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  إذا تؤملنا فى حٌاتنا اآلن نستطٌع أن نمول أن كل ما فى عالمنا ٌعتبر جٌولوجٌا. 
  وٌعنى األرض ، Geo:  هو علم األرض ألنها مكونة من ممطعٌن هما  :معنى كلمة ججولوججا ♣

  . وٌعنى علمLogus                                                                                 و  
  هو العلم الذى ٌتناول كل ما له عاللة باألرض ومكوناتها وحركاتها وتارٌخها وظواهرها  :تعريف علم الججولوججا ♣

 .                                  وثرواتها 
  أفرع علم الججولوججا 

 كما أن للجٌولوجٌا عاللة بالعلوم األخرى ٌة معٌنة حٌتفرع علم الجٌولوجٌا إلى عدة أفرع كل منها ٌبحث فى نا
 

 : ما ٌلى  أفرع علم الجٌولوجٌاومن
 

تعرٌفه الفرع 

 الجٌولوجٌا الطبٌعٌة- 1
Physical Geology 

  تدرس العوامل الخارجٌة والعوامل الداخلٌة وتؤثٌر كل منهما على صخور 
 .    كوكب األرض 

 الجٌولوجٌا التركٌبٌة -2
Structural Geology 

  تدرس التراكٌب والبنٌات المختلفة للصخور والتى تنتج من تؤثٌر الموى 
     الخارجٌة والداخلٌة التى تعمل بإستمرار وبدرجات لوة متباٌنة على 

 .    األرض 

 الجٌولوجٌا الهندسٌة - 3
Engineering Geology 

  للصخور بهدؾ إلامة المنشآت الخواص المٌكانٌكٌة والهندسٌةتدرس  
  واألبراج  واألنفاق والكبارى العماللة    الهندسٌة المختلفة مثل السدود

 .    وناطحات السحاب 

 

 علم المعادن والبلورات - 4
Mineralogy & Crystallography 

  ٌدرس أشكال المعادن وخصائصها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وصور أنظمتها 
 .    البلورٌة 

 علم الطبمات- 5
Stratigraphy 

  ٌدرس الموانٌن والظروؾ المتحكمة فى تكوٌن الطبمات الصخرٌة وأماكن 
 .    ترسٌبها بعد تفتٌتها ونملها بواسطة عوامل طبٌعٌة مختلفة 

 علم األحافٌر المدٌمة- 6
paleontology 

  ٌدرس بماٌا الكائنات الفمارٌة والالفمارٌة والنباتٌة التى توجد فى 
     الصخورالرسوبٌة ومنها نستطٌع أن نحدد العمر الجٌولوجى لهذه 

 .    الصخور وظروؾ البٌئة التى تكونت فٌها 

 

 جٌولوجٌا المٌاه األرضٌة - 7
    Hydrogeology    (الجوفٌة)    

  وكٌفٌة إستخراجها  (الجوفٌة)تدرس كل ماٌتعلك بالمٌاه األرضٌة 
 .    لإلستفادة منها فى الزراعة وإستصالح األراضى 

 جٌولوجٌا البترول - 8
Petrolum Geology 

  تدرس العملٌات التى تتعلك  بنشؤة البترول أو الؽاز وهجرته وتخزٌنه فى 
 .    الصخور 

 

 علم الجٌوكٌمٌاء- 9
Geochemistry 

 العناصر فى المشرة  الجانب الكٌمٌائى للمعادن والصخور وتوزٌعٌدرس  
 .ي المشرة األرضٌة  المعدنٌة ؾ    األرضٌة وتحدٌد نوع ونسبة الخامات

 علم الجٌوفٌزٌاء - 10
Geophysics 

  ٌبحث عن أماكن الثروات البترولٌة والخامات المعدنٌة وكل ماهو تحت 
 .    سطح األرض بعد الكشؾ عنها باألجهزة الكاشفة الحساسة 
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 ♣  الظواهر الطبجعجة التى يفسرها علم الججولوججا ♣
     (ودٌان - سهول - جبال  ) سطح األرض مكون من لارات تختلؾ فى تضارٌسها من مكان آلخر من  ، 

  .( متر11,000)        وبحار ومحٌطات بعضها ضحل نسبٌاً والبعض اآلخر عمٌك ٌصل عممه إلى 
     حدوث الزالزل والبراكٌن حٌث أن بعض الزالزل ٌدمر لرى ومدن بؤكملها ، وبعض البراكٌن ٌخمد لفترة ثم  

 .           ٌنشط فجؤة وٌخرج الصهٌر منها 
     إستخراج المعادن والخامات اإللتصادٌة والبترول والمٌاه الجوفٌة من باطن األرض أو بالمرب من سطحها .  

 
 ♣ أهمجة الججولوججا فى خجاتنا          ♣

 إن التطور الصناعى واإللتصادى لائم على الجٌولوجٌا حٌث نعتمد على ما ٌتم إستخراجه من ثروات من باطن  
 ،    األرض وإستؽالل هذه الثروات 

      :ما ٌؤتى  (الجٌولوجٌا)ومن أهم فوائد علم األرض                                           
 التنمٌب عن الخامات المعدنٌة كالذهب والحدٌد والفضة وؼٌرها .  
لكشؾ عن مصادر الطالة المختلفة مثل الفحم والبترول والؽاز الطبٌعى والمعادن المشعة ا.  
لبحث عن مواد البناء المختلفة مثل الحجر الجٌرى والطفل والرخام والجبس وؼٌرها ا.  
األخطار والكوارث ساعد فى تخطٌط المشارٌع العمرانٌة كبناء مدن جدٌدة وسدود وأنفاق وشك طرق آمنة من ت . 
لتصنٌع األسمدة لبحث عن المواد األولٌة المستخدمة فى الصناعات الكٌمٌائٌة كالصودٌوم والكبرٌت والكلور ا  

 .    والمبٌدات الحشرٌة واألدوٌة 
نعتمد علٌها فى استصالح األراضىالتى لكشؾ عن مصادر المٌاه األرضٌة  ا  .  
 المساهمة فى إنجاح العملٌات العسكرٌة .  

 
 

                                                                                                                   

 :مكونات رئٌسٌة هى  (6) لكوكب األرض ♣
 
 
 

 
 

 
 
 .هو الؽالؾ الؽازى المحٌط بسكان األرض إحاطة كاملة وٌرتفع عن سطح الٌابسة مخترلاً الفضاء الكونى - 1
 .           كم 1000ٌزٌد عن  : (السمن)اإلرتفاع - 2
  حتى ٌنعدم كم (5,5) لنصؾ لٌمته لكل إرتفاع لدره الضؽط الجوىتمل كلما إرتفعنا ألعلى فٌنخفض  : الكثافة- 3

 .                تمرٌباً فى الطبمات العلٌا من الؽالؾ 
 .ٌحدث إختناق لإلنسان عند اإلرتفاعات الشاهمة :  علل- 4

 .ألن نسبة األكسجٌن تمل كلما إرتفعنا عن سطح البحر  : اإلجابة            
  (علل)أساس تركٌب الؽالؾ الجوى حالٌاً هو ؼازى النٌتروجٌن واألكسجٌن  : تركٌب الؽالؾ الجوى- 5

 :                                حٌث ٌتركب من 

 نسبة وجودها من حجم الهواء الجوى (الؽازات)الؽاز 

  )أى  %  21 ♣  ؼاز األكسجٌن♣
𝟏

𝟓  
 حجم الهواء تمرٌباً  (

 ) أى  %78 ♣  ؼاز النٌتروجٌن♣
𝟒

𝟓
 .حجم الهواء تمرٌباً  ( 

 أهمها الهٌدروجٌن والهلٌوم واألرجون  بكمٌة ضئٌلة ؼازات أخرى ♣
 ،    والكرٌبتون والزٌنون 

 .    مع كمٌات متؽٌرة من بخار الماء وثانى أكسٌد الكربون واألوزون 

  % .1 نسبتها ال تتعدى ♣
 

 الوشاح                   - 4المشرة األرضٌة          - 3الؽالؾ المائى               - 2الؽالؾ الجوى              - 1
 (سوؾ ٌتم دراسته فى الجزء الثانى الخاص بالعلوم البٌئٌة)الؽالؾ الحٌوى- 6        (النواة)لب األرض - 5
 

 Atmosphereوى الػالف الح- 1

مكونات كوكب األرض 
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 ♣  مقارنة بجن نشأة الػالف الجوى ونشأة الػالف المائى ♣

 نشؤة الؽالؾ المائى نشؤة الؽالؾ الجوى

 تكون بنٌة كوكب األرض أثناء ♣
 إستطاعت بعض العناصر والمركبات 

الكٌمٌائٌة التى كانت تصاحب كتلة 
المواد المنصهرة أن تظل منفردة فى 

 حالتها الؽازٌة لتكون وعلى مر السنٌن 
 .الؽالؾ الجوى 

  تكون كل من الٌابسة والؽالؾ الهوائى أثناء وبعد ♣
  أخذت كمٌات هائلة من بخار الماء فى التكثؾ الشدٌد محدثاً أمطاراً ♣

     ؼزٌرة أخذت تنهمر على الٌابسة ،
  .(هذا البخار موجود أصالً من الثورات البركانٌة المدٌمة)    
  ومألت هذه األمطار األحواض الضخمة والفجوات والثؽرات التى تشكلت ♣

 .   على سطح األرض أثناء تصلبها وتحجرها 

 
 
 
  من جملة مساحة سطح األرض %72هو مٌاه أحواض البحار والمحٌطات واألنهار والبحٌرات التى تؽطى حوالى - 1

 .    باإلضافة إلى المٌاه األرضٌة التى تمأل الفجوات البٌنٌة فى التربة والصخور الموجودة بباطن األرض 
 
  ٌتكون تتٌجة إحاطة الؽالؾ المائى بالكرة األرضٌة من جمٌع جهاتها ومتعارؾ علٌه دولٌاً :مستوى سطح البحر - 2

                               حٌث تنسب إلٌه إرتفاعات الظواهر الطوبوؼرافٌة المختلفة كالجبال والهضاب والسهول 
 .                                  والودٌان وؼٌرها من الظواهر التى تتشكل منها صخور المشرة األرضٌة 

 .فى الممارنة السابمة : نشؤة الؽالؾ المائى - 3
 
 

 
  

 ؼالؾ رلٌك ٌتكون من صخور نارٌة ورسوبٌة ومتحولة فى حالة من التوازن الدائم رؼم إختالؾ الكثافة بٌن  هى ♣
 .   صخور المشرتٌن 

 

 المشرة األرضٌة تحت البحار المفتوحة والمحٌطات المشرة األرضٌة فى المارات

 . كم (60): السمن - 1
 تتكون من صخور السٌال الجرانٌتٌة المكونة من - 2

 .    السٌلٌكا واأللومنٌوم 

 . كم (12 – 8): السمن - 1
 تتكون من صخور السٌما البازلتٌة المكونة من   - 2

 .    السٌلٌكا والماؼنسٌوم 

 
 
 

 . هي حجن صخور األرض  % (80)كن ويكوى أكثر هي  (2900)يوتد الوشاح  أسفل القشرة األرضيت وسوكه  ♣

 يتكوى الوشاح هي بعض أكاسيد الحديد والواغنسيوم والسيليكوى في صورة صخور صلبت هاعدا الجزء العلوى  ♣

 :وينقسن لجزئيي هوا 

 

 Asthenosphere  (األسينوسفير)الوشاح العلوى  الوشاح السفلى

 . كم (2550): السمن - 1
 .ٌتكون من صخور صلبة - 2

 . كم (350): السمن - 1
السوائل   ن تتصرؾٌتكون الجزء العلوى من الوشاح من صخور لدنة مائعة- 2

    نتشار دوامات تٌارات بإتسمح والضؽط من الحرارة  ظروؾ خاصة تحت    
 .  فٌها فتساعد على حركة المارات فولهاالحمل   

 Hydrosphereالػالف المائى  -  2

 Crustالقشرة األرضجة  - 3

 Mantleالوشاح  - 4
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 )  كم ، أى ما ٌوازى (3486)حوالى  : نصؾ لطر لب األرض -1
𝟏

𝟔
 . سدس حجم األرض  ( 

) ٌمثل - 2
𝟏

𝟑
 . درجة مئوٌة (5000)تزٌد عن  : درجة الحرارة -3.  كتلة األرض ألنه ٌتكون من مواد عالٌة الكثافة  (

  لب خارجى ، لب داخلى: ٌنمسم إلى لسمٌن هما - 5.       ٌكون كبٌر جداً ٌصل لمالٌٌن الضؽط الجوى :  الضؽط -4
♣  تعلٌالت هامة ♣

  :(علل)أمكن تمسٌم لب األرض لمسمٌن خارجى وداخلى - 1   
 عن طرٌك النتائج التى حصل علٌها العلماء من تحلٌلهم للموجات التى تنتشر فى جوؾ األرض عند  : اإلجابة        

 .                   حدوث الزالزل 
  :(علل)تمكن العلماء من تفسٌر أصل المجال المؽناطٌسى لألرض - 2  

 نشؤ المجال المؽناطٌسى لألرض بسبب وجود لب خارجى من مواد مصهورة تدور حول لب داخلى :  اإلجابة      
 .                 صخرى صلب 

 (المركزى)اللب الداخلى  Outer Core   اللب الخارجى وجه الممارنة

 السمن- 1
 التكوٌن- 2
 
 الضؽط- 3
 الكثافة- 4

 . كم (2100) ♣
 . ٌتكون من مصهور الحدٌد والنٌكل ♣
 

 . ملٌون ضؽط جوى (3) ٌساوى ♣
  .3سم/  جم (10) حوالى ♣

 . كم (1386) ♣
  ٌتكون من صخور صلبة عالٌة ♣

 .   الكثافة 
 . أعلى بكثٌر لذلن ٌكون صلب ♣
  .3سم/  جم (14) حوالى ♣

 قطاع فى الكرة األرضجة–  قطاع فى الكرة األرضجة واألغلفة المختلفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                                                           

      
 

    Core (النواة)لب األرض - 5

 

           

 Ripple Marksعالمات النٌم                 Cross – beddingالتطبك المتماطع      Mud Cracksالتشممات الطٌنٌة
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 . هى األشكال واألوضاع الجدٌدة التى تتخذها صخور المشرة األرضٌة نتٌجة تعرضها لموى داخلٌة وخارجٌة ♣
 . إن صخور المشرة األرضٌة خاصة الرسوبٌة منها الٌبمى على الحالة التى نشؤت علٌها عند تكونها :علل  ♣

 ألنها تتعرض دائماً ومن ولت آلخر لموى داخلٌة وخارجٌة من نوع ما تجعلها تتخذ أوضاعاً وأشكاالً  : اإلجابة    
 .               جدٌدة تسمى التراكٌب الجٌولوجٌة 

 :والتراكٌب الثانوٌة وهذه ممارنة بٌنهما ، منها التراكٌب األولٌة : للتراكٌب الجٌولوجٌة أنواع  ♣

 التراكٌب األولٌة- 1
Primary Structures 

 (التكتونٌة)التراكٌب الثانوٌة - 2
Secondary Structures 

 هى األشكال التى تتخلؾ بالصخور تحت تؤثٌر  ♣
  خاصة مثل الجفاؾ مناخٌة وبٌئٌة    عوامل 

     والحرارة وتؤثٌر الرٌاح والتٌارات المائٌة وؼٌرها 
     وبدون أى تدخل ٌذكر من جانب الموى التكتونٌة 

 .     والحركات األرضٌة 
 

  –  عالمات النٌم – التشممات الطٌنٌة  :األمثلة ♣
  التدرج الطبمى – التطبك المتماطع –              

               وؼٌرها وتنتشر بكثرة فى صخور 
 .              المشرة األرضٌة خاصة الرسوبٌة 

  (4ص )                 
 ٌكثر وجود عالمات النٌم فى الصخور :  علل ♣

 .           الرسوبٌة 

  تكونت بفعل بنٌاتالتراكٌب الثانوٌة تسمى التكتونٌة ألنها  ♣
  وهى التشممات والتصدعاتباطن األرض   الموى المنبعثة من 

    الضخمة واإللتواءات العنٌفة التى كثٌراً مانراها تشوه 
    صخور المشرة األرضٌة أثناء المٌام برحالتنا الجٌولوجٌة 

 .   للمناطك الجبلٌة والصحراوٌة 
     : والتى ٌتسبب عنها ♣
 حدوث الزالزل    (أ 

 هٌاج البحار والمحٌطات وتمدم مٌاهها أوإنحسارها عن  (ب
 .       الٌابسة 

 . زحزحة المارات وحركتها حول بعضها البعض  (جـ
  : (أنواع التراكٌب التكتونٌة) األمثلة ♣

 .الفواصل -  الفوالك – (الثنٌات)           الطٌات 
 .ٌسمى البعض التراكٌب الثانوٌة بالتراكٌب التكتونٌة :  علل ♣

   
 
 

  ٌحدث لصخور المشرة األرضٌة ولد تكون بسٌطة أى ثنٌة إنثناء أو تجعد هى  :(عملٌة الطى)تعرٌؾ الطٌة - 1 ♣
  . لموى ضؽط        واحدة وؼالباً ما تكون عدة ثنٌات متصلة وهى تنشؤ ؼالباً نتٌجة تعرض سطح المشرة األرضٌة 

 . تعتبر الطٌات من أهم أنواع التراكٌب الجٌولوجٌة تكتونٌة األصل ♣                                          
 

  :األهمٌة الجٌولوجٌة واإللتصادٌة للطٌات - 2 ♣
  أو المصاٌد التى ٌتجمع فٌها زٌت البترول الخام والمٌاه الجوفٌة أو ٌترسب فٌها الخامات المعدنٌة المكامنتشكل  (    أ
 . بٌن الصخور من حٌث األلدم واألحدث العاللة الزمنٌةتحدٌد  (   ب
  .أحداث جٌولوجٌةٌستدل منها على  (  جـ 

 
  (علل) الصخور الرسوبٌة توجد بصورة أكثر وضوحاً فى :أماكن وجود الطٌات - 3 ♣

 .        ألن الصخور الرسوبٌة توجد على شكل طبمات تختلؾ فى سمكها وإمتدادها فى الطبٌعة من مكان آلخر 
 

 :الخصائص الجٌولوجٌة للطٌات - 4 ♣
  من المشرة األرضٌة تتراوح بٌن بضعة أمتار وعشرات الكٌلومترات المربعة فى مساحات متباٌنةتشؽل  (     أ 

 .         المنطمة الواحدة 
 .  فى الطبٌعة ولكن ؼالباً ما تجد عدة طٌات متصلة مع بعضها منفردة أن تجد طٌة واحدة نادراً  (    ب
  ألن الطٌات ؼالباً ما تعانى من تكرار الطى نظم وأشكال ثابتة ما تتواجد الطٌات أو تستمر فى الطبٌعة فى نادراً  (    جـ

 .         فنجد أن الؽالبٌة العظمى منها لد تعمد شكلها بالكسور والتشممات 

 Geology Structuresالتراكجب الججولوججة    

   Folds (الثنجات)الطجات : أوالً 
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 ( :العناصر التركٌبٌة األساسٌة لها)عناصر الطٌة - 5 ♣
 :        توصؾ الطٌات على إختالؾ أحجامها وأنواعها بعدة عناصر هى 

 التعرٌؾ عنصر الطٌة

  الذى ٌمسم الطٌة بكل طبماتها المختلفة إلى نصفٌن متماثلٌن المستوى الوهمى هو ♣ المستوى المحورى (أ
 .    ومتشابهٌن تماماً من جمٌع الوجوه 

 . هما كتلتى الصخور الموجودتٌن على جانبى المستوى المحورى للطٌة ♣ جناحً الطٌة (ب

  الناتج من تماطع المستوى المحورى للطٌة مع أى سطح من أسطح الخط الوهمى هو ♣ محور الطٌة (جـ
 .    طبماتها المختلفة 

  تحتوى عادة على أكثر من طبمة مطوٌة ولكل واحدة منها محورها الخاصوحٌث أن الطٌة ♥
  .(علل)    بها لذلن فإن المستوى المحورى للطٌة البد أن ٌكون شامالً لهذه المحاور جمٌعهاً 

 .     عدد طبماتها = عدد محاور الطٌة - 1  :الحظ أن 
 .للطٌة مستوى محورى واحد مهما تعددت طبماتها - 2             

سلسلة الخبجر 
Mr 

Hassan Metwally 

 
   :األسس التالٌة ٌتم تصنٌؾ الطٌات على :تصنٌؾ الطٌات - 6 ♣

 .    الذى تنكشؾ علٌه الطٌات فى الحمل المظهر (        أ 
 .         التى تتخذها العناصر التركٌبٌة للطٌة فى الطبٌعة األوضاع (أ         

 . التى أثرت على الصخور أثناء عملٌة الطى المٌكانٌكٌة الموى التكتونٌةنوعٌة وطبٌعة  (       جـ
 .الطٌات المحدبة والطٌات الممعرة              وأكثر أنواعها شٌوعاً هى

 مقارنة بين الطية المحدبة والطية المقعرة 

 الطٌة الممعرة الطٌة المحدبة

 .الطبمات منحنٌة ألعلى - 1 ♣
 .ألدم الطبمات توجد فى المركز - 2 ♣

 
 

 . الطبمات منحنٌة ألسفل - 1 ♣
 .أحدث الطبمات توجد فى المركز - 2 ♣

 

 
 

  
 

 المستوى المحورى

 الجناح

 

 المحور

              الجناح

 المستوى المحورى

              المحور

 

 

 



AL-KHABER     Geology & Ecology         Mr \ Hassan Metwally     \    01222790671   \    01013527788 

- 7 - 
 

 
 

 هى كسور وتشممات فى الكتل الصخرٌة التى ٌصاحبها حركة نسبٌة للصخور المهشمة على  :تعرٌؾ الفوالك - 1 ♣
 .والفوالك واحدة من أهم التراكٌب التكتونٌة األصل .                             جانبى مستوى الكسر 

 :للفوالك عناصر تركٌبٌة كما للطٌات أهمها  :عناصر الفالك - 2 ♣

 التعرٌؾ عنصر الفالك

   Fault Level               مستوى الفالك (أ 
  هو المستوى الذى تتحرن علً جانبٌه الكتل الصخرٌة المهشمة ♣

 .    بحركة نسبٌة ٌنتج عنها إزاحة 

 .هى كتلة الصخور الموجودة أعلى مستوى الفالك  ♣  Hanging Wall   صخور الحائط العلوى (ب

 . هى كتلة الصخور الموجودة أسفل مستوى الفالك ♣ Foot Wall        صخور الحائط السفلى (جـ

ربعرقتنر سر وسمبزرو إلبد عرر...ر سمسلر ولخبترر مسر ستولرر/ر مسترر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

   :(أساس تصنٌؾ الفوالك)تحدٌد نوع الفالك - 5 ♣
  الذى تحركت فٌه مجموعة مننحدد اإلتجاهٌجب أوالً أن :         لمعرفة نوعٌة الفالك سواء كان عادى أو معكوس 

         الصخور الموجودة على أحد جانبى مستوى الفالك بالنسبة إلتجاه حركة نفس هذه المجموعة الصخرٌة على 
 .         الجانب  اآلخر 

 :وعلى هذا األساس ٌمكن تصنٌؾ الفوالك كما ٌلى  ♣
 .فالك معكوس - 2فالك عادى                       - 1                                                             
 ،فالك ذو حركة أفمٌة - 4 .             (زحفى)فالك دسر - 3                                                             
  .(خسفى)فالك خندلى - 6 .              (ساتر)فالك بارز - 5                                                             

  Mr \ Hassan Metwally     \    01222790671   \    01013527788 

 :الظواهر التى تصاحب الفوالك والتى ٌمكن من خاللها تحدٌد موالع الفوالك - 4 ♣
 . لحركة الصخور على مستوى جانبى الفالك خطوط موازٌة جوانب الفالك مع وجود إنصمال (        أ 
  .حواؾ حادةهى فتات من الصخور المهشمة ذات  : برٌشٌا الفوالكوجود  (       ب
 .هذا باإلضافة للظواهر األخرى مثل تصاعد نافورات المٌاه وترسٌب المعادن على طول مستوى الفالك  (       جـ

 

 :أهمٌة الفوالك - 3 ♣
 . للبترول والؽاز الطبٌعى والمٌاه الجوفٌة مصاٌدتعتبر الفوالك  (      أ 
  على مستوى الفالك كما فى منطمة عٌون حلوان بحلوان والعٌنمٌاه ونافورات ساخنةأماكن تصاعد  (     ب

           السخنة على الساحل الؽربى لخلٌج السوٌس وحمام فرعون على الساحل الشرلى لخلٌج السوٌس 
 .          والتى تستخدم للسٌاحة والعالج 

  الكالسٌت والمنجنٌز والنحاس وخامات المصدٌر نتٌجة صعود مٌاه معدنٌة فى الشموق ترسٌب معادن (     جـ
 .          على طول مستوى الفالك 

 

 

 علل :  
  .تراكٌب الطٌات والفوالك تظهر فى الصخور النارٌة والمتحولة ولكن بصورة ألل وضوحاً من الصخور الرسوبٌة

 : ألن الصخور الرسوبٌة ذات طابع طبالى التكوٌن نتٌجة إختالفها عن بعضها البعض فى  : اإلجابة    
 . المحتوى الحفرى – النسٌج – المادة الالحمة – التركٌب المعدنى والكٌمٌائى – اللون –               السمن 

 

  Faultsالفوالق    : ثانجًا 
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 شكل الفالك التعرٌؾ نوع الفالك

 الفالك العادى- 1
Normal Fault 

  هو الكسر الناتج عن الشد♣
   والذى تتحرن على مستواه 
    صخور الحائط العلوى إلى 

    أسفل بالنسبة لصخور 
 .   الحائط السفلى 

 

 

 الفالك المعكوس- 2
Reverse Fault 

  هو الكسر الناتج عن ♣
   الضؽط والذى تتحرن على 

    مستواه صخور الحائط 
   العلوى إلى أعلى بالنسبة 
 .   لصخور الحائط السفلى 

 

 الفالك الدسر - 3
 (الزحفى)     

Thrust Fault 

  هو أحد أنواع الفوالك ♣
   المعكوسة وٌتمٌز عن 
   الفالك المعكوس بؤن 

 ً    مستوى الفالك أفمى تمرٌبا
  .(أى للٌل المٌل)   
  ٌسمى الفالك الدسر ♣

    بالفالك الزحفى ألن 
    صخوره المهشمة تزحؾ 

    أفمٌاً تمرٌباً بمسافة ما 
 .   على مستوى الفالك 

       صخور الحائط العلوى

 

 الفالك ذو - 4
     الحركة األفمٌة

Strike – slip 
Fault 

  هو فالك تتحرن صخوره ♣
    المهشمة حركة أفمٌة فى 

    نفس المستوى 
 .   دون وجود إزاحة رأسٌة 

 

 البارز الفالك- 5
 (الساتر)

Horst Faults 

 
 
 الفالك الخندلى- 6

 (الخسفى)       
Graben Faults 

  عبارة عن فالمٌن عادٌٌن ♣
     تتؤثر بهما الصخور 

     وٌتحدان معاً فى صخور 
 .    الحائط السفلى 

 
 عبارة عن فالمٌن عادٌٌن  ♣

     تتؤثر بهما الصخور 
     وٌتحدان معاً فى صخور 

 .    الحائط العلوى 
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  بدون أٌةهى كسور متواجدة فى الصخور المختلفة النارٌة والرسوبٌة والمتحولة ولكن  :تعرٌؾ الفواصل - 1 ♣
 .               وهى تراكٌب جٌولوجٌة تكتونٌة األصل .                                إزاحة 

 .وجد أن المسافة بٌن كل فاصل وآخر تختلؾ من عدة سنتٌمترات إلى عشرات األمتار  :المسافة بٌن الفواصل - 2 ♣
 طرٌمة إستجابة الصخر للموى - سمن الصخر - نوع الصخر  :العوامل التى تتولؾ علٌها المسافة بٌن الفواصل - 3 ♣

 .                                                                 المإثرة علٌه 
 إستفاد لدماء المصرٌٌن من وجود الفواصل فى الصخور فى بناء معابدهم وممابرهم  :أهمٌة الفواصل - 4 ♣

 .        وكذلن فى عمل المسالت 
 
 

 :  مقدمة عن الججولوججا التاريخجة ♣
 إستنتاج تارٌخ األرض حٌث  :الهدؾ األساسى لعلم الجٌولوجٌا هو  

 :  من خالل ٌستطٌع الجٌولوجى تحدٌد تارٌخ األرض ♣                                                
 .                                                    دراسة الصخور عامة والرسوبٌة خاصة وما تحتوٌه من حفرٌات 

 حمك إنجازات كبٌرة فى العدٌد من المجاالت إال أن أهمها للمعرفة اإلنسانٌة هو  :أهم إنجازات علم الجٌولوجٌا : 
 .                                         إنجاز التموٌم الجٌولوجى المسمى بالسلم الجٌولوجى أو التموٌم الزمنى 

 
  ،هو وضع األحداث الجٌولوجٌة فى مكانها الصحٌح ♥ ( :التموٌم الزمنى)السلم الجٌولوجى  ♣    

  (علل) ال ٌوجد السلم الجٌولوجى كامالً فى مكان واحد بل ٌوجد إنمطاع ♥                                                  
                                                       بسبب إختفاء بعض الطبمات نتٌجة عملٌات التعرٌة أو إنمطاع الترسٌب 

 .                                                      لفترة زمنٌة وهو ما ٌسمى أسطح عدم التوافك 
 
 استخدمت وسائل متعددة لتحدٌد عمر األرض منها ما ٌلى   :وسائل تمدٌر عمر األرض: 
 .ملٌون سنة  (4600)بلٌون سنة أى  (4,6)والتى لدرت عمر األرض بحوالى : تحلل المواد المشعة - 1    
  حفرٌة ذات إنتشار جؽرافى واسع ومدى زمنى محدودهى  : الحفرٌة المرشدةوالذى ٌعتمد على : تطور الحٌاة - 2    

 ،دهر الكرٌبتوزوى : إلى دهرٌن كبٌرٌن هما  (السلم الجٌولوجى) ومن خالل ذلن ٌمسم تارٌخ األرض ♥ 
 : وتترتب وحدات لٌاس الزمن الجٌولوجى من األكبر                لألصؽر كما ٌلى ♥  .    ودهر الفانٌروزوى 

 

    الدهر        
ٌنمسم إلى

         أحماب        
تنمسم إلى

        عصور         
تنمسم إلى

 .        أزمنة    

  

 دهر الحٌاة ؼٌر المعلومة : أوالً 
 (دهرالكرٌبتوزوى)

 دهر الحٌاة المعلومة: ثانٌاً 
 (دهرالفانٌروزوى) 

  ملٌون (542) ملٌون سنة وحتى (4600)ٌبدأ مع بداٌة تارٌخ األرض من - 1
 .                                                     سنة مضت 

  ملٌون سنة (542)ٌمتد من - 1
 .             وحتى اآلن 

 .من عمر األرض  (%87)ٌطلك علٌه ما لبل الكامبرى وٌمثل - 2
 :أحماب تترتب من األلدم إلى األحدث كما ٌلى  (3)     وٌمسم إلى 

 .والجوى والمائى نشؤة األرض وأؼلفتها الصخرى  : حمب الهادٌان (   أ 
  تكونت–بداٌة الكائنات وحٌدة الخلٌة مثل البكترٌا الالهوائٌة  : حمب األركى (  ب

 .                        ألدم الصخور 
 .تكون طحالب خضراء وبداٌة الكائنات عدٌدة الخالٌا  : حمب البروتٌروزوى (  جـ

 : أحماب هى (3) ٌمسم إلى- 2
  :حمب الحٌاة المدٌمة (    أ 

 (حمب الالفمارٌات)          
  :حمب الحٌاة المتوسطة (    ب

 (حمب الزواحؾ)           
 :حمب الحٌاة الحدٌثة  (    جـ

 Mr \ Hassan Metwally \  01222790671 \ 01013527788 (عصر الثدٌٌات)           

  Jointsالفواصل  : ثالثًا 

 الججولوججا التاريخجة
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 ♣ (دهرالفانجروزوى) دهر الخجاة المعلومة ♣
 :أحماب تترتب من األلدم لألحدث كما ٌلى  (3) ٌنمسم إلى ♣

 
 

 :عصور تترتب من األلدم لألحدث كما ٌلى  (6)فمارٌات وٌنمسم إلى  ٌسمى حمب الال♣

 تطور النباتات والحٌوانات العصور الحمب

 حمب
 الحٌاة
 المدٌمة

 

  بداٌة الكائنات الهٌكلٌة ♣سٌادة ثالثٌة الفصوص                                    ♣ الكمبرى- 1

  تنوعت الالفمارٌات ♣بداٌة النباتات الخضراء والفطرٌات على الٌابس        ♣ األوردوفٌشى- 2

  بداٌة النباتات الوعائٌة                      ♣ السٌلورى- 3
  (أول الفمارٌات) بداٌة األسمان ♣

  سٌادة األسمان ♣ بداٌة النباتات معراة البذور واألشجار والحشرات      ♣ الدٌفونى- 4

  إنتشار البرمائٌات ♣         ظهور أشجار حرشفٌة وسراخس كونت الفحم ♣ الكربونى- 5

  إنتشرت نباتات بذرٌة حمٌمٌة ♣ البرمى- 6
   إزدهرت الحٌاة البحرٌة ♣ بداٌة الزواحؾ                                            ♣

 
 
 

  :تترتب من األلدم لألحدث كما ٌلى عصور  (3) ٌسمى حمب الزواحؾ وٌنمسم إلى ♣

 تطور النباتات والحٌوانات العصور الحمب

 حمب
 الحٌاة

 المتوسطة

  إنتشرت الزواحؾ البرٌة والمائٌة والهوائٌة♣ الترٌاسى- 1
  ظهر أول الثدٌٌات ♣ إنتشرت األمونٌتات                                  ♣

  سادت الزواحؾ العماللة                                ♣ الجوراسى- 2
  إنتشرت ثدٌٌات صؽٌرة الحجم ♣ ظهر أول الطٌور                                     ♣

  إنتشرت النباتات الزهرٌة                    ♣ الطباشٌرى- 3
 تطورت الطٌور                                ♣ ظهرت أسمان عظمٌة حدٌثة                       ♣
  إختفت الدٌناصورات مع نهاٌته ♣ ظهرت الثدٌٌات المشٌمٌة                           ♣

 
 
 

 :وتترتب من األلدم لألحدث كما ٌلى ( زمنٌن)والرابع  ( أزمنة5)الثالث :  ٌسمى عصر الثدٌٌات وٌنمسم لعصرٌن ♣

 تطور النباتات والحٌوانات األزمنة العصور الحمب

 حمب
 الحٌاة
 الحدٌثة

 
 

 العصر
 الثالث

 
  

 البالٌوسٌن- 1

 . حدث إنمراض الدٌناصورات والعدٌد من الكائنات األخرى ♣

 .  ظهور النٌمولٌت ♣.    سادت النباتات الزهرٌة ♣

  تطورالطٌور والثدٌٌات وسمى عصرالثدٌٌات♣ ظهرت الحٌوانات الرعوٌة ♣

 . ظهور اإلنسان ♣                                  

 األٌوسٌن- 2

 األولٌجوسٌن- 3

 المٌوسٌن- 4

 البلٌوسٌن- 5

 العصر
 الرابع

 البلستوسٌن- 6

 الهولوسٌن- 7

 (حمب الالفمارٌات)حمب الحٌاة المدٌمة : أوالً 

 (حمب الزواحؾ)حمب الحٌاة المتوسطة : ثانٌاً 

 (عصر الثدٌٌات)حمب الحٌاة الحدٌثة : ثالثاً 
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 أهمٌة دراسة السجل الجٌولوجى  
 ثبت وجود تمدم للبحر على الٌابس وتراجع له فتكونت فترات ترسٌب وفترات إنمطاع  بدراسة السجل الجٌولوجى ♣    

 .ترسٌب أو تعرٌة مما أدى إلى تكون تراكٌب جٌولوجٌة هى تراكٌب عدم التوافك 
 شمولجة... إبداع ... تمجز ... ربع قرن من الخبرة  ... خسن متولى/ مستر ...  سلسلة الخبجر   
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  هو سطح تعرٌة أو سطح عدم ترسٌب واضح وممٌز ٌفصل بٌن مجموعتٌن صخرٌتٌن وٌدل: سطح عدم التوافك ♣
 .                            على ؼٌاب الترسٌب لفترات زمنٌة تصل إلى عشرات المالٌٌن من السنٌن 

 
 : الشواهد التى تدل على وجود عدم توافك ♣
 . سطح عدم التوافك مباشرة فوق تمع (الكونجلومٌرات)وجود طبمة من الحصى المستدٌر - 1   
 .حدوث تؽٌر مفاجىء فى تتابع المحتوى الحفرى بٌن الطبمات - 2   
  .إختالؾ مٌل الطبمات على جانبى سطح عدم التوافك - 3   
 .وجود تراكٌب جٌولوجٌة أو العروق فى إحدى الطبمات وعدم وجودها فى الطبمات األخرى - 4   

 
 :أنواع موضحة فى الجدول التالى  (3):  أنواع عدم التوافك ♣

 

عدم التوافك المتباٌن    
Nonconformity 

 عدم التوافك الزاوى
Angular unconformity 

 عدم التوافك اإلنمطاعى
Disconformity 

  ٌتكون بٌن الصخور الرسوبٌة ♣
    من جهة والصخور النارٌة أو 

 .   المتحولة من جهة أخرى 
  تكون الصخور الرسوبٌة هى ♣

 .    األحدث 
 

 صخور رسوبٌة                        
 سطح عدم توافك متباٌن

 

 
 صخور نارٌة أو متحولة

  ٌتكون بٌن مجموعتٌن من ♣
    الصخور الرسوبٌة حٌث تكون 

    الطبمات األلدم مائلة أما مجموعة
 .   الطبمات األحدث فتكون أفمٌة 

  أو تكون المجموعتان مائلتٌن فى♣
 .   إتجاهٌن مختلفٌن 

 
 طبمات رسوبٌة أفمٌة                   

 
 سطح عدم توافك زاوى

 طبمات رسوبٌة مائلة                      

  ٌكون عدم التوافك بٌن مجموعتٌن من ♣
  الصخور الرسوبٌة فى وضع أفمى تمرٌباً 

  ٌحدث بسبب التعرٌة أو إنمطاع ♣
 .   الترسٌب 

  وٌمكن للجٌولوجى تحدٌد سطح عدم♣
 . التوافك من خالل المحتوى الحفرى لها 

 
 طبمات رسوبٌة أفمٌة                        

 
 سطح عدم توافك إنمطاعى

                           طبمات رسوبٌة أفمٌة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Mr \ Hassan Metwally     \    01222790671   \    01013527788 

 Unconformityتراكجب عدم التوافق   

 
 عوامل التفوق ثالث

 معلم متخصص- 1
 طالب مجتهد- 2

 كتاب منظم- 3
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 .هو الوحدة األساسٌة التى ٌتكون منها الصخر : المعدن - 1  :تعريف المعدن ♣

 هو : (بالنسبة للجٌولوجى المتخصص فى علم المعادن)المعدن - 2                       
 4 ولها شكل بلورى ممٌز3(ٌمكن التعبٌر عنه) ولها تركٌب كٌمٌائى محدد 2 ؼٌر عضوٌة تتكون فى الطبٌعة1مادة صلبة

   :تعلجالت هامة ♣  
  .الٌعتبر الفحم من المعادن من وجهة نظر الجٌولوجى المتخصص (                          أ 

  .(2)- ألن الفحم من أصل عضوى ، ولٌس له شكل بلورى ممٌز:                               جـ 
  .  الٌعتبر البترول من المعادن من وجهة نظر الجٌولوجى المتخصص (                          ب

  .(4)- ألن البترول مادة سائلة ، ومن أصل عضوى ، ولٌس له تركٌب كٌمٌائى محدد ، ولٌس له شكل بلورى ممٌز: جـ 
 .   له بناء ذرى ثابت  (أ   :األركان األساسجة فى تعريف المعدن- 3

                                        : حٌث أن :له تركٌب كٌمٌائى محدد  (ب                                                
      المكون من ثانى أكسٌد السٌلٌكون  (المرو) الملٌل من المعادن لها تركٌب كٌمٌائى ثابت ومحدد مثل الكوارتز . 
      أما الؽالبٌة العظمى من المعادن فٌتؽٌر تركٌبها الكٌمٌائى بإحالل عنصر محل آخر لكن فى نطاق ضٌك بحٌث  

 :وعلى ذلن فإننا نجد أن .           ال ٌؽٌر من الترتٌب الذرى للهٌكل البنائى للمعدن 
  ألن النظام البلورى لها ٌتحكم فى شكل المعدن (علل)هو كونه مادة متبلرة   :الشق األساسى فى تعريف المعدن- 4

 .وخصائصه الكٌمٌائٌة  (من لون وصالبة وإنفصام ومكسر)                                           وخصائصه الطبٌعٌة 
   :أهمجة التعرف على مكونات القشرة األرضجة ♣
    ٌعٌش اإلنسان على سطح األرض فوق المشرة األرضٌة ٌؤكل من زراعة تربتها وٌسكن فى منازل ٌبنٌها من 

.        مواد ٌستخرجها من صخورها ومعادنها 
  وإن كانت لٌست دائماً – كل متطلباتها ترتبط بصورة وثٌمة  الحٌاة بإذا نظرنا إلى طرٌمة معٌشتنا نجد أن و

 ها لنتعلم كٌؾ  بما ٌوجد على سطح األرض أو بالمرب من سطحها ، فالبد من التعرؾ على مكونات– مباشرة        
. لزالزل والبراكٌن والسٌول التى تإثر على سطحها        نستفٌد من خٌراتها على أكمل وجه ونتمى شرورها من ا

   وال ٌتم ذلن إال بدراسة مواد المشرة األرضٌة من الصخور والمعادن المكونة لها والتى نعٌش فى تالمس مباشر  
   .      معها بل وتصعب الحٌاة بدونها سواء فى السلم أو الحرب 

  
 .نالش هذه العبارة  :عرف اإلنسان المعادن والصخور منذ قديم األزل  :إستخدامات المعادن قديمًا وخديثًا  ♣
  أولًا   : ً   :إستخدامات المعادن لدٌما
  إستخدمها  فى عمل سكاكٌن وحراب صخر الصوانإستخدم إنسان العصر الحجرى 
.                                                                 لصٌد الحٌوانات والدفاع عن نفسه كؤسلحة      
 فى  الهٌماتٌت واللٌمونٌتمثل إستعمل األصباغ المعدنٌة الحمراء والصفراء  ثم: 

. ٌعٌش فٌها كان الرسم على جدران الكهوؾ التى      
  بعد أن عرؾ اإلنسان النار الطٌنإزدهرت صناعة الفخار من معادن  .
  زاهٌة مثل ذات األلوان الالمصرى المدٌم أول من إستخدم األحجار اإلنسان كان: 
.  كؤحجار للزٌنة الفٌروز والجمشت والماالكٌت والزمرد    
  المعادن حدٌثاً إستخدامات :   ثانثًا : تستخدم المعادن اآلن فى الكثٌر من الصناعات وإستخدامات الحٌاة المتعددة  

 اإلستخدام المعدن

 . صناعة األسمنت  الكالسٌت- 1

 . المصنوعات الزجاجٌة  (الرمل)الكوارتز - 2

 أكاسٌد الحدٌد - 3
 (الماجنٌتٌت والهٌماتٌت  )    

 صناعة الحدٌد والصلب الالزمة فى : 
  .    البناء وصناعة السٌارات وسكن الحدٌد 

  . صناعة الخزؾ الفلسبار- 4

 .  ٌتم تشكٌلها لتناسب إستخدامات الحٌاة المتعددة  (مثل النحاس والذهب  )الفلزات - 5

 المعادن: الباب الثانى 
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  :ر العالقة بجن المعادن والصخو ♣
 . متحولة – رسوبٌة –نارٌة : أنواع من الصخور  (3)تتركب المشرة األرضٌة من - 1   
 . ذرات والتى تتركب من عناصر   والتى تتركب منمعادن  المشرة األرضٌة منصخورتتركب  -2   
تكون من معدن واحد  وفى أحٌان للٌلة نجد أن الصخر ي  فى أنها تتكون من مجموعة معادن الصخورتشترن- 3   

 .  الكالسٌت الذى ٌتكون من معدن الحجر الجٌرىمثل صخر         
 مثل صخر  بخصائصه نها مع إحتفاظ كل ممن المعادن متماسكةالصخور تتكون من حبٌبات العظمى من ؼالبٌة ال- 4   

 .         الجرانٌت الذى ٌتكون من معادن الكوارتز والفلسبار والمٌكا 
 : مثلالمكونة للصخر فى بعض الصفات أو الخواص   عادة ماتشترن المعادن-5   

ٌتكون من مجموعة من المعادن التى تبلورت مع  الذى  تبلور الصهٌر تكونت من  : ٌةر الناروالصخ (        أ 
  . إنخفاض صؽٌر نسبٌاً فى درجات الحرارة والضؽط                                    

 
التى نملت وترسبت تشترن فى خواص متماربة بالنسبة لحجم الحبٌبات ووزنها  :  الصخور الرسوبٌة ( ب       

  : النوعى ، مثال ذلن                                      
     فى مصرتربة الزراعٌةال متواجدان فى ال والصلصالالؽرٌن التى تتكون من رواسب السهل الفٌضى لنهر النٌل   

      
 
 

 المعادن كؽٌرها من المواد الطبٌعٌة تتكون من العناصر- 1  :(التركٌب الكٌمٌائى للمعادن)المعادن كوٌن  ت♣
 :                                                            المعروفة لنا وتنمسم لنوعٌن 

   تتكون من عنصر واحد مثل الذهب والكبرٌت والنحاس وكذلن : معادن عنصرية (                        أ 
 .                                                   الماس والجرافٌت اللذان ٌتكونان من عنصر الكربون 

 
 : حٌث تتكون ؼالبٌة المعادن من إتحاد عنصرٌن أو أكثر كٌمٌائٌاً حٌث  :معادن مركبة (                        ب

 :                                              ترتبط لتكون مركب ثابت حسب الموانٌن الكٌمٌائٌة الخاصة بالروابط مثل 
                                              الذى ٌتكون من ثانى أكسٌد السٌلٌكون  (المرو) الكوارتز . 
                                                والكالسٌت الذى ٌتكون من كربونات الكالسٌوم . 

 ،عنصر إال أن عددأ للٌالً منها ٌكون ؼالبٌة صخور األرض  (100)تعرؾ اإلنسان على أكثر من - 2 
ً من  (%98,5)عناصر تكون حوالى  (8)     وبالتحدٌد فإن   : كما ٌؤتى وزن صخور المشرة األرضٌة وتترتب تنازلٌا

 
♣   من وزن صخور القشرة األرضجة مرتبة تنازلجاً %(98,5) مكونة لـالنسبة المئوية للعناصر الثمانجة ال ♣

 

الماؼنسٌوم  البوتاسٌوم الصودٌوم الكالسٌوم الحدٌد األلومنٌوم السٌلٌكون األكسجٌن العنصر
بمٌة 

 العناصر

 %1,5 % 2,1  %2,6  %2,8  %3,6 %5  %8,1  %27,7  %46,6 النسبة 

   
  .األكسجٌن ٌتضح من الجدول أن أكثر العناصر إنتشاراً فى صخور المشرة األرضٌة هو عنصر ♣  
 أما بالى العناصر المعروفة مثل النحاس والذهب والكربون والرصاص والبالتٌن وؼٌرها فال تتعدى مساهمتها فى - 3

    .من النسبة المئوٌة لوزن صخور األرض  (%1,5)تكوٌن صخور األرض أكثر من      
 .معدن وإن كان أؼلبها ٌوجد بكمٌات للٌلة فى الطبٌعة  (2000)تمكن العلماء من تعرٌؾ أكثر من - 4
 .معدن  (200)المعادن الشائعة ذات المٌمة اإللتصادٌة ال ٌتجاوز عددها - 5
 .المعادن المكونة لصخور المشرة األرضٌة تعد بالعشرات وتنمسم من حٌث الوفرة لعدة مجموعات معدنٌة - 6
 :فى صخور المشرة األرضٌة هى   المجموعات المعدنجة األكثر شجوعاً - 7

  من أكاسٌد وكبرٌتٌدات 3المعادن اإللتصادٌة ثم 2الكربونات تلٌها من حٌث الوفرة مجموعة 1السٌلٌكات    مجموعة 
 .    وكبرٌتات ومعادن عنصرٌة منفردة وؼٌرها 

 تكوين المعادن
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 ♣ المجموعات الكٌمٌائٌة المكونة للمعادن ♣

 أمثلة المعادن التى توجد فٌه المجموعة المعدنٌة اإلنتشار

 األكثر
 
 

ترتٌب    
 تنازلى

 
 

 األلل

 – البٌروكسٌن – األمفٌبول – المٌكا – البالجٌوكلٌز – األرثوكلٌز –الكوارتز  السٌلٌكات
 . الصوان –األولٌفٌن 

 . الماالكٌت – الدولومٌت –الكالسٌت  الكربونات

 . الماجنٌتت –الهٌماتٌت  األكاسٌد

 . السفالٌرٌت – الجالٌنا –البٌرٌت  الكبرٌتٌدات

 . البارٌت – األنهٌدرٌت –الجبس  الكبرٌتات

معادن عنصرٌة 
 منفردة

 . الماس – الكبرٌت – النحاس –الذهب - الجرافٌت 

 
 
 

 ٌتكون من ترتٌب ذرات العناصر داخل المعدن الواحد ترتٌباً منتظماً متناسماً مكونة ماٌعرؾ  : الهٌكل البنائى للمعدن ♣
  .بالشكل البلورى                               

 .هى جسم هندسى مصمت لها أسطح خارجٌة مستوٌة تعرؾ باألوجه البلورٌة  : البلورة ♣
  :النظام البلورى لمعدن الهالٌت : مثال ♣

 ٌتكون من إتحاد أٌونات الصودٌوم الموجبة مع:           الهالٌت هو كلورٌد الصودٌوم والذى ٌعرؾ بالملح الصخرى 
 .          أٌونات الكلور السالبة فى نظام تكرارى ٌنتج عنه نظام بلورى ممٌز لمعدن الهالٌت وٌكون على شكل مكعب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
   :العناصر األساسٌة عند دراسة  بلورات المعادن ♣
 ، فى حالة إختالؾ أطوالها  (c ، b ، a) ٌرمز لها بالرموز  :المحاور البلورٌة- 1   

 هو الخط الذى ٌمر بمركز البلورة وتدور حوله فٌتكرر ظهور  : محور التماثل الرأسى ♣                             
 .                                                            أوجه أو حروؾ أو زواٌا البلورة مرتٌن أو أكثر 

 ( α  -   β  -  γ ) ٌرمز لها بالرموز  :الزواٌا بٌن المحاور- 2    

 .والزواٌا بٌنهم ، أطوال المحاور  : تتولؾ درجة التماثل البلورى على ♣                                 
 . هو المستوى الذى ٌمسم البلورة إلى نصفٌن متشابهٌن تماماً  :مستوى التماثل البلورى- 3    
 . وفى ضوء ذلن ٌمكن تمسٌم بلورات المعادن إلى سبعة فصائل بلورٌة ♣
  ٌمكن تمسٌم بلورات المعادن إلى عدة فصائل بلورٌة مختلفة  :البلورٌة (األنظمة)تمسٌم الفصائل  ♣

  .والزواٌا بٌن هذه المحاور ، أطوال المحاور البلورٌة:                                              وٌعتمد التمسٌم على 
 . الثالثى – السداسى – ثالثى المٌل – أحادى المٌل – المعٌنى المائم – الرباعى –المكعبى : فصائل  (7) وهى ♣ 
 .النظام البلورى السداسى والثالثى فلهما أربعة محاور بلورٌة : محاور ما عدا  (3)لدٌها  (الفصائل)األنظمة كل  ♣ 

 التركجب البلورى للمعادن
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وجه 
 الممارنة

 النظام - 1
     المكعبى

 النظام - 2
     الرباعى

 النظام - 3
  المعٌنى المائم

 النظام - 4
   أحادى المٌل

 النظام - 5
    ثالثى المٌل

 النظام - 6
     السداسى

 النظام - 7
      الثالثى

 المحاور- 1
     البلورٌة

 
    والزواٌا

  محاور (3) ♣
         بلورٌة 

     متساوٌة فى  
        الطول 

  الزواٌا متعامدةو
 
 

 ٌتمٌز هذا  ♣
  لدر بؤكبر النظام 
 التماثل   من 

  .(علل) البلورى 

  محاور (3) ♣
         بلورٌة

  ، متعامدة       
 

   محوران♣
    متساوٌان

   والثالث ٌختلؾ 
 .عنهما فى الطول 

  محاور (3) ♣
        بلورٌة

      مختلفة فى 
       الطول 

  متعامدة     و
 .      الزواٌا 

  محاور (3) ♣
          بلورٌة

 .    مختلفة الطول 
  محوران منهما ♣

       متعامدان 
     والثالث مائل 

 .       علٌهما 
 

  معظم المعادن ♣
     تنتمى لهذه 
 .      الفصٌلة 

  محاور (3) ♣
    بلورٌة مختلفة 

       فى الطول
 .   وؼٌر متعامدة 

 
 

 محاور بلورٌة (4) ♣
 محاور  (3) منها 

   بلورٌة أفمٌة متساوٌة 
   فى الطول وتتماطع مع 

      بعضها فى زواٌا 
 .        متساوٌة 

 
  وٌتعامد علٌهم محور ♣

  التماثلسداسى  رأسى 
  ٌختلؾ عنهم فى الطول 

 
  مستوى تماثل وٌوجد ♣

 .           أفمى 

  محاور بلورٌة (4) ♣
 محاور  (3) منها 

 بلورٌة أفمٌة متساوٌة فى 
   الطول وتتماطع مع 

 بعضها فى زواٌا متساوٌة 
 

  وٌتعامد على مستواهم ♣
     األفمى محور بلورى 

  التماثل ثالثى     رأسى 
 . ٌختلؾ عنهم فى الطول 

 
  مستوى وال ٌوجد ♣

 .      تماثل أفمى 

 
 
 شكل - 2

    البلورة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لانون- 3
     التماثل
    البلورى

a1  = a 2  = a 3 

α =  β = γ  

 

 c ≠a1 = a2  
α =  β = γ  

  
 

  

  c  ≠ b   ≠a  

α =  β = γ 

 

   

  c  ≠ b  ≠a  
β ≠ γ   = α   

 الخبٌر... سلسلة 
 ربع لرن

 من التمٌز واإلبداع  

 c  ≠ b  ≠a  
 γ≠ β   ≠ α     

 
  

 

c ≠a1 = a2 = a3  

 
 خسن متولى/ مستر 

01222790671  

 

 c≠a1 = a2 = a3  

  
 

 

 الثالثى
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 الخواص الفٌزٌائٌة للمعادن  
  : ٌستخدم فإنهلذلن  هو التعرؾ على المعادن بداٌة من أماكن وجودها فى الحمل الجٌولوجى واجباتأهم  إن أحد ♣

     .الخواص الظاهرة والتى تسهل مالحظتها فى العٌنة الٌدوٌة لٌتعرؾ على المعدن مبدئٌاً : أوالً     
 .ثم ٌإكد ذلن التعرؾ بالطرق المعملٌة التى تتطلب أجهزة وتحالٌل معمدة : ثانٌاً     
. طٌسٌة وؼٌرها ا تصنؾ الخواص الفٌزٌائٌة للمعادن إلى خواص بصرٌة وتماسكٌة ومؽن♣

 :هى  ( خواص5عددها ) Optical Properties  الخواص البصرٌة: أوالً 

     .هى الخواص التى تعتمد على تفاعل المعدن مع الضوء السالط علٌه والمنعكس منه :  الخواص البصرٌة ♣

 الشرح واألمثلة التعرٌؾ الخاصٌة

1 -
البرٌك 

 
 

المعدن    هو لدرة♣
عكس الضوء     على 

 .   السالط علٌه 
 : وٌنمسم لنوعٌن ♣

 ،    برٌك فلزى 
 .    وبرٌك الفلزى 

 
Luster 

  له مظهر الفلزات حٌث ٌعكس المعدن الضوء بدرجة كبٌرة:  برٌك فلزى (أ  ♣
.  ( الجالٌنا  - البٌرٌت - الذهب )ل ، مث                       فٌبدو ساطعاً أو المعاً 

 ال ٌشبه برٌك الفلزات وٌوصؾ بما ٌشبه من أمثلة مؤلوفة مثل:  برٌك الفلزى ( ب♣

  برٌك- 1
 زجاجى    

  برٌك- 2
 لإلإى    

 برٌك  -3
 ماسى    

 برٌك ترابى- 4
    أو أرضى

 ز مثل الكوارت
  . الكالسٌت– 

 مثل
 .بار الفلس 

    مثل
  .الماس

أللها برٌماً وٌكون سطحه مطفٌاً أو 
  .                         الكاولٌنٌتؼٌر براق مثل 

 
2  -

اللون 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الموجات  هو طول♣
 لتى تنعكس الضوئٌة ا 

 وتعطى   المعدنمن  
 .باللون    اإلحساس 

 
 

 :  تنمسم المعادن من حٌث اللون إلى معادن متؽٌرة اللون ومعادن ثابتة اللون ♣
  مثل :(المتؤصل)اللون الحمٌمى أو األصلى ب عرؾي : معادن ثابتة اللون  (    أ

 الكبرٌت أصفر اللون ، -1           
   .الماالكٌت أخضر اللون وٌتركب من كربونات النحاس المائٌة - 2           

                    :معظم المعادن لونها متؽٌر مثل :  معادن متؽٌرة اللون(    ب 

 1 -مثل له ألوان متعددة  (ثانى أكسٌد السٌلٌكون)لكوارتز ا:   2 -عدن م  
 ٌتراالسفالً  

كبرٌتٌد )
 (الزنن

لونه 
 أصفر شفاؾ 

 وٌتحول إلى
 بنىال اللون

 إحالل بعضب
ذرات الحدٌد 
بنسبة للٌلة 

بعض محل 
 .           ذرات الزنن

 Colour 

1 -
الكوارتز 

 وردىال

الكوارتز - 2
البنفسجى 

 (تثٌسمًاأل)

3 -
الكوارتز 

 بٌض األ

الكوارتز - 4
بلون الدخان 

 الرمادى

الكوارتز - 5
 النمى

لوجود 
شوائب 

من 
 المنجنٌز 

 

إلحتوائه 
على شوائب 
من أكاسٌد 

  .الحدٌد

بلون 
 الحلٌب

إلحتوائه 
على 

شوائب 
من 

فماعات 
                                     ؼازٌة 
. كثٌرة 

 

نتٌجة كسر 
بعض الروابط 

            بٌن ذرات 
 عناصره
بسبب 

التعرض لطالة 
إشعاعٌة 

 . عالٌة

ٌكون شفاؾ 
ال لون له 
وٌسمى 
البللور 
 الصخرى

                    تشبٌهاً له 
 .بالبلور 

 هو لون مسحوق  ♣ 
 ونحصل المعدن    

 بحن المعدن    علٌه 
من   فوق لطعة    

الخزؾ ؼٌرالمصمول   
Streak    

ٌتمٌز لون المخدش بؤنه ثابت فى المعادن المتؽٌرة اللون بتؽٌر نوع أو كمٌة ♣ 
 :معادن ومن أمثلته فى التعرؾ على ال علٌها ٌمكن اإلعتماد ها ولذلنبالشوائب 

 المخدش اللون المعدن

  .أحمرومخدشه   وأحمر رمادى ؼامك  معدن الهٌماتٌت- 1

 .ومخدشه أسود  لونه ذهبى معدن البٌرٌت - 2

  .              أبٌض ومخدشه  ألوانه متعددة   الكوارتز- 3

  صفةٌعتبر اللون (علل) ♣
 األهمٌة فى التعرؾ على للٌلة

 الصفات المعادن رؼم أنه أكثر
 ً   :وضوحا

 لونهاألن معظم المعادن  ♣ 
  : متؽٌر نتٌجة    

من   إحتوائها على نسبة ♣ 
  .الشوائب    

  الكٌمٌائى تركٌبها إختالؾ ♣ 
      فى الحدود المسموح بها

   الذرىالترتٌب تؽٌر    والتى ال 
    .   الممٌز للمعدن 

 

3- 
 المخدش
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خاصٌة - 4
عرض    

  األلوان(تالعب)

    هى تؽٌر لون♣
المعدن عند      
عٌن  أمام تحرٌكه   

   اإلنسان      
  اإلتجاهات   فى 

 .     المختلفة 
  

 األحجار الكرٌمة التى تستخدم فى الزٌنة  وجد خاصٌة عرض األلوان فىت♣ 
 :أمثلتها  ومن   

 معدن األوبال الثمٌن- 2 معدن الماس- 1

ٌفرق شعاع الضوء السالط علٌه  ♣
 األحمر نتٌجة إنكساره إلى اللونٌن  

برٌماً   عطىي بحٌث   والبنفسجى
 .فى كل اإلتجاهات    عالٌاً 

  أو خاصٌةالألألةٌتمٌز بخاصٌة  ♣
 برٌكوهى تموج : ( عٌن الهر)   
 بإختالؾ المعدن ذو النسٌج األلٌافى   

 .إتجاه النظر إلٌه    
Play of Colours  

 هى خاصٌة ♣ الشفافٌة- 5
للتعرؾ على درجة 

شفافٌة المعادن 
 إنفاذ علىتها لدرأو

 . خاللها الضوء

. ٌمكن الرإٌة من خاللها بوضوح  : معادن شفافة ( أ ♣
. نرى صورة ؼٌر واضحة من خاللها  :  شفافةشبهمعادن  ( ب♣
               .الٌنفذ الضوء من خاللها  : معادن معتمة ( جـ♣

  Transparency   

 (خواص 4 عددها)فى المعادن   Cohesive Properties الخواص التماسكٌة  :ثانٌاً 

 :الصالدة - 1
     هى درجة

  مماومة المعدن
       للخدش
 .    أو البرى 

 
 

 
 

 
Hardness 

  
 ♣ ممٌاس موهس للصالدة ♣

. نحددها نسبٌاً حٌث ٌخدش المعدن األكثر صالدة المعدن األلل صالدة عند إحتكاكه به ♣ 
 . وهى خاصٌة سهلة وسرٌعة التعٌٌن ♣

ٌحدد الصالدة بطرٌمة سهلة وسرٌعة وبمٌم  هو ممٌاس   :للصالدة Mohsممٌاس موهس ♣ 

 أللل المعادن صالدة وهو  (1)من                                            عددٌة  تتراوح درجاته 
 .الماس  وهو  ألشدها صالدة فى الطبٌعة(10)إلى التلن                                            

  :                                                                              تعٌٌن الصالدة فى الحمل أو المعمل ♣
اشرح كٌؾ ٌمكن تعٌٌن صالدة معدن فى الحمل أو المعمل ؟  : 1س
 : تعٌٌن الصالدة فى الحمول الجٌولوجٌة أو المعمل كما ٌؤتى ٌسهل : 1جـ 

.  وهى مصنوعة من سبائن ذات درجات صالدة محددة  :إستخدام ألالم الصالدة (أ          
 :   فى حٌاتنا الٌومٌة معروفة الصالدةاإلستعمالشائعة شٌاء إستخدام أ (ب         

: ألالم الصالدة ومن أمثلتها جد فى حالة عدم توا              نستخدم هذه األشٌاء 
.   أى ٌخدش التلن والجبس والٌخدش الكالسٌت 2,5  صالدته: ظفر اإلنسان - 1             

  3,5صالدتها  : عملة نحاسٌة - 2             
  5,5 صالدتها :   لطعة زجاج نافذة -3             
                                       6,5صالدته : لوح المخدش الخزفى - 4             
  . مما ٌسهل التعرؾ علٌها 6,5 وٌالحظ أن أؼلب المعادن الشائعة صالدتها ألل من ♣
 

واألخرى المملدة صناعٌاً  ؼالٌة الثمن ٌمكن إستخدام خاصٌة الصالدة فى التفرٌك بٌن األحجار الكرٌمة الطبٌعٌة  علل2س
  7,5صالدتها مرتفعة أؼلبها تزٌد صالدته عن  ؼالٌة الثمن : (المعادن الثمٌنة  )األحجار الكرٌمة الطبٌعٌة - 1: 2جـ 

 .ألوانها الجذابة  إلى بسهولة باإلضافة                                                                  فال تنخدش 
        2 - ً  فتنخدش بسهولة ألنها مصنوعة من مواد  6صالدتها منخفضة تمل ؼالباً عن  : أحجار الزٌنة المملدة صناعٌا

 .جذابة  وتكون ألوانها ألومنٌومزجاجٌة أو أكسٌد                                                 
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2 -
 اإلنفصام

 هو لابلٌة المعدن  ♣
للتشمك على طول     
 إمتداد مستوٌات    
ضعٌفة الترابط     
  انتج عنهتنسبٌاً    
سطوح ملساء عند     
  المعدن أو كسر   

 .    الضؽط علٌه
 

 

:                                أنواع اإلنفصام ♣
  :مثل : إنفصام فى إتجاه واحد (أ 
  .حٌث ٌنكسر أو ٌتشمك مكوناً رلائك أو صفائح  رفٌعة  جٌدصفائحى: المٌكا - 1  
 . جٌد حٌث ٌكون اإلنفصام فى إتجاه موازى لماعدة البلورة لاعدى: الجرافٌت  -2  
 بعض المعادن لها أكثر من مستوى إنفصام ٌمكن   :إتجاهإنفصام فى أكثر من  (ب

 :                                     وصفها بعدد المستوٌات والزواٌا بٌنها مثل 
 

  . مكعبى: والجالٌنا الهالٌت - 1     
  . األوجهمعٌنى: الكالسٌت - 2     

                 Cleavage                  .الكوارتزمثل  :معادن التظهر فٌها خاصٌة اإلنفصام  (ـج

3  -
المكسر 

 

 هو شكل السطح  ♣
  كسر من الناتج   
  المعدن فى مستوى   

  ؼٌر مستوى     
. اإلنفصام       

 

 وٌوصؾ بالممارنة بؤشكال مستوٌات أى الشكل الناتج من المكسر الٌتبع و ♣
:     معروفة مثل 

 
 .   والصوان  الكوارتز ٌمٌز معدن:  المكسر المحارى ( أ 
 . ؼٌر منتظم السطح : المكسر الخشن ( ب

                                                                Fracture                   . فى الطبٌعة ٌمٌز ؼالبٌة المعادن :  المكسر المسنن( ـج

4 -
المابلٌة 
للطرق 
 والسحب

 عنر تعب خاصٌة♣ 
   أوإمكانٌة  سهولة مدى

تشكٌل المعدن بالطرق  
والسحب إلى رلائك 

 .أسالن  أو

 . الذهب والفضة والنحاسمثل : معادن لابلة للطرق والسحب  (أ ♣ 
 المعادن لابلة للكسر وفى الممابل تعتبر: معادن ؼٌر لابلة للطرق والسحب  (ب♣ 

.  إذا تفتت عند الطرق علٌها                                                
 

Malleability and Ductility 

 خواص أخرى للمعادن ذات لٌمة فى التعرؾ علٌها: ثالثاً 

1- 
 الوزن
 النوعى

  هو النسبة بٌن ♣
    كتلة معدن إلى كتلة 

    نفس الحجم من 
 .         الماء 

  تتراوح المعادن بٌن الخفٌفة ومتوسطة الثمل والثمٌلة من حٌث الوزن النوعى   ♣
 :    مثال ذلن 

  7,5= وزنه النوعى : الجالٌنا - 1  
  19,3= وزنه النوعى : الذهب - 2  

 :  من حٌث إنجذاب المعادن أو عدم إنجذابها مع المؽناطٌس مثل ♣ الخواص المؽناطٌسٌة- 2
 .   الماجنٌتٌت والهٌماتٌت 

 

  .(مرتفعة أو منخفضة) مثل لابلٌة المعدن لإلنصهار ودرجة إنصهاره ♣ الخواص الحرارٌة- 3

 : هى خواص مساعدة أخرى مثل ♣ خواص أخرى - 4
 . أو مذاق مر أو ؼٌر ذلن –ملحى مثل الهالٌت : مذاق المعدن - 1   
 .الرائحة - 3.                        ملمس المعدن - 2   
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 هى الجزء الخارجى الصلب من الكرة األرضٌة تتكون من الصخور النارٌة والرسوبٌة والمتحولة  : المشرة األرضٌة 
 هو جسم طبٌعى صلب ٌتكون ؼالباً من عدة معادن مجتمعة معاً بنسب مختلفة وأحٌاناً ٌتكون من معدن :  الصخر 

 .                واحد فمط 
 ٌتمٌز بتركٌب كٌمٌائى محدد وبالتالى ٌكون له خواص فٌزٌائٌة تمٌزه عن ؼٌره :  كل صخر. 

 ألسام هى  (3)تمسم الصخور حسب نشؤتها إلى  :  نواع الصدور: 

 الصخور المتخولة الصخور الرسوبجة الصخور النارية وجى المقارنة

 هى صخور نتجت من تبرٌد   التعرٌؾ- 1
      وتبلور المادة المنصهرة عند 
      إنخفاض حرارتها سواء داخل 

 .     األرض أو على سطحها 
  أو الصخور    أم الصخورتسمى  
  ألنها أول صخور تكونت األولٌة   

     من صخور المشرة األرضٌة 
     وجمٌع الصخور األخرى ناتجة 
    عنها بفعل العملٌات ا لجٌولوجٌة

  هى صخور تكونت 
     نتٌجة تفتٌت صخور 

     لدٌمة نارٌة ورسوبٌة 
     ومتحولة بعوامل 

     التجوٌة ثم نمل الفتات 
     بعوامل نمل طبٌعٌة تم 

 .    ترسٌبها وتماسكها 

 هى صخور نارٌة أو  
     رسوبٌة تؤثرت بحرارة 

     شدٌدة أو ضؽط  كبٌر أو 
    ضؽط وحرارة معاً فتحولت 
    لصخور ذات صفات جدٌدة 
 .   التنتمى ألى من النوعٌن 

  كتلٌة الشكل متبلرة ؼٌر  الشكل- 2
 .    مسامٌة 

    طبالٌة الشكل نادرة 
 .    التبلر مسامٌة ؼالباً 

  الشكل أو (صفائحٌة)ورلٌة 
 .      كتلٌة متبلرة ؼٌر مسامٌة 

 لد تحتوى على أحافٌر   .تحتوى على أحافٌر   . ال تحتوى على أحافٌر  الحفرٌات- 3
 .     مشوهة 

 ، الجرانٌت   األمثلة- 4
 .البازلت ،     األندٌزٌت 

 

  الحجر الرملى، 
 ،     الحجر الطٌنى 
     الحجر الجٌرى 

  الرخام ، 
 .    الشٌست المٌكائى 

Mr \  Hassan Metwally 

 
 مراحل موضحة بالترتٌب فى الجدول التالى  (7)تشمل : دورة الصخور  (خطوات) مراحل: 

 الصدور: الباب الجالث 

 هى تؽٌر   :دورة الصخور
الصخور من  نوع آلخر بسبب 

تؤثٌر الؽالفٌن الجوى والمائى على 
سطح األرض وما ٌحدث بٌنهما من 

 .عملٌات جٌولوجٌة 
 
  العالم األسكتلندى جٌمس هاتون 

 م هو أول من ربط 1785فى عام 
بٌن أنواع الصخورالثالثة المعروفة 
على سطح األرض وتؤثٌر الؽالفٌن 
الجوى والمائى وما ٌحدث بٌنهما 

من عملٌات جٌولوجٌة تإدى لتؽٌر 
الصخور من نوع آلخر فى دورة 

  .(دورة الصخور)واحدة تسمى 
 

 

 التحـول
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 مراخل دأرة الصدور  

عملية  - 1

     التحوية

 هى أثر عوامل الجو من أمطار ورٌاح حٌث ٌتم تفتٌت وتحلل الصخور النارٌة وؼٌرها من  
 .    الصخور إلى  لطع صؽٌرة من فتات صخرى 

 وتتم هذه  العملٌة بفعل عوامل الجو لذلن تسمى بهذا اإلسم وهى نوعان مٌكانٌكٌة وكٌمٌائٌة  . 

عملية  - 2

    الهقل

بواسطة عوامل نمل طبٌعٌة من أنهار أو   ٌنمل الفتات إلى أحواض الترسٌب فى المناطك المنخفضة 
 تنحدر على سطوح الجبال بمساعدة الجاذبٌة األرضٌة أو تٌارات الهواء فى الصحارى أو      ثالجات

 . فٌتعرى سطح جدٌد لتنشط عملٌة التجوٌة   ،     تٌارات الماء فى البحار 

عملية  - 3

    الترسيب

 عندما تضعؾ لدرة عامل النمل بملة االنحدار أو ضعؾ  سرعته ٌرسب الفتات المنمول  
 فى صورة طبمات أفمٌة تزداد  (لاع البحر أو المحٌط  ) فٌتراكم فى المناطك المنخفضة من السطح 

 .     سمكاً مع تتابع الترسٌب 

عملية  - 4

    التخحر       

  أ التصدر

 تتؤثر الطبمات السفلى بثمل ما ٌعلوها فتتضاؼط حبٌباتها وتتالصك كما تترسب بٌن حبٌباته مادة  
 ،    الحمة 

 فتتحجر الصخور وتتؽٌر من رواسب مفككة ؼٌر متماسكة إلى صخور رسوبٌة صلبة أو متحجرة . 

عملية  - 5

     التخول

 تهبط الصخور الرسوبٌة أو ؼٌرها من الصخور إلى أعماق كبٌرة فى باطن األرض فى مناطك  
      ٌكون فٌها عدم استمرار الطبمة السطحٌة من األرض محسوس فتتعرض لدرجات حرارة مرتفعة 

 ،     وضؽط متزاٌد فتتحول تلن الصخور إلى صخور جدٌدة تسمى صخور متحولة 
 وعادة ما ٌشمل التؽٌر نوع المعادن ونسٌج الصخر بحٌث ٌحدث توازن ومالئمة للصخر المتحول  

 0    مع الظروؾ الجدٌدة من حرارة وضؽط  

عملية      - 6

اوإنصهار 

 عندما تتعرض الصخور المتحولة أو أٌة صخور أخرى إلى زٌادة أكبر فى درجات الحرارة  
 .تنصهر مكوناتها المعدنٌة عندما تصل إلى درجة اإلنصهار متحولة إلى ماجما      والضؽط فى العمك

عملية  - 7

التبريذ                                       

 أالتبلور

  عندما ٌخرج الصهٌر من ؼرفة الماجما وٌتعرض النخفاض درجة الحرارة ٌتصلب مكوناً صخور  
 ،     نارٌة لد تكون جوفٌة فى باطن االرض مثل الجرانٌت 

 أو ٌندفع إلى السطح على شكل حمم فى مناطك الثوران البركانى ٌبرد مكوناً صخوراً  نارٌة  
  ثم تبدأ الدورة من جدٌد بتؤثٌر عوامل الجو على أى من  .     بركانٌة مثل البازلت واألندٌزٌت 

 .الصخور الثالثة الموجودة على سطح  المشرة األرضٌة 

 ٌتؽٌر أى نوع من الصخور داخل الدورة وٌعطى الصخور الرسوبٌة من خالل العملٌات األربعة - 1:  الحظ أن 
  .(التصخر) التحجر –الترسٌب -  النمل –التجوٌة :                      األولى وهى 

 وهى عملٌة التحول  (5)ٌتؽٌر أى نوع من الصخور وٌعطى الصخور المتحولة من خالل العملٌة رلم - 2                 
 :وهما  (7 – 6)ٌتؽٌر أى نوع من الصخور وٌعطى الصخور النارٌة من خالل العملٌتٌن - 3                 

 . التبرٌد والتبلور–                     اإلنصهار 
 
 
 
 الذى ٌطلك علٌه المجما أو الالفا  (مصهور الصخر) تتكون من تبلور الصهٌر : الصخور النارٌة ، 
 سائل لزج ٌتكون أساساً من العناصر الثمانٌة الموجودة فى معادن السلٌكات على صورة أٌونات : الصهٌر  

                 باإلضافة لبعض الؽازات وأهمها بخار الماء وتبمى هذه العناصر محبوسة داخل الصهٌر تحت 
 .                 الضؽط الوالع علٌه فى الجزء العلوى من الوشاح والذى ٌتمٌز بؤن صخوره لدنة مائعة 

على تفاعل الماجما العالم بوٌن أوضحت التجارب التى لام بها (متسلسلة تفاعالت بوين) :  تكوٌن الصخور النارٌة  
  المعادن تبلوراً هى المعادن الؽنٌة بعناصر أول أن الماجما عندما تنخفض درجة حرارتها وتبدأ عملٌة التبلر فإن- 1  

 : وبذلن نجد أنه الحدٌد والماؼنسٌوم والكالسٌوم      
  بعنصرى ؼنى من الماجما ٌفمد الجزء المنصهر هذه العناصر الثالثة تماماً وٌصبح %(50)عند  تبلور - 2  

    Igneous Rocks الصخور النارٌة: أوالً 
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 .   كما ٌزداد محتواه من السلٌكون حٌث ٌتبلور هذا الجزء فى المراحل األخٌرة من التبلور الصودٌوم والبوتاسٌوم       
 :       وأطلك بوٌن على هذا التفاعل متسلسلة تفاعالت بوٌن الموضحة فى الشكل التخطٌطى التالى 

 ♣ متسلسلة تفاعللت بوين ♣

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مجموعات أو فصائل معدنٌة مرتبة حسب سرعة تبرٌدها كما ٌلى  (6) ونالحظ أن الصهٌر عند تبلوره ٌتكون من: 
 أمفٌبول- 3                   بٌروكسٌن- 2 (أول المجموعات المعدنٌة تبلوراً )أولٌفٌن - 1
  .(هو آخر المعان تبلوراً )كوارتز - 6 (بٌوتٌت ومسكوفٌت)مٌكا - 5      (بالجٌوكلٌزى وأرثوكلٌزى)فلسبارات - 4

 حمضٌة

 مكونات 
   :متسلسلة تفاعالت بوين

 : ٌتضح فى هذا المخطط  فرعٌن ♣

 ( :التفاعل المتصل)فرع الٌمٌن - 1
تفاعل متصل حٌث ٌتكون فلسبار ؼنى 

بالكالسٌوم ثم ٌحل الصودٌوم محل 
الكالسٌوم تدرٌجٌاً وٌتكون فلسبار ؼنى 

بالكالسٌوم والصودٌوم وأخٌراً ٌتكون 
 . فلسبار ؼنى بالصودٌوم 

 
  (التفاعل ؼٌر المتصل)فرع الٌسار - 2

   ٌبدأ باألولٌفٌن أول المعادن تبلوراً ثم 
البٌروكسٌن ثم األمفٌبول وأخٌراً المٌكا 

 .     آخر الفرع  (البٌوتٌت)السوداء 
 بعد أن   :المرحلة األخٌرة للتبلر- 3

   ٌكون معظم الصهٌر لد تصلب ٌحدث
   تبلور للصهٌر على هٌئة معادن

   فلسبار البوتاسٌوم ثم المٌكا البٌضاء 
 وأخٌراً معدن الكوارتز  (المسكوفٌت)  

 .  وهو آخر معادن الصهٌر تبلوراً 
 

 

 حمضٌة
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 آخر المعادن تبلوراً                                                                                           أول المجموعات تبلوراً 

 كوارتز- 6 مٌكا- 5 فلسبارات- 4 أمفٌبول- 3 بٌروكسٌن- 2 أولٌفٌن- 1

 
 أسس تمسٌم الصخور النارٌة  

 : ٌمكن تمسٌم الصخور النارٌة حسب الصفات اآلتٌة ♣  
 : والذى ٌإثر على سرعة تبرٌدها وشكل نسٌجها وتنمسم إلى  :التمسٌم على أساس مكان تبلور الصخور - 1   

  .( بركانٌة – متداخلة –جوفٌة  )                                                                     
 : والذى ٌعتمد على التركٌب الكٌمٌائى وتنمسم إلى  :التمسٌم على أساس التركٌب المعدنى للصخور - 2   

  .( حمضٌة – متوسطة – لاعدٌة –فوق لاعدٌة  )                                                              

: تقسيم الصدور الهارية خسب مكان التبلور أشكل الهسيح  : أولًا 

صخور نارٌة جوفٌة  وجه الممارنة
 (باطنٌة)

 صخور نارٌة 
 متداخلة

 صخور نارٌة بركانٌة 
 (سطحٌة)

 . الجرانٌت  األمثلة- 1
 الداٌوراٌت . 
 الجابرو . 
 البٌرٌدوتٌت . 

 الدولٌراٌت . 
 المٌكروداٌوراٌت . 
 المٌكروجرانٌت . 

 البازلت واألندٌزٌت والكوماتٌت:  
  ٌكون نسٌجها زجاجى أو دلٌك التبلور 

 نسٌجه دلٌك التبلور  : الراٌولٌت 
                 بلوراته مجهرٌة كثٌرة 
 .           العدد ال ترى بالعٌن المجردة 

 نسٌجه زجاجى عدٌم : األوبسٌدٌان 
 .                    التبلور 

 نسٌجه فماعى بسبب  : البٌومٌس 
 .     وجود فماعات ؼازٌة أثناء التبلر 

 مكان - 2
      التكوٌن

 باطن األرض  
  .(جوفها)      

  باطن األرض 
 ولرب السطح . 

 لرب السطح  
 وفوق السطح . 

 نوع - 3
    النسٌج

  النسٌج خشن  
     بلوراته كبٌرة 
      الحجم ترى 

    بالعٌن المجردة 
     وبها عدد للٌل 
      من البلورات
 .    كبٌرة الحجم 

 هو بلورات  : النسٌج بورفٌرى 
    كبٌرة الحجم وسط أرضٌة من 
    بلورات أصؽر حجماً لكنها من
 .    نفس التركٌب المعدنى ؼالباً 

 وٌتكون عندما ٌندفع الصهٌر  
     فى إتجاه سطح األرض لكن 

     الظروؾ المحٌطة لم تسمح له 
     بمواصلة السٌر حتى السطح 
    فٌتداخل فى الصخور المحٌطة 
 . به ثم ٌبرد وٌتخذ أشكاال متعددة 

 النسٌج دلٌك أو زجاحى أو فماعى  
 

 سلسلة الخبجر
 فى 

    الجٌولوجٌا والعلوم البٌئٌة
Mr \ Hassan Metwally      

01013527788 
01222790671 

hassanalashmawy@gmail.com     
            

 سرعة- 4
    التبرٌد

سبب )
 (النسٌج

 فى التبرٌد البطئ  
باطن األرض أو جوفها 
 بعٌداً عن السطح ٌعطى
  الفرصة لكمٌة كبٌرة 
     من األٌونات لكى 
     تتجمع على مركز 

  التبلور الواحد فٌتكون 
 .    النسٌج الخشن 

 عندما كان الصهٌر فى باطن  
 فتكونت ٌبرد ببطء  األرض 

بلورات كبٌرة الحجم وعندما ٌندفع 
الصهٌر فى اتجاه سطح األرض 
تكونت البلورات األصؽر حجماً 

 فى المولع سرعة التبرٌدبسبب 
  .الجدٌد فٌكون النسٌج البورفٌرى

   عندما تخرج الحمم البركانٌة  
 أثناء الثورات البركانٌة فوق (الالفا)   

    السطح أو بالمرب من سطح األرض 
  كبٌرة ٌبرد بسرعة   فإن الصهٌر 

    حٌث ال ٌؤخذ فرصة كافٌة للتبلور
    فٌكون النسٌج دلٌك أو زجاجى ؼٌر

 .   متبلور أو فماعى 

mailto:hassanalashmawy@gmail.com
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 مفتاح الصدور الهارية   

صخور حمضٌة صخور متوسطة صخور لاعدٌة صخور فوق لاعدٌة نوع الصخر 

بيوميس - أوبسيديان – رايوليت  نذيزيت بازلت كوماتيت صخور بركانٌة 

ميكروجرانيت ميكرأدايورايت دولٌراٌت  -صخور متداخلة 

جرانيت دايورايت جابرو بيريدوتيت صخور جوفٌة 

 : تقسيم الصدور الهارية خسب التركيب المعذنى للصدور :ثانياًا 

وجه 
 الممارنة

 نارٌة فوق   
 لاعدٌة

 صخور نارٌة 
 لاعدٌة

 صخور نارٌة 
 متوسطة

 صخور نارٌة 
 حمضٌة

 الكوماتٌت -1 األمثلة- 1
 .     السطحى 

 
 البٌرٌدوتٌت-2

  .      الجوفى

  أشهر وهو البازلت- 1
  البركانٌة    الصخور 

     إنتشاراً على سطح 
     األرض وٌستخدم فى 

 .     أعمال الرصؾ

 
  الدولٌراٌت- 2

 .    ذو النسٌج البورفٌرى 
 
 . الجوفى الجابرو- 3
 

     

  البركانى األندٌزٌت- 1
     نسبة لجبال األندٌز 

 .    وهو أشهرها 
 
  المٌكروداٌوراٌت- 2

 .    ذو النسٌج البورفٌرى 
 
  الداٌوراٌت- 3

 .      ذو النسٌج الخشن 
 
 متوسطة وهى صخور  

        التركٌب الكٌمٌائى 
 .          والمعدنى 

 

  ذو النسٌج الجرانٌت- 1
     الخشن والمستخدم فى 
     البناء لجماله الطبٌعى 
 .       خاصة بعد تلمٌعه 

  ذو المٌكروجرانٌت- 2
     النسٌج البورفٌرى وهو 
 .              صخر متداخل 

  وهو بركانى الراٌولٌت- 3
 .               دلٌك التبلور 

  زجاجى األوبسٌدٌان- 4
 .                   النسٌج 

  الؽنى البٌومٌس- 5
    بالفمالٌع الهوائٌة لذلن 
 .   فإنه ٌتمٌز بوزن خفٌؾ 

 نسبة - 2
     السٌلٌكا

 فمٌرة فى  
  تمل  السٌلٌكا 

  %(45)  عن 

 فمٌرة فى السٌلٌكا  
      حٌث تتراوح بٌن 

( 45 - %55) %.  

  نسبة السٌلٌكا تتراوح 
               بٌن

     (55 - %66)%.  

 نسبة السٌلٌكا  
 أكثر من       
       (66)%.  

 مرحلة - 3
     التكوٌن 

  الصخور أول

  تكوناً عند   
  الصهٌرتبلور

 تتبلور فى درجة حرارة  
  من أكثر       مرتفعة 

 . درجة مئوٌة (1100)  

 تتبلور فى درجة حرارة  
  متوسطة       

 

 تتبلور فى درجة حرارة  
  منألل    منخفضة 

 .درجة مئوٌة  (800)     

 التركٌب- 4
     المعدنى

 

لذلن تكون  
   ؼنٌة بمعدنى 

األولٌفٌن       
 والبٌروكسٌن

 لذلن تكون ؼنٌة  
    بالمعادن التى تحتوى 

         على الحدٌد  
        والماؼنسٌوم 

       والكالسٌوم مثل 
  البٌروكسٌن –   األولٌفٌن 

 الفلسبار البالجٌوكلٌز    - 
   وبعض –      الكلسى 

 .           األمفٌبول 

 لذلن تحتوى على : 
الفلسبار البالجٌوكلٌز  

  –البٌروكسٌن         - 
  –  المٌكا –     األمفٌبول 

  ونسبة من–    الكوارتز 
 .      الفلسبار البوتاسى 

 

 لذلن تحتوى على  : 
      الفلسبار البوتاسى 

  – المٌكا –    والصودى 
 %(25)   الكوارتز بنسبة 

 .األمفٌبول          - 

  لذلن ٌكون اللون- 5
 لونها

  أسود  ؼامك 

 لذلن ٌكون لونها : 
  .أسود ؼامك      

 لذلن ٌكون لونها : 
 متوسط          

  .بٌن الفاتح والؽامك   

 لذلن ٌكون لونها : 
  .وردى فاتح       
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 الصدور الهارية المكافئة  

 :  هى صخور لها نفس التركٌب الكٌمٌائى والمعدنى وتختلؾ فى مكان النشؤة والنسٌج وحجم الحبٌبات ومن أمثلتها ♣
  .(جوفى خشن النسٌج) بٌرٌدوتٌت – (بركانى زجاجى أو دلٌك التبلور) كوماتٌت- 1
  .(جوفى خشن) جابرو –  (متداخل بورفٌرى) دولٌراٌت –  (بركانى زجاجى أو دلٌك التبلور) بازلت- 2
  .(جوفى خشن) داٌوراٌت –  (متداخل بورفٌرى) مٌكروداٌوراٌت –  (بركانى زجاجى أو دلٌك التبلور) أندٌزٌت- 3
 ، (سطحى دلٌك النسٌج) راٌولٌتو (متداخل بورفٌرى) مٌكروجرانٌتو (جوفى خشن) جرانٌت- 4

 .(فماعى النسٌج) بٌومٌسو (زجاجى النسٌج) أوبسٌدٌان                                                                    و
 

لبراكين  ا 

 فتحة أو شك فى المشرة األرضٌة تسمح للصخور المنصهرة والؽازات المحبوسة معها هو  : تعرٌؾ البركان 
 .بالخروج إلى سطح األرض وتؤتى الصخور المنصهرة من خزان الماجما                          

 .هى ؼرؾ مإلتة أو تجاوٌؾ للماجما توجد على أعماق تحت سطح األرض :  (ؼرفة الصهارة)خزان الماجما  ♣     
 . تعتبر الثورات البركانٌة من أكبر الظواهر المروعة والمفجعة فى الطبٌعة ♣     
 أسباب حدوث البراكٌن وثوراتها :  

 تعتبر طالة الؽازات المحبوسة هى الموة الرئٌسٌة لتفجٌر البراكٌن وٌتضح ذلن                                          
 .                          فى مناطك إندساس األلواح التكتونٌة حٌث تإدى إلى حدوث تشممات تنطلك منها هذه البراكٌن 

 تندفع صهارة الصخر خالل الشموق وفى صخور المشرة األرضٌة لتصل إلى - 1 : طرٌمة تكون جسم البركان 
 .                                         السطح وتعمل الماجما المتصاعدة على صهر ما ٌصادفها من صخور 

  .(الالفا)الطفوح البركانٌة وعندما تصل إلى سطح األرض تسمى - 2    
 وعند تعرض الالفا للهواء والضؽط الجوى العادى تبرد وتتجمد- 3    

 .البركان  (مخروط)         لتكون الصخور البركانٌة وتكون جسم 
 فوهة البركان- 1 : هى  أجزاء3ٌتكون من  : أجزاء البركان . 
 . التى تندفع من خاللها المواد البركانٌة إلى الفوهة :المصبة - 2    
 .  ٌمثل شكل البركان وتوجد به فوهة البركان :المخروط - 3    

 
 أنواع حسب ثورانها (3)تصنؾ البراكٌن إلى  : أنواع البراكٌن : 
  البراكٌن تصبح خامدة نهائٌاً بعد ثورانها معظم :براكٌن خامدة - 1    

 .                                  حٌث تخلو ؼرؾ الماجما من الصهٌر تماماً 
  فى إٌطالٌا سترومبولىمثل بركان  :براكٌن مستدٌمة الثوران - 2    

 .                                      الذى ٌمتد فى ثورانه بصفة مستدٌمة 
  تثور على فترات متمطعة مثل بركان :براكٌن متمطعة الثوران - 3    

  . فى جزٌرة صملٌةآتنا بإٌطالٌا وبركان فٌزوؾ                                      
   ٌخرج من فوهات البراكٌن أثناء ثورانها ما ٌلى  : نواتج البراكٌن: 

 .م ◦1200 مواد معدنٌة منصهرة تخرج من فوهة البركان وحرارتها :الالفا - 1                         
 . مثل ؼاز األمونٌا وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن وثانى أكسٌد الكربون وبخار الماء :ؼازات وأبخرة - 2                         
 . هو مواد معدنٌة دلٌمة تتطاٌر مع الؽازات واألبخرة وتنتشر فى الجو :رماد بركانى - 3                         
 .وهى تندفع من فوهات البراكٌن  :والبرٌشٌا البركانٌة  (المنابل البركانٌة)الممذوفات - 4                         

  تعتبر من عوامل البناء لصخور المشرة األرضٌة ألنها   :تؤثٌرات وفوائد البراكٌن : 
  اإلمتدادؼطاءات كبٌرة سنوٌاً من الصخور البركانٌة لسطح األرض التى تكون تضٌؾ مالٌٌن األطنان- 1    

  .هضاب وجبال بركانٌة                                  أو تظهر على شكل 
 .                       جدٌدة إذا حدث ثوران للبركان تحت سطح الماء فى البحار والمحٌطات جزر بركانٌة ظهور- 2    
 . نتٌجة إضافة الرماد البركانى إلٌها تربة خصبة جداً  تكوٌن- 3    
 . نتٌجة تجمع مٌاه األمطار فى فوهات البراكٌن الخامدة تكون بحٌرات مستدٌرة- 4    
  .(التحول بالتالمس) نتٌجة مالمسة الصهٌر للصخور المحٌطة به صخور متحولة تكوٌن- 5    
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 شكال الصدور الهارية تخت السغخية:  أولًا   

 الباثولٌث- 1
 المباب- 2

 تتكون عند صعود الماجما خالل فتحة ضٌمة ثم ♣
 :تتجمع بدالً من إنتشارها أفمٌاً وهى نوعان 

 الجدد - 4 العروق - 3

 هى أكبر  ♣
   الكتل النارٌة 

    المعروفة 
   وتمتد مئات

   الكٌلومترات 
  وسمكها عدة 
 .  كٌلومترات 

 الكولٌث (أ 
 (لباب عادٌة)

 لوبولٌث  (ب
 ( أطباق–لباب مملوبة )

  تنتج من تداخل ♣
      الماجما فى 

  الصخور المحٌطة
   بها بحٌث تكون 

 . لها لاطعة     
 

  تنتج من تداخل ♣
      الماجما فى 

   الصخور المحٌطة 
    بها بحٌث تكون

  ألسطحموازٌة   
    الطبمات وؼٌر
 .     لاطعة لها 

  الماجما عالٌة  تكون♣
   اللزوجة فتضؽط على 
    ما فولها من صخر 

   فتنثنى ألعلى مكونة 
  الكولٌث ٌعلوه ثنٌة محدبة

  تكون الماجما للٌلة ♣
 فتسبب إنثناء اللزوجة    

   الصخور أسفلها مكونة 
      لوبولٌث أسفله 

 .       ثنٌة ممعرة 

     

 شكال الصدور الهارية البركانية السغخية : نياًا  ثا   

 الطفوح البركانٌة- 1
 المواد النارٌة الفتاتٌة - 2

 : تنتج من تكسٌر أعناق البراكٌن ومنها ♣
  (المنابل)الممذوفات - 3

   البركانٌة 

  هى الالفا المتصلدة على ♣
 ،    سطح األرض 

  وتنتج من ثورات♣
    البراكٌن وتؤخذ أشكال 

  .الحبال أو الوسائد      

 هى كتل صخرٌة ♣ الرماد البركانى البرٌشٌا البركانٌة
  الشكل تتؤلؾ بٌضاوٌة  

    من مواد الالفا عند 
    تجمدها بالمرب من 

 .     سطح األرض 

 لطع ذات  هى ♣ 
  تتراكمحادة  زواٌا 

 .    حول البركان 

  تحملها دلٌمة الحجم هو حبٌبات ♣
    الرٌاح مسافات كبٌرة ولد تعبر بها 

 .   البحار لتسمط فى لارة أخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 األشكال واألوضاع التى تتخذها الصخور النارٌة فى الطبٌعة

 أشكال الصخور النارٌة البركانٌة: ثانٌاً                                        أشكال الصخور النارٌة تحت السطحٌة: أوالً  

 ( ( الوسائد –الحبال  ))الطفوح البركانٌة - 1.                                                              الباثولٌث - 1       
 :        المواد النارٌة الفتاتٌة - 2( .                                   ( لوبولٌث –الكولٌث  ))المباب - 2       
 (              ( الرماد البركانى –البرٌشٌا البركانٌة  )).                                                                    العروق - 3       

 .البركانٌة  (المنابل)الممذوفات - 3.                                                                  الجدد - 4       

  

 Mr \ Hassan Metwally      الحيولوجيا أالعلوم البيئية فى            سلسلة الدبير

01013527788  -  01222790671                              -     hassanalashmawy@gmail.com 
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  تتكون الصخور الرسوبٌة من ترسٌب نواتج عملٌات التجوٌة الصلبة والذائبة بعد نملها بعوامل  تكوٌنها- 1
 .     النمل الطبٌعٌة إلى أحواض الترسٌب فترسبها فى طبمات متوازٌة الواحدة فوق األخرى 

  بالحجم من صخورالمشرة %5ولكنها ال تمثل أكثر من ،  سطح األرض ثالثة أرباعتؽطى - 1 ممٌزاتها- 2
 .   ألنها توجد على شكل طبمات رلٌمة نسبٌاً (علل)                                           األرضٌة 

 
  أنواع منها ثالثة  بالنسبة للصخور النارٌة والمتحولة بل فتمسم لعدد محدود جدا تسودأنواعها للٌلة- 2

 .من الصخور الرسوبٌة  %90    هى الصخور الطٌنٌة والرملٌة والجٌرٌة التى تكون  حوالى 
 
  مثل رواسب الحجر الجٌرى والفوسفات والفحم والحدٌد والحجر الرملى أهمٌة إلتصادٌةللكثٌر منها - 3

  صخوراَا وكذلن ،  فٌها البترول والؽاز الطبٌعى والكٌروجٌن صخوراً طٌنٌة ٌتكون    كما أنها تضم 
 . فٌها النفط والؽاز والمٌاه الجوفٌة ٌختزن مثل الرمل والحجر الرملى والحجر الجٌرى التى مسامٌة    

 : تمسم حسب طرٌمة تكوٌنها إلى ثالثة أنواع :  التمسٌم الشائع للصخور الرسوبٌة  تمسٌمها- 3
 . عضوٌة وبٌوكٌمٌائٌة – كٌمٌائٌة –                                              فتاتٌة 

 

 الصدور الرسوبية الفتاتية :   أولًا 

 

 تمسم الصخور الرسوبٌة الفتاتٌة حسب الحجم السائد لمكوناتها الصلبة  :أساس تمسٌم الصخور الرسوبٌة الفتاتٌة  
 :أنواع هى  (3)                                                     إلى 

 

 الرواسب الطٌنٌة- 3 رواسب الرمل- 2 رواسب الزلط- 1

 فتات مستدٌر فى حجم الحصى  : الزلط 
  لطر مكوناتها عن ٌزٌد             والجالمٌد 

 . مللٌمتر (2)             
 
 نوعان هما الصخر المتحجر للزلط  : 

 
 مستدٌرةحبٌبات  : الكونجلومٌرات  

  ٌزٌدبمادة الحمة ومتحجرة       متماسكة
 .مللٌمتر  (2)     لطرها عن 

 
 حواؾ حادةحبٌبات ذات  : البرٌشٌا   

 ، مللٌمتر  (2) لطرها عن ٌزٌد     متحجرة 
      وهو صخر شائع اإلستعمال فى أعمال 

  .زٌنة الجدران     

 ٌتراوح لطر  : الرمل 
             حبٌباته بٌن

 ( مٌكرون62 مللٌمتر و 2)
 (مم1000/ 1= المٌكرون ) 

              
 أؼلبها ٌتكون من حبٌبات 
  .الكوارتز    

 
 الصخر المتحجر  للرمل 

  الحجر الرملى    ٌعرؾ بإسم 
 
  ومن هذه الرواسب  

  فىالكثبان الرملٌة     
 .     الصحارى 

 فتات له حجمٌن هما  : الطٌن: 
    ( مٌكرون4 – 62 )حجم الؽرٌن ♣
  ( مٌكرون4ألل من) حجم الصلصال ♣
 

  وعادة ما ٌختلط الؽرٌن والصلصال ♣
     لٌكونا رواسب الطٌن مثل أؼلب 

 .    تربة مصر الزراعٌة 
 
 نوعان هماالصخر المتحجر للطٌن  
 تنتج من تحجر  : الصخور الطٌنٌة- 1

 .                          رواسب الطٌن 
 
  من ٌنتج :(الطٌن الصفحى)الطفل - 2

      تضاؼط مكونات الصخور الطٌنٌة 
      وتماسكها فتظهر فٌها خاصٌة 

 .     التورق أو التصفح 

 
 

 

    Sedimentary Rocksالصخور الرسوبٌة : ثانٌاً 

        خبٌر تدرٌس الجٌولوجٌامستر خسن متولى/ أطٌب األمنٌات   

01013527788  -  01222790671  -   hassanalashmawy@gmail.com 
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 الصدور الرسوبية الكيميائية :  ثانياًا 

 تتكون نتٌجة ترسب األمالح الذائبة فى الماء عند تبخرالماء وزٌادة تركٌز األمالح  : تكوٌنها 
 :وتمسم إلى .                 أو نتٌجة التفاعالت الكٌمٌائٌة 

صدور             - 1

الكربونات 

صدور  - 2

سيليكاتية 
 نواع  ذرى - 4صدور متبدرات - 3

 مثل : 
 

الخحر 

 الحيرى

– صواعد )
 (هوابط
 

  الذألوميتأ

 مثل : 
 

     صخر 

  الصوان   

     الؽامك
  .   والفاتح

 المٌاه من بحٌرات تبخر هى صخور تترسب نتٌجة  
 ،     ممفولة أو شبه ممفولة أو فى السبخات الساحلٌة 

     ولد إستؽل اإلنسان هذه الظاهرة فى إستخراج ملح
ً     الطعام من مٌاه البحر بتبخٌرها    فى صناعٌا

 :ومن أمثلتها ما ٌؤتى  (الملح الصخرى)    المالحات 

  .(كبرٌتات الكالسٌوم المائٌة ) الحبس -1    

  .(كبرٌتات كالسٌوم المائٌة) اوأنهيذريت- 2    

  وهو معدن الهالٌت ملد الغعام الصدرى- 3    

  .(كلورٌد الصودٌوم)                         أو 

 بعض:  مثل 
 : خامات الحدٌد الرسوبى

 ومن
 أشهر أمثلته فى مصر

  البغرأذى خذيذ  سوان

 الذى ٌتكون من
 أكسٌد الحدٌد األحمر

  .(الهٌماتٌت)

 

   الصدور الرسوبية العطوية أالبيوكيميائية : ثالجاًا 

 هى صخور تشترن الكائنات الحٌة فى تكوٌنها ومن أمثلتها  : 

الفوسفات - 2الخحر الحيرى - 1

 ٌتكون من بماٌا األجزاء الصلبة من الهٌكل الداخلى أو عضوى هو صخر رسوبى  
  كربونات الكالسٌوم     الخارجى لألحٌاء البحرٌة بعد موتها حٌث تبنى هٌاكلها من 

 ،     التى تستخلصها من ماء البحر 
 أى األجزاء الصلبة لألحٌاء البحرٌة مثل بالحفرٌات وصخور الحجر الجٌرى ؼنٌة 
 .كاألسمان وؼٌرها  : فمارٌات- 1    
 .  مثل المحارٌات والشعاب المرجانٌة  : الفمارٌات- 2    
 .مثل الفورامنٌفرا  : أحٌاء دلٌمة الحجم- 3    
 .مثل الطحالب ذات األصل العضوى  : نباتات- 4    

 بٌوكٌمٌائى هى صخر  
  بماٌا حفرٌة    ٌحتوى على 

     لحٌوانات بحرٌة فمارٌة 
     تحتوى على الفوسفات 
     باإلضافة إلى مكونات 

  تزٌد من معدنٌة فوسفاتٌة    
     تركٌز نسبة الفوسفات فى 

  .    الصخور البٌوكٌمٌائٌة 

العطوية أالبيوكيميائية مصادر الغاقة فى الصدور الرسوبية   

 الكٌروجٌن موضحة فٌما ٌلى - النفط والؽاز -  تشمل الفحم: 

  فى باطن األرض بعٌداً عن مواد نباتٌةهو صخر رسوبى عضوى ذو لٌمة إلتصادٌة تكون نتٌجة دفن   :الفخم -1

 .              األكسجٌن لمدة طوٌلة حتى تفمد األنسجة النباتٌة المواد الطٌارة وٌتركز الكربون مكوناً الفحم 
 (علل) خلؾ دلتات األنهار المستنمعات وٌتم ذلن عادة فى مناطك:  

 .السرٌع للبماٌا النباتٌة بمعزل عن الهواء  (الدفن)    ألن الظروؾ مالئمة للطمر 

 . النفط والؽاز من الرواسب ولكنهما ٌتكونان وٌختزنان فى الصخور الرسوبٌة ال ٌعتبر : الهفظ أالغاز- 2

 تكونت من تحلل البماٌا الحٌوانٌة  (هٌدروجبن وكربون) مواد هٌدروكربونٌةوهما عبارة عن                      
 :                     والنباتٌة البحرٌة الدلٌمة بمعزل عن الهواء بعد ترسٌبها مع الصخور الطٌنٌة التى تعرؾ بـ 

 كم فى (4 – 2) ٌتم فٌها نضج المواد الهٌدروكربونٌة عند عمك طٌنٌةهى صخور رسوبٌة :  صدور المصذر ♣
   درجة مئوٌة حٌث تتحول إلى الحالة السائلة والؽازٌة للهٌدروكربون(100 – 70)   باطن األرض ودرجة حرارة من 

 أحٌاناً وٌختزن فٌها النفط الرمال والحجر الرملى والحجر الجٌرى مثل مسامٌةهى صخور رسوبٌة  : صدور الدزان ♣
 .والؽاز بعد تكوٌنها فى صخور المصدر ثم هجرتها لصخور الخزان 
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  هو صخر طٌنى ؼنى بالمواد الهٌدروكربونٌة أؼلبها من أصل نباتى توجد فى حالة شمعٌة  :الغفل الهفغى- 3

 .  درجة مئوٌة تمرٌباً (480) تتحول إلى مواد نفطٌة عند تسخٌن الصخر لدرجة الكيرأجين     صلبة تعرؾ بإسم 

الكٌروجٌن مصدر هام للطالة فى المستمبل حٌث ال ٌستؽل حالٌاً ولكنه ٌبمى كإحتٌاطى لحٌن نفاذ كمٌات البترول من  
 .    األرض ولن ٌبدأ إستؽالله كولود لبل أن ٌصبح سعر إنتاجه منافساً لسعر النفط 

 
 

 

  بحٌث إرتفاع فى الحرارة والضؽط ٌتحول الصخر أى ٌتؽٌر إلى هٌئة أخرى إذا تعرض لظروؾ  تكوٌنها- 1 
 :     ٌصبح فى حاجة إلى إعادة توازنه وتبلوره لٌتالءم مع هذه الظروؾ وبالتالى فإن 

  أى صخر سواء كان نارٌاً أو رسوبٌاً أو حتى متحوالً ٌكون عرضة للتحول تحت ظروؾ إرتفاع  
 .    الحرارة والضؽط فى باطن األرض 

 مظاهر - 2 
      التحول

 تتؽٌر معادن الصخر لمعادن جدٌدة أحٌاناً - 1 : مظاهر التحول فى الصخور المتحولة. 
 ٌصبح نسٌج الصخر أكثر تبلوراً - 2                                                 

 .أو تترتب معادنه فى إتجاهات عمودٌة على إتجاه تؤثٌر الضؽط الوالع علٌها أثناء نموها - 3    

 أسباب - 3
     وأماكن
     التحول

 1 - ٌحدث التحول عادة أثناء الحركات البانٌة للجبال. 
 .أو عندما تكون الصخور مالمسة أو مالصمة لكتلة من الصهٌر فى درجة حرارة عالٌة - 2    
 كما ٌحدث التحول بدرجة ألل على مستوٌات الصدوع حٌث تتحرن كتلتان من الصخور فٌحدث - 3    

 .        اإلحتكان بٌنهما إرتفاعاً فى درجة الحرارة 

 أنواع الصخور المتحولة  

 صخور متحولة متورلة- 2 صخور متحولة كتلٌة- 1

  الحرارة نشؤت من تحول الصخور تحت تؤثٌر - 1
     عند مالمسة أو مالصمة الصخر لكتلة من 

     الصهٌر وٌمل تؤثٌر التحول تدرٌجٌاً كلما إبتعدنا 
 ،    عن منطمة التالمس 

 
  مكونة حجم البلوراتٌحدث زٌادة فى - 2

  .نسٌج حبٌبى                                 
  :األمثلة- 3

  الحجر الجٌرىٌنتج من تعرض  : الرذام (   أ 

                  لحرارة شدٌدة فى باطن األرض 
                  حٌث تتالحم بلورات الكالسٌت 

                  وتتداخل مما ٌزٌد من صالبة
 .                 الرخام ولوة تماسكه 

 
 ذات ألوان وتعرق متؽٌر كثٌر من أنواع الرخام  

     بسبب إحتوائه على أنواع من الشوائب تجعل 
 . أمراً مستحباً أحجارالزٌنة    إستخدمه كواحد من 

 

 ٌنتج من تحول الكوارتز فى :  الكوارتزيت (  ب

  عند تعرضها الصخور الرملٌة                      
 .                      للحرارة الشدٌدة 

  ،الحرارة والضؽطنشؤت من تحول الصخور تحت تؤثٌر - 1
 حٌث تترتب البلورات التى نمت تحت تؤثٌر الحرارة فى - 2

      إتجاهات محددة وتكون على هٌئة رلائك أو صفائح متعامدة
  .   نسٌج متورق     على إتجاه الضؽط مكونة 

  :األمثلة- 3

 ٌنتج من تحول صخور الطفل تحت ضؽط  : اوإردأاز (   أ 

َا ألل من   (200)                    مرتفع وحرارة منخفضة نسبٌا
  .أعمال البناء                    درجة مئوٌة  وٌستخدم فى 

 

 الذى : الشٌست المٌكائىوهو أنواع أهمها  : الشيست (ب

 نتٌجة ترتٌب  : خاصٌة التورق                     تظهر فٌه 
  فى الصخر الطٌنى بعد نموالمٌكا                     بلورات 

                      البلورات بتؤثٌر إرتفاع الحرارة وٌكون فى 
 .                 إتجاه عمودى على إتجاه الضؽط لتملٌل تؤثٌره 

 وٌتكون الشٌست المٌكائى من صفائح رلٌمة متشابهة فى  
  .متصلة ؼٌر متمطعة                 تركٌبها المعدنى 

 

  للحرارة والضؽط الجرانٌتٌنتج من تعرض  : الهيس (جـ

 :                وتترتب بلورات معادنه فى 
  .صفوؾ متوازٌة ومتمطعة                                   

  ما وجه الشبه والخالؾ النٌس والشست المٌكائى ؟: س 

    Metamorphic Rocksالصخور المتحولة: ثالثاً 
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  البيئة أالتوازن بين اوأنشغة الحيولوجية :  أولًا: 

 أسباب تباٌن الظروؾ البٌئٌة على مدار الزمن الجٌولوجى:  
 . إختالؾ التضارٌس - 2.                           تفاوت مساحة الٌابسة إلى الماء - 1   
 .إنتمال المناطك المناخٌة من مداراتها نتٌجة لزحزحة لطبى األرض - 3   
 تؤثٌر تباٌن الظروؾ البٌئٌة :  
 .تتؤثر المجموعة الحٌاتٌة سواء كانت حٌوانٌة أونباتٌة فتحدث هجرة وتتكدس فى أماكن وندرة فى أماكن أخرى - 1   

 .ٌصاحب تؽٌر البٌئة حدوث تؽٌرات وراثٌة تإدى لظهور أنواع متطورة أكثر تكٌفاً مع الظروؾ الجدٌدة - 2   

♣  مجلة المللءمة البيئية للكائهات الخية ♣ 

الظروف البجئجة المالئمة لى والنتائح المترتبة علجى المثال والعصر  

 كثافة وإزدهار- 1

  الغغاء الهباتى    

     فى العصر الكربونى
 ( ملٌون سنة 300من  ) 

  :أسباب ازدهار الؽطاء النباتى وزٌادة كثافته فى العصر الكربونى ♣
 ظروؾ مناخٌة دافئة رطبة - 1   
 .سهول منبسطة ذات تربة ؼنٌة بالعناصر الالزمة لؽذاء النبات - 2   
  تراكم المواد العضوٌة النباتٌة بكمٌات كبٌرة ، ثم تحولت هذه البماٌا     : النتائج المترتبة ♣

    النباتٌة وكونت طبمات الفحم تتفاوت جودته حسب درجة تحولها ، 
 .فحم منطمة بدعة وثورا جنوب ؼرب سٌناء  : مثال ذلن ♣

 تراكم طبمات - 2

 الملد الصدرى   

      وسط أوروبا
       فى العصر البرمى

 ( ملٌون سنة 250من  ) 

  :    أسباب تراكم طبمات الملح الصخرى فى وسط أوروبا فى العصر البرمى ♣
 وعمك للٌل تتصل بماء المحٌط  (واسعة)   إنتشار أحواض ترسٌب ذات إمتداد كبٌر 

 .   أحٌاناً وتنفصل عنه لمرات عدٌدة 
  تركزت األمالح وترسبت فى صورة طبمات من الملح الصخرى  :النتائج المترتبة ♣

 .                        نتٌجة عملٌات البخر بسبب إرتفاع درجات الحرارة 

 تراكم رواسب - 3

 الفوسفات      

   شمال أفرٌمٌا فى العصر
      الطباشٌرى العلوى

 ( ملٌون سنة 90من  )   

  :    من أمثلة تكدس الكائنات فى ظروؾ معٌنة تراكم رواسب الفوسفات بسبب وحود ♣
 .   حٌوانات فمارٌة بحرٌة - 2.            بٌئة بحرٌة ضحلة - 1   
 .ملوحة عادٌة - 4.                 حرارة معتدلة - 3   
  إنتشار رواسب الفوسفات ذات المٌمة اإللتصادٌة فى شمال أفرٌمٌا  :النتائج المترتبة ♣

 رواسب الفوسفات فى مصر فى سفاجا والمصٌر لرب ساحل البحر األحمر  : مثال ذلن    
 .    وأبوطرطور فى الوادى الجدٌد - والسباعٌة فى وادى النٌل                  - 

 تؽٌر الظروؾ البٌئٌة - 4

 العصر الحليذى    فى 

 (سنة مضت من ملٌون)  

 تمدم فٌها الؽطاء الجلٌدى إلى الجنوب فى نصؾ  : (الفترات المطٌرة)الجلٌدٌة الفترات - 1
     الكرة الشمالى وصاحب ذلن سموط أمطار ؼزٌرة بالمناطك الجنوبٌة من نصؾ 
     الكرة الشمالى وإرتفاع البحر وازدهار وكثافة الؽطاء النباتى وتكاثر المجموعة 

 .    الحٌوانٌة التى تتؽذى علٌه 
 
 تراجع فٌها الؽطاء الجلٌدى شماالً بنفس : (الفترات الجافة)الجلٌدٌة الفترات بٌن - 2

     المناطك السابمة وللت األمطار وانخفض فٌها البحر وتدهور الؽطاء النباتى وتضاإل 
 .    المجموعة الحٌوانٌة التى تتؽذى علٌه 

 
  أكثرإستمرت تلن الدورات منذ بداٌة العصر الجلٌدى وانتهت منذ  : النتائج المترتبة ♣

  التربة خاللها خاصة فى المناطك الشمالٌة من نمت ألؾ سنة مضت (20)    من 
  لخٌر ورفاهٌة الجنسمزارع وفٌرة اإلنتاج    الصحراء الكبرى فى أفرٌمٌا وكونت 

  .    البشرى

Mr \ Hassan Metwally      

 الخركات األرضجة واإلنجراف القارى: الباب الرابع 
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 التوازن اوأيزأستاتيكى أعللقته ببعض الكوارث الغبيعية  

 
أثبتت الدراسات الجٌوفٌزٌمٌة التى أجراها  

 : أن (إٌرى)البروفٌسور              
 

  سالسل الجبال المنتشرة بالمشرة األرضٌة فى حالة♣    
 : مع ما ٌجاورها من سهول ومنخفضات بسبب توازن    
 تتكون الجبال من صخور خفٌفة الوزن نسبٌاً - 1   

  .3 سم/جم  (2,8)       بكثافة متوسطة تمدر بحوالى 
 لهذه الجبال تؽوص فى ( Root)توجد جذور - 2   

        صخور الوشاح العالٌة الكثافة تحتها لمسافة 
 .أمثال إرتفاع هذه الجبال  (4)       تصل إلى 

 
  وهذه الحالة من التوازن تتفك مع العدٌد من ♣  

      الظواهر الجٌولوجٌة التى نشاهدها نتٌجة لعوامل 
      التعرٌة المختلفة وحدوث بعض الزالزل 

      المدمرة بالنطالات المحصورة بٌن سالسل الجبال 
 .      والمنخفضات التى حولها 

 
 كجفجة خدوث التوازن فى القشرة األرضجة : 
 عوامل التعرٌة تفتت الصخور فى لمم الهضاب والجبال وٌنمل الفتات بعٌداً مما ٌترتب علٌه خفة وزن الجبال - 1   

 فى حٌن ٌزداد الضؽط بالمناطك التى نملت إلٌها المواد ،        ونمص ضؽطها المإثر على الطبمات الصخرٌة أسفلها 
 .       المفتتة نتٌجة عملٌة الترسٌب 

 والؽنٌة بمعادن الفلسبار والكوارتز  (الصهارة)فٌحدث سرٌان تدرٌجى للمواد الخفٌفة من الصخور المائعة - 2   
 وبذلن ترتفع الجبال ،        المكونة للجرانٌت أعلى نطاق الوشاح من أسفل منطمة الترسٌب إلى لاع منطمة التفتٌت 

 .       والهضاب وتستعٌد المشرة توازنها من جدٌد 
 
 (آخر فجضان شوده النور  ) م 1964تدفق نور النجل قبل عام : توازن القشرة األرضجة على  مثال:  
  ملٌون طن سنوٌاً من الرمال والؽرٌن والطٌن أثناء فٌضانه فى(100)كان النهر ٌجلب معه ماٌزٌد على  ( أ 

  أفرع له فى الماضى أختزلت لفرعٌه (7) وكون الدلتا عبر مالٌٌن السنٌن من خالل أؼسطس وسبتمبر     
 .                           الرئٌسٌٌن الحالٌٌن وهما دمٌاط ورشٌد 

 ونتٌجة لهذه الكمٌات الهائلة من الرواسب وثملها الفائك وضؽطها المتزاٌد بمنطمة الدلتا وشماالً فٌما ٌسمى  (ب
  كٌلومتر داخل البحر المتوسط وإستمرار ترسبها حالٌاً جنوب السد العالى(10) الذى ٌمتد ألكثر من بمخروط الدلتا     

 :     بؤسوان فإن 
 تنساب تدرٌجٌاً فى إتجاه الجنوب لتعوض ما نمل من الرواسب من هضاب الحبشة ( الصهارة)الصخور المائعة  (جـ

 .      وأفرٌمٌا اإلستوائٌة لتبمى المشرة األرضٌة فى حالة إتزان وإستمرار 
 
 

   
مختلفة أدت للعدٌد من الحركات ال ( ملٌون سنة مضت4600)منذ نشؤتها خالل تارٌخها الطوٌل تعرضت األرض ♣ 

 :  إلى 
         أشكال وأوضاع كتل الٌابسة  ريتؽً- 1    
 .  خالل األزمنة الجٌولوجٌة المختلفةمساحات البحار والمحٌطاتتؽٌٌر - 2    
   . المختلفة  األزمنة الجٌولوجٌة خاللط الحٌاة التى سادت وازدهرتنمالتؤثٌر على - 3    

 ♣ وأثرها على الصخور  الخركات األرضجة♣

 

 توازن المشرة األرضٌة
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   رضية خركات خذأث تعكس التى الشواوذ

اآلن فى أعلى لمم الجبال والهضاب  من أصل بحرى تراكمت تحت سطح البحر ووجودها وجود صخور رسوبٌة - 1
من سطح البحر وكذلن وجودها فى لاع   ( متر8840فى لمة إفرست على إرتفاع )الصخرٌة كما فى جبال الهٌماالٌا    
 . (تحت سطح البحر متر 762)البحر المٌت    
  علىوهى فى األصل بماٌا نباتٌة نمت وازدهرت تحت مستوى سطح البحر وجود طبمات الفحم على أعماق كبٌرة - 2

. سطح األرض أعلى من منسوب سطح البحر     
 من مستوى سطح البحر وهى فى األصل بماٌا حٌوانات فمارٌة كانت تعٌش فى   بكثٌرأعلى وجود طبمات الفوسفات- 3

. ة ضحلبحرٌة بٌئة     
وجود الشعاب المرجانٌة فى أماكن مرتفعة فوق سطح البحر وهى كانت ومازالت تنمو على هٌئة مستعمرات على  - 4
–  وملوحة مرتفعة -  ومٌاه صافٌة - الساحلٌة فى بٌئة بحرٌة دافئة ذات طالة عالٌة فى المنطمة الرصٌؾ المارى    

  وؼنٌة بالمواد العضوٌة–ضاءة شدٌدة    وإ
وجود بماٌا بعض المعابد الرومانٌة   (الشواهد الحدٌثة للحركات األرضٌة)ومن األمثلة الحدٌثة لهبوط األرض - 5

وكذلن وجود العدٌد من المرى ومراكز المرالبة الساحلٌة بشمال الدلتا ولد ؼمرتها  باإلسكندرٌة مٌاه البحر ب    ؼارلة 
.  مٌاه البحر    

 

 مقارنة بين الخركات البانية للقارات أالخركات البانية للحبال  

الحركات البانٌة للجبال الحركات البانٌة للمارات 

. سرٌعة ممارنة بالحركات البانٌة للمارات حركات - 1  .بطٌئة تستمر ألزمنة جٌولوجٌة متعالبةحركات - 1

 ال تإثر على شكل الطبمات حٌث الٌحدث طى عنٌؾ- 2
 .     أو تصدع 

بالطى العنٌؾ والخسؾ   تإثر على شكل الطبمات- 2
. الشدٌد بفوالك للٌلة المٌل ذات إزاحة جانبٌة كبٌرة     

 وتإدى تإثر على أجزاء كبٌرة من المارة أو لاع البحر - 3
     إلرتفاع أوهبوط الصخور الرسوبٌة دون أن تشكلها 

 تظهر الطبمات أفمٌة أو      بالطى العنٌؾ أو التصدع إنما
. سطح البحر  فى صورة طٌات منبسطة فوق    

 على تإثر على نطك ضٌمة تمتد لمسافات طوٌلة - 3
الرواسب فوق بعضها فى   حٌث تتراكم    صخور المشرة 

منبسطة على مساحات   حٌز محدود بعد أن كانت    
  .   شاسعة    

تلعب دوراً مهماً فى توزٌع وعاللة المارات  - 4
 . فى األزمنة الجٌولوجٌة المختلفة والمحٌطات    

. ٌنتج عنها سالسل من الجبال ذات إمتداد إللٌمى - 4

تنشط الصهارة بسبب تشوه صخور المشرة بالفوالك  - 5.  تنشط الصهارة أثناء الحركات البانٌة للمارات  ال- 5
 . السحٌمة     

   بؤمرٌكانشؤة اإلخدود العظٌم لنهر كلورادو: مثال - 6
الرواسب البحرٌة على جدارى    الشمالٌة حٌث تظهر   
متر فوق سطح البحر   (1580)اإلخدود على إرتفاع    

بصورة أفمٌة كما كانت فى حالتها األولى عند        
  وهذا ٌعنى أن مساحة كبٌرة من سطح  ،الترسٌب    

     األرض إرتفعت بمدر كبٌر دون أن تتعرض ألى تشوه 
     خالل عملٌة الرفع التى إستمرت بشكل بطىء 

 .    وتدرٌجى لفترة زمنٌة طوٌلة 

 فى سالسل جبال أطلس شمال أفرٌمٌا  ♣  :األمثلة- 6
  .                  تونس والجزائر والمؽرب

  فى سالسل جبال األلب وسط أوروبا ♣
.  المجر – النمسا –  إٌطالٌا– سوٌسرا –  فرنسا    
 . سالسل جبال الهٌماالٌا شمال الهند  ♣

 لبة المؽارة   من جبلسالسل الجبال الممتدة شمال مصر♣ 
الؽربٌة    الواحات البحرٌة بالصحراءإلىشمال سٌناء    
 جنوب اإلسماعٌلٌة مروراً بمناطك شبراوٌت    
 .ؼرب الماهرة  وأبو رواش   

 
  الحظ أن: 
  .Oros = Mountain مشتمة من األصل الالتٌنى Orogenic Movements الحركات البانٌة للجبال ♣

 . Epeiros = Continent مشتمة من األصل الالتٌنى Eperiogenic Movements الحركات البانٌة للمارات ♣
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 تأثير الخركات البانية للحبال على نشاط الصهارة  :

وتصعد من األعماق عبر الفوالك السحٌمة الناتجة من  ر الحركات بسبب تشوه الصخوهذه تنشط الصهارة أثناء - 1    
 .والتصدع الطى         

  . أو لاطعة لها الصخور السطحٌةطبمات  بٌن متداخلةنارٌة  رثم تبرد وتتجمد مكونة صخو- 2    
  المخارٌط البركانٌةبراكٌن تمذؾ بحممها وؼازاتها مكونة مكونة سطح األرض وتصعد ل هاإندفاع ستمرولد ي -3    

 .         دلٌمة التبلور 
 حاملة معها ما ٌعترضها من كتل الصخور حتى تبرد وتستمر بالمناطك المنخفضة حول  الالفاولد تنساب - 4    

.  المخروط البركانى         

  خركة القارات أنظرية اوألواح التكتونية : ثانياًا: 

 
 
 

  :وتنص على أن م (1922) عام ألفرٌد فٌجنرتمدم بها عالم األرصاد األلمانى ♣ 

مكونة من صخور   (Pangaea  بانجٌا)أم المارات المارات جمٌعها كانت منذ المدم كتلة واحدة عماللة تسمى "  

وبدأت فى اإلنفصال إلى أجزاء متباعدة عن بعضها منذ حمب الحٌاة  البازلتٌة فوق صخور السٌما الجرانٌتٌة السٌال    
 :ملٌون سنة إلى أن أخذت أوضاعها الحالٌة أثناء زمن البلٌستوسٌن  (220) المتوسطة من   

قارنة بين السيال أالسيما  م 

صخور السٌما صخور السٌال 

 صخور السٌال الجرانٌتٌة سائدة فى جسم - 1
  .(تكون األلواح المارٌة)    المارات 

   %(70)حوالى ؼنٌة بمادة السٌلٌكا تكون  -2
 .ٌوم واأللومن     

 صخور السٌما البازلتٌة تكون لٌعان المحٌطات وتمتد ألعماق - 1
      كبٌرة تحت المارات خالل حمب الحٌاة المدٌمة 

  .(تكون األلواح المحٌطٌة)     
. والماؼنسٌوم  ( %45)حوالى  السٌلٌكا تتكون من- 2

 :القارى  (الزخف  ) تفسجر فججنر لإلنجراف ♣
التى لها لدرة هائلة على تجعد المشرة  والناللة للحرارة فى السٌما  تٌاراتالنسب فٌجنر الزحؾ المارى إلى     
أمرٌكا الشمالٌة الكبٌرة مثل على حواؾ المارات السطح خاصة كبٌراً فى تضارٌس  سبب إختالفاً وتصدعها مما    
 .ى  اإلنجراؾ المار الزحزحة أو وأمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌمٌا وأسترالٌا حٌث إرتفعت سالسل الجبال بفعل   
: األشجاء التى لفتت نظر العديد من العلماء وأوعزت لفججنر بالتقدم بنظريتى ♣  
. التشابه العجٌب بٌن صخور المارات المختلفة وبماٌا الحٌاة المدٌمة علٌها - 1    
بٌن تعرجات الشاطىء الشرلى لشمال وجنوب أمرٌكا وتعرجات الشاطىء الؽربى ألوروبا  الكبٌر التشابه - 2    

. وأفرٌمٌا كما لو كانا لطعة واحدة وتمزلت         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : الشواهد المؤيدة لنظرية اإلنجراف القارى ♣

نظرية اوإنحراف القارى ♣ 

♣ 

    

    الٌــوم  ملٌون سنة مضت                     (100) ملٌون سنة مضت                     (200)      

  Mr \ Hassan Metwally  (اإلنجراؾ المارى)نظرٌة حركة المارات                                          
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 الشواوذ المؤيذة لهظرية اوإنحراف القارى  

التى  والبراهٌن والحجج األمثلة  عاماً إال أن (50)عن نظرٌته ثار جدل حولها لمدة تزٌد عن  عندما أفصح فٌجنر ♣
:  أدلة (5)كما ٌؤتى ودعمت نظرٌته سالها هدأت من عنؾ معارضٌه     

 

 هى مؽناطٌسٌة الصخور التى تحتوى على معادن لابلة للمؽنطة مثل أكاسٌد الحدٌد  : المغهاعيسية القذيمة : أولًا 

 .                                         والتى تتؤثر بالمجال المعناطٌسى لألرض أثناء تكون تلن الصخور 
 بعض المعادن المؽناطٌسٌة فى الصخور-  1

      تظهر تشابهاً فى إتجاه وشدة المجال المؽناطٌسى 
      عند تكوٌنها وتعطى شواهد على سلون المجال 

 .     المؽناطٌسى لألرض فى العصور المختلفة 
 من دراسة زاوٌة إنحراؾ اإلبرة المؽناطٌسٌة - 2

90)     وجد أن ممدار إنحرافها عند عند المطب 
°

) 

صفر )     وعند خط اإلستواء 
°

  وبذلن ٌمكن تحدٌد(

      المولع األصلى للصخر أثناء تكونه إذا كان فى 
 .     مولع مختلؾ عن موضعه األصلى 

 وجود صخر ذو زاوٌة إنحراؾ مؽناطٌسى  :مثال ♣

           (20
°

  لرب المطب الشمالى ٌدل على(

            زحزحة كتلة الصخر عن مولعها األصلى 
 .           مما ٌإكد نظرٌة اإلنجراؾ المارى 

 وٌتضح ذلن أٌضاً عند دراسة حٌد وسط المحٌط - 3
     حٌث تتماثل األشرطة المؽناطٌسٌة وتؽٌراتها على 
     جانبى الحٌد كما فى الشكل الممابل مما ٌدل على 

 .    حدوث اإلنجراؾ المارى 
 

 وتتدرج ؼرب  إلى ال فى نطك متوازٌة تمتد من الشرقمختلفةتنتظم األحزمة المناخٌة ال- 1 : المهاخ القذيم :ثانياًا 

 .......                                                                         كما فى الجدول التالى من المناخ اإلستوائى إلى 
 :                   من دراسة السجل الجٌولوجى نستدل على الزحؾ المارى من خالل  - 2    

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تإرخ  مجموعة من الصخور  فى نصؾ الكرة الجنوبى تظهر- 1 : مجالح خقب الخياة القذيمة المتأذر : ثالجاًا 

 فٌما بٌنها بشكل مثٌر رؼم إنتشارها فى لارات  وتتشابهالطباشٌرى العصر من نهاٌة حمب الحٌاة المدٌمة إلى           
والمارة المطبٌة الجنوبٌة ، – أسترالٌا - الهند – جنوب أفرٌمٌا  – (جزرالفوكالند)مختلفة مثل جنوب أمرٌكا           

 المناخ اإلستوائى -1

 (الصحراوى)المناخ المدارى  -2

المعتدل المناخ  -3
      (منطمة المراعى أو األعشاب)

 منطمة  -4
 الؽابات متسالطة األوراق

 منطمة  -5
 الؽابات الصنوبرٌة

المتجمد المطبى المناخ  -6

Mr \ Hassan Metwally 

 هى رواسب ملحٌة تراكمت على  :دراسة المتبخرات المدٌمة (أ)
هٌئة طبمات نتٌجة نتٌجة تبخر المحالٌل الحاوٌة على تلن األمالح 

 .فى مناطك مناخٌة جافة لاحلة 
ً  وجود المتبخرات المدٌمة ♣   شمالمناطك شدٌدة البرودة فى حالٌا

    أوروبا وكندا رؼم أنها تكونت فى مناطك جافة لاحلة وهذا 
 .   بسبب الزحؾ المارى 

  دراسة أحافٌر الشعاب المرجانٌة التى تتكون فى بٌئة مدارٌة (ب)
  :والفحم الذى ٌتكون فى بٌئة إستوائٌة

  ٌدل على أن هذه حالٌاً لرب المنطمة المطبٌة حٌث أن وجودهما ♣
    المناطك كانت فى بٌئة مختلفة عن وضعها الحالى أى حدث لها 

 .   إنجراؾ لارى 
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 . أرض جوندوانا ذات مساحة هائلة أطلك علٌهاولد فسرت هذه الظاهرة إلى جود لارة عظٌمة فى الماضى - 2
 ومع مالحظة توزٌع رواسب الثالجات على كتل الٌابس بجنوب المارات سالفة الذكر ٌبدو جلٌاً أن حركة إنجراؾ - 3

     لارى لعبت دوراً فى التوزٌع الجؽرافى لتلن األلطار الجنوبٌة خاصة وأن الؽطاء الجلٌدى وما نتج عنه من 
     رسوبٌات بكل من أمرٌكا الجنوبٌة وأفرٌمٌا متشابهة تماماً ٌإكد أن المارتٌن كانتا كتلة واحدة فى الماضى وانفصلت 

 .    لجزئٌن تحرن كل جزء بعٌداً عن اآلخر 
                    

 أحافٌر بعض الزواحؾ من جنس واحد وال تستطٌع خوض  توجد- 1 : اوأخافير الخيوانية أالهباتية :رابعاًا 

 .                                                      المحٌطات منحصرة فى صخور المارات الجنوبٌة فمط 
 كذلن توجد أحافٌر أوراق وبذور نباتات أولٌة برٌة فى المارات الجنوبٌة والهند وٌدل ذلن على إتصال هذه - 2         

 .             المارات مع بعضها فى الماضى ثم إنفصلت بفعل الزحؾ المارى 
 

 التراكٌب الجٌولوجٌة للجبال ٌكمل بعضها البعض وٌكون إمتداداً متناسماً  : البهاء الحيولوجى للقارات :ذامساًا 

 :                وإستمراراً متكامالً مما ٌرجح أنها كانت متصلة ثم تباعدت عن بعضها البعض ومن أمثلة ذلن 
 التشابه والربط بٌن جبال جنوب أفرٌمٌا ونظٌراتها فى األرجنتٌن إلى الؽرب وسلسلة جبال ؼرب أسترالٌا - 1           

 .                إلى الشرق 
 .وكذلن الشاطىء الؽربى ألفرٌمٌا مع الشاطىء الشرلى ألمرٌكا الجنوبٌة - 2           

 .ولد إعترض بعض العلماء على هذه النظرٌة إال أنه ثبت فشل وجهة نظرهم ♣ 
 ما سبب تلن الزحزحة المارٌة ؟  :  ولكن هنان سإال هام وهو ♣
 
 
 
 
 م وأعمبها العدٌد من الدراسات وتعتمد  1968 ساٌكس سنة – أولٌفر –إٌزاكس :  تمدم بهذه النظرٌة العلماء  
 :أساساً على إفتراض أن     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  سباب خركة اوألواح التكتونية  : 

تحدث الحركة بسبب تباٌن توزٌع الحرارة فى الوشاح       
فتتكون تٌارات حمل دورانٌة فى الصهارة الموجودة        

  :الطبمة العلٌا من الوشاح وهى نوعان      فى 
 

  :(األسٌنوسفٌر) أنواع تٌارات الحمل الدورانٌة فى الطبمة العلٌا من الوشاح ♣     
.        تسبب تكوٌن األؼوار العمٌمة : هابطة تٌارات حمل(  أ         

 . تسبب تكوٌن حٌد وسط المحٌط : صاعدة تٌارات حمل (ب        

 ♣نظرية تكتونية اوألواح ♣ 

 

  سطح األرض مكون من عدة ألواح كبٌرة إما ♣
     محٌطٌة أو لارٌة أو كالهما معاً تبلػ حوالى 

 ، كم فى السمن (100    )
 بحرٌة  (شموق)تمع حدود هذه األلواح عند أؼوار  ♣

،     عمٌمة أو تشممات عمٌمة أو سالسل جبال عالٌة 
  وهذه األلواح تتحرن حركة دائبة بسرعة بطٌئة♣

    ؼٌر محسوسة نتٌجة وجود تٌارات الحمل 
 ،   الدورانٌة 

 فٌنتج عنها معظم الظواهر البنائٌة الضخمة  ♣
 .    بالمشرة األرضٌة

 

 األسٌنوسفٌر



AL-KHABER     Geology & Ecology         Mr \ Hassan Metwally     \    01222790671   \    01013527788 

- 36 - 
 

    ولخػ  نه : 

   (أعلى كثافة)من صخور بازلتٌة ثمٌلة الوزن النوعى  (األلواح المحٌطٌة)تتكون لٌعان البحار والمحٌطات  ♣
 .    وتسمى السٌما 

 .وتسمى السٌال  (ألل كثافة)من صخور جرانٌتٌة خفٌفة الوزن النوعى  (األلواح المارٌة)ٌنما تتكون المارات  ب♣
 .لذلن فإن األلواح المحٌطٌة تنزلك أسفل المارٌة ثم تنصهر فى الوشاح عندما تحركها تٌارات الحمل  ♣
 

     نواع وى  (3 ):  نواع الخركة للألواح التكتونية  : 

 الحركة التباعدٌة 
 (البنائٌة)

 الحركة التماربٌة
  (الهدامة)

الحركة 
 اإلنزاللٌة 

 تسمى الحركة  ♣
   البنائٌة       

حٌث ٌتكون لوح 
محٌطى جدٌد وتنشؤ 
من لوى شد تسبب 
حركة لوح تكتونى 
مبتعداً عن لوح آخر 
سواء كانت محٌطٌة 
كما فى حٌد وسط 
 .المحٌط أو لارٌة 

 
  ولد نشا عن هذه♣

    الحركة بحار 
ومحٌطات بعد تفتك 
 المارات مكونة لوح

     محٌطى جدٌد 
 :      كما ٌلى 

 
  نشؤة (أ 

 :األحمر البحر
نشؤ من تفتك لارة 
أفرٌمٌا وتتتسع 
 جوانبه بمعدل

 سنة/ سم  (2,5)
   نتٌجة إبتعاد اللوح 

   العربى عن اللوح
 .      األفرٌمى 

 
  نشؤة المحٌط(ب

  الهندى واألطلنطى
 نشؤ من تفتك لارة

 .جوندوانا 
 
  

  وتنشؤ عند تحرن لوحٌن بإتجاه بعضهما فٌلتمٌان تسمى الحركة الهدامة ♣
 :                             وٌتصادمان معاً ولد تكون الحركة بٌن 

 حٌث ٌإدى هذا التصادم لتكوٌن سالسل جبلٌة ضخمة  : لوحٌن لارٌٌن- 1
 . الهٌماالٌا                        مثل 

 
 حٌث اإلختالؾ بٌن كثافة اللوحٌن فٌندس : لوحٌن لارى وآخر محٌطى- 2

     اللوح المحٌطى أسفل اللوح المارى فى طبمة الوشاح وٌنصهر كلٌاً وتتكون
 ، فى أمرٌكا الجنوبٌة األندٌز     سالسل جبال مثل جبال 

 .     كما ٌظهر ذلن أٌضاً فى البحر المتوسط 
 ٌندس أحدهما تحت اآلخر فتتكون أؼوار بحرٌة عمٌمة  : لوحٌن محٌطٌٌن- 3

 .جزر بركانٌة  (سلسلة)                          كما ٌنشؤ لوس 

 

 (التطاحنٌة)
 

  تنشؤ من ♣
  حركة حافة 

 لوح على حافة
   لوح آخر 

 مكونة صدوع 
     إنتمالٌة 
 عمودٌة

  
مسببة تكسٌراً 

 .أو تشوهاً 
 

  ولد ٌنتج ♣
 عنها براكٌن
    وزالزل مثل

 
       صدع

 سان أندرٌاس 
  

 وٌظهر
 أٌضاً فى
  .خلٌج العمبة

 لوح محٌطى
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 من دراسة وتسجٌل مراكز الزالزل على خرٌطة العالم أمكن تحدٌد  : عذد اوألواح التكتونية الكبيرة 

 : ألواح تكتونٌة كبٌرة هى (7)                                                       
 – اللوح الهادى – اللوح األمرٌكى الجنوبى – اللوح األمرٌكى الشمالى – اللوح األسٌوأوروبى –اللوح األفرٌمى 

  .باإلضافة إلى العدٌد من األلواح الصؽٌرة وجمٌعها فى حركة بطٌئة .  اللوح المطبى الجنوبى –اللوح األسترالى 
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  هو طالة حبٌسة فى باطن األرض تخرج على هٌئة هزات أرضٌة سرٌعة متتالٌة تحدث الواحدة تلو :الزلزال ♣ 

 .                األخرى تنتاب المشرة األرضٌة ولد تسبب دماراً شدٌداً أوتكون ضعٌفة الٌشعر بها اإلنسان 

♣  مجلة الزولزل ♣ 

 زلزال الٌابان- 3 (التسونامى)الزالزل البحرٌة - 2 زلزال مصر - 1

  أكتوبر 12 حدث فى ♣
 . م 1992         

  شخص ودمر 600 لتل ♣
 .   آالؾ المبانى 

  حدثت فى دول آسٌا المطلة على المحٌط الهندى فى ♣
 . م 2004 دٌسمبر عام 26                 

  أدت إلى لتل عشرات اآلالؾ وتدمٌر المرى والمدن الساحلٌة ♣
  .   فى أندونٌسٌا والفلبٌن والهند ودول أخرى 

  حدث  فى ♣
  م2011    سنة 

  أدى إلى حدوث ♣
 .       كوارث 

  

♣  نواع الزولزل ♣ 

 زالزل بلوتونٌة- 3 زالزل تكتونٌة- 2 زالزل بركانٌة- 1

  ٌرتبط حدوثها بالنشاط ♣
 .   البركانى 

  وهى هزات محلٌة الٌمتد ♣
 .    تؤثٌرها فى مساحات كبٌرة 

  تحدث فى المناطك التى تتعرض فٌها ♣
    الصخور للتصدع نتٌجة حركة األلواح 

 .   التكتونٌة ؼالباً 
 . وهى شائعة وكثٌرة الحدوث ♣

  ٌوجد مركزها على عمك ♣
 .    سحٌك من األرض 

 . كم 500 ٌصل إلى أكثر من ♣

 ♣ وم اوأسباب فى خذأث الزولزل ♣ 

 إنكسار الكتل الصخرٌة إنكساراً مفاجئاً نتٌجة تعرضها لضؽط شدٌد أو عملٌة شد ال تموى الصخور على تحملها - 1  
 .       فتنكسر وتتحرر طالة الوضع الهائلة التى كانت بها وتتحول لطالة حركة 

 .تنتمل هذه الطالة من مركز الزلزال على شكل موجات زلزالٌة تنتشر لمسافات شاسعة - 2  
 أثناء إنتمالها تسبب إهتزاز الصخور التى تمر بها حتى تصل سطح األرض فتعمل على إهتزاز كل ماعلٌها من- 3  

 .        منشآت فتإدى لتصدعها أو تدمٌرها وٌكون اإلضطراب ألوى ما ٌمكن فولمركز الزلزال 
 

 هى المنطمة الوالعة فوق مركز الزلزال مباشرة وٌكون  :مهغقة فوق المركز  أ فوق بؤرة الزلزال ♣ 

 .    اإلضطراب فٌها ألوى ماٌمكن وتتنالص شدة اإلضطراب المٌكانٌكى بسرعة خارج هذه المنطمة 

   .السيزموجرافٌتم تسجٌل الزالزل بواسطة جهاز  :تسحيل الزولزل ♣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ♣الزولزل  ♣  
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 ♣ نواع الموجات الزلزالية ♣ 

 
  .( موجات ثانوٌة–موجات أولٌة : تنمسم لنوعٌن )موجات داخلٌة - 1: نوعان هما :  الموجات الزلزالٌة ♣

  .(طوٌلة)موجات سطحٌة - 2                                           
 

 الموجات السطحٌة: ثانٌاً  الموجات الداخلٌة: أوالً 

  تسمى بالموجات الطوٌلة ♣الموجات الثانوية - 2الموجات األولجة - 1
  هى موجات معمدة ذات ♣

     سعة كبٌرة تنتمل لرب
     سطح األرض وتتولد من 

     الطالة الناتجة عن 
    الموجات األولٌة والثانوٌة 

 
  هى آخر الموجات وصوالً ♣

     ألجهزة الرصد وٌعزى
  .    إلٌها الدمار الشامل 

  .(إبتدائٌة) هى موجات طولٌة ♣
 . سرٌعة جداً ♣
 .  هى أول ماٌصل إلى آالت رصد الزالزل♣
  تنتشر خالل األجسام الصلبة والسائلة ♣

 .   والؽازٌة 

 . هى موجات إهتزازٌة مستعرضة ♣
  أبطؤ فى السرعة من الموجات األولٌة ♣
  وهى ال تمر خالل السوائل أو الؽازات ♣

    أى أنها تنتمل خالل األجسام الصلبة 
 .    فمط 

 : أهمٌة دراسة الموجات الداخلٌة ♣
    بدراسة الموجات الداخلٌة أمكن للعلماء التعرؾ على 

 .               التركٌب الداخلى لألرض - 1   
 .تحدٌد مركز الزلزال - 2   
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♣ تخذيذ نقغة فوق المركز ♣ 

 :حٌث  (أ ، ب ، جـ  ) محطات لرصد الزلزال 3 ٌتم ذلن بالتعاون بٌن ♣
 .تسجل كل محطة أزمنة الوصول النسبٌة ألنواع الموجات الثالث -  1  
 ومع معرفة سرعة الموجات وزمن وصولها نستطٌع تحدٌد المسافة      - 2  

 .      بٌن محطة الرصد والمركز السطحى للزلزال 
 ثم ترسم ثالث دوائر على خرٌطة بحٌث تكون كل محطة رصد من- 3  

       هذه المحطات الثالث هى مركز الدائرة وتكون النمطة التى تماطع 
 .      عندها الدوائر الثالث هى نمطة فوق المركز 

 

  ♣   الزلزالقياس ♣ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 لٌاس لدر الزلزال لٌاس شدة الزلزال

 Earthquake Intensity شدة الزلزال ♣

    هى لٌاس نوعى لنوعٌة الدمار الناتج عن زلزال ما 
 .   باإلضافة إلى طرٌمة رد فعل الناس تجاهه 

 
  المعدل سنة بممٌاس مٌركالى  تماس شدة الزلزال ♣

  م وهو أكثر مماٌٌس الشدة إستخداماً  فى 1931    
 .    الوالٌات المتحدة والعالم 

 
  لسم تتراوح فٌه الزالزل (12) وهو ممٌاس ممسم لـ ♣

     بٌن تلن التى ال ٌشعر بها الناس والزالزل التى تسبب 
 .    دماراً شامالً 

  Earthquake Magnitude لدر الزلزال ♣

 .   هو الكمٌة الكلٌة للطالة المنطلمة من مصدر الزلزال 
 

  الذىممٌاس رٌختر ٌماس لدر الزلزال بإستخدام ♣
 . م 1935   إستحدثه تشارلز رٌختر عام 

 
  وهو ٌستخدم عند ممارنة الزالزل كمٌاً ألنه أكثر دلة ♣

 :    من ممٌاس مٌركالى ألنه ٌعتمد على 
 .    تمدٌر كمٌة الطالة المنطلمة 

  ولد بلػ ألوى زلزال حتى اآلن(1)ٌبدأ الممٌاس برلم  ♣
 .درجة على ممٌاس رٌختر  (8,9)   

      

 
 جـ

        نمطة فوق المركز

  ب                  أ     

خسن متولى / مع أطجب أمنجات أ 
  .(خبرة تزٌد عن ربع لرن) معلم خبٌر جٌولوجٌا ♣

  .(بوابة الثانوٌة العامة المصرٌة) مشرؾ الجٌولوجٌا بمنتدى ثانوٌة ♣

 . مدٌر المولع اإللكترونى لمدرسة الحسٌنٌة الثانوٌة بنات ♣

 . المسئول التنفٌذى لوحدة التدرٌب والجودة بمدرسة عكاشة الثانوٌة بصان الحجر ♣

 . مإسس سلسلة الخبٌر فى الجٌولوجٌا والعلوم البٌئٌة للثانوٌة العامة ♣

 .لحم الفمراء  (فطر عٌش الؽراب) مإسس مدونة المشروم ♣

  .( ألؾ كتاب رلمى فى مختلؾ التخصصات20) مإسس المكتبة اإللكترونٌة ♣

           نرألفريد فجح                 سخلجة الملعقة


