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 الفضــــاء والكــــون
 

 ونــــــالك
أويلووب بطوورق شووتى ووفقووات لنظريووات مختلفووة ومتعووددة ت وأحوود االتفاقووات القليلووة حووول الكووون هووو مفهوووم كالمووي تووم ت

ماهية الكون هو أن "مفهوم" الكون يدل على الحجم النسبي لمساحة الفضاء الزمكاني ) الزماني والمكاني ( الذي 
 والنيواز  والكواكب شموسال شاسع ال متناهي من فضاء فارغ الكونتتواجد فيب المخلوقات العاقلة وغير العاقلةت ف

 تالنجوم   من ال حصر لب تضم كل واحدة منها عددات  المجرات من المنتمية لعدد ال نهائي والمذنبات
 

 : (Big Bang Theory) نظرية االنفجار العظيم
بليوون سونة  02االنفجار العظيم حادث كوني وقع قبول 

عندما كان الكون كلوب مضوغوطات فوي جوزيء ذري واحود 
قطووووة واحوووودة أطلووووق عليهووووا العلموووواء اسووووم الووووذرة بشووووكل ن
ت وأن حجم هذه النقطة كان  أو الحساء الكوني البدائية

ت أي أن الكووون كووان  يسوواوي الصووفر وكتلتهووا ال نهائيووة
وأن الصوويغة النهائيووة التووي  ، عبووارة عوون طاقووة خالصووة

(  02 يمكوووون اختصووووار النظريووووة بهووووا هووووي  أنووووب قبوووول )
فووووي ذرة بدائيووووة كانووووت  بليووووون سوووونة وقووووع انفجووووارات هووووائالت 

وفوووي اللحظوووات  ، تحتووووي علوووى مجمووووع الموووادة والطاقوووة
األولووى موون االنفجووار الهائوول ارتفعووت درجووة الحوورارة  لووى 

، ومن  ، حيث خلقت فيها أجزاء الذرات عدة تريليونات
الوذي نشوأت ، ومن هذه الوذرات توألف الغبوار الكووني  ، وهي ذرات الهيدروجين والهليوم هذه األجزاء خلقت الذرات

ما زالت تتكون وفي غضون ذل  كان الكون وما زال في  التيمنب المجرات فيما بعد، ثم تكونت النجوم والكواكب 
، وبووذل  فووان االنفجووار العظوويم أدط لوويس فقووط  لووى ظهووور جزيئووات ذريووة جديوودة بوول  لووى وجووود  حالووة تموودد وتوسووع

 ا قبل المادةتمفهومي الزمان والمكان اللذين كان يستحيل الحديث عنهم
 

 :  العظيم االنفجارنظرية  مراحل نشأة الكون على ضوء
  التالية رئيسة المراحل اليمكن تقسيم نشوء الكون وتطوره وفق نظرية االنفجار العظيم  لى 

ففي هذه  (Singularity)يطلق على هذه المرحلة بمرحلة التفرد و    11-01 الزمن تسبقالمرحلة التي  -0
، هذه  تب، فكلها مندمجة لتشكل شيئات ما غامضات ال يمكن معرف للذرات والجسيمات األوليةالمرحلة ال وجود 

، فالعلماء  المرحلة ال تخضع ألي قانون فيزيائي وتبقى مرحلة غامضة ال تفسرها الرياضيات الفيزيائية
فر المطلق عاجزين عن وصف أو تخيل أي شيء عقالني أو مما يمكن قبولب عقالت فيما يتعلق بزمن الص
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يقع زمن بالن  الشهير،  11-01ت وراء الزمن المذكور الذي هو  حينما لم يكن هنا  شيء قد حدث بعد
الذي سمي بهذا االسم نسبة للعالم الفيزيائي الشهير ماكس بالن  ، هذا الزمن يمثل نقطة من الزمن ال احد 

ثانية وهو األمر  11-01ا قبل الزمن ، وهي في نظرية االنفجار العظيم متمثلة بم يعرف ما حدث قبلها
 الذي دعا العلماء  لى تسمية نقطة الزمن هذه بحائط بالن  ت 

سنتيمتر أي اصغر من قطر  11-01حدث االنفجار العظيم وكان قطر الكون     11-01في زمن مقداره  -1
قوة النووية الشديدة والقوة ال ت القوط األربعة الموجودة اآلن في الكون ) سنتيمتر 01-01نواة الذرة الذي يبلغ 

( كانت متحدة مع بعضها مكونة نوع واحد من  النووية الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية وقوة الجاذبية
درجة مئوية  6111كالفن أي اكبر من حرارة الشمس التي تبلغ  11+01، أما الحرارة فكانت تبلغ  الطاقة

ودرجة حرارة الكون هذه تعد حدود الحرارة القصوط التي ت  مليون درجة مئوية في المركز 11عند السطح و
ت أما مادة الكون فكانت مكونة من قسيمات بدائية غير  تنهار وراءها جميع القوانين الفيزيائية التي نعرفها

ت وكانت هذه القسيمات  التي تعد احد عناصر المادة (Quarks)اركات و موجودة اآلن وهي أسالف الك
 ت  ، وكان الكون يكبر ويتمدد بشكل دائم يما بينها بشكل مستمرالبدائية تتفاعل ف

، فمن حجم  مرة عن حجمب األصلي 21+01تضخم الكون بمقدار   ثانية  11-01ثانية ولغاية  12-01من  -1
ت وهذا التوسع الهائل اكبر من التوسع الذي حصل  سنتيمترات 01 اقل من نواة الذرة  لى حجم كرة قطرها

بعبارة أخرط نقول أن فارق الحجم الموجود بين الجزء األولي للكون وبين الكرة هو  أوآلن من حينها  لى ا
 ت أكبر نسبيات من الفارق بين الكرة وبين حجم الكون اآلن

تختفي جميع القسيمات و يستمر توسع الكون وبرودتب   ثانية  00-01ثانية  لى  02-01في الفترة ما بين  -1
، كما  صغر األجزاء المكونة للمادة المعروفة اآلنأوهي  (Particules)رتيكوالت البدائية تاركة المجال للبا

 كالفنت 02+01، وتم ذل  عند درجة حرارة مقدارها  أن القوط األربعة أخذت بالتفك  واالنفصال
فان العديد من الدقائق  نتيجة الستمرار توسع الكون وانخفاض درجة حرارتب   ثانية 01-01عند الزمن  -2

 ونيوترينوات (Photons)وتتضمن فوتونات  (Baryons) الباريوناتهذه الدقائق تدعى بت بالتكون بدأت
(Neutrinos)  واالليكترونات(Electrons)  والكواركات(Quarks)  الوحدة األساسيةوالتي سوف تصبح 

أي أن حجمب  التي تبنى منها كتلة المادة التي نعرفها اليومت وكان حجم الكون ألف ضعف حجمب السابق،
 أصبح بحجم مجموعتنا الشمسيةت

وفي هذه المرحلة  بليون درجة مئوية 01كانت درجة حرارة الكون أكثر من    دقائق 1ثانية  لى  0من  -6
والجزيئات الذرية الفرعية مثل النيوترون والبروتوناتت ومع  كان الكون مؤلف من فوتونات والكترونات

فان البروتونات أصبحت أكثر شيوعات حتى وصلت نسبتها حوالي  استمرار االنخفاض في درجة الحرارة
 (Deuterom)ت اتحد كل نيوترون مع بروتون ليشكال زوجات يدعى بالدوتيريوم  سبعة أضعاف النيوترونات

 هذه العملية ، واستمرت ونيوترونين بروتونين الذي يحتوي على التي تجمعت لتكون نوط عنصر الهليوم
ت جميع النيوترونات من الكونت تف، أي اخ يوترونات مع البروتونات لتكوين الهليومحتى اندمجت كل الن

 ت وهذا يعني أن الهليوم يشكل تقريبات ربع مكونات الكون
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، وانخفضت درجات الحرارة  ألف سنة 111بعد   اللم تتكون الذرات   مليون سنة  011دقائق  لى  1من  -1
ت وبعد برودة الكون ظهرت  وجين بالظهور والبقاء دون فناء، مما سمح لذرات الهيدر  كلفن 1111 لى 

بكثرةت وكان الكون أصغر مما هو عليب اآلن بكثير وتجمعت  (Neutral Atoms)الذرات المتعادلة 
، من هذه الغيوم الغازية ظهرت النجوم األولية وغدا الكون شفافات  الذرات المتعادلة مكونة غيومات غازية

لسنوات ضوئية دون مواجهة خطر االمتصاص ولم تكن الرؤية ممكنة قبل ذل  وأصبح الضوء ينطلق 
مليون  11مستحيالتت وبعد حوالي  -رصد يُ لو قدر أن  -الوقت ألن الضوء كان ُيمتص مما يجعل رصده 

عملية االنفجار العظيم  لى اليوم بدأ خلق أغلب العناصر المعروفة لنا بعملية االندماج النووي في  منسنة 
 ت اخل النجومد

 ما ُيسمى عندما بلغ الكون خمس حجمب الحالي تشكلت   مليون سنة  لى الوقت الحاضر 011من  -8
من تجمع النجومت وعندما بلغ الكون نصف حجمب الحالي تكونت  (Young Galaxies)المجرات الفتية ب

اكب في مدارات التي تتكون من نجم يدور حولب عدد من الكو  (Solar Systems)المجاميع الشمسية 
 01فقد تكونت بعد  (Milky Way)، أما منظومتنا الشمسية المسماة بدرب اللبانة  خاصة بكل كوكب

، عندما كان حجم الكون ثلثي حجمب الحاليت الكيفية التي تكونت  بليون سنة من حدوث االنفجار العظيم
أصبحت اليوم جزءت من نظرية  بها األنظمة أو المجاميع الشمسية فسرت وفق النظرية السديمية التي

 تبعد والتي سوف نتطرق لها بشيء من التفصيل فيما  االنفجار العظيم
 

  حدوث االنفجار العظيمعلى صحة نظرية  دلةاأل
   هنا  عدد من الظواهر التي تشير  لى حدوث االنفجار العظيم

  مجرات تتباعد  حداها عن   الحظ العلماء بأنب في كل مكان من الكون هنا االتساع المستمر للكون -0
بسرعات هائلة جداتت وتبين للعلماء أن األجسام السماوية تتر  عند تحليل طيفها لونات أكثر احمرارات  األخرط

في حال كانت تقترب من مركز المراقبة ولكنب يميل  لى األزرق عندما تبتعد ت وقد توصل العالم هابل 
فكرة توسع الكون  ذ أكد أن النجوم والمجرات تبتعد عن مركز باستخدام تلسكوبب الشهير من التوصل  لى 

الرصد والذي هو األرض ، وكذل  تبتعد عن بعضها البعض ت ولكي نفهم الفكرة أكثر، احضر بالون 
، أبدأ بنفخ البالون سترط  ت اعتبر البالون هو الكون والنقاط هي المجرات وارسم عليب مجموعة من النقاط

تعد عن بعضها وكلما ازداد اتساع البالون كلما ازداد بعد النقاط أكثر وهذا ما يحدث في أن النقاط كلها تب
 ت الكون بالضبط

 ( توصل العالم جورج كاموف  لى فكرة جديدة تتعلق باالنفجار الكبير0918في عام ) : الخلفية اإلشعاعية -1
فترض أن تكون هنا  كمية قليلة االنفجار كان عظيمات وي فإنمفادها أنب  ذا كان الكون قد تشكل فجأة 

 ت محددة من اإلشعاع تخلفت عن هذا االنفجار واألكثر من ذل  يجب أن تكون متجانسة عبر الكون كلب
( قام باحثان يعمالن في مختبرات شركة بل للتليفونات بمدينة 0961وبعد عقدين من الزمن في عام )

لصدفة عثرا على  شارات راديوية منتظمة الخواص نيوجرسي بإجراء تجربة تتعلق باالتصال الالسلكي وبا
ت وُفسرت هذه اإلشارات الراديوية  قادمة من كافة االتجاهات في السماء وفي كل األوقات وبصورة مستمرة
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على أنها بقية اإلشعاع الذي نتج عن عملية االنفجار الكوني العظيمت وقد قدرت درجة حرارة تل  البقية 
 ت  درجات مئويةثالث  بحوالياإلشعاعية 

   تشير الدراسات الحديثة عن توزيع العناصر المعروفة في كمية غازّي الهيدروجين والهليوم في الكون -1
%( من مادة الكون ويليب في 11الجزء المدر  من الكون  لى أن غاز الهيدروجين يكون أكثر قليالت من )

ت ومعنى ذل  أن أخف عنصرين يكونان معات  %( من تل  المادة11النسبة غاز الهليوم الذي يكون حوالي )
%( من مادة 1أما بقية العناصر مجتمعة فتكون أقل من ) ت %( من مادة الكون المنظور98أكثر من )

الكونت وهذه األرقام تدعم نظرية االنفجار العظيم  ذ أن جورج كاموف استطاع بطرق حسابية أن يتوصل 
 ت  طرق التجريبية بعشرات السنين لى هذه النسب من قبل أن يتم حسابها بال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  اترـــــاجمل 
ت وكل مجرة مفصولة عن األخورط  البعضاألساسية في البناء الكوني وهي تتجمع مع بعضها  ةالوحد هي ةالمجر 

ت وتعد المجرات بمثابة أقاليم مستقرة نسوبيات فوي السوماء وهوي  الهيدروجين بفضاء فارغ تمامات ،  ال من بعض ذرات
تبعثور شوديد  دورة حياتيوة مون الووالدة والتطوور والتالشوي بحيوث أن حياتهوا تنتهوي بانفجوار يونجم عنوب تودخل ضومن

مون  تتكوون المجورة عموموات و  . نشوأتها األولوى وتطاير كبير للمادة األساسية فيها لتعود على ما يشبب موا قبول مرحلوة
كل واحودة  مجرة ويوجد في الكون أكثر من مئة بليون ( السديم الغبارية ) أعداد كبيرة من النجوم والسحب الغازية

 ت  بليون نجمات وأعداد كبيرة من السدم 1000 – 100 تضم بين
 

 أساس الشكل على تصنيف اجملرات
والغبوار  القليل من الغاز مع ات غالب نجوما قديمة وتضمبيضاوية الشكل  وهي مجرات  :  المجرات االهليجية -0

 المرئي ، ولكنها تظهر بشكل واضح عند رصدها باألشعة السينية وتحت الحمراء ت

وهووي مجوورات تحتوووي بشووكل عووام علووى كميووات كبيوورة موون الغوواز والغبووار فووي أقراصووها ،  :  المجرررات اللولةيررة -1
 تنقسم لنوعين رئيسيين هما   و وعلى نجوم شابة وهرمة 

 تلها قرص ساطع وتلتف األذرع اللولبية بدءا من نواة منتفخة    ت اللولبية النظاميةالمجرا -
مون نهايوات تجموع  أوهي شبيهة بالمجرات اللولبية النظامية ولكن اذرعها تبود   المجرات اللولبية القضيبية -

 من المادة ذو شكل قضيبي ت يمركز 
تووي علوى الغواز والغبوار وعلوى نجووم شوابة سواطعة لويس لهوا شوكل منوتظم ، وتح :  المجرات غير المنتظمرة -1

 ، والقليل من النجوم القديمة ت ةفي معظمها وسحب غازية متأين

 تلولبية وليست ذات تكون نجمي حديث  ات ذرعأال تحوي و  التي لها شكل العدسة :  العدسية المجرات -1

 وهي مجرات صغيرة و منخفضة الكتلة والضيائية ت  :  القزمة المجرات -2
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 تصنيف اجملرات أساس النشاط :
 ت تطلق فيضا ت هائال ت من اإلشعاعات الجسمية غير الحرارية :المجرات النشطة  -0

 تضم في داخلها نواة صغيرة ولكنها نشطة للغاية حيث تبعث منها  شعاعات  كس القوية :مجرات سيفيرت  -1
 ت

 تلمجرات العادية وهي مصدر غزير لإلشعاعات ، وتصنف بين ا    " N "المجرات من نوع  -1

 لاألو ومنهووا نوعووان  تقووذف باإلشووعاعات فوووق البنفسووجية بغووزارة ، ولوويس أشووعة  كووس ،    مجرررات ماركاريرران -1
 ت بعث اإلشعاعات من جميع أجزاء المجرةنت والثاني النواة فقط تأتي اإلشعاعات من

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ومــــــــجالن
الووونجم عبوووارة عووون جسوووم هائووول مووون البالزموووا ، وهوووو الجسوووم الوووذي فوووي جوووزء مووون حياتوووب يولووود ضووووء وحووورارة نتيجوووة 
التفوواعالت النوويووة ، حيووث تنوودمج ذرات الهيوودروجين لخلووق العنصوور األثقوول وهووو الهليوووم حيووث تفقوود حينئووذ الكتلووة 

ة الهووائلتين ، والمثووال األقوورب لنووا علووى النجوووم هووو تحووول الكتلووة  لووى الطاقووة تحووت شووروط درجووة الحوورارة والكثافووتو 
 مليون ميل ت 91شمسنا وهو أقرب نجم  لينا يبعد عن األرض مسافة متوسطة تقدر بو 

 

 تصنيف النجوم  :

   يتعّلق بدرجة الحرارة السطحّية وهي ات النجوم  لى سبع مجموعات أعطوا الحروف األبجدية رمز ُقسمت 
O   ,   B   ,   A   ,   F   ,   G   ,   K   ,   M   ,   L   ,   T 

مجموعووة  لووى عشوورة  وُقسوومت كوولهووو األقوول ت  Tاألعلووى فووي الحوورارة السووطحية بينمووا النوووع  Oحيووث يعتبوور النوووع 
 أشووديعتبوور   O0، وعلووى سووبيل المثووال   9وتسووتعمل األرقووام موون صووفر  لووى  األقوول لووى  األكثوور حوورارةموون  فووروع

 ت G2فهي تعتبر في التصنيف ، أما شمسنا  حرارة مو نجال
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 :  النجوم حياة دورة

مركزهوا ،  جاذبيتها فإنها تجمع المادة فوي من الغاز والغبار بالدوران حول نفسها وبتأثير سحابة عظيمةتبدأ  -0
 ت هذه األخيرة التي تنقسم  لى المئات من النجوم الوليدة

التوي  هوا حتوى تنطلوق عمليوة االنودماج النووويحرارتدرجوة  رفوعالنجووم الحديثوة تبودأ بودورها فوي  كول مون هوذه -1
  .تترجم في انبعاث للطاقة في شكل أشعة فوق بنفسجية

مون  شوابة فوال تتبقوى سووط نجموة سواطعة ات التفاعالت النووية فإن بقايا الغبار والغازات تطرد بعيد نظرا لعنف -1
 يارات سنة ، وقد دخلت الشمسمل 01ت وتستمر النجمة في السطوع بنفس القدر لمدة نجوم التتابع الرئيسي 

 ت وهذا يعني أنها في أوج عطائها سنةمليار  2هذه المرحلة منذ 

تضواعف حجمهوا ، وييوؤدي  لوى تسوخين مركزهوا  ال تلبث النجمة أن تستنفذ مخزونها من الهيدروجين ، مموا -1
 ت العمالق األحمروتسمى ر سطح ، فيتحول لونها  لى األحمالبرد وي

راقوووات تووودخل النجموووة مرحلوووة االحتضوووار وتبووودأ فوووي الوووتقلص عنووودما تنعووودم االحت -2
 ت أسود قزمليتحول في النهاية  لى   يبرد ببطء أةيض ا  قزم لتصبح

قطعوت شووطات كبيورات فوي حياتهوا  لوى  قود كثيورات موا تتعورض بعوض النجووم بعود أن تكوون
هر عون ذلو  مون ظووا وينوتجبعيودات ،  انفجوار يطويح بجوزء مون كتلتهوا أو بكامول كتلتهوا

  :  لى نوعين كونية مميزةت لذا قسم العلماء االنفجار النجمي
الخوارجي مون الونجم  وهوو انفجوار جزئوي يطويح بوالجزء    ( Nova ) انفجرار النوفرا -0

  . مبقيات على نواتب

وهوو انفجوار موروع فوي نجوم مون     ( Super Nova ) انفجرار السروةرنوفا -1
وتحودث بعود أن تكوون قود  لهيدروجينيوةا النجوم تعادل قووة انفجواره باليوين القنابول

كميوة كبيورة  كامول وقودهوا الهيودروجيني ، ويتولود عون االنفجوار النجوم استهلكت
 جت وينووتمصوودرة ضووياءات شووديدات  موون الطاقووة تقووذف بمووادة الوونجم الخارجيووة بعيوودات 

 ما يعرفمشكلة تكاثف المادة المركزية بعد االنفجار عن السوبرنوفا 

ا ، وتمثول مو قد ال يبقى من االنفجار سوط هوة ال قرار لها تبتلع النجوم التوي حولهواو  ونيالنجم النيتر باسم 
عبارة عن منطقة في الفضاء تكون فيها الجاذبية قوية جدا بحيث ال يمكن أن ينفلت  ) الثقب األسوديسمى 

تنتهوي  قوة بعود أنأو موادة أو  شوارة مون أي نوووع ، وهوذا  موا يكوون نتيجوة انهيوار نجووم عمال منهوا أي ضووء
مووا أن  عمليووة التوووازن بووين الضووغط والجاذبيووة نتيجووة حوورق المووواد الخفيفووة وتحولهووا لمووواد ثقيلووة كالحديوود ، واأ

 ت( صغير نسبيا في قلب المجرة يكون نتيجة تمركز كتلة كبيرة جدا من عشرات النجوم في حيز
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 اجملموعة الشمسية
ألف مليون نجم يعرف باسم مجرة درب التبانة تكونت  يمائتن م تنتمي الشمس  لى تجمع نجمي كبير يضم أكثر

 11111رع مجورة درب اللبانوة علوى بعود ذا  حودطوتقوع المجموعوة الشمسوية فوي ت  مليوار سونة 1.2قبل ما يقارب 
، وتودور الشومس حوول مركوز المجورة  سونة ضووئية مون أقورب أطرافوب 11111، و  سنة ضووئية مون مركوز المجورة

،  مليوون سونة 112ية وتتم دورة كاملة مع مجموعتهوا حوول مركوز المجورة فوي مودة تصول  لوى كم/ثان 111بسرعة 
 ت دورة منذ نشأة المجموعة الشمسية 11مما يعني أن الشمس ومعها مجموعتها قد دارت حول مركز المجرة 

 

 :  خصائص اجملموعة الشمسية

مكونوة  كواكوب تودور حوول الشومس تسوعةد توجوو  تتكون المجموعة الشمسية من نجم متوسط الحجم هوو الشومس ،
   ، وهذه الكواكب تترتب في مدارات حول الشمس من الداخل  لى الخارج كما يلي المجموعة الشمسيةبما يسمى 

وهررو كوكررب قررزم يةعررد عررن بلوتوو ) ،  ، نبتووون ، أورانووس ، زحوول ، المشووتري ، الموريخ ، األرض ، الزهوورة عطوارد
الردولي قرام ةاعرادع تعرير   . ولكرن االتحراد الفلكري مجموعة الشمسية التسرعةالشمس كما أنه أصغر كواكب ال

، واعتةررر ةلوتررو كوكةررا  قزمررا  ليصررة" عرردد كواكررب المجموعررة  2116أغسررطس  24للمصررطل" "كوكررب" فرري 
بينمووا تسوومى  األرضووية أو الصووخرية أووالكواكووب األربعووة األولووى تسوومى بالكواكووب الداخليووة  ت ( الشمسررية ثمانيررة

باإلضوافة  لوى و  ت لتكوون أغلبهوا مون الغوازات العمالقوة أو الغازيوةة أو يواألخورط بالكواكوب الخارج األربعوةاكب الكو 
، فهنووا   كواكووب المجموعووة الشمسووية وأقمارهووا فووإن بووداخل تلوو  المجموعووة أعوودادتا هائلووة موون الكويكبووات والمووذنبات

  ت ، ويطلق عليها اسم حزام الكويكبات يختدور حول الشمس خارج مدار المر  نسبيات حزام من أجرام صغيرة 
 
 

 : نظريات تكون اجملموعة الشمسية
   ات انتشار النظريات  أكثرحاول العلماء  يجاد تفسير لنشأة المجموعة الشمسية واختلفت النظريات ولعل من  

من الشمس وكوان لهوذا الونجم قووة جاذبيوة عاليوة انتوزع  اقتربتقول بأن نجمات ضخمات  التي   النظرية الثنائية -0
نفوس اتجواه دوران الشومس  فوي، وشكلت على هيئوة أذرع طويلوة تودور  من الشمس كتلة ضخمة من الغازات

بعوووض مادتهوووا وتحولوووت  لوووى  ثفوووتوتك، وحووودثت بعوووض الووودوامات  وفقووودت هوووذه األذرع جوووزء مووون حرارتهوووا ت
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جوووزء األذرع  اخووتالف، واختلفوووت أحجووام تلووو  الكواكووب حسوووب  توودور حوووول الشوومس التووويمجموعووة الكواكووب 
 ت ، لكن هذه النظرية انتقدت من علماء الرياضيات لوجود بعض األخطاء المقطوع

سوحابة كونيوة هائلوة تكونت من  الشمسية المجموعة أن وتفترضالنظريات  أفضلوهي    النظرية السديمية -1
موون الغوواز والغبووار وظلووت لعوودة آالف موون السوونين واسووتمرت فووي الوودوران حووول نفسووها تحووت تووأثير جاذبيتهووا 
الخاصووة مكونوووة بووذل  سوووحابة أخووورط أصووغر حجموووا وأكثوور كثافوووة أعطتهوووا كتلووة مركزيوووة كونووت الشووومس فوووي 

شمس في تصادم بينها أدط  لى تكون ، وبعد ماليين السنين دخلت الدقائق الصخرية األقرب  لى ال بداياتها
كواكب صغيرة ذات أشوكال غيور منتظموة  ال أنهوا ولكونهوا كانوت ذات جاذبيوة فقود اسوتمرت فوي جوذب الكتول 

 ت الصخرية والغازات فساعدها ذل  على اكتساب أحجام أكبر ذات انتظام أكثر
 

 : تركيب الشمس
ب يمكووون تصوووور تركيوووب الشووومس عبوووارة عووون عووودة طبقوووات أولهوووا قلووو

تنوتج  التيتتم فيها التفاعالت النووية  التي نواع الشمسالشمس أو 
ربع المسافة من المركز  لى السوطح وفيهوا  حواليالطاقة وهى تمتد 

( ودرجووووة  حالووووة البالزمووووا تكووووون الووووذرات عاريووووة موووون االلكترونووووات )
 111حووووالي  الوووداخليمليوووون درجوووة مئويوووة والضوووغط  02  الحووورارة

األرض تحوووت هوووذه الظوووروف القاسوووية  مليوووار الضوووغط الجووووط علوووى
الهوروب  فويتنطلق الفوتونات من قلب الشمس ولكن فرصتها قليلوة 

يقوووم  الووذيبسوورعة ألنهووا مووا تلبووث أن تتصووادم مووع جسوويم مشووحون 
ولكووون هوووذه العمليوووة توووتم   ، بامتصاصوووها ثوووم  عوووادة  شوووعاعها ثانيوووة

ذ مسوووار خوووط متعووورج وتسووومى هوووذه المنطقوووة ر  بصوووورة شووواذة وتأخوووحوووبعشووووائية مطلقوووة والنتيجوووة أن اإلشوووعاعات تت
درجووة مئويووة فقووط   1211 حيووث درجووة الحوورارة اإلشووعاعاتوعنوود الحافووة الخارجيووة لمنطقووة  ت اإلشررعاعاتةمنطقررة 

% من كثافة الماء تحت هذه الظروف تستطيع األنوية أن تلتقط بعض االلكترونات ويؤدط 0وكثافة مادة الشمس 
، فبعوود أن تطلووق الووذرات فوتوناتهووا فإنهووا تتحووول موون الحالووة  ارتبوواطلكوول حالووة فوتووون  انطووالقهووذا االرتبوواط  لووى 

 لوى أسوفل وترتفوع  انودفاعهاالمثارة  لى الحالة المستقرة لها أو بمعنى آخر فإنها تبرد لفقدها الطاقة مموا يوؤدط  لوى 
 %02 وهوذه الطبقوة تمثول يالحررار  مر منطقة الحلة المثارة فهذه العملية تؤدط  لى ظهور االح فيبدال منها ذرات 

المشورق ودرجوة  الخوارجيتمثول سوطح الشومس  الحراري الحملالطبقة العليا من منطقة  ت من نصف قطر الشمس
الضوغط الجوووط علووى األرض  سوودس درجووة مئويووة والضوغط الجوووط للشوومس هنوا  يسوواوط 2811 حورارة هووذا الجوزء

يمنوع الوذرات مون  يءتحوت هوذه الظوروف ال شو  اءوالكثافة تونخفض  لوى أقول مون واحود علوى مليوون مون كثافوة المو
 %02 تمثولو  المنطقوةنوراه مون الشومس ينبعوث مون هوذه  الوذيجميوع االتجاهوات فكول الضووء  فويبعثها للفوتونات 

 من نصف قطر الشمست
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 : مصدر الطاقة الشمسية
ال تتووفر ظروفهوا أو  وويالنوولكون فرصوة االنودماج  النوووين الطاقة المنبعثة من الشمس متولدة نتيجوة االنودماج  

ضعف كثافة الرصاص وتصل درجوة الحورارة  01مركز الشمس حيث هنا  الكثافة تساوط  فيشروط حدوثها  ال 
 تأت قلب الشمس تصرف الغازات تمام فيمليون درجة مئوية وتتصرف الذرات  02 لى 

 )اعالت عنودما يصوطدم بروتوون يولد الطاقة داخل الشمس هوو سلسولة مون التفو الذي الرئيسي النووي ن التفاعل 

H ) مووع بروتووون آخوور تصووادم مباشوور ينووتج عوون ذلوو  نووواة الووديوترون  (D 2 ) ينضووم بروتووون آخوور  لووى  ت ثووم
 )     وينووتج نووواة مسووتقرة موون انتتصووادم(  -3الهليوووم ) نووواتين موون أخيوورات  ( -3الهليوووم نووواة ) وتتكووونالووديوترون 

تحووول  هوويالنتيجووة النهائيووة لهووذه العمليووة  وبالتووالي تكووون  ت بروتووون ( 1)  وينووتج عوون هووذا التفاعوول ( -4الهليوووم
ولكون  انبعوث مون هوذا التفاعول صوغيرة نسوبيا التي( ولكن كمية الطاقة   ) ألفا  لى جسيم ( H )أربعة بروتونات 

هنوا  كميووة ، فإنوب مون الممكون أن تكوون  عمليوات مماثلوة فوي(  الهيودروجين  ذا اشوتركت كميوة كبيورة مون الموادة )
تكلمنوا عنهوا مون  التويمن الطاقة مناسبة ومتوافقة مع حساباتنا للطاقة المنبعثة من الونجم تحوت الظوروف الحرجوة 

 ت عالية درجات حرارة عالية وضغط هائل وكثافة
 

 : الشمسي النشاط

 ظواهرةال فهذهظاهرة وقف أمامها العلماء مذهولين  الشمس كما يسميب البعض غضبة أو األعظمالنشاط الشمسي 
كل احد عشر سنة وهي عبوارة عون عاصوفة  تتكرر

 عوووون التوووي هوووي عبوووارة هوجووواء مووون كووورات البالزموووا
رات متقشووووورة بعووووود فقووووود  لكتروناتهوووووا كلهوووووا وتشوووووكل ذ

الطاقوة وتسوتمر  البالزما دفقات من الغوازات العاليوة
الثوووورة كووورات  هالشووومس فوووي هوووذ فوتقوووذ عووودة أشوووهر

يوووة المقذوفوووة الهال عظيموووة مووون اللهوووب تسووومى الكتلوووة
الحجووووووم موووووون الغووووووازات  موووووون كتلووووووة هائلووووووة وتتووووووألف

حرارتهوووا أكثووور مووون مليوووون درجوووة  المتشوووردة ودرجوووة
 ت مئوية

علووى الحقوول المغناطيسووي األرضووي ممووا يولوود تيووارات  تهووب ريوواب البالزمووا حيووث األرض الظوواهرة علووى ههووذ تووؤثر
) مبدأ عمل المولد الكهربائي  ضي وهذا هوالقوة في الحقل المغناطيسي األر  تؤثر على خطوط وائيةووكهربائية عش

الكهربائيوة  على المجوال المغناطيسوي األرضوي يوؤدي بودوره  لوى التوأثير علوى عمول المولودات تأثير فأي ( مواالدين
يسووبب زيووادة األشووعة المؤينووة التووي  الالسوولكية والبووث التلفزيوووني واإلذاعووي وكووذل  االتصوواالتعلووى األرض وأجهووزة 

  ت مسارات عالية لمشاكل صحية لطائرات السريعة والتي ترتفع  لىيتعرض لها ركاب ا
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   والتي لها تأثير على األرض وهي كاآلتي الصادرة من الشمس االنبعاثاتمن  أنواع ةهنا  ثالث

طبقووات  فووي التووأين  حووداثوتأثيرهووا الرئيسووي هووو اكووس وخاصووة األشووعة السووينية  اإلشررعاع الكهرومغناطيسرري -0
 حيث توؤدي  لوىوالتلفزيوني  الالسلكية والبث اإلذاعي االتصاالتعن  المسئولة ( ونوسفيراألي) الجو العليا 

اإلذاعووي والتلفزيوووني موودة دقووائق أو سوواعات وكووذل  تووؤدي  الالسوولكية والبووث االتصوواالتقطووع وتشوووي  فووي 
 ت الكهرباء النقطاعالكهربائية والذي يؤدي بالتالي  لتدمير محركات المولدات

عبووارة عوون  لكترونووات وبروتونووات ونيوترونووات وذرات عناصوور خفيفووة  وهووي الطاقررة العاليررةالجسرريمات تات  -1
نفجارات العنيفة وتسوبح فوي الفضواء مؤينة وهي تهرب من جاذبية الشمس كسحابة عند اال كالهليوم والليثيوم

على  طيرتصل  لى األرض وال يمكن رصد هذه الجسيمات  ال عند القطبين وتأثير هذه البروتونات خ حتى
سوورعتها  الطووائرات التووي علووى ارتفاعووات عاليووة أثنوواء عبورهووا لمنطقووة أقطوواب األرض فالطووائرات التووي ركوواب

 ت البحر تفوق سرعة الصوت يلزمها ارتفاع ستون ألف قدم فوق سطح
 كثافتهووا وسوورعتها تتضوواعف حيووثوهووو مووا يعوورف بالريوواب الشمسووية  تيررار الةالزمررا تات الطاقررة المنخف ررة -1

علوى   لوى ترسويب شوحنات كهربائيوة ذه الريواب الشمسوية يكوون علوى األقموار الصوناعية حيوث توؤديوتأثير هو
الموجووودة بووب واالتصووال معووب كمووا تشووكل  علووى األجهووزة جسووم القموور الصووناعي وأجنحتووب ينووتج عنهووا ضوورر

 ت  المؤين لإلشعاعخطورة على رواد الفضاء لزيادة تعرضهم 
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 الصخـــــــــــــور
 

 : الصخور

 كل مادة صلبة تشتر  في بناء القشرة األرضية وتتكون من معدن واحد أو عدة معادن ت لصخرا
 

 : أنواع الصخور

 تنقسم الصخور على أساس النشأة  لى ثالثة أقسام هي الصخور النارية والرسوبية والمتحولة ت

) ماجموا ( أو  سوواء كوان فوي بواطن األرض الصوهيرهوي الصوخور التوي تكونوت مون تبلور  الصخور الناريرة -0
 على سطح األرض ) الفا (  مثل الجرانيت والبازلت ت

هووي الصووخور التووي تكونووت نتيجووة تفتيووت وتكسووير صووخور قديمووة بفعوول عواموول التجويووة  الصررخور الرسرروةية -1
 والتعرية مثل الصخور الرملية والطينية ت

يدة والضوغط مثول الرخوام لحرارة الشدلقديمة الصخور ال هي الصخور الناتجة عن تعرض الصخور المتحولة -1
 ت واإلردوازوالكوارتزيت 

 

 : التمييز بني الصخور

 يمكن التمييز بين األنواع الثالثة للصخور بواسطة بعض الصفات التي يبينها الجدول التالي  
 

 الصخور المتحولة الصخور الرسوةية الصخور النارية الصفة
 ورقية ، صفائحية ، حبيبية طبقية غالبا كتلية دومات  الهيئة التي توجد عليها

 متبلرة غالبات  نادرة التبلر متبلرة غالبات  التةلر
 قد توجد أحيانا توجد غالبات  دال توج األحافيروجود 

 دال توج توجد غالبات  ال توجد المسامات
 

 : دورة الصخر يف الطبيعة

دورع الصررخر فرري توورتبط أنووواع الصووخور بعالقووة تسوومى و 
تفاعل المستمر بين الغالف الجوي وتنتج بفعل ال الطةيعة

والموووائي وكتلوووة األرض الصووولبة لوووألرض ت ويبوووين الشوووكل 
 هذه الدورة ت المجاور
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 ةـــاريــور النـــالصخ
 : لصخور الناريةا نشأة

 أعماقعند أو ،  الصخور النارية الجوفية سحيقة مكونة أعماقفي  تبريد الصهيرنتيجة  ةالصخور الناري كونتت
 . مباشرة فتتكون الصخور البركانية السطحية األرض على سطح، أو ون الصخور تحت السطحية ضحلة فتتك

( في التكون ثم تبدأ أيونات العناصر  SiO4عند انخفاض درجة حرارة الصهير تبدأ مجموعة السيليكات ) 
حيث تخلط هذه البانية للصخور النارية  معادن السيليكاتاألخرط في االتحاد معها بطرق مختلفة لتتكون 

 المعادن بطرق مختلفة لتكون األنواع المختلفة للصخور النارية ت
 

 : الرتكيب املعدني للصخور النارية

 تنقسم المعادن التي تدخل في بناء الصخور النارية  لى قسمين  
   وهي المعادن الناتجة عن تبريد الصهير ت وتنقسم المعادن األولية  لى قسمين   معادن أولية -0

ونعتمد عليها في التعرف على  في الصخر الناري   وهي المعادن التي توجد بنسبة كبيرة معادن أساسية -أ
؛    ( والكلسي الصودي البالجيوكليزو الفلسبار البوتاسي  الفلسبار )؛    الصخر الناري وهي معادن الكوارتز

فين ياألوليفين ) أول؛    يروكسين ) أوجيت (الب؛    ( هورنبلنداألمفيبول ) ؛    ( وبيوتيت الميكا ) مسكوفيت
 ( ت
  وهي المعادن التي توجد بنسبة قليلة وال نعتمد عليها في التعرف على الصخر الناري  معادن إ افية -ب
 ت

   وهي المعادن الناتجة عن تحلل المعادن األولية ت معادن ثانوية -1
 

 : الرتكيب الكيميائي للصخور النارية

 : السليكون في الصخر كالتالي نسبة وجود ثاني أكسيد أساس على كيميائيات لنارية الصخور ا تصنف

الفاتح الحتوائها على  تمتاز بلونهاو %  66وتكون نسبة ثاني أكسيد السليكون أكثر من    ةصخور حم ي -0
) معادن  بارنسبيات مثل معدني الكوارتز والفلس النوعي الوزن عالية من المعادن الفاتحة اللون خفيفة نسب

 فلسية ( ت
 المتوسط تمتاز بلونهاو %  22% و  66وتكون نسبة ثاني أكسيد السليكون فيها بين    صخور متوسطة -1

) معادن فلسية (  نسبيات  النوعي الوزن من المعادن الفاتحة اللون خفيفة متساويةالحتوائها على نسب 
 ) معادن حديدومغنسية ( ت نسبيات  النوعي الوزن عاليةاللون  القاتمةالمعادن و 

 القاتم تمتاز بلونهاو %  12% و  22فيها بين  نسبة ثاني أكسيد السليكونتكون و    صخور قاعدية -1
جيت و نبلند واألر نسبيات مثل الهو  النوعي الوزن ثقيلةاللون  القاتمةعلى نسب عالية من المعادن  الحتوائها
  .واألوليفين

 المكونة لهذه % كما أن المعادن 12فيها عن  نسبة ثاني أكسيد السليكونوهذه تقل    صخور فوق قاعدية -1
  .الصخور تتميز بلون غامق جدات باإلضافة  لى ثقلها
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 نسيج الصخور النارية :

هو هيئة الصخر الناتجة عن شكل وحجم وطريقة ترتيب حبيبات الصخر ويعتمد بصفة أساسية على معدل تبريد 
ان التبريد ت حيث يكون معدل التبريد أبطأ كلما زاد العمق مما يؤدي  لى تكون الصهير الذي يتوقف على مك

 ذا كان حجم بلورات الصخر أقل من  نسيج غير ظاهر النسيج ويسمى بلورات أكبر حجمات والعكس صحيح ت
بالعين مم يمكن رؤيتها  1.161حجم أكبر من الت أما  ذا كان  ال يمكن رؤيتها بالعين المجردةحيث مم  1.161

 وينقسم  لى   نسيج ظاهرالمجردة ويسمى 

  مم 0  - 1.161 ذا كان حجم البلورات من  دقيق التحةبنسيج ظاهر  -0
 مم 1  - 0 ذا كان حجم البلورات من  متوسط التحةبنسيج ظاهر  -1
 مم 1أكبر من  ذا كان حجم البلورات  خشن التحةبنسيج ظاهر  -1

  صخور النارية منها  يوجد أشكال متعددة من نسيج الو 
  يتكون من بلورات متساوية تقريبات في الحجم وينشأ عندما يكون معدل التبريد  النسيج متساوي الحةيةات -أ

 ت الجابرو وثابت نتيجة عدم تحر  الصهير من مكانب ت مثل الجرانيت 

الصغيرة } األرضية { وينشأ يتكون من بلورات كبيرة } ظاهرة { في وسط من البلورات  : النسيج الةورفيري -ب
 عندما يتغير معدل التبريد نتيجة تحر  الصهير من مكانب نحو األعلى ت مثل البورفيرايت ت

الصخر ال يحتوي على أي بلورات وينشأ عندما يكون معدل التبريد سريع جدات نتيجة  : النسيج الزجاجي -ج
 بسيديان تو مثل األخروج الصهير على سطح األرض ت 

عبارة عن وجود مسامات أو فراغات في الصخر بسبب  ما حبس الفقاعات    " اإلسفنجيسيج الفقاعي " الن -د
 السكورياتو مثل  البيومس الغازية عند تبريد الصهير بسرعة أو بسبب تطايرها تاركات فراغات ت 

 
 

 
 
 
 
 

  نسيج غير ظاهرنسيج غير ظاهر  نسيج ظاهرنسيج ظاهر

  مممم  1616216162  مممم  11  مممم  22

  1616216162حجم الةلورات أق  من حجم الةلورات أق  من 
مم وال يمكن رؤيتها ةالعين مم وال يمكن رؤيتها ةالعين 

  المجردعالمجردع
  دقيقدقيق  متوسطمتوسط  خشنخشن
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 : تواجد الصخور النارية يف الطبيعة

 : كالتالي مكان تكونهاالصخور النارية حسب  تصنف

عن  تنتج   الصخور المتداخلة أو الجوفية -0
تبريد الصهير تحت سطح األرض وتتواجد 

 في عدة صور منها  
  كتلة نارية جوفية تغطي الةاثوليث  -أ

مساحات شاسعة وتعتبر نواة سالسل جبلية 
 ت ضخمة

 كتلة نارية جوفية ذات قاعدة مستوية وقمة مقوسة تالالكوليث :  -ب

 ت   صخور نارية جوفية على شكل أجسام لوحية وتوازي الصخور المحيطة د األفقيةالسدو  -ج

 صخور نارية جوفية على شكل أجسام لوحية وتقطع الصخور المحيطة تالسدود القاطعة :  -ء

 عن تبريد الصهير على سطح األرض وتوجد على شكل   تنتج   الصخور السطحية أو الةركانية -1
 صخور نارية سطحية تغطي مساحات شاسعة وذات سم  بسيط ت   طفوح الالفا -  أ

   صخور نارية سطحية تتكون حول فوهات البراكين ت    المخاريط -ب
 

 : الصخور النارية الشائعة

الفلسبار  ويتكون من الكوارتز والفلسبار حيث يكون جوفي خشن التحبب حمضي ارين صخر   الجرانيت -0
ومن الصخور التي تشبب الجرانيت ولكن  الفلسبار ككل وأيضا الميكا ت مجموع ثلثيأكبر من  يالبوتاس

نسيج  سفنجي وفاتح اللون ( ؛ )  الةيومس) نسيج دقيق ( ؛  الرايواليتتختلف عنب في النسيج صخر 
 ) نسيج زجاجي ( ت وةسيدياناأل نسيج  سفنجي وداكن اللون ( ؛ )  السكوريا

يت اخشن التحبب ويمثل الحالة الوسطية بين الجرانيت والديور  مضيح جوفي ناريصخر    يتاالجرانوديور  -1
مجموع  ثلثي الجرانيت بينما تزداد نسبة البالجيوكليز  لى أكثر من فيتقل نسبة الكوارتز عن نسبتب  وفيب

 د توالهورنبلن عن ثلث مجموع الفلسبار البوتاسيالفلسبار وال تتعدط نسبة الفلسبار 
مظهره  فيالجرانيت  ي جوفي متوسط ذو نسيج خشن التحبب غالبا وهو صخر يشببصخر نار    تالسياني -1

 ت لى كل من الهورنبلند والبيوتيت  ) أرثوكليز ( باإلضافة البوتاسيويتكون بصفة أساسية من الفلسبار 
 ت التراكيتللسيانيت هو صخر  البركاني ئوالمكاف

 ئنين أساسيين هما البالجيوكليز والهورنبلند والمكافمعد متوسط يتكون من جوفي ناريصخر    يتاالديور  -1
 ت األنديزيت يت هو صخراالبركاني للديور 

 والمكافئت  واألوليفين والبيروكسين الكلسي البالجيوكليز يتكون من قاعدي جوفي ناريصخر    الجاةرو -2
 . ةيالصخور البركانالصخور السطحية أو وهو من أشهر  الةازلت للجابرو هو البركاني

من معدن األوليفين باإلضافة  لى بعض  ات يتكون أساس قاعديفوق  جوفي ناريصخر    يتاالةريدوت -6
 األوجيت والهورنبلند ت  األخرط مثل الحديدومغنسيةالمعادن 
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 ــرســوبيـــةور الـــالصخ
 

 : الصخور الرسوبية نشأة

من كتلة الستة عشر  ت %2 تشكل سوط  ال أنها ال من سطح اليابسة %81 تغطي الصخور الرسوبية نحو
 تتكون الصخور الرسوبية عبر المراحل التالية   ت كيلومترات العليا من القشرة األرضية

تجوية الصخور األصلية التي قد تكون صخورات نارية أو متحولة أو رسوبية بعوامل التجوية المختلفة منها ما  -
الماء ومنها ما هي ميكانيكية تؤدي  لى تفتت الصخر من  ية تؤدي  لى ذوبان مكونات الصخر فيئهي كيما

 ت  ي أو المعدنيئدون أن يتغير تركيبب الكيما

 بوسائل النقل المختلفة مثل المياه الجارية أو المياه الجوفية والرياب والجليد الزاحف ت  الناتجةنقل المواد  -
ضفاف وداالت األنهار والصحاري وسفوب الجبال و  والبحيرات ب المواد المحمولة في البحار والمحيطاتيرست -

 توحول الينابيع 

 تماس  الفتات وتكون الصخر الرسوبي ت تتم عملية التماس  بطريقتين   -
ترسيب مواد الحمة وتتم في الرواسب الخشنة مثل الحصى والمتوسطة مثل الرمال وتكون المواد الالحمة  -أ

 أكاسيد حديد ت عبارة عن سيليكا أو كربونات كالسيوم أو
الضغط والتجفيف وتتم في الرواسب الدقيقة مثل الطين والجير حيث تتعرض الرواسب للضغط مما يؤدي  -ب

  لى طرد الماء وجفاف الرواسب ت
 

 : تصنيف الصخور الرسوبية

  لى   تصنف الصخور الرسوبية، تبعات لعمليات تكونها
تفتيت الصخور القديمة ثم نقل الفتات ثم الترسيب ثم التماس ت    تتكون نتيجة الصخور الرسوةية الفتاتية  أوالت 

 لى خشنة ومتوسطة ودقيقة التحبب توُقسمت  لى ثالثة أقسام على أساس حجم الحبيبات  
 

 خشنة الحةيةات 
 مم 2أكةر من 

 متوسطة الحةيةات
 مم 1/16 –مم  2من 

 دقيقة الحةيةات
 مم 1/16أق  من 

 الضغط والتجفيف ترسيب مواد الحمة ترسيب مواد الحمة التماسك

هياكووووووول  –هورنبلنووووووود  –أوجيوووووووت  –فلسوووووووبار  –كووووووووارتز  قطع صخرية مختلفة النشأة التركيب
 عضوية

 معادن الطين

 أمثلة

حبيباتوووووووووووب    الكونجلررررررررررروميرات
مسوووتديرة نتيجوووة النقووول لمسوووافات 

 طويلة بواسطة األنهار ت
حبيباتوب ذات حووواف    الةريشريا

حوووووووووادة بسوووووووووبب عووووووووودم النقووووووووول 
لمسووووافات طويلووووة ويتكووووون فووووي 

 البحيرات والخلجان المغلقة ت

ويتكووون  الحجررر الرملرري السيليسرري والحديرردي والجيررري
 .من الكوارتز وتختلف المادة الالحمة 

 مم ت 1 – 0حجم الحبيبات من  حجر الطاحون 
ويتكون من فلسبار أكثر من الكوارتز وناتج عون  األركوز

 انيت تتفتيت صخور نارية حمضية مثل الجر 
ويتكون من المعادن الحديدومغنسوية ونواتج عون  الجريواك

 تفتيت صخور نارية قاعدية مثل البازلت ت

 ت%02لماء أقل من   يحتوي على  طين
 ت  طين جاف فقد معظم مائب طيني حجر

  نواتج عون  طف  ) حجرر طينري صرفحي  
 تعرض الطين للضغط الشديد ت

   صخر طيني بب نسبة من الجير ت مار 
  الطوووين الخوووالي مووون شووووائب  ين حرررراريطررر

 الجير والحديد والقلويات ت
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  يتكون هذا النوع نتيجة تبخير المحاليل الملحية وترسيب األمالب  النشأع كيميائيةالصخور الرسوةية   ثانيا  
على حسب درجة ذوبانها حيث تترسب األمالب ذات درجة الذوبان األقل أوالتت وتنقسم على حسب التركيب 

 كيميائي  لى ثالثة أقسام جيرية وسيليكية ومتبخرات  ال
 

 متةخرات كيميائية سيليكية كيميائية جيرية 
 أمالب تترسب حسب درجة ذوبانها في الماء ثاني أكسيد سيليكون كربونات كالسيوم وماغنسيوم التركيب

 أمثلة

ويتكووووون موووون  حجررررر جيررررري أؤليترررري ) ةطروخرررري  
يب طبقووات رقيقووة نتيجووة ترسوو ةحبيبووات كرويووة صووغير 

 من كربونات الكالسيوم حول نواة رملية ت

وهي أعمدة جيرية تتكون  استالكتايت واستالجمايت
علووووووى أسووووووقف وأرضوووووويات الكهوووووووف نتيجووووووة تحلوووووول 

 كربونات الكالسيوم الهيدروجينية ت

وينوووتج بفعووول ترسووويب كربونوووات الكالسووويوم  ترافيررررتين
 حول الينابيع ت

يوم وماغنسويوم ويتكوون مون كربونوات كالسو دولوميت
وينوتج نتيجوة  حوالل الماغنسويوم محول الكالسويوم فووي 

 الصخور الجيرية ت

وينوووووتج  صررررخر الصررررروان
بفعوووووول ترسوووووويب السوووووويليكا 

(SiO2    مون المحاليول )
 الحارة ت

) كبريتووووات كالسوووويوم مائيووووة ( ويترسووووب عنوووود  جررررةس
 % من الماء ت11تبخير 

 ) كبريتوات كالسويوم ال مائيوة ( ويتواجود فوي أنهيدرايت
طبقووات متبادلووة مووع الجووبس وموون المعتقوود أن الجووبس 

 ناتج عن اتحاد األنهيدرايت مع الماء ت

) كلوريد صوديوم ( ويتكون عنود تبخيور  مل" صخري
 تمن الماء بعد الجبس واألنهيدرايت% 91

وهوووي شوووديدة الوووذوبان فوووي  رواسرررب ملحيرررة ةوتاسرررية
الماء وتتواجد في طبقات متبادلة موع الملوح الصوخري 

 ى شكل طبقات رقيقة تعلوه تأو عل

 

بقايا الحية بفعل الفطريات والبكتريا ثم تتماس  التراكم وتحلل  عن تنتج   النشأع ع ويةالصخور الرسوةية   ثالثا  
 ت ومن الصخور العضوية  تفحم البقايا النباتية بفعل الضغط الواقع عليها ؛ وقد تتكون بفعل اختزال أو

( حيث    CaCO3ور ناتجة عن تراكم الهياكل الحيوانية والنباتية الجيرية ) صخالحجر الجيري الع وي :  -
تقوم هذه الكائنات باستخالص المادة الجيرية من ماء البحر واستخدامها في بناء هياكل صلبة ت ومن أمثلتها 

 الحجر الجيري الصدفي والحجر الجيري المرجاني والحجر الجيري الفوراميفري ت
( يتميز باللون األبيض والملمس الناعم وناتج عن تراكم    CaCO3من الحجر الجيري )    نوع الطةاشير -

 هياكل لحيوانات أولية ُتعرف بالفورامينفرا ت
ية مثل األسما  صخور تتكون من فوسفات الكالسيوم ناتجة عن تراكم عظام الفقاريات البحرية والبر الفوسفات :  -

ة تراكم تبرزات الطيور في بعض األماكن الجافة وُيسمى في هذه الحالة ت وقد يتكون نتيجوالزواحف والطيور
 جوانوت

رواسب تحتوي على نسبة عالية من الكربون أو الهيدروكربونات ناتجة عن تفحم المواد الرواسب الكرةونية :  -
 النباتية ت ومن الرواسب الكربونية الشائعة  

 % ت22   تبلغ نسبة الكربون   ةيت -1
 % ت12 -% 22   تبلغ نسبة الكربون بين   يتليجن -2

 % وهو صخر أصم أسود اللون ويحترق بلهب قليل الدخانت92 -% 91   تبلغ نسبة الكربون بين   أنثراسيت -3
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 املتحـــولـــةور ـــالصخ
 

 : املتحولةالصخور  نشأة

تعرضها وقوامها وبناؤها بفعل  فتغير تركيبها المعدني متحولةنارية أو رسوبية أو  في األصلهي صخور كانت 
 ت  لضغط والحرارةل
 

 : أنواع التحول

     لى التي يتحقق فيها قسم التحول حسب البيئاتنيو 
ت  يحوودث فووي الصوخور المالمسووة أو المحيطوة بالتووداخالت الناريووة     التحررو  التماسرري)  التحرو  الحررراريأوال  : 

ا ينحصر في مئات من األمتار من سطح التماس مع التداخالت وال يكون هذا النوع من التحول واسع النطاق  نم
ت ت ويعتموود اتسوواع الجووزء المتحووول علووى كتلووة الجسووم النوواري ودرجووة حرارتووب وطبيعووة الصووخور المحيطووة بووب الناريووة

ت  إعرادع التةلرورويؤدي هذا النوع من التحول  لى  عوادة نموو بلوورات المعودن مون جديود فوي عمليوة ُتسومى بعمليوة 
تكوون تلو  و  تكون بلورات معادنها على شكل حبيبات وليس لها توجب معوين خور المتحولة بفعل الحرارة فقطوالص

ا يجعل الصخر صولبات متماسوكات ت مببعضها ببعض اختالطات متجانسات في جميع أجزاء الصخر مة البلورات مختلط
 تحولة بفعل الحرارة فقط  ت ومن أمثلة الصخور الم ةالنسيج الحةيةيويعرف هذا النوع من النسيج 

   صخر ناتج عن التحول الحراري للصخور الطينية ويتميز بنسيج حبيبي دقيق الحبيبات ت الهورنفلس -
موون معوودن  صووخر متحووول موون الصووخور الجيريووة ويكووون لونووب أبوويض عنوودما يكووون نقيووات وهووو مكووون   الرخررام -

 ت الكالسيت
من معدن  وهو مكون وسطة  لى عالية رجة تحول متالحجر الرملي تحت د   صخر متحول من الكوارتزيت -

 ت الكوارتز

 

 
 
 
 

 

عن كل  وينتج هو أكثر أنواع التحول انتشارات وتنوعات    التحو  اإلقليميثانيُا : 
ن عوووونسوووويج الصووووخور الناتجووووة  ويتميووووز موووون الحوووورارة العاليووووة والضووووغط الموجووووبت

ون مفلطحوووووة أو التحوووووول اإلقليموووووي بتوجوووووب حبيباتوووووب أي أن بلوووووورات معادنوووووب تكووووو
ت لوووذل  يكوووون نسووويج  مسوووتطيلة فوووي اتجاهوووات مفضووولة نتيجوووة للضوووغط الموجوووب

 ذا كوووان الشوووكل السوووائد لبلوووورات معادنوووب هوووو الشوووكل  ةرررالترققالصوووخر متميوووزات 
 ذا كانوووت بلوووورات المعوووادن السوووائدة  خططتةرررالأو يتميوووز  ت المفلطوووح مثووول الميكوووا

لصخر المتحول مكونات من رقائق ذات تركيب معدني مختلوف وعندما يكون ا ، ذات شكل مستطيل مثل الهورنبلند
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 بووالكوارتزوتكووون هووذه الرقووائق متناوبووة مووع بعضووها الووبعض أي أن الصووخر يتكووون موون رقووائق فاتحووة اللووون غنيووة 
ت وأهوم  المترورقيأخوذ المظهور  الصوخرالبيوتيوت والهورنبلنود فوإن باللوون غنيوة  ةكنوامتبادلة موع رقوائق د والفلسبار

   بفعل الحرارة والضغط  لصخور المتحولةأنواع ا
علوى شوكل رقوائق موازيوة ت وينوتج صوخر  فصلبيمكن  دقيق الحبيبات صخر متورق مترقق النسيج   اإلردواز -

 ضغط وحورارة منخفضوة مقارنوة بمراحول التحوول األخورط الطينية بفعل من التحول اإلقليمي للصخور اإلردواز
 ت 

بسووبب  وينووتج حجووم بلووورات معادنووب عووادة مووا يكووون كبيوورات و   ب الواضووحيتميووز بتورقوو   صووخر متحووول الشيسررت -
ويتكوون مون صوفائح متصولة ت  عند درجات متوسطة  لى عاليوة مون التحوول تحول الصخور النارية والرسوبية

بلنود بينهوا حبيبوات مون معوادن أخورط مثول نمتشابهة في التركيب المعدني وتتكون من التل  أو الميكوا أو الهور 
  ز وهذا ما ُيعرف بالنسيج الشيستي تالكوارت

  صوخر متحووول نسويجب خشون تترتووب بلوراتوب فوي صووفوف متوازيوة متقطعوة غيوور متصولة وُيسومى هووذا  النريس -
   النسيج بالنسيج النيسي  ويشبب صخر الجرانيت في التركيب المعدني ت
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 املعـــــــــــــادن
 

 : ما هو املعدن

طبيعيوة غيور عضووية ولهوا تركيوب كيميوائي محودد ونظوام ذري داخلوي منوتظم  كل مادة صلبة تكونت بفعل عوامل
لوويس لهووا نظووام داخلووي  هوواال يعتبوور الزجوواج والحديوود موون المعووادن ألن ذرات ولهووا صووفات فيزيائيووة وبصوورية محووددة ت

 ت ال يعتبر الفحم الحجري والبترول من المعادن ألنها ناتجة عن مواد عضوية و كذل منتظم ت 

 

 : عض املعادنفوائد ب

يسوتخدم  الوذيالكالسويت و  يسوتخدم فوي توليود أشوعة الليوزر الوذيالعقيوق  من االستخدامات العلمية الهامة للمعرادن
 الووذيالموواس و  األجهووزة الدقيقووة والسوواعات وبلووورات المووذياع فووي يسووتخدمالووذي الكوووارتز و  فووي المجهوور المسووتقطب

 ت ط والماءالتنقيب عن النفو قطع الصخور والزجاج   في يستخدم
 

 : وسائل التعرف على املعدن

 تالخواص الفيزيائية   ،الخواص الكيميائية    ، الشكل البلوري من خالل  التعر  على المعادن يمكن
 

 اخلواص الفيزيائية للمعادن
توجوود معظووم المعووادن فووي الطبيعووة علووى شووكل حبيبووات متبلوورة يصووعب التعوورف عليهووا موون خووالل الشووكل البلوووري 

 االعتماد على مجموعة من الخواص الفيزيائية في التعرف على المعدن ت الضروريمن  وبالتالي
 

 : للمعادن أوال اخلواص الضوئية

 وتنقسم الخواص الضوئية  لى  الخواص الضوئية هي الخواص التي تنتج عن سقوط الضوء على المعدن ت

ية وامتصواص الوبعض اآلخور ت هوو قودرة المعودن علوى عكوس نووع معوين مون الموجوات الضووئ  لون المعدن -0
المعدن األحمر يمتص جميع الموجات الضووئية ويعكوس الموجوات الحموراء ت المعودن األسوود يموتص جميوع 

بعض المعادن ذات ألوان ثابتة مثل  الموجات الضوئية ت المعدن األبيض يعكس جميع الموجات الضوئية ت
  

 أصفر فاقع  الكبريت    الماجنتيت     أسود الماالكايت     أخضر
 البيريت     أصفر نحاسي    أحمر قاني  السينابار  األزوريت     أزرق

ت ات بعض المعادن يتغير لونها بسبب وجود الشوائب في المعدن مثول الكووارتز حيوث يكوون عوديم اللوون  ذا كوان نقيو
 تاسيد منجنيزحتوي على أكيظهر بلون وردي  ذا احتوي على أكاسيد الحديد ت ويكون بنفسجي  ذا ا وقد

مثووووال الموووواس ،   ظهووووار المعوووودن ألوووووان مختلفووووة فووووي تتووووابع سووووريع عنوووود تحريكووووب فووووي الضوووووء ت  تالعررررب األلرررروان -1
 الالبرادوريت ت
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تحويل لألشوكال األخورط مون الطاقوة ) الحورارة أو األشوعة السوينية أو األشوعة قدرة المعدن على هو   الت وء -1
 تأحمريت لألشعة فوق البنفسجية فإنب يعطي لون  ذا تعرض الكالس ،فوق البنفسجية (  لى ضوء 

لووون مسووحوق المعوودن ت ونحصوول عليووب بواسووطة لوحووة المخوود  ت بعووض المعووادن ال   المخرردأ أو المحررك -1
بطحن جزء صغير منب  لوى ها ويمكن الحصول عليب تتر  أثرات علي اللوحة  ذا كان المعدن أكثر صالدة من

ون مخووود  المعووودن مشوووابب للونوووب األصووولي وقووود يختلوووف تموووام مسوووحوق نووواعم أو بووورد طرفوووب بمبووورد ت قووود يكووو
 االختالف كما في  

 الهيماتيت لونب أسود ومخدشب أحمر البيريت لونب أصفر نحاسي ومخدشب أسود مخضر
 الليمونيت لونب أسود ومخدشب بني مصفر الماجنتيت لونب أسود ومخدشب أسود

اس الضوووء عليووب ويتوقووف البريووق موون حيووث نوعووب المظهوور الووذي يبديووب سووطح المعوودن نتيجووة النعكوو  الةريررق -2
 وشدتب على نوع ومقدار االنعكاسات الضوئية ت وهنا  نوعان من البريق  

 الجالينا ،البيريت  ،الفضة  ،بريق فلزي مثل الذهب  -
   عدة أنواع بريق ال فلزي وينقسم  لى -

 ريت ؛ الكبريتصمغي مثل األوبال ؛ السفالي -ب الكاسيت ،زجاجي مثل الكوارتز  -أ

 االسبستوس ،حريري مثل الجبس ساتان ) الجبس الليفي (  -ث لؤلؤي مثل التال  -ت

 مثل الكاولين مطفأ -ب ماسي مثل الماس -ج

  لى   الشفافيةقدرة شريحة رقيقة من المعدن على  نفاذ الضوء ت وتقسم المعادن على أساس   الشفافية -6

 لها مثل الجبس والكالسيتمعادن شفافة تسمح برؤية األجسام خال -
 معادن نصف شفافة نرط األجسام خاللها غير واضحة مثل الفلوريت -
 معادن معتمة ال يمكن رؤية األجسام خاللها مطلقات مثل الماجنتيت والهيماتيت  -

 

 : للمعادن ثانيًا اخلواص التماسكية

الربط بين األيونات ) التركيوب البلووري ( ت تتوقف الخواص التماسكية للمعادن على الترتيب الذري الداخلي وقوط 
 دن   الصالدة ، التشقق ، المكسر تالمعلمن الخواص التماسكية 

هي مقدار مقاومة المعدن للكشط أو الخد  ت يمكن قياس صالدة المعودن بواسوطة مقيواس   صالدع المعدن -0
 ة صالدتها وهي  موهس للصالدة الذي يتكون من عشرة معادن معروفة مرتبة تصاعديات حسب درج

 01 9 8 1 6 2 1 1 1 0 الصالدة
 ماس كورندم توباز كوارتز ارثوكليز اباتيت فلوريت كالسيت جبس تال  المعدن

قوود تختلووف صووالدة المعوودن علووى حسووب اتجوواه الخوود  مثوول معوودن الكيانيووت فووإذا كووان اتجوواه الخوود  موووازي 
ا كان اتجاه الخود  عموودي علوى طوول البلوورة ت  ذ  1بينما تكون    1لطول البلورة تكون صالدة المعدن  

تتوقووف صووالدة المعوودن علووى نوووع الووروابط بووين األيونووات وقوتهووا ؛ المسووافة بووين الووذرات أو األيونووات ؛ حجووم 
 الذرات أو األيونات ؛ شحنة وتكافؤ الذرات أو األيونات ت
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رقوت طرقوات خفيفوات وتنوتج أسوطح هوو قابليوة بعوض المعوادن لالنقسوام فوي اتجاهوات منتظموة  ذا موا ط  التشقق -1
ناعمووة تسووومى مسوووتويات التشوووقق ت يوصوووف التشوووقق تبعوووات للسوووهولة التوووي يمكووون بهوووا الحصوووول عليوووب ونعوموووة 

 السطوب الناتجة ولالتجاه البلوري للمستوط ت

تكووون سووطوب التشووقق فووي المعوودن موازيووة دائمووات لوجووب حقيقووي أو لوجووب يحتموول وجوووده فووي البلووورة ت يحوودث 
ى طول المستويات الرئيسوية فوي البلوورة التوي تكوون فيهوا الوذرات متزاحموة والوروابط بينهوا قويوة أموا التشقق عل

 في االتجاه العمودي تتباعد الذرات وتكون الروابط بينها ضعيفة ت

يتشووقق معوودن الميكووا علووى شووكل صووفائح رقيقووة بسووبب اتحوواد ذرات السوويليكون مووع ذرات األكسووجين بواسووطة 
ة لتكووون صووفائح وتتحوود هووذه الصووفائح مووع بعضووها بووروابط غيوور مثبتووة بواسووطة أيونووات رابطووة تسوواهمية قويوو

 البوتاسيوم ت

معودني الهاليوت والجالينوا مون المعوادن التوي تتشوقق بلوراتهوا تشوققا كوامال ألنوب يمكون بسوهولة فصول البلوورة فووي 
 اتجاهات توازي أوجب المكعب ت الكوارتز من المعادن التي ال يوجد لها تشقق ت

هووو عبووارة عوون شووكل سووطح المعوودن عنوودما ينكسوور فووي اتجاهووات أخوورط غيوور مسووتويات التشووقق ت   المكسررر -1
 ويظهر بأشكال مختلفة مثل  

 المكسر المحاري   سطح الكسر يشبب خطوط النمو في صدفة المحار مثل الكوارتز والصوان ت -

 المكسر المستوي   سطح الكسر منبسط أو مستوي مثل الشيرت ت -

 سر الخشن   سطح الكسر يكون خشنات نتيجة وجود بروزات مثل البيريت تالمك -

 المكسر المسنن   سطح الكسر فيب كأسنان حادة مدببة مثل النحاس ت -
 

 : ثالثًا الوزن النوعي للمعدن

س أو هوو º 1هوو النسوبة بوين وزن حجوم معوين مون المعودن  لوى وزن نفوس الحجوم مون المواء المقطور عنود درجوة  
افة المعدن  لى كثافة الماء ت يعتمد الوزن النوعي علوى الووزن الوذري للوذرات أو األيونوات المكونوة للمعودن نسبة كث

وعلوووى قووورب الوووذرات مووون بعضوووها ت المووواس والجرافيوووت يختلفوووان فوووي الووووزن النووووعي ألن ذرات الكربوووون فوووي المووواس 
باعوودات ومرصوصووة بطريقووة تعطيووب مرصوصووة رصووات محكمووات فووي نظووام مكعووب أمووا الجرافيووت فووذرات الكربووون أكثوور ت

 النظام السداسي ت تقسم المعادن حسب وزنها النوعي  لى  
 معادن متوسطة مثل الكوارتز -1 معادن خفيفة مثل الجرافيت -0
 معادن ثقيلة جدات مثل الذهب والجالينا -1 معادن ثقيلة مثل الباريت -1

 

 : رابعًا اخلواص احلرارية للمعدن

للمعودن علوى قيواس درجوة حورارة انصوهار المعودن فموثالت معودن االسوتبنيت ينصوهر  الحراريوة الخوواصتعتمد دراسة 
الجارنت ينصهر في لهب البوري ؛ الكووارتز فإنوب ال  ،الهاليت ينصهر في لهب مصباب بنزن  ،في لهب الشمعة 

 ينصهر في لهب البوري ت



 

 27 

 : خامسًا اخلواص الكهربائية للمعدن

 للمعادن  لى قسمين هما الكهرباء الحرارية والكهرباء الضغطية   تنقسم الخواص الكهربائية

هووي شووحنات كهربائيووة تتولوود علووى أطووراف بلووورات بعووض المعووادن التووي ينقصووها مركووز   الكهرةرراء الحراريررة -0
التماثووول عنووود تسوووخينها ت ويسووومى المحوووور الوووذي تتكوووون عنووود طرفيوووب الشوووحنات الكهربائيوووة بوووالمحور الكهربوووي 

معدن التورمالين فعند تعريض البلورة المسخنة لخلويط مون الكبريوت وأكسويد الرصواص ينجوذب للبلورة ت مثال 
مسوووحوق أكسووويد الرصووواص  لوووى الطووورف السوووالب للبلوووورة والكبريوووت  لوووى الطووورف الموجوووب ت تسوووتعمل بلوووورات 

 التورمالين حاليات في األجهزة المستخدمة في قياس درجة حرارة انفجار القنابل ت

هووي شووحنات كهربائيووة تتولوود علووى أطووراف بلووورات بعووض المعووادن التووي ينقصووها مركووز   ةالكهرةرراء ال ررغطي -1
التماثوول عنوودما تتعوورض لضووغط موجووب توجيهووات مناسووبات ت موون المعووادن التووي لهووا خاصووية الكهربوواء الضووغطية 

 معدن الكوارتز الذي يستعمل في أجهزة المذياع للتحكم بالتردد كما في ساعات الكوارتز الدقيقة ت
 

 : ادسًا اخلواص املغناطيسية للمعدنس

هنا  بعض المعادن تنجذب  لى المغناطيس الكهربائي مثل الهيماتيت ، الماجنتيت ، األلمنيت ت بينما بعضها ال 
الخووواص المغناطيسووية لهووا أهميتهووا فووي فصوول خامووات و تنجووذب للمغنوواطيس مثوول الكالسوويت ، الزيركووون ، الكوووارتز 

 المعادن وتركيزها ت
 

 : للمعدن اإلشعاعيةاخلواص  سابعاً 

تحتوووي بعووض المعووادن علووى العناصوور المشووعة مثوول اليورانيوووم والراديوووم والثوريوووم ت يصوودر عنهووا  شووعاعات يمكوون 
 . U3O8الكشف عنها بواسطة األلواب الفوتوغرافية الحساسة أو بعداد جيجر مثل معدن البتشبلند 

 

 : ثامنًا اخلواص احلواسية للمعدن

 ت ت طعمب مالح ،  معدن البيريت لب رائحة كبريتية  ذا سخن ، معدن التال  صابوني الملمسمعدن الهالي
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 الشكل البلوري للمعادن
 

 والبلورة املادة املتبلرة
مادة متبلرة ذات أوجب مرتبوة فوي نظوام هندسوي فهي   الةلورعأما  هي كل مادة صلبة ذات بناء ذري داخلي منتظم

 ت  مادع غير متةلرع فإنها تسمى غير مرتبة في المادة يوناتالذرات أو األ  ذا كانت ت
 

 البناء الداخلي للبلورات
بنوواء يتكووون موون تكوورار لوحوودات صووغيرة هووي الووذرات أو األيونووات التووي قوود تتشووابب } معووادن عنصوورية { أو قوود هووو 

ت أو األيونات أو المجموعات البناء الداخلي للبلورة على الترتيب الفراغي للذرايعتمد ت تختلف  } معادن مركبة { 
 طبيعة الروابط الكيميائية التي تضم هذه األيونات  لى بعضها البعض تو األيونية في البلورة 

 الترتيب الفراغي للترات أو األيونات أو المجموعرات األيونيرة -0
  تترتووووب الووووذرات أو األيونووووات المتشووووابهة فووووي البلووووورة عنوووود نقوووواط 

بحيوووث تجعووول كووول ذرة أو أيوووون فووووي  منتظموووة فوووي األبعووواد الثالثوووة
 البلورة لوب نفوس الظوروف المحيطوة بالوذرات أو األيونوات األخورط ت

وينشووأ عوون مثوول هووذا الترتيووب تركيووب شووبكي مفتوووب مجسووم ُيعوورف 
يتحووودد و  ت التركيرررب الشرررةكي الفراغررريأو  الشرررةكة الفراغيرررةباسوووم 

ت شووكل البلووورة بطريقووة ترتيووب الووذرات فووي األبعوواد الثالثووة والمسووافا
 التي تتكرر عندها الذرات ت

لووب نفووس الصووفات المميووزة للبلووورة الكبيوورة و أصووغر جووزء موون البلووورة 
نقووط  ثمووانتتكووون كوول وحوودة بنائيووة موون و  ت الوحرردع الةنائيررةيسوومى 

 فراغية مرتبة وتتخذ شكل متوازي األوجب وتختلف في البلورات المختلفة في الشكل والحجم ت

ى اتجوواه صووفوف الوذرات أو األيونووات والزوايوا المحصووورة بووين يعتمود شووكل الوحودة البنائيووة علو
 هذه االتجاهات ت بينما يعتمد الحجم على البعد بين كل من النقط الفراغية ت

مون الوروابط التوي توؤثر فوي البنواء    طةيعة الرواةط الكيميائيرة ةرين الرترات أو األيونرات -1
 يرفال ، الرابطة التساهمية ، الرابطة األيونية تالداخلي للبلورة   الرابطة الفلزية ، رابطة فان د

هي الرابطة الناتجة عن فقد الذرات الفلزية لاللكترونات الموجودة في مستوياتها الخارجية لتصبح   الراةطة الفلزية
أيونوووات موجبوووة أموووا االلكترونوووات المفقوووودة تشوووكل سوووحابة مووون االلكترونوووات تحووويط بالكاتيونوووات تعمووول علوووى ربوووط 

ات ببعضها البعض ت وتوجد الرابطوة الفلزيوة فوي المعوادن العنصورية الفلزيوة مثول الوذهب والفضوة والبالتوين الكاتيون
 والنحاس ت
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هوووي عبوووارة عووون قووووط جوووذب   راةطرررة فررران ديرفرررا 
 ضعيفة متخلفة على أسطح متعادلة فوي المعودن ت

غالبات تضم المعادن أكثر من نوع من الروابط مثل 
ثووووووووكليز ، الجرافيوووووووت ، الميكوووووووا ، الهورنبلووووووود ، االر 

الجرافيووووت بأنووووب يفصوووول يتميووووز معوووودن  األوجيووووت ت
على صفائح بسبب ارتباط ذرات الكربون ببعضوها 

برابطة تساهمية لتكوون صوفائح ت فوي حوين هوذه الصوفائح تورتبط موع بعضوها برابطوة فوان ديرفوال الضوعيفة ت بينموا 
لسيليكون برابطة تساهمية قوية لتكون صوفائح ت تحدث ظاهرة التصفح في الميكا بسبب ارتباط ذرات األكسجين وا

يتميوز المواس والكوواتز بالصوالدة العاليوة  في حين ترتبط هذه الصفائح موع بعضوها برابطوة فوان ديرفوال الضوعيفة ت
 بسبب وجود رابطة وحيدة بين الذرات وهي الرابطة التساهمية القوية ت

 

 للبلورات اخلواص اخلارجية
الزوايووا ؛  الزوايووا المجسوومة؛  األحوورف البلوريووة؛  األوجووب البلوريووة واص الخارجيووة التاليووة  تتميووز البلووورة بوجووود الخوو

 بين الوجهية
هووي األسووطح التووي تحوود البلووورة موون الخووارج وتحوودد شووكلها الهندسووي ، وتعبوور عوون التركيووب   األوجرره الةلوريررة -0

مجوردة أو العدسوة المكبورة وعنودما ال توجود أوجوب يمكن رؤية أوجوب البلوورة بواسوطة العوين ال الذري الداخلي للبلورة ت
بلورية ال يمكن التفرقة بين المادة المتبلرة وغير المتبلرة  ال بوسواطة الميكروسوكوب المسوتقطب أو األشوعة السوينية 

تتوقووف طبيعووة األوجووب البلوريووة  األوجووب البلوريووة مووا هووي  ال تعبيوور عوون البنوواء الووذري الووداخلي المميووز للمعوودن تو  ت
،  معوودل التبريوودتووب ، درجووة نقاو و  نوووع المحلووولالسووائدة أثنوواء نمووو البلووورة مثوول  ى الظووروف الطبيعيووة والكيميائيووةعلوو

 ت الحيز الذي يتم فيب التبلر

 الخطوط الناتجة عن تالقي وجهين بلوريين متجاورين ت  أحر  الةلورع -1

ي البلورة الزاوية الناتجة عن تالقي أكثر من وجهين ف  الزاوية المجسمة -1
 ت

الزاوية المحصورة بين العموودين المقوامين   الزواية ةين الوجهية -1
الزاوية المكملوة للزاويوة  على وجهين بلوريين متجاورين ت وتقدر بقيمة

يستعمل جهاز جونيومتر التماس  المحصورة بين وجهين متجاورين ت
مكون في قياس الزاوية بين الوجهية ومن خوالل الزاويوة بوين الوجهيوة ي

 التعرف على بلورات المعدن ألن لها قيمة ثابتة في المعدن الواحد ت
 

 التماثل أو التناسق البلوري

هوو الترتيوب المونظم لألوجوب واألحورف والزوايوا المجسومة فوي البلوورة ت تسوتخدم درجوة التماثول فوي البلوورات كأسواس 
محووور وري علووى أسوواس ثالثووة عناصوور هووي تقوودر درجووة التماثوول البلوو لتصوونيف المعووادن  لووى الفصووائل المختلفووة ت

 الزاوية بين الوجهية

 يمة الزاوية بين الوجهيةق
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توجد عناصر التماثل متجمعة في معادن مثل الهاليت والجوبس ت ت وقد  مركز التماثل؛  مستوط التماثل؛  التماثل
 ينعدم وجودها في معادن مثل األلبيت واألوكسينيت تقد يختفي بعضها في معادن مثل الكوارتز ت و قد و 

ر بمركووز البلووورة وتوودور حولووب بشوورط أن يتكوورر ظهووور وجووب أو حوورف أو هووو خووط وهمووي يموو  محررور التماثرر  -0
 ( ت º 161زاوية مجسمة مرتين أو أكثر خالل دورة كاملة ) 

 ( ت º 081يوصف محور التماثل بأنب ثنائي  ذا كان تكرار األوضاع المتشابهة مرتين في الدورة )  كل 

 ( ت º 011نفسب ثالث مرات في الدورة )  كل يوصف محور التماثل بأنب ثالثي  ذا كان تكرار الوضع 

 ( ت º 91يوصف محور التماثل بأنب رباعي  ذا كان تكرار الوضع نفسب أربع مرات في الدورة )  كل 

 ( ت º 61يوصف محور التماثل بأنب سداسي  ذا كان تكرار الوضع نفسب ست مرات في الدورة )  كل 
البلورة  لوى نصوفين متسواويين متشوابهين ، بحيوث يكوون كول نصوف هو المستوط الذي يقسم   مستوى التماث  -1

صورة مرآة للنصف اآلخر ت بعض البلورات لها عدة مستويات تماثل مثل بلورات الهاليوت والفلورسوبار ، والوبعض 
 اآلخر ليس لها مستويات تماثل  طالقات مثل األلبيت واألوكسنيت ت

تترتووب حولهووا األوجووب البلوريووة واألحوورف والزوايووا فووي ازدواج فووي  هووو نقطووة وهميووة فووي البلووورة  مركررز التماثرر  -1
 اتجاهين متضادين وعلى مسافتين متساويتين من هذه النقطة ت

 

 ـــةوريـــالبل فصـــائـــلال

خطووط وهميوة تمور بمركوز  أسواس قسم العلماء البلورات  لى سبع فصوائل بلوريوة علوى
ةالمحرررراور لوريووووة ُسووووميت أو الزوايووووا البالبلووووورة وتمتوووود  لووووى وسووووط األوجووووب أو األحوووورف 

 وأطوالها ت ات وقد اعتمد العلماء على عدد المحاور البلورية واتجاهاته الةلورية

محوووواور ماعوووودا فصوووويلتي السداسووووي   1يكووووون دائمووووات    عرررردد المحرررراور الةلوريررررة -0
 المحوور  أ  محوور أفقوي يمتودي محاور بلورية ت المحاور الثالثة ه  1والثالثي لهما  

 المحووور  ب  محووور أفقووي يمتوود موون اليمووين  لووى اليسووار تو  موون األمووام  لووى الخلووف ت
 المحور  ج  محور رأسي يمتد من أعلى  لى أسفل تو 

هوي الزوايوا و  الزوايرا المحوريرةنعبر عن اتجاهوات المحواور البلوريوة عون طريوق   المحاور الةلورية اتجاهات -1
 ركز البلورة ت الزاوية المحورية هي  الناتجة عن تقاطع المحاور البلورية في م

 (  وهي الزاوية المحصورة بين )  ب ؛ ج ( ت αالزاوية ألفا ) 

 (  وهي الزاوية المحصورة بين )  أ  ؛  ج ( ت βالزاوية ألفا ) 

 (  وهي الزاوية المحصورة بين )  أ  ؛  ب ( ت γالزاوية ألفا ) 
ور البلورية في الطول وقد يتساوط بعضها وقد تختلف عن قد تتساوط المحا  المحاور الةلورية أطوا  -1

 بعضها البعض ت
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تم تقسيم البلورات  لى فصائل بلورية بناءت على عدد المحاور ، وأطوالها ، والزوايا المحورية المحصورة بينها ت 
 ويبين الجدول التالي الخصائص العامة للفصائل السبع ت

 

اسم 
 الفصيلة

عدد 
 أمثلة معدنية اتجاهات المحاور حاورأطوا  الم المحاور

 ماس ،هاليت  ،جالينا  α  =  β  =  γ أ  =  ب  =  ج 1 المكعب

 روتي  ،كاسيتريت  ،زيركون  α  =  β  =  γ ج  ≠أ  =  ب   1 الرةاعي

المعين 
 توةاز ،أراجونيت  ،كةريت  α  =  β  =  γ ج  ≠ب    ≠أ   1 القائم

 هورنةلند ،أرثوكليز  ،جةس    α  =  γ   ,  β  > 90º ج  ≠ب    ≠أ   1 المي  الواحد

الميو  
 ميكروكلين ،أنورثيت  ،الةيت  α  ≠  β  ≠  γ ج  ≠ب    ≠أ   1 الثالثة

 011الزوايا األفقية =  ج  ≠أ  =  ب  =  ء   1 السداسي
المحور الرأسي  ج  عمودي 

 ةعلى المحاور األفقي

 ةيروتايت ،ةيري  ، كوارتز 

 كورندم ،كالسيت  ،هيماتيت  ج  ≠أ  =  ب  =  ء   1 يالثالث
 

 

 األشكال التي توجد عليها املعادن يف الطبيعة

تتواجود البلوورات  موا مفوردة أو متجمعوة ويمكون  تتواجد المعادن في الطبيعة علوى هيئوة بلوورات أو حبيبوات متبلورة ت
ية داخلية  ) الزاوية الناتجة من اتجاه األوجوب البلوريوة أن نميز البلورات المنفردة عن البلورات المتجمعة بوجود زاو 

  لى الداخل ( ت
 البلورات التوأمية هي بلورات تكون متوازية أو متوازية جزئيات ت

 المجموعة المتجانسة تجمع بلوري لب نفس التركيب الكيميائي ولنفس المعدن ت
 كيبها الكيميائي تالمجموعة غير المتجانسة هي تجمع بلوري لمعادن مختلفة في تر 
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 اخلامات املعدنية يف دولة اإلمارات
برزت وظهور االهتموام بهوا موؤخرا بعود أن  يعتبر قطاع الثروة المعدنية في اإلمارات من فروع اإلنتاج الجديدة التي

علوووى اثووور اكتشووواف البتووورول وقيوووام اتحووواد اإلموووارات العربيوووة  أخوووذت معوووالم االقتصووواد الووووطني الحوووديث فوووي البوووروز
الثروة المعدنية في البالد باعتبار أنها  حكومة  لى البحث عنالاالتحاد اتجب التفكير بجدية لدط  بعد قيام .تحدةالم

ت وتوم  دعاموات االقتصواد الووطني باإلضوافة  لوى الدعاموة األولوى وهوى البتورول يمكون أن تكوون دعاموة هاموة مون
صووووور الجويووووة ووضووووعت الخوووورائط الجيولوجيووووة الماضووووية  جووووراء عوووودة مسوووووحات وأخووووذت ال خووووالل األعوووووام القليلووووة

الرسووووبية  المفصووولة وأجريوووت كوووذل  دراسوووات أكاديميوووة دقيقوووة علوووى الطبيعيوووة للتعووورف علوووى التكوينوووات والجغرافيوووة
وخواصها الفيزيائية والكيماويوة والظوروف  والصخور النارية ونوعيتها وتركيبها الجيولوجي والكيماوي وكيفية نشأتها

  .هاالتي أدت  لى تكوين

وجودهوا والجوديرة باالهتموام  ومون المعوادن المحتمول هنا  احتماالت كثيرة لوجود العديد مون المعوادن فوي اإلموارات
للمسوحات التي أجريت فوي الدولوة  لوى وجوود النحواس والحديود  ت وتشير النتائج األولية الفوسفات والبوتاس والفحم

عوودني الووذي أجوورط بواسووطة  حوودط الشووركات السووويدية عوون كشووف المسووح المت  الحديوود وأكسوويد والمنجنيووز والجووبس
نووعين مون  واإلمارات الشمالية ت وقد قسمت المعوادن التوي اكتشوفت  لوى يأبو ظبالمعادن القيمة في  وجود بعض

وبعووض الخامووات الالفلزيووة مثوول  المعووادن وهمووا المعووادن الفلزيووة مثوول خامووات النحوواس والكووروم والعناصوور المشووعة
  .الصوف الصخري وغيرهماالجبس والتل  و 

 

 الفلزيةاخلامات 

لمتحولووة ا تتركووز فووي المنوواطق الشوومالية فووي الدولووة وتتواجوود بصووفة خاصووة فووي الصووخور   النحرراس خامررات -1
خوام النحواس فووي  ويتواجود”  ةيحائجوابرو متحلول وسودود قاطعووة مون صوخور قاعديوة صوف “  فيوليوتو وصوخور األ

 .االزوريت و صورتب المؤكسدة على هيئة المالكيتبعض المناطق بين مسافي والفجيرة في 
المناموة ومصوفوت والسويجى فوي منواطق  يوجود فوي اإلموارات الشومالية واهوم منواطق تواجوده   خرام الكروميرت -2

هيئووة حبيبووات مبعثوورة أو علووى هيئووة جيوووب وعدسووات  الصووخور فوووق القاعديووة وصووخور السووربنتين ويوجوود علووى
 . مختلفة الشكل والحجم

حيوث توم  كم جنوب مدينة العين 02التي تبعد ” في عين الفايضة“يوجد في منطقة العين    المشعة عادنالم -3
الموجودة في تلو  األوديوة كموا توم اكتشواف  التعرف على تواجد معادن اليورانيوم والراديوم أثناء تحليل مياه الينابيع

 ت المتاخمة لجبل حفيت بالعين صخور الحجر الجيري معادن اليورانيوم بكميات غير اقتصادية في
 

 الالفلزيةاخلامات 

الخوام  ذن ويصولح هوذاأالوذي يوجود علوى هيئوة عوروق مصواحبة لصوخور السوربنتين بوالقرب مون قريوة    التلك -1
 . لصناعة منتجات البيتومين

 وفوىيوجد في جبل حفيت في العوين وفوى دبوي  حيثمنطقة الخليج ليوجد بكميات اقتصادية تكفى    الجةس -2
 .ظبي وخاصة منطقة السلع ويستخدم في صناعة االسمنت المنتشرة في الدولة أبوإلمارة المنطقة الغربية 
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 لوى حود موا وصولبة ومسواميتها منخفضوة وتمتواز بجموال ألوانهووا  تمتواز بأنهوا عازلوة للصووت   أحجرار الزينرة -3
صوفوت وصوخور الجوابرو التوي توجود فوي الرخوام الوذي يوجود فوي جبوال الفايوا وغورب م وأنسجتها الصخرية وتشومل

السوربنتين فوي  الفجيرة وصوخور الجرانيوت التوي توجود بكميوات قليلوة فوي اإلموارات الشومالية وصوخور طريق مسافي
الوذي يوجود بكثورة وبنوعيوة جيودة فوي  منطقة الفجيرة وصخور الشست اللوحية الموجوود فوي عسومب والحجور الجيورط

 . االسمنت المنتشرة في أنحاء الدولة خل في صناعةاإلمارات الشمالية وجبل حفيت ويد

قاعديووة بركانيووة وجوفيووة توجوود بووالقرب موون مصووفوت والفجيوورة  هووي نووواتج ليفيووة لصووخور   الصررو  الصررخري -4
 .عازلة للحرارة أو البرودة ويستخدم الصوف الصخري كمواد

ريود الصووديوم فوي صوير بنووى كلو  مون%”  90.6بنقواوة “توجود كميوات ضوخمة موون الملوح    الملر" الصرخري -5
من شوائب الكبريت وبنسبة معتدلة من شوائب خوام  ياس على هيئة صخور متبلورة وردية اللون مشوبة بقليل جدا

الخامووات التووي يمكوون االسووتفادة منهووا  أكثوورالوقووت الحاضوور علووى األقوول هووو  الحديوود ، ويعتبوور الملووح الصووخري فووي
هيدروكسويد “   ذ يمكن االستفادة منوب فوي صوناعة الصوودا الكاويوة وائده ،ولسهولة استغاللب وتعدد ف تجاريا لكثرتب

المحاليووول للمعامووول والمصوووانع  والكلوووورين وفوووى صوووناعة الصوووابون وعمووول وحوووامض الهيووودروكلوري  "  الصووووديوم
 ةالبتروكيماويات المختلفة وصناعات أخرط متعلقوة باألغذيو وفى مخازن التبريد وفى األسما الكيماوية وفى حفظ 

يوواس مصوودرا للملووح فهنووا  موونجم قووديم السووتخراج الملووح فووي الجووزء الشوومالي  ومنووذ زموون بعيوود كانووت صووير بنووى  ت
 القوودماء حاجوواتهم وهووذه الرواسووب الملحيووة الظوواهرة تكووون جووزء ضووئيال موون رواسوب ضووخمة فووي للجزيورة اخووذ منووب

البحور التوي تحتووط أيضوا  وأمالبنة األعماق وللملح في أبوظبي مصادر أخرط كثيرة مثل السبخات والكتل المدفو 
وكبريتوووات الصوووووديوم وكلوريوووود البوتاسوووويوم الماغنسوووويوم مختلفووووة مثوووول كبريتوووات الكالسوووويوم وكبريتووووات  أمووووالبعلوووى 

 .الكالسيوم وكربوناتالماغنسيوم وبروسيد 
فوى الجنواب يواس ودلموا وارزنوب وزاركووه و  تم العثور على الباريت في جبل الظنوة وجزيورة صوير بنوى   الةاريت -6

الوذي يوجود فووي جزيورة صوير بنوى يوواس موجوود بكميوات محوودودة  عودا ذلوو ا الشورقي لجبول حفيوت ولكوون الباريوت مو
في صير بنى ياس على مالمسة تكوين الفارس األدنى وسلسلة هرمز في الجنوب  وتقع رواسب الباريت الموجودة

عضو في سلسولة  وهو“ تنتج من تفك  الميالنج  على هيئة بلورات ويوجد الباريت بشكل متناثر للجزيرة ت الشرقي
ت  % موون المنطقووة المعنيووة1تغطووى  وقوود قوودرت بلووورات الباريووت بأنهووا بعوود تفاعلووب مووع العواموول الجويووة ت ” هرمووز

يسوتعمل فووي تحضوير الطووين الثقيول الووذي يضواف  لووى  ويسوتعمل الباريوت فووي أغوراض حفوور اآلبوار البتروليووة حيوث
لمنووع انهيووار اآلبووار البتروليووة أثنوواء الحفوور كمووا يوودخل الباريووت فووي  الضووغط العووالي الحفوور فووي المنوواطق ذات طووين

 .صناعة األصباغ وغيرها صناعة أخرط مثل
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 نـــديـــالتع
وتشومل مركبوات الفلوزات والموواد غيور المعدنيوة  عملية الحصول على معادن وموواد أخورط مون األرض التعدين هو

 ت لغاز الطبيعي وكثيرتا من األشياء األخرط المفيدةمثل الفحم الحجري والرمل والزيت وا
 

 أهمية التعدين
ا بملح الطعام  يوفر التعدين الحديد والنحاس الالزمين لصناعة الطائرات والسيارات والثالجات وتمدنا المناجم أيضت

 قووووة النوويووووةوالووووذهب والفضووووة والموووواس لصووووناعة الحلووووي والفحووووم الحجووووري الووووالزم للوقووووود وُيسووووتخرج اليورانيوووووم للطا
 ت  واألحجار لالستخدام في المباني والفوسفات لنمو النباتات والحصى لرصف الطرق

 

 طرق التعدين
 هنا  طرق عديدة للتعدين وتعتمد كل طريقة على مواقع الرواسب المعدنية وكيفية تكوينها في القشرة األرضيةت

 

 التعدين السطحي أوال  
جوود الرواسووب عنوود سووطح األرض أو بووالقرب منووب وتشوومل طوورق التعوودين ُتسووتخدم طوورق التعوودين السووطحي عنوودما تو 

 الطرق التالية  السطحي 
ُتسوتخدم هوذه الطريقوة للحصووول علوى الوذهب والبالتوين والقصودير والمعووادن    التعردين ةغسر  الراسرب الرملرري -0

ة األساسوية للتعودين األخرط التي تعرف باسم المعادن الثقيلة وذل  من رواسب الرمل والحصىت وتعتمد التقنيو
محدودة الكميوة يمكون اسوتخدام الفصول بالغسويل  اسبو ت ففي حالة الر  في هذه الحالة على حجم ونوع الراسب

، بينموووا يخسوووتخدم عموووال المنووواجم فوووي حالوووة  للحصوووول علوووى الوووذهب والمعوووادن األخووورط مووون الجوووداول المائيوووة
رفوع الحصوى والرمول حيث يتم  والرمل بالماء المتدفقالترسبات الكبيرة واألعمال الواسعة النطاق  زاحة التراب 

الموجودان مع المعدن  لى النهايوة العليوا مون حووض خشوبي مائول وذلو  باسوتخدام المواءت ونظورتا ألن المعوادن 
فوي قواع الصوندوق بينموا يخجورمف المواء الرمول والحصوى عوديمي  تترسوبالقيمة أثقل مون الرمول والحصوى فإنهوا 

 ت  رج الصندوقالقيمة االقتصادية خا
 حيووث يووتمسووتخدم عنوودما تكووون طبقووات الرموول والحصووى المحتووويين علووى المعوودن سووميكة   تُ  الجررر  المررائي -1

جوورف يُ تسوومى الكركاكووة أن تطفووو عليهووات و  القووارب نشوواء بحيوورة أو بركووة كبيوورة بحيووث يمكوون آللووة ضووخمة تشووبب 
لكراكةت وُتؤخوذ الموادة مون الخوزان وُتغسول المحتويين على المعدن  لى خزان أعلى من سطح ا والحصىالرمل 

ت ومع اسوتمرار الحفور تتحور  البركوة الرمليبنفس طريقة الغسل المتبكعة كما في طريقة التعدين بغسل الراسب 
 تنحو األمام والكراكة 

رب يستخدم للحصول على المعادن الثمينة من كتل الخام الضخمة الكثيفة التي تقع بالق   التعدين المكشو  -1
 يووتم اسووتخدامثووم  طبقووة الصووخور والمووواد األخوورط التووي تغطووي الراسووب أوالت  حيووث يووتم رفووعموون سووطح األرض 

 ت المتفجرات لتكسير الكتل الضخمة من الصخور الصلبة الحاملة للخام
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هوي طريقوة تعودين للحصوول علوى الفحوم الحجوري والفوسوفات والمعوادن األخورط    التعدين السطحي ةالتعريرة -1
لقواء الغطواء الترابوي فوي مكوان  حيث يتم عمل حفرة تقع في طبقات ُمسطحة بالقرب من سطح األرضالتي  واأ

جديدة مع  لقاء الغطاء  ثم يتم عمل حفرةمن مكان القطع  ونقلبباآلالت  ويتم تقطيع الخام يوازي مكان القطع
 الترابي المزال حديثتا في الحفرة السابقةت

هووي طريقووة تعوودين لراسووب يقووع علووى سووطح األرض ذي غطوواء ترابووي رقيووق أو      قطررا األحجررار التحجيررر ) -2
ستخدم عودة طورق ويُ ت الرمال والحصى و  الصخور والمعادن مثل الحجر الجيري والجبس وتتم فيدون غطاء 

 تنسف بالمتفجرات ال مثل للتحجير
 

 السطحي التعدين تحت ثانيا  
ُتسوتخدم طوورق التعودين تحووت سووطح األرض عنودما يقووع الراسووب المعودني علووى مسووافة عميقوة تحووت سووطح األرض 

تسمى بئرتا، أما الممر األفقي تقريبتا، والوذي يحفور فوي جانوب تول أو ُمنحودر  حفر فتحة رأسية في المنجم حيث يتم
   ن تحت األرض هيشبكة من الممرات األفقية ت وطرق للتعدي ويتم حفرت  فيسمى الدِّهليز

هي طريقة للحصول على كتلوة الخوام مون الموواد الحاملوة لوب والتوي تكوون  موا أفقيوة    طريقة الُحْجرع والعامود -0
 أو شبب أفقيةت 

حيث ُتستخدم هذه الطريقة الستخراج الخام الموجود في صوورة عوروق أفقيوة   التعدين ةطريقة الحائط الطوي  -1
 ت  واحد طويل يسمى الحائط الطويلتكسير الخام من وجب  يتم

حيوث ُتسوتخدم هوذه الطريقوة فوي اسوتخراج كتول الخوام ذات زاويوة الميول الكبيورة    التعدين من الممررات الةينيرة -1
 ممرات بينية بين مناسيب التشغيل الرئيسية ثم ُينسف الخام بين المناسيب الرئيسية والممرات البينيةت  يتم حفر

هي الطريقة المتبعة الستخراج الخام الموجود في صورة عروق رأسية بقطعب    قطا والم ءطريقة التعدين ةال-1
يووتم علوى هيئووة شوورائح أفقيووة، ابتووداء موون قوواع الحفوورة مووع التقودم  لووى أعلووى وبعوود حفوور شووريحة كاملووة موون الخووام 

 ت الحفرة بالنفايات ملء
شوريحة أفقيوة فوي كول كتلوة  يوتم عمولتول كبيورة ثوم الخوام  لوى ك يتم تقسويم   كت  الخام ةتساقططريقة التعدين  -2

 ويؤدي ضغط الصخور والخامات الواقعة فوق الشريحة  لى تكسر وسقوط الخامت
حيوث ُتستخدم هذه الطريقة في الخامات الضوخمة ذات الميوول الكبيورةت    طريقة السقوط في الممرات الةينية -6

د كل منسوب بشبكة تشغيل من الخام  لى أقسام بواسطة ممرات بينيةت  يتم تقسيم فقية األبينية الممرات الويزوك
مموورات اليحفوور عمووال المنوواجم ثقوبتووا عميقووة فووي الخووام الموجووود فوووق  ت تختوورق بالكاموول هووذا القسووم موون الخووام

بينية بحيث تكون على شكل مروحةت ويؤدي تفجير مجموعة الثقوب المروحية  لى تكسير الخام مما يسبب ال
 رداب، ومنب ُيحمل وُيشحن  لى فتحات رأسية أو مائلة تسمى مخارج الخامتسقوطب في الس
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 التنقيب عن اخلامات املعدنية
اكتشف اإلنسان الخامات المعدنية منذ آالف السنين معتمدات في ذل  على الرؤية المباشرة لهذه الخامات أو أجزاء 

تطوورت طورق التنقيوب عون هوذه الثوروات وأصوبحت منها ثم تتبعها  لى أماكن تجمعها وتركيزها وموع مورور الوزمن 
تعتموود علووى  جووراء دراسووات وقياسووات مباشوورة علووى الصووخور بأخووذ عينووات منهووا وفحصووها وتحليلهووا وتشوومل هووذه 

 الطرق المسح الجيولوجي السطحي وتحت السطحي ت
 

 أوال املسح اجليولوجي السطحي
أنواعهووا والعالقووة الزمنيووة بينهووا وتحديوود أنووواع يتقصوود بهووا دراسووة الصووخور المنكشووفة علووى سووطح األرض موون حيووث 

الصوودوع والطيووات وتحديوود مووا  ذا كووان هنووا  تركيووز للخامووات فووي بعووض أنووواع الصووخور ت وبعوود ذلوو  يووتم وضووع 
يتم رسم مجموعة الطبقات الصخرية  ثمجميع المعلومات على خريطة طبوغرافية وتحويلها  لى خريطة جيولوجية 

ت ويبوين سومى ذلو  بوالعمود الجيولووجي ويُ ها البعض حسب الترتيب الزمني لتكونهوا بعد أن يتم وضعها فوق بعض
 العمود الجيولوجي ُسم  كل وحدة صخرية ونوع الصخور والصدوع والطيات وميل الطبقات ت

 

 ثانيًا املسح اجليولوجي حتت السطحي
د تكون هذه الوسائل كافية لتحديد ال تكفي الصور والخرائط الجيولوجية السطحية لتحديد أماكن بعض الخامات فق

الخامات السطحية أو القريبة من سطح األرض أما المدفونة على أعماق كبيرة فال يمكن تحديدها بدقة  ال بطورق 
منها المسح الجيولوجي تحت السطحي ت يتم المسح تحت السطحي في مرحلة الحقة للمسح الجيولوجي السطحي 

فوي أمواكن ي  لوى وجوود خاموات دفينوة فوي منطقوة موا يوتم عمول ثقووب وآبوار ، فإذا أشارت عمليات المسوح السوطح
بهوودف الوصووول  لووى أعموواق مختلفووة فووي بوواطن األرض واسووتخراج  عوون الخامووات التنقيووب منطقووةمتباعوودة ضوومن 

، ثووم تووتم مقارنووة المعلومووات التووي تووم الحصووول  عينووات موون الصووخور لدراسووتها وتحديوود أنواعهووا وتركيبهووا المعوودني
من هوذه الثقووب واآلبوار ، ومون هوذه المقارنوة يوتم رسوم مقواطع جيولوجيوة تبوين توزيوع الصوخور تحوت سوطح عليها 

األرض للمنطقووة كلهووا ، وموون الطبيعووي أنووب كلمووا زاد عوودد الثقوووب واآلبووار كلمووا زادت دقووة المعلومووات الجيولوجيووة 
حديد توزيع الصخور عموديات في منطقوة ويمكن االستفادة من هذه الثقوب واآلبار في تت  التي يتم الحصول عليها

 الثقب وتحديد أنواع السوائل والغازات المخزونة في هذه الصخور ت 
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 اجليــولــوجيــا التــركيبيــة
 

 الرتاكيب اجليولوجية

 التراكيوب األوليوةأثناء تكون الصوخر ) أما  وتتكونالتي تتواجد علها الصخور  هي المظاهر أو المالمح الهندسية
 ت  ( التراكيب الثانويةالصخر )  أو نتيجة لقوط مؤثرة بعد تكون (

 

 أواًل  الرتاكيب األولية
عون العمليوات الفيزيائيوة ) الطبيعيوة ( أي أنهوا  وتنوتجالرسووبية  الصوخورهي التي تتشوكل أو تتكوون أثنواء ترسويب 

 تيارات القديمة ومنها   اتجاه الو العمق وسرعة التيار و تعكس ظروف الترسيب مثل طبيعة وسط الترسيب 
  توجد الصوخور الرسووبية فوي الطبيعوة علوى شوكل طبقوات تختلوف  التطةق -1

عن بعضها البعض في السم  واللون والتركيب والمسامية وغيرها من الصوفات 
ت وتعرف الطبقة بأنها عبارة عن سم  صخري متجانس يتميوز بوجوود سوطحين 

وأخوورط حودود فاصوولة ُتعورف بمسووتويات  متووازيين تقريبواتت ويفصوول بوين كوول طبقوة
 التطبق ت

طبقوووات رقيقووة تتواجووود فووي الصوووخور الجيريووة والرمليوووة    المسرررتويالتطةررق  -2
أو والطينية تختلف عن بعضها البعض في التركيب المعدني أو حجم الحبيبات 

 تاللون

  أحيانووات تبوودو الطبقووات علووى شووكل رقووائق مائلووة بالنسووبة  التطةررق المتقطررا -3
تويات التطبوووق الرئيسوووية بوووين الطبقوووات ، ويعووورف هوووذا النووووع مووون التراكيوووب لمسووو

بالتطبق المتقاطع أو الكواذب وينشوأ بسوبب تغيور سورعة واتجواه التيوارات الهوائيوة 
 أو المائية أثناء الترسيب ت

  يمثوول نوووع آخوور موون التطبووق وفيووب يتغيوور  الترردرا الحةيةرري -4
يا من حبيبات خشنة حجم الحبيبات في الطبقة الواحدة تدريج

 لووووى حبيبووووات دقيقووووة ) عنوووود السووووطح العلوووووي للطبقووووة ( وهووووي 
خاصووية تمثووول الترسووويب السوووريع مووون مووواء يحتووووي علوووى قطوووع 

 فتاتية من الصخور مختلفة األحجام بفعل التيارات المائية ت
  يوجد هذا التركيب على شكل تموجات صغيرة على أسطح  عالمات النيم -5

عالمات النويم الناتجوة  ياب أو التيارات الشاطئية ت وتكونالتطبق وينشأ بفعل الر 
عن الرياب والتيوارات المائيوة غيور متماثلوة فوي شوكلها بينموا تكوون عالموات النويم 

 الناتجة عن األمواج متماثلة في شكلهات
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  هوووي شوووقوق علوووى شوووكل خليوووة نحووول تظهووور علوووى سوووطح  تشرررققات الطرررين -6
تعاقوووب عليهوووا فتووورات مووون الفيضوووان ثوووم الطبقوووة الطينيوووة وتووودل علوووى أن المنطقوووة 

 الجفاف خالل العصور القديمة ت
 

 ثانيًا  الرتاكيب الثانوية 
تنووتج بسووبب تووأثير قوووط علووى الصووخور المختلفووة مثوول قوووط الضووغط الجووانبي وقوووط الشوود والقوووط الرافعووة هووي التووي 

 الصدوع توالقوط الهابطة ت ومن هذه التراكيب   عدم التوافق ؛ الطيات ؛ قباب الملح ؛ 
 

 عدم التوافق -1
هووووو سوووطح يفصووول بوووين مجمووووعتين موووون  سرررط" عررردم التوافرررق

الصووخور ويوودل علووى فتوورة زمنيووة انقطووع فيهووا الترسوويب ونشووطت 
 عوامل التعرية ت

تترسوب دورة ترسويبية يتكون عدم التوافق على عدة مراحل حيوث 
يتوقف و أولى تحت البحر في وضع أفقي ثم تحدث حركة رافعة 

نشوووط التعريوووة وتتزكووول أجوووزاء مووون هوووذه الطبقوووات ثوووم الترسووويب وت
 تحدث حركة هابطة حيث تترسب الدورة الثانية ت

 : األدلة على وجود سط" عدم التوافق

 وجود اختالف في ميل مجموعتين من الطبقات الصخرية المتتالية ت -0

 وجود سطح متعرج بين مجموعتين من الطبقات ت -1
 اري توجود تحول فقط أسفل السد الن -1
 وجود طبقة من الصخور الكونجلوميرات ت -1
 اختفاء أنواع معينة من األحافير المرشدة ت -2

 وجود صدوع أو قواطع نارية في مجموعة من الطبقات دون األخرط ت -6
  : أنواع عدم التوافق

 ي الميل ت  يمثل سطح يفصل بين طبقات مائلة وأخرط مائلة ولكنهما مختلفتين ف عدم التوافق الزاوي -1
   يكون على شكل سطح متعرج بين طبقات متوازية ت عدم التوافق االنقطاعي -2
   يتكون عندما يتم ترسيب مجموعة من الطبقات الرسوبية فوق صخور نارية أو متحولة ت ال توافق -3
صلهما سطح   يتكون عندما يتم ترسيب مجموعتين من الطبقات الرسوبية لهما نفس الميل ، ويف شةه توافق -4

 ي تر و حفتوط األحويحتاج لدراسة الماكتشافب يصعب تعرية غير واضح 
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 الطيات -2
تكونووت  التوويصووخور القشوورة األرضووية  فوويو تموجووات أثنايووا هووي 

الصوووووخور  لوووووى القووووووط  همسوووووتوية وذلووووو  عنووووود تعووووورض هوووووذ أصووووال
 ت  األرضية سواء كانت جانبية أو رأسية

واسووطة منطقووة المفصوول تتكووون الطيووة موون جنوواحين يرتبطووان معووا ب
يحتووووط كووول  الوووذيالسوووطح و خوووط مفصووول الطيوووة  يمووور منهوووا التوووي

 ي تالسطح المفصل للصخور المطوية يسمىالمفصل  خطوط
 يمكن تصنيف الطيات على أسس مختلفة منها  

 : على أساس اتجاه الجناحين -1
 األقدم تور الطية الصخ هيشغل لب هذوفيها يتقارب جناحا الطية نحو األعلى  طية محدةة -أ
 ت الطية الصخور األحدث هويشغل لب هذوفيها يتقارب جناحا الطية نحو األسفل  طية مقعرع -ب
 : على أساس مقدار مي  الجناحين -2

 حيث يميل جناحا الطية بزاوية ميل متساوية في االتجاهين ت الطية المتماثلة -أ
 تلف عن األخرط تحيث يميل كل جناب بزاوية ميل تخ الطية غير المتماثلة -ب
 : على أساس مقدار مي  السط" المفصلي -3

 حيث يكون السطح المفصلي رأسيات ت الطية المنتصةة -أ
 ت  - 81  01حيث يميل السطح المفصلي بزاوية تتراوب بين  الطية المائلة -ب
 حيث يكون فيها السطح المفصلي أفقياتت الطية الم طجعة -ا

لهامة اقتصاديات حيث أنها تساعد في تجمع النفط ) الطيوات المحدبوة ( وتجموع الميواه تعتبر الطيات من التراكيب ا
 الجوفية والرواسب المعدنية الهامة ) الطيات المقعرة (

 
 قباب امللح -3

تركيوووب جيولووووجي نووواتج عووون انسوووياب الملوووح  لوووى منووواطق  هوووي
الضوووعف فوووي الصوووخور نحوووو األعلوووى بسوووبب انخفووواض الووووزن 

ؤدي  لووى طووي الصووخور التووي تعلوووه فتتخووذ النوووعي للملووح ممووا يوو
تتكووون القبووة الملحيووة و  شووكل قبوواب يتجمووع الملووح فووي مركزهووا ت

 من اللب الملحي وصخر الغطاء والصخور المطوية ت

قباب الملح من التراكيب الهامة التي تساعد على تكوين محابس نفطية كما يمكن استخراج الكبريوت والجوبس مون 
 بوتاسيوم من صخور القباب الملحية تالغطاء الصخري ويستخرج ال

 توجد قباب الملح في دولة اإلمارات في جزيرة داس وصير بني نعير وجبل الظنة ت

 خط المفص 

 المستوي المفصلي

 جناحا الطية

 الملحي اللب

 صخر الغطاء
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 الصدوع -4
كسور في صوخور القشورة األرضوية مصوحوبة بحركوة إلحودط الكتول المكسوورة بالنسوبة لألخورط  عبارة عن الصدوع

   تتكون الصدوع من األجزاء التالية على جانبيها ت

الكتلوة الصوخرية :  )المعلرق  العلويالحائط  -1
 . الموجودة أعلى سطح الكسر أو الصدع

الكتلة الصوخرية الموجوودة :  الحائط السفلى -2
 ت سطح الكسر أو الصدع أسفل

السووطح الووذي يحوودث علووى  سررط" الصرردع : -3
 جانبية االنزالق ت

الزاوية المحصوورة بوين سوطح مي  الصدع :  -4
 وط األفقي تالصدع والمست

  عن طريق الصدوع على القشرة األرضية  تؤثر

 ت اإلزاحة الرأسية بين الكتل المتصدعةمقدار :  رمية الصدع -1
 تالناتجة من الحركة الرأسية للكتل على سطح الصدع المائل  األفقيةاإلزاحة مقدار الجانةي : الزح   -2

 مركبة تالصدوع البسيطة و الصدوع لا قسمين هما س عددها  لىايمكن تصنيف الصدوع على أس

 
 واحد فقط وتنقسم  لى قسمين   صدعبتتأثر الطبقات  الصدوع عندملوصف    الصدوع الةسيطةأوال  

فوي يميول سوطح الصودع و  لحوائط السوفلىلسوفل ظاهريوا بالنسوبة أل العلوييتحر  الحائط    الصدع العادي -0
 ت قوط الشد بسببينشأ الرمية و  اتجاه نفس

يميول سوطح الصودع  و لحوائط السوفلىلعلوى ظاهريوا بالنسوبة أل العلووييتحر  الحائط    لمعكوسالصدع ا -1
 ت قوط الضغط بسببينشأ الرمية و  اتجاه عكس

 
 
 
 
 
 

  ً  بأكثر من صدع وتنقسم  لى  تتأثر الطبقات  الصدوع عندملوصف    الصدوع المركةةثانيُا

 وازية التي تكون رمياتها في نفس االتجاه تمجموعة من الصدوع العادية المت   السلميةلصدوع ا -1

 الحائط السفلي

 المعلقالحائط 

 سط" الصدع

 رمية الصدع مي  الصدع

 زح  جانةي

 صدع معكوس صدع عادي
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مموا يوؤدط الرتفواع مجموعتوان مون الصودوع العاديوة التوي تميول فوي اتجواهين متباعودين    الصدوع الةارزع -1
 ت كتلة من الطبقات رأسيا عما حولها

ممووووا يووووؤدط  متقووووابليمجموعتووووان موووون الصوووودوع العاديووووة التووووي تميوووول فووووي اتجوووواهين    الصرررردوع الحو ررررية -1
 ت كتلة من الطبقات رأسيا عما حولها النخفاض

 

 
 
 
 
 

   يمكن االستدالل على وجود الصدوع من خالل األدلة التالية 
  زاحة الطبقات ت -0

 وجود صخر بريشيا الصدع ت -1

 تكرار أو حذف الطبقات أثناء حفر اآلبار ت -1

 هها تاتجاتدل على حدوث الحركة وتحديد  التياألسطح المصقولة ذات الخطوط المتوازية وجود  -1

  تعتبوور الصوودوع موون التراكيووب الهامووة اقتصوواديات حيووث أنهووا تسوواعد فووي تكوووين محووابس نفطيووة وتكوووين بعووض
 خزانات المياه الجوفية كما أنها تعمل كمجارط للمحاليل المعدنية ت

 صدوع سلمية صدوع ةارزع صدوع حو ية
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 اجليــولــوجيــا التــارخييــة
 

 اجليولوجيا التارخيية

األرض مون حيووث النوواحي الصووخرية والبيئيوة والمناخيووة والجغرافيووة  علووم يهوتم بدراسووة توواريخ الجيولوجيرا التاريخيررة
 اتهووتم الجيولوجيوو يمكوون الحصووول علووى معلومووات حووول توواريخ األرض موون خووالل السووجل الصووخري ت والعضوووية ت

التاريخية بدراسة العالقة بين التطور العضوي والتطور غير العضوي لألرض ومن خالل ذل  أمكن تقسويم تواريخ 
 ت  يى فترات زمنية ودراسة مميزات كل فترة وهذا ما ُيطلق عليب سلم الزمن الجيولوجاألرض  ل

 

 األحافري
فوي الصوخور  هواُحفظوت بعود موتو نبات أو حيوان كان يعي  منذ آالف أو ماليين السنينت آثار بقايا أو  يرفااألح

رسووبية وهنوا  الصوخور الفوي توجود معظوم األحوافير  توذات تركيب عضوي مميز يدل على نوع الكائن األصولي 
عوودد قليوول موون األحووافير التووي تمثوول نباتووات أو حيوانووات كاملووة ُحفظووت فووي جليوود أو قطووران أو  فوورازات األشووجار 

 ت المتجمدة
 

 : الشروط الالزمة حلفظ األحافري

طريوات احتواء الكائن األصلي على هيكل صلب ألن األجزاء الرخووة سوريعة التحلول ت ولوذل  تكوون أحوافي الف -0
 وقناديل البحر نادرة بينما تنتشر أحافير الفقاريات والمحار والقواقع ت

الدفن السريع للكائن بعيودات عون عوامول التحلول ) المواء ، الهوواء ، البكتريوا ( ت تتميوز المنواطق البحريوة بالودفن  -1
يحودث دفون سوريع للكوائن  السريع بسبب انتشار عوامل الترسيب بينما تتميز المناطق الصحراوية بالتعريوة فوال

 وتكون األحافير نادرة ت

دفوون الكووائن فووي وسووط مناسووب يتميووز بالمسووامية والنفاذيووة المنخفضووة حتووى ال يسوومح بموورور عواموول التحلوول  -1
 للكائن ت

 

 : طرق تكون األحافري

 وتتم بطريقتين     أوال الةقايا األصلية للكائن الحي
ألحوافير نووادر جودا ويسوتلزم دفون الحيووان بمجورد موتوب أو هوو حوي فووي وهوذا النووع مون ا   حفرظ الكرائن كرامال -1

وسووط يحووول بينووب وبووين عواموول التحلوول ت وموون أمثلووة ذلوو  أحووافير الثوودييات التووي كانووت تعووي  فووي المنوواطق 
وهنووا   ت المتجموودة مثوول حيوووان الموواموث أو الفيوول القووديم وهووو نوووع موون الفيلووة التووي عاشووت فووي شوومال أوروبووا

كموا أن هنوا  أحوافير  الحشرات كالنمل والبعوض وجدت محفوظة حفظا كامال في الكهرمان تأحافير لبعض 
 لكائن وحيد القرن ُوجدت في بر  القار القديمة ت
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قد تكون األحفورة عبارة عن هيكل أو جزء صلب من جسم حيوان أو النبات دون أن    حفظ الهيك  األصلي -2
التركيوب الكيميوائي لمادتهوا األصولية مثول عظوام الحيوانوات الفقاريوة يحدث لها أي تغيير وتبقى محافظوة علوى 

 ت والشعر واألسنان وأصداف المحارات والقواقع وخشب النباتات
  

   بثالث طرقوتتم    ثانيا الةقايا المستةدلة للكائن
وتتطوواير  عنوود دفوون الكووائن فووي رواسووب رطبووة أو فووي المسووتنقعات حيووث يتحلوول هيكوول الكووائنتنووتج    التكرررةن -1

تووم حفووظ أسووما  ونباتووات وكائنووات ذات  التكووربنوموون خووالل  المووواد الخفيفووة وتتبقووى أجووزاء غنيووة بووالكربون ت
 ت  أجسام طرية

  تووتم عوون طريووق التحلوول البطوويء جوودات لخاليووا الكووائن الحووي وترسوويب مووواد معدنيووة محوول الخاليووا  االسررتةدا  -2
ي ت فوإذا توم اسوتبدال الخاليوا بكربونوات الكالسويوم نقوول أن المتحللة بحيث يكون الشكل مطوابق للكوائن األصول

األحفوووورة تكلسوووت أموووا  ذا توووم االسوووتبدال بالسووويليكا نقوووول أن األحفوووورة ذات تركيوووب سيليسوووي ت مثوووال األخشووواب 
 المتحجرة وعظام الفقاريات ت

ات أو تجواويف العظوام المعادن المذابة في المياه األرضية في مسوام ترسيب تتم بواسطة: التشرب ةالمعادن  -3
أو شووقوق األخشوواب دون أن تحوول محوول المووادة األصوولية لبقايووا الكووائن الحووي بوول تضوواف لهووا وعندئووذ نقووول  ن 

 مثل معظم عظام الفقاريات ت هذه البقايا قد تشربت بالمعادن
 

 وتتم بطريفتين     ثالثا آثار الكائنات الحية
وفيمووا بعوود تقوووم الميوواه  رواسووب لينووةفووي  للكووائن األجووزاء الصوولبةدفوون  عنوودالقالووب    يتكووون  القالررب والنمرروتا -1

 يرسوبعنودما  يتكوون النمووذجت أما  شبب الجزء األصلي الصلبتجويف ي ويبقىبإذابة الجزء الصلب المدفون 
ت والعديوووود موووون  نسوووخة موووون الجسووووم األصووولي الصوووولب وتتكووووون القالووووب داخوووولمذابوووة المعووووادن ال الجوووووفيالمووواء 

 ت نماذج محفوظة على صورة قوالب أو األصداف البحرية 
  آثووار رقيقووة جوودات للكووائن علووى سووطح الصووخور مثوول آثووار أوراق األشووجار علووى الصووخور الطينيووة  الطةعررات -2

 واألنفاق التي تحفرها الديدان ت
 

 أهمية دراسة األحافري :

وتختلووف عوون أحووافير حيوث أن لكوول عصوور مجموعووة األحووافير التوي تميووزه  رو تحديود العموور الجيولوووجي للصووخ -0
التوي تتميوز بالمودط الزمنوي  األحافير المرشدعويتم االعتماد على نوع من األحافير ُيسمى ت العصور األخرط 

 القصير واالنتشار الجغرافي الواسع وال تتقيد ببيئة محددة ت

خلوق الكائنوات  دراسة تطور ورقوي الكائنوات الحيوة حيوث أن الكائنوات األولوى كانوت بسويطة التركيوب ثوم تووالى -1
األكثوور تعقيوودات وقوود أثبتووت األحووافير ذلوو  حيووث تحتوووي الطبقووات األقوودم علووى أحووافير أقوول رقيووات موون الطبقوووات 

 األحدث ت

 ت لألرض القديمة اتالبيئ دراسة -1
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دراسة المناخ القديم لألرض فإذا ُوجدت أحافير تعي  في المناطق الباردة في منطقة حارة فهذا يودل علوى أن  -1
 ناخ قديمات كان حارات والعكس صحيح تالم

دراسة الحركات البانية للجبال والقارات فإذا ُوجدت أحافير بحرية في منطقة جبلية فهذا يدل على أن المنطقة  -2
 كانت بحر ثم حدثت حركة أرضية رافعة ت

 والشاطئية تتساعد في دراسة الجغرافيا القديمة لألرض من خالل تحديد األحافير البحرية والبرية  -6
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قياس الزمن
قياس عمر الصخور والطبقات واألحافير من أساسيات دراسة تاريخ األرض ت والعمر بالنسبة للجيولوجيين نوعان 

 هما العمر المطلق والعمر النسبي ت
 

  العمر املطلق:  أوالً 

 مر املطلقالعمفهوم 
هووو فتوورة زمنيووة تُقوواس بنسووبتها للوقووت الحاضوور وتبووين الموودة التووي اسووتغرقها الحوودث الجيولوووجي وكووم سوونة انقضووت 

 على حدوثب ت 
 

 العمر املطلقو النشاط اإلشعاعي
التي تعتمد علوى وجوود العناصور المشوعة فوي الصوخر  طريقة اإلشعاعمن أكثر الطرق دقة لقياس عمر الصخور 

جاموا ( وتعطوي فوي النهايوة  –بيتوا  –اتها غير مستقرة تقذف نووع أو أكثور مون اإلشوعاعات ) ألفوا وهي عناصر ذر 
 عنصر مستقر ت 

 

 العمر املطلق حساب
للعنصوور المشووع وهووي الفتوورة فترررع عمررر النصرر  الحووظ العلموواء أن العناصوور المشووعة تنحوول بمعوودل ثابووت ُيسوومى 

يمكوون حسوواب عموور صووخر مووا موون ولهووا لعنصوور مسووتقر تالالزمووة النحووالل نصووف عوودد ذرات العنصوور المشووع وتح
 خالل العالقة  

 فترة عمر النصف×   عمر الصخر   =   عدد فترات عمر النصف التي مرت على الصخر    
% 01.2سوونة فووإذا كانووت نسووبتب فووي الصووخر  0111فمووثالت  ذا كانووت فتوورة عموور النصووف لعنصوور مشووع تُقوودر بووو 

%    21   %   12   %   01.2%   011ت عمر نصف ) فيكون مر على هذا الصخر ثالث فترا
 ( فيكون  

 سنة 1111=      1×      0111عمر الصخر   =    
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 14 املشـع ونـربـالك
نظيوور ُمشووع موون نظووائر الكربووون وهووو مصوودر  الكرةررون المشرراّ 

كميوة  كوان لودينا فوإذايتحلول بمورور الوقوت ت (    β) ألشوعة بيتوا
عوووام يكوووون قووود تحلووول نصوووفها ت  2111بعووود مووورور فمعينوووة منوووب 

الووذي  األسوواس والووذي يمثوولعموور النصووف فتوورة وهووذا مووا نوودعوه ب
ا لدراسة بعض  نعتمد في تحديد العمر ويستخدمب الباحثون أيضت

 ت العمليات البيولوجية
 

 : ك  الكائنات الحيةيوجد في  14الكرةون 
وجوود حيووث ي مشووعالكربووون التحتوووي جميووع الكائنووات الحيووة علووى 

الجووو ذرة موون الكربووون المشووع فووي كوول تريليووون موون جزيئووات فووي 
ويمتص النبوات الكربوون المشوع مون  ت غاز ثاني أكسيد الكربون

الجووووي خوووالل عمليوووة التمثيووول  ثووواني أكسووويد الكربوووون فوووي الهوووواء
والحيووووان الكربوووون المشوووع بصوووفة  اإلنسوووانت ويتنووواول الضووووئي 

نسوبة الكربوون  وتقول ت مدهم بوب النبواتيرئيسية من الغذاء الذي 
بيتوا ولكون  أشعة  طالقمن خالل  المشع في جسم الكائن الحي

 الكوائن الحويجسوم  وبالتوالي فوإن.ناولوب مون طعوام أو مواءيوتم ت بمعودل ثابوت مون خوالل مواهوا يتم تعويض الفاقود من
 تفيب  01 نسبة ثابتة من الكربون يحتوي على

 

 :  14الكرةون إلنتااالدورع الطةيعية 
حمول طاقوة يشوكل نيووترون  كونيوة ثانويوة فوي أشوعةة الكونية بوذرات الغوالف الجووي مموا ينوتج عنوب تصطدم األشع

ينتج عن و سبع بروتونات وسبع نيوترونات  المكون من 01 تصطدم هذه النيوترونات بذرات النيتروجينو ،  حركة
ذرة هيودروجين المكونوة مون بروتونوات وثمانيوة نيوترونوات وتتحورر  المكونوة مون سوتة 01 هذا التصوادم ذرة كربوون

 تبروتون واحد فقطت 

n + 
14

N → 
14

C + 
1
H 

 

 : التأريخ ةالكرةون المشا
، مثوول المشووع  ذرات الكربووونفوو،  موون الكربووون المشووع المحتوووطعوون طريووق قيوواس  األعمووارعمليووة تسووتخدم لتحديوود 

فووي نصووف كميووة الكربووون ت وتخت ( بمعوودل دقيووق ومنووتظم تتفكوو  بووإطالق جسوويمات جميووع المووواد المشووعكة تنحوول )
ت ويبقوى ربوع  عوادل تلو  الفتورةتنصوف  فترة عمور ، ومعنى هذا أّن الكربون المشع لب سنة 2111المشع بعد نحو 

 ت وهكووذا أخوورط سوونة  2111بعوود  يبقووى الووث منو ، أخوورط  سوونة  2111الكميووة األصوولية موون الكربووون المشووع بعوود 
ت ويسووتمر الكربووون  و الهووواء وبالتووالي ال يمووتص الكربووون المشووع، فإنووب ال يتنوواول الغووذاء أ يموووت الكووائن وعنوودما



 

 46 

ت ويسوواعد هووذا االنحووالل الثابووت الووذي يسووير بمعوودل  بمعوودل ثابووت التنوواقصالمشووع الموجووود فعووالت فووي الجسووم فووي 
 ( العلماء على تحديد عمر الشيءتسنة  2111 معروف )

 

 طرق تحديد العمر والتأريخ ةالكرةون المشا

 الكربون المشع في عينة ما بطريقتين هما   يتم تحديد نسبة
ت وينقووى غوواز ثوواني  يحوورق العلموواء قطعووة موون الجسووم قيوود الدراسووة ويحولونهووا  لووى غوواز ثوواني أكسوويد الكربووون -0

ت وتكتشووف  ، وتقوواس كميووة الكربووون المشووع فووي ثوواني أكسوويد الكربووون النقووي بعوودادات اإلشووعاع أكسوويد الكربووون
ت ويشووير عوودد  تتحووول  لووى ذرات نيتووروجينحيووث  تطلقهووا ذرات الكربووون المشووع التووي الجسوويماتهووذه األجهووزة 

 المنبعثة  لى محتوط الكربون المشعت الجسيمات
ويساعد المعجل العلماء في الكشف  استخدام أنواع معينة من معجالت الجسيمات بدالت من عدادات اإلشعاع -1

 ء صغير جدًّا من المادةتالمباشر عن ذرات الكربون المشع المفردة وعدها في جز 
، فووإنهم يقارنوهووا مووع الكربووون المشووع بحلقووات جووذع  وبعوود أن يقوويس العلموواء محتوووط المووادة موون الكربووون المشووع

شجرة أعمارها معروفةت بعد ذل ، يستطيع العلماء أن يحولوا عمور الكربوون المشوع فوي الموادة  لوى توأريخ أكثور 
 دقةت

 

 حساب العمر كيفية
عنود  01 لحساب العمر عن توقف تزويد الكمية المفقودة مون الكربوون 01 االعتماد على الكربون تكمن الفكرة في

 01 الكائنوات الحيوة الن الكربوون عون بواقي 01  لى الكربوون 01 الوفاة للكائن الحي فتختلف النسبة بين الكربون
م تعويضووب كمووا هووو جسوويمات بيتووا وال يووت  طووالق هووو عنصوور مشووع ويضوومحل بمعوودل ثابووت مووع الووزمن موون خووالل

ت وعليوب نسوتنتج أنوب بقيواس  ثابتوا فوي جسوم الكوائن قبول الوفواة وبعوده 01 ت بينما يبقى الكربوون الحال للكائن الحي
يمكن حساب عمر  ومقارنة النتيجة مع النسبة بينهما في الكائنات الحية 01  لى الكربون 01 الكربون النسبة بين

  .العينة
 

  14استخدام الكرةون  عيوب

 من عيوب االعتماد على الكربون المشع في تقدير األعمار  
 سنةت  61111عمرها عن  ال يزيد عيناتلتقدير عمر  فقط يستخدم -0

 غيوره مون العناصور المشوعة ال يعطوي نتوائج دقيقوة للعينوات بعود أو 01 باسوتخدام الكربوون األعموارتقدير   ن -1

لنسوبة   ضوافةعنهوا  التجوارب أنتجوتلمفواعالت النوويوة التوي حيث تم اكتشاف القنابول النوويوة وا 0911العام 
 01 والكربوون 01 الطبيعيوة بوين الكربوون خلول فوي النسوبة أحودثالعناصر المشعة الموجودة في الطبيعوة مموا 

 . عمرال في الغالف الجوي التي اعتمدنا عليها في حساب
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  صدع عاديصدع عادي

1 

3 

2 

  طةقات مائلة ةزاوية حادعطةقات مائلة ةزاوية حادع

1 

2 
3 

  طةقات أفقيةطةقات أفقية

1 

2 

3 

  طي خفي طي خفي 

1 

2 

3 

4 

 يــر النسبــالعمثانيًا  : 
ألحودث دون النظور  لوى متوى بودأت  لوى امن األقدم  حسب حدوثها الجيولوجيةترتيب لألحداث هو  العمر النسةي

 ولدراسة العمر النسبي نعتمد على الوسائل التالية   أو كم استغرقت ت

 تقاطع الصدوع ت -1 السدود والقواطع النارية ت -1 مبدأ تعاقب الطبقات ت -0
 عدم التوافق  -2 المضاهاة ت -1
 

 مبدأ تعاقب الطبقات -1
في أي تتابع رسوبي تكون الطبقوات األحودث فووق الطبقوات ينص على أنب " 

 ت"األقوودم مووا لووم تتعووورض الصووخور لعواموول الطوووي الشووديد أو التصوودع القووووي 
 األفقيووةفووي حالووة الصووخور الرسوووبية ويمكوون اسووتخدام مبوودأ تعاقووب الطبقووات 

 الصدع العادي تو الطي الخفيف بزاوية حادة و المائلة و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الصدع العادي هو الصدع الناتج عن تعرض الصخور لقووط شود حيوث يتحور  الحوائط المعلوق  حظة هامةمال
 ت وتكون رمية الصدع في نفس اتجاه مي  الصدعألسفل بالنسبة للحائط السفلي 

 

 : مةدأ تعاقب الطةقات حاالت تعيق استخدام
 االنزالقات األر ية -أ

جعوول الطبقووات األقوودم فوووق ت االنزالقووات األرضووية يووؤدي  لووى خطووأ ألنهووتطبيووق مبوودأ تعاقووب الطبقووات فووي حالووة ا
 األحافير في وضع عادي تو تكرار الطبقات  يتم اكتشاف االنزالقات األرضية عن طريقو  تالطبقات األحدث 

 

 
 
 
 
 3 

2 

  قة  االنزالققة  االنزالق    --أأ

1 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

  ةعد االنزالقةعد االنزالق    --بب
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1 

2 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

 الصدع المعكوس -ب
الصوودع المعكوووس هووو الصوودع النوواتج عوون تعوورض الصووخور لقوووط 

لي ألسوفل بالنسوبة للحوائط المعلوق ضغط حيث يتحور  الحوائط السوف
 وتكون رمية الصدع عكس اتجاه ميل الصدع ت

تطبيق مبدأ تعاقب الطبقات في حالة الصدع يؤدي  لوى خطوأ ألنوب 
يووووتم اكتشوووواف و  يجعوووول الطبقووووات األقوووودم فوووووق الطبقووووات األحوووودث ت

واألحووافير فوي وضووع تكوورار الطبقوات عوون طريوق  الصودع المعكووس
 لصدوع توجود صخر بريشيا اعادي و 

 

 الطية الم طجعة -ا
أفقيووات السووطح المفصوولي  فيهووا يكووونالطيووة المضووطجعة هووي الطيووة التووي 

تتعوووورض الصووووخور للضووووغط الشووووديد جوووودات حيووووث يكووووون وتتكووووون عنوووودما 
 الضغط في جهة أقوط من األخرط ت

تطبيووق مبوودأ تعاقووب الطبقووات فووي حالووة الطيووة المضووطجعة يووؤدي  لووى 
يوووووتم و  م فووووووق الطبقوووووات األحووووودث تخطوووووأ ألنهوووووا تجعووووول الطبقوووووات األقووووود

تكوورار الطبقووات واألحووافير فووي عوون طريووق  اكتشوواف الطيووة المضووطجعة
مثووول عالموووات النووويم ،  تراكيوووب أوليوووةوجوووود عوووادي ثوووم معكووووس و  وضوووع

 التشققات الطينية ، التطبق المتقاطع في وضع مقلوب ت
 
 
 الو ا المقلوب الو ا العادي 
 

 عالمات النيم
 
 

 
 يةالتششقات الطين

 
 
 

 التطةق المتقاطا

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 



 

 49 

 السدود والقواطع النارية -2
الصوخور الرسووبية المحيطوة بوب يكوون  ذا كان الجسم النواري يقطوع 

 أحدث في تكوينب منها ت
 
 
 
 

 ذا كووووان الجسووووم النوووواري موووووازي للصووووخور المحيطووووة ) سوووود نوووواري ( 
يكوووون أحووودث مووون الصوووخور العلويوووة  تحرررو  أعررراله وأسرررفلهوهنوووا  

 والسفلية ت
 
 

 ذا كووووان الجسووووم النوووواري موووووازي للصووووخور المحيطووووة ) سوووود نوووواري ( 
يكوون أحودث مون الصوخور السوفلية وأقودم  تحو  أسفله فقرطوهنا  

 من الصخور العلوية ت

 تتكون الحالة السابقة بطريقتين  
 حدوث طفوب بركانية ثم ترسيب طبقات أحدث ت -0
لويوووة حووودوث توووداخل نووواري بوووي الطبقوووات ثوووم  زالوووة الصوووخور الع -1

 بالتعرية وترسيب طبقات أحدث ت

 

عند تقاطع التداخالت النارية فإن القاطع دائمُا أحدث مون المقطووع 
 ت
 

 

 تقاطع الصدوع -3
 ت المقطوع ع ذا تقاطع صدعان فإن الصدع القاطع دائمات أحدث من الصد

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

3 
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 املضــاهــاة -4
ن صووخرين موون حيووث التركيووب الكيميووائي ؛ التركيووب هووي  يجوواد درجووة التشووابب بووي"  بمعناهووا الجيولوووجي المضوواهاة

 ت"المعدني ؛ الخواص الفيزيائية ؛ التتابع الصخري ؛ المحتوط األحفوري 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتم بين الصخور هما   ةهنا  نوعان من المضاها

المعودني هي  يجاد درجة التشابب بين صخرين من حيث التركيب الكيميوائي ؛ التركيوب      م اهاع صخرية -1
 ويتم استخدام هذا النوع من المضاهاة بين المناطق المتقاربة ت ت ؛ الخواص الفيزيائية ؛ التتابع الصخري

ويوتم االعتمواد  المحتووط األحفووري ت درجة التشابب بين صخرين من حيث هي  يجاد   "   م اهاع أحفورية -2
 تاألحفورية للمضاهاة بين المناطق المتباعدة  ةعلى المضاها

الصوووخور فوووي المنوووواطق وال يمكووون االعتمووواد فقوووط علووووى الصوووفات الصوووخرية دون المحتووووط األحفوووووري وذلووو  ألن 
 توبالتالي تكون المضاهاة األحفورية أكثر دقة المتباعدة تتعرض لعوامل ُتغير من صفاتها وأوضاعها 

ريوة المرشودة هوي البالنكتونوات أفضول األحوافير البح ت األحرافير المرشردعفي المضاهاة األحفورية نعتمد فقط علوى 
 البريووةأفضوول األحووافير  ألنهووا تعووي  بووالماليين هائمووة علووى سووطح الموواء وعنوود موتهووا تسووقط وتُوودفن فووي أي بيئووة ت

اب تسووقط المرشوودة هووي حبوووب اللقوواب واألكيوواس الجرثوميووة ألنهووا تنتقوول بسووهولة مووع الريوواب وعنوودما تقوول سوورعة الريوو
 تأي بيئةوُتدفن في 

 

 : ةين صخور تكونت في حوض ترسيةي واحد هاعفوائد الم ا

 تحديد امتداد الحوض الرسوبي ت ت0

 اكتشاف حقول جديدة تبالتالي  مكانية تتبع الطبقات الحاوية للنفط و  ت1

يسواعد علوى التنبوؤ بوجوود الثوروات الطبيعيوة ألن  مموا التي يمثلها الحووضدراسة التاريخ الجيولوجي للمنطقة  ت1
ويمكوون معرفووة موودط توووفر هووذه الظووروف موون خووالل تكووون ت لكوويلظووروف معينووة حتوواج ت الثووروات االقتصووادية

 دراسة تاريخ المنطقة ت

 : ةين صخور تكونت في أحواض ترسيةية مختلفة فوائد الم اهاع

 تساعد في دراسة البيئات القديمة لألرض في نفس الفترة الزمنية ت

  ””ب ب ” ” المنطقة  المنطقة    ””أ أ ” ” المنطقة  المنطقة  
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 عدم التوافق -5
جموووعتين موون الصووخور ويوودل علووى فتوورة زمنيووة انقطووع فيهووا عبووارة عوون سووطح يفصوول بووين م سررط" عرردم التوافررق

 الترسيب ونشطت عوامل التعرية ت
 

 : مراح  تكون عدم التوافق

 ت في وضع أفقي ترسيب دورة ترسيبية أولى تحت سطح البحر -0

وتتزكوول  حيووث يتوقووف الترسوويب وتنشووط التعريووةلطبقووات المجموعووة األولووى موون الصووخور حوودوث حركووة رافعووة  -1
 ت تداخالت نارية؛  صدع؛  طي؛  مي قد تودي الحركة الرافعة  لى حدوث و ت  من هذه الطبقات أجزاء

 حدوث حركة هابطة حيث تترسب الدورة الثانية ت -1
 حدوث حركة رافعة ومازالت المنطقة تتعرض للتعرية ت -1

 

 : األدلة على وجود سط" عدم التوافق
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 سلم الزمن اجليولوجي
يووب زمنووي لألحووداث الجيولوجيووة والصووخور واألحووافير حسووب تتابعهووا خووالل توواريخ األرض موون عبووارة عوون ترتهووو 

 حاول العلماء القدامى وضع تاريخ لألرض ولكن واجهتهم بعض الصعوبات بسبب   األقدم لألحدث ت
 عدم القدرة على تقدير عمر الصخور ت -0

 عدم القدرة على فهم تسلسل األحداث الجيولوجية ت -1
 

 : لعلماء لوضع تاريخ لألرضجهود ا

الوووذي يوونص علوووى أن الحاضووور مفتووواب الماضوووي أي أن  مةررردأ الررروتيرع الواحررردعوضوووع ب جررريمس هترررونالعوووالم قووام 
 العمليات التي تؤثر في األرض حاليات هي نفس العمليات التي أثرت عليها في الماضي ت

يوونص علووى أن لكوول الووذي بع الحيوواة وضووع مبوودأ تتوواحيووث فووي عموول توواريخ لووألرض بجهووود  ولرريم سررميثالعووالم قوام 
أعواد و  عصر مجموعة األحافير التوي تميوزه عون العصوور األخورط وهوو موا ُيعورف أيضوات بمبودأ التتوابع األحفووري ت

وضووع توواريخ جيولوووجي  كووذل  اكتشوواف وتطبيووق مبوودأ تعاقووب الطبقووات الووذي كووان معروفووات موون قبوول ت ولرريم سررميث
 في باقي العالم تللجزر البريطانية استفاد منب العلماء 

 

 : سلم الزمن اجليولوجيأقسام 
وُقسوومت األحقوواب  لووى  أحقررابوُقسووم الوودهر  لووى  الرردهورتووم تقسوويم عموور األرض  لووى فتوورات زمنيووة كبيوورة تسوومى 

   على أساس تقسيم سلم الزمن وقد تمت عهود أو أعماروُقسمت العصور  لى  عصور

مثل الحركات الرافعة والهابطة التي تؤدي  لى تغيرات  األرضاألحداث الجيولوجية الكةرى التي تعر ت لها  -1
 بيئية تؤثر في نوعية الصخور المتكونة وبالتالي ترسم حدودات فاصلة بين طبقات الصخور ت

مثوول انقووراض بعووض الكائنووات التووي ال تسووتطيع التعوواي  مووع  التغيررر العظرريم فرري أنررواع الحيرراع علررى األرض -2
 التغيرات البيئية ت

دهور الحيواة السوحيقة  ، دهور الالحيواة لم الزمن الجيولوجي أربعة دهور هي من األقدم لألحودث كالتوالي  يشمل س
 دهر الحياة الظاهرة ت ،دهر الحياة األولية  ،
 

 مليون سنة ( 3044  -  مليون سنة 4044أوالً دهر الالحياة ) 
 -التالية مرتبة من األقدم لألحدث  شهدت األرض األحداث مليون سنة وتميز بعدم وجود حياة و  811 امتد

 تشكل األرض ت -0

 انتشار البراكين واصطدام النياز  باألرض ت -1

ومما هو جدير بالذكر أن الغوالف الجووي لوألرض فوي هوذه الفتورة  تكون الغالف الصخري والهوائي والمائي ت -1
 تكان يفتقد لغاز األكسجين ويدل على ذل  صخور هذا الدهر غير المؤكسدة 

تكون أساس القارات ) الدروع القارية ( وهي مناطق ثابتوة قليلوة االرتفواع وتتكوون مون صوخور ناريوة ومتحولوة  -1
 وتمثل نواة كل قارة ت
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 مليون سنة ( 2544 -مليون سنة  3044ثانيًا دهر احلياة السحيقة ) 
 ث  ظهرت الكائنات التالية من األقدم لألحدوخاللب مليون سنة  0111امتد لفترة 

 بكتريا ال هوائية تعتمد على البناء الضوئي الالهوائي ت -0

 بكتريا هوائية تعتمد على البناء الضوئي الهوائي مما أدط  لى  ضافة غاز األكسجين للهواء ت -1

وتحتوووي صووخور هووذا الووودهر علووى أدلووة غيووور مباشوورة علووى الحيوواة تتمثووول فووي عقوود جيريوووة ) رقووائق موون كربونوووات 
 اة مركزية ( تكونت بفعل الطحالب الزرقاء المخضرة ) ستروماتواليت ( تالكالسيوم حول نو 

 ت عدم توافقسطح حدوث حركات بانية للجبال والقارات ثم عهد طويل من التعرية وتكون تميز الدهر ب
 

 مليون سنة ( 054 -مليون سنة  2544ثالثًا دهر احلياة األولية ) 
أدلووة مباشوورة علووى تنوووع البكتريووا والطحالووب والفطريووات وبعووض  وجووودوتتميووز صووخوره بمليووون سوونة  0121امتوود 

النباتات البحرية ت وقد أكتشف العلماء وجوود كميوات كبيورة مون بقايوا حيوانوات رخووة ُتسومى اإلدياكوارا ولوذل  ُسومي 
 نهاية هذا الدهر باإلدياكاري ت

التوي أدت لتكوون  حركرة الهورونيرةالالعديد من الحركات المصاحب لها نشاط بركواني ومنهوا حدوث تميز الدهر ب
 السلسلة الهورونية وانحسار البحر وانقطاع الترسيب وتكون عدم توافق ت

 

 % من سلم الزمن الجيولوجي85وُتمث  الدهور الثالثة الساةقة أكثر من 
 

 مليون سنة ( 054رابعًا دهر احلياة الظاهرة ) منذ 
ة مون األحوافير وتوم تقسويمب  لوى ثالثوة أحقواب علوى أسواس تتميز صوخور هوذا الودهر بوجوود كميوات كبيورة ومتنوعو

 الحركات األرضية وتنوع الحياة هي حقب الحياة القديمة وحقب الحياة المتوسطة وحقب الحياة الحديثة ت
 

 حـقـب الـحـيــاة الـقـــديــمـــة  -1
اصة من الحياة مع بدايتوب مليون سنة ( وتميز بظهور أنواع خ 212يمثل أكثر من نصف دهر الحياة الظاهرة ) 

نتيجوة انتشوار الالفقاريوات خاللوب وكوذل  ازدهورت خاللوب النباتوات  ةحقرب الالفقاريراتوانقرضت مع نهايتب وُسومي 
 هي   الالزهريةت وُقسم على أساس تدرج الحياة واألحافير المرشدة ذات المدط الزمني القصير  لى ستة عصور

 البرمي -6 الكربوني -2 الديفوني -1 ريالسيلو  -1 األردوفيشي -1 الكمبري -0
 

  : المظاهر الع وية
 الحياع الحيوانية:    أوال  

 لالفقارياتا : 
 والمرجان الرةاعي ) ثالثية الفصوص ( من المفصليات الترايلوةيتظهور وانتشار جميع الالفقاريات مثل  -
 ت لوي قبل انقراضها في الكربونيفي صخور األردوفيشي والسي الجراةتوليتانتشار نصف الحبليات مثل  -
 خالل السيلوري العقارب المائيةانتشار  -
 ظهور أنواع منقرضة من شوكيات الجلد والمحار والقواقع والحشرات ت -
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 الملفتة للنظر خالل العصر الكربوني   الحشرات الكةيرعانتشار  -
 

 لفقارياتا : 
 المدرعة األسماكوهي  خالل الديفوني سيادة األسما  األولى -
 خالل البرمي ت الدايمترودون بداية ظهور الزواحف منهاو  سيادة البرمائيات الضخمة -
 

 النةاتيةالحياع :    ثانيا  
قبول انتقالهوا لليابسوة فوي فوي بدايوة الحقوب  النةاترات الةحريرة سيادة النباتات الالزهرية بوجوب عوام حيوث انتشورت -

 لتي أدت الرتفاع مناطق بحرية واسعة تنتيجة الحركات األرضية ا نهاية السيلوري
حيووث أدت  لووى  ( السررراخس)  الالزهريررة  الشررجريةالنباتووات  ثووم النةاتررات الةريررة الالزهريررة العشررةيةظهووور   -

 ت تكوين طبقات الفحم خالل العصر الكربوني
 

  : الحركات األر ية والقارات
 تميز الحقب بحدوث حركتين أرضيتين عنيفتين هما  

 التي حدثت بنهاية العصر السيلوري وأدت  لى   لكاليدونيةالحركة ا 
 ت تكوين سالسل جبلية ) السلسلة الكاليدونية ( -0
 ت شماال شما  األطلسيفي الجنوب وقارة  جندواناتكوين قارة  -1

 

 التي حدثت بنهاية الحقب وأدت  لى   الحركة الهرسينية 
 تتاين انحسار البحر بوسط أوروبا وتكوين بحر الزخش -0

 ت تكوين سالسل جبلية ) السلسلة الهرسينية ( -1
 ت { ةانجيااجتماع القارات في كتلة واحدة }  -1
 انقراض معظم كائنات الحقب بسبب عدم قدرتها على التكيف مع البيئات الجديدة لألرض -1
 

 وقد تم تقسيم حقب الحياع القديمة على أساس الحركات األر ية إلى قسمين هما :
 ب الحياة القديمة المبكر ويضم عصور   الكمبري واألردوفيشي والسيلوريحق -0
 حقب الحياة القديمة المتأخر ويضم عصور   الديفوني والكربوني والبرمي -1

وضووع العلموواء حوودات فاصووالت بووين صووخور حقووب الحيوواة القديمووة وصووخور الحقووب التووالي لووب نتيجووة حوودوث الحركووة 
ت بيئية وانقوراض الكائنوات المميوزة للحقوب لعودم قودرتها علوى التكيوف موع البيئوات الهرسينية وما صاحبها من تغيرا

 الجديدة ت
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 حـقـب الـحـيــاة املـتــوســطـــة -2
مليون سنة ويمثل بدايتب الطوور األخيور للحركوة الهرسوينية وانقوراض كائنوات حقوب الحيواة  018.6استغرق الحقب 

 عصووور ثالثوةلبيووة وموا صوواحبها مون انقوراض لكائنووات الحقوب ت وُقسوم  لووى القديموة ويمثول نهايتووب بدايوة الحركوة األ
 هي  

 الطباشيري -1 الجوراسي -1 الترياسي -0
  : المظاهر الع وية

 الحياع الحيوانية:    أوال  
 تلالفقارياا : 

 بدالت من الرباعي المرجان السداسيظهور  -

تعدد و ات ؛ المحار والقواقع ؛ قنافد البحر ؛ القشريات الجوفمعويات ؛ المسرجيظهور وانتشار أنواع جديدة من  -
 ت الحشرات والعقاربالمفصليات ك

 من الرأسقدمياتت) أصداف مستقيمة (  والةلمنيت ) أصداف ملتفة ( االمونيتظهور  -
 

 فقارياتال : 
 ت انقراض البرمائيات الضخمة -
 ت ( الديناصوراتازدهار الزواحف العمالقة )  -
 ت ( االركيوةتركسر المسننة ) ظهور الطيو  -
 في الجوراسي بداية ظهور الثدييات -
 

 النةاتيةالحياع :    ثانيا  
 خالل العصر الترياسي ت النةاتات المخروطيةازدهار  -
 تخالل العصر الجوراسي التي تدل على وجود الفصول األربعة األوراق  متغيرة النةاتات الثنائية الفلقةظهور  -
 مع بداية العصر الطباشيري ت  اتات الزهريةالنةازدهار  -

 

  : الحركات األر ية والقارات
 ت يتميز الحقب بهدوء نسبي لألرض -
التي أدت  لى ارتفواع جبوال روكوي واالنوديز فوي األموريكتين  الحركة االلةيةت أبدبنهاية الحقب ) الطباشيري (  -
 ت

 بعضها ت  تمزق القارات  لى قارات اصغر وبداية ابتعادها عن  -
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 حـقـب الـحـيــاة الـحـــديــثـــة -3
مليوون سونة (وتتحودد بدايتوب بوانقراض الكائنوات المميوزة لحقوب الحيواة  66.19يعتبر الحقب مون أقصور األحقواب ) 

 وقد تم تقسيم الحقب  لى عصرين هما   ت المتوسطة وظهور أسالف الكائنات الحالية
 ت بليوسينال،   ميوسينال،   وليجوسيناال،   يوسيناال  ،  وسينباليويضم عهود  ال العصر الثالث -0
 ت هولوسينال  ،  بليستوسينويضم عهود  ال العصر الرابع -1

 

  : المظاهر الع وية
 الحياع الحيوانية:    أوال  

 لالفقارياتا : 
 تانتشار معظم الالفقاريات الحديثة من المحار والقواقع وقنافذ البحر والحشرات  -

كونووت طبقوووات )موون الباليوسووين وحتووى نهايووة االوليجوسووين(  النوميوليررتوهووي  الفررورامينفراهووور عائلووة موون ظ -
 ت النيوموليتيسميكة من الحجر الجيري 

 

 لفقارياتا : 
 ت )الديناصورات( انقراض الزواحف الكبرط -
  األسماك العظمية والغ روفيةانتشار  -
 ت الثديياتانتشار وتنوع  -
 نهاية العصر الرابع تفي  ناإلنساظهور  -

 

 النةاتيةالحياع :    ثانيا  
 تالنةاتات الزهرية مغطاع الةتورسيادة  -
 ت ألول مرة الحديثة الحشائأظهور  -
 انحسار معراة البذور في المناطق الباردة من سطح األرض فقط ت -

 

  : الحركات األر ية والقارات
 ادم الصفائح القارية ورفع جبال االلب والهيمااليا وأطلس تتص التي أدت  لى الحركة االلةيةاستمرار  -
 ت نشاط البراكين بدليل انتشار الصخور النارية في صخور الحقب -
انفصال اللوب العربي عن األفريقوي واصوطدامب بواللوحين اإليرانوي والتركوي مموا أدط  لوى تكوون جبوال زاجوروس  -

 ر الميت وغور األردن والبقاع توطوروس واتساع البحر األحمر وخليج عدن والبح
 ت  وتحسن المناخ بنهاية الحقب الشمالحدوث زحف جليدي في  -
 أخذت القارات وضعها الحالي في العصر الرابع ت -
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 الــــــــــزالزل
 

 عبارة عن هزات سريعة متتابعة تهاجم القشرة األرضية من وقت آلخر ت الزالز 
 

 أسباب حدوث الزالزل :

بسبب انزالق األلواب بالنسبة لبعضها البعض في وتحرر الطاقة المختزنة في الصخر الصخور فجأة  انكسار -0
 تحدود الصدوع الناقلةاتجاه متضاد عند 

توم تقسويم الوزالزل وقود  اندساس أحد األلواب المحيطية تحت لوب آخر حيث تتكوون زالزل تختلوف فوي عمقهوا ت -1
   لى ثالثة أنواع هي  العمقعلى أساس 

 كيلومتر وهي أكثر األنواع تدميرات ت 11يتراوب عمقها من سطح القشرة وحتى عمق   زالز   حلة - 
 كيلومتر ت 111كيلومتر وحتى عمق  11ويتراوب عمقها من   زالز  متوسطة العمق - 
 كيلومتر ت 111كيلومتر وحتى عمق  111ويتراوب عمقها من   زالز  عميقة - 
 

 : زلالتوزيع اجلغرايف للزال

علووى الوورغم موون أن الهووزات الزلزاليووة ظوواهرة شووائعة فووي جميووع أنحوواء األرض  ال أن مووا يحوودث منهووا علووى اليووابس 
   يتركز في مناطق معينة ومعظمها يقع ضمن ثالثة نطاقات كبيرة هي

مالية نطاق يمتد فوق سالسل المرتفعات التي تحيط بسواحل المحيط الهوادي فوي أمريكوا الجنوبيوة وأمريكوا الشو -0
 ت وآسيا ويتضمن الجزر وأشباه الجزر التي تكتنف تل  السواحل

 ت نطاق يمتد فوق سواحل البحر المتوسط ويشمل األلب والقوقاز -1
نطاق يشمل منطقة األخاديد بشرقي أفريقيا وجنوب غربي آسيا ويرتبط حدوث الزلزال في هوذا النطواق بوجوود  -1

 ت االنكسار األفريقي العظيم
 

 لزالزل يف القشرة األرضية :تأثري ا

 حدوث االنهيارات األرضية في المناطق التي تكثر فيها التالل والمنحدرات الشديدة ت -0

 تشقق أو تصدع القشرة األرضية ت -1

 جفاف بعض العيون واآلبار نتيجة تسرب المياه عبر الشقوق الناتجة عن الزالزل وظهور عيون جديدة ت -1

( نتيجوة ارتفواع أو انخفواض أو انوزالق  يي البحوار ُتسومى أموواج المود العوالي ) تسوونامحدوث أمواج عنيفوة فو -1
 في قاع البحر ت

 تدمير المنشزت مثل المباني والجسور والطرق ت -2

 انتشار الحرائق بسبب قطع أسال  الكهرباء وكسر أنابيب الغاز ت -6
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 :  بالزالزل التنبؤ
لعلمووي  التووي مازالووت خاضووعة األموووردتب التقريبيووة قبوول زموون طويوول موون وزمووان حوودوث الزلووزال وبشوو التنبووؤ بمكووان

تكووون  أن أو مالحظتهووا تسووبق كوول الووزالزل القويووة مقوودمات يمكوون أنلوويس شوورطا  ألنووب ت واالحتموواالت اإلحصوواء
 ت زالعلوى مكوان وزموان وشودة الزلو أكيدات  حدوثب دليالت  الحوادث التي تعتبر سابقة للزلزال قبل فترة زمنية طويلة من

االحتماليووة فمعرفووة عووودد  -اإلحصووائيةالنظريووة  التنبووؤ موون خوواللتعتموود علوووى والطوورق المتبعووة فووي هووذا المجووال 
يسوواعد فووي تحديوود الووزمن  أنآخوور زلووزال فووي هووذه المنطقووة يمكوون  الووزمن الووذي مضووى علووى حوودوث أوالسوونوات 

 األحزمةوتعتبر مناطق  ت دوثب بدقةوقوع زلزال جديد ولكن من الصعب تقدير لحظة ح التقريبي الذي يفصلنا عن

موودة محووددة منوواطق ذات  والتووي لووم تحوودث فيهووا الووزالزل الشووديدة منووذ األرضوويةالزلزاليووة الموجووودة علووى سووطح الكوورة 
ن ت احتموووال كبيووور لوقووووع زالزل قويوووة مسوووتقبالت   -مووون الناحيوووة الزلزاليوووة  التجاهوووات الميوووول المعرفوووة الصوووحيحة واأ

تحودث  أنالتوي يمكون  األمواكنتسواعد فوي تحديود  أناتجاهوات محوددة يمكون  لزلزاليوة فويالجيولوجية لهجورة البوؤر ا
 أنيمكون  مون هنوا فوإن معرفوة التوزيوع المكواني والزمواني للوزالزل التوي حودثت فوي الماضوي ت مسوتقبالت  فيهوا الوزالزل

ذه النظريوة بوالتنبؤ بوقووع بمساعدة ه وقد استطاع علماء الزالزل ت تساعد في التنبؤ عن مكان وزمان وقوع الزالزل
   تعدد من الزالزل بنجاب 

 

 املؤشرات الدالة على قرب حدوث زلزال :

 متابعووة الظووواهر التووي تحوودث قبوول وقوووع الووزالزل مباشوورة وتمييزهووا  مكانيووة كلمووا ازدادتبووالزالزل تووزداد دقووة التنبووؤ 
 شوكل طبقوة الصوخور السوطحية مون خوالل تغيور من تشوهات تظهور األرضيةعلى صعيد القشرة  كحدوث تغيرات

تشققات في طبقة  ( كما تظهراآلخر) ارتفاع في بعض المناطق وهبوط في بعضها  األرضمتمثلة بتموجات في 
   ت الصخور السطحية

 ومستوط هذه المياه بالزالزل من خالل تغيرات على المياه الجوفية من خالل تغير بدرجة حرارتها كما يمكن التنبؤ
تغيور فوي التركيوب الكيميوائي و تعكور الميواه  أو جفاف بعض الينابيع  لى باإلضافة الينابيع الحارة وتغير شدة تدفق

حيوث تموتص الميواه الجوفيوة قودرا كبيورا مون هوذا الغواز  الورادون المشوع فوي هوذه الميواه تغير نسبة غوازكلهذه المياه 
   المياه الجوفية تتغيرات في مسال    لىوهذا يعود  قبيل حدوث الزالزل  شعاعيات النشط 

( وتغير المقاومة الكهربائية  األرضيالكهربائي  ) الجهد األرضيةشدة التيارات الكهربائية  فيتغيرات  تحدث أيضات 
ضووافة ت للصووخور حيووث تبوودأ باالنخفوواض تتغيوور مووع تغيوور  األرضوويةفووي المغناطيسووية  ذلوو  تحوودث تغيوورات  لووى واأ

  تالضغط الواقع على الصخر
 ) العاصووفة األوليووةعلووى صووعيد الموجووات الزلزاليووة نفسووها تتضوومن تغيوورات فووي تزايوود الهووزات  تكمووا تحوودث تغيوورا

الوزالزل الكبيورة،  عودة مئوات فوي السواعة الواحودة قبول بعوض  لوى( حيث تحدث هزات خفيفة يصول عوددها  الزلزالية
   ت يكون مسبوقا بمثل هذه العاصفة أنزلزال البد  أي  نوالواقع 
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 زل وأمواج تسونامي يف املنطقة العربية :احتماالت الزال
فووي السووابق أصوودر عوودد موون البوواحثين والمؤسسووات العلميووة ذات العالقووة فووي الوووطن العربووي العديوود موون التحووذيرات 

خصوصووا أن  حووول ضوورورة مراعوواة احتمووال تعوورض المنوواطق المحاذيووة لشووواطئ الوودول العربيووة ألمووواج تسووونامي
 ت الهامة في الدول العربية يقع على هذه الشواطئهنا  عددا كبيرا من المشروعات 

 ن احتمال حصول أمواج تسونامي نتيجة لحصول زالزل مراكزها السطحية تقع في قعر البحور األبويض المتوسوط 
وذلو  ألن الدرجوة  العاليوة شودةباليستعبد أن يكون توأثير هوذه األموواج  ولكن أو البحر األحمر يعتبر واردا ومتوقعا

أموا مودط توأثير هوذه األموواج فسويعتمد  ضوافة  لوى قووة  تتؤدي لحدوث ذل  الزل المتوقعة ال يمكن أن للز  القصوط
 ت الزلزال الذي سيولدها على بعد مراكز هذه الزالزل عن الشاطئ
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 البـــراكيـــن
 

 طح األرض تعبارة عن جبوال أو قبواب أو مخواريط ناتجوة عون توراكم الموواد المصوهورة ) الالفوا ( علوى سو الةراكين
 التي تعتمد على   الزوجة الالفتعتمد الثورة البركانية بصفة أساسية على 

 حيث تقل اللزوجة ويزداد االنسياب بزيادة الحرارة ت درجة حرارع الالفا -1
 حيث تقل اللزوجة ويزداد االنسياب بزيادة كمية الغازات ت كمية الغازات في الالفا -2

 حيث تزداد اللزوجة ويقل االنسياب بزيادة نسبة السيليكا ت تركيب الالفا الكيميائي -3

 يتكون البركان من ثالثة أجزاء رئيسية هي الفوهة والقصبة والمخروط ) جسم البركان ( و 

 
 

  

 

 
 : أسباب حدوث الرباكني

 ت وذل  بسبب تباعد األلواب المحيطية وهذا ما ُيعرف بطفوب الشقوق  على طو  الحيود الوسط محيطية -1

 وذل  بسبب اندساس لوب محيطي تحت لوب آخر وانصهاره ت ةالقرب من األغوار المحيطية -2

بسبب تواجد األسثينوسفير في حالة مصهورة حيث تتخرج المواد المصهورة علوى سوطح  داخ  األلواح نفسها -3
 ت ةالنقاط الساخنةاألرض في تل  األماكن والتي ُتعرف 

 

  :املواد املقذوفة من الرباكني
ومنهووا الالفوا البازلتيوة التوي تتميووز بانخفواض نسوبة السويليكا وبالتووالي اللزوجوة المنخفضوة ونتيجووة  طفروح الالفرا -1

 لذل  تتحر  لمسافات أبعد عكس الالفا الجرانيتية التي تتميز بالزوجة العالية ت

بريووت والنيتووروجين باإلضووافة التووي يكووون معظمهووا موون ثوواني أكسوويد الكربووون وبخووار الموواء وأكاسوويد الك الغررازات -2
 لغازات أخرط ت

التوووي تتووودرج فوووي الحجوووم مووون الغبوووار البركووواني  لوووى الرمووواد البركووواني  لوووى المقوووذوفات  المرررواد الفتاتيرررة الصرررلةة -3
 البركانية كبيرة الحجم ت

 

 أنواع الرباكني :
  لى ثالثة أنواع هي   طةيعة ثوراتهاتم تقسيم البراكين على أساس 

 تثور باستمرار وتهدأ لفترات قصيرة ت  مرعةراكين مست -1
 تثور على فترات متقطعة لفترات طويلة ت  ةراكين متقطعة -2
 تثور لمرة واحدة ثم تهدأ ت  ةراكين خامدع -3

جسم 
 الةركان

 الفوهة

 القصةة
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    هي لى ثالثة أقسام  الشك  والمواد المقتوفةقسم البراكين على أساس نتبينما 

نحدار لطيف وتتكون أساسات من طفوب بازلتي وقليل من الموواد ذات شكل قبوي وحجم كبير وا  ةراكين درعية -1
 الفتاتية ت

 ذات شكل مخروطي وحجم صغير وانحدار شديد وتتكون أساسات من المواد الفتاتية ت  مخاريط فتاتية -2
ذات شووكل مخروطووي وحجووم كبيوور وانحوودار شووديد وتتكووون موون تتابعووات مسووتمرة موون الالفووا   مخرراريط مركةررة -3

 الفتاتية البركانية توالمواد 
 

 : التوزيع اجلغرايف للرباكني

 تنتشر البراكين فوق نطاقات طويلة على سطح األرض أظهرها 
 ت النطاق الذي يحيط بسواحل المحيط الهادي والذي يعرف أحيانا بحلقة النار -0
ومنها براكين  في المحيط الهادي نفسب وبعضها ضخم عظيم نشأ في قاعب وظهر شامخا فوق مستوط مياهب -1

 تجزر هاواي 
، وأتنووا  فيووزوف بإيطاليووا بركووان هابووا المطوول علووى البحوور المتوسووط والجووزر المتاخمووة لووب ت وأشووهر و جنوووب أور  -1

 ت بجزر صقلية وأسترومبولي في جزر ليباري
 مرتفعات غربي آسيا وأشهر براكينها أرارات واليوزنز ت -1
 ت ب كلمنجاروالنطاق الشرقي من أفريقيا وأشهر براكين -2

 

 اآلثار النامجة عن الرباكني :

وحين تخمود تنشوأ فوي والجزر البركانية  البراكين في تشكيل سطح الكرة األرضية فهي تنشأ الجبال والهضاب تؤثر
 ت تجاويف فوهاتها البحيرات في الجهات المطيرة

تسوببها والودمار الوذي يلحوق باألشوجار تؤثر البراكين سلبيات علوى البيئوة مون حيوث انطوالق الغوازات والحرائوق التوي و 
وعلوى الورغم مون اآلثوار المودمرة للبوراكين  ت والغابات والمسواكن ت وأحيانوات يفيود التربوة الزراعيوة مون حيوث الخصووبة

 حيث أنها تؤدي لتدمير القرط المحيطة بها  ال أن اإلنسان لم يبتعد عن السكن بجوارها أو حتى على منحدراتها ت
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 ــــــطالــنــفـــ
 

ثووروة غيوور متجووددة وقابلووة للنضوووب ألنهووا تتميووز الثووروة النفطيووة بطبيعووة خاصووة تختلووف عوون بوواقي الثووروات وذلوو  
 وجيولوجيات } يوجد في نطاقات صخرية معينة { ت جغرافيات } يوجد في دول معينة {  ةمحدودو 

 

 ؟ما هو النفط 

البنزين ومركباتب [  ،أوليفينات    ،وغازية ] بارافينات  خليط من عدة مواد هيدروكربونية صلبة وسائلة هو  النفط
ويحتل مسام وشقوق الصخور ويحتوي على شوائب عضوية وكبريوت ت وتتحودد جوودة الونفط بكميوة الشووائب التوي 

 وينقسم النفط على أساس التركيب الكيميائي  لى قسمين هما   توجد فيب ت
المنخفض واللزوجة المنخفضة والسيولة العالية وذل   النوعيوالوزن ويتميز باللون األخضر  النفط الةارافيني -1

 النتشار البارافينات ت
المرتفووع واللزوجووة العاليووة والسوويولة المنخفضووة وذلوو   النوووعيويتميووز بوواللون األسووود والوووزن  الررنفط اإلسررفلتي -2

 النتشار المواد اإلسفلتية ت
 

 : نشأة النفط
 لى فرضيات غير عضوية وعضوية  تنقسم الفرضيات حول أصل النفط  

 : أوال  الفر يات غير الع وية
 التفاعل بين كربيد فلز وبخار الماء ت نتيجةوتنص على تكون النفط  الفر ية الكرةيدية -1
المكونوة للونفط كانوت ضومن الغوالف الغوازي لوألرض  الهيدروكربونيوةوتنص علوى أن الموواد  الفر ية الكونية -2

 عندما أخذت في التبريد بدأت تمتص هذه المواد تعندما كانت منصهرة و 
وتونص علوى أن الموواد الهيدروكربونيوة كانوت علوى شوكل غوازات مذابوة موع الصوهير  فر ية األص  الةركراني -3

 في باطن األرض وأثناء صعوده لألعلى انفصلت عنب وُحبست في مسام الصخور الرسوبية ت
 

 : ثانيا  فر ية األص  الع وي
 قبوالت لدط العلماء وذل  بسبب وجود عدة أدلة على األصل العضوي للنفط منها  وهي األكثر 

 الخواص الضوئية للمواد ذات األصل العضوي تتشابب الخواص الضوئية للنفط مع  -0
 تشابب نظائر كربون النفط مع نظائر كربون المواد العضوية واختالفها عن الصخور النارية ت -1

 كبات نيتروجينية وبورفرينات ال تتكون  ال في األنسجة الحية تاحتواء النفط على مر  -1

 احتواء الرواسب البحرية الحالية على كميات كبيرة من المواد العضوية التي قد تكون هي أصل النفط ت -1

 وية ت مكانية تحضيره صناعيات من مواد عض -2
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  وقد افترض العلماء تكون النفط عضويات تبعات للخطوات التالية 
 اختالط المواد العضوية ] البالنكتونات [ برواسب الطفل والجير في المياه الضحلة ت -0
فوي صوورة ُتسومى ينوتج الهيودروجين والكربوون و  الهوائيوةعضووية بفعول بكتريوا تراكم الرواسب ثم تحلل الموواد ال -1

 ت المادة النفطية األم
 ون قطرات من النفط وفقاعات من الغاز تتفاعالت كيميائية نتيجة الضغط والحرارة وتتك حدوث -1
 مع ازدياد الضغط تضيق المسامات وُيطرد النفط  لى صخور مجاورة أقل ضغطات وأعلى مسامية ت -1
 قد يصل النفط لسطح األرض أو قد يدخل  لى صخور وُيحبس فيها ] المصيدة النفطية [ ت -2

 

 : هجرة النفط
يتكون في صخور غيور منفوذة مثول الطفول والجيور ولكننوا نسوتخرجب مون استدل العلماء على هجرة النفط حيث أنب 

رواسب أخرط تتميوز بالمسوامية والنفاذيوة العاليوة مثول الرمول والجور الرملوي ت ويتعورض الونفط لعوامول كثيورة تسواعد 
 على الهجرة منها  

فط  لوى أمواكن أقول المسامات ويزداد الضوغط فيهواجر الون وتضيق  حيث تتقارب الحبيبات  ت اغط الرواسب -1
 ضغطات وأعلى مسامية ت

عكوس ميول  ألعلوىالونفط  يهواجر  حيوث   والرنفط ءاإلزاحة ألعلرى نتيجرة اخرتال  الروزن النروعي ةرين المرا -2
 الطبقات ونتيجة لذل  يتجمع في أعلى الطيات المحدبة ت

 يجبور   مموا  المرنخفضحركة الماء الجوفي من أماكن ال غط المائي المرتفا إلرى أمراكن ال رغط المرائي  -3
 النفط المصاحب لب على الحركة ت

 ت عالية  التي تولد ضغوطات  الحركات األر ية العنيفة -4
   الذي يكون فوق النفط حيث أن الغاز ينقل ضغط الصخور التي تعلوه ت  غط الغاز -5

 

 : جتمع النفط
اكن البد من توفر ثالثة شروط فيها وهي وال يستطيع الخروج منها حيث أن هذه األم صخورقد يتجمع النفط في 

  
الختزان النفط مثل الرمل والحجر الرملي والكونجلووميرات والحجور الجيوري  وجود صخر خزان مسامي ومنفت -1

 المسامي ت
لمنووع الحركووة العلويووة للوونفط مثوول الصووخور الطينيووة والملحيووة  وجررود صررخر غطرراء غيررر منفررت يعلررو الخررزان -2

 يةغير المسام والجيرية
 لمنع الحركة الجانبية للنفط وهو ما يسمى المصيدة النفطية ت وجود تركيب جيولوجي مناسب -3
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 أنواع احملابس النفطية
وتكون  وتوقف الترسيب وهي المحابس الناتجة عن حدوث الحركات الرافعة فوق البحر محاةس عدم التوافق -1

 أسطح عدم التوافق ت
 
 

 

 

 
 
 
 
 
محوابس ناتجوة عون الحركوات األرضوية التوي توؤدي  لوى طوي أو تصودع الصوخور وقود وهوي  محاةس تركيةيرة -2

 تؤدي  لى حدوث تداخالت نارية أو ملحية ت
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وهووي المحووابس الناتجووة عوون تالشووي  حوودط الطبقووات أو تغيوور مسوواميتها جانبيووات وقوود تتكووون  ترسرريةيةمحرراةس  -3
 بواسطة الشعاب المرجانية ت
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 االستشعار عن بعد
 

التعرف على طبيعة األجسام دون لمسها ت ولقد اعتبرت العين واألذن البشريتين أولى أدوات االستشوعار التوي  هو
القموور  أهمهووااعتموود عليهووا اإلنسووان الستكشوواف محيطووب ت ومووع تقوودم العلوووم أخووذ اإلنسووان بابتكووار وسووائل جديوودة 

 ت الصناعي والرادار
 

 : ستشعار عن بعدجماالت استخدام اال
 . تساعد وسائل االستشعار عن بعد في عمليات استكشاف أماكن المياه الجوفية    المياه -0

 .   استكشاف الخامات المعدنية والبترولية    المعادن -1
 األمراض النباتية ت عن القيام بحصر المحاصيل الزراعية والكشف    الزراعة -1
 ت في دراسة المشاريع اإلنشائية والعمرانية استخدام    األعمال الهندسية -1

 

 : آلية االستشعار عن بعد
راد استكشوافب ) استشوعاره ( موتعتمد آلية العمل على اسوتقبال اإلشوعاع الكهرومغناطيسوي القوادم مون جهوة الجسوم ال

 وهذا اإلشعاع قد يكون نتيجة  حدط حالتين  
رجة حرارة أعلون مون الصوفر المطلوق ث أن كل جسم لب دالداخلية حي حرارتبعن الجسم نتيجة   شعاع صادر -0

 ت ) كلما زادت حرارة الجسم كلما زاد تردد اإلشعاع المنبعث ( ةيشع أشعة كهرومغناطيسي
 شووووعاع موووونعكس عوووون الجسووووم وفووووي هووووذه الحووووال أمووووا أن يكووووون مصوووودر اإلشووووعاع جسووووم آخوووور أو مجووووس أداة  -1

 ت االستشعار نفسها
 الجسم أو منعكسا عنب فانب سوف يحمل الكثير عن خصائص الجسوم المستشوعر من اإلشعاع صادرات سواء كان و 

 توتركيبب الهندسي ةالفيزيائية والكيميائي
 

 : وسائل االستشعار عن بعد
بقودرة هائلوة علوى تغطيوة  من أهم وسائل االستشعار عن بعد حيوث أنهوا تتميوز الرادارات واألقمار الصناعية تعتبر

والطبووغرافي ، الزراعوة ،  يتشور اسوتخدامها فوي مجواالت كثيورة مثول المسوح الجيووغرافمساحات واسعة ومن هنا ان
البيئة ، الفل  ، المراقبة ،  دارة الكوارث ، التجسوس العسوكري وتحديود األبعواد ت أموا فوي مجوال األرصواد والتنبوؤات 

وسريعة قد تصل أحيانوا  لوى  الجوية فتتجلى فائدتها في القدرة على رصد مساحات واسعة في أزمان دورية متتالية
 ت ةدقيقة كما هو الحال في الجيل الثاني من األقمار الصناعية األوروبي 02

 

 : املقارنة بني الرادار والقمر الصناعي
عمول المجسوات الموجوودة فيهوا حيوث أن مجسوات الورادارات هوي مون  بزليوةعون األقموار الصوناعية  تتتميز الرادارا

أموا  تباتجواه الجسوم الهودف ثوم تلوتقط اإلشوعاع المرتود عنوب  يرسل  شوعاع كهرومغناطيسوالنوع اإليجابي أي التي ت
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في األقمار الصناعية فان غالبية المجسوات المسوتخدمة هوي مون النووع السولبي أي التوي تسوتقبل اإلشوعاع المرسول 
يورة هوي صوور من الجسم أصال أو اإلشعاع المنعكس مون الجسوم الهودف ت ومون أوضوح األمثلوة علوى الحالوة األخ

األقمووار الصوووناعية الملتقطووة لوووألرض مووون الفضوواء فوووي مجوووال الضوووء المرئوووي حيوووث يعموول سوووطح األرض بعكوووس 
 الضوء المرئي القادم من الشمس باتجاه القمر الصناعي ت

 

 : أنواع األقمار الصناعية
 تقسم األقمار الصناعية حسب نوع المدار الذي تسلكب  لى األقسام التالية     
كيلومتر مقابل أي نقطة على خط االستواء وفوي  16111ر تدور مع األرض دوران تزامني على ارتفاع أقما -0

ت تتميوز هوذه األقموار بقودرتها علوى تغطيوة الموقووع  ات هوذه الحالوة لون تغطوي هوذه األقموار سووط موقوع واحوود دائمو
ن ة لمراقبووة الغيوووم مووثال ألفهووي ممتوواز  موورة بوواليوم ( 96 - 18المطلوووب بفتوورات زمنيووة متقاربووة جوودا ) حوووالي 

وضع الغيوم يتغير كل دقيقة وكذل  مراقبة حرائق الغابات ولكنهوا عواجزة عون تغطيوة األقطواب بسوبب تحودب 
 ت سطح األرض

  821خطووووط الطوووول أي مووون القطوووب  لوووى القطوووب وعلوووى ارتفووواع لأقموووار تووودور حوووول األرض باتجووواه موووواز  -1
رض وخاصة األقطاب وبنفس درجة الوضوب ولكن معدل االنحالل كيلومتر ت تتميز بقدرة على تغطية كل األ

الزمني متدٍن  فهي ال تستطيع تغطية نفس المكان  ال مرتين باليوم توهوي مناسوبة موثال لمراقبوة مسوتوط المواء 
 في بحيرة أو الغطاء النباتي لمكان ما ت

 قليل االستعمال وعالية الكلفة ت أقمار تدور حول األرض بموازاة خط االستواء وعلى ارتفاع متدٍن وهي -1
تمتل  الكثير من الدول منظومات من األقمار االصطناعية في مجاالت كثيرة ولكون عودد قليول مون الودول لوديها و 

ت أما العرب فيملكون  بعض دول أورباالهند و و الصين و روسيا و اليابان و أقمار لغايات األرصاد الجوية مثل أمريكا 
 ت االتصال والبث التلفازي تفقط أقمار صناعية لغايا
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 امليــــاه اجلـــوفيـــة
 

 هي المياه التي توجد تحت سطح األرض وتحتل مسامات وشقوق الصخور ت المياه الجوفية
 

 : مصادر املياه اجلوفية
 ت   وهي مياه األمطار والسيول واألنهار والبحيرات والجليد بعد  انصهاره المياه الجوية -1

فووي بوواطن األرض وُحبسووت فووي الصووخور أثنوواء  للصووهير  وهووي الميوواه التووي كانووت مصوواحبة  رميرراه الصررهي -2
 لألعلىت الصهيرحركة 

 ت   وهي مياه عذبة أو مالحة تنشأ نتيجة اختزانها في الصخور الرسوبية أثناء تكونها المياه المقرونة -3
 

 : اجلوفية املياه دراسة أهمية
 العلمية األهمية وال  : أ

 ت الطبيعة في الماء دورة من جزء أنها -0
 ت وترسيب  ذابة من بها تقوم التي التغيرات دراسة -1
 ت النباتي الغطاء في التحكم طريق عن الرياب مثل السطحية التعرية عوامل في تتحكم أنها -1

 

 االقتصادية األهمية ثانيا  : 
 ت ماءال من المزيد  لى الحاجة -0
 ت الجوفي الماء مصادر عن بعيدات  الصناعية النفايات دفنل المناسبة األماكن تحديد -1
 العشووائي التخفويض أن حيوث والتعودين الزراعوة مون للتمكن علمية أسس على الجوفي الماء منسوب تخفيض -1

 ت البحر بماء الساحلية المدن انغمار أو األرض سطح في هبوط  لى يؤدي
 

 : اجلوفية املياهتوزيع 
فوي الجوزء العلووي مون القشورة األرضوية والوذي يسومى توجد المياه الجوفية 
 وينقسم هذا الجزء  لى نطاقين هما   ةالشق الصخري

  ويوجوود فووي الجووزء العلوووي للشووق الصووخري وتمتلووئ  نطرراق التهويررة -1
 معظم الفراغات فيب بالهواء وينقسم هذا النطاق  لى ثالثة أجزاء هي

 ت خاصية الشعريةحزام ال؛  الحزام المتوسط؛  حزام ماء الترةة
  ويلوي نطواق التهويوة لألسوفل وتكوون المسوامات فيوب  نطراق التشرةا -2

ةمنسررروب مملووووءة بالمووواء ت ويسووومى السوووطح العلووووي لنطووواق التشوووبع 
 ت الجوفي الماء
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 لدراسة المياه الجوفية يجب دراسة كمية ونوعية الماء الجوفي والعوام  المؤثرع في ك  منهما .
 

 يــوفــاجل اءــامل ةــكمي
   منها عوامل عدة على الجوفي الماء كمية تعتمد
 أموا أطوول لفتورات وممتودة الغوزارة متوسطة األمطار كانت كلما الجوفي الماء يزيد حيث األمطار وغزارع كمية -1

 ت لألسفل الماء تسرب يمنع كحاجز وتعمل للتربة السطحية الطبقة تشبع على تعمل الغزيرة األمطار
 الشمسووي واإلشووعاع الحوورارة بزيووادة يووزداد الووذي التبخيوور بزيووادة الجوووفي الموواء يقوول حيووث الةخررر  ومعررد المنررا  -2

 ت الرطوبة وانخفاض الرياب وسرعة
 األرض سوطح علوى المواء حركوة سورعة نتيجوة االنحودار بزيادة الجوفي الماء يقل حيث األرض سط" انحدار -3

 ت لألسفل الماء تسرب فرصة تقل وبالتالي
 ونحسووبت للصووخر الكلووي الحجووم  لووى الصووخر فووي المسووامات لحجووم المئويووة النسووبة وهووي الصررخور ةمسررامي -4

   التالية العالقة بواسطة
 الصخر في الكلي المسامات حجم  
 011     ×      ررررررررررررررررررررر   المسامية   =      
 الكلي الصخر حجم  

 فووي المتصوولة المسووامات لحجووم المئويووة النسووبة وهووي للصررخر يررةالفعل المسررامية بزيووادة الجوووفي الموواء كميووة وتزيوود
 ت للصخر الكلي الحجم  لى الصخر
   على الصخر مسامية وتعتمد

 الحبيبووات كانووت فووإذا الحجووم فووي الصووخر حبيبووات توافووق موودط وهووي الصررخر حةيةررات تصررني  درجررة 
 تحتوول سوووف لصووغيرةا الحبيبووات ألن المسووامية وتقوول رديئووة التصوونيف درجووة تكووون الحجووم فووي مختلفووة

 ت الكبيرة الحبيبات بين المسامات
  بسووبب تووداخل الحووواف  المسووامية تقلوول الحووادة الحووواف ذات الحبيبووات أن حيووث الصررخر حةيةررات شررك

 وانسداد المسام ت
 ت المسامية تقل التضاغط زاد فكلما الرواسب ت اغط 
 ت تماس الم الصخر من مسامية أعلى المفككة الرواسب أن حيث الرواسب تماسك 

 نفاذيوووة بزيوووادة الجووووفي المووواء كميوووة وتزيووود خاللوووب السووووائل  مووورار علوووى الصوووخر قووودرة وهوووي الصرررخور نفاتيرررة -5
 ، الحةيةررات ترتيررب طريقررة ، الحةيةررات تصررني  درجررة علووى الصووخر نفاذيووة وتعتموودت  السووطحية الصووخور
 وموون الصووخر فووي تالمسوواما بووين االتصووال موودط فووي يووؤثر الووذي الصررخر حةيةررات قطررر ، السررائ  طةيعررة

 الحبيبووات قطوور صووغر بسووبب نفاذيووة أقوول أنهووا  ال الرمليووة موون مسووامية أعلووى الطينيووة الصووخور أن المعووروف
 ت متصلة غير الصخر مسامات يجعل الذي
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 يــوفــاجل اءــامل نــوعيــة
 علووى احتوووط ذا  عسررر مرراء الجوووفي الموواء ويسوومى بفيوو المذابووة باألمووال وكميووة بنوعيووة الجوووفي الموواء نوعيووة تتحوود

 حيووث موون الجوووفي الموواء ويقسوومت  دولوميتيووة أو جيريووة صووخور فووي اختزانووب نتيجووة والماغنسوويوم الكالسوويوم أمووالب
   هي أنواع ثالثة  لى األمالب كمية

 ت المليون في جزء 0111 من أقل األمالب نسبة كانت  ذا          عتةة جوفية مياه -0
 تالمليون في جزء 01111 - 0111 من األمالب نسبة نتكا  ذا     الملوحة متوسطة جوفية مياه -1
 ت المليون في جزء 01111 من أكبر األمالب نسبة كانت  ذا          الملوحة شديدع جوفية مياه -1
 : الجوفي للماء الشديدع الملوحة وسةب

 ت المقرونة المياه من الجوفي الماء مصدر يكون أن 
 باتجوواه المووالح الموواء طغيووان  لووى يووؤدي ممووا البحوور شوواطئ قوورب جوووفي موواء خووزان موون السووحب زيووادة 

 ت اليابسة
 : منها عوام  عدع على الجوفي الماء نوعية وتعتمد

 ت للذوبان وقابليتها الجوفي الماء بها يمر التي الصخور في توجد التي األمالب كمية 
 ت بانللذو  وقابليتها الجوفي الماء بها يختزن التي الصخور في توجد التي األمالب كمية 
 ت المسافة بزيادة الملوحة وتزيد الجوفي الماء يقطعها التي المسافة 
 ت المسافة بزيادة الملوحة وتقل الجوفي الماء بها يتحر  التي السرعة 
 تاألمالب من التربة غسل على تعمل التي المائية المجاري بوجود الملوحة تقل حيث األمطار كمية 
 ت التبخير زيادة نتيجة وذل  قريب كان كلما الملوحة تزيد حيث األرض سطح من المنسوب قرب 

 

 يــوفــاجل اءـــامل ةــركـح
 على للسطح الماء خروج وكذل  بالماء اآلبار تغذية  عادة حركتب وتسبب جدات  بطيئة بسرعة الجوفي الماء يتحر 

 وتكوون الضوغط زيوادة سوببب جانبيوات  ثوم األرضوية الجاذبيوة بفعول األسوفل نحو الجوفي الماء ويتحر ت  عيون شكل
 قلاأل المائي والضغط منخفضال المنسوب أماكن  لى عاليال المائي والضغط مرتفعال المنسوب أماكن من ةالحرك

   منها عوامل عدة على الجوفي الماء سرعة وتعتمدت 
 ت الجوفي الماء منسوب ميل زيادة نتيجة المطر فصل في السرعة تزيد حيث األمطار كمية -1
 ت النفاذية بزيادة السرعة تزيد حيث الصخور اتيةنف -2
 ت بالصخور االحتكا  بسبب لطاقتب الماء فقد نتيجة العمق بزيادة السرعة تقل حيث العمق -3
 المطور فصول فوي الوديوان  لوى الوتالل مون المواء يتحور  حيوث والسرطحي الجروفي المراء منسوب ةين الفرق -4

 ت الجفاف فصل في الوديان أسفل من يتحر  بينما
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 العمل اجليولوجي للمياه اجلوفية
 المياه الجوفية بنشاط ميكانيكي ونشاط كيميائي تقوم 

 أوال  النشاط الميكانيكي 
 ت االنهيارات األرضية حدوث ينحصر النشاط الميكانيكي للمياه الجوفية في

 

 ثانيا   النشاط الكيمائي
  هي  عملياتالثة رئيسي للمياه الجوفية وينقسم  لى ثالنشاط الوهو 
ثوواني أكسوويد الكربووون علووى  ذابووة بعووض الصووخور  مثوول بالغووازات المحملووة الجوفيووةوهووو قوودرة الميوواه :  الررتوةان -1

 -مثل الحجر الجيري بواسطة عملية التكربن ويؤدي ذل   لى تكون بعض المظاهر مثل  
ألرض وقوود ينهووار أعلووى وهووي الفجوووات التووي توجوود فووي الحجوور الجيووري تحووت سووطح ا الكهررو  الجوفيررة -أ

 ت الغائرع الحفرالكهف مكونات 
 وتتكون عند اتصال الكهوف مع بعضها البعض وجريان الماء فيها ت األنهار األر ية -ب
 وتتكون  ذا كان هنا  أجزاء سطحية من الصخر الجيري قاومت عملية اإلذابة ت التال  المنعزلة -ا
لجوفيووة أثنوواء مرورهووا علووى بقايووا المووواد العضوووية حيووث يووتم اسووتبدال وهووي عمليووة تقوووم بهووا الميوواه ا:  اإلحررال  -2

خاليا الكائن المتحللة بمواد معدنية مذابة من المياه الجوفية وبالتالي تتحجر هذه البقايا العضوية لتكون ما ُيعرف 
 ت األخشاب المتحجرعومنها  ةاألحافير

د الغازات أو تنخفض الحرارة أو بفعل التفاعل بين أيونات تفق عندما  تقوم المياه الجوفية بالترسيب  الترسيب -3
 المحاليل أو عندما يتبخر الماء وينتج عن ذل  مظاهر متعددة مثل  

 مثل الحجر الرملي الحديدي والحجر الرملي السيليسي ت تماسك الصخور الرسوةية -أ 
  ذا تم الترسيب داخل الشقوق الصخرية ت تكوين العروق المعدنية -ب
وهووي أعموودة جيريووة تتكووون داخوول الكهوووف نتيجووة تحلوول كربونووات الكالسوويوم  تكرروين الصررواعد والهررواةط -ا

 الهيدروجينية بفعل حرارة الكهف مما يؤدي  لى ترسيب كربونات الكالسيوم على شكل أعمدة ت
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 املياه اجلوفية يف دولة اإلمارات
 

 : يف اإلمارات ملياه اجلوفيةا أماكن تواجد
 وهي تمتد من رأس الخيمة حتى البريمي ت لسهو  الحصويةمناطق ا -1
 في رأس الخيمة وقد أدي زيادة االستهال   لى نقص الماء الجوفي ت منطقة السه  الجيري -2
 ومن بينها مدينة العين ت مناطق شرق الةريمي -3
 وهو سهل ساحلي تميل مياهب  لى الملوحة ت ساح  الةاطنة -4
وهووي بووين الشووارقة وأم القيوووين وتتجووب الميوواه فيهووا نحووو البحوور وتقوول  وية المتقدمررةمنرراطق السررهو  الصررحرا -5

 صالحيتها كلما اتجهنا نحو الشاطئ ت
مون أهوم المنواطق حيوث يوتم اسوتخراج المواء الجووفي مون عدسوات صوخرية وتوزداد  السهو  الحصرويةوتعد منطقة 

 قدرة البئر اإلنتاجية بزيادة  
 رب البئر من مناطق التغذية المائية ) األمطار (ق -  سم  العدسة الصخرية - 
 قلة استهال  الماء حيث تقل قدرة البئر بزيادة االستهال  - الصخرية طول العدسة - 
 

 مصادر املياه اجلوفية
 تعد األمطار هي المصدر األول للمياه الجوفية في الدولة ت

 

 طرق االستفادة من املياه اجلوفية
 ة عن أنفاق صناعية تمتد أفقيات في الطبقات الحاوية للماء الجوفي ت  وهي عبار  األفالا -1
نفسووب عنوودما يتقوواطع منسوووب الموواء  تلقوواء  وهووي فتحووات طبيعيووة يخوورج منهووا الموواء موون  العيررون ) الينرراةيا   -2

 الجوفي مع سطح األرض ومنها العين السخنة ومسافي وخت ت
 لى منسوب الماء الجوفي ت  وهي حفر يصنعها اإلنسان للوصول   اآلةار -3
 

 يف اإلمارات كمية املاء اجلويف
 تتناقص كمية المياه الجوفية بصفة عامة نتيجة زيادة االستهال  وقلة األمطار ت

 

 يف اإلمارات نوعية املاء اجلويف
التغذيوة كلموا اقتربنوا مون سوفوب السلسولة الجبليوة المركزيوة التوي تعتبور مصودر  فوي الدولوة تقل ملوحوة المواء الجووفي

للمياه الجوفية وتزداد الملوحة كلما ابتعدنا عنهات كذل  زيادة استهال  الماء الجووفي يوؤدي  لوى انخفواض منسووب 
 الماء الجوفي وبالتالي تقدم مياه البحر نحو الطبقات الحاوية للماء مما يؤدي  لى زيادة ملوحة الماء الجوفي ت
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 اخلــرائــط اجليــولــوجيــة
 

هي تمثيل لألبعاد واتجاه هوذه األبعواد ت ولتمثيول األبعواد علوى الخريطوة يوتم رسومها بنسوب مالئموة ُتسومى  الخريطة
 مقياس الرسم ت

 

 مقياس الرسم
 هو النسبة بين البعد على الخريطة وما يقابلب في الطبيعة ت ويتم التعبير عنب بطرق متنوعة منها  

 0تعبيور عون مقيواس الرسوم مباشورة وبعبوارة واضوحة مثول  " كول حيوث يوتم ال المقياس المةاشرر " الكتراةي " : -1
 كم " ت 01سم يمثل 

حيوث يوتم التعبيور عون المقيواس بواسوطة كسور اعتيوادي بسوطب يمثول مسوافة  المقياس النسةي  " الكسرري " : -2
 على الخريطة والمقام يمثل ما يقابلها في الطبيعة مع مراعاة توحيد وحدات القياس ت

 0 
  سم في الطبيعة 111111سم على الخريطة يمثل   0  تعني كل ــــــمثال    
 111111 

 كم في الطبيعة " 1سم على الخريطة يمثل  0أي أن  " كل 
حيوووث يوووتم التعبيووور عووون المقيووواس بخوووط مقسوووم  لوووى وحووودات متماثلوووة بحيوووث تعطوووي البعووود  المقيررراس الخطررري : -3

 م المستخدم في عمل الخريطة تالحقيقي ألي بعد على الخريطة بالنسبة لمقياس الرس
 سم ت فيكون   1مثال   في المقياس المجاور طول كل جزء  

 كم في الطبيعة 1سم على الخريطة تمثل   1كل  
 كم في الطبيعة " 0.2سم على الخريطة يمثل   0أي أن المقياس  " كل  

الخريطوة يتوأثر بونفس العوامول  ويعتبر المقياس الخطي من أفضول طورق التعبيور عون مقيواس الرسوم ألنوب جوزء مون
 التي تتأثر بها من تمدد وانكما  ت

 

 أنواع اخلرائط  :
 خرائط تبين تضاريس سطح األرض مثل التالل والهضاب واألودية ت الخرائط الت اريسية : -1

 خرائط تبين تضواريس سوطح األرض باإلضوافة  لوى المظواهر الحضوارية التوي أقامهوا الخرائط الطوةوغرافية : -2
 اإلنسان ت

خرائط تبين تضاريس سطح األرض باإلضافة  لوى توزيوع الصوخور وعالقتهوا ببعضوها  الخرائط الجيولوجية : -3
 ت

 كم   0                         3                           6                          9
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 اخلـــرائط التضـــاريسيـــة
هو ذل  النوع من الخرائط الذي يبين أهم المظاهر التضاريسية السائدة على سطح األرض وذل  بواسطة خطوط 

وط وهمية تصل بين مجموعوة نقواط لهوا نفوس االرتفواع عون سوطح البحور وُتسومى وهي خط خطوط الكنتورتسمى 
 ت نقاط المناسيب

 

 قراءة املظاهر التضاريسية على اخلريطة  :
 هو مرتفع محدود عن سطح األرض تنحدر جوانبب في جميع االتجاهات ويتخذ عدة أشكال منها   الت  : -1

 حدار في جميع األجزاء تالتل منتظم االنحدار   يكون متساوي االن -أ

 التل غير منتظم االنحدار   يكون االنحدار مختلف في جميع األجزاء ت -ب

 يكون شديد االنحدار في األجزاء السفلية وينتهي بانحدار خفيف نحو األعلى ت”   قبة ” التل القبوي   -ج

 ار شديد نحو األعلى تالتل المخروطي   يكون خفيف االنحدار في األجزاء السفلية وينتهي بانحد -ء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزء من سطح األرض تنحدر جوانبب من جميع االتجاهات نحو نقطة مركزية ت :الحوض  -2

 منطقة مستوية تنخفض عن سطح األرض ت : السه  -1

 منطقة مستوية ترتفع عن سطح األرض ت : اله ةة -4

 
 
 
 
 
 
 
 

   ت  قةويت  قةويت  قةوي   ت  مخروطيت  مخروطيت  مخروطي   ت  غير منتظم االنحدارت  غير منتظم االنحدارت  غير منتظم االنحدار   ت  منتظم االنحدارت  منتظم االنحدارت  منتظم االنحدار

   سه سه سه    ه ةةه ةةه ةة   حوضحوضحوض
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 تمنطقة منخفضة بين قمتين لجبل واحد  : السرا -5

 منطقة شديدة االنحدار ويكاد يكون االنحدار فيها رأسيات ت :الجر   -6

 شق عميق وضيق بين جرفين ت : الخانق -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 منخفض في اتجاه معين من المنبع  لى المصب ت : الوادي -8

 امتداد ظاهر في جانب الجبل أو التل ت : الةروز -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   خانقخانقخانق   جر جر جر    سراسراسرا

   و ا د يو ا د يو ا د ي   ةر و زةر و زةر و ز
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 :  زاوية أو درجة االحندار
هي الزاوية المحصورة بين سطح ما والمستوط األفقي المتقاطع مع هذا السطح ت وتُفيد معرفة زاوية االنحودار فوي 

% ت أمووا 0 قامووة المشووروعات الهندسووية حيووث يمكوون  قامووة مطووار  ذا كانووت النسووبة المئويووة لالنحوودار ال تزيوود عوون 
% ت أما المناطق الصناعية يمكن  قامتهوا  ذا كوان 9عن  السك  الحديدية يمكن  قامتها  ذا كان االنحدار ال يزيد

 % ت02االنحدار ال يزيد عن 
 من خالل العالقة التالية   بي نقطتين ويمكن حساب درجة االنحدار

 فرق االرتفاع بين النقطتين  
 61     ×      ررررررررررررررررررررر   =      زاوية االنحدار   
 تين بالمترالمسافة األفقية بين النقط  

 المقياس بالمتر×  لحساب المسافة األفقية  =  المسافة بين النقطتين بالمسطرة  
 مثال  

؛    بين النقطتوين " م " في الخريطة المجاورة لحساب درجة االنحدار
   المقياس  لى المتر ليجب أوالت تحوي" ء "  

 كيلومتر 1سم يمثل  0كل 
 متر 1111سم يمثل  0كل 

 ون الزاوية  وبالتالي تك
  111  -  111 

 61   ×    رررررررررر  =      زاوية االنحدار
  1    ×1111 

 °1وبالتالي زاوية االنحدار  =   
 

 :  حساب مساحة املنطقة
 لحساب مساحة المنطقة التي تمثلها الخريطة نستخدم القانون  

 العرض الحقيقي×   مساحة المنطقة   =   الطول الحقيقي   
األبعواد الحقيقيوة مون علوى الخريطووة نضورب البعود بالمسوطرة مون علووى الخريطوة فوي مقيواس الرسوم ت فووي  ولحسواب

 المثال السابق تكون  
 1كم 001(  =    1  ×  1.2(   ×   )  1  ×  6.2مساحة المنطقة   =  ) 
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