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 (1)محبضرح 

 حعرٝفٖب ٗفرٗعٖب ..اىجٞ٘ى٘جٞب اىخرمٞبٞت

Structural Geology.. Its Definition and divisions 

: هة  ودةف وةر ل  اةر ا     (Structural Geology)الغيولوعيب الزركيجيةخ و  الجابييةخ  

رهزر ثف اسخ الزراكيت ا  ضيخ الضبنويخ الابرغخ من رعةر  خةرو  الرةةرح ا  ضةيخ علةي   ايةخ 

 ررسةر الغيولوعيةب الزركيجيةةخ ثسةجت الرةوا الزوزونيةخ   يةر الزوزونيةخ   (Deformation)الزةةوي  

 (:1علي ور ين  ييسين ه ب )الةول 

 هو ودف ور ل الغيولوعيب الزركيجيةخ  :(Structural Analysis)أٗالً: اىخحيٞو اىخرمٞبٜ 

 الةة ي يهةةزر ثف اسةةخ الزراكيةةت ا  ضةةيخ هافسةةيبل  ماةةة يبل  لةة لل وهةةو يرسةةر علةةي الزحايةةل الهافسةة  

  الزحايل ال اة ي.

يةةة ل الريبسةةبد ال جبلةةرح لا ةة بد  :(Geometric Analysis)( اىخحيٞللو اىْٖذسللٜ 1)

بلزةةبل  رحفيةةف نةةول الزركيةةت  وثعةةبة. الهافسةةيخ.  ي وةةن الرةةو  ع  ال يزيبييةةخ لاغسةةر ال ةةرري   ث

 الزحايل الهافس  يهزر ثبإلعبثخ  ن ا سئاخ الز  رجفو ثـ )مبذا  وين(.

يةة ل نةو ين مةن الزحايةل  ه ةب الزحايةل  :(Genetic Analysis)( اىخحيٞلو اىَْأل ٛ 2)

اة ي يهزر ثبإلعبثخ  ن ا سئاخ الز  رجةفو الاي بر   الزحايل الفيابميو .  ي ون الرو  ع  الزحايل ال 

 ثـ )ل بذا  كيف  مزي(.  هو  اي نو ين:

:  هةةو ر سةةير كي يةةخ د ةةو    ايةةخ (Kinematics Analysis)الزحايةةل الاي ةةبر    

 .(Strain)الزةوي  و  الغسر ال رري  وي ان  يهزر ثف اسخ ال طب  خ 
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هفف ه ا الزحايةل هةو ع ةبةح ثاةبق الرةوح : (Dynamic Analysis)الزحايل الفيابميو    

 .(Stress)الز  رسججذ و  رةوي  الغسر ال رري  وي ان  يهزر ثف اسخ اإلعهبة 

:  هةةو ودةةف وةةر ل الغيولوعيةةب الزركيجيةةخ  الةة ي يهةةزر (Geotectonics)صبنيةةبل: الغيوروزونةةل 

 ثف اسخ كي يخ نةوق الروا ال وونخ لازراكيت ا  ضيخ.

 

 انسيبث  يجين ور ل الغيولوعيب الزركيجيخ.(: مرطط 1لول )

 

 :(Geological Structures)اىخرامٞب اىجٞ٘ى٘جٞت 

 ه  ون بط هافسيخ من ال ةرو  ي وةن رحفيةف وثعبةهةب  ولةوبلهب  رو.يعهةب.  ا ز ةبةال  اةي 

 (:2وسجبة روونهب ررسر علي نو ين وسبسيين ه ب )الةول 
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:  هةةة  (Primary Geological Structures)( الزراكيةةةت الغيولوعيةةةخ ا  ليةةةخ 1)

الزراكيت الغيولوعيخ الز  رزوو  وصابق   ايخ الزرسيت  وي ونهب رزوو  نزيغخ وسةجبة  يةر روزونيةخ 

(Non-tectonic Causes)   مةن ومضازهةب: رراكيةت الزطجة (Stratification or Bedding) 

  المةةبد الاةةير  (Mud Cracks) الةةةروا الطيايةةخ  (Cross Bedding) الزطجةة  ال زرةةبط  

(Ripple Marks).ه . الزراكيت ا  ليخ ال رعاي ثف اسزهب الغيولوعيب الزركيجيخ  . 

:  هةة  (Secondary Geological Structures)( الزراكيةةت الغيولوعيةةخ الضبنويةةخ 2)

روزونيةخ الزراكيت الغيولوعيخ الز  رزوو  ثعف عر بم   ايخ الزرسيت  وي ونهب رزوو  نزيغخ  سةجبة 

(Tectonic Causes)  مةةن ومضازهةةب: الطيةةبد (Folds)  الوسةةو   (Fractures)  الزةة  رةةة ل 

[  (Faults) ال والةةةةةةة   (Veins) العةةةةةةةر ا  (Fissures) الةةةةةةةةروا  (Joints)]ال واخةةةةةةةل 

.  هةة . (Igneous Structures) الزراكيةةت الاب يةةخ  (Salt Structures) الزراكيةةت ال احيةةخ 

خ هةة  الزةة  يهةةزر ثف اسةةزهب  اةةر الغيولوعيةةب الزركيجيةةخ ث ر ةة  ال ز ضةةل ثبلزحايةةل الزراكيةةت الضبنويةة

 الزركيج . 

 

 (: مرطط انسيبث  يجين ررسي بد الزراكيت الغيولوعيخ ا  ليخ  الضبنويخ.2الةول )
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 إَٔٞت اىجٞ٘ى٘جٞب اىخرمٞبٞت:

  الز  من وثر.هب:رعف الغيولوعيب الزركيجيخ مه خ و  العفيف من العاوم الغيولوعيخ 

( الغيولوعيةةب الهافسةةيخ: لةةفا علبمةةخ ال اةةةةد الهافسةةيخ ر ةةة  ة اسةةخ ثايةةخ خةةرر ا سةةب  1)

 وه يخ ثبلغخ  ثربخخ  اف رةييف السف ة  ا ن با  ديش يغت وة  الوسو   ارغبهبرهب ثبلحسجب .

 ووال (.( عيولوعيب الا ط: العفيف من ال  بيف الا طيخ ر ضل مظبهر رركيجيخ )طيبد و  2)

( عيولوعيب ال ابعر: ع  رروير ا ه يخ ال اغ يخ لربم و  لغسر خةرري كةبل حر و  الحغةر 3)

 الواس  يزر من ةال  رحفيف وثعبة.   ضع  الجايوي.

ت الغيولوعيةخ كبلزوسةراد ( الغيولوعيب ال بييةخ: رةررجط الرزانةبد ال بييةخ ثوعةوة الزراكية4)

  الطيبد.

 

 حسخْذ إىٖٞب اىجٞ٘ى٘جٞب اىخرمٞبٞت: إٌٔ اىعيً٘ اىجٞ٘ى٘جٞت اىخٜ

ي ون الرو  و  ع ي  العاةوم الغيولوعيةخ مزراثطةخ  مزفاةاةخ مة  ثعوةهب   يحزةبط كةل ماهةب 

علي اآلةر   وي ب يزعا  ثبلغيولوعيب الزركيجيخ  ة وخبل وة  وةرل الزحايةل الزركيجة   و نهةب رعز ةف 

 ر وسبسيبل  من اثر. ه . العاوم مب يا : اي  فة من العاوم الز  يعف ثعوهب مسب فال  ثعوهب اآلة

 هو من العاوم ال ه خ عفال و  ة اسخ الزراكيةت  :(Geophysics)اىجٞ٘فٞسٝبء  (1)

الضبنويخ الزحذ سطحيخ  عذ و  ه ا الاول من الزراكيت ال ي ون ة اسز  ثبل ةةبهفح 

العيايةةةخ  لةةة لل يةةةف   ثبسةةةزرفام الطةةةرا الغيوويزيبييةةةخ ووةةةالل  ةةةن الجيبنةةةبد 

 ال سزح اخ من د ر اآلثب .
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رررجط الوضير من مظبهر لول ا     :(Geomorphology)اىجٍٞ٘٘رف٘ى٘جٜ     (2)

ثبلزراكيةةةةت الغيولوعيةةةةخ  لةةةة لل وةةةةب  معروةةةةخ طجيعةةةةخ العاللةةةةخ ثةةةةين نةةةةول الزركيةةةةت  الةةةةةول 

 الغيومو وولوع  الابرظ  ا  رعف  سياخ من  سبيل ة اسخ الزراكيت ا  ضيخ الضبنويخ.

ع  رحفيف نةول ال ةرو  ال زعرضةخ لازةةوي  يسةب ف  :(petrology)عيٌ اىصخ٘ر     ( 3)

كضيرال و  معروخ نول الزركيت  وسجبة روون   وبل رو  الاب يخ الثف و  رةةول الزراكيةت الاب يةخ  

 ال رو  ال احيخ رةول رراكيجبل ماحيخ   لوةل ماه ةب وسةجبة  ميوبنيويةبد ةبخةخ ثة . ووةالل  ةن 

بثخ ال ةرو  لازةةوي  رعز ةف  اةي نةول ال ةرو   وبل ةرو  ال زبريةخ ذاد اسةزغبثخ ذلل وةب  اسةزغ

 مرزا خ  ن اسزغبثخ ال رو  الوي يبييخ.

رعف رغب ة ميوبنيل ال رو  ال  ف   :(Rock Mechanics)ٍٞنبّٞل اىصخ٘ر    ( 4)

الاةةبرظ الةةرييل ل عروةةخ كي يةةخ اسةةزغبثخ ال ةةرو  لازةةةويهبد   طجيعةةخ العاللةةخ ثةةين نةةول الزركيةةت 

 نو يةخ ال ةةرو    كة لل  اللةةخ ارغبهةبد الرةةوا و  اإلعهةبة ال سةةاط  نو يةخ و  لةةول الزركيةةت 

 الابرظ  ارغبه .
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 -األسئيت:

  رف الغيولوعيب الزركيجيخ صر ثين ور  هب ث رطط مرز ر. -1

 Structural Analysis, Geometric ةةةةرف ال  ةةةةةطاحبد  االريةةةةخ:  -2

Analysis, Geotectonics, Dynamic Analysis, Kinematics) 

Analysis, Geological Structures,  Primary Geological 

Structure, Secondary   Geological Structures                          

                                            

 .مرز ر رف الزراكيت الغيولوعيخ  ثين انوا هب ث رطط  -3

 العاللخ ثين الزراكيت الغيولوعيخ  العاوم الغيولوعيخ االةرا. ضح  -4

رواةةر  ةةن اه يةةخ الغيولوعيةةب الزركيجيةةخ ثبلاسةةجخ لاعاةةوم االةةةرا مةة  ذكةةر اثةةر. االمضاةةخ  -5

  ن ه ا ال وضول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


