
 

[d, 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 محمد راشد عبود + د. عايد حسين وردأ.د.   اسم استاذ المادة :  دة :    التحليل التركيبي                                                     الما

 1صفحة | 

 

 

 

  اىثبىثت اىَرحيت :          اىثبّٜ  اىفصو اىذراسٜ :        خحيٞو اىخرمٞبٜاىاسٌ اىَبدة  :  

 أسخبراىيقب اىعيَٜ :                                   أ.د. ٍحَذ راشذ عب٘داسٌ اسخبر اىَبدة :  

 د. عبٝذ حسِٞ ٗرد                                        اىيقب اىعيَٜ : ٍذرش                       

 

 

 قبئَت اىَصبدر

 . 2002ٗاثق غبزٛ, . اىجٞ٘ى٘جٞب اىخرمٞبٞت -1

2- Structural Geology  .Fossen H. ,2012. 

3- Structural Geology. Groshong R. H. ,2006. 

4- Structural Geology .Ragan D. M. ,2009. 

5- The techniques of modern structural geology. V.2, Folds 

and Fractures .Ramsay, J. G and Huber, M. I ,.1987. 

6- Principles of Structural Geology  . .Suppe, J ,1985. 

7- Earth Structure An Introduction to Structural Geology 

and Tectonics .Van der Pluijm, B.A. and S.Marshak ,

1997. 

 

 

 

 

 



 

[d, 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 محمد راشد عبود + د. عايد حسين وردأ.د.   اسم استاذ المادة :  دة :    التحليل التركيبي                                                     الما

 16صفحة | 

 

 

 

 (3)محبضرح 

  Stress and Strainاالجٖبد ٗ االّفعبه اىعالقت بِٞ 

ة يسةةرط  اةةي ال حةةو  بعهةةة   االن عةةب  ديةةش ا  االبعهةةالعاللةةخ ثةةين اال اةنةةب. رطةةط ال يجةةين      

 .Horizontal axisثيا ب االن عب  يسرط  اي الحو  االور   Vertical axisالع وةي 

 اف رعر  خررح  اي لول اسطوان  الي عهف انوغبط  موا.ي الي محو  االسةطوانخ ٗ      

  .الحبخل يس ي ثبلزر ير  يزر دسبث   اي لول نسجخ مئويخوب  االن عب   
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ديةش ا    (Brittle Substances)االن عب  لا ةواة الهةةخ  - هو مرطط االعهبة: A   اىَْحْٜ

 (20,000)    اةةف  خةةو  لي ةةخ االعهةةبة ال سةةاط الةةي  (Elastic)الا ةةوذط يةةةو. ث ةةو ح مرنةةخ 

الا وذط.  ا  ال ي نسةجخ رر ةير ي ةل اليهةب الا ةوذط هة   (Rupture) ياهب   ثب نف/ انظ مرث 

 (Non- Plastic Deformation)ديش ال يوعف رةوي  لف    0,5%

يز ةةرف ث ةةو .    ال ضبليةةخ لا ةةواة الافنةةخ ديةةش ا  الا ةةوذط ال ةةرريي ضةةل الحةةب:  Bاىَْحْللٜ 

ثعف ذلل ي ل   %1ثب نف / انظ مرث   رر ير ي ل الي  (24,000)رحذ لي خ عهف ر ل   مرنخ

الةة ي يظهةةر .يةةبةح الزر ةةير  (Plastic Deformation)الاةةف  االن عةةب    ا الزةةةويخ  الةي دبلةةخ

 ثةول مسز ر م  اسز را  االعهبة ال ساط ثةول صبثذ ة   وي .يبةح. 

  اذ يظهر الا وذط (Plastic Deformation)ي ضل الاول اال زيبةي لازةوي  الاف  : cاىَْحْٜ 

ثب نف/ انظ مرث   رر ير  (28,000)لغبيخ ال رري ال ساط  اي  االعهبة ان عبال ا  رةويهب لفنب" 

.  م  .يبةح االعهبة يظهر الا وذط ال رري ان عب  ا  رةوي  لف  اكجر  .يبةح رر ير 1.4%

 اكجر.

يظهةةر . ديةةش (Plastic Deformation)ي ضةةل الاةةول الةةةبي  لازةةةوي  الاةةف  :  Dاىَْحْللٜ 

ثب نةف / انةظ  (28,000)الا وذط ال رري رةويهب مرنب" لغبي   خةو  الغهةف ال سةاط  اية  لي ةخ 

   يزةو. ث و ح لفنخ ثطريرزين ه ب:  ثعف ذلل . %2مرث   يراورهب ظهو  نسجخ رر ير لف هب 

  يزطات اعهةبة مسةاط ي ةل %3 ر ل الي نسجخ رر ير   لف  رةوي  اي لح و    .1

بل رب مةخ ثا اةي نرطةخ  اةي ال احاة  ديش رسة ي  ثب نف / انظ مرث .  (35,000)الي 

 الزةة  رعز ةةف  اةةي  ةةفح  وامةةل مضةةل ة عةةخ  (Ultimate Strength)العظ ةةي 

 الحرا ح   الوغط ال ح و . 

اعهبة  ثوعوة   يسز ر االن عب  ا  الزةوي  %3  خو  نسجخ الزر ير الي ثعف .2

 . ثب نف/ انظ مرث . (35,000)مزابل   ن لي خ 
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 اىع٘اٍو اىَؤثرة عيٚ سي٘ك اىَ٘اد 

هةة  خةة بد مز خةةاخ وةة  ال ةةرو  مضةةل الزركيةةت :  Inherent propertiesال ةة بد ال ز خةةاخ 

الرةوا  ال يوبنيويةخ لا ةرو   اةي خة برهب الفاةايةةخ رعز ةف   ال عةفن   الاسةيظ  ال سةبميخ... الة .

   الةةي العوامةةل ال ةة صرح  ايهةةب ثعةةف رووياهةةب مضةةل الوةةغط ال ح ةةو   ة عةةخ الحةةرا ح ثبإلضةةبوخ

 ال حبليل ال ب ح من ةاللهب    الولذ.  

  (Confining Pressure)اىاةط اىَحص٘ر 

لغر  معروخ ر صير  بمل الوغط ال ح و   اي ال ةرو  ن ةة  ن ةوذط اسةطوان  ثطةو         

ط  اةي الا ةوذط ضةغط سر    الطو  يوو  اكجر من الرطر ثعةفح مةراد  ثعةف ذلةل نسةا 10ررريجب 

                (   الغهةةةةةف االنوةةةةةغبط 2 =3)       (Hydrostatic Pressure)هبيف  سةةةةةزبريو 

(    (Compressive Stress   يسةةاط ث ةةو ح موا.يةةخ ل حةةو  االسةةطوانخ ال ةةرريخ.  لا ةةة

الوغط ال ح و   اي خرو  الحغر الغيري   ك ب موضح و  الةةول مضب   اي ذلل هو ر صير 

 الزبل :
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جعخ ماحايةةةةةةةةةةةةةةةبد ثوةةةةةةةةةةةةةةةغط مح ةةةةةةةةةةةةةةةو  مرزاةةةةةةةةةةةةةةةف هةةةةةةةةةةةةةةة  هاةةةةةةةةةةةةةةةب  سةةةةةةةةةةةةةةة     

كغر/سر ( 4000 3000 2000 1000 700 300 1)
2

كل ماحا  ي ضل ساو  الحغةر الغيةري   

 -ي ون روضيح ه . ال احايبد كبالر :رحذ الوغط ال ح و . 

A-  سةر ادةف كغر يسةب يالوغط ال ح و   الهواق ديش ن وذط و/
2
 يسةب ي ايوةب  ادةف   

رحةذ اعهةبة انوةغبط   لا وذط يز رف ر رف مةر . (Atmosphere)  ضغط عوي

كغر/سر 2800 ي ل الي
2
 . (Rupture) صر ي ةل ثبلزوسر 

B- كغر/سر300 مح و  هبير سزبريو  رحذ ضغط   ن وذط
2

رةةو.   ديش يظهةر الا ةوذط 

كغةر/ سةر 3500  اف  خو  االعهبة االنوغبط  الي  .و  الجفايخ مر 
2
 نسةجخ رر ةير  

 .  (Rupture) ةل ثبلزوسري ل يرح صر ل زرح رةو. لف  يظهر الا وذط   0.3%

C-   كغر/سةر700 ن وذط رحذ ضغط هبير سزبريو  مح و
2

  ديةش يظهةر الا ةوذط رةةو. 

كغةر/ سةر 3600مر  و  الجفايخ.   اف  خو  االعهبة االنوغبط  الي 
2
 نسةجخ رر ةير  

   يظهر الا وذط رةو. لف  ل زرح ل يرح صر ي ةل ثبلزوسر. 0.35%

D-  كغر/سةر 1000مح ةو  هبيف  سةزبريو  ن وذط رحذ ضغط
2
زةةو. ث ةو ح يديةش انة   

كغر/سر 38000اعهبة انوغبط   %0.4  خوال الي نسجخ رر ير  مرنخ و  الجفايخ
2
    

عهةبة زيبةح االل الحبعخ ة   مسز ر ثةول رزةاة نسجخ الزر ير ثعفهب يزةو. ث و ح لفنخ 

 . االنوغبط 

E- كغر/سةر 2000مح ةو   هبيف  سةزبريو  ن وذط رحذ ضغط
2
يز ةرف الا ةوذط ديةش   

كغر/سر 38000اعهبة انوغبط   اف %0.4  نسجخ الزر ير ر رف مر   خوال الي
2

  

.يةةةبةح لي ةةةخ االعهةةةبة صةةةر يز ةةةرف ر ةةةرف لةةةف   رةةةزةاة نسةةةجخ الزر ةةةير رةةةف يغيب مةةة  

 . االنوغبط 
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F-   ( 4000 3000 2000 1000ال احايةةبد الزةة  ر ضةةل الوةةغوط ال ح ةةو ح )يالدةةع ا

كغر/سر
2 

   اي  ول ال احايبد الزة  انزهذ ثسجت رولف االةزجب   ليسذ ثسجت االنهيب 

 . الز  انزهذ ثسجت االنهيب  (1 ,300 ,700)ر ضل ضغط مح و  

G-  كغر/سةر 1000الوغط ال ح و  اكجر مةن  الز  يوو  ويهبيالدع و  الا بذط
2
 ر ةجح   

ا اةي لاوخةو  ة بعهانحزبط الي   %20 نسجخ رر يرالوخو  الي   ثعف ال رو  الوا.

 ال ررح ر جح الوا ثزيبةح الوغط ال ح و .  ا   ه ا يعا  الي نسجخ رر ير اكجر.

 

 ح ثٞر اىاةط اىَحص٘ر عيٚ ٍقبٍٗت اىخنسر ٗ ىذّٗت اىصخرة 

 يوضح ر صير الوغط ال ح و   اي مرب مخ الوسر لعفح انوال من ال رو   وةنب.الةول 
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A-  ا  االنهيب  لجل الزوسر % 2-1ال رو  ثحف ة    رزةو.ثب  1 اف ضغط عوي . 

B-   5اكضر من  الحغر الغيري   السغيل  يزةو. ثب   1000رحذ ضغط مح و% 

 . ا  االنهيب  لجل الزوسر

C-   السغيل    %50الحغرالغيري ثحف ة يزةو.   ثب  2000رحذ ضغط مح و  

 . ا  االنهيب  لجل الزوسر %20الحغر الرما  اكضر من 

نسزازظ من ال رطط ا ال. ا  ال ررح رز رف ر رف لف   رزةاة نسجخ الزر ير ويهب م     

 الوغط ال ح و ..يبةح 

 

  Temperatureدرجت اىحرارة 
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ر صير ة عخ الحةرا ح  اةي سةاو  ال ةرو  ي وةن ا  يحسةت مةن الزغةب ة ال رزجريةخ الربخةخ    

 و ح لفنخ اكضر من ال والذ الجب ة.االن عب  مضب   اي ذلل ال والذ الحب  يزةو. خ-ث رطط الغهف

رحةذ ضةغط   خخرو  ال رمةر االسةطوانيخ ال زو لة اعريذ  اي اةنب. يوضح رغب ةالةول      

 -را ح مرزا خ:د ضغط عوي  ثف عبد 1000مح و  

مر نةخ اظهةر دةف ثف عةخ دةرا ح الغروةخ   لا ةوذط عةبف ال احا  العاوي لزغرثخ وعريذ -1

كغر/سر 2000 انوغبط   اف عهف
2
. 

اظهةر  مئةوي  150ثف عةخ دةرا ح   اي ن وذط عةبف ال احا  الوسط  لزغرثخ اعريذ  -2

كغر/سر 1000 انوغبط  مر نخ  اف عهفدف 
2
.  

مئوي  اظهر  150 ال احا  الس ا  لزغرثخ اعريذ  اي ن وذط  طت ثف عخ درا ح   -3

 . 2كغر/سر 500دف مر نخ  اف عهف 

 

عهةةةف  لا ةةوذط دةةةب  يازماةةب %10 رر ةةةيرالح ةةةو   اةةي  ةةةةال  ال رطةةط ا مةةن يالدةةع       

الةةي ف عةةخ دةةرا ح الغروةةخ ثالا ةةوذط الجةةب ة يحزةةبط ثيا ةةب   2كغر/سةةر 3300 ي ةةل الةةي انوةغبط 

كغر/سر  2800اعهبة انوغبط  ي ل الي 
2
 لزحري  ن ل الاسجخ من الزر ير.  

  Timeاى٘قج 

لوةن ثعةض   ثبلزغب ة ال رزجريةخ لذ طويل ي عت ر ضيا الع ايبد الغيولوعيخ رحزبط الي        

الزغب ة رزعبمةل مة  الولةذ  م وةن ا  رعطة  نجة ح  ةن رة صير الولةذ  اةي سةاو  ال ةرو  مضةل 

 . (Viscosity)الاز عخ    (Strain Rate)نسجخ الزةو.    (Creep)رغب ة الزدف 
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  -االسئاخ:

روار  ن العاللخ ثين االعهبة  االن عب  و  ال رو   ا سر مرطط م  ل يوضح  -1

 ذلل.

 وضح ر صير الوغط ال ح و   اي ساو  ال رو .كيف ر -2

 روار  ن ر صير الوغط ال ح و   اي مرب مخ ال رو  لازوسر  لف نخ ال ررح. -3

  اي ساو  ال ررح.  ضح ر صير اةزالف ة عخ الحرا ح  -4

 


