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  األرضية والمواد العمليات

 الدورة الجيولوجية

 أو األرض سطح على الموجودة الموادُخلقت  األرض، تاريخ من سنة مليار 6.4 ال معظم خالل
هذه . جيةوالبيولو  والكيميائية الفيزيائية العمليات من العديد بواسطة دمرتو  قرب سطح األرض

 - يالجو  الغالفو  والماء، وهي اليابسة – األرضية لموادا تنتجبشكل مستمر التي تعمل  عملياتال
 لحقيقةا في وهي الجيولوجية، الدورة باسم العمليات هذه إلى يشار ،. إجمااللبقائنا ةالضروري
 :ورات الفرعيةالد من مجموعة

 الدورة التكتونية 
 الدورة الصخرية 
 الدورة الهيدرولوجية 
 الدورات البايوجيوكيميائية 

 ةالدورة التكتوني

 وتنتج ألرض،ا قشرة تشوه التي النطاق واسعة الجيولوجية العمليات إلى التكتونية مصطلح يشير
 قوى طةبواس التكتونية العمليات قاد. تُ والجبال والقارات المحيطات أحواض مثل أرضية أشكااًل 
 أناه الشكل في موضح هو كما األرض، داخل عميقة
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  قشرة األرض وغالفها الصخري

 الصخري الغالفالتي تدعى و  الخارجية، الطبقة. ألرضا طبقاتناه دالشكل أ يوضح    
lithosphere، يوجد الصخري الغالف تحت. عمقالمادة األ من صالبة وأكثر أقوى هي 

 وجودةم نسبيا القوة واطئة صخورل حارة تتدفق بمرونة طبقةوهي  ،asthenosphere ثينوسفيرساأل
 علماء أثبت المحيطات، وأحواض لقارات تفصيلية دراسة خالل من. كم 052 حوالي عمق على

 كيلومترات بضعة من ويتراوح كم، 022 حوالي يبلغ الصخري الغالف سماكة متوسط أن األرض
 622 إلى 02 إلى المحيطات أحواض تحت كيلومتراً  002 إلى المحيط وسط حواجز قمم تحت
 ةلقشر ا صخور تكون. األرضية القشرة هو الصخري الغالف من الخارجي الجزء .القارات تحت كم
 لقشرةا من كثافة أكثر هي المحيطية القشرة ولكن ،أسفلها الصخور من المعدل في كثافة أقل

 في كم، 7 ليحوا األرضية القشرة سمك متوسط يبلغ: أيضاً تكون أنحف  المحيطية والقشرة .القارية
 .الجبلية المناطق تحت كم 72 لىإ تصلو  المعدل في كم 02 حوالي القارات سماكة تبلغ حين

 
 إلى بةنس تتحرك غالف الصخريال صفائح تسمى كبيرة أجزاء إلى الصخري الغالف يقسم   

 باسم ةً مجتمع األلواح هذه وتدمير وحركة أصلتصاحبة مع الم العمليات ُتعرف. البعض بعضها
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 أو محيط حوض من جزءو  قارة على الصخري الغالف صفيحة تشتمل أن يمكنالصفيح.  تكتونية
 مريكاأ الشمالية، أمريكا ،ئالهاد المحيط صفائح هي الصفائح أكبر بعض. فقط محيط حوض

مهمة على  هيو  األصغر الصفائح من العديد هناك لكن ، واألسترالية األفريقية األوراسية، الجنوبية،
 تحدث حيث اً جيولوجي نشطة مناطق هي الصخري الغالف صفائح بين الحدودإن  .إقليميمقياس 
 منالمادة  يتم تدويرو  ،تتشكل الصفائح وتدمر الحدود، هذه عند .البركاني والنشاط الزالزل معظم
 اتالعملي تسمى المستمر، التدويرإعادة  وبسبب .أخرى مرة والعودة القشرة إلى األرض باطن

 .التكتونية الدورةإجماال ب التكتونية

 أن فكرة .عهام القارات تحمل فإنها ،وق االسثينوسفيرالغالف الصخري ف صفائح تتحرك بينما   
 العالم بلق من العشرين القرن أوائل في مرة ألول ااقتراحه تمفقد  جديدة؛ ليست تتحرك القارات
 سيما الو  القارات،شكل  علىاعتمادا  القاري االنجراف على أدلة قدم الذي فيجنر، ألفريد األلماني

 تؤخذ لم لك،ذ ومع. وأفريقيا الجنوبية أمريكا في الموجودة األحافير وتشابه األطلسي، المحيط عبر
 ركوأد معروًفا، يكن لم الصخري الغالف صفائح وجود ألن الجد، محمل على فيجنر فرضية

 أواخر حتى نيك لمو . المحيط قاع في كثافة األكثر المواد جرف تستطيع ال القارات أن الجيولوجيون
 مناطق في .القارية للحركة معقولة آلية وضع تمو  ،البحر قاع اتساع اكتشاف تم عندما ،الستينات

الف غال صفائح حواف إلى باستمرار جديدة قشرة تضاف ،حواجز االتساع المسماة البحر قاع
 تدميرري جي ،جري تشكل حافة صفيحةي بينما .الحاجز عن بعيداً  الصفائح يدفع مما ،الصخري
 القشرة برع قارةال تتحرك ال وهكذا، .االندساس نطاق في صخريال الغالفويغوص  ،المقابلة الحافة

 ث عننبح زلنا ما الجيولوجيا، علم فيالصفيحة.  حركةمن خالل  معها حملتُ  ولكنها المحيطية
 الحراري لحملا يكون أن المرجح من أنه نعتقد لكننا الصفائح، تكتونية قودت التي الدقيقة اآللية

convectionإلى ترتفعو  كثافة أقل تصبح فإنها األرض، في عميقا الصخور نتسخي يتم . بينما 
 لتغوص يكفي ماب كثيفة وتصبح تبرد، فإنها جانبي، بشكل الصخور تتحرك بينماو حواجز االتساع. 

 .االندساس مناطق في

  أنواع حدود الصفائح 

وهي  لحدودا من أنواع ثالثة على الصفائح تحتوي ،الصفيحة تدميرو  حركةو  لتشك لدورة نتيجة
 مناطق لب ضيقة شقوًقا ليست الحدود هذه أن نفهم أن المهم منحدود متباعدة ومتقاربة وتحول. 

  .الكيلومترات مئات أو لعشرات تمتد
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 Divergent Boundariesحدود متباعدة 
ان حواجز وسط المحيط هي حدود تباعد حيث تحدث عملية تمدد قاع البحر. هنا الصفائح 

انبي الحاجز يتحركان بعيدا عن بعضهما البعض كحزام ناقل عمالق. تسلسل التكتونية على ج
ندما العملية ع تبدأيظهر كيف يعتقد العلماء نشؤ هكذا مراكز تمدد.  أدناه شكلالفي  األحداث

صعود الصهارة من الجبة باتجاه الغالف الصخري الصلب. ان في تسبب حجيرة الحمل الحراري ت
ة كبيرة من تولد كمي أيضاسبب انبعاج الغالف الصخري فقط ولكنها القوة الصاعدة للصهارة ال ت

الشدي داخل الصخور الهشة نسبيا. وفي النهاية تتشوه الصخور وتتكسر. هذا التكسر  اإلجهاد
استمرت القوى  إذاالكسور بالصهارة.  تمتلئيقود الى تطور نطاق كسر خطي حيث ما عادة 

ى طول نطاق الكسر بشكل يشبه خطوات السلم ليكون الشدية، عندئذ يمكن للصدوع ان تتطور عل
 . Grabenتدعى  وأيضا Rift Valleyتدعى وادي الصدع  منخفضهمعالم 

 
 يظهر تطور نظام حاجز وسط المحيط أحداثتسلسل  

مواقع تمدد قاع البحر المدروسة جيدا. بطول  أكثرمن  األطلسيربما يعتبر حاجز وسط 
سلسلة جبلية في العالم. اعتمادا على عمر  أطوليعتبر نظام الحاجز هذا  كيلومتر ألف 04حوالي 

يون ، حسب الجيولوجتساعمن مركز اال وأبعادها األطلسيالصخور البازلتية المكونة لقاع محيط 
 سم كل سنة.  0.5تمدد قاع البحر بمعدل 
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 Convergent Boundariesحدود متقاربة 
رافقة ، تنتج القوى االنضغاطية المتتساعن الصدع ومراكز االبخالف القوى الشدية التي تكون وديا

مع الحدود المتقاربة سالسل جبلية معقدة. عالوة على ذلك، يمكن ان تتواجد المجاميع المختلفة 
 أنواعتج هذا في المقابل ينو للقشرة القارية والمحيطية متصادمة مع بعضها عند الحدود المتقاربة. 

ما يلي: هي كو المجاميع المتنوعة للحدود المتقاربة  أدناه شكلالي فيتضح مختلفة من الجبال. 
ختلفة الم األنواع بإيجازسوف نستكشف  قارية. –قارية وقارية  –محيطية ومحيطية  –محيطية 

 الناتجة عن هذه التصادمات. األرضية األشكال وأنواعللتصادمات 
 شكل)الن محيطيتان عندما تتصادم صفيحتا oceanic – oceanicمحيطية  –محيطية 

المغطاة بالبازلت غوران مسببة انبعاج القشرة وتشكل خندق  األلواحسوف تعاني احدى  (A أدناه
مع اللوح الهابط حيث يعمل على تقليل نقطة  األسفلحمل الراسب الغني بالماء نحو محيطي. يُ 

ن خالل الصفيحة ع مهذا عادة ينتج صهارة بتركيب بازلتي ترتفو انصهار الصخور في الجبة العليا. 
مع الوقت، ال تؤدي و  .Island Arc قوس جزيرةالمنبعجة لتشكل سلسلة من جزر بركانية تدعى 

نماعمليات الغوران الى نمو الجزر فقط،  سوف تنتج صهارة انديسايتية. يمكن ان تتكون صخور  وا 
جودة في ة المو االندسايت عندما تسبب الصهارة البازلتية المرتفعة انصهار المعادن السيليكي

الصخور المحيطة. هذه المادة سوف تندمج مع الصهارة وتغنيها بالسليكا بعملية تدعى الهضم 
assimilation. 

بالسيليكا  أكثرمع الوقت، عمليات االنصهار الجزئي والهضم سوف تنتج صخور قشرة غنية 
ال  إنهاف أقدم،الجزر  سأقواولكن اقل كثافة مقارنة مع القشرة البازلتية. هذا يعني كلما تصبح 

نظام . جزر اليابان هي مثال جيد لأكثرعموما تحتوي صخور انديسايتية  فقط ولكن أكبرتصبح 
 نضوجا والكبيرة نسبيا والمتركبة من صخور قشرة اقل كثافة نوعا ما. األكثرالجزيرة البركانية 
تتضمممممممممممممن الحدود المتقاربة اصممممممممممممطدام   oceanic – continental قارية –محيطية 

( وتقود الى غوران ونشممممممممممماط بركاني. في هذه الحالة، B ناهدأ شمممممممممممكل)الصمممممممممممفائح قارية ومحيطية 
البركانية على الصممممممممممفيحة القارية ولذلك يشممممممممممار لها بقوس قاري  األشممممممممممكالالنتيجة سمممممممممملسمممممممممملة من 

continental arc   . تذكر ان الغالف الصخري القاري اقل كثافة بكثير من الصفيحة المحيطية
ومعادن فيرومغنيسمممية اقل نسمممبيا. عندما تتصمممادم الصمممفيحتان  أكثربسمممبب غنى الصمممخور بسمممليكا 

 األمثلة لأفضممممممم أحدكثافة.  األكثركثافة فوق الصمممممممفيحة المحيطية  األقلتطفو الصمممممممفيحة القارية 
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يبا الجنوبية هنا تقر  ألمريكاية هو على طول الشمممممممماطئ الجنوبي محيط –على حد صممممممممفيحة قارية 
تكون الحافة الكاملة للقارة متقاربة مع صممممممممممممفيحة محيطية مكونة خندق محيطي ونظام قوس قاري 

 معروف بجبال االنديز.

 
 مختلفة االنواع المختلفة لحدود الصفائحة المتقاربة تنتج اشكال ارضية 

القارية والجزر تبنى بواسطة الصهارة التي تشتق  األقواسمن المهم ان نؤكد ان كل من 
الصخري المحيطي. هذه العملية تولد صخور نارية تصبح جزء من الصفيحة من غوران الغالف 

تمرة للصفائح التدوير المس إعادةذات تركيب غرانايتي.  أرضيةالتي لم تغور، منتجة في النهاية كتل 
مليون  022المحيطية وتكوين صخور قارية جديدة تفسر لماذا القشرة المحيطية بعمر اقل من 

مليار سنة. ان دراسات عمليات  0.4حتوي القارات على صخور قديمة بعمر لماذا ت وأيضاسنة. 
 لأفضوقادهم الى تفسير  األرضالغوران ساعد العلماء في كشف تاريخ االندساس او نطاق 

 للمخاطر الجيولوجية المترافقة مع الزالزل واالنفجارات البركانية.
لمتقاربة هي للحدود ا األخير النوع continental – continentalقارية  –قارية 

الن كال صفيحتي الغالف الصخري متركبة  (.C عالهأ شكل)ال عندما تتصادم صفيحتان قاريتان
قليلة الكثافة وكالهما قابل للطفو نوعا ما، فال يوجد هناك غوران.  مادة غرانايتيةفي هذه الحالة من 

 وأيضا البحر بدال من ذلك تتصادم الصفيحتان مجبرتا الصخور باالرتفاع عموديا فوق سطح
 أثيرتباتجاه االسثينوسفير الضعيف. في هذه الحالة تكون الصخور تحت  األسفلباالندفاع نحو 

هذا يؤدي الى انهيار الصخور قرب السطح من و قوة انضغاطية كبيرة جدا مما يسبب تشوهها. 
لسلة ستشوه لدن. النتيجة هي  أعمقخالل التكسر والطي، في حين سوف تعاني الصخور المدفونة 

. يشير إقليميجبلية خطية مؤلفة من صخور متصدعة ومطوية بشدة معظمها عانى تحول 
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بين  كأصرةلكونها تعمل  suture zonesجبلية بانطقة درزية  أحزمةالجيولوجيون دائما الى هكذا 
 .أرضيتينكتلتين 

 Transform Boundariesحدود تحول 
 ح هي حدود التحول حيث تسود القوى القصيةالرئيسية الثالث من حدود الصفائ األنواعاخر 

بين صفيحتين. في هذه الحالة تسحق او تنزلق الصفائح على بعضها البعض على طول صدوع 
في ستينات القرن الماضي عندما الحظ العلماء حيود او انحراف  أوالالتحول. حددت تلك الصدوع 

 نمط متعرج.  المحيط مكونتافي حواجز وسط 

تقع  التالي،وبع مراكز التمدد، تقع معظم صدوع التحول في الصفائح المحيطية. بسبب ترافقها م
المحيطات ويوجد قليل منها نسبيا على القارات. مثال جيد  أسفلالغالبية العظمى من حدود التحول 

 على حد التحول هو صدع سان اندرياس في كاليفورنيا/الواليات المتحدة. 

 triple ةالثالثي التقاطعات باسم المناطق هذه وتعرف ،ئحصفا ثالث تنضم المواقع، بعض في
junctions . 

 الحالية والقارات بانجيا 

دلة أ هناكو  .القارات ومواقع الحالية األشكال عن المسؤولة هي الصخري الغالف صفائح حركة
ليون م 022 منذ (فيغنر ألفرد اقترحه الذي االسم وهو) بانجيا تسمى عمالقة قارة تفكك جيدة على

 022 ىمد علىقاع المحيط  . توسعسابقة قارية اصطدامات من نفسها بانجيا تشكلت. وقد سنة
 والقارات لشماليةا أمريكا نع أوراسيا الجنوبية، اليابسة عن الشمالية وأمريكا أوراسيا فصل سنة مليون

 .البعض بعضها نع (سترالياوأ ، الجنوبية القطبية القارة ، الهند ، أفريقيا ، الجنوبية أمريكا) الجنوبية
 األبيض البحر اسمب اليوم المعروفة الصغيرة البقايا تاركا وأوروبا أفريقيا بين تيثيسال بحر قنغلإ

 أعلى) الهيمااليا جبال منتجة بالصين، الهند اصطدمت سنة، مليون 52 حوالي قبل. المتوسط
 . اليوم يحدث يزال ال االصطدام هذاو  .التبت وهضبة( العالم في جبال

 البيئية والجيولوجيا التكتونية الدورة

تولد  يضاأولكنها  فقط،ان نظام حركة الصفائح ليست مسؤولة عن توجيه الدورة الصخرية 
معالم سطحية رئيسية على كوكبنا. سوف نتطرق الى بعض الطرق التي تؤثر فيها تكتونية الصفيح 

 على حياة البشر والمجتمعات الحديثة.
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 يعية المخاطر الطبNatural Hazards 
ناك العديد من العمليات الجيولوجية التي تخلق مخاطر طبيعية للبشر والمجتمع. سوف ه

حيث كل  ،األرضيةنركز على المخاطر المتصاحبة مع الزالزل واالنفجارات البركانية واالنزالقات 
ية تحدث على لبركانمنها متعلق بشكل واضح بتكتونية الصفيح. ان غالبية الزالزل واالنفجارات ا

الناس من تلك المخاطر يعتمد بشكل  يواجهمستوى الخطر الذي  طول حدود الصفائح. لذلك ان
 .األرضيةكبير على مكان تواجد البشر نسبة الى حدود الصفائح 

 سوف نجد ان الخطر النسبي من تلك المخاطر فقط،تأملنا في الزالزل واالنفجارات البركانية  إذا  
ل ان . يمكن للزالزل على سبيل المثاأدناه جدولاللنوع حدود الصفيحة كما مؤشر في  يتغير وفقا

تحدث بعيدا عن حدود الصفيحة ولكن معظمها يحدث على طول حدود الصفائح حيث تخضع 
. ان كمية الطاقة المتحررة من الزلزال مرتبطة مباشرة بكمية اإلجهادالصخور الى كميات كبيرة من 

داخل الصخور قبل تحطمها عندما تصل الى حد المرونة. الن الصخور يمكن  المختزن اإلجهاد
من الطاقة عندما تتعرض الى قوى انضغاط او قص بدال من قوى الشد،  أكثران تخزن كميات 

مخاطر . الالتحولشيوعا على طول الحدود المتقاربة او حدود  أكثرفان الهزات الرئيسية تكون 
اجد فقط في مناطق حيث تكون الصخور قابلة لالنصهار عميقا تحت تتو  أخرىالبركانية من جهة 

السطح وتتولد الصهارة. ان تكون الصهارة عندئذ مقيد بحدود التباعد وحدود التقارب المتضمنة 
 غوران.

 الخطر النسبي للزالزل والمخاطر البركانية عند انواع مختلفة من حدود الصفائح يوضحجدول 

الخطر النسبي  ةوضعية الصفيحة التكتوني
 للمخاطر الزلزالية

الخطر النسبي 
 للمخاطر البركانية

 معتدل معتدل تباعد
 رئيسي رئيسي محيطية –تقارب: محيطية 
 رئيسي رئيسي قارية –تقارب: محيطية 

 ال يوجد رئيسي قارية –تقارب: قارية 
 ال يوجد رئيسي تحول
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  الموارد الطبيعيةNatural Resources 
 يضاأن لبقاء البشر على قيد الحياة، ولكنها توفر يالمياه والطعام الضروري ضاألر وفر ت

ة ممكنا. ترتبط الصفائح التكتوني أمراالموارد المعدنية والطاقة التي تجعل من تمدن المجتمعات 
ي العديد . فاألمطارتساقط  وأنماط األرضجزئيا مع توفير المياه والطعام كونها تؤثر على مناخ 

مياهها من  تيتأوالتي  األنهارالجافة في العالم يعتمد الناس تقريبا وبشكل كامل على  اليماألقمن 
ذوبان الجليد. هذا الجليد في المقابل يتراكم على قمم الجبال والتي ارتفعت عاليا فوق سطح البحر 

ياه مبسبب القوى التكتونية. على سبيل المثال، يعيش الماليين من الناس ممن يعتمدون على ال
ديز في ، وجبال االنأسياجبال الهيمااليا في  أسفلالناتج عن ذوبان الجليد في مناطق صحراوية 

على تكون  اأيضالشمالية. تؤثر الصفائح التكتونية  أمريكاالجنوبية وجبال الروكي في  أمريكا
 وخصوبة التربة.
سعة من الموارد تعتمد المجتمعات الحديثة على منظومة وا والطعام،الى المياه  إضافة

يا التي ننعم بها. ال تتوزع الرواسب المعدنية عشوائ السلع والخدماتالمعدنية وموارد الطاقة لتجهيز 
حول العالم، ولكنها نوعا ما تتكون تحت ظروف جيولوجية محددة جدا مرتبطة بالدورة الصخرية 

ها تاريخ تكتوني في منطقة ل والصفائح التكتونية. وبالنتيجة، تمتلك بعض الدول حظ جيد كونها تقع
جعلها تمتلك رواسب معدنية وموارد طاقة لها قيمه عالية. على سبيل المثال، المملكة العربية 

 ريقيةاألفالسعودية غنية جدا بسبب وجود ترسبات النفط الضخمة، في حين العديد من الدول 
 قة.المجاورة بقيت فقيرة نتيجة االفتقار الى الموارد المعدنية والطا

 المناخ  
 اأيضالذي يستلمه الكوكب من الشمس، ولكن  اإلشعاععلى مقدار  األرضعتمد مناخ ي

 األرضو محكوم بسلسلة من التفاعالت المعقدة بين الغالف الجوي والغالف المائي والغالف الحياتي 
ولوجي. ثر على المناخ خالل الزمن الجيالصلبة. دعونا نتأمل كيف يمكن للصفائح التكتونية ان تؤ 

من الحرارة  تنقل كميات ضخمة أدناه شكلالعلى سبيل المثال تيارات المحيط الرئيسية المبينة في 
الزمن  تتغير مواقع القارات خالل حيثما. األرضوالمياه، وبالتالي تلعب دورا مهما في تنظيم مناخ 

. ان رضاألدورات تيارات المحيط ومناخ  أنماطير الجيولوجي بسبب االنجراف القاري، كذلك تتغ
ثير مهم ينتج سالسل جبلية كبيرة )كالهيمااليا واالنديز( والتي لها تأ أيضاانتقال الصفائح التكتونية 

 حول العالم. األمطارتساقط  أنماطعلى 
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 طاتوالمياه في المحيتغيير مواقع القارات يؤثر على مناخ االرض من خالل تغيير دوران الحرارة  يوضحشكل 

 بمعدالت انبعاث الغاز والرماد األرضمناخ  يتأثرانتشار الغالف الجوي،  أنماطالى  إضافة
ان  اخ بسببالمنالبركاني الى الغالف الجوي. على سبيل المثال، يؤثر الرماد البركاني على برودة 

ثاني  . يمتلكاألرض الشمسي الذي يضرب سطح اإلشعاعالحبيبات المحمولة جوا تقلل من كمية 
سبب ثاني . على العكس، ياألرضيةمشابه ولذلك يساهم في تبريد الكرة  تأثيرالكبريت  أوكسيد
الكربون المنبعث خالل االنفجارات البركانية تدفئة الكوكب حيث يصطاد هذا الغاز بعض  أوكسيد

مكن ان يكون اني يكالبر الحرارة التي تشع الى الفضاء الخارجي. ولذلك معدالت التغير في النشاط 
. ان معدالت التغير في نشاط بناء الجبال األرضعلى نظام مناخ  األمد معقدة وطويلة تأثيراتلها 

ليه من تكون ي مشابه. كلما يزداد النهوض التكتوني، كلما تزداد التعرية وما تأثيريمكن ان يكون له 
الكربون  يدأوكسمهم النه يزيل ثاني  للحجر الجيري في الدورة الصخرية. ان ترسب الحجر الجيري
 من الغالف الجوي الذي يصطاد الحرارة المشعة الى الفضاء.

  تطور الحياةDevelopment of Life 
لتكتونية الصفيح بالنسبة للبشر هو الدور الحاسم الذي لعبته في  أهمية األوجه أكثر أحدن ا

ان الحياة قد تكون نشأة حول المخارج  ناآلتطور الحياة على كوكبنا. يعتقد العديد من العلماء 
. حيث هناك نوع من البكتريا الحديثة وجدت األرضالبركانية على قاع البحر منذ بداية تاريخ 

مزدهرة قرب الغازات الحارة والموائع المتصرفة من مخارج في قاع البحر على طول المراكز 
 المفتوحة.

 المشتركة للنمو القاري واالنجراف القاري الى التأثيراتحالما ترسخت الحياة البرية، قادت 
الحية التي نراها اليوم. ان نطاق الغور يسمح للقارات بالنمو  األشكالضخم ووفرة  أحيائي عتنو 

اعات متنوعة بارتف أرضية أشكالعلى حساب الغالف الصخري المحيطي، وان بناء الجبال ينتج 
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باالزدياد، وقادت  األرضن سمح عندئذ لسكان خالل الزم األرضيةمختلفة. ان زيادة المساحة 
مى عندما بدأت القارة العظ أكثر. ازداد التنوع أكثر أحيائيالمتنوعة الى تنوع  األرضية األشكال

راف باالنج المفتتة األرضيةمليون سنة مضت. عندما بدأت الكتل  005بانجيا بالتكسر منذ حوالي 
 .رأكبالموجودة بالتطور بعزله مؤدية الى تنوع  األرضيةالحياة  ألشكالكل على حدا، سمح 

 الدورة الصخرية

 واحد أو مجموعة معادن والتي هي مواد متبلورة متواجدة طبيعيا معمعدن  من ركام هي الصخور
 الدورة لىع فهي تعتمد األخرى؛ ورات الفرعيةالد بكافة الصخرية دورةال ترتبط .محددة خصائص
 والدورة ،ادةفيما يتعلق بالم يوجيوكيميائيةاالب والدورة والطاقة، ةلحرار فيما يتعلق با التكتونية

 وتحجر بيوالترس نقلوال والتعرية التجوية عمليات في تستخدم التي لمياه،فيما يتعلق با الهيدرولوجية
 يمكنال أنه إ وخصائصها، تكوينها في كبيرا اختالفا تختلف الصخور أن من الرغم على .الرواسب
 هذه نعتبر قد. (ناهأد الشكل) الصخرية دورةال في تشكلها لكيفية وفقا عامة أنواع ثالثة إلى تصنيفها
 التيو  لألرض، الداخلية بالحرارة مسيرة الصخور تدوير إلعادة واسعة االنتشار عمليةهي  الدورة

 ينتج صهرةالمن الصخور تبلور إن .التكتونية الدورة التي غطست بفعل الصخور تعمل على إذابة
ن م بالقرب أو السطح عند الصخور تتحللا. سطحه وعلى األرض سطح تحتنارية  صخوًرا
 أحواض إلى الثلجو  والمياه الرياح تنقلها رواسبمنتجتا  التجويةفعل ب ياً فيزيائو  كيميائياً  السطح
 لالتحو ) رللتحج تخضع المطاف نهاية في الرواسب من المتراكمة الطبقات. المحيط مثل ترسيبية

 تغير)عميقا  نةالمدفو  الرسوبية الصخورتتحول  قد .الرسوبية الصخور للتتشك ،(صلبة صخرة إلى
 والتي حولة،مت صخور إلنتاج كيميائياً  النشطة السوائل أو الضغط أو الحرارة طريق عن( الشكل في
 لةمتحو  أو نارية ةر صخ أن تتغير يمكن .أخرى مرة الدورة وتبدأ ،تنصهرو  أعمق مدفونة تكون قد
 التي خرةالص نوع يعتمد باختصار، .التعرية أو للتجوية التعرض دون جديدة متحولة صخرة إلى

 ة.الصخر  بيئة على الصخرية دورةال في تكونت
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 الدورة الهيدرولوجية

 لشكلا) أخرى مرة والعودة الجوي الغالف إلى المحيطات من المياه حركة هي الهيدرولوجية الدورة
 لسطحيا جريانالو  والهطول التبخر طريق عن ، تعمل الدورةالشمسية الطاقة. مسيرة بفعل (أدناه

 من القربب نشطةتكون  الدورة في المياه إجمالي من جًدا قليلة كمية فقط ي.السطح تحت تدفقالو 
 تحت والبيئات واألنهار، الجوي، الغالف في المياه جميع فإن المثال، سبيل على .األرض سطح

 في 77 من أكثر) المجموع من مائةال في 2.0 حوالي سوى ليست األرض في الضحلة السطحية
 بالقرب وأ على البحرية غير المياه من الصغيرة الكمية هذه فإن ذلك، ومع (.المحيطات في المائة
 نحتو  المحلول، في الكيميائية العناصر وفرز حركة تسهيل في للغاية مهمة األرض سطح من

 .المائية مواردنا فيروتو  الرواسب ترسيبو  ونقل صخور،تجوية الو  الطبيعية، المناظر

 الدورات البايوجيوكيميائية

 بقةط) الجوي الغالف خالل من عناصر أو عنصر تدوير أو نقل هي يوجيوكيميائيةابال دورةال
 لمائيا الغالف ،(لألرض الصخرية الخارجية الطبقة) الصخري الغالف ،(باألرض المحيطة الغازات
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 وجدت حيث ياألرض الجزء) الحيوي والمحيط ،(جوفيةال المياه األنهار، البحيرات، المحيطات،)
 بالدورات ثيقاو  ارتباطا مرتبطة يوجيوكيميائيةاالب الدورات أن التعريف هذا على ويترتب. (الحياة

 وكذلك ركانية،الب العمليات من المياه التكتونية الدورة توفر .والهيدرولوجية والصخرية التكتونية
. وكيميائيةيوجياالب الدورات في المنقولة األرضية المواد وتغيير كيللتش الالزمة والطاقة الحرارة
 الكيميائية للعناصر والتخزين النقل عمليات من العديد في والهيدرولوجيا الصخور دورات وتشارك

  .والصخور والتربة الماء في

 المعادن 
كيب وله تر  المعدن هو مادة صلبة غير عضوية متواجد طبيعيا ومركب من عنصر أو أكثر

البالسممتيك فالزجاج و  معادن،الصمملبة  األجسممامبلوري يعود إلى الترتيب المنتظم للذرات. ليسممت كل 
ليسممممتا معادن بسممممبب ان ذراتهما غير مرتبة في تركيب بلوري ويشممممار إليها بغير متبلورة أو عديمة 

رارة مل مثل الحاوي محدد. ان عوايغير طبيعية. كما ان المعدن له تركيب كيم أيضمماالشممكل وهي 
والضممممممممغط واألوكسممممممممجين ومحتوى الحامض كلها تلعب دور في تحديد كيفية تكون المعادن. يوجد 

وفقط بضممممع عشممممرات تؤلف غالبية  شممممائعة،منها فقط بضممممع مئات  العالم،معدن في  6522تقريبا 
ب التركي الصممممممممالبة، البريق، اللون،الصممممممممخور. كل نوع معدن متميز بمجموعة من الخواص مثل 

 اوي وانتقال الضوء تحت المجهر.يلكيما
 المعادن المهمة المكونة للصخور 

بضع عشرات منها تعتبر هي المكونات  أن إال معدن، 6222من  أكثرعلى الرغم من وجود      
. تلك المعادن القليلة تعتبر دائما مهمة لدراسات بيئية عديدة وضرورية في األرضيةالشائعة للمواد 

 المجاميع المعدنية الرئيسية. اآلنسوف نناقش  كالصخور. األرضية تحديد معظم المواد
  المجاميع السليكيةSilicate groups 
في تركيبها الكيميائي  O واألوكسمممممممجين Siالمعادن التي تتضممممممممن عنصمممممممري السمممممممليكون  إن      
جميع ل األسممممممممماسممممممممميةالمعادن المكونة للصمممممممممخور وفرة. ان كتلة البناء  ثرأك. وهي سممممممممميليكيهتدعى 

  أيوناتهرمي الشممممممكل مؤلف من  األسممممممطحرباعي  أوكسممممممجين –المعادن السممممممليكية هي سمممممميلكون 
سمممممممممليكون صمممممممممغيرة في المركز. قد يتواجد رباعي  أيوناتكبيرة نسمممممممممبيا عند الزوايا مع  أوكسمممممممممجين

 ةيسالسل منفردة او مزدوجة او صفائح أومنفصل  أسطحفي بنية معدن معين كرباعي  األسطح
  سيوم،الكالمثل  األخرىمع العناصر  األسطحرباعي  أوكسجين –او شبكة معقدة. يتحد سليكون 
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ة المكونة اهم المعادن السليكي إنمتنوعة.  سليكيهلتكوين معادن  واأللمنيومالصوديوم  المغنيسيوم،
 دسبار, المايكا ومجموعة المعادن الفيرومغنيسية.مجموعة معادن الفل الكوارتز،للصخور هي 

 –بتركيب شبكي من سليكون  2SiOالسليكون  أوكسيدهو شكل من ثاني  Quartzالكوارتز      
ادة من مكن تمييزه ع. ياألرضيةالمعادن وفرة في القشرة  أكثر أحدوهو  األسطحرباعي  أوكسجين

من صممممممممممممالبة الزجاج وكذلك من خالل مكسممممممممممممره المحاري. ان  أكبرخالل صممممممممممممالبته والتي تكون 
ولكن معظم بلورات الكوارتز تحتوي شمممممموائب تجعلها بيضمممممماء او وردية  اللون،الكوارتز النقي عديم 

 بب مقاومتهبسممم الشممماطئورمال  األنهارالكوارتز معدن شمممائع في  إناو اسمممود مدخن.  أرجوانيةاو 
 العالية لعمليات التجوية الطبيعية. 

تحاد باال وألمنيوموهي سمممليكات المنيوم تحتوي سمممليكون وأوكسمممجين  Feldspar  لفلدسبببارا     
. ألسممطحارباعي  أوكسممجين –صمموديوم او كالسمميوم في تركيب شممبكي من سممليكون  بوتاسمميوم،مع 

. األرضممممممميةمن القشمممممممرة  %42تؤلف وفرة من المعادن المكونة للصمممممممخور و  األكثروهي المجموعة 
وهي مهمة تجاريا في صمممممممناعات السممممممميراميك والزجاج. تتلون هذه المعادن بالوان رمادية او وردية 

 وتكون صلبة الى حد ما. 
الذي  8O3(Na,K)AlSiهو الفلدسمممممممبار القلوي  األولهناك نوعان رئيسممممممميان من الفلدسمممممممبار. النوع 

البوتاسممممممميوم او الصممممممموديوم. اما النوع الثاني فهو فلدسمممممممبار من الفلدسمممممممبار الغني ب أنواعيمثل عدة 
الذي هو سمممممممممممممملسمممممممممممممملة من المعادن التي تمتد من معادن  8O2(Na,Ca)Al(Si,Al)Siبالجوكليز 

فلدسمممممممبار غنية بالصممممممموديوم الى معادن فلدسمممممممبار غنية بالكالسممممممميوم. قد تتجوى معادن الفلدسمممممممبار 
 كيميائيا لتكون معادن طينية.

اسممممم لمجموعة مهمة من المعادن المكونة للصممممخور متكونة من صممممفائح هو  Micaالمايكا       
اوكسمممممممممممممجين رباعي االسمممممممممممممطح تشممممممممممممممل المايكا عديمة اللون او المسمممممممممممممكوفايت  –من سمممممممممممممليكون 

2(OH)10)O3(AlSi2KAl  والمممممايكمممما الفيرومغنيسمممممممممممممميممممة او المممممايكمممما السمممممممممممممموداء او البممممايوتممممايممممت
2(OH)10O3AlSi3K(Mg,Fe) تنفصمممممممممممممل  أيفصمممممممممممممال قاعدي كامل . تتميز مجموعة المايكا بان

لتمكن  راناألف أبواببموازاة قاعدة البلورة وتتقشمممممر الى صمممممفائح. يسمممممتخدم معدن المسمممممكوفايت في 
 الشخص من رؤية ما يتم طبخه داخل الفرن.

هي مجموعة من المعادن   Ferromagnesian Minerals المعادن الفيرومغنيسبببببببية      
  سمممممود،امع الحديد والمغنيسممممميوم. وهي معادن غامقة ) واألوكسمممممجينالسمممممليكية يتحد فيها السمممممليكون 
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اخضر( في معظم الصخور. ان المجاميع الثالثة المهمة للمعادن الفيرومغنيسية المستخدمة  بني،
في تحديد الصممممممخور النارية او الصممممممخور المتكونة من تصمممممملب الصممممممهارة وهي مجموعة االوليفين 

4SiO2(Mg,Fe)  أسممممممطحاوكسممممممجين رباعي  –من سممممممليكون وهي مجموعة من المعادن المتكونة 
للمغنيسممممممممممممميوم والحديد بكميات متفاوتة من اوليفين غني بالمغنيسممممممممممممميوم الى  إحاللمنفرد مع وجود 

وهي سممممممممملسممممممممملة منفردة من  6O2Si2(Ca,Mg,Fe)اوليفين غني بالحديد. مجموعة البايروكسمممممممممين 
وهي سممممممملسممممممملة  22O8Si5(Mg,Al,Fe)2(Na,Ca)(OH)2ومجموعة االمفيبول  األسمممممممطح،رباعي 

. بسمممبب كون هذه المعادن ليسمممت مقاومة جدا األسمممطحرباعي  أوكسمممجين –مزدوجة من سمممليكون 
ا بسرعة. تتغير او تزال من مواقعه أن إلىلعمليات التجوية والتعرية، تميل المعادن الفيرومغنيسية 

 األكاسمميد. ةدباألكسممخالل العملية الكيمياوية المعروفة  األوكسممجينفهي تتجوى بسممهولة وتتحد مع 
 مع العناصر الفلزية كالهيماتايت والليمونايت. تتحد المعادن األوكسجينهي مركبات معدنية تربط 

ما تتواجد القابلة للذوبان. عند واألمالح األطيانلتكون  األخرىالفيرومغنيسية بسهولة مع العناصر 
بحذر  هذه الصمممممخور المعادن الفيرومغنيسمممممية بوفرة هذا ينتج صمممممخور ضمممممعيفة. يجب التعامل مع

 يحوي على صخور غنية بالمعادن الفيرومغنيسية. إنشاءعندما يتم تقييم موقع 
  المكونة للصخور  األخرىالمعادن المهمة 

على معادن مهمة خصموصما الفلزات يمكن اسمتخراجها  األرضميةتحتوي المواد  Oxides األكاسيد
في  أهميمةالفلزات  أكثرلمنيوم من . ربمما يعمد الحمديمد واال Oresبشممممممممممممممكمل مربح تمدعى الخماممات 

.  مواأللمنيو مجتمعاتنا الصممممممناعية، حيث يتم اسممممممتخراجهما من خامات حاوية على اكاسمممممميد الحديد 
 هو البوكسايت. أهمية األلمنيومخامات  وأكثرهو الهيماتايت  أهميةخامات الحديد  أكثر

ربونايتي هو الكالسمممممممممممممممايت اهم معدن كا بيئيا، Carbonate Mineralsالمعادن الكاربونايتية 
(. يعد هذا المعدن المكون الرئيسمممممممي للحجر الجيري والرخام. ان  3CaCO)كاربونات الكالسممممممميوم 

لفة من مؤ  أصمممممممممممممممدافالعديد من الكائنات البحرية من المحار والرخويات الى الفورامنيفيرا تمتلك 
نتجتا ه تذيب الكالسممممممايت ممعادن كاربونايتية. ان التجوية الكيمياوية لهكذا صممممممخور بواسممممممطة الميا

 تكهفات وبالوعات وحفر سطحية.
 أيضممممممما( ومعروف  2FeSان البايرايت )كبريتيد الحديد  .Sulfide Mineralsمعادن كبريتيدية 

بذهب الحمقى هو معدن كبريتيدي. يمكن للكبريتيدات ان تكون مصممممممممممممممماحبة للتدهور البيئي على 
و المناجم صممممممممممممممخور حاملة للفحم تحوي معادن ا األنفاقسممممممممممممممبيل المثال عندما تقطع الطرق او 
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كوين مركبات بوجود الماء لت األوكسمممجينكبريتيدية. ان الكبريتيدات المنكشمممفة تتاكسمممد او تتحد مع 
 .األخرىوالبيئات  األنهارمثل حامض الكبريتيك الذي قد يلوث 

هب وهي المعادن المتكونة من عنصمممممممممممممر واحد كالذ     Native elementsالعناصببببببببر الحرة 
  بعض في ولكن ،ما حد إلى صممممممممغيرة تراكمات في تواجدت ما عادةوالفضممممممممة والنحاس والماس. 

 المعادن هذه راجاسممممتخ في نسممممتمر بينما. التعدين لتبرير كافية بكميات عليها العثور يتم األحيان
 .الزيادة في البيئي التأثير سيستمر ،واطئة درجة ذات رواسب في

 الصخور

 خورالص - األرضية المواد أن وراتها الفرعيةود الجيولوجية الدورة حول مناقشتنا تأوضح    
 أن ابقالقد ذكرنا س .ديناميكية أرضية عمليات خالل من وتدميرها يجري خلقها وتغيرها– والمعادن
 حرياتالت في المستخدم التعريف هو هذا. ندمع من أكثر أو ركام من معدن واحد عن عبارة الصخرة

 ألن يء،الش بعض مختلفة التطبيقية الجيولوجيا مصطلحات أن غير .التقليدية الجيولوجية
 الجيولوجيا في .الهندسي التصميم على تؤثر التي بالخصائص يهتمون تطبيقيينال الجيولوجيين
 مواد ؛ وتدعىرتفجي دونب إزالتها كنيم ال التي األرض لمواد ةالصخر  مصطلححتفظ بي التطبيقية،
 لحجرا اعتبار يمكن وهكذا،حفر اعتيادية بالترب.  معدات باستخدام حفرها يمكن التي األرض
 لصالالص أن حين في تربة،( مرصوص بشكل ضعيف أو رديء اللصقال) للغاية الهش الرملي

 إلى يدةمف معلومات تنقل العملية المصطلحات هذه. صخرة عليه يطلق قد جيد بشكل المضغوط
تماسك م يرغ المثال، سبيل على الطين،ف .التقليدية المصطلحات من أكثر والمصممين المخططين

 عن بارةع بالطين الموصوفة المواد أن المتعاقدين أحد يفترض قد. بسهولة إزالته ويمكنعموما 
 أن تبين اإذ. تفجير ونبد المادة إزالة يمكن أنه معتقًدا حفر، مهمة ل منخفضة هي مناقصةو  تربة

 النوع هذا جنبت يمكن. بكثير أغلى وهذا تفجيره، إلى يضطر فقد جيد، بشكل مضغوط الصلصال
بالغ أولي تحري إجراء طريق عن األخطاء من  . صخرةعتبر الطين يكي  المتعاقد وا 

 قوة الصخور

 تلك مثل ة،عيفالض الصخور. وموقعها ونسيجها تركيبها باختالف يةاألرض موادال قوة تختلف  
 تحت اتقريبً  تتدفق أو زحفت قد ،حديدومغنيسية متغيرة معادن من العديد على تحتوي التي

 هوو  رانيت،الغ فإن أخرى، ناحية ومننفق خاللها.  حفر جًدا الصعب من ويكون معينة ظروف
لك ذأو تدعيم قليل. ومع  ميدعت إلى تحتاج ال قوية صخرة يكون ما عادة جدا، شائع ناري صخر
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 قوة تكون أن يمكن وبالتالي،. ويتشوه أيضا يتدفق قد األرض أعماق في المدفون الغرانيتفإن 
 جهاداإل بأنها يةاألرض مادةال قوة توصف ما عادةً . مختلفة بيئات في تماًما مختلفة الصخرة

 من هذه المادة. عينة لكسر الالزم يالشد أو يالقص أو يطاضغناإل

 المحصور غير االنضغاط مقاومة ألنلما كانت أعمق تحت األرض، تزداد قوة الصخور ك    
 الصخور فإن ،ن ناحية ثانيةوم. (محصورة)دفن الصخور يتم عندما االنضغاط مقاومة من أقل

 نفس لها خصائص وجود) موحدة الخواص وال الصخرة( في كل موحد تركيب من) متجانسة ليست
 نقاط عيينت من نتمكن أن قبل موجودتين الحالتين كلتا تكون أن ويجب ،( اتجاه كل بموازاة القيم
ما  صخرة أداءأن  لضمان( SF) أمان عامل نعين فإننا لذلك .مادة ألي تماًما بها موثوق قوة

قط. ف المفترضة قوتها من لجزء الصخور تحميل يتم ، أي متوقع؛ هو كما األرجح علىسيكون 
 بتحميل سنقوم فإننا الصخور، من معين نوعل 02 أمان عامل بتعيين قمنا إذا المثال، سبيل على
 وةقتقرير ل الالزم االختبار يكون أن يمكنانضغاطها.  قوة من فقط بالمائة 02 ل الصخور تلك

  .فقط الكبيرة الهندسية للهياكلما ينجز  عادةً  لذلك مكلًفا، الصخور

 ،الصخرة رو كس أنظمة ينتبهوا إلى أن أيضا الكبيرة البناء مشاريع تخطيط مهندسي على يجب  
 تتمزق نأ يمكن ذلك، على عالوة. الكسور واتجاهتكرار  من كبير بشكل تأثرت الصخور قوة ألن

بة إلى نس جانب يتحركفيها  التيو  الكسر أنظمة أو الصدوع كسور طول على بالحركة الصخور
 غيرةص ةشعري كسور من الحجم حيث من الصخور في الكسور تتراوح أن يمكن .اآلخرالجانب 

 من قرببال الصغير النشط الصدع حتى. أندرياس سان نطاق صدع مثل كبيرة صدوع أنطقة إلى
 . آخر موقع عن للبحث كافياً  سبباً  يكون أن يمكن كبير بناء لسد المقترح الموقع

تحركت  تيال تلك) النشطة الصدوع أنظمة على بالكسور المرتبطة والمخاطر المشاكل تقتصر ال   
 تنتج قد والتي ،إلى التجوية يخضع فإنه كسر، تطوربمجرد أن ي (.الماضية سنة لفاأل خالل
 األرضية القاتاالنز  سهليُ  امزيتً  سطًحا تصبح وقد مستقرة غير المعادن هذه تكون قد. طينية معادن

 أن من الرغم على لذلك،. الصخور لتنتقل خالل للمياه مفتوحة قنوات فتنشئتغسل األطيان  قد أو
 الصدوعو  الكسور فحص يجب أنه إال الهندسية، الهياكل استقرار على خطر يعد النشط صدعالت

  .الهيكلية السالمة من قدر أقصى لتحقيق بعناية وتقييمها النشطة غير الصغيرة
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 أنواع الصخور

 فًقاو  بشكل تقليدي الصخور فالشائعة. تصن الصخور بعض خصائص أدناه الجدول يلخص
 أهمية أكثر يكون نسيجال. (الحبيبات وترتيب والشكل الحجم) ونسيجها( المعدني يبالترك) معدنيتهال

 يحدد فإنه ،(ورالكس من مختلفةال نواعاأل) التركيب مع جنب إلى جنبا ألنه، البيئية، الجيولوجيا في
 الصخور.  وفائدة قوة

 
 الصخور النارية

 شبه رةحا يةأرض مادة من متحركة ةكتل وهي الصهارة، من تبلورت صخور هي النارية الصخور  
 الصخور تشكل .الصخري الغالف في أوأعلى االسثينوسفير  في تولدت قد تكون ربما التيو  سائلة
 ية. األرض قشرةال في الصخور جميع من المائة في 72 من أكثر معا والمتحولة النارية

 تسمى جةالنات النارية رالصخو  فإن األرض، سطح تحت بلورتوت ببطء تبردكانت الصهارة  إذا  
 لحبيباتا ه يمكن رؤيةأن أي حبيبات،خشنة ال تكون أن إلىجوفية ال النارية الصخور تميلجوفية. 
 الصهارة ترتفع دماعن .التبلور أثناء نسبيا البطيء التبريد بسبب المجردة بالعين منفردةال المعدنية
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 الصخور من أجزاء تنفصل ما غالًباو  ،قتحمهت الذي الصخر تزيح فإنها السطح، نحو المنصهرة
 inclusions الدخيلة المعادن باسم والمعروفة ،الغريبة الكتل هذه .تبلورها أثناءتندمج و  المقتحمة

 .القسري االندساس على جيد دليل هي

الية ع محصورة غير انضغاطية مقاومة ولها عام بشكل قوية جوفيةال النارية الصخور تكون  
 رانيتغصخور ال ،. عمومارالتكس ودرجةحبيباتها  حجم على رانيتالغصخور  قوة تعتمدنسبيا. 

 الصخور .سبيان الصغيرة الحبيبات ذات رانيتالغصخور  من أقوى هي نسبيا الكبيرة الحبيبات ذات
 الغالب يف مرضية تكون كبير، بشكلحوي على كسور ت لم ما ،الجوفية الحديثة غير المتجوية

 فإنها ،بشكل أقتصادي الصخور هذهأمكن قلع  إذا. الهندسية شاءاتاإلنالعمليات و  أنواع لجميع
 ؛المباني على إكساء أو، واجهة للخرسانة، حجر مكسر بناءكمادة  جيدة مصادر تكون ما غالًبا

  التعرية. من المنحدرات لحماية( الصخور من كبيرة كتل) رب راب أوحجر مكسر لمواد الملء، 

 افتراض مناآل من فليس ،الجوفية للصخور عموًما المناسبة زيائيةالفي الخصائص من الرغم على  
 ساًساأ توفر ال قد المثال، سبيل على. منها المقصود للغرض ُمرضية الصخور هذه جميع أن

 الصخور لىع خاص بشكل ينطبق هذا. و جًدا الكبيرة الثقيلة للهياكل كاف   بشكل وآمًنا مستقًرا
 قبل عاله(.)الجدول أ ضعيفة حديدومغنيسية معادن على تحتوي التي الجوفية فوق القاعدية النارية
 خرائط رسم تضمني ميداني تقييم إجراء الجيولوجيينالمهندسيين  على يجب ،وثقيل كبير هيكل بناء
 ق صدعنطا ددحُ  إذا للخطر المشروع يتعرض قد. األساس صخور على مختبريةفحوصات و  حفرو 

 . آخر ناري جوفي صخر أو رانيتغ المادة أن من الرغم على المقترح، الموقع في

 تتشكلهي بالسطحية. و  بقليل تحته أو األرض سطح على تتبلور التي النارية الصخور تسمى   
 جمدتت صهارة) بركاني حطام من أو( منصهرة حالة في بركان من تتدفق صهارة) بركانية حمم من

الصخور حمم بركانية بالبركانية المتبلورة من  وتدعى الصخور (.بركان من رهاتفج أثناء بسرعة
البازلتية )متركبة من فلدسبار ومعادن حديدومغنيسية وكوارتز(، وربما تكون أقوى من صخور 

 من زوايا ذات شظايا) بركانية شيابري مع بركانية حمم تدفقخلط  إذا ،ن ناحية أخرىومالغرانيت. 
 ممح منيهرب  ازغك أنتجت جفائية أو سميكة يةحويصلأنطقة  مع أو( مواد اخرىو  متكسرة حمم
 البركانية لحمما تدفقات فإن ذلك، على عالوة. كبير حد إلى الناتجة الصخور قوة تقليل يتم قد ،تبرد
 ثناءأ يتشكل رالتكس من نوع وهو ،تمفصل عامودي ممتد تظهر ما غالباً  بردت وتجمدت التي

 تحت اتفراغ على أيًضا المتجمدة الحمم تدفقات تحتوي قد .الصخور قوة من يقلل وقد التبريد
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 كبيرة مياتك تحمل أو التي فوقها المادة وزن من تنهار قد والتي الحمم، أنابيب باسم ُتعرف األرض
 البناء وأ التصميم أو التخطيط مراحل أثناء مشاكل يسبب أن منهما ألي ويمكن الجوفية، المياه من

 .للمشروع

 من متنوعة مجموعة تنتج بركان منالمقذوفة  ، tephra التيفرا أو ة،البركاني الحمم حطام   
 بالرماد ملم 6 عن قطرها يقل زجاجصخر و  شظايا من المكون الحطام ويسمىالسطحية.  الصخور
 لطفا عليه يطلق فإنه مًعا، ملحوًما أو املتصقً  أو مضغوًطا الرماد هذا يكون عندما البركاني؛

tuff .عن بارةع عام بشكل فإنها ،لصقه أو تهصالب مدى على تعتمد فالط وةق أن من الرغم على 
 إلى فالط بعض أن يتغير يمكن. جًدا منخفضة طاضغان قوة لها تكون قد رخوة ضعيفة صخرة
 بعدد يتابنتونال توسعي مبللة، تكون عندما. للغاية مستقرة غير مادة وهو يت،ابالبنتون يعرف طين
 مزجها يتم اعندم ،التيو  أكبر شظايا أيًضا البركانيةالمقذوفات  اطنش وينتج. األصلي حجمه مرات
 هذه قوة تكون قد. agglomerateرصيص بركاني  أو بركانية يشيابر  تشكل مًعا، لصقهاو  بالرماد
 يتوقف ذاوه بكثير، ذلك من أقل تكون أو جوفيةال الصخور في الموجودةالقوة  لتلك مماثلة المادة
 الرصيص البركانيو  البركانية البريشيا فإن ،عموماو  .مع بعضها بيبات المنفردةحال ارتباط كيفية على

 يتم عندما تنتج التي الناعمة المواد من والمتغيرة الكبيرة الكمية بسبب ارديئً  خرسانًيا ركاًما نشكالي
  .الصخور تكسير

 حول ماتميتع إجراء الصعب فمن ،تركيبها في كبير حد إلى تختلف السطحية الصخور ألن   
 ياكلاله بناء قبل دائًما ضرورًيا الدقيق الميداني الفحص يكون محددة؛ الستخدامات مالءمتها
 ،طحيةس صخور على هندسية مشاريع وبناء وتصميم تخطيطإن  .صخور كذه مثل على الكبيرة

 لبشك هذا . تأكدبالمخاطر ومحفوفة معقدة تكون أن يمكن ،وخصوصا حطام المقذوفات البركانية
 06 مقتل عن أسفر مما أيداهو، والية فيسد تيتون  فشل عندما ، 0774 يونيو 5 في مأساوي
لحاق شخصا  تشوهد ،االنهيار حدوث قبل. الممتلكاتاضرار  في دوالر مليار 0 من يقرب ما وا 
 تتح تطور قد ةالمتدفق المياه من نفًقا أن إلى بقوة يشير مما الخزان، في أمتار عدة بعد على دوامة
ب بفعل مترس طين  –واستخدم غرين  ،التكسر شديدة بركانية صخور على السد بني وقد .السد

 الصخور في توحةالمف الكسور ملء يتم لم ربما .باطن السد بناء في الرياح قابل للتعرية بشكل كبير
 ساساأل تحت تتحرك المياه بدأت لذلك البناء، أثناء( الحقن) األسمنت بمالط بالكامل السد تحت

 رعانس الطيني، -اللب الغريني  مععلى تماس  المتحرك الماءأصبح  عندما .الخزان ملء تمعندما 
 فقط، قدقائ بعد السد انهار. دوامة في تسبب مما السد، قاعدة خاللبفعل التعرية  نفقتطور  ما
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 والمعدات والمزارع المنازل دمر مما مترا، 02 إلى ارتفاعه يصل المياه من جدار انطلق ما وسرعان
 سنيك. و  تيتون نهري من كم 042 امتداد على والمحاصيل والحيوانات

 الصخور الرسوبية

 سطح على المنكشفة الصخور جميع من المائة في 75 حوالي ؤلفت التي الرسوبية، الصخور  
 آلية أو غاطانض أو طبيعي أسمنت بواسطة الرواسب، تترسب وتتحجر نقلت عندما تتشكل األرض،
 رةمكس زاءأج من تتكون والتي ،فتاتية رسوبية صخور: الرسوبية الصخور من نوعان هناك. أخرى
 لياتالعم ما تسببعند تترسب التيو  كيميائية، رسوبية صخورو  سابقًا؛ موجودة صخور من

  .الماء في مذابة مواد منتتشكل  صلبة مواد يوكيميائيةاالب أو الكيميائية

 ويعددملكات. موال الرملي والحجر الطفل مثل يجهالنس وفقا الفتاتية الرسوبية الصخور تصنف  
. وهو يمتلك النسيج الرسوبية الصخور جميع من المائة في 52 حوالي يمثل إذ وفرة، األكثر طفلال

تشكل ياالنعم من بين الصخور الفتاتية الثالث أعاله ويتركب من حبيبات بحجم الغرين والطين. 
 لياًل،ق خشنة حبيبات ذات رواسب) غرينال أو الطين من طبقات لصق أو ضغط يتم عندماالطفل 

 يسبب الطفل العديد من المشاكل البيئية. . (مم 2.226 إلى 2.274 من

لطفل ارتبط يوطفل متكون بفعل اللصق.  طفل متكون بفعل الرص: طفلال من نوعان كهنا  
 وهي .اعمةنال الطين لحبيبات الجزيئي جذبال خالل منمع بعضه البعض  المتكون بفعل الرص

 أي) الطين نوع على اعتماًدا أواًل، .البيئية المشاكل من العديد تسبب أن ويمكن جدا ضعيفة صخرة
. واالنتفاخ ءالما امتصاص علىاحتمالية عالية  متلك الطفل المتكون بفعل الرصي قد ،(معادنه على
 خطر ةالصخر  هذهل يكون قد ،بقمستويات التط أو ،يةالترسيب هطبقات بين ربطال على اعتماًدا ثانًيا،
احتمالية  فل المتكون بفعل الرصللط يكون وثالثًا، المعتدلة. المنحدرات على حتى النزالق،ل كبير

نطفاء تجعد. إن االوال سطحه انفصال إلى سيؤدي بالماء التماس أن يعني مما ،عالية على االنطفاء
 الطبيعة بسبب رابعًا،. والسدود المباني اتكأساس هياكل كذهو  ةر الصخ بين بطر ال خطير بشكل يعيق
 مما جهاد،اإل ظروف تغيرت إذا االرتداد إلى يميل طفل المتكون بفعل الرصال فإن للطين، المرنة
 للطفل المتكون بفعل الرص مقاومة انضغاط يكون أن يمكن أخيرا،. جداً  ضعيفة أساس مادة يجعله

 واطئة جدا.
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 طفل المتكونة بفعل اللصقالصخرة  كونت أن يمكن ،الالصقة ةمادال ونوع درجة على اعتمادا   
 موقع في صخر طفل أي وجود فإن ذلك، ومع. الهندسية األغراض لجميع مناسبة ومستقرة قوية
 .الفيزيائية اوخصائصه ةالصخر أمتداد و  نوع لتحديد قرب عن نظرة يتطلب بناء

 الصخور جميع من المئة في 05 حوالي وتشكل خشنة حبيبات هي والمدملكات الرملية األحجار   
. تحتوي ملم 0 إلى 2.274 بقطر هي الرملي الحجر تشكل التيبحجم الرمل  الجسيمات. الرسوبية

 ،الالصقة مادةال نوع على اعتماًدا. ملم 0 قطر من أكبر الحصى بحجم جسيمات علىالمدملكات 
 السيليكا يه ية الشائعةاألسمنت موادال .الهندسية لألغراض ومستقرة جًدا قوية الصخور هذه تكون قد
 ربوناتاكميل ؛ وتاألقوى هي السيليكا ،المواد هذه من. والطين الحديد كسيدو وأ الكالسيوم ربوناتاوك

 منجراف. االن إلى ويميل مستقر غير يكون قد والطين ضعيف؛ مضاح في الذوبان إلى الكالسيوم
 . الفتاتية الرسوبية الصخور فيالصقة ال المواد واستقرار قوة تقييم دائًما المستحسن

 الصخري، الملح) يتالهاال تشمل وهيالمعدني؛  لتركيبها وفقا الكيميائية الرسوبية الصخور تصنف
 من الغالب يف يتكون الذي الجيري والحجر( ةالمائي الكالسيوم كبريتات) الجبس ،(الصوديوم كلوريد
 جميع من المائة في 05 حوالي الجيري الحجر شكل. ي(الكالسيوم كربونات) المعدني يتاالكالس

 هذه أن من الرغم على .الكيميائية الرسوبية الصخور في وفرة األكثر ووه الرسوبية الصخور
 تحت فو هك أنظمةلتشكل  بسهولةجوى تت أنها إال البناء، لدعم يكفي بما قوية تكون قد الصخرة
سارات م إلىأن تتحول معظم مجاري المياه  كنيم الجيري، الحجر مناطق وفي .إذابة وحفر يةسطح

 لمياها يدخل الذي الملوث السطحي الجريان بسبب ملوثة بسهولة تصبح حيث ،تحت أرضية
 اإلضافةباعد على التنقية الطبيعية للمياه الملوثة. كما ان معدنية الحجر الجيري ال تس .الجوفية

 .وفيرةبالوعات و  كهوف ذات مناطق في خطراً  البناء يكون قد ذلك، إلى

 الصخور المتحولة

 فيمنتجة لا كيميائياً  النشطة والسوائل والضغط فالحرارةالصخور المتحولة هي صخور متغيرة.   
 .جديدة خورص إنتاج إلى الواقع في يؤدي مما الصخور، ونسيج المعادن غّيرتُ  قد التكتونية الدورة
 لمعدنيةا الحبيبات تمتلك ،المتورقة ولةالمتح الصخور في. المتحولة الصخور من نوعان هناك

 ال تمتلك .الفاتحة والداكنة المعادن من تحزم وتنتج ،وازيتاصطفاف م المسطحة أو الممدودة
 تورقة اصطفاف أو انفصال للمعادن. الم غير المتحولة الصخور
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 لخواصا من متنوعة مجموعة لديها والنيس والشيست األردواز مثل ،المتورقة المتحولة الصخور  
.  لهندسيةا للمشاريع الصخور هذه مالئمة حول التعميم الصعب من لذلك والكيميائية، الفيزيائية
 عام شكلب( البازلت أوطفل ال تحولعملية  من تشكلت الحبيبات دقيقة متحولة صخرة) االردواز

واستخدم  .البلياردو لطاوالت واألسرة للمدارس السبورات عمللأستخدم فيما مضى . ممتازة أساس مادة
 هيف ناعمة، معادن من تتكون عندما ،(خشنة الحبيبات متحولة صخرة) كمواد تسقيف. الشيست

 ما عادةو  ،(الحبيبات مخططة خشنة متحولة صخر) النيس. الكبيرة للهياكل ضعيفة أساس مادة
 .الهندسية األغراض لمعظم مناسبة صلبةقوية  صخرة كونت

 لصخورا قوة تختلف .مستويات ضعف محتملة هي المتحولة لصخورلمستويات التورق  تعد   
حتمالية انزالقها  في ،المثال لسبي على ،فكر .التورق اتجاه باختالف الصخور عبر المياه وحركة وا 

 شق الطرق حالة في. شائعة تورقةالم المتحولة الصخور تكون حيث تضاريس في سدودو  طرق بناء
ن إ. ريقالط عن بعيداً  تميل التي ورقالت مستويات مع هو المفضل االتجاه فإن ،(أدناه الشكل)

. الطريق نحو زلقتن أو سقطت قد مستقرة غير كتلمستويات التورق المائلة باتجاه الطريق تؤدي إلى 
 على صريفت مشكلة يسبب مما ،ورقالت أسفل إلىإلى التدفق  الجوفية المياه تميل سوف ،أيضا

 تقريًبا يةورق عمودت بمستويات يكون المفضل االتجاه فإن ،(أدناه الشكل) السدود لبناء .الطريق
 والتي ،تقرةالمس غير والكتل التسرب فرص من يقلل عالموق هذا .تركيبلل األفقي للمحور موازية
 .الخزان لجدران موازية مستويات التورق تكون عندما كبيرة خطورة تشكل
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 رملي جرح وهو ،ايتالكوارتز . والرخام يتاالكوارتز  تشملالمهمة  تورقةالم غير المتحولة الصخور
 تتشابه .يةالهندس األغراض من للعديد مناسبة صلبةو  قوية صخرة هو ،(كوارتز حبيبات مع) متحول

 الحجر) األصلية الصخور خصائص مع( معدني كالسيت من المكون) للرخام الهندسية الخصائص
( إذابة) الكيميائية التجوية عن ناتجة سطحية وحفر فو كه أنظمة وجود المتوقع ومن ،(الجيري
 .للصخرة

 الرياح

رواسب و ( يسيرئ بشكل رملية كثبان) رملية رواسب: مجموعتين إلى عام بشكل الرياح رواسب تنقسم
 . بفعل هبوب الرياحيتكون غرين  وهي ،لوسال

 الرملية الكثبان 

 الكثبان حتويت. األرض من بالقرب المتحركة الرمال من الرياح تأثير تحت الرملية الكثبانتبنى    
 درجة( 00)تقريبا  االنحدار شديد ومنحدرمعتدل ضد اتجاه الرياح  منحدر على البسيطة الرملية

لى و  طيفالل المنحدر فوق الرمل يتحرك ،الريح تهب عندما. االنزالق وجه يسمى لرياحامع اتجاه  ا 
 باسم العملية ُتعرف. الريح اتجاه في الرملية الكثبان شكل تحرك إلى يؤدي مما ،نزالقاال وجه أسفل
 ملخصة) واألشكال األحجام من متنوعة مجموعة لديها الكثبان)الشكل ادناه(.  الرملية الكثبان هجرة
 وأ ،موقعها عن النظر بغضو  .الظروف من متنوعة مجموعة ظل في تطورتو ( أدناه الشكل في

 استقرت أو( ةنشط تعد لم ولكنها الماضي في تكونت) أثرية أو نشطة كانت إذا ما أو ،لهاتشك كيفية
 الكثبان رارواستق ،مزعجةتكون  المهاجرة الرمال .بيئية مشاكل إحداث إلى تميل فإنها ،أخرى بطريقة
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 المناطق عبرت التي الحديدية والسكك السريعة الطرق وصيانة بناء في رئيسية مشكلةهي  الرملية
 زعاًجاإ أكثر هو يةالرملالكثبان  أراضي في الخزانات وصيانة بناء أن كما. الرملية الصحراوية

رة السيطو  لمياها الحتواء الرملية المناطق في القنوات بطنت أن ينبغي. للغاية مكلًفا يكون ما وغالًبا
 .على التعرية

 

 
 اللوس

 ملحأن يُ  يمكن ،األرض على متر من أكثر تحركت ما نادراً  التي ،الرمال من النقيض وعلى   
 .األمتار فآال ارتفاع على الغبار من ضخمة غيوم في الرياح بفعل هبوب المنبعث والغبار الطمي
 من طن مليون 022 من أكثر كم 422 و 522 بين قطرها يتراوح ترابية عاصفة تحمل أن يمكن
 . كم 0 وقطر متراً  02 بارتفاع كومة لتكوين كافية وتكون ،والغبار الطمي

 أو ،لريحا بواسطة ترسبت أن منذ أساسي بشكلتتغير  لم والتي ،أوليةلوس ال رواسب تكون قد  
 على .اانهمك فيدة بشتجوت  أو الماءواسطة ب قصيرة مسافة تجديدها ونقلها أعيدوالتي  ،ثانوية
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 بسرعة ماسكتي فإنه ،تقريباً  عمودية منحدرات لتشكيل الكفاية فيه بما قوي اللوس أن من الرغم
 ،ائيالم ماسكالت تدعى التي العملية هذه تحدث .يترطب و( مبنى مثل) للحم يتعرض عندما
 قدالي وبالت. الطمي حبيبات حول الكالسيوم كربونات أسمنت أو الطينية األغشية غسلت عندما
 ندماعالليل  خاللزل حدث هطول وتشقق لمنذكر في تقارير كما و  .خطرة أساس مادة اللوس يكون
 بشكل اللوس ضغط يتم عندما ،أخرى ناحية من. قصد دونالمياه  خرطوم منتتدفق  المياه تترك

تمد عليها في يع مادة يجعله مما ،عريةللت كبيرة ومقاومة قوة يكتسب فإنه ،تشكيله يعادو  صحيح
 .المباني ميدعت


