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 Geologyمم الجيولوجيا   ع

جيا مصطمح معرب عن الكممة الالتينية و لو ىــــو العمم الذي يبحث في كل ما يختص بالكرة االرضية، وكممة جي   
''Geology''  حيث المقطع"geo"  يعني االرض، بينما المقطع االخر"logy" .يعني العمم أو الدراسة 

تعاقبت الكيمياوي والمعدني وكيفية تكوينيا والحوادث التي ن حيث تركيبيا محيث يقوم ىذا العمم بدراسة االرض    
   عمييا والعوامل الداخمية الخارجية التي اثرت فييا منذ نشأتيا حتى وصمت بيا الى ما ىي عميو االن.

 فــــــــــــــــــــروع عمم الجيولوجيا

الحاضر الى تشعب وتطور مجاالت الدراسة الجيولوجية. أدى تقدم عمم الجيولوجيا والعموم االخرى في الوقت    
واصبح عمماء الجيولوجيا في العصر الحديث كل منيم يختص بدراسة فرع معين تبعًا ألحتياجات االنسان 

 .المختمفة

 -ويمكن تقسيم فروع عل الجيولوجيا الى ثالثة اقسام وىي:*

 أواًل: الفروع األساسيـــــــة.

 بطـــــــــة.ثانيًا: الفروع المرت

 ثالثًا: الفروع التطبيقيـــــــــة.

 أواًل: الفروع األساسيـــــــة

 Crystallographyعمم البمورات     -1

يختص ىذا العمم بدراسة البمورات والمواد المتبمورة من ناحية اشكاليا الخارجية وتركيبيا الذري الداخمي    
ويستخدم عمم البمورات في حل كثير من المشاكل  والكيميائية المختمفة.وكيفية تكوينيا وصفاتيا الفيزياوية 

 الكيميائية والفيزيائية وفي دراسات وابحاث التعدين والمواد الحرارية واالدوية والدراسات البيولوجية.

 Mineralogyعمم المعادن     -2

 مى بالمعادن.يشمل دراسة المواد الطبيعية المتجانسة التي توجد في الطبيعة والتي تس  

 

 



 Petrologyعمم الصخور    -3

يتضمن دراسة التجمعات المعدنية المكونة لمصخور المختمفة، وىي الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة    
 وذلك من ناحية انواعيا وتركيبيا المعدني والكيمياوي والنسيجي.

 Paleontologyعمم الحفريات    -4

او مجيرية  Macroدراسة البقايا الحيوانية والنباتية واثارىا التي توجد بالصخور سواء كانت حفريات كبيرة    
Micro.ويقسم ىذا العمم الى عمم الحفريات النباتية وعمم الحفريات الحيوانية . 

 Stratigraphyعمم الطبقات    -5

عمى ىيئة طبقات  بواسطة المياه او الرياحيختص بدراسة الصخور المطبقة وخاصة الرسوبية التي ترسبت    
 تعمو الواحدة منيا االخرى، ودراسة ما تحتويو من بقايا الكائنات الحية التي تعيش في وقت ترسيبيا.

 Physical or dynamic geologyعمم الجيولوجيا الفيزياوية او الديناميكية     -6

الجيولوجية التي تحدث عمى سطح االرض وتسمى بالعمميات يشمل ىذا العمم دراسة العمميات والمؤثرات    
، وتشمل عمميات التجوية الطبيعية والكيمياوية لمصخور ونشاط تأثير المياه السطحية والجوفية  الخارجية
العمميات التي تشأ داخل االرض وتسمى بالعمميات الداخمية وتشمل دراسة الزالزل والبراكين والتراكيب وكذلك 
في الصخور الناشئة عن الحركات االرضية العنيفة مثل الطيات والصدوع والكسور وكذلك نشأة الثانوية 

 الجبال والمرتفعات والمنخفضات وتكون البحار والمحيطات والبحيرات.

 Historoical geologyعمم الجيولوجيا التاريخية      -7

وتطور الكائنات الحية منذ نشأتيا عمى سطح يتضمن دراسة تاريخ ونشأة الصخور المكونة لمقشرة االرضية    
او  االرض وتعاقب االزمنة واالحقاب وتوزيع صخورىا وما حدث في كل عصر من حوادث وترسيبات صخرية

 معدنية.

 ثانيًا: الفروع المرتبطة   

 Geochemistry     عمم الجيوكيمياء   -1

او توزيع العناصر الكيمياوية المختمفة في القشرة االرضية ونسبة وكيفية  تأثير يدرس كيمياء االرض  
 وجودىا.

 

 



 Geophysicsعمم الجيوفيزياء         -2

يدرس فيزياء االرض او دراسة تطبيقات اساسيات عمم الفيزياء في دراسة الخواص الفيزياوية لمقشرة    
حيث تستخدم ىذه  طيسية والكيربائية والزلزالية.االرضية. ومن أىم الطرق المستخدمة ىي الجاذبية والمغنا

الطرق في الكشف عن النفط والمياه الجوفية والرواسب الفمزية وكذلك في مجال اليندسة المدنية كدراسة طبيعة 
 وتراكيب الصخور التحت سطحية في بعض المشاريع اليندسية مثل السدود والخزانات واالنفاق.

 Geomorphologyعمم الجيومورفولوجي      -3

يعني بدراسة مظاىر سطح االرض وتضاريسيا والعمميات الخارجية والداخمية التي تؤدي الى تكوين الشكل    
 الحالي لمجبال االنيار وغيرىا من المظاىر االخرى.

 Structural Geologyعمم الجيولوجيا التركيبية     -4

نت في صخور القشرة االرضية والتويع الجغرافي ييتم ىذا العمم بدراسة اشكال البنيات الثاوية التي تكو    
 المختمفة التي ادت الى تكوينيا.ليا.والقوى 

 Photogeologyعمم الجيولوجيا التصويرية      -5

استخدم ىذا العمم في السنوات القميمة الماضية ووذلك باستخدام الصور الجوية في تفسير المعالم المختمفة    
الجوي واعداد الخرائط المستوية والطوبوغرافية لمداللة عمى الثروات الطبيعية  عمى سطح الكرة االرضية والمسح

 لممنطقة المصورة.

 Field Geology عمم الجيولوجيا الحقمية     -6

يتناول ىذا العمم الدراسات الجيولوجية المتنوعة لمنطقة او اقميم معين، من جميع النواحي الجيمورفولوجية    
 او التركيبية. او المعدنية او الصخرية

 Volcanologyعمم البراكين         -7
 Cosmic geologyالجيولوجيا الكونية    -8

 ثالثًا: الفروع التطبيقية

 ومن أىم فروعو التي تخدم االنسان في شتى المجاالت ىي:

 Economic geologyالجيولجيا االقتصادية     -1

فمزية التي توجد في القشرة االرضية وكيفية التحري عنيا وييتم بدراسة الموارد المعدنية من خاات فمزية وال    
 واستثمارىا واستغالليا في فائدة االنسان وتقدم الحضارة والصناعة.



 Engineering geologyالجيولوجيا اليندسية       -2

ية مواقع ييتم بدراسة عمم الجيولوجيا وتطبيقاتيا في االعمال اليندسية المدنية المتنوعة، مثل دراسة جيولوج   
السدود والخزانات واالنفاق واسس المنشآت المختمفة، وكذلك حل المشكالت اليندسية التي تصادف اثناء تنفيذ 

 المشاريع اليندسية.  

 Petroleum geologyجيولوجيا النفط       -3

الحاوية  الخزاناتوىو ييتم بدراسة كيفية نشأة النفط والغاز الطبيعي وحركتيما وتجمعيما وتحديد مواقع    
 عمييما والطرق المباشرة وغير المباشرة لمتحري عنيما.

 Hydrogeologyالجيولوجيا المائية       -4

ويعتبر من فروع الجيولوجيا االقتصادية وذلك لالىمية المتزايدة في ىذه االيام لممياه في الحياة اليومية    
ادر المياه الجوفية او التحت سطحية وحركتيا وتحديد والمشاريع االعمارية والزراعية، حيث ييتم بدراسة مص

 العوامل التي تؤثر عمى ارتفاع وانخفاض مستواىا وطرق التحري عنيا وكيفية استغالليا.

 Mining geologyجيولوجيا المناجم     -5

وانسب  .يدرس ىذا العمم اىمية عمم الجيولوجيا في اعمال المناجم والمحاجر المختمفة مثل تحديد مواقعيا   
الطرق ألستغالل مصادر الخامات الفمزية والالفمزية، كما يساىم في حل المشاكل الجيولوجية التي تقابل 

 عممية التعدين مثل مشاكل المياه الجوفية ومشاكل الصدوع والفوالق وغيرىا من المشاكل االخرى.

 Military geologyالجيولوجيا الحربية      -6

الجيولوجيا وتطبيقاتيا في االعمال الحربية، مثل دراسة المواقع الناسبة القامة المطارات يدرس اىمية عمم    
والخنادق والقواعد والطرق العسكرية وقراءة الصور الجوية ورسم الخرائط المتنوعة لممناطق العسكرية وتحديد 

 مصادر المياه لممناطق العسكرية النائية.

 ةعالقة الجيولوجيا بالعموم المختمف

عالقة بالعموم االخرى حيث يشترك عمم الجيولوجي وعمم الحياة بفيم تطور االحياء من لعمم الجيولوجي    
حيوانات ونباتات عمى سطح االرض والمحفوظة ادلتيا في صخورىا، ويشترك مع عموم الفيزياء والكيمياء بفيم 

كل عظمية ومواد خواص وطبيعة المواد المكونة ليا، ويشترك مع عمم االنسان بتحميل بقايا االنسان من ىيا
صنعيا االنسان لتفسير تطوره العضوي وتطور حضارتو. ويشترك مع عمم الفمك بفيم طريقة نشوء اولية 

موضع االرض بالنسبة لممجموعة الشمسية والكون بصورة عامة، ويشترك مع عمم االقتصاد في دراسة 
       مصادر الثروات الطبيعية واالقتصادية كالنفط والغاز الطبيعي والفحم.


