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 (1رة )محاض

 تعرٌفها وفروعها ..التركٌبٌةالجٌولوجٌا 

Structural Geology.. Its Definition and divisions 

       تعرٌف الجٌولوجٌا التركٌبٌة:   

 أ  التر    ططططة الج  ل ج ططططا فططططر     طططط  ( 1)  الشطططط   فطططط  الظططططا ر االنسطططط ا   المخطططططط       

 الثان  ططططة األرضطططط ة الترا  طططط    راسططططة  تهططططت األرض، علطططط  فططططر   أحطططط   طططط   التطططط  ال نائ ططططة

 (Deformation) التشطططط    عمل ططططة إلطططط  الصططططخر  الغططططبل  صططططخ ر تعططططرض مطططط  الناتجططططة

 االج  ل ج طططططا أ  المخططططططط  ططططط ا مططططط    تضططططط . الت ت ن طططططة  غ طططططر الت ت ن طططططة القططططط    سططططط  

 (Structuralالتر   طططططط  التحل طططططط :  مططططططا رئ سطططططط   فططططططرع   علطططططط  تحتطططططط    التر    ططططططة

Analysis)   )لج  ت ت نك ا (Geotectonics) ،فر    ل م سط إ ضاح  ل   ف ما: 

 

 .التركيبية الجيولوجيا فروع يبين انسيابي مخطط   =(1لشكال)
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 :(Structural Analysis) التركٌبً التحلٌل: أوالا 

 األرضططططط ة الترا  ططططط    راسطططططة  هطططططت ،  التر    طططططة الج  ل ج طططططا فطططططر   أحططططط    ططططط            

 .المنشأ   التحل   الهن س  التحل   إل   قس  فه  ل لك ا، منشأ ً   ن سً ا

 الم اشطططططططرة الق اسطططططططا   شططططططم : ( Geometric Analysis) الهن سططططططط  التحل طططططط  -1

  أ عطططططا   التر  ططططط  نططططط   تح  ططططط    التطططططال ، الصطططططخر  للجسططططط  الف ز ائ طططططة للصطططططفا 

 التططط  األسطططئلة عططط   اإلجا طططة  هطططت  الهن سططط  التحل ططط  إ  القططط    م ططط لططط لك  . الهن سططط ة

 (. أ   ما ا)   ت  أ

 ت طططط أ التططط  األسطططئلة عططط   اإلجا ططططة  هطططت  :((Genetic Analysis المنشطططأ  التحل ططط  -2

التحل ططططططططط  نططططططططط ع  : اال    ططططططططط    علطططططططط    ططططططططط (.  متططططططططط     ططططططططط  لمططططططططا ا)  

الطططط    فسططططر   ف ططططة حصطططط   التشطططط    فطططط  (  (Kinematics Analysisالن مططططات 

التحل طططط  .  الثططططان   طططط  (Strain)الجسطططط  الصططططخر ، ا   هططططت    راسططططة المطا عططططة 

الططط    هططط   الططط  تحل ططط  القططط   الثططط  سططط     (Dynamic Analysis)الططط  نام     

 .(Stress)التش    ف  الجس  الصخر ، ا  ان   هت    راسة االجها  

ا ٌا  :(Geotectonics) الجٌوتكتونك: ثان

  الترا  ططط  ل  األقطططا  تطططط ر أصططط    راسطططة  هطططت  التر    طططة، الج  ل ج طططا فطططر   أحططط   ططط       

   طططط لك لططططؤلرض، الصططططخر  الغططططبل  ضططططم  الم جطططط  ة ال اسططططعة الج  ل ج ططططة  الظطططط ا ر

 حا لطططط  التطططط  النظر ططططا  مطططط  الع  طططط    نططططاك. لهططططا المسطططط  ة القطططط   نشطططط    أسطططط ا  ط  عططططة

  ططططط   ا طططططرز الصطططططخر ، الغطططططبل  أ  األرضططططط ة القشطططططرة فططططط  الم جططططط  ة الترا  ططططط  تفسططططط ر

 :   النظر ا 

 .(Contraction theory) االن ماش نظر ة -1

 .(Geosynclines theory) الج  سن بل   نظر ة -2

 (.(Continental drift theory القارا  زحزحة نظر ة -3
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 .((Thermal convection currents  الحرار  الحم  ت ارا  نظر ة -4

 .(Sea floor spreading)  المح ط قا  انتشار نظر ة -5

   .(Plate tectonics theory)  الت ت ن ة الصفائ  أ  األط اق نظر ة -6

 تطططار   مططط  جطططزً ا  عططط ا    مطططا ال ططط  ، نطططافعت   تعططط  ا لططط   الثان طططة األ لططط  النظر تطططا        

 مطططط  جمعطططط  فقطططط   الخامسططططة  الرا عططططة الثالثطططة النظر ططططا  أمططططا. الج  ل ج ططططة العلم ططططة المعرفطططة

  التططط  السا سطططة، النظر طططة منهطططا لتنشطططأ الج  ططط ة المعطططار  مططط  الع  ططط  لهطططا  أضططط    عضطططها

 .العلم ة األ ساط ف  ال    ال" ق   األ ثر النظر ة تع 

 Plate tectonics) الت ت ن طططة األط طططاق نظر ططططة الرئ سطططة،  نظر تططط  الج  ت ت نطططك        

theory) ،  فطططبل المختلفطططة، الج  ل ج طططة المعطططار  ف ططط  تصططط  الططط   ال عطططا  أ  ال   قطططة  عططط 

 مفطططا    عططط   ع طططً ا لططط  نا المتططط فرة لج  ل ج طططةا المعل مطططا  مططط  الع  ططط  نفهططط  أ  ال ططط    م ططط 

  طططط  التططط  الج  ل ج طططة المعطططار   ططط   تجمططط  أ  اسطططتطاع  ألنهطططا   لطططك األط طططاق، نظر طططة

 نظر طططة  جهلططط    الطط     مترا ططططة، مت املطططة معرف ططة  حططط ة فططط  ط  طط ، علمططط  مجهططط   نتططا 

  عزلطططة ر   شطططع فهططط  عال طططة، الج  ل ج طططة المعل مطططا  ر طططط علططط  قططط رته  ت ططط   ال األط طططاق

 العلم طططططة التفسططططط را  إلططططط  الت صططططط  عططططط   التطططططال   عططططط قه    ططططط ا  انفصطططططالها، المعل مطططططا 

 .المختلفة الج  ل ج ة للظ ا ر الصح حة

 (Geological Structures)التراكٌب الجٌولوجٌة 

 أ عا  طططططا تح  ططططط   م ططططط  الصطططططخ ر مططططط   ن سططططط ة أنمطططططاط الج  ل ج طططططة  ططططط  التر  ططططط        

  مططططا أساسطططط    نطططط ع   إلطططط  تقسطططط  ت  نهططططا أسطططط ا  علطططط  عتمططططاً ا ا.  ت ز عهططططا  أشطططط الها

 (:2 الش  ) الثان  ةالترا    الج  ل ج ة اال ل ة  
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 .والثانوية األولية الجيولوجية التراكيب تقسيمات يبين انسيابي مخطط ) =2 الشكل)

 Primary Geological): األولٌببببببة الجٌولوجٌببببببة التراكٌبببببببأوال": 

Structures) 

 تت طططط   أنهططططا أ  الترسطططط  ، عمل ططططة أثنططططا  تت طططط   الج  ل ج ططططة التطططط  الترا  طططط    طططط       

  التط ططططق ترا  ططط  :أمثلتهطططا مططط  (Non-tectonic Causes)  ت ت ن طططة غ طططر أسططط ا  نت جطططة

(Stratification or Bedding)    عبلمطططططا  النططططط (Ripple Marks)  الشطططططق ق 

 الترا  ططططط    ططططط    (Cross Bedding) المتقطططططاط   التط طططططق ( (Mud Cracks الط ن طططططة

 .التر    ة الج  ل ج ا   راستها تعن  ال األ ل ة
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 Secondary Geologicalالثانوٌببببببة الجٌولوجٌببببببة التراكٌبببببببثانٌببببببا": 

Structures)): 

 تت ططط   أنهطططا أ  الترسططط  ، عمل طططة إتمطططا   عططط  تت ططط   التططط  الج  ل ج طططة  ططط  الترا  ططط         

 ،(Folds) الط ططططا : أمثلتهططططا،  مطططط   (Tectonic Causes) ت ت ن ططططة ألسطططط ا  نت جططططة

  العطططططر ق (Faults)  الف الطططططق (Joints) الف اصططططط )تشطططططم   التططططط  (Fractures) ال سططططط ر

(Fissures )الشطططططططق ق  (Veins) .   النار طططططططة الترا  ططططططط  اإلضطططططططافة الططططططط (Igneous 

Structures ) الملح طططططة  الترا  طططط (Salt Structures) . التططططط   ططططط  الثان  ططططة الترا  ططططط 

 .التر      التحل   المتمث   فرع  التر    ة الج  ل ج ا عل    راستها  هت 

 :العالقة بٌن التراكٌب الجٌولوجٌة والعلوم الجٌولوجٌة االخرى

 مطططططط   مت اخلططططططة مترا طططططططة الج  ل ج ططططططة العلطططططط   جم طططططط  أ  القطططططط    م طططططط       

 التر    طططة،  الج  ل ج طططا  تعلطططق  ف مطططا اآلخطططر، إلططط  منهطططا  ططط    حتطططا   عضطططها،

 التططط  العلططط   مططط  عططط   علططط  تعتمططط  فأنهطططا التر   ططط ، التحل ططط  فطططر  فططط  خص ًصطططا

 : ل  ما العل       ا رز م   أساسً ا، اآلخر   عضها مساعً ا  عضها  ع 

  راسطططة فططط  جطططً ا المهمطططة العلططط   مططط    ططط : ((Geophysics الج  ف ز طططا  -1

 ال الترا  طططط  مطططط  النطططط    طططط ا أ  إ  سطططططح ة، التحطططط  الثان  ططططة الترا  طططط 

 الططططططرق  اسطططططتخ ا   ططططط ر  لططططط لك الع ن طططططة،  المشطططططا  ة  راسطططططت   م ططططط 

 .الج  ف ز ائ ة
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 مظططططا ر مطططط  ال ث ططططر تططططرت ط:  (Geomorphology) الج  م رف لطططط ج  -2

 العبلقطططة ط  عطططة معرفطططة فطططا ك لططط ل الج  ل ج طططة،  الترا  ططط  األرض شططط  

  سطططط لة  تعططط عنططط  النطططات  الج  م رف لططط ج   الشططط   التر  ططط  نططط    ططط  

 .الثان  ة األرض ة الترا     راسة  سائ  م 

 المتعرضططططة الصططططخ ر نطططط   تح  طططط  إ :  (  (Petrologyرالصططططخ  علطططط  -3

 ت  نططططط ،  أسططططط ا  التر  ططططط  نططططط   معرفطططططة فططططط   ث طططططًرا  سطططططاع  للتشططططط   

 الملح طططة  الصطططخ ر النار طططة، الترا  ططط  تشططط   أ  ال ططط  النار طططة فالصطططخ ر

.  طططط  خاصططططة  م  ان   ططططا  أسطططط ا  منهمططططا  ل طططط  ملح ططططة، ترا  ً ططططا تشطططط  

 نطططط   علطططط  تعتمطططط  للتشطططط    الصططططخ ر اسططططتجا ة فططططا   لططططك عطططط  بل"فضطططط

 اسططططططتجا ة عطططططط  مختلفططططططة اسططططططتجا ة  ا  الفتات ططططططة فالصططططططخ ر الصططططططخ ر،

 .ال  م ائ ة الصخ ر

 م  ان ططططك تجططططار  تعطططط :   (Rock Mechanics)الصططططخ ر م  ان ططططك -4

 الصطططططططخ ر اسطططططططتجا ة   ف طططططططة لمعرفطططططططة الطططططططرئ   المصططططططط ر الصطططططططخ ر

  ن ع ططططططة النططططططات  التر  طططططط  نطططططط    طططططط   العبلقططططططة  ط  عططططططة للتشطططططط  ها ،

  ن ع ططططة المسطططلط اإلجهطططا  أ  القططط   اتجا ططططا  عبلقطططة   ططط لك الصطططخ ر،

 . اتجا   النات  التر    ش   أ 
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 :التركٌبٌة الجٌولوجٌا أهمٌة

 فططططط  مهمطططططة  الج  ت ت نطططططك، التر   ططططط  التحل طططط   فرع هطططططا التر    طططططة الج  ل ج طططططا تعطططط        

 -ع    ا الم ض     : األمثلة م  ا رز  ، الج  ل ج ة العل   جم  

 صططخر  ن ططة  راسططة تأخطط  الهن سطط ة المنشطط   إقامططة لطط    :الهن سطط ة الج  ل ج ططا -1

 أخطط   جطط  ح طط   األنفططاق، السطط    تشطط    عنطط    خاصططة  الغططة أ م ططة األسططا 

 . الحس ا   اتجا اتها ال س ر

 أ  ط طا ) تر    طة مظطا ر تمثط  النفط طة مصطائ ال مط  الع  ط  : الطنفط ج  ل ج طا -2

 .)ف الق

 صططخر  لجسطط  أ  لخططا  االقتصططا  ة األ م ططة تقطط    إ  :االقتصططا  ة الج  ل ج ططا -3

 .ال ن      ضع  أ عا   تح    خبل  م   ت   ال لس  الحجر أ   الفح 

 الج  ل ج ططة الترا  طط    جطط   المائ ططة الخزانططا  تططرت ط :المائ ططة الج  ل ج ططا -4

 . الط ا   سرا  الت
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 -األسئلة:

 عر  الج  ل ج ا التر    ة ث      فر عها  مخطط مختصر. -1

 Structural Analysis, Geometricعططططر  المصطططططلحا   االت ططططة:  -2

Analysis, Geotectonics, Dynamic Analysis, Kinematics) 

Analysis, Geological Structures,  Primary Geological 

Structure, Secondary   Geological Structures                          

                                            

 القشطططططرة فططططط  الم جططططط  ة الترا  ططططط  تفسططططط ر حا لططططط  التططططط  النظر طططططا مططططا   ا طططططرز  -3

 األ سطططاط، عططط   ا ثططط  ا  طططر ا هطططا ا ثطططر ق ططط ال"  ططط   الصطططخر  الغطططبل  أ  األرضططط ة

 .العلم ة

 .مختصرا    الج  ل ج ة      ان اعها  مخطط عر  التر -4

  ض  العبلقة     الترا    الج  ل ج ة  العل   الج  ل ج ة االخر . -5

ت لطططط  عطططط  ا م ططططة الج  ل ج ططططا التر    ططططة  النسطططط ة للعلطططط   االخططططر  مطططط    ططططر ا ططططرز  -6

 االمثلة ع    ا الم ض  .
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 (2محاضرة )

 الطٌات وعناصرها الهندسٌة

(Folds and their Geometrical Elements) 

 المسطططططت   السطططططط   صططططط   عنططططط ما  ت ططططط   تر  ططططط   ططططط  (Fold) الط طططططة     

 عمل طططة أمطططا. مع نطططة قططط   تطططأث ر  سططط   الحاصططط  للتشططط    نت جطططة منحنً طططا أ  مق ًسطططا

 (Ductile Deformation) اللطططط   التشطططط    عمل ططططة فهطططط  (Folding) الططططط 

 أجطططزا  علططط   تططط ز  التشططط      ططط ا ت سطططر، حططط     ططط    تنمططط التططط   م ططط  ا  

 Secondary) الثان  طططططة الج  ل ج طططططة الترا  ططططط  مططططط   الط طططططا . التر  ططططط 

geological Structures)  الترسطططططط   عمل ططططططة حططططط     عطططططط  تت طططططط   التططططط 

 مئطططا  أ  عشطططرا   ططط   الط طططا  أطططط    تتطططرا ح. الصطططخر ة الط قطططا   تصطططل 

 ع طططارة العطططال  فططط  الج ل طططة السبلسططط  أغلططط . المجهطططر  الحجططط  إلططط  ال  لططط مترا 

 مطططط   التطططط   احطططط ، م ططططا  فطططط  المجتمعططططة الط ططططا  مطططط     ططططرة مجم عططططة عطططط 

 الهمبل ططا، ج ططا  تضطط  التطط  (Alpine Pelt) األلطط  حططزا  ج ططا  سلسططلة أشططهر ا

  . ط ر    زا ر  ،  األل ،

 : (Geometrical Elements of Folds) للطٌة الهندسٌة العناصر

 Linear) خط ططططة عناصططططر ت طططط   أ  أمططططاللط ططططا    الهن سطططط ة العناصططططر      

Elements )  مسططططططت  ة عناصططططططر أ (Planer Elements) ، صطططططط   ططططططت  

  .عنصططططططر  طططططط  (Attitude)  ضططططططع ة  طططططط  ر  المسططططططت  ة الخط ططططططة العناصططططططر

  (Dip Direction) الم   اتجا     ر تتمث  الخط ة العناصر  ضع ة
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 العناصطططططططر  ضطططططططع ة أمطططططططا. (Angle of Plunge) الغطططططططط   زا  طططططططة

 Strike Direction))  المضطططططططططر اتجطططططططططا   ططططططططط  ر فتتمثططططططططط  سطططططططططت  ةالم

 ،(Dip Angle) الم ططططط   زا  طططططة  (Dip Direction) الم ططططط   اتجطططططا 

 -:   للط ة الهن س ة العناصر أ رز  م 

 تقر ً طططا المسطططت   الجطططز   مطططثبل  جنطططاح   ط طططة ل ططط : (Limbs) الجنطططاح   -1

  (.1)ش    .ف ها انثنا ً  األق  الجز  أ  الط ة، م 

 الط ططططة جنططططاح علطططط  نقطططططة  طططط : (Inflection Point) االنقططططبل  طططططةنق -2

صططططفرا"،  تعت ططططر م شططططر  (Curvature) االنحنططططا  مقطططط ار عنطططط  ا  صطططط  

 (.1)ش    .عل    ا ة جناح اخر لط ة مجا رة 

 أ  االنثنططططا   ا  المنطقططططة   طططط  (Hinge Point) :المفصطططط نقطططططة  -3

 (.1)ش    .  جناح ها   تفص   الت  الط ة ف  األعظ  االنحنا 

 تملطططططك التططططط  النقططططططة الهامطططططة  طططط : (Trough) القعطططططر  (Crest) الهامططططة -4

 التطططط  النقطططططة فهطططط  القعططططر أمططططا الط ططططة، فطططط  ط  طططط غراف  ارتفططططا  أقصطططط 

 أ  الضطططر رة مططط   لططط  . الط طططة فططط  ط  ططط غراف  انخفطططاض أقصططط  تملطططك

ا" ا ا  طططا  خص صططط المفصططط ، خطططط علططط   اقعطططا  القعطططر أ  الهامطططة ت ططط  

 (.1)ش    ة غ ر متسا    .ط   جناح  الط 
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       عض العناصر الهن س ة للط ة مست    ر فا   = (1ش   ) 

 عمططط      مططط  مسطططت     ططط   (Profile Plane) ال ر فا ططط  مسطططت   -5

 ل صططط  المسطططت    ططط ا  سطططتخ   .فططط  جم ططط  الحطططاال  المفصططط  خطططط علططط 

 أ   الططط  ر الجططط  ر مططط . الط طططة تصطططن   فططط  جطططً ا مهططط    ططط  الط طططة شططط  

 (Cross Section) العرضطططط  المقططططط  عطططط   ختلطططط  ال ر فا طططط  مسطططت  

  ططط     ضططط  شطططاق ل   فقطططط فططط  حالطططة  ططط   خطططط المفصططط   األخ طططر أ  إ 

،   حططططافظ علطططط   ضططططع  الشططططاق ل  مهمططططا تغ ططططر  زا  ططططة   ضطططط  افقطططط 

 ا"شطططاق ل  العرضططط  المقطططط    ططط   أخطططر   ع طططارة. غطططط  خطططط المفصططط 

 ال لططط لك الط طططة مفصططط  مططط بل  مططط   ف م ططط ال ر فا ططط  مسطططت   أمطططا  ائًمطططا،

  م ططططط   ططططط لك (. 2 الشططططط   الحطططططظ) ا"شطططططاق ل    ططططط   أ  ف ططططط   شطططططترط

 خطططططط  طططططا  إ ا العرضططططط  المقطططططط  مططططط   نط طططططق أ  ال ر فا ططططط  لمسطططططت  

 .أفقً ا المفص 
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 ( = ش   ثبلث  اال عا        عض العناصر الهن س ة للط ا 2)ش   

 المسططططاحة فطططط   اقطططط ال الخططططط   طططط :  (Hinge Line) المفصطططط  خططططط -6

 ف هطططا تقططط   أ  تحططط   أقصططط   ا   النقطططاط  مطططر  الططط   للط طططة، المفصطططل ة

 الزا  طططة. الجنطططاح    طط    فصططط  الطط   الخطططط أ ًضطططا   طط  ،)نقططاط المفصططط (

 مسططططت   ضططططم   المقاسططططة األفططططق عطططط  المفصطططط  خططططط ف هططططا  م طططط  التطططط 

 (.3) ش    .(Angle of Plunge) الغط   زا  ة تعر  شاق ل 
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 ( = ق ا  زا  ة الغط  لمفص  الط ة3  )ش 

  قطط  الطط   التخ لطط  أ  الطط  م  الخططط   طط :  (Fold Axis) الط ططة محطط ر -7

  صطططط رة تحطططرك إ ا  الططط    المفصطططط ، خطططط  مططط ازاة الط ططططة سطططط  علططط 

 لطططط    الضططططر رة ا  . للط ططططة الخططططارج  السططططط  رسطططط  لنفسطططط  م از ططططة

 ".مح ر الط ة مستق ما"، ا        منحن ا" اح انا     

 خططط  حتطط   الطط   السططط   طط :  (Axial Surface) المحطط ر  السططط  -8

 أ  مسطططططت ً ا   ططططط   قططططط ،  للط طططططة ال اخل طططططة الزا  طططططة   نصططططط  المفصططططط 

 المسطططت   تسططم ة عل طط  نطلططق أ  فطط م   مسططت ً ا   نطط  حالططة  فطط  منحنً ططا،

 .  (Axial Plane)  المح ر 
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 أ  الضططططر ر   مطططط لطططط   المحطططط ر  السططططط  أ   الطططط  ر الجطططط  ر  مطططط         

 لآلخطططر مطططر ة صططط رة منهمطططا  احططط   ططط   مثططط  متمطططاثل   نصطططف   إلططط  الط طططة  قسططط 

 .ال عض  تص ر ق   ما

 المحصططط رة الزا  طططة   ططط  : (Interlimb Angle ) ال اخل طططة الزا  طططة -9

  ططططا  إ ا أمططططا مسططططت    ، الجنططططاح    طططط   حالططططة فطططط  الط ططططة جنططططاح   طططط  

 المحصطططط رة الزا  ططططة  طططط  عن ئطططط  ال اخل ططططة فالزا  ططططة منحن طططط   الجناحططططا 

 الحطططالت    طططبل  فططط . االنقطططبل  نقطتططط  عنططط  الط طططة لجنطططاح  المماسططط    ططط  

 الزا  طططة ق مطططة تعت طططر. ال ر فا ططط  مسطططت   ضطططم  ال اخل طططة الزا  طططة تقطططا 

 ال اخل ططططة الزا  ططططة ق مططططة  انطططط   لمططططا أنطططط  إ  الططططط ، لشطططط ة  الططططة ال اخل ططططة

 (.4)ش    .   رة الط  ش ة  ان   لما صغ رة

 

 ( = طر قة ق ا  ق مة الرا  ة ال اخل ة     جناح  الط ة4 )ش  
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 السططططططعة   ( Wavelength )المطططططط ج  الططططططط   -10

(Amplitude) :   خطططططط   ططططط   األفق طططططة المسطططططافة  ططططط  المططططط ج  الطططططط 

 الرأسططط ة المسطططافة نصططط  فهططط  السطططعة أمطططا متجطططا رت  ، ط تططط   فططط  مفصططط 

  .(5  الش ) الط ة ف   القعر الهامة    

 

 للط ة الط   الم ج   السعة ( =5)ش   

 المقاسطططة المسططافة  ططط :   (Arc Length )القطط   ططط   -11

 الط قططططة ططططط   عطططط  تع ططططر  التطططط  للط ططططة، الخططططارج  السططططط  ططططط   علطططط 

 (.4 الش  ) لبلنثنا  المتعرضة الصخر ة
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 -االسئلة:

 ,Fold,  Folding, Inflection Point, Fold Axis -عططر  مططا  لطط : -1

Axial Surface, Interlimb Angle.                                         

 ع   العناصر الهن س ة للط ة، ث   ض  اثنت   منها. -2

  طط   المقطططط    (Profile Plane) مططا   الفططرق  ططط   مسططت   ال  ف ا ططط  -3

 .(Cross Section)العرض  

 للط ططة   طط   السططعة  (Wavelength) مططا   الفططرق  طط   الططط   المطط ج  -4

(Amplitude). 
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 (3محاضرة )

 للطٌات الهندسً التصنٌف

( Geometrical Classification of Folds) 

 علط   عتمط  للط طا  (Geometrical Classification) الهن سط  التصن           

 الهن سطط ة التصططان   مطط  الع  طط    نططاك. أعططبل  المطط   رة للط ططة الهن سطط ة العناصططر

 نصطن  أ  المناسط  مط   جط نا لط لك  نطا، جم ًعطا   ر ان أ   م   ال  الت  للط ا 

 الط ا  تصن     م  . الط ا  أصنا  م  ع   ا  ر  غط  م سًطا تصن ًفا الط ا 

 :   رئ سة أس  أر عة عل  اعتماً ا  ن سً ا

 Fold shape in three) الططططثبل  األ عططططا  فطططط  الط ططططة شطططط  : ال"أ  

dimensions). 

 .(Fold facing) الط ة تق   اتجا : ثانً ا

 .(Fold orientation) الط ة ت ج  : ثالًثا

 Fold shape in profile) ال ر فا طططط  مقططططط  فطططط  الط ططططة شطططط  : را ًعططططا

plane). 

 األسطططط   طططط   علطططط  اعتمططططاً ا الط ططططا  تصططططان   أل ططططرز   ططططر  لطططط   ف مططططا      

 .األر عة
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ا الطٌات تصنٌف: أوالا   :ثالثال األبعاد فً الطٌة شكل على اعتمادا

 صططططنف   إلطططط  الط ططططا  تصططططن شطططط   الط ططططة فطططط  اال عططططا  الططططثبل   علطططط  اعتمططططاً ا

 غ طططططر الط طططططا   (Cylindrical folds) االسطططططط ان ة الط طططططا   مطططططا رئ سططططط  

 الط طططا   ططط ، الط طططا  االسطططط ان ة (Non-cylindrical folds)   االسطططط ان ة

   ططط   ةالغ طططر اسطططط ان  الط طططا    نمطططا. مسطططتق ًما ف هطططا الط طططة مفصططط    ططط   التططط 

 ال اقعطططة األعلططط  المنسططط    ا  النقطططاط. متعرًجطططا أ  منحنً طططا ف هطططا الط طططة مفصططط 

   الطططططططط ر ة  عطططططططر  محططططططط ً ا تر  ً طططططططا تشططططططط   المفصططططططط  خطططططططط طططططططط   علططططططط 

(Culmination) .خططططططط علطططططط   ال اقعططططططة األ طططططططأ المنسطططططط    ا  النقططططططاط أمططططططا 

شططططط    .(Depression)  طططططالمنخفض تعطططططر  مقعطططططًرا تر  ً طططططا فتشططططط   المفصططططط 

(1.) 

 

 ( = الط ا  غ ر االسط ان ة  تش    ال ر ة  المنخفض1)الش   
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ا ٌا ا الطٌات تصنٌف: ثان  :الطٌة تقوس اتجاه على اعتمادا

 ف  األش  التق      الجز   تخ   ال   االتجا  (Facing) الط ة  تق    قص      

لش    ما ف  ا أصنا  ثبل  إل  الط ا  تصن  األسا    ا عل   اعتماً ا. الط ة

(2)    :- 

 اتجا  ف ها      الت  الط ا     : ( (Anticline folds المح  ة الط ا  -1

 .األعل  نح  (Facing) التق  

 اتجا  ف ها      الت  الط ا     : (Syncline folds) المقعرة الط ا  -2

 .األسف  نح  (Facing) التق  

 اتجا  ف ها      الت  الط ا     :  (Neutral fold) المحا  ة الط ا  -3

  .الجان  نح ( Facing)التق  

 

ال  مح  ة  مقعرة  (Facing)الط ا  اعتما ا عل  اتجا  التق    تصن  ( =  2ش   ال) 

  محا  ة.
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ا ا الطٌات تصنٌف: ثالثا  :الطٌة توجٌه على اعتمادا

 ف ها ة المست   الخط ة العناصر  ضع ة( Fold orientation)الط ة   ت ج   المقص         

 المست    ضع ة الجناح  ،  ضع ة: أ رز ا  م  الط ة، ش    ص  خبللها م   م    الت 

  .المفص  خط  ضع ة   المح ر 

جصنف انطيات اعحماًدا عهى هزا   : الجناح    ضع ة عل  اعتماً ا الط ا  تصن  

 -: هيو,  (3)شكم  أصناف األعاط إنى أسبعة

 فيهااا جكااى  انحااي انطيااات وهااي( : Symmetrical folds) انطيااات انمحنااا ش  -1

 , وكزنك يكى  طىل جناحيها محغاويين.محغاويحين انجناحين ميم صاويحي

 جكااى  انحااي انطيااات وهااي (Asymmetrical folds): انطيااات ريااش انمحنااا ش  -1

محغااااويحين, وكااازنك طاااىل جناحيهاااا رياااش  رياااش انجنااااحين ميااام صاويحاااي فيهاااا

 محغاويين.

(: وهااااي انطيااااات انحااااي يمياااام فيهااااا  (Overturned folds انطيااااات انمةهىبااااة -2

انجنااااااحين بااااان ظ اءججااااااو, عاااااىاج كاياااااث صاويحاااااي ميااااام انجنااااااحين محغااااااويحين أو 

 مخحه حين.

( : وهااااي انطياااات انحااااي يكااااى  احااااذ Monocline foldsانطياااات  احاديااااة انمياااام ) -3

 جناحيها أفةيًا واآلخش مائال".
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 أصناف أربعة إلى ميميما واتجاه الجناحين ميل زاوية عمى اعتماًدا الطيات تصنيف: ( 3) الشكل

 .الميل وأحادية والمقموبة، ،المتناظرة وغير ،المتناظرة الطيات: ىي

 زاوية عمى اعتماًدا الطيات تصنف  :المفصل خط وضعية عمى اعتماًدا الطيات تصنيف

 -(، وىي:4 الشكل) أصناف خمسة إلى المفصل خط غطس

 .(10º-0) فييا المفصل خط ميل زاوية: (Horizontal folds) األفقية الطيات -1

 (.30º-10)فييا المفصل خط ميل زاوية: (Shallow folds) الضحمة الطيات -2

 .(60º-30)فييا المفصل خط ميل زاوية :(Intermediate folds) المتوسطةالطيات  -3

 .(80º-60)فييا المفصل خط ميل زاوية (Steep folds) الشديدة الطيات -4

 . (90º-80)فييا المفصل خط ميل زاوية: (Vertical folds) الشاقولية اتالطي -5
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 بزاويففففففة األففففففف  عففففففن مفصففففففميا خففففففط يميففففففل التففففففي الطيففففففات عمففففففى تطمفففففف  عامففففففة، بصفففففففة        

 ، وىفففيا يعنفففي ان  (Plunged folds) الغاطسفففة الطيفففات تسفففمية  80º-10بفففين  تتفففراوح

 الجففففففدير ومففففففن. والشففففففديدة متوسففففففطةوال الضففففففحمة الطيففففففات مففففففن كففففففل تشففففففمل الغاطسففففففة الطيففففففات

 عنفففففد يميفففففل فييفففففا المفصفففففل خفففففط أن أي باتجفففففاىين، غاطسفففففة تكفففففون الطيفففففات بعففففف  أن بالفففففيكر

 Double) الغطفففس ثنائيفففة بالطيفففات الطيفففات تسفففمى الحالفففة ىفففيه وففففي الطيفففة، طرففففي كفففا

plunging folds). 

 

: ىي أصناف ثثا إلى المفصل خط غطس زاوية عمى اعتماًدا الطيات تصنيف(: 4)  الشكل

 .الغطس شديدة أو متوسطة أو ضحمة تكون قد الغاطسة الطية. والشاقولية والغاطسة، األفقية،

 المستوي ميل زاوية تقاس :المحوري المستوي وضعية عمى اعتماًدا الطيات تصنيف

 ىي أصناف ثاث إلى الزاوية ىيه عمى اعتماًدا الطيات وتصنف األف ، من المحوري

 -(:5الشكل)
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 .(90º-70) فييا المحوري المستوي ميل زاوية: ( (Upright folds القائمة لطياتا -1

 .(70º-10) فييا المحوري المستوي ميل زاوية: (Inclined folds) المائمة الطيات -2

-0)فييا المحوري المستوي ميل زاوية : ( (Recumbent folds الطيات المضطجعة -3

10º). 

 

 أصناف ثاث إلى المحوري المستوي ميل زاوية عمى اًدااعتم الطيات تصنيف:  ( 5)  الشكل

 .والمضطجعة والمائمة القائمة،: ىي

 :البروفايل مستوي في الطية شكل عمى اعتماًدا الطيات تصنيف: رابًعا

 المسفففففففتوي ضفففففففمن المفصفففففففل خفففففففط عمفففففففى العمفففففففودي المسفففففففتوي ىفففففففو البروفايفففففففل مسفففففففتوي        

 وكفففففيل  لمطيفففففة، الداخميفففففة الزاويفففففة تقفففففاس ايفففففلالبروف مسفففففتوي ضفففففمن. األفقفففففي والمسفففففتوي الرأسفففففي

 الطيات فأن وعميو. لانثناء المتعرضة الصخرية لمطبقات الحقيقي السم  حساب يتم
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 الزاويففففة قيمففففة و عمفففف اعتمففففاًدا البروفايففففل مسففففتوي ضففففمن الظففففاىر شففففكميا عمففففى اعتمففففاًدا تصففففنف 

 .الصخرية الطبقات سم  وعمى الداخمية،

 األساس ىيا عمى اعتماًدا الطيات تصنف: الداخمية الزاوية قيمة ىعم اعتماًدا الطيات تصنيف

 -:ىي (6)الشكل  أصناف خمسة إلى

 

: ىي أصناف خمسة إلى الداخمية الزاوية قيمة عمى اعتماًدا الطيات تصنيف(:  6)  الشكل

 .(Fleuty, 1964)  والمستدقة ،والضيقة والمغمقة، والمفتوحة، ،المنبسطة
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 .(120º-180)ليا الداخمية الزاوية قيمة: (Gentle folds) طةسمنبال الطيات -1

 .(70º-120)ليا الداخمية الزاوية قيمة: (Open folds) المفتوحة الطيات -2

 .(30º-70) ليا الداخمية الزاوية قيمة: (Closed folds) المغمقة الطيات -3

 .(0º-30)ليا الداخمية الزاوية قيمة :(Tight folds)الضيقة  الطيات -4

 .(0º) ليا الداخمية الزاوية قيمة :(Isoclinal folds)المستدقة  ياتالط -5

 : الصخرية الطبقات سم  عمى اعتماًدا الطيات تصنيف

 إلففففففى جففففففزء مففففففن واختافففففففو الصففففففخرية الطبقففففففات سففففففم  عمففففففى اعتمففففففاًدا الطيففففففات تصففففففنف      

 (7 الشفففففكل) شفففففيوًعا وأكثرىفففففا أىميفففففا منيفففففا نفففففيكر األصفففففناف مفففففن عفففففدد إلفففففى الطيفففففة، ففففففي آخفففففر

 -وىي:

 السفففففم  يكفففففون التفففففي الطيفففففات وىفففففي (:  (Parallel folds المتوازيفففففة الطيففففات -1

 والمقصفففففففود : الطيفففففففة أجفففففففزاء جميففففففف  فططططططط  متسفففففففاوًيا فييفففففففا الصفففففففخرية لمطبقفففففففة الحقيقفففففففي

 العمففففوي السففففطحين عمففففى العموديففففة المسففففافة (True thickness)قففففي الحقي بالسففففم 

 .(A-7)شكل  الصخرية لمطبقة والسفمي
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 السفففففم  يكففففون التفففففي الطيففففات وىفففففي : ( (Similar folds شففففابيةالمت الطيففففات -2

 المسفففففافةتكفففففون  اي،  (Apparent thickness) ظاىريفففففا  فييففففا الصفففففخرية لمطبقففففات

 جميففففففف  ففففففففي متسففففففاوية الصفففففففخرية لمطبقففففففة والسففففففففمي العمفففففففوي السففففففطحين بفففففففين الشففففففاقولية

 .(B-7)شكل  الطية أجزاء

 الطيففففات مففففن خاصففففة ةحالفففف وىففففي  (Concentric folds) :المتمركففففزة الطيففففات -3

 الطيففففففة، أجففففففزاء جميفففففف  فففففففي متسففففففاوي فييففففففا الحقيقففففففي السففففففم  يكففففففون حيففففففث المتوازيففففففة،

 تتقفففففففوس الصفففففففخرية الطبقفففففففات أن ىفففففففو المتوازيفففففففة، الطيفففففففات وبفففففففين بينيفففففففا الففففففففر  ولكفففففففن

 وسففففففط واحففففففدة مركزيففففففة نقطففففففة عنففففففد يقففففففاس فييففففففا الحقيقففففففي السففففففم  وان دائففففففري، بشففففففكل

 .(C-7)شكل ( center of curvature) لمطية التقوس بمركز تعرف الطية

 طبقاتيفففا تكفففون التفففي الطيفففات وىفففي :  ( Chevron folds) المنشفففارية الطيفففات -4

 ليفففففا المفصففففمية والمسففففاحة مسففففتقيمة، وأجنحتيففففا تقريًبففففا، السففففم  فففففي متسففففاوية الصففففخرية

 بعضففففيا مفففف  متوازيففففة الطيففففات ليففففيه المفصففففمية الخطففففوط تكففففون مففففا وعففففادة جففففًدا، ضففففيقة

 .(D-7)شكل  البع 

 طبقاتيففففا تكففففون التففففي الطيففففات وىففففي (:  (Harmonic folds المتناغمففففة اتالطيفففف -5

 والتنفففففاظر، المفففففوجي، الطفففففول: ففففففي الفففففبع  بعضفففففيا مففففف  متوافقفففففة المتجفففففاورة الصفففففخرية

 لمصففففخور الفيزيائيففففة الخصففففائ  فففففي التشففففابو بسففففبب عففففادة تنشففففأ وىففففي. العففففام والشففففكل

 (.E-7)شكل  كاىما في أو الصخور سم  في أو
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 تكفففففون التفففففي الطيفففففات وىفففففي:  ((Disharmonic folds لمتناغمفففففةا غيفففففر الطيفففففات -6

 الطففففففففول: فففففففففي الففففففففبع  بعضففففففففيا مفففففففف  متوافقففففففففة غيففففففففر المتجففففففففاورة الصففففففففخرية طبقاتيففففففففا

 فففففففففيف االخففففففففتا بسففففففففبب عففففففففادة تنشففففففففأ وىففففففففي. العففففففففام والشففففففففكل والتنففففففففاظر، المففففففففوجي،

-7)شفففففكل  كاىمفففففا ففففففي أو الصفففففخور سفففففم  ففففففي أو لمصفففففخور الفيزيائيفففففة الخصفففففائ 

F). 

 

 مسفففتوي ضفففمن الظفففاىرة الصفففخرية طبقاتيفففا سفففم  عمفففى اعتمفففاًدا الطيفففات تصفففنيف(:  7)  الشفففكل

 والشففففففيفرونية، والمتمركففففففزة، والمتشففففففابية، المتوازيففففففة، الطيففففففات التصففففففنيف ىففففففيا يضففففففم. البروفايففففففل

 .(Park, 1997) المتناغمة وغير والمتناغمة،
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 -االسئمة:

 دسيا .عدد االسس الرئيسية اتي يعتمد عمييا في تصنيف الطيات ىن -1

، Fold orientation                  ،Fold Facing -عرف المصطمحات االتية:  -2

Culmination ،Depression  ،True thickness ،Recumbent folds 

               .Parallel and Similar folds (a) -ما ىو الفر  بين كل مما يمي:  -3

(b) Harmonic and Disharmonic folds.    (c) Open and Close folds. 

(d) Profile and Cross section. (f) Symmetrical and Asymmetrical 

folds.                                                                               

 التقوس.تكمم عن تصنيف الطيات اعتمادا عمى اتجاه   -4

 ية المستوي المحوري.تكمم عن تصنيف الطيات اعتمادا عمى زاو   -5

 تكمم عن تصنيف الطيات اعتمادا عمى قيمة الزاوية بين الجناحين. -6
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 (4محاضرة ) 

 التكتونية األطباقو  الطيات بين عالقةال

Relationship Between Folds and Plates Tectonic  

 :التكتونية األطباق ونظرية الطيات

 أن عمففففففى (Plate Tectonics Theory)التكتونيففففففة  األطبففففففا  نظريففففففة تففففففن        

 والتفففففي الضفففففخمة الصفففففمبة الصفففففخرية الكتفففففل مفففففن عفففففدد مفففففن يتفففففألف لففففف ر  الصفففففخري الغفففففاف

 مففففففن أو.  فقففففففط محيطيففففففة قشففففففرة مففففففن يتففففففألف أن أمففففففا طبفففففف  وكففففففل (Plates) باألطبففففففا  تففففففدعى

 ىفففففففيه تمتفففففففاز. فقفففففففط قاريففففففة قشفففففففرة مفففففففن يتففففففألف طبففففففف  يوجفففففففد وال مًعففففففا، وقاريفففففففة محيطيفففففففة قشففففففرة

 بفففففين النسفففففبية الحركفففففة اتجفففففاه عمفففففى بنفففففاءً . مختمففففففة وباتجاىفففففات الحركفففففة عمفففففى تيفففففابقابمي األطبفففففا 

 حاففففففففات: ىفففففففي حاففففففففات ثفففففففاث إلفففففففى األطبفففففففا  بفففففففين الحاففففففففات تقسفففففففم متجفففففففاورين طبقفففففففين كفففففففل

 عفففن بعيفففًدا األطبفففا  فييفففا تتحفففر  (Divergent plate boundaries) التباعديفففة األطبفففا 

 فييففففا تتحففففر  (Convergent plate boundaries)التقاربيفففة األطبففففا  وحافففففات بعضفففيا،

 Transform plate) المحايفففففففدة  الفففففففبع ، والحاففففففففات بعضفففففففيا باتجفففففففاه األطبفففففففا 

boundaries)  الساسففففففل تتكففففففون .الففففففبع  لبعضففففففيا موازيففففففة بصففففففورة األطبففففففا  فييففففففا تتحففففففر 

   بشكل التقاربية األطبا  حافات عند العالم في ( Mountain belts) الكبيرةالجبمية 
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 Collision) التصفففففادم بنطفففففا  يعفففففرف والفففففيي قفففففاريين طبقيفففففين تقفففففارب دعنففففف سفففففواء رئفففففيس

zone) الغفففففففوران بنطفففففففا  يعفففففففرف والفففففففيي آخفففففففر محيطفففففففي مففففففف  قفففففففاري طبففففففف  تقفففففففارب عنفففففففد، او 

(Subduction zone ) ، (.1. )الشكل محيطيين طبقيين تقارب عند تتكون وال 

 تعقيفففففففًدا أكثفففففففر نيفففففففابكو  تمتفففففففاز التصفففففففادمية الحاففففففففات عنفففففففد المتكونفففففففة( الطيفففففففات) الجبفففففففال       

 مففففففن بخموىففففففا تمتففففففاز األولففففففى أن كمففففففا الغورانيففففففة، الحافففففففات عنففففففد المتكونففففففة تمفففففف  مففففففن وارتفاًعففففففا

 تفففففدعى التصفففففادمية األطبفففففا  حاففففففات عنفففففد المتكونفففففة الجبفففففال ففففففان لفففففيل . البركانيفففففة النشفففففاطات

 الغورانيفففففة الحاففففففات عنفففففد المتكونفففففة تمففففف  أمفففففا، (Folded mountains) االلتوائيفففففة بالجبفففففال

  .(Volcanic mountains) البركانية بالجبال ىفتدع

 :الجبال أنواع

 ارتفاعيففففففا يزيففففففد التففففففي التحدبيففففففة التراكيففففففب عمففففففى(  ( Mountains) جبففففففال كممففففففة تطمفففففف        

 نسففففففبًيا، ضففففففيقة قمففففففة تممفففففف  والتففففففي ليففففففا المجففففففاورة المنففففففاط ( متففففففر. 300) عمففففففى الطوبففففففوغرافي

 تعرفنففففففا أن وبعففففففد. (Plateaus) اليضففففففاب عففففففن تفريقيففففففا لغففففففر  ميففففففم األخيففففففر الشففففففرط وىففففففيا

 عمففففففى نتعفففففرف أن اآلن عمينفففففا السفففففيل مفففففن أصففففففب  الطيفففففات تكفففففون وميكانيكيفففففات أسفففففباب عمفففففى

 :ىي أنواع بخمسة إيجازىا يمكن والتي تكونيا، أسباب عمى اعتماًدا الجبال أنواع
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 فففي شففيوًعا الجبففال أنففواع أكثففر وىففي: ( (Folded Mountains االلتوائيففة الجبففال -1

 جانبيفففففة، ضفففففغط قففففو  إلفففففى األفقيفففففة الصففففخرية الطبقفففففات لتعفففففر  نتيجففففة تتكفففففون العففففالم،

 (Shortening)لمتقصففففففففير نتيجففففففففة الطبقففففففففات، ليففففففففيه انثنففففففففاء عمميففففففففة حففففففففدوث وبالتففففففففالي

 كمفففففا .بالنيايفففففة الجبميفففففة السمسفففففمة تشفففففكل الطيفففففات مفففففن مجموعفففففة وتكفففففون فييفففففا الحاصفففففل

 األطبففففا  حافففففات عنففففد يتكففففون الجبففففال مففففن النففففوع ىففففيا. األلففففب  حففففزام جبففففال سمسففففمة فففففي

 (.1 الشكل) غورانية أو تصادمية كانت سواء التقاربية

 

 أ  االنضططططغاط ة القطططط  : ( ( Fault-block Mountains المتفلقططططة ال تطططط  ج ططططا 

 امتططط ا ا   ا   ف الطططق ف اصططط  ت ططط   أ   م نهطططا  ال اسططط  اإلقل مططط  التطططأث ر  ا  الشططط  ة

 الف الطططق علططط  الحر طططة تطططز ا   سططط  القططط    ططط   تطططأث ر اسطططتمرار  مططط .  اسطططعة إقل م طططة

 تهططط ط التططط  الصطططخر ة ال تلطططة. األسطططف  أ  األعلططط  نحططط  نسططط  ة إزاحطططا  تحططط     التطططال 

 ترتفطططط  التطططط  ال تلططططة   نمططططا، (Graben) المنخسطططط  ت طططط   المجططططا رة لهططططا لل تطططط  نسطططط ة

 .  (Horst) السر  ت   
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 ال تططط  ج ططا  فطططا   ططرة   المتفلقطططة الصططخر ة ال تططط  جططان   علططط  النسطط  ة الحر طططة  انطط  إ ا

 أسططططط  ت طططط   الج ططططا   طططط   عمططططر مطططط  الم  ططططرة المراحطططط  فطططط . تت طططط   سطططط   المتفلقططططة

 الططططزم  مطططر ر مطططط   ل نهطططا الم ططط ،  شطططط   ة حطططا ة (Fault scarps) التفلطططق مسطططت  ا 

 ج طططا  .(2 الشططط  ) انحططط اًرا  أقططط  ارتفاًعطططا أقططط  فتصططط   التعر طططة عمل طططا  إلططط  تتعطططرض

 المتفلقطططة ال تططط  ج طططا  سبلسططط   ضطططعة مططط   احططط ة  ططط ( Teton Mountains) ت تططط  

 .األمر   ة المتح ة ال ال ا  غر  ف  الم ج  ة

 

  ط   ت ط   الصطخر ة الط قطا  ف  ف الق لح    نت جة تت    المتفلقة ال ت  الج ا (: 2)  الش  

( A) ال   طططا ، تمثططط   المنخسطططفا  الج طططا  تمثططط  السطططر   .السطططر    المنخسطططفا  ترا  ططط  مططط 

 المنخسططفا   مططؤل التعر ططة لعمل ططا  تعططرض السططر   (B.. )  الف الططق لت طط   الم  ططرة  المراحطط

 .(Montgomery, 1997)  الر اس 
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 ال ر طططططان  النشطططططاط  ططططط   العبلقطططططة :(Volcanic Mountains ال ر ان طططططة الج طططططا  -2

 ال ر ططططططططان  الحطططططططططا أ  (Lava) ططططططططة الحمطططططططط  ال ر ان.  سطططططططط طة الج ططططططططا   ت طططططططط  

(Pyroclastics)  ال ر ططططا  ف  ططططة حطططط    تجمعططططا  مططططا بل  أ (Volcanic vent )

(. 3 الشطططط  ) ال ر ططططان  الج طططط   طططط  ال قعططططة تلططططك فطططط  ط   غرافً ططططا ارتفاًعططططا م  نططططة .

 سلسططلة تشطط    فطط  تسططا   الغطط را  انطقططة عنطط  ال ططرا    مطط  سلسططلة تت طط   مططا عططا ة

 سبلسطططط  ا ططططرز مطططط . التقار  ططططة األط ططططاق حافطططا  ططططط    علطططط  القططططارا  فطططط ق ج ل طططة

 األمططططر   ت   غططططر  فطططط  ر  طططط  ج ططططا  سلسططططلتا  مططططا العططططال  فطططط  ال ر ان ططططة  ططططا الج

(Andes )االن  ز  (Rocky ). 
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 النططط فا  نت جطططة الج طططا   ططط   تت ططط   : ( Residual Mountains) المت ق طططة الج طططا  -3

 الصطططه ر  تصطططل ، التعر طططة سطططهلة رسططط   ة صطططخر ة ط قطططا   اخططط  النطططار  الصطططه ر

،  (Structures Plutonic Igneous) ج ف طططة نار طططة   ططط ترا م  ًنطططا  اخلهطططا فططط 

 Equilibrium) الم ازنطططططة مسطططططت   فططططط ق  ططططط   الصطططططخر ة الط قطططططا   انططططط  إ ا

Level)،  تعمططط  التططط  التفاضطططل ة التعر طططة عمل طططا  إلططط  تتعطططرض سططط   عن ئططط  فأنهطططا 

 الج ف ططططة النار ططططة الصططططخ ر  إ قططططا  التعر ططططة، السططططهلة الصططططخ ر جم طططط  إزالططططة علطططط 

  اتسطططط     ج ططططا (. 4 الشطططط  ) المت ق ططططة الج ططططا  تمثطططط  ط  غراف ططططة عططططا مرتف  شطططط  

(Catskill Mountains ) المت ق ة للج ا  ج ً ا ال"مثا تع  ن    رك ف. 
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 -االسئلة:

مطططا  ططط  مضطططم   نظر طططة االط طططاق الت ت ن طططة،  مطططا   ط  عطططة ا  انططط   الحافطططا   ططط    -1

 االط اق الت ت ن ة.

  الج ططا  ال ر ان ططة  (Folded mountains) مططا  طط  الفططرق  طط   الج ططا  االلت ائ ططة -2

Volcanic mountains).) 

 م  الرس . (Residual Mountains)ت ل  ع  الج ا  المت ق ة  -3
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 (5محاضرة )

 للطٌات التحلٌل المنشأي

Genetic Analysis of Folds        

 التر   ططططط  التحل ططططط  فرعططططط  أحططططط   ططططط ( Genetic Analysis) المنشطططططأ  التحل ططططط          

(Structural Analysis .) التحل طططط   مططططا التحل طططط  مطططط  نطططط ع   المنشططططأ  التحل طططط   تضططططم 

( . Kniematic Analysis) الن مطططططات   التحل ططططط ( Dynamic Analysis) الططططط  نام   

  الثطططان . التر  ططط  ت ططط   عططط  المسطططئ لة القططط   أ (، Stress) اإلجهطططا    راسطططة  هطططت  األ  

 التحل ططط  مجطططا  فططط . التشططط     هطططا  حططط   التططط  ال  ف طططة أ (،Strain) المطا عطططة   راسطططة  هطططت 

 القططططط   مصططططط ر أ ( Folding) الطططططط  عمل طططططة حطططط    أسططططط ا  نططططط ر  سططططط   الطططط  نام   

 م  ان   طططا   نططط ر  فسططط   الن مطططات  التحل ططط  مجطططا  فططط  أمطططا الط طططا ، ت ططط   عططط  المسطططئ لة

 .الط   ةعمل ح      ف ة أ 

 التحلٌل الدٌنامٌكً للطٌات:

 المسططططئ لة القطططط   أسطططط ا  أ  مصططططا ر   راسططططة   رنططططا  مططططا الطططط  نام    التحل طططط   هططططت         

 ،(Tectonic origins) ت ت ن طططة مصطططا ر إلططط  تقسططط مها  م ططط   التططط  الط طططا ، ت ططط   عططط 

 ت طططططط   الت ت ن ططططططة  المصططططططا ر.  (Non-tectonic origins) ت ت ن ططططططة غ ططططططر  مصططططططا ر

 أمطططا الصطططخر ، الغطططبل  فططط  الم جططط  ة الط طططا  مططط %(  95)  حططط ال  ت ططط   عططط  مسطططئ لة

 المصطططططا ر تتمثططططط . الت ت ن طططططة غ طططططر المصطططططا ر ت  نهطططططا عططططط  فالمسطططططئ   المت ق طططططة%( 5)  ا 

 النار ططططططة، الصططططططهارة  انطططططط فاعا  األرضطططططط ة، األط ططططططاق  حر ططططططة رئطططططط    شطططططط   الت ت ن ططططططة

 ت ططط   التططط   الحطططاال  فتتمثططط  الت ت ن طططة غ طططر المصطططا ر أمطططا. الملح طططة الصطططخ ر  انططط فاعا 

 أ   الطططط  ر الجطططط  ر مطططط   .الط ططططا  ت طططط   عطططط  الططططرئ   المسططططئ    طططط  الجا   ططططة قطططط   ف هططططا

   نشطة ق   أنها عل  المصا ر  عض ف  تعر   الت ت ن  المص ر  ا  الق  
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(Active forces) ،ةالخاملططط  طططالق   فُتعطططر  الت تططط ن  غ طططر المصططط ر  ا  القططط     نمطططا 

(Passive forces) . 

 :التكتونٌة المصادر: أوالا 

  سطططط   تحطططط   التطططط  (Tectonic processes) الت ت ن ططططة العمل ططططا  تلخطططط    م طططط       

  انططططط فاعا  األرضططططط ة، األط طططططاق حر طططططة) أعطططططبل  المططططط   رة الطططططثبل  الت ت ن طططططة المصطططططا ر

 ت ططط    إلططط تططط    رئ سطططة ع امططط   أر عطططة( الملح طططة الصطططخ ر  انططط فاعا  النار طططة، الصطططهارة

 :   الط ا 

 األرض ة األط اق لحر ة نت جة  ت     (Horizontal compression )األفق  الضغط -1

 . التقار  ة الحافا  عن 

 األرضططط ة األط طططاق لحر ططة نت جطططة  ت طط    (Horizontal tension) األفقططط  الشطط  -2

 .الت اع  ة الحافا  عن 

 ال تطططط   لصططططع  نت جططططة  حطططط    (Intrusion of magma) الصططططه ر إقحططططا  -3

 للغطططططططبل   اختراقهطططططططا (Asthenosphere) الططططططط ا   الغطططططططبل  مططططططط  المنصطططططططهرة

 .(Active margins) النشطة األط اق حافا  عن  الصخر 

 الصططططخر ة ال تططط  لصطططع   نت جطططة  حططط   ( (Intrusion of salt الملططط  إقحطططا  -4

 الرسططط   ة الصطططخر ة  الط قطططا  ق اًسطططا ال اطئطططة  ثافتهطططا  سططط   األعلططط  نحططط  الملح طططة

 Passive) الخاملططططة األط ططططاق حافططططا  عنطططط  عططططا ة ت جطططط    طططط   هططططا، مح طططططةال

margins). 

 فططططط    نمطططططا أفقططططط ،   ططططط    الثان طططططة األ لططططط  العمل تططططط   فططططط  القططططط   اتجطططططا  أ  نبلحطططططظ       

 القطططط   قسططططم   لططططك علطططط    نططططا ً . شططططاق ل  أ   رأسطططط    طططط    الرا عططططة الثالثططططة العمل تطططط  

 أفق ططططة  قطططط   (Bending)   طططا ُعرفطططط  اق ل ةشطططط قططط  : إلطططط  الط ططططا  ت ططط   عطططط  المسطططئ لة

 .( 1 الش  )  (Buckling)  ا  ُعرف 
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 الق   أ  (Bending) الشاق ل ة الق    س   أما األفق ة الط قا  انثنا  عمل ة(: 1) الش  

 .Buckling) ) (Van der Pluijm and Marshak, 1997) األفق ة

 

ا ٌا  :التكتونٌة غٌر المصادر: ثان

 الغططططبل   حر طططة م اشططططر  شططط   تتعلططططق ال التططط  تلططططك الت ت ن طططة غ ططططر  المصطططا ر  قصططط       

 السطططططططح  األصطططططط  مصطططططططل    طططططط   الحططططططاال  مطططططط  الع  طططططط  فطططططط . لططططططؤلرض الصططططططخر 

(Surficial origin)  لططططك الت تططط ن ، غ ططططر المصططط ر لمصطططططل  ج طططً ا م افًئطططا أ  مسططططا ً ا   

 قططط   تطططأث ر تحططط  األرض سطططط  مططط  قر  طططة لحر طططة نت جطططة  حططط   الحاصططط  التشططط    ل ططط  

 عطط  المسططئ لة  طط  الجا   ططة قطط   ف هططا ت طط   التطط  الحططاال   طط   مطط  عطط     نططاك. الجا   ططة

 :أ ما ن  ر الط ا  ت   
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 التفاضطططل  اإلح طططا   نطططت   (Differential Compaction) :التفاضطططل  اإلح طططا  -1

 أ  ح طططط   خططططر، إلطططط  م ططططا  مطططط  الرسطططط    الحطططط ض قططططا  عمططططق اخططططتبل   سطططط  

 المنطططاطق مططط  أ  طططر رسططط    عمططط   ثقططط  مططط  تعطططان  الحططط ض مططط  العم قطططة اطقالمنططط

 نسطط ة فطط  اخططتبل  إلطط   طط    الرسطط    العمطط   ثقطط  فطط  االخططتبل   طط ا. عمًقططا األقطط 

   نمطططا سطططمً ا، أقططط  ت ططط   أ  طططر إح طططا  مططط  تعطططان  التططط  فالمنطططاطق الرسططط   ا ، أح طططا 

   التطططال  الرسططط   ،   العمططط ثقططط  ت ز ططط  فططط  االخطططتبل . سطططمً ا أ ثطططر ت ططط   األخطططر 

 الشططط  ) الصطططخر ة الط قطططا  فططط  طططط  عمل طططا  حططط    إلططط   ططط    اإلح طططا ، نسططط ة

 نتحططط   فأننطططا الرسططط    العمططط   ثقططط  عططط  نتحططط   عنططط ما انططط   الططط  ر الجططط  ر مططط (. 2

  سططططا   الطططط ز  أ  الثقطططط  أل    لططططك المنطقططططة،  طططط   فطططط  الجا   ططططة تططططأث ر شطططط ة عطططط 

 .األرض  التعج   ف  مضر  ة ال تلة

 

  ططططاالنزالق الط ططططا  تت طططط    (Gravitational Sliding) :الجطططط    االنططططزالق -2

    طططر  انحططط ار مائلططة صطططخر ة ط قططا  فططط ق مرنطططة صططخر ة  تططط   جطط   عنططط  الجطط   

 األسطططف  نحططط  المرنطططة الط قطططا  سطططح  علططط  تعمططط  األرضططط ة الجا   طططة أ  إ  نسططط ً ا،

 نحطططط ) الجطططط   قطططط   تعططططا   مطططط  الناتجططططة الضططططغط قطططط    تططططأث ر انثنائهططططا   التططططال 

 السطططفل   الط قطططا  المرنطططة الط قطططا   ططط  ( األعلططط  نحططط ) االحت طططاك  قططط  ( األسطططف 

 (.   3الش  ) المائلة
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 :للطٌات النٌماتً التحلٌل

    ا الصخر ، الجس  ف  التش    ح      ف ة   راسة  هت  الن مات  التحل   أ    رنا

  اخ  المطا عة ت ز    ط  عة الط ، م  ان   ا  م      راسة الط ا  لم ض    النس ة  عن 

 .للط  المتعرض الجس 

 (:  (Folding Mechanism الطً مٌكانٌكٌة

 ف هطططا  حططط   التططط  ال  ف طططة  (Folding Mechanism )الطططط   م  ان   طططة  قصططط  

  مطططططا الطططططط  عمل طططططة لحططططط    رئ سططططط تا  م  ان   تطططططا    نطططططاك. الصطططططخر  الجسططططط  انثنطططططا 

   -(:4 الش  ) م  ان   ة السط  المحا    م  ان   ة ط  السط  االنزالق 
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 Neutral-Surface Folding)المحاٌد السطح طً مٌكانٌكٌة: "أوال

Mechanism :) 

 صطططخر ة ط قطططا  علططط  أفق طططة انضطططغاط ة قططط   تططط ثر عنططط ما الم  ان   طططة  ططط   تحططط          

 شطططط ً ا   طططط   سطططط   األفق ططططة القطططط   نت جططططة قططططا الط   طططط   فطططط  الحاصطططط  التشطططط   . متجانسططططة

(Extension)  (الصططططططخر ة للط قططططططا  العلطططططط   السططططططط ) للط ططططططة الخططططططارج  القطططططط   فطططططط، 

 للط قطططططا  السطططططفل  السطططططط ) للط طططططة الططططط اخل  القططططط   فططططط  (Compression)  انضطططططغاطً ا

 Neutral) محا ططط  سطططط  االنضطططغاط  السطططط  عططط  الشططط   السطططط    فصططط (. الصطططخر ة

Surface)  سططط   الط طططة مططط  العلططط   السطططط . تقر ً طططا الصطططخر ة الط قطططة منتصططط   فططط  قططط 

 نت جططططة(  Normal) Faultsاعت ا  ططططة ف الططططق  علطططط  (Fissures) تتشططططققا  علطططط   حتطططط  

 التشطططققا  مططط  خالً طططا   ططط   سططط   الط طططة مططط  السطططفل  السطططط    نمطططا الشططط  ة، القططط   لسططط ا ة

 االنضطططغاط ة القططط   لسططط ا ة  نت جطططة (Reverse Faults)  مع  سطططة ف الطططق علططط   محت ً طططا

 (.A -5 الش  )
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بببببا ٌا  Flexural-Slip Folding) االنزالقبببببً السبببببطح طبببببً مٌكانٌكٌبببببة: ثان

Mechanism): 

 صطططخر ة ط قطططا  علططط  أفق طططة انضطططغاط ة قططط   تططط ثر عنططط ما الم  ان   طططة  ططط   تحططط          

 فطططط  اصططط الح التشططط    .نح فططططة انطقطططة أ  ضطططع  مسطططت  ا  علطططط  حا  طططة أ  متجانسطططة غ طططر

 فططط ق العل طططا الصطططخر ة الط قطططا   طططانزالق  تمثططط  سططط   األفق طططة القططط   نت جطططة الط قطططا   ططط  

  ططط    فططط . عطططا ة المنثن طططة الط قطططا  م ططط  التجطططا  تقر ً طططا م از طططة  صططط رة السطططفل  الط قطططا 

 المطا عططططة مطططط  خال ططططة أ  لئلجهططططا  غ ططططر متعرضططططة الط ططططة أجنحططططة ت طططط   سطططط   الحالططططة

(unstrained) ،المت  نططططة الترا  ططط .    طططر  شططط   لئلجهططططا  متعطططرض لط طططةا مفصططط    نمطططا 

 مسطططططت  ا  عططططط  ع طططططارة   ططططط ( Slickensides) المصطططططق لة المسطططططت  ا  أ  الصطططططفائ   ططططط 

  عضططططها، مطططط  الصططططخر ة المسططططت  ا  احت ططططاك نت جططططة تت طططط   Shear surfaces)) قطططط 

 الط قططططا  انططططزالق فطططط  الحططططا   طططط   مططططا تط ططططق، مسططططت  ا  أ  تفلططططق مسططططت  ا   انطططط  سطططط ا 

 المصطططططق لة الصطططططفائ  متطططططازت. الم  ان   طططططة  ططططط   فططططط  التط طططططق مسطططططت  ا  علططططط  لصطططططخر ةا

 المصططططططق لة  ططططططالخط ط تعططططططر  االحت ططططططاك لعمل ططططططة نت جططططططة تخططططططططا   علطططططط   احت ائهططططططا

(Slickenlines). 

 :المطاوعة تحلٌلمٌكانٌكٌة الطً و 

( Stress) لئلجهططططا  الجسطططط  ف هططططا  سططططتج   التطططط  ال  ف ططططة (Strain)   المطا عططططة  قصطططط       

( y)  ( z)  ططط  متعامططط ة محطططا ر ثطططبل  لهطططا (Sphere)  طططرة  شططط   المطا عطططة تمث ططط    طططت 

  (x) . المحطططططط را (y )  (x)  المحطططططط ر، أفق ططططططا  (z)   طططططط   ال ططططططرة حالططططططة فطططططط . رأسطططططط   

 أ ل جططط  شططط لها  صططط   لئلجهطططا  تعرضططط  إ ا ال طططرة  ل ططط  لئلجهطططا ، متعطططرض غ طططر الجسططط 

(Ellipse) .أ  التشطططط   ، شطططط ة زا   الططططثبل  المحططططا ر أططططط ا     طططط النسطططط ة اختلفطططط ا  لمطططط 

 .أ  ر المطا عة ق مة أص ح 
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 المسططططاحة منطقططططة فطططط  المطا عططططة شطططط ة نسطططط ة ت طططط   المحا طططط  السططططط  م  ان   ططططة فطططط       

 مطططط  خططططال    طططط   المحا طططط  السططططط . األجنحططططة منطقططططة فطططط  عل طططط   طططط  ممططططا أ  ططططر المفصططططل ة

 مططط  تعطططان  العل طططا المنطططاطق   نمطططا للتشططط   ، متعرضطططة غ طططر اإلجهطططا   طططرة أ  أ  المطا عطططة

 قططط   مططط  فتعطططان  السطططفل  المنطططاطق أمطططا أفقً طططا،   ططط   األ ل جططط  الشططط   فطططا  لططط لك الشططط  قططط  

 االنزالقططط  الطططط  م  ان   طططة فططط  أمطططا. شطططاق لً ا   ططط   األ ل جططط  الشططط   فطططا  لططط لك الضطططغط

 المفصطططل ة، احةالمسططط عنططط  عل ططط   ططط  ممطططا ا  طططر األجنحطططة منطقطططة فططط  المطا عطططة شططط ة فت ططط  

 األجنحططططة عنطططط  ل نهططططا القمططططة عنطططط  للتشطططط    متعرضططططة غ ططططر المطا عططططة  ططططرة أ   عنطططط    طططط ا

 (.6 الش  ) أ ل ج ة تص  
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 -االسئلة:

 .  Folding Mechanism, Slickensides, Slickenlines -عر  ما  ل : -1

 ت ل  ع  المصا ر الت ت ن ة للط ا . -2

 للط ا . ت ل  ع  المصا ر غ ر الت ت ن ة -3

 ض  م  ان   ة الط   الرس ، ث  ت ل  ع  الفر قا      م  ان   ة السط  المحا         -4

 م  ان   ة ط  السط  االنزالق .

  ض    ف ة تحل   المطا عة الناتجة ع  م  ان   ا  الط  المختلفة.    -5
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 (6محاضرة )

  Fracturesالكسور 

شففوىات غيففر مسففتمرة فففي الصففخور وتحففدث تحففت ظففروف حففرارة تعففرف الكسففور بأنيففا ت          

بأسط  تفقد الصخرة عندىا قوة التماسف  فتصفب  مرشفحة   تتمثل ىيه التشوىات  ،وضغط واطئين

كمففا تعففرف وصفففيا بكونيففا انقطاعففات أو أسففط  عففدم اسففتمرارية . لانفصففال والتجزئففة عففن بعضففيا

(Discontinuities) مسفففتو  التطبففف ،  عفففنزاويفففة مائفففل ب يات وضففف  عمفففودي أو، ففففي الصفففخور

ات  إلفى عفدد تم  األسفط  مسفتوية أو ممسفاء نسفبيا وتتفراوح ففي المسفاحة مفن عفدة سفنتيمتر تكون و 

( 1) لدراسفات بفالنوعين الموضفحين بالشفكل. وقفد صفنفت الكسفور ففي معظفم امفن األمتفار المربعفة

 -كاآلتي:

 

 

 

 

 

 ي انطبةات: انكغىس اننظامية وانكغىس ريش اننظامية ف 1شكم 
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 (Systematic Fracturesالكسور النظامية  ) 1-

يوصففف ىفففيا النففوع بانتظفففام تردداتففو واتجاىاتفففو بشففكل ثابفففت فضففا عفففن عاقتففو الزاويفففة           

المحفففددة وامتداداتفففو الجانبيفففة والطبقيفففة. أمفففا مفففن الناحيفففة اليندسفففية فيتميفففز بعاقاتفففو المنتظمفففة مففف  

 التطب  وما تضمنتو من تراكيب من جية أخر .بعضو من جية وم  مستويات 

 

 (Non-systematic Fracturesالكسور غير النظامية ) 2-

و أسفطحباإلضفافة الفى انحنفاء  المتفرقفة ىيا النوع مفن الكسفور بتوزيعاتفو المكانيفة  يتميز  

 سفوركعنفد الحفدود الطبقيفة ولفيل  تفدعى  اسط  ىيه الكسور عدم توازي مستوياتيا، وعادة تنتييو 

 .cross fractures)التقاط  )

تتففففوزع الكسففففور ضففففمن صففففخور القشفففففرة االرضففففية كمجموعففففات او انظمففففة، حيففففث تضفففففم  

وتبتعفففد إحفففداىا  عفففن األخفففر المجموعففة او النظفففام عفففددا مفففن الكسفففور التفففي تممففف  اسفففطحا متوازيفففة 

 وتسمى المسافة المقاسة بوض  شريط قياس عمى سفط  طبقفة بشفكل عمفودي بمساقات متساوية. 

 frequency)عمى اسط  الكسور لمجموعة او نظام معفين ومقسفومة عمفى عفدد الكسفور بفالتردد 

of fractures)بصورة متنفاظرة حفول مسفتوي    مجموعتان او نظامان من الكسورتقاط. وعندما ت

، (conjugate fracture system)المقتففرن  الكسففوربنظففام  يلفف  أو خففط تركيبففي معففين فيففدعى

دعى بنظففام فأنيففا تففاإلجيففاد وبففنفس عمففر جيولففوجي واحففد ب او النظامففان موعتففانالمج تنشففأوعنففدما 

 (.Complementary joints system) ةالمتمم الكسور
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دورا   ن الففنفط وخزانففات الميففاه الجوفيففة.  اي تمعففبفففي مكففامأىميففة اقتصففادية بالغففة مكسففور ل

صماء إلفى صفخرة يات مسفامية الصخرة من صخرة  ايجابيا كبيرا في زيادة نفايية الصخور فتحول

كمسففتويات ضفففعف ففففي الطبقفففات والتكوينفففات الجيولوجيفففة  اسفففمبيا دور كفففيل  تمعفففب ونفاييففة كبيفففرة، و 

 تحفت تسفريب الميفاه مفن رقات باإلضافة الفىحيث تؤدي إلى االنزالقات الصخرية عمى جوانب الط

 وجوانبيا. السدود

     Geometric classification of Fractures:  الهندسي لمكسورالتصنيف 

فقفد اجمف  الكثيفر مفن ، تتواجد الكسوو  يوا القاتوال اليو  لم الةقولوم وللو  الةقولوم 

 .يمكن أن تسب  عممية الطي أو ترافقيا أو تعقبياالكسور  أنبالباحثين 

 كةوا يوا ,(a , b , c)على الةحاو  التكتونلوم  الالثالوم  للكسو التينلف الهندسا  عتةدل           

 إن وق ةرو ا القاتوال وا وكم عواز لووار  ةحوو  القلوم, و( b) الةحوو  إر يمثم .(2) شكمان

اتجاه ةلم القاتال ولكون عةودلوا  علوى ةحوو  القلوم وةرو ا القاتوال,  ةوا  لةالم (a)الةحو  

. وعلوى انمازكىسين  يلكون عةودلوا  علوى ةسوتول التقاوم وعةودلوا  علوى الةحوو لن (c)الةحو  

ف الفوايووم إلووى ةجوواةلم و نتةووم اعتةووادا علووى تتاقعهووا ةووم الةحوواو  هوو ا ااسوواك لةكوون تيوونل

   -على النحو اآلتا: الالثالم
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  الطية جسمالثالثة مع التكتىوية العالقة الهىدسية للمحاور (: 2شكل )

 (Turner & Weiss, 1963)عن 

 

       (Sets)موعات  مجأوال : 
 

ةسووتولاتها ةحووو لن ةوون  او تتووز التووا توووار يحضاامن هاازا انصاانف جمياا  انكغااىس

 اودو ها تتسوز إلوىو ,(3) وكم  وتتعاةد ةم الةحوو  الالالو  (a , b , c) الالثالمالتكتونلم الةحاو  

 -:كةا للاالث  ةجاةلم 
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 (ac , bc & ab)  الكسىرالعالقة الهىدسية لمجاميع ( :3) شكل

 (Turner & Weiss, 1963) مع محىر الطية ومستىي التطبق

 

     وتتعاةوود ةووم الةحووو  (a , c)ةسووتولاتها الةحووو لن   و توووار  ترووز: (ac) األولةة  مجموعةة ال

(b), م.الةساا الةوارلـم التجاه اإلجهادالتعد ةن يوايم االستقالم  و 

 (aس )انمحاىوتتعاةد ةم  (b , c)الةحـو لن  او ترز توار  ةستولاتهـا :(bc) الثاوية مجمىعةال

 وتكون ةوارلم لةحو  القلم.

 , a)   تروز الةحو لوـنلقام  و توارل ةستولاتها ةستولال التقام نت: (ab) الثالث  ع المجمى

b)   وتتعاةد ةم الةحو(c . ) 
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    (Systems)    أنظم ثانيا :  

اآل و لن, وتسوةى  التا توار  ةستولاتها احد الةحاو  وتتقوم الةحوو لن ت ةم الكسو           

ةوم  الكسو لإل وا   إلوى تتواقم ةسوتو  ( h , k , l) ا ةوور ةعت روال الةحواو  الكسوو  نتةم 

داللوم علوى ةووارا  الفايوم ك (oانشماض )علوى التووالا. ولسوت دز ( a , b , c) التكتونلوم الةحواو 

 : للاةا إلى اانتةم  ا لث تينفاحد الةحاو , و

تكوون او لث و (a , b)وتتقوم الةحوو لن اآل و لن  (c)الةحوو   توار  ةستولاته:  (hko)نظام  

إ ا يونم  (a)الةحوو  حوادا حووم  ا يوو  الراولوم يلكوون ةوااعةودلم على ةستولال التقام. 

إ ا يونم راولوم  (b) الةحوو حادا حووم  لكونو ,.(b, 4)  شكم (a)راولم حاد  لنيفها الةحو  

 .(a, 4)  , شكم(b)حاد  لنيفها الةحو  

واووو لث لكوووون (. a,c( وتتتووواقم ةوووم الةحوووو لن  bتووووار  ةسوووتولاته الةحوووو   :  (hol)ام نظةةة 

 و , (a, 5, شاكم )(a)يونم راولوم حواد  لنيوفها الةحوو  يل ((aالةحوو  ةا حواد حووم احالتلن, ا

 .(b, 5), شكم (c) ينم راولم حاد  لنيفها الةحو يل (c)الةحو  حاد حوم 

. و لرووا لكووون (b, c)وتتتوواقم ةووم الةحووو لن  (a)ةحووو  توووار  ةسووتولاته ال:  (okl)نظةةام  

 و (. b, 6 وكم  , (b)يونم راولوم حواد  لنيوفها الةحوو  يل (b)الةحوو  احالتلن, إةا حاد حووم 

 (.a, 6,  كم  (c)ينم راولم حاد  لنيفها الةحو  يل (c)الةحو  حاد حوم 

الن هو ا  تته  عثةم هندسلم الااتم تتقم ةستولاته الةحاو  التكتونلم  الالثالم, وال:  (hklنظام ) 

ه ا النتاز ا كم ةستولال ةنفو د   و اهلةوم  نتةوم ةتت نوم  كسو , وةد تتواجد النتاز والن القلم

 .(7,  كم   ال اتجاهال ة تلفم
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B A 

 (.Hancock, 1985مع الطٌات عن ) hkoالعالقة الهندسٌة لنظام   : (4)شكل 

A   نظام :hko    الحاد حولa           .B   نظام :hko    الحاد حولb . 

 (.Hancock, 1985مع الطٌات عن ) holالعالقة الهندسٌة لنظام (:ة 5)شكل 

A م  : نظاhol    الحاد حولa                .B   نظام :hol    الحاد حولc . 

B A 

 (.Hancock, 1985مع الطٌات عن ) oklالعالقة الهندسٌة لنظام  (: 6شكل )

               A   نظام :okl    الحاد حولc                .B   نظام :okl    الحاد حولb  . 

A B 

 (.Hancock, 1985عن ) الطٌات مع   hklلهندسٌة ألنظمة العالقة ا(: 7)شكل 
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   Genetic  classification of Fractures: لمكسور التصنيف ألمنشأي 

د تحضفيره بشففكل المتكونفة ففي نمففويج صفخري بعف لمكسفوراعتمفد البفاحثون ففي وصفففيم     

جياد انضغاطي باتجاه محور ما عمى االجيادات المتولدة باتجاىات شفدية مكعب وتعريضو إلى إ

 المتكونففة الكسففورأنففواع  اه المحففورين اآلخففرين. وعمففى ىففيا االسففاس صففنف البففاحثونجانبيففة باتجفف

القصففية بكونيففا مائمففة  الكسففورشففدية. وتتميففز الففى كسففور قصففية  وكسففور بفعففل ىففيه االجيففادات  

الشفففدية فتكفففون عموديفففة عمفففى اتجفففاه االجيفففادات  الكسفففورعمفففى اتجفففاه اإلجيفففاد ا النضفففغاطي، أمفففا 

 .(Hobbs et.al, 1976;  Bles & Feuga, 1986  الشدية،

لتقطعففو فففي القصففية بكففون مسففتوياتيا مائمففة عففن محففاور الطيففات  الكسففوروقففد وصفففت     

جميف  األحففوال، وتقسففم بفدورىا إلففى مسففتويين مقتففرنين يحصفران بففين كففل مفنيم زاويففة حففادة تنصففف 

قفف  رتبففة أولففى والتففي  كسففوربواسففطة محففور اإلجيففاد الرئيسففي المسففبب، وتبعففا لففيل  قسففمت إلففى 

قفف  رتبففة ثانيففة يكففون   وكسففوريكففون منصففف الزاويففة الحففادة فييففا عموديففا عمففى محففاور الطيففات، 

 De Sitter, 1964). ف الزاوية الحادة فييا موازيا لمحاور الطيات )منص

الشفففدية فتكفففون موازيفففة لمحفففاور الطيفففات أو متعامفففدة معيفففا وففففي بعفففف   الكسفففورأمفففا      

الرتبفة األولفى نتيجفة  كسفوراألحيان تكون موازية لسط  الطبقة وىي برتبتين )أولى وثانية(، وتنشفأ 

الرتبة الثانيفة نتيجفة تحفرر االجيفادات التفي تتبف  زمنيفا  كسورتنشأ  لإلجياد المباشر المسمط، بينما

 الرتبة األولى. كسورتكون 
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في الطيات من قبل الباحثين فمفثا األقفواس الخارجيفة  الكسوروقد حددت مواق  أنواع      

 اتإلجيفادلالكسفور الشفدية كنتيجفة لطبقات ففي المنفاط  المفصفمية لمطيفات المحدبفة تتميفز بتركفز 

القصففية فتتركففز فففي األقففواس الداخميففة  الكسففورالشففدية التففي تتعففر  ليففا خففال عمميففة الطففي، أمففا 

 ,Whitten, 1966;  Bles and Feuqa)لتمفف  الطبقففات نتيجففة االجيففادات االنضففغاطية 

 (.8، شكل )(1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىا  الداخليةقالقصية في األ الكسىرالعليا  قىا الشدية في األ الكسىرتكّىن  (: 8شكل )

 (.Bles & Feuga, 1986لطيات المحدبة عه )صلية للمفالمىاطق الفي 

 

ا     ٌا    ((Fissures   :الشقوق: ثان

  امتطططط ا  تحطططط   ال  سطططط ر أنهططططا علطططط  (Fissures or Cracks) الشططططق ق تعططططر          

  نطططاك ت ططط   إ  ال سطططر لمسطططت   (Dilation) حططط   ت سططط   ل ططط  قصططط ة، حر طططة مسطططت  اتها

 اتسطططا  أ . مع ن طططة لمططط ا  ترسططط   ف هطططا  حططط    لططط  ال سطططر، جهتططط   ططط   نسططط ً ا    طططرة فةمسطططا

   ع ام   س   أ  الشق ق       ن  الت  الت ت ن ة الق    س        ق  الشق ق
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 فتحططططة ق مططططة أ  إ  الشططططق   طططط   المفتطططط ح الفاصطططط   طططط   التفر ططططق جططططً ا  مطططط  المهطططط . التعر ططططة

 متر  اح ،   نما الشق فتز   فتحت  ع   لك.سنت ع  تز   ال المفت ح الفاص 

ا  ((Veins :العروق: ثالثا

 مطططط  المترسطططط ة  المعططططا   مملطططط ة  ت طططط   ت سطططط  لهططططا حطططط    سطططط ر  طططط العططططر ق         

 الشططططائعة المعططططا   أ طططط  مطططط   ال السططططا   ال طططط ارتز. ال سططططر خططططبل  المططططارة المائ ططططة المحال طططط 

 العطططر ق  اخططط  أ  ت جططط  المم ططط  مططط  التططط  المعطططا    عطططض  نالطططك  ل ططط  للعطططر ق، المالئطططة

 .(Chlorite)  ال ل را   (Zeolite) الز  ال   مث 

 اتجا   ا  (Fibrous) ل ف ة  ل را        ش   أ   م   العر ق ف  المع ن  النم  إ        

       ل ف  غ ر ( Blocky)  تل   ش   أ . (لل ل را  الط  لة المحا ر أ ) لبلستطالة مع  

 اتجا ا  تح    ف  المهمة الج  ل ج ة الترا    م  تع  الل ف ة العر ق. (9  ش ال) ترت  

 م از ة ت    العرق  اخ  الل ف ة ال ل را  مح ر اتجا  أ  إ  ال سر، ح    ف  المتس  ة الق  

 عل  عم  ً ا      أ  أما  ال   ال سر، ت    ع  المسئ  (  (σ1 الرئ   اإلجها  لمح ر

 (10 الش  ) عل  بل" ئما أ  ال سر سط 

 

 (Van der Pluijm and Marshak, 2004) الل ف ة  العر ق ال تل ة العر ق(: 9) الش  . 
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 ت  نها ف  المتس   االجها  اتجا  لتح    العر ق  اخ  الل ف ة ال ل را  استخ ا (: 10) الش  

(.Van der Pluijm and Marshak,2004) 
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  -االسئلة:

 ,Veins, Joints, Fissures, Systematic fracturesعر  المصطلحا  االت ة:   -1

Non-systematic fractures.  

 ت ل   التفص   ع  التصن   الهن س  لل س ر.  -2

ت ل  ع  العر ق، م ضحا العبلقة     ترت    ل را  الر اس  العرق ة  اتجا  مح ر  -3

 االجها  الت ت ن  االعظ   المس   للتش   .

 ا    الفرق     الشق ق  العر ق؟.م -4

ما    الفرق     ال س ر النظام ة  ال س ر غ ر النظام ة ،  ا هما  ف   ف  استنتا   -5

 اتجا  االجها  الق    المس   للتش   ؟
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 (7محاضرة )

 ((Faults and Faulting الصدوع والتصدع 

 امتططططط ا  علططططط  تحططططط   ا  شططططط  ة قصططططط ة ر سططططط   انهطططططا ( Faults)تعطططططر  الصططططط           

 مئطططا  أ  لعشطططرا  تمتططط  قططط  أ  مجهر طططة  امتططط ا ا  ت ططط   قططط     .نسططط  ة حر طططة مسطططت  اتها

 Differential) اإلجهططططا  التفاضططططل  ق مططططة ت طططط   عنطططط ما الصطططط    تت طططط  . ال  لطططط مترا 

stress )األعظططط  الطططرئ   اإلجهطططا  ةق مططط ت ططط   عنططط ما أ  ،ا"صطططفر تسطططا   ال σ1) (  غ طططر

 .(σ3)تسا  ة م  ق مة االجها  الرئ   اال ن  م

 للص  : الهن س ة العناصر

 سططططط  أ  مسططططت     نهمططططا  فصطططط  صططططخر ت    تلتطططط   مطططط  الفططططالق    أ صططططال  ت طططط         

 أ  أسطططططط   ضطططططع ا  ق طططططا   طططططت (. 1 الشطططط  الفطططططالق ) سطططططط  أ   مسطططططت    ططططط ع  ضططططع 

 التط طططق ق طططا  مسطططت  ا  طر قطططة  طططنف ( Fault plane or surface) الف الطططق مسطططت  ا 

 اتجططططا  ق ططططا  ع ططططر. (Geological Compass) الج  ل ج ططططة ال  صططططلة  اسططططتخ ا    لططططك

  اتجطططا  (Dip angle) الم ططط  زا  طططة  ق مطططة (Strike line direction) المضطططر  خطططط

معطططط   فطططط ق سططططط   اتجططططا   تتحططططرك التطططط  الصططططخر ة. ال تلططططة (Dip direction) الم طططط 

 الصططططخر ة  ال تلططططة أمططططا، (Hanging-wall block) معلططططقال الحططططائط   تلططططة تطططط ع  الصطططط  

.  عنططط ما (Footwall block) القططط م  الحطططائط  تحت طططة التططط  ت قططط   ططط    حر طططة فتسطططم  ال

 الحططططائط مصطططططلح  اسططططتخ ا   م طططط  فططططبل  رجططططة(  90ت طططط   ق مططططة م طططط  سططططط  الصطططط   )

   .  الق م   الحائط المعلق

 الصخر ت  ، ال تلت       النس  ة الحر ة عةط   ل ص  المستخ مة الهن س ة العناصر        

 :م      تتمث  ،(1)ش    الص   مست   جان   عل 
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 عل  ما نقطة ا ه تتحرك الت  المسافة محصلة    : (Net slip) الصاف ة اإلزاحة -1

 . الص   سط 

 الت  األفق ة المسافة    : ( (Strike-slip component المضر  ة اإلزاحة مر  ة -2

 .المضر  خط  م ازاة الص   سط ا عل  م نقطة ها  تتحرك

 الت  األفق ة غ ر المسافة    : (Dip-slip component )  الم ل ة اإلزاحة مر  ة -3

 .الم   اتجا   م ازاة الص   سط ل  ع ما نقطة ها  تتحرك

 (Park, 1997)(: العناصر الهن س ة للص   1ش   ) 

 

 تعطططر  الصطططاف ة اإلزاحطططة  اتجطططا  لمضطططر ا خطططط  ططط   المحصططط رة الزا  طططة          

 اتجطططا  لمعرفطططة االنحطططرا  زا  طططة تسطططتخ   (Rake or Pitch) االنحطططرا   زا  طططة

تحل طططط   طرائططططق تط  ططططق ع ططططر   لططططك الصطططط   ت طططط   فطططط  المسطططط  ة الرئ سططططة القطططط  

    .(Paleostress analysis methods) الق  مة اإلجها ا 
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 الفطططالق   فعطططة تعطططر  الصططط   مسطططت   علططط  مطططا لنقططططة األفق طططة اإلزاحطططة مقططط ار       

(Heave) ، فتعطططر  الصططط   مسطططت   علططط  مطططا لنقططططة الشطططاق ل ة اإلزاحطططة مقططط ار أمطططا 

 الصططط   مسطططت   م ططط  زا  طططة ظططط    نطططا ا علططط   لطططك فطططا  ،(Throw)الصططط     رم طططة

(tan γ)   الصططططططط    فعطططططططة علططططططط  الصططططططط   رم طططططططة قسطططططططمة حاصططططططط   سطططططططا               

Tan(γ) = Throw / Heave) )  . 

 :للصدوع الهندسً التصنٌف

 أر عة إل  الص   مست   عل  النس  ة الحر ة اتجا  عل  اعتماً ا  ن سً ا الف الق تصن       

 .رئ سة مجم عا 

  تلة حر ة ف ها ت    الت  الص        :(Dip-slip Faults) المٌلٌة اإلزاحة صدوعأوال": 

 :صنف   عل      .الم   اتجا   م ازاة المعلق الحائط

 حر ططة ف هططا ت طط   التطط  الصطط      طط  : (Normal Faults) االعت ا  ططة الصطط    -1

  انطططط  إ ا. (A-2)شططط    الم ططط  اتجطططا    مططط ازاة األسطططف  نحططط  المعلطططق الحطططائط  تلطططة

 الصطططط   تسططططم ة فتسططططتخ  (  45) مطططط  أقطططط  االعت ططططا   الصطططط   سططططط  م طططط  زا  ططططة

 Normal) االعت طططا     الصططط مططط   ططط ال عططط  تسطططم ة (Lag Fault)         الت طططاط

Fault). 

 حر ططة ف هططا ت طط   التطط  الصطط      طط  (Reverse Faults) : الع سطط ة الصطط   -2

  انططط  إ ا .(B -2)شططط    الم ططط  اتجطططا    مططط ازاة األعلططط  نحططط  المعلطططق الحطططائط  تلطططة

 الصطططط   تسططططم ة فتسططططتخ    رجططططة( 45) مطططط  أقطططط  المع طططط   الصطططط   م طططط  زا  ططططة

 Reverse) المع ططططط   الصططططط   مططططط "  ططططط ال (Thrust Fault)     الزاحططططط 

Fault). 
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 مست   جان   عل  النس  ة الحر ة ط  ة عل  اعتماً ا للف الق الهن س  التصن  (: 2)  الش  

 .(Van der Pluijm and Marshak, 2004)  الفالق
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ٌاا   (Strike-slip Faults): المضربٌة اإلزاحة صدوع: ثان

 متعا سططط   الصطططخر ت    اتجطططا    ال تلتططط   حر طططة ف هطططا ت ططط   التططط  الصططط      ططط         

 القشطططططرة فططططط  الم جططططط  ة الصططططط    أطططططط   مططططط    ططططط  المضطططططر ، خطططططط اتجطططططا    مططططط ازاة

  صططط  ، األر   فططط  (Dead Sea fault) الم ططط  ال حطططر صططط  عل هطططا  مثطططا . األرضططط ة

 San Andreas) سطططا  أنططط ر ا   صططط   تر  طططا، فططط  Anatolian Fault)) األناضططط  

fault)األمر   ة المتح ة ال ل ا   غر  . 

 :  صنف   عل  المضر  ة اإلزاحة ص           

   ططط (   (Dextral Faults or Right-lateral Faults  ال م ن طططة الصططط    -1

 الراصطططط  الشططططخ   مطططط   علططط   اقعططططة ف هططططا الراجعططططة ال تلطططة ت طططط   التطططط   الصططط   

 الصطططط    متجطططط   مطططط ازاة خططططط المضططططر  لمسططططت   م اشططططرة الصطططط   فطططط ق ال اقطططط 

 .(C -2)ش   

 تلطططك :   ططط  ((Sinistral Faults or Left-lateral Faultsال سطططار ة  الصطط    -2

 الراصطططط  الشططططخ   سططططار علطططط   اقعططططة ف هططططا الراجعططططة ال تلططططة ت طططط   التطططط  الصطططط   

 الصطططط   متجطططط   مطططط ازاة خططططط المضططططر  لمسططططت    م اشططططرة الصطططط   فطططط ق ال اقطططط 

 .(D-2)ش   

ا   (Oblique-slip Faults): المائلة اإلزاحة صدوع: ثالثا

 اتجططططا  المعلططططق  مطططط ازاة الحططططائط  تلططططة حر ططططة ف هططططا ت طططط   التطططط  الصطططط      طططط           

 .مًعطططا  الم ل طططة المضطططر  ة اإلزاحطططة مر  تططط  تملطططك التططط  الصططط    أنهطططا أ . الصطططاف ة اإلزاحطططة

 (e, f -2مائلة مع  سة. )الش     ص   مائلة اعت ا  ة  ص    تصن  ال  
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 :تصدعال عملٌة

 الصطططط     هططططا تت طططط   التطططط  الم  ان   ططططة  طططط (Faulting)عمل ططططة التصطططط   ا  التفلططططق 

(Faults) .  الشطططط  لقططط   نت جططططة أمططططا التصطططط   عمل ططططة تحططط (Tension forces)  قطططط   أ 

.   نطططططاك (Couple forces) المططططز    قططططط   أ  (Compression Forces) الضططططغط

 : ما (3)الش    للتص   رئ ست   حالت  

 تعطططرض حالطططة فططط   حططط  : ( (Extensional faulting الت سطططع  التصططط   -1

 فططط  اسططتطالة عمل ططة حطط    عنهطططا  نططت  التطط  الشطط  قططط   إلطط  الصططخر ة الط قططا 

 ف هطططا تتحطططرك التططط  االعت ا  طططة الصططط    ت ططط    سططط     لطططك الصطططخر ة، الط قطططا 

 مطط  النطط    طط ا. الصطط   مسططت   م طط    اتجططا  األسططف  نحطط  المعلططق الحططائط  تلططة

 الشطططط  قططط   ف هططططا تسططط   التططط  الت اع  ططططة حافطططا  األط طططاق عنطططط   حططط     التصططط

 Rifting) األحططط اض االنه ام طططة أ  التشطططقق أحططط اض ت ططط    إلططط  تططط     التططط 

Basins) األحمر ال حر ت    ف  الحا      ما(Red Sea). 

 حالططططططة فطططططط   حطططططط   : (Contractional faulting) االن ماشطططططط  التصطططططط    -2

 عمل طططة حططط    عنهطططا  نطططت  التططط  الضطططغط قططط   إلططط  الصطططخر ة الط قطططا  تعطططرض

 التطططط  الع سطططط ة الصطططط    ت طططط    سطططط     لططططك الصططططخر ة، الط قططططا  فطططط  تقلطططط 

 مسططططت   م طططط  اتجططططا  ع طططط  األعلطططط  نحطططط  المعلططططق الحططططائط  تلططططة ف هططططا تتحططططرك

 التططط  التصطططا م ة األط طططاق حافطططا  عنططط   حططط   التصططط   مططط  النططط    ططط ا. الصططط  

 الج ططط ة األمثلطططة مططط . الصططط    مططط  المترافقطططة الج ل طططة السبلسططط  ت ططط   عنهطططا  نطططت 

 . ط ر    زا ر    األل  الهمبل ا ج ا  ف  التصا   نطاق  لك عل 
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 ...االن ماش  لتفلقا( c) ،  الت سع  التفلق (b)،   التص   ق   الصخر ة الط قا   (a)(: عمل ة التص  . 3ش   )

.(Van der Pluijm and Marshak, 1997) 

 

 :للصدوع المرافقة راكٌبالت

 تترافططططق التطططط  (Geological structures) الج  ل ج ططططة الترا  طططط  مطططط  عطططط    نططططاك     

 :   الترا        ا رز ،الص    مست  ا  م  عا ة
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 أسططططط  علططط   طلططططق مصططططل    ططط  (Slickensides)  :المصطططق لة الصطططفائ  -1

 ال أ  خط طططة را  ططط ت علططط  تحتططط   أ  أمطططا   ططط  قططط ، سطططط ح تمثططط  التططط  الف الطططق

 المصطططق لة الصطططفائ  أسطططط  علططط  ت جططط  أ   م ططط  التططط  الخط طططة الترا  ططط . تحتططط  

 خط ططططة ترا  طططط  عطططط  ع ططططارة   طططط  (Slickenlines) المصططططق لة  ططططالحز ز تطططط ع 

 م از طططططة ت ططططط   التططططط ( Grooves)  األخا  ططططط  (Striations)  التخطططططططا  تتمثططططط 

 تعطططر  صطططغ رة مططط رجا  اأ ًضططط ت جططط   مطططا. الصططط   مسطططت   علططط  الحر طططة التجطططا 

 عم   طططططة شططططط   أ  عم   طططططة عطططططا ة ت ططططط   (Slickensteps) المصطططططق لة  المطططط رجا 

 .الحر ة  اتجا  عل  عم   ة أنها أ   األخا   ، الحز ز عل 

 شطططط  ة  سطططط ر عطططط  ع ططططارة   طططط :  (Feather Structures) الر شطططط ة الترا  طططط  -2

(Fissures)   المعلططططق، الحططططائط فطططط  تح  ططططً ا ،الصطططط   مسططططت  ا  مطططط   ططططالقر  تت طططط 

 مسططططت   جططططان   علططط  النسطططط  ة الحر طططة مطططط  الناتجطططة الم ضططططع ة الشططط  لقطططط   نت جطططة

 علطططط  النسطططط  ة الحر ططططة اتجططططا  لتح  طططط  الترا  طططط   طططط   اسططططتعما   اإلم ططططا . الصطططط  

 ففططط . مع ططط   أ  اعت طططا   الصططط    طططا  إ ا ف مطططا معرفطططة   التطططال  الصططط   مسطططت  

 الصطططط    فطططط  أمططططا شططططاق ل ة، الر شطططط ة الترا  طططط  ت طططط   االعت ا  ططططة الصطططط    حالططططة

   .أفق ة الر ش ة الترا    فت    المع  سة

 نت جططططة تت طططط  التطططط   منحطططط را ال   طططط   : (Fault Scarps) الصطططط    منحطططط را  -3

 (.4)الش    األرض سط  م   الم ل ة اإلزاحة ص    لتقاط  سط ح
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 -:االسئلة

 ,Slickensides, Fault Scarps, Slickenlinesعر  المصطلحا  االت ة:  -1

Hanging-wall block, Foot-wall block, Rake or Pitch, Faulting 2 

   ض  الفرق     التص   االن ماش   التص   االنضغاط . -2

 ت ل  ع  الترا    الج  ل ج ة المرافقة للص   . -3

 ع   ان ا  الص    م  الرس . -4

 ناصر الهن س ة للص  ، م  الرس . ض  الع -5

 

      


