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 Field Geologyجيولوجيا الحقل 

 

تتمثل جٌولوجٌا الحمل فً تكنٌن العمل الحملً واالدوات الالزمة و الناتج النهائً للعمل الحملً المتمثل فً 

تمدٌم دراسة وافٌة عن منطمة معٌنة توضح مواردها و كٌفٌة استغالل هذه المنطمة جٌولوجٌا وصناعٌا و 

 تتعلك بجٌولوجٌة المنطمةفً التوسعة العمرانٌة ام ال ألسباب  ااستغاللهالتصادٌا و امكانٌة 

 ةالتعريف بالجيولوجيا الحقلي

لى خارطة حملٌا واسماطها ع ةوالجٌومورفولوجٌه والتركٌبٌ ةوالمعدنٌ ةوالطبالٌ ةدراسة المظاهر الصخرٌ

 ةجٌولوجٌ ةاساس وتحوٌلها الى خارط

بعد  ةٌفً مكاشف صخرٌه محدده ورسم الخرائط الجٌولوج ةحدٌد ودراسة خواص الوحدات الصخرٌت

 من الحمل علٌها ةالمستسما ةوالتركٌبٌ ةاسماط المعلومات الجٌولوجٌ

 الحقل

سته والخاصٌة هو عبارة عن المكان الذي ٌتم فٌه تجمٌع لٌاسات ومشاهدات عٌنٌة للمكان المطلوب درا

بل دراسة التراكٌب األولٌة والثانوٌة للصخور وشكل وكٌفٌة تواجد الصخور فً الجالمطلوب دراستها كـ

كذلن هو المكان الذي ٌتم فٌه تجمٌع العٌنات الجٌولوجٌة سواء صخور أو معادن أو .  والعاللة بٌنهم

 حفرٌات أو عٌنات عبارة عن بترول أو غاز أو فحم

 أسباب التخطيط للعمل الجيولوجي في الحقل

رٌمة التً تدخل أسباب التصادٌة وتتمثل فً استخراج الولود الحفري والمعادن المختلفة واألحجار الك -1

 فً الكثٌر من الصناعات لتنمٌة االلتصاد والبحث عن أهم الخامات االلتصادٌة

 أسباب استراتٌجٌة ضمن خطط الدولة الستكشاف و دراسة الموارد و المصادر -2

 أسباب اجتماعٌة تتعلك بتوفٌر فرص عمل للشباب -3

 أسباب سٌاسٌة و عسكرٌة الستكشاف حدود الدولة -4

 ٌة استكشافٌة و بحثٌة لالستكشاف و التخرٌطأسباب علم -5

 استكشاف الخامات -6

 أهم الصفات الشخصية للجيولوجي في الحقل

دلة المالحظة  –ٌتحمل من حوله بأخطائهم  –التحمل و التأللم مع ظروف العمل الصعبة  –الصحة الجٌدة  -

الخبرة بموالع النجوم  –رف سرعة وحسن التص –متمكن من الناحٌة العلمٌة  –حسن االدارة  –صبور  –

 و االجهزة الحملٌة و االطالع علً احدثها تخبرة باستخدام االدوا –د اللزوم لالسترشاد بها عن



ة |  3 ح ف ص ل ا
 

 

 

 أهم االدوات الالزمة للعمل الحقلي

 .مطرلة جٌولوجٌة ألخذ العٌنات

 .بوصلة جٌولوجٌة لتحدٌد االتجاهات ولٌاس مٌل الطبمات

 .ذو غالف سمٌن وألالم تلوٌندفتر مذكرات لتسجٌل المالحظات 

 .عدسة عٌنٌة

 .أزمٌل لتكسٌر الصخور

 .نصل سكٌن

 .حمٌبة جمع عٌنات

 .أكٌاس صغٌرة لحفظ العٌنات التً ٌتم جمعها

 .منظار لمشاهدة الصخور والتكوٌنات الجٌولوجٌة البعٌدة

 .آلة تصوٌر اللتماط الصور للمعالم الجٌولوجٌة المختلفة

 .آلة تصوٌر فٌدٌو رلمٌة

 .خرائط بأنواعها المختلفة لتحدٌد موالع التكوٌنات الجٌولوجٌة

 .صور جوٌة

 .خوذة رأس

 .شرٌط متري للمٌاس

 ( حملٌة )ة بمالبس مناس

 مٌال او الكالٌنومٌتر لمٌاس زواٌا المٌلجهاز ال

 جهاز ) هاند لٌفٌل ( لمٌاس المٌول و االرتفاعات

 فً رؤٌة ثالثٌة االبعاد جهاز االستٌرٌوسكوب لدراسة الصور الجوٌة

 تحدٌد الموالع  جهاز

 بعض زجاجات الحمض الختبار المواد الكربوناتٌة

 مماالت علمٌة( متوفرة عن منطمة العمل -كتب  –اي مصادر علمٌة ) ابحاث 



ة |  4 ح ف ص ل ا
 

 

 

 مراحل االعداد للعمل الحقلي

ٌمر العمل او المشارٌع الحملٌة بثالث مراحل اولها مرحلة التخطٌط ٌلٌها جمع العٌنات و رسم الخرائط و 

المالحظات ثم مرحلة اعداد و كتابة التمرٌر النهائً وتتضح أهمٌة الرحالت الجٌولوجٌة كمشارٌع ٌموم بها 

حلة التخطٌط وٌستطٌع الطالب تعرف الكثٌر من البٌانات الطالب تحت إشراف المعلمٌن من خالل مر

 الحملٌة ولذلن ٌجب اختٌار الهدف من الرحلة بعناٌة والتخطٌط الجٌد لبل البدء

 أولويات المشاريع الحقلية

 الحماٌة و االمان و كٌفٌة استكشاف و استثمار المنطمة لٌد الدراسة

 

 Geological Report    التقرير الجيولوجي لمشروع العمل الحقلي

ل الحملً و بدونه كأنه لم ٌكن , الغرض منه هو وصف كل ماتم مشاهدته بدلة هو اهم جزء فً مشروع العم

و شرح االحداث والعاللات الجٌولوجٌة وهنان بعض النماط االساسٌة التً الٌخرج عنها محتوي التمرٌر 

الجٌولوجً البسٌط و لكنها لد تتغٌر حسب طبٌعة المشروع فطبٌعة التمرٌر النهائً تعتمد علً طبٌعة 

 . ع العمل نفسهمشرو

 المقدمة

تشمل توضٌح غرض المشروع و التوارٌخ و التولٌت و توجٌه كلمة شكر لكل من ساهم او لدم مساعدة فً 

اتمام العمل الحملً ثم الوضع الجغرافً للمنطمة شامال المولع و كٌفٌة الوصول الٌها و المعالم الحغرافٌة و 

 الغطاء النباتً ان وجد و المناخ

 لوجي العامالوضع الجيو

ٌشمل االنظمة و التكوٌنات الصخرٌة و التراكٌب العامة و التأرٌخ الجٌولوجً لها و التارٌخ الجٌولوجً 

 االللٌمً للمنطمة و محٌطها

 الوحدات الصخرية

ممدمة ثم وصف نمطً ٌشمل االسم و الطبٌعة الصخرٌة و عاللة الوحدات ببعضها البعض و محتواها 

 ً و مصدر صخورهاالجٌولوج الحفري و العمر

 التراكيب الجيولوجية

 و تشمل اسطح عدم التوافك و الصدوع و الطٌات و الفواصل و الشموق

 جيومورفولوجية المنطقة
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وتشمل االنحدار العام و احواض الصرف الطبٌعٌة و حدود تمسٌمها و المعالم المورفولوجٌة و اسطح 

 التعرٌة

 التارٌخ الجٌولوجً العام للمنطمة

  و ٌشمل االحداث الجٌولوجٌة و العملٌات و االحداث التركٌبٌة و

 فٌة المدٌمة للمنطمةراالجغ

 

 

 

 

 

 

 بوصلة جٌولوجٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالب فً الحمل الجٌولوجً  
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 جٌولوجٌة مطرلة 
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