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 الثانيةالمرحلة :           أألول  الفصل الدراسي : الجيولوجيا الحقلية   علمالمادة  :  اسم

 دكتور استاذاللقب العلمي :  . خالد احمد عبدالله الحداد          د.أاستاذ المادة :  اسم

 :  المصادر

 : ويكيبيديا ومواقع اخرى .االنترنيت 

 . 0222الخفاف ، رياض صالح ، اسس المساحة المستوية والطوبوغرافية، جامعة الموصل ، 

 .  1991احمد ، ياسين عبيد ، المساحة الهندسية ، جامعة البصرة ، 

Manual of field geology by Robert, R. Compton, 1962                       

 .،والمكاشف والمواد التراكيب وتفسير لفحص المستخدمة الطرق تمثل:  الجيولوجيا الحقلية

 نحصل المعلومات وهذه الجيولوجية المعلومات لكل والمصدر االساس هي الحقلية الدراسات

 تسجيل طريق عن الدراسات هذه.وتكون  والمقاطع والمقالع المكاشف طريق عن عليها

 يشمل موسع حقلي عمل تحتاج واحيانا ، الصغيرة المقاطع او المخططات ،رسم المالحظات

 ، والفوالق ، التطبق لسطوح والميل المضرب قياس جيولوجية خرائط رسم)  جيولوجي مسح

 ( . حقليه نماذج جمع+  والعروق والفواصل

 الذي يمكن مشاهدة الصخور والتربة فيه ، وبقية المظاهر الجيولوجية المختلفة  المكان:  الحقل

 :قياسال ووحدات انظمة

 األنظمة الرئيسية في العراق هما النظام الفرنسي )المتري( والنظام اإلنكليزي.   

 هكتومتر، كلم ،.....(  ديكامتر،) مضاعفاته او.....( ، ملم سم،)دسم،  ومشتقاته المتر يستخدم

 .(والميل )الياردومضاعفاته  (األنج) مشتقاته القدم

 بها االطوال فيما تقاس المساحة بالوحدات المربعة والحجوم بالوحدات المكعبة.  وتقاس

دونم، 4=والهكتار، 2م 01111=اولك 22= والدونم 2م 011= ولكباأل الزراعية المساحة تقاس

 .  2م011111دونم=411=كيلومتر

 الزاوية لقياس أنظمة ثالث توجدوحدات الزاوية وانظمتها: 

 -الستينى:  النظام-1
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 حساب المساحات

 مساحة المثلث
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 مساحة المربع =مربع طول الضلع

 المستطيلعرض ×مساحة المستطيل = طول المستطيل 

 طول العمودى عليه×مساحة متوازى االضالع=طول الضلع

 2مساحة المعين=)حاصل ضرب انصاف اقطاره(/

 االرتفاع×مساحة شبه المنحرف=حاصل ضرب طول القاعدة المتوسطة 

 cot180/n×مربع طول الضلع ×عدد االضالع ×  0/4مساحة المثمن=

جيب الزاوية ×طاره حاصل ضرب نصفى طولى اق×0/2مساحة الشكل الرباعى=

 المحصورة بين اقطاره

 2مساحة الدائرة=طنق

 مربع نصف القطر الصغير(-مساحة الحلقة الدائرية=ط)مربع نصف القطر الكبير

 061زاوية القطع/×مربع نصف القطر×مساحة القطع الدائرية=ط

 مساحة القطعة الدائرية
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 مساحة القطع الناقص
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 : Field Project  المشروع الحقلي

 هي:عادة تمر االعمال بثالث مراحل 

 هذه المرحلة  تشمل التخطيط: مرحلة- 1

 المالئمة للعمل المنطقة عن الجوية والصور الخرائطجمع -،ب السابقة الدراسات علىاالطالع -أ

 القيام بزيارة استطالعية لمعرفة معطيات المنطقة)نوع الصخور، التراكيب الجيولوجية ، -، ج

اختيار -و ، المشروع كلفة تحديد -ه ،المشروع هدف معرفةيجب -د ، (الخ...،المنطقة طباقيه

 ( الخ..... ، النماذج لجمع ،أكياس المطرقة البوصلة،)  مثل الحقلي للعمل المالئمة األدوات

البدء بعملية المسح يجب معرفة  قبل :والنماذجمرحلة المسح والمالحظة وجمع المعلومات  – 0

 .األساسيةمواصفات النماذج التي تجمع وأسباب جمعها واألدوات الحقلية 

    :النماذج التي تجمعمواصفات 
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-ب يكون النموذج ممثل حقيقي للوحدة الصخرية وهذا يتطلب دراسة جيدة ومسبقة للمكاشف.  -أ

عندما تكون الصخور متنوعة فان مجموعة من النماذج الصغيرة لألنواع الرئيسية تكون اكثر 

 نموذج منفرد.  منفائدة 

 تؤخذ النماذج من المكاشف مباشرة وليس من القطع الساقطة. -ج

ذج غير المتجويه على النماذج المتجويه، والنموذج المثالي ذو وجه او جانب تفضل النما-د

 متجوي والجوانب األخرى غير متجويه. 

 يكون التي فالنماذج الصخرة وتجانس الحبيبات حجم حسب تتغيير النموذج حجممواصفات -ه

 قطر يكون التي والنماذج( 4*  0*0انج يكون حجم النموذج ) 06/0اقل من  حبيباتها قطر

 .السابق الحجم ضعف النموذج حجم يكون انج 8/0 من اكبر حبيباتها

 بمقارنة وذلك صفائحي اوتركيب تطبق فيه ليس الذي النموذج في التطبق اتجاه تأشيريفضل -و

فتحصل على نموذج موجه وذلك يساعد  النموذجTop علىأ ويؤشر للمكاشف النموذج إعادة او

 في تحديد التركيب الرئيسي. 

 . الخريطة على النماذج موقع وتأشير ترقيميجب -ز

جيولوجية وبوصلة جيولوجية وعدسة يدوية وسكين جيب  مطرقة :األدوات الحقلية األساسية

 . النماذج لجمع واكياس هندسية وأدوات وغامق فاتحودفتر مالحظات وقلم رصاص 

 منها أسباب لعدة النماذج جمع يتم: الصخرية  النماذجأسباب جمع 

الصخرة بشكل افضل في المخيم او المختبر باستخدام المجهر او بمساعدة  تمييزيمكن -أ

   جيولوجين اخرين.

 على الهندسية او والكيميائية الفيزيائية للخواص فحوصات او معدنية فحوصات اجراءيمكن -ب

 في النموذج . او اجراء فحوصات للمتحجرات الدقيقة الحقا الصخور نماذج

 في مجاميع عدة عمل عند وذلك الصخاري والوصف التسميات لتوحيد النماذج استخداميمكن -ج

 .سوية المنطقة

 بين مقارنات عمل في مفيدة تكون الصخارية النماذج فان بمفرده جيولوجي عمل عندحتى -د

بعد معرفة مواصفات  .النهائي التقرير كتابة عند خصوصا المنطقة في ومتباعدة منفصلة أجزاء

النماذج التي تجمع واألدوات الحقلية األساسية الالزمة في الحقل وأسباب جمعها ، عليه يجب 

من جيولوجي في الحقل الى  االخذ بنظر االعتبار اعمال  المسح الجيولوجي ونقل  ما موجود

 ومؤشر عليها خطوط  22111/0الخريطة بمقياس اصغر وعادة تكون هذه الخرائط بمقياس 
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والعرض، كما يمكن عمل خارطة أساس من الصور الجوية اما اذا كان الغرض من  الطول

حية مثل ففي هذه الحالة تستخدم األجهزة المسا 2111/0المسح يتطلب خرائط بمقياس كبير مثل 

وان اول عمل تقوم به في الحقل توجيه  ،Plane tableاللوحة المستوية  او Levelجهاز التسوية 

وهو عملية تدوير الخريطة في الحقل بحيث يتجه شمال الخريطة  Map orientationالخريطة 

مع اتجاه الشمال الجغرافي ويستفاد منه في تحديد الموقع على األرض بمساعدة عدة شواخص 

مثل الطرق، الوديان، األنهار .... الخ وممكن إيجاد الموقع على الخارطة من عملية التهديف 

Shooting 0حيث نقيس االتجاه بالنسبة للنقطة لخريطة وفي الحقلالى نقطتين معلومتين في ا 

ونعين االتجاه من النقطة من  ]0 النقطة الى الشخص من االتجاه[ 142مثال كانت قيمة االتجاه 

 القيمة من 081) القراءة العكسية( تتم بإضافة او طرح  222تساوي  الشخص باتجاه 0النقطة 

هي موقعك على  المستقيمين تقاطع نقطة وان 2 رقم للنقطة بالنسبة الطريقة وبنفس االصلية

الخريطة ،وبعد تحديد الموقع على الخريطة تبدا بتسجيل المعلومات الحقلية التي يسجل قسم منها 

والليثولوجي وبقية  ،) dip& strikeمباشرة على الخريطة مثل الميل والمضرب للطبقات) 

( الذي  locality numberالموضعية )  األرقامالتفاصيل تكتب في دفتر المالحظات بعد وضع 

  :االتي وبحسب والعرض الطوليشمل رقم النقطة واحداثياتها التي تشمل خطوط 

         54°           1                                                        0                  

               004° 

 الشخص                                                         

   .الذاكرة على االعتماد وعدم دفتر في للصخور الحقلي الوصفتسجيل - 

انتهاء العمل الحقلي لذا يجب االعتناء  بعد الالحق التقرير كتابة أساس هي الحقلية المالحظات- 

 بها. 

لكن الرسومات  بالكلمات وصف بشكل تسجل والجيولوجية العلمية الحقائق من الكثير-

 الخرائط رسم وعند والمخططات توفر الوقت وتعوض عن الكالم الوصفي وتكون اكثر وضوحا

 الخريطة على توضع عندما والميل المضرب رموز مثل معلومات تضاف الثانوية والمقاطع

، كذلك الحال عند التقاط صورة فان مخطط بسيط يؤشر اتجاه  بجدول تسجيلها من افضل تكون

     الصورة واجزائها المهمة يكون ذات قيمة.

                                                                     °04                                    
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عندما نسجل اتجاه المضرب والميل وقيمة الميل للطبقات في الخارطة األساس يجب تحديد الحد -

بواسطة البوصلة ونرسمه  بين الطبقات الصخرية المختلفة بتسجيل اتجاهه boundaryالفاصل 

على الخارطة وبالطول المالئم وحسب مقياس الرسم، وفي حالة كون الطبقات مكشوفة كلها 

،  (Contact outcrop)حالة يكون الحالة يكون الحد الفاصل بين الطبقات متصل ،وفي هذه ال

اما في حالة كون المكاشف قليلة ففي هذه الحالة ننزل المكشف على الخريطة وبعده نتوقع الحد 

     الفاصل ونرسمه بشكل منقط ألننا غير متأكدين من موقعه وهذا يسمى

                         Outcrop mapping                

                          A          ................A               

                         

 كل شخص يكتب المالحظات بأسلوبه الخاص لكن يجب ان تكون هذه المالحظات -

 مقروءة  أ

 دقيقه -ب

 الوضوح به يسمح الذي بالقدرمختصرة -ج

 القساوة او التصلب -د

 حجوم الحبيبات -ه

 شكل الحبيبات)كروية، مسطحة، خطية، غير منتظمة( -و

 انتظام الحبيبات(  مدىدرجة الفرز )-ز

 وضعية الحبيبات -ح

 طبيعة وكمية المادة الرابطة -ط

 طبيعة وكمية الفجوات واي دالئل على المسامية والنفاذية -ي

طبيعة الحدود بين الوحدات الصخرية )حاد ام تدريجي ، الدالئل على عدم التوافق ، الدالئل -ك

مثل الحجر الرملي  Index bedsاو  Key bedsالمستخدمة في الحقل مثل الطبقات الدالة 

 الحصوي اسفل تكوين المقدادية وفوق تكوين انجانة في العراق ( .

  .ألساساالجيولوجية على الخارطة  لمظاهرا-

 



 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت

 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 دة :  علم الجيولوجيا الحقلية                                          الما

 

 أ. د . خالد احمد عبدالله الحداداسم استاذ المادة :              

 14صفحة | 

 

 

يسهل تمثيله  thinالطبقة الدالة وتتميز سمكها نحيف -الوحدات الصخارية )التكاوين( ب حدود -أ

عدم  سطوح- الصدوع،-، ذات امتداد افقي واسع .  visibleعلى الخارطة ، مرئية بوضوح 

  .الطية ومحور والمضرب الميل رموز- التوافق،

          ،محور طية مقعرة     º02 طبقات مائلة  ،               افقية طبقات  عمودية،  طبقات

                          محور طية محدبة                ، طية محدبة غاطسة 

  من اما: األساس الخارطة وتحديد اختيار

 جوية.  صور-

 مساحة )تشمل أنظمة التصريف ومظاهر مدنية وارتفاعات(.  خرائط-

 كنتورية توضح التضاريس(.  خطوططوبوغرافية ) خرائط-

 .التثليث او المسارات طريقة مثل المعروفة الطرق بواسطة حقليا تحضر خرائط-

  :الخريطة على الموقع تحديد كيفية

 الموقع على الخريطة بواسطة الفحص والمشاهدة والمقارنة باستخدام المظاهر التالية  يحدد-

 اشكال الوديات .....الخ -تقاطع الطرق، ج-انحناءات الوديان، ب-أ

 :الخريطة على معلوم خطي مظهر مع االتجاه تقاطع طريقة-

 .وادي او طريق مثل الخريطة علىمظهر خطي معلوم -نقطة واحدة معلومة على الخريطة، ب-أ

 مثل خطي مظهر على الواقعة المجهولة النقطة من المعلومة النقطة عن االتجاه يقاس:  الطريقة

 ونقطة الطريق مع االتجاه معكوس فيتقاطع المعلومة النقطة من االتجاه معكوس يرسم ثم طريق،

  .المجهولة النقطة موقع هي التقاطع

 : تستخدم هذه الطريقة في حالة والخطوات االتجاه قياس طريقة-

معرفة -د، معلومة دالة نقطةوجود -ج بسيطة،طوبوغرافية -ب معلوم، خطي مظهر وجودعدم -أ

  .بالخطواتطول الخطوة للشخص الذي يقيس المسافة 

 نقطة معلومة               

      نقطة مجهولة                                                   
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 الطريقة:

 لناتجا الخط فيمر المعلومة النقطة من االتجاه معكوس ونرسم المعلومة النقطة نحو االتجاهنقيس -أ

-ب                                                            .عليها نقف التي المجهولة النقطة خالل من

 عدد=  المسافة ان حيث المسافة منها ونحسب المعلومة النقطة نحو الخطوات عددنحسب 

( م 1.4)الخطوةوطول 011= الخطوات عدد مثالمعدل طول الخطوة.  x الخطوات

 من ابتداءا الرسم مقياس حسب الخريطة على المسافة هذه تمثل ،ثمم x1.4  =41 011=فالمسافة

  .المعلومة النقطة

( المنحدر)مسافة  مائل سطح تمثل المقاسة المسافة فان αبزاوية مائل األرض سطح كان اذا-ج

  .(الخريطة على دائما االفقية المسافة تمثل)حيث االفقية المسافة إيجاد ويجب

         مسافة منحدر                                                     αجتا xالمسافة االفقية=مسافة المنحدر

                    α     مقطع         على فنحصل المعلومة النقطة من الخريطة على االفقية المسافة نقيس ثم 

 نقطة مجهولة                                                                                                          

 Location by intersection of reverseطريقة تقاطع خطوط االتجاه العكسي -

bearing lines 

 :يلي ما الطريقة هذه استخدام يتطلب

 طوبوغرافيةوجود -،ج معلوم خطي وجودمظهرعدم -،ب معلومة األقل على نقطتين وجود -أ

 بين الزاوية -د ، اليها الوصول اليمكن بعيدة نقاط او(  الخطوات طريقة استخدام)اليمكن  معقدة

 واال ستلتقي الخطوط بنقاط خارج موقعها الحقيقي 01º من اكبر تكون ان يجب المعلومة النقاط

  الطريقة:

 .األقل على نمعلومتي نقطتين نحوBearingيقاس االتجاه -أ

المنقلة من النقاط المعلومة وتتقاطع  بواسطةReverse bearing))االتجاه معكوسيرسم -ب

 خطوط االتجاه العكسي من النقطة المجهولة. 

 .º 01يجب ان تكون الزاوية بين الخطوط المتقاطعة اكبر من -ج
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 ب نقطة معلومة                                                           

 نقطة معلومة أ                                     ج نقطة معلومة                                 

                                                                 54 54             

                                                1                  0                   0       

 كنتوري خط مع العكسي االتجاه تقاطعطريقة -

 استخدام هذه الطريقة:  يتطلب

 وجود نقطة معلومة واحدة -من النقطة المجهولة ب األرضمعرفة ارتفاع سطح -أ

 الطريقة:

من  Rev. bearingيرسم معكوس االتجاه -ب المعلومة،نحو النقطة  Bearingيقاس االتجاه -أ

النقطة المعلومة فيتقاطع خطه مع الخط الكنتوري المعلوم الذي تقع عليه النقطة المجهولة ونقطة 

 التقاطع تمثل موقع النقطة المجهولة .

  Report Stage :مرحلة التقرير الجيولوجي

ان التقرير الجيولوجي يمثل نتاج العمل الحقلي الذي قام به الجيولوجي وهناك أسلوب متبع 

ومتداول في كتابة التقرير الجيولوجي، بحيث يكون ذكر الحقائق بصورة مرتبة وغير عشوائية 

،وان كتابة التقرير بصورة غير جيدة تشوه ،وان التقرير الجيولوجي يعكس العمل الحقلي 

 لي الجيد. العمل الحق

يكون الكالم في التقرير الجيولوجي مقسم الى فقرات والفقرات الى جمل وبين الجمل هناك 

استراحات تفصل بفوارز وتدرج الكالم من االسهل الى االعقد وتكون فقرات التقرير كاالتي :     

               وهي تعطي فكرة عن محتويات التقرير باختصار وتشمل:        Introductionالمقدمة-1

تحوي على جغرافية المنطقة هل واقعة ضمن نطاق الطيات او  :موقع منطقة الدراسة 1-1

 وموقع المنطقة بالنسبة لخطوط الطول والعرض.النطاق الزاحففي العراق مثال 

:اية مظاهرجيومورفولوجية ضمن المنطقة )تالل، جيومورفولوجية منطقة الدراسة 1-0

 وديان،انهار.....الخ(

:تذكرطباقية المنطقة بذكر التكاوين الجيولوجية للمنطقة والتتابع المنطقةطباقية  1-0

 الطباقي للتكاوين وبيئة الترسيب والليثولوجي والعمروالسمك.

:يذكر الغرض من الدراسة هو لمعرفة الطباقية الحياتية للمنطقة او الهدف من التقرير 1-5

  الخ( الخازنة للماء ... هيدرولوجية التكاوين الفتاتية
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 هل هي منطقة طيات او فوالق او طبقات مستوية مثال  :تكتونية وتركيبية المنطقة 1-4

وطولها وهل هي متناظرة ام ال، الفواصل  كانت هناك طية يذكر اتجاه محورها اذا

 ....الخ

تذكر الدراسات التي أجريت على المنطقة بصورة عامة واذا كانت  :الدراسات السابقة 1-6

 االختصاص وماحصل الباحثين من نتائج.دراسات لنفس 

يشمل تسجيل المعلومات الحقلية التي تحصل عليها مباشرة او من  العمل الحقلي: 1-7

 ....الخ.خالل استخدام األدوات األخرى والفحوصات الحقلية .

يقوم الجيولوجي بعد عودته من الحقل بتدوين وتسجيل  العمل المكتبي والمختبري: 1-8

والبيانات التي حصل عليها بشكل رسوم ومقاطع ونتائج بعد وتمثيل المعلومات 

  اجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية المختلفة.

تناقش االعمال التي قمت بها والنتائج التي توصلت اليها  :Discussionالمناقشة 1-9

 الذين عملوا بنفس االتجاه. وهل هناك اختالف عن نتائج االخرين

تذكر النتائج التي توصلت اليها بشكل نقاط او شرح  :Conclusionsاالستنتاجات 1-12

 هو مستنتج سابقا أوال. وهل تتطابق هذه االستنتاجات مع ما

بالدراسة المعمقة والمفصلة مثال  ي: يوص Recommendationsتالتوصيا 1-11

 الذي يحمل طبقات ضعيفة او مثال دراستها جيوفيزيائيا. للتكوين

 مثال( والسنة اللقب)  والسنة الواح الشخص اسم يذكر المتن داخل :Referencesالمصادر 

VanBellen,1953مثال فيذكر شخصين كان ،واذا (Buday and Jassim,1982 ،)اذا اما 

( Ditmar,et.al,1971والسنة) et.alعبارة  وبعده فقط األول فيذكر شخصين من اكثر كانوا

 األولىويسمى الباحث باسم الجد اواللقب اما األسماء األولى فتذكر في قائمة المصادر بحروفها 

Buda,T.,1973,The regional Geology of Iraq, SOM library ,Baghdad.  

الشهرة او اللقب واذا كان  ألسماءقائمة المصادر حسب الحروف االبجدية  في المصادر وترتب

 واذا معهم بحث عنده حالة في اخرين مع اسمه شخص له بحث لوحده يذكر اسمه أوال ثم يذكر

مختلفة فيكتب حسب قدم البحث بعد االسم والسنة يكتب  زمان با بحوث عدة الشخص لنفس كان

ع وموقفه. الطب مصدرعنوان البحث وبعده جهة اإلصدار )مجلة، مؤتمر ، وغيرها(وبعدها 

Hills,E.S.,1963,ElementsOf Str. Geo.,Newyork:John&SonsInc.,483p. 

Ditmar,V.andYacu.,G,1971,Geological Conditions& hydrocarbon 

prospects of the Rep.of Iraq North central parts,INOC Lib.,Bag.Unp.  

 والنشر، للطباعة الكتب دار مطابع العراق، جيولوجيا، 0882 عبدالله، السياب، المصادر العربية

 .ص 281 الموصل جامعة

 كلية منشورة، غير ماجستير، رسالة مكحول، لجبل تركيبية دراسة ،0882ناصر، نديم صيفي،

  .ص 002.بغداد جامعة ، العلوم
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 Section: Stratigraphicاقيالطبالمقطع 

هو المقطع الذي يظهر التتابع الطبقي لمنطقة معينة بشكل عمود تظهر فيه الطبقات بشكل  تعريفه

أفقي مرتبة وفق تتابعها الزمني في الموقع وتمثل فيه الصخارية برموز معينة ، وتظهر السمك 

 الحقيقي للوحدات الصخرية وال يظهر المقطع الوضع التركيبي وال التضاريس.

  : االتي النحو على المعلومات تمثيل يمكن

 

:                                                                                    المواقع المالئمة لقياس المقطع تستلزم

 وجود تركيب بسيط . -

 التتابع له مكاشف جيدة . -

بع وحدود الوحدات الطبيعة العامة للوحدات يجب أن تكون معلومة ) أي نوعية الصخور والتتا -

 الصخرية مع بعضها ( .

عدم وجود تكرار أو حذف بسب -أن يكون موقع المقطع مالئم يمكن الوصول إليه في الحقل . -

 الفوالق .... الخ .

 أن يكون خط القياس للطبقات عمودي على اتجاه مضرب الطبقات .  -

 رسم وتمثيل المقطع الطباقي                          
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    لفةتتابع الطبقات المخت                                     

 المسوحات للمقطع الطباقي 

 : المسح بواسطة الخطو والبوصلة . أوال

يستخدم في حالة التضاريس المستوية أو المائلة قليال .                                                               –أ 

أن ينجزها شخص واحد .                                                                                 يمكن  -ب

طريقة العمل تكون:                                                                                                 

سافة المنحدر بواسطة الخطو ، ويمكن إيجاد يقاس ميل المنحدر بواسطة البوصلة وتقاس م -

  - -السمك الحقيقي ) الطباقي ( من العالقة بين مسافة المنحدر وميله وميل الطبقات .          

توصف الطبقات لكل مقطع يقاس .                                                                                 

 غير انحدار المنحدريعاد القياس عند ت

 : القياس بواسطة الشريط والبوصلة .ثانيا 

  ( . º15إن  أكثر الطرق دقة لقياس المقطع الطباقي عندما تميل الطبقات اكبر من )  -
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 القياسات تكون أكثر سهولة نحو أسفل المنحدر .-

  التصحيحات لزوايا المنحدر والمقاطع المنحرفة ) المائلة (  :

 عن ينحرف المقاس المقطع كان اذامسافة المنحدر ضمن مستوي موازي لميل الطبقات  تحسب-

     بين  α،الزاوية ACطول المقطع المقاس=       A                          .الطبقات لميل الموازي االتجاه

 المقطع المقاس والمصحح

   = = =            HGححالمقطع المص                                      

B                                                             

                                                                                       C 

  :التالية المعادلة حسببان المقطع المقاس يصحح الى اتجاه موازي لميل الطبقة  حيث

𝑨𝑩 = 𝑨𝑪𝐜𝐨𝐬 ∝ 

 ميل(وزاوية yوزاوية اندار المنحدر) (AB)المنحدر مسافة من للطبقات الحقيقي السمك يقاس

  :التالية الحاالت(وفق x) الطبقات

 °81˃(مجموعهما x)الطبقات ميل زاوية(مع y)المنحدر وزاوية متعاكسان والميلالمنحدر -

BC=AB Sin (x + y)                                                            

 المنحدر    B     سطح التطبق                                                        

                                                                                 y                        x         

                                                                                           A 

         T                                       Cالسمك الحقيقي                                              

                                                          

  81°( ˂x) الطبقات(وميل y)المنحدر زاوية ومجموع متعاكسان والميل المنحدر-  

                                                                  B     X  

                    السمك الحقيقي                                                                               

                                                               90°      z    y                                     

         C   A       x                                                                                           
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                                                    BC=AB COS(X+Y-90)    

 بنفس االتجاه وميل الطبقات اكبر من زاوية ميل المنحدر. يميالن والطبقات المنحدر-

                                                         A 

                                                       x     y       yy المنحدر 

                                                                                B 

                                                                    T   السمك الحقيقي  

   C                                                       

 

BC=AB Sin(x-y)                                                                    

  الطبقات اقل من زاوية ميل المنحدر. وميل االتجاه بنفس يميالن والطبقات المنحدر-    

                                                          B               x 

                                     y         y         C                                                       

 x                                                                                   

BC=AB Sin (y-x) 

  نقطتين ( :قياس االرتفاع العمودي ) فرق االرتفاع بين 

او جهاز التسوية او) البوصلة او  (Hand level)االرتفاع بواسطة ميزان التسوية  يحسب-

الكالينوميتر( كميزان تسوية اليجاد نقطة بمستوى النظر والبدأ من اسفل المنحدر ثم االنتقال الى 

 . النقالت عدد وحساب نقطة بمستوى النظر

 عدد النقالت xاالرتفاع=ارتفاع الجهاز

 

 ارتفاع الجهاز                       لنظرا بمستوى نقاط                                                    

    مسافة المنحدر وزاوية المنحدر()حساب فرق االرتفاع بواسطة -
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 التصويب بواسطة المنحدر زاوية قياس ويتم الخطو او الشريط بواسطة المنحدر مسافة تقاس

  هو الفرق العمودي باالرتفاع  BC حيث المنحدر، قمة فوق الجهاز بارتفاع نقطة على

Sinα=BC/AB, BC=AC Sinα             B     المنحدر          مسافةα 

                                                                                       α            ارتفاع الجهاز 

                                                             A                                        C 

  حساب فرق االرتفاع بواسطة المسافة االفقية والزاوية العمودية -

  .المنحدر قمة فوق الجهاز بارتفاع نقطة على التصويببواسطة -أ

tanα=BC/AC       BC=AC tanα                          ارتفاع الجهاز 

                                          Bالفرق العمودي بين قمة التل وقاعد = هو BCحيث

                                                                                                                   α           ارتفاع الجهاز 

AC،المسافة العمودية=αزاوية المنحدر=                            C االفقية المسافة              A 

 وارتفاع العمودية والزاوية االفقية المسافة باستخدام المنحدر قمة على التصويببواسطة -ب

 .الجهاز

BE=BC+CE ,tanα =BC/DE 

 AC=DE BE=DE tanα+CEحيث ان 

 ظل الزاوية +ارتفاع الجهاز x=المسافة االفقية اوالبنايهارتفاع المنحدر 

                                                               B      

A              α             C                                                                

                                 ارتفاع الجهاز                                                                    

                                                                  E  االفقية المسافة    D 

                                                 Geological cross section    المقطع الجيولوجي المستعرض بواسطة مسار البوصلة :

 انواع المسار  : 

    B                                                                 A:   مسار مفتوح 
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  مسار مغلق :

 

 

 المقطع الجيولوجي المستعرض يوضح :

والطبقات ، التركيب الجيولوجي ،ميل الطبقات والفوالق وسطوح  هالصخاريتضاريس الموقع ،

 NW                                المسار  اتجاه                                   عدم التوافق ان وجدت .

        SE        

1                       2                3          4                   5      

                           

 جدول تسجيل المعلومات الحقلية  

 المحطة رقم  المضرب  الميل المقطع اتجاه االنحدار زاوية   المنحدر مسافة   الصخاري الوصف

 Field characteristic of fractures:    الخصائص الحقلية للتكسرات 

 عند دراسة التكسرات في الحقل يجب معرفة ما يلي : 

 Name of fractureاسم التكسر .  – 1

  Lateral& stratigraphic extensionاالمتداد الجانبي والطباقي للتكسر . – 0

 Attitudeالوضعية .  – 0

 تالصقها وتصنف الى عدة انواع هي :: هي تراكيب تفقد الصخرة عبرها قوة الكسور

 . : كسور حصلت على امتداد اسطحها ازاحة باتجاه ومقدار معينينFaultsالصدوع 

 بامتداد مستوياتها حركة ملحوظة.  ثهي كسور في الطبقات الصخرية ال تحد:Joints الفواصل

 مواد. فراغا لم تتبلور فيهوتركت : هي كسور تباعدت اسطحها عن بعضها  Fissuresالشقوق

 : هي عبارة عن شقوق امتألت بالمواد المتبلورة .   Veinsالعروق

  Opening and Filling materialsالفتحات والمواد المالئة .  – 5

      B       

A 

                   C                 
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 سطح الكسر             

 

 

 

 

او  Unevenاو غير مستوي Evenيكون مستوي Surface Nature :طبيعة السطح – 4

 عندما يكون شدي Irregularعندما يكون قصي وغير املس Smoothاملس

متر وعالقة 1فواصل لكل  5مثل  ة طولدهو عدد الفواصل خالل وحFrequency :التردد – 6

 Frequency=1/thicknessكلما زاد السمك قل التردد  أيالطبقة بالتردد عكسية سمك 

 التردد طرديا مع شدة االجهاد ومع صالبة الصخور. ويتناسب

 هي هو االحدث تالكسر المن-من المقطوع، أحدثالقاطع – Relation Age :عالقة العمر – 7

  Set1           Set2االحدث هو المنتهي الكسر 2           1      احدث القاطع      

 Geological Compass:   الجيولوجية لبوصلةا

تعتبر البوصلة من أهم األجهزة غير اإللكترونية المستخدمة لتحديد االتجاهات األربعة بالنسبة 

وتحديد الموقع على  Map orientationالخريطة وتوجيه ،إلى القطبين الشمالي والجنوبي

 .الميلزاوية  مقدارو واتجاه ضربماتجاه ال Attitudeالخريطة وقياس الوضعية

 : البوصلةطريقة استخدام 

 هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها، الستخدام البوصلة بالشكل الصحيح، وهي:

 التعرف على أجزاء البوصلة

لمعرفة كيفية استخدام البوصلة، يجب التعرف بالبداية على مكوناتها، فبالرغم من اختالف 

سية، والتي توجه نفسها باتجاه التصاميم بين البوصالت، إال أنّها جميعها تحتوي على إبرة مغناطي

الحقل المغناطيسي لألرض، أّما الصفيحة األساسية للبوصلة تتكّون من مجموعة من األجزاء، 

 وهي:
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: وهو مصنوع من المعدن، يقوم بوظيفة الحماية للبوصلة، وال يؤثر على اإلبرة الغطاء الخارجي

 المغناطيسية.

 اإلبهام.الجزء المخصص لحمل البوصلة، باستخدام 

 العدسة المكبرة، والتي تسمح بتكبير قراءات البوصلة.

مسطرة القياس، وهي معدنية، والتي تحتوي على العديد من القياسات المتعلقة بالمسافات 

 المقطوعة.

 التكاك الزجاجي، والذي يقوم بتثبيت قراءة االتجاه على البوصلة.

البالستيك الشفاف، يحافظ على المادة السائلة التي الغطاء الداخلي للبوصلة، والمصنوع من 

 تساعد المؤشر على الحركة، في داخل البوصلة من التسرب.

 درجة. 062إلى  2القرص الذي يحتوي على الدرجات المرقمة ما بين 

المؤشر الخاص باالتجاه، وهو عبارة عن الحروف األولى من أسماء االتجاهات األربعة، ومن 

 أّن هذه األحرف مطلية بلون فسفوري، يتيح الرؤية في الليل.الجدير بالذكر 

 حامل المؤشر، وهي التي تجعل مؤشر االتجاه يقف بطريقة ثابتة، ومتوازنة.

 : طريقة اإلمساك بالبوصلة

يجب أن نمسك البوصلة بالشكل الصحيح، حيث يتّم ذلك من خالل وضعها على كفة اليد وبشكل 

كان الشخص يستخدم الخارطة، ففي هذه الحالة يتوّجب عليه أن قريب من الصدر، وفي حالة 

 يضعها على مكان مستٍو، ويضع البوصلة عليها، ليتعّرف على االتجاهات بشكل أدق.

 :معرفة االتجاهات

للتعرف على االتجاه الذي تقف فيه، انظر إلى اإلبرة المغناطيسية، إذا كانت ثابتة، وال تتأرجح، 

للشمال، ومن ثم قم بتحريك مؤشر الدرجات، حتى يصبح السهم محدّد  فهذا يعني أنك متوجه

غناطيسية، مع الحرص على عدم وجود أي معادن قد تعيق من ماالتجاه متوازياً مع اإلبرة ال

 حركة اإلبرة المغناطيسية.

إدارة الجزء المتحرك من البوصلة، والذي يحمل الحروف المحددة لالتجاهات األربعة، حتى 

 مع المؤشر المرسوم على الجزء الثابت من البوصلة، والذي يدل على اتجاه الشمال.يتطابق 

عند استخدام الخريطة، يجب وضع البوصلة على المكان المدرجة فيه االتجاهات على الخريطة، 

  وهنا يتم تثبيت البوصلة، وتحريك الخريطة من تحتها لتتطابق اإلبرة المغناطيسية مع اتجاه
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وفي هذه الحالة، إذا كان الشمال الحقيقي هو نفسه المبين على الخريطة، فنستطيع بهذه الشمال، 

 الحالة أن نحدد الشمال المغناطيسي من خالل زوايا االنحراف المرسومة على الخارطة.

نبدأ الحركة مع البوصلة، وباالعتماد على الخريطة، أما إذا لم تتوفر الخريطة، نعتمد على ما 

 السمت، وهي عبارة عن الزاوية التي نجدها من خالل إدارة البوصلة التي  يسمى بزاوية

تحتوي على األحرف المحددة لالتجاه، حتى تتطابق اإلبرة المغناطيسية مع اتجاه الشمال، ومن ثم 

 ننظر على مد النظر، ونقرأ الزاوية التي تتناسب مع نظرنا، ونمشي باتجاهها.

 أماكن معروفة على الخريطة، لتسهل عملية العودة إلى مكان البداية.تفيدنا زاوية السمت بتحديد 

 : انواع البوصالت

 هناك نوعين رئيسية من البوصالت الجيولوجية : 

 Pronton .برنتونالبوصلة الثابتة نوع 

 Silva.البوصلة الدوارة نوع سيلفا
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 Silva.سيلفا نوع الدوارة البوصلة 

 

 الوضعية للخطوط والمستويات:  تسجيلكيفية 

اتجاه ميل الخط ومقدار  بتسجيل نيكوThe attitude of lines :للخطوطالوضعية  تسجيل

 . Dip amount& Dip directionالخط ميل

 بقياس اتجاه المضرب ومقدار زاوية الميل  الوضعية تسجيل فيكونPlanesللمستويات بالنسبة

                       المضرب اتجاه                                 

 الميل اتجاه

 الكالينوميتر تدريج استخدامو االتجاهات لقياس كاملة ولدورة°061التدريج من الصفر  تستخدم

 بالنسبة اما ،الميل مقدار271/01 اتجاه الميل :مثال. الميل مقدار لقياس°81من صفر الى 

     01/271 ومثال 21/140 مثال: الميل ومقدار المضرب خط اتجاه فنسجلللمستويات 

 يحدث (:الحقيقي)الشمال  الجغرافي الشمال الى المغناطيسي الشمال من القراءات تحويل

انحراف سنوي بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي وتسمى زاوية االنحراف وتبلغ عدة 

 اطيسينالمغناطيسية نسبة الى الشمال المغ االبرةمن  تجاهاتاال تسجيل يمكن ال لذلك ،درجات

يتغير ويجب ان نحول نسبة الى الشمال الجغرافي الذي يكون ثابت ، وعند القيام بمسح  الذي

 الحالي االنحراف تحسب ثم السنة، في االنحراف مقدار من التأكدجيولوجي في منطقة يجب 

، لو  على الخريطة المذكور االنحراف مقدار وضع تاريخ منذ التغيير مقدار طرح او بجمع

درجات من  2طرح  بالجغرافي فيج لالشما شرق درجة 2 المغناطيس الشمالافترضنا انحراف 

ان  يجب ذاك عند الجغرافي الشمال غرب االنحراف ولوكانقراءة كل اتجاه تقيسه في الحقل 

 . للبوصلة المدرجة الدائرة بتدوير البداية نم االنحراف طرح او إضافةويمكن  ،تجمع 
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. اي ابعادها الراسية عن مستوى سطح نقاط مناسيب ايجاد عملية هيLeveling :التسوية

 . (Level) التسويةهذه المناسيب جهاز يسمى جهاز  إليجادالمقارنة ويستخدم 

 :التسوية في المهمة المصطلحات بعض

النقاط بالنسبة اليه ، قد  مناسيب وتقارن تقاس :هو سطح مستو Datum plane المقارنة مستوى

سطح البحر المستو  مستوي متوسط يعتبر أي سطح مستوي لهذا الغرض ولكن غالبا ما يتخذ

 بالنسبة اليه مناسيب النقاط.  الذي تقاس

 وقد المقارنة ومستوي النقطة بين الراسي البعد هو نقطة أي:منسوب  Elevation المنسوب

 المقارنة لذلك فان منسوبها يكون موجبا او سالبا.  مستوى تحت او فوق النقطة تكون

:هو عبارة عن الخط الواصل بين تقاطع الشعيرات والمركز  Line of sight النظر خط

  البصري للعدسة الشيئية.

 ،:هي اول قراءة للمسطرة بعد نصب الجهاز .Back sight reading B.S الخلفية القراءة

 .المنسوب معلومة نقطة على دائما تؤخذ فهي لذلك

 أي:هي اخر قراءة للمسطرة بعد نصب الجهاز ،  .Fore sight reading F.S االمامية القراءة

  .المنسوب مجهولة نقطة علىدائما  القراءة هذه وتؤخذ الجهاز، اخذها بعد مباشرة يرفع

على  المأخوذة: هي كل القراءات   .Intermediate sight reading  I.S الوسطى القراءة

  .الخلفية واالمامية  القراءة بيننفس المسار 

نقطة تعين عندما يراد نقل الجهاز الى موقع اخر،  هي: .Turning point T.P التحول نقطة

 والثانية خلفية .  امامية األولىتؤخذ عليها قراءتان 

 :هو منسوب خط النظر بعد ضبط افقية الجهاز.  .Height of instrument H.I الجهاز ارتفاع

 نقطة محددة، موقعها الحقلي ومنسوبها معلومان.  هو: .Bench mark B.Mالتسوية راقم

 المستويين ينح:هو المسافة الراسية بين السط Difference in elevation بالمنسوب الفرق

 اللذين تقع عليهما النقطتان.

                                                        srving InstrumenteS  المساحة اجهزة

(, وجهاز  (Levelتستخدم اجهزة المساحة ألغراض مختلفة. مثل جهاز التسوية 

لمسح ل(, وجهاز اللوحة المستوية  Theodolite (الثيودواليت  جهاز المساحة العام 

 (وجهاز  Hand level) ( وجهاز الميزان اليدوي  table Planeالطوبوغرافي ) 
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فضال عن  (Plane meter)وجهاز البالنيميتر  ،Clinometer))الكالينوميتر 

 :المعدات المساعدة وعلى النحو االتي

المناسيب والمسافات والزوايا  إليجاد Automatic Level االوتوماتيك التسوية جهاز

 االفقية. 

 لوالب األسفل الجزء ،االفقية الدائرة األوسط الجزء ،راظمنال العلىا لجزءا) الرئيسية األجزاء

  .(وقاعدة الجهاز الثالثة التسوية

 

 خطا حدوث عدم يعني وال والجمع الطرح اثناء خطا يحدث لم أيمن صحة الحسابات:  التحقق

  .القراءات وتسجيل رصد اثناء

بنوع الجهاز المستعمل والظروف الجوية، في ظروف  تتأثرالدقة : في عملية التسوية الدقة

  .Kالجوية المتوسطة ومع جهاز معدال جيدا فان الخطا في المنسوب )ملم(يجب ان اليزيد عن 

e=C√𝑲
𝟐

  

 وهي التسوية درجة على عتمدت ثابتة كميةC= ، التسوية خط طولe ، =K=الخطأ مقدار  

او  الثالثة او الثانية او األولىتكون التسوية من الدرجة  عندما ،ملم( 021،02،8،4)تساوي

تعديل مناسيب  فيمكنبها  حوالمسم القيمة عن يزيد ال الخطأاذا كان مقدار  ، الرابعة على التوالي 

على هذه النقاط بنسبة بعد كل نقطة عن نقطة البداية، اما اذا  الخطأمقدار  بتوزيعالنقاط الوسطية 

  .فيجب إعادة العمل زاد عن القيمة المسموح بها

تشمل محور  :االلية األخطاء-: تقسم األخطاء في عملية التسوية الى:التسوية في األخطاء مصادر

مثل  :األخطاء الطبيعية-،  في طول المسطرة والخطأ غير متوازيين أنبوب الفقاعة وخط النظر

  Dو الخطأ باالمتارنتيجة تحدب االرضمقدار  eعندما   2e=0.0785D  تحدب سطح األرض
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-:الشخصية  األخطاء-، التغيير في درجة الحرارة  ،المسافة بالكيلومتر بين النقطة ونقطة التماس

عدم -تحول غير جيدة، استعمال نقاط-في مركز االنبوب، لم تكن الفقاعة-المسطرة، شاقوليهعدم 

 قابلية الراصد على قراءة المسطرة بدقة.

 Longitudinal section or Profileالطوليالمقطع 

اعمال  ممكن تنفيذ  العام المساحة جهاز يسمىو، جهاز الثيودواليت بأجزائه المختلفة

 وتوجد( هوالشاقولي االفقية والمسافات واالفقية الشاقوليه الزواياعديدة ) مساحية

 .اتجاه ونوع اخر ثيودواليت تكرار ثيودواليت. الثيودواليت من نوعين

 

 ن الثيودواليتمن ثالث أجزاء رئيسيةهي:يتكوالمكونات الرئيسية لجهاز الثيودواليت: 

 على يرتكز افقي محور حولويشمل على المنظار الذي يدور  االليداد ويسمى العلوي الجزء

 الراسية دائرةال على ويحتوي راسيين حاملين

يسمى راس التسوية ويحوي لوالب  األسفل الجزء،  االفقية الدائرة على يحتويالوسطي  الجزء

 التسوية.
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 تقاطع)نقطة  مركزه يكون بحيث الجهاز نصب بالتسامت يقصد:  Centering التسامت

 ويكون فوقها الجهاز نصب المفروض النقطة على مباشرة( الراسي المحور مع االفقي المحور

 .التسامت راومنظا التسامت عمود او الشاقول باستخدام اما التسامت

 Plane tableاللوحة المستوية  جهاز

 :الرئيسية األجزاء

هو جهاز يتكون من منظاروعمود راسي يستند عليه حامال  Alidadاالليداد -

المحور االفقي للمنظار وفيه قاعدة عبارة عن لوحة مستطيلة ويتصل بها ذراع 

 يستخدم لرسم االشعة .

هي عبارة عن لوحة خشبية ذات حجم مناسب  Drawing Boardلوحة الرسم -

ملم . تثبت على الركيزة بطريقة يمكن  721x 721ملم الى  421x 421يتراوح 

 ضبط افقيتها وتدويرها في المستوى االفقي بدون تحريك الركيزة.

التي تشمل فقاعة دائرية تستعمل لضبط افقية اللوحة  Accessoriesالملحقات-

  جاه الشمال على الخريطة .تستخدم في تعيين ات وبوصلة مستطيلة الشكل .

  Setting upنصب الجهاز  خطوات

الجهازفوق المحطة األرضية ، ولغرض يوضع –تثبيت اللوحة على الركيزة -

المثبت  األرضية(الذي يعني وضع الجهازفوق المحطة Centeringتسامت الجهاز)

 على الخريطة ونحصل على ذلك بواسطة شوكة التسامت .
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يستخدم اثناء قياس المسافات عندما يتطلب  صغير جهاز هو:  Hand levelالميزان اليدوي 

التي ال تحتاج التسوية األرض، وكذلك يستخدم في عمليات االمر رفع شريط القياس فوق سطح 

(ملم في 021-011الجهاز عبارة عن ابوب مربع او دائري المقطع طوله يتراوح)الى دقة عالية. 

للنظر من خاللها وفي النهاية الثانية هناك شعيرة احدى نهايتي االنبوب توجد فتحة صغيرة  في 

 الشعيرة يوجد أنبوب فقاعة صغيرة.فوق نهاية االنبوب الذي فيه  .مثبتة بصورة افقية
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 منسوب بين الفرق واليجاد الراسية الزوايا لقياس يستخدم: Clinometerجهاز الكالينومتر  

 .مدرجة منقلة فيه مثبته اليدوي الميزان في كما قصير أنبوب من يتكون الجهاز. نقطتين
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 : Plan meterالبالنيميتر 

 

جهاز لتقدير المساحات ذات الحدود المنحنية في الخرائط المساحية وغيرها. بتحريك السن 

المنحنى الذي يحد المساحة المطلوب تقديرها، تتحدد القراءة على تر على يالمدبب بذراع البالنيم

قرص مدرج، ثم تحسب المساحة بداللة قراءة البالنيمتر ومقياس رسم الخريطة والعدد الثابت 

. وكان استاذا للرياضيات في 0824اخترعت من قبل جاكوب آمسلر في عام  تريالخاص بالبالنيم

في  - 0824التي تأسست في نهاية عام  -وكان ورشته  جامعة زيوريخ، سويسرا، لكنه عاش

 .شافهاوزن، سويسرا
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مكوناته :                                                                                               

يتم إصالح . نهاية واحدة، وتستخدم لتعقب حول الحد من شكل مع مؤشر على الربط تتألف من

 يتم تتبع مؤشر . الطرف اآلخر من الربط لممساح القطبي وتقتصر على خط لممساح الخطي

يحتوي على . عندما تعقب اكتمال، يشار إلى مساحة الشكل على نطاق و. حول محيط الشكل

عندما تتحرك عجلة . كمشغل يتتبع كفافممساح عجلة القياس التي تتحرك على طول الرسم 

عندما يتحرك عجلة . قياس ممساح في عمودي على محورها، وفات، ويتم تسجيل هذه الحركة

وهذا يعني . قياس موازية لمحورها، والتزلج عجلة دون المتداول، لذلك يتم تجاهل هذه الحركة

ع عموديا على محور العجلة قياس أن التدابير ممساح المسافة التي تنتقل عجلة قياس لها، المتوق

  قياس تدور عندما يتم تتبع وتبلغ مساحة شكل يتناسب مع عدد لفات من خاللها عجلة. للدوران

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linkage_(mechanical)&usg=ALkJrhifknxRxgulJRjtfCVgo18Cnt2Sgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linkage_(mechanical)&usg=ALkJrhifknxRxgulJRjtfCVgo18Cnt2Sgw
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.ممساح على طول محيط كامل من الشكل

 

 ضبط طول الذراع

 

مقياس الرسم حيث ان كل مقياس رسم له طول ذراع معين وذلك موضح علي  وفقويتم ذلك 

مم فنجد أن الذراع مقسم الي 411,,علبة الجهاز فلو فرضنا ان طول الذراع المطلوب عندنا هو 

مم أذ نجعل ورنية الذراع علي  1,,سم عبارة عن  ,,سنتيمترات وملليمترات وهنا نجد أن 

سم اذا هنا نكون  ,,بعد ال  4لورنية حتي يصل الي العالمة سم ثم نحرك صفر ا ,,عالمة ال

مم الباقية نحرك الورنية بحيث نجعل  111مم ثم لكي نضبط ال  4,,قد ضبطنا الطول عند 

 الذراع( لى)ع ىالعالمة الثالثة بعد الصفر تنطبق علي العالمة التي تليها مباشرة من أعل

 كيفية اخذ القراءة
 االالف )البكرة االفقية( تقرا_____ البكرة الكبيرة ______

 البكرة الصغيرة __________ تقرأ المئات والعشرات واالحاد )البكرة الرأسية(

لو السهم علي البكرة االفقية بين عالمتين نأخذ القراءة الصغيرة ثم نكمل القراءة من البكرة 

  الرأسية

 طريقة العمل :
الشكل المراد قياس مساحته بحيث نجعل الذراع  بعد ضبط طول الذراع نقوم بضبط الجهاز علي

  والثابت تقريبا متعامدين ونجعل العالمة في منتصف الشكل ثم نضبط الجهاز علي احد حواف

الشكل ونعلم نقطة معينة ثم نأخذ القراءة االبتدائية للجهاز ) وذلك في حالة عدم امكانية تصفير 

الجهاز ( ثم نتحرك مع اتجاه عقارب الساعة حتي نصل الي نقطة البداية مرة اخري ونأخذ قراءة 

 فرا في الجهاز وبطرح منها القراءة االبتدائية نحصل علي مساحة الشكل )اما اذا كان الجهاز مص
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الشكل ونأخذ  البداية فنكون هذه القراءة هي مساحة الشكل مباشرة ( نحسب اكثر من مساحة

 المتوسط وذلك كاالتي:

 المساحة ىنحصل عل       نأخذ القراءة االبتدائية ثم نأخذ القراءة االولي ونطرحهم من بعضهم

 المساحة ىنحصل عل                            االوليطرح منها القراءة نثم نأخذ القراءة الثانية و

 المساحة ىنحصل عل                      ثم نأخذ القراءة الثالثة ونطرح منها القراءة الثانية

ثم نقوم بجمع هذه المساحات ونقسمهم علي عددهم لنحصل علي المتوسط نأخذ هذا المتوسط 

حة المقاسة سواء علي الخريطة او علي الطبيعة في ثابت الجهاز لنحصل علي المسا بضربهو

 وذلك علي حسب الثابت

 ملحوظة

 1111,كل لفة من الجهاز = 

=  والقراءة الثانية 7876والقراءة االولي كانت =  9876مثال القراءة االبتدائية كانت =  

هي  الثراء آلن الجهاز لف لفة كاملة وبدأ في الثانية اذا فهذه 1111,فهنا البد أن نضيف  1876

(,1876) 

  للقراءة 01111كذلك في اللفة الثالثة نضيف 

لو نريد قياس مساحة شكل معين ومن هذا الشكل نريد طرح مساحة شكل اخر بداخلة وهنا 

نتحرك في اتجاه عقارب الساعة ثم الجزء الذي نريد طرحة ننزل علي خط معين ثم نتحرك عليه 

فس الخط في عكس اتجاه الساعة ثم نكمل الشكل في عكس اتجاه عقارب الساعة ثم نرجع ن

  االساسي
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 ىملحوظة اخر 

قد يكون مقياس الرسم موجود في دليل الجهاز اذا سوف نستخدم هنا أقرب مقياس رسم موجود 

له وهو ال يوجد علي الدليل اذا نستخدم أقرب مقياس رسم  0611,فلو مثال مقياس الرسم للشكل 

ونضبط طول الذراع علي هذا االساس ونحسب المساحة  0,11,موجود علي الدليل وليكن 

 المقاسة بعد الضرب في ثابت الجهاز ثم لمعرفة المساحة الحقيقية نعوض في القانون االتي :

 

 
 

 القراءة من تحت الصفر )مئات وعشرات ( االحاد من الورنية )التطابق(

كل لديه قضيب، دعا الذراع  .القطبية والخطية هي نفسها plan metersأجزاء العمل الرئيسية لل

 وعجلة تعلق على قضيب بالتوازي مع محورها إلى ،T التتبع، واحدة من نهاية وهي تتبع النقطة

ياس تعلق على سجالت عجلة كمقم .القضيب  

  ممساح خطي ممساحقطبي 

 

http://1.bp.blogspot.com/-aSJ4W4yhoMI/VLlv3n7_uCI/AAAAAAAADvw/zmrBTJHhEc4/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1+%D9%88%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85.JPG
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plan meters  نهاية الذراع التتبع مقابل نقطة التتبعاثنين تختلف في الحركة من في ممساح  .

على  ويشير الرسم الذي يتم تشغيله .الخطي، ويقتصر هذا الغرض للتحرك على طول خط مستقيم

لى طول المسار، ولكن بطريقة أكثر شيوعا تسبب هذه الحركة هو أن يكون هذا نهاية تعلق ع

ايث العجالت تتحول معمجموعة من العجالت التي يتم إصالحها في محور بح  

 

ائرةفي ممساح القطبي، نهاية المقابلة لنقطة التتبع يقتصر على التحرك على طول د . ويتم ذلك  .

ها عن طريق جعل هذه النقطة المفصلي بين الذراع التتبع وذراع الثانوي، نهاية واحدة من

.)القطب( هو ثابت . 

 معدات مساعده مساطر التسوية:

 

 التسويةلوحه تمثل مساطر 

  : كيفية وصف الوحدة الصخرية في الحقل

 . وظاهري حقيقي نوعين وهو الصخرية الوحدةسمك -0

 اسم الوحدة الصخرية.-2

 العمر الجيولوجي.-0

،  غير فتاتيةو الصخور او اللون الى وحدات ثانوية فتاتية ا تقسيم الوحدة الصخرية تبعا لنوع-4

 .أخرىعضوية او غير عضوية او اية معالم 

 .Marker bedكدليل او طبقة دالة ض هذه الطبقات عاستخدام ب-2
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 بين كل طبقتين هل هو مستوي او متموج. طبيعة الحد الفاصل-6

 درجة تماسك الحبيبات ونوع المادة الالحمة. -7

 نسيج الصخرة والذي يشمل حجم الحبيبات وشكل الحبيبات والمسامية والنفاذية للصخرة.-8

 .Freshام لون غير متجوي  Weatherلون الصخرة هل لون متجوي -8

 وصف صخارية الوحدة. -01

 ميل الطبقة واتجاهها بواسطة البوصلة.-00

 وطبيعة تواجد المتحجر في الصخرة.قدر اإلمكان  تصنيف المتحجراتووصف -02

 الموصوفة. رسم تخطيطي للمنطقة-00

 وكتابتها. تطبق، تقاطعالمهمة مثل لوجية وتصويرالمظاهر الجي-04

 متوافقة ام ال. أيمع الوحدة العليا والسفلى  عالقة الوحدة الصخرية-02

التيار  التي تعين اتجاه Cross beddingوصف قياس اتجاهات التراكيب الرسوبية مثل-06

 والوضعية. القديم

للنموذج  Bottomاو Topونسجل  Freshنمذجة التعاقب الصخري على ان يكون النموذج -07

 ووضع النموذج في كيس النموذج وتصوير الظاهرة والغرض منها في الدفتر بقلم الماجك وترقيم

 الطبقات.  قياس سمك-08

 Type of Bedding                                                    المدى Rang 

 Laminated                                                             ˂1cmمترقق 

 Very thin bedded                                              1-3cmرقيقة جدا

 Medium bedded                                              10-30cmمتوسطة 

  Thick bedded                                                  30-100cm سميكة

  Very thick bedded                                   100-1000cmسميكة جدا 

                         Massive bedded                                                    ˃10mكتلي 

تركيبية المنطقة وجيومورفولوجيتها والوضع التكتوني للمنطقة حيث ان ثم بعد ذلك يجب وصف 

      :يقسم الى ثالثة مناطق العراق
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      Thrust zone   منطقة الزاحفة -0

غرب او باتجاه -والتي تكون اما باتجاه طوروس شرق Folded zoneالطيات  منطقة-2

 جنوب شرق. -زاكروس شمال غرب

 .  Unfolded zoneااللتوائيالنطاق غير -0

        c ab//a,bو    a  bc//b,c و    b :Tension zone ac//a, c شد فواصل

 Shear Joints: a               b               cفواصل القص 

    h               k               l                                         

                                        0               k               l  

                                       0                   k           h 

                                        l               0               h  

نجد السمك الحقيقي  ،الحقيقي واذا كانت الطبقات مائلةالمطلوبة كالسمك بعد تسجيل المعلومات 

 بتطبيق المثلثات بدالة جتا، ويمكن استخدام جداول مرتبة بالشكل التالي:

 ي                 رقراءة الش       ميل الطبقات     انحدار االرض         الصخاريه   المالحظات

Lithology                              Slope            Dip         0.21-0.82االقدم  سم62او م                    

 ومنها تعرف الحوض الرسوبي تبواسطة هذه المقاطع تعمل مظاها

 الصخور توجد ous RockneField work with Ig :  العمل الحقلي في الصخور النارية

 Phacolithالسرج  يشبهو DykesوالقواطعSills السدودمثل  غير منتظمة بأشكال النارية

وهذه التراكيب الصخرية ، اما تكون  Lopolithويشبه الطبق  Lacolithالناقوس  ويشبه

في العمل الحقلي  عندو Dykesاو غير متوافقة مثل  Sillsمثل ةالصخور الرسوبيمتوافقة مع 

    .Outcrop mappingاألحيان الصخور النارية وفي معظم 

 sRock Metamorphic with Field work:  الصخور المتحولةالعمل الحقلي في 

يتطلب دراسات  وهذا العمل وقيمتها والعمر تدرس القوى المسببة للتحول من حيث اتجاهها

                                                                    جيولوجية مفصلة وعلى النحو االتي: 

                    .عامة للمنطقة وعمل خارطة صخارية قبل التحولعمل دراسة جيولوجية -1

  المجهرية إعادة دراسة التراكيب الكبيرة مثل الطيات وعالقتها بالتراكيب الصغيرة الدراسات-2
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                                                                       . Foliationالتصفح  تفسير في تساعد

الى اسقاط الصفاح . ترجع غير واضحة عندما تكون العالقات بين التراكيب الجيولوجية-3

Foliation  والخطياتLineation شميت لإلسقاط الفراغي ومنها نستطيع المقارنة على شبكة

                                                                          والكبيرة.بين التراكيب الصغيرة 

                         التفسير بالطريقة أعاله تلجا الى الطريقة الميكروسكوبية. اذا لم تستطيع-4

Oriented Samples for Microscopes studies                                                        
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