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ان تطبيق المبادئ الجيولوجية في االستكشافات الهندسية تعود بالنفع على العلوم الهندسية ,وكذلك 

ة مدى توازن المنشات  فان معرفة المكونات الجيولوجية للتربة والصخور سيساعد في معرف

,لذلك تعتبر الجيولوجيا الهندسية احد الجوانب التطبيقية لعلم الجيولوجيا وتشكل الهندسية وادامتها 

حلقة وصل مع الهندسة المدنية ,وذلك بتطبيق علم الجيولوجيا في التقليل من المشكالت الهندسية 

فان  كاملة وفي الوقت نفسه,ان المهندس المدني غير مؤهل للقيام بدراسة جيولوجية مت

تطبيق المبادئ الجيولوجية في حل المشاكل الهندسية لذلك فان المسافة بين الجيولوجي اليستطيع  

 المهندس والجيولوجي مسافة يمالؤها االن بما يسمى بالمهندس الجيولوجي .

 

ة ر وذات صلفكل منهما يكمل اآلخ ارتباط ةهي عالق ةالمدني ةالجيولوجيا بالهندس عالقه علم

ني عند أقامت اي منشأ ذلك أن المهندس المد لى وثيقه فال يستطيع استغنى عن األخر ودليل ع

واقع األرض التي سيتم العمل عليها وذلك  ةجوع إلى المهندس الجيولوجي لمعرفالر ىالبد له ال

عطائها إلى هذه االرض من قبل المهندس الجيولوجي ثم إل فير التقارير والمخططات الالزمة بتو

لى المهندس المدني فيكون ذو إطالع واسع بمحتوى ذلك التقرير وتلك المخططات ثم العمل ع

 لمشاكل قد يمر عليهال  فادياموجبها ت

 

 

 



 -دور الجيولوجي في المشاريع الهندسية :

 -يمكن تلخيص دور الجيولوجي في المشاريع الهندسية بالنقاط الرئيسة األتية :

 الكشف عن مواقع جيدة القامة المشاريع الضخمة . -1

 مشروع .هيز المواد األولية للتج -2

 الجيولوجية وتقويمها هندسيا.تصنيف الصخور والتراكيب  -3

 دراسة أستقرارية الطبقات والتكوينات الجيولوجية. -4

 دراسة أستكشافية جيولوجية مفصلة لمنطقة المشروع وتهيئة الخرائط المناسبة لها . -5

 

 

 

 -:الكشف عن مواقع هندسية جيدة  .1

مختلفة وباستعمال الطرق الجيوفيزيائيةة يسةتطيع الجيولةوجي أن بواسطة المسوحات الجيولوجية ال

يكشف عن الموقع المالئم للمنطقة المنوي أقامة اي مشروع هندسي عليها . فهو بذلك يتوصل الةى 

دراسة التركيب الجيولوجية المختلفةة والكشةف عةن أنواعهةا ومةدى مال متهةا للمشةروع , كمةا فةي 

ى طبيعة طوبوغرافية تختلف عةن بةاقي المشةاريع األخةرى . حية  بنا  السدود . فالسدود تحتاج ال

وغرافية والصخرية وقياس زوايا الميل فيها ألن ذلك له أهميةة الطبالمنحدرات يقوم بتحليل أشكال 

كبيةةرة فةةي جريةةان الميةةاه السةةطحية والجوفيةةة فةةي منطقةةة المسةةتودع أو الخةةزان . مةةن ناحيةةة أخةةرى 

واقةةع الةةى الطبيعةةة التكتونيةةة لهةةا وأنةةواع األجهةةادات والقةةرى يتوصةةل الجيولةةوجي أثنةةا  كشةةف الم

, ومن ثم توصيل هذه المعلومات الى المهندس المصمم لألخذ بها أثنا  التصةميم والتي تؤثر عليها 

تششير الى أهمية هذه النقطة عند القيام بأنشةا  وبعد ذلك خالل مرحلة األنشا  . وهناك أدلة كثيرة 

ضخمة . حي  دلةت الدراسةات علةى حةدوك مشةكالت هندسةية متعةددة يرجةع المشاريع الهندسية ال

 سببها الى قصور في األستكشافات الجيولوجية األولية في منطقة المشروع.

 

 

 

 -تجهيز المواد األولية للمشروع الهندسي : .2

األنشةةائية الطبيعيةةة بعةةد الكشةةف عةةن الموقةةع الهندسةةي يقةةوم المهنةةدس الجيولةةوجي بدراسةةة المةةواد 

 المتوفرة في منطقة المشروع .

ففي كل مشروع هندسةي يتطلةب العمةل مةواد بنةا  أوليةة مثةل الرمةل والحصةى والصةخر وكسةارة 

الصةةخر وغيرهةةا , حيةة  يجةةب أن تكةةون هةةذه المةةواد متةةوفرة بةةالقرب مةةن منطقةةة العمةةل وبنوعيةةة  

الصةةخور والتربةةة بفحةةص هةةذه المةةواد مختبريةةا   وأحيانةةا فةةي الحقةةل   جيةةدة . كمةةا يقةةوم مهنةةدس 

 لمعرفة مدى مال متها لألنشا  وقوة تحملها لألثقال . 

 

 -. تصنيف الصخور والتراكيب الجيولوجية وتقويمها هندسيا:3

. أسةةةتعملت الصةةةخور مةةةواد بنةةةا  وتراكيةةةب ترتكةةةز عليهةةةا أسةةةا المشةةةاريع الهندسةةةية منةةةذ القةةةدم 

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى .  حي  تكوينها ومحتوياتها الكيميائية تختلف عن بعضها أختالفا كبيرا  فالصخور من

المهندس الجيولوجي أن يقةوم الصةخور لةيا فقةط مةن ناحيةة بةل مةن ناحيةة هندسةية أيضةا , حية  

بمقدوره أن يختار األنةواع الجيةدة المالئمةة لكةل مشةروع . ويةتم عةادة  تصةنيفها الةى عةدة مجةاميع 

صفاتها الفيزيائية والميكانيكيةة بحية  يمكةن تمييةز كةل مجموعةة مةن الناحيةة  أعتمادا علىهندسية 

الهندسية على المجاميع األخرى . وعلى هذا األساس قد تصنف صخور الكرانيةت الناريةة الصةلبة 

اذاّ كانةةت متةةأثرة بعوامةةل التجويةةة بوصةةفها مةةواد غيةةر صةةلبة مةةن الناحيةةة الهندسةةية أن لةةم يكونةةا 

   غير حاويين على الشقوق .متأثرين بالتجوية و

 



بالتراكيبب الجيولوجية فعلى الجيولوجي أن يميز نوع التركيب سةوا  المتكةون  مةن اما فيما يتعلق 

نةوع طبقة واحدة أو من عةدة طبقةات أفقيةة كانةت أم مائلةة ومقةدار وأتجةاه زاويةة ميلهةا . ثةم تحديةد 

ذه المرحلةةة علةةى الجيولةةوجي أن الطيةةات والصةةدوع فيهةةا وغيرهةةا مةةن التراكيةةب الرئيسةةة وفةةي هةة

يالحظ كذلك احتمال وجةود تراكيةب الثانويةة فةي الطبقةات مثةل التصةفت أو التةورق او التشةقق ألن 

 ذلك له اهمية كبيرة من الناحية الهندسية .

 

باعطائه فكرة جيولوجية كاملةة عةن التراكيةب الصةخرية يسةتطيع المهنةدس المصةمم أن فانه ذا وله

مةةةثال قةةةد يكةةةون الموقةةةع مناسةةةبا اسةةةبة أو يطورهةةةا أن أقتضةةةت الضةةةرورة . فيضةةةع التصةةةاميم المن

ة مةةةثال ولكةةةن قةةةد يكةةةون نةةةوع الطبقةةةات والتراكيةةةب للمشةةةروع الهندسةةةي مةةةن ناحيةةةة طوبوغرافيةةة

ذه الحالةةة يةةدرس الموقةةع بصةةورة جيةةدة مةةن قبةةل الجيولةةوجي الجيولوجيةةة غيةةر مالئمةةة . ففةةي هةة

و قةةةةد نشةةةةا  أ غيير الموقع لعدم مال مة التراكيب لألذ القرار بأحتمال تومهندس المشروع ثم يتخ

ذه الطريقةة باحد الطرق الهندسية المتبعة على شةرط أن تكةون محصةلة العمةل بهةذه الحالة تعالج ه

 أقتصادية وغير مضرة .

 

 

  -: دراسة أستقرارية الطبقات والتكوينات الجيولوجية. 4

سةةةتقرار الطبقةةةات فيهةةةا يقةةةوم المهنةةةدس بعةةةد دراسةةةة المنطقةةةة مةةةن حيةةة  الموقةةةع المالئةةةم ومةةةدى أ

الجيولوجي بأستكشاف أهم المعالم الجيولوجية في المنطقة ويوضحها بصيغة خرائط يضةاف أليهةا 

ذه الخةةرائط تسةةمى بعةةا التعةةابير واألرقةةام الهندسةةية لكةةي يتفهمهةةا ويةةدركها مهنةةدس األنشةةا  وهةة

فحةةةص صةةةالبة الصةةةخر فةةةي ب فهو يقوم مثال Geotechnical Maps بالخرائط الجيوتكنيكية 

ذية الصةخور للميةاه الجوفيةة المنطقة ويهيئ خارطة بداللة الصالبة أو المتانة أو قد يدرس مدى نفا

 أو قد يدرس توزيع التشققات .

ذه الخرائط ليست خرائط جيولوجية بحتة والهي هندسية بحتة بل خرائط جيوتكنيكيةة فأن هذا وهك

فمةثال  س الجيولوجي معلومات جيوفيزيائية على الخارطةةأو جيولوجية هندسية وقد يضيف المهند

يشار الةى سةرعة الموجةات الزلزاليةة فةي طبقةات الصةخور المسةتعملة فةي المشةروع ويصةار الةى 

ذه الخةرائط يسةتطيع مهنةدس يوضت عليها أخةتالف السةرع . وبواسةطة هةخارطة سيزمية للمنطقة 

ن يحسةةةب ثابةةةت المرونةةةة الديناميكيةةةة تصةةةميم  المشةةةروع الهندسةةةي   أاألنشةةةا    المسةةةؤول عةةةن 

وطبيعة الطبقات الديناميكية في موقةع المشةروع ألسةتنتاج مةدى للصخور ومن ثم تقويم خصائص 

 صالحيته أو ألستكشاف المناطق غير المالئمة فيه . 

 

 

 

 

 المصادر 

    شبكة االنترنت 


