
 

 

 

 اٌزؽث١خ ٚؾاؼح

 ٌٍؼٍَٛ اٌؼبَ اٌفٕٟ اٌزٛخ١ٗ

  ٌٍد١ٌٛٛخ١ب اٌّهزؽوخ اٌف١ٕخ اٌٍدٕخ
 

 

 اإلشرافية الوظائف مذكرة

  جيولوجيا قسم رئيس

 ( الثانوية المرحلة )

 م8201/9201

 

 الفلك

1 

1 



    التوجيه الفني العام للعلوم / مذكرة الوظائف اإلشرافية / رئيس قسم جيولوجيا 

  
 مالحظة : المقرر الدراسي ودليل المعلم جزء ال يتجزأ من مذكرة الوظائف اإلشرافية

2 

 
 اٌفٙؽـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًٌفسخ اٌّٛضٛع ؼ.َ.

 3 اٌفٍه 1

 11 اٌجٍٛؼاد ٚاٌّؼبظْ 2

 17 اًٌطٛؼ 3

 26 عاض١ٍخاٌؼ١ٍّبد اٌ 4

 36 اٌؼ١ٍّبد اٌطبؼخ١خ  5

 46 اٌزسؽن اٌىزٍٟ  6

 53 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌزبؼ٠ط١خ 7

 64 اٌد١ٌٛٛخ١ب االلزًبظ٠خ 8



    التوجيه الفني العام للعلوم / مذكرة الوظائف اإلشرافية / رئيس قسم جيولوجيا 

  
 مالحظة : المقرر الدراسي ودليل المعلم جزء ال يتجزأ من مذكرة الوظائف اإلشرافية

3 

 الفـلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    التوجيه الفني العام للعلوم / مذكرة الوظائف اإلشرافية / رئيس قسم جيولوجيا 

  
 مالحظة : المقرر الدراسي ودليل المعلم جزء ال يتجزأ من مذكرة الوظائف اإلشرافية

4 

  ٔهأح اٌىْٛ

 

طعظًي فكَس  كٛغ.حنٔخثيس كٕل َ٘ؤس حنكٌٕ حنُظَٚش ْٕ :  (Big Bang ) حالَفـخٍ حنعظٛى ،عهى حنكٌٕ حنفِٛٚخثٙ فٙ

، ٔأٌ حنكٌٕ كخٌ ًٕٚياخ ؿاِو ٔحكاي عُاي فظًيى حنُظَٚش عهٗ أٌ حنكٌٕ كخٌ فٙ حنًخٟٙ فٙ كخنش كخٍس ٗيٚيس حنكؼخفش

 َ٘ؤس حنكٌٕ. 

ٔرعاي حنظًايى  .عًاَ حنكإٌ ُٚعظزآَاُش، ٔحناٌ٘  يهٛاخٍ 13.8رعٞ حنظقيَٚحص حنليٚؼش طُقّيٍ كائع طهاا حنهلظاش  زام 

َى حنكٌٕ رًخ ٚكفٙ نظكٍٕٚ َُ   .ٔحإلنكظََٔخص ٔحنُٛظََٔخص كخنزَٔطَٕخص ؿًٔٛخص ىٌٔ ًٍٚش حألٔل، رَ

ٌ ّٕ هالل حنؼالع ى خثق حنظخنٛش نالَفـخٍ حنعظٛى، اال أٌ حألياَ حكظاخؽ فالا حنٔاٍُٛ  زام  َّٕٚخص ًٍٚش رٔٛطش ٍٔغى طك

ٌ ًٍحص يظعخىنش كَٓرًٛ  ّٕ يا   ٔحنٓٛهٛإو حنٓٛائٍؿٍٛ خ. يعظى حنٌٍحص حنظٙ َظـض عاٍ حالَفـاخٍ حنعظاٛى كخَاض ياٍطك

ٌ رخنـخًرٛش حألٔنٛش ػى حنظجًض ٓلذ عًال ش يٍ طها حنعُخَٛ .حنهٛؼٕٛو حنقهٛم يٍ ّٕ َحص، ٔط٘اّكهض ٔحنًـا حنُـإو نظُك

 .أػُخو طوهٛق حنعُخَٛ فٙ حنًٔظعَحص حنعظًٗ أٔ ـًٙطفخعالص حالَٜٓخٍ حنُ عُخَٛ أػقم يٍ هالل

طُقّيو َظَٚش حالَفـخٍ حنعظٛى َٗكخً ٔحفٛخً نًـًٕعش ٔحٓاعش ياٍ حنظإحَْ حنًَثٛاش، رًاخ فاٙ ًناا ٔفاَس ياٍ حنعُخٛاَ 

ح نكٌٕ حنًٔاخفش راٍٛ حنًـاَحص طاِىحى  ،خرمٔ خٌَٕ ْ ٔحنزُٛش حن٠وًش نهكٌٕ ٔحنوهفٛش حإلٗعخعٛش نهكٌٕحنوفٛفش  ًَ َٔظ

 ٕٚيًٛخ، فزخنظخنٙ كخَض حنًـَحص فٙ حنًخٟٙ أ َد انٗ رع٠ٓخ حنزعٞ. 

فااٙ حنًخٟااٙ  ٔىٍؿااش حنلااَحٍس كخنكؼخفااش نلٔااخد هٜااخثٚ حنكاإٌ حنقاإحٍَٛ حنفِٛٚخثٛااش اَااّ يااٍ حنًًكااٍ حٓااظويحو

طفخٛاٛم  حنكزاَٖ حٓظُٔاخم طهاا حنظأَا، نظؤكٛاي ٔٛاقم نًٔاَعخص حنـٔاًٛخص رخنظفٜٛم، ٔرخنَغى ياٍ أَاّ ًٚكاٍ

ٔرخنظاخنٙ،  .حألَظًاش عخنٛاش حنطخ اش ًًَٕؽ حالَفـخٍ حنعظٛى، اال أٌ طها حنًَٔعخص نى طظًكٍ كظٗ حٌٜ اال حنزلغ فٙ

كًاخ ال طقايو  ،فبٌ كخنش حنكٌٕ فٙ حنهلظخص حألٔنٗ نالَفـخٍ حنعظٛى يزًٓاش ٔغٛاَ يفٕٓياش، ٔال طاِحل يـاخالً نهزلاغ

 .َظَٚش حالَفـخٍ حنعظٛى أ٘ َٗف نهلخنش حألٔنٛش نهكٌٕ، رم طٜف ٔطفَٔ حنظطٍٕ حنعخو نهكٌٕ يٌُ طها حنهلظش

. ٔيا  يأٍَ 1927حنفَٟٛش حنظاٙ أٛازلض الكقًاخ َظَٚاش حالَفـاخٍ حنعظاٛى عاخو  ؿٍٕؽ نٕيظَ  ّيو حنعخنى حنزهـٛكٙ

ٌ حنكٌٕ حنلخنٙ.  م حنكٌٕحنٕ ض، حَطهق حنعهًخو يٍ فكَطّ حألٔنٗ كٕل طًيى حنكٌٕ نظظزُّ  أٛ ّٕ  ٔيخ حنٌ٘ أىٖ انٗ طك

كظـخَْ  ، ٔعهٗ طز٢ٛٔ فَٟٛخصألُٚ٘ظخٍٚ ُظَٚش حنُٔزٛش حنعخيشحن حعظًي حإل١خٍ حنعخو نًًُٕؽ حالَفـخٍ حنعظٛى عهٗ

فٛهااٛى ى٘  حنًعااخىالص حنَثٛٔااٛش نهُظَٚااش، ٔأٟااخا أنكٔااُيٍ فَٚااييخٌ ٔ ااي ٛااخ  حنف٠ااخو. ٔطٕكااي هاإحٙ َظااى

أٌ حنًٔاااخفخص اناااٗ حنًـاااَحص حنزعٛااايس يَطزطاااش  اىٔٚاااٍ ْخرااام ، حكظ٘اااف1929ٛاااٛد ريٚهاااش نٓاااخ. ٔفاااٙ عاااخو  ٓاااٛظَ

نٓاخ ٓاَعش هخَْٚاش طوظهاف حٓظُُظؾ يٍ يالكظش ْخرم أٌ ؿًٛ  حنًـاَحص ٔحنعُخ ٛاي حنزعٛايس  .رخَِٚخكٓخ حألكًَ رقٕس

 ِ.خ حنظخَْٚش، رغٞ حنُظَ عٍ حالطـخعٍ فكَطُخ رؤَٓخ كهًخ رَُعيص، ُحىص َٓعظٓ

نُظَٚاش  ٍٔغى حَقٔخو حنًـظً  حنعهًاٙ ًٕٚياخ راٍٛ َظَٚظاٙ طًايى حنكإٌ راٍٛ يئٚاي نُظَٚاش حالَفـاخٍ حنعظاٛى، ٔيئٚاي

حنوهفٛاش  فـاخٍ حنعظاٛى ؿاخو يا  حكظ٘اخااال أٌ حنظؤكٛاي رخنًالكظاش ٔحنَٛاي عهاٗ ٛالش ٓاُٛخٍٕٚ حالَ ،حنلخنش حنؼخرظاش

نألؿٔاخو  طها حنوهفٛاش حإلٗاعخعٛش ٚظطاخرق يا  حإلٗاعخر حنلاَحٍ٘ ١ٛف ، ٔحكظ٘خا أ1964ٌعخو  حإلٗعخعٛش نهكٌٕ

  .حنٕٔىحو

ٔطًؼٛهٓاخ  يٌُ ًنا حنلاٍٛ، أٟاخا عهًاخو حنفِٛٚاخو حنفهكٛاش اٟاخفخص ٍٛايٚش َٔظَٚاش اناٗ ًَإًؽ حالَفـاخٍ حنعظاٛى،

 .حنٌ٘ ْٕ رًؼخرش ا١خٍ نألرلخع حنلخنٛش فٙ عهى حنكَٕٛخص حنُظَ٘ (ٓٙ ى٘ او -اليزيح) كًًُٕؽ  حنٕٓٛطٙ

 

  Universeأيً اٌىْٛ

 

ياٍ  حنئٍ٘ حرظيحوً  حنلَحٍٚش فٙ رخ١ٍ حنُـٕو ًٚكٍ حٌ طكٌٕ ٔرخنظيٍٚؾ ؿًٛ  عُخَٛ حنـئل -حنظفخعالص حنُٕٔٚش 

 هف عَُٜ يظٕفَ فٙ حنكٌٕ .أر٢ٔ ٔأًٍس حنٓٛئٍؿٍٛ ْٔٙ 

طلااخى  ححنظغٛااَ عُاي  أفلٛاخس حنُـاإو ْاٙ يَحكاام يظالكقاش يااٍ حناظقهٚ حنـااٌرٙ ٔحنظفخعام حنُاإٔ٘ حنلاَحٍ٘ كٛااغ ٚزاي

يا  حٓاظًَحٍ حٍطفاخر  ٔطٔظًَ ٌِْ حنظفاخعالص ،ًٍحص ْٛئٍؿٍٛ نظكٍٕٚ ًٍس حنٓهٕٛو ٔطلََٚ كًٛش ْخثهش يٍ حنطخ ش
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%81_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%85
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 شنٗ طًيى حنُـًأٚئى٘ ًنا  ،كٔـٍٛ ٔحنٌُٕٛ ػى حنٜٕىٕٚو ٔحنًغُٕٔٛو ػى يـًٕعش حنليٚيألحنكَرٌٕ ٔح يكَٕش

يٍ كـًٓخ  1/20ِٛىحى رَٚقٓخ حنف يَس ػى طظقهٚ رعيْخ حنٗ ألٛهٙ فكزَ يٍ كـًٓخ حأنظ٘غم كِٛح ٚزهد يخثش يَس 

 .حالٛهٙ

   : ٙ حنكٌٕ ْٙحنقٕٖ حألٓخٓٛش فاٌ 

  .هَحَـٌحد حنًٕحى رع٠ٓخ انٗ رعٞ حٜ   : Gravityاٌدبغث١خ •

خيخ ٔ ٍحىٕٚٚش ( رئٌ ٔؿٕى حنكظهش ٔطيعٗ ؿطَر٢ حنٌٍحص ٔطُقم أٔ طؼزض اٗعخعخص )  :ٌمٜٛ اٌىٙؽِٚغٕبط١ك١خح •

 . ( Photons ) حنفٕطَٕخص

 . طَر٢ حنزَٔطَٕخص ٔحنُٛظََٔخص اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ اٌهع٠عح : •

 .حنًٔئٔل عٍ حَ٘طخٍ َٕٚخص ًٍحص يئىٚش نظكٍٕٚ حنظفٔن حإلٗعخعٙ حنَحىٕٚ٘  اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ اٌضؼ١فخ : •

 

 إٌدَٛ

 

حنٔايو، ٔطٕٛاف حنظـًعاخص حنغخُٚاش حنٓخثهاش حنظاٙ ناى  يٍ طـًعاخص غزخٍٚاش ٔغخُٚاش فاٙ حنف٠اخو طٔاًٗ طٕني حنُـٕو

"حنلخُٟخص"، ألَٓخ كخُٟخص نهُـٕو حنٕنٛيس، طظكخػف أؿِحو يٍ طظ٘كم رعي رؤَٓخ يٕنيس نهُـٕو، ٔٚطهق عهٛٓخ أ٠ٚخً 

 .أٔ عيس َـٕو َـى ٔٚئى٘ ًنا انٗ َ٘ؤس ٔطكٍٕٚ ؿخًرٛظٓخ طها حنغًخيش حنٓخثهش طلض طؤػَٛ

طلض فعم حنـخًرٛش حنٌحطٛش  حنغٕٛو حنـِٚجٛش يَحكم: فٓٙ عًهٛش ٚظكخػف هالنٓخ ؿِو يٍ رعيسٔطًَ عًهٛش ٔالىس َـى 

ٜٔٚاخكذ ْاٌح حالَكًاخٕ حٍطفاخر  ،حنٓخثهاش ياٍ حنغاخُ ٔحنغزاخٍ فاٙ حالَكًاخٕ حنكاَس كَٔٚاخ، ٔطظام طهاأطظوٌ ٗكال 

أهاف حنعُخٛاَ. ٔٚظام ًْٔاخ  ٔحنٓٛهٕٛو حنٓٛئٍؿٍٛ حنغخُ، ٔٚظكٌٕ حنغخُ فٙ حنعخىس يٍ عَُٜ٘ ىٍؿش كَحٍس فٙ

  .حنزالُيخ ٔانكظََٔخص كَس، ٔطًٔٗ طها حنلخنش إَٔٚخص فظظلٕل حنٌٍحص انٗ ،حٍطفخر ىٍؿش كَحٍس حنغخُ رخالَكًخٕ

ٔطظم كَس حنزالُيخ طُكًٖ طلض فعم ؿخًرٛظٓخ )حنـخًرٛش ْٙ  ٕس ؿخًرٛاش ٚواظٚ رٓاخ كام ؿٔاى أٔ ؿٔاٛى( ٔ ٚظِحٚاي 

حنًظااؤٍٚ نظكاإٍٚ عُٜاَ حنٓٛهٛاإو. ْااٌح  حنٓٛائٍؿٍٛ نزايو طفخعاام عُٜااَحٍطفاخر ىٍؿااش كَحٍطٓااخ كظاٗ طكاإٌ كخفٛااش 

حَييخؽ َٕٔ٘، ٔطُظؾ يُّ ١خ ش كزَٛس ؿيح ٔٚزيأ حنُـى ٠ٚٙو. ٔكُٛجٌ ٜٚزق حنُـى َـًخً ٔطكإٌ ْاٌِ  حنظفخعم ًٚٔٗ

 ْٙ ٔالىطّ.

حنٕٓاا٢ رااٍٛ  ٓااشٔٚظ٠ااًٍ ىٍحٓااش ط٘ااكم ٔٔالىس حنُـاإو ٔىٍح حنفِٛٚااخو حنفهكٛااش ٔٚعظزااَ ططاإٍ حنُـاإو أكااي فاأَر

ٌ حنكٕحكاذ  َـإو حنا٢ًُ حنًزكاَ ٔحنغٕٛو حنـِٚجٛاش حنعًال اش كؤٓاالا نعًهٛاش ٔالىس حنُـإو ٔىٍحٓاش حنُـًٙ ّٕ ، ٔطكا

 .كُٕحطؾ يزخَٗس نٕالىس حنُـٕو أ٠ٚخً 

فقي حط٠ق أَاّ  حن٘عَٖ حنًٛخَٛش ٔ ي طٕني حنُـٕو فٙ أُٔحؽ طئٍ كٕل رع٠ٓخ حنزعٞ، يؼخل عهٗ ًنا َـيِ فٙ َـى

 .َـى ػُخثٙ، كًخ طٕؿي أَظًش طئٍ فٛٓخ ػالػش َـٕو كٕل رع٠ٓخ يكٌٕ يٍَظخو 

فٛٓاخ فاٙ كخناش ؿِٚجٛاش، ٔياٍ  عَُٜ حنٓٛائٍؿٍٛ َظَح نٕؿٕى رخنٔلخرخص حنـِٚجٛش ٌِْٔ حنظـًعخص حنغخُٚش طًٔٗ

ؿااِحو حنظااٙ طلظاإ٘ عهااٗ كهقااش رخٍَااخٍى ٔٓاايٚى حنـزااخٍ حنً٘اإٍٓ ٔأ ْااٌِ حنٔاالذ حنـِٚجٛش،ٓاالخرش حنـزااخٍ حنـِٚجٛااش

 .أهَٖ

ٔطظكاإٌ ْااٌِ حنظـًعااخص حنٓخثهااش يااٍ غااخُحص حنٓٛاائٍؿٍٛ حنـِٚجااٙ ٔرعااٞ حنغزااخٍ. ٔحنٔاالذ رٓااخ أ٠ٚااخ َٔاازش يااٍ 

ًٚكاٍ حنك٘اف عُاّ رٔاإٓنش ٔحنعال اش راٍٛ نًعاخٌ غااخُ أٔل أكٔاٛي حنكَرإٌ ٔكظهااش   حنااٌ٘ أٔل أكٔاٛي حنكَرإٌ غاخُ

ّ ًٚكُُاخ كٔاخد كظهاش حنٔالذ ياٍ هاالل يعَفاش يقايحٍ حنٓٛئٍؿٍٛ حنـِٚجٙ فٙ ٌِْ حنٔلذ ٚعظقي أَٓخ ػخرظش، أ٘ أَ

 .حنيٍحٓخص عهٙ يـَحص أهَٖ  رٓخ، نكٍ ًنا  ي ال ٚكٌٕ ٛلٛلخ رعي حؿَحو أٔل أكٔٛي حنكَرٌٕ نًعخٌ غخُ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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 ظٚؼح ز١بح إٌدُ

 

كٛف طٕني حنُـٕو؟ نكم ٗٙو ههقّ هللا فٙ ٌِْ حنلٛخس حنيَٛخ ىٍٔس كٛخس ٚزيأ رٓخ ٛاغَٛحً ٚخفعاخً، ػاى ٗاخرخً  ٕٚاخً، ػاى الراي 

ٔأٌ طؤطٙ يَكهش حن٘ٛوٕهش، ٔىٍٔس حنلٛخس ٌِْ نإلَٔخٌ ٔغَِٛ 

ياٍ حنكخثُااخص حنلٛااش ٔكظااٗ نهُـإو أ٠ٚااخً، ٔنكااٍ ٚزقااٗ حنفٜٛاام 

ق٠اااّٛ حنُـااإو كظاااٗ ٔحالهاااظالا ْااإ حنٕ اااض حنكزٛاااَ حناااٌ٘ ط

حنٕٛاإل انااٗ يَكهااش حن٘ااٛوٕهش ٔحنًاإص ٔحنظااٙ طٜاام انااٗ 

يالٍٚٛ أٔ رالٍٚٛ حنٍُٔٛ، نٌنا كٛف ٕٚني حناُـى؟ ٔكٛاف ٔيظاٗ 

 .)ٍحؿ  كظخد حنطخنذ( ًٕٚص؟ 

َٚ٘ٛ عهًاخو حنفهاا اناٗ أٌ حناُـى ًٚاَ راؤٍر  يَحكام فاٙ ىٍٔس 

 يَكهش حنُـى حألٔناٙ ْٔاٙ ريحٚاشحنلٛخس حنوخٛش رّ، ٔطقٔى انٗ 

ٔالىطاّ ٔهٓاإٍِ، ػااى ٚزهااد يَكهااش حنزهاإ  طهٛٓااخ يَكهااش حنعااال  

 حألكًَ، ٔرعيْخ ٜٚم انٗ فهاَ يَحكهاّ ْٔاٙ يَكهاش حنًإص.

                                                                     (  1نىً )(                                                                                                1ٗكم )

 ٌِْٔ حنًَحكم ْٙ :                                                                                                      

طظـً  حنغخُحص ٔحنغزخٍ حنًظٕحؿي فٙ حنف٠خو يكَٕخً ٓيًٚخً يُوفٞ حنلاَحٍس ؿايحً ػاى رفعام  :ِٟؽزٍخ إٌدُ األٌٚ. 1

غهزٛاش ًناا أحنـٌد حنٌحطٙ نٓخ ٚزيأ ًنا حنٔيٚى رخالَكًخٕ ٔحال ظَحد يٍ رع٠اّ حنازعٞ، ٔٚ٘اكم غاخُ حنٓٛائٍؿٍٛ 

ٕل يَكاِ حنكظهاش رٔاَعش ٗايٚيس أهف حنعُخَٛ حنًٕؿٕىس. ػى طزيأ حنلَكش حنئٍحَٛاش كا ّحنٔيٚى َٔٚؿ  حنٔزذ نكَٕ

ؿيحً يًخ ُٚظؾ عٍ ًنا طٜخىو حنـِٚجخص ٔحني خثق حنًظٕحؿيس فٙ حنٔيٚى رزع٠ٓخ حنزعٞ يًخ ٕٚناي كاَحٍس عخثهاش ؿايحً 

يهٛإٌ ىٍؿاش يجٕٚاش كُٛٓاخ ٚزايأ حالَاييخؽ حنُإٔ٘ ناٌٍحص  15 كَحٍطاّ زهد ىٍؿشططعًم عهٗ طٔوٍٛ حنٔيٚى انٗ أٌ 

 .عم حنلَحٍس حن٘يٚيس ًٔٚٔٗ فٙ ٌِْ حنًَكهش رـ "حنُـى حألٔنٙ"حنٓٛئٍؿٍٛ، ٔطـيِ ٚظْٕؾ رف

طزيأ حنكظهش فٙ ٌِْ حنًَكهش رخنِٚاخىس عاٍ يَكهاش حناُـى حألٔناٙ رُاخو عهاٗ ياخ ٚلظٕٚاّ حنٔايٚى ياٍ  ِؽزٍخ اٌجٍٛؽ: .2

طى يَكهش حنٕٕٛل اناٗ يَكهاش حنزهإ . ًٔٚكاٍ حناُـى ياٍ حنٕٛإل أيخىس، ٔعُي آظقَحٍ طها حنكظهش ٚكٌٕ حنُـى  ي 

 ػٍُٛ ًْخ:  ٕس حنـٌد حنٌحطٙ انٗ حنيحهم، ٔ ٕس حن٠غ٢ حنلَحٍ٘ انٗ حنوخٍؽ. اانٗ ٌِْ حنًَكهش طٔخٔ٘ عخيهٍٛ 

عُي ٕٔٛل حنُـى انٗ يَكهش حنزهٕ  ٚزيأ رخنظْٕؾ ٔاييحى حنف٠خو رخن٠ٕو  ِؽزٍخ اٌه١طٛضخ )اٌؼّالق األزّؽ(:. 3

ٍ اناااٗ ْٛهٛااإو ئاااززخً عااايو نًالٚاااٍٛ حنٔاااٍُٛ أٔ كظاااٗ رالٚاااٍٛ حنٔاااٍُٛ، ٔهاااالل ْاااٌِ حنًَكهاااش ٚظلااإل حنٓٛااائٍؿٛ

هم. نهُـى، ٔطظغهذ  ٕس حنـاٌد حناٌحطٙ حنايحههٙ عهاٗ  إس حن٠اغ٢ حنلاَحٍ٘ ئاززش اَكًاخٕ حناُـى اناٗ حنايحآظقَحٍ

ًٔٚٔٗ رخنعًال  حألكًَ ألٌ حنطزقخص حنوخٍؿٛش نهاُـى ٔحنظاٙ طظكإٌ ياٍ ًٍحص عُٜاَ حنٓٛائٍؿٍٛ طظًايى ٔطزاَى 

فظظَٓ رهٌٕ أكًَ. ٚزئ نإٌ حنعًاال  أكًاَحً ألَاّ راَى أكؼاَ ياٍ حناُـى حألٔناٙ، ٔكـًاّ ٟاوى ؿايحً ألٌ حنطزقاخص 

 حنوخٍؿٛش طًيىص. 

ْٔٙ فهَ يَحكم كٛخس ٔٔؿٕى حنُـى، ٔطعُاٙ أَاّ  اي آاظُفٌ كام ٔ إىِ حنُإٔ٘ ٔاَظاخؽ حنطخ اش، ِؽزٍخ اٌّٛد: . 4

ٔطعظزَ ٌِْ حنًَكهش ْٙ حنًَكهش حنظٙ طوظهف يٍ َـى انٗ فهَ ٔطظواٌ ئاخٍحص يوظهفاش حعظًاخىحً عهاٗ كـاى حناُـى، 

 ْٔٙ كًخ ٚؤطٙ: 
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ياَس ياٍ كظهاش حن٘اًْ. فاٙ ْاٌِ  1.4رهٕغٓخ أ م يٍ  ْٙ َـٕو كظهظٓخ أػُخو . إٌدَٛ اًٌغ١ؽح أٚ ِزٛقطخ اٌسدُ: أ

 يهٛاإٌ ىٍؿااش يجٕٚااش 200حنااُـى انااٗ حنُـاإو طُااييؾ ًٍحص حنٓٛاائٍؿٍٛ يكَٕااش ًٍحص ْٛهٛاإو طَفاا  ىٍؿااش كااَحٍس 

ًٍحص كَرٌٕ، ٔعُي طلٕل كم حنٌٍحص انٗ كَرٌٕ ٚكٌٕ حنُـى  اي رهاد يَكهاش حنًإص  خً ُٔٚييؾ حنٓهٕٛو أ٠ٚخً يكَٕ،

ٔطظٕنٗ كُٛٓخ حنـخًرٛش عًهٛش طلإل حناُـى اناٗ  اِو أراٛٞ، كؼخفظاّ عخنٛاش ؿايحً ٔٚ٘ا  رهإٌ أراٛٞ. أياخ عاٍ كؼخفظاّ 

       . 3ى/ٓىؿ 5.5فٙ كٍٛ طزهد كؼخفش حألٍٝ  ١3ٍ/ٓى 64فظٜم انٗ 

أٟعخا كظهش حن٘اًْ، ٔفاٙ ْاٌِ حنُـإو طكإٌ  3-1.4ًح كخَض كظهش حنُـى أػُخو حنزهٕ  يخ رٍٛ ا إٌدَٛ اٌىج١ؽح:ة. 

 ٛاغَ ياٍ كـاى حنقاِو حألراٛٞ ٔركؼخفاش ٕس حالَكًخٕ كزَٛس ؿيحً طئى٘ انٗ طقهاٛٚ كـًاّ اناٗ كـاى ٛاغَٛ ؿايحً أ

ٗيٚيس ؿيحً، ٔعُيْخ ٠ٚٛ  طَكٛذ حنٌٍس ٔطهظلى حالنكظََٔاخص رخنزَٔطَٕاخص يكَٕاش َٕٛطََٔاخص ٔٚٔاًٗ حناُـى أ٠ٚاخً 

 ( .حنُـى حنُٕٛطََٔٙ) رخٓى 

 

 اٌّدؽاد

حو  )galaxy( اٌّدؽح َّ ْٙ يـًٕعش يٍ حنكٕحكذ ٔحنُـٕو ٔرقخٚخ حنُـٕو ٔحنغخُ ٔحنًخىس حنًظهًاش حنًـظًعاش يعاخً ؿا

 ٔ٘خ، ٔحنز٠ٛاا )spiral(ًُٚخٍٓاآخ يَكااِ ػقااخنٙ يااخ. ٔنهًـااَحص أٗااكخلن يوظهفااش، فُٓااخ  حنلهَِٔااٙحنـخًرٛااش حنظااٙ 

)elliptic(ٔغَٛ حنًُظظى ،). irregular( ؟؟نكٍ ْم طٔخونض عٍ عيى حنًـَحص حنًٕؿٕىس فٙ ٌْح حنكٌٕ حنفٔٛق  

 ٔنظٕٟٛق عيى حنًـَحص ُٓٔظعَٝ حأليؼهش حنؼالػش حنظخنٛش:

( "ئااق حنلقاام حنًـااَ٘ رخالعظًااخى عهااٗ حالَِٚااخف َلاإ حألكًااَ رًقاايحٍ 2dfنًااّيس ٓااُظٍٛ ) خيااض ىٍحٓااش حٓااظًَص 

أنف يـَس نٕٟ  هَٚطش ػالػٛش حألرعخى نهكٌٕ، ٔال ًُٚؼم ٌْح ١زًعخ  250، رًٔق 2003ىٍؿظٍٛ" ٔحنظٙ حَظٓض عخو 

( SDSSٔاًخو ٓااهٕحٌ )كام حنًـاَحص حنًعَٔفاش. ٔكًؼااخل، ػاخٌ، حكظإٖ حإلٛاايحٍ حنٔاخر  نزٛخَاخص حنًٔااق حنَ ًاٙ نه

 يهٌٕٛ ؿٔى. 375كٕحنٙ 

أ١ٛخفخً طعٕى نلٕحنٙ يهٌٕٛ يـَس. أيخ " خعيس رٛخَخص َخٓخ  SDSS ٔعهٗ حنَغى يٍ كٌٕ يعظًٓخ َـٕو، فقي كيى

يهٌٕٛ  215فظقٕل رٕؿٕى كٕحنٙ  -ُٚقٜي رخنوخٍؿٛش َقطش حَظٓخو يـَس ىٍد حنظزخَش-( NEDنهًـَحص حنوخٍؿٛش" )

يهٌٕٛ يَؿ  رلخؿش نظلهٛم ٔىٍحٓش نظليٚي فًٛخ اًح كخَض يـَحص  515اٟخفش انٗ كٕحنٙ  يـَس يعَٔفش ٔرخٍُس،

طُٔخعي ٌِْ حنقٛخٓخص حنـيٚيس فٙ كٔخد ُٚعَا -ؿيٚيس، أو أَٓخ يـَى  ٛخٓخص ؿيٚيس نًـَحص يعَٔفش ٓخرقخً 

 رخنظٕٓ  حنكَٕٙ.

 ٕس حنَٛي يقخٍَشً رًخ كخٌ يظٕفَ ٌْح نْٛ كم ٗٙو، فعُييخ ٓٛظَٓ نهعهٍ طهٔكٕد ؿيٚي ًٔٔ ئظٕٖ عخل فٙ 

ُٓٛـَ٘ عهًخو حنفها ئلخً ٟوًخً الكظ٘خا يـَحص ؿيٚيس. ٔٓظلظخؽ حنفٓخٍّ حنـيٚيس حنوخٛش رٌِٓ  ٓخرقخً 

. ٔنٌنا فخنعيى حنفعهٙ نهًـَحص حنًعَٔفش ٚظغَٛ NED حنًـَحص رعٞ حنٕ ض نظُييؾ ي   خعيس رٛخَخص عًال ش كـ

 ر٘كم، ىحثى!

(؛ نكُُاخ غٛاَ  اخىٍٍٚ عهاٗ observable Universeيهٛاخٍ يـاَس فاٙ حنكإٌ حنًَثاٙ ) 002ٚقاّيٍ ٔؿإى كإحنٙ 

ٍإٚظٓخ ألٌ طهٔكٕرخطُخ نٛٔض كٔخٓاش رخنيٍؿاش حنكخفٛاش نَٛايْخ. رخإلٟاخفش اناٗ ًناا فابٌ ٔؿإى أَإحر يوظهفاش ياٍ 

ٚاي ياٍ حنًـاَحص حنظهٔكٕرخص ٓٛكٌٕ أف٠م نُخكٛاش حكظ٘اخا أَإحر يوظهفاش ياٍ حنًـاَحص؛ فعهاٗ ٓازٛم حنًؼاخل: حنعي

غزخٍٚاش ؿايحً، ٔٚلـاذ ْاٌح حنغزاخٍ حن٠إو  -حنًـَحص حنًٕؿٕىس فٙ حنًَحكام حنًزكاَس ياٍ حنظاخٍٚن حنكإَٙ-حنزعٛيس 

 حنًَثٙ نهُـٕو ٔنٌنا فظٔهكٕرخص كٓخرم حنظٙ طَٛي حن٠ٕو حنًَثٙ ال طَٖ ٌِْ حنًـَحص حنغزخٍٚش.

حنُـًاٙ، ٔيااٍ ػاّى ُٜٚاايٍ أٗاعش طلااض كًااَحو  عهاٗ أ٘ كااخل، طَطفا  كااَحٍس ًناا حنغزااخٍ َظٛـاش حيظٜخٛااّ حن٠اإو

 طُكظ٘ف يٍ  زم طهٔكٕرخص عخيهش فٙ يـخل حألٗعش طلض حنلًَحو كَٓٛط٘م.

ٌّ ؿً  يخ طى ٍٛيِ ٔئلّ يٍ حنًـاَحص يعاخً ًُٚؼام طلايٚخً كقٛقٛاخً، ٔٚائػَ عهاٗ حنظٕ عاخص ٔحنظقايَٚحص  فٙ حنُٓخٚش ا

 .رعيى حنًـَحص حنًٕؿٕىس فٙ حنكٌٕ حنًظعهقش
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اٌ حنًـااَحص نٓااخ عًااَ يعااٍٛ، فقااي طهقااٗ فااٙ حنُٓخٚااش، َٓخٚااش نٕؿٕىْااخ فااٙ حنكاإٌ، فٕؿٕىْااخ فااٙ حنف٠ااخو ال ٚـااِو 

 رخٓظًَحٍْخ انٗ يخ الَٓخٚش، َٔٓخٚظٓخ طزيأ رخَفـخٍْخ ٔحَظ٘خٍْخ فٙ حنف٠خو حنكَٕٙ حنكزَٛ. 

أٔ  A خّٔيـااااَس فَٓاااا Exploding Galaxies ٔنعاااام يااااٍ حأليؼهااااش حنًعَٔفااااش عهااااٗ حنًـااااَحص حنًظفـااااَس

1275  NGC ٕ٘ٚ84أٔ يخ ٚعَفٓخ عهًخو حنفها حنَحىC3 ّٔٔطق  فٙ كٕكزش فَٓخ Persus   ًحنً٘خنٛش ، ٔطعي أن

يـَس فٙ عُقٕى فَٓخّٔ حنًـَٖ ، ْٔٙ يٜيٍ ٗيٚي نهًٕؿخص حنَحىٕٚٚش ٔحنُٔٛٛش ، ٔٚزئ فٙ حنٜإٍ حنًهظقطاش 

ُش ٟإثٛش رعٛايح عاٍ يَكاِ حنًـاَس ، ٔرعاٞ ياٍ أنف ٓا 100نٓخ ه١ٕٛ ٟوًش يٍ حنغخُحص حنًُيفعش حنٗ ئخفش 

 كى/ ػخَٛش .3000حنغخُ  ي  ٌفظّ حنًـَس ْٕٔ ُٚيف  رَٔعش طعخىل 

حنًخٟٙ ، ٔفٙ حنٕح   فابٌ ْٛجظٓاخ   ر٘كم ٔحٟق عهٗ كئع حَفـخٍ فٙ eruption ٔطيل طها حنظٕحَْ حالَفـخٍٚش

 حنًـَ٘.يٍ حن٘كم  Cancerيْٕ٘ش ر٘يس ْٔٙ أ َد ٗزٓخ رٔيٚى حن١َٔخٌ

يـااَس غٛااَ حعظٛخىٚااش طًخيااخ ، ٍٔٛااي ٔؿاإى  12عهااٗ ىٍحٓااش  1943ٔ ااي عًاام حأليَٚكااٙ كااخٍل ٓااٛفَص فااٙ عااخو 

هط١ٕ حَزعخع اليعاش فاٙ ١ٛاف طهاا حنًـاَحص ، ٔرُٛاض ؿًٛا  حنٜإٍ حنًهظقطاش ٔؿإىس َإحس ٓاخ١عش ر٘اكم غٛاَ 

ٚاش هطا١ٕ حيظٜاخٙ فاٙ ١ٛفٓاخ فقا٢ ، حعظٛخى٘ نٓخ ٗزش كزَٛ رخنُـٕو ، ٔيٍ حنًعهإو أٌ نـًٛا  حنًـاَحص حالعظٛخى

ٔطكٌٕ يَحكِْخ يعظًش ٔيظيحههش رخنُـٕو حنًلٛطش رٓخ ، ْٔٙ فٙ يعظًٓخ يـَحص نٕنزٛاش ٔطُظقام ٓالذ حنغاخُ رٓاخ 

 رَٔعش عخنٛش .

أٔ M 77طًؼاااام اكاااايٖ حنًـااااَحص حنٔااااٛفَطٛش حنًظفـااااَس ، ٔكااااٌنا حنًـااااَس  NGC 1275ٔنقااااي كخَااااض حنًـااااَس 

1068  NGC 4151، ٔيـَس NGC ٓٛفَص نُخ ٔٚظَٓ ١ٛفٓاخ فإ  حنزُفٔاـٙ أَٓاخ طًٛام نهٔاطٕف   ْٔٙ أ َد

ر٠عش أٓخرٛ  رعي اٟخوس حنًٜيٍ حنًَكِ٘ ، ًٔنا ٚيل عهٗ أٌ حنغخُ حنًٔئٔل عٍ حنزغ ٚق  فٙ حنٔلذ عهٗ رعي 

كخنٛاخ ٚعخىل ر٠عش أٓخرٛ  ٟٕثٛش يٍ حنًَكِ حنًـَ٘ ، ٔٚظلَ  حنغخُ رَٔعش عخنٛش ؿيح . ٔنقي أٛزق يعَٔفخ نُخ 

 . % يٍ حنًـَحص فٙ حنًٔخو ْٙ فٙ حنٕح   يـَحص ٓٛفَص10أٌ َلٕ 

حنظاااااااٙ أؿَحْاااااااخ  77Mٔفاااااااٙ أٔحهاااااااَ حنٔااااااازعُٛخص ىناااااااض أٍٛاااااااخى حألٗاااااااعش طلاااااااض حنلًاااااااَحو نهًـاااااااَس 

يٍ ؿخيعش أٍَِٚٔخ أٌ طها حنًـَحص حنٔٛفََٛش طعي يٜخىٍ ٗيٚيس حإلٗعخر نظلاض  F.Low ٔنٕ G.Reicke ٍٚكٙ

 يهٌٕٛ ًْٗ ، ٔيًخ ِٚٚي حإلػخٍس ًْٕيخ ٍٛيِ  100ٚعخىل  77Mر حنًُزعغ يٍ يَكِ حنلًَحو ، َٔـي أٌ حالٗعخ

كؤَٓخ طوزٕ ٔطظقاي رقايٍس هخٍؿاش  77Mحنعخنًخٌ يٍ طٌرٌد ٗيٚي عُي حأل١ٕحل حنًٕؿٛش نظلض حنلًَحو ، ٔطزئ َٕحس 

 يـَطُخ حنكهٙ فٙ فظَس ىٍٔٚش طزهد ر٠عش أَٗٓ.  طعخىل نًعخٌ

فبَٓااخ  ااي راايأص أ٠ٚااخ هااخَْس حَفـخٍٚااش ، ٔنقااي ٔؿااي يَٛٚاام  77Mحنهًعااخٌ نهًـااَس ٔرـخَااذ ٔؿاإى َاإحس عخنٛااش 

ىالنش طَ٘ٛ نٕؿٕى حنعيٚاي ياٍ ٓالذ حنغاخُ حن٠اوًش يُيفعاش رعٛايح عاٍ يَكاِ حنًـاَس ، ٔياٍ  M.Walker ٔٔكَ

 ياخىس ال طقام يهٛإٌ ياَس يؼام كظهاش ٓاُش ٟإثٛش ، ٔطظكإٌ ياٍ 10000حنًفظَٝ أٌ نكم ٓلخرش  طَح ٚعخىل َلٕ 

كاى 500َٓعظٓخ طزهد َلإ حنًْ٘ ، ٔنقي أيكٍ يٍ هالل كٕٛىحص ىٔرهَ َلٕ حألكًَ نهوط١ٕ حنطٛفٛش يٍ طزٍٛ أٌ 

ٍٔغاااى كااام ًناااا طعاااي حنظاااخَْس حالَفـخٍٚاااش يظٕحٟاااعش عُاااي يقخٍَظٓاااخ رخنظاااخَْس حالَفـخٍٚاااش نهًـاااَس / ػخَٛاااش .

4151   NGCٔنقااي عؼااَ ٍٔرااَص كَحفااض ، R.Kraft ٌٕٔكاإٍص حَيٍٓاا K.Anderson  ٗيااٍ ٍٛااي نٛااا عهاا

يئَٗحص طيل عهٗ ٔؿٕى ػالع فَ٘حص ْخثهش يٍ حنغخُ يُيفعش رعٛيح عٍ يَكِ حنًـاَس ، ٔنقاي حفظاَٝ حنعهًاخو أٌ 

 يَس يؼم كظهش حنًْ٘ . 1000طعخىل َلٕ  4151NGCكظهش حنًخىس حنًقٌٔفش ُٕٓٚخ يٍ يَكِ حنًـَس 

، ٔطزاٍٛ كائع  Sporaddio حنظايفقخص حنًظقطعاش كًخ حفظَٟٕح أ٠ٚخ أٌ حَيفخر حنًخىس ٚكٌٕ عهٗ ْٛجاش ٓهٔاهش ياٍ

 .M 77يًخػال نًخ طى ٍٛيِ فٙ حنًـَس  NGC  4151طغَٛ  َٜٛ حنفظَس حنئٍٚش فٙ يَكِ حنًـَس 

حنًًُٕؿٙ ٔنٓخ يَكِ الي  ؿايح ،   ٔؿي أَٓخ يٍ حنُٕر ٓٛفَص NGC  4151ٔي  طلهٛم حنٍٜٕ حنًهظقطش نهًـَس 

يهٛإٌ ٓاُش  40نًيس فٙ نًعخَٓخ ، ٔكًخ ًكََخ فٓٙ  َٚزش ؿايح نُاخ ، ٔطزعاي َلإ ٔنٓخ ١زٛعش حَفـخٍٚش ٔطغَٛ  َٜٛ ح

 ُٓش ٟٕثٛش . 12ٟٕثٛش ، ٔٚعخىل  طَْخ َلٕ 

 

 



    التوجيه الفني العام للعلوم / مذكرة الوظائف اإلشرافية / رئيس قسم جيولوجيا 

  
 مالحظة : المقرر الدراسي ودليل المعلم جزء ال يتجزأ من مذكرة الوظائف اإلشرافية

9 

 

 

 

فعاال ، ٔعُاي طهاا حنًٔاخفش   طق  عهٗ رعاي أكزاَ كؼٛاَح يًاخ ْاٙ عهٛاّ NGC 4151ٔنكٍ نُفظَٝ ؿيال أٌ حنًـَس 

ٔٓٛالكظ طغَٛ  َٜٛ حنًيس حنئٍٚش نهُٕحس ٗزّ حنُـًٛش ، فٓٙ طوزٕ فاٙ حنزعٛيس نٍ ََٖ اال َٕحس اليعش ٗزّ َـًٛش ، 

نًعخَٓخ كم ُٓش أٔ أَٓر يٍ ًنا ، ٔطظَٓ أٍٛاخى حنطٛاف أَاّ ٚ٘اظًم عهاٗ هطا١ٕ حَزعاخع ٗايٚيس ، ًٔٚخػام ًناا 

ٗزّ َـى فُٔكٌٕ رال ٗاا عهاٗ هطاؤ  4151NGC، ٔيٍ حنًئكي أَُخ نٕ حفظَُٟخ أٌ  273C3طًخيخ ١ٛف حنًـَس 

 . رٍٛ

ٔنعهُخ ريأَخ َيٍ  أَُخ نٕ طفلُٜخ حنًعطٛخص نٕؿٕىَخ ٓهٔهش يظٜهش يٍ حألؿَحو حنًٔخٔٚش طظفخٔص ياخ راٍٛ حنًـاَحص 

 حال حالعظٛخىٚش يؼم حنظزخَش ٔطزخعخً كظٗ أٗزخِ حنُـٕو عخنٛش حنهًعخٌ .

حألؿاَحو طايفقخص ْخىثاش  ٔطق  فٙ أكي ١َفٙ حنٔهٔهش حنًـَحص حالعظٛخىٚش ، ٔطظَٓ حنعيٚي يٍ حنايالثم عهاٗ أٌ نٓاٌِ

ٔئظٕٖ َ٘خ١ يُوفٞ ، ٔيٍ حأليؼهش عهٗ حألٟٔخر طها يخ  ي ٍٛيَخِ فاٙ يَكاِ يـَطُاخ راخفظَحٝ كَٕاّ ًٚؼام 

 كخنش حَفـخٍٚش ٟعٛفش نعهٓخ طكٌٕ  ي ٔ عض يٌُ َلٕ عَ٘س رالٍٚٛ ُٓش .

، ٍٔغاى ًناا فابٌ يـَطُاخ ٔيٍ حنًعهٕو أٌ ُْخ  يٜخىٍ رغ عيٚيس نألٗعش طلض حنلًَحو حنًلٛطش رًَكِ يـَطُخ 

 طعي يـَس ًًَٕؿٛش طًخيخ .

ٔكًخ أََٗخ ٚظًؼم أكي ١َفٙ حنٔهٔهش رخنًـَحص حالعظٛخىٚش ، ٔنٕ طقييُخ فٙ طظز  حنٔهٔاهش ٓاَُٖ حنًـاَحص حنُ٘اطش 

ٔعخىس يخ ٚكٌٕ ْاٌح حنُإر ياٍ حنًـاَحص عهاٗ ٗاكم أٔ ْٛجاش يٕ٘ٗاش ؿايح ،   ، NGC ٔ82M 5128حنفعخنش يؼم 

أٌ حَفـخٍح يخ  ي ٔ   فٙ يَحكِْخ أىٖ حنٗ حَيفخر حنغخُ رعٛايح، ٔطًؼام طهاا حنًـاَحص يٜايٍح أٗاي  ٔٚينُخ ًنا عهٗ

رؼخ نهًٕؿخص حنَحىٕٚٚش ٔحألٗعش طلض حنلًَحو ٔحألٗعش حنُٔٛٛش يٍ حنًـَحص حالعظٛخىٚش ، ٍٔغى ًنا ٚظًخػم كالًْخ 

 ًُوف٠ش حنًٔظًَس فٙ يـَطُخ .فٙ كؼَٛ يٍ حنوٜخثٚ ، ٔطعي فعخنٛظٓخ ًَطخ يزخنغخ فّٛ نهفعخنٛش حن

يَحص يًخ ْٙ عهّٛ كخنٛخ فبٌ يـَطُاخ  10أٗي رُلٕ  A Sagittarius ٔفًٛخ نٕ كيع ٔكخَض فعخنٛش َٔ٘خ١ حنَحيٙ

  M .82ٓظٜزق يؼم 

، ٔنٓااٌِ حنًـااَحص  NGC  ٔ77M 4151ٔعُااييخ َٕحٛاام طقااييُخ فااٙ حنٔهٔااهش ٓااظـي حنًـااَحص حنٔااٛفَطٛش يؼاام 

 ، ٔنعم نهًـَحص حنٔٛفَطٛش هٜخثٚ طًخػم هٜخثٚ أٗزخِ M 82حألؿَحو حنًظًخػهش ن٢ًُ ئظٕٖ فعخنٛش أعهٗ يٍ 

حنُـٕو فٙ حنعيٚي يٍ حنـٕحَذ ، ٔرخنطز  ٓظكٌٕ أٗزخِ حنُـٕو فٙ أعهٗ يَكهش ٔفٙ  ًش حنظٔهٔم ْٔٙ أؿَحو فخثقاش 

 حنٔطٕر .

 

 اٌّدّٛػخ اٌهّك١خ

طفٔاَ كٛفٛاش َ٘إو حنًـًٕعاش حنً٘ٔاٛش رطَٚقاش  َٚزاّ ياٍ كخٔل حنعيٚي ياٍ فالٓافش حنعهاى ٔحنفهكٛاٍٛ ٟٔا  َظَٚاش 

حنًُطااق حنعهًااٙ ٔطظٕحفااق ياا  حنٕح اا  حنًَٛاإى نهًـًٕعااش حنً٘ٔااٛش، رلٛااغ طؤهااٌ ْااٌِ حنُظَٚااخص رعااٍٛ حالعظزااخٍ 

حنوٜخثٚ حنعخيش نهًـًٕعش حنً٘ٔٛش حنٔخرق ًكَْخ، ٌِْٔ أْى حنُظَٚخص حنظٙ ٟٔاعٓخ حنعهًاخو يُاٌ حنقاٌَ حنٔاخر  

  ٔكظٗ حٌٜ: عَ٘ حنًٛالى٘

و، رٍٛ فٛٓخ أٌ حنكٕحكذ حنٔٛخٍس كخَض 1644ُٓش  Decartesْٕ "ىٚكخٍص"  شٔحٟ  ٌِْ حنُظَٚ ٔظؽ٠خ ظ٠ىبؼد.1

فٙ حألٛم عزخٍس عٍ كظم ٓيًٚٛش ٛغَٛس طئٍ كٕل ٓيٚى ٟوى فٙ حنًَكِ، ٔطظكٌٕ ٌِْ حنٔيو يٍ حنٓٛائٍؿٍٛ 

ٔحنٓهٛاإو ْٔااٙ حنغااخُحص حألكؼااَ ٗاإٛعخً فااٙ حنكاإٌ. ٔرٔاازذ ىٍٔحٌ حنكظهااش حنٔاايًٚٛش حن٠ااوًش كاإل َفٔاآخ طكخػفااض 

٘كم يٌْم َٔظؾ عُٓخ حن٘اًْ، ػاى ط٘اكهض حنكٕحكاذ حنٔاٛخٍس ياٍ هاالل حنكظام حنًظزقٛاش كإل حنغخُحص فٙ حنًَكِ ر

حن٘ااًْ، أيااخ حأل ًااخٍ فظ٘ااكهض يااٍ هااالل كظاام حنغااخُ حنٜااغَٛس حنًظزقٛااش كاإل حنكٕحكااذ حنٔااٛخٍس رعااي أٌ طـًاايص 

 حنكٕحكذ.

رُظَٚاش  G.L.Buffonو، ؿخو عخنى حنطزٛعٛخص حنفََٔٙ "ؿٍٕؽ نْٕٚ رٕفٌٕ" 1749فٙ عخو  ٔظؽ٠خ ثٛفْٛ:. 2

 ؿيٚيس نظفَٔٛ َٕ٘و حنًـًٕعش حنً٘ٔٛش طوظهف كهٛخً عٍ ٓخرقخطٓخ، حفظَٝ فٛٓخ رؤٌ يٌَزخً ٟوًخً حٛطيو رخنًْ٘، 
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َٔظٛـش نٌٓح حالٛطيحو طُخػَص يٍ حنًْ٘ كًٛش ٟوًش يٍ حنغخُ َلٕ حنف٠اخو، ٔفاٙ ئاخفخص ٔأيكُاش يوظهفاش، ػاى 

٘اًْ ٔط٘اكهض حنكٕحكاذ حنٔاٛخٍس، أياخ حأل ًاخٍ فظ٘اكهض ياٍ هاالل كظام رَىص ٌِْ حنغاخُحص رٔازذ حرظعخىْاخ عاٍ حن

 ٛغَٛس يٍ ٌِْ حنًخىس كخَض طئٍ كٕل حنكظم حنٔيًّٚٛ حنكزَٛس أ٘ حنكٕحكذ حنٔٛخٍس.

َظَٚاش أكايع ياٍ ٓاخرقخطٓخ  James Jeansو ٛخ  حنفهكٙ )ؿاًْٛ ؿُٛاِ( 1929فٙ عخو ٔظؽ٠خ خ١ّف خ١ٕؿ  .3

كٕل َٕ٘و حنًـًٕعش حنً٘ٔٛش، طٍٜٕ فٛٓخ أٌ َـًخً ح ظاَد ياٍ حن٘اًْ ٔٓالذ رـخًرٛظاّ كظهاش ياٍ حن٘اًْ عهاٗ 

ٗكم نٔخٌ َلٕ حنُـى حألهَ ٔطٍٜٕ أٌ حنهٔخٌ كخٌ ًٓٛكخً فٙ حن٢ٕٓ ٍٔ ٛقخً فٙ حأل١اَحا، ْٔاٌح ياخ ٚفٔاَ ٔؿإى 

كـًٓخ فٙ حأل١َحا. ػى أهٌص كظم يٍ حنهٔخٌ طظـًا  عهاٗ َفٔآخ  حنكٕحكذ حنٔٛخٍس حنعًال ش فٙ حنًُظٜف ٔٛغَ

 ٔرَىص نظ٘كم حنكٕحكذ حنٔٛخٍس حنظٔعش، رخإلٟخفش نلِحو حنكٕٚكزخص يخ رٍٛ حنًَٚن ٔحنً٘ظَ٘.

طُٚ َظَٚش حنظكخػف عهٗ أٌ حنًـًٕعش حنً٘ٔٛش كخَض عزخٍس عاٍ ٓالخرش ٟاوًش ياٍ حنغزاخٍ  ٔظؽ٠خ اٌزىبثف: .4

ش رخنغخُحص حنًظـًيس، ٔكخَض ٌِْ حنٔلخرش طئٍ كٕل َفٔٓخ رزطٙو ٗايٚي، ػاى أهاٌص ٓاَعظٓخ حنكَٕٙ، ًٍٔحطّ يغهف

كٕل َفٔٓخ طِىحى ٔطِىحى يعٓخ كؼخفش حنٌٍحص فٙ يَكِ حنٔلخرش، َٔظٛـش نظـً  ًٍحص حنٔالخرش فاٙ حنًَكاِ طكَٕاض 

عاي يالٚاٍٛ حنٔاٍُٛ ُحىص َٕحس ٟاوًش ياٍ حنغاخُ ًحص كؼخفاش عخنٛاش يكَٕاش كظهاش كاخٍس ٓاًٛض )حن٘اًْ حألٔنٛاش(، ٔر

يهٌٕٛ ىٍؿش يجٕٚش، ٌْٔح ؿعم عًهٛش حالنظلخو حنُٕٔ٘  15ىٍؿش حنلَحٍس فٙ رخ١ٍ حنٔيٚى ر٘كم ْخثم ٔٛهض انٗ 

ًٍحص ْٛاائٍؿٍٛ نظ٘ااكم َاإحس ْهٛاإو، ُٔٚااظؾ عااٍ ْااٌح حالنظلااخو فااخٍ  ْخثاام فااٙ  4طعًاام ر٘ااكم ١زٛعااٙ أ٘ حنظلااخو 

حنًْ٘  ي ٔنيص رخنفعم. أيخ حنكٕحكاذ حنٔاٛخٍس فظ٘اكهض ياٍ هاالل حنكظام حنطخ ش، ْٙ حنطخ ش حنً٘ٔٛش حنلخنٛش ح٘ أٌ 

حنغخُٚش ٔحألطَرش حنًظزقٛش فٙ أ١َحا حنكاَس حنظاٙ ط٘اكهض يُٓاخ حن٘اًْ، ٔههاض طائٍ كإل حنكاَس )حن٘اًْ( راُفْ 

َٓاخ حنًٔظٕٖ طقَٚزخً، ٌْٔح ٚفَٔ أٌ حنكٕحكذ طئٍ كإل حن٘اًْ فاٙ َفاْ حنًٔاظٕٖ طقَٚزاخً كًاخ ٓازق حنقإل، كًاخ أ

طئٍ كٕل حنًْ٘ رَٔعخص يوُظهفش ًٔنا نالهظالا فٙ رعيْخ عاٍ حن٘اًْ. َٔظٛـاش ال ظاَحد حنكظام حنظاٙ ط٘اكهض 

يُٓخ فًٛخ رعي حنكٕحكذ حنقَٚزش ياٍ حن٘اًْ ْٔاٙ عطاخٍى ٔحنِْاَس ٔحألٍٝ ٔحنًاَٚن، فقاي طزواَص يُٓاخ حنغاخُحص 

حكاذ ٛاوَٚش َاخىٍس حنغاخُحص، أياخ حنكٕحكاذ ٔرقٛض يخىطٓخ حنؼقٛهش ْٔٙ حألطَرش ٔحنٜوٍٕ، نٌنا أٛزلض ْاٌِ حنكٕ

حنٔاٛخٍس حنزعٛاايس عااٍ حن٘ااًْ ْٔااٙ حنً٘ااظَ٘ ُٔكاام ٔحٍٔحَاإّ َٔزظاإٌ ٔرهٕطاإ، فقااي طـًاايص حنغااخُحص فٛٓااخ نااٌنا 

كخفظض عهٗ يخىطٓخ حنغخُٚش حنًظٜهزش. أياخ حنكٕٚكزاخص حنظاٙ طقا  ياخ راٍٛ حنًاَٚن ٔحنً٘اظَ٘، فٓاٙ عزاخٍس عاٍ كظهاش 

خياخً، نكاٍ ؿخًرٛاش حنً٘اظَ٘ حن٠اوًش كخناض ىٌٔ طـًا  ًٍحص ْاٌِ حنٔالخرش نظ٘اكم غخُٚش ٟوًش يؼم حنكٕحكاذ طً

كٕكزاخً ٓاٛخٍحً، نكًُاخ طلٕناض فًٛاخ رعاي اناٗ كظام كؼٛاَس ؿايحً ياٍ حنٜاوٍٕ يوظهفاش حألكـاخو، ٔههاض يلظفظاش رااُفْ 

ٕحفاق ييحٍْخ كٕل حنًْ٘. اٌ ٌِْ حنُظَٚاش ْاٙ ياٍ أكايع حنُظَٚاخص حنظاٙ طفٔاَ َ٘إو حنًـًٕعاش حنً٘ٔاٛش، ٔطظ

كؼَٛحً ي  حنَٛي حنفهكٙ حنليٚغ، كٛغ ٍٛي حنفهكٌٕٛ ٓييخً كَٕٛش طظكخػف نكٙ ٕٚني فٛٓاخ َـاى راُفْ حنطَٚقاش حنظاٙ 

يًاخ ٚعاُِ ٛالش ْاٌِ  . Orionٔنيص فٛٓخ حن٘اًْ، ٔأٗآَ ْاٌِ حنُـإو ْاٙ حنٔالخرش حنًٕؿإىس فاٙ ٓايٚى حنـزاخٍ

ٕعش حنً٘ٔٛش يؼم ىٍٔحٌ حنكٕحكاذ حنٔاٛخٍس راُفْ حنُظَٚش، كًخ أَٓخ طفَٔ كٛفٛش كئع حنكؼَٛ يٍ هٜخثٚ حنًـً

حنًٔظٕٖ طقَٚزخً، ٔطَكٛذ حنكٕحكذ حنٔٛخٍس، ٔحالهظالا فٙ كـٕيٓخ.ح حالٛطيحو طُخػَص يٍ حنًْ٘ كًٛش ٟاوًش 

يٍ حنغخُ َلٕ حنف٠خو، ٔفٙ ئخفخص ٔأيكُش يوظهفش، ػى رَىص ٌِْ حنغاخُحص رٔازذ حرظعخىْاخ عاٍ حن٘اًْ ٔط٘اكهض 

ياخ حأل ًاخٍ فظ٘اكهض ياٍ هاالل كظام ٛاغَٛس ياٍ ْاٌِ حنًاخىس كخَاض طائٍ كإل حنكظام حنٔايًّٚٛ حنكٕحكذ حنٔاٛخٍس، أ

 .حنكزَٛس أ٘ حنكٕحكذ حنٔٛخٍس
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 Mineralogyػٍُ اٌّؼبظْ 

 

َطاخ  يلائى. يخىس ١زٛعٛش ٛهزش طكَٕض رطَٚقش غَٛ ع٠ٕٚش ٔنٓخ طَكٛذ كًٛٛخثٙ ػخرض ٔأكٛخًَخً يظغٛاَ فاٙ  اٌّؼعْ:

ٔطٕؿي رعٞ حنًعاخىٌ حنظاٙ طظكإٌ ياٍ ، يعظى حنًعخىٌ طظكٌٕ يٍ عيس عُخَٛ. يؼخل: حنكخنٔٛض )كَرَٕخص حنكخنٕٔٛو(

 .عَُٜ ٔحكي فق٢ يؼم حنٌْذ ٔحنكزَٚض
طًكٍ حنعهًخو كظٗ حٌٜ يٍ ٔٛف أكؼَ يٍ أٍرعش أالا يعايٌ يوظهاف اال أٌ ؿًٛا  حنًعاخىٌ حن٘اخثعش حنظاٙ طايهم فاٙ 

َٔظَحً نٌٓح حنعيى حنكزَٛ ياٍ حنًعاخىٌ، أٛازق .وٍٕ ٔكٌنا حنًعخىٌ حال ظٜخىٚش ال طظـخُٔ يخثظٙ يعيٌ فق٢طَكٛذ حنٜ

يااٍ حن٠اأٍَ٘ حٓااظُزخ١ ٔٓااخثم كيٚؼااش نهظعااَا عهااٗ حنًعااخىٌ رخإلٟااخفش انااٗ حٓااظويحو حنطااَ  حنظقهٛيٚااش ٔط٘ااًم ْااٌِ 

 .ٔحنًٛكَٔٓكٕد حإلنكظََٔٙ x-rayحنٕٓخثم حٓظويحو أؿِٓس ٔطقُٛخص يعًهٛش يؼم كٕٛى أٗعش اكْ 

 

  )األٔظّخ اٌجٍٛؼ٠خ( اٌج١ٕخ اٌجٍٛؼ٠خ ٌٍّؼبظْ

 
ٚلظاإ٘ حنًعاايٌ عهااٗ ٛاافٕا يُظظًااش يااٍ حنااٌٍحص حنًظَحرطااش كًٛٛخثٛااخً نظ٘ااك م رُٛااش رهٍٕٚااش يعُٛااش )َظااخو رهاإٍ٘ 

يًِٛ(.ًٔٚكٍ نزعٞ حنعُخَٛ أٌ طظلي ي  رع٠آخ راؤكؼَ ياٍ ١َٚقاّ ٔناٌنا فبَاّ ًٚكـاـٍ ٔؿإى يعايٍَٛ يوظهفاٍٛ فاٙ 

َفْ حنظَكٛذ حنكًٛٛخثٙ(. ٔطًٔٗ حنًعاخىٌ ياٍ ْاٌح حنوٕحٙ ٔنكًُٓخ يظفقٍٛ طًخيخ فٙ حنظَكٛذ حنكًٛٛخثٙ )أ٘ أٌ نًٓخ 

حنُٕر رخنًعخىٌ يظعيىس حن٘كم، ٔيٍ أيؼهش ٌِْ حنًعخىٌ حنـَحفٛض ٔحنًخّ حنهٌحٌ ٚظكَٕاخٌ ياٍ حنكَرإٌ ٍغاى حهظالفًٓاخ 

 حن٘يٚي فٙ حنٜفخص. 

 
اٌزؼعظ اٌهىٍٟ

 
Polymorphism :  

 

خثٛش حنٕحكيس أكٛخَخً فٙ أَظًش ٔأٗكخل رهٍٕٚش يوظهفش، ٔٚعاِٖ ًناا اناٗ هأَا حنُ٘اؤس ياٍ حهاظالا ٛطٕؿي حنًخىس حنكًٛ

كهٙ طلاض حنظأَا ٘أٚلايع حنظعايى حن"اٌزؼدعظ اٌهدىٍٟ"فٙ حن٠غ٢ ٔىٍؿخص حنلَحٍس ٔٚطهق عهٗ ْاٌِ حنظاخَْس راـ 

اًح طٕحؿاي ياٍ  Trimorphم اًح طٕحؿاي ياٍ حنًعايٌ ٗاكالٌ، ٔػالػاٙ حن٘اك Dimorphحنطزٛعٛش ًٔٚٔٗ ػُخثٙ حن٘اكم 

 (.1حَظَ ؿئل ) حنًعيٌ ػالػش أٗكخل.

 ( أيؼهش عهٗ حنظعيى حن٘كهٙ حنؼُخثٙ ٔحنؼالػٙ نًعخىٌ طلظٕٖ عهٗ َفْ حنظَكٛذ حنكًٛٛخثٙ.1ؿئل )

 

 

حنظعيى حن٘كهٙ "ػُخثٙ حن٘كم" 

Dimorph 
 Trimorph حنظعيى حن٘كهٙ "ػالػٙ حن٘كم"

حنظَكٛذ 

 حنكًٛٛخثٙ

عَُٜ حنكَرٌٕ 

C  

حنظَكٛذ 

 حنكًٛٛخثٙ

يَكذ أكٔٛي حنظٛظخَٕٛو 

TiO2 

 حنًعخىٌ

 –حنًخّ  -1

 يكعذ

 حنًعخىٌ

 ٍرخعٗ -ٍٔطٛم

 -حنـَحفٛض  -2

 ٓيحٓٙ

 يعُٛٗ  خثى -رَٔكٛض 

 ٍٙرخع – Anataseَخطِٛ أ
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  :Isomorphismاٌزهبثٗ اٌهىٍٟ 

حنكًٛٛخثٙ ٔنكُٓخ طظزهإٍ فاٙ رُٛاخص يظ٘اخرٓش طًٔٗ حنًعخىٌ رؤَٓخ ًحص ط٘خرّ ٗكهٙ عُييخ طكٌٕ يوظهفش فٙ حنظَكٛذ 

 SrCO3ٔٔٚاااااٌَٚٚض  BaCO3أٍحؿَٕٛاااااض  CaCO3 كخنٔاااااٛضٔٚكااااإٌ نٓاااااخ َفاااااْ حألٗاااااكخل حنزهٍٕٚاااااش. يؼخل:

 ٔٓظََٔ٘ٛخَٛض. طظزهٍٕ كم يٍ ٌِْ حنًعخىٌ فٙ فٜٛهش حنًعُٛٙ حنقخثى ٔرُٛخطٓخ حنزهٍٕٚش يظ٘خرٓخ انٗ كي كزَٛ.

 

 Pseudmorphism :اٌطعاع اٌهىٍٟ 

طظغَٛ أكٛخَخً حنزهٍٕحص رؤٌ ٚلم يعيٌ يكخٌ يعيٌ أهَ ي  حالكظفخه رخن٘كم حنزهٍٕ٘ حنوخٍؿٙ نهًعيٌ حألٔل يًخ  ي 

)أكٔٛي كيٚي يخثٙ(  ي ٚلم يلم HFeO2ٚٔزذ هيحعخً ٗكهٛخً فٙ حنظعَا عهٗ حنًعخىٌ. يؼخل ًنا يعيٌ حنـٕطٛض 

غَٛٛ فٙ حن٘كم حنزهٍٕ٘ نًعيٌ حنزَٛٚض. ٔطًٔٗ حنزهٍٕس رٕحٓطش حألكٔيس ٔحنظًٕٛو ًٔنا رئٌ ط FeS2يعيٌ حنزَٛٚض 

 .Pseudmorphحنـيٚيس ٗكم هخىر 

 

 :اٌطٛاو اٌضٛئ١خ ٌٍّؼبظْأٚالا 

 . اٌٍْٛ 1

 . اٌّطعل 2

 . اٌهفبف١خ 3

 )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ( 

 َا عهااٗ حنًعاايٌ. ًٔٚكااٍ طقٔااٛى رَٚااقحنزَٚااق يااٍ حنواإحٙ حنٓخيااش فااٙ حنظعااٚعظزااَ : Luster اٌجؽ٠ددك .4

 :ػالػش إَٔحر ْٙ  حنًعخىٌ انٗ 

ْٕ حنزَٚاق حناٌ٘ طظٓاَِ حنًعاخىٌ حنفهِٚاش يؼام حناٌْذ ٔحنف٠اش ٔحنزالطاٍٛ ،  :Metallic Lusterاٌجؽ٠ك اٌفٍؿٞأ.

( ، ٔيؼاام ْااٌِ PbS) Galenaحنـخنُٛااخ ٔ ) Pyrite  (FeS2حنزَٛٚااض ظٓااخ ٔيااٍ أيؼه ٔرعااٞ حنًعااخىٌ حنكزَٚظٛيٚااش 

 حنًعخىٌ طكٌٕ يعظًش ٔػقٛهش حنٌُٕ. 

 

ٌْٔح حنزَٚق ٗزّٛ رخنزَٚق حنفهِ٘ ٔنكُّ أٟعف يُاّ ، ْٔإ :  Sulrmetallic Lusterة. اٌجؽ٠ك رسذ اٌفٍؿٞ 

 يًِٛ فٙ يعخىٌ حألكخٓٛي يؼم حنًٓٛخطٛض . 

 

 -رٜفش عخيش  -َٔالكظ أٌ حنًعخىٌ ًحص حنزَٚق حنالفهِ٘ :   Nonmetallic usterج. اٌجؽ٠ك اٌالفٍؿٞ 

 طكٌٕ فخطلش حنهٌٕ، ٔطًٔق رًٍَٔ حن٠ٕو هالنٓخ ٔهٜٕٛخ فٙ حألكَا حنَفٛعش. 

 

 حألَٕحر حٜطٛش:  ًٔٚ٘م حنزَٚق حنالفهِ٘

 ٟيؼم رَٚق حنِؿخؽ ٔيٍ أيؼهظّ رَٚق حنكٕحٍطِ. ثؽ٠ك ؾخبخ : 

 ٟيؼم رَٚق حألنًخّ حنٔاخ١ . ٔٚعطاٙ ْاٌح حنزَٚاق رٕحٓاطش حنًعاخىٌ ًحص يعاخيالص حإلَكٔاخٍ ثؽ٠ك ِبق :

 حنعخنٛش. 

 ٟيؼم ٓطق ٔيظَٓ حنَحطُؾ أٔ حنكَٓيخٌ، ٔيٍ أيؼهظّ رَٚق ثؽ٠ك يّغٟ أٚ ؼارٕد : 

 . Sphalerite (ZnS)حنكزَٚض ، ٔٓفخنَٛٚض                      

 ٞٔٚ٘زّ ٌْح حنزَٚق رَٚق حنهئنئ ، ٔيٍ أيؼهظّ رَٚق حنظها ثؽ٠ك ٌؤٌؤ :. 
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 ٞيؼم حنلََٚ، ُٔٚظؾ عٍ حنًعخىٌ حنظٙ فٙ ْٛجش أنٛخا ، ٔيٍ أيؼهظّ رَٚق أكي إَٔحر ثؽ٠ك زؽ٠ؽ : 

 . Satinsparحنـزْ حنًعَٔا ربٓى ٓخطُٔزخٍ           

  ٓطق غَٛ يُظظى ٚعطٙ رٕحٓطش حنًعخىٌ حنظَحرٛش ، يؼم حنكخٔنُٛٛض ٔيعخىٌ حنزٕكٔٛض. رؽاثٟ:ثؽ٠ك 

 

 : Luminescenceاٌزضٛء  .5

 )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ( ٚوظهف نٌٕ حنظ٠ٕو عٍ حنهٌٕ حألٛهٙ نهًعيٌ، ٔأنٕحٌ حنظ٠ٕو ىحثًخ أنٕحٌ رخَْس ٓخ١عش. 

اٌزضٛء :  أٔٛاع
 

 

ٔ ي حٗظق  Florescenceعُييخ طُظؾ أنٕحٌ حنظ٠ٕو أػُخو حنظعَٝ نهًئػَ فق٢ فبَٓخ طعَا رخٓى حنظفهَ  :اٌزفٍؽأ. 

 حنٌ٘ طزي٘ رعٞ إَٔحعّ ٌِْ حنوخٛٛش.  Fluorite [CaF2]حٓى ٌِْ حنوخٛٛش يٍ يعيٌ فهٍٕٚض 

 Phosphorescenceأيخ اًح حٓظًَص أنٕحٌ حنظ٠ٕو عقذ ُٔحل حنًئػَ فبَٓخ طعَا رخٓى حنظفٔفَ  اٌزفكفؽ: ة.

 . )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ(  حنكخنٔٛض ٔحنفهٍٕٚض ٔحنٕٚهًٛضيؼم يعيٌ 

 

 ٌٍّؼبظْاٌزّبقى١خ  اٌطٛاو: اٌطٛاو  ثب١ٔبا 

 
ْٔٙ حنًقخٔيش حنظٙ ٚزيٚٓخ حنًعيٌ َلٕ حنطَ  ٔحنكَٔ ٔحنطلٍ ٔحإلَؼُخو، أٔ رخإلهظٜاخٍ "طًخٓاا حنًعايٌ". 

 :  حنًوظهفش يٍ طًخٓا حنًعئٌطٔظويو حألنفخه حنظخنٛش فٙ ٔٛف حألَٕحر 

 
 ٚظكَٔ حنًعيٌ انٗ ئلٕ  رٕٔٓنش يؼم حنزَٛٚض.  لبثً ٌٍىكؽ:أ. 

 عُييخ ًٚكٍ ١َ  حنًعيٌ انٗ ٛفخثق ٍ ٛقش، يؼم حنٌْذ، ٔحنُلخّ، ٔحنف٠ش. لبثً ٌٍطؽق:ة. 

 عُييخ ًٚكٍ ٓلذ حنًعيٌ انٗ أٓال ، يؼم حنٌْذ، ٔحنُلخّ، ٔحنف٠ش. لبثً ٌٍكست:ج. 

 عُييخ ًٚكٍ  ط  حنًعيٌ انٗ  ٍٕ٘ ًٚكٍ ١لُٓخ يؼم حنـزْ. ٌٍمطغ:لبثً ظ. 

عُييخ ًٚكٍ ػُٙ  ٍٕ٘ حنًعيٌ رخن٠غ٢، ٔفٙ ٌِْ حنلخنش ال ٚعإى حنًعايٌ اناٗ ٗاكهّ حألٛاهٙ اًح  لبثً ٌإلٔثٕبء:. ـ٘

 ُحل حن٠غ٢ عُّ، يؼم حنكهٍٕٚض ٔحنًٕنيُٚٛض ، ٔحنـَحفٛض.

عُييخ ًٚكٍ ػُٙ  ٍٕ٘ حنًعيٌ رخن٠غ٢، ٔنكٍ رًـَى ُٔحل حن٠اغ٢ ٚٔاظعٛي حنًعايٌ ٗاكهّ حألٛاهٙ يؼام  ِؽْ:ٚ. 

 حنزٕٛطٛض ٔحنًٔكٕفٛض. 

 ٔيٍ حنوٕحٙ حنظًخٓكٛش حن٘خثعش : حنٜالىس ، حنًكَٔ ، حالَفٜخو . ) ٍحؿ  كظخد حنطخنذ( 
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 : اٌطٛاو اٌىٙؽثبئ١خ ٚاٌّغٕبط١ك١خثبٌثبا 

   

 : Pyroelectiricityاٌىٙؽثبء اٌسؽاؼ٠خ أ. 

ْٙ حنوخٛٛش حنظٙ رًٕؿزٓخ طظكٌٕ عهٗ حأل١َحا حنًوظهفش نزهٍٕس حنًعيٌ ٗلُخص كَٓرخثٛش َظٛـش نظٔاوُّٛ، ٔطٕؿاي 

ٌِْ حنوخٛٛش فٙ حنزهٍٕحص ًحص حنظًخػم حألىَٗ، هٜٕٛخ حنزهٍٕحص َٜف حن٘كهٛش، )أ٘ حنظٙ نٓاخ ١َفاخٌ يوظهفاخٌ 

 َظٛـش نعيو ٔؿٕى ئظٕٖ طًخػم رًُٛٓخ(. 

نٍٛ يااٍ أكٔااٍ حأليؼهااش حنظااٙ طظٓااَ ْااٌِ حنوخٛااٛش، ٔنزهاإٍس حنظٍٕيااخنٍٛ ١َفااخٌ أكاايًْخ كااخى ٚعظزااَ يعاايٌ حنظٍٕيااخ

فبَّ ٚظٕني عُي حنطَا حنلخى ٗلُخص كَٓرخثٛش يٕؿزش ، رًُٛاخ  ِحنزهٍٕطى طٔوٍٛ ٔفهَ يُفَؽ حنِحٔٚش ، فبًح  حنِحٔٚش

ٕؿااذ رٕحٓااطش ٍٕ حنزهاإٍس ٚظٕنااي عُااي حنطااَا حنًُفااَؽ ٗاالُخص كَٓرخثٛااش ٓااخنزش. ٔٚظعااَا عهااٗ حنٔااخنذ يااٍ حنً

حنًٔوُش رًٔلٕ  يوه١ٕ يٍ حنكزَٚض حألٛفَ ٔأكٔٛي حنَٛاخٙ حألكًاَ، فاُالكظ أٌ أكٔاٛي حنَٛاخٙ حألكًاَ 

ُٚـٌد َلٕ حنطَا ٓخنذ حنظكَٓد، أيخ حنكزَٚض حألٛفَ فبَاّ ُٚـاٌد َلإ حنطاَا يٕؿاذ حنظكٓاَد. ٔطٔاظعًم 

فٙ حألؿٓاِس حنًٔاظوييش فاٙ  ٛاخّ ىٍؿاش كاَحٍس حَفـاخٍ  –رهٍٕحص حنظٍٕيخنٍٛ، َظٛـش نوخٛٛش حنكَٓرخو حنلَحٍٚش 

 حنقُخرم. 

 : Piezoelectricityاٌىٙؽثبء اٌضغط١خ ة. 

ْٔٙ حنوخٛٛش حنظٙ رًٕؿزٓخ طظكٌٕ عهٗ أ١َحا حنًعيٌ ٗلُخص كَٓرخثٛش َظٛـش ن٠غطّ. ٔطالكظ حن٘لُخص 

حنكَٓرخثٛش عهٗ حأل١َحا حنًوظهفش نهًلخٍٔ حنزهٍٕٚش. ٔيٍ حأليؼهش حنٓخيش نٌِٓ حنوخٛٛش يعيٌ حنكٕحٍطِ حنٌ٘ 

 ٚٔظعًم فٙ أؿِٓس حنَحىٕٚ ٔحإلٍٓخل حنالٓهكٙ نهظلكى فٙ حنظَىى. 

 Magnetismاٌطٛاو اٌّغٕبط١ك١خ ج. 

طُـٌد رعٞ حنًعخىٌ انٗ حنًغُخ١ْٛ حنكَٓرخثٙ حنقٕ٘ اًح  َرض يُّ فٙ كٍٛ طُفَ يعخىٌ أهاَٖ ياٍ حنًغُاخ١ْٛ. 

ٔحنًعااخىٌ حألٔنااٗ طعااَا ربٓااى رخٍحيغُخ١ٛٔااٛش ، فااٙ كااٍٛ طعااَا حنؼخَٛااش ربٓااى ىٚخيغُخ١ٛٔااٛش. ٔطوظهااف حنًعااخىٌ 

ض )أكااي إَٔحعااّ حنًعَٔفااش ربٓااى كـااَ حنزخٍحيغُخ١ٛٔااٛش يااٍ كٛااغ  اإس يغُخ١ٛٔااٛظٓخ ، فزع٠اآخ  اإ٘ يؼاام يخؿُظٛاا

 Ilmeniteحنًغُااخ١ْٛ ، ًٔٚكُااّ ؿااٌد رااَحىس حنليٚااي( ، ٔحناازعٞ حٜهااَ ٟااعٛف حنًغُخ١ٛٔااٛش يؼاام انًُٛٛااض 

(FeTiO8) ٔيٍ أيؼم حنًعخىٌ حنيٚخيغُخ١ٛٔٛش حنكٕحٍطِ ٔحنكخنٔٛض ٔحنٍِكٌٕ. ٔنٓاٌِ حنوخٛاٛش  ًٛظٓاخ ٔأًْٛظٓاخ .

كًخ ْٕ ئظعًم فٙ آظغالل حنَيخل حنٕٔىحو حنظاٙ طلظإ٘ عهاٗ حنًخؿُظٛاض عُي فٜم هخيخص حنًعخىٌ ٔطَكِْٛخ ، 

 ٔحألنًُٛٛض ٔحنـخٍَض ٔحنٍِكٌٕ ٔحنًَٕخُٚض.

  ؼاثؼبا: اٌطٛاو اٌسؽاؼ٠خ 

اًح عَُٟخ  طعش ٛغَٛس يٍ حنًعيٌ نٓخ كَٔا كخىس حنهٓذ رٕحٓطش يهقا٢،  Fusibility خرهٛش حنًعيٌ نإلَٜٓخٍ 

فٙ نٓذ حنً٘عش، فاٙ كاٍٛ ال طُٜآَ يعاخىٌ أهاَٖ فاٙ يؼام ْاٌح حنهٓاذ، ٔنكُٓاخ طالكظ أٌ رعٞ حنًعخىٌ طَُٜٓ

ٍ نٓاذ حنزُاٌِ حنًًأِؽ ركًٛاش يا -ٍ٘ طَُٜٓ فٙ نٓذ يٜازخف رُاٌِ، ٔيعاخىٌ ػخنؼاش طُٜآَ فقا٢ فاٙ نٓاذ حنزإ

ٔيعخىٌ ٍحرعش طٔاظيَٚ كٕحفٓاخ فقا٢ فاٙ نٓاذ حنزإٍ٘، ٔيعاخىٌ أهٛاَس ال طُٜآَ راخنًَس ٔال طظاؤػَ رهٓاذ  - حنٕٓحو

 حنزٍٕ٘، ٔطعَا ٌِْ حنوخٛٛش ربٓى  خرٛهش حنًعيٌ نإلَٜٓخٍ. 

ٔطعٍٛٛ ىٍؿش حإلَٜٓخٍ نهًعخىٌ يٍ حأليٍٕ حنٜعزش، ٔنْٛ نّ أًْٛاش كزٛاَس فاٙ حنظعاَا عهاٗ حنًعاخىٌ، ٔنكُاّ ًٔ 

 ش فٙ حنيٍحٓخص حنُظَٚش ٔحنًظَٔؿَحفٛش )ىٍحٓش حنٜوٍٕ(فخثيس ٔأًْٛ
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 ضبِكبا: ضٛاو ف١ؿ٠بئ١خ أضؽٜ

 

ٌِْٔ حنوٕحٙ ، ُْخ  هٕحٙ أهَٖ نى َٚى ًكَْخ فٙ أ٘ يٍ حأل ٔخو حنٔخنفش يؼم حنهًْ  ٔحنَحثلش ، ٔحنًٌح  

ٔنٕ أَٓخ نْٛ ٗخثعش أٔ يًِٛس فٙ كؼَٛ يٍ حنًلخالص اال أَٓخ طكٌٕ فٙ رعٞ حنلخالص يًِٛس ٔطٔخعي عهٗ حنظعَا 

عهٗ حنًعيٌ. ٔيٍ حأليؼهش حنًعَٔفش حنًٌح  حنًخنق نًعيٌ حنٓخنٛض. ٔيٍ أيؼهش حنَحثلش طها حنَحثلش حنكزَٚظٛظش 

أٔ طٔوٍٛ كؼَٛ يٍ حنًعخىٌ حنكزَٚظٛش.   Pyriteيعيٌ رَٛٚض  )ٍحثلش ػخَٙ أكٔٛي حنكزَٚض( حنُخطـش يٍ كا

 .  Arsenopyriteٍٔحثـلش حنؼٕو حنُخطــش يٍ كـا أٔ طٔـوٍٛ يعـيٌ إٍُٔٓٛرَٛٚض 

ٔيٍ أيؼهش حنًهًْ ًنا حنًهًْ حنٜخرَٕٙ أٔ حنيُْٙ نًعيٌ حنظها، أٔ  ي ٚكٌٕ حنًهْ رخٍىح يؼم ٓطق حنفهِحص  

)ٓهٛكخص  Spodumeneٌٕ ه٘زٛخً )يؼم حنٛخا حنو٘ذ( يؼم يعيٌ ٓزٕىٕٚيٍٛ ٔحألكـخٍ حنكًَٚش، أٔ  ي ٚك

 حألنٕيُٕٛو ٔحنهٛؼٕٛو(.

 

أيخ هخٛٛش حنُ٘خ١ حإلٗعخعٙ فظُظؾ عٍ اكظٕحو حنًعيٌ نزعٞ حنعُخَٛ حنً٘عش يؼم حنٍٕٛحَٕٛو أٔ حنؼٍٕٕٚو، ٔفٙ 

َٝ حنًعيٌ نهٕف فٕطٕغَحفٙ كٔخّ ٌِْ حنلخنش ٜٚيٍ عٍ حنًعيٌ اٗعخعخص ال ََحْخ أٔ َ٘عَ رٓخ، ٔنكٍ اًح ع

فبٌ ٌِْ حإلٗعخعخص طئػَ عهٗ حنهٕف، ٔطظَ  أػَح ًٚكٍ حنك٘ف عٍ ٌِْ حنًعخىٌ حنً٘عش رٕحٓطش حألنٕحف 

حنفٕطٕغَحفٛش حنلٔخٓش أٔ رٕحٓطش أؿِٓس هخٛش طظؤػَ رٌِٓ حإلٗعخعخص ٔطلٕنٓخ انٗ ٕٛص ًٚكٍ ًٓخعّ رًٔخعش 

ٍإٚظّ. ٔيٍ أيؼهش ٌِْ حألؿِٓس عيحى ؿٛـَ، ْٕٔ ؿٓخُ ٛغَٛ ٓٓم حنـٓخُ، أٔ طلٕنّ انٗ ٔيٛٞ ٟٕثٙ ًٚكٍ 

 حنلًم فٙ حنٛي، ٔٚٔخعي كؼَٛح فٙ حنك٘ف عٍ هخيخص حنًعخىٌ حنً٘عش عهٗ ٓطق حألٍٝ.
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 ِمعِخ
 

كى، كٛغ طظٜام حنق٘اَس حألٍٟاٛش يا  حنـاِو  2900كٕكذ حألٍٝ عزخٍس عٍ كظهش ٛوَٚش يًظيس انٗ عًق انٗ 

ااى حنـٕٛ.خثم يااٍ حنهااذ حنوااخٍؿٙ نٓااخانااٗ حنـااِو حنٔاا حن٠ااغ٢( )رفعاامحنكؼٛااف يااٍ ٔٗااخف حألٍٝ   ٔ نٕؿٛاإٌ ٔ ااي  

 . كظخد حنطخنذ( . ٛوٍٕ يظلٕنش )ٍحؿ 3   شٛوٍٕ ٍٕٓرٛ.2  ٛوٍٕ َخٍٚش .1حنٜوٍٕ انٗ ػالع يـًٕعخص:

ٔحنغااخُ٘ طظعااَٝ حنٜااوٍٕ رؤَٕحعٓااخ حنؼالػااش انااٗ حنعٕحياام حنوخٍؿٛااش عهااٗ ٓااطق حألٍٝ نظااؤػَٛ حنغالفااٍٛ حنًااخثٙ 

حنًٛاخِ حنـخٍٚاش أٔ يٛاخِ حأليطاخٍ ربًحراش يعاخىٌ  ٔ اي طقإو، ١ٔاٍٛحنٜاوٍٕ اناٗ كٜاٗ، ٍياخل  ٔطظفظض ْاٌِ فظظلهم

حنٜااوَ٘ انااٗ حأليااخكٍ  َٔقاام حنفظااخصرُلااض  ٔحنـخًرٛااش حألٍٟااٛش )حنؼالؿااخص(هٛيٚااش حنٜااوَ، كًااخ طاائػَ حنكظاام حنـ

حنزٛجخص حنًوظهفش ًٚٔٗ  َٔقهّ ٔطَٓٛزّ فٙحنًُوف٠ش يٍ ٓطق حألٍٝ ٔطَٓذ يخ َقم هالل طلَكٓخ. يخ ٚظى طفظٛظّ 

يهٛاااش ْاااٌِ حنَٓااإرٛخص نظكااإٌ حن٘ااإح١ت حنَ ٔ اااي طظـًااا حنٜاااوَ حنَٓااإرٙ  ٔطظًخٓاااا نظكااإٌٍٓااإرٛخص طظاااَحكى 

ال طٕؿي ٛاوٍٕ عهاٗ ٓاطق حألٍٝ طظام رائٌ أٌ طظعاَٝ أل٘ طغٛٛاَ نًاخ ٚلا٢ٛ رٓاخ ياٍ  .ٔحنًٔطلخص حنطُٛٛش

َظٛـااش  حألٍٟااٛشنهٜاافخثق حنٜااوَٚش حنًكَٕااش نهق٘ااَس  ٔحنًااخثٙ ٔنهُ٘ااخ١ حنظكظاإَٙياائػَحص رفعاام حنغالفااٍٛ حنغااخُ٘ 

 نهًئػَحص حنٔخرقش فبٌ حنٜوَ ٚظغَٛ يٍ َٕر ٜهَ يٍ ٛوٍٕ حنقَ٘س فًٛخ ًٚٔٗ رئٍس حنٜوَ.

َّٝ حنٜاوَ حنًظلإل نهعٕحيام  طلٕل حنٜاوَ ياٍ َإر ٜهاَ ٚظزا  حنعيٚاي ياٍ حنًٔاخٍحص، فعهاٗ ٓازٛم حنًؼاخل طعا

أٔ حنااظالكى طكاإٌ ٛااوَح طًخٓااكٓخ رخن٠ااغ٢  ٔحنظااٙ عُاايحنًوظهفااش حنظااٙ طٔاالق حنٜااوَ نظكاإٌ حنَٔحٓااذ  حنطزٛعٛااش

حنٜاوَ  سحنًظلإل. فائٍحنٜوَ حنُخٍ٘ ًٚكاٍ أٌ ٚظعاَٝ نه٠اغ٢ أٔ حنلاَحٍس نٛظكإٌ حنٜاوَ  ٍٕٓرٛخ، كًخ أٌ

 حنعًهٛخص حنوخٍؿٛش.حنٜوَ يٍ طؤػَٛحص رفعم حنعًهٛخص حنوخٍؿٛش أٔ  طزٍّٛ كم يخ ٚظعَٝ نّ

 

  ()ا١ًٌٙؽأيً اٌّبظح اًٌّٙٛؼح  - اًٌطٛؼ إٌبؼ٠خ :ٚالا أ

 
( طِىحى رِٚخىس حنعًق، فيٍؿش حنًََٔش- حن٠غ٢- حنكؼخفش- ًض رلفَ رجَ فٙ حنقَ٘س حألٍٟٛش، ٓظـي أٌ )حنلَحٍساٌ 

ىٍؿش حنلاَحٍس، ٚالكاظ أٌ  ٔي  حٍطفخرأعًخ  حنقَ٘س حألٍٟٛش  عًقخ فٙكٛهٕيظَ ° / ّ 30حنلَحٍس طِىحى رًقيحٍ 

، ٔعُي حنٕٕٛل انٗ ريحٚش حألٓؼُٕٛٓافَٛ )عُاي حنعًاق ٔرزطٙوٚٔظًَ فٙ حنِٚخىس طيٍٚـٛخ  حنظغَٛ فٙ ىٍؿش حنلَحٍس

حنٜاوٍٕ نٛظكإٌ كٛهٕيظَ( ٚالكاظ حٍطفخعاخ فاٙ حنلاَحٍس رٜإٍس كزٛاَس اناٗ حنلاي حناٌ٘ طُٜآَ عُايِ  100-350

 َ.حنٜٓٛ

 اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رىْٛ ا١ًٌٙؽ:
 :ُْْٔٙخ  ػالع عًهٛخص يوظهفش طعًم عهٗ َٛٓ يخىس حألٓؼُٕٛٓفَٛ 

 حٍطفخر ىٍؿش حنلَحٍس  .1

 حَوفخٝ حن٠غ٢  .2

 ٔؿٕى حنًخو حنـٕفٙ .3

ٌِْ حنعًهٛخص حنظٙ طعًم عهٗ حَٜٓخٍ حألٓؼُٕٛٓافَٛ ًٚكاٍ أٌ ُٚظاَ نٓاخ ياٍ ؿخَاذ حنُ٘اخ١ حنظكظإَٙ نهزٛجاخص حنظاٙ 

 ٌِْ حنعًهٛخص حنؼالع كخنظخنٙ: ًٔٚكٍ طفَٔٛيُٓخ طظكٌٕ يخىس حنَٜٓٛ، 

 

حٍطفخر ىٍؿش كَحٍس ياخ طلاض ٓاطق حألٍٝ ْإ حنٔازذ حأل ام أًْٛاش فاٙ ٛآَ  ٌا اٌسؽاؼح:اؼرفبع ظؼخخ  :أٚالا 

 حنٜوٍٕ فٙ حألٓؼُٕٛٓفَٛ.

 

يعخىٌ حنٜوٍٕ يٍ طَطٛذ حناٌٍحص حنًَطزطاش يا  رع٠آخ رأَحر٢ كَٓٔكًٛٛخثٛاش،  ٌطظكٕ : اٌضغظأطفبٌ  :ثب١ٔبا 

اٌ طؤهاٌ ْاٌح حنٕٟا  كظاٗ طكإٌ كَس حنلَكش، ٔيخ  ٔطٜزق حنٌٍحصٔعُي حَٜٓخٍ حنًعيٌ فبٌ ٌِْ حنَٔحر٢ طظفكا 

% أكزااَ يااٍ كـااى  10حنًٔااخفش رااٍٛ ْااٌِ حنااٌٍحص أكزااَ يُٓااخ فااٙ حنلخنااش حنٜااهزش، ٔنااٌنا ًٚؼ اام كـااى حنٜاآَٛ َلاإ 

َٓخ. ٔعُي طعَٝ ٛوَس نلَحٍس طٜم انٗ ىٍؿش حَٜٓخٍْخ ْٔٙ عهٗ حنٔطق فبَٓخ طَُٜٓ   ٕ  حنٜوَس حنظٙ ٓٛك
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حنٔطق الَوفخٝ حن٠غ٢ حنٕح   عهٛٓخ، ٔنٌنا فبٌ كـى حنَٜٓٛ ٚكٌٕ  رٕٔٓنش عٍ حنظٙ طكٌٕ عهٛٓخ نٕ كخَض طلض

 % ركؼَٛ.10أكزَ يٍ 

اٌ كااَحٍس حألٓؼُٕٛٓاافَٛ أكؼااَ يااٍ كخفٛااش الَٜاآخٍ حنٜااوٍٕ، ٔياا  حن٠ااغ٢ فاابٌ كـًٓااخ ال ِٚٚااي، ٔنااٌنا فبَااّ 

يأ رخالَٜآخٍ، )حألٓؼُٕٛٓفَٛ( ال َُٜٚٓ، ٔنكٍ فٙ كخل حَوفخٝ حن٠غ٢ فبٌ يقايحٍ كزٛاَ ياٍ حألٓؼُٕٛٓافَٛ ٓاٛز

فاٙ ؿاِو  (.Pressure-Release meltingٔفٙ ٌِْ حنلخنش فبٌ حالَٜٓخٍ حنُاخطؾ عاٍ حَوفاخٝ حن٠اغ٢ ٚٔاًٗ )

ًٚكااٍ أٌ َلاايى كٛااف نهعيٚااي يااٍ  (Environments of Magma Formation)حألٓؼُٕٛٓاافَٛ ٔحنااٌ٘ ٚٔااًٗ 

َكٛذ حنغاالا حنٛاخرْ ناألٍٝ ٔطٔازذ حنعًهٛخص حنظكظَٕٛش أٌ طئى٘ الَوفخٝ حن٠غ٢ حنٕح   عهٗ ٌْح حنـِو يٍ ط

 رًقيحٍ ْخثم يٍ طكٍٕٚ حنَٜٓٛ.

 

حنٜوَ حن١َذ ُٜٚآَ ريٍؿاش كاَحٍس أ ام ياٍ حنٜاوَ حنـاخا فاٙ كاخل ط٘اخرّ حنظأَا  ٌا :اٌّبءإضبفخ :ثبٌثبا 

حنًلٛطااش رااّ، ٔعهٛااّ فاابٌ ٔؿاإى حنًااخو ياا  حنٜااوَ فااٙ كااَحٍس طقااخٍد ىٍؿااش حَٜاآخٍِ ٚاائى٘ الَٜاآخٍ حنٜااوَ، 

َٓ ٔطئى٘ رعٞ حنعًهٛخص حنظكظَٕٛش انٗ طٕحؿي حنًخو ي  حنٜوَ فٙ ٔؿإى حنلاَحٍس حنكخفٛاش الَٜآخٍِ ٔيُٓاخ ُٜٚا

 حألٓؼُٕٛٓفَٛ نٛكٌٕ حنَٜٓٛ.

 

 ًِعؼ ركط١ٓ األؼٌ:

 
حنيحههٛش نألٍٝ ْٕ حنٌ٘ ٚـعم نكٕكذ حألٍٝ حنيُٚخيٛكٛاش حنظاٙ طعًام عهاٗ حنُ٘اخ١ حنظكظإَٙ  سيٜيٍ حنلَحٍاٌ 

فٙ طلَٚا ٛفخثق حنغالا حنٛخرْ ٔفٙ حٓظًَحٍ حنظٕحَْ حنـٕٛنٕؿٛش كخنِالُل ٔحنزَحكٍٛ، ٌِْٔ حنطخ ش حنلَحٍٚاش 

ٚام ٔطَـًٛا  ٓاَٚ  نهلاَحٍس فاٙ كخَض أكزَ ركؼَٛ فٙ حنًَحكم حألٔنٗ يٍ عًَ حألٍٝ عُٓخ حنٕٛو، َٔظؾ عُٓخ طلٕ

عًهٛخص ػالع كخَض فٙ يَحكهٓخ حألٔنٗ أكؼَ ٗي س هالل يجخص حٜالا ياٍ حنٔاٍُٛ ياٍ طاخٍٚن حألٍٝ ٔطًؼ هاض ْاٌِ 

 حنعًهٛخص فٙ:

 

ٚعظقاي أكؼاَ حنعهًاخو راؤٌ حنُظاخو حنً٘ٔاٙ َ٘اؤ ياٍ ( اٌزأث١ؽاد إٌبردخ ػٓ إٌهبط اٌىٟٛٔ ضدبؼج وٛودت األؼٌ:1)

اا  نـٔااًٛخص  ًُّ ٛااهزش يااٍ ٓاالخرش كَٕٛااش ٟااوًش أ١هااق عهٛٓااخ حنُظَٚااش حنٔاايًٚٛش ٔرُااخًو عهٛٓااخ فاابٌ أٛاام كٕكااذ طـ

حألٍٝ َ٘ؤ هاالل يالٚاٍٛ حنٔاٍُٛ رظاؤػَٛ كزٛاَ ياٍ حنُ٘اخ١ حنكإَٙ، ٔحناٌ٘ ٓاخْى فاٙ ُٚاخىس كظهاش حألٍٝ يا  كام 

ٚاي حألؿٔاخو انااٗ حَفـاخٍ كإَٙ، ٔيا  كاام ُٚاخىس فاٙ كـااى َإحس حألٍٝ ُحى يعٓاخ يـااخل حنـخًرٛاش حناٌ٘ ٚـااٌد حنًِ

يكَٕخص ٌِْ حألؿٔخو حنظٙ حٛطييض رخنٔطق فٓٙ غُٛش رخنفهِحص )حنُٛخُ  حنغُٛش رخنليٚاي( ٔحنٜاوٍٕ  خٓطلٓخ. أي

)حنُٛخُ  حنٜوَٚش(  ٔحنؼهٕؽ ) حنًٌَزخص ( ٔي  أٌ طاَحكى يؼام ْاٌِ حألؿٔاخو فاٙ رايحٚخص َ٘اؤس حألٍٝ كخَاض أكزاَ 

حنٕٛو، ٔٚظ٠ق ًنا يٍ ٔؿٕى حن٘ٓذ ٔحنكَحص حنُخٍٚش فٙ حنًٔخو ٔيٍ  ركؼَٛ يُٓخ حٌٜ اال أَٓخ ال طِحل طليع كظٗ

حالٛطيحيخص حنظٙ طليع ياٍ حألؿٔاخو حنكَٕٛاش رٔاطق حألٍٝ .رعاٞ ْاٌِ حألؿٔاخو طظلاَ  رٔاَعخص كزٛاَس ؿايحً 

كى / ٓخعش ٔحنظٙ ط٘خرّ َٓعش ىٍٔحٌ حألٍٝ كٕل حنًْ٘، ٌْٔح حنًقيحٍ حنٓخثام ياٍ  50000-30000طٜم انٗ 

ظٙ طظلَ  رٓخ ٌِْ حألؿٔاخو فبَٓاخ طظلإل اناٗ ١خ اش كَحٍٚاش ْخثهاش عُاي حٛاطيحيٓخ راخألٍٝ ٔطائى٘ اناٗ حنطخ ش حن

 ُٚخىس يٜيٍ حنلَحٍس حنيحههٛش نألٍٝ.

 

ٌ كٕحكاذ حنًـًٕعاش حنً٘ٔاٛش ( اٌزمٍُّى إٌبرح ػٓ خبغث١خ اٌزؽو١ت اٌعاضٍٟ ٌألؼٌ:2) ُّٕ فٙ حنًَحكام حألٔناٗ نظكا

اخً  ّٛ يًاخ عهٛاّ حٌٜ، ٔ اي أىص عًهٛاخص حنظاَحكى اناٗ ُٚاخىس فاٙ ؿخًرٛاش حألٍٝ ٔ اي كخَض يكَٕاخص حألٍٝ أ ام طَح

نض ١خ ش حنـٌد انٗ ١خ ش كَحٍٚش.  ٕ  ىفعض ٌِْ حنِٚخىس فٙ حنـخًرٛش انٗ أٌ طكٌٕ حألٍٝ أ م كـًخ، ٔيُٓخ طل

 

حنعُخَٛ حنً٘اعش رطزٛعظٓاخ غٛاَ ئاظقَس فٓاٙ ( إٌهبط اإلنؼبػٟ ٌٍٕظبئؽ اٌغ١ؽ اٌّكزمؽح ِٓ ِىٛٔبد األؼٌ:3)

ٌ فاٙ   ٕ طظلهم ي  حنٕ ض نظٜزق أكؼَ حٓظقَحٍحً. فعًهٛخص حنظلهم حإلٗعخعٙ ططهق حنلَحٍس كُخطؾ عٍ حنظلهم حنٌ٘ ٚك

 حنُٓخٚش عَُٜ ئظقَ. فخألٍٝ فٙ يَحكم َ٘ؤطٓخ حألٔنٗ حكظٕص عهٗ كًٛخص كزَٛس يٍ حنعُخَٛ حنً٘عش حنظٙ 
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هاالل  طظلهم 26زَٛس يٍ حنلَحٍس أػُخو طلههٓخ، نكٍ حنكؼَٛ يٍ ٌِْ حنعُخَٛ حنً٘عش يؼم حألنٕيُٕٛوحَظـض كًٛخص ك

 فظَس  َٜٛس انٗ ىٍؿش حنفَُخو، ُْٔخ  عُخَٛ ي٘عش أهَٖ ال طِحل طظلهم ٔططهق حنطخ ش حنلَحٍٚش. 

 

 

 غٚثبْ ٚرّب٠ؿ ِىٛٔبد األؼٌ األٌٚٝ:

 
ًٍٔطاّ فاٙ طاخٍٚن حألٍٝ حألٔناٗ ػاى رايأص حنلاَحٍس رخالَوفاخٝ اٌ طَحكى حنلاَحٍس فاٙ راخ١ٍ حألٍٝ ٔٛام اناٗ 

حنكزَٛ. ٔ ي ٓازق حنلايٚغ عاٍ يٜايٍ ْاٌِ حنلاَحٍس، ٔ اي َاظؾ عاٍ حنظاَحكى حألٔناٙ نـِٚجاخص حنعُخٛاَ فاٙ غاالا 

يظـخَْ يٍ ٗظخٚخ حنليٚي ٔ َٛخُ  حنٜوٍٕ ٔيٌَزخص حنـهٛي رؤٌ طِٚي يٍ حنًلظٕٖ حنلاَحٍ٘ ناألٍٝ اناٗ ىٍؿاش 

يٍ حنيحهم ٌْٔح يخ ىف  انٗ حَفٜخل يكَٕخص حألٍٝ كٔاذ كؼخفظٓاخ، ٔطلَكاض حنًكَٕاخص حنؼقٛهاش  حَٜٓخٍ حألٍٝ

)حنفهِٚش( انٗ يَكِ حألٍٝ ٔحنًكَٕخص حنٜوَٚش حنًُوف٠ش حنكؼخفش انٗ حألعهٗ رخنقَد يٍ حنٔطق، رًُٛخ حَطهقاض 

ٕٓنش ٔحٍطفعاض ياٍ طلاض حنٔاطق حنًكَٕخص حنوفٛفش حنًظطخَٚس حنًظوهفش عٍ حنًٌَزخص ٔحنظٙ حََٜٓص ٔ طزوَص رٔا

ل ياٍ  ُّٕ نظ٘ك م حنغالفٍٛ حنًخثٙ ٔحنغخُ٘، ٔيٍ ُْخ حَفٜهض يكَٕاخص حألٍٝ ياٍ هاالل حالَٜآخٍ ٔحالَظقاخل ٔحنظلا

ٗكم ٜهَ نظكٌٕ حنًُظؾ نطخ اش حألٍٝ حنلَحٍٚاش حنيحههٛاش، ٔيُٓاخ كاخٌ طَكٛاذ حألٍٝ، كٛاغ حَفٜاهض يكَٕاخص 

ٕ  حألٍٝ حنيحههٛش اله  (. )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ ٌ عيس َطخ خصظالا حنكؼخفش نظك

 

 

  اٌؽقٛث١خ : اًٌطٛؼثب١ٔبا 

 
طُ٘ؤ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش كُخطؾ يٍ عًهٛخص حنظـٕٚش ٔحنظعَٚش ٔحنُقم ٔحنظَٓٛذ. ٌْٔح ٚعُٙ أَٓخ ٛوٍٕ ػخَٕٚش أطاض 

طظكإٌ ْاٌِ  ٔعاخىسؿا  نكظاخد حنطخنذ(ٍح). يٍ ٛوٍٕ أهَٖ ٕٓحو كخَاض  َٚزاش أٔ رعٛايس عاٍ حنلإٝ حنظَٓاٛزٙ

ٔحنظَكٛاذ حنًعايَٙ ٔحنظَحكٛاذ ٔكـاى  حنٔاًاحنَٔحٓذ عهاٗ ْٛجاش ١زقاخص يظعخ زاش ٔطوظهاف فًٛاخ رُٛٓاخ ياٍ َخكٛاش 

% فقا٢ ياٍ كظهاش حنٜاوٍٕ 5رخإلٟخفش انٗ ٛفخص أهَٖ. ٔط٘كم حنٜاوٍٕ حنَٓإرٛش ٔحألكخفَٛ حنلزٛزخص ٔحنهٌٕ 

% يٍ حنٜاوٍٕ حنظاخَْس حنَٓإرٛش 75نكٍ  ألٍٟٛش،ححنٔظش عَ٘ كٛهٕيظَ حألٔنٗ يٍ حنقَ٘س  فٙ حنًٕؿٕىسحنكهٛش 

 حناُف٢،عهاٗ حنعيٚاي ياٍ حنوخياخص حنًعيَٛاش ٔحنؼأَحص حنطزٛعٛاش يؼام  طلظإ٘ألَٓخ  حال ظٜخىٚشيًٓش ؿيح يٍ حنُخكٛش 

عًهٛاخص حنزُاخو  فٙطٔظغم حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش أ٠ٚخ  حنطزٛعٙ، ٔحنفلى، ٔحنليٚي، ٔحنًُـُِٛ، ٔحنفٕٓفخص، كًخٔحنغخُ 

حأل ايو يُٓاخ  ٔيظظخرعاش،حنٜاوٍٕ رؤَٓاخ يظٕحُٚاش  راخ ٙحنطزقخص حنٜوَٚش نهٜوٍٕ حنَٓإرٛش عاٍ  ِش. ٔطظًٛحنًوظهف

عهاٗ ىالثام ط٘اَٛ اناٗ حألكايحع  طلظإ٘(. ٔكام ١زقاش ٛاوَٚش حنطزٛعاٙ حنٜاوَ٘ٚكٌٕ يغطٗ رخألكيع )حنظظاخر  

أ٠ٚاخ  طلظإٜ٘اوٍٕ.كًخ أَٓاخ كايػض عهاٗ ٓاطق حألٍٝ أػُاخو طكإٌ طهاا حن حنظٙحنـٕٛنٕؿٛش ٔحنـغَحفٛش حنٔخرقش 

ٔفااٗ رعااٞ حألكٛااخٌ ىالثاام عهااٗ عًهٛااش حنُقاام.  حنٜااوٍٕ،طكَٕااض رٓااخ  حنظااٙعهااٗ يعهٕيااخص عااٍ حنزٛجااش حنظَٓااٛزٛش 

ناٌنا فابٌ حنٜاوٍٕ  حنـٕٛنإؿٙ،أىٔحص يًٓش ؿيح نًعَفاش حنظاخٍٚن  ْٔٙ أكخفَٛ،عهٗ  طلظٕ٘ حنَٔٓٛشٔحنٜوٍٕ 

ياَص راّ حألٍٝ عزاَ حنعٜإٍ  حناٌ٘ حنـٕٛنإؿٙحنَٕٓرٛش ٛوٍٕ يًٓش ؿيح ٔيُٓخ ٚعَا حنـٕٛنٕؿٍٛٛ حنظخٍٚن 

 ٔحألُيُش حنًوظهفش.

 

  ٠ٍٟ: ٠ٚؼزّع ٔٛع اًٌطٛؼ اٌؽقٛث١خ ػٍٝ ِب 
 

حنًعيَٛاش  ( ٔحنًكَٕاخصَاخٍ٘، ٍٓإرٙ، يظلإلًٔناا ياٍ كٛاغ حنُإر ) سز٠ٛٙب اًٌّعؼ:٠ اٌزٟ. ٔٛع اًٌطٛؼ  1

 )يعخىٌ يقخٔيش أو غَٛ يقخٔيش نهظـٕٚش رؤَٕحعٓخ(.

 

 

 



    التوجيه الفني العام للعلوم / مذكرة الوظائف اإلشرافية / رئيس قسم جيولوجيا 

  
 مالحظة : المقرر الدراسي ودليل المعلم جزء ال يتجزأ من مذكرة الوظائف اإلشرافية

21 

حنٜااوَ  فااٙعااخو طاائىٖ هاأَا حنًُااخم حنًًطااَ انااٗ ًٔرااخٌ حنًكَٕااخص حنقخرهااش نهاأٌرخٌ  ر٘ااكم اٌكددبئع:. إٌّددبش  2

حنٜااهذ حنغٛااَ  خراام نهاأٌرخٌ عهااٗ ْٛجااش ٍٔحٓااذ  حنٜااوَ٘ٔطَكٛااِ ٔطَٓااٛذ حنفظااخص  (،)حنًكَٕاخص غٛااَ حنًٔااظقَس

فظخطٛش. أيخ حنًكَٕخص حنٌحثزاش فظُقام رٕحٓاطش حألَٓاخٍ حنٔإٛل ٔحنؼالؿــاـخص )حألَٓاخٍ حنـهٛيٚاش( اناٗ يُاخ١ق حنظَٓاٛذ 

  ٛوَ٘حنلخٍس فظئىٖ انٗ طكٌٕ فظخص  حنٜلخٍ٘ فٙهَٔا حنًُخم حنـخا  خكًٛٛخثٛش. أيحنًوظهفش ٔطَٓذ رطَ  

 ٔحنطُٛاٙ حنغَُٚاٙحني ٛق يٍ حنلـاى  حنٜوٌَِْ٘ حنًُخ١ق. ٔحٌ حنفظخص  فٙحنٔخثيس  ْٕٙٚش حنفِٛٚخثٛش فق٢ ألٌ حنظـ

 حني ٛق ُٚقم رٕحٓطش حنَٚخف أ٠ٚخ. حنَيهٙرخإلٟخفش انٗ حنلـى 

 

ئاخفخص  َٚزاش أو ئاخفخص  ْاْٙام  رمطؼٙب اٌؽٚاقت اٌّزىٛٔخ ث١ٓ اًٌّعؼ ِٕٚبطك اٌزؽق١ت: اٌزٟ. اٌّكبفخ  3

ٔكظاٗ  صحنلزٛزاخٔطكإٍ  حٓاظيحٍسعًهٛاش  ٔرخنظاخنٙ ٔحنظعَراش،رعٛيس؟ ًٔنا ألٌ حنًٔاخفش طاظلكى رًايٖ طاؤػَٛ حنظـٕٚاش 

 حنًوظهفش.طٜم رّ حنلزٛزخص انٗ يُخ١ق حنظَٓٛذ  حنٌ٘ حنُٓخثٙحنلـى 

 

َاإحطؾ عٕحياام حنظـٕٚااش ٔحنظعَٚااش. ٔطقٔااى انااٗ ػالػااش أ ٔااخو ٍثٛٔااٛش : كزٛزااخص  ْٙٔاا اٌّسٌّٛددخ:. ٔددٛع إٌددٛارح  4

ٔازخٍحص حنزٕطخٓاٛش يؼام يؼام حنكإحٍطِ ٔحنفه حنكًٛٛاخثٙٔحٟلش حنًعخنى ٔطظكإٌ ياٍ يعاخىٌ يقخٔياش نهظؤكام ٔحنظلهام 

ح طُقام عهاٗ يظعايى حنلـاى ٔحنًكَٕاخص , ٔكزٛزاخص يـَٓٚاش ى ٛقاش ؿاي ٛوَ٘, ٔفظخص  ٍٔحنًٛكَٔ كهٛحألٍٔػٕكهِٛ 

ْٛجااش عٕحنااق رٕحٓااطش حنًااخو أٔ عهااٗ ْٛجااش غزااخٍ عااخنق رٕحٓااطش حنَٚااخف ط٘ااًم حنطفاام ٔرهاإٍحص ى ٛقااش يااٍ أكخٓااٛي 

طظكإٌ  حنظٙحنليٚي)حنًٓٛخطٛض ٔحنهًَٕٛخٚض(.حنُٕر حألهَٛ يٍ حنلًٕنش حنَُٓٚش ٚ٘ظًم عهٗ يعخىٌ يٌحرش رخنًخو ْٔٗ 

ٕٔٛو )حنكخنٔٛض( ٔكهٍٕٚي حنٜٕىٕٚو )حنٓخنٛض( ٔكزَٚظخص حنكخنٕٔٛو رٕحٓطش حنظـٕٚش حنكًٛٛخثٛش ,يؼم كَرَٕخص حنكخن

 .ٔحنٔهٛكخ)حنـزْ( 

 

ٔٚطهاق يٜاطهق رٛجاش حنظَٓاٛذ  حنظَٓاٛذ،حنعيٚي ياٍ رٛجاخص  فٙحنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش  ٌطظكٕ اٌزؽق١ج١خ:. اٌج١ئبد  5

ٔحنلٕٛٚش حنٔاخثيس حنوخٛاش  ٔحنكًٛٛخثٛشحنفِٛٚخثٛش ٔنكم رٛجش طَٓٛزٛش هَٔفٓخ  حنَٔحٓذ.طظَحكى فّٛ  حنظٙعهٗ حنًكخٌ 

رٛجاخص حنظٔاٛذ اناٗ رٛجظاٍٛ ٍثٛٔاٛظٍٛ ًْٔاخ حنزٛجاخص  حنَٕٓرٛش. ٔطقٔاىرٓخ طئىٖ انٗ طكٌٕ َٕر هخٙ يٍ حنٜوٍٕ 

 كظخد حنطخنذ ( ؿ ٍح)حنزلَٚش.حنظَٓٛزٛش حنقخٍٚش ٔحنزٛجخص حنظَٓٛزٛش 

 

 ػ١ٍّخ رس٠ًٛ اٌؽٚاقت اٌٝ يطٛؼ ؼقٛث١خ:

 
ٚئىٖ طـً  ٔطَحكى حنَٔحٓذ ي  ئٍَ حنٕ ض حنٗ طكٌٕ ًٓا :  Compactionاٌزًٍت ثٛاقطخ اٌزضبغظ .  1

عهاٗ حنَٔحٓاذ حنعًٛقاش  عاخنٙفخنٌُٕ حنٓخثم نٌِٓ حنَٔحٓذ ٚائىٖ حناٗ َ٘إو ٟاغ٢  حنًظـًعش.ْخثم يٍ حنَٔحٓذ 

طقهٛام  أ٘طكإٌ راٍٛ حنلزٛزاخص  حنظاٌْٙٔح حن٠غ٢ يٍ ٗاؤَّ حٌ ٚائىٖ حناٗ طقهاٛٚ حنًٔاخفخص ، طَٓزض رخنزيحٚش  حنظٙ

ػى نٜق حنلزٛزخص ي  رع٠ٓخ حنزعٞ ٔطعظًي ٌِْ حنعًهٛش عهٗ َٕر حنَٔحٓذ ٔحكـاخو حنلزٛزاخص  ،ئخيخص حنٜوَ 

طئػَ ر٘كم أكزَ عهٗ حنَٔحٓذ حني ٛقش ٔحنَٔحٓذ حنًظكَٕش ياٍ يعاخىٌ ًحص يقخٔياش  هٛهاش نه٠اغ٢ .حنَٔحٓاذ  فٓٙ

ناٌنا طكإٌ يقخٔيظٓاخ  أكزاَ نعهًٛاش  ،نهظؤكم ًٔحص ٛالىس عخنٛش يؼام حنكإحٍطِ حنَيهٛش طظكٌٕ يٍ يعخىٌ غَٛ  خرهش 

رعكْ حنَٔحٓذ حنطُٛٛش .فخنَٔحٓذ حنطُٛٛش طعظزَ ى ٛقش حنظلزذ ٔطلظٕٖ عهٗ يعخىٌ ًحص ٛالىس  هٛهش ، حنظ٠خغ٢ 

ى نًاخ يقايحٍِ ٔ ٕس حكظًخل ح م . ٔيٍ حنًعَٔا حٌ حن٠اغ٢ حنٓخثام عهاٗ حنَٔحٓاذ حنطُٛٛاش ياٍ ٗاؤَّ طقهاٛٚ حنلـا

ٔحن٠غ٢ حنٓخثم ُٚ٘ت حٗكخل هخٛش نهلٕحا حنوخٍؿٛاش نهلزٛزاخص  حنطُٛٛش.نٌِٓ حنٜوٍٕ  حألٛهٙ% يٍ حنلـى 40

طقظَد حنًٔخفخص رٍٛ حنلزٛزخص عُي  حنٜوَٚش. كٛغطعظزَ أىنش  ٕٚش عهٗ ييٖ  ٕس حن٠غ٢ حنٕح   عهٗ حنطزقش  ْٔٙ

نكاٍ ، ٕحا حنوخٍؿٛش نٓاخ ْٔإح ياخ ٚعاَا رلإحا حناظاليْ ريأ عًهٛش حن٠غ٢ حنوفٛف ًٔنا ٚئىٖ حنٗ طاليْ حنل

ي  حٍطفخر حن٠غ٢ حنٕح   عهٗ حنٜوٍٕ طزيأ ٌِْ حنلزٛزخص رخالنظلخو حنقٕٖ ٔطكٌٕ كٕحا طعَا راخنلٕحا حنًقعاَس 

أياخ عُاي حالعًاخ  حنكٛاَس فخن٠اغ٢ حنٕح ا  عهاٗ حنٜاوٍٕ ٚكإٌ ْخثام ؿايح يًاخ ٚائىٖ عهاٗ حالَٜآخٍ ،حنًليرش  –

 .٘كم يعٓخ حنلٕحا حنًظعَؿش حن٘كم حا ٔٚظنهلٕ حنـِثٙ
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ٚظلإل حنَٔحٓاذ حنًوظهفاش حناٗ ٛاوٍٕ  حنظاٙيٍ أْى حنعًهٛاخص  ْٙ: Cementationاٌٍسُ أٚ اًٌٍك  ػ١ٍّخ. 2

راٍٛ حنلزٛزاخص  حنًظغهغهاشفًٕحى حنهلى أٔ حنهٜق عزاخٍس عاٍ يعاخىٌ يلًٕناش عهاٗ ْٛجاش يٌحراش رٕحٓاطش حنًٛاخِ  ٛهزش.

ٔيا   حنكًٛٛاخثٙ،عاخىٌ حنًٌحراش حناٗ ىٍؿاش حنظ٘از  ًي  ئٍَ حنٕ ض ٔعُييخ طٜم َٔازش ْاٌِ حن –حنًكَٕش نهَٔحٓذ 

 حنظٙكُٛجٌ طزيأ ٌِْ حنًعخىٌ رخنظزهٍٕ رٍٛ حنلزٛزخص ٔيهت كم حنفَحغخص  حنًخو،ٔؿٕى عٕحيم أهَٖ يؼم  هش ك٠ًٛش 

 حنكخنٔاٛضٔطعظزاَ يعاخىٌ  حنازعٞ.ؤَّ أٌ ٚهٜق حنلزٛزاخص يا  رع٠آخ يٍ ٗ حنٌ٘طقهٛم ئخيٛش حنٜوَ(  أ٘رُٛٓخ )

 طقٕو رٌِٓ حنعًهٛش.  حنظٙٔحنًُـُِٛ ٔأكخٓٛي حنليٚي يٍ ًٍٟ حنًعخىٌ حن٘خثعش  ٔحنٔهٛكخ

 

طظكاإٌ فااٙ حنٜااوٍٕ حنَٓاإرٛش حنًظَحكًااش كًٛٛخثٛااخً. طًُاإ حنزهاإٍحص فااٙ ْااٌِ : Crystallizationاٌزجٍددٛؼ: . 3

 .ٔطظيحهم ي  رع٠ٓخ حنٜوٍٕ رطَٚقش يظ٘خركش 

 

  اٌّزسٌٛخاًٌطٛؼ  :ثبٌثبا 

 
ٍٓإرٛش أٔ يظلٕناش( َظٛـاش نظغٛاَ  َخٍٚاش،ٓخرقش حنظكإٍٚ ) حٛالً،حنٜوٍٕ حنظٙ طظكٌٕ يٍ حنٜوٍٕ حنًٕؿٕىس  ْٙ

حنظاأَا حنًلٛطااش يؼاام حن٠ااغ٢ ٔىٍؿااش حنلااَحٍس ٔحنًلخنٛاام حنكًٛٛخثٛااش ٔحنظااٙ طاائى٘ حنااٙ طغٛٛااَ يعااخنى ٔيكَٕااخص 

حنٜااوَ طغٛٛااَحً ؿِثٛااخً أٔ كهٛااخً يظًااؼالً فااٙ عًهٛااخص اعااخىس حنظزهاإٍ ٔطكاإٍٚ حنًعااخىٌ حنظلٕنٛااش ٔحنٜااوَ فااٙ كخنااش 

 حنٜالرش.

 

  ا٢ر١خ:اٌّزسٌٛخ ثبٌطًبئى  رز١ّؿ ِدّٛػخ اًٌطٛؼ
 

 ؿيحٔطليع ٌِْ عًهٛخص فٙ ىٍؿخص كَحٍس يَطفعش ؿيحً ٟٔغ٢ يَطف   ،طظكٌٕ رٕحٓطش حنعًهٛخص حنظلٕنٛش (أ

د( طظكٌٕ يٍ يعخىٌ طى اعخىس طزهٍْٕخ ٔ/ أٔ يعخىٌ طلٕنٛش ؿيٚيس َظـض يٍ حنًعخىٌ حنًٕؿٕىس فٙ حنٜوَ 

 .حألٛهٙ

 ٔؿزخل يُوف٠ش َٔزٛخً يًظيس نًٔخفخص ٗخٓعش.ؽ( طظٕحؿي ىحثًخً عهٙ ٗكم ٕٓٓل 

 حنعًهٛخص حنظلٕنٛش. عهٗأَٔـش ٔطَحكٛذ طلٕنٛش ٔحٟلش ىحنش  عهٗى( طلظٕ٘ 

 .Xenolithsأؿِحو يٍ حنٜوٍٕ حألٛهٛش ٗ عه طلظٕ٘(  ي ـْ

 

حنٜوٍٕ حنٜهيس فاٙ حألعًاخ   عهٗيـًٕر عًهٛخص حنظغَٛ ٔحنظكٛف حنظٙ ططَأ  ْٕ :Metamorphismاٌزسٛي 

نظغَٛ حنظَٔا حنطزٛعٛش عٍ طها حنظٙ  حٓظـخرش)طلض يُطقش حنظـٕٚش ٔفٕ  يُطقش حالَٜٓخٍ( حنظـٕٚش هخٍؽ َطخ  

حنكًٛٛخثٛاش  شٔحنًلخنٛام حنُ٘اطحن٠اغ٢  حنلَحٍس،ٔطظًؼم ٌِْ حنظَٔا فٙ ىٍؿش  حنظكٍٕٚ،كخَض ٓخثيس أػُخو عًهٛخص 

أٔ حنكخيم نهًعخىٌ حألٛهٛش أٔ طكإٍٚ يعاخىٌ أهاَٖ أكؼاَ ػزخطاخً فاٙ  ٙحنظزهٍٕ حنـِثٔحنظٙ طعًم يـظًعش عهٗ اعخىس 

 حنظَٔا حنـيٚيس ي  حٓظليحع رُٛخص ٔأَٔـش ؿيٚيس.

 

 

   اًٌطؽٞأٔٛاع ػ١ٍّخ اٌزسٛي 

 
  أٚال : ٔكجخ أليً اٌزسٛي )طج١ؼخ ػٛاًِ اٌزسٛي(:

 

 )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ(   .Heat predominant Metaأ. اٌزسٛي اٌكبئع ثبٌسؽاؼح:

طعي حنلَحٍس حنعخيم حنَثْٛ فٙ ٌْح حنُٕر يٍ حنظلٕل ٔٚكإٌ نه٠اغ٢ طاؤػَٛ ػاخَٕ٘، ْٔإ عهاٗ عايس أٗاكخل أًْٓاخ 

ٔٚطهااق ْااٌح حالٛااطالف عهااٗ ؿًٛاا  حنظغٛٛااَحص حنظااٙ طكاإٌ فٛٓااخ حنلااَحٍس حنعخياام .Thermal Meta))حنلااَحٍ٘ 

 انٗ حنظلٕالص حنظٙ طليع فٙ ىٍؿخص حنلَحٍس حنعخنٛش ٔحنٌ٘ ٚلٜم  َٚ٘ٛ (.PyroMeta)حنَثْٛ، أيخ حٛطالف
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عهااٗ كاائى حنظًااخّ حنًزخٗااَ يااخ رااٍٛ حنٜااوٍٕ حنًـااخٍٔس أٔ حنًلٛطااش رخنٜاآخٍس، ٔكااٌنا ٚلاايع فااٙ حنٜااوٍٕ 

ٚطهاق عهاٗ حنظلإالص حنظاٙ طلايع فاٙ حنٜاوٍٕ  (.Caustic Meta) حنكاخٔ٘ لحنٜآخٍس. حنظلإحنًطًإٍس فاٙ 

رٍٜٕس َٓٚعش عُي طًخٓٓخ رخنٜٓخٍس أٔ حألؿٔخو حنُخٍٚش حنـٕفٛاش حنلاخٍس ٔطائى٘ اناٗ حكظاَح  حنٜاوٍٕ أكٛخَاخ أٔ 

طلإال ٚلاايع كإل حنكظاام  فٜٚاا (.Contact Meta)طلٕنٓاخ اناٗ ُؿااخؽ رَكاخَٙ. ٔحٛااطالف حنظلإل حنظًخٓااٙ 

َٔزٛخ رخنًقخٍَش ي  ٓخرقّ رلٛغ ٚلايع طغٛاَ يهلإه رخنٜاوَ، اً أٌ  يُوف٠شس حنُخٍٚش حنكزَٛس ٔفٙ ىٍؿخص كَحٍ

 حنٜوَٚش أيخحالَزؼخ خص حنٜوَٚش طِٚي يٍ حالَظقخنٛش حنـِٚجٛش نهًلخنٛم حنزُٛٛش ٔرٌنا طِٚي يٍ عًهٛش طلٕل حنًعخىٌ 

 فٕٓ طلٕل ٚٔزذ طلٕل كهٙ فٙ طَكٛذ حنٜوَ. (.Additive Meta) أٔ (Pneumatolitic Meta)حٛطالف 

 

 .Directed Pressure Pred(Cataclastic) (:)اٌزسٛي اٌزسط١ّٟاٌّٛخٗ اٌكبئع ثبٌضغظ  اٌزسٛي. ة 

Meta.   

فًٍ حنًعَٔا أٌ ، ْٕٔ طلٕل ُٚظؾ عُّ طّٕ٘ٚ طلطًٛٙ نهٜوَ رفعم حن٠غ٢ حنٓٛئٍٓظخطٛكٙ حنٔخكٍ أٔ حإلؿٓخى 

رخطـخِ يعٍٛ ٔرٕؿإى  هٛام ياٍ حنلاَحٍس أٔ رائَٓخ فاخٌ طؤػَْٛاخ فاٙ يؼام ْاٌِ حنلخناش ْإ ٓالق حإلؿٓخى ٚعًم عخىس 

نكظام حنٜاوٍٕ ٔطظكإٌ  هٛام ياٍ حنًعاخىٌ حنظاٙ  اي ٘ ٓ٘اًٛٓخ ًٔناا ياٍ هاالل حنظلاَ  حنقإحنلزٛزخص حنٜوَٚش ٔط

 حنيحههٛش.عهٗ حيظيحى ئظٕٚخص حنلَكش  يظٕحُٚشطظَطذ رؤٗكخل يظٕحُٚش أٔ رٓٛجش رُٛخص َٗٚطٛش 

  

 Directed Press. & Heat Pred. Meta ٚاٌسؽاؼح:ج. اٌزسٛي اٌكبئع ثبٌضغظ اٌّٛخٗ 

غخنزخ يخ ٚظلي حنعخيالٌ فٙ عًهٛخص طلٕل حنٜوٍٕ، فًٓخ حنعخيالٌ حألْى فٙ عًهٛخص طلٕل حنٜوٍٕ ٔاَظخؽ رُٛاخص 

 رهٍٕٚش ؿيٚيس نظها حنٜوٍٕ رُفْ حنٕ ض، ٔيٍ أٗكخنّ:

عُاييخ ٚكإٌ حن٠اغ٢ حنًٕؿاّ ْإ حنعخيام حناَثْٛ حنًائػَ ْٔاٌح حن٠اغ٢ ٚعًام  :اٌع٠ٕب١ِىٟ اٌضغطٟ_اٌزسٛي   .1

عهٗ هفٞ ىٍؿش حَٜٓخٍ حنًعخىٌ يٕ عٛخ ، ٔحنٌ٘ ُٚظؾ رٔزذ كَكخص حنَف  حألٍٟاٛش حنًٔائٔنش عاٍ طكإٍٚ 

حنظاٙ طُاظؾ عاٍ ٔيٍ أْى حألَٕحر حنٜاوَٚش  ٍٟٛش ًٔٚظي نًٔخفخص كزَٛسحنـزخل ٔٚلٜم فٙ يُخ١ق حنطٛخص حأل

  .  (Gneiss)ٔحنُخْٚ  (Schist)ٌْح حنُٕر يٍ حنظلٕل ٛوٍٕ حن٘ٛٔض 

ٚليع رٔزذ حن٠غ٢ حنُخطؾ عٍ عًٕى حنٜوٍٕ ي  ٔؿٕى ىٍؿخص حنلاَحٍس حنعخنٛاش :  رسٛي اٌسًّ أٚ االٔطّبؼ  .2

 حنًظِحٚيس ي  حألعًخ  ف٠ال عٍ طؤػَٛ حنًلخنٛم حنكًٛٛخثٛش.

طلٕل ٔح١ت ٚليع عُي ىٍؿخص حنلَحٍس حنٕح١جش ٔرٕؿٕى حنًخو فٙ حألعًاخ  حنقهٛهاش ْٕٔ  : اٌزسٛي االقزبر١ىٟ  .3

 ٔٚظيحهم أكٛخَخ ي  عًهٛخص حنظٜوَ ٔحنظلـَ ٔكظٗ عًهٛخص حنظالكى.

 

  .Undirected Press. & Heat Pred. Meta :ٚاٌسؽاؼحظ. اٌزسٛي اٌكبئع ثبٌضغظ إٌّزظُ 
ٚلٜم رفعم كم يٍ ىٍؿش حنلَحٍس ٔحن٠غ٢ ٔٚليع فٙ هأَا حألعًاخ  كٛاغ ٚقام ىٍٔ حن٠اغ٢ حنًٕؿاّ، ٔفاٙ 

ْااٌح حنُاإر يااٍ حنظلاإل طكظًاام طلاإالص حنًعااخىٌ كٛااغ ال طظٓااَ رُٛااخص ؿيٚاايس رٜاإٍس كزٛااَس. ٔحنًعااخىٌ حنـيٚاايس 

يؼم ٛاوٍٕ  أكزٌَ َٕعٙ ًٔحص ُٔ أٛغَحنًظكَٕش رٔزذ ٌْح حنُٕر يٍ حنظلٕل طكٌٕ ًٍحطٓخ يظَحٛش فٙ كـٕو 

(Eclogite)ٔ(Scharnogite) رـًْٔخ ًحطخ َٔٛؾ كزٛزٙ يظٔخٔ٘ يكَٕش يخ ٚعَا Granulite) كًخ ٚٔاًٗ ْاٌح ،

 .  حنظلٕل أكٛخَخ رخنظلٕل حنـٕفٙ 

 

 

 According to Chemical Compositionٔكجخ ٌٍزؽو١ت اٌى١ّ١بئٟ:  ثب١ٔب:

 

طقٔى عًهٛخص حنظلٕل كٔذ حنظغَٛٛحص حنظٙ طليع فٙ حنظَكٛذ حنكًٛٛخثٙ نهٜوٍٕ َظٛـش ٔأػُخو عًهٛش حنظلٕل اناٗ 

 ًْٔخ: َٕعٍٛ ٍثٍٛٔٛ 
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 .Normal or Chemical Meta و١ّ١بئ١ب:.اٌزسٛي االػز١بظٞ أٚ اٌّزّبثً  أ

ٌْح حنُإر ياٍ حنظلإل ًٚظاخُ رعايو كائع أ٘ طغٛٛاَ فاٙ حنظَكٛاذ حنكًٛٛاخثٙ نهًعاخىٌ حنًكَٕاش نهٜاوَس  زام ٔرعاي 

ْإ  حنًعاخىٌ كًاخحنظلٕل، ٔكم يخ ٚليع ْٕ اعاخىس طزهإٍ نهًعاخىٌ حنًكَٕاش نهٜاوَس حألٛاهٛش أٔ طغٛاَ رٔا٢ٛ نٓاٌِ 

  .َ( حنلخل فٙ ٛوٍٕ حنلـَ حنـَٛ٘ حنًظزهٍٕس انٗ ٛوٍٕ حنَهخو )حنًَي

 

 .Allochemical or Metasomatic. Meta ا١ٌّزبقِٛبرٟ:ة. اٌزسٛي اٌّزغ١ؽ و١ّ١بئ١ب أٚ االزالٌٟ أٚ 

َٚحفق ٌْح حنظلٕل كئع طغَٛ فٙ حنظَكٛذ حنكًٛٛخثٙ حنكهٙ نهٜوَ، ًٔنا يٍ هالل كٜٕل اٟاخفش أٔ فقايحٌ فاٙ 

عًهٛش حنظلٕل. ٔعًهٛش حإلٟخفش ٔحنفقيحٌ ٌِْ طظى رعٞ حنعُخَٛ حنًكَٕش نهًعخىٌ حنظٙ طكٌٕ حنٜوَس حألٛهٛش  زم 

 ربكيٖ حنلخالص حنظخنٛش:

فاٙ ْاٌِ حنعًهٛاش حَظقاخل حنعُخٛاَ ٔحالَٕٚاخص  ى: ٚظMetasomatism in gas phase- رخنلخنش حنغخُٚش حإلكالل.1 

ٕٓحو كبٟخفش أٔ فقيحٌ يٍ هالل حنغخُحص ٔحألرواَس حنًُزعؼاش حنًَحفقاش نالَزعخػاخص ٔحالَفـاخٍحص حنُخٍٚاش ٔحْاى ْاٌِ 

 .H2O, CO2, H2S,NO2,SO2حنغخُحص ٔحألروَس: 

: ٔطظًؼام ْاٌِ حنلخناش ياٍ هاالل حَظقاخل Metasomatism in liquid phase - فاٙ حنلخناش حنٔاخثهش حإلكاالل. 2 

 ٙيااخثحنلَحنعُخٛااَ ٔحالَٕٚااخص حنٌحثزااش فااٙ حنًٛااخِ حنلااخٍس ٔنٓااٌح فااؤٌ ْااٌح حنُاإر يااٍ حنظلاإل ٚٔااًٗ أ٠ٚااخ رااخنظلٕل 

(Hydrothermal Meta.) كًاخ ٔطُظقام ْاٌِ حالَٕٚاخص ياٍ هاالل ٓإحثم أهاَٖ ٔحنظاٙ طكإٌ غخنزاخ عهاٗ ٗاكم ،

 حألٛم حنزَكخَٙ. صًح H2CO3، HCl، H2S) )كٕحيٞ يؼم

حالَٕٚخص حنًٌحرش فٙ حنٕٔحثم ٔياخ راٍٛ حنٜاوٍٕ  ٍيخ رْٛٔٙ عًهٛش طظى Diffusion: - رعًهٛش حالَظ٘خٍ حإلكالل. 3

. ظالا طَكِٛ حالَٕٚخص رٍٛ حنٕٓطٍٛحنظٙ طًؼم حنلخنش حنٜهزش ٔحنظٙ ال طلٕ٘ عهٗ أٚش ٗقٕ  أٔ طكَٔحص َظٛـش اله

( ْٕ َٕ٘و كخنش يٍ حَظقخل رعٞ حنفهِحص ًحص حألًْٛش حال ظٜخىٚش يؼام ٙحنلَ يخثاٌ أًْٛش ٌْح حنُٕر يٍ حنظلٕل )

حنُلخّ أٔ حنَٛخٙ أٔ حنوخٍٍٛٛ أٔ حنٌْذ أٔ حنقٜيَٚ...حنن يٍ حنفهِحص حٔ حنظَٓزخص حال ظٜخىٚش ٔحنظاٙ ط٘اكم 

 رظـًعٓخ ٔطَحكًّ هخيخص يعيَٛش ح ظٜخىٚش. 

 

    According to Geological Conditions ٌٍزسٛي: ٔكجخ إٌٝ اٌظؽٚف اٌد١ٌٛٛخ١خ اٌّؽافمخ ثبٌثب:
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يًٓخ فٙ كئع حنظلٕل حنظًخٓٙ نهٜوٍٕ ًٔنا يٍ هالل طِٔٚي حنٜوٍٕ حنًـخٍٔس  حىٍٔطهعذ حال لخيخص حنُخٍٚش 

نهًقلى حنُخٍ٘ رخنلَحٍس ٔحنًلخنٛم حنٔخهُش. ٔطقم حنظؤػَٛحص حنظلٕنٛش كٕل حنًقلًخص حنُخٍٚش رٜإٍس ٓاَٚعش رعٛايح 

ٌ ْخ ّٕ ٔحٟلش ٔيًِٛس  طًخّٓٛالص عٍ حنـٔى حنُخٍ٘ ًٔنا نقهش حَظ٘خٍ حنلَحٍس، ٔنقي ٔؿي أٌ حإل لخو حنـَحَٛظٙ ٚك

ياا  حنعهااى أٌ حنٜااوٍٕ  ظكَٕااش كاإل حال لخيااخص حنقخعيٚااش ٔٛااوٍٕ حنـااخرَٔفااٙ حنلقاام ٔأكؼااَ عَٟااخ يااٍ طهااا حنً

حنقخعيٚش ٔحنـخرَٔٚش طًظها كَحٍس أعظى يٍ حنٜوٍٕ حنـَحَٛظٛش، ٔأكاي أْاى حنعٕحيام حنًئىٚاش اناٗ ْاٌح حنظزاخٍٚ فاٙ 

ْاإ أٌ حنٜاآَٛ حنـَحَٛظااٙ حنًقلااى هااالل حنٜااوٍٕ حنًـااخٍٔس ٚكاإٌ كااخيال نهٔاإحثم  حنظًخٓااّٛعااَٝ حنٓااخالص 

ٔحنًلخنٛم أكؼَ يقخٍَش رخنَٜٓٛ حنقخعي٘ كٛغ ٚقٕو حنًخو ٔحنًلخنٛم حنُ٘طش حنلخٍس رُقم حنلَحٍس ٔحألَٕٚخص ٔرٌنا 

حألكؼاَ  ٍٕ حنٓإٍَفهْوٍٕ حنًـخٍٔس غَٛ حنًظلٕناش اناٗ ٛاوحنظَطٛذ حنًظٔهٔم فٙ حنٜ طٔخعي فٙ عًهٛش حنظزهٍٕ.

يالكظش طٔهٔالص يعيَٛش  ٍ. ًٔٚك(Progressive metamorphic sequence)طلٕال ًٚٔٗ رخنظلٕل حنظقخىيٙ 

 (.Pelitic Rx)َٔٔٛـٛش يًٓش فٙ ٌْح حنظٔهٔم ٔٚلٜم ٌْح حنُإر رٜإٍس ٔحٟالش عاخىس فاٙ حنٜاوٍٕ حنطُٛٛاش 

ٔ  ٓهٔهش حنظلٕل حنظقخىيٙ نهٜوٍٕ حنًـخٍٔس نـٔى َخٍ٘كٛغ ٚزٍٛ  نيحهمٔٚكٌٕ حنظغَٛ حنًعيَٙ يٍ حنوخٍؽ انٗ ح

طظَٓ حنٓخالص فٙ حنٜوٍٕ حنكهٔٛش طغَٛح عهٗ َطخ  ٔحٓ  نكٍ ح م حَظظخيخ الٌ حنًلظٕٖ حنًخثٙ فٙ ٌِْ حنٜوٍٕ 

ُٚقم انٛٓخ رعٞ حنًٕحى يٍ حنٜٓخٍس ٔحنظٙ طئػَ عهٗ ىٍؿش حَظظخو حنٓخنش ٔحنظًُطق ٚكٌٕ غَٛ ٔحٟق ٔعهٗ َطخ  

ْإ فاٙ ١إٍ حنظزَٚاي طعظًاي عهاٗ ٗاكم حنـٔاى  يلئى، ىٍؿخص حنظلٕل نهٜوٍٕ حنًلٛطاش رخنـٔاى حنُاخٍ٘ ٔحناٌ٘

حنُخٍ٘ ٔكـى ًنا حنـٔى ٔكٌنا عهٗ هٕحٙ حنٜاوٍٕ حنًلٛطاش أٔ حنًوظَ اش ياٍ  زام ْاٌح حنـٔاى ٔيلظٕحْاخ ياٍ 

 حنٔخثم ٔكٌنا َفخًٚظٓخ، فبًح كخٌ حنًلظٕٖ نٌِٓ حنٜوٍٕ  هٛال َٔفخًٚظٓخ نٛٔض ؿٛيس ٔئظٕٚخص حنظطزق فٛٓخ نٛٔض 
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أيخ اًح كخٌ يلظإٖ حنًاخو فاٙ ْاٌِ حنٜاوٍٕ عاخل  ، ٓٛكٌٕ يٍ حنُٕر حالٜٚخنٙ  نلَحٍس فٛٓخ ًحص أًْٛش فَٔٚخٌ ح

رطَٚقاش حنلًام أ٘ أٌ حالَظقاخل ناْٛ  عُي ًنا طًٔق رُقم حنلَحٍس َٔقم حنلَحٍس فٙ يؼم ٌِْ حنلخنش ٜٚزق يٍ َٕر

ططاخص حنوخٛاش حَاّ فاٙ حنًُاخًؽ ، ٔنٕكظ يٍ رعاٞ حنًو نهلَحٍس فق٢ ٔاًَخ نهًٕحى حنًٌحرش فٙ حنٕٔحثم حنًظلَكش 

نهلَحٍس حنًٕٛهش حنًُظَ٘س كٕل ؿٔى َخٍ٘ ئاظقَ أٔ ٓاخكٍ أٌ ىٍؿاش حنلاَحٍس حنقٜإٖ فاٙ حنٜاوٍٕ حنًلٛطاش 

رـٔى َخٍ٘ طكٌٕ طقَٚزخ َٜف ىٍؿش كَحٍس حنَٜٓٛ ) كَحٍس حنـٔى حنُخٍ٘ حنًوظَ ش( ٔنكُٓاخ طعظًاي أ٠ٚاخ عهاٗ 

 ىٍؿش كَحٍس حنٜوٍٕ  زم حإل لخو.

حنـٔى حنُخٍ٘ حنًقلى كزَٛح َٕعخ يخ فؤٌ حٍطفخر ىٍؿخص حنلَحٍس فٙ حنٜوٍٕ حنًـخٍٔس ٕٓا ٚٔظًَ نفظَس اًح كخٌ 

فقي ال طظعَٝ  حنٔئى  ٔأ حل  ٕح١ ١ٕٚهش كخفٛش نلئع حنظفخعالص حنكًٛخثٛش. أيخ حنٜوٍٕ حنًـخٍٔس نـٔى ٛغَٛ 

طزهٍٕ حنًٕحى حنزُٛٛش حنَحرطش  اًح كخَض حنٜاوٍٕ ٔطٜزق ٛهزش ي  حكظًخنٛش  نٌِٓ حنظَٔا ٔنكُٓخ  ي طٔوٍ ٔططزن 

 حنٜهزش.

ٌ كؼَٛح يٍ حال لخيخص حنُخٍٚش طقٕو رظِٔٚي حنٜاوٍٕ حنًـاخٍٔس رًلخنٛام ٓاخهُش عُاي طزهٍْٕاخ ٔحَوفاخٝ ىٍؿاخص ا

أٌ طهعااااذ ىٍٔح يًٓااااخ فااااٙ طكاااإٌ يعااااخىٌ ؿيٚاااايس أٔ يُااااخ١ق طًعاااايٌ  مْااااٌِ حنٔاااإحثكَحٍطٓااااخ كٛااااغ طٔااااظطٛ  

mineralization zones .ي طلظٕ٘ عهٗ يعخىٌ ح ظٜخىٚش  

 

 Dynamic Metamorphismاٌزسٛي اٌع٠ٕب١ِىٟ أٚ اٌسؽوٟ:  .ة

 

ٌْح حنُٕر يٍ حنظلٕل ٚليع فٙ يُخ١ق يلئىس حنًٔخكش ٔحنلـى اً طكإٌ ْاٌِ حنٜاوٍٕ يلٜإٍس ٟاًٍ يُطقاش 

، ٔأهٓاَص حنيٍحٓاخص أٌ Major faults &thrust zonesٟٛقش  َٚزش يٍ يُطقش حنفٕحنق ٔئاظٕٚخص حالَاِال  

ٌْح حنُٕر يٍ حنظلٕل ٚليع فٙ َفْ حنٕ ض حنٌ٘ طليع فّٛ كَكش عهٗ ٓطٕف حنفٕحنق ٔحالَِال خص ٔٚئى٘ حنـٓي 

ًٚكٍ يالكظش أٌ ُْخنا حهظالفخص رٍٛ  حنفٕحنق انٗ ٓلق حنٜوٍٕ عهٗ ١ٕل ئظٕٚخطّ.َطخ خص  فٙ  حن٘قٙ حنعخنٙ 

حنعًهٛااخص حنًئىٚااش انااٗ حنظلاإل حنلَكااٙ يااٍ ؿٓااش ٔحنعًهٛااخص حنًئىٚااش انااٗ حنظلاإل حنظًخٓااٙ، ٔفااٙ رعااٞ حنًُااخ١ق 

ظّ رخنعٍٛ حن٠لهش ٔفٙ ٛوٍٕ ْ٘ش َٔزٛخ َالكظ حَّ ٚليع طكَٔ ٔٓلق كزَٛ نٌِٓ حنٜوٍٕ رًقٛخّ ًٚكٍ يالكظ

ٟاٛقش عهاٗ ٓاطٕف حنفٕحناق  َطخ اخصحنًـَىس رًُٛخ فٙ يُخ١ق أكؼَ عًقخ يٍ حنقَ٘س حألٍٟاٛش طلايع حنلَكاش فاٙ 

ٌِْٔ حنعًهٛخص رًـًٕعٓاخ طعطاٙ َاخطؾ  ٔحالَِال  فٛليع طزهٍٕ أكٛخَخ أٔ ٚليع حَٜٓخٍ ؿِثٙ فٙ كخالص أهَٖ 

حنًًٓش عهٗ كٜٕل كَكش ًٍٟ فاخنق يعاٍٛ أٔ كٔاَ يٍ حألىنش  يٍ حنٜوٍٕ ًٚٔٗ حنًظلٕنش كَكٛخ أٔ ىُٚخيٛكٛخ.

ْٔاٙ عزاخٍس عاٍ َإحطؾ طكٔاَ حنٜاوٍٕ رٔازذ عًهٛاخص (fault breccia)أٔ حَِال  يعٍٛ ْٕ ٔؿٕى ياخ ٚٔاًٗ راـ

حالَِال  ٔحنظٜير ٔفًٛخ رعي عًهٛاش حنٔالذ، ٔأكٛخَاخ ال ٚالكاظ ٔؿإى ْاٌِ حنًإحى رام ٚظٕحؿاي رايال عُٓاخ ياخ ٚ٘ازّ 

.عُييخ طكإٌ حنلَكاش  ٔٚوظه٢ ٌْح حنًٔلٕ  ي  أٍٟٛش حنٜوٍٕ(Micro breccia) حنًٔلٕ  حنٜوَ٘ حنُخعـى

كزَٛس ٔعهٗ ئخكش ٔحٓعش ٔعًق ال رؤّ رّ رلٛاغ أٌ ؿايٍحٌ حنفاخنق ٓإا ط٠اغ٢ عهاٗ رع٠آخ حنازعٞ حألهاَ 

ٗ فخنظلٕل ٓٛكٌٕ كزَٛ ؿيح فٙ ٌِْ حنلخنش ٔٓٛ٘ظًم كٌنا عهٗ طلٕل حألؿِحو حنًظكَٔس ٔحألٍٟاٛش حنًٕؿإىس عها

( ٔحنلـاَ حنـٛاَ٘ حنكٕحٍطِٚضحنٔطق كٛغ ٚليع طغَٛ يٕٟعٙ فٙ حنٜوٍٕ حنًـخٍٔس، فًؼال حنٜوٍٕ حنكظهٛش )

حناٌ٘ ٚظكإٌ ياٍ كزٛزاخص (Mylonite)طلض هَٔا يعُٛش طعطٙ َخطـخ يعُٛخ ى ٛاق حنلزٛزاخص طٔاًٗ رخنًخٚهَٕخٚاض 

أياخ اًح طكَٕاض حألؿاِحو  حنظ٘إٚٓٙ. ط٘زّ حنعيٓخص ي  حنٜوٍٕ حنًلٛطش رٓخ ْٕٔ ىنٛم عهٗ حنظلٕل حن٠ًطَد أٔ

حنًظكٔاااَس ياااٍ حنٜاااوٍٕ حنًـاااخٍٔس ياااٍ َااإر ٔحكاااي ياااٍ حنزهااإٍحص فاااخٌ ًناااا ٚعطاااٙ حنٜاااوٍٕ َٔاااٛـخ ٚٔاااًٗ 

(porphyritic or porphyroclast texture) ٍأيخ اًح كخَض حنٜوٍٕ حنًـخٍٔس عزاخٍس عا ،shale  ٍٕأٔ ٛاو

فاخٌ ْاٌِ حنًعاخىٌ ٓاظظَطذ  Mica mineralsٌ حنٍٕ ٛاش طلظٕ٘ عهٗ حنًعخى slate or schistيظلٕنش أٛال يؼم 

ٔيعُخْاخ أٌ ْاٌِ حنٜاوَس طاؤػَص  .tectonic slateأٔ  Phyloniteر٘اكم يإحُ نٔاطق حنكٔاَ فظكإٌ ياخ ٚٔاًٗ 

رخنلَكش حنُٔزٛش نهفخنق ٔحنًعخىٌ طكٌٕ يٕؿٓش رخطـخِ يٕحُ نًٔظٕٖ حنفاخنق، ٔفاٙ ْاٌِ حنلخناش فاخٌ ْاٌِ حنٜاوَس ال 

ٛوٍٕ حنًخٚهَٕخٚض ٔحنفخٚهَٕخٚض  رخطـخِ ٔنٛٔض كزٛزٛش. يظٍٕ ّألَٓخ طكٌٕ .porphyritic texنٔخرقش طًظها حنزُٛش ح

ٔحطـخِ ٌْح حنظوط٢ٛ رخنًـَٓ ٚعطُٛخ فكَس عٍ حطـخِ حنلَكش هالل فظاَس طكإٌ  Lineationطًظها َٔٛـخ طوطٛطٛخ 

طظلكى راخنظلٕل حنلَكاٙ عايس عٕحيام أًْٓاخ ٗايس ٔحطـاخِ حنلَكاش عهاٗ ٓاطق حنفٕحناق ٔ كال حنُٕعٍٛ يٍ حنٜوٍٕ.

 ٔكٌنا عٕحيم حن٠غ٢ ٔحنلَحٍس ٔيكَٕخص حنٜوَ حألٛهٙ.Distortionٔحنظٙ طئى٘ انٗ يخ ًٚٔٗ رخنظّٕ٘ٚ 
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 اٌؿالؾي (1نىً )

 

 : اٌؼ١ٍّبد اٌعاض١ٍخ ٚاًٌفبئر اٌزىز١ٔٛخأٚالا 

 
حالنظإحو ٔحالَكٔاخٍ ٔرخٟاطَحرخص فـخثٛاش طظًؼام فاٙ س ظقهزخص رخ١ُٛاش، حنظاٙ طلايع هاخَْرطٜخد حنقَ٘س حألٍٟٛش 

حنِالُل ٔحنزَحكٍٛ ٔغَْٛاخ ياٍ أَإحر حالٟاطَحرخص حألٍٟاٛش حنٔاَٚعش حنظاٙ ٚ٘آيْخ كٕكاذ حألٍٝ كظاٗ ٔ ظُاخ 

 حنلخنٙ، ٔ ي  ًٔض حنلَكخص حنظكظَٕٛش حنظٙ طٜٛذ  َ٘س حألٍٝ انٗ َٕعٍٛ ٍثٍٛٔٛٛ: 

 فـخثٛش َٓٚعش طظًؼم فٙ حنِالُل ٔحنزَحكٍٛ. كَكخص. 1

 )َظَٚخص حالَـَحا حنقخٍ٘ ٔطكظَٕٛش حألنٕحف( طقهزخص رخ١ُٛش ال طظَٓ فػخٍْخ اال عهٗ ييٖ أُيُش ١ٕٚهش.. 2

 

  اٌؿالؾي  ( أ)

 
طلايع فاٙ يُاخ١ق يعُٛاش ياٍ حنق٘اَس حألٍٟاٛش رٔازذ حَظقاخل يٕؿاخص ُنِحنٛاش فاٙ فـخثٛاش حنِالُل ِْحص أٍٟاٛش 

حنٜاوٍٕ. ٔطلايع رٔازذ حَكٔاخٍ حنٜاوٍٕ حَكٔاخٍح يفخؿجاخ رٔازذ طعَٟآخ نه٠اغ٢ أٔ حن٘اي أٔ حالُىٔحؽ حن٘ايٚي 

يَكاِحٌ: حنًَكاِ حنعًٛاق ٔنهاِالُل حنٌ٘ ٕٚٛهٓخ انٗ كي حإلؿٓخى حنٌ٘ طظلاٍَ يُاّ رخنكٔاَ ٔطُطهاق ١خ اش ْخثهاش. 

ًٔٚظاي عهاٗ  focus) رائٍس حنِناِحلحنًٕؿٕى فٙ ىحهم حنقَ٘س حألٍٟٛش ٔكيع عُايِ طكٔاَ حنٜاوٍٕ ٔٚعاَا راـ )

يلٍِٕ انٗ ٓطق حألٍٝ نٛ٘كم حنًَكِ حنٔطلٙ حنٌ٘ ٚق  فٕ  ٓطق حألٍٝ ٔٚعَا رـ )فٕ  حنزئٍس أٔ حنًَكِ 

َلإ حأل١اَحا ياٍ ًناا حنًَكاِ حنٔاطلٙ.  ٓاطق حألٍٝ( حنٌ٘ طُطهق يُّ كَكاش epicenterحنٔطلٙ نهِنِحل 

 .حنِنِحل حنٔطلٙ ٔطقم  ٕس حنِنِحل كهًخ حرظعيَخ عٍ يَكِ حنِنِحل ٔطكٌٕ حنِالُل ٗيٚيس كهًخ ح ظَرُخ يٍ يَكِ

 

 (:2اٌّٛخبد اٌؿٌؿا١ٌخ اٌزٟ ركجت اٌؿالؾي ٚأٔٛاػٙب )نىً 

 

ٔرااخنَؿٕر نكظااخد حنًعهااى  حنًٕؿااخص حنظ٠ااخغطٛشأٔ حنطٕنٛااش أٔ  (Primary Wavesاٌّٛخددبد األ١ٌٚددخ ) (1)

( فبٌ ٌِْ حنًٕؿخص طظًِٛ رؤَٓخ ًحص ًرٌرخص  َٜٛس، ٔطٜم انٗ أؿِٓس ٍٛي حنِالُل  زم غَْٛاخ ياٍ 27)ٛفلش 

حنًٕؿخص حألهَٖ، كًخ أَٓخ عُي ٕٔٛنٓخ انٗ ٓطق حألٍٝ  خىيش يٍ 

حنعًق ٚظلٕل ؿِو يُٓخ انٗ يٕؿخص ٕٛطٛش فٙ حنٕٓحو ًٚكٍ نإلَٔاخٌ 

 . ( (Pَٔٚيِ نٓخ رخنَيِ  ، ًخعٓخٓ

ٔطٔاًٗ رًٕؿاخص  (Secondary Waves( اٌّٛخدبد اٌثب٠ٛٔدخ )2)

حنقاااااااٚ أٔ حنقٜاااااااَٛس أٔ حإلُحكاااااااش، ٔطعًااااااام يؼااااااام حنًٕؿاااااااخص 

حنكَٓٔيغُخ١ٛٔاااٛش ٔطُظقااام فاااٙ حألؿٔاااخو حنٜاااهزش فقااا٢ عاااٍ ١َٚاااق 

حالْظااِحُ يااٍ ؿخَااذ انااٗ ؿخَااذ فهااَ كؤَٓااخ طقاإو رقااٚ حنٜااوَ أٔ 

عًاإى٘ عهااٗ حطـااخِ كَكظٓااخ ْٔااٙ ًحص ٓااَعخص اُحكظااّ فااٙ حطـااخِ 

يُوف٠ش، ْٔٙ رٌنا أ ام ٓاَعش ياٍ حنًٕؿاخص حنظ٠اخغطٛش، ٔطٔاًٗ 

حنًٕؿخص حنًٔظعَٟش أكٛخَخ رخنًٕؿخص حنؼخَٕٚش، َٔٚياِ نٓاخ راخنلَا 

(S ) . 

ٔطُ٘اؤ ْاٌِ حنًٕؿاخص  ((Surface Waves( اٌّٛخبد اٌكدطس١خ 3)

ٛااَ يظـخَٔااش ْٔااٌِ حنِنِحنٛااش ىحهاام حنق٘ااَس حنظااٙ طكاإٌ فااٙ حنعااخىس غ

حنًٕؿخص رطٛجش َٔزٛخ ْٔٙ أرطؤ إَٔحر حنًٕؿخص حنِنِحنٛش ٔطٜام اناٗ 

أؿٓااِس حنظٔااـٛم رعااي حنًٕؿااخص حألٔنٛااش ٔحنؼخَٕٚااش، ٔال طٔااظعًم فااٙ 

                           حنيٍحٓخص حالعظٛخىٚش نهِالُل. ٔطعي حنًٕؿخص حنٔطلٛش حألكؼَ طييَٛح، 
 (  2نىً )                                                                                                              
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 (1نىً )

         ْٔٙ طُظقم رخنقَد يٍ ٓطق حألٍٝ ىٌٔ أٌ طًَ انٗ ؿٕفٓخ، ٔطقٔى حنًٕؿخص حنٔطلٛش انٗ َٕعٍٛ ًْخ:

 

ٔطى طًٔٛظٓخ َٔزش انٗ حنعاخنى ناف حناٌ٘ حكظ٘افٓخ ُٔٚاظؾ عُٓاخ ًراٌرخص ط٘ازّ ًراٌرخص (: Love waveِٛخخ ٌف ). أ

 حنًٕؿش حنؼخَٕٚش ٔنكٍ فٙ حالطـخِ حألفقٙ فق٢ ْٔٙ طئػَ رٜفش هخٛش عهٗ أٓخٓخص حنًُ٘آص. 

 

ٔطًض طًٔٛظٓخ َٔزش انٗ حنعخنى حنٕٔٚي٘ ٍحٚهٙ حناٌ٘ حكظ٘افٓخ ْٔاٙ ط٘ازّ (: Rayleigh waveِٛخخ ؼا٠ٍٟ ). ة

ٕحؽ حنزلَ حنيحثَٚش ٔفٙ طلَكٓخ نهًخو، ٔطعًم ٌِْ حنًٕؿش عهٗ طلَٚا حألٗاٛخو فاٙ حنًٔاظٍٕٚٛ حألفقاٙ ٔحنَأٓاٙ أي

 فٙ حطـخِ عًٕى٘ عهٗ حطـخِ حنًٕؿش، أ٘ طـعم ٓطق حألٍٝ ًٕٚؽ كؤيٕحؽ حنًل٢ٛ.

 

 أٔٛاع اٌؿالؾي
 

 ُْخنا أٍرعش إَٔحر يٍ حنِالُل كٔذ أٓزخد كئػٓخ:

 )أ( ُالُل طكظَٕٛش 

 )د( ُالُل رَكخَٛش 

 )ؽ( ُالُل ئظلؼّ 

 )ى( ُالُل حَٓٛخٍّٚ 

أٌ ُْاخ  ػالػاش  ٔ ي الكظ حنعهًخو يٍ هاالل كٔاخرخطٓى حنعيٚايس نألعًاخ  حنظاٙ طقا  عهٛٓاخ حنًَحكاِ حنزئٍٚاش نهاِالُل

  إَٔحر يٍ حنِالُل كٔذ حنعًق:

 ( حنِالُل حن٠لهش 1)

 ( حنِالُل حنًظٕٓطش حنعًق 2)

  ( حنِالُل حنعًٛقش3)

 

فاٙ حنزلاخٍ كًاخ طلايع عهاٗ حنٛخرٔاش، ْٔاٙ طلايع غخنزاخ  ٔطلايع حناِالُل

اناٗ حهظفاخو  َظٛـش حَؤخا  ٔى كزَٛ يٍ  خر حنًل٢ٛ ٌْٔح ياخ ٚائى٘ أكٛخَاخ

رعاٞ حنـااٍِ. ٔطاظالوو حنااِالُل ياا  ٗايس حَلاايحٍ حن٘إح١ت ٔٔؿاإى حنلفااَ 

حنكاإحٍع نهًُااخ١ق حنقخٍٚااش ٔنهًاايٌ  ٔطٔاازذ حنااِالُل ،حنعًٛقااش حنًخثٛااش

حنزلااخٍ ٔطـعهٓااخ طٓظااِ  حنٔااخكهٛش، كااٍٛ طكاإٌ رلَٚااش ألَٓااخ طاائػَ فااٙ يٛااخِ

ْاٌِ حأليإحؽ راـ  يظاَحً فاٙ حٍطفخعٓاخ ٔطعاَا 30ٔط٘كم أيٕحؿخً عخنٛاش طزهاد 

 ( 3)ٗكم  )طَٕٔخيٙ(.

 

 
 (  3نىً )                                                                                                                                        

 

طظعاَٝ أؿاِحو  ٘اَس حألٍٝ كؼٛاَح نفعام حناِالُل رلٛاغ ًٚكاٍ حنقإل راؤٌ حنًُاخ١ق  اٌزأث١ؽ إٌبرح ػٓ اٌدؿالؾي:

حألكؼَ طعَٟخ نٓخ  ي طليع فٛٓخ حنِالُل رًعيل ٔحكي نكم ر٠عش ى خثق، نكٍ أغهذ حنِالُل ال ٚ٘اعَ رٓاخ حإلَٔاخٌ 

َُ رٓااخ اال فااٙ حنًُااخ١ق ألَٓااخ هفٛفااش  غٛااَ يلٕٔٓااش ٔال طٔااـهٓخ ٓاإٖ أؿٓااِس حنَٛااي حنٔااِٛيٕؿَحفٛش ٔال ُٚ٘ااع

 حنًِىكًش رخنٔكخٌ ٔحنًُ٘آص حنعًَحَٛش حنًوظهفش. ٔٚليع عٍ حنِالُل حنعًٛقش طؤػَٛحص عيٚيس:

  حٗظعخل حنلَحثق   . 1

  طييَٛ حنًُ٘آص حنعًَحَٛش     . 2

  tsunamiحنًٕؿخص حنِنِحنٛش حنظَٕٔخيٙ . 3

     حالَِال خص حألٍٟٛش حنِنِحنٛش . 4

 ٓطق حألٍٝ ط٘قق. 5
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  اٌجؽاو١ٓ)ة( 

 
ٚعَا حنزَكخٌ رؤَّ حنًكخٌ حنٌ٘ طوَؽ أٔ طُزعغ يُّ حنًإحى حنًٜإٍٓس حنلاخٍس يا  حألرواَس ٔحنغاخُحص حنًٜاخكزش 

ٔطظاَحكى حنًإحى حنًُٜآَس أٔ طُٔاخد نٓخ عهاٗ عًاق ياٍ حنق٘اَس حألٍٟاٛش ٔٚلايع ًناا هاالل فْٕاخص أٔ ٗاقٕ . 

 كٔذ َٕعٓخ نظ٘كم أٗكخال أٍٟٛش يوظهفش يُٓخ حنظالل حنًو١َٔٛش أٔ حنـزخل حنزَكخَٛش حنعخنٛش.

 

 :  اٌزٕجؤ ثٛلذ زعٚس إٌهبطبد اٌجؽوب١ٔخ

  :ٔحنٕ٘حْي حنظٙ ًٚكُُخ حالٓظيالل يُٓخ عهٗ حكظًخل ػٍٕحٌ حنزَحكٍٛ ْٔٙ ُْخ  رعٞ حألكيحع

 كئع حنِالُل حنظٙ  ي طٔزق ػٍٕحٌ حنزَحكٍٛ رٔخعخص حٔ رٍُٔٛ أكٛخَخ. -1

 ٛفخص ٔٓهٕ  حنُٛخرٛ  حنلخٍس ٔحنفٕحٍحص حألٍٟٛش ٔحنفْٕخص ٔحنزلَٛحص حنزَكخَٛش.  حنظغَٛ فٙ-2

 حنظغَٛ فٙ  ٕس ٔحطـخْخص حنًـخالص حنًغُخ١ٛٔٛش نألٍٝ.-3

 الل عهٛٓخ يٍ حنظَٜٕٚ رخألٗعش طلض حنلًَحو.حنًُطقش ًٔٚكٍ حالٓظي ُٚخىس حنلَحٍس حنًُزعؼش فٙ-4

 حنكَٓرخثٛش حنًلهٛش. حنظلٕل فٙ حنقٕٖ-5

  .حنٔهٕ  حنًظٕطَ نيٖ رعٞ إَٔحر حنلٕٛحَخص-6

 

 :اٌزٛؾ٠غ اٌدغؽافٟ ٌٍجؽاو١ٓ

طظُٕر  حنًل٢ٛ حنٓخى٘. ٔؿي أٌ كٕحنٙ ػالع أٍرخر رَحكٍٛ حنعخنى ىحثَس حنلِحو حنُخٍ٘ )كهقش حنُخٍ( ٔطق  فٙ حألٔل:

 .عهٗ كخفش حنًل٢ٛ حنٓخى٘

حألراٛٞ حنًظٕٓا٢ نٜٛام عهاٗ ؿاٍِ أٍُٔ  : ٚزيأ يٍ يُطقش رهٕٗٔاظخٌ اناٗ اٚاَحٌ فآٓاٛخ حنٜاغَٖ، فاخنزلَحنؼخَٙ 

 حنٕالٚخص حنًظليس. ٔكُخٍ٘ ٔٚهظف انٗ ؿزخل حألَيِٚ حنغَرٛش فٙ

 ظٚؼ االٔفدبؼ اٌجؽوبٟٔ فٟ اٌزأث١ؽ ػٍٝ ِٕبش األؼٌ:

حألٌُٔٔ طلااض طااؤػَٛ حنغااخُحص حنزَكخَٛااش كٔااخّ نهغخٚااش نظَكٛااِ يَكزااخص حنكهاإٍ رخإلٟااخفش ناإكظ أٌ ٓااهٕ  ١زقااش 

ئظٕٚخص عخنٛش يٍ ُٛ  حإلَٔخٌ، كٛغ أٌ يَكزخص حنكهٍٕ طئى٘ انٗ حَوفخٝ فٙ طَكِٛ حألٌُٔٔ ٔرخنظخنٙ ُٚخىس 

ًُزؼاق ياٍ حنزاَحكٍٛ ياٍ ؿخَاذ فهاَ فقاي أٟٔالض حنً٘اخْيحص حنلقهٛاش أٌ حنَياخى حناي ٛق حن فٙ كـى ػقذ حألٌُٔٔ.

  ي طلـذ أٗعش حنًْ٘ ريٍؿش  ي طئى٘ انٗ ٔؿٕى ١قْ رخٍى فٙ حنًُخ١ق حنيحفجش.  ٔحنغخُحص حنًظٜخعيس

  

  ( فؽض١خ االٔدؽاف اٌمبؼٞج) 
 

كخَض حنعقزش حألٓخٓٛش نقزٕل فَٟٛش حالَـَحا حنقخٍ٘ ْٙ طفَٔٛ حنًٛكخَٛكٛش حنظٙ طلَكض رٓخ  خٍحص يكَٕش أٓخٓاخ  

 ( كظخد حنطخنذ  ٍحؿ حنـَحَٛظٛش فٕ   َ٘س يلٛطٛش رخُنظٛش ًحص كؼخفش أعهٗ. )يٍ حنٜوٍٕ 

 

 ظالئً االٔدؽاف اٌمبؼٞ:

 

اًح كخَااض حنقااخٍحص  ااي حطٜااهض رزع٠اآخ ٕٚيااخً يااخ، فبَااّ يااٍ  أ. اٌزهددبثٗ ثدد١ٓ اٌززبثؼددبد اًٌددطؽ٠خ ٚقالقددً اٌدجددبي: 

فٙ حنًُخ١ق حنًظقخرهش عهٗ حنقخٍحص حنًظزخعيس اناٗ حنًظٕ   أٌ طظًخػم حنٜوٍٕ ٔٓالٓم حنـزخل حنظٙ طظز  َفْ حنعًَ 

رعٛي. ٌْٔح ْٕ حنلخل فٙ  خٍس حنـَٕئحَخ، كٛاغ طظًخػام طقَٚزاخً طظخرعاخص حنٜاوٍٕ حنزلَٚاش ٔغٛاَ حنزلَٚاش حنـهٛيٚاش 

حنظااٙ طظزاا  حنعٜااَ حنزُٔااهفخَٙ انااٗ حنعٜااَ حنـٍٕحٓااٙ، فااٙ كاام  ااخٍحص حنـُاائحَخ حنوًااْ، يًااخ ٚ٘ااَٛ انااٗ أٌ طهااا 

 خَض يهظلًش رزع٠ٓخ ٕٚيخً يخ.حنقخٍحص ك

 

 4شكل 
 3شكل 
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ٟوًش ئخكخص  خٍٚش كزَٛس فٙ َٜف حنكَس حألٍٟٛش حنـُإرٙ   glaciersنقي غطض يؼخنؾ  ة. ظ١ًٌ ِٓ اٌّثبٌح: 

فٙ كقاذ حنلٛاخس حنقيًٚاش )حنزاخنُٕٖٛٔ( حنًظاؤهَ. ٔطايل حنلفَٚاخص ٔحنٜاوٍٕ حنَٓإرٛش حنظاٙ طظزا  حنعًاَ َفٔاّ فاٙ 

 َٜف حنكَس حألٍٟٛش حنً٘خنٙ عهٗ عيو ٔؿٕى أ٘ أىنش عهٗ حنظؼهؾ، ٔاًَخ طيل حنلفَٚخص حنُزخطٛش فٙ حنفلاى عهاٗ أٌ

هالل حنِيٍ َفّٔ حنٌ٘ ٓخىص فّٛ حنًؼخنؾ فاٙ َٜاف حنكاَس حألٍٟاٛش  يُخم َٜف حنكَس حنً٘خنٙ كخٌ يُخهخ ييحٍٚخ

حنـُٕرٙ. فبًح نى طكٍ حنقخٍحص  ي طلَكض فٙ حنًخٟٙ فكٛف طكَٕض يؼخنؾ  خٍٚش عهٗ ئخكخص ٗخٓاعش راخنقَد ياٍ 

غ ٚكٌٕ ؿُإد أفَٚقٛاخ عُاي حنقطاذ حنـُإرٙ، فابٌ ه٢ حالٓظٕحو. ٔنكٍ اًح أعٛي طـًٛ  حنقخٍحص فٙ كظهش ٔحكيس رلٛ

 حطـخِ كَكش حنًؼخنؾ حنقخٍٚش فٙ كقذ حنلٛخس حنقيًٚش حنًظؤهَ ًٚكٍ طفَْٔٛخ. 

 

 يِٛٔٓاإٍّطقايو حنلفَٚااخص حنلٕٛحَٛاش ىناٛال  ٕٚاخ عهاٗ حالَـااَحا حنقاخٍ٘. ًٔٚؼام ؿاُْ  ج. أظٌدخ ِدٓ اٌسفؽ٠دبد:

Mesosaurus  يٍ ُٔحكف حنًخو حنعٌد حنظٙ طظٕحؿي كفَٚخطٓخ فٙ ٛوٍٕ حنعَٜ حنزَيٗ فٙ يُخ١ق يلايىس ْٕٔ

فٙ حنزَحُٚم ٔؿُٕد أفَٚقٛخ فق٢ ٔال ٕٚؿي فاٙ يُاخ١ق أهاَٖ ياٍ حنعاخنى. َٔظاَح نالهاظالا حنزاٍٛ فاٙ فٔإٛنٕؿٛش 

ٛم كٛف ٚعٕو ُحكاف ياخو عاٌد كٕٛحَخص حنًٛخِ حنعٌرش عٍ فٕٔٛنٕؿٛش كٕٛحَخص حنًٛخِ حنًخنلش، فبَّ يٍ حنٜعذ طو

عزَ حنًل٢ٛ حأل١هُطٙ نٛـي رٛجش يخو عٌد أهَٖ ي٘خرٓش طقَٚزخ نزٛجظاّ حألٛاهٛش. ٔراخفظَحٝ أٌ حنًِٛٔٓإٍّ  اي 

عزَ حنًل٢ٛ حأل١هُطٙ فبٌ رقخٚخِ ٚـذ أٌ طكٌٕ يُظَ٘س فٙ ٛوٍٕ  خر ٌْح حنًل٢ٛ، اال أٌ  خر حنًل٢ٛ حأل١هُطٙ 

 ّ يًخ ٚئكي أٌ ْخطٍٛ حنقخٍطٍٛ كخَظخ يظليطٍٛ فٙ  خٍس ٔحكيس. ال ٚلظٕ٘ عهٗ أ٘ رقخٚخ نهًٍِٕٛٔٓ
 

اٌ يٕ   حنقطزٍٛ حنًغُخ١ٍٛٔٛٛ ناألٍٝ ٚقاخرالٌ طقَٚزاخ يٕ ا  حنقطزاٍٛ :  ظ. اٌّغٕبط١ك١خ اٌمع٠ّخ ٚاٌزدٛاي اٌمطجٝ

حنـغَحفٍٛٛ نألٍٝ. ٔعُييخ طزَى حنٜٓخٍس فبٌ حنًعخىٌ حنلخٔٚش نهليٚي طَطذ َفٔٓخ فٙ حطـخِ حنًـاخل حنًغُخ١ٛٔاٙ 

 . Curie pointنألٍٝ عُييخ طٜم طها حنًعخىٌ انٗ َقطش كٍٕٖ* 

 

  ( ٔظؽ٠خ رىز١ٔٛخ األٌٛاذظ)  

 
طقإو َظَٚاش طكظَٕٛاش حألنإحف عهاٗ ًَإًؽ رٔا٢ٛ ناألٍٝ ٚفظاَٝ أٌ حنغاالا حنٜاوَ٘ حنٜاهذ ناألٍٝ ٔحنااٌ٘ 

ًٚ٘م كال يٍ حنقَ٘طٍٛ حنًلٛطٛش ٔحنقخٍٚش رخإلٟخفش انٗ حنـِو حنعهٕ٘ نهٕٗخف ٔحنًٕؿٕى أٓفم حنق٘اَس حألٍٟاٛش، 

. ٔطظكٌٕ أنٕحف حنغالا حنٜوَ٘ platesٚظكٌٕ يٍ عيى يٍ حنقط  حنٜوَٚش حنًوظهفش حنلـى، ٔحنظٙ طًٔٗ أنٕحكخً 

يٍ ٓزعش أنٕحف كزَٛس، كًخ أيكٍ طًِٛٛ طٔعش يٍ حألنٕحف حألٛغَ كـًخ ٔحنهٕٚلاخص ٔحنظاٙ طظاَحٔف فاٙ حنلـاى ياٍ 

يظٕٓطش انٗ ٛغَٛس َٔزٛخ. ٔعهٗ حنَغى يٍ أٌ حنزلَ حألكًَ ٔههٛؾ عيٌ ال ٚليع عهًٛٓخ ُالُل حن٘اكم كزٛاَس، 

لٛطخص فٙ حنًٔظقزم( ْٕ حنًٔجٕل عٍ ىف  حنهٕف حنعَرٙ انٗ حنهٕف حألٓإٛأٍٔٔرٙ، يًاخ اال أٌ ٔؿٕىًْخ )كُٕحس نً

طٔازذ فاٙ َ٘اؤس عيٚااي ياٍ حناِالُل حنًاييَس ُْااخ . ٔ اي أىٖ ْاٌح حنظٜاخىو انااٗ َ٘اؤس ؿزاخل ُحؿأَّ ١ٔاإٍّٔ، 

ٔطكااإٌ عيٚاااي ياااٍ حنٜااائر ٔكااائع ُالُل ياااييَس يًٛاااِس نٓاااٌح حنـاااِو ياااٍ حنعاااخنى. ٕٔٚؿاااي حنغاااالا حنهااايٌ 

ٔحنٌ٘ ٚكإٌ أكؼاَ ٓاوَٕش ٟٔاعفخ. ٔٚعظقاي أٌ كَكاش حألنإحف حنظاٙ طعهإ  )حألٓؼُٕٛٓفَٛ( أٓفم حنغالا حنٜوَ٘، 

حنغالا حنهيٌ طُ٘ؤ رٔزذ ٔؿٕى َظخو حَظقخل كَحٍ٘ ًٚ٘م طٛخٍحً ٛخعيحً نهًٕحى حنٔخهُش ٔحنظٛخٍ حنًٔاظعَٝ ٔطٛاخٍحً 

فبَٓاخ طُفٜام غخنزاخ عُاي حنلٛإى حنًلٛطٛاش، رًُٛاخ  ا حنهايٌ، ْخرطخً نهًٕحى حنزخٍىس. ٔعُييخ طظلَ  حألنٕحف فٕ  حنغال

ٔظؽ٠ددخ طٜااطيو ٔطُاايّ فااٙ يُااخ١ق أهااَٖ يؼاام حنوُااخى  حنًلٛطٛااش، كٛااغ طعاإى يااَس أهااَٖ انااٗ حنٕٗااخف. ٔطهقااٗ 

كخنٛخ  زٕال ٔحٓعخ يٍ يعظى حنـٕٛنٕؿٍٛٛ، رٔزذ حألىنش حنًظعيىس حنظٙ طعظًي عهٛٓخ، كًخ أَٓخ َظَٚش  رىز١ٔٛخ األٌٛاذ

 يهش طفَٔ عيٚيحً يٍ حنًاليق ٔحألكيحع حنـٕٛنٕؿٛش ٔحنظٙ ٚزئ أَٓخ غَٛ يَطزطش هخَْٚخ.ٗخ

 

 

   *ٔمطخ وٛؼٜ ٟ٘ اٌسؽاؼح اٌزٟ ال ٠كزط١غ اٌّؼعْ االززفبظ ثأ٠خ ِغٕبط١ك١خ ظائّخ فٛلٙب 
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 :زعٚظ األٌٛاذ

طظلاَ  حألناإحف رخنُٔاازش نزع٠آخ حناازعٞ، رلٛااغ ًٚكاٍ حنظًٛٛااِ رااٍٛ ػالػاش أَاإحر يااٍ كائى حألناإحف ْٔااٙ حنلاائى  

حنًظزخعيس ٔحنًظقخٍرش ٔحنظلٕٚهٛش ٔٚٔزذ طفخعام حألنإحف يا  رع٠آخ عُاي كائىْخ يعظاى حنُ٘اخ١ حنِنِحناٙ ٔحنُ٘اخ١ 

 حنزَكخَٙ عهٗ حألٍٝ ٔكٌنا عًهٛخص رُخو حنـزخل. 

 

 :divergent plate boundaries( اٌسعٚظ اٌّزجبػعح 1)

عُييخ طُفٜم حألنٕحف  ، spreading centers، ٔحنظٙ طعَا أ٠ٚؤ رًَحكِ حالَظ٘خٍ  طٕؿي كئى حألنٕحف حنًظزخعيس  

 mid– oceanicعاٍ رع٠آخ ٔٚظكإٌ غاالا ٛاوَ٘ يلٛطاٙ ؿيٚاي، عهاٗ حيظايحى يلإٍ كٛإى ٔٓا٢ حنًلا٢ٛ 

ridgesٕى حنًلٛطٛااش رطٕرٕغَحفٛااش ٔعااَس يظـعاايس ٔط٠ااخٍْٚ يَطفعااش عهااٗ حيظاايحى كٔاإٍ كزٛااَس . ٔطظًٛااِ حنلٛاا

عاخنٙ  heat flow)ٛئر عخىٚش( ي  ْز١ٕ  خر حنٕحى٘ حنًًظي عهٗ  ًش حنلٕٛى َٔ٘خ١ ُنِحنٙ َٔٓٚخٌ كاَحٍ٘ 

 ٔحَٔٛخرخص رخُنظٛش أٔ الرش ٔٓخثيٚش.

م حألٔنٗ نظكَٔ حنقخٍحص ٔعُييخ طٜعي حنٜآخٍس طلاض ٔطظٕحؿي أ٠ٚخً حنلئى حنًظزخعيس طلض حنقخٍحص هالل حنًَحك

 rift خٍس، فبٌ حنقَ٘س حألٍٟٛش طَطف  أٔال ٔطظًيى ٔٚقم ًٓكٓخ َظٛـش حنظليد، كٛغ طظكٌٕ كٍٕٔ ٔٔىٚخٌ هٔاف 

valleys  ٌٕٔحَٔاٛخرخص    ٔ ٕح١   يٕحُٚش ٓئى ٔهالل ٌِْ حنًَكهش، طظيحهم حنٜٓخٍس فٙ حنٜئر ٔحنكٍٕٔ نظك

 يٍ حنالرش. 

 

   :convergent plate boundariesاٌسعٚظ اٌّزمبؼثخ( 2)

عُي كئى حألنٕحف حنًظقخٍرش ٔعُييخ ٚظٜخىو نٕكخٌ، فبٌ حنلخفاش حنًظقيياش ألكاي حنهإكٍٛ طٓاز٢ عُاي حنلاي حنًظقاخٍد 

. ٔرًُٛخ ٚظلَ  حنهٕف حنًُيّ انٗ أٓافم فاٙ حنغاالا subductionطلض كخفش حنهٕف حألهَ َظٛـش عًهٛش حالَيٓخّ 

طَطفا  ىٍؿاش كَحٍطاّ ُٜٔٚآَ فاٙ حنٕٗاخف فاٙ حنُٓخٚاش. ٔطعاَا حنًُطقاش حنًقٕٓاش نهُ٘اخ١  حنهيٌ )حألٓؼُٕٛٓفَٛ(، 

، كٛااغ ًٚظااي ْااٌح حنقاإّ يٕحُٚااخ نهوُااي  حنًلٛطااٙ ٔطٜااعي magmatic arcحنٜاآخٍ٘ رخٓااى  اإّ ٛاآخٍ٘ 

ٔاهش ياٍ حنزاَحكٍٛ. ٔال ٚلايع حالَيٓاخّ عُاييخ ٚكإٌ كام ياٍ حنهإكٍٛ حنًظقاخٍرٍٛ حنٜٓخٍس انٗ حنٔطق نظكإٌ ٓه

رٔازذ أٌ كؼخفاش حنق٘اَس حألٍٟاٛش نٛٔاض عخنٛاش ريٍؿاش كخفٛاش نظُايّ فاٗ حنٕٗاخف. ٔطظًٛاِ كإحا حألنإحف   اخٍٍٚٛ، 

يَٛش يًٓاش. ًٔٚكاٍ حنًظقخٍرش رخنظِٕ٘ ٔحنُ٘خ١ حنزَكخَٗ ٔرُخو حنـزخل ٔحنظلٕل ٔحنُ٘خ١ حنِنِحنٙ ٔطكٌٕ ٍٔحٓذ يع

 طًِٛٛ ػالػش إَٔحر يٍ كئى حألنٕحف حنًظقخٍرش ْٔٙ:

عاييخ ٚظقاخٍد نٕكاخٌ يلٛطاخٌ، ُٚايّ أكايًْخ طلاض حألهاَ عهاٗ حيظايحى كاي نإف  اٌّس١ط١دخ:-*اٌسعٚظ اٌّس١ط١دخ

 ٔٚٓز٢ حنهٕف حنًُيّ ألٓفم نٛكٌٕ حنـيحٍ حنوخٍؿٙ نهوُي  حنًلٛطٙ. ،  يلٛطٙ -يلٛطٙ

عُييخ ٚظقخٍد نٕكخٌ أكيًْخ يلٛطٙ ٔحألهَ  خٍ٘، فبٌ حنهٕف حنًلٛطٙ حألكؼَ كؼخفش  اٌمبؼ٠خ:-اٌّس١ط١خ*اٌسعٚظ 

، ٔٚكٌٕ حنهٕف حنًلٛطٙ حنٓاخر٢ حنـايحٍ حنواخٍؿٙ   خٍ٘" -ُٚيّ طلض حنهٕف حنقخٍ٘ عهٗ حيظيحى "كي نٕف يلٛطٙ

 نهوُي  حنًلٛطٙ.

 خٍ٘ فبٌ أكي حنهٕكٍٛ  ي ُِٚنق -عُييخ ٚظقخٍد نٕكخٌ  خٍٚخٌ عهٗ حيظيحى كي نٕف  خٍ٘ اٌمبؼ٠خ:-*اٌسعٚظ اٌمبؼ٠خ

ؿِثٛخ طلض حٜهَ، ٔنكٍ ال ُٚيّ أ٘ يٍ حنهٕكٍٛ رٔزذ كؼخفظًٓخ حنًُوف٠ش ٔطٔخًٔٚٓخ فٙ حنٔاًا حنكزٛاَ ٔٚزقٛاخٌ 

 كٛغ ططلٍ حنقخٍطخٌ كال يًُٓخ حألهَٖ.  ١خفٛخٌ. ٔٚظكٌٕ َطخ  عَٚٞ ٚظًِٛ رخنظِٕ٘ حن٘يٚي عُي كي حنظٜخىو، 

 

  transform boundaries( اٌسعٚظ اٌزس١ٍ٠ٛخ: 3)

طعظزَ حنلئى حنظلٕٚهٛاش أكاي أَإحر كائى حألنإحف. ٔطٕؿاي طهاا حنلائى عهاٗ حيظايحى حنٜائر حنُخ هاش، كٛاغ طُِناق 

حألنإحف أفقٛاخ رخنُٔاازش نزع٠آخ حنازعٞ يٕحُٚااش طقَٚزاخ الطـاخِ كَكااش حنهإف. ٔراخنَغى يااٍ أَاّ ال ٚظكإٌ أٔ ٚٔااظٓها 

حنهٕكٍٛ طظٔزذ فٙ ٔؿٕى َطخ  يٍ حنٜوٍٕ حنًلطًاش اال أٌ حنلَكش رٍٛ  غالا ٛوَ٘ عهٗ حيظيحى حنلي حنُخ م، 

ْاٙ ٛائر ٍأٓاٛش طقَٚزاخ ٔعهاٗ حناَغى ياٍ أٌ يعظاى  ر٘يس، ٔعيٚي يٍ حنِالُل ٟلهش حنزئٍس. ٔحنٜئر حنُخ هش 

حنٜئر حنُخ هش طق  فٙ  َ٘س يلٛطٛش ٔطكٌٕ يًِٛس رُطخ خص طكٔاَٛ، اال أَٓاخ  اي طًظاي أ٠ٚاخ فاٙ حنقاخٍحص. ٔط٘اًم 

فااٙ كخنٛفٍَٕٛااخ أكااي حأليؼهااش حنًعَٔفااش نهٜائر حنُخ هااش، كٛااغ ٚفٜاام ْااٌح حنٜااير رااٍٛ ناإف  ّ ٛاير ٓااخٌ حَاايٍٚخ

 حنًل٢ٛ حنٓخى٘ 
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ٔنٕف أيَٚكخ حنً٘خنٛش. ًٔٚؼم َطخ  ٛير حنزلَ حنًٛاض حنًقخرام نٜاير ٓاخٌ حَايٍٚخّ فاٙ حنُٜاف حن٘اَ ٙ نهكاَس 

رٕغَحفٛاش يًٛاِس نهًُطقاش حنظاٙ ط٠اى حألٍٟٛش. ًٔٚظاي َطاخ  ٛاير حنزلاَ حنًٛاض عزاَ فهٔاطٍٛ، يًاخ أىٖ اناٗ ١ٕ

 أكٕحٝ ههٛؾ حنعقزش ٔحنزلَ حنًٛض ٔرلَ حنـهٛم. 

 

 

 (Secondary Geologic Structureثب١ٔب: اٌزؽاو١ت اٌد١ٌٛٛخ١خ اٌثب٠ٛٔخ )

 
طعظزَ عًهٛخص حنطٙ ٔحنظٜير يٍ أكؼَ أٗكخل حنظِٕ٘ ٕٗٛعخً فٙ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش ٔحنُخٍٚش ٔحنًظلٕنش، ٔنكُٓخ 

 يخ ًٚكٍ فٙ حنٜوٍٕ حنطزقٛش )ٕٓحو كخَض ٍٕٓرٛش أٔ رَكخَٛش(. طكٌٕ أٟٔق

 

 Foldsاٌط١بد(  –اٌث١ٕبد اًٌطؽ٠خ )االٌزٛاءاد 

 
طًؼم حنطٛخص ٔحنكٍٕٔ أىنش عهٗ طِٕ٘ حنٜوٍٕ، كٛاغ ٚقإو حنـٕٛنٕؿٛإٌ ربعايحى هاَحث٢ نٓاخ فاٙ حنلقام، ٔطائى٘ 

ىٍحٓش يؼم ٌِْ حنظَحكٛذ انٗ حنٕٕٛل انٗ َظَس ٗخيهش عٍ حنقٕٖ حنظٙ َ٘ؤص يٍ طكظَٕٛش حألنٕحف. ٔٚعُٙ يٜطهق 

  أٌ ٛوٍٕحً كخَض فٙ حألٛم أفقٛش  ي طعَٟض نهطٙ الكقخً. ١Foldٛش 

 

 أخؿاء اٌط١خ: 

 

 ( (Crest ( لّخ اٌط١خ  1)

  ((Trough( لبع اٌط١خ 2)

 (Axial Plane( اٌّكزٜٛ اٌّسٛؼٞ: )3)

 (Fold Limbخٕبذ اٌط١خ )( 4)

  (Fold Axis: )ط١خ( ِسٛؼ ا5ٌ)

 ١ًِ اٌدٕبذ ٚاردب٘ٗ . ( ؾا٠ٚـخ 6)

 )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ ٔىنٛم حنًعهى( 

 ي  ي٠َد حنطزقخص.طٛش حنًٔخفش حنظٙ طًظي فٛٓخ حن :ط١خ( طٛي ا7ٌ)

 فٙ حطـخِ يٛم حنطزقخص. طٛشحنًٔخفش حنظٙ ط٘كهٓخ حن :ط١خ( ػؽٌ ا8ٌ)

 

 ر١ًٕـــــف اٌط١ــــــبد
 

 ػٍٝ أقبـ ِمعاؼ ١ًِ اٌدٕبز١ٓ:)أ(  

 

 ط١خ ِزّبثٍخ Symmetrical Foldِحٔٚش يٛم يظٔخٔٚش : طُ٘ؤ عُييخ ًٚٛم ؿُخكخ حنطٛش )حنًليرش ٔحنًقعَس( ر

فٙ حالطـخٍْٛ ٔٚكإٌ حنًٔاظٕٖ حنًلإٍ٘ نكام يًُٓاخ ٍأٓاٛخ ٔطظكإٌ عاخىس يؼام ْاٌِ حنطٛاخص عُاييخ طظعاَٝ 

 حنطزقخص ن٠غ٢ يظٔخٔ يٍ حنـخَزٍٛ. 

 ط١خ غ١ؽ ِزّبثٍخ Asymmetrical fold: ُخف يٍ ؿُخكٙ حنطٛش )حنًليرش ٔحنًقعَس( طُ٘ؤ عُييخ ًٚٛم كم ؿ

 رِحٔٚش يٛم طوظهف عٍ حألهَٖ، ٔرٌنا ٜٚزق حنًٔظٕٖ حنًلٍٕ٘ نهطٛش يخثال عٍ حنًٔظٕٖ حنَأٓٙ. ٔطظكٌٕ

 أكي حنـُخكٍٛ أكزَ يٍ يٛم حٜهَ.ٌِْ حنطٛش عُييخ ٚكٌٕ حن٠غ٢ يٍ أكي حنـخَزٍٛ أكؼَ يٍ حٜهَ فٛكٌٕ يٛم 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ٔبئّخ(  ط١خ ِضطدؼخ(Recumbent Fold : طُ٘ؤ عُييخ ٜٚزق ؿُخكخ حنطٛش فاٙ ٟٔا  أفقاٙ طقَٚزاخ َظٛـاش

حن٠ااغ٢ حنًظِحٚااي ٔٚكاإٌ حنًٔااظٕٖ حنًلاإٍ٘ نٓااٌِ حنطٛااش أفقٛااخ كٛااغ طٜاازق حنطزقااخص حنقيًٚااش فاإ  حنطزقااخص 

 حألكيع يُٓخ. ٔٚكؼَ ٔؿٕى حنطٛش حن٠ًطـعش فٙ يُخ١ق حنظٜخىيخص حنقخٍٚش ٌ يؼم ؿزخل حألنذ ٔحنًٓٛخالٚخ. 

 ط١خ ِمٍٛثدخ Overturned Fold:  ْاٙ طهاا حنظاٙ ِٚٚاي فٛٓاخ يقايحٍ عايو حنظًخػام كظاٗ ِٚٚاي حنًٛام فاٙ أكاي

90هٗ ؿُخكٛٓخ ع
◦

 ، ٔطكٌٕ حنطزقخص حنًكَٕش ألكي حنـُخكٍٛ يقهٕرش.

 اٌمجخ Dome : حنظَكٛذ طًٛم فّٛ حنطزقخص يٍ ؿًٛ  حالطـخْخص رعٛيح عٍ َقطش يظٕٓطش طًٔٗ يَكاِ ٌْح

 حنقزش. 

 ٌٛاٌس Basin :ص انٗ حنيحهم فٙ ؿًٛ  حالطـخْخص َلإ َقطاش يظٕٓاطش ْٙ حنطٛش حنظٙ طًٛم فٛٓخ حنطزقخ

 طًٔٗ يَكِ حنلٕٝ، ْٔٙ عكْ حنقزش.

 

   )ة( ػٍٝ أقبـ اردبٖ اٌدٕبز١ٓ:

 

 (ٍحؿ  كظخد حنطخنذ) Syncline ط١خ ِمؼؽحٚ  Anticline ط١خ ِسعثخ

 

 salt domesاٌمجـــبة اٌٍّس١ـــخ 

 
عااٖ  فطااَفااٙ حنطزقااخص حنـٕٛنٕؿٛااش حنعًٛقااش طؤهااٌ ٗااكالً  زااخرٙ، ط٘اازّ  ْااٙ عزااخٍس عااٍ يظااخَْ طَكٛزٛااش حهظَح ٛااش 

ٔ. طظكٌٕ َظٛـش حهظَح  ٛوٍٕ حنًظزوَحص، ٔرٍٜٕس هخٛش طَٓزخص أيالف حنٓخنٛاض نهٜاوٍٕ حنَٓإرٛش  حنغَحد

 حنظٙ طعهْٕخ ٔحنظٙ ًٚكٍ أٌ طٔظًَ فٙ كَكظٓخ نظوظَ  ٓطق حألٍٝ أٔ طزقٗ طلظٓخ.

 

 :Faultsاًٌـــــعٚع )االٔىكبؼاد( 

 
طها حنقَٚزش يٍ حنٔطق، ألٌ طكٌٕ  ٜفش، َٔظٛـاش ناٌنا فابٌ حنٜاوٍٕ عُاي طًٛم ٛوٍٕ حنقَ٘س حألٍٟٛش، هخٛش 

ٓطق حألٍٝ أٔ رخنقَد يُٓخ طقط  رعيى ال َٓخثٙ يٍ حنكٍٕٔ طًٔٗ فٕحٛم أٔ ٛائر. ٔٚقٜاي رظعزٛاَ حنٜائر 

ْٕ كئع كَٔ فٙ حنطزقخص حنٜوَٚش رلٛاغ طٜالزّ ُكِكاّ رعاٞ أؿاِحو حنطزقاخص ٍأٓاٛخ أٔ أفقٛاخ ٔطظاؤػَ ْاٌِ 

 ص حنٜيعٛش حنظكظَٕٛش رفعم  ٕٖ حن٘ي ٔحن٠غ٢ حنًوظهفش حنظٙ طظعَٝ نٓخ ٛوٍٕ  َ٘س حألٍٝ.حنلَكخ

 

 أخؿاء اًٌعع ٚػٕبيؽٖ: 

 

ٓاٛخ عهاٗ ١إل ٓاطق حنٜاير أاًح طعَٟض ١زقش يخ يٍ حنٜوٍٕ نلَكخص حنظٜير، ٔطِكِكض رعٞ أؿِحثٓاخ ٍ

 أليكٍ أٌ ًَِٛ حنعُخَٛ حٜطٛش:

   ِكزٜٛ قطر اٌفبٌك .. أ

 اٌسبئظ اٌؼٍٛٞ . ة

 ج. اٌسبئظ اٌكفٍٟ 

 ظ. ؼ١ِخ اٌفبٌك 

 ٘ـ . اٌؿزف اٌدبٔجٟ 

 ٚ. ١ًِ اًٌعع . 

   )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ( 

 

 

  

 

 ٚاٌسٌٛ ( اٌمجخ13نىً )

 ( اٌمجبة اٌٍّس١خ14نىً )

 ( اًٌعع ٚأخؿائ15ٗنىً )

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%AC%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%AC%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D8%A9_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D8%A9_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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 أٔٛاع اًٌعٚع: 

اٌ أْى يخ ًِٚٛ حنلَكخص حنٜيعٛش ْٕ كٛفٛش ُكِكاش أؿاِحو حنطزقاخص أفقٛاخ أٔ ٍأٓاٛخ عهاٗ ١إل حنٜائر، ٔٔفقاخ 

 نٌنا ًٚكٍ أٌ ًَِٛ حنٜئر حٜطٛش: 

 

  اًٌعٚع اٌؼبظ٠خ:   ( أ)

ُٚظؾ أٓخٓخ عٍ عًهٛخص ٗي حنطزقخص حنٜوَٚش أكؼَ يٍ طكٍٕٚ حنٜير رفعم حن٠غ٢ ٔيٍ ػى  ي ٚعَا رخٓى ٛاير 

 َٔظٛـش نَيٙ حنطزقخص انٗ أٓفم فبٌ حنلخث٢ حنًعهق ُٚوفٞ ئُٕرّ عٍ حنلخث٢ حألٓخٓٙ أٔ حألٓفم.حن٘ي، 

 

 )ة( اًٌعٚع اٌّؼىٛقخ: 

طُظؾ حنٜئر حنًعكٕٓش يٍ حإلؿٓخىحص حنظ٠خغطٛش، كٛغ ٚظلَ  حنلخث٢ حنعهإ٘ َٔازٛخً اناٗ أعهاٗ رخنُٔازش نهلاخث٢ 

 نقَ٘س حألٍٟٛش ُٔٚخىس ًٓكٓخ. حنٔفهٙ، ٔطئى٘ كَكش حنٜير حنًعكّٕ انٗ طقَٜٛ ح

 

 )ج( اًٌعٚع ِضؽث١خ االٔؿالق: 

ْٔاإ ٛااير طكاإٌ حنلَكااش حألٓخٓااٛش فٛااّ أفقٛااش، ٔنااٌنا فبَٓااخ طكاإٌ يٕحُٚااش ن٠ًااَد حنٜااير، ٔطظكاإٌ حنٜاائر 

ي٠َرٛش حالَِال  َظٛـش اؿٓخىحص حنقٚ أٔ حالَِال . ٔيٍ أيؼهظٓخ حنًٍٕ٘ٓس ٛير ٓاخٌ حَايٍٚخّ فاٙ كخنٛفٍَٕٛاخ، 

 ٔٛير حنزلَ حنًٛض فٙ حنًُطقش حنعَرٛش. 

 

  )ظ( اًٌعٚع اٌعٚؼا١ٔخ:

يع ٌْح حنُٕر يٍ حنٜئر عاٍ طاؤػَ رعاٞ حنطزقاخص رخنٜائر رلٛاغ ٚل

طظعَٝ أؿِحو يٍ حنطزقش نهَيٙ انٗ أعهٗ ٔطٓز٢ أؿِحو أهَٖ يُٓخ اناٗ 

ٔعهااٗ أٓاااخّ حهااظالا أٗاااكخل يـًٕعااخص يعُٛاااش يظـااخٍٔس ياااٍ أٓاافم. 

حنٜئر ٔطـاخٍٔ عايس أٓاطق ٛائر يا  رع٠آخ حنازعٞ أٔ أَٓاخ طكإٌ 

 ( 4. )ٗكم ؿًٛعخً هخَْس رخٍُس عهٗ ٓطق حألٍٝ

 

 (4نىً )                                                                                                                   

 ًِٚٛ حنـٕٛنٕؿٌٕٛ يـًٕعخص حنٜئر حنًَكزش حٜطٛش:

حنعخىٚش حنًظـخٍٔس يظٕحُٚش ٍٔيٛخطٓخ فٙ حطـخِ ٔحكي، فٛئى٘ ًنا انٗ اًح كخَض أٓطق حنٜئر  اًٌعٚع اٌك١ٍّخ:-أ

ٍيٙ حنطزقخص انٗ أٓفم عهٗ ٗكم يٜاخ١ذ أٔ يايٍؿخص ٓاهًٛش، ٔٚطهاق عهاٗ يؼام ْاٌح حنُإر ياٍ حنٜائر حٓاى 

 حنٜئر حنٔهًٛش.

 

 ْٔااٙ عزااخٍس عااٍ ٛاائر يَكزااش طلاايع فااٙ كظهااش ٟااوًش يااٍ حنطزقااخص اًٌددعٚع اٌّىٛٔددخ ٌٍظٙددٛؼ اًٌددعػ١خ:-ة

 حنٜوَٚش، ٔطئى٘ انٗ ٍف  حنقٔى حأل٢ٓٔ يُٓخ ٔرَُِٔ رًُٕٔد يَطف  فٕ  أؿِحو ٓطق حألٍٝ حنًـخٍٔس.

 

ْٔٙ أ٠ٚخ يٍ يـًٕعش حنٜئر حنًَكزش حنظٙ طُ٘اؤ فاٙ ١زقاخص ٛاوَٚش  اًٌعٚع اٌّىٛٔخ ٌألغٛاؼ اًٌعػ١خ:-ج

ٍ حنٜيعٛش نكاٍ رايال ياٍ أٌ عخنٛش حنًٔا َٔظٛـش نلَكخص ٗي ٟٔغ٢ عُٛفٍٛ ْٔٙ ط٘زّ حنٜئر حنًكَٕش نه٠ٕٓ

َٚطف  حنقٔى حأل٢ٓٔ انٗ أعهٗ َـيِ فٙ ٌِْ حنلخنش ٚٓز٢ انٗ أٓفم يكَٕخ يُطقش كٕٟٛش ٛايعّٛ ٔطَطفا  حنطزقاخص 

 حنٜوَٚش حألهَٖ انٗ أعهٗ عهٗ ؿخَزٙ حنلٕٝ حنٜيعٙ.

 

 

 ( أٔٛاع اًٌعٚع3نىً )
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 Joints اٌفٛايـــــً  

 
طاؤػَٛ حنقإٖ حنظكظَٕٛاش، ٔطُكٔاَ حنٜاوٍٕ رٔإٓنش طُظَ٘ حنفٕحٛم فٙ كم حنًُك٘فخص طقَٚزخ، ٔحنظاٙ طظكإٌ َظٛـاش 

أكؼَ عُييخ طظعَٝ نه٘ي أٔ حن٠اغ٢، يؼام أٚاش ياخىس  ٜافش أهاَٖ، عُاي َقاخ١ حن٠اعف، ٔ اي طكإٌ َقاخ١ حن٠اعف 

عزااخٍس عااٍ ٗاأَم ى ٛقااش أٔ كٔااَحص يااٍ ياإحى أهااَٖ أٔ كظااٗ أكااخفَٛ، ٔطاائػَ حنقاإٖ حإل هًٛٛااش حنظااٙ ط٠ااى  اإٖ 

ٍٕ، ٔعُييخ طظالٗٗ طها حنقٕٖ رعاي ًناا فبَٓاخ طظاَ  أػَْاخ فاٙ حنٜاوٍٕ فاٙ حنظ٠خعف ٔحن٘ي ٔحنقٚ عهٗ حنٜو

ٍٕٛس يـًٕعش يٍ حنفٕحٛم، ٔ ي طظكٌٕ حنفٕحٛام أ٠ٚاخ رؤٓازخد غٛاَ طكظَٕٛاش، َظٛـاش طًايى ٔحَكًاخٕ حنٜاوٍٕ 

عُييخ طِٚم حنظعَٚاش ١زقاخص ياٍ فإ  حنٔاطق، ٔطٔازذ اُحناش ْاٌِ حنطزقاخص طقهٛام حن٠اغ٢ حنلاخرْ عهاٗ حنٜاوٍٕ 

خ، يًخ ًٚٔق نهٜوٍٕ ألٌ طظًيى ٔأٌ طظـِأ عُي َقخ١ حن٠عف، ٔ ي طظكٌٕ حنفٕحٛم فٙ حنالرش َظٛـش حَكًخٗٓخ طلظٓ

أػُخو طزَىْخ ٔحَوفخٝ ىٍؿش كَحٍطٓخ، ٔيٍ أيؼهش ًنا حنفٕحٛام حنعًيحَٛاش ٔحنظاٙ طٕؿاي فاٙ حنزخُناض، ٔطائى٘ اناٗ 

ٍٕٚ فٕحٛام عًيحَٛاش فاٙ حنزخُناض، فُٓاخ  طقٔٛى حنٜوَ انٗ أعًيس أٔ يٍُٕ٘حص ١ٕنٛش، ٔنْٛ يٍ حن٠أٍَ٘ طكا

 )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ(  ١فٕف رخُنظٛش طقطعٓخ فٕحٛم عخىٚش.
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 العمليات الخارجية 
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 اٌّؤثؽح ػٍٝ اًٌطٛؼ اٌكطس١خ ٌٍمهؽح األؼض١خ اٌؼ١ٍّبد اٌطبؼخ١خ

 

ٔطفظٛض حنٜوٍٕ حنًكَٕش نظ٠خٍْٚ حنقَ٘س حألٍٟٛش، حنعًهٛخص حنوخٍؿٛش ْٙ طها حنعًهٛخص حنظٙ طئى٘ انٗ طلطٛى 

 ٔانٗ َقم يوهفخص ٌْح حنلطخو يٍ حنًُخ١ق حنًَطفعش ٔطَٓٛزّ فٙ حنًُخ١ق حنًُوف٠ش يٍ ٓطق حألٍٝ.

ْٔااٙ طُااظؾ يااٍ طااؤػَٛ  Weatheringٓااى حنظـٕٚااش بٔحنعًهٛااخص حنظااٙ طاائى٘ انااٗ طلطااٛى ٔطفظٛااض حنٜااوٍٕ طعااَا ر

حنغالفٍٛ حنـٕ٘ ٔحنًخثٙ عهٗ حنٜوٍٕ، ٔطهٙ حنظـٕٚش فٙ يلٕ حنظ٠خٍْٚ، عًهٛخص اُحنش َٕحطؾ حنظـٕٚاش ياٍ فإ  

ُٔٚاظؾ حنظلاخص ياٍ طاؤػَٛ حنـخًرٛاش حألٍٟاٛش  Erosionٓطق يُطقش يعُٛش، ٔطعاَا عًهٛاخص حإلُحناش رخٓاى حنظلاخص 

  ٔعٕحيم حنُقم عهٗ حنفظخص حنٜوَ٘ أٔ حنظَرش.

 اٌز١١ّؿ ث١ٓ ث١ئبد إٌمً ٚاٌزؽق١ت فٟ ظؼاقخ اٌؼ١ٍّبد اٌطبؼخ١خ:

عُي ىٍحٓش حألٓطق حنظلخطٛش ٚـاذ حنظَكٛاِ عهاٗ يفٓإو حنظلاخص ٔعهاٗ عٕحيام حنُقام ياٍ كٛاغ طؤػَْٛاخ عهاٗ ْاٌِ 

حألٓطق. أيخ عُي ىٍحٓش حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش ٔحنَٔحٓذ، فٛـذ حنظَكِٛ عهٗ يفٕٓو عٕحيم حنُقم يٍ كٛاغ طؤػَْٛاخ 

عهٗ حنَٔحٓذ أػُخو عًهٛش حنُقم. ٔنكم َٕر يٍ إَٔحر عٕحيم حنُقم رٛجش هخٛش ٕٚٔى فٛٓخ ٌْح حنعخيم رٜفش هخٛش 

 ىٌٔ حنعٕحيم حألهَٖ، ًٔٚكٍ طًٔٛش ٌِْ حنزٛجخص رزٛجخص حنُقم.

 : حنزٛجخص انٗ ٔ ي  خو حنعهًخو رظقٔٛى 

 

 طَٓٛذ            َقم                                                                                    

 

  خٍٚش                                  رلَٚش        ؿهٛيٚش يظـًيس                ََٓٚش             ٛلَحٔٚش      

 )حنَٚخف(          )يٛخِ حألَٓخٍ(         )حنـهٛيٚخص(        

 ٓخكهٛش  يظٕٓطش  عًٛقش  ٓلٛقش رَٚش         ََٓٚش                                                                           

 

طظااَحكى حنَٔحٓااذ فاٙ ْااٌِ حنزٛجااخص ركًٛاخص كزٛااَس فااٙ حنًُاخ١ق حنًُوف٠ااش ىحهاام  ث١ئدبد اٌزؽقدد١ت اٌمبؼ٠ددخ اٌجؽ٠دخ:

  Inland Basinsحنًُخ١ق حنقخٍٚش ٔطًٔٗ حألكٕحٝ حنقخٍٚش 

            رٛجخص حنظَٓٛذ حنقخٍٚش حنزَٚش

 طَرش   )يطَٛ(                        

 ٍيخى رَكخَٙ                         

 Tilliteٍٔحٓذ ؿهٛيٚش )طهٛض(                          

 .ٍٔحٓذ ٍٚلٛش )يُخ١ق ٛلَحٔٚش(  يؼخل : حنكؼزخٌ حنَيهٛش                              
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 نكٍ يخثٛش ٔطُظَ٘ ٌِْ حنزٛجخص عهٗ ١ٕل يـخٍ٘ حألَٓخٍ. ْٙ رٛجخص  خٍٚش ث١ئبد اٌزؽق١ت اٌمبؼ٠خ إٌٙؽ٠خ:

 

 حنزلَٛحص         حنًٔظُقعخص ٔحنزَ          يٜزخص حألَٓخٍخ          حنينظ       ٟفخا حألَٓخٍ             حنٔفٕف

 

 :   ث١ئبد اٌزؽق١ت اٌجسؽ٠خ

                                 

 ٓلٛقش                       عًٛقش                يظٕٓطش                          ٓخكهٛش      

 )أٍٛفش يلٛطٛش(                 )يُليٍحص  خٍٚش(                )فٕ  حنَا حنقخٍ٘((         )حنظقخو حنزلَ رخنٛخرٔش

 

 Weatheringاٌزد٠ٛخ أٚال: 

 

ْااٙ عًهٛااخص طفظااض ٔطلهاام حنٜااوٍٕ حنٔااطلٛش رٕحٓااطش حنعٕحياام حنـٕٚااش )حنٔااخثيس فااٙ حنغالفااٍٛ حنًااخثٙ ٔحنغااخُ٘( 

 ٔحنًئػَس فٙ يُطقش يعُٛش.                                         

 رٕٛنٕؿٛش             كًٛٛخثٛش                                   يٛكخَٛكٛش                                           

ْٙ عًهٛش طلطاٛى ٔطفظاض حنٜاوٍٕ حنٔاطلٛش ىٌٔ كائع أ٘   Mechanical Weathering اٌزد٠ٛخ ا١ٌّىب١ٔى١خ:

طغَٛ كًٛٛخثٙ رٓخ. ٔطٕٔى حنظـٕٚش حنًٛكخَٛكٛش فٙ حنًُخ١ق حنًُخهٛش ٗيٚيس حنـفخا ٔحنًُخ١ق حن٘ايٚيس حنزأَىس. ْٔاٌح 

 فٛٓخ حنظـٕٚش حنكًٛٛخثٛش ال ٚليع فٛٓخ طـٕٚش يٛكخَٛكٛش. ال ٚعُٙ أٌ حنًُخ١ق حنظٙ طٕٔى

 طلٍَ حن٠غ٢    حنُ٘خ١ حنع٠ٕ٘            حنًُٕ حنزهٍٕ٘            حنظًيى حنلَحٍ٘           طـًي حنًخو         

 

         يظـخَٔش             غَٛ يظـخَٔش                  

 )طفظض حنٜوٍٕ(   )حَفٜخل حنٜوٍٕ(               

 

ْااٙ عًهٛااخص طلهاام حنٜااوٍٕ حنٔااطلٛش رفعاام حنظااؤػَٛ حنكًٛٛااخثٙ   Chemical Weathering اٌزد٠ٛددخ اٌى١ّ١بئ١ددخ:

 نًكَٕخص حنٕٓحو حنـٕ٘ عهٗ حنٜوٍٕ حنٔطلٛش. ٔأْى حنغخُحص حنُ٘طش كًٛٛخثٛخ فٙ حنٕٓحو حنـٕ٘ ْٙ حألكٔـٍٛ 
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ٍ حنًخو أْى ٌِْ حنًكَٕخص نًخ نّ يٍ طؤػَٛ يزخَٗ فاٙ حنظلهام حنًاخثٙ ٔػخَٙ أكٔٛي حنكَرٌٕ ٔروخٍ حنًخو، ٔٚعظزَ روخ

 ٔحنظًٛئ ٔطؤػَٛ غَٛ يزخَٗ إلطًخو حنعًهٛخص حنكًٛٛخثٛش يؼم حألكٔيس ٔحنظكَرٍ. 

 

 

 كَرُش            حهظِحل               أكٔيس                      طًٛئ                       اًحرش                     

 

ٚلاايع ْااٌح حنُاإر يااٍ حنظـٕٚااش رفعاام حنظااؤػَٛ حنًٛكااخَٛكٙ أٔ حنكًٛٛااخثٙ نهكخثُااخص حنلٛااش عهااٗ  خ:ج١ٌٛٛخ١دداٌزد٠ٛددخ اٌ

 حنٜوٍٕ فٙ حنظَرش يٍ يؼم:

 حن٘قٕ .ىحهم ًَٕ ؿٌٍٔ حنُزخطخص  -1

ؿلٍْٕخ عهٗ طفظٛض حنظَرش كًاخ رعٞ حنكخثُخص حنلٕٛحَٛش حنلفخٍس يؼم حنيٚيحٌ ٔحنُٔـخد حألٍٟٙ طٔخعي رلفَ  -2

 طٔخعي عٕحيم حنظـٕٚش حألهَٖ عهٗ طعًٛق طخػَْٛخ عهٗ حنٜوٍٕ طلض حنٔطلٛش.

حنكًٛٛخثٛاش حنُخطـاش عاٍ طلههٓاخ رعاي  رعٞ ؿٌٍٔ حنُزخطخص ٔ رعٞ إَٔحر حنزكظَٛٚخ طقٕو ربفَحُ أكًخٝ أٔ حنًٕحى -3

 يٕطٓخ طعًم عهٗ اًحرش حنٜوٍٕ يًخ ٚٔٓم عًهٛش طفظٛظٓخ.

                                                                                                          

 ظؼخخ ثجبد اٌّؼبظْ ثبٌٕكجخ ٌٍزد٠ٛخ:* 

عُااييخ طظعااَٝ حنًعااخىٌ حنًوظهفااش نعًهٛااخص حنظـٕٚااش طظلهاام راايٍؿخص 

يظفخٔطااش اً أٌ رعااٞ ْااٌِ حنًعااخىٌ أكؼااَ ػزخطااخ يااٍ حٜهااَ. ٔ ااي طًكااٍ 

ياااٍ طَطٛاااذ يعاااخىٌ حنٔاااهٛكخص حنًٕؿااإىس فاااٙ  Goldichؿٕنااايٚظٖ 

٘اَٛ :  طحنٜوٍٕ حنُخٍٚش عهٗ كٔذ ىٍؿخص ػزخطٓخ عهٗ حنٕؿّ حٜطٙ

كؼاااَ ػزخطاااخ طـاااخِ عًهٛاااخص حنظـٕٚاااش حألٓااآى اناااٗ حطـاااخِ حنًعاااخىٌ حأل

حنكًٛٛخثٛااااش. ْٔااااٌح ٚعُااااٙ أٌ حنكاااإحٍطِ ٔحنزالؿٛاااإكالُ حنزٕطخٓااااٙ 

)ٗاكم  حنكًٛٛخثٛاش. ٔحنًٔكٕفٛض ْٙ أكؼَ حنًعخىٌ ػزخطاخ طـاخِ حنظـٕٚاش

ٔٚالكااظ أٌ ْااٌح حنظَطٛااذ ٚ٘اازّ طَطٛااذ راإٍٚ نهظظخرعااخص حنظفخعهٛااش ( 5

حنٜاآَٛ فااٙ ىٍؿااخص نًعااخىٌ حنٔااهٛكخ اً اٌ حنٔااهٛكخ حنظااٙ طظزهاإٍ يااٍ 

 حنلَحٍس حألعهٗ طكٌٕ أ م ػزخطخ طـخِ عًهٛخص حنظـٕٚاش حنكًٛٛخثٛاش ياٍ حنٔاهٛكخ حنظاٙ طظزهإٍ ياٍ حنٜآَٛ فاٙ ىٍؿاخص

     حنلَحٍس حأل م.

 

 

 

 

 

 

 

 (5نىً )
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 Erosionاٌزؼؽ٠خ ثب١ٔب: 

 

حنٕٓحثٛاش ٔحنًخثٛاش حنظعَٚش ْٙ عًهٛاخص طفظٛاض َٔلاض حنٜاوٍٕ حنٔاطلٛش ػاى َقام حنفظاخص حنٜاوَ٘ رفعام حنظٛاخٍحص 

 ٔطَٓٛزّ فٙ أيخكٍ أهَٖ طعَا رؤكٕحٝ حنظَٓٛذ.

 

                                  

  ْييٙ                     رُخثٙ                      رُخثٙ )طَٓٛذ(     ْييٙ )طفظٛض,َقم(                              

 

 

 

                                                                                

 

 

 :  أٚال: اٌؼًّ اٌٙعِٟ ٌٍؽ٠بذ )رفز١ذ , ٔمً( 

              عًهٛش اُحنش حنَٔحٓاذ حنظاٙ طفككاض َظٛـاش عًهٛاخص حنظـٕٚاش َٔقهٓاخ اناٗ أياخكٍ أهاَٖ.  : Deflationاٌزػؼ٠خ  .1

عًهٛاش طائى٘ اناٗ راَ٘ حنٜاوٍٕ رؤٗاكخل غَٚزاش َظٛـاش حكظكخكٓاخ رلزاخص   Wind Abrasion ثدؽٞ اٌؽ٠دبذ.  2

حنَيخل حنظٙ طلًهٓخ حنَٚخف، ٌِْٔ حنعًهٛش طكٌٕ أ ٕٖ يخ ًٚكٍ فٕ  ٓطق حألٍٝ رقهٛم كٛغ ىٍؿاش طَكٛاِ حنَيام 

 . ٍ، ٔطكٌٕ يخ ًٚٔٗ رخنُلض حنٔفهٙ فٙ حنَٚخف أعهٗ يخ ًٚك

 

 ًٚكٍ طقٔٛى كًٕنش حنَٚخف انٗ َٕعٍٛ: ؼًّ اٌجٕبئٟ ٌٍؽ٠بذ )اٌزؽق١ت( : ثب١ٔب اٌ

ياى. ⅓ يى كظاٗ ¼ ْٔٙ طظكٌٕ يٍ كزٛزخص ال ٚظـخُٔ  طَ حنٕحكيس يُٓخ  Suspended Loadزٌّٛخ ِؼٍمخ . 1

  ٌْٔح حنُٕر يٍ حنلًٕنش ُٚقم كًالً رٕحٓطش حنَٚخف.

ظٛـاش ْٔاٙ طظكإٌ ياٍ ٍياخل طظلاَ  راخنقَد ياٍ ٓاطق حألٍٝ َ Transformed Loadزٌّٛخ ِزسؽوخ  . 2

ي عهاٗ أكـخيٓاخ نقٕس حنظٛخٍحص حنٕٓحثٛش ٌْٔح حنُٕر يٍ حنلًٕناش ُٚقام اياخ عاٍ ١َٚاق حنيكَؿاش أٔ حنقفاِ ْٔاٌح ٚعظًا

  ٔطَكٛزٓخ حنٜوَ٘ .

 

حنَٚخف

 اٌؽ٠بذ
 حنًٛخِ حنـخٍٚش 

 رَ٘        طٌٍٚش               

    )عٖ حنغَحد(     )أٍٛفش ٛلَحٔٚش(  

 ) حألرَحؽ حنٜوَٚش(                              
     

 كًٕنش يظلَكش     كًٕنش يعهقش         

 طـًعخص ٍيهٛش

 حنظالل حنَيهٛش ٔ حالَـَحفخص حنَيهٛش          حنكؼزخٌ حنَيهٛش

 

 َقم             طلخص        

 غَٛ هخَْس    كًٕنش هخَْس  

     ( عش الغراب9شكل )
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ٌِْٔ حنظـًعخص طظكٌٕ يزخَٗس َظٛـش ٔؿٕى عخثق ػخرض فٙ ئخٍ  Sand Accumulationsاٌزدّؼبد اٌؽ١ٍِخ  *

 حنَٚخف حنًلًهش رخنَيخل. ٔ ي ٚكٌٕ ٌْح حنعخثق كٜخس أٔ كظهش يٍ حنٜوَ أٔ ؿَفخ أٔ ٗـَس. 

 

 حنكؼزخٌ حنَيهٛش                         (6)ٗكم   حنظالل حنَيهٛش ٔٓفٗ حنَيخل                    

 

ٗاااااااخ١جٛش ََٔٓٚاااااااش                                                                                              

 ٛلَحٔٚش

 

 

 ( 6نىً )                       

 

 

 (7ٗكم ) أنىبي اٌىثجبْ اٌؽ١ٍِخ

 

 حنطٕنٛش أٔ حنٔٛفٛش                      حنٓالنٛش )حنزَهخٌ(                         حنًٔظعَٟش                    

 

 

 

                                                      

 

 (7نىً )
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  ثب١ٔب: ػًّ ا١ٌّبٖ اٌدبؼ٠خ

حنًٛااخِ حنـخٍٚااش أٔ حنٔااطلٛش ْااٙ حنًٛااخِ حنظااٙ طٔااق٢ عهااٗ حألٍٝ ٔطـااَ٘ فٕ ٓااخ عهااٗ ْٛجااش ؿاايحٔل ٔأَٓااخٍ يظوااٌس 

, ٔحنًطااَ ْاإ حنًٜاايٍ حَلاايحٍ ٓااطق حألٍٝ كظااٗ طٜاام انااٗ حنًلاا٢ٛ أٔ انااٗ أ٘ يُطقااش يُوف٠ااش١َٚقٓااخ ياا  

حنَثٛٔٙ نهًٛخِ حنـخٍٚش ٔ ًٚٔٗ ؿِو يٛخِ حأليطخٍ حنٌ٘ ُٚطهق عهٗ ٓطق حألٍٝ فٙ ْٛجش ؿايحٔل ٔأَٓاخٍ رخنًاخو 

حنًُطهق ْٕٔ حنٌ٘ ٚكٌٕ حنعخيم حألكزَ فٙ طعَٚش ٓطق حألٍٝ ٔط٘كٛهٓخ ٔطلٕٚام يَطفعخطٓاخ اناٗ ٓإٓل يُزٔاطش 

 فٙ 

 

عخنى رخطـخْخص حنَٚخف حنظٙ طُقام رواخٍ حنًاخو ياٍ أياخكٍ طٜاخعيِ ٔطـًعاّ اناٗ ٔٚظؤػَ طُٕٚ  حأليطخٍ فٙ حن، حنُٓخٚش

 أيخكٍ طكؼفّ نٛٔق٢ عهٗ ْٛجش أيطخٍ ٔػهٕؿخ.

 نعًم حنـٕٛنٕؿٙ نألَٓخٍح                                               

  

 حنظلخص                                              حنُقم                                  

 كًٕنش هخَْس           كًٕنش غَٛ هخَْس            

  

 كًٕنش يظيكَؿشكًٕنش يعهقش             

 كظم فظخطٛشزٛزخص ٛغَٛس                ك

 حنًظخَْ حنُخطـش عٍ حنُ٘خ١ حنظلخطٙ نألَٓخٍ

 

 حنٕعخثٛش     ئخ ٢ حنًٛخِ )حن٘الالص(     حنًٔخٍر     حنوٕحَق ٔحألهخىٚي     حنظعَؿخص حألعًيس حنظَحرٛش     حنلفَ

 حنَُٓٚش

 

 ر١ًٕف ٚرطٛؼ اٌٛظ٠بْ ٚاٌّدبؼٞ إٌٙؽ٠خ )ظٚؼح اٌزسبد إٌٙؽٞ(

ٚزيأ فعم حنًٛخِ حنـخٍٚش عُي طٔخ ٢ يخو حنًطَ عهاٗ يُطقاش يُلايٍس فابًح كاخٌ ٓاطق ْاٌِ حنًُطقاش ئاظٕٚخ فابٌ يٛاخِ 

حأليطخٍ طـَ٘ انٗ أٓفم عهٗ ْٛجش ١زقخص ع٠َٚش ٟٔلهش يٍ حنًخو حنـخٍ٘, أيخ اًح كخٌ ٓطق حألٍٝ حنًُليٍ 

 Gulliesش طكإٌ يا  حنٕ اض أهخىٚاي ١زٛعٛاش يظعَؿخ فًٛكٍ أٌ ٚٔاٛم حنًاخو حنـاخٍ٘ عهٛٓاخ عهاٗ ْٛجاش يـاخٍ ١ٕنٛا

هخٛااش فااٙ حنَيااخل ٔحنطااٍٛ. ٔٚااظلكى حنظَكٛااذ حنـٕٛناإؿٙ نااألٍٝ فااٙ حنظ٠ااخٍْٚ ٔ أ٠ٚااخ فااٙ يـااخٍ حألَٓااخٍ 

ٔحنـيحٔل. ٔطظزعخ نكؼَٛ يٍ حألَٓخٍ ٛئعخ ٔ ٗقٕ خ فٙ حنٜوٍٕ ًٔٚكٍ أ٠ٚاخ أٌ طظزا  حألَٓاخٍ يكخٗاف حنطزقاخص 

ص ي  ١زقخص أهَٖ أٛهي يُٓخ ٔ طظـً  ؿيحٔل حألَٓخٍ ي  رع٠آخ يكَٕاش ياخٚعَا حنهُٛش كًُٛخ طظيحهم ٌِْ حنطزقخ

  Drainage Patternرؤكٕحٝ حنَٜا. ٔٚعَا يظَٓ طُٕٚ  حنٕىٚخٌ فٙ يُطقش يعُٛش رخٓى ٢ًَ حنَٜا 
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 إَٔحر أًَخ١ حنَٜا

 ٢ًَ َٛا يظفَر                          حنَ٘فخص حنَُٓٚش                                

                                                 ٚظكٌٕ فٙ حنٜوٍٕ حنًظـخَٔش يؼم حنٜوٍٕ حنُخٍٚش غَٛ                                                                              * ّٔظ اًٌؽف اٌّزفؽع:

  حنًظ٘ققش ٔحنطزقخص حنَٕٓرٛش حألفقٛش ٔ حنلطخو حنٜوَ٘ حنًظـخَٔش.                                                                

 

ٕحكيس فٕ  حنيٜخ١ذ عهٗ ؿخَزٙ حنَُٓ طكٌٕ عهٗ ْٛجش حيظيحىحص ١ٕنٛش يٍ حألٍٝ  * اٌهؽفبد إٌٙؽ٠خ:

                                                                          حألهَٖ.

                    

 Glaciersثبٌثبا : ػًّ اٌد١ٍع٠بد 

طظَحكى ١زقخص يٍ حنؼهؾ عهٗ ييحٍ حنُٕٔحص. ٔ ي طظلإل حنطزقاخص حنٔافهٛش ياٍ حناؼهؾ اناٗ ؿهٛاي يظـًاي َظٛـاش حنـهٛاي 

حنـهٛيٚش انٗ أٓفم حنًُليٍحص طلض طؤػَٛ حنـخًرٛش حألٍٟٛش طقٕو رُقم كًٛخص ْخثهاش  حنًظَحكى. ٔعُييخ طظلَ  حنكظم

ٔ فٙ حنٕ ض َفّٔ ٚقٕو حنـهٛي ٔحنلطخو حنٜوَ٘ حنًلًهش ريحههاّ رزاَ٘  يٍ حنلطخو حنٜوَ٘ حنًظفخٔص فٙ حنلـى.

أٓطق حنٜاوٍٕ حنٜاهزش حنًكَٕاش نهق٘اَس حألٍٟاٛش حنًالئاش نهغطاخو حنـهٛاي٘ حنًظلاَ .ٔ ًناا ٚائى٘ اناٗ هٓإٍ 

ياليااق ط٠خٍٚٔااٛش يًٛااِس عهااٗ أٓااطق حألٍحٟااٙ حنظااٙ كخَااض يغطااخس رغطااخو ؿهٛااي٘ عُااي ًٔرااخٌ حنـهٛااي فاإ  ْااٌِ 

 .حألٍحٟٙ

 إَٔحر حنـهٛيٚخص

               

 

  ًى حنـزخل حنعخنٛش                                      رخنقَد يٍ ئخكش يلٛطٛش أٔ رلَ٘                 

                                

  

 

  حنعًم حنـٕٛنٕؿٙ نهـهٛيٚخص

 

 حنعًم حنٓييٙ نهـهٛيٚخص                         حنعًم حنزُخثٙ نهـهٛيٚخص                             

  )رَ٘ حنٜوٍٕ(                                  )ٍٔحٓذ حالكظٔخف(                                

 

 Ice sheetsحألغطٛش حنـهٛيٚش                          Valley glaciersحألَٓخٍ حنـهٛيٚش  

 ؿزخل ؿهٛيٚش                                                     ٔىٚخٌ يعهقش      
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ٚظَٓ ٌْح حنظؤػَٛ فٙ رَ٘ حنٜاوٍٕ حنًلٛطاش رًـاَٖ حنـهٛاي أػُاخو كَكظاّ ًٔناا َظٛـاش  اٌؼًّ اٌٙعِٟ ٌٍد١ٍع٠بد:

فاٙ ئاظٕٚخص ٔحٟالش, ٚكإٌ ْاٌح كظكخ  حنـهٛي ٔيخ ُٚقهّ يٍ كطخو ٛوَ٘ رٌِٓ حنٜوٍٕ يًخ ٚئى٘ انٗ ٛاقهٓخ 

 حنظؤػَٛ عهٗ ٗكم هط١ٕ يظٕحُٚش أٔ كُِٔ عهٗ ؿخَزٙ يـَٖ حنٕحى٘ ٔ فٙ  خعيطّ.

اٌ ٍٔحٓذ حنـهٛيٚخص حنًوظهفش حنُخطـش عٍ حنَكخو حنـهٛي٘ ْٙ ٍٔحٓذ طظًِٛ رؤَٓخ ٍىٚجش  اٌؼًّ اٌجٕبئٟ ٌٍد١ٍع٠بد:

 ٓخ فٙ َٓخٚش يـَٖ حنٕحى٘ رعي ًٔرخ ٌ حنـهٛي.حنفَُ ٔطظفخٔص فٙ كـى حنلزٛزخص ٔ ًٚكٍ يالكظش طَحكًخط

 

  ؼاثؼبا : ػًّ  ١ِبٖ اٌجسبؼ ٚاٌّس١طبد

         ر١ًٕف اٌج١ئبد اٌجسؽ٠خ زكت اٌؼبًِ اٌد١ٌٛٛخٟ اٌّؤثؽ ػ١ٍٙب :

 حنزٛجخص حن٘خ١جٛش )حنظٛخٍص حنزلَٚش ٔحأليٕحؽ(               

 حنزٛجخص حنًٛٛش )أٍفف  خٍٚش(              

 حنزٛجخص حنًلٛطٛش )عًٛقش ٓلٛقش(               

            رى٠ٛٓ األِٛاج ٚاٌز١بؼد اٌجسؽ٠خ :

 

 حأليٕحؽ حنزلَٚش                                                 حنظٛخٍحص حنزلَٚش                    

 

 فعم حنَٚخف فٙ ٓطق حنزلَ ٔ يئػَحص يوظهفش                              فعم حنَٚخف فٙ ٓطق حنزلَ                    

 

 طُظؾ ١خ ش ئئٔنش عٍ حنـٕٛنٕؿٙ نهزلخٍ                                               

 ًم حنـٕٛنٕؿٙ نٓخ )رُخو(حنع                          حنعًم حنـٕٛنٕؿٙ نٓخ )ْيو(                                             

 رٛجخص حنظَٓٛذ                                          (8ؽ )ٗكم إَٔحر حأليٕح                    

     

 أٍفف  خٍٚش ٔ    ًٚٛش   ٟلهش                  أيٕحؽ حَظقخل )حٍططخو(           أيٕحؽ طٌرٌد                      

 

 ٍٔحٓذ  خٍٚش   ٍٔٓذ فظخطٛش    ٕٗح١ت حنغًَ  ٕٗح١ت حنَف     َٚزش يٍ حن٘خ١ت     رلخٍ ٔيلٛطخص يفظٕكش    

 

 

 

 ( 8نىً )   
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            رمك١ُ اٌج١ئبد اٌهبطئ١خ إٌٝ :

                   )فٕ  حنًي )طَحكًخص ٍيهٛش 

               )ٍِ٢ٓٔ حنًي )ئطق حنًي ٔحنـ 

 )طلض حنـٍِ)طلض ٓطق حنًخو 

 

 اٌؼًّ اٌجٕبئٟ ٌٍىبئٕبد اٌجسؽ٠خ ) اٌهؼبة اٌّؽخب١ٔخ (  *

ٍٔحٓذ رلَٚش ؿَٛٚش طظَحكى َظٛـاش نًُإ ئاظعًَحص كٛإحٌ حنًَؿاخٌ ٔرعاٞ حنكخثُاخص حألهاَٖ حنظاٙ طعاٖٛ فاٙ 

طظَحكى ْٛخكهٓخ حنٜهزش رعاي يٕطٓاخ عهاٗ ْٛجاش أٍٛافش يًظايس. ٔطقٔاى عهاٗ ئظعًَحص يؼم حنطلخنذ حنـَٛٚش ٔحنظٙ 

 كٔذ أيخكٍ ًَْٕخ:

   Fringing Reefs( حن٘عخد حنٔـخفٛش 1) 

    Barrier Reefs( حن٘عخد حنلخؿِٚش 2) 

                                                                                                         Atolls( حن٘عخد حنلهقٛش 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 (18نىً )
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 التحرك الكتلي
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 اٌىزٍٟ اٌزسؽن

 ( األؼض١خ ٔٙعاِبدالا )

 رسفؿ اٌزٟ اٌؼٛاًِ

 اٌىزٍٟ اٌزسؽن ػ١ٍّبد

 االرضية األشكال

 بيئة في الترسيبية

 عن الناتجة المنحدرات

  األرضية االنهدامات

 أٔٛاػٗ

 المراوح

 الفيضية

 السبخات

 ارضية انهدامات

 سريعة

 أرضية انهدامات

 بطيئة

 حنًخو عَُٜ

 التجوية

العضوية

 انحدار أو تضرس

 األرض سطح

 األشجار جذور نمو

    الزالزل

 النحت عمايات

                                                           القاعدي

 والذوبان التجمد تتابع

 في المتسربة بالمياه

            الصخور شقوق

 اصطناعية عوامل

 التعدين أو كالتحجير

 التربة زحف

 تدفقات

 التربة

 الثالجات

 الصخرية

 التدهور

 اإلنزالقات

 الصخرية

 تدفقات

 الركام

 التدفقات

 الطينية

 السقوط
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 ( Wasting Mass ) اٌىزٍٟ اٌزسؽن

 

 ًٚكاٍ ٔحنظٙ . حالٍٟٛش حنـخًرٛش طؤػَٛ حنًُليٍطلض أٓفم َلٕ ٔحنظَرش ٔحنَكخو حنٜوٍٕ طلَ  ْٕ حنكظهٙ حنظلَ 

 عًهٛاخص ياٍ حنعيٚاي ُْاخ  ًناا ؿٕحٍ انٗ ٔنكٍ ، حنلَكش َٔٓعش حنًفخؿخس عَُٜ رٔزذ فػخٍْخ ٔطٔـٛم ي٘خْيطٓخ

 حنِكاف ٔراٍٛ ، حألػاَ حنًهًإّ حنًزخٗاَ حنعًإى٘ حنٔاق١ٕ راٍٛ ياخ ٓاَعظٓخ فاٙ طظاَحٔف حنظٙ ، ٔحإلَٓٛخٍ حنظيٍْٕ

 . حنًلّٕٔ غَٛ حنٔطلٛش نهًٕحى حنزطٙو

 ؟ اٌىزٍٟ اٌزسؽن ٠سعس و١ف

 حطـخْاخص فاٙ  حنٔاطق ُٚلايٍ ياخ فغخنزاخ ، طًخياخ حٓظٕحثّ ٔعيو ، حألٍٝ ٓطق نظ٠َّ َظٛـش حنعًهٛخص ٌِْ طليع

 ياٍ حنٜاهيس حنٜاوَٚش حنـٕحَذ عٍ ف٠ال ، حنظـٕٚش عًهٛخص حَظـظٓخ حنظٙ حنًفككش حنٔخثزش حنًٕحى فبٌ نٌٓح ، يوظهفش

 حنـٕحَاذ ياٍ هخ١فاش رٔاَعش أٔ راز٢و حنًٕحى ٌِْ فظظلَ  ، حألٍٝ ؿخًرٛش نقٕٖ عَٟش طق  ، حنًُليٍحص أٓطق

 ياٍ حنزاخٍُس حنـٓاخص طظوهام حنظاٙ ، رخنًُوف٠اخص حنظَراش غطاخو طإحفَ نُاخ ٚفٔاَ ْٔاٌح ، حنًُوف٠اخص اناٗ حنًَطفعش

 . ٔحنًُوف٠خص حألٔىٚش رع٠ّ طكٔذ ، ٔطَرش فظخص يٍ حنٕعَس حنًُليٍحص طؤَِ يخ أٌ رًعُٗ ، حنٔطق

 

 اٌىزٍٟ اٌزسؽن ػ١ٍّبد رسفؿ اٌزٟ اٌؼٛاًِ

 طٔخعي ْخيش عٕحيم فُٓخ  ، ْز١ٕٓخ خوػُأ حنًٕحى نٌِٓ حنًلَكش حنطخ ش يٜيٍ ْٙ حألٍٟٛش خًرٛشحنـ  ٕٖ كخَض اًح

 : أرَُْخ يٍ حنٜوٍٕ ٔكظم حنًٕحى طلَٚا عهٗ حنقٕٖ ٌِْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو تضرس الماء عنصر

 سطح انحدار

 األرض

 التجمد تتابع

 بالمياه والذوبان

 في المتسربة

 الصخور شقوق

 عمايات الزالزل

 النحت

 القاعدي

 عوامل

 اصطناعية

 أو كالتحجير

  التعدين

 التجوية

 العضوية

 جذور نمو

 األشجار
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 : ًْخ ٍثٍٛٔٛٛ َٕعٍٛ انٗ ؿًهش حألٍٟٙ حإلَٓيحو كَكخص طقٔى

 

 

 

 

 اٌكؽ٠ؼخ االٔٙعاِبد : أٚال

 أعااخنٙ يااٍ فخثقااش رٔااَعش ٔحنٜااوٍٕ حنظَرااش طُٓااخل رٕحٓااطظٓخ حنظااٙ ، حنًااييَس َٓيحيٛااشحال حنلَكااخص ؿًٛاا  ٔط٘ااًم

 ٗاخيم عاخو رظعزٛاَ حنعخياش نايٖ حنلَكاخص ٌِْ ٔطعَا حألكٛخٌ يٍ كؼَٛ فٙ ٔحنوَحد حنكٕحٍع شئزز ، حنًَطفعخص

 طايحعٙ راٍٛ حنلَكاش كـاى فٛٓخ طظَحٔف حنعًهٛخص يٍ كزَٛح عيى ٚظ٠ًٍ حنعخو حنظعزَٛ ٌْح ، حالٍٟٛش حالَِال خص ْٕ

 حنلَكاش عًاق ٚظاَحٔف كاٌنا ، ٗخْق ؿزم يٍ كخيم نـخَذ حنًفخؿٗو حإلَٓٛخٍ ٔرٍٛ ، ََٓ ؿخَذ عهٗ طَحرٙ ؿَٔ

 حنًظًخٓاا حنٜاوَ ياٍ ْخثهاش  ٜاَحص عهاٗ رع٠آخ حٗاظًخل ٔراٍٛ ، حنًظًخٓاا غَٛ حنَفٛ  حنَٕٓرٙ حنغطخو يخرٍٛ

 : حنظخنٛش حألَٕحر انٗ حنزخكؼٍٛ يٍ حنؼقخص يعظى ُٜٚفٓخ حنلَكخص ٌِْ ، حنَٔحٓذ ٌِْ عهّٛ طَطكِ حنٌ٘

 

 : Slumpاٌزع٘ٛؼ  .1

ًظٜاهزّ أٔ أؿٔاخو حنٔٚطهق عهٗ ٌِْ حنظخَْس أكٛخَخ حٓاى طايحعٙ حنًُلايٍحص ْٔاٙ عزاخٍس عاٍ حَٓٛاخٍ حنًإحى غٛاَ 

أيخ فٙ ٔكيس ٔحكيس ، أٔ ٓهٔاهش ياٍ حنٕكايحص ، فاٙ كَكاش فاٙ حطـاخٍْٛ حألٔل اناٗ أٓافم حنًُلايٍ  حنٜوٍٕ طلظٓخ

 ٔحنؼخَٙ َلٕ حنوخٍؽ أ٘ رعٛي عٍ كظهش حنًُليٍ.     

           

  : اٌزع٘ٛؼ زعٚس أقجبة

 لهزا تسزتجي  ، اصزحناعية أو حبيعيزة عوامزل بسزب  بحزدة األسزح  انحزدار يزدداد عندما عادة التدهور يحدث -
 العلزو  السزح  يبزدو بحيزث أسزفل إلزى مقوسزة محاور أو محور حول على ينهار مرن كجسم السححية المواد
 . الهبوح اتجاه عكس خفيفة دوران حركة بسب  الخلف إلى اضحجع وقد المتدهورة للكتلة

ٚٔخعي ٔؿٕى حنًخو حنًظـً  فٙ كفاَ رخنٔاطق عهاٗ كَكاش حنكظهاش حنًظايٍْٕس كٛاغ ُٜٚاَا عهاٗ ١إل يلإٍ  -

 .حالَفٜخل انٗ أٓفم كًخ أٌ  ي ٚ٘ـ  عهٗ حَٓٛخٍ كظم فهَٖ رُفْ حنطَٚقش

 شزديدة صزخور مزن سزححية حبقزات وجزدت فحيثمزا الظزاهرة هزذه حزدوث فزي كبيزر دخل أيضا الحبقات لنظام -
 بسزب  تكوينات فهذه ، التدهور حدوث إلى ادعى هذا كان الحمي أو الحفل أو الحين من حبقات فوق التصل 
 المتآكلة الوعرة الحافات قر  خاصة حويلة لفترة يعلوها ما تساند أن تستحيع ال الضغوح تحمل على ضعفها
 اسززتقرار عززدم علززى تسززاعد دلقززة أسززححا منهززا يخلززق السززفلى الحبقززات إلززى الميززاه تسززر  أن كمززا ، أسززفل مززن

 . اندالقها تيسر و العليا الحبقات

 

  ثط١ئخ أؼض١خ أٙعاِبد قؽ٠ؼخ أؼض١خ أٙعاِبد

بطيئة
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 :                                         Rock slideاالٔؿاللبد اًٌطؽ٠خ  .2

ٚظؤنف كهٛش يٍ يٕحى  عزخٍس عٍ كَكش كظم أٍٟٛش طظكٌٕ يٍ حنٜوَحنٜهي فٙ حنغخنذ رعكْ حنُٕر حنٔخرق حنٌ٘  ي

  يظفككش أٔ يٍ هه٢ٛ يُٓخ ٔيٍ حنٜوَ حنٜهي أٓفهٓخ . 

 ال ٔناٌح ، ئاظقٛى حالَاِال  عًهٛاخص فاٙ حنلَكاش يلإٍ أٌ ْإ ٔحالَِال  حنظيٍْٕ رٍٛ أٓخٓٙ حهظالا ٔؿّ ػًش )

 طهعااذ كاٌنا حنظايٍْٕ عًهٛاخص فاٙ يخٚلايع َلإ عهااٗ حنوهاف اناٗ ىٍٔحٌ كَكاش حنٜاوَٚش حنكظام ْزا١ٕ ٜٚاخكذ

 رخنُلااض أكؼااَ حنظاايٍْٕ عًهٛااخص طظااؤػَ كااٍٛ فااٙ ، حالَااِال  عًهٛااخص فااٙ ْخيااخ ىٍٔح حالَفٜااخل ٔٓااطٕف حنًفخٛاام

 ٍرًاخ أػاَح ٔأرعيْخ طييَٛح حألٍٟٛش حالَٓيحيخص إَٔحر أٗي يٍ عخيش رٜفش حنٜوَٚش ٔحالَِال خص ، حنٔفهٙ ٔحنظآكم

 حنًفخؿجش(. ٔعَُٜ حنَٔعش رٔزذ

 : flows & slides Debris اٌؽوبَ ٚرعفمبد أؿاللبد .3

  حألكـخو يوظهفش كظم يٍ ٚظؤنف حنٌ٘ , حنٜوَ٘ حنلطخو يـًعخص يٍ أكٕحو رؤَٕحعٓخ حنًَطفعخص  ٕحعي عُي طظٕحؿي

  , falls rock  حنًُلاايٍحص أٓااطق عهااٗ حنظاايكَؽ حنًزخٗااَأٔ رخنٔااق١ٕ حيااخ يٕحٟااعٓخ حنااٗ ٔٛااهض , ٔحالٗااكخل

 أٔ  , حنًُلايٍحص ؿٕحَاذ طغٔم حنظٙ حنًٛخِ حنٛٓخ كًهظٓخ , ى ٛقش ؿِٚجخص عهٗ حالكٕحو ٌِْ ط٘ظًم ًنا حنٗ رخالٟخفش

 يواخ٢ٍٚ أٛاُخا أٔ يَحٔف أٗكخل عخىس حنًـًعخص ٌِْ طظوٌ , ٔحالكـخٍ حنلٜٕحص أٓظًَحٍ عهٗ َظـض ؿِٚجخص

 يُلايٍحص يكَٕاش حنًَطفعاخص رعاٞ  ٕحعاي ١ٕل عهٗ طظٜم  ي حنظٙ , cones talus حنَكخو يوخ٢ٍٚ رؤٓى طعَا

 حالُحناش يعايالص ياٍ أٓاَر حنَكخيٛاش حنًُلايٍحص ْاٌِ فإ  حنًإحى طـًا  يعايل كاخٌ فاخًح , slope talus ٍكخيٛاش

 فاال , ٍكخيٓخ فٙ كهٛش حنًَطفعخص رعٞ طيفٍ كظٗ أعهٗ حنٗ رَٔعش حنَكخو ٌْح ًَخ , حنًوظهفش حنُقم ٔٓخثم رٕحٓطش

 . ٗٙو حنٔطق فٕ  ٜهيسحن ٛوٍْٕخ يٍ ٚزٍٛ

 أٓاطق ٔعهاٗ  ٕحعايْخ فإ  طًظاي حنظاٙ , حنظَراش يٍ أغطٛش حنًـًعخص ٌِْ يٍ طُ٘ؤ حن١َذ حنًُخم هَٔا هم فٙ

 ٔنكاٍ , ٔحٓاظقَحٍْخ حنلزٛزاخص طًخٓاا عهاٗ فٛعًام حنُزاخطٙ حنغطاخو ٚظَراٗ ٔفٛٓاخ , ٔعاَس طكٌٕ  ي حنظٙ حنًُليٍحص

 حنَكخياخص ٌِْ فخٌ , حنـخفش رخنـٓخص ٔأ٠ٚخ , حن٘خْقش رخنـزخل rlinetimbe حألٗـخٍ نًُٕ حالعهٗ حنلي يٍ رخنقَد

 ٔ °40 راٍٛ طظأَحف , repose of angle حالٓاظقَحٍ ُحٔٚاش رؤٓاى طعاَا , كَؿاش رِحٔٚش حنًُليٍحص عهٗ طٔظقَ

 ُحٔٚاش حنًإحى ْاٌِ طـاخُٔ حناٗ ٚائى٘ , رٔاٛطش أٍٟٛش ِْس أٔ كزَٛ كـَ كٔق١ٕ حنٔطق عهٗ حٟطَحد أ٘°,50

 ٚاِىحى حناٌ٘ , حنَكاخو حَاِال  رخٓاى ٚعاَا فًٛاخ , حنًُلايٍ ٓطق عهٗ ْز١ٕخ حنلَكش فٙ ؿِٚجخطٓخ فظؤهٌ قَحٍحالٓظ

 حنٔطق. حَليحٍ ُٔحى حنُزخطٙ حنغطخو كؼخفش  هض كهًخ

 : Mudflows اٌط١ٕ١خ اٌزعفمبد .4

  إحو نٓاخ فٛكإٌ , طخياخً  حهظال١اخً  حنازعٞ رع٠آخ يا  طواظه٢ , ١ُٛٛاش ٔيإحى , ٛوَٚش كظم يٍ حنظيفقخص ٌِْ طظكٌٕ

 فـؤس حنًطَ ًَُٚٓ كًُٛخ حنًَطفعخص رؤعخنٙ حنٜغَٖ حنًخثٛش حنـيحٔل رًـخٍ٘ عخىس حنظيفقخص ٌِْ ٔطُ٘ؤ , حنوَٓخَش

 طغٔام رلٛغ حنٕفَس يٍ حنًخو كًٛش فظظكٌٕ , رخنَرٛ  لَحٍسحن ىٍؿخص فٙ حنطخٍة نالٍطفخر حنـهٛي ٌٚٔد كًُٛخ أٔ ,

 حنقُإحص فظغٚ , ٔطٔيْخ رٓخ فظًظهت حنقُٕحص حنٗ حنًٛخِ طلًهٓخ , يفظظش يٕحى يٍ عهّٛ يًخ حنزقخر رٌِٓ حألٍٝ ٓطق

 يا  سحنًلظـاِ حنًٛاخِ ٔطُٔاخد طُٓاخٍ أٌ حناٗ , رخٓاظًَحٍ عهٛٓاخ ٔط٠اغ٢ , حنٔائى ههاف طظاَحكى طظم حنظٙ , رخنًٛخِ

 ياٍ طٜاخىفّ ياخ كام طهاظق٢ ًناا أػُاخو ْٔاٙ , حنعهٛاخ رخنًـاخٍ٘ ٍكهظٓاخ أػُاخو ؿيٚاي ياٍ ٔطًاِؽ ٔطواظه٢ , حنَٔحٓذ

   حنَٔحٓذ. ٓي ههف أهَٖ يَس نهظَحكى حنًٛخِ ٔطعٕى , ١َٚقٓخ فٙ ٍٔحٓذ

 

 

 

 الركام تدفقات (3 ) شكل



    التوجيه الفني العام للعلوم / مذكرة الوظائف اإلشرافية / رئيس قسم جيولوجيا 

  
 مالحظة : المقرر الدراسي ودليل المعلم جزء ال يتجزأ من مذكرة الوظائف اإلشرافية

51 

 

 رطإٌ فاٙ حنٕح عاش هقاَٖن ٗايٚيح ىيخٍحً  طليع فخَٓخ , أؿٔخو يٍ طٜخىفّ يخ حكظٔخف عهٗ حنظيفقخص ٌِْ نقيٍس َٔظَحً 

 ٔٚوظهاف , حنًَطفعاخص  ٕحعاي عُاي رٓاخ نظهقاٙ يعٓخ ٔطلًهٓخ ,  ٕحعيْخ يٍ حنًزخَٙ طُظِر حً , رٓخ طًَ حنظٙ , حألٔىٚش

 طلٛاي فاال حنـزهٛاش ٍكهظٓخ ,هالل يعُٛش يخثٛش يـخٍ٘ طٔها كَٕٓخ فٙ حألٍٟٛش حنظيفقخص عٍ حنظيفقخص يٍ حنُٕر ٌْح

 يخثٛاش يـاخٍ طلايْخ ال عٕ٘حثٛش ئخٍحص ,فٙ حنًُليٍحص أٓطق فٕ  طظلَ  حألٍٟٛش صحنظيفقخ أٌ كٍٛ فٙ , عُٓخ

 يعُٛش.

 : Falls  اٌكمٛط .5

 حنًُلايٍحص عهاٗ ٔٚلايع ، حنٜائر أٔ حنظ٘اققخص رفعام حألو حنٜاوٍٕ ١زقاخص عاٍ حَفٜاهض حنظٙ حنٜوٍٕ كَكش

   . حنَكخو حٓى عهٛٓخ ٔٚطهق حنًُليٍحص  خعيس عُي طٔق٢ حنظٙ حنًٕحى طها ٔطظـً  . حنـَٔا أٔ ؿيح حنلخىس

 

 اٌجط١ئخ االٔٙعاِبد : ثب١ٔبا 

 عهاٗ طقظٜاَ حنزطٛجاش حنلَكاخص أٌ ْٔإ , ٍثٛٔاٙ يظٓاَ فاٙ ٔاخرقحن حنُإر عاٍ حنلَكاخص ياٍ حنُإر ْاٌح ٚوظهاف

 حنَٔحٓاذ ط٘اًم حنظاٙ , حنٔاَٚعش حنلَكاخص رعكاْ حألٍٝ ٓاطق طكٔإ حنظاٙ , حنًظٜاهش غٛاَ حنَٕٓرٛش حنغطخوحص

 , حىٍكٓاخ حنعَٔٛ يٍ فؤَّ حنزطٛجش رخالَٓيحيخص حنلَكش ن٠آنش َٔظَح , ٕٓحو كي عهٗ طلظٓخ حنٜهي ٔحنٜوَ حنٔخثزش

 رٓاٌِ حنًَطفعاخص ياٍ ٔطُقام طظلاَ  حنظاٙ ٔحنًإحى حنَٔحٓاذ ياٍ حنٓخثهاش حنكًٛاخص فاؤٌ ًناا ٔيا  , رٓخ كٔخّحأل أٔ

 فاٙ حنعٕحيام ْاٌِ أًْٛاش طئكاي , حنٛاخرْ ٓاطق يٍ ٔحٓعش ئخكخص ٔفٕ  , ٓلٛقش ُيُٛش فظَحص ١ٕل عهٗ حنٕٓٛهش

 حألٍٝ. ٓطق يظخَْ ط٘كٛم

 : Soil creepؾزف اٌزؽثخ  .1

 ٔحأل اخنٛى حنًعظيناش حأل اخنٛى فاٙ حنًُلايٍحص ياٍ حنٔافهٗ حألؿاِحو اناٗ حنظَراش كزٛزخص َقم عًهٛش حنظَرش رِكف ٚقٜي

 فإ   حنٔاُش فٙ يهى 19 / 10 رٍٛ يخ َٓعظّ طظَحٔف يهًٕٓش غَٛ رطٛجش كَكش فٙ حنظَرش غطخو ِٚكف , حنًيحٍٚش

 ٔٚقٛٓاخ , حنلزٛزخص طًخٓا عهٗ ٚعًم حنٌ٘ ٔحنٍِر ٘ذحنع غطخْخ ٔيًٓخ , نطٛفخ حَليحٍْخ كخٌ يًٓخ حألٓطق ؿًٛ 

 ياٛالٌ ٔح ا  يٍ ًٔنا , عهٛٓخ طيل فػخٍْخ يٍ حنكؼَٛ فخٌ , ٔحٟلش غَٛ ٔثٛيس حنلَكش أٌ ٔي  , ٔحالَـَحا حنظفكا

 حطـاخِ فاٙ ٔحٟاق ر٘اكم  ٕحعايْخ طًٛام حنظٙ , حنظَرش ٓطق ٔطعَؽ حنقزٍٕ ٕٔٗحْي حنٓخطف ٔأعًيس حنقيًٚش حألٕٓحٍ

 حنًقاخ١  طزاي٘ أ٠ٚاخ , حالطـاخِ ْاٌح فاٙ طلايرض ٔ اي حنِكاف  رًُخ١ق حألٗـخٍ ؿٌٔر ََٖ كٌنا , حنٓخرطش شحنلَك

 حنظاٙ حنـاليٛاي رعاٞ أٌ كًاخ , حنلَكاش حطـخِ فٙ انظٕص ٔ ي طلظٓخ حنٜوَٚش حنطزقخص أ١َحا حنظَرش فٙ طلفَ حنظٙ

   . حنٛٓخ طُظًٙ حنظٙ حنطزقخص يٍ أىَٗ يٕحٟٛ  فٙ حنًظلَكش حنظَرش ي  ييفَٕش طٕؿي عهٛخ ١زقخص  يٍ حَظِعض

 : Solifluctionرعفمبد اٌزؽثخ   .2

 غَٛ رٍٜٕس حنًُليٍحص أٓفم ربطـخِ رخنًٛخِ حنً٘زعش ٔحنغَُٚٛش حنطُٛٛش حنًٕحى يؼم يظًخٓكش حنغَٛ حنًٕحى كَكش

 حنهٛم أػُخو ٚظـًي , حنياو فٜم فٙ حنظَرش يٍ حنعهٛخ رخنطزقخص حنًخو أٌ حنًعَٔا يٍ حنقطزٛش حال خنٛى ففٙ . يُظظًش

 حنلَحٍس ٕٔٛل نعيو َظَحً  فخَٓخ حنٔفهٗ حنطزقخص أيخ , حنًٔخو رٍٛ يٍ حنؼهؾ ٌٚٔد َٓخٍحً  حنًْ٘ رٔطٕر ٔنكٍ ,

 ، permafrost حنظـًي حنيحثًش حنظَرش رؤٓى ٚعَا فًٛخ , ئظيًٚش رٜفش ئخيٓخ رٍٛ يظـًيس حنًٛخِ طظم حنٛٓخ

 عٍ حنُخطؾ حنٜوَ كطخو يٍ طٜخىفّ يخ حكظٔخف يٍ طًكُٓخ ريٍؿش حنقٕس يٍ طكٌٕ حنظيفقخص ٌِْ أٌ ٔٚالكظ

 عٕحيم أ٢َ٘ حنُلٕ ٌْح عهٗ ٔطيفقٓخ حنظَرش حَٔٛخد ٜٚزق ػى ٔيٍ , يعٓخ ٔطـَفّ , حنًكخَٛكٛش حنظـٕٚش خصعًهٛ

   حنقطزٛش. رخنـٓخص حنٔطق يظخَْ ط٘كٛم
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 : Rock glaciersاٌثالخبد اًٌطؽ٠خ  .3

 , حنٜاوَ٘ حنَكاخو يـًعاخص ياٍ ْخثهاش أنُٔش رع٠ٓخ رطٌٕ فٙ طًظي كٛغ , حنـزهٛش حنًُخ١ق رؤٔىٚش هخٛش هخَْس

 َٔ٘اؤطٓخ حنَكخيٛاش حأل١َٗش ٌِْ ٔأٛم , حنـهٛيٚش حألَٓخٍ رؤٔىٚش  حنِحكفش حنـهٛي أنُٔش حنعخو يظَْٓخ فٙ ط٘زّ حنظٙ

 ؿٕحَاذ عهاٗ حَلايٍص رخنـًهاش ٛوَٚش الَِال خص ظٛـشَ َ٘ؤص أَٓخ حنزخكؼٍٛ رعٞ ٚعظقي حً , ؿيل يٕٟ  ُحل يخ

 حنؼالؿاخص ْاٌِ راؤٌ فهاَ ٍأ٘ ٔػًاش كقٛقٛاش ػالؿاخص ٍٔحٓاذ آَاخ حٜهاَ حنازعٞ ٚعظقاي رًُٛخ ، رطَٕٓخ انٗ حألٔىٚش

 حنَٔحٓااذ ياٍ رلًٕنظٓاخ حنَكهاش أػُاخو أػقهاض ػالؿاخص حنًخٟاٙ فاٙ كًهظٓاخ حنظاٙ حنَكخياخص ٓإٖ نٛٔاض حنٜاوَٚش

  . ٌٜح ْٙ كٛغ فوهفظٓخ

 

  األؼض١خ اإلٔٙعاِبد ػٓ إٌبردخ إٌّسعؼاد ث١ئخ فٟ اٌزؽق١ج١خ االؼض١خ األنىبي

  األؼض١خ ٚاإلٔٙعاِبد ٚاٌزؼؽ٠خ اٌزد٠ٛخ ث١ٓ اٌؼاللخ ٔز١دخ رٕهأ

 

  : اٌف١ض١خ .اٌّؽاٚذ1

 طـاَ٘ كٛاغ ، حنـخفاش ٗازّ حنًُاخ١ق فاٙ حنًُلايٍحص رٛجاش فٙ حن٘خثعش حنظَٓٛزٛش حنظٕحَْ يٍ حنف٠ٛٛش حنًَحٔف طعي

 طها  طُظقم ٔعُييخ حنَٔحٓذ يٍ كزَٛس كًٛخص ؿَٚخَٓخ عُي حألَٓخٍ طها ٔطلًم حنًطَ طٔخ ٢ يٕٓى فٙ ٔ ظٛش أَٓخٍ

 حنًُطقش فٕ  حنَٔحٓذ يٍ كًٕنظٓخ يعظى فظهقٙ ؿَٚخَٓخ َٓعش طظُخ ٚ حنًـخٍٔس حنًُوف٠ش حنًُخ١ق َلٕ حالَٓخٍ

 حنُٓاَ٘ حنًـاَٖ يُظٜف فٙ ٔهخٛش أٔال حنوُ٘ش حنَٔحٓذ ىيعظ فظظَٓذ فٙ كًخ ف٠ٛٛش يَحٔف يكَٕش حنٔٓهٛش

 حنف٠ٛاٛش حنًاَحٔف أٌ َـاي ناٌنا ، أ٠ٚاخ رائًٍْخ ُٚقٔاًخٌ فَعٍٛ انٗ حنَُٓ حَقٔخو غهٗ ٚئى٘ كخؿِ ٚظكٌٕ كٛغ

 كـى ٔٚقم حنًَطفعش حنًُطقش يٍ حنقَٚذ حألعهٗ ؿِثٓخ فٙ  اليٛئحنـ حنلٜٗ يٍ هُ٘ش ٍٔٔحٓذ كزَٛ ًٓا ًحص

 . حنًَطفعش حنًُطقش طها عٍ حرظعيَخ كهًخ َخعًش ٔطٜزق حنَٔحٓذ

 

 : .اٌكجطبد2

 حنيحههٛااش حألكإحٝ  ٛعااخٌ عُاي طقاا  يُزٔاطش ٓاإٓل عاٍ عزااخٍس ْٔاٙ ، حنٕ ظٛااش حنٜالَحٔٚش حنزلٛااَحص  ٛعاخٌ ْاٙ

 فااٙ طـًعااض حنظااٙ حاليااالف ٔكااٌنا ٔحنطااٍٛ حنغااٍَٚ يااٍ رَٔحٓااذ أٍٟااٛظٓخ طظغطااٗ ، حنًَطفعااخص رااٍٛ حنًلٜاإٍس

 طٔاخ ٢ رعاي حالكإحٝ رظهاا حنًلٛطاش حنًَطفعاخص ياٍ حنقخىياش حنٕ ظٛاش حألَٓاخٍ انٛٓاخ ؿهزظٓاخ ٔحنظاٙ حنٕ ظٛش حنزلَٛحص

   . ٔأيالف ٍٔحٓذ يٍ طلًهّ يخ طظَ  حنًٛخِ طظزوَ ٔرعييخ ، عهٛٓخ حاليطخٍ
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 الجيولوجيا التاريخية
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 اٌد١ٌٛٛخ١ب اٌزبؼ٠ط١خ

 

 حٌٜ، ٔط٘اًم ْاٌِ ريٍحٓاش طاخٍٚن حألٍٝ يُاٌ َ٘اؤطٓخ ٔكظاٗ (Historical geology) حنظخٍٚوٛشطوظٚ حنـٕٛنٕؿٛخ 

 )حنلٛخطٛش(. حنيٍحٓش يـًم حألكيحع حنفِٛٚخثٛش )حنطزٛعٛش( ٔحنع٠ٕٚش

حألٍٟاٛش،  نطزقاخصحألٍٝ َٕٔ٘و حنقاخٍحص ٔحنًلٛطاخص، ٔطاخٍٚن كَكاش ح حنطزٛعٙ نألٍٝ: ًٔٚ٘م طكٌٕ حنظخٍٚن (1)

 .ٔعًهٛااااااااااااااخص رُااااااااااااااخو حنـزااااااااااااااخل،ٔحنظغَٛحص حنًُخهٛااااااااااااااش نااااااااااااااألٍٝ ٔحنعٜاااااااااااااإٍ حنـهٛيٚااااااااااااااش فٛٓااااااااااااااخ

هٓإٍ  ٗكخل حنزٔاٛطش نٓاخ ٔنغخٚاشحنلٛخطٙ نألٍٝ: ًٔٚ٘م ريحٚخص هٍٕٓ حنلٛخس عهٗ حألٍٝ،حرظيحًو يٍ حأل حنظخٍٚن( 2)

 حنًوظهفش نهكخثُخص رًًهكخطٓخ حألٍر  ْٔٙ:  حإلَٔخٌ. ٌْٔح ًٚ٘م هٍٕٓ حألَٕحر

 يًهكش حنزيحثٛخص، ٔيًهكش حنطالثعٛخص ،ٔيًهكش حنُزخطخص، ٔيًهكش حنلٕٛحَخص . 

  اٌكدً اٌطجمٟ )اإلقزؽاردؽافٟ( :

عهٗ حنَغى يٍ أٌ حنٜوٍٕ حنُخٍٚش  ،% يٍ حنٔطق حنوخٍؿٙ نألٍٝ 75طغطٗ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش أكؼَ يٍ 

ش عهٗ ٓـم ٗزّ كخيم % يٍ كـى حنغالا حنٜوَ٘ نٓخ. ٔطلظٕٖ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛ 90ٔحنًظلٕنش طًؼم أكؼَ يٍ 

ٔطظًِٛ ٌِْ حنٜوٍٕ روخٛٛش حنظطزق . أ٘ طـً  حنلزٛزخص ٔحنفظخص حنٜهذ حنًكٌٕ نهطزقخص فٙ ٍٕٛس  ،نظخٍٚن حألٍٝ

طَطٛذ حنٜوٍٕ فٙ َظخو ٍأٓٗ ٚعكْ طَطٛزخً ُيُٛخً . ٔطعَا حنطزقش رؤَٓخ ؿٔى ْٔٙ هخٛٛش طٔخعي عهٗ  ،١زقخص 

فٕٓ أعى كٛغ ٚطهق عهٗ كم ؿٔى  ، layerأيخ يٜطهق  ،٠َٛي٘ يٍ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش أ٘ ١زقخص ٍٕٓرٛش يظَحكًش 

 ص ٔعيس أيظخٍزقش رٍٛ عيس يهًٛظَح٠َٛي٘ يٍ حنٜوٍٕ  ٕٓحو كخَض ٍٕٓرٛش أٔ َخٍٚش أٔ يظلٕنش. ٔٚظَحٔف ًٓا حنط

 ٔطفٜم حنطزقخص عٍ رع٠ٓخ حنزعٞ رؤٓطق طًٔٗ أٓطق حنطزخ ٛش.

 

  correlation: اٌّضب٘بح

حنظاٙ نٓاخ حنعًاَ  حألٍٟاٛش حنقٛاخو رًُاخهَس حنٜاوٍٕ عًم يقٛخّ ُيٍ ؿٕٛنٕؿٗ ، ًٚكٍ ططزٛقاّ فاٗ كام حنكاَسٚظطهذ 

اًحً ْٗ اٚـاخى حنعال اش حنِيُٛاش راٍٛ  فخن٠ًخْخس ،َفّٔ فٗ يُخ١ق حألٍٝ حنًوظهفش . ٔطعَا ٌِْ حنعًهٛش رخٓى حن٠ًخْخس

 طكخٍٔٚ ؿٕٛنٕؿٛش يفٜٕنش عٍ رع٠ٓخ حنزعٞ ؿغَحفٛخ ، ٔييٖ حٍطزخ١ٓخ رزع٠ٓخ حنزعٞ. 

عهاٗ أٓاخّ َٕعٛاش حنٜاوٍٕ حنًكَٕاش ناّ  ،طٔاًٛش حنٜاوٍٕ طٜاُٛف ْٕٔحنٕكيس حألٓخٓاٛش فاٗ formation اٌّزىْٛ

فبَّ ًٚكٍ اؿَحو حن٠ًخْخس رٍٛ حنًكخٗف فٗ يُخ١ق أهَٖ ، ٔطٕٟاٛق رعي طليٚي حنًظكٌٕ فٗ يُطقش يخ ٔيظَْٓخ . ٔ

 .عهاااااٗ أٓاااااخّ َٕعٛاااااش يااااايٖ طكخفئْاااااخ يااااا  يظكااااإٌ حنًُطقاااااش حألٔناااااٗ . ٔطٔاااااًٗ ْاااااٌِ حن٠ًاااااخْخس، حنًزُٛاااااش

 lithlolgic correlationحنٜوٍٕ ي٠خْخس ٛوَٚش ) نٛؼٕنٕؿٛش ( 

 ًٔٚكٍ اؿَحو حن٠ًخْخس رٍٛ حنظظخرعخص حنطزقٛش رُخًو عهٗ حنٕ٘حْي حنظخنٛش : 

 :  ث١ٓ اٌززبثؼبد اٌطجم١خ ح* نٛا٘ع اٌّضب٘ب

ْٔٗ ١َٚقش رٔٛطش طٔظعًم فق٢ عُييخ طكٌٕ يكخٗف حنطزقخص : of strata continuity(اقزّؽاؼ٠خ اٌطجمبد1)

هخٛش فٗ حنًُخ١ق  ،ظخرعخص طٕؿي فٗ كٕٝ طَٓٛزٗ ٔحكي يكٕ٘فش ٔئظًَس، ْٔٗ طٔظعًم عُي حن٠ًخْخس رٍٛ ط

 .  حنٜلَحٔٚش حنقخكهش أٔ حنًُخ١ق حنظٗ ٚقم فٛٓخ حنغطخو حنُزخطٙ. ٔكٛغ طقم حنظَحكٛذ حنـٕٛنٕؿٛش
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طعظًااي ْااٌِ حنقخعاايس عهااٗ أٌ  : Lithologic similarity ( اٌزهددبثٗ اًٌددطؽ2ٜ)

حنطزقخص ًحص حنوٜخثٚ حنٜوَٚش ٔحنًعيَٛش حنٕحكايس  اي طكإٌ يظطخرقاش فاٗ حنعًاَ ، 

ٌِ حنطَٚقااش أ٠ٚااخً رااٍٛ ٔرخنظااخنٗ ًٚكااٍ حن٠ًااخْخس رُٛٓااخ . ٔرااخنطز  ًٚكااٍ حٓااظويحو ْاا

ي ، ٔعهااٗ ئااخفش  َٚزااش يااٍ رع٠اآخ حنظااٗ طقاا  فااٗ كاإٝ طَٓااٛزٗ ٔحكاا حنظظخرعااخص 

 ( 9)ٗكم  حنزعٞ.

 

 (9نىً )                                                                                                                            

 

ًٚكاٍ حن٠ًاخْخس راٍٛ ١زقظاٍٛ أٔ  : Stratigraphic position similarity( رهبثٗ اٌٛضغ فٟ اٌززبثغ اٌطجمدٝ 3)

يلٍٜٕس رٍٛ ١زقخص يليىس حنعًَ ، أٔ طظًظ  رٕٟا  ١زقاٗ يًٛاِ فاٗ حنظظاخر  حنطزقاٗ ، كاؤٌ  حنطزقخصيـًٕعظٍٛ يٍ 

   ..َيم حألكًَ فٗ يُطقظٍٛ يوظهفظٍٛطكٌٕ حنطزقش يلٍٜٕس رٍٛ ١زقش يٍ حنطفم حأله٠َ ٔحن

                                      

رٍٛ طظخرعٍٛ يكٍَٕٛ يٍ يـًٕعش يٍ حنطزقخص حنًطٕٚش ًٚكٍ حن٠ًخْخس :  Structural position( اٌٛضغ اٌجٕبئٝ 4)

ر٘يس يغطخس رطزقخص يطٕٚش ريٍؿش أ م ، كٛغ ط٠خْٗ حنطزقخص حنًطٕٚش ر٘يس رزع٠ٓخ ، كًخ ط٠خْٗ حنطزقخص حنًطٕٚش 

 ريٍؿش أ م رزع٠ٓخ ؛ كٛغ ُٚظًٗ كم يُٓخ نظخٍٚن ؿٕٛنٕؿٗ يوظهف .

 

حنلفَٚخص ْٗ يخطلظّٕٚ حنٜوٍٕ حنَٓإرٛش  : fossil content( اٌّسزٛٞ اٌسفؽٜ 5)

ياٍ رقخٚاخ يظلـاَس نُزخطاخص ٔكٕٛحَاخص عخٗاض فاٗ حنًخٟاٗ ، أػُاخو طكإٌ حنٜاوَ حناٌٖ 

ٚلظٕٚٓااخ . ٔطًؼاام حنلفَٚااخص أْااى حنقااَحثٍ حنظااٗ طٔااخعي عهااٗ ىٍحٓااش حنطزقااخص ٔهاأَا 

 ( 10. )ٗكم َٕٓخ ٔأعًخٍْخ ٔي٠خْخطٓخ طك

 (  11نىً )                                                                                                                                            

  زبالد ضبيخ ِٓ اٌّضب٘بح 

        

ُْاخ  كاخالص أهاَٖ أكؼَطعقٛايحً ، ٚـاذ عهاٗ حنـٕٛنإؿٙ حناٌٖ ٚـاَٖ عًهٛاش نٗ حنقٕحعاي حنٔاخرقش نه٠ًاخْخس رخإلٟخفش ا

 زام اؿاَحو عًهٛاش يى حنظعخ اذ حنِيُاٙ حنٜالٛق فٛٓاخ ،ٔأٌ ٚلا ،حن٠ًخْخس فٛٓخ أٌ ٚظًظ  رقيٍ كزَٛ ياٍ حنلٛطاش ٔحنلاٌٍ 

 حن٠ًخْخس . ٔيٍ ٌِْ حنلخالص:

 

 r facies changelateral variation o* اٌزغ١ؽ اٌدبٔجٝ أٚ رغ١ؽ قسٕخ اٌؽٚاقت :

ٔيلظٕٚخطّ حنًعيَٛش  حص ٔيعخنى حنَحٓذ حنًكٌٕ نهٜوَ يؼم: َٕعٛش حنٜوَ حنَٕٓرٗ ْٗ يـًم يًِٛ faciesاٌكسٕخ 

، ٔرُٛخطّ حنَٕٓرٛش ، ٔحنًلظٕٖ حألكفٍٕٖ ٔغَْٛخ . ٔطليع هخَْس حنظغَٛ حنـخَزٗ أٔ طغَٛ ٓلُش حنَٔحٓذ عهٗ 

كٛغ طظَٓذ حنَٔحٓذ حنفظخطٛش حنوُ٘ش يؼم حنَيخل رخنقَد يٍ حن٘خ١ت ، طهٛٓخ انٗ حنيحهم  ؛كٕحا أكٕحٝ حنظَٓٛذ 

 faciesحنَٔحٓذ حنفظخطٛش حنُخعًش يؼم حنطفم ػى حنَٔحٓذ غَٛ حنفظخطٛش يؼم حنلـَ حنـَٖٛ ، ٔٚطهق يٜطهق ٓلُش 

ٔ ض  ِٙحو نطزقش ٔحكيس طَٓزض فحألؿ حنًٕحٟ  حنًوظهفش حنظٗ طظكٌٕ فٛٓخ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش . ٔكم ٌِْ نٜٛف ٌِْ

 ٔحكي عهٗ  خر 
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طظٕحؿي عيس رٛجخص طَٓٛزٛش فٗ  أٖ اَّ ًٚكٍ أٌَٛ يظ٘خرٓش يٍ حنُخكٛش حنٜوَٚش أٖ آَخ يظِحيُش ، ٔنكُٓخ غ، حنزلَ 

حنٕ ض َفّٔ عهٗ حيظيحى ئخكش ع٠َٚش يٍ  خر حنزلَ . ٔٚليع حنوطؤ عُييخ الط٠خْٗ أؿِحو ٌِْ حنطزقش الهظالا 

ٔعُي طظز  ١زقش ٍٕٓرٛش  .الطفخ ٓخ فٗ ُيٍ حنظَٓٛذ يكَٕخطٓخ حنٜوَٚش ، ٔفٗ حنٕح   كخٌ ٚظٕؿذ ي٠خْخس أؿِحثٓخ ، 

ٔحكيس ؿخَزٛخً ، فبَُخ َـي أٌ طها حنطزقش طظكٌٕ يٍ إَٔحر يوظهفش يٍ حنٜوٍٕ . َٔٚؿ  حنٔزذ فٗ ًنا انٗ أَّ ًٚكٍ أٌ 

نٕٛف يؼم   faciesطظٕحؿي عيس رٛجخص طَٓٛزٛش فٙ حنٕ ض َفّٔ عهٗ حيظيحى ئخكش ع٠َٚش . ٔٚٔظويو نفظ حنٔلُش 

 .  ٔنكٍ فٙ رٛجش طَٓٛذ يوظهفش  ض َفّٔ حنٕطها حنَٔحٓذ طكَٕض فٙ 
 

 رسع٠ع اٌؼّؽ ثبقزطعاَ اٌّالِر االقزؽاردؽاف١ٗ األضؽٜ

 

رخٓاظويحو رعاٞ حنًالياق حالٓاظَحطـَحفٛش  ٔرٜإٍس أى  ظخرعاخص حالٓاظَحطـَحفٛش حنًوظهفاشًٚكٍ اؿَحو حن٠ًخْخس رٍٛ حنظ

 حألهَٖ . ٔطٌكَ يٍ ٌِْ حنًاليق يخ ٚهٗ :

 

 طجبل١خ اٌّغٕبط١ك١خ اٌمع٠ّخ:*

اكايٖ حنٕٓاخثم حنليٚؼاش فاٗ طليٚاي أعًاخٍ رعاٞ حنٜاوٍٕ .  paleomangnetismطعظزَ ىٍحٓش حنًغُخ١ٛٔاٛش حنقيًٚاش 

ٓاٛظى نًإحى حنزَكخَٛاش أٔ فاٗ حنَٔحٓاذ ٔطقٕو ٌِْ حنيٍحٓش عهٗ حفظَحٝ أٌ ؿًٔٛخص حنليٚي حنًغُخ١ٛٔٗ حنًٕؿٕىس فٗ ح

حٓاذ طٕنٛش يلخٍْٔخ عهٗ حيظيحى هط١ٕ حنًـخل حنًغُخ١ٛٔٗ حنٔخثي نألٍٝ ٔ ض طزهٍٕ حنًٕحى حنزَكخَٛش أٔ طَٓٛذ حنَٔ

. ٔكٛغ اٌ حنًـاخل حنًغُخ١ٛٔاٗ ناألٍٝ طعاَٝ نالَقاالد )أٖ أٛازق حنقطاذ حن٘اًخنٗ ؿُٕرٛاخً ٔحنعكاْ( ، كًاخ طغٛاَ 

فابٌ كام فظاَس ياٍ  رخنُٔزش نأل طخد يٕٟ  حأل طخد كؼَٛحً ؿيحً ١ٕحل طخٍٚن حألٍٝ حنطٕٚم  رٔزذ كَكش حنكظم حنقخٍٚش

 خل حنًغُخ١ٛٔٗ نألٍٝ . طخٍٚن حألٍٝ طظًِٛ رخطـخِ يليى نال طخد، ٔكٌنا نهًـ

فااٗ عُٛااش حنًاإحى حنًئٍٓااش ًٚكااٍ طليٚااي عًَْااخ . ، ٔرًقخٍَااش ْااٌِ حالطـخْااخص حنًعَٔفااش رخطـااخِ حنًغُخ١ٛٔااٛش حنًظزقٛااش 

ٔطًٔٗ عًهٛش حٓظويحو يغُخ١ٛٔٛش حنٜوٍٕ نظليٚاي حنعًاَ حٓاظَحطـَحفٛخ رخنطزخ ٛاش حنًغُخ١ٛٔاٛش أٔ ١زخ ٛاش حنًغُخ١ٛٔاٛش 

عًاَ كام حالَعكخٓاخص حنًغُخ١ٛٔاٛش حنظاٗ كايػض هاالل كام كقزاش حنلٛاخس حنليٚؼاش ٔيعظاى كقزاش  ٔ ي أيكٍ كٔخدحنقيًٚش 

 ، ٔفظَحص حالَعكخٓخص. حنلٛخس حنٕٓطٗ . كٛغ طى طليٚي فظَحص حنًغُخ١ٛٔٛش حنعخىٚش 

 

 * طجبل١خ إٌظبئؽ :

حنظاٗ طوظاٌِ ْاٌٍٚ حنُظٛاٍَٚ يؼام حنًإحى حنًٕؿإىس راخنًل٢ٛ   َٖ أٖ عَُٜ ي  حنِيٍ فٗ حنًٕحى رٍٛ َظٛطظغَٛ حنُٔزش 

ٔٚعكااْ ٔؿاإى حنُظٛااٍَٚ فااٗ حنٓٛخكاام حنًظلـااَس نهكخثُااخص حنلٛااش فااٗ حنظظخرعااخص حنطزقٛااش حنظغٛااَ فااٗ َٔاازش حنُظٛااٍَٚ فااٗ 

ًوظهفاش . حنَٔحٓذ حنزلَٚش عزَ حنِيٍ ؛ يًخ ًٚكٍ يٍ حٓظويحو ٌِْ حنُٔزش فٗ اؿاَحو عًهٛاش حن٠ًاخْخس راٍٛ حنظظخرعاخص حن

 -ٔحالٓظَحَٕ٘ٛو     86 -ٔيٍ حنُظخثَ حنظٗ طٔظويو فٗ ٌْح حنًـخل َظَٖٛ عَُٜ حالٓظَحَٕ٘ٛو ، ًْٔخ : حالٓظَحَٕ٘ٛو 

 ، ٔحنهٌحٌ ُٚظَ٘حٌ رخنُٔزش َفٔٓخ فٗ حنزلخٍ حنليٚؼش .  87

ٜاوٍٕ حنلخٔٚاش نعُٜاَ ٔ ي طغَٛص َٔزش ٌٍْٚ حنُظٍَٛٚ ي  حنِيٍ ألٓزخد عيٚيس ، يُٓخ : حنظغَٛ فاٗ ٓاَعش طـٕٚاش حن

هااالل   87 –حنًلاا٢ٛ . ٔ ااي طِحٚاايص َٔاازش حالٓظَحَ٘اإٛو  حالٓظَحَ٘اإٛو ، ٔحنظغٛااَ فااٗ يعاايل ٔٛاإل ْااٌح حنًعاايٌ نًٛااخِ 

حنؤًش ٔعٍَ٘ٚ يهٌٕٛ ُٓش حألهَٛس يٍ عًَ حألٍٝ . ٔطلام كًٛاخص يلائىس ياٍ حالٓظَحَ٘إٛو يلام حنكخنٔإٛو فاٗ 

حنٓٛخكام ْاٗ حنُٔازش  خو حنزلَٚش . ٔرخنطز  طكٌٕ َٔزش َظخثَ حالٓظَحَ٘إٛو فاٗ ْاٌِ حنزُخو حنزهٍٕٖ نهٓٛخكم حنـَٛٚش نألكٛ

 انٗ حالٓظَحَٕ٘ٛو   87 -ٔطقيو حنلفَٚخص طٔـٛالً نهظغَٛحص فٗ َٔزش حالٓظَحَٕ٘ٛو  ٍحنظٗ ٚعٖٛ فٛٓخ حنكخث َفٔٓخ فٗ حنًٛخِ 
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، ٔرًقخٍَش حنُٔزش رٍٛ َظَٖٛ حالٓظَحَ٘إٛو فاٗ ْٛخكام حنلفَٚاخص رخنُٔازش حنًعَٔفاش نٓاٌح حنظغٛاَ  فٗ يٛخِ حنزلخٍ   86 -

، isotopic stratigraphyًٚكٍ طليٚي عًَ حنلفَٚش حنًئٍٓش ٔٚطهق عهٗ ٌِْ حنطَٚقش نظليٚي حنعًَ ١زخ ٛش حنُظخثَ 

زخ ٛاش ؛ هخٛاش فاٗ كفَٚاخص كقزاش حنلٛاخس حنليٚؼاش ، طْٔٗ يٍ حنطَ  حنليٚؼش حنظٗ ٓظٔخعي فٗ كم كؼَٛ يٍ حنً٘اخكم حن

 طلظفظ رخنُٔزش حألٛهٛش نُظخثَ حالٓظَحَٕ٘ٛو. حنظٗ الُحنض طلظفظ رٓٛخكهٓخ حألٛهٛش ىٌٔ طلٕل كًخ 

 

 * طجبل١خ اٌسعس : 

 eventعهٗ ٔؿّ حألٍٝ ، ًٔٚكٍ حٓاظويحو ١زخ ٛاش حنلايع  ًٚكٍ حإلٗخٍس انٗ حنعيٚي يٍ حألكيحع  حنظٙ طليع رَٔعش

stratigraphy : َفٗ طليٚي أعًخٍ حنٜوٍٕ ٔحن٠ًخْخس رُٛٓخ . يٍ ٌِْ حألكيحع ٌَك 

 

ٔنٓاخ ، ْٔاٙ ١زقاش ٍ ٛقاش طًؼام فظاَس ُيُٛاش يلائىس  :Key bedأٚ اٌطجمخ اٌعاٌخ  marker bedاٌطجمخ ا١ٌّّؿح . 1

أٔ ياٍ عايى ياٍ حنطفإف يؼم : ١زقخص حنَيخى حنزَكخَٗ حنظٙ طكَٕض يٍ ١فق رَكخَٙ ٔحكي ٗاكم  حَظ٘خٍ ؿغَحفٙ ٔحٓ  

ٓااطلخً يظِحيُااخً عهااٗ  حنزَكخَٛااش حنًظالكقااش ، ٔطغطااٗ فالا حنكٛهاإيظَحص حنًَرعااش يااٍ ٓااطق حألٍٝ ، ْٔااٗ نااٌنا طقاايو

. كًاخ أٌ ُْاخ  رعاٞ حنطزقاخص حنيحناش ئخفخص كزَٛس ، ٔطٔخعي فٗ طليٚي أعًخٍ حنٜوٍٕ حنلخٔٚش نٓاخ ٔحن٠ًاخْخس رُٛٓاخ 

يؼاام حنطزقااش حنَ ٛقااش يااٍ حنَٔحٓااذ حنغُٛااش رًعاايٌ حإلَٚٚاايٕٚو فااٗ َٓخٚااش حنعٜااَ  ،حنظااٗ طُظ٘ااَ عهااٗ ٔؿااّ حألٍٝ ككاام

حنطزخَٖٗٛ . ٌْٔح حنًعيٌ ٗلٛق نهغخٚش فٗ حنقَ٘س حألٍٟٛش ، ٔنكٍ ٔؿٕىِ رظَكِٛ عاخل، فاٗ َٓخٚاش حنعٜاَ حنطزخٗاَٖٛ 

ٔياٍ  ص ٝ رـَو ٓاًخٖٔ يًاخ أىٖ اناٗ حَقاَحٝ عيٚاي ياٍ حنكخثُاخص حنلٛاش ٔيُٓاخ حنيُٚخٛإٍحَٚؿ  انٗ حٛطيحو حألٍ

 .   glacial tillحنطزقخص حنيحنش أ٠ٚخً ١زقخص حنلَٚغ حنؼهـٗ 

                                                  

حنزلَ ىٍٔس ١غٛخٌ  طليع عًهٛخص حنظَٓٛذ ايخ أػُخو :  Time of maximum inudationأقطر اٌّع األلًٝ . 2

أٔ حَلٔخٍِ . ًٔٚكٍ ٍٛي حنٔطق حنٌٖ ٚكٌٕ فّٛ حنظَٓٛذ  ي كيع أػُخو أ ٜٗ طقيو نهزلَ ، أٔ عُاي أ ٜاٗ طَحؿا  ناّ 

 ْخس.فٗ عيس يُخ١ق يظزخعيس ٔحن٠ًخْخس رُٛٓخ . ٔطًؼم ٌِْ حألٓطق كئىحً ُيُٛش ؿٛيس ، طفٛي كؼَٛحً أػُخو عًهٛش حن٠ًخ

 

 اٌ حنَ خثق حنلٕنٛش عزخٍس عٍ ١زقخص ىحنش طظكٌٕ َظٛـش نهظغَٛحص حنًُخهٛش حنفٜهٛش ،  :  Varvesٌؽلبئك اٌس١ٌٛخ  ا .3

 اكيحًْخ ٍ ٛقش ًحص كزٛزخص َخعًش  ٔطٕؿي فٗ حنزلَٛحص حنـهٛيٚش. ٔحنَ ٛقش حنلٕنٛش عزخٍس عٍ ُٔؽ يٍ حنطزقخص 

 ٔحألهَٖ أكؼَ ًٓكخً ًحص كزٛزخص غَٛ يظـخَٔش . ٔكٛغ اَّ الٕٚؿي ط٘خرّ رٍٛ ٌِْ حألُٔحؽ َظٛـش نظغَٛ حنظَٔا 

  .حنًُخهٛش يٍ عخو انٗ عخو ، فبَّ ًٚكٍ حٓظويحو ٌِْ حنَ خثق نه٠ًخْخس رٍٛ حنظظخرعخص حنًوظهفش 

 

 * طجبل١خ اٌززبثؼبد : 

حنٔـم حنطزقٗ انٗ طٔظويو عال خص عيو حنظٕحفق حإل هًٛٙ ٔحنظٙ طعزَ عٍ ْز١ٕ عخو فٙ ئظٕٖ ٓطق حنزلَ فٙ طقٔٛى 

يااٍ . ٔحنظظااخر  ْاإ حنٕكايس حألٓخٓااٛش حنًٔااظوييش فااٗ ١زخ ٛاش حنظظااخر ، ْٔاإ عزاخٍس عااٍ يـًٕعااش sequencesطظخرعاخص 

، طُ٘اؤ ياٍ طغٛاَحص فاٗ ئاظٕٖ ٓاطق حنزلاَ. فؤػُاخو عيو طٕحفق يٍ أعهٗ ٔيٍ أٓافم حنطزقخص حنَٕٓرٛش، ٚليْخ ٓطق

فبٌ حنَٔحٓذ طٓز٢ عُي ىهٕل حنَُٓ انٗ حنزلَ. ٔطِىحى طهاا حنَٔحٓاذ طايٍٚـٛخً َٔٚطفا   اخر حنزلاَ؛   طكٌٕ ىنظخ ََٓٚش

ٔطظاَحكى حنَٔحٓاذ حنطًٛٛاش عهاٗ ْاٌح حنٔاطق حنـيٚاي، كٛاغ   كظٗ ٜٚم انٗ ئظٕٖ ٓاطق حنزلاَ نظُ٘اؤ أٍٝ ؿيٚايس

فابٌ  ق حنزلاَ َظٛـاش ْزا١ٕ طكظإَٗ ياؼال خ عيس كٛهٕ يظَحص فٗ حنزلَ هالل يالٍٚٛ حنٍُٔٛ ؛ فابًح حٍطفا  ٓاططظقيو حنينظ

 ه٢ حن٘خ١ت ٚظلَ  عيس كٛهٕيظَحص ىحهم حألٍٝ ، ٔطُ٘ؤ ىنظخ ؿيٚيس فٕ  طظخر  حنينظخ حنٔخرق .

عزاخٍس عاٍ طـًعاخص كزٛاَس ياٍ حنَٔحٓاذ حنزلَٚاش ، طَٓازض عهاٗ حنقاخٍحص، عُاييخ َٚطفا  ئاظٕٖ  ٔ ي طكٌٕ حنظظخرعخص

 ٕٖ. ًٔٚؼم حنظظخر  حنٕحكي عَ٘حص حنًالٍٚٛ ياٍ حنٔاٍُٛ، ٚكإٌ ئاظٗخ١ت حنًل٢ٛ عهٗ حنقخٍس نٛكٌٕ رلخٍحً فٕ  حنقخٍٚش

ػخَٛاش  ْاٌح  ٔ اي كاخٌ ئاظٕٖ ٓاطق حنزلاَ حنزلَ  ي حٍطف  هالنٓخ عهٗ حنقخٍس ، ػى ٚعٕى ئاظٕٖ حنزلاَ نالَوفاخٝ ياَس 

حيظيحى ُيخٌ حنلٛخس حنظاخَْس أعهاٗ يًاخ ْإ عهٛاّ فاٗ حنٕ اض حنلخٟاَ ، ٔٚعإى حٍطفاخر أٔ حَوفاخٝ ئاظٕٖ ٓاطق عهٗ 

 حنزلَ انٗ عيس عٕحيم ، يُٓخ : 
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 اٌزغ١ؽ فٟ ِؼعي ضؽٚج اًٌٙبؼح ػٕع اٌس١ٛظ ٚقظ اٌّس١ط١خ :. 1

ْٗ حٍطفخعخص عهٗ  خر حنزلَ  طظكٌٕ َظٛـش الَزؼخ     mid-oceanic ridges فبٌ حنلٕٛى ٢ٓٔ حنًلٛطٛش  ٔكًخ َعَا

حنٜٓخٍس فظظكٌٕ  َ٘س أٍٟٛش ؿيٚيس . ٔٚظَطذ عهٗ هَٔؽ حنٜٓخٍس حطٔخر  خر حنزلَ أٔ حنًل٢ٛ ؛ رلٛغ طغطٗ حنًٛخِ 

ظَٕٗ ألنٕحف حنقَ٘س حألٍٟٛش فظَحص يٍ حنٓئو ، طئو ٔٚعقذ حنُ٘خ١ حنظكٔرخنظخنٗ طكٍٕٚ طظخرعخص ؿيٚيس   يُخ١ق ؿيٚيس

عال ش عيو طٕحفق طًؼم َٓخٚش  نعيس يالٍٚٛ يٍ حنٍُٔٛ  ُٚكًٖ هالنٓخ حنلٛي فُٛوفٞ ئظٕٖ ٓطق حنزلَ ؛ نظليع

حنظظخر  ٔ ي  يٍ أٌ ٓطق حنزلَ َٚطف  رٔزذ هَٔؽ حنٜٓخٍس عُي حنلٕٛى ٢ٓٔ حنًلٛطٛش ، كٕحنٗ عَ٘س أيظخٍ كم 

 .ُش يهٌٕٛ ٓ

 

 أسكبؼ ٚرمعَ اٌّثبٌح اٌمبؼ٠خ :  . 2

ٚئىٖ أَلٔخٍ ٔطقيو حنًؼخنؾ حنقخٍٚش انٗ طغَٛ كخى فٗ ئظٕٖ ٓطق حنزلَ كٛغ ٚظَطذ عهٗ ُٚخىس حنظغطٛش حنؼهـٛش ٓلذ 

كًٛخص كزَٛس يٍ حنًٛخِ ٔهَٔؿٓخ يٍ ىٍٔس حنًٛخِ فٗ حنطزٛعش، ٔٚعظقي أٌ ئظٕٖ ٓطق حنزلَ  ي حَوفٞ الكؼَ يٍ 

حنَحر  ، هالل حنًهَٕٛٗ ُٓش حألهَٛس يٍ عًَ حألٍٝ  يخثش يظَ عيس يَحص، ٔهالل حنعٍٜٕ حنـهٛيٚش فٗ حنعَٜ

 يٍ أكيع حنطَ  حنطزخ ٛش حنًٔظوييش فٙ حن٠ًخْخس .  sequence stratigraphyٔطعظزَ ١زخ ٛش حنظظخرعخص 

 

   طٍك اٌؼّؽاٌّ

 

رخنٍُٔٛ ياٍ حٌٜ ، اٌ يقٛخّ حنِيٍ حنـٕٛنٕؿٙ ال ٚ٘ظًم فق٢ عهٗ يقٛخّ َٔزٙ ٔنكُّ ًٚ٘م أ٠ٚخً يقٛخٓخً يطهقخً يقيٍحً 

رُٓخٚاش حنقاٌَ  ٔيظَحكزخً ي  حنقٛخّ حنُٔزٙ ، ٔٚالكاظ أٌ يقٛاخّ حناِيٍ حنُٔازٙ  اي رُاٙ طايٍٚـٛخً كظاٗ أهاٌ ٗاكهّ حنلاخنٙ

حنظخٓ  عَ٘ ، أيخ يقٛخّ حنعًَ حنًطهق فقي ططٍٕ يٍ هالل عهى حنِيٍ حنـٕٛنٕؿٙ رعي حكظ٘خا هاخَْس َ٘اخ١ حإلٗاعخر 

 .  حنٌٍ٘ ٔططزٛقخطٓخ عهٗ حنًعخىٌ

 أقف اٌزمع٠ؽ اإلنؼبػٟ : 

ٚزُٗ حنظقيَٚ حإلٗعخعٙ عهٗ هخَْس أٌ ُْخ  كؼَٛحً يٍ حنٌٍحص غَٛ ػخرظش، ٔرخنظخنٙ حنظغَٛ رخٓظًَحٍ انٗ كخنش أكؼاَ ػزخطاخً 

ٚائى٘ راائٍِ اناٗ حَزعخػااخص radioactive decayٔأ ام ١خ اش ، ٔطَطااذ عهاٗ عًهٛاش حنظغٛٛااَ ْاٌِ حٟاًلالل اٗااعخعٙ 

ٔٚٔااًٗ حنُااخطؾ ياٍ حالٟااًلالل حإلٗااعخعٙ  Parentحناٌ٘ ط٠ااًلم َٕحطااّ اٗاعخعٛخً ٚٔااًٗ حنٕنإى اٗاعخعٛش ، ٔحنعُٜااَ 

 . daughterحنٕنٛي 

 radioactive decayاالضّسالي اإلنؼبػٟ : 

 اٌ عيٚيحً يٍ حنُظخثَ حنً٘عش ٔحنظٙ كخَض يٕؿٕىس ٕٚيخً يخ فٙ حألٍٝ  ي حًٟلم ٔنى ٚزق نٓخ ٔؿٕى حٌٜ َٔٚؿ  حنٔزذ 

 فٙ ًنا انٗ أٌ يعيالص حالًٟلالل حنٌحطٙ نٌِٓ حنعُخَٛ كخَض َٓٚعش ، ٔي  ًنا فًخُحل ٕٚؿي كظٗ حٌٜ حنقهٛم يٍ 

 حنُظخثَ حنً٘عش ٔحنظٙ طظلٕل رز٢و . ٔ ي رُٛض حنيٍحٓش حنًعًهٛش حني ٛقش نهُظخثَ حنً٘عش أٌ يعيالص حالًٟلالل ال طظؤػَ

فٙ  رؤٚش طغَٛحص فٙ حنزٛجش حنطزٛعٛش أٔ حنكًٛٛخثٛش ، ٔنٌنا ال ٚظغَٛ يعيل حالًٟلالل نُظَٛ يخ ٕٓحو كخٌ فٙ حنٕٗخف أٔ 

حنٜٓخٍس أٔ فٙ حنٜوَ حنَٕٓرٙ ، ٌِْٔ َقطش يًٓش طٕٟق أٌ يعيالص حالًٟلالل حإلٗعخعٙ ال طظؤػَ رؤٚش عًهٛخص 

 ؿٕٛنٕؿٛش . 
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 ٔٚظَطذ عهٗ حالًٟلالل حإلٗعخعٙ : 

         ( حَطال  ؿًٔٛخص أنفخ 1)

 ( حَطال  ؿًٔٛخص رٛظخ 2)

 (                                                        4ٗكم )ذ حنُٕحس انكظََٔخً يٍ هخٍؿٓخ . ( طكظ3ٔ)

 

 (4نىً )                                                                                                                                        

 

ٔعُييخ طُطهق ؿًٔٛخص أنفخ َظٛـش حالًٟلالل حإلٗعخعٙ فبٌ َٕحس حنعَُٜ حنٕنٕى طفقي رَٔطٍَٕٛ َٕٔٛطٍََٔٛ ، ٔٚظكٌٕ 

عاٍ حنُظٛاَ حنٕنإى  ياٍ ؿخَاذ فهاَ  2كًاخ ٚقام حنعايى حناٌٍ٘ فٛاّ رًقايحٍ   4َظَٛ ٔنٛي ؿيٚي ٚقم عيى حنكظهش فّٛ رًقايحٍ 

خً ٔٚظلٕل أكي حنُٕٛطََٔخص فٛٓخ انٗ رَٔطٌٕ ، ٔرخنظخنٙ طزقاٗ كظهاش حنُإحس َطال  ؿًٔٛخص رٛظخ ٚـعم حنُٕحس ططهق انكظََٔ

 ، ٔٚظكٌٕ َظَٛ ؿيٚي  ٔفٙ كخنش حكظٔخد انكظٌَٔ ، ٚهظق٢ أكي رَٔطَٕخص َٕحس  1ػخرظش ، رًُٛخ ِٚٚي حنعيى حنٌٍ٘ رًقيحٍ 

ٔٚظكٌٕ َظَٛ  1عيى حنٌٍ٘ رًقيحٍ حنعَُٜ انكظََٔخً يٍ حنًيحٍ حنوخٍؿٙ ٔٚظلٕل انٗ َٕٛطٌَٔ يًخ ٚظَطذ عهّٛ َقٚ حن

 .ؿيٚي ، رًُٛخ طزقٗ حنكظهش ػخرظش 

 

            :  ِؼعي االضّسالي اإلنؼبػٟ

اٌ حنقخٌَٕ حألٓخٓٙ فٙ حالًٟلالل حٗعخعٙ ػخرض  ْٕٔ : َٔزش ًٍحص حٛم )حنٕنٕىس( حنظٙ ط٠ًلم اٗاعخعٛخً أػُاخو كام 

عَا أٌ يعايل حنلهام أٔ حالٟاًلالل حإلٗاعخعٙ ياٍ عُٜاَ ٔنإى ٔيٍ حنًٓى أٌ َٔكيس ُيُٛش ْٙ ىحثًخً حنُٔزش َفٔٓخ  

 نُظَِٛ حنٕنٛي ٚكٌٕ رًعيل ػخرض ال ٚظغَٛ ، ًٚٔٗ ػخرض حنظلهم .

ْٔاٙ حنفظاَس حنِيُٛاش حنالُياش ألٌ ٚظلإل َٜاف  Half-lifeٔٚظًِٛ كم عَُٜ ي٘  رفظَس ُيُٛش طًٔٗ عًاَ حنُٜاف 

عيى ًٍحص عَُٜ ي٘  يخ انٗ حنُظَٛ غَٛ حنً٘  . ٔٚليع حنظلهم حإلٗعخعٙ رًعيل ُْيٓٙ أ٘ أٌ عيىحً يخ ياٍ َٕٚاخص 

( رعي ئٍَ فظَس عًَ َٜف ٔحكيس ، رًُٛخ َٜف ْاٌح  N/  2( ٚظزقٗ َٜف عيىْخ ي٘عخً  )  N0عَُٜ ي٘  يعٍٛ  ) 

( ٓٛزقٗ ي٘عخً رعي ئٍَ فظَس عًَ َٜف أهَٖ ٔرعي ئٍَ فظَس عًاَ َٜاف  N/  4حنعيى حألٛهٙ  )  حنعيى  أ٘ ٍر 

 ( ، ْٔكٌح انٗ يخال َٓخٚش . N/  8أهَٖ ٓٛزقٗ ػًٍ حنكًٛش حألٛهٛش ) 

حنً٘اعش ، ٔٚقيٍ عًَ حنعُٛش حنـٕٛنٕؿٛش راخنفظَس حنِيُٛاش حنًُق٠اٛش يُاٌ طزهإٍ حن٘ازكش حنزهٍٕٚاش نهًعايٌ حنلاخٔ٘ نهاٌٍحص 

ٛاافَحً   ٔٚكإٌ حنعًااَ عُاي نلظااش حنزيحٚااش ٛافَحً ، ٔطكاإٌ َٔاازش ًٍحص حنُظٛاَ حنً٘اا  ناٌٍحص حنُظٛااَ غٛااَ حنً٘ا  عُيثااٌ

ٔطقيٍ حنفظَس حنِيُٛش يٌُ حنظزهٍٕ رقٛخّ َٔزش َٕٚخص حنُظَٛ حنً٘  انٗ َٕٚخص حنُظٛاَ غٛاَ حنً٘ا  فاٙ حنًعايٌ . ٔراخنطز  

كٌٕ يعهٕيخً ٠َٚٔد فٙ َٔزش َٕٚخص حنُظَٛ حنً٘  انٗ َٕٚخص حنُظَٛ غٛاَ فبٌ عًَ حنُٜف نهعَُٜ حنً٘  ٚـذ أٌ ٚ

، فٌٓح ٚعُاٙ أٌ  1:1فٙ عُٛش يخ طٔخٔ٘   206انٗ حنَٛخٙ  238حنً٘ . عهٗ ٓزٛم حنًؼخل اًح كخَض َٔزش حنٍٕٛحَٕٛو  

َٜاف حنًااخىس حألٛاهٛش يااٍ حنٍٕٛحَٛإو  ااي طلههاض انااٗ ٍٛااخٙ ، أ٘ ي٠اض فظااَس عًاَ َٜااف ٔحكايس ٔكٛااغ أٌ عًااَ 

 يهٌٕٛ ُٓش  فبٌ ٌْح ٓٛكٌٕ عًَ حنعُٛش .  4510ْٕ  238حنُٜف نهٍٕٛحَٕٛو 
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  اٌز١ًٕف اٌطجمٟ )اإلقزؽاردؽافٟ( 

 

ٔط٘اًم ٔكايحص حناِيٍ  ١ٕل حألكيحع حنـٕٛنٕؿٛاش حنًوظهفاشانٗ ٔكيحص غَٛ يظٔخٔٚش رُخًو عهٗ   ٔى حنِيٍ حنـٕٛنٕؿٙ

يَطزش يٍ حأل١ٕل انٗ حأل َٜ.  ageٔحنعًَ  epochٔحنلٍٛ  periodٔحنعَٜ  eraٔحنلقذ  eonحنـٕٛنٕؿٙ : حنيَْ 

حنٜاوٍٕ حنظاٙ فظ٘اًم  time - rock unitsحنِيُٛاش  حنٕكايحص حنطزقٛاش ٔٚعظزَ حنعٜاَ حنٕكايس حنِيُٛاش حألٓخٓاٛش. أياخ 

. ْٔاااٙ ط٘ااااًم ٔكااايس ٛااااوٍٕ طَٓااازض هاااالل حنفظااااَس حنِيُٛاااش حنًٔااااخٔٚش نٕكااايس حنااااِيٍ حنـٕٛنااإؿٙ حنًقخرهاااش نٓااااخ

ٔٚقخراام  systemٔحنُظااخو  ،ٔٚقخراام حنلقااذ erathemٔحنظـًاا  أٔ ٛااوٍٕ حنلقااذ  ،ٔطقخراام حناايَْ eonothemحناايَْ

ٔطؤهااٌ كاام ٔكاايطٍٛ يظقااخرهظٍٛ يااٍ حنٕكاايحص ،ٔطقخراام حنعًَ stage ٔحنًَكهااش ،ٔٚقخراام حنلااٍٛ seriesٔحنُٔااق  ،حنعٜااَ

ٔحناٌ٘ ٚ٘اًم  CambrianPeriodٚطهاق عهاٗ حنعٜاَ حنكًزاَ٘ Cambrianفًٜطهق حنكًزاَ٘ ، حنٔخرقش أًٓخ ٔحكيحً 

 Cambrianرًُٛاخ ٚ٘اَٛ يٜاطهق َظاخو حنكًزاَ٘ ،يهٛإٌ ٓاُش ي٠اض 500اناٗ  570حنفظَس حنِيُٛش حنًًظيس راٍٛ َلإ 

system ٗطَٓزض هالل طها حنفظَس حنِيُٛش كم حنٜوٍٕ حنظٙ ان. 

 اٌؼّٛظ اٌد١ٌٛٛخٟ : 

 خ  أكايػٓ كظاٗ يكَٕخطٓاخ أ ايو ياٍ حألٍٟاٛش حنق٘اَس طكإٌ حنظاٙ حنٜاوٍٕ نـًٛا  حنكخيام حنظظاخر  عهاٗ ٚطهاق يٜاطهق ْٕ

 حنـٕٛنٕؿٙ حنعاخو ٔحنعًٕىيعُٛش.  يُطقش فٙ حنًًؼم حنكخيم حنٜوَ٘ حنظظخر  عهٗ نهيالنش أكٛخَخ حنًٜطهق َفْ ٔٚٔظعًم

 ًٚكاٍ أَاّ رفاَٝ ٔحكي ٔكظٗ يكخٌ فٙ كخيالً  يًؼالً  ال ٕٚؿي ْٕٔ طٍٜٕ ٔأ ٔٛف كم طفخٛٛم يٍ رّ ٔيخ ١ٕنّ ٚفٕ 

 أٌ يُاٌ حنـٕٛنٕؿٙ حنِيٍ نكم يًؼالً  كٌٕخ نٍ طفبَٓ حألٍٝ أَلخو ؿًٛ  فٙ حنًٕؿٕىس حنٜوٍٕ نـًٛ  كخيم ٓـم ؿً 

 َظؾ حنظَٓٛذ طٕ فأٔ  حَقطخر فظَحص طًؼم حنظٙ حنظٕحفق عيو يٍ كؼَٛس ػغَحص ٓٛظوههّ ألَّ ٛهزش  َ٘س نألٍٝ طكَٕض

حنطٕٚام.  حنـٕٛنإؿٙ حنظاخٍٚن ياٍ كؼٛاَس أُيُاش فاٙ حألٍٟٛش حنقَ٘س حَظخرض حنظٙ حنًوظهفش حألٍٟٛش حنلَكخص َ٘خ١ عٍ

ش عًهٛا هاالل ياٍ ع٘اَ حنظخٓا  حنقاٌَ ؿٕٛنٕؿٛإ انٛٓاخ طٕٛام حنظاٙ حنكزٛاَس حإلَـاخُحص أكاي حنـٕٛنٕؿٙ حنعًٕى ٔٚعظزَ

 عًهٛش هالل ٔيٍ حنـٕٛنٕؿٌٕٛ ْئالو طًكٍ ٔنقي.   ٔحكي نِيٍ حنظخرعش حنطزقٛش حنظظخرعخص رٍٛ حنَر٢ ًٚكٍ ألَّ حن٠ًخْخس

يَكااذ  ٍأٓااٙ  طااخر عااٍ عزااخٍس ْاإ geologic columnؿٕٛناإؿٙ عًاإى ؿًاا  حنعااخنى يااٍ ئااظٕٖ عهااٗ حن٠ًاخْخس

حنُٔازٙ.  حنعًاَ عهاٗ أهاَٖ أىناش أ٘ حنلفاَ٘ أٔ يلظٕحْاخ أٓاخّ عهٗ ُيُٙ طَطٛذ فٙ حنًعَٔفش حنطزقخص طظخر  ٚلظٕ٘

 نٕكيحص هَحث٢  ٍٓى أٔ ٔٛف َظٛـش  حٌٜ كظٗ عهّٛ حنظلُٔٛخصخل اىه أٔٚظى حنعخنًٙ حنًقٛخّ ٌْح انٗ ٠ٚخا ٔيخُحل

 حنٜاوَٚش حنٕكايحص طقخرم حنِيُٙ حنًيٖ يوظهفش ٔكيحص انٗ حنـٕٛنٕؿٙ حنظخٍٚن كم حنـٕٛنٕؿٌٕٛ أكؼَ. ٔٚقٔى ٛوَٚش

 حألٍٝ. ٔ اي نظاخٍٚنgeologic time scale  حنـٕٛنإؿٙ حناِيٍ يقٛاخّ يـًٕعٓاخ فاٙ ٔط٘اًم حنـٕٛنإؿٙ نهعًإى

  َٔظاَح  ٔرَٚطخَٛاخ ٍٔٔراخأ غاَد ٍيا عهًاخو ٚاي عهاٗ ع٘اَ حنظخٓا  نقاٌَح هالل حنَثٛٔٛش حنِيٍ يقٛخّ ٔكيحص أىههض

 رخٓاظويحو أ اٛى  اي حناِيٍ يقٛاخّ فبَاّ حنٕ اض ًناا فاٙ يعَٔفاخً  ٚكاٍ ناى حنً٘عش حنًٕحى رخٓظويحو حنًطهق حنعًَ طليٚي ألٌ

 حنعٍَ٘ٚ. حنقٌَ اؿخُطٓخ فٙ رعي حنِيٍ يقٛخّ نٕكيحص حنًطهقش حنظقيَٚحص أٟٛفض حنُٔزٙ. ٔ ي حنعًَ  ٛخّ ١َ 

  اٌد١ٌٛٛخٟ رمك١ّبد اٌؿِٓ

( 4600-544ًٚظي يٍ ) حنوفٛش انٗ ىٍَْٚ أٔ أريٍٚ ًْخ ىَْ حنلٛخس( يهٌٕٛ ُٓش  ي  ٔى 4600اٌ عًَ حألٍٝ ٔحنزخند )

 :  ُٓش، ٔفًٛخ ٚهٙ َٗف يز٢ٔ نكم يٍ ٌٍْٚ حنيٍَْٚ ( يه544ٌٕٛ-0يهٌٕٛ ُٓش، ٔىَْ حنلٛخس حنظخَْس ًٚظي يٍ )

 (Cryptozoic Eon): اٌّكززؽحأٚ أثع اٌس١بح  اٌس١بح اٌطف١خ أٚالا: ظ٘ؽ

 

، ْٕٔ يظًؼم رًـًٕعش حنٜوٍٕ حنقيًٚش حنظٙ ط٘اكم كـاى (Precambrian Eon) حنكخيزَ٘ٚعَا أ٠ٚخً ريَْ يخ  زم 

حنظ٘إِ. نكاٙ طُاظؾ  حنقخٍٚش، ٔال ٕٚؿي حنقَ٘س حنًلٛطٛش. أغهزٓخ ٛوٍٕ َخٍٚش ٔٛاوٍٕ يظلٕناش ٗايٚيس ٔحٓ  يٍ حنقَ٘س

 حنًُؼُٛش ٔحنًظفهقش ٔحنظٙ حهظَ ضحنزَكخَٛش  ٌِْ حنٜوٍٕ، ال ري يٍ ٔؿٕى ًٓا كزَٛ يٍ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش ٔحنٜوٍٕ
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حنٜوٍٕ حنـَحَٛظٛش . ٛوٍٕ ٌْح حنيَْ طلظٕ٘ فق٢ عهٗ حنقهٛم يٍ يظلـَحص حألٗكخل حنلٛخطٛش حألٔنٛش أٔحنزيحثٛش ؿايحً.  

   خٍس ٜٚزق ٛعذ ؿيحً، اًح نى ٚكٍ  خٍس انٗ  رئٌ حنًظلـَحص حن٘خثعش فخٌ يقخٍَش حنطزقخص حنٜوَٚش حنًُفَىس يٍ

عًاَ حنٜاوٍٕ  نًعَفاش . طقيو ٍثٛٔٙ فٙ كم ٗفَس ٌْح حنيَْ ًٚكاٍ طلقٛقاّ رخٓاظويحو ١َحثاق حنُظاخثَ حنً٘اعشئظلٛالً 

حنوفٛاش ٔرخنظاخنٙ يعَفاش عًاَ حنعيٚاي ياٍ حألكايحع  حنُخٍٚش ٔحنًظلٕنش، ٌِْ حألعًخٍ طِٔىَخ رظقًٔٛخص يًٓاش نايَْ حنلٛاخس

 Hadean) أٔ حنٓٛاي٘ ع طقٔاًٛخص ػخَٕٚاش ْاٙ: حنلقزاش حنوفٛاشحنلٛخس حنوفٛش اناٗ ػاال حنَثٛٔش حنظٙ ٔ عض فّٛ. ٚقٔى ىَْ

Eon) ٔٚطهق عهٛٓخ فاٙ رعاٞ حنًَحؿا  رِياخٌ حنالكٛاخس، ٔكقزاش (حٍٜكاٙ أٔ كقزاش حنلٛاخس حنٔالٛقشArchean ) ٔكقزاش

 .عًَْخ حنًٔظوَؽ رخنُظخثَ حنً٘عش ٔنٛٔض رخنًظلـَحص ، ٔحنظٙ  ًٔض حعظًخىحً عهٗ(Proterozoic) حنلٛخس حألٔنٛش

 

   ( Phanerozoic Eon)أٚ أثع اٌس١بح اٌظب٘ؽح: ظ٘ؽثب١ٔبا: 

طعقٛايحً )ط٘إٚٓخً( ٔطلظإ٘ عهاٗ حنعيٚاي ياٍ  أ ام أكيع عًاَحً ياٍ ٛاوٍٕ ىْاَ حنلٛاخس حنوفٛاش، ْٔاٙ ٛوٍٕ ٌْح حنيَْ

حنوفٛاش ي٠خْخطٓخ عخنًٛخً عهٗ َطخ  ٔحٓ . حنًيس حنظٙ أعقزض َٓخٚش ىَْ حنلٛاخس  حنًظلـَحص حنظٙ يكُض حنـٕٛنٕؿٍٛٛ يٍ

ئٍَ حنِيٍ فٙ ْاٌح حنايَْ  ٛوٍٕ ٌْح حنيَْ غُٛش رخنًظلـَحص. (Phanerozoic Eon) ريَْ حنلٛخس حنظخَْس ٚيعٗ

ااـم )أٍُم( رٕحٓااطش حنًظلـااَحص حنظااٙ طاإكٙ رااخنظطٍٕ حنًٔااظًَ ألٗااكخل حنلٛااخس حنًظُٕعااش عهااٗ حألٍٝ. ىْااَ حنلٛااخس  ُٓ

 :.(Periods) ض رئٍْخ انٗ عيى يٍ حنعٍٍٜٕثٛٔش، ٔحنظٙ  ًٔ (Eras) حنظخَْس  ٔى انٗ ػالع أكقخد

 

حنلقاذ طلظإ٘  ٌْح ًٔنا الٌ ٛوٍٕ ًٓٙ ٌْح حنلقذ رعَٜ حألًٓخ   :(Paleozoic era)اٌمع٠ّخ زمت اٌس١بح (1)

ٌْح حنلقاذ ٚقٔاى  حنزلَٚش، أرَُْخ حألًٓخ  حألٔنٛش ، ف٠الً عٍ يظلـَحص حنزَيخثٛخص عهٗ عيى يٍ يظلـَحص حنكخثُخص

 ْاٌِ حنعٜاإٍ ياٍ حأل ايو انااٗ حألكايع ْااٙ: حنعٜاَ حنكااخيزَ٘،اناٗ ٓاظش عٜاإٍ حعظًاخىحً عهااٗ ىٍؿاش ط٘إِ حنٜااوٍٕ 

 حنزَيٙ. ٔحنعَٜ ٔحنعَٜ حنكَرَٕٙ حنيٚفَٕٙ ٔحنعَٜ ٔحنعَٜ حنٔٛهٍٕ٘ نعَٜ حالٍٔىٔفٛ٘ٙحٔ

 لقاذألٌ ٛاوٍٕ ْاٌح حن ًٔناا فٓاًٙ ْاٌح حنلقاذ رعٜاَ حنِٔحكا  :(Mesozoic Era)زمدت اٌس١دبح اٌٛقد١طخ( 2)

ٛاوٍٕ  ،حن٘اخثعش فاٙ ْاٌِ حنٜاوٍٕ ف٠الً عٍ يظلـَحص حنالفقخٍٚاخص طلظٕ٘ عهٗ عيى كزَٛ يٍ يظلـَحص حنِٔحكف

ٔحنعٜااَ  ٔحنعٜااَ حنـٍٕحٓااٙ ْااٌح حناايَْ  ٔااًض انااٗ ػالػااش عٜاإٍ ْااٙ يااٍ حأل اايو انااٗ حألكاايع: حنعٜااَ حنظَٚخٓااٙ

 حنطزخَٗٛ٘ .

ألٌ ٛاوٍٕ ْاٌح حنلقاذ طلظإ٘  ًٔناا ًٓٙ ٌْح حنيَْ رعَٜ حنؼيٚٛخص :(Cenozoic Era)اٌس١بح اٌسع٠ثخ ( زمت3)

  ٔاًض اناٗ لقاذٛاوٍٕ ْاٌح حن .ٔحنالفقخٍٚاخص يظلـاَحص حنُزخطاخص عهٗ عيى كزَٛ ياٍ يظلـاَحص حنؼايٚٛخص ف٠االً عاٍ

حنظقٔاٛى حنٔاخرق، ٚقٔاى ُْٔخ  طقٔٛى فهَ أكيع يٍ  عٍَٜٚ، ًْخ يٍ حأل يو انٗ حألكيع: حنعَٜ حنؼخنغ ٔحنعَٜحنَحر 

ٔعٜااَ  كقااذ حنلٛااخس حنليٚؼااش انااٗ ػااالع عٜاإٍ ْااٙ يااٍ حأل اايو انااٗ حألكاايع: عٜااَ حنزااخنٕٛؿٍٛ ٔعٜااَ حنُٛاإؿٍٛ

 .حالَؼَٔرٕؿٍٛ

 

 Fossils األزبف١ؽ

حألكفاإٍس أػااَ أٔ رقخٚااخ َزااخص أٔ كٛاإحٌ كااخٌ ٚعااٖٛ يُااٌ فالا أٔ يالٚااٍٛ حنٔااٍُٛ. رعااٞ ْااٌِ حألكااخفَٛ أٍٔح  َزااخص أٔ 

ٔرع٠آخ حٜهااَ فػاخٍ ٔئاخٍحص أ اايحو َظـاض عااٍ  .ْٛخكام، كخَااض  اي ُكفظاض رعااي يإص حنُزاخص أٔ حنلٛاإحٌ أٛايحا أٔ

ط٘ااكهض ْااٌِ حألكااخفَٛ يااٍ رقخٚااخ َزخطااخص أٔ كٕٛحَااخص  طٕؿااي يعظااى حألكااخفَٛ فااٙ حنٜااوٍٕ حنَٓاإرٛش. حنلٕٛحَااخص حنًظُقهااش

زلٛاَحص ٔحنًٔاظُقعخص ٔحنزلاخٍ. ٔرعاي يأٍَ ١ًَص فٙ حنَٕٓرٛخص يؼم حنطاٍٛ أٔ حنَيام حنًظـًا  فاٙ  اخر حألَٓاخٍ ٔحن

فالا حنٍُٔٛ، فبٌ ػقم حنطزقخص حنعهٛخ حن٠خغطش عهٗ حنطزقخص حنٔفهٗ ٚلٕنٓخ انٗ ٛوٍٕ. ُْٔخ  عيى  هٛم يٍ حألكخفَٛ 

 حألٗـخٍ حنًظـًيس .حنظٙ طًؼم َزخطخص أٔ كٕٛحَخص كخيهش ألَٓخ ُكفظض فٙ ؿهٛي أٔ  طَحٌ أٔ افَحُحص 

ؿيص يؼم ٌِْ حألكخفَٛ فٙ  5.3ٚعظقي رعٞ حنعهًخو أٌ أ يو حألكخفَٛ ْٙ نزكظَٛٚخ يـَٓٚش عخٗض  زم َلٕ  ُٔ رهٌٕٛ ُٓش. 

َّ٘ص. كًخ ُعؼَ عهٗ أكخفَٛ يًخػهش نزكظَٛٚخ  يًٚش فٙ أٓظَحنٛخ. ٔأ يو  ً ٗ حن     ؿُٕد افَٚقٛخ فٙ َٕر يٍ حنٜوٍٕ ٚٔ

 

 



    التوجيه الفني العام للعلوم / مذكرة الوظائف اإلشرافية / رئيس قسم جيولوجيا 

  
 مالحظة : المقرر الدراسي ودليل المعلم جزء ال يتجزأ من مذكرة الوظائف اإلشرافية

62 

 

يهٛإٌ ٓاُش. ٔأ ايو أكاخفَٛ  700ٍٚاخص. ُٔٚقايٍ عًاَ ٛاوٍٕ ْاٌِ حألكاخفَٛ رلإحنٙ حألكخفَٛ حنلٕٛحَٛش ْاٙ رقخٚاخ حنالفقخ

  .يهٌٕٛ ُٓش500حنفقخٍٚخص ْٙ أكخفَٛ نألًٓخ  ٚقُيٍ عًَ ٛوٍْٕخ رلٕحنٙ 

ٔحألكخفَٛ ٔحٓعش حالَظ٘خٍ ٔحنعؼٍٕ عهٛٓاخ أٓآم يًاخ ٚعظقاي حنكؼٛأٌَ ٔطظإفَ فاٙ يعظاى رقاخر حنعاخنى. ْٔاٌح ٚعإى نكإٌ 

ح ياٍ  75ٛش ٔحٓعش حالَظ٘خٍ طغطٙ كٕحنٙ حنٜوٍٕ حنَٕٓر ًَ % يٍ ٓطق حنٛخرٔش. ٔي  ٌْح ٚعظقي حنعهًاخو أٌ ؿاًِوح ٚٔاٛ

حنلٕٛحَخص ٔحنُزخطاخص حنظاٙ عخٗاض عهاٗ حألٍٝ  اي طاى كفظٓاخ فاٙ ٗاكم أكاخفَٛ. كًاخ ُٚظاٍ أٌ إَٔحعاخً عيٚايس  اي عخٗاض 

ًِٚاي ياٍ حألَإحر حألكفٍٕٚاش ٚاظى حكظ٘اخفٓخ ٔحهظفض ىٌٔ أٌ طظَ  أ٘ أػَ فٙ حنٔـم حألكفٍٕ٘ عهاٗ حإل١اال . ٔنكاٍ حن

 ًً  خ.ىحث

أكفٍٕٚاش.     ٔي  أٌ حنٔـم حألكفٍٕ٘ غَٛ يكظًم، فبٌ حنعيٚي يٍ حنًـًٕعخص حنُزخطٛش ٔحنلٕٛحَٛش حنٓخيش  ي طاَ  رقخٚاخ 

ؿايص فاٙ عٜإٍ ُيُٛاش يوظهفاش فاٙ حنًخٟاٙ،  ُٔ ٔكاٌنا ٔ ي َيك َُْض ٌِْ حألكخفَٛ حنعهًخو يٍ طٍٜٕ ًَخًؽ حنلٛاخس حنظاٙ 

 كًخ طَ٘ٛ ٌِْ حألكخفَٛ نكٛفٛش طغَٛ حنلٛخس ي  حنِيٍ عهٗ حألٍٝ.  كٛف عخٗض إَٔحر يخ  زم حنظخٍٚن يعَفش

 

 رسع٠ع ربؼ٠ص األزبف١ؽ:

طًكٍ عهًخو حألكاخفَٛ ياٍ فٓاى حنظَطٛاذ فاٙ حنٔاـم حنـٕٛنإؿٙ نًعظاى أَإحر حألكاخفَٛ.  هالل ُٕٓحص عيٚيس يٍ حنزلغ

فخنًفظَٝ أٌ ٕٚؿي عخىس يٜاخكزًخ ألَإحر أهاَٖ. ٔاًح عاَا حنعهًاخو يٕ ا  ٔطاؤٍٚن  ٔعُي أٔل حكظ٘خا نُٕر أكفٍٕ٘

كٛخس ٌِْ حألَٕحر حألهَٖ ٓٛكٌٕ رًقئٍْى طليٚي يٕ   حألؿُخّ حنًكظ٘افش. ٔٚ٘اَٛ ْاٌح حنُإر ياٍ طليٚاي حنظاؤٍٚن فقا٢ 

ٔٚقإو عهًاخو حألكاخفَٛ رظليٚاي انٗ يخ اًح كخَض أكفٍٕس أ يو أٔ أكيع يٍ حألهَٖ، ٔال ٚعطٙ عًاَ حألكفإٍس رخنٔاٍُٛ. 

عًَ حألكفٍٕس رقٛخّ حنُظخثَ حنً٘عش فٙ حنٜوٍٕ حنًلظٕٚش عهٗ حألكفٍٕس. ٔحنُظاخثَ حنً٘اعش عُخٛاَ كًٛٛخثٛاش طظلهام 

أٔ طظالٗٗ نظ٘كم يٕحى أهَٖ. ٔٚعَا حنعهًخو يعيل طلهم حنعُخَٛ حنً٘عش حنًوظهفش. ٔياٍ هاالل يقخٍَاش كًٛاش حنُظٛاَ 

ش حنًاخىس حنًُظـاش عاٍ حنظلهام، ٚاظًكٍ حنعهًاخو ياٍ كٔاخد حنًايس حنِيُٛاش حنظاٙ حٓاظغَ ظٓخ عًهٛاش حنً٘  فٙ حنٜوٍٕ ركًٛ

 حنظلهم. ٌِْٔ حنفظَس حنِيُٛش ط٘كم عًَ حنٜوٍٕ ٔحألكخفَٛ حنظٙ طلظٕٚٓخ.

 

 

 :Index Fossilsاألزبف١ؽ اٌّؽنعح) اٌعاٌخ (

ٔحنلٕٛحَااخص حنظااٙ عخٗااض هااالل فظااَس يعُٛااش يااٍ حنااِيٍ ُٚطهااق ْااٌح حالٛااطالف عهااٗ حنزقخٚااخ ٔحٜػااخٍ حنقيًٚااش نهُزخطااخص 

 عهٛٓخ. حنـٕٛنٕؿٙ، ٔحنظٙ ًٚكٍ حٓظويحيٓخ فٙ عًهٛخص حنظؤٍٚن حنـٕٛنٕؿٙ نهٜوٍٕ حنظٙ طلظٕ٘

ٔفٙ أغهذ حألكٛخٌ طكٌٕ حألكفٍٕس حنًَٗيس يلٍٜٕس فٙ حنٜوٍٕ حنَٕٓرٛش حنظٙ طٕؿي فٙ رٛجخص يظعايىس كخنًلٛطاخص 

 جٛش  حالٓظٕحثٛش ٔحن٘عذ حنًَؿخَٛش ٔحنٕ٘ح١ت ٔحنزلَٛحص ٔحألَٓخٍ.حنًفظٕكش ٔحنزلَٛحص حن٘خ١

ٔطًؼاام حألكااخفَٛ حنًَٗاايس فااٙ يـًٕعااش يااٍ حنظكُٕٚاااخص حنع٠اإٚش، ط٠ااى حنطلخنااذ حنًٛكَٔٓااكٕرٛش ٔكزاإد حنهقاااخف 

ٔحألٛيحا ٔأُٓخٌ حنقَٕ ٔحنظـخٔٚف حنُٓيٓٛش حنًٕؿٕىس فٙ حنٜوٍٕ حنُخؿًش عاٍ طلهام يإحى ع٠إٚش غٛاَ يعَٔفاش 

 خ.نُ

حألفٛخل حنًُقَٟش، ٔطعظزَ حألكخفَٛ حنًَٗيس  كًخ ط٠ى أ٠ٚخً أيؼهش كزَٛس ٔٔحٟلش ألؿِحو يٍ كٕٛحَخص رخثيس يؼم أُٓخٌ

ٔٓخثم ٍَٟٔٚش ؿيحً فٙ عًهٛخص حنزلٕع حنـٕٛنٕؿٛش، كٛغ طٔظويو فٙ يقخٍَش حنعًاَ حنـٕٛنإؿٙ نظكُٕٚاخص حنٜاوٍٕ 

 نزلغ عٍ حنزظَٔل ٔحنفلى ٔحنوخيخص حنفهِٚش.حنَٕٓرٛش كًخ أَٓخ ًحص فخثيس  ٜٕٖ فٙ عًهٛخص ح

 

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رسعظ اضز١بؼ أزفٛؼح ِب وأزفٛؼح ِؽنعح:

 

ٚـذ أٌ طًؼم حألكفٍٕس يـًٕعش أكٛخثٛش ططٍٕص رٜإٍس ٓاَٚعش، فٕفقاخً نهًفاخْٛى حنظاٙ ط٠اًُظٓخ َظَٚاش حنظطإٍ  أٚالا:

فبٌ حنًـًٕعخص حألكٛخثٛش ٕٓحو كخَض كٕٛحَٛش أٔ َزخطٛش هَٓص فٙ َٔق يلّيى، ٔحٓظًَص يلخفظش عهٗ ٌْح حنُٔق فظَس 

س يٍ حنِيٍ انٗ أٌ حٓظزينض رٓخ طكُٕٚخص أكٛخثٛش ؿيٚيس، ٔن َّ ًاخ كخَاض حألكٛاخو حنظاٙ طعَٟاض نعًهٛاش حنظطإٍ ال طعإى يا

َض إَٔحر يظعخ زش يٍ حنفَٕخ ٔحنفهٍٕح. ّٕ  أهَٖ انٗ أٗكخنٓخ حنقيًٚش نٌنا طك
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ٔ ي حعظزَ كم َٕر فَى٘ يُٓخ ىنٛالً عهٗ حنِيٍ حنـٕٛنٕؿٙ حنٌ٘ عخٕ هالنّ ٌْح حنُٕر، ٔال ٚوفٗ عهٗ حنًَو أَّ كهًاخ 

نظااٙ طًؼهٓااخ أ٘ أكفإٍس يَٗاايس، كااخٌ ًنااا أف٠اام، كٛاغ ط٠ااٛق كاائى حنعًااَ حنُٔاازٙ حنوااخٙ ٛاغَص حنفظااَس حنِيُٛااش ح

 رخنٜوٍٕ حنظٙ طلظٕ٘ عهٗ يؼم ٌِْ حألكفٍٕس.

( نٛيل عهاٗ فظاَس حناِيٍ حنـٕٛنإؿٙ حنظاٙ عاخٕ Fossil Rangeٔٚطهق حنـٕٛنٕؿٌّٕٛ عخىس حٛطالف ييٖ حألكفٍٕس )

( نٛاايّل عهااٗ ًنااا حنُطااخ  Faunal Zoneطالف: حنُطااخ  حنفاإَٙ )هالنااّ حنكااخثٍ حنًًؼاام نألكفاإٍس كًااخ ٚطهقاإٌ حٛاا

حنٜاااوَ٘ حنظاااٙ طٕؿاااي هالناااّ أكفااإٍس يَٗااايس يعُٛاااش أٔ يـًٕعاااش ياااٍ حألكاااخفَٛ حنًَٗااايس حنظاااٙ ال ٚـاااخُٔ يااايحْخ 

 حالٓظَحطـَحفٙ كئى حنُطخ .

فهٕ أٌ أكفٍٕس يخ، ٔناظكٍ ياٍ  حًّٓ يٍ حألكخفَٛ حنظٙ طٕؿي فّٛٔطـيٍ حإلٗخٍس ُْخ انٗ أٌ كال يٍ حنًيٖ ٔحنُطخ  ٚؤهٌ 

( Fusulinella Range( حنظٙ ٔؿيص فاٙ يايٖ يعاٍٛ فابٌ ْاٌح حنًايٖ ٓإا ُُٚٔاذ انٛٓاخ، أ٘ )Fusulinellaؿُْ )

 ٔكٌنا حأليَ ي  حنُطخ .

 ٚـذ أٌ طكٌٕ حألكفٍٕس يٕؿٕىس فٙ حنٜوٍٕ رؤعيحى كخفٛش رلٛغ ًٚكٍ حنعؼٍٕ عهٛٓخ رـٓي يعقٕل. :ثب١ٔبا 

 ٚـذ أٌ طكٌٕ عًهٛخص طـًٛ  حألكفٍٕس حنًَٗيس ٔحنظعَا عهٛٓخ يظًٔش رخنٕٔٓنش. ثبٌثبا:

 ُٚزغٙ أٌ طكٌٕ حألكفٍٕس حنًَٗيس يُظَ٘س ؿغَحفٛخً عهٗ َطخ  ٔحٓ  ٔفٙ عّيس أيخكٍ يوظهفش يٍ حنعخنى. :ؼاثؼبا 

أٌ طقخٔو حألكفٍٕس حن٠غ١ٕ حنٕح عش عهٛٓخ يٍ حنطزقخص حنٜوَٚش حنظٙ طعهْٕخ أٔ حنظٙ ُىفُض هالنٓخ، كًخ  ٚـذ ضبِكبا:

ٚـذ أٌ طقخٔو طؤػَٛحص حنًلخنٛم حنُخؿًش عٍ ٍٗق حنًٛخِ حنـٕفٛش، ٔفٙ حنلخالص حنظٙ طٕؿي فٛٓخ حألكفٍٕس حنًَٗيس فٙ 

عٕحيم حنظعَٚش حنٔطلٛش كظٗ طظم  خىٍس عهٗ حنزقخو ىٌٔ أٌ  يُخ١ق يكٕ٘فش، الرّي أٌ طكٌٕ نيٚٓخ حنقيٍس عهٗ يقخٔيش

 طظٓ٘ى ٔطظلهّم.

ٔيٍ حنًعَٔا أٌ حألكخفَٛ فٙ أغهذ حألكٛخٌ ال طلظفظ رٍٜٕطٓخ حنكخيهش، كًخ أَّ ال ًٚكٍ فٜهٓخ يٍ حنٜوٍٕ حنلخٔٚش 

 ٔكٌٍ رخنغٍٛ.و عًهٛش حنفٜم ري ش نٓخ ىٌٔ رٌل رعٞ حنـٓي، ٔ ي طظعَٝ فٌَح  نهظلطى، ٔنٌنا ٚـذ اؿَح

ٔطُعظزَ حنًٔخص حنظٙ ًٚكٍ يٍ هالنٓخ حنظعَا عهٗ حألكفٍٕس فٙ حنزٛجش حنلخٔٚش نٓخ، ًحص فخثيس كزَٖ. ٔطِىحى فخثيس 

حألَٕحر  ُْٔخ  رعٞ. حألكفٍٕس كهًخ أيكٍ حنلٜٕل عهٛٓخ يٍ حنٜوَ رٕٔٓنش ٕٓحو رخنطَ  حنًٛكخَٛكٛش أٔ حنكًٛٛخثٛش

 عهٛٓخ رٕٔٓنش عٍ ١َٚق يعخنـش حنٜوٍٕ حنلخٔٚش نٓخ رخألكًخٝ. يٍ حألكخفَٛ حنًَٗيس ًٚكٍ حنلٜٕل

( طظًِّٛ رًقخٔيظٓخ حنعخنٛش Conodonts( ٔحنكَٕٕىَٔخص )Sporesفلزٕد حنهقخف عهٗ ٓزٛم حنًؼخل، ٔحألرٕح  )

 نألكًخٝ ٔيٍ ػى ًٚكٍ فٜهٓخ كًٛٛخثٛخً يٍ حنٜوٍٕ.

حنًَٗيس: ٛغَ كـًٓخ ٔطظَٓ  ًٛش ًنا أػُخو فلٚ فظخص  ٔيٍ حنًًِّٛحص حنظٙ ُٚٔظلذ أٌ طكٌٕ يظٕحفَس فٙ حألكخفَٛ

حنٜوٍٕ حنُخؿًش عٍ كفَ فرخٍ حنُف٢ حالٓظك٘خفٛش أٔ عًهٛخص حنزلغ حنـٕٛنٕؿٙ عٍ حنَكخُحص حنًعيَٛش، ٔطعظزَ 

ٜرخٍ حنًؼقزخص )حنفٍٕحيُٛٛفَٛح( ٔحألرٕح  ٔكزٕد حنهقخف يٍ حألكخفَٛ حنًَٗيس حنظٙ ٚظى حنزلغ عُٓخ أػُخو عًهٛخص كفَ ح

 حنزظَٔنٛش.
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 جيولوجية الكويت االقتصادية 
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 اٌد١ٌٛٛخ١ب االلزًبظ٠خ ٌعٌٚخ اٌى٠ٛذ

  

 أٚال: إٌفظ

 

 ِب ٘ٛ إٌفظ ؟
( ٔطعُٙ ُٚض حنٜوَ. أٌ حنظعَٚف حنٔخثي نهُف٢ ْٕ أَاّ Petra Oilأٔ  petroleumكهًش حنُف٢ طعَٚذ نكهًش رظَٔل )

ٔطـيٍ حإلٗخٍس انٗ أٌ حنًإحى حنٓٛئٍكَرَٕٛاش طٕؿاي فاٙ ٛإٍس أٔ يعقي يٍ حنًٕحى حنٓٛئٍكَرَٕٛش. عزخٍس عٍ يِٚؾ

 أكؼَ يٍ ٍٕٛ حنًخىس حنؼالع: حنغخُحص ٔحنٔخثهش ٔحنٜهزش.

ٔنكاٍ ىعَٕااخ َظعاَا أٔال عهااٗ حناُف٢ : يااخ ْإ طَكٛزااّ ؟ ٔكٛاف َ٘ااؤ ؟ ٔكٛاف ٚٔااظوَؽ ياٍ رااخ١ٍ حألٍٝ ؟ ٔٓاإا 

 ظعَا فٙ أر٢ٔ ٍٕٛس يًكُش.َلخٔل أٌ ٚكٌٕ ًنا حن

ٌ ياٍ عُٜاَ٘ حنكَرإٌ  ّٕ ْٕ ٓخثم إٔٓى كؼٛف َٓٚ  حالٗظعخل يكٌٕ ياٍ هها٢ٛ ياٍ حنًَكزاخص حنع٠إٚش ٔحنظاٙ طظكا

 ٔحنٓٛئٍؿٍٛ ٔطعَا رخٓى حنٓٛئٍكَرَٕخص.

 حنُف٢ عزخٍس عٍ يِٚؾ يٍ يَكزخص ْٛئٍكَرَٕٛش أٓخٓٓخ عَُٜح حنٓٛئٍؿٍٛ ٔحنكَرإٌ ٔأرٔا٢ ْاٌِ حنًَكزاخص ْإ

غخُ حنًٛؼخٌ ٔٚظكٌٕ يٍ ًٍس ٔحكيس يٍ حنكَرٌٕ كٕنٓخ أٍرا  ًٍحص ياٍ حنٓٛائٍؿٍٛ ػاى طظايٍؽ حنًَكزاخص فاٙ حنظعقٛاي 

رِٚخىس عيى ًٍحص حنكَرٌٕ كظٗ طٜم انٗ ؿِثٛخص غخٚش فٙ حنكزَ رٓخ يجخص حنٌٍحص ياٍ حنكَرإٌ ٔطكإٌ يإحى ٛاهزش 

 أٔ ٗزّ ٛهزش.

ٔؿِٚجخص حإلٓفهض ٔحنقطَحٌ طق  حنٕٔحثم حنزظَٔنٛش يزظيثش رخنوفٛف يُٓاخ ٔفٙ حنًٔخفش رٍٛ ؿِ٘و غخُ حنًٛؼخٌ حنز٢ٛٔ 

ٔٔ ٕى حنطخثَحص ػى حنكٍَٛٔٓٛ ٔحنٕٔالٍ ٔحنيِٚل كظٗ طٜم انٗ ُٚإص حنظِٚٛاض  ػى حنُخفؼخيؼم حنًكؼفخص ٔحنـخُٔنٍٛ 

َ ياٍ حنغاخُ حناٌحثذ ٔحن٘لٕو ، كم ٌْح ٕٚؿي يوظهطخ يًظِؿخ رلٛغ ٚكٌٕ يخىس ٔحكيس ْٙ حنِٚض حنوخو ٔيعّ ؿِو كزٛا

 ٚوَؽ يٍ رخ١ٍ حألٍٝ ٓخثال ًٚٛم انٗ حنهٌٕ حأله٠َ أٔ حنهٌٕ حنزُٙ..... حنن طزعخ نظُٕٚ  حنًكَٕخص حنًوظهفش رّ.

% ياٍ حناُف٢ 40طٓظى حنئل رخكظ٘خا فرخٍ ؿيٚيس نهزظَٔل ٔططَٕٚ ١َ  كفَ حٜرخٍ كٛغ أَّ عخىس ٚظى حٓاظوَحؽ َلإ 

ٍٝ ٜٔٚعذ حٓظوَحؿّ ٔيٍ أْى أٓزخد حَظ٘اخٍ حناُف٢ ْإ ٓإٓنش َقهاّ ٔطلٕٚهاّ ٔحنـِو حألكزَ ٚظم ىحهم رخ١ٍ حأل

 انٗ ي٘ظقخص، ٔحَوفخٝ ٓعَِ ٔطٕفَِ فٙ كؼَٛ يٍ حنزهيحٌ حنظٙ ال طٔظٓها اال حنقهٛم يُّ.

 اٌزأث١ؽاد اٌج١ئ١خ ٌٍٕفظ، ِٕٙب:

 .ّحَفـخٍحص ُنِحنٛش طٜخكذ اَظخؿّ ٔط٘غٛه 

  ٟخٍس رخنزٛجش.حٓظوَحؽ حنزظَٔل عًهٛش يكهفش، ٔأكٛخَخ 

 .ِٚعؾ حٓظوَحؽ حنُف٢ رخنقَد يٍ حنٕ٘ح١ت حنكخثُخص حنزلَٚش حنلٛش ٔٚئػَ عهٗ رٛجظٓخ 

 
 :ًِفبح إٌفظ

 

عزخٍس عٍ يُ٘ؤس طٔظقزم حنُف٢ حنوخو ٔطفَُ يٕحىِ انٗ عيى كزَٛ يٍ حنًُظـخص حنُفطٛش حالٓظٓالكٛش، كخنـخُٔنٍٛ ٔحنقخٍ 

 حألرٛٞ ٔحنًجخص يٍ حنًُظـخص ٔطظكٌٕ حنًٜفخس ر٘كم عخو يٍ:ٔٔ ٕى حنطخثَحص ٔٔ ٕى حنٔٛخٍحص ٔحنُف٢ 

 ًَٔٚ حنُف٢ ىحهم حنًٜخفٙ رؼالع يَحكم ْٔٙ:

 طفٜم حنًٕحى رخنلَحٍس، فخألػقم َُٔخً ٚزقٗ أٓفم حنزَؽ ٔحألهف فٙ حألعهٗ. :اٌفًًِؽزٍخ . 1

 يَغٕرش )حنزالٓظٛا(.اؿَحو رعٞ حنعًهٛخص حنكًٛٛخثٛش نظلٕٚم حنُف٢ انٗ يُظـخص  :ِؽزٍخ اٌزس٠ًٛ. 2
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طُقٛش حنًُظـخص حنُفطٛش يٍ حنٕ٘حثذ ٔاعيحىِ نالٓظٓال  ٔأ٠ٚخ ٚاظى حٓاظوَحؽ حنغاخُحص نالٓاظفخىس  :ِؽزٍخ اٌّؼبٌدخ. 3

اَظااخؽ غااخُ حنٓٛاائٍؿٍٛ يااٍ حنُقؼااخ حنؼقٛهااش نالٓااظفخىس يُااّ فااٙ ٔكاايحص حنظكٔااَٛ   يُٓااخ فااٙ رقٛااش عًهٛااخص حإلَظااخؽ يؼاام

 حالٓظفخىس يٍ فهَ  طَس يٍ حنُف٢ حنوخو. رخنٓٛئٍؿٍٛ كٛغ ٚظى 

 

 ٠ُٕمً إٌفظ ثطؽ٠مز١ٓ:

حنُقاام حنزااَ٘ ٔٚ٘ااًم هطاا١ٕ حألَخرٛااذ ْٔااٙ أكٔااٍ ٔٓااٛهش نُقاام حنااُف٢ ، رخإلٟااخفش انااٗ حن٘ااخكُخص أٔ حنقطااخٍحص * 

 حنَٜٓٚـٛش.

 حنُقم حنزلَ٘ ٔطظًؼم فٙ حنُخ الص ٔحنزٕحهَ حنًٔطلش.* 

 

 رد١ّغ إٌفظ اٌطبَ:

 
حنوخو يٍ حٜرخٍ حنٗ يَحكِ حنظـًٛ  عزَ أَخرٛذ حنظيفق كٛغ ٚظى ُْخ  فٜم حنغخُ حنطزٛعٙ ٔحنًخو ٔحأليالف ُُٚقم حنُف٢ 

 عٍ حنُف٢ حنوخو.

 : ِؽازً رٛاخع إٌفظ
ْٔاٙ حنًَكهاش حألٔناٗ ياٍ يَحكام طٕحؿاي حناُف٢ ٚاظى فٛٓاخ طكإٍٚ حنًاخىس نهاُف٢ فاٙ ٔؿإى عُخٛاَ  ِؽزٍخ اٌزى٠ٛٓ:. 1

 ٚ٘ظ١َ طٕحفَْخ ْٔٙ :

 "ٍحنًـخىس حنع٠ٕٚـش رظَكِٛحص عخنٛـش فـٙ ١زقش يٍ حنٜوٍٕ ٔطًٔٗ ٌِْ حنٜوٍٕ "رٜوٍٕ حنًٜي 

 .كَحٍس ٟٔغ٢ كٛغ ٚظٕحفَ كم يٍ حن٠غ٢ ٔحنلَحٍس حنًُخٓزش فٙ حألعًخ  حنكزَٛس 

 

فٙ ٌِْ حنًَكهش ٚٓخؿَ حنُف٢ يٍ يُخ١ق طكَّٕ )ٛوٍٕ حنًٜيٍ( كٛغ حن٠غ١ٕ حنًَطفعش يظـٓخ  ِؽزٍخ اٌٙدؽح:. 2

 انٗ يُخ١ق أهَٖ كٛغ حن٠غ٢ حأل م، ٔطظطهذ ْـٌِ حنًَكهش طٕحفَ عٍَُٜٚ أٓخٍٓٛٛ ًْٔخ:

 . فَ  فٙ حن٠غ٢: ْٔٙ حنقٕس حنًٔجٕنش عٍ كَكش ٌِْ حنًٕحث 

 ( ُاإحص يظٜااهش ياا  رع٠اآخ حناازعٞ طًؼاام حنًٔااخيخص ٔحنُفخًٚااش porosity ٙاٟااخفش انااٗ حنكٔاإٍ ٔحن٘ااقٕ  فاا ،)

َٚش طٔاًق رًأٍَ حناُف٢ ياٍ هالنٓاخ فاٙ حطـاخِ أفقاٙ أٔ ٍأٓاٙ )ْـاَس حنٜوٍٕ ْٔـٙ ؿًٛعٓخ طًؼم يًاَحص ٛاو

 أفقٛش، ْـَس ٍأٓٛش(.

 

 ػٕبيؽ ا١ًٌّعح إٌفط١خ

 
ْٔٙ عزخٍس عـٍ ١زقـش ٛوَٚـش ًحص ئخيٛش َٔفخًٚش عخنٛش ، نًٛٔق حنٜوَ رخكظٕحو حنُف٢ ىحههّ  يطٛؼ اٌطؿاْ:. 1

 ، كٛغ أٌ حنًٔخيٛش ْـٙ حنلـى حنكهٙ نهفَحغخص رخنُٔزش نلـى حنٜوـَ، رًُٛخ ، كًخ ْٕ فٙ حنلـَ حنَيهٙ.

ْٕٔ عزخٍس عاٍ ١زقاش ٛاوَٚش غٛاَ يُفاٌس طعهإ ٛاوَ حنواِحٌ نظًاـُ  حنٓـاَس حنَأٓاٛش نهاُف٢ يؼام  يطؽ اٌغطبء:. 2

 ٛوٍٕ حنـزْ حناليخثٛش.

ْٕٔ عزخٍس عٍ طَكٛذ ؿٕٛنٕؿٙ ًٚ٘م ٛوَ حنوِحٌ ٔحنغطاخو حنٜاوَ٘ رطَٚقاش يُخٓازش طًُا   رؽو١ت يطؽٞ:. 3

 قزٕٚش.حٓظًَحٍ ْـَس حنُف٢ ٕٓحو حنَأٓٛش أٔ حألفقٛش ، يؼم حنًٜٛيس حن

أٌ طـًاا  حنااُف٢ ركًٛااخص ح ظٜااخىٚش فااٙ ١زقااش حنًكًااٍ رعااي طكاإٍٚ حنًٜااٛيس حنُفطٛااش ، ٚعطٛٓااخ ٛفااـش  رٛاخددع اٌددٕفظ:. 4

 حنًٜٛيس حنُفطٛش.

 

 اٌسفؽ ٚاقزطؽاج إٌفظ:
طعظزَ عًهٛش حنلفَ يٍ أْى ٔأهطَ حنعًهٛخص ٔحألكؼَ كهفش، ْٔٙ حنظقُٛاش حنٕكٛايس الٓاظوَحؽ حناُف٢ ياٍ راخ١ٍ حألٍٝ. 

 )ٍحؿ  كظخد حنطخنذ ٔىنٛم حنًعهى(.
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  ِؽازً ػ١ٍّبد اقزىهبف اٌجزؽٚي اٌّؼؽٚفخ زب١ٌب 

 
 يٍ أْى عًهٛخص حالٓظك٘خا نيٍحٓش حنًظخَْ حنـٕٛنٕؿٛش ٟٔٔعٓخ عهٗ حنوَحث٢ حنًُخٓزش. اٌّكر اٌد١ٌٛٛخٟ: .1

ٔٚظى يٍ هالنٓخ حنظعَا عهٗ ايكخَٛش ٔؿٕى حنًٜخثي حنُفطٛش، ٔحنطَٚقاش حنٕكٛايس نهظؤكاي  اٌّكٛزبد اٌد١ٛف١ؿ٠بئ١خ:. 2

 يٍ ٔؿٕى حنُف٢ فٙ حنًُطقش حنـخٍ٘ حالٓظك٘خا رٓخ ْٕ حنقٛخو رلفَ رجَ ٟٔٔعٓخ عهٗ حالَظخؽ. 

 ٔإَٔحر حنًٕٔكخص حنـٕٛفِٛٚخثٛش ْٙ:

ٙ طوظهاف ياٍ يكاخٌ ٜهاَ طزعاخً نكؼخفاش حنٜاوٍٕ حنًوظهفاش طعظًي عهٗ  ٛخّ حنـخًرٛش حألٍٟٛش حنظا طؽ٠مخ اٌدبغث١خ:)أ( 

ٔحنظااٙ طاايهم فااٙ حنظَحكٛااذ حنـٕٛنٕؿٛااش. ٔحنٓاايا طكاإٍٚ فكااَس عااٍ ٗااكم ٔحيظاايحى حألكاإحٝ حنَٓاإرٛش ٔحالطـخْااخص 

حنزُٕٛٚش ٔحنظَكٛزٛش ٔيٕحٟ  حنفٕحنق فٙ حنًُطقش يًخ ٚائى٘ اناٗ طليٚاي حنًُاخ١ق حألكؼاَ حكظًاخالً نٕؿإى حنًٜاخثي حنظاٙ 

 كٍ أٌ طكٌٕ ٛخنلش نظـً  حنًٕحى حنٓٛئٍكَرَٕٛش.ًٚ

ٚ٘زّ انٗ كي كزَٛ ١َٚقش حنـخًرٛش اال أَّ ٚعظًي عهٗ  ٛخّ حنًغُخ١ٛٔٛش حألٍٟٛش ريالً ياٍ  اٌطؽ٠مخ اٌّغٕبط١ك١خ:)ة( 

ظام حنـخًرٛش حألٍٟاٛش. ٔرخإلٟاخفش اناٗ أْايحا ١َٚقاش حنـخًرٛاش فابٌ حنطَٚقاش حنًغُخ١ٛٔاٛش طٓايا أ٠ٚاخً اناٗ طليٚاي حنك

ٔحألؿٔااخو حنزَكخَٛااش حنًطًاإٍس ٔرخنظااخنٙ ًٚكااٍ طٕؿٛااّ عًهٛااخص حالٓظك٘ااخا ٔحنظَكٛااِ عهااٗ حنًُااخ١ق حنَٓاإرٛش ًحص 

 حنًٔخكخص حنكزَٛس.

 أْى حنطَ  حنـٕٛفِٛٚخثٛش عهٗ حإل١ال  ٔأى ٓخ، ٔطُفٌ كخٜطٙ: اٌطؽ٠مخ اٌك١ؿ١ِخ أٚ اٌؿٌؿا١ٌخ:)ج( 

 ّرٕحٓاطش يطاخٍ  يٛكخَٛكٛااش نهًٔاق حنزاَ٘ )أٔ ياايحف   اكايحع ْاِحص حٛاطُخعٛش عهااٗ حنٔاطق أٔ راخنقَد يُاا

ْٕحثٛش رخنُٔزش نهًٔاق حنزلاَ٘( كٛاغ طُظقام عهاٗ أػاَ ًناا حنًٕؿاخص حنٜإطٛش فاٙ حنطزقاخص حنٜاوَٚش ٔطاُعكْ أٔ 

طُكٔااَ عهااٗ حألٓااطق حنفخٛااهش رااٍٛ حنطزقااخص حنًوظهفااش ٔطَطااي رااٌنا انااٗ ٓااطق حألٍٝ كٛااغ ٚااظى حنظقخ١ٓااخ رٕحٓااطش 

 ًٓخعخص ٕٛطٛش أٍٟٛش.

 .ٍٝٛخّ ُيٍ حَظ٘خٍ حنًٕؿخص حنٜٕطٛش ٔعٕىطٓخ انٗ ٓطق حأل  

 .يعخنـش حنًعهٕيخص حنٕحٍىس رٕحٓطش حنلخٕٓد 

  طفٔااَٛ حنًعهٕيااخص ٔحنااٌ٘ ٚظ٠ااًٍ طَؿًااش حنُظااخثؾ حنظااٙ طااى حنلٜاإل عهٛٓااخ انااٗ يعهٕيااخص ؿٕٛنٕؿٛااش يفٛاايس

 نعًهٛخص حالٓظك٘خا.

 

 ٚظى فٛٓخ:  اٌزسب١ًٌ ٚاٌعؼاقبد اٌد١ٛو١ّ١بئ١خ:أ. 

 ( طلهٛم عُٛخص يٍ حنظَرش ٔيعَفش َٔزش حنغخُ رٓخ ٔرخنظخنٙ حالٓظيالل عهٗ  َُد أٔ رُعي حنًٜٛيس حنُفطٛش. 1)

 ( طلهٛم عُٛخص َفطٛش ٔيقخٍَظٓخ نًعَفش يخ اًح كخَض ٌِْ حنوخيخص يٍ يٜيٍ ٔحكي أٔ عيس يٜخىٍ. 2)

 ٚي حنٜوٍٕ حنًٕنيس نهُف٢. ( طلهٛم حنعُٛخص حنٜوَٚش رخالٟخفش انٗ حنعُٛخص حنُفطٛش رٓيا طلي3)

ْٔااٌِ حنًعهٕيااخص طو٠اا  نهيٍحٓااش حني ٛقااش ٔغخنزااخ رخٓااظويحو حنلخٓاإد نهٕٛاإل انااٗ ًَااخًؽ طلااخكٙ حألكاإحٝ 

 حنَٕٓرٛش فٙ حنًُطقش ٔرخنظخنٙ يعَفش أف٠م حنًٕح   نهظَحكٛذ حنـٕٛنٕؿٛش ٔحنظٙ ًٚكٍ أٌ طكٌٕ يٜخثي َفطٛش.

 

اٌ أٔل رجاَ ٚاظى كفَْاخ طٔاًٗ رجاَحً حٓظك٘اخفٛش ٔطٔاًٗ أ٠ٚاخً راخنلفَ حنع٘إحثٙ َظاَحً ألٌ  اٌسفؽ االقزىهبفٟ:ة.

عًهٛش حنلفَ طظى طلض هَٔا غخي٠ش ؿيحً. ٔطَٔٛ حنعًهٛش رز٢و ٗيٚي طلٔازخً نًٕحؿٓاش أ٘ ي٘اخكم ١خٍثاش ٔطفخىٚاخً 

 أل٘ يفخؿآص. ٔحنًعهٕيخص حنالُيش يٍ حنزجَ حالٓظك٘خفٛش ٚظى حنلٜٕل عهٛٓخ يٍ: 

 ( ىٍحٓش حنعُٛخص حنفظخطٛش               د( ىٍحٓش حنعُٛخص حنهزخرٛش            ؽ( يظخرعش هٕحٙ ٓخثم حنلفَ  أ

 ى( حنقٛخٓخص حنـٕٛفِٛٚخثٛش فٙ حٜرخٍ    ْـ( حهظزخٍ حٜرخٍ   

ؿي فٛٓخ كًٛخص طـخٍٚش يٍ حنُف٢ أٔ حنغخُ فُكٌٕ  ي حكظ٘فُخ كقالً َفطٛخً، ٔاٌ نى َـي فظًٔٗ ُٔ  رجَحً ؿخفش. فبٌ 

 

 

 اٌطًبئى اٌؼبِخ ٌٍٕفظ اٌثم١ً )ؼاخغ وزبة اٌطبٌت ٚظ١ًٌ اٌّؼٍُ( 
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  اٌسمٛي إٌفط١خ فٟ اٌى٠ٛذ

 
 زمً ثؽلبْ اٌىج١ؽ: 

ٚعظزَ يٍ أكزَ حنلقٕل حنُفطٛش فٙ حنعاخنى، ٔٚزائ حنظَكٛاذ حنـٕٛنإؿٙ نهلقام رؤَاّ غٛاَ يظًخػام ؿٕٛنٕؿٛاخ كٛاغ ًٚٛام 

. ٔطٕؿاي حنًٜاخثي حنزظَٔنٛاش فاٙ طكإٍٚ ٔحٍس ◦15، رًُٛخ ًٚٛم ؿخَزّ حن٘اَ ٙ كإحنٙ  ◦2ؿخَزّ حنغَرٙ رِحٔٚش أ م يٍ 

 ٔطكٍٕٚ رَ خٌ حنظخرعٍٛ نهعَٜ حنطزخَٗٛ٘، ُٔٚظًٛخٌ انٗ يـًٕعش حنٕٓٛ  .

 ٔٚظكٌٕ كقم رَ خٌ حنكزَٛ يٍ ػالػش كقٕل كزَٛس ْٙ:

 

كاى 500ّ طَكٛزّ حنـٕٛنٕؿٙ ٚ٘زّ  زش ر٠ٛخٔٚش، طزهاد ئاخكظ زمً ثؽلبْ: . 1 
2

رجاَحً، ٔطظوهام ْاٌِ  460، عايى فراخٍِ 

 كى. 4-3فخنقخً روط١ٕ ئظقًٛش ٔٗعخعٛش، ٔٚظَحٔف ١ٕنٓخ يخ رٍٛ 30حنقزخد فٕحنق ػخَٕٚش ٚزهد عيىْخ كٕحل 

رجاَحً، ٔٚقا   178، ًٔٚٛام فاٙ حالطـاخِ حن٘اًخنٙ حنـُإرٙ ٔعايى فراخٍِ 2كاى 186طزهد ئخكظّ كٕحنٙ زمً اٌّمٛع: . 2

فخنقاخً ػخَٕٚاخً  20يظَحً أعًق ياٍ  زاش حنزَ اخٌ، ٔٚظوهام حنلقام كإحنٙ  150فٙ كقم حنًقٕر عهٗ عًق طَكٛذ حنًٕؿٕى 

 حنـُٕرٙ حنَ٘ ٙ. –كى رخطـخِ حنً٘خل حنغَرٙ  6 – 3طظَحٔف أ١ٕحنٓخ يٍ 

كااى 144طزهااد ئااخكظّ كاإحنٙ  زمددً األزّددعٞ:. 3
2

ٔ فٕحنااق طزااي 4حن٘ااًخل حنغَرااٙ، ٔطظوههااّ  –، ًٚظااي فااٙ حطـااخِ حن٘ااًخل 

 يظٕحُٚش.

ٌَٔكَ فًٛخ ٚهٙ أًٓخو رعٞ حنلقٕل حنُفطٛش يؼم: كقم حنًُخ ٖٛ، كقم حنَٟٔظٍٛ، كقم حنٜخرَٚش، كقم حنٕفَس، كقام 

 رلَس، كقم أو  يَٚ.

 

 ثب١ٔبا: ًِبظؼ ا١ٌّبٖ فٟ اٌى٠ٛذ

 
طعااي حنًٛااخِ ٓاإحو أكخَااض يٛخْااخً عٌرااش أٔ  هٛهااش حنًهٕكااش، ٗااَٚخٌ حنلٛااخس حألٓخٓااٙ ٔيقٕيااخً ٍثٛٔااٛخً يااٍ يقٕيااخص حنظًُٛااش 

 حنًعخَٛس حن٘خيهش ركم يكَٕخطٓخ حال ظٜخىٚش ٔحالؿظًخعٛش ٔحنزٛجش. 

 طعظزَ حنًٛخِ حنـٕفٛش حنعٌرش ٔحنقهٛهش حنًهٕكش حنًٜيٍ حنطزٛعٙ حنٕكٛي نهًٛخِ فٙ حنكٕٚض. 

ٔال ِٚحل حنعيٚي يٍ حٜرخٍ ُٚظَ٘ فٙ أَلخو حنكٕٚض، ٔهخٛش فٙ يُخ١ق حنوزَحص ٔحنؼًٛالص حنظٙ طُظٓٙ عُيْخ حالٔىٚش 

حنـخفش ٔحنظٙ طظَٔد حنٛٓخ يٛخِ حنًطَ ياٍ هاالل حنٜاوٍٕ حنٔاطلٛش، ٔياٍ أْاى ْاٌِ حنوزاَحص حنَٟٔاظٍٛ ٔحو حنعاٖٛ 

 َْخ. ٔحنـهٛذ ٔحو حنًيحف  ٔػًٛهش كزي ٔػًٛهش حنًُخ ٖٛ ٔغٛ

ٔطُقٔى يٜخىٍ حنًٛخِ فٙ ىٔل يـهْ حنظعخٌٔ حنوهٛـٙ ر٘كم عاخو، ٔحنكٕٚاض عهاٗ ٔؿاّ حنوٜإٙ، اناٗ يـًإعظٍٛ 

 :ًْخ

 أٚال: ًِبظؼ ا١ٌّبٖ اٌطج١ؼ١خ اٌزم١ٍع٠خ:

طظًؼم ٌِْ حنًٜخىٍ أٓخٓخً فٙ حنًٛخِ حنٔطلٛش يًؼهش فٙ يٛخِ حأليطخٍ ٔيخ ٚاُـى عُٓاخ ياٍ ٓإٛل ٔيـاخٍ٘ يخثٛاش طفعاى 

ِ عقذ ٓق١ٕ حاليطخٍ. ٌْح رخالٟخفش حنٗ حنًٛخِ حنـٕفٛش حنعٌرش ٔحنقهٛهش حنًهٕكش. كًخ طظًؼم فٙ ؿهذ حنًٛاخِ حنعٌراش رخنًٛخ

  .يٍ ىٔل حنـٕحٍ حنـغَحفٙ

 ثب١ٔبا: ًِبظؼ ا١ٌّبٖ اٌجع٠ٍخ )االيطٕبػ١خ(:

حنٜاَا حنٜالٙ حنًعخنـاش. ًْٔاخ طظًؼم حنًٜخىٍ حنزيٚهش نهًٛخِ فٙ حنكٕٚض فٙ يٜايٍٍٚ ًْاخ، حنًٛاخِ حنًلاالس، ٔيٛاخِ 

 يٜيٍحٌ ًٚكٍ طًُٛظًٓخ رٍٜٕس يظٕحٛهش ٔيطَىس ٔرخنقيٍ حنًطهٕد رعكْ يٜخىٍ حنًٛخِ حنطزٛعٛش حنظقهٛيٚش حنظٙ

طظٔى رؤَٓخ ٗزّ ػخرظش رم طظَحؿ  رٜإٍس يظٕحٛاهش يا  ُٚاخىس حن٠اغ٢ عهٛٓاخ يؼام حنًٛاخِ حنـٕفٛاش ٜٔٚاعذ طًُٛظٓاخ رًاخ 

حنًظُخيٛاش ) حنًٛاخِ حنٔاطلٛش(. ٔياٍ ػاى ٓإا ٚقا  عهاٗ عاخطق يٜاخىٍ حنًٛاخِ حنزيٚهاش حنائٍ ٕٚحكذ حالكظٛخؿخص حنًخثٛش 

حألكزَ فٙ طلقٛاق حالياٍ حنًاخثٙ حنًٔاظيحو نهكٕٚاض ٔغَْٛاخ ياٍ ىٔل حنوهاٛؾ. ٔطعاي حنًٛاخِ حنًلاالس أكزاَ يٜاخىٍ حنًٛاخِ 

ٔأهٛااَحً يٛااخِ حنٜااَا حنٜاالٙ %. 38.8% ٚهٛٓااخ حنًٛااخِ حنـٕفٛااش رُٔاازش 51.7رٜاافش عخيااش فااٙ حنكٕٚااض رُٔاازش طزهااد 

 ..%9.5حنًعخنـش رُٔزش 
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 ٚرٕسًؽ ِٛاؼظ ا١ٌّبٖ فٟ ظٌٚخ اٌى٠ٛذ ف١ّب ٠ٍٟ:

 يٛخِ عٌرش يُظـش يٍ حنزلَ رخٓظويحو ١َ  حنظلهٛش )حنًٛخِ حنًلالس(. أ( 

 د( حنًٛخِ حنـٕفٛش حنعٌرش  هٛهش حنًهٕكش. 

 ؽ( يٛخِ حنَٜا حنٜلٙ حنًعخنـش. 

 

 ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ

 
حنًٛخِ حنـٕفٛش ْٙ حنًٛخِ حنًظٕحؿيس طلض ٓطق حألٍٝ ٔحنظٙ ًٚكٍ طـًٛعٓخ رٕحٓطش حٜرخٍ ٔأَفخ  حنظٜاَٚف أٔ حنظاٙ 

طُيف  ر٘كم ١زٛعٙ انٗ ٓطق حألٍٝ رٕحٓطش حنُٛخرٛ . طظكٌٕ ٌِْ حنًٛخِ رفعم عًهٛش ٍٗق حنًٛخِ حنًٕؿٕىس فٕ  ٓطق 

 هٗ ىٍؿش عخنٛش يٍ حنُفخًٚش رًخ ٚكفٙ نُقم حنًٛخِ.حألٍٝ انٗ حألٓفم رلٛغ طكٌٕ حنٜوٍٕ حنظلض ٓطلٛش ع

 

طظكاإٌ يٛااخِ حنَٗااق حنـاإفٙ يااٍ طٔااخ ٢ حنغااالا حنغااخُ٘، ُْٔااخ  يٛااخِ ؿٕفٛااش يٜاايٍْخ حنظكااخػف طظٕحؿااي فااٙ حنـٓااخص 

 حنٜلَحٔٚش.

 ًِبظؼ ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ:

 هِحَخص حنًٛخِ حنـٕفٛش.حأليطخٍ حنظٙ طوظَ  حنظَرش رٕحٓطش ئخيخص ٔٗقٕ  حنظكُٕٚخص حنٜوَٚش ػى طٜم انٗ  -

 يٛخِ حنزلَٛحص ٔحألَٓخٍ ٔحنوِحَخص حنظٙ طُفٌ هالل حنظَرش ٔطٜم انٗ هِحَخص حنًٛخِ حنـٕفٛش. -

 حنَٗق حنًظزقٙ يٍ فخثٞ يٛخِ حنَ٘ يٍ حنقُٕحص ٚعظزَ يٜيٍح ُٛخعٛخ يغٌٚخ نهًٛخِ حنـٕفٛش.  -

 ٔظبَ ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ:

حنـٕفٛاش رًأٍَ حناِيٍ، ٔطظاؤػَ حنًٛاخِ حنـٕفٛاش راخنظغَٛٛحص حنلخٛاهش رخنًُاخم، ففاٙ ٚظغَٛ ئظٕٖ ٔكًٛاش َٔإر حنًٛاخِ 

حنُٕٔحص حن١َزش حنظٙ ٚكؼَ فٛٓخ حنظٔخ ٢ َٚطف  ئظٕٖ حنًٛخِ حنـٕفٛش أيخ حنُٕٔحص حنـخفش فُٛوفٞ ٌْح حنًٔظٕٖ ر٘اكم 

 ٔحٟق رٔزذ  هش حأليطخٍ حنٔخ طش.

 ٠ّىٓ ر١١ّؿ ثالثخ ٔطبلبد ١ٌٍّبٖ اٌدٛف١خ: 

ًٚظي ٌْح حنُطخ  فٕ  أعهاٗ ؿاِو ياٍ ئاظٕٖ حنًٛاخِ حنـٕفٛاش ٔٚظكإٌ رعاي فظاَس ١ٕٚهاش فاٙ حنفٜام  ٔطبق اٌز٠ٛٙخ:  -

 حنًطَٛ أٔ حن١َذ ٔنكٍ ال ٚظ٘ز  رخنًخو رم ٚعظزَ يًَح نهظٔخ ٢ حنٌ٘ ٚظَٗق ٔٚٓز٢ انٗ ئظٕٚخص أكؼَ حَوفخٟخ.

ـٕفٛاش ٔأكؼاَ ئاظٕٖ حَوفخٟاخ ٔحنظاٙ طظطاخرق يا  فظاَحص ٚق  رٍٛ أعهٗ ئاظٕٖ نهًٛاخِ حن ٔطبق اٌدبغث١خ اٌهؼؽ٠خ:  -

 حنـفخا، ٕٔٚؿي ؿِو يٍ ٌْح حنُطخ  يًهٕوس رخنًخو ٔحنـِو حٜهَ يًهٕو رخنٕٓحو.

ٚق  ٌْح حنُطخ  رٍٛ أ م ئاظٕٖ نهًٛاخِ حنـٕفٛاش ٔحنٜاوٍٕ حنكظًٛاش حنٕح عاش طلاض ْاٌِ  ٔطبق اٌزهجغ اٌزبَ أٚ اٌعائُ:  -

 ظ٘ز  رخنًٛخِ.حنًٛخِ، ْٔٙ يُطقش ىحثًش حن

 

 اٌؼٛاًِ اٌّؤثؽح ػٍٝ ِكزٜٛ ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ

 
 اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ٚرهزًّ ػٍٝ:. 1

 

ُْخ  عال ش كزَٛس رٍٛ حنظٔخ ٢ ٔحنظٌراٌد فاٙ ئاظٕٖ حنًٛاخِ حنـٕفٛاش، كٛاغ ٚائػَ عخيام حنَٗاق ياٍ يٛاخِ  :اٌزكبلظ* 

عهاٗ حألٍٝ طَٗاق اناٗ أٓافم، فابٌ ؿاِو فهاَ حأليطاخٍ حنٔاخ طش   حأليطخٍ فٙ طغٌٚش حنًٛخِ حنـٕفٛش. رًخ أٌ ؿِو ياٍ

ٚـَ٘ عهٗ ٓطق حألٍٝ رلٛغ ٚلظـِ ؿِو يٍ ٌِْ حنًٛخِ ٔٚعإى اناٗ حنغاالا حنـإ٘، ٔطزقاٗ كًٛاش ياٍ ْاٌِ حنًٛاخِ 

ٜٚعذ طليٚيْخ فٕ  حنُزخطخص ٔحألٗـخٍ ٔحنزُخٚاخص. ناٌح كهًاخ ُحىص كًٛاش حنًٛاخِ حنًظَٗالش نزاخ١ٍ حألٍٝ كهًاخ حٍطفا  

 ٛش.ئُٕد حنًٛخِ حنـٕف

ئٍَ حنًٛاخِ حنـخٍٚاش فاٙ ؿاِو ياٍ حنطزقاخص حنًخثٛاش حنلاَس ٚائػَ عهاٗ ئاظٕٖ حنًٛاخِ حنـٕفٛاش،  :اٌدؽ٠بْ اٌكطسٟ* 

 حنًخثٛش ٔطكٌٕ ٌِْ حنعال ش فٙ ػالع كخالص ْٙ: كَس ٔىحثًش   ٔطٕؿي عال ش يظزخىنش رٍٛ حألَٓخٍ ٔئظٕٖ حنطزقخص
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عُييخ طقط  حألَٓخٍ ؿًٛ  حنطزقخص حنًخثٛاش ٔطكإٌ ١زقاخص حنُفخًٚاش طلاض حنٔاطلٛش فاٙ أٓافم حنُٓاَ، أٔ يئ ظاش ٔىحثًاش 

 ًٔنا عُييخ طقط  ١زقش حنَُٓ حنطزقش حنُفخًس طلض حنٔطلٛش فٙ حألٓفم فٙ عًق يعٍٛ كٛغ َٚطف  ئظٕٖ يخو حنَُٓ 

د حنًخو، أٔ غَٛ يٕؿٕىس ًٔنا عُييخ ٚكٌٕ ئظٕٖ حنَُٓ فٕ  ئظٕٖ حنطزقش طلض حنٔطلٛش فٙ يٕحٓى حٍطفخر ئُٕ

 ٔح   أٓفم حنطزقش حنًخثٛش ر٘كم ىحثى.

اٌ طؤػَٛ حنُظق ٔحنظزوَ فٙ ئظٕٚخص حنًٛخِ حنـٕفٛش ٚعظًاي عهاٗ عًاق ئاظٕٖ حنًٛاخِ حنـٕفٛاش ٔعهاٗ  :اٌزجطؽ ٚإٌزر* 

 هٛال ؿيح. حنًخثٛش حنعًٛقش   ٗيس حنظزوَ، كٛغ ٚكٌٕ حنظزوَ ٔحنُظق فٙ حنطزقخص

ٔيٍ حنًالكظ أٌ حنظٌرٌد فٙ ئظٕٖ حنًٛخِ حنـٕفٛش فٙ حنًُخ١ق حنظٙ ال طلظٕ٘ عهٗ أغطٛش َزخطٛاش ٚكإٌ  هاٛال ٔٚعإى 

ٓزذ حنظٌرٌد فٙ يٕحٓى ًَٕ حنُزخطخص انٗ حنفٕح ي حنُخطـش عٍ حنظزوَ حنُظلٙ، طَؿ  ُٚخىس ْز١ٕ ئظٕٖ حنًٛخِ حنـٕفٛاش 

فخ اي فاٙ حنظزواَ، ٜٔٚام ْزا١ٕ حنًٛاخِ حنـٕفٛاش اناٗ كايِ حألعهاٗ فاٙ يُظٜاف ٓاخعخص فٙ حألٚخو حنًً٘ٔش انٗ ُٚاخىس حن

حنُٓخٍ، كٛغ ٚزيأ يٌُ حنٔخعش حنؼخيُش ٛزخكخ، ٔطزيأ َٓعظّ فٙ حالَوفخٝ كٕحنٙ حنٔخعش حنٔخىٓش ئخوح ٔأػُخو ٓخعخص 

 ُخو حنُٓخٍ.حنظالو طظُخ ٚ َٓعش حنٓز١ٕ ٔٚالكظ ٍؿٕر فٙ ئظٕٚخص حنًٛخِ رلٛغ ال ِٚٚي ئظٕحِ أػ

اٌ طٌرٌد حنًٛخِ حنـٕفٛش فٙ حنطزقخص حنًخثٛش حنلَس حنُخطـش عٍ طغَٛ حن٠غ٢ حنـٕ٘  هٛهش ؿيح، ٔطعاي  :اٌضغظ اٌدٛٞ* 

 حنلَس ْٙ حنًٔجٕنش عٍ ْز١ٕ حنًٔظٕٖ حنًخثٙ.  ُٚخىس ٟغ٢ حنٕٓحو فٕ  حنطزقخص حنًخثٛش

نـِٚجاخص حنًاخو فاٙ َطاخ  حنظَراش نظلام يلام حنفاَح   ُٔٚخىس حن٠غ٢ فٙ َطخ  حنظَرش ٚقهم كـى حنٕٓحو ٔٚفٔق حنًـاخل

حنُخطؾ يٍ طقهٚ كـى حنٕٓحو يًخ ٚعًم عهٗ ٍف  حنًٛخِ حن٘عَٚش ٔرخنظخنٙ حٍطفخر حنًٔظٕٖ حنًخثٙ، ٔٚلايع حنعكاْ فاٙ 

 كخنش َقٜخٌ حن٠غ٢.

 

 اٌؼٛاًِ اإليطٕبػ١خ:. 2

 

حنًٛاخِ حنـٕفٛاش كإل حنزجاَ، ُٔٚاخىس حن٠ان فاٙ  ٟن حنًٛخِ يٍ حنطزقخص حنًخثٛش رٕحٓطش حٜرخٍ ٚعقزّ ْز١ٕ فاٙ ئاظٕٖ

رعٞ حنًٕحٓى ٚٔزذ ْز١ٕ فٙ ئظٕٖ حنًٛخِ حنـٕفٛاش، ناٌح فابٌ حنظغٌٚاش حالٛاطُخعٛش نهًٛاخِ حنـٕفٛاش كلقاٍ حنًٛاخِ اناٗ 

 حنطزقخص حنًخثٛش رٕحٓطش فرخٍ حنلقٍ ٚعًم عهٗ ٍف  ئظٕٖ حنًٛخِ حنـٕفٛش.

هفش ييٖ َفخًٚش حنٜوٍٕ )ييٖ  خرهٛظٓخ عهٗ طًََٚ حنًٛاخِ( ٔطايل حنظـاخٍد ٚظلكى فٙ طـًٛ  حنًٛخِ حنـٕفٛش ركًٛخص يوظ

عهٗ أٌ يٛخِ حأليطخٍ طزقٗ فٙ حأليخكٍ حنظٙ طظٕحؿي فٛٓخ حأليطخٍ عهٗ ٓطق حألٍٝ ػاى طظزواَ ٔفاٙ حنًُاخ١ق حنَيهٛاش 

 طُٔخد رٕٔٓنش ٔطٜم انٗ ففخ  ٓفهٛش طلظٛش، ٔطُٔخد حنًٛخِ ر٘كم أَٓر فٙ حنًُخ١ق حنلٜٕٚش.

 

 زؽوخ ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ
طظز  كَكش حنًٛاخِ حنـٕفٛاش ٗاكم ط٠اخٍْٚ حنٔاطق، فظٔاٛم رٕٟإف رخطـاخِ حنًُوف٠اخص ٔحنٔازذ ٚعإى نلَكاش حنًٛاخِ 

حنـٕفٛااش حنًٔااظيًٚش نكَٕٓااخ طُظقاام رظااؤػَٛ حنـخًرٛااش حألٍٟااٛش َلاإ حألهخىٚااي ٔحألَٓااخٍ ٔحنزلااخٍ ٔغَْٛااخ يااٍ حنـٓااخص 

خص حنًُوف٠ش عهٗ ٗكم ُٚخرٛ . ٔٚعظًاي يعايل كَكاش حنًٛاخِ حنـٕفٛاش عهاٗ حنًُوف٠ش رلٛغ طوَؽ فٙ حنُٓخٚش يٍ حنـٓ

  ييٖ َفخًٚش حنٜوٍٕ ٔىٍؿش يٛم ئظٕٖ ٌِْ حنًٛخِ.

 ِظب٘ؽ ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ:

رخنَغى يٍ حَٔاٛخد حنًٛاخِ حنـٕفٛاش اناٗ أعًاخ  رعٛايس فاٙ ؿإا حألٍٝ اال أَاّ  اي ٚٔاخعي عهاٗ هٍْٕٓاخ فإ  ٓاطق 

ؿاإا حنٜااوٍٕ، ٔحنظااٙ ٚااُـى عُٓااخ ط٘ااكٛم كاام يااٍ ؿاإا حنق٘ااَس حألٍٟااٛش ٔٓااطلٓخ حألٍٝ كَكظٓااخ حنيحثًااش فااٙ 

رظااخَْحص ؿًٍٕٛفٕنٕؿٛااش يظزخُٚااش. ٔيااٍ أْااى حنًظااخَْ حنظااٙ طزاائ رٓااخ حنًٛااخِ حنـٕفٛااش عهااٗ ٓااطق حألٍٝ حنًـااخٍ٘ 

ٛ ، حنًفقاإىس حنظااٙ  ااي طظٓااَ أؿااِحو يُٓااخ فاإ  حنٔااطق ٔطوظفااٙ رع٠اآخ فااٙ رااخ١ٍ حنٜااوٍٕ، ٔفرااخٍ حنًٛااخِ، ٔحنُٛااخر

 ٔحنُخفٍٕحص ٔحنُٛخرٛ  حنلخٍس.

 أَ اٌؼ١م ٚاٌؽٚضز١ٓ:

فٙ ىٔنش حنكٕٚض ُْخ  كقالٌ نهًٛخِ حنـٕفٛش حنعٌرش ًْخ كقال أو حنعٖٛ ٔحنَٟٔظٍٛ ٔٚقعخٌ فٙ ًٗخل حنكٕٚض، ٔ اي رايأ 

إلَظخؽ رهٌٕٛ ؿخنٌٕ. طٕ ف ح 40و ٔٚقيٍ حنًؤٌِ حنطزٛعٙ نٌٍٓٚ حنلقهٍٛ رلٕحنٙ 1962حن٠ن يٍ ٌٍْٚ حنلقهٍٛ عخو 

 و َظٛـش حنظييَٛ حنٌ٘ أٛخد يُ٘آص حنلقم رٔزذ حنغِٔ حنعَح ٙ نهزالى. 1990فٙ كقم أو حنعٖٛ عخو 
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 ثبٌثبا: ِٛاظ اٌجٕبء ٚاٌزه١١ع

 
ط٠اى حنق٘ااَس حألٍٟااٛش رعااٞ حنًاإحى حنظاٙ طظًٛااِ رؤًْٛظٓااخ حنوخٛااش فااٙ يـاخل حنزُااخو ٔحنظ٘ااٛٛي يؼاام حنلٜااٗ ٔحنَيااخل 

حنـَٛ٘، كٛغ ٚلٜم عهٛٓخ حالَٔخٌ عٍ ١َٚق حنظلـَٛ رايالً ياٍ حنظعايٍٚ، ٔطعظزاَ ٔحنـزْ ٔحنلـَ حنَيهٙ ٔحنلـَ 

يٕحى حنزُخو ٔحنظ٘ٛٛي يٍ حنًٕحى حألٓخٓٛش فٙ عََٜخ حنلخنٙ الُىٚخى حنُ٘خ١ حنعًَحَٙ فاٙ حنعاخنى. اال أٌ  طاخر حنًإحٍى 

 نعيو طٕحفَْخ رٍٜٕس ح ظٜخىٚش كزَٛس. حنطزٛعٛش غَٛ حنُفطٛش فٙ حنكٕٚض أ م أًْٛش يٍ حنًٕحٍى حنطزٛعٛش حنُفطٛش ًٔنا

 

يٕ عااخً ١زٛعٛااخً نهلٜااٗ، كٛااغ ٕٚؿااي فااٙ طكاإٍٚ حنيريرااش ٔيخٚٔااظغم يااٍ حنَٔحٓااذ  46ٕٚؿااي فااٙ حنكٕٚااض  اٌسًددٝ:* 

يظااَ. ٔٚٔااظويو حنلٜااٗ فااٙ ٛااُخعش حنكَٕكَٚااض، ٔحالٓاافهض  3 – 0.5حنلٜاإٚش ح ظٜااخىٚخً فٛظااَحٔف ٓااًكٓخ يااخ رااٍٛ 

 ٍٔٛف حنطَ ، َٔظٛـش نهظٕٓ  فٙ حنُ٘خ١ حنعًَحَٙ ُحى حنطهذ عهٗ حنٜهزٕم.

 

طٕؿي هًٔش يٕح   نًٜخىٍ حنَيخل فٙ حنكٕٚض فٙ ؿُٕد غَد يُطقش حنـَٓحو، ٔٚظاَحٔف كـاى حنلزٛزاخص  ِبي:اٌؽ* 

يخ رٍٛ كـى كزَٛ انٗ َخعى، كٛغ طظكٌٕ يعظى حنلزٛزخص حنُخعًش يٍ حنكخنٔٛض ٔحنـزْ. ٔطٔظويو حنَياخل فاٙ ٛاُخعش 

 كَٕكَٚض ٔحالٓفهض.حنطخرٕ  ٔفٙ ٍٛف حنطَ ، أيخ حنَيخل حنُخعًش فظٔظويو فٙ ُٛخعش حن

 

أيظاخٍ فاٙ يلـاَ حألكًاي٘،  6ٚٔظوَؽ حنلـَ حنـَٛ٘ يٍ يلـَ حألكًي٘، كٛغ ٚق  عهٗ عًق اٌسدؽ اٌد١ؽٞ: * 

ٔٚلظٕ٘ حنـِو حألعهٗ يٍ طكٍٕٚ حنييخو عهٗ كـَ حنٜٕحٌ، ٔٚٔظويو حنلـاَ حنـٛاَ٘ فاٙ ٍٛاف حنطاَ  حنزلَٚاش، 

 َكَٚظٙ ٔيَ٘ٔعخص حنطَ .أيخ حنًٔلٕ  حنـَٛ٘ فٛٔظويو فٙ ُٛخعش حالٓفهض حنكٕ

 

طقاا  يٜااخىٍ حنلـااَ حنَيهااٙ فااٙ يُظٜااف ؿُاإد حنكٕٚااض  ااَد حنلاائى رااٍٛ حنكٕٚااض ٔحنًًهكااش        اٌسدددؽ اٌؽٍِددٟ:* 

 حنعَرٛش حنٔعٕىٚش، ٔٚٔظويو حنلـَ حنَيهٙ فٙ ُٛخعش حالٓفهض ٔحنكَٕكَٚض.

 

كاى ؿُإد  155عهاٗ رعاي كإحنٙ  طقا  يٜاخىٍ حنلـاَ حنـٛاَ٘ حنزطَٔهاٙ )حنلزٛزاٙ( اٌسدؽ اٌد١ؽٞ اٌجطؽٚضٟ:* 

ييُٚش حنكٕٚض، ٔعهٗ حيظيحى ٗخ١ت حنوهٛؾ حنعَرٙ، ٔطظًِٛ ٌِْ حنَٕٓرٛخص رؤٌ حنطزقش حنعهٛخ طظكٌٕ يٍ حنلـَ حنـَٛ٘ 

% عهٗ 75حنزطَٔهٙ، أيخ حنطزقش حنٔفهٗ فٓٙ ٍيم رطَٔهٙ، ٔطظًِٛ حنطزقش حنعهٛخ رٕؿٕى كَرَٕخص حنكخنٕٔٛو رُٔزش 

هٛش، ٔطٔظويو يعظاى حنًاخىس حنواخو حنًظإحفَس فاٙ ٛاُخعش ١اخرٕ  حنَيام حنـٛاَ٘، أياخ حنًاخىس حنواخو يُٓخ فٙ حنطزقش حنٔف

 حنغُٛش رخنـَٛ فظٔظويو فٙ ُٛخعش حالًُٓض.

 

طق  يعظى يٜخىٍ حنطٍٛ فٙ ؿَِٚس رٕرٛخٌ، ٔٚلظٕ٘ عهٗ َٔزش عخنٛش يٍ حأليالف، ْٕٔ عهٗ ْٛجاش ١زقاخص  اٌط١ٓ:* 

كًٛخص يٍ حنطٍٛ حنـَٛ٘ ٔحنطًٙ فاٙ  اخر ؿإٌ حنكٕٚاض، ٔنقاي رُٛاض حنيٍحٓاخص أٌ  فٙ يَطف  ؿخل حنٍِٔ، كًخ طٕؿي

 ٌْح حنطٍٛ غَٛ ٛخنق نُٜخعش حنكَٕكَٚض ُٔٛخعش حنًُظٕؿخص حنفوخٍٚش.

 

 .أنف ١ٍ كزَٚض ُٕٓٚخً  20ٚٔظوهٚ يٍ حنزظَٔل ٔحنغخُ حنطزٛعٙ، ٔطزهد ١خ ظّ حالَظخؿٛش اٌىجؽ٠ذ: * 

 

ٚعظًي عيى ياٍ حنًٜاخَ  عهاٗ ٛآَ حنليٚاي حنواَىس حناٌ٘ ٚٔاظٍٕى يعظًاّ، ٔفاٙ حنكٕٚاض يٜاُ   اٌسع٠ع ٚاًٌٍت:* 

 ٔحكي يٍ عٍَ٘ٚ يُٜعخً يُٕعش عهٗ حنئل حنعَرٛش.
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 ِهبوً ث١ئ١خ:

 

اٌ عيو يَحعخس حن١َٔ٘ حنزٛجٛش فٙ عًهٛخص آظوَحؽ  حنًإحى حنًقهعٛاش طٔازذ راخنكؼَٛ ياٍ حنً٘اخكم حنزٛجٛاش، طًؼهاض فاٙ 

حَوفخٝ ئظٕٖ ٓطق حألٍٝ نًٕ ا  حنايٍحكٛم، ٔطاَحكى حنُفخٚاخص، ٔحهظفاخو حنغطاخو حنُزاخطٙ، ٔطاييَٛ يقٕياخص حنلٛاخس 

ظٜالَ ُٔكاف حنَياخل. رخالٟاخفش حناٗ أٌ عًام حنكٔاخٍحص حنفطَٚش ٔعُخَْٛخ، رخالٟاخفش اناٗ ُٚاخىس كـاى ي٘اكهش حن

% ياٍ حنظَراش 50ٔكَكش حٜنٛخص حنؼقٛهش حنًٔظوييش فٙ حٓظوَحؽ حنٜهزٕم، ٚئى٘ اناٗ حَٔايحى ئاخو حنظَراش، ٚقام عاٍ 

غَٛ حن٠ًُغطش، ٔؿفخا حنظَرش ٔحٍطفخر ىٍؿش كَحٍطٓخ رٔزذ عيو يقيٍس حنُزخطخص عهٗ حنُفخً فاٙ حنظَراش حن٠ًُاغطش، 

ىس يعاايالص حنـَٚااخٌ حنٔااطلٙ نًٛااخِ حنٔاإٛل، ُٔٚااخىس كًٛااخص حنَيااخل ٔحألطَرااش هااالل فظااَس حنٜااٛف، طٜاام ْااٌِ ُٔٚااخ

ؿى/١ٍ انٗ طؤػَ حنلٕٛحَخص حنزَٚش َظٛـش طهف ٔحَيػخٍ حنُزخطاخص حنظاٙ طظغاٌٖ عهٛٓاخ حنلٕٛحَاخص  750حنكًٛخص أكٛخَخً انٗ 

كٌنا طئى٘ حن٠ٕٟخو حنُخطـش عٍ يَحكم حٓظوَحؽ حنٜهزٕم حنٜغَٛس، فكم حنع٘ذ ٔحَٓٛخٍ حنٔهٔهش حنغٌحثٛش رؤكًهٓخ. 

انٗ ارعخى حنلٕٛحَخص عٍ حنًُخ١ق حنظٙ ٕٚؿي فٛٓخ ٌْح حنُ٘اخ١، يًاخ أكايع طغٛاَحص كزٛاَس فاٙ ٓاهٕ  حنلٕٛحَاخص حنزَٚاش 

اناٗ  ٔ يٍطٓخ عهٗ حنظكخػَ، رخالٟخفش انٗ أٌ كَكش ٗخكُخص حنُقم ٔفنٛخص حنعًم طييَ رٕٛص ْاٌِ حنلٕٛحَاخص يًاخ ٚائى٘

يٕطٓخ ىحهم يالؿجٓخ. ٔ ي ٚظَ  رعٞ حنًقخٔنٍٛ حنيٍحكٛم رعي حٓظوَحؽ حنٜهزٕم يُٓخ كفَح ىٌٔ ٍىيٓخ ر٘كم ٛلٛق 

 يًخ ؿعم رعٞ ٟعخا حنُفّٕ ٚٔظغهٓخ نٔكذ يٕحى يوظهفش كخألٛزخ  ٔغَْٛخ. 

 

 

  
 

 


