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 :  Geology)علم االرض)

هو العلم الذي يدرس تكوين االرض وتركيبها وتاريخها وحياة النباتات والحيوانات القديمة حيث 

على سطح االرض خالل  طرأتتدرس طرق تكون التضاريس ومناطق المياه والتبدالت التي 

 االعمار الجيولوجية المختلفة حتى الوقت الحاضر .

وتعني االرض والمقطع الثاني  geoين هما مشتقة من اللغة اليونانية لمقطع geologyان كلمة 

loggy وتعني علم . 

ويدرس هذا العلم طبيعة وخواص وتوزيع  physical geology يقسم علم الجيولوجي الى

المواد المكونة لالرض والطرق التي تكونت بها تلك المواد واسلوب تغيرها وكذلك دراسة تكون 

 سطح االرض والعوامل المؤثر فيه.

ويدرس التغيرات التي حدثت على سطح االرض الى  historical geologyخر هو والقسم اال

 االن واثار وبقايا الحياة القديمة على االرض ولحد الوقت الحاضر.

 عالقة الجيولوجيا مع العلوم االخرى 

لفروع الجيولوجيا اعتماد على بعض العلوم واهم العلوم هي : الكيمياء والفيزياء 

صاء، علوم الحياة،الفلك . وله عالقة وثيقة مع علوم الجغرافيا ،االقتصاد، علم والرياضيات،االح

 . Anthropology)االنسان)

 اهم فروع علم االرض

1- Geochemistry  جيوكيمياء()كيمياء االرض(: وهو الفرع المختص بدراسة(

الكيمياوية  الخواص الكيميائية للمعادن والصخور المكونة لالرض وكذلك التاثيرات

 للمياه والغالف الغازي والقوانين الكيميائية المحكمة في المادة وتاثيراتها الجيولوجية.

2- Geophysics الجيوفيزياء( فيزياء االرض: ويختص بتطبيق مباديء علم الفيزياء في(

دراسة االرض وغالفها الجوي والمائي مثل دراسة المغناطيسية االرضية 

geomagnetic لزالزل.او دراسة ا 

: ويدرس طرق تكون المعادن في الطبيعة وتركيبها  mineralogy)علم المعادن ) -3

 وخصائصها الكيميائية والطبيعية وتصنيفها وحاالت وجودها.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

  تربة والموارد المائيةقسم ال

 ول المرحلة اال
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: ويتعلق هذا العلم بالتنظيم الذري الداخلي لبلورات crystallography)علم البلورات) -4

 المعادن وكذلك بلورات المواد غير المعدنية.

: ويشمل جميع الدراسات المتعلقة بالبحار والمحيطات  oceanology)المحيطات) علم -5

مثل دراسة حدودها وتضاريس قيعانها وكذلك دراسة فيزياء وكيمياء مياه البحر 

 وتياراتها واحياء المحيطات.

: وهذا العلم يدرس االحياء القديمة ضمن مختلف paleontology)علم الحفريات) -6

ومراحل تطورها اعتمادا على بقايا او االثار على الصخور  العصور الجيولوجية

ويشمل كذلك دراسة البيئات القديمة والمناخات السابقة ويقسم الى علم الحفريات النباتية 

((paleobotany ( ويختص بالنباتات وكذلك علم(paleozoology  ويختص

 بالحيوانات.

لصخور من حيث نشوئها : وهي الدراسة المتضمنة لpetrology)علم الصخور ) -7

والذي  petrogenesisوتغيرها وتفتتها وحالتها الحالية ويضم هذا العلم فروع مثل 

 ويختص بوصف  petrographyيدرس نشاة وتطور الصخور وفرع اخر هو 

: ويشمل دراسة تكوين وتركيب وتعاقب الصخور stratography)علم الطبقات ) -8

 من القشرة االرضية والمقارنة بينها كطبقات مكونة الجزاء

: وهي دراسة مواضع الصخور في structure geology)الجيولوجيا التركيبية) -9

القشرة االرضية  نسبة الى بعضها والتوزيع الجغرافي لمظاهرها مع اساس تكون تلك 

 المظاهر والتركيب.

: دراسة المظاهر السطحية الناتجة عن فعل glacial geology))جيولوجيا المثالج -11

 المثالج وترسباتها واشكال وفيزياء ونظام المثالج. تعرية

: علم دراسة العوامل المسببة لتكوين الصخور sedimentology)علم الرسوبيات ) -11

الرسوبية من حيث منشاها ونقلها وترسبها والتغيرات التي تحدث اثناء الترسب وبعده 

 وخالل تصلبها.

 افة المظاهر البركانية .: ويدرس هذا العلم كvolcanology)علم البراكين ) -12

: ويختص هذا الفرع بدراسة التربة agricultural geology)الجيولوجيا الزراعية) -13

 وخصائصها وعالقة ذلك بالتعرية.

:هي استخدام المعلومات الجيولوجية  (engineering geology)الجيولوجيا الهندسية -14

 سية والجسور.لالغراض الهندسية مثل بناء السدود والخزانات والطرق الرئي

: تطبيق المعلومات الجيولوجية اليجاد  minring geology)جيولوجية التعدين) -15

 مصادر خامات المعادن الفلزية والالفلزية.

: دراسة طرق نشوء وحركة وتجميع النفط petroleum geology)جيولوجية النفط ) -16

 والغاز الطبيعي وتحديد مواقع وجودهما في الصخور.

: دراسة طرق استكشاف المعادن ذات economic geology)صادية)الجيولوجيا االقت -17

 الفائدة االقتصادية.
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: هو علم دراسة المياه السطحية والجوفية ويستخدم hydrologyعلم المياه )الموائع( -18

لعلم  geohydrology)جيولوجية المياه( ويستخدم مصطلح hydrogeologyمصطلح 

 فية.مياه االرض كمصطلحين ترادف المياه الجو

: علم دراسة مقايس شكل االرض وابعادها احد فروع geodesy)علم الجيوديسيا ) -19

 الرياضيات التطبيقية

: هي دراسة شكل االرض العام وتضاريسها من geomorphologyعلم شكل االرض -21

 . physiography)ناحية المنشا والتطور ويسمى ايضا بعلم التضاريس االرض )

:االستفادة من المعلومات الجيولوجية  military geology)الجيولوجيا العسكرية) -21

 لالغراض العسكرية

: هو استخدام الجيولوجيا لغرض المساعدة forensic geology)الجيولوجيا الجنائية) -22

 في الكشف عن االدلة الجنائية.

 نشوء الجيولوجيا:

 Thalesاطاليس اول المهتمين بالمظاهر الجيولوجية هم الفالسفة االغريق مثل الفيلسوف

ق.م( الذي اعتبر االرض قرص مسطح تحيط به المياه ثم درست هذه الظاهر من  636-546)

 قبل علماء الحضارة العربية االسالمية مثل ابن سينا والبيروني وابن الهيثم.

اما في اوربا فقد بدا في عصر النهضة االوربية علم الجيولوجيا بالمرحلة الجديدة فالعالم 

والعالم  م( هو صاحب نظرية الشمس مركز الكون ال االرض1543-1473)كوبرنيكس 

-1564م( هو مؤسس او ابو علم المعادن والعالم جاليلو)1555-1494االلماني جورج بور )

 م( اثبت ان دوران االرض حول محورها من الغرب الى الشرق.1642

اجة الى المعلومات العلمية والجيولوجيا الحديثة نشا في نهاية القرن الثامن عشر نتيجة الح

ولقد كانت هنالك مدرستين هما المدرسة االلمانية ورائدها للصخور والمعادن في مناطق المناجم 

-1726م(من المدرسة االنكليزية ورائدها العالم جيمس هتن)Verner(1751-1817العالم فرنز

ات المتعاقبة المكونة م( فاالول )فرنر( الذي اعتبر الماء المصدر الوحيد لبناء الطبق1796

للقشرة االرضية للقشرة االرضية بينما جيمس هتن )اعتبر الماء والنار عاملين لعبا دورا رئيسيا 

 في تكوين التعاقب الجيولوجي للطبقات(. 

 شكل ومقايس االرض:

االرض شكل كروي تقريبا ومفلطحة عند القطبين نصف القطر لالرض كدائرة عند خط 

كم عند خط االستواء بينما مساحة 41179كم اما محيط االرض يبلغ 6378االستواء يبلغ 

% من السطح وحجم االرض 71تكون البحار والمحيطات حوالي  2مليون كم511االرض هي 

طن واعلى نقطة هي قمة افرست  66x 1121االرض فيبلغاما وزن 3كم 1.8x 11 12الكلي يبلغ 

م والفرق بين 11.133المحيط قرب الفلبين تبلغ م واعمق نقطة في قاع المحيط فهي في 8.848

 كم.21اعلى نقطة واقل نقطة تقرب من 
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 مكونات االرض:

ي( ، يشمل هذا التقسيم عدة اغلفة هي الغالف الصخري ، الغالف المائي ،الغالف الغازي)الجو

 حاالت المادة الثالث الصلب ،السائل ،الغازي(.الغالف الحيوي وهذا يشمل 

  Rocksphere or lithosphere)الغالف الصخري) -1

مع جزء من باطن االرض  crust)هذا الجزء الصلب من االرض يشمل القشرة االرضية )

الواقع خلف القشرة االرضية التي تمثل الجزء الخارجي والرقيق من القشرة االرضية ان 

الغالف الصخري سطح مستوي عموما تتخلله االرتفاعات الواسعة والتي تسمى بالقارات 

((continents  مع وجود االنخفاضات فيها والتي تسمى قيعان البحار او المحيطات

((ocean basins  وتوجد في وسط القارات كتلة من الصخور النارية والمتحولة والتي

وتنحدر حافات القارات بشكل تدريجي في معظم  shields)يطلق عليها اسم الدروع )

والقريب من اليابسة الحاالت نحو قيعان البحار ويسمى الجزء من القارات الواقع تحت الماء 

وهو اقل انحدارا من الجزء االخر والذي يقع  (continental shelf)اسم الرصيف القاري 

ويمتد ليصل الى  (continental slope)بعيدا عن اليابسة والذي يسمى الميل القاري 

 قيعان البحار والغالف الصخري على اليابسة يتكون من الجبال وتالل وسهول.

 (hydrosphere)الغالف المائي  -2

سطح االرض ومعظم الكتلة المائية تقع في يغطي هذا الغالف ثالثة ارباع مساحة 

البحار والمحيطات والجزء االخر في االنهار والبحيرات والبعض االخر يتواجد في 

 المساحات بين الصخور ونسبة اخرى يتجمع تحت السطح تدعى بالمياه الجوفية.

  (Air sphere) (Atmosphere)الغالف الغازي -3

ان المكون الرئيسي لهذا المكون هو الغازات المكونة للهواء الجوي مع كميات من المياه 

% واالوكسجين 78الغازي هي الهيدروجين والغبار. واهم الغازات المكونة للغالف 

% وثنائي اوكسيد الكاربون اضافة الى غازات خاملة مثل االركون ونيون وغاز 21

 الهيليوم.

 (Biosphere)الغالف الحيوي  -4

ويشمل الغطاء النباتي ومجاميع االحياء كذلك االحياء والنباتات المائية اضافة الى 

 االحياء الميكروسكوبية في الهواء الجوي.

 تقسيمات االرض )اليابسة(

 تقسم االرض الى ثالث مناطق ابتداءا من السطح باتجه المركز وهي:

كم وتتكون من الصخور 45-25القشرة : وتشمل الصخور التي تمتد الى عمق  -1

كم تليها الصخور النارية مع تباين في سمك 12الرسوبية لسمك يصل اقصاه الى 

 continental)ومحتوى هذين النوعين وتشمل القشرة تركبين هما القشرة القارية 

crust)  والثاني تحت قاع المحيط ويسمى القشرة المحيطية(oceanic crust)> 



6 
 

لصخور الرسوبية والنارية واساس الصخور النارية هي القشرة القارية وتشمل ا - أ

وهي ملخص  (sial)وتسمى ايضا بطبقة ال (granitic)الصخور الجيرانتية 

وسمك القشرة القارية يمتد  (Aluminium)وااللمنيوم (silicon)الرمزين يشمل 

ثم تليها منطقة صخور نارية اخرى  3غم/سم2.65كم وذات وزن نوعي 15-11الى 

وهي صخور قاعدية وتسمى المنطقة باسم منطقة  (Basalt)تسمى صخور البازلت 

 (magnesium)و (silicon)وهو مختصر مقطعين هما  (sima)البازلت او طبقة 

كم من سطح االرض ويصل الى 41-31وتمد لعمق 3م/سمغ 3وذات وزن نوعي 

-m)بلية يلي ذلك منطقة طفرة تسمى طفرة موهوكم في بعض المناطق الج61عمق 

discontinulty)  تفصل طبقة البازلت عن الجبة(mantle)  وسمك هذه الطفرة

 كم.48-35يتراوح بين 

وتتميز بعدم وجود طبقة الصخور الجراتينية  (ocean crust)قشرة قاع المحيطات  - ب

ر الرسوبية مقارنة كليا او جزئيا وتتكون من طبقة رقيقة وحديثة نسبيا من الصخو

 بقشرة القارات تليها صخور البازلتية ثم طفرة موهو التي تفصلها عن الجبه.

كم 2911: وهي الطبقة الثانية بعد القشرة االرضية ويصل عمقها الى(mantle)الجبه -2

وتتكون من طبقتين وتشمل صخور صلبة )سليكات، سلفايد، اوكايد( وهي تحت ضغط 

تيجة الحرارة العالية في اعماق االرض وهنالك ايضا منطقة عالي يمنعها من السيولة ن

طفرة بين منطقة الجبه ومنطقة اللب تسمى بطفرة فاشبرت كوتيرج والوزن النوعي 

ويزداد الكثافة للمنطقة  3م/سمغ 4.5وحتى  3يزداد لهذا التكوين مع العمق ابتداءا من 

بازدياد العمق. او يعود الى نوع  الداخلية للجبه والذي قد يعود الى زيادة الضغط عليها

البزيكية وهي مزيج من معادن سليكاتية ومعادن فلزية والوزن النوعي من الصخور 

 .3م/سمغ 8-4.5للجزء االسفل من منطقة الجبة هو 

 (core)اللب -3

كم وحجمها يمثل حوالي ثمن حجم 6911قطر يبلغ حوالي  وتمثل مركز االرضؤوذات

االرض الكلي والنظرية العلمية تفترض تماثل بين اللب والنيازك المعدنية لمعادن )حديد 

 ،نيكل،كوبلت(ويقسم لب االرض الى قسمين:

كم ويتكون من 2.1267سمك هذه الطبقة حوالي  (outer core)اللب الخارجي  - أ

وهي كثافة  3م/سمغ 12ن الحديد والنيكل وذات كثافة مادة سائلة تحوي مزيج م

(هي نتيجة للضغط العالي  3م/سمغ 7بنفس المواد على سطح االرض )عالية مقارنة 

 مليون ضغط جوي.3-2الذي يبلغ 

ويتكون من مادة صلبة من الحديد والنيكل نصف قطره  (inner core)اللب الداخلي - ب

والضغط يبلغ اكبر 3م/سمغ 17والكثافة قد تصل في نقطة المركز  كم1.317حوالي 

 ماليين ضغط جوي.3من 

 

لية العلوم . ،الجيولوجيا العامة، ك2115صوالحة، حكم عبد الجبار مصطفى. المصادر:

 قسم علوم االرض والبيئة ،جامعة اليرموك. –
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