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 الذي يعنى بتطبيق العلوم الجيولوجية في المشاريع  هو العلم -:  تعريف الجيولوجيا الهندسية

الهندسية لغرض ادراك تأثير العوامل الجيولوجية المختلفة على تحديد مواقع المنشآت الهندسية 
المختلفة او ألغراض اجراء التصاميم الهندسية وكذلك تشمل اعمال االنشاء والصيانة مثل انشاء 

ود , االنفاق , الجسور , االسس وغيرها من مشاريع الهندسة الطرق وموادها االولية , اقامة السد
 المدنية .

 
نشأة االرض,انواع الصخور,االشكال  -ويتطلب تخصص الجيولوجيا الهندسية معرفة التالي :

البنائية للصخور,الخواص الفيزيائية )الطبيعية( والميكانيكية ) الهندسية( للصخور والتربة,المياة 
ودراسة جيولوجيا االنفاق ,السدود والخزانات وعالقتها بخواص التربة, والمسح  الجوفية,وتحليل

 الجيولوجي والخرائط الجيولوجية .
 

والبد للجيولوجي الهندسي ان يكون لديه المام بالعلم الجيولوجي من طبقات االرض والحركات 
وكذلك لديه المام البنائية وتضاريس االرض والتراكيب المعدنية والمنجمية ونوعية الصخر, 

بجيولوجيا المياه السطحية والجوفية وبيئة ترسيب الصخور الرسوبية وطريقة تكون وتحول 
ويكون لديه المام بالتصنيف الحقلي للصخور وانواعها والشقوق والفواصل الصخور المتحولة 

واقع وعمل وانواعها وقيمة ميولها ولديه قدرة على رسم وقراءة الخرائط الجيولوجية وتحديد الم
 الحدود بين الصخور المختلفة .

 
كما يجب على الجيولوجي الهندسي ان يكون لديه المام ودراسة بعلم المساحة والتضاريس 
والجيوفيزياء ليكون قادراً على دراسة تطبيقاتها وآثارها على المنشآت ومن الضروري ان يكون 

اد البناء حيث قد تكون اقوى الصخور لديه علم بدراسة ميكانكا التربة وميكانيكا الصخور ومو
يميز بين انواع الصخور على اساس المدني بالنسبة له هي اردأ انواع المواد االنشائية . فالمهندس 

 سلوكها الميكانيكي او الهندسي ال على اساس تصنيفها الجيولوجي .
 

ية االساسية مما سبق يتضح دور المهندس الجيولوجي بوصفه عامل وصل بين العلوم الجيولوج
والعلوم الهندسية التي تحتاج الى معرفة خصائص الصخور الميكانيكية والهندسية وكذلك 

عند تعرضها عند تعرضها للضغوط التي تفرضها المنشآت خصائص التربة وسلوكها الهندسي 
الهندسية المختلفة . لذلك على المهندس الجيولوجي الذي يمد المهندس المصمم بالمعلومات ان 

م بأسس الجيولوجيا اوالً اضافة الى المبادئ الهندسية االساسية بوصفها مبادئ ميكانيك يل
الصخور وميكانيك التربة وهندسة االسس لكي يكون بمقدوره ان يجهز المهندس المصمم 

 بالمعلومات الضرورية لتصميم المشروع الهندسي بشكل سليم وامين .
 

 علم الجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية :هناك ثالث نقاط اساسية تبين الفرق بين 
ان الجيولوجيا هو علم االرض ونشوءه وتطوره وتكون دراسته من خالل الصفات التي  -1

تعكسها الصخور . في حين يعتبر علم الجيولوجيا الهندسية جزءاً من العلوم الجيولوجية 
دني لفهم ادق التي تستعمل المعلومات الجيولوجية على انواعها لمساعدة المهندس الم

وتعامل اصح مع الطبيعة وباستعمال جميع االساليب والطرق واالجهزة العلمية المتعارف 
 ( Geotechniquesعليها ) 

تهتم الجيولوجيا بدراسة القشرة االرضية وبإعماق قد تصل الى عدة كيلومترات , اما  -2
 االرض . الجيولوجيا الهندسية فهي تهتم ببضعة مئات من االمتار عمقاً من سطح



الجيولوجيا تهتم بدراسة مناطق واسعة من سطح االرض في حين تهتم الجيولوجيا الهندسية  -3
بدراسة مواقع عمل المشاريع والمناطق المحيطة بها وخاصة في المشاريع الكبيرة مثل 

 السدود .
 
 دور الجيولوجي في المشاريع الهندسية : •

 دسية بالنقاط الرئيسية االتية :يمكن تلخيص دور الجيولوجي في المشاريع الهن
 الكشف عن مواقع جيدة إلقامة المشاريع الضخمة . -1
 للمشروع .تجهيز المواد االولية  -2
 تصنيف الصخور والتراكيب الجيولوجية وتقويمها هندسياً . -3
 دراسة استقرارية الطبقات والتكوينات الجيولوجية . -4
 وتهيئة الخرائط المناسبة لها .دراسة استكشافية جيولوجية مفصلة لمنطقة المشروع  -5

 
 
 
 
 

 
 

 في اآلتي مزيد من التفصيل حول النقاط السابقة :
 
 
 الكشف عن مواقع هندسية جديدة : •

يستطيع الجيولوجي ان يكشف عن الموقع المالئم للمنطقة المنوي اقامة اي مشروع هندسي عليها 
 الجيولوجية وباستعمال الطرق الجيوفيزيائية فهو بذلك يتوصل الى : بواسطة المسوحات



بناء السدود , والكشف عن انواعها ومدى مالئمتها للمشروع   ألجيولوجية المختلفة دراسة التراكيب
 .فالسدود تحتاج الى طبيعة طبوغرافية تختلف عن باقي المشاريع االخرى

 .وانواع االجهادات والقوى التي تؤثر عليها  كشف الطبيعة التكتونية للمواقع الهندسية
 
 تجهيز المواد االولية للمشروع الهندسي : •

بعد الكشف عن الموقع الهندسي يقوم المهندس الجيولوجي بدراسة المواد االنشائية الطبيعية المتوفرة 
 في منطقة المشروع .

بناء اولية مثل الرمل والحصى والصخور التي تصلح  ففي كل مشروع هندسي يتطلب توفيرمواد
للبناء من خالل تكسيرها وتقطيعها حيث يجب توفرها بالقرب من منطقة العمل وهنا يقوم المهندس 
ً في الحقل لمعرفة مدى مالئمتها لالنشاء ,  ً واحيانا الجيولوجي بفحص الصخور والتربة مختبريا

 لمنشأ .وكذلك قوة تحملها لالثقال وحسب نوع ا
 
 تصنيف الصخور والتراكيب الجيولوجية وتقويمها هندسياً : •

منذ القدم استخدمت الصخور كمواد بناء واسس لكثير من المشاريع الهندسية وعلى المهندس 
الصخور ومدى مالئمتها في المشاريع الهندسية المختلفة . ويتم الجيولوجي ان يحدد صالحية تلك 

ى صفاتها الفيزيائية والميكانيكية .وعلى هذا االساس قد تصنف صخور عادة تصنيفها اعتماداً عل
الكرانيت النارية الصلبة اذا كانت متأثرة بعوامل التجوية بوصفها بمواد غير صلبة من الناحية 
الهندسية بينما يصنف حجر الكلس وحجر الجبس كصخور اصلب من الناحية الهندسية ان لم يكونا 

 حاويين على الشقوق . متأثرين بالتجوية وغير
اما لتنصيف التراكيب الجيولوجية فتعتمد على نوع التركيب المتكون سواء من طبقة واحدة او عدة 
طبقات افقية كانت ام مائلة ومقدار واتجاه زاوية ميلها , وكذلك تحديد الطيات والصدوع والفواصل 

 يرة من الناحية الهندسية .فيها .اضافة الى التصفح او التورق او التشقق ألهميتها  الكب
 
 دراسة استقرارية الطبقات والتكوينات الجيولوجية :  •

عادة يبحث المهندس الجيولوجي عن طبقات مستقرة لمشروعه , وتجنب الطبقات المنحدرة بزوايا 
اقل وحسب اهمية ومواصفات المشاريع الهندسية المختلفة , ومن  ميل عالية حيث تكون استقراريتها

الناحية الهندسية فإن اهم العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار هي مقاومة القص بين الطبقات , ومن 
ناحية اخرى فإن الطبقات المائلة والمتشققة تكون غير مالئمة لبعض المشاريع مثل بناء نفق او سد 

 الصخور لتجمع المياه الجوفية وحفر اآلبار االرتوازية فيها . بينما تكون من افضل
 
 دراسة استكشافية جيولوجية مفصلة لمنطقة المشروع وتهيئة الخرائط المناسبة : •

بعد دراسة واختيار المواقع المالئمة للمشاريع ومدى استقرار الطبقات فيها يقوم المهندس 
ية في المنطقة ويوضحها بصيغة خرائط يضاف اليها الجيولوجي باستكشاف اهم المعالم الجيولوج

 التي يدركها المهندس المدني , والتي تسمى بالخرائط الجيوتكنيكية .الهندسية ر بعض التعابي
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