
 المحاضرة االولىمقدمة: 

قبل دراستنا للجٌولوجٌا والدخول فً مباحث هذا العلم نعطً  فكرة  او نظرة عامة  ومقدمة تتعرف   

 على موقع الجٌولوجٌا بٌن العلوم االخرى . 

والتً تم دراستها فً المدارس هً عموما تنقسم الى ثالث   Natural Scienceاذا العلوم الطبٌعٌة 

   العلوم الطبٌعٌة  وتشمل والفٌزٌاء والكٌمٌاء او نستطٌع ان نقول ،  Biologyفروع وهً علم الحٌاة 

 1-وكما فً الشكل   Earth science) علوم الحٌاة والفٌزٌاء والكٌمٌاء والعلوم االرضٌة 

  

بهذه العلوم الثالث الفٌزٌاء والكٌمٌاء واالحٌاء ان هذه العلوم تشكل اداة  اذا عالقة العلوم االرضٌة

(Tool لتطبٌق ودراسة العلوم االرضٌة وبذلك هذه العلوم تعتبر علوم  اساسٌة لدراسة كافة العلوم  بما )

 فٌها الهندسة والطب وغٌرها من العلوم التطبٌقٌة . 

 فالعلوم االرضٌة تشمل  او تنقسم الى : 

   Astronomyلم الفضاء ع (1

   Meteorologyاالنواء الجوٌة  (2

   Oceanographyعلم المحٌط   (3

       Geologyعلم االرض  (4

علم االنواء الجوٌة: وٌشمل دراسة الغالف الجوي والتغٌرات التً تحصل علٌه ودراسة الطقس 

بات الجوٌة والمناخ وٌساعدنا فً اعطاء تفسٌرات عن الكوارث الطبٌعٌة  كاألعاصٌر والتقل

 والتً تؤثر على حٌاتنا الٌومٌة 

 

علم المحٌطات : وٌتضمن دراسة المحٌطات والتً تغطً سطح االرض  ومتابعة التٌارات 

 البحرٌة وتاثٌرها على الطقس وخط الساحل ودراسة افضل الطرق فً دراسة المصادر البحرٌة . 

 

والكواكب ودراسة اصل الكون   الفالكاعلم الفلك : وٌدرس حركة االرض وحركة االجرام و

 وعالقة االرض بالكواكب االخرى ، ابعادها احجامها المسافات البٌنٌة بٌن هذه الكواكب . 

 

 اما علم االرض فٌشمل دراسة االرض ، تركٌبها ، مكوناتها وتارٌخها. 

Study of the Earth , Its composition,  Structure and  history.  
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ومعناها علم  وبذلك ٌكون معنى   logyومعناها ارض  و  Geoتتألف من مقطعٌن    Geologyومعنى 

 المصطلح  علم االرض

    Physical geology( الجٌولوجٌا الفٌزٌاوٌة  1عموما لدراسة  علم الجٌولوجً  ٌقسم  الى 

   Historical geology   خٌةٌ( الجٌولوجٌا التار2                                                

فالجٌولوجٌا الفٌزٌاوٌة  ٌتم دراسة طبٌعٌة وخواص وتوزٌع المواد المكونة لألرض والطرق التً تكونت 

وكذلك دراسة المواد االرضٌة من صخور ،معادن، تركٌب القشرة من صدوع ،زالزل بها تلك المواد 

 ،رسوبٌات، مٌاه  وحركات ارضٌة. 

ة وٌتناول تارٌخ نشأة االرض وسلسلة الحوادث  واالزمنة  التً مرت بها قشرة اما الجٌولوجٌا التارٌخٌ

االرض ، االحٌاء العضوٌة المترسبة التً كانت تعٌش فً الزمن الماضً كعلم المتحجرات اضافة الى 

 علم الطبقات. 

 :  وٌقسم علم االرض الى عدة فروع

 والفٌزٌائٌة الكٌماوٌة وخصائصها تركٌبها حٌث من المعادن تبلور فً ٌبحث :البلورات علم -1

 .وفوائدها وجودها وأحوال

 )الفٌزٌائٌة( الطبٌعٌة خواصها معرفة خالل من المعادن دراسة فً ٌختص :المعادن علم 2-

 وفوائدها وجودها وأحوال وتصنٌفها والكٌمائٌة

 وتصنٌفها وخصائصها وتركٌبها أصلها حٌث من الصخور أنواع ٌدرس :الصخور علم 3-

 .وجودها وأحوال

 إلى تؤدي التً والخارجٌة الداخلٌة العوامل بدراسة تهتم:)الفٌزٌائٌة( الدٌنامٌكٌة الجٌولوجٌا 4-

 األرض سطح ضمن والمعادن الصخور الجبال، مثل والجٌولوجٌة الطبٌعٌة الظواهر تكوٌن

 

 التً والنباتات الحٌوانات من آثارها أو القدٌمة األحٌاء بقاٌا معرفة فً ٌبحث :االحافٌر علم-5

 .السابقة الجٌولوجٌة األزمنة فً تعٌش كانت

 وحتى العصور أقدم من الصخرٌة الطبقات ترتٌب بدراسة تختص :التارٌخٌة الجٌولوجٌا- 6

 الزمنً التقوٌم وترتٌب الطبقات هذه من طبقة لكل الممٌزة االحافٌر تدرس حٌث هذا، ٌومنا

 الماء توزٌع معرفة خاللها من ٌمكن حٌثة متسلسل وأزمان وعصور حقب إلى وتقسٌمه لألرض

  .المختلفة الجٌولوجٌة العصور خالل والٌابسة

 الصخرٌة الطبقات ترسٌب وظروف قوانٌن ٌدرس الذي العلم هو :األرض طبقات علم7 -

 بواسطة ونقلها المختلفة الصخور من تفتٌتها ٌتم أن بعد ترسٌبها وأماكن المختلفة الرسوبٌة

 .والهواء المٌاه

 خالل وتطورها األرضٌة للقشرة الحالً البناء بدراسة تهتم:) التركٌبٌة( البنائٌة الجٌولوجٌا 8-

 وع الصد مثل المختلفة الجٌولوجٌة التراكٌب تكوٌن أسباب العلم وٌشرح. الجٌولوجٌة العصور

 .الجبال تكوٌن أسباب وكذلك الصخرٌة الطبقات فً والفواصل والكسور

 من األرض سطح تحت ما دراسة فً ٌختص حٌث األرض علم فً مهم فرع :الجٌوفٌزٌاء -9

 تحتوي أن ٌمكن التً المرئٌة غٌر التراكٌب دراسة وخاصة مختلفة جٌولوجٌة وتراكٌب طبقات

 والمٌاه االقتصادٌة المعدنٌة والرواسب النفط على

 المكونة العناصر وتوزٌع الكٌمٌائٌة بالطرق والصخور المعادن بدراسة ٌختص :الجٌوكٌمٌاء(10

 .األرض قشرة فً الموجودة المعدنٌة الخامات ونسبة نوع تحدٌد وكذلك األرضٌة للقشرة
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 وتحدٌدها االقتصادٌة المواد عن بالبحث ٌهتم تطبٌقً علم هو  :االقتصادٌة الجٌولوجٌا 11-

 .منها االستفادة إلغراض وتقٌمها

 :منها فروع عدة االقتصادٌة الجٌولوجٌا تشمل

 .البترول جٌولوجٌا -

 .المناجم جٌولوجٌا -

 .الهندسٌة الجٌولوجٌا -

 المعدنٌة الرواسب جٌولوجٌا -

 .المشعة النظائر جٌولوجٌا -

 المٌاه وخصائص والجوفٌة السطحٌة المٌاه مصادر بدراسة ٌهتم :المٌاه جٌولوجٌا 12-

 .الجوفٌة المٌاه على الحاوٌة األرض طبقات ودراسة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة

 لصخور والهندسٌة المٌكانٌكٌة الخواص معرفة العلم هذا ٌشمل :الهندسٌة الجٌولوجٌا 13-

 والسدود الجسور بناء لغرض األرضٌة القشرة

 .وغٌرها كالمبانً المختلفة والمنشئات             

ان العملٌات الجٌولوجٌة او ٌشغل علم الجٌولوجٌا من مدى مقٌاس من الذرة الى الكوكب معنى ذلك ٌتم 

دراسة مواضٌع تتضمن ذات حجم ومقٌاس كبٌر  مثل حركة الصفائح الى مقٌاس صغٌر ما ٌتم مشاهدته 

 فً الشرائح المجهرٌة فً تحلٌل واعطاء انطباع عن العملٌات الجٌولوجٌة. 

 :األرض علم أهمٌة

 .والمعادن والغاز النفط مثل الطاقة مصادر عن الكشف 1-

 .األخرى العمرانٌة والمشارٌع الجسور السدود، إلنشاء المناسبة األماكن تحدٌد 2-

 األلمنٌوم، الحدٌد، الرصاص، النحاس، الفضة، الذهب، مثل المعدنٌة الطبٌعٌة الثروات عن التنقٌب (3

 الطعام وملح النٌكل ،الفوسفات

 الكٌماوٌة وللصناعات الرخام الجٌري، الحجر الرمل، الحصى، مثل للبناء األولٌة المواد أماكن تحدٌد (4

 الحشرٌة  المبٌدات العقاقٌر، صناعة فً تستخدم التً والكلور الصودٌوم الكالسٌوم، الكبرٌت، مثل

 .واألسمدة

 البحث إلى أدت قد والصحراوٌة الجافة المناطق فً وخصوصا السكان عدد فً الكبٌرة الزٌادة إن (5

 .الجوفٌة المٌاه مثل أخرى مصادر عن

 من الوقاٌة وكذلك والفٌضانات الزالزل البراكٌن، مثل الطبٌعٌة الكوارث حدوث أسباب معرفة إمكانٌة (6

 .األبنٌة وتصدع األرضٌة االنزالقات

 المواقع وتحدٌد العسكرٌة واآللٌات الجنود النتقال الطرق أفضل وكذلك الطبٌعٌة الحواجز تحدٌد (7

  .العسكرٌة القواعد وبناء الخنادق لحفر المناسبة

 كثٌرة فروع وتوجد ذكرها سبق التً الفروع ضمن تقع التً الدقٌقة االختصاصات من العدٌد هنالك

  :منها نذكر
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          .الطوبوغرافً المسح -د    .الزالزل علم -ج          .بعد عن االستشعار-ب     .االرض شكل علم-أ

                .العسكري األرض علم -ز          .البراكٌن علم -و              .الجٌولوجً المسح -ه

                             .الفضاء فً والكواكب األقمار وتربة صخور دراسة -ط            البحار علم -ح

  .الجٌولوجٌة والقطاعات الخرائط رسم وفً األرض علم دراسات فً اآللً الحاسوب استخدام -ي

 ٌتطور إنه األرض علم فروع من لبعض التصنٌف من نالحظ : األخرى والعلوم األرض علم بٌن العالقة

مبٌن  كما. الهندسٌة والعلوم الفلك علم األحٌاء، علم الفٌزٌاء، الكٌمٌاء، مثل األخرى العلوم مع بالتزامن

  2-شكل 

 

  2-شكل

 نبذة تارٌخٌة: 

علم االرض مثل بقٌة العلوم حٌث اغلب العلوم بداٌة تدرس المشاهدات والمالحظات التً ٌالحظها 

االنسان مثل البراكٌن والزالزل اضافة الى هناك الكثٌر من الخرافات والمعتقدات الدٌنٌة والوثنٌة التً 

ض وشكلها وان اصل المواد هو هواء او ماء او كانت سائدة. ولكن هنالك الكثٌر من المالحظات عن االر

 نار. 

من طب ، هندسة، معادن ، العلماء السابقون كانوا موسوعٌٌن اي كل عالم له دراٌة بكل العلوم 

 صخور.... وهؤالء العلماء مثل ارسطو ، دٌمقراطس وهؤالء العلماء اعطوا مجرد نظرٌات تستند الى
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وقد اقتبس العرب هذه االفكار واشهرهم ابن سٌنا،  لعقلٌة االستنباطٌة.الفلسفة وتقوم على المناقشة ا 

 البٌرونً وابن الهٌثم. 

وقد قام العلماء العرب ببحوث ودراسات مهمة فً علم المعادن واستخراج الوزن النوعً، وفً 

الرسوبٌات، الزالزل، االنهار، انخفاض وارتفاع االرض وترسٌب الطبقات وتقاطعها. وكذلك قام العلماء 

 . اي قٌاس محٌط االرض.   Geodesyالعرب بدراسة هٌئة االرض جٌودسً 

 عصر النهضة:

 ً عصر النهضة صار تقدم فً علوم االرض بشكل جدٌد. هنا ف

 ( بٌن ان الشمس مركز الكون ال االرض.1543-1473العالم كوربنكس ) (1

 (. 1555-1441هنالك تقدم فً علم المعادن من قبل جورج بور ) (2

 ( اول من اثبت دوران االرض حول محورها من الغرب الى الشرق. 1642-1564العلم غالٌلو ) (3

عموما اخذ التطور فً علم االرض حٌث هنالك مدرستان للفكر االنسانً فً ما ٌخص بعلم 

 الجٌولوجً : 

A) ( المدرسة االلمانٌة بقٌادة فٌرنٌرVerner 1751-1117 وهو صاحب النظرٌة البحرٌة : )

حٌث تفرض هذه النظرٌة  Hypothesis    Neptonismالخاطئة او تسمى المدرسة النبتونٌة 

الرض كانت فً محٌط هائل غطى االرض جمٌعها وادت ترسباته الى تكوٌن القشرة على ان ا

 االرضٌة ثم انحسر بعد ذلك الى مواقعه الحالٌة البحر وظهرت القارات، ملخص النظرٌة: 

   Primitive  ocean(ان نواة االرض كانت فً البداٌة مغطاة بصورة كاملة بمٌاه المحٌط االولً 1    

     

  .سطحها تغطً وانخفاضات ارتفاعات فٌها كان بل ملساء تكن لم النواة هذه( 2

بل عكره وتحمل معها بشكل معلق ذائب جمٌع المواد التً ( كما ان محٌط المٌاه االولً لم تكن صافٌة 3

 كونت القشرة االرضٌة الحالٌة. وترسبت هذه المواد بشكل متعاقب على سطح ) النواة االرض( 

 ا( حٌث ترسبت الصخور االبتدائٌة كرانٌت ؛ شست ؛ ناٌس ... 

ب( بعدها ترسبت الصخور االنتقالٌة من صخور الكرانٌت والشست واحٌانا حجر جٌري مع وجود اثار 

 من المتحجرات. 

 ( من حجر رملً وصخور جٌرٌة وصخور جبسٌة. Stratigraphic series)ج( ثم السلسلة الطباقٌة 

( والمشكل من الحصى والرمل الغٌر متماسك والناتجة Alluvial sedimentالفٌضٌة) د( ثم الترسبات

 من تعرٌة وتحلل الطبقات السابقة.  

اخطاء النظرٌة: اعتبرت الصخور النارٌة والمتحولة ذات منشأ مائً وهذا لٌس صحٌحا بل هً تنشأ من 

ب المتعاقب ٌعنً تعاقب فً االعمار اي أ الثانً لم ٌعطً تفسٌر مفهوم لعملٌة الترسٌباطن االرض. الخط

 انه اعتقد ان الصخور ٌمكن ان تتداخل ترسبات احداها مع االخرى بتأثٌر مٌاه المحٌط االولً. 

B)  فرضٌة هتن النظرٌة الباطنٌةPlutonic Hypothesis   

طبقات حٌث اعتبر العلم جمٌس هتن ان الماء والنار عاملٌن رئٌسٌن فً تكوٌن التعاقب الجٌولوجً لل

 وسمٌت هذه الفرضٌة بالفرضٌة البلوتونٌة حٌث اعتبر الصخور النارٌة تكونت نتٌجة التبرٌد والتصلب

 من حالة السٌولة الحارة. 
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اما الترسبات المتشكلة من االنهار والبحٌرات وسواحل البحر والرٌاح هً مماثلة للترسبات المتكونة فً 

) الحاضر مفتاح  Uniformitaranism نظرٌة الوتٌرة الواحدةالماضً الجٌولوجً مما قاد الى 

الماضً( اي العملٌات التً كانت تعمل فً الماضً هً نفسها تعمل فً الحاضر اي العملٌات الفٌزٌاوٌة 

 والكٌمٌاوٌة والحٌاتٌة. 

اي مبدأ تعاقب الطبقات اي  Superposionالمبدأ االخر الذي طرحه جمس هتن هو مبدأ التعاقبٌة 

الطبقات فً االسفل هً االقدم اما التً تعلوها هً االحدث ما لم ٌحدث تشوٌه لهذه الطبقات. وهذا 

 اختلف مع النظرٌة االولى التً اعتبرت ان الطبقات متداخلة مع بعضها. 

على عامل الزمن الطوٌل االمد اي حدوث هذه العملٌات الجٌولوجٌة ٌستغرق زمن اعتمدت نظرٌة هتن 

 طوٌل جدا. 

الطوٌل فً لعب دور فً العملٌات الجٌولوجٌة لكن قسم من العلماء لم ٌقبلوا بهذه الفكرة اي فكرة الزمن 

( حٌث 1132-1761( وقد اشار الٌها العالم كٌوفٌر) Catastrophism) انما طرحوا نظرٌة الكوارث

كالفٌضانات،  تشٌر هذه النظرٌة ان الكرة االرضٌة تعرضت الى فترات مختلفة الى تغٌرات مفاجئة

 الزالزل، براكٌن وجفاف فٌودي الى انقراض انواع من االحٌاء وتشكل احٌاء جدٌدة. 
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