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الخريطة الجيولوجية مدخل الى 
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 :الجيولوجيةتعيين الخريطة

:         من أىم المعمومات المطموبة لتعيين وتحديد الخريطة ىي

رقم الخريطة واسميا  -

رقم التسمسل داخل التغطية   -

رقم الطبعة  -

.  ىذه المعمومات عادة ما توضع مجتمعة، في الركن األيمن األعمى أو السفمي من الخريطة

أن الرقم التسمسمي لمخريطة داخل التغطية الكرتوغرافية، يدل عمى الموقع الجغرافي لممنطقة الممثمة عمييا، 

. ويمكن إيجاد رقم التسمسل ورقم التغطية في حد ذاتيا في فيرس الخرائط
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: شبكة خطوط الطول ودوائر العرض 

لتعريف مواقع األماكن عمى سطح األرض، اتخذ الخط األساسي األفقي تمك الدائرة المرسومة عمى سطح 

. األرض، والتي تتوسط المسافة بين القطبين الشمالي والجنوبي، وسميت دائرة االستواء 

 دائرة، 180ىذه الدائرة تتوسط المسافة، بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وقسمت الكرة األرضية إلى 

نصفيا يقع شمال الدائرة االستوائية أو دائرة الصفر، وسميت الدوائر الشمالية، ونصفيا الثاني يقع جنوب 

 جزء أو درجة، 360خط االستواء، وسميت بالدوائر الجنوبية، قسمت أكبر دائرة وىي دائرة االستواء، إلى 

 كمم عند االستواء 40.000)والدوائر األخرى الشمالية منيا والجنوبية تتناقص، كمما اتجينا نحو القطبين 

°( . 90 كمم عند القطب أي عند الدائرة 0و

أتخذ الخط األساسي الرأسي، نصف الدائرة المرسومة عمى سطح األرض التي تصل القطب الشمالي و

 خط كل واحد منيا 360قسمت الكرة إلى . بالقطب الجنوبي وتمر ببمدة جر ينتش بإنجمترا كخط الطول 

 منيا غرب الخط 180 منيا شرق خط الصفر وسميت بالدوائر الشرقية 180عبارة عن نصف دائرة، تقع 

. األصمي وسميت بالخطوط الغربية 

 (  latitude - longitudeالعرض والطول  ) : اإلحداثيات الجغرافية

، ىو الزاوية التي يرسميا تعامد ىذه النقطة، مع مستوى خط االستواء، وتقدر (A) نقطة ما عرض

. بالدرجات والدقائق والثواني، ىذه العروض تحدد المسافات الراسية عمى الكرة األرضية

 :  الطول

ىو الزاوية التي يرسميا خط الطول المار بيذه النقطة، مع مستوى خط الطول  ،(A)طول نقطة ما 

األصمي، وتقاس الزاوية بالدرجات والدقائق والثواني أيضا، والفارق بين خطي طول، يساعد عمى قياس 

. المسافات األفقية
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وما دامت األرض كروية الشكل، فان ىذه المسافات ىي عبارة عمى أقواس، تحددىا الزاوية عند المركز، 

: وبالتالـي فان طـول قـوس ما، يقـاس بالعالقة اآلتية 

 (نصف القطر) نق x 180  عمىx 3,1416الزاوية عند المركز = طول قوس

  :  يقع بين نقطتي تقاطع االستواء مع خطي،اوجد طول قوس عمى دائرة االستواء: مثال لتثبيت الفكرة 

 غربا  º 93 شرقا و º 48الطول 

 كمم  º × 314 \ 180 × 6370 141= طول القوس 

 وتكتب قيميا بالدرجة ، عمى الخرائط بخطوط سوداء رقيقة جدا،يشار إلى خطوط الطول و دوائر العرض

وتأخذ المون األسود حتى ال تختمط مع  ،خميا عمى االطار الد،الستينية أو المئوية والدقائق والثواني

. خطوط الشبكة التربيعية المحمية، التي عادة ما ترسم بالمون األحمر

توجيه الخريطة 

 وليذا التوجيو ، بحيث تكون مطابقة لمطبيعة التي تمثميا،وضعيا في صورةىو المقصود بتوجيو الخريطة 

.  خاصة في الدراسات الميدانية والتفصيمية،أىمية بالغة

 لما ، يعني مطابقة كل الظواىر الطبيعية بمختمف خصائصو،وبمفيوم آخر يمكن القول أن توجيو الخريطة

 وتحديد ،اتجاه الشمال بالخريطةإلى  ولتحقيق ذلك ينبغي أوال النظر ،(الخريطة)ىو ممثل عمى الموحة 

 مطابقة لما ىو موجود في ، وىذا ما يجعل من الجيات األصمية عمى الخريطة،اتجاه  الشمال في الطبيعة

 من عناصر ،أساسياعنصرا  باعتباره ،لشماللكل خريطة اتجاه يرسم عمى من المفروض أن . الطبيعة 

مثل خطوط ) خطوطيا د يتم بوضع وتحديىا، ألن ربط المساحات الشاسعة ببعض،الخريطة الناجحة

.  بالنسبة التجاه واحد ثابت ،(الطول ودوائر العرض

 وىناك ثالث أنواع من ، من الشمالا تقاس أو تحسب انطالق، بزاويةه واالتجاه يعبر عن،الخريطة توجو

 :  تستعمل في توجيو الخريطة وىي ،الشمال
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 : الشمال الجغرافي - 1

وىو الخط المار   التي تنسب إلييا الخطوط،،ىو احد االتجاىاتو ،الشمال الفمكي الشمال الجغرافي أو

.  ونطمق عميو أيضا اسم الشمال الحقيقي،بالشمال والجنوب الجغرافيين لألرض

 واالتجاىات ، ألي نقطة عمى سطح الكرة األرضية،اتجاه ثابت تقريباىو يحدد االتجاه بالرصد الفمكي، و

لك فإن خطوط ذ ول، الزمنورمرمع  ال تتغير ،خذ بالنسبة لالتجاه الجغرافيؤأو االنحرافات التي ت

 وبالتالي يعتبر المرجع الرئيسي لالتجاىات في معظم أعمال ،المساحات الشاسعة تنسب ليذا االتجاه

  .يشار لمشمال الجغرافي عمى الخريطة بسيم مطابق لخطوط الطول، المساحة

   : الشمال  المغناطيسي -  2

 وقميال ما ينطبق عمى اتجاه ، ليس ثابت االتجاه بل متغير،الشمال المغناطيسي لألي مكان عمى األرض

 وىو اتجاه ، الذي تشير إليو إبرة البوصمة المغناطيسية، والشمال المغناطيسي ىو االتجاه،الشمال الحقيقي

 وقد ينحرف األول عن الثاني إلى الشرق أو إلى ، يختمف عن القطب الشماليىو و،القطب المغناطيسي

 . وتسمى ىذه الزاوية بزاوية االنحراف المغناطيسي،°25زاوية قد تصل إلى ب ،الغرب
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 02درس رقم 

تعريف الخريطة الجيولوجية 
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 الجيولوجية الخريطة

 : تعريف. 1

 مثل الدراسات، من الكثير في الميندسون و الجيولوجيون يعتمده الذي األساس الجيولوجية الخريطة تعتبر

 و والطرقات األنفاق و السدود بناء و ، الجوفية المياه و والبترول المعدنية الثروات عن والتنقيب التحري

 .ذلك غير

 ويوضح ، ما منطقة في الجيولوجي التركيب يمثل مرتسم أنيا عمى الجيولوجية الخريطة تعريف ويمكن

 و أخرى أجسام أو طبقات شكل عمى عادة تتواجد التي الصخور من المختمفة األنواع توزيع المرتسم ىذا

 . المختمفة الفوالق و الطيات كذلك

  األرض سطح عمى الجيولوجية التراكيب إسقاط عن عبارة ىي الجيولوجية الخريطة أن القول يمكن لذلك

 مقياس فإن لذلك الطبوغرافية، الخريطة أساس عمى الجيولوجية الخريطة ترسم : الخريطة مقياس . 2

 إلى حالة من المقياس ويختمف .المعتمدة الطبوغرافية، الخريطة مقياس نفسو ىو الجيولوجية يطة الخر

 ومدى المطموبة الدراسة وطبيعة الخريطة، تشمميا التي المساحة مثل متعددة عوامل عمى ويتوقف أخرى،

 المساحات تغطي تي ال األولية سات الدرا فان العموم وعمى . ذلك غير و الخريطة من والغرض دقتيا،

 100000/1 الى 1000000/1 من : صغيرة بمقاييس سم تر جدا الواسعة

 10000/1 أو 25000/1  كبيرة بمقاييس فترسم الدقيقة التفصيمية الدراسات أما

 : الطبقي السمم. 3

 " الصخري يوضح التركيب بمرتسم " الخريطة من اليسرى الجية في عادة " الجيولوجية الخريطة ترفق

 ىذه بين الزمنية العالقة و طبقة سمك كل و المتعاقب، ترتيبيا و الجيولوجية لمطبقات "الميثولوجي

 .العمى في الحديثة األسفل والطبقة في القديمة الطبقة تكون حيث. الطبقات
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 .: الخريطة ) دليل ( مفتاح. 4

 األعمار ذات الطبقات الجيولوجية بين لمتمييز تستخدم حروف و أرقام من متكونة إشارات عن عبارة

 و .الخريطة قراءة عمى الجيولوجي المختمفة لمساعدة االلوان مع االشارات ىذه تستخدم و . المختمفة

 الجيولوجية الخرائط بعض في تستخدم و . عالميا بيا نموذجية معترف ألوان و إشارات اليوم تستخدم

                                              .طبقة كل في الصخور أنواع لتوضيح إشارات خاصة التفصيمية
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 يفصالنو ، سطحان متوازيان يحده و الجيولوجية، الخواص نفس لو الصخور، من جسم ىي : الطبقة. 5

 فوقيا تقع التي الطبقة عن يفصمو لمطبقة، التي العموي السطح يسمى .األخرى الصخور من حولو عما

 التي لمطبقة قاعدة الوقت نفس في ىو طبقة أي بالقاعدة، وسقف فيعرف السفمي السطح أما بالسقف،

 .أسفميا الواقعة الطبقة فتعتبر سقف القاعدة، أما تعموىا،

 : الطبيعة في الجيولوجية، الطبقات تبدو

 .األفقي لممستوى موازيين سطحاىا يكون عندما :أفقية

 .الميل بزاوية تعرف معو زاوية يصنعان و األفقي المستوى عن السطحان يميل :مائمة

 .درجة 90 قدرىا زاوية األفقي المستوى مع السطحان يصنع عندما :رأسية
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 المائمة الطبقات في لمطبقة؛ أما الحقيقي بالسمك الطبقة قاعدة و سقف بين العمودية المسافة تعرف

 .القاعدة و السقف بين الرأسية في المسافة المتمثل لمطبقة الرأسي السمك معرفة أيضا فينبغي

 
 لكنيا الرض، عمى سطح كبيرة مساحات في الطبقات تظير أن الضروري من ليس: الطبقة  مكشف.6

 أن إلى باالضافة ، كبيرة مساحات تغطي عادة التربة أن حيث ، و محدودة صغيرة مواقع في تظير قد
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 األرض سطح عمى الطبقة ظيور موقع يعرف و . الطبقات السفمى أجزاء معظم تغطي العميا الطبقات

 .المنطقة في الطبقات مكاشف مجموع عن عبارة الجيولوجية الخريطة أن يمكن القول لذلك . بالمكشف

 
 من شديد النحدار أقل األرض سطح يكون  عندما"AB" الطبقة  مكشف عرض أن الرسم من يالحظ

. ضعيف االنحدار يكون عندما "CD" المكشف عرض

 طبيعة  وعمى" المكشف عرض زاد السمك زاد فكمما" الطبقة  سمك عمى المكشف عرض يتوقف

 أفقي األرض وسطح أفقية كانت الطبقات فإذا . الجيولوجية الطبقات طبيعة و المنطقة، في التضاريس

 كان إذا أما .تحتيا التي الطبقات تظير ال حين في الطبقة العميا إال الرض سطح عمى يظير فال أيضا،

انحدار   بدرجة المكشف عرض ويتأثر الوديان، في إال تظير ال السفمي متعرج الطبقات الرض سطح

 السطح يكون ويقل عندما الضعيف االنحدار ذات المناطق في المكشف عرض يزداد إذ األرض، سطح

 .االنحدار شديد
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 المضرب خطوط. 7

 الواقعة النقاط بين تربط و الطبقة المائمة سطح عمى ترسم ىمية و خطوط عن عبارة ىي المضرب خطوط

 أي بين االرتفاع في الفارق يكون إذ متوازية أفقية نيا خطوط أ أي االرتفاع، بنفس و الطبقة سطح عمى

المسافة  أما الرأسي؛ بالفاصل المتتاليين الخطين بين االرتفاع في الفرق يعرف .ثابتا متتاليين خطين

 الخريطة في ال تتغير و أيضا ثابتة ىي و المضربية بالمسافة فيعرف متتاليين خطين كل بين األفقية

 .لمطبقة الحقيقي اتجاه الميل عمى عمودي باتجاه المضرب خطوط ترسم لمعمم. الواحدة

 :مالحظة

 كان إذا أما متوازية، و عميو مستقيمة الواقعة المضرب خطوط تكون الميل، منتظم الطبقة سطح كان إذا

 المضرب خطوط ترسم .مختمفة و متعرجة المضرب أشكال خطوط فتأخذ منتظم غير الطبقة سطح

 الخريطة في) الكنتور خطوط  أو(التسوية  منحنيات االرتفاع بين في لمفارق مساوي رأسي بفاصل

 .االجيولوجية الخريطة المستخدمة لرسم الطبوغرافية

 : لطيــــــاتا .8

 الحركات تأثير الجيولوجية تحت الطبقات تشوه عن ناتجة الشكل مختمفة وتجاعيد ثنيات عن عبارة ىي

 الصخور وميالن أشكاليا حسب تصنف الطيات و . األرضية القشرة تتعرض التي المختمفة التكتونية

 :ىي إلى مجموعتان وتقسم .وغيرىا الطية محور وموضع

 .الطية قمب في القديمة الطبقة صخور تكون :المحدبة الطية

 .الطية قمب في الحديثة الطبقة صخور تكون :المقعرة الطية
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 : الفوالق. 9

 الطبقات  وحركة .جانبي الشق عمى الجيولوجية لمطبقات إزاحة ترافقو ، الرضية القشرة في كبير شق ىو

وأفقية  رأسية رأسية أو أو أفقية تكون الفالق جانبي عمى

 عمى ذلك ويتوقف  (أو متعرجة مستقيمة)  مختمفة خطوط بشكل الجيولوجية الخريطة عمى الفوالق وتظير

 .الفالق سطح ميل زاوية

 والجبال بالوديان تتأثر ال خشنة ومستقيمة سوداء خطوط شكل عمى الخريطة في تظير العمودية الفوالق

 .االطالق عمى

 .التسوية موازية لخطوط خشنة سوداء خطوط شكل عمى الخريطة في تظير األفقية الفوالق

 مع وتكون التسوية خطوط تقطع ، خشنة سوداء خطوط شكل عمى الخريطة في تظير المائمة الفوالق

 ، منفرجة وية زا Vال  لحرف يكون ما عند كبيرة قيمة الميل زاوية تأخذ  بحيثV حرف  والجبال الوديان

 .حادة Vال  حرف زاوية تكون عندما صغيرة قيمة الميل زاوية تأخذ كما

 

 
 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03درس رقم 

رسم و قراءة الخريطة الجيولوجية 
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 الجيولوجية الخريطة وقراءة رسم

 مقدمة. 1

 األولية المبادئ من امتالك بد ال الخريطة تظيره التي الجيولوجي التركيب وفيم صحيح تصور ليكون

 الحدود من مختمفة أشكال ظيور إلى أدت األسباب التي ومعرفة الجيولوجية، الخريطة لقراءة والضرورية

 .المختمفة الجيولوجية الطبقات واألجسام تحدد التي والفواصل

 وتكون . الطبقات الفاصمة بين الحدود تمثل خطوط شكل عمى الخريطة عمى الجيولوجية الطبقات تظير

 (طيات أو مائمة أو أفقية)الطبقات  طبيعة تواجد عمى شكميا ويتوقف معقدة، أو بسيطة الخطوط ىذه

 .السطح تضاريس وطبيعة

 : األفقية الطبقات. 2

 أفقية تشكل مستويات بينيا االنفصال أسطح فأن أفقية المنطقة في المتكشفة الطبقات جميع كانت لما

 الخريطة في التسوية مشابية لخطوط خطوط في األرض سطح مع تتقاطع فأنيا لذلك متوازية،

 عمى تظير األرض أفقيا، فمن سطح كان  فإذا األرض، سطح كان فإذا . ليا موازية الطبوغرافية،

 وأنيار وديان عمى متعرجا ويشتمل األرض سطح كان إذا أما العميا، الطبقة سوى الجيولوجية الخريطة

 يمون مكشف وكل واألنيار، الوديان بامتداد تمتد نطاقات شكل عمى ستكون الطبقات مكاشف فإن وجبال

 .الطبقة عن عمر يعبر بمون

 السقف )الطبقة  أحد أسطح عندىا يظير واحدة نقطة فة معر يكفي الخريطة عمى األفقية الطبقة ولرسم

 م 100 سمكيا طبقة أن فالنفرض من المكشف، كامل جزء يظير عندما أو السمك ومعرفة (القاعدة أو

 840 ارتفاع ذات بنقطة يمر نمرر السقف لرسم م، 840 عمى ارتفاع تقع نقطة في السقف مكشف يظير

 ومشابو لخط موازي خط شكل عمى سيكون وبذلك االرتفاع، نفس عمى تقع التي بجميع النقاط يمر و م،

 .م 740 أي اقصى السمك من 840 سقف ال ارتفاع عمى سم فتر القاعدة أما 900 و 800 التسوية
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 : الرأسية الطبقات. 3

 عمى العمودية تظير الطبقة األفق، مستوى  درجة مع90 مقدارىا زاوية أسطحيا تشكل التي الطبقات ىي

 فإذا .االطالق عمى بالتضاريس وال تتأثر خطوط التسوية مع تتقاطع مستقيمة خطوط شكل عمى الخريطة

 النقطة بيذه يمر مستقيم خط رسم فيكفي األرض سطح عمى سطح الطبقة لظيور واحدة نقطة عرفت

 .رسمو المطموب السطح مكشف الخط ىذا ليكون مسافة الخريطة ويقطع

 : المائمة الطبقات. 4

 التسوية مع خطوط وتتقاطع متعرجة خطوط شكل عمى المائمة الطبقات بين االنفصال أسطح تظير

 بين والعالقة األرض سطح الميل وانحدار زاوية عمى الطبقات مكاشف شكل ويتوقف . متفاوتة بدرجات

 المضرب خطوط رسم من بد ال المائمة الطبقات مكاشف لرسم .السفح انحدار واتجاه الطبقات ميل اتجاه

 يكون بحيث المضرب خطوط ترسم . (لسقف وا القاعدة)الطبقات  بين أسطح االنفصال عمى تقع التي

 الخريطة في االرتفاع في مساوي لمفرق (الرأسي الفاصل) متتاليين خطين كل ارتفاع في الفرق

 خطوط مع المضرب خط تقاطع نقاط من مجموعة سنحصل عمى المضرب خطوط رسم بعد .الطبوغرافية

 .المطموبة الطبقة سطح ىو الناتج والخط النقاط ىذه بتوصيل نقوم بعدىا .االرتفاع المتساوية التسوية
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