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LỜI MỞ ĐẦU
Giáo trình này dành cho sinh viên đã có những kiến thức và hiểu biết nhất định về khoa học
địa chất và đang tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về địa chất cấu tạo với mong muốn trở thành nhà địa
chất thực thụ. Những vấn đề trình bày trong giáo trình là những khái niệm cơ bản, nguyên nhân, bản
chất hình thành nên các cấu tạo địa chất, quy mô và hình thái tồn tại các cấu tạo, mức độ biến dạng
các cấu trúc nguyên thủy. Những quan hệ không gian, thứ tự thành tạo của các cấu trúc làm cơ sở
vận dụng hiệu quả trong việc đánh giá tiềm năng khoáng sản, cảnh báo tai biến.
Giáo trình đã cập nhật những thông tin từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học qua
các giai đoạn với sự hệ thống hóa kiến thức, phƣơng pháp diễn giải phân biệt các mối quan hệ nguồn
gốc, sự tồn tại và phát triển của trái đất đƣợc trình bày logic dễ hiểu, mang tính tiến hóa, kế thừa. Từ
các vấn đề về cấu tạo nguyên thủy của đá, đến các cấu tạo có nguồn gốc kiến tạo, cấu trúc vỏ trái đất,
các mô hình kiến tạo hiển thị dƣới dạng mô hình và quan sát ngoài thực tế đã nêu đƣợc bức tranh
tổng quát về những hoạt động cấu kiến tạo, sự phá hủy bề mặt vỏ trái đất, mối liên quan về quặng
hóa vẫn đang tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực trong nƣớc và trên thế giới. Hy vọng rằng, giáo trình
sẽ có những đóng góp hữu ích cho công tác đào tạo sinh viên cũng nhƣ hợp tác nghiên cứu đo vẽ
thành lập các bản đồ cấu trúc có ý nghĩa với các ngành nghề kinh tế khác nhau nói chung và tìm
kiếm thăm dò khoáng sản nói riêng.
Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các đồng nghiệp đã giúp đỡ nhóm tác
giả trong quá trình hoàn thành giáo trình này.
Do thời gian có hạn, mặc dù đã rất cố gắng nhƣng giáo trình sẽ không tránh khỏi những thiếu
sót. Rất mong nhận đƣợc sự góp ý, trao đổi của bạn đọc.
Hà Nội, ngày…. tháng ….năm …….
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