الوحدة األولى:
الظواهر الجٌولوجٌة الخارجٌة
مقدمة

تشمل الدٌنامٌة الخارجٌة كل القوى المتحكمة فً الظواهر الخارجٌة ( الحت ،النقل ،الترسب ) والتً تستمد
طاقتها من خارج األرض أي أساسا من الطاقة الشمسٌة .تحدد هذه القوى تطور المظهر الخارجً للقشرة
األرضٌة .وٌتنوع شكل التضارٌس حسب شكل المجموعات الجٌولوجٌة المكونة للقشرة األرضٌة وحسب
المكان والزمان .فالمناطق القارٌة تنبسط تدرٌجٌا بفعل الحت ،بٌنما تسٌطر ظاهرة الترسب فً المناطق
البحرٌة .وترتبط الدٌنامٌة الخارجٌة بالدٌنامٌة الباطنٌة ،حٌث تإدي التشوهات المرتبطة بحركٌة الصفائح إلى
تكون التضارٌس مقاومة بذلك ظاهرة الحت ،كما تتحكم كذلك فً شكل قعر البحار والمحٌطات.
وهكذا تختزن الصخور الرسوبٌة عدة معلومات تدور حول ظروف تشكلها وتتضمن آثار العدٌد من األحداث
الجٌولوجٌة القدٌمة التً عرفها كوكب األرض.
فإعادة تارٌخ تكون حوض رسوبً معٌن ٌقتضً البحث عن أصل المواد الرسوبٌة والمسار الذي سلكته،
وتحدٌد ظروف ترسبها قصد انجاز خرٌطة الجغرافٌا القدٌمة واسترداد التارٌخ الجٌولوجً.

 )1كٌف ننجز خرٌطة الجغرافٌا القدٌمة لمنطقة رسوبٌة معٌنة؟
 )2ما المبادئ والوسائل المعتمدة السترداد التارٌخ الجٌولوجً لمنطقة رسوبٌة منضدٌة؟
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الفصل األول

انجاز خرٌطة الجغرافٌا القدٌمة
مقدمة:
تتكون الصخور الرسوبٌة المكونة للمناظر الجٌولوجٌة على سطح الكرة األرضٌة وبكٌفٌة بطٌئة عبر الزمن الجٌولوجً،
وذلك وفق أنماط ترسبٌة مختلفة.
تتمٌز الصخور الرسوبٌة بصفات صخرٌة وأحفورٌة تسمى سحنات الصخور الرسوبٌة.
فما دالالت هذه السحنات؟ وكٌف ٌمكن تفسٌرها واستغاللها قصد إعادة تشكل أوساط نشوء هذه الصخور؟

 – Ιتصنٌف مكونات الرواسب
 تصنٌف مكونات الرواسب حسب قدها
أ – مالحظات .الوثٌقة 1
انىثيقة  :1أصنبف ومكىنبت انرواسب وأمثهة من األوسبط اننهرية
انشكم أ :يُظش نٕاد ثبألطهس انكجٛش خالل فظم انظٛف ،انشكم ة :يُظش نٕاد خالل فظم انشحبء ،انشكم ج :حظب
كجٛش ،انشكم د :حظب طغٛش ،انشكم ِ :سيم ،انشكم ٔ :يثبل نسهى جظُٛف انشٔاست حست .Wentworth
اَطالقب يٍ يالحظة ْزِ انٕثبئق:
جؼشف ػهٗ أطُبف انؼُبطش انشسٕثٛة انحًٚ ٙكٍ يؼبُٚحٓب ف ٙيدشٖ انٕاد.
كٛف ًٚكٍ جفسٛش اخحالف أطُبف انؼُبطش انشسٕثٛة ف ٙانٕاد.
الشكل ب
الشكل أ

الشكل ج

الشكل ه

الشكل د

1 cm

10 cm
الشكل و
قطر المكونات
ب mm

أكبر من 256

من 64إلى
256

من  4إلى 64

من  2إلى 4

من  1/16إلى
2

أقل من 1/16

الرواسب

جالمٌد

حصا كبٌر

حصا صغٌر

حبٌبات

رمل

طٌن
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ب – تحلٌل واستنتاج.
ٌ )1تبٌن من هذه الوثائق أن رواسب المجاري المائٌة تتكون أساسا من جالمٌد وحصا كبٌر وحصا صغٌر وحبٌبات
رملٌة وطٌن.
ٌ )2مكن إرجاع اختالف أصناف العناصر الرسوبٌة فً مجرى الواد إلى عاملً سرعة التٌار المائً ،وقد العناصر
الرسوبٌة .كما أن سرعة التٌار المائً تتغٌر حسب نسبة انحدار المجرى المائً والظروف المناخٌة ،ومن وسط
المجرى فً اتجاه ضفتٌه.

 نفس الراسب وأوساط رسوبٌة مختلفة.
أ – مالحظات .الوثٌقة 2
انىثيقة  :2نفس انراسب ( انرمم ) وأوسبط رسىبية حبنية مختهفة
الشكل أ :رواسب رملٌة صحراوٌة ،الشكل ب :رواسب شاطئٌة .انطالقا من مالحظة هذه الوثائق ،بٌن العوامل
المتدخلة فً الترسب فً الوسطٌن الممثلٌن فً الشكلٌن .وهل نوع الراسب كاف للداللة على وسط الترسب؟
الشكل ب

الشكل أ

ب – تحلٌل واستنتاج.
ٌتمٌز الوسط الصحراوي ( الشكل أ ) برواسب رٌحٌة ،إذ ٌعتبر الرٌح العامل المتدخل فً الترسب فً هذا الوسط .أما
الوسط الشاطئً فٌخضع باستمرار لحركات األمواج وهبوب الرٌاح من جهة البحر ،إذ تعمل األمواج على توزٌع الحصا
والعناصر الرملٌة على طول الشاطئ ،بٌنما الرٌاح تنقل الحبات الرملٌة الصغٌرة القد بعٌدا عن الشاطئ فٌكون كثبانا رملٌة
موازٌة للشاطئ.
ٌخضع ترسب العناصر المنقولة لدٌنامٌة موائع وسط الترسب ولطبٌعة هذا الوسط .وهكذا ٌمكن لنفس الراسب أن ٌتوضع فً
أوساط رسوبٌة مختلفة وال ٌمٌز بٌن مختلف هذه األوساط إال بدراسة متكاملة لخصائص الرواسب.

 – IΙالدراسة اإلحصائٌة لمكونات الرواسب.
 دراسة قد مكونات الرواسب.
تقتصر هذه الدراسة على حبات المرو نظرا لمقاومتها لعملٌة الحث بالمقارنة مع العناصر األخرى .وتتطلب هذه الدراسة
القٌام بترتٌب الحبات حسب قدها ،ثم وزن كل جزء محصل علٌه على حدة.
أ – تحضٌر مكونات الرواسب للدراسة اإلحصائٌة .الوثٌقة 3
انىثيقة  :3منبونة عزل أصنبف انحببت انمكىنة نعينة من انرواسب





نؤخذ عٌنة من الرمل ونضعها فً غربال قطر عٌونه  ،0.063 mmثم نغسلها بالماء
إلزالة الطمً والطٌن.
نعالج العٌنة باستعمال حمض  HClقصد التخلص من المواد الكلسٌة ،وبالماء
األكسجٌنً قصد إزالة المواد العضوٌة.
بعد التجفٌف نضع  100 gمن الرمل المحضر فً الغربال العلوي لمجموعة من
الغرابٌل ( الشكل أمامه ) ذات ثقوب ٌنقص قطرها من األعلى إلى األسفل بالنصف
(من  2إلى  .)1/16 mmثم نحرك الغرابٌل لمدة  15دقٌقة.
نزن العٌنات المتبقٌة فً كل غربال.
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ب – تمثٌل النتائج.
 – aطرٌقة أولى :منحنى الترددات courbe de fréquence
ننجز منحنى الترددات حسب الطرٌقة اآلتٌة:
 نمثل على محور األفاصٌل معاٌٌر الغرابٌل حسب السلم اللوغارتمً ،وعلى محور االراتٌب كثل حبات المرو
المحصل علٌها فً كل غربال.
 نرسم فً األول مدراج ٌ histogrammeمثل كل درج فئة تضم قطر الحبات بٌن غربالٌن متتالٌٌن ،ثم نربط بٌن
أوساط المدراج لنحصل على منحنى ٌسمى منحنى التردد ( أنظر الشكل ب ).
الشكل ب :رسم بٌانً بمستطٌالت ومنحنى التردد

كتلة األجزاء
%

منحنى التردد

الشكل ج

40

منحنى التردد
وحٌد المنوال

30

20

1/16

منحنى التردد
ثنائً المنوال

10

قطر األجزاء
mm

M

0
1/8

1/2 1/4

2

1

4

M1

M2

إذا كان منحنى الترددات وحٌد المنوال فان الراسب المدروس فً هذه الحالة هو راسب متجانس( .الشكل ج)
أما إذا كان منحنى الترددات ثنائً المنوال فان الراسب المدروس هو راسب غٌر متجانس ( متغاٌر ).
 – bطرٌقة ثانٌة :المنحنى التراكمً  ( courbe cumulativeالوثٌقة ) 4
ننجز المنحنى التراكمً حسب الطرٌقة اآلتٌة:
 نمثل على محور األفاصٌل قطر الغرابٌل حسب السلم اللوغارتمً ،وعلى محور األراتٌب مجموع الكتل المحصل
علٌها فً الغربال وفً الغرابٌل التً تسبقه .أي النسبة التراكمٌة ( .الشكل أ )
 نحصل على المنحنى التراكمً بوضع المستطٌالت المتتالٌة على الطرٌقة الممثلة فً الشكل ب.
قطر الحبٌبات بـ mm
النسبة المئوٌة من الوزن
النسبة التراكمٌة

 1/8إلى 1/16
 2إلى  1 4إلى  1 2إلى  1/2 1/2إلى  1/4 1/4إلى 1/8
f
e
d
c
b
a
a+b+c+d+e+f a+b+c+d+e a+b+c+d a+b+c a+b
a

الشكل أ :حساب النسبة التراكمٌة

الشكل ب :المنحنى التراكمً

ٌمكن شكل المنحنى التراكمً من تمٌٌز نوع
الرواسب المدروسة .كما ٌمكننا من تحدٌد مدل
الترتٌب  Indice de classement S0الذي ٌطلق
علٌه مدل  ،Traskوذلك بتطبٌق طرٌقة األرباع:
.25 % = Q3 ،50 % = Md ،75 % = Q1

كتلة تراكمٌة
%

90

Q1

80

100

70
60

Md

50
40

وهكذا ٌحسب مدل الترتٌب حسب الصٌغة التالٌة:

Q3

ـــــــــــ
Q3
مذل انترتيب ل  = S0 = Traskـ
ــــــــ
Q1

√

20

قطر األجزاء
mm

أنظر الشكل ج.
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مدل الترتٌب ل Trask

درجة الترتٌب

<1,23
1,23 à 1,41
1,41 à 1,74
1,74 à 2,00
>2,00

جٌد جدا
جٌد
متوسط
غٌر جٌد
غٌر مرتب

رمل نهري
رمل شاطئً

الشكل ج :مدل الترتٌب ل Trask

شبه جلٌـــدٌة ذات
أصـل رٌحً

رواسب نهرٌة

رواسب جلٌدٌة

مثال :انطالقا من الوثٌقة ب نحدد قٌمة األرباع:
Q3 = 0.8

,

Md = 0.4

Q1 = 0.25 ,

ـــــــــــ
مدل الترتٌب
0.8
ل  Traskهو = 1.79 :ـ
ــــــــ
0.25

√

الشكل د :منحنٌات تراكمٌة لعٌنات مختلفة من الرواسب

= S0

درجة الترتٌب حسب جدول الشكل ج ،هو ترتٌب غٌر جٌد .وهذه خصائص تمٌز الرمل النهري.
انطالقا من مقارنة المنحنى المحصل علٌه مع منحنٌات تراكمٌة مرجعٌة ألوساط معروفة (الشكل د)ٌ ،مكن تحدٌد ظروف
النقل وترسب الرواسب التً تم تحلٌلها.

 خالصة.
تمكن دراسة توزٌع أصناف العناصر الرسوبٌة المكونة لعٌنة من الصخور من استرداد ظروف الترسب.
تمثل النتائج على شكل منحنى التردد الذي ٌدل شكله على ما إذا كان الراسب المدروس متجانسا أو غٌر متجانس .وٌمكن
المنحنى التراكمً من تحدٌد مدل الترتٌب .وتمكن مقارنة شكل المنحنى مع منحنٌات أخرى لعٌنات من أوساط معروفة ،من
وضع فرضٌات حول وسط وظروف الترسب.

 تمارٌن تطبٌقٌة.
التمرٌن األول :الوثٌقة 5
انىثيقة  :5تمرين تطبيقي
أػطث غشثهة ػُٛة يٍ انشيم انُحبئح انًهخظة ف ٙاندذٔل انحبن:ٙ
سقى انغشثبل
قطش ثقجّ ة mm
كًٛة انحجبت ة g
انُسجة انًئٕٚة
انُسجة انحشاكًٛة
)1
)2
)3
)4
)5

1
0.4
0.6
0.47
0.47

2
0.31
12.8
9.95
10.42

3
0.25
69.8
54.28
64.7

4
0.20
23.8
18.51
83.21

5
0.16
20.9
16.25
99.46

6
0.125
0.3
0.23
99.69

7
0.1
0.4
0.31
100

ثؼذ إجًبو خذٔل انٕثٛقة ،أَدض يذساج  Histogrammeانحجبت ،أَدض يُحُٗ انحشددات.
أَدض يُحُٗ انحشددات انحشاكًٔ ٙأٔخذ  ،Q3 , Md , Q1حذد قذ انحجبت انز٘ ٚقبثم .75 %ٔ ، 50 %ٔ ، 25 %
أحست يذل .)S0( Trask
يبرا ًٚكٍ اسحُحبخّ فًٛب ٚخض جشجٛت ْزِ انؼُٛة يٍ انشيم؟
حذد أ٘ انًُحُٛبت أفضم نًقبسَة ػُٛبت يخحهفة يٍ انشيم.
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حل التمرٌن األول:

مدراج الحبات ومنحنى الترددات

 )1انجاز مدراج الحبات ومنحنى الترددات

كتلة األجزاء
%

منحنى الترددات

50
40
30
20

 )2منحنى الترددات التراكمً.

قطر األجزاء

Q1 = 0.23
Q3 = 0.27
Md = 0.26

10
0

0.2 0.16 0.125 0.1

0.31 0.25

المنحنى التراكمً

 )3مدل S0 Trask

0.4

كتلة تراكمٌة %
100

ـــــــــــ
0.27
 = 1.08ـ
ــــــــ
0.23

√

90

= S0

Q1

80
70

Md

 )4انطالقا من قٌمة مدل  Traskنستنتج أن هذا
الرمل مرتب ترتٌبا جٌدا.

60
50
40

Q3

 )5منحنى التردد التراكمً أحسن من منحنى التردد
أو المدراج لمقارنة قٌاس الحبات فً عٌنات مختلفة
من الرمل.

30
20

قطر األجزاء
mm

10
0

0.1

التمرٌن

0.31 0.25 0.2 0.16 0.125

0.4

0.5

الثانً :الوثٌقة 6

انىثيقة  :6دراسة مقبرنة نرمم شبطئي ونهري وصحراوي.
ٚؼط ٙاندذٔل انحبنَ ٙحبئح انذساسة انحجٛجٛة نثالخ ػُٛبت يٍ انشيم (  ) 100gأخزت يٍ ثالثة أٔسبط سسٕثٛة يخحهفة.
قطر العٌون
ب mm

2

1.25 1.6

العٌنة 1

0

0.3 1.2 3.8 16.3 23.4 31.4 14.5 5.7 3.4

النسبة
التراكمٌة

0

100 100 100 100 100 100 100 99.7 98.5 94.7 78.4 55 23.6 9.1 3.4

1

0.063 0.08 0.1 0.125 0.16 0.2 0.25 0.31 0.4 0.5 0.63 0.8
0

0

0

0

0

0

العٌنة 2

0

4

11.6 9.3

6.5

3.2

0.5 2.5

النسبة
التراكمٌة

0

4

93.8 87.3 77.3 63.3 51.9 42.6 34.6 29.9 24.9 13.3

97

100 100 99.5

5

4.7

8

14 11.4 9.3

10

0

العٌنة 3

0

0

0

0

0

0

5.6 12.1 47.4 26.1 5.1 1.2 0.4

النسبة
التراكمٌة

0

0

0

0

0

0

100 100 99.4 97.9 92.3 80.2 32.8 6.7 1.6 0.4

0.6 1.5

0

 )1ثؼذ إجًبو خذٔل انٕثٛقة أَدض يُحُٗ انحشدد ٔانًُحُٗ انحشاكً ٙنكم يٍ انؼُٛبت .3ٔ ،2 ،1
 )2جأكذ يٍ جشجٛت سيم انؼُٛبت انثالخ ثبسحؼًبل يذل .Trask
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 )1منحنى الترددات والمنحنى التراكمً للعٌنات الثالث ( .أنظر الوثٌقة )
منحنى التردد للعٌنة 1

كتلة األجزاء %
50

40

30

20

10

قطر األجزاء
mm

0
0.08 0.063

0.125 0.1

0.31 0.25 0.2 0.16

0.4

0.5

0.8 0.63

1

منحنى التردد للعٌنة 2

1.25

1.6

2

كتلة األجزاء %
50

40

30

20

10

قطر األجزاء
mm

0
0.08 0.063

0.125 0.1

0.31 0.25 0.2 0.16

0.4

0.5

0.8 0.63

1

منحنى التردد للعٌنة 3

1.25

1.6

2

كتلة األجزاء %
50

40

30

20

10

قطر األجزاء
mm

0
0.08 0.063
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المنحنى التراكمً للعٌنات الثالث

كتلة تراكمٌة %
100

العٌنة 3

العٌنة 1

العٌنة 2

90

Q1

80
70
60

Md

50
40

Q3

30
20

قطر األجزاء
mm

10
0

0.08 0.063

0.125 0.1

0.31 0.25 0.2 0.16

0.4

0.5

0.8 0.63

1

1.25

1.6

2

 )2التؤكد من ترتٌب رمل العٌنات ( حساب مدل .) Trask

ـــــــــــ
1
 = 1.23ـ
ــــــــــــ
0.66

√

 -مدل الترتٌب للعٌنة :1

ـــــــــــ
1
 = 1.77ـ
ــــــــــــ
0.32
ـــــــــــ
0.22
 = 1.14ـ
ــــــــــــ
0.17

= S0

√
√ = S

 -مدل الترتٌب للعٌنة :2

 -مدل الترتٌب للعٌنة :3

= S0

0

Q2 = 0.84
Q2 = 0.50

Q2 = 0.18

 الخاصٌات العامة للعٌنات الثالث:العٌنة  = 1رمل شاطئً

العٌنة  = 2رمل نهري

العٌنة  = 3رمل صحراوي

منحنى التردد

أحادي المنوال

ثنائً المنوال عرٌض

أحادي المنوال ضٌق

منحنى التراكم

انحدار قوي

انحدار ضعٌف

انحدار قوي

درجة الترتٌب

ترتٌب جٌد

غٌر جٌد

ترتٌب جٌد جدا

Q2

حبات غلٌظة

حبات متوسطة

حبات دقٌقة

 – IΙΙدراسة الشكل الخارجً لمكونات الرواسب (دراسة مورفولوجٌة).
إن شكل ومظهر العناصر الحتاتٌة ٌتغٌر حسب شدة ومدة التؤثٌرات الجٌولوجٌة التً خضعت لها هذه الحبات ،وبالتالً
فالشكل النهائً لهذه العناصر ٌعبر عن طبٌعة عوامل الحث والنقل التً أدت إلى تشكلها.
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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 دراسة إحصائٌة للمظهر الخارجً لحبات المرو.
تقتصر هذه الدراسة على حبات المرو نظرا لمقاومتها لعملٌة الحث والنقل بالمقارنة مع العناصر األخرى .وتتطلب هذه
الدراسة القٌام بفحص لحبات المرو لعٌنة من الرمل بواسطة المكبر الزوجً.
أ – المالحظة بالمكبر الزوجً .الوثٌقة 7
انىثيقة  :7انمظهر انخبرجي نحببت انمرو .
مكن فحص حبات المرو لعٌنة من الرمل بواسطة المكبر الزوجً ،من انجاز صور الوثٌقة.
الحظ أنواع حبات المرو المتواجدة فً الرمل وصف شكلها ومظهرها ثم أنجز رسما تخطٌطٌا لكل نوع من هذه
األنواع.

حبات غٌر محزة NU
Grains non usés

حبات مدملكة براقة EL
G.emoussés luisants

شفافة ذات محٌط مزوى

شفافة ذات زواٌا غٌر حادة

نجد هذا النمط فً الرمل الحدٌث
التشكل غٌر المنقول أو المحمول
عبر مسافات قصٌرة :مثال الرمل
الكرانٌتً

تنتج عن حث مستمر وطوٌل فً
مٌاه األنهار أو الشواطئ .مثال
الرمل النهري أو الشاطئً

حبات مستدٌرة غٌر المعة RM
Grains rond mat
نصف شفافة ومثقبة ذات شكل
بٌضاوي
تنتج عن اصطدامات أثناء النقل فً
وسط هوائً مثال :الرمل الرٌحً

ملحوظة :بعض الحبات تتعرض ألشكال مختلفة من النقل فتعطً حبات مستدٌرة المعة ) (RLتنتج عن حبات )(RM
تعرضت للحث بواسطة الماء .وحبات مدملكة غٌر المعة ) (EMنتجت عن نقل بواسطة المٌاه ثم الرٌاح.
استنتاج :تمكننا الدراسة المورفوسكوبٌة  Etude morphoscopiqueلحبات المرو من استكشاف عامل النقل ومدة النقل
وبالتالً تحدٌد وسط الترسب.
أ – المالحظة بالمكبر االلكترونً .الوثٌقة 8

انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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انىثيقة  :8مالحظة حببت انمرو ببنمجهر االنكتروني انكبسح :
مكنت مالحظت حبات المرو لعٌنات من الرمل الفوسفاطً ألوالد عبدون
بواسطة المجهر االلكترونً الكاسح من معاٌنة اآلثار التً تعاقبت على سطح
هذه الحبات.
انطالقا من المعطٌات الواردة فً هذه الوثٌقة استردد تارٌخ حبات المرو
المكونة للرمل الفوسفاطً.
ٌمكن المجهر االلكترونً الكاسح من مالحظة التؤثٌرات التً تعاقبت على سطح الحبات الرملٌة.
انطالقا من معطٌات الوثٌقة ٌمكن القول أن حبات المرو المكونة للرمل الفوسفاطً ألوالد عبدون خضعت أوال لنقل بواسطة
الرٌاح فً وسط قاري ،ثم بعد ذلك خضعت لتؤثٌر اصطدامات فً وسط مائً بحري.

ب – تمثٌل النتائج.
غالبا ما ٌحتوي الرمل على نسب متفاوتة من  ،ELو ،RMو .NUولتحدٌد نوعٌة الرمل نعتمد على أكبر نسبة مئوٌة .لذلك
تمثل نتائج الدراسة اإلحصائٌة على شكل بٌان دائري ( .أنظر الوثٌقة ) 9
 إذا كانت نسبة  ELأكبر من  30 %فهو رمل بحري.
 إذا كانت نسبة  ELبٌن  20 %و  30 %فهو ٌحتمل أن ٌكون رمل نهري أو بحري.
 إذا كانت نسبة  ELأقل من  20 %فهو رمل نهري.
انىثيقة  :9تمثيم نتبئج انذراسة اإلحصبئية نمظهر حببت انمرو .
ٚج ٍٛاندذٔل انحبن ٙانُست انًئٕٚة نحجبت انًشٔ نثالثة إَٔاع يٍ انشيم:
حجبت انًشٔ

انشيم
B
6%
68 %
26 %

A
64 %
20 %
16 %

NU
EL
RM

C
10 %
20 %
70 %

مثل هذه النتائج على رسم بٌانً دائري ،ثم حلل واستنتج.

تمثٌل النتائج:

C

B

6%

26%

A
16%

10%

20%

68%

70%

RM

EL

NU

RM

EL

NU

20%

64%

RM

EL

NU

تحلٌل واستنتاج:
 العٌنة  :Aتحتوي على نسبة كبٌرة من الحبات  NUأي أنها لم تخضع لنقل طوٌل .وبما أن نسبة  ELتساوي 20%
ٌمكن أن نستنتج أن هذا الرمل هو رمل نهري.
 العٌنة  :Bتتكون أغلب الحبات من نوع  RMمما ٌدل على أنها نقلت فً وسط هوائً (الرٌاح) ولمسافة طوٌلة جدا
ومنه فهو رمل صحراوي.
 العٌنة  :Cتتكون أغلب الحبات من نوع  ELمما ٌدل على أنها نقلت فً وسط مائً ،ولمسافة طوٌلة ،وبالتالً ٌمكن
أن نستنتج أن هذا الرمل شاطئً.
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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 خالصة.
ٌمكن فحص المظهر الخارجً لحبات المرو من تحدٌد العامل المسإول عن نقل وحث العناصر الرسوبٌة وبالتالً وضع
فرضٌات حول وسط الترسب.
 – IΙΙدراسة األشكال الرسوبٌةLes figures sédimentaires .
األشكال الرسوبٌة هً تموضع هندسً لعناصر راسب معٌن .وتتنوع مع تنوع القوى المسإولة عن تشكلها ،لذا تعد هذه
األشكال الرسوبٌة مإشرا عن دٌنامٌة الترسب.
فكٌف إذن تمكن دراسة األشكال الرسوبٌة القدٌمة من استرداد دٌنامٌة القوى المسإولة عن تكوٌنها؟

 العالقة بٌن األشكال الرسوبٌة و سبب تكوٌنها.
أ – أشكال شاهدة على تٌارات مائٌة أو هوائٌة.
تعطً الوثٌقة  10صورا ألشكال رسوبٌة ،ورسوم تخطٌطٌة تفسٌرٌة لبعض هذه األشكال.
حلل هذه الصور واستنتج ظروف الترسب.
انىثيقة  :10األشكبل انرسىبية.

الشكل أ :تجعدات نتٌجة تٌارات فً شاطئ حالً

الشكل ب :تجعدات فً عٌنة من حجر رملً )(-200Ma

الشكل ج :رسم تخطٌطً ٌبٌن العالقة بٌن شكل التجاعٌد وسرعة التٌار أفقٌا

الشكل د :أشكال رسوبٌة مرتبطة بتٌارات هوائٌة
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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تظهر األشكال الرسوبٌة على شكل تجعدات تعبر عن دٌنامٌة موائع وسط الترسب
تٌارات ضعٌفة (شاطئ) تكون على شكل تجعدات ذات ارتفاع ضعٌف (بضع سنتمترات) متوازٌة فٌما بٌنها ومتعامدة مع
اتجاه التٌار وتمكن دراسة خصائصها من معرفة سرعة ومنحى وعمق التٌار المائً.
التٌارات القوٌة (فٌضان نهري) تكون على شكل تجعدات ذات ارتفاع متوسط وغٌر منتظمة ومتقطعة وتتخذ اتجاها موازٌا
للتٌار.
األشكال الرسوبٌة الناتجة عن التٌارات الهوائٌة ،تكون على شكل كتل رملٌة غٌر منتظمة ذات شكل هاللً تسمى كثبان
رملٌة ،وٌشٌر وجهها المقعر إلى منحى التٌار.

ب – بصمات على سطح الرواسب.
إن البصمات على سطح الرواسب الحالٌة أو القدٌمة ،تعتبر من األشكال الرسوبٌة التً تعبر عن ظروف الترسب( .أنظر
الوثٌقة )11
الوثٌقة  :11بصمات على سطح الرواسب

الشكل ب :شقوق تٌبس على حجر رملً خشن -180Ma

الشكل أ :شقوق تٌبس تربة فً راسب طٌنً حالً

الشكل ج :أثار قوائم الحٌوانات على صخور رسوبٌة

ٌدل وجود آثار للتٌبس على تربة معٌنة على إن الوسط كان مائٌا (فٌضان سهلً،شاطئ،الغون ),,,وبعد تراجع الماء
تعرضت الرواسب للتبخر.
من جهة أخرى تحتفظ الرواسب المشبعة بالماء بنشاط بعض الكائنات الحٌة كآثار على سطح الرواسب وتساهم بذلك فً
معرفة الظروف البٌئٌة التً تكون فٌها الراسب .مثال وجود األمونٌت ٌدل على وسط بحري ،وجود أثار للدٌناصور ٌدل على
عمق ضعٌف بعد تراجع البحر...

 خالصة.
األشكال الرسوبٌة هً عناصر هندسٌة تكون على سطح الطبقات الرسوبٌة ،أو بداخلها .تنتج عن دٌنامٌة موائع الترسب ،أو
نشاط الكائنات الحٌة التً تعٌش فً هذا الوسط ،أو ظروف الترسب.
تمكن هذه األشكال من تحدٌد دٌنامٌة هذه الموائع ،وعمقها ،والحدود العلٌا والدنٌا للطبقات الرسوبٌة التً تتضمنها.
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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 – Vدٌنامٌة وعوامل نقل الرواسب ( .أنظر الوثٌقة ) 12
 العالقة بٌن التٌار وأصناف مكونات الرواسب.
أ – مناولة ( .أنظر الوثٌقة ) 12
الوثٌقة :12

نضع فً الجزء األعلى من مزراب ) Gouttière (Gخلٌطا
من  500 gرمل و 500 gجراول و 500 gحصى .نصب
على هذه العناصر كمٌة من الماء بواسطة مرشة ).(A
وٌستقبل حوض ) (Bموضوع تحت الطرف السفلً للمزراب
العناصر التً نقلها الماء .وٌلخص الجدول نتائج مناولتٌن
أجرٌتا فً نفس المدة الزمنٌة مع استعمال دعامة ) (Sعلوها
 hعلى التوالً  30و.50cm
اعتمادا على نتائج هذه المناولة حدد العالقة بٌن العلو h
للدعامة  Sوسرعة التٌار فً المزراب ،سرعة التٌار وكمٌة
المواد المنقولة ،سرعة التٌار وقد العناصر المنقولة.
اربط بٌن النموذج التجرٌبً وانحدار مجرى الوادي فً
الطبٌعة.

رمل
جراول
حصى
المجموع

h = 30cm
344
28
0
372

h = 50cm
484
185
46
705

ب – تحلٌل واستنتاج.
انطالقا من النموذج التجرٌبً ٌمكن القول أنه كلما زادت قٌمة العلو  hللدعامة  ،Sإال وزادت سرعة التٌار المائً فً
المزراب.
انطالقا من جدول نتائج المناولتٌن ٌمكن أن نستنتج ما ٌلً.
 كلما زادت سرعة التٌار إال وزادت كمٌة المواد المنقولة.
 كلما زادت سرعة التٌار إال وزاد قد العناصر المنقولة.
نستخلص إذن أن نقل العناصر الرسوبٌة هو محصلة قوتٌن :قوة التٌار المائً المرتبطة بسرعة ونسبة انحدار مجراه ،وقوة
ثقل العناصر المنقولة ( الجاذبٌة ) ،الشًء الذي ٌنطبق كذلك على انحدار مجرى الوادي فً الطبٌعة.
ج – العالقة بٌن سرعة التٌار وقد العناصر الرسوبٌة ( .أنظر الوثٌقة ) 13
الوثٌقة  :13العالقة بٌن قد العناصر الرسوبٌة
وسرعة التٌار

توصل  Hjulstromإلى إبراز العالقة بٌن
تغٌر سرعة تٌار مائً وتؤثٌراته على
عناصر حتاتٌة مختلفة القد .وٌمثل المبٌان
المحصل علٌه عدة مجاالت تناسب ظروف
الحت والنقل والترسب.
 )1من خالل تحلٌل مبٌان Hjulstrom
حدد بالنسبة لجزٌئات ذات قطر 0.1mm
السرعة الدنٌا والسرعة القصوى لتٌار مائً
 ٌمكن من حت ونقل هذه الجزٌئات. ٌمكن من نقلها فقط وترسٌبها. )2حدد تؤثٌر تٌار مائً ذو سرعة
 100cm/sعلى العناصر الرسوبٌة.
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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تحدد هذه الوثٌقة مجاالت الحت والنقل والترسب ،وذلك حسب سرعة المجاري المائٌة وقد الجزٌئات.
 )1بالنسبة لجزٌئات ذات قطر  0.1mmفإنها تحث وتنقل بواسطة تٌار سرعته أكبر من حوالً  10cm/sوٌستمر
نقلها طالما كانت السرعة أكبر من حوالً  ،1cm/sثم تترسب عندما تصبح السرعة أقل.
ٌ )2ستطٌع تٌار ذو سرعة  100cm/sمن نقل عناصر رسوبٌة قطرها أصغر من  ،0.02mmوٌحت وٌنقل العناصر
ذات قطر ما بٌن  0.02و ، 10mmوال ٌمكنه أن ٌنقل عناصر أكبر حٌث ٌتم ترسبها.

 كٌف تنقل العناصر الرسوبٌة؟

( أنظر الوثٌقة ) 14

الوثٌقة  :14أنماط نقل العناصر الرسوبٌة .

 )1باعتبار سرعة التٌار الممثلة فً الشكل أ من الوثٌقة ثابتة ،ما هً العالقة المبسطة بٌن قد العناصر الرسوبٌة
ونمط نقلها ؟
 )2اعتمادا على العالقة بٌن سرعة التٌار والمكونات الثالثة للدٌنامٌة الخارجٌة (الحت ،النقل ،الترسب) .حلل
التباٌن بٌن شكل الضفتٌن المقعرة والمحدبة لمنعطف الوادي الممثل فً الشكل ب من الوثٌقة.

 )1إن العناصر الرسوبٌة ال تنقل إال إذا وصلت قٌمة سرعة التٌار عتبة خاصة بكل عنصر .وبذلك نحدد ثالثة أنماط
للنقل:
 التدحرج  :Roulementالعناصر الثقٌلة. القفز  :Saltationنقل غٌر متواصل للعناصر المتوسطة. العالقة  Suspensionعناصر عالقة فً الماء أو الهواء. )2انطالقا من هذه الوثٌقة ٌتبٌن أن سرعة التٌار تتغٌر حسب الضفتٌن المقعرة والمحدبة لمجرى الوادي.
نالحظ أنه على مستوى الضفة المحدبة ترتفع سرعة التٌار فتإدي أساسا إلى عملٌة الحت .بٌنما على مستوى الضفة
المقعرة تنخفض سرعة التٌار فنالحظ ظاهرة الترسب .فً وسط المجرى سرعة متوسطة تساهم فً عملٌة النقل.

 خالصة:
تتغٌر سرعة التٌار المائً حسب شكل التضارٌس وصبٌب الماء .كما تتغٌر كمٌة وقد العناصر المنقولة حسب تغٌر سرعة
التٌار المائً والهوائً .وهكذا تتداخل قوة الجاذبٌة وقوة التٌار المائً أو الهوائً فً تحدٌد قوة الحث والنقل.
إذن ٌمكن اعتبار قد العناصر المترسبة على طول المجرى المائً مإشرا لقوة التٌار المائً السائد فً المجرى عند ترسبها.

انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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 – VΙظروف الترسب فً أهم أوساط الترسب.

( أنظر الوثٌقة ) 15

الوثٌقة :15توزٌع أوساط الترسب على مستوى الكرة األرضٌة.

صف توزٌع الرواسب فً أوساط الترسب الحالٌة.

تنتج الصخور الرسوبٌة عن ترسب مواد قدٌمة على سطح الكرة األرضٌة وفق أنماط ترسبٌة مختلفة فً أوساط قارٌة أو
بحرٌة ،لتعطً بذلك أنماطا مختلفة من الصخور الرسوبٌة ،ذات سحنات تختلف حسب الظروف السائدة خالل عملٌة
الترسب .وٌمكن تصنٌف أوساط الترسب إلى ثالثة مجاالت:
 الرواسب القارٌة :تتموضع على الٌابسة. الرواسب البحرٌة :تتموضع بمحادات الهوامش القارٌة وعلى مجموع قعر المحٌطات. -الرواسب البٌنٌة :تتموضع على مجموع الهوامش القارٌة.

 الرواسب القارٌةSédiments continentaux .
أ – الرواسب النهرٌة ( .أنظر الوثٌقة ) 16
الوثٌقة  :16باالعتماد على الشكل أ والشكل ب من الوثٌقة ،صف مظهر الرواسب فً المجرى المائً
الشكل أ

الشكل ب

انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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تتمٌز الرواسب النهرٌة بترتٌب طولً (أفقً) ،وتتكون من حصى ،جالمٌد ،ورمال .وتحتوي على مرو غٌر محز )،(NU
ووحل.
تمثل الشرفات النهرٌة أحد األشكال الممٌزة للرواسب النهرٌة ،حٌث ٌرتبط تكونها بتعاقب فترات ٌغلب فٌها الحت على
الترسب لتتكون شرفات متدرجة ،وفترات ٌكون فٌها الترسب سائدا لتتكون شرفات مدمجة.
ب – الرواسب البحٌرٌة ( .أنظر الوثٌقة ) 17
الوثٌقة  :17صف مظهر الرواسب فً الوسط البحٌري.

البحٌرة وسط مائً مغلق ٌتغذي بالمٌاه العذبة ( أمطار ،عٌون ،مجاري ).
تكون الرواسب البحٌرٌة عموما طبقات مستوٌة ومتوازٌة .تتكون من رواسب كلسٌة من أصل كٌمٌائً ،وقد ٌحتوي هذا
الكلس على بقاٌا قواقع معدٌات األرجل التً تعٌش فً المٌاه العذبة وعلى أجزاء صلبة لبعض الفقرٌات ( أسنان ) ،وعلى
طحالب ،وبقاٌا نباتات هوائٌة.
ٌرتبط الترسب فً هذا الوسط بالظروف المناخٌة وخاصٌات األحواض المغذٌة.

ج – الرواسب الجلٌدٌة.
تخضع هذه الترسبات لعامل المناخ ،حٌث ٌكون فٌها الجلٌد العامل األساسً للنقل والترسب.
تتكون الرواسب من ركامات جلٌدٌة تتمٌز بتعدد العناصر المترسبة من حٌث الشكل والحجم ( .جالمٌد كبٌرة ،حصى مزوى
أو مخطط ،رواسب دقٌقة ).

د – الرواسب الرٌحٌة.
تعتبر الرٌاح العامل المسإول عن نقل الرواسب فً هذه الحالة .وتتمٌز هذه الرواسب بكثبان رملٌة ذات تطبقات متقاطعة.
أما حبات الرمل فتكون من النوع المستدٌر غٌر الالمع ) .(RMوتتمٌز هذه الرمال بمدل ترتٌب أقل من ٌ ،1.23عنً ترتٌب
جٌد جدا.

 الرواسب االبٌنٌة.
هً مناطق مختلطة تفصل بٌن الٌابسة و البحار (الساحل) تعرف تدافعا بٌن المنطقتٌن تارة لصالح البحر وتارة لصالح
الٌابسة ورواسبها النهرٌة ،ونذكر منها:
أ – رواسب الدلتا ( .أنظر الوثٌقة ) 18
الوثٌقة :18

الدلتا عبارة عن تكوٌن مثلثً الشكل
عند مصب النهر.
صف رواسب هذا الوسط.

انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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تتشكل الدلتا عند مصب النهر ،حٌث ٌلقً هذا األخٌر ما ٌحمله من مواد عالقة نتٌجة اختالف طبٌعة التٌار وسرعته فً هذه
المنطقة مما ٌإدي إلى تراكم الترسبات مع الزمن.
تتؤثر الترسبات بهذه المنطقة بالحمولة الحتاتٌة للمٌاه النهرٌة ،قوة التٌارات واألمواج البحرٌة .حٌث تترسب فً القنوات
المائٌة لعالٌة الدلتا عناصر شبٌهة بالترسبات النهرٌة ،أما فً سهل الدلتا فنجد عناصر دقٌقة غنٌة بالمواد العضوٌة فً المناخ
الرطب والمبخرات فً المناخ الجاف ،فً حٌن نجد رواسب متنوعة على حافة الدلتا حسب الحمولة النهرٌة .وتتمٌز السافلة
برواسب غنٌة بالمواد العضوٌة بها آثار لنشاط الكائنات الحٌة.
ب – الرواسب الالغونٌة ( .أنظر الوثٌقة ) 19
الوثٌقة :19

ٌعتبر الالغون مساحة من المٌاه
الراكدة ،التً تتصل بمٌاه البحر
من حٌن آلخر عبر قنوات
ضٌقة.
صف رواسب هذا الوسط.

بما أن الالغون هو عبارة عن مساحة من المٌاه الراكدة  ،فان ذلك ٌإدي إلى تعرضها لعملٌة التبخر .وبما أن كمٌة المٌاه
المتبخرة أكبر من كمٌة المٌاه المغذٌة لالغونٌ ،نتج عن هذا الفرق رواسب كربوناتٌة ومبخرات  Evaporitesكالملح
والجبس.

ب – رواسب شاطئٌة.
تتمٌز بتراكم رواسب حتاتٌة رملٌة غنٌة بالعناصر الكلسٌة الناتجة عن تفتت القواقع ،وتتؤثر بعدة عوامل أهمها طبٌعة وحجم
المواد الرسوبٌة ،حركات األمواج ،المد والجزر وقوة الرٌاح التً تهب من جهة البحر.

 الرواسب البحرٌة.

( أنظر الوثٌقة ) 20

الوثٌقة :20ظروف الترسب فً األوساط البحرٌة .

باعتماد البعد عن القارة وعمق المٌاه ٌمكن تحدٌد عدة أوساط ترسب فً المجال البحريٌ ،تمٌز كل منها بخاصٌات
هٌدرودٌنامٌة ورسوبٌة مختلفة.
انطالقا من معطٌات هذه الوثٌقة ،حدد مختلف األوساط الترسبٌة البحرٌة ،وظروف الترسب فً المنطقة الساحلٌة
والهضبة القارٌة والحافة القارٌة.
الشكل أ

انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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تحمل األنهار إلى البحار والمحٌطات
مواد مختلفة اقتلعتها المٌاه من
القارات بفعل الحت .وتنقل هذه
المواد على شكل جزٌئات حتاتٌة
أو محلوالت لتشكل الرواسب
البحرٌة .وٌمكن تقسٌم أوساط ترسب
المجال البحري إلى عدة مناطق
باعتبار عدة عوامل أهمها عمق
المٌاه ( أنظر الجدول وثٌقة ) 21

الشكل ب

الوثٌقة  :21الترسبات وظروف الترسب فً مختلف األوساط البحرٌة .
المنطقة الساحلٌة
حدود
المنطقة

منطقة التقاء المجال
القاري بالمجال البحري،
تمتد إلى  10متر.

 رواسب حتاتٌة ،رمالوأوحال
الرواسب
 رواسب كربوناتٌة أوملحٌة

العوامل
المتدخلة

 المناخ. تداخل التٌاراتالنهرٌة والبحرٌة،
والتٌارات الناتجة عن
األمواج ،وحركتً المد
والجزر.

األعماق الكبٌرة

الحافة القارٌة والسهل اللجً
الهضبة القارٌة
من  200إلى  5000متر
من المنطقة الساحلٌة إلى بداٌة
من  2500إلى 6000
تقرٌبا.
الحافة القارٌة .تمتد من  10إلى
الحافة القارٌة تتمٌز بانحدار متر.
 200متر ،انحدار ضعٌف
قوي.
 رواسب حتاتٌة ،أوحال،ورمال.
 طٌن به مستحاتات بالجٌة رواسب كربوناتٌة ناتجة عن جزٌئات دقٌقة منها أوحالمجهرٌة.
نشاط الكائنات الحٌة البالجٌة .زرقاء على السهل اللجً،
 أوحال كلسٌة وسٌلٌسٌة.وأوحال كلسٌة وسٌلٌسٌة
 رواسب ناتجة عن كائنات طٌن أحمر فً األعماقوطٌن.
تعٌش فً القعر.
الكبٌرة.
شعب مرجانٌة فً المناطق
المدارٌة.
 ضعف النشاط اإلحٌائً. التٌارات العكرة القادمة ضعف قوة التٌاراتمن الهضبة والحافة
 انزالق الرواسب شدٌدة التٌارات الساحلٌة والمحٌطٌة.المٌوعة نتٌجة االنحدار القوي القارٌتٌن.
نشاط الكائنات الحٌة.
 ظاهرة الصفق البطًءللحافة القارٌة.
التً تخضع لها الجزٌئات
 نشاط الكائنات الحٌة.الدقٌقة العالقة.

الوثٌقة  :22ظروف الترسب فً السهل اللجً واألعماق الكبٌرة .

انطالقا من معطٌات هذه الوثٌقة ،فسر ظروف الترسب فً كل من السهل اللجً واألعماق الكبٌرة.

تتحكم فً الترسب على مستوى األوساط البحرٌة ثالثة عوامل أساسٌة هً :
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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ـ قد الرواسب الحتاتٌة :
الرواسب األكبر قدا (جراول ،حصى ،رمل) تتوزع بٌن الشاطئ والهضبة القارٌة (المنطقة النٌرٌتٌة) ،أما العناصر الدقٌقة
(أوحال سٌلٌسٌة كربوناتٌة وطٌنٌة ) فتواصل نقلها لتترسب فً السهول اللجٌة ( المنطقة البالجٌة ) أما فً األعماق الكبٌرة
فال نجد سوى الطٌن األحمر والغبار الجوي ،من جهة أخرى ٌإدي اإلنحدار القوي للحافة القارٌة إلى انزالق الرواسب
الشدٌدة المٌوعة فً اتجاه السهل اللجً.

ـ أنشطة الكائنات الحٌة:
فً حالة قلة الرواسب اآلتٌة من القارة ومع توفر ظروف معٌنة (مٌاه صافٌة ،دافئة ومالحة ،ضوء ،أكسجٌن ،مواد
اقتٌاتٌة ),,,تنشط مجموعة من الكائنات الحٌة فتقوم بإنتاج صخور كلسٌة انطالقا من كربونات الكالسٌوم الذائب كالشعب
المرجانٌة ( مجوفات المعً ،حزازٌات حٌوانٌة ) ،قواقع (بلح البحر ـ رأسٌات األرجل).

ـ عمق المٌاه:
ٌصل الكلس إلى البحر على شكل مذاب  ،Ca(HCO3)2وٌمكن تفسٌر ترسب أو ذوبان الكلس حسب التفاعل

التالً :

Ca(HCO3)2
كلس غٌر مذاب

>=====<

CaCO3 + CO2 + H2O
كلس مذاب



ففً وسط ٌقل فٌه ٌ CO2تجه التفاعل فً االتجاه  2فٌترسب الكلس.
وفً وسط ترتفع فٌه نسبة ٌ CO2تجه التفاعل فً االتجاه  ،1فٌذوب الكلس ( كلس كٌمٌائً ).
ال ٌمكن للكائنات أن تستفٌد من  CaCO3الذائب حٌث ما كانت فً البحر الن هناك منطقة توجد على عمق  4000mإلى
 5000mتسمى عمق تعوٌض الكربونات ٌ CCDتعرض فٌها للذوبان ( نتٌجة تغٌر الضغط والحرارة ) وبالتالً ال نجد
أسفل هذه المنطقة سوى رواسب طٌنٌة أو سٌلٌسٌة (غٌاب القواقع الكلسٌة ).

 – VΙΙظروف الترسب فً وسط قدٌم ( حوض الفوسفاط ).
ٌعتبر الفوسفاط أهم المعادن المتوفرة فً المغربٌ( ،ختزن  3/4االحتٌاطً العالمً ) وٌستعمل فً مجاالت صناعٌة مختلفة
( صناعات غذائٌة ،صٌدلٌة ،مساحٌق الغسٌل ،فالحٌة .)... ،وٌعتبر الفوسفاط صخرة رسوبٌة نشؤت فً وسط قدٌم ٌتمٌز
بظروف خاصة.
 هً خصائص وظروف ترسب الفوسفاط؟
 كٌف ٌمكن استرداد الجغرافٌة القدٌمة لهذه األحواض؟

 طبٌعة ومكونات الصخور الفوسفاطٌة بالمغرب.
أ – مالحظات ( .أنظر الوثٌقة ) 23

الشكل أ

الوثٌقة  :23أهم خصائص الطبقات الفوسفاطٌة بالمغرب.

ٚؼط ٙانشكم أ يٍ انٕثٛقة انحٕصٚغ اندغشاف ٙألْى انًُبخى
انفٕسفبطٛة ف ٙانًغشة.
 )1اَطالقب يٍ انٕثٛقة أركش يُبخى انفٕسفبط ف ٙانًغشة.
 )2يٍ خالل انشكم ة يٍ انٕثٛقة ،اسحخشج انخظبئض
انسحُٛة نهطجقبت انفٕسفبطٛة.
 )3اػحًبدا ػهٗ يؼطٛبت انشكم ج يٍ انٕثٛقة ،ث ٍٛأًْٛة
انكبئُبت انحٛة ف ٙجكٌٕ انشٔاست انفٕسفبطٛة.
 )4يبرا جسحُحح ثخظٕص انظشٔف انح ٙجشكهث فٓٛب
انظخٕس انفٕسفبطٛة؟
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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الشكل ب :إٌقاع تعاقب الطبقات فً عمود
استراتٌغرافً أنجز بمنطقة كنتور ) 1 ( .

 :Aمتتالٌة قبل فوسفاطٌة.
 :Bمتتالٌة فوسفاطٌة.
 :Cمتتالٌة بعد فوسفاطٌة.
 = 1حجر رملً خشن = 2 ،طٌن،
 = 3سجٌل = 4 ،صخور فوسفاطٌة،
 = 5صخور ذات عقٌدات سٌلٌسٌة
تحتوي على عظام وأسنان األسماك.
(  = ) 2كومة من الفوسفاط.
(  = ) 3عٌنة من الرمل الفوسفاطً.
(  = ) 4نفس العٌنة بالمكبر الزوجً.
(  = ) 5رمل ٌحتوي على حبات
كلوكونً (خضراء).
(اتحاد مجوعة معادن طٌنٌة )

الشكل جٌ :وجد الفوسفاط  P2O5بكمٌات جد ضئٌلة ( )0.1 %فً أغلب الصخور الرسوبٌة .ال ٌمكن للفوسفاط
أن ٌترسب مباشرة انطالقا من مٌاه البحر بالنظر إلى تركٌزه الضعٌف )  ،( 0.1 ppmلهذا وجب تدخل الكائنات
الحٌة أثناء تشكل الترسبات الفوسفاطٌة .وٌتطلب هذا الترسٌب ظروفا استثنائٌة (تشبه ظروف تكون الكلوكونً):
 من حٌث الموقع بالنسبة لخطوط العرض :ما بٌن  0و 40أي مناخ مداري ومٌاه ساخنة.
 بالنسبة لعمق الترسب :المنطقة البحرٌة الموجودة بٌن الحافة القارٌة والهضبة القارٌة (.)1
 ضعف الحمولة الحتاتٌة القادمة من المناطق البارزة (.)2
 نشاط بٌولوجً مكثف (بلنكتون وحٌوانات فقرٌة والفقرٌة) ( .)3وهذا النشاط مرتبط بصعود المٌاه العمٌقة
الباردة ( ،)4الغنٌة بالفسفور واالزوت .تتراكم بقاٌا هذه الكائنات الحٌة الغنٌة بالفسفور بعد موتها أو ٌذاب
الفسفور الذي تحتوي علٌه هٌاكلها ،وٌركز فً الصخور على شكل رواسب فوسفاطٌة.
خصائص رسوبٌة
حتاتً دقٌق
فوسفاط
الكلوكونً
اٌقاعٌة
فقرٌات
الفلورة

استخالصات
قرب المناطق البارزة مع
تضارٌس شبه مسطحة
عمق ضعٌف ( 30إلى  300م)
مٌاه دافئة وغنٌة باألوكسجٌن.
مٌاه دافئة
تغٌرات دورٌة للعمق
مٌاه ساخنة ،مناخ مداري
مناخ مداري أو استوائً

انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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ب – تحلٌل واستنتاج.
 )1مناجم الفوسفاط الموجودة فً المغرب هً :أوالد عبدون ( خرٌبكة وسٌدي حجاج ) ،الكنتور ( الٌوسفٌة وابن جرٌر )،
مسقالة ( شٌشاوة ) ،وبوكراع ( العٌون ).
ٌ )2تمٌز الترسب الفوسفاطً بإٌقاع منتظم ،حٌث ٌالحظ تواجد طبقات كلسٌة وسجٌلٌة بٌن طبقات فوسفاطٌة .كما تتمٌز
السحنة الفوسفاطٌة بوفرة المستحثات الفقرٌة ( أسماك وزواحف ) ،وبوجود بعض المستحثات الالفقرٌة.
ٌوجد الفوسفاط فً المغرب على ثالث حاالت:
 الرمل الفوسفاطً :النوع األكثر انتشاراٌ .كون على شكل رمل دقٌق ،متماسك بعض الشًء وكثٌر الرطوبة.
 الجٌر الفوسفاطً ( الكلس الفوسفاطً )ٌ :وجد فً جمٌع المناجم المغربٌة على شكل مصطبات ) (bancمنتظمة
ومتماسكة.
 الصوان الفوسفاطً )ٌ :(silexتمٌز بؤلوان مختلفة حسب سمنت األبال ) .(opaleونسبة الفوسفاط بهذا النوع
ضئٌلة جدا.
 )3إن الفوسفاط ٌ P2O5تواجد بكمٌات جد ضئٌلة ( )0.1 %فً أغلب الصخور الرسوبٌة .ال ٌمكن للفوسفاط أن ٌترسب
مباشرة انطالقا من مٌاه البحر بالنظر إلى تركٌزه الضعٌف )  ،( 0.1 ppmلهذا وجب تدخل الكائنات الحٌة أثناء تشكل
الترسبات الفوسفاطٌة.
 )4من خالل معطٌات الوثائق السابقة ٌمكن التوصل إلى ما ٌلً:
 كون الطبقات الصخرٌة تحتوي على مستحثات بحرٌة ٌدفع إلى االعتقاد أن هذه الصخور تكونت فً وسط بحري.
 كون أغلبٌة هذه المستحثات عبارة عن أسنان وبقاٌا عظام القرشٌ ،دفع إلى افتراض تكون هذه الصخور فً وسط
غٌر عمٌق وساخن ،مرتبط بمد بحري ( صعود مٌاه غنٌة بالفسفور ).
 ضعف سمك السلسلة الفوسفاطٌة ٌمكن تفسٌره بكون المنطقة خضعت لحركات األمواج ،الشًء الذي جعل الترسب
ٌحدث بإٌقاع غٌر مستمر.

 خالصة.
ال ٌمكن للفوسفاط أن ٌترسب مباشرة فً مٌاه البحر ،فالكائنات الحٌة تلعب دورا هاما فً تثبٌت مادة الفسفور .وٌتطلب تكون
الفوسفاط ظروفا اٌكولوجٌة وجغرافٌة خاصة.
فما هً ظروف تثبٌت الجذر ( )PO4فً الرواسب؟
ـ حسب العالم  ) 1937 ( KAZAKOVفان الفوسفور  Pالناتج عن ذوبان االبتٌت فً ماء البحر ٌستغل من طرف بعض
الكائنات الحٌة البحرٌة الدقٌقة (البالنكتون) والفقرٌات فً تغذٌتها وبعد موتها تقوم البكتٌرٌات بتفكٌك أجسادها فً األعماق
مما ٌحرر  Pو ،CO2تتفاعل المادتٌن لتكوٌن جذر الفوسفاط  PO4لكن هذا التفاعل ٌتطلب عاملٌن اساسٌٌن:
 عمق ضعٌف أي صعود المٌاه العمٌقة الغنٌة بـ  CO2و  Pنحو السطح.
 انخفاض  CO2فً الماء وهذا ٌتطلب ارتفاع حرارة الماء أي توفر مٌاه بحرٌة ساخنة (مناخ مداري إلى معتدل).
ٌستوجب توفر هذٌن الشرطٌن المتناقضٌن (مٌاه عمٌقة و بحر قلٌل العمق و دافئ)،وجود تٌارات تسمى  upwellingوذلك
على حدود الهضبة القارٌة،التً تعمل على صعود المٌاه العمٌقة نحو السطح ،وبعد تكون ٌ PO4تفاعل مع  Caفٌترسب فً
الصخور الرسوبٌة.

 – VΙΙΙانجاز خرٌطة الجغرافٌا القدٌمة لحوض الفوسفاط .
تتمٌز الصخور الرسوبٌة بسحنات صخرٌة  Facies pétrographiquesوسحنات أحفورٌة تجعلها تمثل أرشٌف
الجغرافٌا القدٌمة لألرض.
كٌف إذن نستثمر ممٌزات السحنات الفوسفاطٌة فً بناء خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة لهذه األوساط؟

 توزٌع االستسطاحات الفوسفاطٌة فً المناطق الشمالٌة للمغرب ( .أنظر الوثٌقة ) 22
تتوزع استسطاحات الصخور الفوسفاطٌة بمناطق مختلفة من شمال المغرب .ومن أهم المناطق نمٌز هضبة الفوسفاط،
والكنتور والتً تدعى بالحوض الشمالً.
انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة
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هذه األحواض بدأ ترسبها منذ ما ٌقارب  ، -65 Maوتوضعت فوق رواسب بحرٌة أكثر اتساعا من أحواض الفسفاط حٌث
تصل إلى أماكن جبلٌة (جبال األطلس) .كما أن هذه الرواسب قبل الفسفاطٌة والتً بدأ ترسبها منذ حوالً -250Ma
توضعت بدورها فوق دعامة صخرٌة أساسٌة ترجع إلى الحقب األول والتً بقٌت بعض أجزائها بارزة فً شكل
استسطاحات الهضبة الوسطى ،الرحامنة ،جبٌالت...
فكٌف كان المغرب لحظة ترسب الفوسفاط ؟

 خرٌطة الجغرافٌا القدٌمة لحوض الفوسفاط.
من خالل مقارنة جغرافٌة المغرب الحالٌة بالظروف الرسوبٌة والبٌئٌة لتكون الفوسفاط ٌتبٌن أن خط الساحل كان ٌوجد شرق
الخط الساحلً الحالً حٌث ٌبعد عنه بعدة كٌلومترات.
هناك اتجاهان ٌمكن أخذهما بعٌن االعتبار السترجاع الجغرافٌا القدٌمة لوسط المغرب ( :أنظر الوثٌقة ) 24





الوثٌقة  :24استرداد الجغرافٌا القدٌمة ألحواض الفوسفاط حسب  ،) 1 ( Boujoوحسب .) 2 ( Trappe
االتجاه األول ٌ 1986 Boujo :قترح نظاما من الخلجان قادمة من المحٌط األطلسً تفصلها أراضً بارزة من بٌنها
الخلٌج الشمالً الذي ترسب فٌه فوسفاط أوالد عبدون.
( فً بداٌة الحقب الثانً تكونت الطبقات قبل الفوسفاطٌة ومع اقتراب نهاٌة الحقب الثانً كان البحر قد أصبح على شكل
مجموعة خلجان منفتحة على المحٌط األطلسً مٌاهها قلٌلة العمق ودافئة وتؤتٌها المواد االقتٌاتٌة ... CO2 ، NO2 ،P
من األعماق الباردة للمحٌط بمساعدة تٌارات  upwellingفتوفرت بذلك ظروف تكون الفوسفاط الذي ساهمت فً ترسبه
فً الصخور الكائنات الحٌة التً تجمعت فً الخلجان فادى انغالق هذه األخٌرة من جهة المحٌط إلى موتها).
االتجاه الثانً ٌ 1994 Trappe:قترح امتداد بحري واحد متصل بالمحٌط األطلسً و ٌمر وسط وغرب المغرب وٌمكن
تفسٌر توزٌع الترسبات الفوسفاطٌة فً هذه الحالة بوجود قعور منخفضة توفرت فٌها شروط الترسب وأخرى مرتفعة لم
تتوفر فٌها.

انجاز خرٌطة الجغرافٌة القدٌمة

22

األستاذٌ :وسف األندلسً

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ:

إن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻠوم اﻷرض .ﻓﻣﺎ ھﻲ اﻟطراﺋق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻟوﺳﺎﺋل
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ.

 – Ιاﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﺷﻛﻼت اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ.
 ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗطﺑق ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ) .أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 1
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :1ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺔ
ﺑﻌد ﺗﻌرﯾف اﻟطﺑﻘﺔ اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ،ﺣدد ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠف
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ،ﺛم رﻗﻣﮭﺎ ﻣن اﻷﻗدم إﻟﻰ اﻷﺣدث.

ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺴﻤﻚ )ﻣﻦ
ﺑﻀﻊ ﺳﻨﺘﻤﺘﺮات إﻟﻰ ﺑﻀﻊ أﻣﺘﺎر( واﻟﻠﻮن واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻄﺒﻘﮭﺎ.
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ وﺣﺪة رﺳﻮﺑﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﯿﻦ
ﻣﺘﻮازﯾﺘﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ،ﻣﻌﺒﺮﺗﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ أو ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ اﻟﺼﺨﻮر
اﻟﻤﺠﺎورة.
ﻧﺴﻤﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺘﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮازﯾﺘﯿﻦ ﺑﺴﺮﯾﺮ ) (murوﺳﻘﻒ
) (toitاﻟﻄﺒﻘﺔ ،وﻧﺮﻣﺰ ﻟﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻖ Stratification . S0
 ) S0أﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮي (.

a
b
c
d
e

اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻣﻦ اﻷﻗﺪم إﻟﻰ اﻷﺣﺪث ھﻲ:
a  b  c  d e  f

f

ﺣﺟر رﻣﻠﻲ

ﺳﻘف طﺑﻘﺔ اﻟطﯾن

طﯾن
طﻣﻲ
ﺳﺟﯾل
ﻛﻠس طﯾﻧﻲ
ﻛﻠس

ﺳرﯾر طﺑﻘﺔ اﻟطﯾن

رﺳم ﺗﻔﺳﯾري  :اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ

 اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔLes principes stratigraphiques .
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ھذه اﻷﺧﯾرة ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ،أو ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ طرأت
ﻋﻠﯾﮭﺎ )ﺗرﺳب ،ﺣث ،ﺗﺷوه ،اﻧدﺳﺎس (...وﻛذﻟك ﻣﺣﺗواھﺎ اﻻﺳﺗﺣﺎﺛﻲ .وﻗد اﺳﺗﺧﻠﺻت ﻣن ھذه اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺑﺎدئ اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ) .أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ(2
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ

1

اﻷﺳﺗﺎذ :ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :2اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺘﺄرﯾﺦ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺸﻜﻼت اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .
 (1أرخ ﻧﺳﺑﯾﺎ اﻟطﺑﻘﺎت  I, …, C,B,Aﻣن اﻟﻌﻣود اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﻲ  ،ﺛم ﺻﻎ ﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺗراﻛب ،وﺑﯾن
ﺣدود اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮫ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل  واﻟﺷﻛل  ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ.
 (2ﻗﺎرن ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺗﯾن  Aو Bﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻌﯾن  1و 2اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدﯾن ﺑﺑﺿﻊ ﻛﯾﻠوﻣﺗرات ) اﻟﺷﻛل  ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( ،ﻓﯾﻣﺎ
ﺗﻔﯾدك ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺧﺻوص ﺗﺄرﯾﺧﮭﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ؟.
 (3اﻗﺗرح اﻟﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل  و و ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ.

















أ – ﻣﺑدأ اﻟﺗراﻛب  ) Principe de superpositionاﻟوﺛﯾﻘﺔ 2اﻟﺷﻛل ( 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣود اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﻲ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺑﻘﺔ  Aأﻗدم ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ  Bوھذه اﻷﺧﯾرة أﻗدم ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ  ،Cاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻗدم ﻣن
اﻟطﺑﻘﺔ  ،Dﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺣدث طﺑﻘﺔ ھﻲ اﻟطﺑﻘﺔ .I

 – aﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺗراﻛب:

ﻣن ﺑﯾن طﺑﻘﺗﯾن رﺳوﺑﯾﺗﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗراﻛب ،ﺗﻛون اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ ھﻲ اﻷﻗدم.

 – bﺣدود ﻣﺑدأ اﻟﺗراﻛب:

• ﻓﻲ اﻟﺷرﻓﺎت اﻟﻧﮭرﯾﺔ اﻟﻣﺗدرﺟﺔ ﺗﻌﻠو اﻟﺷرﻓﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻓﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣﻌﮭﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗراﻛب.
)اﻟوﺛﯾﻘﺔ 2اﻟﺷﻛل ( 
• ﺗﺗﻌرض اﻷراﺿﻲ اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟظواھر اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ أو اﻧزﻻق اﻟﺗرﺑﺔ ،ﻓﺗﺟﻌل اﻟﺻﺧور اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﻓﻲ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻠوﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﯾﺻﻌب ﺑذﻟك ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗراﻛب) .اﻟوﺛﯾﻘﺔ 2اﻟﺷﻛل(
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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ب – ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ  ) Principe de continuitéاﻟوﺛﯾﻘﺔ 2اﻟﺷﻛل ( 
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ أن اﻟطﺑﻘﺔ  Aﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ  1ھﻲ اﻣﺗداد ﻟﻠطﺑﻘﺔ  Bﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ  ،2وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠﻠطﺑﻘﺔ  Aواﻟطﺑﻘﺔ  Bﻧﻔس اﻟﻌﻣر.
ﻣﻠﺣوظﺔ ) اﻟﺷﻛل  :( ﺗﻌﺗﺑر طﺑﻘﺗﺎن ﺻﺧرﯾﺗﺎن ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﻣر رﻏم اﺧﺗﻼف ﺳﺣﻧﺗﯾﮭﻣﺎ ،إذا ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻣﺣﺻورﺗﯾن ﺑﻧﻔس
اﻟطﺑﻘﺎت .ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﻟﻠﺳﺣﻧﺔ.

 – aﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ:

ﻟﻧﻔس اﻟطﺑﻘﺔ ﻧﻔس اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ طول اﻣﺗدادھﺎ.

 – bﺣدود ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ:

• ﯾﺻﻌب ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺗﻌﺎﻗب إﯾﻘﺎﻋﻲ ﻟطﺑﻘﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ.
• ﯾﺻﻌب ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾر اﻟﺳﺣﻧﺔ اﻟﺻﺧرﯾﺔ ﻣﻊ اﻣﺗدادھﺎ ،ﻧظرا ﻟﺗﻐﯾر أوﺳﺎط اﻟﺗرﺳب.
ج – ﻣﺑدأي اﻟﺗﻘﺎطﻊ واﻟﺗﺿﻣن  ) P. Recoupement et inclusionاﻟوﺛﯾﻘﺔ 2اﻟﺷﻛل (  ، ،

 – aﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ اﻟﺗﻘﺎطﻊ:

ﻣن ﺑﯾن ﻋﻧﺻرﯾن ﺟﯾوﻟوﺟﯾﯾن )طﺑﻘﺔ ،ﻓﺎﻟق ،ﻋرق ( ...ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺣدث اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﯾﺧﺗرق اﻷﺧر.

 – bﺣدود ﻣﺑدأ اﻟﺗﺿﻣن:

ﻛل ﻗطﻌﺔ ﺻﺧرﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ داﺧل طﺑﻘﺔ أﺧرى ﺗﻌﺗﺑر أﻗدم ﻣﻧﮭﺎ.
د – ﻣﺑدأ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﺣﺗوى اﻻﺳﺗﺣﺎﺛﻲ P.d'identité paléontologique
 – aﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎطﯾﺔ ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 3
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :3ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺤﺎﺛﺎت  :اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﯿﺎت ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ،اﺳﺘﺨﺮج ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺎﺛﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﯿﺔ ،واﺳﺘﻨﺘﺞ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻜﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻲ.

Rhombodus

Enchodus

Corax

Ostrea

Pseudaspi..

Mosasaurus

Odontaspis substriata
Lamna aschersoni
Lamna biauriculata
Rhombodus binkhorsti
Enchodus libycus
Corax pristodontus
Ostrea canaliculata
Pseudaspidoceras
Mosasaurus leidon

اﻟﺳﯾﻧوﻣﺎﻧﻲ
اﻟﺗﯾرﯾوﻧﻲ
اﻟﺳﯾﻧوﻧﻲ
اﻟﻣﯾﺳﺗرﯾﺧﺗﻲ
اﻟﻣوﻧﺳﻲ
اﻟﺗﻧﯾﺗﻲ
اﻻﺑرﯾﺳﻲ
اﻟﻠوﺗﯾﺗﻲ

Odontaspis

Lamna-asc

Lamna-bia

ﺑﻌض أﻧواع اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
اﻟﻔوﺳﻔﺎطﯾﺔ ﺑﺄوﻻد ﻋﺑدون

اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﻘﺎﺗﻲ
Répartition
stratigraphique
اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ
اﻻﯾوﺳﯾن
Crétacé
Eocène

+ + +
+ +
+
+
+
+
+
+ + +
+

ﺗﺣﻠﯾل واﺳﺗﻧﺗﺎج:
•
ﺗﺣﺗوي اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔوﺳﻔﺎطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت ،وﻣن أﺷﮭرھﺎ أﺳﻧﺎن اﻟﻘرش.
ﻧﻼﺣظ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت ﺗﺗواﺟد ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ .ﯾﻔﺳر ذﻟك ﺑﻛون ﺑﻌض اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ
ظﮭرت ﻓﻲ زﻣن ﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻌﯾن ،ﻟﺗزدھر ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﻧﻘرض ﻓﻲ زﻣن ﻣﻌﯾن.
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻛروﻧوﻟوﺟﻲ:
•
ﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﻌﺎﻟم زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗرﺗﯾب اﻟطﺑﻘﺎت ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم
اﻟزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ.
 – bﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻧﺳﺑﻲ ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 4
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :4ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺎﺛﺎت :
اﻟﺷﻌب اﻟﻣرﺟﺎﻧﯾﺔ ) :Récifs coralliensاﻟﺷﻛل أ( ھﻲ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺣرﯾﺔ ظﮭرت ﻓﻲ اﻟﺗرﯾﺎس )اﻟﺣﻘب ،(II

وﻣﺎ زاﻟت ﺗﻌﯾش إﻟﻰ ﺣد اﻵن ﻓﻲ ﺑﺣر ﻗﻠﯾل اﻟﻌﻣق ،ﺑﻣﯾﺎه ﺳﺎﺧﻧﺔ وﻏﻧﯾﺔ ب .CO2
اﻷﻣوﻧﯾت) Ammonites :اﻟﺷﻛل ب( ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت ظﮭرت ﻓﻲ اﻟﺗرﯾﺎس ،ﻋرﻓت اﻧﺗﺷﺎرا ﺟﻐراﻓﯾﺎ

ﻛﺑﯾرا أﺛﻧﺎء اﻟﺟوراﺳﻲ واﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ .ﻟﻛﻧﮭﺎ اﻧﻘرﺿت ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺣﻘب .II
ﻗﺎرن ﺑﯾن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت .ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻛل ﻧوع ﻣﻧﮭﻣﺎ؟
اﻟﺷﻛل ب

اﻟﺷﻛل أ

 اﻟﻧﻣوذج اﻷول )اﻟﺷﻌب اﻟﻣرﺟﺎﻧﯾﺔ( :ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺣدودة ،ﻷﻧﮫ ﯾﺗطﻠب ظروف ﺧﺎﺻﺔ ،ﻧﻘول أن ﻟﮫ اﻣﺗداد
ﺟﻐراﻓﻲ أو أﻓﻘﻲ ﺿﯾق .ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ظﮭر ﻓﻲ اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻧﻲ واﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻧﻘول أن ﻟﮫ اﻣﺗداد ﻋﻣودي واﺳﻊ )اﻟزﻣن(:
ادن ھو ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة اﻟظروف اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ )ظروف ووﺳط اﻟﺗرﺳب( ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ،وﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺔ اﻟﺳﺣﻧﺔ
 .Fossile de faciesوﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺄرﯾﺦ اﻟطﺑﻘﺎت ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﯾز ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة.
 اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ )اﻷﻣوﻧﯾت( :ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻏﯾر ﻣﺣدودة ،ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺗطﻠب ظروف ﺧﺎﺻﺔ ،ﯾﻌﻧﻲ أن ﻟﮫ اﻣﺗداد
ﺟﻐراﻓﻲ واﺳﻊ .ﻟﻛﻧﮫ ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘط ،أي ﻟﮫ اﻣﺗداد ﻋﻣودي ﺿﯾق .ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن إﻋطﺎء اﻟﺗﺄرﯾﺦ
اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟطﺑﻘﺔ ﻣﺎ ،وﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺔ طﺑﻘﺎﺗﯾﺔ .F.stratigraphique
 ﻣن ﺧﻼل ھذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺄرﯾﺦ طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺑﺎﻋدة رﻏم ﺗﻐﯾر ﺳﺣﻧﺗﯾﮭﻣﺎ ،إذا ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﺗوﻓران ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺔ اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ
اﻟﺟﯾدة ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺑدأ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﺣﺗوى اﻻﺳﺗﺣﺎﺛﻲ.

 – cﻣﺿﻣون ﻣﺑدأ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﺣﺗوى اﻻﺳﺗﺣﺎﺛﻲ:

ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﻣر ﻛل اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ.

 – ΙΙاﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺟﯾوﻛروﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ.
 اﻟوﺣدة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ) :اﻟطﺎﺑق ) .(Etageاﻟوﺛﯾﻘﺔ (5
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :5ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ  .ﯾﻌطﻲ اﻟﺷﻛل أ ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ،اﻟﺗﺷﻛل اﻟﻧﻣطﻲ اﻟﺑﻠﯾوﻧﺳﺑﻛﻲ Pliensbachien

 اﻟﺣد  Aﺑﮫ ﻋﻘﯾدات ﻓوﺳﻔﺎﺗﯾﺔ وﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت ﻣن أﻋﻣﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟطﺑﻘﺎت ﻏﺎﺋﺑﺔ. اﻟﺣد  Bﺑﮫ ﺣﺟر رﻣﻠﻲ وﺣدﯾد ﺳرﺋﻲ oolithique (1ﺣدد أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻠم اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﻲ وﺗﺄرﯾﺦ اﻟطﺑﻘﺎت.
 (2ﺗﻌرف ﺧﺎﺻﯾﺎت ﺣدود اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺑﻠﯾوﻧﺳﺑﻛﯾﺔ.
 (3ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﻛل ب ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ،ﻋرف اﻟﻔﺟوة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ وأﺑرز ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﮭﺎ ،وﺑﯾن أھﻣﯾﺔ
اﻟﻔﺟوات اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣدود اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ.
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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اﻟﺷﻛل ب

اﻟﺷﻛل أ

 (1اﺧﺗﺎر اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾون ﺗﺷﻛﻼت ﺻﺧرﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓﻲ أوﺳﺎط رﺳوﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻻ ﺗﺷﮭد ﺣرﻛﺎت ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ وﻏﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ ،وﺗﺣﻣل ﻣؤﺷرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺳﮭل اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺣدودھﺎ .ﻓﺎﻋﺗﺑروھﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺎت اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ،أطﻠﻘوا
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺳم اﻟﺗﺷﻛﻼت اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ  ،Stratotypeﺗؤرخ ﺗﺷﻛﻼت ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺧرى طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ .وﻧﺳﺑوھﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﯾﮭﺎ .وﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟﺗﺷﻛل اﻟﻧﻣطﻲ طﺎﺑﻘﺎ.
ﻣﺛﻼ ﺑﻣﻧطﻘﺔ  Pliensbachﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﺑق  Pliensbachienاﻟﺑﻠﯾوﻧﺳﺑﻛﻲ ،وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ " "ienﻻﺳم
اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
 (2ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف وﺳرﯾر اﻟطﺎﺑق.
• اﻟﺣد ) Aﺳرﯾر اﻟطﺎﺑق( :اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻛﻠس اﻷﻣﻐر ﺑﮭﺎ ﻋﻘﯾدات ﻓوﺳﻔﺎطﯾﺔ ،وﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت ﻣن أﻋﻣﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﯾزة
ﻟطﺑﻘﺎت ﺻﺧرﯾﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺳوﺑﯾﺔ .ﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ  Aﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺗﺻﻠﺑﺔ ،وﺗﻌﺑر ﻋن وﺟود ﻓﺟوة
اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗوة اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون اﻟﺗرﺳب.
• اﻟﺣد ) Bﺳﻘف اﻟطﺎﺑق( :وﺟود اﻟﺣﺟر اﻟرﻣﻠﻲ واﻟﺣدﯾد اﻟﺳرﺋﻲ اﻟﻠذان ﯾﻌﺑران ﻋن ﺳﺣن ﺑﺣرﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣق ،وھذا
ﯾﻌﻠن ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻟﺑﺣر ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﻓﺟوة اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ.
 (3ﻣﻔﮭوم اﻟﻔﺟوة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ:
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﻛل ب ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن:
• اﻟﻣﻘطﻊ أ :ﻏﯾﺎب اﻟطﺑﻘﺔ  3ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻘطﻊ ،وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺗرﺳب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل
ﻛﺎﻟﺗﯾﺎرات وﺣرﻛﺎت اﻷﻣواج.
• اﻟﻣﻘطﻊ ب :ﻏﯾﺎب اﻟطﺑﻘﺔ  3ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣث.
• اﻟﻣﻘطﻊ ج :ﻏﯾﺎب اﻟطﺑﻘﺎت  3و 4ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﻘطﻊ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑروز اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ اﺛر ﻋواﻣل ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ،
وﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻠﺣث ﻗﺑل ﻋودة اﻟﺗرﺳب.
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﺟوة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗظﮭر اﻟﺗﺷﻛﻼت اﻟﺻﺧرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟﮭوﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ﯾﺷﺎر ﻟﮭذا اﻟﻧﻘص ﺑﺎﻟﻔﺟوة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻧﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺗرﺳب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗرﺳب أو ﺣث ﺑﻌد اﻟﺗرﺳب.
ﯾﺗﺑﯾن إذن أن اﻟطواﺑق ﺗﻛون ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺑﺎﻧﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺳب ،أي ﻓﺟوات اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ.
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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 ﻣﻔﮭوم اﻟدورة اﻟرﺳوﺑﯾﺔ.

) ) (Cycle sédimentaireاﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 6

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :6ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪورة اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺔ .
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻐرب.
أﺗﻣم ﻣلء اﻟﺟدول ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﺛم ارﺑط ھذه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺧطوط ،ﻣﺎذا ﺗﻼﺣظ؟
اﻟﻌﻣر
ﻧﯾوﺟﯾن
ﺑﺎﻟﯾوﺟﯾن وﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ
ﻋﻠوي
ﺟوراﺳﻲ وﺳﯾط
ﺟوراﺳﻲ ﺳﻔﻠﻲ
ﺗرﯾﺎس ﻋﻠوي
ﺑﺎﻟﯾوزوى ﻋﻠوي
ﺑﺎﻟﯾوزوي ﺳﻔﻠﻲ

اﻟوﺳط
ﻗﺎري ﺑﺣري
X

اﻟﺳﺣﻧﺔ
رﺻﯾص ﺑﻌظﺎم وأﺳﻧﺎن ﻗوارض
رﻣل ،ﺳﺟﯾل ،رﻣل ﻓوﺳﻔﺎطﻲ

X

ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن ورﺻﯾص ﺑﻌظﺎم
دﯾﻧﺎﺻورات ﻋﺎﺷﺑﺔ
ﻛﻠس وﺳﺟﯾل ﺑﺄﻣوﻧﯾت
ﻛﻠس ﻣرﺟﺎﻧﻲ
طﯾن أﺣﻣر وﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن وﺟﺑس ﻻﻏوﻧﻲ
رﺻﯾص ﺑﻌظﺎم زواﺣف وﺳرﺧﺳﯾﺎت
ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن وﺳﺟﯾل ﺑﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻔﺻوص

ﺗﺟﺎوز

ﺗراﺟﻊ
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

ﻧﻼﺣظ ﺗﺄرﺟﺣﺎ ﺧﻼل اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﯾن أوﺳﺎط ﺑﺣرﯾﺔ وأوﺳﺎط ﻗﺎرﯾﺔ .وﯾﺗرﺟم ھذا اﻟﺗﺄرﺟﺢ ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺣﺎر ﺑﯾن
ﺗﺟﺎوز وﺗراﺟﻊ ﺑﺣري.

أ – ﺗﻌرﯾف اﻟدورة اﻟرﺳوﺑﯾﺔ:

ھﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺟﺎوز ﺑﺣري واﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣواﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﯾطﻠق ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟرواﺳب
اﻟﻣﺗوﺿﻌﺔ أﺛﻧﺎء ھذه اﻟﻔﺗرة.
ب – اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﻠدورة اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 7

 – aاﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎوز اﻟﺑﺣريTransgression :

ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ وﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﯾﺗﻘدم اﻟﺑﺣر ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ،ﻓﺗﺗوﺿﻊ اﻟرواﺳب ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ
اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺣﺳب درﺟﺔ ﺗﻘدم اﻟﺑﺣر .وﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﺑﺗوﺿﻊ رواﺳب ﺗﻣﯾز ﻣﺳﺗوى
ﺑﺣري ﻣرﺗﻔﻊ ﻓوق أﺧرى ﺗﻣﯾز ﻣﺳﺗوى ﺑﺣري ﻣﻧﺧﻔض .أو ﺗوﺿﻊ رواﺳب ذات ﺳﺣن ﺑﺣرﯾﺔ ﻓوق أﺧرى ذات ﺳﺣن ﻗﺎرﯾﺔ.

 – bاﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺑﺣريRégression :
ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ وﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ﯾﺗراﺟﻊ اﻟﺑﺣر ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ،ﻓﯾﻧﺧﻔض اﻟﻌﻣق ﺗدرﯾﺟﯾﺎ .وھﻛذا ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﺑﺗوﺿﻊ رواﺳب ﺗﻣﯾز ﻣﺳﺗوى ﺑﺣري ﻣﻧﺧﻔض ﻓوق أﺧرى ﺗﻣﯾز ﻣﺳﺗوى ﺑﺣري ﻣرﺗﻔﻊ .أو ﺗوﺿﻊ رواﺳب
ذات ﺳﺣن ﻗﺎرﯾﺔ ﻓوق أﺧرى ذات ﺳﺣن ﺑﺣرﯾﺔ.

 – cاﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟدورة رﺳوﺑﯾﺔ:

ﺗﺗﻣﯾز اﻟدورات اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ رﺳوﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎوزﯾﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗراﺟﻌﯾﺔ.

اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :7اﻟﺨﺎﺻﯿﺎت اﻟﺴﺤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺔ .
 (1اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل أ ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧرج اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎوزﯾﺔ.
 (2اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل ب ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧرج اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗراﺟﻌﯾﺔ.
 (3اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل ج ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧرج اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠدورة اﻟرﺳوﺑﯾﺔ.
اﻟﺷﻛل أ :اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت
اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎوز ﺑﺣري :
.....................................................

ﺗﻘدم اﻟﺑﺣر ﻟﯾﺗﺟﺎوز
ﺣدوده اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك
.....................................................
ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ
.....................................................
وﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
.....................................................
.....................................................

اﻟﺷﻛل ب :اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت
اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎوز ﺑﺣري :
.....................................................

اﻧﺳﺣﺎب اﻟﺑﺣر ﺧﻠف
ﺣدوده اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك
.....................................................
ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ
.....................................................
وﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
.....................................................
.....................................................

اﻟﺷﻛل ج :اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت
اﻟﺳﺣﻧﯾﺔ ﻟدورة رﺳوﺑﯾﺔ :
.....................................................

ﺑﻌد ﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺑﺣر ﻣﺗﺑوع
ﺑﺗراﺟﻊ ،ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
.....................................................
ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎوزﯾﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ
.....................................................
ﺑﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗراﺟﻌﯾﺔ
.....................................................
.....................................................

ج – وﺿﻊ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 8
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :8ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ .
ﺗﺗرﺳب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎوزﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﻘﺎت
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﻓق ﺗﻣوﺿﻌﯾن ھﻧدﺳﯾﯾن
أﺳﺎﺳﯾﯾن :اﻟﺷﻛل أ واﻟﺷﻛل ب.

اﻟﺷﻛل أ

ﻗﺎرن ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺛم اﺳﺗﺧﻠص طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻣﻼﻣﺳﺎت ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ھذه اﻟﻣﻘﺎطﻊ
اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ.

اﻟﺷﻛل ب
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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ﺗﺗوﺿﻊ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرﺳوﺑﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎوزﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺻﺧرﯾﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺣث ،وﻟﮭﺎ ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻐطﺎء اﻟرﺳوﺑﻲ.
وﯾﺳﻣﻰ اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﻐطﺎء اﻟرﺳوﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ Discordance
ﯾﺟﺳد اﻟﺗﻧﺎﻓر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺣدا ﻓﺎﺻﻼ ﺑﯾن ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﯾن ﻧﻣطﯾﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ،ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﮫ أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻛروﻧوﻟوﺟﻲ.
 اﻟﺷﻛل أ :ﺗﻐطﻲ اﻟطﺑﻘﺎت  H,G,F,Eطﺑﻘﺎت أﻗدم ﻣﻧﮭﺎ ھﻲ  D,C,B,Aﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺣث وﻟم ﺗﺗﻌرض ﻷي ﺗﺷوه،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺗوازي اﻷﺻﻠﻲ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت .ﻧﺣﺻل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓر ﻣواز.
 اﻟﺷﻛل ب :ﺗﻐطﻲ اﻟطﺑﻘﺎت  Hو Gطﺑﻘﺎت أﻗدم ﻣﻧﮭﺎ ھﻲ  D,C,B,Aﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺗﺷوه ،وﻟﻠﺣث وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻐﯾب
اﻟﺗوازي اﻷﺻﻠﻲ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت .ﻧﺣﺻل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓر زاو.

 ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ:

) Biozoneاﻟوﺛﯾﻘﺔ (9

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :9ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺑﯿﻮﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻷﻣﻮﻧﯿﺘﺎت داﺧﻞ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﻄﻮرﺳﻲ .
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﯾوﻛروﻧوﻟوﺟﻲ داﺧل اﻟطﺎﺑق .ﺑرر ذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟوﺛﯾﻘﺔ.

O.douvillei

H.semipolitum

H.bifrons

H.apertum

H.lusitanicum

H.crassum

H.tethyi

H.sublevisioni

Hildoceras
tethysi
H.caterinii

Hildoceras
semipolitum

 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ  :ﻣﺟﻣوﻋﺔﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد
ﺑﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت
واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑوﻓرة ﺻﻧف ﻣﻌﯾن
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت
اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ
ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺧﺎﺻﯾﺎﺗﮫ
اﻟﻣﻣﯾزة وﯾﻌطﻲ ﻟﻠطﺑﻘﺔ
اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ اﺳم ھذه اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺔ.
 اﻷﻣوﻧﯾت :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنرأﺳﯾﺎت اﻷرﺟل اﻟﺑﺣرﯾﺔ،
ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻗوﻗﻌﺔ وﯾﻣﻛن أن
ﯾﺗﺟﺎوز ﻗطرھﺎ اﻟﻣﺗر اﻟواﺣد.
وﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎف
اﻷﻣوﻧﯾﺗﺎت ﺑواﺳطﺔ ﺑﻌض
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس
اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت
اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ﺟﯾدة ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ.

Hildoceras
bifrons

Orthildaites
douvillei

ﺟزء ﻣن
اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻵﻓﺎق
ﻟﻠطورﺳﻲ
XIII

+
+
+

XII
XI
+
X

+
+
+

+

+
+
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+
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+
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داﺧل اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻠطورﺳﻲ  Toarcienﺗﻣﻛن اﻷﻣوﻧﯾﺗﺎت ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﺗﺄرﯾﺦ اﻟطﺑﻘﺎت .وﺑذﻟك ﺗﺳﺎھم ھذه
اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ داﺧل اﻟطﺎﺑق .وھﻛذا ﻓﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ ھﻲ وﺣدة اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ﻣن
اﻟطﺎﺑق ،ﺗﺣدد ﺑطﺑﻘﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ،ﯾﺑﻘﻰ ﻧوع ﻣﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣن
ﺣﯾث ﺧﺎﺻﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﻣﯾزة .وﯾﻌطﻰ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﺳم ھذه اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺔ.

 ﻣﻔﮭوﻣﺎ اﻟﺣﻘب واﻟدور.

) ) (Ere et Cycleاﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 10

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :10ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ .
ﻣﻛﻧت دراﺳﺎت ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻐرب ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ھذه
اﻟﻣﻧﺎطق ) اﻟﺟدول أﺳﻔﻠﮫ ( ،وﺗوﻓﯾر اﻷﻋﻣدة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ .S4,S3,S2,S1

Perisphincte

Hoplites

Acanthoceras

Bohemicus

Goldfussi

Caudatum

اﻟﻌﻣود :S1
اﻟﺳﻔﺢ اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺷرﻗﻲ
ﻟﻸطﻠس اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻐرﺑﻲ
ﺷﯾﺳت وﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﻛﻠﺳﻲ
Phacops latifrons
ﺷﯾﺳت أﺳود Dalmanite
caudatum
ﺷﯾﺳت وﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن
ﺑﺣري Trinucleus
goldfussi
ﺷﯾﺳت Paradoxides
bohemicus
ﺻﺧور ﻣﺗطﺑﻘﺔ ﻛﻠﺳﯾﺔ ﺑدون
ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت

Nummulites

Latifrons
اﻟﻌﻣود :S3
ﻣﻧطﻘﺔ أوﻟﻣﺎس

اﻟﻌﻣود :S2
اﻟﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻸطﻠس
اﻟﻣﺗوﺳط
ﺳﺟﯾل وﻛﻠس
Clypeaster-pecten
طﯾن أﺣﻣر ﺟﺑﺳﻲ ﺑدون
ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت
ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن وﺷﯾﺳت
phillipsia
gemmulifera
ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن ﻛﻠﺳﻲ
وﺷﯾﺳت Phacops
latifrons
ﺷﯾﺳت Dalmanites
caudatum
ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن
Trinucleus
goldfussi

Pectens

Clypeaster

Gemmulifera

Harpoceras

ﺑﺎزﻟت ﻣن ﺑرﻛﺎن ﻣﺟﺎور
ﻛﻠس Nummulites

اﻟﻌﻣود :S4
ﻣﻧطﻘﺔ أﻣﺻﯾﻠﺔ ﺑﺷﻣﺎل ﺗﺎزة
ﺳﺟﯾل وﻛﻠس
Clypeaster-pecten
ﻛﻠس ﺳﺟﯾﻠﻲ
Nummulites

ﻛﻠس وﺳﺟﯾل Ammonite
acanthoceras

ﺳﺟﯾل Ammonite
hoplites

ﺳﺟﯾل Ammonite
hoplites

ﻛﻠس طﯾﻧﻲ Ammonite
perisphinctes

ﻛﻠس وﺳﺟﯾل Ammonite
harpoceras

ﻛﻠس طﯾﻧﻲ Ammonite
harpoceras

طﯾن أﺣﻣر ﺟﺑﺳﻲ ﺑدون
ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت
ﺷﯾﺳت ﺟد ﻣطوي
Trinucleus
goldfussi

 (1وظف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ وﻗﺎرن ﺑﯾن اﻷﻋﻣدة  S1و S2و S3و . S4وﺿﻊ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟدول.
 (2ﺑﯾن أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠم اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﻲ ﻣﺑﺳط.
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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 (1ﺗﺗﻣﯾز طﺑﻘﺎت اﻷﻋﻣدة ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳﺣﻧﺎت اﻟﺻﺧرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﯾﺔ ،وﺑوﺟود طﺑﻘﺎت ﺑدون ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗﺗواﺟد طﺑﻘﺎت
ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ،أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﺣﻧﺔ اﻟﺻﺧرﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﯾﺔ أو ھﻣﺎ ﻣﻌﺎ.
• ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﺗراﻛب ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷﻣوﻧﯾﺗﺎت وﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﻔﺻوص ﻟم ﺗﻌش ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻛون
ﺛﻼﺛﯾﺎت اﻟﻔﺻوص ﺗوﺟد ﻓﻲ طﺑﻘﺎت أﺳﻔل ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻷﻣوﻧﯾﺗﺎت .ﻛﻣﺎ أن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع ﺛﻼﺛﯾﺎت
اﻟﻔﺻوص ﻟم ﺗﻌش ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟزﻣن ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ طﺑﻘﺎت ﺻﺧرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗراﻛﺑﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌرﺿت
ﻟﻠﺗطور ﻋﺑر اﻟزﻣن ،وھذه ﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺔ اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ.
• ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻏﯾﺎب اﻟطﺑﻘﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣدة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ﺑﻐﯾﺎب اﻟﺗرﺳب أو ﺣث اﻟطﺑﻘﺎت ﺑﻌد ﺗرﺳﺑﮭﺎ .وذﻟك ﻣﺎ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﺟوة اﻟرﺳوﺑﯾﺔ أو اﻟطﺑﻘﺎﺗﯾﺔ .Lacune stratigraphique
• ﺗﻣﺛﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺟدول ﯾﻣﺛل ﻋﻣر ﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎت اﻷﻋﻣدة  S 1و  S 2و  S 3و) . S 4أﻧظر اﻟﺟدول
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ(.
 (2ﯾﺻﻌب أن ﻧﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟطواﺑق ﻛﺳﻠم ﺟﯾوﻛروﻧوﻟوﺟﻲ ،ﻧظرا ﻟﻌددھﺎ اﻟﮭﺎﺋل وﻧظرا ﻟوﺟود ظواھر ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ
وﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺑرى )ﻛﺎﻻﻧﻘراﺿﺎت( ﻣﯾزت ﻣراﺣل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ .ﻟﮭذا ﻟﺟﺄ اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت
أﺧرى ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ.
• اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﺣﺎﺛﯾﺔ :ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﺳﺗطﺎع اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺗﻘﺳﯾم اﻟزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ ﺣﻘب:
 ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻛﻣﺑري :( -570 Ma ) Précambrien
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدم وﺟود ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت .وﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ ﺑﻔﺗرة اﻟﻛرﯾﺑﺗوزوي  Cryptozoïqueﻋﻛس اﻷﺣﻘﺎب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ
ظﮭرت ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت ﻓﺳﻣﯾت ﺑذﻟك اﻟﻔﺎﻧﯾروزوي .Phanérozoïque
 اﻟﺣﻘب اﻷول )اﻟﺑﺎﻟﯾوزوي  (Paléozoïqueﺣﯾث ﻧﺟد أﻏﻠب اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻟﺗﻲ أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻗد
اﻧﻘرض .ﻣﺛﻼ ﺛﻼﺛﯾﺎت اﻟﻔﺻوص.
 اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻧﻲ )اﻟﻣﯾزوزوي  (Mésozoïqueﺣﯾث أن ﻧﺻف اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻘب ﻗد اﻧﻘرض
ﻛﺎﻟدﯾﻧﺎﺻورات ،واﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻزال ﯾﻌﯾش ﺣﺎﻟﯾﺎ .وﯾﺗﻣﯾز ھذا اﻟﺣﻘب ﺑﺎﻷﻣوﻧﯾﺗﺎت.
 اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻟث )اﻟﺳﯾﻧوزوي  (Cénozoïqueﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻘب ﻻ زاﻟت ﺗﻌﯾش
ﺣﺎﻟﯾﺎ.

• اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ:

ﯾﺗرﺗب ﻋن ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺳطﺢ اﻷرض ،ﻧﺷﺄة ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺗرﺳب ﻛﺎﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﯾطﺎت ،ﺛم اﺧﺗﻔﺎؤھﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻣر
واﻻﺻطدام ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻛون ﺳﻼﺳل ﺟﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﺣﯾطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻔﯾﺔ .ﻓﺗﺧﺿﻊ ھذه اﻷﺧﯾرة ﻟﻌواﻣل اﻟﺣث ﻟﺗﻛون
ﺑذﻟك ﻧﮭﺎﯾﺔ دورة ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ.
ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ﻋدة دورات ﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ:
 اﻟدورات ﻗﺑل اﻟﻛﻣﺑرﯾﺔ :ﻣن ﻧﺷﺄة اﻷرض إﻟﻰ  -570ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ.
 اﻟدورة اﻟﻛﻠدوﻧﯾﺔ واﻟﮭرﺳﯾﻧﯾﺔ  Hercynien et calédonienﻣن  -570إﻟﻰ .-245 Ma
 اﻟدورة اﻷﻟﺑﯾﺔ  Alpinاﺑﺗداء ﻣن .-245 Ma
ﯾﻌرف اﻟﻧظﺎم أو اﻟدور  Systèmeﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطواﺑق اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻌت أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ .وﺗﺣدد
أﺳرة وأﺳﻘف اﻷﻧظﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ دورات رﺳوﺑﯾﺔ .واﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:
 اﻟﺗﻔﺣﻣﻲ  :Carbonifèreﻏﻧﻰ اﻟطواﺑق ﺑﺎﻟﻔﺣم.
 اﻟطﺑﺎﺷﯾري أو اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ  :Crétacéوﻓرة اﻟﺗﺷﻛﻼت اﻟطﺑﺎﺷﯾرﯾﺔ.
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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------------

------------

ﺑﺎزﻟت ﻣن ﺑرﻛﺎن
ﻣﺟﺎور

------------

------------

ﺳﺟﯾل وﻛﻠس
Clypeasterpecten

------------

ﺳﺟﯾل وﻛﻠس
Clypeaster-pecten

------------

------------

ﻛﻠس
Nummulites

ﻛﻠس ﺳﺟﯾﻠﻲ
Nummulites

------------

------------

ﻛﻠس وﺳﺟﯾل
Ammonite
acanthoceras

------------

------------

------------

ﺳﺟﯾل Ammonite
hoplites

ﺳﺟﯾل Ammonite
hoplites

------------

------------

------------

ﻛﻠس طﯾﻧﻲ Ammonite
perisphinctes

------------

------------

ﻛﻠس وﺳﺟﯾل
Ammonite
harpoceras

ﻛﻠس طﯾﻧﻲ Ammonite
harpoceras

------------

طﯾن أﺣﻣر ﺟﺑﺳﻲ
ﺑدون ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت

طﯾن أﺣﻣر ﺟﺑﺳﻲ
ﺑدون ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت

------------

ﺷﯾﺳت وﺣﺟر رﻣﻠﻲ
ﻛﻠﺳﻲ Phacops
latifrons
ﺷﯾﺳت أﺳود
Dalmanite
caudatum
ﺷﯾﺳت وﺣﺟر رﻣﻠﻲ
ﺧﺷن ﺑﺣري
Trinucleus
goldfussi
ﺷﯾﺳت
Paradoxides
bohemicus
ﺻﺧور ﻣﺗطﺑﻘﺔ ﻛﻠﺳﯾﺔ
ﺑدون ﻣﺳﺗﺣﺎﺛﺎت

------------

------------

------------

------------

------------

------------

ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن
Trinucleus
goldfussi

------------

------------

------------

------------

------------

------------

ﺷﯾﺳت ﺟد ﻣطوي
Trinucleus
goldfussi

------------

اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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اﻟﺣﻘب اﻷول

------------

ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن
وﺷﯾﺳت phillipsia
gemmulifera
ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ﺧﺷن
ﻛﻠﺳﻲ وﺷﯾﺳت
Phacops
latifrons
ﺷﯾﺳت
Dalmanites
caudatum

اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻌﻣود :S 1

اﻟﻌﻣود :S 2

اﻟﻌﻣود :S 3

اﻟﻌﻣود :S 4

اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﺳﻠم
اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﻲ

ﻣﺎ ﻗﺑل
اﻟﻛﻣﺑري
اﻷﺳﺗﺎذ :ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ

( 11 ( ) اﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔEchelle stratigraphique) . اﻟﺳﻠم اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﻲ
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﻘﺳﯾم اﻟزﻣن اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطور أﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎة ) اﻷزﻣﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ( واﻟدورات اﻟرﺳوﺑﯾﺔ وﻛذا ﻋﻠﻰ
.(اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻛوﻛب اﻷرض وﻓﻲ ھﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ )اﻟدورات اﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ
 ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﻐﺮاﻓﻲ:11 اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
Système ماظنلا
(période) اﻟدور

Ere بقحلا
Quaternaire
عبارلا

Epoque
ةبقحلا

Tertiaire
اﻟﺛﺎﻟث

Cénozoïque
يوزونيسلا

Miocène

Oligocène

Eocène

Paléocène
Supérieur

Secondaire
يناثلا

Crétacé
يساتيركلا
Mésozoïque
يوزوزيملا

Phanérozoïque

Paléogène
اﻟﺑﺎﻟﯾوﺟﯾن

Inférieur
Malm

Jurassique
يساروجلا

Dogger

Primaire
لوألا

Paléozoïque
اﻟﺑﺎﻟﯾوزوي

Lias

 ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ:اﻷﺳﺗﺎذ

-2

Pléistocène

Néogène
اﻟﻧﯾوﺟﯾن

Précambrien
ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻛﻣﺑري

اﻟﻌﻣر
ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ

Holocène

Pliocène

Cryptozoique

Etage قباطلا

Trias
سايرتلا
Permien
يمربلا
Carbonifère
يمحفتلا
Dévonien
ينوفيدلا
Silurien
يروليسلا
Ordovicien
يسيفودروألا
Cambrien
يربمكلا
Protérozoique
Archéen
12

Gélacien
Plaisancien
Zancléen
Méssinien
Tortonien
Sérravallien
Langhien
Burdigalien
Aquitanien
Chattien
Rupélien
Priabonien
Bartonien
Lutétien
Yprésien
Thanétien
Danien
Maestrichien
Campanien

-6

-23

-34

-55

-65
-95
-140
-160
-181
-210
-245
-290
-360
-410
-440
-500
-590
-570
-2500
-4000

اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ

 – ΙΙΙاﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ.
 اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ.

أ – ﺗذﻛﯾر اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔCarte topographique :
اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ ھﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻟﺗﺿﺎرﯾس ﺳطﺢ اﻷرض ،وﻣﻣﯾزاﺗﮭﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺷﻛل ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻣﺳطﺣﺔ .وﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺎرﯾس ﺑوﺳﯾﻠﺗﯾن:
•ﻧﻘط اﻻرﺗﻔﺎع :وھﻲ ﻧﻘط ﻣرﻗﻣﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﻘطﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر.
•ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى :وھﻲ ﺧطوط ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻧﻘط ﻟﮭﺎ ﻧﻔس اﻻرﺗﻔﺎع ،وﺗﻧﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ ﺑﻔﺎرق ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﺑت ﯾﻧﻌت
ﺑﺗﺳﺎوي اﻟﺑﻌد  Equidistanceﺑﯾن ﻣﻧﺣﻧﯾﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن.
وﯾﺗم ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺗﺿﺎرﯾس ﺑﯾن ﻧﻘطﺗﯾن ﻣن اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ ﺑﺎﻧﺟﺎز اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ.
ب – اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ) Carte géologique :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 12
اﻟﺷﻛل أ

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :12اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .
اﻟﺷﻛل أ :اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻌﻣودي ﻟﺗﻠﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ .
اﻟﺷﻛل ب :رﻣوز وأﻟوان ﺗﻌﺑر ﻋن ﻋﻣر اﻟطﺑﻘﺎت
اﻟﺻﺧرﯾﺔ وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ اﻟزﻣﻧﻲ.
اﻟﺷﻛل ج :رﻣوز ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺧرﯾﺔ.
اﻟﺷﻛل د :رﻣوز اﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣﯾﻼن اﻟطﺑﻘﺎت
اﻟﺻﺧرﯾﺔ.
وظف اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺗﻌرف ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧراﺋط
ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺟﮭوﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟرﻣوز ،ﺛم أﺑرز أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ
واﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ.
اﻟﺷﻛل ج :ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺧرﯾﺔ
اﻟرﻣوز اﻟﺻﺧرﯾﺔ

اﻟﺷﻛل ب :ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ

اﻟﺻﺧور اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﻛﻠس Calcaire
اﻟدوﻟوﻣﯾت Dolomite
اﻟطﯾن Argile
اﻟﺳﺟﯾل Marne
اﻟﺣﺟر اﻟرﻣﻠﻲ Grès
اﻟرﺻﯾص Conglomérat
اﻟﻣﻠﺢ Sel

اﻟﻠون
ﺑﯾﺞ

اﻟرﻣز
اﻟﻧظﺎم
اﻟﺣﻘب
…a,q,A
اﻟراﺑﻊ
p
اﻟﺑﻠﯾوﺳﯾن
أﺻﻔر
m
اﻟﻣﯾوﺳﯾن
اﻟﺛﺎﻟث
g
اﻷوﻟﯾﻛوﺳﯾن
ﻟﯾﻣوﻧﻲ
e
اﻻﯾﯾوﺳﯾن
c
اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ اﻟﻌﻠوي
أﺧﺿر
ﻓﺎﺗﺢ
n
اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ اﻟﺳﻔﻠﻲ
اﻟﺟوراﺳﻲ اﻷوﺳط
j
اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﻌﻠوي
أزرق
l
اﻟﺟوراﺳﻲ اﻟﺳﻔﻠﻲ
وردي
t
اﻟﺗرﯾﺎس
ﺑﻧﻔﺳﺟﻲ
r
اﻟﺑرﻣﻲ
رﻣﺎدي
h
اﻟﺗﻔﺣﻣﻲ
ﺑﻧﻲ
d
اﻟدﯾﻔوﻧﻲ
اﻷول
s
اﻟﺳﯾﻠوري
أﺧﺿر
ﻗﺎﺗم
o
اﻷردوﻓﯾﺳﻲ
ﺑﯾﺞ
b,k
اﻟﻛﻣﺑري
داﻛن
أﺣﻣر
ﻗﺑل اﻟﻛﻣﺑري

اﻟﺷﻛل د :ﺗﻣﺛﯾل اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺷوھﺔ
اﻟرﻣز

درﺟﺔ اﻟﻣﯾﻼن
ﻣﯾﻼن ﻣﻧﻌدم = طﺑﻘﺎت أﻓﻘﯾﺔ
ﻣﯾﻼن ﻋﻣودي )  = ( 90 °طﺑﻘﺎت
ﻋﻣودﯾﺔ
ﻣﯾﻼن ﺿﻌﯾف ) ( 30° - 10°
ﻣﯾﻼن ﻣﺗوﺳط ) ( 60° - 30°
ﻣﯾﻼن ﻗوي ) ( 80° - 60°
ﻣﯾﻼن ﻣﻌﻛوس α > 90°

اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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 – aﺗﻌرﯾف اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ:

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ إﺳﻘﺎطﺎ ﻋﻣودﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ أﻓﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﺳطﺎﺣﺎت
ﺑﺄﻟوان ورﻣوز اﺻطﻼﺣﯾﺔ ،وﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻋﻣر اﻟطﺑﻘﺎت وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺻﺧرﯾﺔ ) اﻟﺳﺣﻧﺔ ( وﺗﺳﻠﺳﻠﮭﺎ اﻟزﻣﻧﻲ
واﻟﺗﺷوھﺎت اﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﺻﺧور ودرﺟﺔ اﻟﻣﯾﻼن.

 – bاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ:

اﻟﻌﻧوان :ﻋﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ.
اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﺛﻼ  .1/100000ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى وﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﺑﻌد .اﻟﺗوﺟﯾﮫ :ﺳﮭم ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ.
اﻟﻣﻔﺗﺎح :اﻟﺳﺣﻧﺔ ،اﻟﻌﻣر ،اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ،ﻣﺟﺎري اﻟﻣﯾﺎه ،اﻟﻣﻧﺎﺟم ،اﻟطرق ،اﻟﻣﺳﺎﻛن ...اﻟﻣﯾﻼن واﻻﺗﺟﺎه واﻟﻔواﻟق.

 – cﺧﻼﺻﺔ:

ﺗﻣﺛل اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷﻛﻼت واﻟظواھر اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺣوض ﺗرﺳﺑﻲ ﺧﻼل اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ.
وﺗﺗطﻠب ﻗراءة اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧراﺋطﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت وﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎطﻊ
ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ.

 اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ.

Coupe géologique

أ – ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ:

اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ھو ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠﺗﺷﻛﻼت اﻟﺻﺧرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣق ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺧط طﺑوﻏراﻓﻲ وﺣﺳب ﺳطﺢ ﻋﻣودي.

ب – ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ:

اﻟﻌﻧوان :ﻋﻧوان اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ أﺻل اﻟﻣﻘطﻊ .اﻟﻣﻘﯾﺎس :ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺧرﯾطﺔ اﻷﺻﻠﻲ .اﻟﺗوﺟﯾﮫ :ﯾﺣدد ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ
اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﺳب .اﻟﻣﻔﺗﺎح :رﻣوز طﺑﻘﺎﺗﯾﺔ ﯾﺷﺎر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻣك اﻟطﺑﻘﺎت.

ج – طرﯾﻘﺔ اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ:
 – aاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﻘﺎت وﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 13
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :13اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﺒﻘﺎت وﻣﻨﺤﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى.
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ﺗﻌطﻲ ﺣدود اﺳﺗﺳطﺎح اﻟطﺑﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎه ﻣﯾﻼن اﻟطﺑﻘﺎت.
•إذا ﻛﺎﻧت ﺣدود اﺳﺗﺳطﺎح اﻟطﺑﻘﺎت ﻣوازﯾﺔ ﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﺎن ھذه اﻟطﺑﻘﺎت أﻓﻘﯾﺔ ) اﻟﺷﻛل  و ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ (.
•إذا ﻛﺎﻧت ﺣدود اﺳﺗﺳطﺎح اﻟطﺑﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﺳم ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﮭذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﺑﻘﺎت ﻋﻣودﯾﺔ ) اﻟﺷﻛل  و ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ
(.
•إذا ﻛﺎﻧت ﺣدود اﺳﺗﺳطﺎح اﻟطﺑﻘﺎت ﺗﻘطﻊ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﮭذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﺑﻘﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ،وھذا اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﯾرﺳم ﺣرف V
ﯾﺗﺟﮫ رأﺳﮫ ﻧﺣو اﺗﺟﺎه اﻟﻣﯾﻼن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوادي ) اﻟﺷﻛل  و ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( ،وﯾﺷﯾر رأﺳﮫ إﻟﻰ ﻋﻛس ﻣﻧﺣﻰ اﻟﻣﯾﻼن
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻼل ) اﻟﺷﻛل  و ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ (.
 – bاﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧراﺋط واﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 14
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :14ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻟﺘﻜﺘﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﻤﻘﺎطﻊ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ .

اﻟﺷﻛل أ

اﻟﺷﻛل ب

•اﻟﻔواﻟق ) :اﻟﺷﻛل أ ( ﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺧطوط أﻛﺛر ﺳﻣﻛﺎ ﻣن ﺣدود اﻟطﺑﻘﺎت وﯾﺻﺎﺣب أﺣﯾﺎﻧﺎ ھذه
اﻟﺧطوط رﻣوز ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﻔﺎﻟق وﻣﻧﺣﻰ اﻟﻣﯾﻼن إذا ﻛﺎن ﻣﺎﺋﻼ.
•اﻟطﯾﺎت ) :اﻟﺷﻛل ب ( ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟطﯾﺎت اﻟﻣﺣدﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ أﻣﺎ ﺑرﻣوز اﻟﻣﯾﻼن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻛﻠﮭﺎ ذات ﻣﻧﺣﻰ
ﺧﺎرﺟﻲ ،أو ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠطﯾﺎت ﺣﯾث ﯾﻛون ﻗﻠب اﻟطﯾﺔ أﻗدم ﻣن ﺟواﻧﺑﮭﺎ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﯾﺎت اﻟﻣﻘﻌرة ﺗﻛون رﻣوز
اﻟﻣﯾﻼن ذات ﻣﻧﺣﻰ داﺧﻠﻲ ،وﯾﻛون ﻗﻠب اﻟطﯾﺔ اﺣدث ﻣن ﺟواﻧﺑﮭﺎ.
 – cطرﯾﻘﺔ اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 15
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اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :15طﺮﯾﻘﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ .

•اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻧﺟﺎز اﻟﻣظﮭر اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟورق اﻟﻣﯾﻠﻣﺗري ) ﻓﻲ ﻣﻌﻠم ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘطﻊ وﻋﻠو اﻟﺗﺿﺎرﯾس
اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﯾﮫ ( ،وذﻟك ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻧﻘط اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوى وﺧط اﻟﻣﻘطﻊ ،ورﺑط اﻟﻧﻘط اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﻻ ﯾﻛون
اﻟﻣظﮭر اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﻣﻔﺗﺎح ﯾﺑﯾن اﺳم اﻟﺧرﯾطﺔ واﻟﺳﻠم اﻟﻣﻌﺗﻣد واﺗﺟﺎه اﻟﻣﻘطﻊ وﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻟم
اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟودﯾﺎن واﻟﻣدن...
•اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ وﯾﺗطﻠب:
 ﻓﺣص اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻘطﻊ.
 إﺳﻘﺎط ﺣدود اﻻﺳﺗﺳطﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﮭر اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑﺔ رﻣز ﻛل طﺑﻘﺔ.
 رﺑط اﻟﺣدود اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺳﻔﻠﻰ ﻟﻛل طﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة اﺑﺗداء ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻷﺣدث اﻟﺗﻲ ﯾﻌرف ﻟﮭﺎ ﺳرﯾر وﺳﻘف.
 إذا ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﻘﺎت ﻣﺷوھﺔ ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ وﻣﻧﺣﻰ اﻟﻣﯾﻼن ﻋﻧد ﺗﻣﺛﯾل أول طﺑﻘﺔ ﻣن ھذه
اﻟطﺑﻘﺎت.
 ﺗﻣﺛﯾل اﻟطﺑﻘﺎت ﺑرﻣز ﺻﺧري أو ﻟون ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾده ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺗﺎح.
 – dﺗﻣرﯾن ﺗطﺑﯾﻘﻲ ) :اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 16
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :16ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ .
 (1ﻻﺣظ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ أﺳﻔﻠﮫ
وﺣدد اﻟطﺑﻘﺔ اﻷﺣدث واﻟطﺑﻘﺔ اﻷﻗدم ) ﺑﺎﻟﻧظر
إﻟﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺗﺎح (.
 (2ﺣدد اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
 (3أﻧﺟز اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ .AB
 (1اﻟطﺑﻘﺔ اﻷﺣدث ھﻲ اﻟطﺑﻘﺔ  c 1واﻟطﺑﻘﺔ
اﻷﻗدم ھﻲ اﻟطﺑﻘﺔ .j 5
 (2ﺗظﮭر اﻟﺧرﯾطﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺷوھﺔ ﺑطﯾﺎت ﻣﺣدﺑﺔ
وﻣﻘﻌرة.
 (3اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ :أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﺳﻔﻠﮫ.
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 – ΙVاﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.

ﯾﺗﻣﺛل اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﺣداث اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳﻠﮭﺎ
اﻟزﻣﻧﻲ وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺎﺛﯾﺔ واﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ
واﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻷﻋﻣدة اﻻﺳﺗراﺗﯾﻐراﻓﯾﺔ.

 اﻟﻣﺛﺎل اﻷول :ھﺿﺑﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎط

) اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 17

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :17اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﮭﻀﺒﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط
ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎطﯾﺔ ﻷوﻻد ﻋﺑدون آﺧر ﺟزء ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ رﺳوﺑﯾﺔ ﺗﻛوﻧت ﻓوق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ )
اﻟﺣﻘب اﻷول ( .وﻗد ﺗﻌرﺿت اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭذه اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ ﻟﺗﺷوھﺎت ﻓﻲ آﺧر اﻟﺣﻘب اﻷول ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
طﯾﺎت وﻓواﻟق ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌرض طﺑﻘﺎت اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷي ﺗﺷوه وﺑﻘﯾت ﻣﻧﺿدﯾﺔ.
ﻧﻌطﻲ أھم ﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻏﯾر
ﻣرﺗﺑﺔ:
 (1ﺗﺷوه طﺑﻘﺎت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ )اﻟدورة
اﻟﮭرﺳﯾﻧﯾﺔ(.
 (2ﺗرﺳب طﺑﻘﺎت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ )اﻟﺣﻘب
اﻷول(.
 (3ﺗﺟﺎوز ﺑﺣري.
 (4ﺗراﺟﻊ ﺑﺣري ﺑﻌد ﻟوﺗﯾﺳﻲ.
 (5ﺗراﺟﻊ ﺑﺣري )اﻟﺣﻘب اﻷول(.
 (6ﺣت.
 (7ﺗرﺳب طﺑﻘﺎت اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ ﻗﺑل ﻓوﺳﻔﺎطﻲ.
 (8ﺗرﺳب اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎطﯾﺔ.
 (9ﺗرﺳب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ )ﻧﯾوﺟﯾن اﻟراﺑﻊ(
وﺣت ﺣدﯾث.
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗﺑل
ﻓوﺳﻔﺎطﯾﺔ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ ،اﺳﺗردد اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﮭﺿﺑﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎط وذﻟك ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻣراﺣل
ﻣن  1إﻟﻰ .9
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ ﻣﺷوھﺔ ) طﯾﺎت ،ﻓواﻟق ( ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌرض اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗﺑل ﻓوﺳﻔﺎطﯾﺔ ) اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻧﻲ ( ﻷي ﺗﺷوه وﺑﻘﯾت
ﻣﻧﺿدﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﻼﻣﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ھﻲ إذن ﺗﻧﺎﻓر زاوي.
ﯾﻣﻛن اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻣراﺣل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
. 9  4  8  7  3  6  1 5  2
ﺑﻌد اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺑﺣري ﻟﻠﺣﻘب اﻷول ﺗم ﺣت طﺑﻘﺎت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺧرﯾﺔ اﻟﻣﺷوھﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﮭرﺳﯾﻧﯾﺔ.
ﺧﻼل اﻟﻣﯾﺳﺗرﺧﺗﻲ )اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ  ( IIﺗﺗوﺿﻊ ﺗرﺳﺑﺎت ﺑﺣرﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣق ذات ﺧﺎﺻﯾﺎت ﺗﺟﺎوزﯾﺔ ،أﻋطت ﺗرﺳب طﺑﻘﺎت
اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ ﻗﺑل اﻟﻔوﺳﻔﺎطﯾﺔ.
ﺧﻼل اﻟﻛرﯾﺗﺎﺳﻲ اﻟﻌﻠوي واﻟﺑﺎﻟﯾوﺟﯾن )  IIIاﻟﺳﻔﻠﻲ ( ﺗوﺿﻌت اﻟرواﺳب اﻟﻔوﺳﻔﺎطﯾﺔ وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن اﻟطﺎﺑق اﻟﻣﯾﺳﺗرﺧﺗﻲ ) II
ﻋﻠوي ( إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟطﺎﺑق اﻟﻠوﺗﯾﺳﻲ )  ،( IIIﺗﻣﯾزت ھذه اﻟﺗرﺳﺑﺎت ﺑﺧﺎﺻﯾﺎت ﺗﺟﺎوزﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﺧﻠﯾﺞ ﺑﺣري ﻗﻠﯾل اﻟﻌﻣق.
ﺑﻌد اﻟﻠوﺗﯾﺳﻲ ظﮭرت رواﺳب ) ﺣﺟر رﻣﻠﻲ ( ...ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗراﺟﻊ ﺑﺣري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻛﺗوﻧﯾﺔ اﻷطﻠﺳﯾﺔ.
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 اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺣوض اﻟﻔﺣﻣﻲ ﻟﺟرادة

) اﻟوﺛﯾﻘﺔ ( 18

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :18اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺤﻮض اﻟﻔﺤﻤﻲ ﻟﺠﺮادة .
ﯾﻘﻊ ﺣوض ﺟرادة ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  60ﻛﻠم ﺟﻧوب ﻏرب ﻣدﯾﻧﺔ وﺟدة .وﯾﻣﺗد اﻟﺣوض ﻋﻠﻰ ﻣدى  25ﻛﻠم ،وھو ﻣﻧﺟم
ﻟﻠﻔﺣم اﻟﺣﺟري ذو أﺻل ﺗرﺳﺑﻲ ﯾظﮭر ﺗواﻟﻲ اﻟﺗرﺳﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻛون اﻟﻔﺣم ،وذﻟك ﻣﺎ ﺑﯾن -
 315Maإﻟﻰ .-300Ma

ﻣﻔﺗﺎح = 1 :ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﺔ ﻏوﻧﯾﺎﺗﯾت  ) Goniatiteاﻟﺣﻘب اﻷول (.
 = 2أول رواﺳب ﺷﺎطﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﺣم وﺳرﺧﺳﯾﺎت  ) Fougèresاﻟﺣﻘب اﻷول ،وﯾﺳﺗﻔﺎﻟﻲ (.
 = 3رواﺳب ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏوﻧﯾﺎﺗﯾت ) اﻟﺣﻘب اﻷول ،أﺣدث ﻣن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .( 1
 = 4ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﺣﻣﯾﺔ ﻣﻊ طﺑﻘﺎت ﺟرادة ) اﻟﺣﻘب اﻷول ،وﯾﺳﺗﻔﺎﻟﻲ ،أﺣدث ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت .( 2
ﻣﻠﺣوظﺔ :ﺗﻐطﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﻠﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟوراﺳﻲ ﻛل ھذه اﻟطﺑﻘﺎت ﺑﺗﻧﺎﻓر أﻋظم.
ﯾﺗطﻠب ﺗﻛون اﻟﻔﺣم اﻟﺣﺟري ﻣﻧﺎطق رﺳوﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ) ﻣﻧﺎخ ﻣداري ( ،وإﻣدادات ﻗﺎرﯾﺔ
ﺿﻌﯾﻔﺔ :ﻣﺳﺗﻧﻘﻌﺎت ﺷﺎطﺋﯾﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺗﺟﺎوزات ﺑﺣرﯾﺔ دورﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ اﻻﻧﻐراز اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻘﻌر اﻟﺣوض
اﻟذي ﯾﺣﻣﻲ اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن اﻷﻛﺳدة .أﻧظر اﻟﺻورة أﺳﻔﻠﮫ.

وظف اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﺣوض ﺟرادة.

ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣوض اﻟﻔﺣﻣﻲ ﻟﺟرادة ﺣوﺿﺎ ﺟﺎﻧب ﺑﺣري ،ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻔﺣم ﻓﯾﮫ اﻟطﺎﺑق اﻟوﺳﺗﻔﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻔﺣﻣﻲ )  -315إﻟﻰ
 -300ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ() ،اﻟﺣﻘب اﻷول(.
ﺧﻼل اﻟطﺎﺑق اﻟﻧﺎﻣوري ﻛﺎن اﻟﺗرﺳب ﺑﺣرﯾﺎ وﺑﻘﻲ ﻛذﻟك ﺧﻼل اﻟوﺳﺗﻔﺎﻟﻲ اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺟﺎوز ﺑﺣري.
ﺧﻼل اﻟوﺳﺗﻔﺎﻟﻲ ﺑدأت اﻟﺗرﺳﺑﺎت ﻗﺎرﯾﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗﻛون اﻟﻔﺣم ﺣﯾث اﺳﺗﻣرت ھذه اﻟﺗرﺳﺑﺎت إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟوﺳﺗﻔﺎﻟﻲ.
ﺗﺄﺛرت اﻟرواﺳب اﻟﻔﺣﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷطوار اﻷﺧﯾرة ﻟﻠدورة اﻻﻧﺗﮭﺎﺿﯾﺔ اﻟﮭرﺳﯾﻧﯾﺔ ،وﺑﻘﯾت ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺣت ﺑﻊ اﻟﮭرﺳﯾﻧﻲ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺗوﺿﻊ
اﻟرواﺳب اﻟﻣﯾزوزوﯾﺔ ) (IIوﺗدﻓق اﻟﺑﺎزﻟت ﻟﻧﻔس اﻟﺣﻘب ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻧﺎﻓر زاو.
اﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ رﺳوﺑﯾﺔ
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