النشاط  :1الخريطة الجيولوجية وثيقة تركيبية للدراسات االستراتيغرافية
بعد ان مكنت الدراسات االستراتيغرافية من انجاز خريطة الجغرافيا القديمة واسترداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة معينة أصبحت لدى الجيولوجيون معطيات مهمة يجب
تجميعها في وثيقة واحدة تمكن الباحثين وغيرهم من الوصول لكل المعطيات الجيولوجية بسهولة ،هذه الوثيقة تسمى الخريطة الجيولوجية .فماهي العناصر التي
يمكن ان تحتويها الخريطة الجيولوجية وكيف يتم إنجازها؟ وكيف يتم ترميز العناصر الممثلة فيها؟
األسناد :خرائط جيولوجية للمغرب  +الوثائق أسفله

الوثيقة  :1طريقة إنشاء منحنيات المستوى

يتم تمثيل المعلومات
يتم تمثيل المعلومات

االستراتيغرافية في

الصخرية في الخريطة

الخريطة الجيولوجية

الجيولوجية بواسطة رموز

بواسطة رموز خاصة

خاصة بكل نوع من الصخور

(حروف أو ألوان) وتعبر

كما يوضح لجدول التالي:

تلك المعلومات عن عمر
الطبقات الصخرية وعن
ترتيبها الزمني من حي
التكوين كما يوضح
الجدول التالي:

الوثيقة  :2تمثيل المعلومات الصخرية

الوثيقة  :3تمثيل
المعلومات
االستراتيغرافية

يتم تمثيل المعلومات التكتونية
في الخريطة الجيولوجية
بواسطة رموز خاصة كما يوضح
الجدول التالي:

الوثيقة  :2تمثيل المعلومات التكتونية

التعليمات
.1

انطالقا من مكتسباتك وباستغالل معطيات كل الوثائق ،استخرج من الخريطة الجيولوجية المقدمة إليك مختلف العناصر الممثلة فيها.

.2

بناء على ما سبق ومن خالل مكتسباتك ،اذكر مختلف استعماالت الخريطة الجيولوجية.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :2المقطع الجيولوجي
رغم ما تحمله الخريطة الجيولوجية من معطيات مهمة إال أنها ال يمكن ان تكشف عما يوجد في العمق ولذلك يتم إنجاز ما يسمى المقطع الجيولوجي .فما هو
المقطع الجيولوجي؟ وماهي العناصر الممثلة فيه؟ وكيف يتم إنجازه؟
الجيولوجي الجيولوجي
مراحل إنجاز المقطع
الوثيقة :3
المقطع
لإنحاز

الوثيقة  :1عناصر المقطع الجيولوجي
الوثيقة :2
إنجاز
الجانبية
الطبوغرافية

 .1قراءة الخريطة الجيولوجية للتعرف على أنماط البنيات الجيولوجية الممثلة
(الاستراتيغرافية والتكتونية).
 .2إنجاز المقطع الطبوغرافي المقابل للمقطع الجيولوجي المراد إنجازه.
 .3رصد الطبقات الصخرية المتقاطعة مع خط المقطع وتحديد تموضعها بالنسبة
لبعضها البعض وعمرها وسحنتها.
 .4الربط بين بين مختلف نقط استسطاح الطبقات بشكل يمكن من تحديد
مظهرها وسمكها في العمق وذلك باتباع الخطوات التالية:
 نرسم أولا على المقطع الطبوغرافي الطبقة التي يظهر لها السقف والسرير على
مستوى المقطع في الخريطة.
 نرسم بعد ذلك حدود الطبقات الأخرى التي تكون متوازية مع الطبقة المرسومة
مع مراعاة السمك.
 نظيف في النهاية كل العناصر الأخرى (التوجيه ،العنوان ،المفتاح ،أسماء
المواقع.)...
 الشكل  :1تمثيل الطبقات العمودية :إذا كانت حدود الطبقات تقطع منحنيات
المستوى بشكل مستقيمي فإن هذه الطبقات تكون عمودية على مستوى
المقطع الجيولوجي.
 الشكل  :2تمثيل الطبقات الأفقية :إذا كانت حدود الطبقات موازية لمنحنيات
المستوى في الخريطة الجيولوجية فإن هذه الطبقات تكون أفقية على مستوى
المقطع الجيولوجي.

الشكل 1

 الشكلين  3و  :4تمثيل الطبقات المائلة :إذا كانت حدود الطبقات تقطع منحنيات
المستوى بشكل غير مستقيمي فإن هذه الطبقات تكون مائلة على مستوى
المقطع الجيولوجي حيث تتقاطع الطبقات المائلة مع الوادي لترسم حرف ،V
و يكون رأس الحرف  Vموجها نحو اتجاه ميلان هذه الطبقات.
يتم تحديد درجة ميلان الطبقات بتطبيق قاعدة الثلاث نقط كالتالي:
 نحدد  3نقط  Aو  Bو  Cتنتمي لأحد حدي الطبقة بحيث تنتمي النقطة  Aللمقطع
و يكون للنقطتين  Bو  Cنفس الارتفاع (تتقاطعان مع نفس منحنى المستوى).
 نمثل على المقطع الجيولوجي النقطة ’ Aإسقاط النقطة  ،Aوالنقطة ’B’C
(تقاطع المستقيم ( )BCمع المستقيم الأفقي ذو ارتفاع النقطتين  Bو .)C
 يمثل المستقيم المار من النقطة ’ Aو النقطة ’ B’Cميلان أحد حدي الطبقة.
 نرسم الحد الآخر للطبقة بالتوازي مع الحد السابق ،وبنفس الكيفية نستنتج ميلان
الطبقات الأخرى.

الشكل 3

الشكل 2

الشكل 4

التعليمات
.1

انطالقا من الوثيقة  ،1عرف المقطع الجيولوجي واذكر مختلف عناصره.

.2

بعد تعرف مراحل إنجاز الجانبية الطبوغرافية الممثلة في الوثيقة  ،2انجز الجانبية الطبوغرافية للخريطة المرفقة بنفس الوثيقة.

.3

بعد تعرف ومناقشة مراحل إنجاز المقطع الجيولوجي ،انجز على الورق المليمتري المقطع الجيولوجي  ABمن الخريطتين الجيولوجيتين أسفله.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3استرداد التاريخ الجيولوجي لحوض الفوسفاط
نتيجة لما تحتويه الخريطة الجيولوجية من معطيات متنوعة ،استراتيغرافية ،تكتونية وم ستحاثية يمكن ان يتم توظيفها في تحديد تتالي األحداث الجيولوجية الكبرى
التي عرفتها منطقة ما فكيف يتم توظيف الخريطة الجيولوجية في استرداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما؟

التعليمات
.1

انطالقا من معطيات الوثيقة  1وباستغالل مكتسباتك،
أ.

حدد معلال جوابك نوع المالمسة (الحدود) بين القاعدة الصخرية والسلسلة الرسوبية التي تحتوي على الفوسفاط.

ب .استردد التاريخ الجيولوجي لهضبة الفوسفاط عبر ترتيب المراحل الواردة في الوثيقة .1

أضف
لمعلوماتك

ذ .محمد اشباني

