
إسترداد التاریخ الجیولوجي لمنطقة رسوبیة

المبادئ األستراتیغرافیة والتأریخ النسبي للتشكالت الجیولوجیة، عبر الزمن الجیولوجي -
وبوجود المستحاثات عدة . عرفت األرض مكونات الرواسب متراكمة مكونة طبقات متراكبة

أعطى علماء . ندسیة لرواسبھاتمكن من توظیف تأریخ نسبي لھذه الطبقات وكذلك لخاصیات الھ
وقد . اآلثار إمكانیة تقدیر النسبي لتشكالت الجیولوجیة وذلك بواسطة مبادئ االستراتیغرافیة

تمكنت علماء الجیولوجیا من تقسیم الزمن الفیولوجي إلى وحدات زمنیة، الحقب ، الدور ، 
أمونیتات والحقب األول لصفائحیات الغالصم، الحقب الثاني IIIوھناك الحقب ...... الحقبة،

ثالثیات الفصوص والحقب الرابع لحبوب اللقاح للجذوع أنواع األشجار القدیمة والتشكالت 
. وضع كذلك العلماء سلم استراتیغرافي تعطى بمالیین السنین. الجلیدیة

II- مفھوم الدورة الرسوبیة :

اجعت البحار عند عرفت حدود أحواض الترسب تغیرا عبر األزمنة الجیولوجیة حیث تر
أعطت . التراجعات البحریة، واجتاحت كذلك البحار المجال القاري خالل التجاوزات البحریة

الدراسة لخاصیات الصخریة والھندسیة من إمكانیة تعرف على المتحنات التجاوزیة 
التحنات التجاوزیة تتمیز بمظھر تنافر حیث یتمیز برصیص وطبقات صخریة . والتراجعیة

یؤدي وجود . كلس-طین–رمل +وتتمیز المتحنة المتراجعة بطبقات من رصیص . ریةوفونة بح
قلة الترسب أو إنعدامھ، ومن نتائجھ فجوة تیارات بشریة تجاوزیة وتراجعیة حیث ینتج عنھ 

وبتعاقب ھذه المنحنات تكونت دوریة رسوبیة حیث یتم بتأثیرھا أثناء ظواھر . استراتیغرافیة
وقد مكنت تقنیات التحلیل األستراتیغرافي من . الترسب وظواھر الجیولوجیة المصاحبة لھا

ة لھذه السحنات التجاوزیة إمكانیة التعرف وكذلك تحدید الخاصیات الصخریة والھندسی
. والتراجعیة الذي تتمیز بھا الدورة الرسوبیة

III- أھمیة الخریطة الجیولوجیة في إسترداد التأریخ الجیولوجي الخریطة الجیولوجیة ھي تمثیل
على قاعدة طبوغرافیة ألراضي أو تشكالتھ جیولوجیة حدیثة تعطى لقاعدة طبوغرافیة 

داق، المقیاس، التوجھ، اإلسقاطات، السلم، مستویات وبإعطاء ألولن العن: والجعرافیة مملوحات 
وتمیز صخور برموز ممیزة لكل صخرة علما حدة . ورموز ممیزة لطبقات األستراتیغرافیة

حیث یعمل المناخ على تقدیم مصنف لرموز واأللوان وذلك من أجل إسترداد التأریخ . وتكتونیة
على إسترداد التأریخ الجیولوجي لحوض أو منطقة ما ویمكن أن یساعد. الجیولوجي لحوض ما

. وذلك عن طریق ظواھر جیولوجیة وأشكال بنیات األستراتیغرافیة

تعرف خریطة الجیولوجیة لألحواض الشمالیة الفوسفاتیة بالمغرب سحنات فوسفاتیة ذات طبیعة 
لیة نقل سمك سجیلیة كلیة ترسم طبقات مصنفة وتجاوزیة حیث یوجد إدماج لمستویات تداخ

تؤدي إلى ترسب إیقاعي ویعرف أن الحوض الترسبي الفوسفاتي بالمغرب الشمالي إمتدادي 
.المیسترختي إلى اللوتیسي


