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 إسترداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية
المبادئ األستراتيغرافية والتأريخ النسبي لمتشكالت الجيولوجية، عبر الزمن الجيولوجي عرفت األرض مكونات الرواسب - 

وبوجود المستحاثات عدة تمكن من توظيف تأريخ  نسبي ليذه الطبقات وكذلك لخاصيات . متراكمة مكونة طبقات متراكبة
أعطى عمماء اآلثار إمكانية تقدير النسبي لتشكالت الجيولوجية وذلك بواسطة مبادئ . اليندسية لرواسبيا

وقد تمكنت عمماء الجيولوجيا من تقسيم الزمن الفيولوجي إلى وحدات زمنية،  الحقب ، الدور ، .  االستراتيغرافية
 لصفائحيات الغالصم، الحقب الثاني أمونيتات والحقب األول ثالثيات الفصوص والحقب IIIوىناك الحقب ...... الحقبة،

وضع كذلك العمماء سمم استراتيغرافي تعطى .  الرابع لحبوب المقاح لمجذوع أنواع األشجار القديمة والتشكالت الجميدية
 . بماليين السنين

II - مفيوم الدورة الرسوبية : 

عرفت حدود أحواض الترسب تغيرا عبر األزمنة الجيولوجية حيث تراجعت البحار عند التراجعات البحرية، واجتاحت كذلك 
أعطت الدراسة لخاصيات الصخرية واليندسية من إمكانية تعرف عمى .   البحار المجال القاري خالل التجاوزات البحرية

التحنات التجاوزية تتميز بمظير تنافر حيث يتميز برصيص وطبقات صخرية وفونة . المتحنات التجاوزية والتراجعية
يؤدي وجود تيارات بشرية تجاوزية . كمس-طين– رمل +وتتميز المتحنة المتراجعة بطبقات من رصيص . بحرية

وبتعاقب ىذه المنحنات تكونت دورية . وتراجعية حيث ينتج عنو قمة الترسب أو إنعدامو، ومن نتائجو فجوة استراتيغرافية
وقد مكنت تقنيات التحميل . رسوبية حيث يتم بتأثيرىا أثناء ظواىر الترسب وظواىر الجيولوجية المصاحبة ليا

األستراتيغرافي من إمكانية التعرف وكذلك تحديد الخاصيات الصخرية واليندسية ليذه السحنات التجاوزية والتراجعية الذي 
 . تتميز بيا الدورة الرسوبية

III - أىمية الخريطة الجيولوجية في إسترداد التأريخ الجيولوجي الخريطة الجيولوجية ىي تمثيل عمى قاعدة طبوغرافية
العنداق، المقياس، التوجو، : ألراضي أو تشكالتو جيولوجية حديثة تعطى لقاعدة طبوغرافية والجعرافية ممموحات 

وتميز صخور برموز مميزة لكل . اإلسقاطات، السمم، مستويات وبإعطاء ألولن ورموز مميزة لطبقات األستراتيغرافية
حيث يعمل المناخ عمى تقديم مصنف لرموز واأللوان وذلك من أجل إسترداد التأريخ . صخرة عمما حدة وتكتونية

ويمكن أن يساعد عمى إسترداد التأريخ الجيولوجي لحوض أو منطقة ما وذلك عن طريق ظواىر .  الجيولوجي لحوض ما
 . جيولوجية وأشكال بنيات األستراتيغرافية

تعرف خريطة الجيولوجية لألحواض الشمالية الفوسفاتية بالمغرب سحنات فوسفاتية ذات طبيعة سجيمية كمية ترسم 
طبقات مصنفة وتجاوزية حيث يوجد إدماج لمستويات تداخمية نقل سمك تؤدي إلى ترسب إيقاعي ويعرف أن الحوض 

 .الترسبي الفوسفاتي بالمغرب الشمالي إمتدادي الميسترختي إلى الموتيسي


