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• الخريطة الجيولجية -

• ستوى لمختلف التكوينات الجيولوجيه التي تبرز على مةالخريطة الجيولوجيه هي تمثيل فوق خلفيه طبغرافي
سطح بشكل مباشر مغطاة بتكوينات سطحيه حديثهال .

• انظر الخريطة واألشكال المرفقه

• تطبق اعلى وأسفليي  محدودة بمستوفي اغلب الحاالت تكون الصخور الرسوبية من طبقات متباينة 

.

• الحيةطصارفقته برموز او حروف مفوق الخريطة الجيولوجيا تمثل التكوينات بألوان مختلفة تكون غالبا 

(. انظر مفتاح الخريطة.)اتيولوجي للطبقجعلى العمر التؤشر   . 

.

• لوان ريه التي تناسب االاتكون الخريطة الجيولوجيه مرفقه بمفتاح يوضح الخصائص الستراتيرا فية والصخ

.المتباينة وذلك بترتيب واضح من االقدم في اسفل السلم الستراتغرافي الى االحدث في اعاله

• (الستراتغرافيو السلم انظر مفتاح الخريطة) . 

•

• و ( انكساريه ,ةملتوي,ديةمنض,ئلة ما)طبقات للوي كما توفر الخريطة ايضا معطيات هامه حول الوضع البني

ح انظر مفتا).ة الغير عاديات تقاءلكذلك عن الحوادث البنيوية التي تفصل الوحدات الممثله اضافه الى اال
(الخريطة واألشكال المرفقه

•



•

•



ة  تحليل الخريطة الجيولوجي-

• :اساسيهمراحل 3يتطلب هذا التحليل 

• رافيطبغ-

• بنيوي-

• مرفولوجي -

• في التحليلةفقرات مستقلشكلرغم انها ت,هذه المراحل يوجد بينها ارتباط عضوي .

• . الجزئياتلدخول في لاجتنابا, يجب ان يكون مركزا: طبوغرافيا . .

• . بهما اشد أالرتباططتبعالقة مع القسمين اآلخرين ومرىلكن هذا القسم يبقى عل

• م ثالجتميز المة  التي نوع البنيبيجب ربطها  ,بحيث ان االشكال التي  نعرفها طبوغرافيا

.تعريفها  مرفولوجياة محاول

•

•



ابنيوي-

يتضمن  ثالثة مراحلالبنيويالتحليل 

• تطبقال-

• ةارخالص-

• ةالبنائي-

• نعتمد في دراسة البنية على مفتاح الخريطة او دليلها بشكل موجه للتأويل المرفولوجي  

stratigraphie التطبق

•  .اول شيء نبحث عنه في التطبق

.والفترات  الممثله على الخريطة التي هل هي متكاملة ام توجد بينها ثغراتباالنساق والحقةطبيع

 .الثغرات الكبرى هي التي لها اهميه في الدراسة

• يشكل ثغره كبري. الكريتاسيولتر ياس ما بين ا, بأكملهالجو راسي مثال غياب نسق  .

•

• Discordance اما النقطه الثانيه التي نبحث عنها  هي انعدام التطابق.

• (انظر السلم الستراتغرافي لبعض الخرائط المرفقة)خاصة عندما يتعلق االمر بالثغرات الكبرى  

•

•



• Lithologie الصخارة  -

•  . .دراسة الصخارة نستنتج منها شيئين اساسيين  

• تعاقب الصخور الصلبه واللينة-

• مرونة وتصلب الصخور-

•

• .هاتين النقطتين تختلف اهميتهما باختالف البنية التي ندرسها

• نبحث عن تعاقب الصالبة و والليونة ودورهما في التشكيل االفقية او الوحيده الميلفي البنيه

 .المرفولوجي  

•

• نبحث عن مرونه وصالبة  الصخور وعالقتهما بالحركات االلتوائية واالنكسارية في البنيه 

(انظر السلم الستراتغرافي لبعض الخرائط المرفقة).البنائية

•

•



• Tectonique   -البنائية

•

• .هي دراسة لنوع البنائيه الذي تعرضت له المنطقة

• في حالتي البنيات الوحيد ة الميل او االفقيهلميلندرس ا

• في حالة البنية االنكساريةطبيعة االنكسارات ندرس  . 

• .في البنيه االلتوائية( المقعرات–المحدبات )محاور االلتواءات ندرس 

•

.هذه الفقره مرتبطة بنوع   البنية الممثلة   فوق الخريطة الجيولوجية  . 

•

• نحدد االتجاه العام للميل وحيده الميل   / بنية افقية

• كما نحدد المنطقه . نحدد اتجاه خطوط االنكسار هل هي متوازيه او متشابكةبنية انكسارية 

 .المتهدله والمنطقه المرتفعة 

• نحدد محاور التحدب ومحاور التقعر باتجاهاتها المختلفه. البنيات االلتوائية

•

•



مورفولوجيا  - . 

•

• االول تعريفي والثاني تطورى. ينقسم الى قسمين . 

• التعريف هواعطاء اسم مورفولوجي لكل المظاهر الخطية والمساحية التي ذكرت في التحليل الطبوغرافي 

(راجع الدروس  النظرية لمادة المرفوبنيوية)ّهذه التعريفات تختلف باختالف البنيات الجيولوجية  . 

.التعريف نوعان

...( خطوط االعراف , الحافات)يشمل  العناصر الخطية التي تدرس في التحليل الطبوغرافي تعريف خطي 

•

• ...  يتعلق االمر باالحجام الكبرى  كالهضاب والمنخفضات والجبالتعريف مساحي  . 

• (واألشكال المرفقهانظر... )حتر مشتق  , حتر أصلي, سطح شبه   بنيوي,  سطح بنيوي, سطح تعريه

•

• نعتمد . التطور المرفولوجي محاولة فهم التطور الجيولوجي للمنطقة مند اول طبقة توضعت إلى آخرها

,  بقاتالوضع البنيوي للط, عدم التطابق, التغرات البنيوية, التطبق: في هده الفقرة على العناصر التالية 

مع مختلف 4اضافة إلى التوضعات الرباعية التي تبرز لنا تطور المنطقة خالل الزمن , سطوح التعرية

المناخات المتعاقبة

•

•
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