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تعريف الجيومرفولوجية البنيوية 
(أشكال التضاريس المرتبطة بالبنية)

ها مع البنية هي وصف وتفسير أشكال التضاريس في عالقتالجيومرفولوجية البنيوية

مفهوم البنية يشمل ثالثة مظاهر

وضعية الصخور الناتجة عن البنائية  -1

( الصخارة)طبيعة الصخور -2

(  التطبق)عمر الصخور-3

هي االشكال الناتجة عن عمل التعرية على بنية متخالفة: االشكال البنيوية

.ةهي األشكال الناتجة مباشرة عن الشويهات البنائي: االشكال البنيوية االصلية•

لبة والهشة هي األشكال التي ترتبط بتوزيع الصخور الص: االشكال البنيوية المشتقة•







الخريطة الطبوغرافية

carte topographique مثيل ت

دقيق ومفصل لمختلف معالم سطح

.  األرض الطبيعية والبشرية

تقتضي قراءتها منهجية خاصة 

.  ومعرفة بعناصرها األساسية
 coupeأما المقطع الطبوغرافي

topographique يعد تجسيدا ف

ين على مرئيا لبعد االرتفاع بين نقطت
.الخريطة

(تذكير)الخريطة الطبوغرافية

خريطة طبوغرافية لمنطقة طهر السوق



التضاريسية الكبرى الوحدات-

:نحددها في الخريطة الطبوغرافية اعتمادا على معطيات أساسية هي

االرتفاعات المطلقة بشكل متجاور.

االرتفاعات النسبية
 الشبكة المائية

:نميز فيها بين ثالث وحدات تضاريسة كبرى

الجبال

الهضاب

السهول



 تعريف الخريطة الجيولوجية

 ات القشارة ، التاي تكاو  طبقاطبيعاة الصاخور؛ تتضام  تم تمثيل فوقها معطياات جيولوجياةهي خريطة طبوغرافية

التااي تعرضاات لهااا هااذط الطبقااات التشااويهات ثاام  stratigraphique)التطباا  )وتاااريه هااذط الطبقااات األرضااية 

.  عبر مختلف األزمنة الجيولوجية( البنائية)

خريطة جيولوجية لمنطقة طهر السوقخريطة طبوغرافية لمنطقة طهر السوق



وق الخريطة الجيولوجية من وساائل تمثيال الصاخور الرااهرة علاى الساطح فا

مستوى طبوغرافي

سلساالها وت(السااحنة)طبيعتهااا الصااخرية الطبقااات وعماارفااي التمثيااليراعااى

.ودرجة الميالنصابت الصخورأالزمني والتشوهات التكتونية التي 



عات الرباعية الخريطة الجيولوجية تبقى مفتقرة إلى بعض العناصر الهامة مثل التوض

.ثوالتشكيالت السطحية، هذه العناصر تسهل فهم التطور المرفولوجي الحدي
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Notice de la carte 

géologique simplifiée 

Neufchâteau

(France)





العناصر التي تحتوي عليها الخريطة الجيولوجية

التطبق -1

الصخارة -2

البنائية-3





التطب •

هاو يادرس تعاقاب ؛ ف(علام التطباق)العلم الذي يهتم بدراسة التطبق نسامي  باساتراتيارافية •

: اهينالطبقات الجيولوجية التي تكون القشرة االرضية، هذا التعاقب يتم عبر إتج

يسمح بمعرفة امتداد طبقة معينة على المستوى المجالي : اتجاط أفقي-

.وهو األهم نررا لكون  يمكن من التمييز بين مجموعات زمنية معينة: اتجاط عمودي-



الجيولوجيةاألزمنة

(êres géologiques)

عصورإلىتقسم

périodes, époques
حقبإلىفتقسمالعصورأما

étapesالسلمفيتوجد
االستراتارافي



جيةلتمثيل عمر الطبقات الجيولورموزو ألوان عدة الخريطة الجيولوجية تستعمل 

حروفا التينية بواسطة العصور تمثل

 وحروف أو أرقاما أرقاماالحقب فتحمل أما

الالت دولهاا الصاهيريةعلى عمار الطبقاات الرساوبية أو طبيعاة الصاخور تدل األلوان

الصخرمختلفة في حالة الصخور المتحولة، مبينة إما العمر وأما طبيعة 

 البد من معرفتهاأرقاموحروفا بالنسبة للطبقات الرسوبية نستعمل.



:األلوا 
عمر الطبقاتيدل إختالف األلوا  على اختالف 



أبيض 
رمادي ورمادي أخضر

تكوينات حديثة 
الزمن الرابع

أصفر مفتوح

أصفر

أصفر برتقالي
بني مفتوح

البليوسين

الميوسين

األليكوسين
األيوسين

أخضر

أزرق
بنفسجي

الكريطاسي

الجوراسي
الترياس

بني قاتم 

أخضر مالوق
أزرق-أخضر

الدفوني

السيلوري
وما قبل الكمبري

:ألوان فاقعة
أحمر، وردي

الصهيريةالصخور 
والمتحولة

يةطبيعة تمثيالت األلوان حسب  األزمنة والتكوينات الجيولوج



: الرموز

تم إلااى األلااوان يااباالضااافة

تمثياااااال عماااااار الطبقااااااات 

رموزبواسةالصخرية 

ة بواساطالعصاور تمثل

حروفا التينية 





 وحروف أو أرقاما أرقاما الحقب تحمل
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مجموعة م  الطبقات توضعت خالل الزم  الجيولوجي الكريتاسي: 1مثال 



ألحدث ترميز الطبقات تكونت خالل الزمن الجوراسي من األقدم تكوينا إلى ا: 2مثال 
تكوينا

ث
حد

أل
 ا
ى
 إل
دم
ألق

 ا
ن
م

دم
ألق

 ا
ى
 إل
ث
حد

أل
 ا
ن
م



ة الترميز واالستدالل في التكوينات الصهاري

صخور ينضاف إلى االستدالل باأللوان، حروف  يونانية من أجل تحديد طبيعة ال•

:  الصهارية 

الترميز واالستدالل في التكوينات المتحولة  

تمثل كذلك باأللوان والحروف اليونانية•

Jm))ممك  أ  يكو  االستدالل كذلك بحروف مختصرة ك • Jurassique métamorphisé) /crétacé métamorphisé (Cm

ممكن أن يكون االستدالل أيضا يتم التعبير عن  بحروف يونانية ورومانية •

لكرانيت وذلك عند تواجد تكوينات الحقبة الكربوناتية أو الدوفينية المتحولة بتماس مع ا



La lithologieالصخارة -2

الصااخارة أو علاام الصااخور تهاادف إلااى معرفااة طبيعااة الصااخر وماادى مقاومتاا •

يااة إن نوعيااة الصااخور غالبااا مااا يااتم إدراجهااا فااي الماادكرة الجيولوج. للتعريااة

واساااطة بجاناااب الخريطاااة، فتمثيااال الصاااخارة فاااي الخريطاااة الجيولوجياااة ياااتم ب

حروف وأرقام ثم األلوان كما هو الحال بالنسبة للتطبق، 



ات الرسوبية نستعمل حروفا وأرقام ثم ألوان للتعبير عن الطبقفي التكوينات الرسوبية -

.ة، نستعمل ألوانا جد مختلفة، ولكنها دائما ألوانا فاقعفي التكوينات الصهارية-

فاأللوان. الذي يرافق هذه األلوان يكون عموما عبارة عن حروف يونانيةالتأشير-

.والتأشير الذي يصاحبها يعبران عن طبيعة الصخر



في التكوينات المتحولة -

ازات مع تمثيل التكوينات المتحولة على الخرائط الجيولوجية يأخذ عدة مراهر؛ فبالمو-

ير هو استعماالت األلوان يتم إضافة خطوط متقطعة إلى اللون الموجود مسبقا والتأش

.االخر يختلف

خر إدن يمكن أن يكون عبارة عن حروف يونانية، هذه الحروف تبين إدن طبيعة الص-

:فمثال نجد

أو Cm( حارفين لسساتدالل علاى الحقباة وناوع الصاخر)ويمكن أن يكون مثال من نوع 

Jm مبينا إذن أن األمر يتعلق بالكريطاسي المتحول أو الجوراسي المتحول

، أوالفحمااي اللااذان hyبمعنااى أننااا بصاادد الااذيفوني أو dyكمااا يمكاان أن يكااون ماان نااوع 

yتعرضا للتحول بتماس مع الكرانيت 



 tectoniqueالبنائية -3

هات التااي والتشااوي( التكتوديناميااة)يعنااي بنائيااة الصااخور أي حركااات القشاارة األرضااية 

/ةتعرضت لها ومازالت تتعرض لها القشرة االرضية بفعل هذه الحركات البنائي

: ويمكن أن نميز بين

حركات بنائية تهم مناطق شاسعة -

بااال يمكااان  néotectoniqueحركاااات حديثاااة الترهااار علاااى الخااارائط الجيولوجياااة -

مالحرتها مباشرة في الميدان 

ملم 1أي التشويهات التي تزيد عن : بنائية صايرة ومجهرية-

طبقاات، عموما نتعرف في الخرائط الجيولوجية على بنائية الصخور من خالل ميال ال

,ويمكن أن نميز بين نوعين من التشويهات التي تتعرض لها التضاريس



في غالب االحيان كل الطبقات لها ميل  .تتجلى في ميل الطبقات: التشويهات البسيطة-1

.معين، باعتبار أن الطبقات األفقية قليلة أو نادرة

من الممكن أن نتعرف على ميل الطبقات من خالل الخريطة الجيولوجية اعتمادا على

لتماس في ، حيث أن هذا االتماس بين حدود الطبقات ومنحنيات التسويةطبيعة االتصال أو 

تكون متقاطعة مع خطوط التسوية، والزاوية 1/50000الخريطة الجيولوجية ذات مقياس 

.  تكون كبيرة كلما كان الميل قويا



إن ميل الطبقات يحدد بزاوية الطبقات مع خط أفقي وباتجاه االنحدار الكبير للطبقات •

ق في الخريطة الجيولوجية، غالبا ما يكون الميال موضاحا بواساطة رماوز أو رماوز وأرقاام أو عان طريا•

إنجاز المقطع الجيولوجي 

Tويبين رمز الميل في نفس الوقت تصوب الطبقة واتجاه الميل، على شكل حرف •

ر إنطالقا من بالضرورة متعامدا مع تصوب الطبقة وهو يتاييكون ( للطبقةاإلنحدار األكبر ) واتجاه الميل•

°180حتى خط ° 0خط أفقي 



احب  الشي الذي يصا،ليبين منطقتين يكون لدينا° 40عندما يكون ميل الطبقات في حدود •

تمدد الطبقات الذي ممكن أن يؤدي إلى انقطاع الشي الذي ينتج عن  انكسار

الادولومي، تكون بكثرة في المناطق ذات الصخور الصالبة كالكرانيات، الكلاس،النكساراتا•

.... الحث

جازء االنكساار االنكسارات تشكل إنقطاعات في مستويات التطبق ويصاحبا إنتقاال نسابي ل•

إما عموديا أو أفقيا أو عموديا وأفقيا 

، وفااي الحالااة العكااس  Décrochementحينمااا يكااون االنتقااال أفقااي نكااون أمااام انخااالع •

نكسار ايكون 

هاااذه ( محااادبات ومقعااارات)عباااارة عااان تموجاااات للطبقاااات الجيولوجياااة: االلتاااواء-

تداخل ، تراكب،التشوهات كتمددااللتواءات يمكن أن تتخللها بعض 



الوحدات البنائية -2

.  ى بالبناياتتكون أنماطا بنائية أو ما يسم( ليةميل، انكسار، التواء، ) بعض التشويهات البسيطة •

ية في في البنيات االنكسارية تمثل االنكسارات حزمات وتكون االنكسارات في أغلبها متواز•

الحزمات 

أخدودا بنائيا يسمى الجزء المخفوض بين انكساريين •

نجداونسمي القسم المرفوع بين انكسارين •



plis)الغطائيةالطياتبيننميزأنيمكنااللتوائيةالبنياتفي• de couverture)

plis)العميقةوالطيات de fond):ةلعمليتعرضتقدالصخورتكونالحالةهذهفي

المتوازيةتوالطياوتراكبات،انكساراتوتصاحبهاللنجودبالنسبةالشأنهوكماالرفع

)الجاني  isoclinaux)المستلقيةالرقيقةوالطياتplis couchés, écailles)

.مركبةومحدباتمقعراتنجدأنيمكنااللتوائيةالمناطقفي•





العالمات االصطالحية -3

قتين مختفتينيعبر عنها بخط رقيق يفصل بين لونين أي طبالحدود الجيولوجية العادية  -

رضتا لالنكساار يعبر عن  بخط عريض كحد يفصل بين طبقتين تعااللتقاء الغير السوي -

مرفوقة بانكسارات وزحف التكوينات  

كبير لطية محدبةانحناء نطاق لتقوس أو المحور المقعر -

مقببة نطاق لتقوس كبير لطية كذلك هو المحور المحدب -

وإمتاادادها و تمثاال (pendage)التااي تعباار عاان مياال الطبقاااتمياال الطبقاااتعالمااات -

( (Tبحرف 



تقنيات وضع المقطع الجيولوجي-2



:الخطوات المتبعة لرسم المقطع الجيولوجي

.وضع الخط على المسافة المزمع قطعها على الخريطتين الطبوغرافية والجيولوجية-1

اختيار المقياس-2

.انجاز المقطع الطبوغرافي وتوجيه  ورسم الكل بالحبر-3

قات أو عدم االمعان في الخريطة الجيولوجية لمعرفة الخطوط العامة للبنية مع البحث عن التطاب-4

,واالنكسارات وااللتواءات ومحاورها والزحفاستراتيارافيةالتطابقات والثارات 

وضااع البااروزات الصااخرية علااى الهااامو االعلااى للورقااة وتساامية هااذه البااروزات برموزهااا،-5

ه ويجاب أن نراعاي فاي هاذ( إساقاط الباروزات)وتحويل هذه البروزات عمودياا علاى خاط المنحناى 

العملية الدقة لتفادي القيام بإسقاطات خاطئة 

مكان بهاا تمثيال إقامة رسم مبسط للمقطع الجيولوجي وبداية التفكير في الطريقة المنطقياة التاي ي-6

الطبقات دون االبتعاد عن الحقيقة 



غير العادياة؛ اإللتقاءاتالشروع في المقطع يجب البدئ دائما بالطبقات الحديثة، وتحديد -7

ت عيار وكل مجموعة محددة بالتقااءا...مثال بين كتلة قديمة وحوض رسوبي، واالنكسارات 

عادية ،

إعطاء كل طبقة رمزا معين من حيث الصخارة -8

وضع دليل التطبق ودليل المقاومة وتعريف كل طبقة مرسومة في  -9

وضع بعض النقط المرقمة وبعض األسماء للتعريف -10

س وطاول إنهاء العمل بالحبر وباأللون مع كتابة إسم الخريطة وإحداثيات المقطع ومقيا-11

والعلو والمبالاة 



خطوات انجاز المقطع الطبوغرافي

 تفاع اختيار مقطع على اخلريطة الطبوغرافية يكون بني نقطيت ار(A ) و ((B
الربط بني النقطتني خبط مستقيم بقلم الرصاص.
 رسم حمور أفقي على ورقة مليمرتي يساوي طول خط القطاعA–.B
قان من طريف رسم حمورين عموديني واحد على اليمني واآلخر على اليسار ينطل

.احملور األفقي
 والتعبري عنها ىل وحدات تناسب مقياس االرتفاعإتقسيم احملورين العموديني

. ( m )ابملرت



حتديد مقياس االرتفاع اعتمادا على االرتفاع النسيب للمقطع   .
ع وضع احلافة السفلى للورق املليمرتي على طول قطعة املقط (A-(B
لتني حتدان املقطع مت نقل نقط االرتفاع على الورق املليمرتي بدء ا ابلنقطتني ال

.بنقط ارتفاع القمم أو السالن إن وجدت
بتداء خبطوط ل النقط اليت تلتقي فيها خطوط التسوية خبط املقطع اقن

التسوية الرئيسية مت خبطوط التسوية األخرى
متثيل االرتفاع أبعمدة متقطعة.
الربط بني هناايت األعمدة خبط رقيق لرسم القطاع.
وضع اسم اخلريطة وسط اجلزء األعلى من القطاع.



 تسجيل نقطي القطاعA و.B 
 (ة واد ، قم) كتابة أمساء بعض العناصر الطبوغرافية الطبيعية.
الجتاهات حتديد اجتاه القطاع عن طريق كتابة األحرف اليت تدل على ا  (

.على نقطيت املقطع... ( مشال ، شرق، جنوب ، غرب 
 بشكل كتابة مقياس املسافات بشكل خطي على طول احملور األفقي و

.عددي إىل اليمني
 بشكل كتابة مقياس االرتفاع بشكل خطي على طول احملور العمودي و

.عددي إىل اليمني حتت مقياس املسافة



وضع المقطع 

الطبوغرافي

اسقاط التكوينات 

الحديثة

اسقاط التكوينات 

القديمة

ها رسم الطبقات برموز

1

2

3

4



الطبقاتتحديد  ميل 

كون بالضرورة ما يزوايا ميل الطبقات يوافق الخط األكثر انحدارا في كل طبقة وهذا الخط •

إلى غاية °  0، حيث نقيس الميالن انطالقا من زاوية التعامد األفقية متعامد مع اتجاه الطبقة

°90الزاوية العمودية التي توافق 



اتجاط الطبقات 

في مالالشنطالقا من ااتجاه طبقة هو االتجاه األفقي للطبقات واالتجاه يتحدد جارافيا 
°   180إلى ° 0من الشرق دورت  نحو 







عامد مع يشير الخط المستعرض إلى تصوب الطبقة، ويوضح السهم المت(T)رمز الميل 

.  هذا الخط اتجاهالميل

لما كان إذ كلما كان الميل قويا ك: حدة الميل يعبر عنها في بعض الخرائط بطول السهم

.  السهم قصيرا؛ وكلما كان الميل ضعيفا كلما كان السهم طويال

الرموز الموضحة أسفل  تعبر عن درجة الميل والرمز الموافق لها









مظهر البنية األحادية الميل

مظهر البنية األحادية الميل على الخريطة الجيولوجية

البروزات الصخرية غير متوازية مع خطوط التسوية-

ليس هناك تكرار فوري لنفس الطبقة من جهتي طبقة الوسط -

، وإذا كانت Vعند تقاطع البروزات مع واد تكون الطبقات منحرفة عند هذه األماكن فتكون شكل حرف -

,يكون دائما موجها في نفس االتجاه Vالبنية أحادية الميل فإن رأس 

كون أما إذا كانت الطبقات عمودية، فإن بروزاتها التكون منحرفة عند مستوى المجاري المائية بل ت-

.مستقيمة

مرهر البنية األحادية الميل فوق الخريطة الجيولوجية





تحديد اتجاه الميل  -أ

بواسطة رموز الميل إذا كانت موجودة،-1

ما حيث في حالة عدم وجود رموز الميل، يمكن تحديد اتجاه الميل بدقة، يكفي أن نأخذ مكانا-2

وى ، تشكل مجرى مائي مهم نسبيا يقطع بكيفية مستعرضة مجموعة من الطبقات عند هذا المست

يعطي اتجاه الميل   Vرأس : كلها موجهة في نفس االتجاهVالبروزات مجموعة من 





تحديد ميل الطبقات -1

:ت التاليةإذا لم يكن ميل الطبقات غير محدد في الخريطة الجيولوجية فنستعمل العمليا•

ويكاون الميال ’fو’Eإسقاط البروزات على المقطع الطبوغرافي الشيئ الذي يعطاي نقطاة •

 Fثاام نأخااذ. فااي االعلااىFتكااون فااي قاعاادة الطبقااة وEبمعنااى أن Fنحااو Eموجهااا ماان 

= مك في الشكل الس) كمركز ونرسم نصف دائرة أو قوس دائرة شعاعها هو سمك الطبقة 

ممااس لقاوس هاذه الادائرة، فهاو يرهار الحاد االسافل للطبقاة ويعطاي ’T Eالخاط( م200

ميلها بدقة

كمركز الدائرة هو الذي يحدد اتجاه الميل،’Fنالحر أن •



كيفية تحديد اتجاط الميل

بنياة، تميال يمكن أن نحدد الميل باعتبار أن طبقة ماا تنتماي إلاى بنياة التوائياة فاي هاذه ال•

الطبقات نحو الوسط بالنسبة للمقعرات ونحو الخارج بالنسبة للمحدبات  

ة ماا أو ميال طبقا(. خطاوط التساوية) بواسطة تقاطع الطبقات ماع الساطح الطباوغرافي •

( تالل ، أودية)خطوط  االنكسار مع السطح الطبوغرافي



ل في حالة تقاطع البروزات مع ت-أ

إدا كانت الطبقة مائلة -

Aو CوBذات ارتفااع مختلاف A,B,Cنأخذ ثالث نقط -

C).و   Bأكبر من C، (Aو Bتختلف عن 

يوجاد علاى نفاس االرتفااع Cو   Bالخاط الاذي يمار مان 

. ساطحمتر، فهو إدن يمثل سطحا أفقيا ويمثل اتجاه ال10

قة، هذه النقط تمثل سطحا ل  ميل، هذا الميل هو ميل الطب

Cو   Bويكون الميل متعامدا مع اتجاه السطح 

طاة لهاا ارتفااع يفاوق ارتفااع النقAفي هذا الشكل، نقطة 

ألن ) الميل يكاون موجهاا نحاو الااربCو   Bاالخري  

Aة ، النقطااة االعلااى  موجااودة فااي شاارق الاانقط المنخفضاا

B   وC إذن الميل يكون منA نحوB   وC

:تقاطع طبقة جيولوجية مع تل



لنقطاة الطبقاة الممثلاة تقطاع التال بطريقاة خطياة عمودياة، وا: إدا كانت الطبقاة عمودياة-

A,B,C ،خاط علاىإنهاا ال توجاد توجد على خط واحد حينما نقوم بعملية اساقاط فاي المجاال

توجاد علاى نفاس الخاط Aهذه الطبقة عمودية ألن نقطة , Cو Bأعلى من Aألن نقطة واحد 

C.و Bالنقط األخرى إذن ال توجد ال شرق وال غرب ؛ Cو Bبالنسبة للنقط األخري 



ط الاثالث البروزات تكون متوازية مع خطوط التساوية، والانقإذا كانت الطبقة أفقية  -

A,B,C توجد على نفس االرتفاع وال توجد على خط واحد، فالسطحA,B,C هو سطح

. أفقي



في حالة تقاطع البروزات مع وادي-ب 

Vتقاطع الطبقة مع وادي على شكل •

هاتاان النقطتاان لهماا نفاس ) على سافوح الاوادي CوBثم ( Vرأس ) في الواد Aالنقطة 

الطبقة تكون مائلة نحو الاوراء . CوBوتوجد شرق CوBلها ارتفاع أقل من A، (االرتفاع

. يتج  نحو الشرق كما هو الشأن بالنسبة للميلVرأس , أي نحو العالية



(اتجاه الميل معاكس لالنحدار) ميل معاكس

يتجه نحو الغرب لهذا  v، الطبقة تميل نحو السافلة أي نحو الغرب، رأس cو Bأقل  اتفاعا م  Aالنقطة -

فالميل يتجه أيضا نحو الغرب

(ميل أقوى م  االنحدار) ميل مواف  وقوي-

، الشيء الذي يؤدي إى ميل نحو السافلة Cو  Bحتى وإ  كانت في الوادي لها ارتفاع أكبر م  Aنقطة -

ونالحظ . ، يأخذ اتجاها موافقا للميلVفي هذط الحالة، رأس . ، لكنه أضعف م  انحدار السليل(نحو الغرب)

ـ يتخذ شكال مغلوقا أكثر م  خطوط التسوية Vأ  شكل 



تحديد قيمة الميل  -ب

السهمكانوكلماضعيفالميلكانكلماطويالالسهمكانكلما:الميلرموزبواسطة

قويا؛الميلكانكلماقصيرا





رسم المقطع  -ج

من األفضل يجب رسمه بطريقة متعامدة مع اتجاه الطبقات أي موازي التجاه الميل

احترام سمك الطبقات

 في البداية يجب تمثيل طبقة ما كل المقطع مع احترام بروزها وسمكها

تي تم تمثيلها فيما بعد، يجب تمثيل الطبقات األخرى بطريقة متوازية مع الطبقة األولى ال

مع احترام عرض البروزات وسمك الطبقات  







البنية االلتوائية-2

تنتج االلتواءات عن الحركات البنائية التي تتعرض لها الطبقات وحسب درجة وقوة عمليات الضغط 

تتعرض الصخور الهشة إلى التواءات بعدما كانت في وضع أفقي خالل عملية التوضع ، وهكذا تتحول

:الطبقات من وضع أفقي إلى وضع ملتوي على شكل طيات

:تتكون الطية من عتصرين أساسيين 

تكون فيه الطبقات مقوسة إلى األعلى : المحدب

تكون فيه الطبقات مقوسة إلى األسفل : المقعر 

وهو الخط الذي يقع عنده طي الطبقة وتربط النقط ذات التقوس :  مفصلة التحدب أو التقعر

األعلى

، الجوانب العادية تحد طبقات ذات تعاقب عادي: هي األجزاء التي تربط بين مفصلتين: جوانب االلتواء

.والجوانب المعاكسة تحد طبقات منقلبة

. هو السطح الذي يمر عن المفصلة سواء مفصلة التحدب أو التقعر: السطح المحوري 

هو إلتقاء السطح المحوري مع خط أفقي: المحور





:أنواع الطيات

تكون الطية قائمة عندما يكون :  الطية القائمة

جوانب االلتواء  لهما نفس الميل 

إذا كان نتحدث عن طية مائلة :  الطية المائلة

.°45المستوى المحوري مائال بأقل من 

وهي التي يكون: الطية المنقلبة أو المنعكسة 

° 45مستواها المحوري مائال بأكثر من 

الطية الراقدة أو المستلقية 



مظهرها في الطبيعة

ا إن الطبقات الرسوبية تتكون على شكل أفقي في أحواض رسوبية، وتتعرض أحيان

للتارجح، ففي بعض مناطق القشرة األرضية غير المستقرة أي مناطق االنضغاط 

.تتعرض تكون الطبقات متأرجحة وملتوية، هذا االلتواء يؤدي إلى تكوين التضاريس

ل عندما تتآكل هذه التضاريس بفعل التعرية فإن تموجات الطبقات هي األخرى تتآك-

وتختفي أجزاؤها العليا، وإذا كانت التعرية قوية جدا فإنها تعمل على تسوية 

االلتواءات  

، إذ (وضعية الطبقات)والبنية شكل التضاريس يجب التمييز بين الطبوغرافيا أي -

نطقة يمكن ان نصادف بنية أفقية في مناطق جبلية، كما يمكن أن نجد بنية إلتوائية في م

.  مستوية طبوغرافيا





مظهر البنية االلتوائية على الخريطة الجيولوجية

 تظهر الطبقات االلتوائية على الخريطة الجيولوجية  ببروزات مستقيمة نسبيا؛

طبقة  تتكرر من كال الجهتين، هذه الطبقة هي مفصلة االلتواء؛

تكون خطوط التسوية غير متوازية  منحنيات التسوية مع البروزات الصخرية؛



 لطبقات يمكن معرفته انطالقا من تفحص العمر النسبي ل(: محدب أو مقعر)طبيعة االلتواء أما فيما يخص

:  وهكذا

إذا كانت الطبقة الوسطى أقدم من الطبقة التي تتكرر من الجهتين فاألمر يتعلق بمحدب

مقعرأما في حالة إذا كانت الطبقة الوسطى أحدث من الطبقة التي تتكرر من الجهتين يتعلق األمر ب









طية قائمة-1

يبا مسافات بروز الطبقة التي تتكرر عند الجانبين متساوية تقر-

في األودية يدل عل ميل في اتجاه معاكس وبنفس الحدة  Vشكل --



طية مائلة-1

الطبقة رقم التي تتكرر على الجانبين يختلف عرضها بين الجهتين  -

في األودية يدل على ميل في اتجاه معاكسVشكل -

-



:  طية منقلبة-3

؛جهتينيختلف بين الالتي تتكرر على جانبي الطبقة الوسطى بروز الطبقة -

نفس االتجاه لكن قيمته تختلف؛في األودية يكون في  Vشكل -











البنية االنكسارية -4

، يصاحب  انتقال نسبي للقسمين، سواء انتقال cassureاالنكسار عبارة عن كسر 

، أما (انخالع)، أم أفقي (انكسار جانبي) ، أم انتقال جانبي(انكسار عمودي)عمودي 

,  الشقوق فهي كسر دون انتقال للكتلتين

يتألف االنكسار من مجموعة من العناصر: عناصر االنكسار1,4





أنواع االنكسارات 4-2





ة مظهر االنكسارات على الخريطة الجيولوجي4-3



رسم المقطع الجيولوجي في منطقة انكسارية 

اسقاط  كل  االنكسارات  على المقطع الطبوغرافي مع احترام قيمة ميلها 1.

االنكسارات تحد أقساما 2.

تمثيل كل قسم من هذه األقسام  ويستحسن البدء باللقسم األحدث 3.



ى تمثيل قسم من األقسام بمعزل عن األقسام األخر-3



ة تمثيل األقسام األخرى بكيفية منعزلة مع بنيتها الخاص-4



تمثيل الصخارة بواسطة رموز -5



 تأريه االنكسار

ي تتعرض لهيكون االنكسار بعد التكوينات التي تتعرض له وقبل التكوينات الت

m1وقبل c4حدث االنكسار بعد توضع الطبقة 



m1معاودة االنكسار خالل الميوسين 



البنيات غير المتطابقة













مظهرها على الخريطة الجيولوجية  

:تمثل المناطق المتحولة على الخرائط الجيولوجية بطرق مختلفة

ف بواسطة ألوان وخطوط متقطعة التي تربط  بين نقط تعرضت لنفس ررو1.

الحرارة والضاط 

جيولوجية محمية من التحول، فإن الخرائط ال( التطبق)حينما تكون البنيات القديمة 2.

تمثل مختلف المناطق باأللوان، وخاصية التحول يعبر عنها بخط متقطع 



رسم المقطع في مناط  التحول 

طة خط حينما يكون التطبق معبر عن  في الخريطة، والتحول معبر عن  بواس

متقطع، نقوم بـ

نطاق وضع  المقطع الجيولوجي بطريقة عادية تم نضيف خط متقطع في ال

.المتحول

يجب أخد في المناطق الشديدة التحول الذي أدى إلى اختفاء البنيات الرسوبية ،

تصوبها هيأة الخطوط التي تفصل بين النطاقات المختلفة لكي نحدد اتجاهها و

في كل نقطة بدقة



ة مقطع جيولوجي في منطق

متحولة 



الصخور البركانية

مظهرها على الخريطة •

شأن بالنسبة كما هو البألوا  فاقعة تبدو الصخور البركانية على الخريطة الجيولوجية 

ي التااللرمااوزوتاادل هااذه األلااوان كمااا هااو الشااأن بالنساابة . لكاال الصااخور االندفاعيااة

تصاحبها، على طبيعة هذه الصخور 



:يمك  تصنيف هدط االشكال إلى ثالث مجموعات

أشكال مخروطية نسبيا على فوهات البراكين -

حمم بركانية تاطي مساحات ذات امتداد مختلف ومحدود نسبيا -

تدفقات الالفا التي تكون هضابا -

ية االشكال البركانية الرئيس



فاإن التادفقات إذا كانت التادفقات الحديثاة تناساب تصافحات ساطحية،: التدفقات البركانية•

بية القديمااة تكااون فااي غالااب األحيااان مندسااة وتتخااد مرهاار طبقااة ماان بااين طبقااات رسااو

إال أن امتدادها يكون محدودا في غالب االحيان . أخرى

هاذه فاي. يمكن أن تكاون عباارة عان مخاروط انصاباب تعلاوه فوهاة: البناءات البركانية•

كوينااات ولكاان هااذه الت. الحالاة تتميااز المااواد بتطبااق مائال تقريبااا مااوازي لساافح المخاروط

شاايطة مااع البركانيااة، فااي غالااب االحيااان لهااا بنيااات معقاادة تنااتج عاان تتااابع عاادة فتاارات ن

خصائص مختلفة

ة سامكها ضاعيف وتكاون فاي غالاب االحياان مساتقيمة وأحياناا مشاوهFilons:العاروق •

بواسطة التواءات أو حائدة بواسطة انكسارات

مظهرها العام 

يجب أوال أ  نميز بي  ثالث أنواع م  التكوينات البركانية



تمثيل بنية الصخور البركانية 

دفقات المندسة إن التدفقات الحديثة يجب تمثيلها كما تمثل التكوينات السطحية، أما الت

.فإنها تمثل كما تمثل كما تمثل الطبقات الرسوبية وبتوازي معها

خر إنبثق فيما يخص البناءات البركانية، يجب مشاهدة عمر مختلف الطبقات؛ مثال ص

ي جزئيا هدا النوع االخير على العموم ياط. فيما قبل يقطع  صخر إنبثق فيما بعد

النوع االول 

التي وتقطع العروق التي تكونت داخل االنكسارات أو شقوق، كل بنيات المناطق

تكونت فيها 





(ونيةالبلوت)الصخور االندساسية 

مظهرها العام على السطح •

ن حدودها كتال واسعة نسبيا وتكو... ( جابرو، كرانيت) تشكل الصخور االندساسية 

ع منترمة في غالب االحيان، ولكن يمكن أن تكون غير منترمة بحيث أنها تقط

ند السطح، المناطق التي تكونت فيها أو تقتدي ببنياتها، ميالن الحدود الذي نشاهده ع

. سبة لهذه الكتلةيمكن أن يتاير حول الكتلة بناءا على نوع الكتلة ومستوى التعرية بالن



مظهرها العام 

رهار الكتال عموما ال يمكن تمثيل بنيات الصخور االندساسية على الخرائط الجيولوجية، وت

وعاا مان االندساسية في غالب االحيان على شكل سطوح غير متنوعة يمثل فيهاا كال لاون ن

الصخور

ويمكان أن إذا كانت البنية الداخلية للكتلة غير مشار إليها، يجب فحص هيأة حدها بدقة،

الحتمااالي يأخااذ هااذا الحااد ميالنااا مختلفااا مرتبطااا بالشااكل األصاالي للكتلااة أو بتشااويهها ا

بواسطة بنائية بعد تكوينها أو بأهمية عمل التعرية 

معرفااة مياال لتحديااد ماايالن هااذا السااطح، نكتفااي بتطبيااق نفااس القواعااد التااي نسااتعملها ل

.  الطبقات الرسوبية



خطوات تمثيلها على المقطع

مرهرهاا فاي إن أغلب الخرائط ال تمثل البنية الداخلية للكتل الجوفية، ويجاب تأويال

العمق انطالقا من مالحرة حدودها عند كل نقطة 

ى المقطاع حساب بالنسبة للكتل التي ترهر فيها البنيات، يجب تمثيل هاده البنياات علا

طاوط هكاذا، تمثال بنياة الصاخور الصاهيرية بخ. االشارات الموجودة على الخريطاة

. متقطعة موجهة حسب هده البنية



التحليل الجيولوجي 

نعتمد في تحليلنا للخريطة الجيولوجية على ثالث عناصر أساسية 

التطب  1.

قراءة مفتاح الخريطة الجيولوجية قراءة كاملة -

التعميم -

عبارة أو كلمة نس  -

م  خاللها نتعرف على:  الصخارة. 2

   األشكال التضاريسية الناتجة ع  عمل التعرية والبنيوية

 طبيعة الصخور ومدى مقاومتها للتعرية



البنائية . 3

نحدد كل ما هو ناتج حركات بنائية 

بنية أفقية-

بنية أحادية الميل مع تحديد اتجاط الميل -

بنية أفقية مع تحديد محاور التحدب والتقعر -

بنية انكسارية مع تحديد اتجاط ميل االنكسارات -



التكوينات السطحية 

نميز بين نوعين من التكوينات السطحية 

ضعات السفوح المتفسخات والترب والترب القديمة وتو)التكوينات المحلية المتفسخة -1

جد لها عالقة مباشرة مع األساس الصخري الذي تو(: وتوضعات األوساط الكارستية

.فوقه

ية، تكون هذه التكوينات النقلية مثل التوضعات الجليدية والنهرية والريحية والساحل-2

ها،التكوينات منفصلة عن مكانها األصلي بعد أن قامت أهم عناصر التعرية بنقل



أمثلة عن التكوينات السطحية

الغري  

ية، سمكها عبارة عن تكوينات رسوبية رباعية توضعت في الودية بواسة المجاري المائ

جرى يكون ضعيفا، موادها غير متصلبة جدا قسمها العلوي يكون دائما مستويا، الم

.  المائي يسيل على مواده الارينية





مظهرط على الخريطة الجيولوجية 

( األزرقالرمادي) يتم تمثيل الغرين فوق الخرائط الجيولوجية بواسطة ألوان مفتوحة جدا

ود يكون الواد الذي يسيل على المواد الغرينية دائما على الجزء السفلي في حالة وج

مصاطب عديدة 



ية على منهجية تمثيل التكوينات السطح

مقطع جيولوجي

رسم المقطع 



المهيل 

رة عن مواد يتكون المهيل بفعل توضع أجزاء صخرية سقطت بشكل منعزل في نفس المكان، فهو عبا

انجذابية تتكون أساسا من مواد خشنة ذات زوايا حادة نررا لاياب النقل 

أو غطاء التطبق ينعدم أو ينتج فقط عن تراكم مجموعات مختلفة وتتخذ هذه التوضعات شكل مروحة

ن المواد إذا كانت متجاورة، إنحدارها هو انحدار الحافة الطبيعي للمواد وتتوضع المواد الخشنة بعيدا ع

.  الدقيقة



:مظهره على الخريطة

زات يمثل بواسة ألوان واضحة جدا، وتكون بروزات  غير المنترمة مستقلة عن برو-

الطبقات األخرى، هذه الطبقات تختفي تحت المهيل الذي ياطيها 

في أغلب األحيان يوجد المهيل فوق سفوح الجبال -

:رسم المقطع

ة، ونمثل الحد بعد رسم المقطع الطبوغرافي نقوم بتمثيل المهيالت على شكل قشرات رقيق

األسفل لهذه التوضعات، على العموم يكون سمكها ضعيفا



منهجية رسم المهيل على المقطع

الجيولوجي


