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 مبادئ ومنهجية التحليل الطبوغرافي:  -1
مجموعة من املصطلحات الخاصة والتي تميز تضاريس دون غيرها كما يعتمد على توظيف  يتطلب التحليل الطبوغرافي إستعمال

صلة بالطبوغرافية وبمعالم السطح، فالوصف التضاريس ي مختلف عن التحليل التضاريس ي، فالوصف هو  العديد من املفاهيم التي لها

مجموعة تضاريسية، ....(، في حين أن التحليل التضاريس ي جرد للمعطيات التضاريسية وخصائص العناصر التضاريسية )أولية، مركبة، 

 يقتض ي جمع املعطيات التضاريسية وربطها وتصنيفها تصنيفا منهجيا واملقارنة فيما بينها.

 املصطلحات املستعملة في الوصف الطبوغرافي: -1-1
 تتباين املصطلحات املستخدمة في الوصف الطبوغرافي إرتباطا بطبيعة عناصر التضاريس.

 صر التضاريس األولية:عنا .1-1-1
أعلى نقطة إرتفاع ألي شكل من أشكال التضاريس والتي تلتقي عندها السفوح نحو األعلى ويمكن للقمة أن تكون حادة أو محدبة  القمة:

 أو صخرية كما يمكن أن تكون على شكل نقطة )تل( أو مستوى )سطح هضبي( أو على شكل خط )عرف(.

خطا منعرجا ومنحدرا في إتجاه األسافل عنصر تضاريس ي يمثل أخفض البقاع املحلية للتضاريس ويكون من الناحية الهندسية  السليل:

 وغالبا ما يطابق املجرى األصغر للوادي، وتكمن أهمية السليل في تحديد اإلرتفاعات النسبية ومعرفة أدنى اإلرتفاعات للتضاريس. 

هو عبارة عن انحدار أو سطح مائل يفصل بين القمة والسليل ويتميز بوجود سفح أو إنحدار مقابل له )عبر الوادي( أو إنحدار  السفح:

مظاهر لم )العرف أو املتن(، وكل سفح يتميز طوبوغرافيا بما يلي: إرتفاعه النسبي، إمتداده الطولي، شكله )منتظم، مقعر، محدب، 

ف، متوسط، قوي،...( ويمكن تحديد اإلنحدار بالنسبة املئوية من خالل تطبيق العالقة الرياضية مركب،...( وبإنحداره )خفي

(، وقد يعرف السفح إنقطاعا وتغيرا في اإلنحدار وهو املجال الذي تتغير فيه 100×الفاصل األفقي باملتر( /)اإلرتفاع النسبي باملتر=)اإلنحدار

وينحصر لعام، كما تتميز بعض السفوح بالُدرجة وهي الجزء الذي يتميز بإنحداره الخفيف درجة إنحدار السفح مع إحتفاظه بإتجاهه ا

 بين جزأين لهما إنحدار قوي.

تميز عادة املناطق الهضبية وهي إنحدار يفصل بين مستويين يوجدان على إرتفاعات متباينة، ووصف الحافة يقتض ي تحديد  الحافة:

ودرجة تعرجها، ومن أشهر الحواف في املغرب حافة إتصال ادها الطولي ومعرفة مدى تقطعها متدإإرتفاعها النسبي وتحديد شكلها و 

األطلس املتوسط الهضبي بمناطق السايس )خرائط الحاجب، صفرو،...( وحوض إيناون في إتجاه الشمال الشرقي )خرائط مطماطة، 

 تاهلة،...(.

والتي تشرف على البحر وتمتد falaises  lesويمكن التمييز بين نوعين: األجراف الساحلية انحدار قوي وغالبا ما يكون صخريا، الجرف: 

 les، أما األجراف على غرار أجراف السواحل الريفية املطلة على املتوسط )مناطق الحسيمة، الجبهة،...( ،على طول املناطق الساحلية

escarpements  ية تتميز بوعورتها وتشرف على مناطق منخفضة.املميزة للتضاريس القارية فهي إنحدارات قو 

واللجع غالبا ما نجده بالقرب من القمم  °90وقد تكون زاويته قائمة  °70عبارة عن إنحدار جد قوي يتجاوز  corniche:  اإلفريز أو اللجع

 (.خريطة أهرمومو، وجبل تامرسية خريطة بوملان)نموذج من جبل تيشوكت 

 التضاريسية املركبة: العناصر واألشكال .1-1-2
 تشمل العناصر التالية:
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، أما الوادي فهو شكل élément hydrographiqueيشمل سفحين متقابلين مع سليل وقعر الوادي، فالواد هو عنصر هيدروغرافي : الوادي

غرافي داخل بعض يتكون من سفحين وقعر وسليل، وياخد الوادي شكل أخدود ما دام انه يكون متعمقا في السطح الطبو تضاريس ي 

الوحدات التضاريسية وال يتعمق في بعضها، وينحدر من العالية نحو السافلة وبطريقة منتظمة أو غير منتظمة وبدرجة إنحدار قوية أو 

 متوسطة أو خفيفة، وقد يصرفه مجرى مائي دائم أو موسمي، كما يمكن للوادي أن يكون جافا والوادي يتميز بالخصائص التالية: 

 كبره وبعمقه وبالتالي فهو يختلف عن الشعاب القليلة العمق واملحدودة اإلمتداد..يتميز ب -

 يتميز بمجراه والذي تشغله املجاري املائية وقد يشتمل املجرى على مجرى إعتيادي ومجرى للفيضانات. -

 شكل ودرجة إنحدار سفحيه وبإرتفاعه النسبي. -

)نمادج من خريطة املنزل حيث  les canionsبشكل وعرض قعره، فاألودية الضيقة ذات السفوح الوعرة تدعى خوانق  -

خوانق سبو، ومن خريطتي تاهلة وتازة حيث خوانق الزيرك،...( وقعر الوادي هو سطح خفيف اإلنحدار على جوانب 

 ادي أهمية كبرى ويتخد أشكاال متباينة.السليل وينحصر بين أقدام السفوح، وللمقطع املستعرض لقعر الو 

وقد يتميز الوادي بوجود سلسلة من الدرجات تفصلها حافات تظهر على الخريطة الطبوغرافية على شكل إفريزات مسننة على شكل 

وهي عبارة عن رواسب لدرجات نهرية، وهي ظاهرة يجب التأكيد عليها في التحليل الطبوغرافي، وفي قعر الوادي نميز بين املجرى حافات 

تغطيه املياه خالل فترات الذي تشغله املياه بشكل إعتيادي وخالل فترات الصبيب العادي أو الضعيف واملجرى األكبر الذي األصغر 

 املجرى األصغر واملجرى األكبر للوادي على التوالي بالنظام الهيدروغرافي وبالنشاط املرفلوجي للمجرى املائي. الفيضانات، وترتبط أهمية

هذا وتلعب األودية دورا جيومرفلوجيا متميزا ألن هيئتها وتعمقها يتحكمان في تقطع التضاريس وتطورها، لذا يجب إعطاءها أهمية 

 الشبكة املائية مثال يعدا عنصرا مهما في هذا التحليل.كبرى في التحليل الطبوغرافي، وكثافة 

ففي منطقة تتميز بسيادة أودية جافة بصفة خاصة )األطلس املتوسط الكلس ي( تعرف نسبيا نشاطا محدودا للتعرية، على العكس 

( تعرف نشاطا مهما للجريان من ذلك فإن السفوح التي تتميز بكثافة واضحة للسيالن واملجاري املائية املتعمقة )مقدمة الريف مثال

 املركز.

)املناطق الجبلية(: هو الخط الذي يربط بين النقط األكثر إرتفاعا في الطبوغرافية )القمم( وهو عبارة عن خط يتميز   la crête العرف:

 laويسمى الخط الذي يفصل بين النقط العليا بخط األعراف  ،أحد جوانبه على األقل بشدة اإلنحدار، كما يتميز بقمم حادة أو محدبة

ligne des crêtes وتختلف األعراف عن بعضها البعض من حيث شكلها، إرتفاعها، إتجاهها، شكل قممها، درجة إنحدار سفوحها ومدى ،

 تقطعها.

ح ينحدر في إتجاه معين وعادة ما يحد هو شكل تضاريس ي محدب يتكون من سفوح محدبة ومن قمم ويتميز بشكل مقبب، وكل سف املتن:

 املتن بسليلين على األقل أو أكثر.

 : هو عبارة عن سطح مستوي يشرف على سليلين بسفحين متظاهرين.السطح الهضبي

عبارة عن منخفض صغير ومغلق من جميع الجهات تتجه فيه اإلنحدارات نحو القعر )نموذج حوض سكورة من  cuvette الحوض:

 غرافية لتازوطة والعدرج (.الخرائط الطبو 

إنطالقا من القمة )نماذج متعددة في خريطة تيسة بمقدمة هو شكل تضاريس ي دائري حيث السفوح تنحدر في كل اإلتجاهات التل: 

 الريف(.
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 الوحدات التضاريسة الكبرى وخصائصها الطبوغرافية:  -1-2

 الهضاب: .1-2-1
معين وتتميز بتعمق األودية، وعند دراسة وضعية الهضاب طوبوغرافيا  أشكال تضاريسية مستوية أو متموجة وتأخذ إنحدارا في إتجاه

يجب أن تضبط خصائصها من خالل تحديد مدى تعمق األودية، واإلرتفاعات املميزة للمنطقة وإنحدارها العام، كما يجب التركيز على 

ئص الطبوغرافية التي يجب التركيز عليها فيمكن كثافة األودية وإمتداد السطوح الهضبية التي تفصلها، وشكل السفوح تعتبر من الخصا

يمكن كذلك للهضاب أن ها، و تكون األودية الصغيرة املرتبطة بالروافد الثانوية تقطع سطحللهضبة أن تكون مسطحة أو متموجة حينما 

تكون الهضبة شديدة التقطع ومجزأة  تكون متدرجة تبعا لتزايد اإلرتفاع في إتجاه معين وتترابط فيما بينها إما بالسهل أو الحافات وحينما

 فيبرز ذلك بأودية جد متقاربة.

 التالل:  .1-2-2
أشكال تضاريسية غير مستوية، وذات إرتفاعات نسبية متوسطة إلى ضعيفة، مع شبكة مائية كثيفة وغالبا موسمية الجريان، كما تبرز 

، وفي التحليل الطبوغرافي ات مع املناطق األقل إرتفاعاعناصر تضاريسية ذات شكل مستدير ومقبب تربطها سفوح منحدرة في كل اإلتجاه

 للتالل يمكن التركيز على خصائص الشبكة املائية، من حيث أنواعها وكثافتها وكذا على اإلرتفاعات وعلى درجة اإلنحدار وأشكال السفوح.

 السهول:  .1-2-3
وغير محسوسة في كثير من األحيان، لكن قد يكون السهل أيضا متموجا والفرق بينه تتميز بإرتفاعات نسبية ضعيفة وإنحدارات ضعيفة 

وبين الهضبة هو عدم تعمق األودية كما يمكن للسهل أن يتميز بإنحدار ضعيف حينما يوجد في قدم الجبل ويأخذ إنحدارا في إتجاه 

ملنحدرة من الجبل، وهذا اإلنحدار التدريجي يكون حاذورا وفي حيث يوجد في غالب األحيان محور نهري تغذيه املجاري واملسيالت االوسط 

قدم الجبل غالبا ما نجد إنصبابات ترتبط باملجاري املائية وفي التحليل الطبوغرافي للسهول يمكن التركيز على خصائص أشكال الجريان 

 املرتبطة بالجريان املائي. املائي، انواعه وكثافته وكذا على اإلرتفاعات وعلى درجة اإلنحدار وأشكال التضاريس

 :الجبال .1-2-4
قوية وفي  إن مفهوم الجبل يقتض ي بصفة عامة وجود تموجات طوبوغرافية مهمة وإرتفاعات مهمة كذلك وتضاريس تتميز بإنحدارات

التحليل الطبوغرافي ينبغي التركيز على أوال على األعراف، ففي بعض الجبال يمكن ألعراف أن تكون متوازية فيما بينها وفي حاالت أخرى 

يمكن لألودية أن تأخذ إتجاهات مختلفة تماما عن إتجاهات األعراف واملجاري املائية تقطع هذه األعراف عن طريق الخوانق، وعلى 

الجبال نجد سهول وهضاب منحدرة تشكل ما يسمى بقدم الجبل والذي يكتس ي أهمية جيومرفلوجية متميزة، وفي التحليل  هوامش

الطبوغرافي للجبال يجب أن نركز أيضا على الخصائص األساسية التي تميزها كإتجاه األعراف وشكلها وسفوحها، وشكل قعورها والعالقة 

كما يمكن تصنيفها حسب تباين إرتفاعاتها او تنوع أشكال وإتجاه أعرافها وأوديتها. ويمكن تقسيم الجبال بين إتجاهها وإتجاه األودية، هذا 

تبعا للطابع الذي يميزها إذ يمكن للجبال أن تكون ذات طابع كثلي والتي تتميز باعراف خطية حادة وأودية ضعيفة أو جد متعمقة كما 

 زية تفصل بينها أودية متسعة.يمكن أن تكون مهواة حيث األعراف تكون متوا

 التحليل الطبوغرافي ومنهجيته: -1-3
على تعريفات طوبوغرافية محضة، إذ ال تشمل طبيعة التضاريس وال ظروف نشأتها والوصف الطبوغرافي ال  يعتمد التحليل الطبوغرافي

نائية، على عكس التحليل الجيومرفلوجي يأخذ بعين اإلعتبار عناصر تفسير التضاريس كالطبقات الجيولوجية والصخارة والتعرية والب

الذي يعتمد على مصطلحات معرفية جيومرفلوجية وجيولوجية، وتعريف التضاريس كالطبقة من الناحية الجيولوجية يأخد بعين 

ة، والقيام اإلعتبار الخصائص الطبوغرافية وخصائصها الجيومرفلوجية، لذا ال ينبغي الخلط بين التعريفات الطبوغرافية والجيومرفلوجي

 على التوالي بما يلي: 
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 تعريف طوبوغرافي وتحليل التضاريس: .1-3-1
يتطلب التحليل التضاريس ي معرفة دقيقة باملفاهيم واملصطلحات الطبوغرافية وبأشكال التضاريس التي تظهر على الخريطة الطبوغرافية 

الجيولوجي والجيومرفلوجي، وال يمكن القيام به إال  ، أما التحليل الجيومرفلوجي فغنه يتطلب معطيات أخرى خاصة بالبنية والنشاط

بإستعمال الخريطة الجيولوجية ويجب أن يشمل التحليل الطبوغرافي العناصر التالية: تحديد موقع املنطقة املمثلة على الخريطة 

ة بالنسبة لإلطار الجغرافي الطبوغرافية ويظم موقع الخريطة بالنسبة لإلحداثيات الجغرافية أي خطي الطول والعرض وموقع الخريط

 العام الذي تنتمي إليه.

 القيام بوصف سريع للخريطة الطبوغرافية من خالل إعطاء ملحة مركزة وموجزة: .1-3-2
والشكل العام للسطح الطبوغرافي وعن كثافة الجريان، مع مالحظة التباينات التي  تهم هذه اللمحة املوجزة العناصر التالية: اإلرتفاعات

 تميز هذه العناصر بين أجزاء الخريطة، أي التمهيد لتقسيم الخريطة إلى وحدات تضاريسية مختلفة.

 التمييز بين أهم املجموعات التضاريسية أو الوحدات الطبوغرافية داخل الخريطة: .1-3-3
افي ينبغي تقسيم الخريطة الطبوغرافية إلى وحدات أو مجموعات تضاريسية مختلفة إعتمادا على التباين امللموس في في التحليل الطبوغر 

ا في أشكالها وفي عناصر تضاريسها في كثافة الشبكة املائية بها وأيضا في مدى تقطع تضاريسها، وكل وحدة تضاريسية أحجامها وإرتفاعاته

ومتقاربة املعالم والخصائص، كما يمكن تحديد حجم املجموعات التضاريسية من خالل العتبات تشكل مجموعة متجانسة العناصر 

 الطبوغرافية البارزة التي تفصل بين وحدتين تضاريسيتين متجانستين كالحافات واألودية واألجراف وغيرها.

إما حافات أو أجراف أو أودية فطبوغرافيتها  مثال يمكن تحديد العديد من الوحدات التضاريسية والتي تفصل بينهاتاهلةففي خريطة 

 :وهكذا يمكن تمييز العديد من الوحدات التضاريسية في هذه الخريطةجبال وهضاب، و  تالل تتكون أساسا من

تالل مقدمة الريف، حيث جزء من تمتد في الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي وتتمثل في املجموعة األولى:  -

متر، ومن خصائصها كثافة الشبكة املائية ذات الطابع املوسمي والتي أسهمت في 650و 250تتراوح ما بين  اإلرتفاعات

 .شديدة أحيانالى هذه الوحدة مع الوحدة الثانية بإنحدارات متوسطة إ تقطع شديد لعناصرها التضاريسية، وتتصل

متر في 220بط بواد إيناون تتراوح إرتفاعاته ما بين املجموعة الثانية: تتمثل في حوض إيناون وهو عبارة عن منخفض مرت -

العرض ي يتباين من جزء آلخر، حيث يتسع في الشمال الشرقي ثم يصبح  متر في الشمال الشرقي، وإمتداده300الغرب و

 ضيقا في الوسط قبل أن يتسع من جديد نحو الغرب.

لهضبي الذي يمتد في الوسط إلى حدود الجنوب والجنوب وهي الجزء ااملجموعة الثالثة: هي األكثر إمتدادا داخل الخريطة  -

الغربي، يتعلق األمر بهضبة مسطحة بشكل عام، والتي تشكل النهاية الشرقية لهضاب األطلس املتوسط املنضدي، وهي 

متر على مستوى مناطق اإلتصال بحوض  300بين  جنوب/غربي، وتتراوح إرتفاعاتها ما —ذات إتجاه عام شمال/شرقي 

وتتصل هضبة تاهلة بحوض إيناون بحافة لها نفس  ا في إتجاه الشرق والجنوب الشرقي،متر في التخوم العلي950إيناون و

 ائية.إتجاه الهضبة وهي إلى حد ما متقطعة حسب درجة تركز الشبكة امل

اه الشمال الشرقي فإن تتميز الهضبة كذلك بتباين درجة تقطعها والتي تبرز بشكل واضح في الجنوب الغربي، أما في إتج

حضور مجموعة من األودية الشديدة العمق يبين تقطع الهضبة إلى أجزاء كبرى تفصلها خوانق وأودية جد متعمقة، 

وتتصل الهضبة بالوحدة األخيرة في الشرق والجنوب الشرقي بمجموعة من األجراف العالية والتي تظهر على شكل خطوط 

 سوداء مسننة.

حيث شدة اإلنحدارات على تمتد في الشرق والجنوب الشرقي من الخريطة، وهي وحدة جبلية بإمتياز املجموعة الرابعة:  -

 مستوى السفوح واهمية اإلرتفاعات املطلقة والنسبية.



6 
 

 القيام بوصف تفصيلي لكل وحدة تضاريسية: .1-3-4
 :على املعطيات التالية بالنسبة لكل وحدة في هذه املرحلة ينبغي التركيز 

 إمتدادها داخل الخريطة الطبوغرافية.تحديد موقعها و  -

 إبراز إرتفاعاتها. -

 تحديد إنحدارها العام إذا وجد بطبيعة الحال. -

 تحديد مدى تقطع التضاريس بها من خالل التركيز على اإلنحدارات وأشكالها وإمتدادها ودرجة إنحدارها. -

لسطوح الهضبية والتالل وغيرها مع التركيز تحديد ودراسة العناصر التضاريسية الخاصة بكل وحدة تضاريسية كالقمم وا -

 وتحليل إتجاهاتها وخصائصها ومدى تعمقها.على دراسة األودية 

دراسة امليزات الخاصة بها والتي تميز أو تفصل الوحدة التضاريسية عن األشكال املجاورة لها كالحافة واألودية واألجراف  -

 وغيرها.

 اي بين التالل والهضاب والجبال واألحواض. املقارنة بين مختلف املجموعات التضاريسية -

اإلشكاليات التي يمكن أن نجد لها حلوال بعد دراسة الخريطة الجيولوجية لكي نصل إلى تحديد وفي الخالصة ينبغي أن نركز باألساس على 

 مجموعة من التعريفات الجيومرفلوجية األساسية التس تطرحها خريطة طبوغرافية مثل خريطة تاهلة.

ما هو األصل الجيومرفلوجي لحوض إيناون؟ وحافة الهضبة؟ واألجراف املوجودة شرق الهضبة؟ وما سبب تقطع الهضبة؟ سنجد: حيث 

 ما هو األصل الجيومرفلوجي ملختلف الوحدات؟ وما سبب تباين اإلرتفاعات؟ وما سبب تدرج اإلرتفاعات وزيادتها نحو الشرق؟

 :نجا : األهمية ومراحل اإل املقطع الطبوغرافي -1-4
حتى نتمكن من  ،قبل إنجاز املقطع الطبوغرافي يجب قراءة الخريطة الطبوغرافية ونحلل خصائصها التضاريسية بطريقة مجردة وجيدة

وإعطاء نظرة معبرة عن الوحدات التضاريسية إختيار املجال املالئم إلنجاز املقطع الطبوغرافي وتوطين مظاهر التضاريس بطريقة بيانية 

ا وإختالفاتها عن الوحدات األخرى، وتحديد العتبات الطبوغرافية التي تفصل بينها. وتعتمد منهجية وضع املقاطع الطبوغرافية التي تميزه

على الدقة وتخضع لجهود تقنية وجمالية عدة يجب إحترامها من خالل املمارسة املتواصلة والتمرن على إنجاز مقاطع طبوغرافية 

 صحيحة.

 نية:تذكير باملعطيات التق .1-4-1
 يتطلب إنجاز املقطع الطبوغرافي مجموعة من التقنيات:

 إختيار نقطتي وخط املقطع: .1-4-1.1
يعبر املقع الطبوغرافي عن أشكال سطح األرض وعن توالي اإلنحدارات تبعا لخط نضعه بين نقطتي اإلنطالق والوصول، ولكي 

فيجب أن يمر خط املقطع بصفة متعامدة بالضرورة مع أشكال التضاريس يعكس املقطع الطبوغرافي عن املظاهر األساسية للتضاريس 

الرئيسية )تعامد مع منحنيات التسوية( وذلك لتفادي تشويه اإلنحدارات، فإذا كانت الخريطة الطبوغرافية تتضمن هضبتين وحافة مثال 

نبغي أن يكون متعامدا مع األعراف، وفي حال خذ املقطع يأما إذا كانت املنطقة جبلية فإن  كان املقطع متعامدا مع هذه األشكال الثالثة.

كانت املنطقة سهلية ومنبسطة فإن خط املقطع ينبغي أن يكون متعامدا مع أشكال الجريان واملجاري املائية الرئيسية. أما إذا كانت 
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هذه األشكال بيانيا يتم من خالل  الخريطة تتضمن وحدات تضاريسية متعددة وأشكال تضاريسية مختلفة اإلتجاهات، فإن التعبير عن

 إنجاز مقاطع طوبوغرافية متعددة وذات إتجاهات مختلفة.

بعد إختيار نقطتي اإلنطالق واإلنتهاء على الخريطة الطبوغرافية، نربط بينها بخط رقيق بقلم الرصاص، ثم ننقل النقطتين معا 

ملحور األفقي أو محور السينات والذي يشير إلى مقياس املسافات ثم بعد مع الخط الرابط بينهما على الورق امللمتري، ويشكل هذا الخط ا

 ذلك نرسم املحور العمودي أو محور الصادات على الجانب األيسر ونضع على أعاله نقطة اإلنطالق وهو يشير إلى مقياس اإلرتفاعات.

 إختيار املقياسين: .1-4-1.2
للتمثيل على الخريطة الطبوغرافية، فهو : يعبر عن مدى تصغير املسافات الحقيقية بامليدان وجعلها قابلة مقياس املسافات

 إذن يطابق مقياس الخريطة نفسها ويعبر عنه بالكلمترات.

وحتى يكون مطابقا للحقيقة يجب أن يكون له  : يعبر املقطع الطبوغرافي عن اإلرتفاعات النسبية وعن اإلنحدار مقياس اإلرتفاع

بالضبط نفس املقياس املحدد للمسافات، بمعنى أننا نصغر اإلرتفاعات بنفس القدر الذي نصغر به املسافات، غير أن املسافات تقاس 

قد من وضوحها في الغالب، بالكلمترات أما اإلرتفاعات فهي تقاس باألمتار فقط، وتصغيرهما بنفس القيمة يجعل اإلرتفاعات النسبية تف

القمم واملنخفضات لذا يلزم في جل الحاالت أن نختار مقياس إرتفاعات يختلف عن مقياس املسافات باإلعتماد على إذ يقل الفارق بين 

 ى اإلرتفاعات النسبية بصفة خاصة.طبيعة التضاريس وعل

س إرتفاع مبالغ فيها بالنسبة ملقياس املسافات كاملناطق وكلما كانت هذه األخيرة ضعيفة كلما أصبح من الضروري إختيار مقايي

السهلية مثال، وحينما تكون اإلرتفاعات النسبية كبيرة واإلنحدارات قوية واألودية جد متعمقة يكون من الضروري التخفيف من حدة 

 مثال. ال املرتفعةأو اإلحتفاظ بنفس مقياس املسافات كما هو الحال بالنسبة للجب ،املبالغة في مقياس اإلرتفاع

 رسم املقطع الطبوغرافي: .1-4-1.3
 يمر ذلك عبر مراحل:

 نقل نقط اإلرتفاع املتميزة: 

بعد تحديد خط املقطع وإختيار املقاييس حسب اإلعتبارات السابقة نقوم بنقل نقط اإلرتفاع األساسية على طول خط 

، ثم بعدهما النقط التي تعبر عن تغير شكل أو قيمة اإلنحدار، كنقط املقطع، فنبدأ أوال بنقطتي اإلرتفاع اللتان تحدان املقطع الطبوغرافي

إلنحدارات، وفي مرحلة ثانية 
ٌ
نقوم بنقل النقط أي نقط اإلرتفاع التي تلتقي فيها إرتفاع القمم ونقط إرتفاع السليل ثم اإلنقطاعات في ا

فباقي الخطوط األخرى إذا كانت متباعدة، وحينما تكون منحنيات التسوية بخط املقطع الطبوغرافي بداية بخطوط التسوية الرئيسية 

 الخطوط جد متقاربة فإنه من الصعب نقلها بالكامل وبالتالي نتجاوز بعضها ونكتفي بالبعض اآلخر.

 رسم املقطع الطبوغرافي:
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التي كان من املمكن تمثيلها نقوم بوصلها بواسطة خط رقيق يشكل املنحنى الطبوغرافي، ويجب أن  بعد وضع كل نقط اإلرتفاع

ويبرز  يكون هذا الخط دقيقا ومتصال ومنحنيا وليس مجموعة خطوط منكسرة، ولكي يكون املقطع الطبوغرافي صحيحا يجب أن يعكس

 طة الطبوغرافية نفسها.تكمال وباإلعتماد على الخريارات وذلك بإعتماد عملية اإلسنحدعناصر التضاريس واشكال اإل 

 طريقة تقديم املقطع الطبوغرافي: .1-4-1.4
إذا كانت املراحل السابقة التي مررنا بها تنجز بقلم الرصاص فإنه يجب إعادة كل الخطوط واملنحنيات والكتابات املرافقة 

ضمن كل العناصر قلم الرصاص في املرحلة النهائية، كما يجب أن يتبالحبر الصيني األسود أو بريشة دقيقة، ويجب أال تبقى فيه أية آثار ل

 الضرورية لتعريفه:

 تازة مثال(: يكتب في األعلى وفي وسط املقطع الطبوغرافي )مقطع طوبوغرافي من خريطة عنوان الخريطة

ر الطبوغرافية والبشرية الرئيسية، كأسماء الوديان : اللتان تحدان املقطع الطبوغرافي وكذا بعض العناصطتي املقطعنق

وأسماء األعراف أو السطوح الهضبية أو إسم القرية أو املدينة ويشار إلى هذه العناصر في أعلى املقطع وعلى نفس السطر األفقي، وتنطلق 

 منها أسهم رقيقة في إتجاه املقطع دون أن تلتصق به.

جنوب أو ش -جانبي املقطع وفي نفس السطر وتبين اإلتجاهات الرئيسية للمقطع، كشمال: نشير إليه بحروف على إتجاه املقطع

 ج  أو غيرها.—غ

 : يعبرعنه بالرسم وبالعدد في أسفل املقطع وعلى يمينه.مقياس املسافات واإلرتفاع

 أهمية إنجا  املقاطع الطبوغرافية: .1-4-2
 على عدة مستويات:إن التعود على إنجاز املقاطع الطبوغرافية يشكل أهمية قصوى 

لتوضيح أشكال التضاريس، بإضافة بعد اإلرتفاع الذي ال يبرز على الخريطة الطبوغرافية والتعبير عن نوعية التضاريس  -

 التي تميز املنطقة املدروسة وطبيعتها.

 ي.إمكانية تجسيم التضاريس إنطالقا من املنحنى الطبوغرافي وهذا التجسيم يعتبر أساسيا في البحث الجغراف -

وضع املقطع الطبوغرافي يعتبر أساسيا وضروريا إلنجاز املقطع الجيولوجي، وبدون مقطع طبوغرافي جيد يستحيل إنجاز  -

 مقطع جيولوجي صحيح.

 

 وضع الرسم التبسيطي للتضاريس: -1-5
على الخريطة الطبوغرافية هو التعبير عن املعطيات األساسية  إن الهدف من وضع الرسم التبسيطي للتضاريس إعتمادا

 الخاصة بالتضاريس كالسفوح واإلنحدارات وأنواع الوحدات التضاريسية، وعناصر التضاريس األساسية وأنواع املجاري املائية وكثافتها.
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 يعني إطالقا نقل كل التفاصيل ووضع هذا الرسم ال الهدف هو التعبير بإختصار وتبسيط املعطيات املتوفرة في الخريطة 

الخاصة بالتضاريس من الخريطة الطبوغرافية إلى الورق الشفاف، بل التركيز فقط على العناصر الرئيسية التي تحدد من خالل التحليل 

 الطبوغرافي وإهمال التفاصيل الجزئية.

 وسائل التمثيل الكارطوغرافي: .1-5-1
ية )نخيل، زيتون،...( ورموز تجريدية، والرموز األولى ال تستعمل بكثرة في تنقسم الرموز في وضع الخرائط إلى رموز تصوير 

الرسوم التوضيحية للتضاريس، أما الرموز التجريدية فإنها أكثر إستعماال وتكمن أهميتها في تنوعها من حيث الشكل واإلتجاه والحجم 

 والكثافة، للتعبير عن معطيات مختلفة وتتميز بتنوعها.

: تستعمل للتعبير عن األحجام أي املجموعات التضاريسية الكبرى بالنسبة للتضاريس كالهضاب والسهول ةالرمو  املساحي

واألودية املتسعة، وتسمى هذه الرموز مساحية لكونها تعبر عن مساحة معينة قد تكون متصلة أو مسترسلة أو واملنخفضات والجبال 

ذه الرموز متقاربة أو متباعدة حسب األشكال التي تمثلها ويعبر رسمها بخطوط متقطعة تبعا ألنواع التضاريس التي تمثلها وتكون ه

عمودية أو أفقية عن مدى التضرس واألحجام، فكلما كانت األشكال التضاريسية متضرسة وشديدة اإلنحدار وتتميز بسفوح وعرة )جبال 

 وز طبيعيا للداللة على عدم تقطع الشكل التضاريس ي.عالية( كلما كانت رموزها عمودية وجد متقارية ، ويكون اإلسترسال في الرم

وفي املفتاح توضع الرموز املساحية دون غيرها في مستطيالت ويجب أن تمأل كل مساحة مستطيل، إذ تمثل بنفس الطريقة 

 التي مثلت بها في الرسم التبسيطي دون تشويه.

الرمز 

      املساحي
شكل 

 التضاريس
 جبال حسب وعورتها تالل هضاب منخفضات سهول 

 

نستعمل الرموز الخطية لتمثيل األشكال الطبوغرافية الخطية كالحافات واألعراف واإلنحدارات واملجاري الخطية:  الرمو  

املائية، وتتبع الرموز الخطية هي األخرى قاعدة وضع الخرائط والتي تقتض ي إعطاء سمك متغير ملختلف الرموز تبعا ألهمية الشكل الذي 

 مثله.ت

فمثال كلما كانت الحافة تتميز بمدى إرتفاع كبير كلما كان الرمز الذي يمثلها سميكا، ويصبح الرمز دقيقا في حالة ضعف مدى 

 إرتفاع الحافة ونميز في الرموز الخطية في الرسم التبسيطي للتضاريس بين األشكال التالية وهي الرموز التي ال تستعمل داخل املستطيالت

 .في املفتاح

 شكل التضاريس خطيالرمز ال شكل التضاريس خطيالرمز ال
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 حافة

 
 حافة متقطعة

 
 حافة مقعرة

 
 حافة صخرية

 
 حافة محدبة

 
 جريان مائي دائم

 
 حافة مركبة

 
 جريان مائي موسمي

 

  تستعمل لتمثيل األشكال الطبوغرافية املنعزلة واإلرتفاعات.: الرمو  النقطية

 نقطيالرمز ال
   

 فج أو ممر جبلي قمة جبلية نقطة اإلرتفاع التضاريس

 

 مراحل وضع الرسم التوضيحي للتضاريس: .1-5-2
 يمر وضع الرسم التوضيحي للتضاريس عبر مجموعة من املراحل:

 رسم اإلطار املحدد للمجال على الورق الشفاف بخط سميك أسود. -

 تمثيل املجاري املائية الرئيسية مع روافدها الكبرى فقط. -

 نقل بعض نقط اإلرتفاع والقمم الرئيسية بطريقة متناثرة وموزعة على الرسم التوضيحي. -

 رسم حدود الوحدات التضاريسية الكبرى كالحافات واألودية واألجراف وغيرها. -

 تمثيل عناصر التضاريس البارزة كالسفوح واألعراف والتالل. -

 تحديد مجال التجمعات السكنية الكبرى وتمثيلها. -

 موز املساحية الخاصة بالوحدات التضاريسية املختلفة.وضع الر  -

 كتابة بعض األسماء املحلية البارزة كأسماء املدن والقرى والجبال والوديان. -

 وضع مفتاح بمختلف الرموز الواردة في الرسم التوضيحي مع تمثيلها بنفس الطريقة. -

 ي األعلى.وضع املقياس الخطي مع إتجاه الشمال مع عنوان للرسم التوضيحي ف -

 وتتطلب طريقة تقديم الرسم التوضيحي اإلشتمال على اإلطار العام للرسم والعنوان واملفتاح واملقياس املستعمل. -
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 دراسة الخريطة الجيولوجية -2

 تعريف الخريطة الجيولوجية:  -2-1
)البنية الجيولوجية، التطبق أو  الجيومرفلوجيتعتبر الخريطة الجيولوجية وثيقة رئيسية في التحليل البنيوي وفي التحليل 

اإلستراتيغرافيا، الصخارة، السحنة، طبيعة البنية( إذ ال يمكن القيام بدراسة جيومرفلوجية صحيحة دون اإلملام بخصائص البنية 

وهي خرائط  ،الجيولوجية، والخرائط الجيولوجية املستعملة هي قبل كل شيئ خرائط طوبوغرافية تم تمثيل املعطيات الجيولوجية فوقها

 خاصة موضوعاتية أعدها جيولوجيون.

وتكمن أهمية الخرائط الجيولوجية في كونها مصدرا ملعلومات دقيقة تتعلق بطبيعة الصخور التي تكون طبقات القشرة 

لها تلك  ( ثم التشوهات التي تعرضتStratigraphieاألرضية )الصخارة والسحنة( وتاريخ هذه الطبقات )التطبق أو اإلستراتيغرافيا 

( وهذه الوثيقة تظل ضرورية في الدراسة الجيومرفلوجية التي تبحث باألساس في  Tectoniqueالطبقات عبر األزمنة الجيولوجية )البنائية 

 أشكال القشرة األرضية وفي العالقة املوجودة بينها وبين البنية الجيولوجية وعوامل التعرية.

خريطة وفي حال غياب اطن األرض بقدر ما هو مطالب بالبحث في سطحها، والجيومرفلوجي ليس مطالبا بالبحث في ب

جيولوجية فإن العملية األولى التي يقوم بها الجيومرفلوجي هي وضع خريطة جيولوجية مبسطة قبل إنجاز الخريطة الجيومرفلوجية، 

الجيومرفلوجي، إذ نجد -يات العمل الجغرافيورغم دقة املعلومات التي تقدمها الخريطة الجيولوجية فهي تظل ناقصة وال تعكس متطل

 مجموعة من املعطيات التي ال يمكن إستعمالها مباشرة في العمل الجيومرفلوجي على غرار الئحة املستحاثات مثال.

عات ومن بين املعطيات التي ال ترد في الخرائط الجيولوجية نجد اإلفتقار إلى العناصر الهامة في التحليل الجيومرفلوجي )التوض

الرباعية، التشكيل السطحي،...(، كما أن الخريطة الجيولوجية تعتبر تأويلية فهي تعكس النظريات والتصورات الرائجة أثناء وضع 

 الخريطة لذلك يجب دائما إستعمال الطبعات الحديثة للخرائط الجيولوجية.

 عناصر الخريطة الجيولوجية:  -2-2
 لعناصر والتي تتمثل في:تشتمل الخريطة الطبوغرافية على مجموعة من ا

  Stratigraphieالتطبق  .2-2-1
يسمى الفرع في علم الجيولوجيا الذي يختص بدراسة الطبقات الجيولوجية بعلم التطبق، ويظهر التطبق من خالل تعاقب التوضعات 

 الرسوبية على شكل طبقات الجيولوجية ويرتكز على املبادئ التالية: 

 تكون في األعلى تكون أحدث من الطبقات التي تمتد أسفلها في الحالة املستمرة. التراكب: إن الطبقة الجيولوجية التي

كل طبقة جيولوجية تمتد لنفس الفترة الزمنية على طول إمتدادها وتشتمل على جدار يحدها مع الطبقة املوجودة أسفلها اإلستمرارية: 

 وعلى سقف يحدها مع الطبقة املوجودة فوقها.

يمكن للبنية أن تكون متطابقة وهو ما يرتبط بطغيان وإنحصار البحار )التجاوز والتراجع(، أو غير متطابقة من  التطابق وعدم التطابق:

خالل توضع طبقات جيولوجية وتعرضها للتكتونية والتعرية ثم توضع طبقات جديدة مع تباين في امليل الجيولوجي بين الطبقات القديمة 

 والحديثة.
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لة رسوبية تنتج الثغرات اإلرسابية عن غياب توضعات خالل حقبة جيولوجية معينة أو غياب طبقة أو عدة في سلسالثغرات الرسوبية: 

 طبقات جيولوجية في سلسلة رسوبية.

 إن علو التطبق يختص في دراسة تعاقب الطبقات الجيولوجية التي تشكل القشرة األرضية وهذا التعاقب يتم في إتجاهين:

إمتداد طبقة جيولوجية معينة علما أن كل طبقة جيولوجية ترسبت ال تغطي سوى جزء من إتجاه أفقي يسمح بمعرفة   -

 . Paléogéographieسطح األرض، وإمتداد هذه الطبقات وظروف تكوينها يخص ميدان جغرافية العصور القديمة 

عمودي وهو األهم إذ يسمح بالتمييز بين املجموعات الزمنية املتناسقة وتقسيمها إلى أزمنة وعصور جيولوجية وغلى  إتجاه -

 حقب جيولوجية.

 ,Cالجيولوجية تحمل حروف التينية  صور ر الجيولوجية والحقب، فالعصو وتستعمل الخريطة الجيولوجية عدة رموز لتمثيل مختلف الع

L, T  4،....، أو أرقاما وحروف إذا كانت مجزأة 3، 2، 1ما والحقب تحمل أرقاd, 8a,5c وهذه الحروف واألرقام تصاحب األلوان لكي تسهل ،

 من التمييز بينها بطريقة أفضل وأحسن ولها نفس الدور الذي تلعبه األلوان، فهي تدل على عمر الطبقات الصخرية.

الواحدة بين بعد األخرى، وتبرز هذه الطبقات في امليدان، ومن أجل تمثيلها  وقد يتميز عصر جيولوجي ما بتوضع عدة طبقات جيولوجية،

إذا كانت الطبقات الجيولوجية في سلسلة يتم إستعمال فوارق دقيقة على مستوى األلوان، وتتم إضافة تأثير خاص لكل لون، فمثال 

تم إضافة رقم معين إلى هذا الحرف يختلف حسب يصاحب كل طبقة جيولوجية لكن يC رسوبية تكونت خالل الكريطاس ي األعلى فإن 

أو ثالث طبقات حسب أن نميز بين طبقتين  C1، وقد يحدث في نفس املستوى C3ومن  C2أقدم من  C1يبين أن  C3, C2, C1الطبقات مثل 

حاثات أو سمك الطبقات الجيولوجية، وهذه الطبقات نفسها تمثل بفوارق جديدة في األلوان والتأثير بحيث يأخذ رمزا جديدا مثال: املست

C2a ،C2b ،C2c بحيث تكون ،C2a أقدم من C2b  وهذه األخيرة أقدم منC2c( وفي بعض الحاالت قد نجد تأثيرا من نوع خاص ،C1-2 ففي.)

 يصعب التمييز بينها.  C2و C1هذه الحالة يتعلق األمر بطبقات جيولوجية 

 lithologie et facièsالصخارة والسحنة: .2-2-2
تعني الصخارة علم الصخور ويدرسها الجغرافي على الخريطة الجيولوجية ملعرفة سمكها ومدى مقاومتها للتعرية، ويحدد كل مجال داخل 

كيزة الصخرية )الطفل، الكلس، الحت، البازلت،....( وغالبا ما تحدد طبيعة الصخور في املذكرة الخريطة الجيولوجية بطبيعة ر 

الجيولوجية التي تصاحب الخريطة الجيولوجية، وتمثل الصخارة على الخرائط الجيولوجية باأللوان والتأثيرات التي ترافقها كما رأينا 

نظرا لنتائجها الجيومرفلوجية "ال يوجد تطابق تام دائم بين التقسيمات بالنسبة للتطبق، ويجب هنا أن نسجل مالحظة أساسية 

والطبقة ال يتطابقان بالضرورة، إذ يمكن أن تتغير الركيزة الصخرية في طبقة جيولوجية   facièsالصخارية والتطبقية" ومفهومي السحنة 

حنة كما يمكن أن تتميز طبقة جيولوجية ما بتغير واضح من ونقول بأن هناك تغير عمودي للسما بين مستواها األسفل ومستواها األعلى 

فنقول أن هناك تغير أفقي للسحنة، وقد تمثل تلك التغيرات على الخريطة الجيولوجية بواسطة مجال آلخر من حيث ركيزته الصخرية، 

 خطوط أو نقط زائدة، وكل صخر يعطي مؤشرات مهمة حول مدى مقاومته للتعرية وحول ظروف نشأته.

 ي دراسة الصخارة والسحنة على الخريطة الجيولوجية يجب التأكيد بالخصوص على نتائجها: ف

إنعكاساتها الجيومرفلوجية: بمعنى أن نحدد عدد تراكبات الصخور الصلبة والصخور الهشة والتي تظهر نتائجها في  -

إبراز سمك الطبقات الصلبة والطبقات التضاريس، كما ينبغي التأكيد على املعطيات التالية بالنسبة لكل تراكب صخري: 

مدى تباين الطبقات الهشة سميكة كلما كان عمل التعرية سهال واألشكال البنيوية متسعة، وإبراز ، إذ كلما كانت الهشة

 الصلبة والهشة، إذ كلما كان التباين كبيرا كانت األشكال واضحة. مقاومة الصخور 
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على البنائية: بمعنى تأثر الطبقة الجيولوجية بالحركات البنائية، فسلسلة طفلية أو صلصالية تتعرض بسهولة  إنعكاساتها -

لعمليات اإللتواء وبشكل معقد أحيانا أما السلسلة الصلبة )الكلس مثال( فإن تشوهها يكون بطيئا وفي كثير من الحاالت 

 تتعرض لإلنكسار.

 

 

 :  la tectoniqueالبنائية: .2-2-3

 tectoniqueفي املجال حسب هندسة معينة تدرس من طرف فرع خاص في الجيولوجيا يدعى البنائية لوجية تنتظم الطبقات الجيو 

والتشويهات التي تعرضت لها طبقات  بنائية الصخور أي حركات القشرة األرضية التكتودينامية وهذا املفهوم يعني

من خالل ميل الطبقات الجيولوجية جيولوجية بعد توضعها ونتعرف في الخرائط الجيولوجية على بنائية الصخور 

pendage :وهذه التشويهات تظهر على الخريطة الجيولوجية من خالل 

لوجية، ويبين رمز امليل في نفس الوقت تصوب الرموز اإلصطالحية والتي تمثل مكان امليل وطبيعته على الخريطة الجيو  -

بحيث يشير الخط املستعرض إلى تصوب الطبقة الجيولوجية ويعطي السهم  Tالطبقة الجيولوجية ويرمز للميل بحرف 

املتعامد مع هذا الخط عن إتجاه امليل، ويعبر عن حدة امليل على بعض الخرائط الجيولوجية بطول السهم، إذ كلما كان 

 يفا يكون السهم طويال، وكلما كان امليل قويا يصبح السهم قصيرا.امليل ضع

الرسم الذي يظهر على جوانب الطبقات الجيولوجية: التي تحد البروزات الصخرية كاألودية مثال أو جوانب السفوح أو  -

رافي، ويمكن الحافات، وأشكال امليل متعددة وتختلف حسب الزاوية التي يرسمها إنحدار الطبقات مع السطح الطبوغ

اإلعتماد على رسم منحنيات التسوية ومقارنته مع الحدود التطبقية ألخذ فكرة واضحة عن امليل البنائي للطبقات 

 الجيولوجية.

 

 املقطع الجيولوجي: -2-3
ملنطقة ما، كما يشكل وسيلة لفهم العالقات بين يعد املقطع الجيولوجي وسيلة مهمة لفهم ومعرفة خصائص البنية الجيولوجية 

التضاريس واملعطيات الجيولوجية كالتطبق والصخارة والبنائية، فضال عن فهم التطورات الجيومرفلوجية التي لحقت بالبنية 

 الجيولوجية األصلية.

بقات الجيولوجية ية بحيث تبرز الطة واملقالع الحجر ويمكن مشاهدة مقطع جيولوجي عمودي على مستوى الخوانق واألودية العميق

لذا فإن املقطع الجيولوجي الذي نضعه على الورق امللمتري وباإلعتماد على الخريطة الجيولوجية يعتبر في الواقع محاولة منا بوضوح، 

ية املمتدة في لتصور ما يحتمل أن نراه مباشرة في الطبيعة لو وجدت حفرة كبرى ممتدة طوليا تمكن من مشاهدة الطبقات الجيولوج

 .األعماق وليس تلك التي تبرز بالقرب من السطح

 أوليات قبل إنجا  املقطع الجيولوجي: .2-3-1
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يجب القيام بفحص دقيق للخريطة الجيولوجية قصد معرفة نوع البنية الجيولوجية التي تميزها: بنية رسوبية أو بلورية، بنية متطابقة 

أو إلتوائية أو إنكسارية، مع تحديد الثغرات اإلرسابية إن وجدت واإلنكسارات املهمة ومحاور أو غير متطابقة، بنية أفقية أو وحيدة امليل 

 اإللتواءات إذا كانت البنية إلتوائية.

يجب أيضا إنجاز املقطع الطبوغرافي إعتمادا على الخريطة الطبوغرافية إذا كانت بنفس مقياس الخريطة الجيولوجية أو من خالل 

 مباشرة إذا كانت منحنيات التسوية تبرز عليها بشكل واضح، وبعد ذلك يمكن اإلنتقال إلى إنجاز املقطع الجيولوجي. الخريطة الجيولوجية

 تقنيات إنجا  املقطع الجيولوجي:  .2-3-2
إن أول عمل يجب القيام به على الخريطة الجيولوجية هو جرد شامل ملختلف الطبقات الجيولوجية التي يقطعها خط املقطع 

 والتعرف على ترتيبها بعضها إلى بعض، بمعنى تحديد أعمارها وصخارتها وسحناتها وأخيرا إبراز مدى مقاومتها للتعرية. الجيولوجي،

 وهذا ما يمكن توضيحه من خالل وضع دليلين للمقطع الجيولوجي: دليل التطبق ودليل املقاومة.

الرسوبية عادة ما تكون متراكبة فوق بعضها البعض في الحالة : إن الطبقات الجيولوجية  échelle stratigraphique :دليل التطبق

 العادية )بنية متطابقة( فالطبقة األحدث توضع في أعلى الدليل واألقدم في األسفل.

 

وداخل كل مستطيل  J1, J2, J3ونضع على يسار هذا الدليل وأمام كل مستطيل خاص بكل طبقة جيولوجية التأثير واإلسم الخاص بها 

ل طبقة جيولوجية يجب تمثيل الصخارة أو السحنة، أي الطبيعة الصخارية للمجال املعني )كلس، طفل، دولومي،...( وأخيرا خاص بك

 يمكن تلوين كل مستطيل باللون الذي يطابق ما هو موجود على الخريطة الجيولوجية لكي يتم تحديد عمر األراض ي بدقة.

تنتج األشكال التضاريسية في كثير من األحيان عن نشاط التعرية في أراض ي تتميز بمقاومة متباينة ومختلفة، مما يتطلب املقاومة:  دليل

تحديد املقاومة املختلفة للصخور وهذا هو الهدف األساس ي من وضع دليل املقاومة، والذي يجب أن يجد مكانه بجانب دليل التطبق، 

 قاومة األراض ي للتعرية، من خالل شكل مكون من خطوط عمودية إما متباعدة أو متقاربة.ويمثل هذا الدليل بطريقة تحدد م

 تعني أن األراض ي جد مقاومة للتعرية )الكلس، الكرانيت،....(.متقاربة عمودية جد فوضع خطوط  -

 وضع خطوط عمودية متباعدة يعني أن الصخور لها مقاومة متوسطة للتعرية )كلس طفلي مثال(. -

 وط العمودية يعني أن األراض ي رخوة وال تقاوم التعرية نهائيا )طفل، صلصال، رمال،....(.غياب الخط -
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ويجب أن يكون عرض دليل التطبق بنفس عرض دليل املقاومة وأن يكون الدليالن متقابالن ومتالصقان معا وهذا شيئ ضروري لكي 

 نتمكن بسرعة من تحديد مدى مقاومة كل طبقة للتعرية دون خطأ.

أن نشير كذلك إلى أن وضع الدليلين قبل إنجاز املقطع الجيولوجي يساعد على وضعه بطريقة جيدة، على أن هذا اإلنجاز يظل  ويجب

ففي بعض األحيان قد ال يشير دليل الخريطة الجيولوجية إلى سمك بعض الطبقات الجيولوجية، مما يجعلنا نضع سمكا مؤقتا لها مؤقتا 

 از املقطع الجيولوجي نفسه.نصححه بعد اإلنتهاء من إنج

كما أن املعطيات الخاصة بالسمك قد ال تكون صحيحة دائما بدليل الخريطة الجيولوجية، على أن هناك حالة حيث يمكن حساب 

أو ذات ميل ضعيف ونتوفر على خريطة بها منحنيات التسوية، إذ يكفي أن حينما تكون الطبقات أفقية سمك الطبقات الجيولوجية 

اإلرتفاع الذي يوجد عليه جدار طبقة جيولوجية معينة واإلرتفاع الدي يوجد عليه سقفها على نفس السفح مثال ونحصل على نحدد 

 سمك الطبقة من خالل الفرق بين اإلرتفاعين.

 اخيرا يجب وضع الدليلين بقلم الرصاص ثم إعادتهما بالحبر الصيني بعد اإلنتهاء من رسم املقطع الجيولوجي.

 

 ملقطع الجيولوجي:إنجا  ا .2-3-3
بعد إنجاز املقطع الطبوغرافي ووضع دليل التطبق ودليل املقاومة على هامشه األيسر ننتقل إلى إلى إنجاز املقطع الجيولوجي نفسه من 

 خالل تتبع املراحل التالية: 

 نقل مختلف البروزات على الهامش األعلى للورق امللمتري  -

نقل مختلف الطبقات الجيولوجية التي يقطعها خط املقطع الجيولوجي وتسميتها برموزها ثم نقلها عموديا على خط  -

الدقة املتناهية حتى نتفادى اإلسقاطات املقطع الجيولوجي )إسقاط البروزات(، ويجب أن تراعى في هذه العملية 

نقل منحنيات التسوية كما يجب دائما أن نتأكد من حدود  الخاطئة، هذا ويتم نقل البروزات بنفس الطريقة املتبعة في

 البروزات ألن أي خطأ في عرض بروزات الطبقة الجيولوجية سينعكس على الشكل الخاص باملقطع الجيولوجي.

طريقة يأتي بعد ذلك العمل األهم وهو الربط بين مختلف بروزات الطبقات الجيولوجية بطريقة تمكن من تصور  -

عماق دون اإلبتعاد عن الحقيقة، ونشير هنا إلى أن هذا الربط له عالقة بنوع البنية الجيولوجية تموضعها في األ 

املدروسة: بنية رسوبية متطابقة أو بنية رسوبية غير متطابقة، هل هي بنية أفقية أو بنية أحادية امليل أو إلتوائية أو 

 إنكسارية.

متطابقة داية ألن باقي الطبقات الجيولوجية تقتدي بها إذا كانت البنية وعادة ما نبدأ بالطبقات الحديثة ونرسمها في الب

وألخذ فكرة دقيقة عن موضع املستوى التطبقي األسفل للطبقة الحديثة )أي الجدار( يمكن أن نتتبع بروزها على طول 

الجيولوجية يتطابق مع منحنيات وبطريقة متوازية مع خط املقطع فإذا كان املستوى األسفل للطبقة منحنيات التسوية 

التسوية أو يتجه بشكل مواز لها فهذا يعني أن امليل منعدم وأن البنية الجيولوجية افقية أما إذا كان بروز الطبقة 

 الجيولوجية يقطع عددا من منحنيات التسوية فإن املستوى األسفل للطبقة يصبح مائال.

وية أصبح امليل مهما، وقد نصل إلى بروزات مستقيمية تماما مهما كانت وكلما كان خط البروز غير تابع ملنحنيات التس

 طبيعة تضاريس املنطقة حيث يصبح التماس التطبقي عموديا.

بعد تحديد طريقة تموضع مختلف الطبقات الجيولوجية وبروزاتها على املقطع الجيولوجي يجب أن نحدد السمك  -

على دليل الخريطة الجيولوجية إذا كان متوفرا واملحافظة عليه بكيفية الخاص بمختلف الطبقات الجيولوجية باإلعتماد 

 منتظمة.
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إنجاز املقطع الجيولوجي نفسه ويمكن أما إذا لم يكن السمك محددا على الدليل فيمكن معرفته مباشرة من خالل 

ز الخاص بطبقة إقتراح سمك الطبقات الجيولوجية من خالل عرض البروز في عالقة مع امليل، إذ أن عرض البرو 

جيولوجية ما يكون متسعا كلما كان امليل ضعيفا وعلى عكس ذلك يبلغ عرض البروز حد أدنى حينما يصبح امليل 

عموديا، فإذا كانت الطبقة الجيولوجية موازية للسطح الطبوغرافي فإنها ستبرز على عرض يعادل إمتداد تلك الطبقة 

ودية فإن عرض بروزها يكون ضيقا، وبين هذين الحدين يمكن أن تتعدد نفسها، أما إذا كانت الطبقة الجيولوجية عم

بروزات الطبقة الجيولوجية حسب درجة ميلها، على أنه تجب اإلشارة إلى أن عرض البروز ال يرتبط فقط بامليل بل له 

تغير السمك بحيث ، ثم عامل اإلنحدار الطبوغرافي إذ يظهر في حالة عدم كذلك إرتباط أيضا بسمك الطبقة الجيولوجية

 أن طبقة افقية تبرز على امتداد كبير إذا كان اإلنحدار خفيفا بينما يصبح بروزها ضيقا حينما يكون اإلنحدار قويا.

 

 مفهومان أوليان يجب ضبطهما منذ البداية: -2-4
وجي فسمكها ال يتعدى بضعة تشير الخرائط الجيولوجية في بعض الحاالت إلى التوضعات السطحية ويستحيل تمثيلها على املقطع الجيول

يولوجي، في نفس اإلتجاه ال يمكن تمثيل التوضعات النهرية ما دام سمكها أمتار لذا يمكن اإلستغناء عنها وعدم تمثيلها على املقطع الج

 محدودا جدا كما يجب أال نعتبرها كحدود بروزات بالنسبة للطبقات الجيولوجية املجاورة 

بعد تمثيل الطبقات الجيولوجية وتحديد وضعيتها على املقطع الجيولوجي يجب بعد ذلك أن نمثل صخارتها وذلك بإستعمال رموز 

خاصة، وكل رمز مستعمل في املقطع الجيولوجي يجب أن يكون مطابقا للرمز املستعمل في دليل التطبق، كما يجب أن تكون الرموز 

 لوجية حتى تعكس التشويهات وطبيعة البنائية التي تعرضت لها.متناسبة مع حركات الطبقات الجيو 

ل أخيرا من املفيد الرجوع إلى دليل التطبق ودليل املقاومة التي وضعتهم في البداية إلعطائهما صورة نهائية من خالل القيام بتعديل محتم

 اص.للسمك على الدليلين معا ثم إنهاء العمل بإستعمال الحبر الصيني عوض قلم الرص

 تمثيل الطبقات الجيولوجية على الخرائط الجيولوجية وإنجا  املقاطع الجيولوجية: .2-4-1
تكون الطبقات الجيولوجية في الطبيعة مجتمعة وتشكل مجموعات تمثل بنيات جيولوجية متعددة، قد تكون أفقية، أحادية امليل، 

كي نتعرف على كيفية تمييزها على الخرائط الجيولوجية وعلى إلتوائية او إنكسارية، لذلك سنحاول دراسة بعض البنيات الجيولوجية 

 طريقة تمثيلها على املقاطع الجيولوجية.

 في البنية األفقية املائدية:  .2-4-2
: يتعلق األمر بطبقات جيولوجية توضعت على شكل أفقي في حوض رسوبي، وتكون هذه الطبقات مظهرها في الطبيعة -

ار وتراجعها وإما تضاريس مرتفعة نوعا ما بعد عملية رفع لكل املنطقة، هذه إما سهوال واسعة بعد إنحصار مياه البح

التضاريس املنضدية تتعرض للتعرية على هوامشها بفعل املجاري املائية املتعمقة نسبيا والتي تؤدي إلى بروز طبقات أقدم 

كثر إرتفاعا في حين نشاهد طبقات كلما زاد تعمقها إذ تظهر طبقات عديدة على السطح األحدث منها تشكل املستويات األ

 أقدم كلما إتجهنا نحو قعور األودية.

 األفقية بواسطة ثالثة طرق:يمكن أن نتعرف على البنية على الخريطة الجيولوجية:  مظهرها -

مشاهدة الخريطة الجيولوجية من بعيد تمكننا مسبقا من أخذ فكرة واضحة عن وضعية الطبقات الجيولوجية، وإذا  -

 لبنية أفقية فعال سنجد أنفسنا أمام حالتين: كانت ا

اي الطبقة غير متقطعة وفي هذه الحالة ستظهر طبقة واحدة على السطح الحالة األولى: إما أن املنطقة مستوية و  -

 ريطة نفس اللون على مساحة كبيرة.الحديثة عمريا ونشاهد على الخ
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الحالة الثانية: إما أن املنطقة غير مستوية مع تموج طوبوغرافي وتقطع بفعل عمل األودية وفي هذه الحالة يمكن ان  -

نشاهد عدة طبقات على السطح وتظهر على الخريطة عدة ألوان وتتخذ البروزات هيأة متعرجة، وتتميز بروزاتها بالتوازي 

 م امليل.مع منحنيات التسوية مع حضور لرموز تبين إنعدا

 

 في البنية األحادية امليل:  .2-4-3
يمكن لبعض الطبقات الجيولوجية التي تكونت في األصل على شكل أفقي أن تتعرض لتأرجح عام : مظهرها في الطبيعة -

دون أن تصبح ملتوية، وهذه الطبقات تكون إذن كلها مائلة في نفس اإلتجاه فتدعى بنيات أحادية امليل، وميلها يكون 

 ا، قويا أو عموديا.خفيفا، متوسط

ذ ينبغي التأكد إيل يجب التأكد من وضعية الطبقات، لتحديد البنية األحادية املعلى الخريطة الجيولوجية:  مظهرها -

من كون هذه الطبقات ليست أفقية بمعنى أن بروزاتها ليست موازية ملنحنيات التسوية، ومن جانب آخر ينبغي التأكد 

بمعنى أنه ليس هناك تكرار فوري لنفس الطبقة من جتهي طبقة في الوسط. وإذا تمعنا في مكان ما  بأنها ليست إلتوائية

من الخريطة الجيولوجية حيث البروزات يقطعها مجرى مائي سنالحظ أن هذه البروزات تكون منحرفة عن منحنيات 

يكون دائما موجها في نفس  Vحرف  وإذا كانت البنية فعال أحادية امليل فإن رأس كل Vالتسوية وترسم معها شكل 

 اإلتجاه، أما إدا كانت الطبقات عمودية فإن بروزاتها ال تكون منحرفة عند مستوى املجاري املائية بل تكون مستقيمية.

على رموز امليل إذا كانت موجودة على  امليل بسهولة إعتمادايمكن التعرف على اتجاه  امليل: وقيمة تحديد إتجاه -

الخريطة الجيولوجية على أنه يجب أن نشير إلى أن رمز امليل ال يعطي معلومات إال عن املكان الذي يوجد فيه، وفي حال 

الذي تشكلها البروزات حينما يقطعها  Vغياب رمز امليل يمكن تحديد إتجاه امليل بدقة إعتمادا على إتجاه رأس الحرف 

غير  Vفكلما كان  V، أما قيمة امليل فهي مرتبطة بشكل الحرف يحدد إتجاه امليل Vمائي بكيفية مستعرضة ورأس  مجرى 

 واضحا أصبح امليل ضعيفا. Vواضح كان امليل قويا وكلما أصبح الحرف 

 


