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:مدخل عام
والغالفالجو،الهيدروغرافيةالصخارة،)لألرضالطبيعيةالبيئةبدراسةالطبيعيةالجغرافيةتتميز

,-litho)،(الحيوي hydro-, atmo-, et biosphère)البشريةاألنشطةمعتداخالتهاوكذا.

الاأننيعني،الهيدروغرافيةجزأتهوماالطبوغرافيةفيمحدداكانهوماإلىدراستهافينرجع

الطبوغرافيبالتقطيعبالتعريفنكتفيبلالمعقدة،الجيولوجيةوالدراساتالجزيئاتفيندخل

التحليليقفالمرحلةهذهفيعمليا.والتكتونيةالصخارةمنانطالقاوالهيدروغرافي

وحدةمثال،واحدةمورفوبنيويةوحدةلدراسةاستعمالهايمكنالمنهجيةوهذه،المورفلوجي

...الريفأوالمتوسطاألطلس

لتضاريس،اوأشكاللمظهركدراسةالبنيويةالجيومورفلوجيةتتحددالطبيعية،الجغرافيةمجالوفي

مظاهرالتاريخفهمنحاولوكجغرافيين،.تشكلهاالتيالعواملوكذاوتطورها،أصولهامتضمنة

اربوالتجالميدانية،المالحظاتطريقعنالمستقبليةتغيراتهااستقراءوكذا،وديناميتها

Modélisationالرقميةوالنمذجةالجيوفيزيائية numérique.



تحددوهيالجيولوجية،البنيةمععالقتهافيالتضاريسبدراسةالجيوبنيويةتهتم

يعةطبحسبتحدداألساسيةالمعالمأنبمعنىالبنيوية،األشكالوترتبوتصنف

التضاريسينبالتقابلهذا.(التكتونيةالبنية)ووضعيتها(الليتولوجيةالبنية)الصخور

عنبرتعالبنيويةاألشكالألنوتفسيراتها،األشكاليعطيالجيولوجيةوالمعطيات

حينيفهياكلها،يشكلفيهامقاومةاألكثرحيثالتعرية،أمامالصخورتصرفطبيعة

.للتعريةيرةالمتغاأواالنتقائيةالميزةتنشطوبهذاللنحت،تخضعالهشةأوالضعيفةأن

.ولوجيةالجيالبنيةمعطياتالجيومرفلوجيةتستعملوصف،كلوقبلاالتجاههذاوفي

تالمجموعاوكذاالبنيوية،واألشكالاألنواعتصنيفيتبعهاألخيرةهذهوتفحص

إلىبناؤدييالتصريف،تنظيمعلىتمارسهالذيالتأثيرأنكماالكبرى،المورفوبنيوية

.الهيدروغرافيةمععالقتهاضبط



بعينأخذناإذاإالتامايكونلناألرضسطحأشكاللتنوعالتفسيرهذاأنإال

كعنصرجيةالجيولوالبنيةتنوععلىيعتمدالموازياآخرتفسيرااالعتبار

أالالُمؤثِرملالعافيالحاصلوالكيفيالكميالتفاوتعلىوإنمافيه،مَؤثرٍ 

خطمنعرضياأينطاقيايختلفاألخيرهذاأنوالمعروف.المناخوهو

يعنيور،الصخمقاومةسلميختلفالمناخوباختالف.القطبينإلىاالستواء

مقاومة،السلمقمةفييوضعماغالباالذيالَكرانيتمثلصلباصخراأن

فيأكبرعةبسرفيتحللالكلسأما.الرطبةالحارةالمناخاتفيمناعتهيفقد

ألشكال،اتعقيدفييساهمالتداخلهذا.والرطبةالباردةالبيئةحيثاألماكن

.المرفلوجيةالدراسةتعقيدوبالتالي



I المغربية الكبرى الجيوبنيويةـ  التضاريس والوحدات

كبيرالاألطلس)جبالمنالكبرىالمغربيةالتضاريسيةالوحداتكلفيتتمثل

بينمنوحدهالمغربيتفردحيث،(بتقسيماتهموالريفالمتوسطواألطلس

أندنجإذالجبال،لهذهعاليةقممعلىباحتوائهالكبيرالعربيالمغربدول

الريفإقليمتقطعم1500منتسويةبمنحنىتحدالمرتفعةالجبليةالسالسل

ذيالالصغيرواألطلسالوسط،فيوالكبيرالمتوسطواألطلسالشمالمن

الجنوبمناتجاهها.الصحراويةوالهضابالكبرىالسهولعلىيطل

تفوقمقمعدةعلىالكبيراألطلسيحتويحيث.الشرقيالشمالنحوالغربي

تدليوجبلم،3607تكنوستيوجبلم،3555أوليمجبلمنها)م3500

م،4001ْندرنأدرارجبلمنها)م4000تفوققممهناكبل،(م3905

مةقأعلىعلىتحتويالجبليةالكتلةهذهفإنوأخيرا،(م4071مَكونوجبل

.م4165توبقالجبلقمةوهيالمغربفي

تشوكتجبلفيم2786)مهمةأيضافاالرتفاعاتالمتوسطباألطلسأما

االرتفاعاتهذهكذلكنجدكما.(بوناصرفيم3340وبويبالنفيم3172و

فيم2531)الصغيراألطلسوفي؛(تدغينفيم2456)الريفسلسلةفي

.(سروةجبلفيم3304ونمنصورأملولفيم2712أكليم،



لالسواحطولعلىتطورتالمغرب،منكبيرةأجزاءفتغطيالكبيرةالسهولأما

ولو،،مارتيل)والمتوسطية(وسوسودكالةوالشاويةالغرب)األطلسية

السهولهذه.(والحوز،تادلة)الداخلوفي(ملوية)الشرقوفي(وطريفة

والشاوية،لدكالةبالنسبةم300ـ100بينأمتارببضعةيختلفارتفاعها

.لملويةبالنسبةم1000منوأزيد

تركةمشخاصيةلهاتباينهارغمأنهإالشاسعة،مساحاتعلىفتمتدالهضاب،أما

الوسطىالهضابدرجاتفيواضحاهذايظهرإذالمنضدي،المظهروهي

بهالشالكبرىالحماداتفيواضحةونجدهاالمتوسط،األطلسكوساتوفي

شالعرائهضبةهناكانخفاضااألكثربينومن.الصحراويةأوالصحراوية

عمومايتراوحارتفاعهاحيثالبحرحتىتقريباتصل،وزعيرزموروهضبة

بينما)السايسهضابوتشكل.م100تحتتنزلبلم،400و200بين

حيثمنالثانيالنوع(م900ـ500)الفوسفاطوهضبة(م700و500

فعةمرتبلمرتفعةمجموعةفيشكلالثالثالنوعأما.المتوسطةاالرتفاعات

والهضابالمتوسطاألطلسوكوساتزيانكهضبة(م1500ـ1000)جدا

.الشرقيةالعليا

يوهالكبرىالحماداتتمتدوالصحراوية،الصحراويةقربالمناطقفي،وأخيرا

وحجرية،عاريةوتارة(الرق)بحصىمغطاةتارةقاحلة،هضابعنعبارة

أوزلةمنعمتنوعةتضاريستنتشركما.(العروق)بكثبانمغطاةأخرىوتارة

بينمايسلبارتفاععلىتكوناألحيانبعضفي(سبخات)مغلقةمنخفضات

في،طرفايةمنطقةسبخة)الحاليالبحرسطحمستوىتحتم50ـ40

.(وَكمَكموَكيروبودنيبدرعةحمادات



الكبرىهامحاورتشكيلتاريخيبدأبها،الكبرىالمجاريبشبكةإالنهتمالالتياألوديةأما

في.الرابعالزمنخاللإاليتملمالرئيسيةاألوديةعزللكنالثالث،الزمنأواسطفي

إماوذلكاألصلي،خطهاعنمنحرفةمجاريلهاأصبحتالمائيةالمجاريهذهأنحين

أوإليجابياالتغييرأوالمناخية،التحوالتأوالصخور،طبيعةأو،تكتونيةلحركةنتيجة

لأصيرجعحيث.العملهذاعنالمسؤولةهيالعواملهذهكلالبحر،لمستوىالسلبي

مرتفعةمناطقخلقيعني،والطبوغرافيالبنيوياإلطاربناءحقبةإلىالكبرىاألودية

منالمتجهةواألنهاراألوديةخلقتالجديدةالمنحدراتحسبألنمتهدلة،وأخرى

اتاإلرسابمنهائلةبكمياتمحملةوالسهول،الهضابإلى(الدير)االبطاتنحوالجبال

توجدالتيالصلبةالصخوربعضعبورضرورةأنإال.األحيانبعضفيالبحرحتى

ده،وروافسبوواد)سابقةطبوغرافياتفيالتعمقعليهاحتمتالمجاريطريقفي

وادثالحمختلفمعاألوديةتكيفتأخرى،مناطقفيأما.(البليوسينقبلبهت،وواد

.زيزلوادبالنسبةالشأنهوكماالشابةوالتضاريسالحديثةالتكتونية



IIـ التاريخ الجيولوجي ودوره في بناء التضاريس المغربية الكبرى.

فالصورpaléogéomorphologieللمغربالقديمةبالباليومرفلوجياتذكيرالواقعفيهو

ومحاولةتركيبإعادةفإنلذاأخرى،إلىجيولوجيةحقبةمنتغيرتللمغربالمرفلوجية

:هامنألسبابجداصعبةعمليةيعتبرالقديمةالمرفلوجيةالصورلهذهواضحةفكرةإعطاء

.بالمغرمرفلوجيةأوجهتعددعنهنتجماوهذاالمغرب،فيوتراجعهاالبحارمنكبيرلعددغمرـ

عطيتكلسيةإرساباتعرفتالتيالمناطقمثالترسبت،التيالصخورطبيعةفيالتغييرـ

.كارستيةتضاريس

طياتعطيتعنيفةكانتإذا؟بسيطةأوعنيفةالتكتونيةهذهكانتهل،والتكتونيالبنائيالعاملـ

.الوسطىكالهضبةميزيطاتعطيبسيطةكانتوإذاالريف،فيحدثكمازاحفة

جعيرالكبيرةالمغربيةاألوديةجلألنالقديم،المائيالجريانودوركبرى،بحيراتوجودعدمـ

.والفالفرانشيالرباعيإلىوأساساالميوسينأواخرإلىعمرها

إلىوجيةجيولحقبةمناألخرىهيتغيرتالمغربفيالقديمةفالمناخاتالمناخ،تغييركذلكنجدـ

.أخرى



إعادةسهلةدائماللمغربالقديمةالجغرافيةالمالمحليستعموما

غمرفردية،أومركبةإماعواملتأثيرعننتجتألنهاالتكوين،

للصخور،قاريأوداخليبحريأصل:متباينجدبحريوتراجع

ئيةالماوالمجاريالضاياتأثر،التكتونيةللحركاتضعفأوعنف

هيدللبالالحاليةالجغرافيةالطبيعيةالمظاهرأنيعني،والمناخات

منذأياألول،الزمنمنذطويلةوتحوالتتغيراتنتيجة

كانتحيثالحالي،قبلسنةمليونGeorgien570الجيورجي

منلةهائكمياتوضعإلىذلكفأدىكلها،البالدتقريباتغمرالبحار

.وكوارتزيتوحثوكلسشستإلىتحولتالتياإلرسابات



ففي،يرةبيمطوأخرىمطيرةفتراتإلىفتنقسمالرباعيةالمناخيةالتقلباتأما

لمرتفعاتافيللصخورالميكانيكيةالتعرية/التهشيمنشطالمطيرةالفترات

تتاتالفحملتالتيوالذوبان،الجمدفتراتتعاقبوخصوصاالبرد،نتيجة

نفسيف.األوديةقيعانفيورسبتهالسفوح،فوقالمنتشرالسيلبواسطة

.ةوالمتراكمالمختلفةالسطحيةالتكويناتفوقالترباتتتطورالوقت

مطيرةالبيإلىالمطيرةالفتراتمنالمرورأثناءمعكوسةتقريباالتأثيرات

فوقالموادونقلالمرتفعات،فوقالصخورجمدانحصارمعبتوازن

تقعالتيالكلسيةالمناطقفيأما.المائيةالمجاريتعمقوبدايةالسفوح،

اسطةبووالقشرنةالقشراتفيهاتتكونقاحلةنزعةذاتمناخيةأوساطفي

.لكلسبامشبعةتكونالمائيةالفرشاتحيثالمنحدرات،بعضفوقالنشر



وعة،متنجدالرباعيفترةخاللالمناخيةالتقلباتعلىوالدالئل

ثم،الحصىوتسطيحالدملكةاألطيان،تحوالت)رسابيبعضها

واناتالحيبصمات)بيومناخياآلخروبعضها،(القديمةالتربات

ووحيدوالفيلةالنهركأفراسحالياالموجودةغيرالمدارية

يفالمتبقةالمعتدلاألصلذاتواألشجار،(والتماسيحالقرن

Acacia)الصحراء raddiana)،وجود)بشريهوماوبعضها

علىمنقوشةوبريةأوأليفةحيواناتمعمهمةمساكن

.(الصخور



فيمعقد،وطويلجيولوجيبتاريخالكبرىالمغربيةالتضاريسالوحداتتفسر

كانسنةمليار3حواليمنحيثوالبحر،إفريقياسوىتكنلماألصل

هامشالعلىيقعالذيللميزوَكيالكبيرالمحيطتحتالزالالحاليالمغرب

ريقي،اإلفللرصيفالشماليةالهوامشفيأي"االستوائيةللقارة"الشمالي

لكنهماوالمتحركتين،الكبيرتينالكتلتينبينااللتقاءنطاقفيويوجد

مواتيةالعواملحيثمطاطيبحريتحتومجالصلبةقارة:مختلفتين

نتيجةكبيرةجبليةسالسللتكوننتيجةوأحيانااألراضي،ورفعلاللتواء

يةكمبرقبلسالسلإثرهاعلىوتطابقتتشكلتانتهاضيةدوراتثالث

.ألبيةوسالسلهرسينيةوسالسل

III المغربيةـ مراحل بناء الوحدات التضاريسية



صخورهاالمغربية،الصحراءمنوجزءالصغيراألطلسقاعدةتشكيلمنمكنتسنة،مليار2منأزيد:كمبريةالقبلالسالسلـ1

.(سنةمليون250و550بين)األولالزمنبحرطرفمنواكتسحتالتعريةطرفمنحطمت

اليحوالجيورجيخالل)األولالزمنبدايةمعإالممكنةالمغربباليومورفلوجيةبناءإعادةتعتبرال:الجيورجيالزمنفي1ـ1

إلىحولتتالتياإلرساباتمنهائلةكمياتوضعإلىذلكفأدىكلها،البالدتقريباتغمرالبحاركانتحيث،(سنةمليون570

zonesالَكرانيتيةالنطاقاتتظهربدأتكما.وكوارتزيتوحثوكلسشست granitiques،وبعد.المناطقمنالعديدفي

وقد.تيةوكوارتزيوكلسيةشستيةصخورمنهاومتعددة،مختلفةصخورمنتتكوناألولللزمنعميقةتراكماتنجدالجورجي

.المتحولةالكتلمناألولىالوحداتانتشارإلىاألولالزمنصخورمنالمكونةالمناطقهذهأدت

لسالكمنمهمةجدإرساباتإنتاجعلىالمتعددالبحرياالكتساحنتيجةالثانيالزمنعمل:الثانيالجيولوجيالزمنمرحلةـ2

واألطلس،الكبيرواألطلسالريفبَقعورمختلفينوعمقامتدادلهاالتيالكبيرةاألخاديدفيتوضعتوالصلصالوالدولومي

ألخيراهذاضمحيثالصغير،باألطلسخاصةنهائيابارزةأصبحتجزربوجودالمناطقتغيرتالمرحلةهذهوخالل.المتوسط

حيث،أخرىمرةاألحداثتغيرتالثانيالزمننهايةوفي.البحرطغيانالوحدةهذهشمالوسادالقديمة،اإلفريقيةالقاعدةإلى

.الصغيرباألطلسالقديمةالكتلةإلىشماليةمناطقنضمأصبحنا



قسمنأنويمكنالبحر،تحتكانتجديدةمورفوبنيويةوحداتخاللهاتكونت:الثالثالزمنمرحلةـ3

حدةواأللبيةالحركةكونتاألول،القسمفي.أعلىوآخرأسفلثالثزمن:قسمينإلىالحقبةهذه

سايسةبحيرهيشاسعةبحيراتظهرتالثالثالزمننهايةوفيوالريف،والمتوسطالكبيراألطلس

وادبمصوخليج،تازةوالطواهرـوملوية،،سبوخليجمنهامختلفةخلجانوكذا،َكريروبنوالحوز

كبيرجزءيغطياألطلسيالمحيطبقيكما،..لوووادمرتيلوادمصباتفيصغرىوخلجانسوس،

.الحاليةالقارةداخلكلم60عمقإلىالقارةمن

عاقبتمظهرتحتيبدوالمغربكانالثالث،الزمننهايةعند:الرابعوبدايةالثالثالزمننهايةفيـ4

منابتداء  أنهإالكبيرة،ضاياتأوالبحرطرفمنغمرتمنخفضاتتفصلهاجبليةسالسل

وخصوصايسللتضارالرئيسيةالعناصرتشكلالتكتونيةالمراحلمنأخيرةسلسلةنجدالبليوسين

:النتيجةفكانتالبالدمجموعرفعتالمتأخرةالتكتونيةالمراحلهذه.الجبليةاألحجام



االتساعقليلةمناطقيحتلاستمرالذيللبحرعامتراجعأوال.

فكانت،الثالثالزمننهايةضاياتمنالعديدجفاففيالمباشرغيرأوالمباشرالسببكانتالمراحلهذهثانيا

.الغربوبعدهاوملويةوسوسوالحوزوالشاويةودكالةسايسوهضابسهولإخالءهيالنتيجة

،وفي،(صاغروجبل)الصغيراألطلسوفي(سروةجبل)األطلسجنوبأخدودفيالبركانيالنشاطإعادةثالثا

لشمالاوفي(وتمحضيتأزروبينما)المتوسطاألطلسكوسوفي(وخنيفرةتداسبينما)الوسطىالهضبة

.مليليةمنطقةفيالشرقي

الرابعالزمنبتوضعاتبعدفيمااختلطتاألخيرةهذهوقارية،بحريةرسوبيةبمراحلأيضاتترجمالبليوسينمرحلة

لهاتاإلرساباهذه.أدنىمستوىفيطبوغرافياتقعمناطقإلىتحملأنقبل(سنةمليون4:فالفرانشيةتسمى)

.مترا12منأكثرإلىسمكهايصلحيثعرباوةوحولالمعمورةفييوجدالذيمثلمتميزقانيأحمرلون

الإيبقولمالحالية،حدودهإلىالبحرتراجعمعكلهاالخلجانوتراجعالبحيراتبإفراغالصورةتمتعموما

ـالميسينيةفترفيإبيريالجزيرةتابعجزيرةشكلعلىفبقيالريفأمابملوية،متصالكانألنهالغربخليج

وحداتتشكلتوبهذا،البليوسينقبلطارقجبلمضيقظهرحيثMessénien-Pontienالبونتي

.جديدةمورفوبنيوية



بتحولالعامالمظهرتميز،(األخيرةسنةمليون2)الرابعالزمنخالل:الرابعالزمنـ5

فيديةاألوبتعمقتميزالداخلوفيالبحر،مستوىتغيربسببآلخرمكانمنالشط

.بيرةكغرينيةكمياتتوضعتحيثواسعة،أوديةبحفراألحيانبعضوفيأماكنها،

تدلالمعالمناخبيندبدباتعدةعرفتالبالدألنالمناخية،الظروفسببهكلهوهذا

األوربيةوالبيجليديةالجليديةفالمراحل.الجافالفصلذومداريالشبهوالمناخالرطب

ونتتكجدا،الباردةالفتراتفخاللالمغربية،والبيمطيرةالمطيرةالمراحلتوافق

المناخنألبعدها،واختفتالكبير،لألطلسالعلياالقممفوقصغيرةوجالداتارتاجات

.لهامالئمايكنفلمالحاليالمناخمنيقتربالالحق

ثانويةأنهابنقولأنيمكنأشياءبإضافةللمغربالحاليةالصورةتكونتالحقبةهذهوخالل

الصورةرتغييأنكمامهما،ارتفاعاالجبليةالسالسلعرفتالرباعيففي.مهمةولكنها

.دةجديمورفلوجيةوحداتخلقللوحدات،األفقيةالصورةبموازاةللمغربالعمودية



(براكينأوةتكتوني)الداخليةالقوىبينتضادعنناتجةللمغربالحاليةالتضاريستعتبرعموما

علىعنهمتعبرالجيومرفلوجيةوالخريطة.(التعريةعوامل)األرضيةللقشرةالخارجيةوالعوامل

لسطحالدائمةللحركةلحظيشاهدإالليستالممثلةاألشكالألنمؤقتة،جدحصيلةشكل

هذال.الغدعالمأواألمسعالموليسحاليا،فيهنعيشالذيالعالموجهإالتعكسوالاألرض،

طويلجيجيولوبماضي(أوديةسهول،هضاب،تالل،جبال،)للتضاريسالكبرىاألشكالتفسر

البنيوية،جياللجيومرفلوالعلميةالدراسةهدفيبقىلذا.الحاليةأوالقديمةالمناخاتتقلبوبعامل

وتفسيرها(Morphométrie)وقياسها(Morphographie)التضاريسوصفهو

(Morphostructure et Morphogenèse)وتأريخها(Morphocronologie)وترتيبها.

،(ناميةمورفودي)تحوالتهوفهم(باليومورفلوجيا)القديمالمنظرتكوينإعادةكهدفأيضاولها

(رضيةاألالقشرةمنالصلبالقسم)الليتوسفيربينإلتقاءنطاقهودراستهانطاقأنيعني

يوسفيروالب(الغازيالغالف)الجويةالطبقةوالستراتسفير(السائلالغالف)والهيدروسفير

يضافالتيعريةالتوأشكالالبنيويةالتضاريس:كبيرتينمجموعتينتحتوتجتمع،(االحيائيات)

.التراكمأشكالإليها



IV ورسابيةصخارية، مفاهيم والتطبقدور الصخارة ـ.

تهتمأخرىعلومهناكأنوالحقيقةالتضاريس،أشكالعلىالتأثيرفيألهميتهانظراالجيومورفلوجيةالدراساتإطارفيتدخل

رسابةالوعلمالجيولوجياعلممثلالعلوم،هذهاختصاصحولهايتمحورالتيالرئيسيةالمادةباعتبارهاالجوانبهذهبدراسة

sédimentologie،يفهاوتصنبأنواعهاالصخورعنفكرةألخذالعلومهذهتقدمهاالتيالمعطياتعلىنعتمدسوفأنناعلى

.وتكوينها

ورالصخألهميةونظرا.باطنيأوقاريأوبحريوسطفيإمانشأتمتحولةأورسوبيةأوباطنيأصلمنإماهيإجماالوالصخور

وسطفيسبةالمرللصخوربالنسبةخصوصاترسيبهاظروفعندقليالنقفسوفالجغرافي،التوزيعفيومكانتهاالرسوبية

.بحري

lesالحيياتمنأصنافالبحارأعماقفيتعيشفهناكالوسط،لهذاالمميزةالخصائصبأهمنذكرشيءكلقبل micro-

organismesظروفالاختالفأنكما.البحريةوالتياراتاألعماقظروفباختالفوتنتشرتتنوعنباتية،أمكانتإحيائية

اإلرساب،قومناطالنقلمناطقبينالتمييزيمكنحيثالقارةمنالقادمةالموادتوزيععلىتؤثرالقاريةوالمائيةالطبوغرافية

أواتالدلتأوالخلجانعبرالبحريالوسطإلىللتعريةخضعتالتيالموادمختلفنقلعلىالقارةمنالقادمةاألنهاروتعمل

.القاريالرصيفوإرسابالساحلياإلرساب



اإلرسابات البحريةتصخرـ مراحل 1

أوالوسطنحوالمندفعةالمائيةالتياراتبفعلالموادهذهإليهوصلتأنبعدالبحار،وسطالكبرىاألعماقفياإلرسابيتم

لفةمختبكمياتتحملالمياهبواسطةالذائبةالموادألنالكيماوي،اإلرسابهواألعماقهذهفيالمهم.الجاذبيةبفعل

عهاموتتوضعالبحارأعماقفيلتتوضعونقلهاتحضيرهاعلىعملتالتيوالظروفتحللهاودرجةمصدرهاحسب

فيهاؤثرتذائبشكلعلىاألعماقإلىوصلتالتيالموادمنوغيرهاواألمالح(وحيوانيةنباتية)الميتةاألجسامأيضا

لمراحعدةمنمرورهعبرصخرينشأ(الجيولوجيةالعصوركلعبرحدثكما)البحرتراجعوعند.والضغطالحرارة

طريقفياإلرسابيعرفهاالتيوالتحوالتالعملياتمجموعوهيDiagénèseالتصخرهيواحدةكلمةفينلخصها

(..لبوتصوإذابةوحرارةضغطمن)والفيزيائيةالكيماويةوالتحوالتالعملياتكلالمراحلهذهوتشملالصخر،نشأة

روريالضالفحميالغازوتوفيرالمكوناتبعضبهضمالكيماويالوسطتحضيرفيالمجهريةاألحياءتساهمحيث

يوف.آخرإلىمكانمنالمذابةالموادهذهونقلالمعادنوتحريكحلحةمستوىعلىتنشطجهتهامنالمياه.للتحلل

ومعادنها،باتالحتلكبينيربطلحامتشكيلفيجديدمنتصلبتوالتيالمذابةالموادتلكتتسببقدالتجفيفحالة

حسبدةجديمادةتعطيوالتكتونيةوالحرارةالضغطبفضلالتيالمكوناتتعقدمرحلةعبرالتصخريتمذلكوبعد

.يلالتشكمستوىعلىمختلفةقدراتوذاتوالتماسك،والنفاذيةالصالبةمختلفةموادلتتشكلالتصخرظروف



Stratigraphieالستراتيغرافياأو التطبقـ 2

تتابعرسابيةإفواصلأوبفاصلينمحددةإرسابيةوحدةأوطبقةتشكلطبقات،شكلعلىالبحرقعرفيتوضعهايتمالتيالموادإن

وسطالاضطرابأوهدوءحسبوأيضايلحقها،الذيوالتطبقالترسيبظروفتقتضيهماحسبمختلفينوسمكنظامفي

أيضارتعبكما(كاربوناتيةمحلوالت:بيضاءالقارة،منطين:حمراءمثال)بلونهاالتاريخذلكعنتعبروهيلها،المحتضن

.فقطجاذبيةالبفعلالترسيبيكونعندماأفقيةشبهالطبقاتتكوناألصلوفي.تعاقبهاونظامموادهابتالحمالظروفتلكعن

ماك،التكتونيةطرفمنهبوطأورفعأوالضطراباتيتعرضالرسوبيالحوضأوالبحرقعرألنالحالةهذهنجدقلمالكن

.الترسيبهدوءعلىالبحريةالتياراتتؤثر

مثالالرياحفالنقل،عواملوببعضالترسيببظروفمرتبطةاستثناءاتهناكلكنأفقية،األصليوضعهافيالطبقاتتكونعموما

الطبقاتأفقيةعلىأيضايؤثرالعنيفالسيل.الموادأفقيةعلىمؤثرااألمامنحويندفعالجليدأنكما،التطبقأفقيةعلىتؤثر

.األفقيةمنبعيداالترسيبتجعلالمائيةاالضطراباتأنحيث

ابطبقات مائلة نتيجة ظروف اإلرس

تيار ناقل

(نهري أو بحري)حوض رسوبي : 1شكل رقم 



صورةٍتعبرٍعنٍاختزالٍماليينٍالسنينٍوحقبٍمختلفة



يعرضالذيالمهمالعاملوهو،التكتونيةهوالطبقةوضعيةعلىيؤثرعاملأهمأنإال

يخلقأنالتطورهذاشأنومنجديدة،ألماكنبحريغمرإلىيؤديأوللتعريةالطبقة

ينمهمتظاهرتينوهماالتوافق،عدمأواإلرسابيةبالثغرةنسميهماأهمهاإرسابيةحاالت

يفالعامةفالقاعدة.جيولوجيةخريطةأومنطقةلجيولوجيةفحصكلعندبهمايهتم

منجية،الجيولووالحقبللتاريخموافقبشكلالمتراكبةالطبقاتتتابعأنهوالترسيب

يثبتالحاالتبعضفيالتطبقفحصلكن.السطحفيالحديثةإلىاألسفلفيالقديمة

غيابيف(الثانيالزمن)الكريطاسيطبقةموادمنمثالفنمرمعينة،حقبةيناسبماغياب

ثغرةحالةفيالحالةهذهفيفنكونالقديمة،القاعدةإلى،الجوراسيلتوضعاتتام

لم)األصلفيإماوجودهامنععاملظهورإماهووجودهاعدمفيوالسبب،إرسابية

كانماوأزالتالطبقةترسيببعدجاءتالتعريةأنأو؛(المنطقةيغطلمالبحرألنترسب

.المنطقةعرفتهالذيالتاريخعنفكرةتعطيألنهامهمةالظاهرةوهذه.قبلمنمرسبا



متوافقةإرسابيةسلسلة : 2شكل رقم 
Série sédimentaire concordante

(2ثغرة )بالتخديدعدم توافق : 3شكل رقم 
Discordance de ravinement (lacune de 2)

سطح عدم التوافق الزاوي 
Discordance angulaire

ة، تعرضتت لتدفع بنتائي ثتم تعريت4إلى 1الطبقات من 

األفقيتة فتي 5بعد ذلتك وقتع غمتر بحتري جديتد رستب الطبقتة 

بتين األعلى، فأصبح سطح التعرية مدفونا وظهر عتدم توافتق

.الحديثة في األعلى5األولى والطبقة 4الطبقات 

.la discordanceأو التنافر / وهناك ظاهرة ثانية ال تقل أهمية في التأريخ الجيولوجي وهي حالة عدم التوافق

123
4

5

1

3

1

2

3

ما معا                                                         أو التعرية أو هللتكتونيةوخضوعها إما اإلرسابيةيعكس وضعيات مختلفة للسالسل : 4الشكل 



(صور قرب وزان)بالتخديدشكل عدم التوافق 



Vـ التضاريس البنيوية

القديمةالكتلتضاريسـ1

للتعريةسطوحأوسطحبواسطةلتسويةخضعتوالمتحولةالصهاريةالصخورمنتتشكلالتيالقديمةالجبليةالسالسلتوافق

الزمنالغالبفي)حديثةحقبةفيRajeunisتشبيباالقديمةالكتلهذهعرفتوقد.الجيولوجيةالبنياتتجزيءعلىعاملة

الشيستكالهشةالصخورفيبتعمقهاجديدمنإثرهعلىاالنتقائيةالتعريةتدخلتوانكسارا،ارتفاعاعرفتحيث،(الثالث

SchistesوالميكاشيستMicaschistes،منبارزةبتضاريسحادامظهراالقديمةللكتلأعطتعميقةمنخفضاتفأنشأت

.والَكرانيتGneissكالغنيسالصلبةالصخور

:منهامتوسطةجباالمنهاجعلتالقديمةالكتلهذهشكلتالتياالرتفاعاتمثال،أورباففي

(Highlands, 1343 m) ; (Vosges, 1426 m) ; (Forêt-Noir, 1493 m) ;

(Massif Bahémien, 1603 m ; Massif Central, 1702 m)  .

-plioرباعيةبليوـانكساريةتكتونيةبواسطةاألمتارمنآالفعدةإلىترتفعفهيالوسطى،بآسيالمثيلتهابالنسبةأما

quaternaire،جبالمنهاالعالمفيارتفاعااألكثربينمنتعدعلياجباالشكلت:(Tian-chan, 7439m ; Altaï, 4506

m ; Saïan, 3492 m).دأخاديعلىتشرفالميل،أحاديةمنعزلةكأحجامتتمثلضعيفةأبعادذاتالكتلبعضهناكأنكما

.المحاذيةالرسوبيةاألحواضغطاءاتتحتببطءوتغوص،فتاتيةبموادمردومة



اندفاعيهاأصلالمتحولة،الصخورذاتالمناطقفيوكذاالَكرانيتيةالمناطقفيأساساالتضاريسهذهفتوجدبالمغرب،أما

(roches éruptives ou endogènes)دتأ،رسابيةبصخورمغطاةصخوروهيوالثالث،الثانيالزمنَكرانيتمنتتكونألنها

:كثيرةأماكنفينجدهاالجغرافيتوزيعهاناحيةومن.إبرازهاإلىالتكتونيةالحركات

Chainesالهورستسلسلةفيوخاصةالشرقيبالمغربالعليابالهضابـ des Horsts.

.بالخصوصتادلةومنطقةملويةواديمناألوسطبالجزءـ

.والجبيالتالرحامنةبسلسلةـ

.والمنتوزعيرولماسمنطقةفيخاصةMesetaالميزيطافيكذلكونجدهاـ



ههذفيهانجدكبرىأخرىمناطقهناكوبالعكسصغيرة،مساحةمنمكونةاألجزاءهذهكل

منلكتلاهذهوتزيد.الزاتوجبلأوريكابجبلالكبيراألطلس،مثلالَكرانيتيةالكتل

بلقماَكرانيتيةصخورمنجلهيتكونحيثالصغير،األطلسفيالمساحةحيث

دوسكروبجبلزناَكةومنطقةسيروةوجبلوأوَكناتصاغروبجبلخاصة،كامبرية

Dorsaleالرَكيباتوفي،إفنيوكتلة de rguibat.

حيثار،والحالمتوسطيالمناخيبالتأثيرمرتبطةمعينةتضاريسنجدالمناطقهذهكلفي

خورصعليهاتشرفمنخفضاتفيالَكرانيتوجودإلىالمناخيالتأثيرهذايؤدي

والرانيتالكَ فييحدثالذوبانأنهذاومعنى.(ريوليت)وبركانيةوكوارتزيتيةكلسية

وتيتالبيالسوداءالميكامنالمكونالَكرانيتفيخاصةاألخرى،الصخورفييحدث

Biotite،البيضاءالميكاذوالَكرانيتفيأقلوذوبانMuscovite.



طاالنبسامرحلةهياألولىالمرحلةأنالقوليمكنحيثمختلفة،تعرياتإلىالمناطقهذهتعرضتعموما

ففي.امعتعريةسطحسيادةثالثةومرحلةكبيرة،محدباتوتكوينللمنطقةارتفاعهيالثانيةوالمرحلة

حاجربالتسمىمعكوسةتضاريسوجودإلىأدتمنخفضاتحفرفيهاتمالمحدباتمنالمكونةالمناطق

Boutonnières،وجبلأوَكناتبجبلخاصةشاسعةنجدهااألخيرةهذه.تحدبيمنخفضعنعبارةوهي

.الصغيراألطلسمناألشكالهذهمننماذجوسنعطي،تازناختومنطقةصاغرو



كردوسخريطة جيولوجية مبسطة لكتلة جبل 



Boutonnièreزناَكةبوطونييرـ de znaga،الصغيراألطلسفيويوجدالمنخفضاتهذهأكبرهو

بهوتحيطكلم45طولهيصلجداكبيرمنخفضعنعبارةوهو،سيروةجبلجنوباألوسط

توجدكما،الَكرانيتمنأساسامكونالمنخفضهذاقعربينما،الريوليتنوعمنبركانيةصخور

مكونةإماوهيالمنعزلةالجبالمنعددنجدالمنطقةهذهوفي.هشةشستيةصخوركذلكبه

متر1900إلىالتحدبيالمنخفضهذاعمقويصل،الَكرانيتكتلمنأوصلبةمحليةصخورمن

.المنخفضهذامنالغربيةالمنطقةفيمتر1700و1600بينوماالشرقيةالمنطقةفي



Boutonnièreتافراوتبوطونييرـ de Tafraout:

جبلكتلةمنالشرقيبالجزءمنخفضايشكل

كلم40طولهيصلالصغير،باألطلسكردوس

طبيعةفيزناَكةعنويختلفكلم،20وعرضه

المنطقةفينجدحيث،بهتحيطالتيالصخور

،تيةَكوارزيصخورمنالمكونلكستجبلالغربية

صخورفنجدالمنخفضبجنوبأماشماال،

الريوليتصخورتوجدالغربوفي،دولوميتية

.البركانية

أنويةالملتالرسوبيةالقديمةللبنياتيمكنوأخيرا

أعرافاتعطيفاالنتقائيةالتعريةبتدخلتشبيباتعرف

فيةمتعمقومنخفضاتالصلبةالصخورفيمشكلة

تسمىتضاريسمشكلةالهشة،الصخور

.األبالشيةبالتضاريس



Boutonnièreالَكراكرةبوطونييرـ d’El Graara:

ومتحولة،ةَكرانيتيصخورمنتتكون،إيفنيكتلةفيتوجد

منمكونةالجبالمنعددالمنخفضهذاداخلويوجد

.مختلفةصخور

عريةتنجد،الَكرانيتيةالصخورفيالتعريةوبخصوص

Erosionحبيبية granulaireمنالنوعهذاويوجد

المناطقفيكماالَكرانيتيةالمناطقفيأساساالتعرية

ةالتعريوعنصراإلذابةعنصريؤديحيث،الحثية

يرةمستدشبهَكرانيتيةرمالإعطاءإلىالحبيبية

Lesاألرينتسمى Arènesتعريةبعاملمرتبطةوهي

الصخرمنالسطحيةاألجزاءتقشيرعلىيعمل

Desquamationالنهايةوفيالحرارة،تأثيرتحت

تركامااسمتحململساء،الَكرانيتجالميدتصبح

Lesجلمودية chaos de blocs.

Les Arènes 

Desquamation

chaos de blocs 



تشبيباعرفتأنالملتويةالرسوبيةالقديمةللبنياتيمكنوأخيرا

الصخوريفمشكلةأعرافافتعطياالنتقائيةالتعريةبتدخل

لةمشكالهشة،الصخورفيمتعمقةومنخفضاتالصلبة،

.األبالشيةبالتضاريستسمىتضاريس



األبالشيةـ التضاريس 2

للصخورةالخطيالبروزاتبتعاقباألبالشيةللبنياتالموافقةالبنيويةاألشكالُتعكس

األولىتوافقحيث،(وأطيانشست)والهشة(وكلسُحث،،كوارتزيت)الصلبة

lesاألعراف crêtesاألخاديدوالثانيةLes sillons،حسبمتوازيةخطيةوضعيةفي

األبالشجبال)أحياناالكلومتراتمئاتامتدادعلىالتكتونيةاالنكساراتاتجاه

ولحمنحنياتيرسماالصطفافهذا،(بروسياواألورالاألمريكية،المتحدةبالواليات

تاراألححولحلقاتشكلعلىمنهاالبعضينغلقالتيوالمقعراتالتحدباتنهايات

lesحترجمع)المشتقة monts dérivés،التعريةمنهانقصتمحدباتوهي).

حيثية،الجيولوجالبنيةمميزاتباختالفواألخاديدلألعرافالنسبيةاألهميةوتختلفهذا

تضاريسالمقاومة،الصخورمعبالمقارنةالمنحوتةالهشةالصخورأشرطةتعطي

.الصلبةالكتليةاألعرافبينمطبوعةضيقةأخاديدذاتأبالشية



وجية؛الجيولالبنيةخصوصياتحسباألبالشيةوالمنخفضاتاألعرافأهميةوتختلف

المهم،السمكذاتالصلبةالطبقاتمعالمتعاقبةالهشةالصخورمنالضيقةفاألحزمة

كانتإذاماأ.هامةكتليةأعرافبينتقعضيقةمنخفضاتذاتأبالشيةتضاريستعطي

تخترقهاةواسعتكونالمنخفضاتفإنسميكةالهشةوالطبقاترقيقةالصلبةالطبقات

.الصلبةالصخورمنفواصل

التىويةالمستوالسطوحجهةمناألعرافارتفاعفيالنسبيالتقاربفإنالحاالتكلوفي

نيةالبحسابعلىتسويةسطحوجودعلىيدلأخرى،جهةمنالمشتقةاألحتارتقطع

يجمعريانالجنظامفإنوأخيرا.جديدمنعملهااالنتقائيةالتعريةتعملأنقبلالملتوية

تجاهامعوالمتعامدةالمستعرضةوالعناصرالمنخفضاتفيالطوليةالعناصربين

.الفجاجخاللمناألعرافوتقطعالتضاريس



أبالشيةأشكال 



خورالصتظهرحيثقديمة،جبالاألبالشيةالتضاريستشكلالجيولوجيةالناحيةمن

وفريوهذامدفوعة،بيضاويةملتويةأحزمةشكلعلىاألبالشلجبالاليومالمكشوفة

النطاقاتفظهرتالصفائحاصطدامخاللتشوهتالصخورهذهأنعلىقويادليال

عدةمنأولسجلتسنة،مليون680فحوالي.األمريكيةالمتحدةبالوالياتاألبالشية

معPangeaبانجياقارةهيقارةأكبربناءعنأسفرتجبليةأشكاللبناءتصادمات

بالشيةاألالتضاريسفإنمرتبطتينكانتاوأفريقياالشماليةأمريكاأنوبما.األبالش

.األطلسجبالسلسلةمنالجزءنفسشكلت

حركاتتغيرت(سنةمليون440-495حوالي)الوسطىاألوردوفيشيةالفترةوخالل

ذلكفيالللجبتكتونيتشكيللبناءباليوزويكحدثأولأمامالطريقفمهدتالصفائح

الهااتصعندنشيطةجدصفيحةإلىالهدوءمناألبالشيةالسالسلفتحولت،الحدث

.الشماليةأمريكاهورتحتتنزلوبدأتفاصطدمتالمجاورة،المحيطبصفيحة



الحافةطولعلىاألبالشيةالتضاريسأولولدتالجديدة،االنهيارمنطقةوالدةومع

وبيةالرسالصخوردفعمماااللتواء،بدايةمعبتزامنالبراكين،تطورتحيثالقارية،

لمواداتحملالتعريةبدأتو.سلبيهامشعلىوتبثثوالتشويهالرفعإلىالقديمة،

أولكانيالتكتونفالتشكيل.المجاورةالمنخفضةاألراضيفوقتوضعهالاألسفلنحو

اريسالتضتشكيلفيساهمتالتيالجبالتضاريسبناءلصفيحةتصادمسلسلة

لتصبحباتقرياألبالشالجبالنحتت،(األولالزمن)الباليوزويكنهايةوفي.األبالشية

التي(الثانيالزمن)سينوزويكعصرخاللجديدمنالمنطقةترتفعلمسطحة،تقريبا

القطععةلسراستجابةانتعشتوالتي،الحاضرفيالمشكلةالمميزةالتضاريسشكلت

طبقاتالطولعلىامتدتالتيالتكتونيةالحركاتبعض.القديمةالصخورسافلةفي

ربظهوالسنينمنماليينعدةمدىعلىإنشاؤهاتمالتيالطياتحددتالتيالهشة

.الجيولوجيةوالهياكلالصخور



باألساسةالمشتقالبنيويةالهيكليةاألشكالظهوريرجع،الجيومرفلوجيةالناحيةمن

تسويةسطحبالمقطوعةالمتحولةأوالرسوبيةالسالسلفياالنتقائيةالتعريةإلى

،رافيةالهيدروغالشبكةتجمعحينفي.األعرافارتفاعوتطابقتهدلعلىيشهد

طريقعنمناسبةغير،عرضيةوأقسام،الصخارةمعتتكيفطوليةأقسام

توافقكما.وظيفيةcluses/بهراتشكلعلىاألعرافتقطع،التراكب

.المتبقيةسالتضارييوافقجزئيتسطيحعنالمشتقةأبالشيةالشبهالتضاريس

فيفورةمحوخداتلألعرافتجمعإلىيشيراألبالشيةالتضاريسشبهفمصطلح

.المقاومةالمختلفةالبركانيةأوالبلوطونيةالصخور



:هيراحلمثالثعلىاألقلعلىيحتويطويلتطورنتيجةاألبالشيةاألشكالتعتبرعموما

عاودةومااللتواء،هذاعنالناتجةللتضاريسوتسطيحالجيولوجية،للطبقاتإلتواء

يفواألخاديدالصلبةالصخورفيالعوارضإبرازعلىعملتالتيالتعريةلنشاط

فيتقريباموحدالمختلفةاألصولذوالتضاريسمنالنوعهذا.الهشةالصخور

لألطلساألبالشيةالتضاريسمثلالمناطقبعضفيبالخصوصيتميزلكنهالمغرب،

متعددحسطمنمشتقةوهيمنه،الشرقيةوالجنوبيةالجنوبيةباألجزاءخاصةالصغير

شستمنبالخصوصيتشكلالذياألولالزمنقاعدةغطاءهناكحيثاألصول،

رانشيالفالفنهايةفيجديدمنللرفعيتعرضأنقبلتسطحثمإلتوىوكوارتزيت

األعرافإبرازعلىاالنتقائيةالتعريةعملتوبعدها،(الرابعالزمنبداية)

.األردوفيسيالشستفيأخاديدأووممرات،الكوارتزيتية



األولمنالزأراضيتبرزحيثمكانكلفياألبالشيةالتضاريستتواجدالوسطى،الهضبةفيأما

ويعطينا.(الشستيةاألخاديدفيالسائدالكلسأوكوارتزيتية،حثيةأعراف)المقاومةالمختلفة

بالدوالَخْطواتمنطقةفيالمجوفبتشكيلهواضحامثاال(الرباطقرب)كريفلةوادمنخفض

فعةالمرتالمناطقفيالمقابلفيلكن.واضحةجدالمتوازيةواألخاديداألعرافحيثالصخور،

ادا،تِعدوأكثروضوحاأكثراألبالشيةاألشكالهذهتظهر،ومريرتوأزرو،بوعزةبمواليجدا

.حديثةةجيولوجيفترةخاللأياألعلى،والفالفرانشياألعلىالميوسينبينخاصةنحتهاتم

وادأحواضيوفأوَكناتجبلوفيتافياللتفيتوجداألبالشيةالتضاريسأناإلشارة،يجبوأخيرا

.القديمةالقاعدةمبرزةاألولللزمنالهشةالصخورحفرعننتجتحيث،وتودغةغريس

البالشيةشكل مبسط أعراف وأخاديد للتضاريس : 6شكل 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Relief_appalachien/1003618


التضاريس االلتوائيةـ 3

هذاوالحث،والكلسوالشستوالطينالصلصالمنأساساتتكون

ماموااللتواءبالطييسمحلينةوصخورصلبةصخورمنالمركب

Anticlinal)ومقعراتمحدباتشكلعلىإلتوائيةوحداتلنايفرز et

Synclinal)،تكانإذاالمنطقةفيانكساراتحدوثاألحيانبعضوفي

.ةانكساريإلتوائيةبنيةفتعطيالسائدة،هيالصلبةالصخور

ظيمهاتنوكيفية،الملتويةالبنياتفياألساسيالعنصرهيوالطية

.اإللتواءنمطوطبيعةيشكلوترتيبها



Synclinal (creux – concave)

Anticlinal (bosse -convexe)

Une zone où les couches s'inclinent en direction opposée, de part et d'autre de l'axe du pli: c'est la partie convexe du pli.



Anticlinal (bosse -convexe)



أنواع الطيات1ـ3

:منهااتالطيمنمختلفةأشكاالمعينةأساليبحسبااللتوائيةالوحداتعزليعطي

styleاالنقعاريالنمطـ éjectif:واسعةالمحدباتفيهاتكونطيةعنعبارةوهو

لكلسياالكبيرباألطلسمَكونجبلفييوجدالنوعهذاضيقة،والمنخفضات

.األوسط

انقعارينمط :7الشكل رقم 



styleاالنقبابيالنمطـ déjectif:المحدباتتكونحيثاألولعكسهوالنوعهذا

اصةوخالشرقيالكبيراألطلسفييوجدالنوعوهذاواسعة،والمقعراتضيقة

.الريشبمنطقة

انقبابينمط : 8شكل رقم 



styleالجانبينمتوازينمطـ isoclinale:بورقراقمنطقةفيأساسايوجد.

بورقراقواد 

سطح تعرية

شكل متوازي الجانبين:  9شكل رقم 



منمركبإلىanticlinalمحدبمنالحالةهذهفيتعطيمعزولشكلفيطياتلديناتكونعندماأما

أنمكنيالمقابلوفي.وخريبَكةالبيضاءالداربينمايوجدشكلوهوanticlinoriumثانويةمحدبات

بمنطقةيوجدالنوعوهذاsynclinoriumثانويةمقعراتمنمركبشاسعsynclinalمقعريكون

.والخميساتالرماني

ومقعراتمركب من محدبات : 10شكل رقم 



العوامل المؤثرة على طبيعة االلتواء2ـ3

:الصخارةعامل1ـ2ـ3

والرصيصالوالصلصاألطيانتليهاليونة،األكثروالجبسيةالملحيةالصخوروتعتبرغيرهامنليونةأكثرأوأقلالصخورتكون

خورالصواستجابةتصرفنأكما.الرسوبيةالصخورمنصالبةأكثرفهيالبلوريةالصخورأما.الحثوأخيراوالكلس

كلعتبرنااماإذاالملتويةالسلسلةتصرففهميمكنوال.الملتويةالمجموعةلكلشاملإطارفيإالاعتبارهيجبالللضغوط

وااللتواء.ةهشجدسلسلةيشكلوالصلصالالحثتناوبفإنليونةاألقلالرسوبيةالصخورمنالحثكانفإذاحدة،علىطبقة

فيمهماالتباينيكونفعندما.صلبةوأخرىلينةمستويات:متباينةميكانيكيةخصائصذاتطبقاتتعاقبحالةفيمؤهاليكون

ماإذاليونةاألكثرةالطبقمقاومةبقليلسوىتتعدىاللاللتواءاإلجماليةالمقاومةفإن،المتعاقبةللطبقاتالميكانيكيةالخصائص

.صلبةجدكانتإذالالنكسارستتعرضفإنهاومتجانسةسميكةالسلسلةكانتإذاأما.لوحدهااعتبرناها

السلسلةفيلينةمستوياتتواجدإن.لينةطبقاتكأنهاالطبقاتضغطتحتالعمقفيتتصرفأنسميكةالصلبةالطبقاتلليمكنكما

واألقلنةليالجدالمستوياتالتواءفياالختالفعنناتجةالظاهرةهذهوتكون.الالتناسقظاهرةإلىيؤديأنيمكنالملتوية

.ضعيفاالتحتيةةالطبقفيااللتواءيكونحيث،المفصلةعندالمحدباتفيتجتمع(جبسـطين)ليونةاألكثرفالصخور.طواعية

طبقةتشكلأننهايمككماااللتواءأثناءالصلبةالقاعدةعنالرسوبيالغطاءانفصالإلىتؤديأنليونةاألكثرللطبقاتيمكنكما

Coucheإنزالقية savon.



:والضغوطالدفعدور2ـ2ـ3

تكوناتفالطيقوياالدفعكانإذاأما.الدفعومحوراتجاهمعومتعامدامنتظماااللتواءيكونمعتدلةأوخفيفةالضغوطتكونعندما

إلىممددةاتطيمننمرف،معقدايكونفالتشوهوأعنفأقوىالدفعيكونوعندماالبعض؛فوقبعضهاانقالبإلىوتميلمشدودة

اتجاهينسبحوقعدفعجراءمنتعقيداتتنتجأنويمكن.(مثالالريفمقدمةتالل)طويلةمسافاتعلىوالزحفالتراكبطيات

كلياأوجزئياحيزلتالدفع،نمفترتينبينتعريةالتتدخلعندماينتجقدالتعقيدأنإال.متتاليةبكيفيةأومتزامنةبكيفيةمختلفين

.االلتواءمنالحقةفترةفيالمحاورهذهطولعلىانكساراتإلىيؤديمما،المحدباتمحورفيالصلبةالطبقات

:الركيزةدور3ـ2ـ3

القاعدةهالتعرضتالتيالتشوهاتحسبومحدداموجهاااللتواءيكونصلبة،قاعدةعلىالسمكضعيفرسوبيغطاءوجودحالفي

:حيثااللتواءمالمحتحديدفيمهمدوراألخيرةلهذهويكونالصلبة،

.المنكسرةاألجزاءمنمجموعةتغطيالرسوبيةفالطبقاتالرسوبي،الغطاءعلىتشويهاتهاتفرضـا

وكلما،جاذبيةالتأثيرتحتالرسوبيةالمجموعةفتنزلق،الغطاءانفصالعمليةيسهلقدانحداراتشكلأنللقاعدةيمكنـب

.عنيفاااللتواءكانكلماقويااالنحداركان

.بالحاجزالطياتفتصطدمللزحفتعترضأنأومنفصلةرسوبيةمجموعةأمامحاجزاتشكلأنللقاعدةيمكنـج



أنواع التضاريس في البنية الملتوية3ـ3

نصرالعأنإالمعقدة،تكونماغالبابتشويهاتالملتويةالبنيةتمتاز

تقلصإلىالجانبيالدفععنناتجالااللتواءويؤدي.الطيةهواألساسي

عندكذلكءااللتواينتجكما.للسطحتموجوبالتالياألرضيةالقشرةفي

طبقةوجودعندمنحدرسطحفوقاألراضيمنسميكجزءانزالق

الجبليةسلالسالالملتويةالبنيةوتميز.(ملحيةأوطينية،،جبسية)مرنة

تنشأعموما.انتهاضأوضغطومحلموضعتزالماأوكانتالتي

وهذاة،ومعقدمتنوعةجدأشكالهاتكونوالملتويةالبنيةفيتضاريس

:عواملعدةعنناتجالتنوع



:العوامل البنيوية1ـ3ـ3

:أهمها

.وترتيبهاالطياتشكلفييتحكمالذىااللتواءنمطـ

نيويةبأشكالبروزعلىتساعدمتنوعةالصخارةكانتإذا:الملتويةللمجموعةالصخارةطبيعةـ

تسوديالتهياألصليةاألشكالفإنالسائدةهيالسمكقويةالمقاومةالصخوركانتوإذامشتقة؛

بالبنيةتعلقيماكلفيهتزيلالتعريةفإنمقاوم،وغيرمتجانسالرسوبيالنسقكانإذاأمافيها؛

هوالهشةاتالطبقسمككذلك.األصليةبالبنيةعالقةأيةلهاليستتقطيعأشكالفيهوتفرض

تنتجدبات،المحفيللتعريةوسميكةهشةطبقةتتعرضفعندمااالعتبار،بعينأخذهيجباآلخر

تضاريسخلقإلىيؤديوهذا،(مشتقحترتشكيلإلىنصلأنقبل)عميقةبهراتعنها

.قامشتحتراوتخلقالتعريةتزيلهاالسمكضعيفةالهشةالطبقاتكانتإذاأما.معكوسة

وهذا،يطانشالحفركانكلمامهماالرفعكانكلماف:المحليةالقاعدةلمستوىبالنسبةالرفعأهميةـ

.متطورةأشكالظهورإلىيؤدي



االلتوائيةدرجة تطور التضاريس2ـ3ـ3

تضاريستنشأيلطوتطوروبعدمشتقة،أشكالتظهربعدهاالتطور،بدايةفيسائدةتكونالتيهياألصليةاألشكالأنلنايبدونظريا

وقدطويلة،دةميستغرقبلفجائيايكونالاألخيرهذاأنكما.االلتواءأثناءمنعدمةتكونالالتعريةفإنالحقيقةوفي.معكوسة

جهةمنةالتعريوسرعةجهةمنااللتواءسرعةحسباألشكالمنأجيالعدةعنهفتنتجمتتاليةانتهاضيةحركاتأثناءيحدث

.أخرى

أنيجبولكنأصليةهشبأوأصليةتكونالتضاريسيةاألشكالفإنالتعريةعملعلىالتكتونيةالقوىتطغىعندماااللتواءفترةفيـ

.صلبةالعلياالطبقاتتكونوأنسريعاااللتواءيكون

أشكالعنهانتجتالتياألصليةاألشكالفإنصالبة،أقلااللتواءطورفيالتيالصخوروتكونبطيئاااللتواءيكونعندماوبالعكسـ

شهدتقدسالتضاريأنباإللزاميعنىالفهذامشتقةتضاريسيةأشكالوجودفعندلهذا.اإلطالقعلىوجودلهانويكالمشتقة

.متطوراتضريسادائمايعنىالفهذامعكوسةتضاريسوجودعندوكذلكالتطور،منطويلةمدة

اهاتجهوموحدطابعفهناكاألشكالتعددورغموتباينت،األشكالتعددتكلمامتقدماالتطوركانكلماأنهالقوليمكنعموما

هورالعناصهذهكلمنيهمناوما.البنائيةأحداثاتجاهتأثيرعلىتدل(ومتوازيةمنتظمةأوديةـأعرافـقمم)التضاريس؛

.الزاحفةبالطياتالمتربطةالتضاريسمنأنواعأربعةلتصنيفعليهانعتمدالتيالقاعدةيشكلالذيااللتواءنمط



دداعتهموهيجديد،نوعمنتضاريسوأعطتزحفاعرفتإلتوائيةأشكالعنعبارةهي

بنيوبالجبيالتاألولالزمنصخورفيتوجدأنهاكماالريف،بسلسلةالصخورمن

Lambeauxوباأللمانيةklippes)القداةمنهامختلفةتسمياتوتحمل،والقصيبةمالل

.المعكوسةوالتضاريسالمشتقة،والتضاريس،Fenêtreوالنافذة(بالفرنسية

:klippesالقداةأـ

شاهدتلأوأكمةشكلعلىالتعريةبهاتحتفظالزاحفةالطياتمنكتلعنعبارةهيالقٌدة

لكونشاهداالتوتشكل،التكتونيةالحركاتعنالناتجالصخريالزحففرشةإلىينتمي

.الزاحفةالطيةصخورمنبهيحيطماإزالةعلىعملتالتعرية

:الطيات الزاحفة واألشكال التضاريسية المرتبطة بها3ـ3ـ3



Fenêtre:نافذةـب

وقهافتأتيمحليةأراضيتكوناألصلفيزاحفة،طيةداخلبارزمنخفضعنعبارةهي

الناحيةومن.ةالمحلياألراضيفييتعمقمنخفضالتبرزالتعريةفيهاتتعمقبعيدةطية

Relief)يةأصلأيمطابقةتضاريسوجودوهوبسيطنوعيتشكلأنيمكنالتضاريسية

conformes ou originales)إذافااللتواء،ونوعألسلوبصورةالتضاريستشكلحيث

يفتوجداألمثلةوهذه.مقعرامنخفضايشكلمقعراكانوإذامحدب،يبقىمحدباكان

Reliefةالجوراسيبالتضاريسيسمىماهناكحيثالشرقي،الملتويالمتوسطاألطلس

jurassien،الريفبسلسلةالتكوينالحديثةالمناطقفينجدهاكما.





Relief:المشتقةالتضاريسـج dérivés

لمشتقاالحترهومثالوأحسنبرزت،ثممغطاةكانتإلتوائيةمناطقفيأننامعناها

Mont dérivéالتاليالشكليعكسهالذي:

مشتقحتر

مشتق، هذا النوع من حتر:  13شكل رقم 

التضاريس يوجد في كل السالسل الجبلية

.المغربية



Reliefs:المعكوسةالتضاريسـد Inverses

ذاوكاألوسط،أوالشرقيبالجزءسواءالوسطى،الهضبةفيالموجودةاألبالشيةالتضاريسهومثالأحسن

أنأيمعلقة،أصبحتاألصليةالمقعراتأننجدالمناطقهذهفي.الصغيراألطلسوفيالعرائشبمنطقة

مطابقةيرغنجدهاااللتوائيةالمناطقهذهفيالمائيةللشبكةوبالنسبة.طبوغرافيامرتفعاأصبحالمنخفض

فوملشكعلىأوخانقشكلعلىبممراتالبنيةفيويتعمقااللتوائيةالسالسليقطعومجملهالاللتواء،

FoumإفجيجأوCluseفيهاعمقيتأنهوبماااللتوائية،للبنيةبالنسبةعموديةبصفةالمحدبيقطعأنهيعني

الهشةاتالطبقفياألحيانبعضفيتتعمقنجدهاوسالفةمطابقةغيرشبكةإذا.لالرتفاعسالفاكانفإنه

.الصلبةالصخوروفي





بعض أنواع من الطيات: 11شكل رقم 

Pliالعمقطياتشكلوهوالتعقيدمنآخرنوعوهناك de fondوهذابكاملها،المنطقةرفعإلىيؤديحيث

.العلياملويةواديفيخاصةموجودالشكل



مائلةطيةمنقلبةطيةمتوازية الجانبينطية

منكسرةطيةمنخلعةطية

مستلقيةطية

مضلعةطيةخارقةطية



la partie concave du pli.





(2011أخذت الصور صيف )سبتةفي اتجاه طريق بطنجةقنقوشمن شاطئ سيدي إلتوائيةنماذج 





  Diapirsالطيات الخارقة 4ـ3

منجيوبتخترقهاانكساراتفيهاتوجدمنطقةعنااللتواءمنالنوعهذايعبر

لنوعاهذاويوجد.أخرىطيةفيدخولهاإلىيؤديتدفقفيحدثالجبسأوالملح

مثال،سةبتيالريفمقدمةفيخاصةملحية،طياتبهاتوجدالتيالمناطقكلفي

.ملويةوادمصبإلىالعرائشمنالخارقةالطياتمنالنوعهذايوجدكما



كيف تتكون الطيات الملحية الخارقة1ـ4ـ3

توضعاهنتمثلالتيالمبسطةاألربعةالرسوماتخاللمنتكوينهاعلىالوقوفيمكن

Iles)لمادلينجزيرةفيالملح - de- la- Madeleines)الفحميحقبةخاللبفرنسا:

،السمكفياألمتارمئاتمنلألمالحتوضععننتحدث(Aشكل)األولىالمرحلةفيـ

ثافةكوصلتهنا،(والحصىوالوحلالرمالمن)إرساباتبعدفيمافوقهاتوضعت

بعةمشمازالتألنهاالملحكثافةمنأقلاإلرساباتكثافةأنحينفي،2.16الملح

.بالمياه



هذهمنسميكةطبقةتكونتالوقتمرورمع،(Bشكل)الثانيةالمرحلةفيـ

ارتفعتورسوبي،صخرإلىبالتدريجوتحولتفاندكتالملح،فوقاإلرسابات

.ذلكنتيجةكثافتها

متر،600ـ450بينماالملحتغطيالتيالصخورطبقةسمكوصلوحينما

المجموعةلةكتأصبحتهناالملح،لكثافةمشابهةالعلويةالصخوركثافةأصبحت

Enمتوازنة équilibre.



منبقةالطهذهثقلُيرفعاألمتارآالفإلىالصخريةالطبقةوصلتحين،(Cشكل)ثالثةمرحلةفيـ

لتينالكتبينالتوازنيختلهناالملح،كثافةمنأكثريعني2.7حدودفيوتصبحكثافتهاحيث

.كثافةأقلوأخرىكثيفةكتلةعندناوتكونوالصخرية،الملحية

افات،الكثبينالتوازنليحققاألعلىنحوالصعودفيالملحيبدأ(Dشكل)األخيرةالمرحلةوفيـ

.خارقةطيةشكلعلىللصخرالرسوبيالغطاءالملحيخترقوبهذا



 évaporitesالتبخارياتخارقة من طية



ـ التضاريس االنكسارية4

كلفيتطورتانكساريةأنماطمنحادثهواالنكسار

نسبيالنتقالمرافقبانكساراألمرويتعلقالصخور،أنواع

Laاالنكسارويختلف.التكتونيةهمتهاالتيلألجزاء failleعن

الصخورويهمتنقلبدونتشققهوالذيDiaclaseالتصدع

تنقلبدونكسرفهوfractureالكسرأماالعموم؛علىالصلبة

.الصخاريةللكتلملحوظ

شبكة من التصدعات

ال صلصضلفاءفوق 

كلسيةـ 

كلسيةضلفاءفوق fractureكسر 



ترافقالتيوالمستوى،نفسفيالواقعةاألصليةاألراضياستمراريةفيانقطاعأوبكسراالنكسارينعت

وارتفاعلطوعلىاألرضيةالقشرةمنجزئينيرفعفاالنكسار.تتحركالتيلألجزاءنسبيبانتقال

.لبةصموادفيتكتونيتأثيرأودفعأوتحركعنالعمومعلىناتجوهو،(األمتاربعض)مختلفين

الصخوربنياتفيمتعددةاالنكساراتلكنالبنيات،أنواعكلفياإلنكساريةالتضاريستوجدعموما

الرسوبيةالصخورفيالعكسوعلىالسميكة؛الكلسطبقاتأووالَكرانيت،البزلتكصخرالصلبة،

.حضوراأقلاالنكساراتتكون

وعلىبالزالزل،أحياناوترافقاألرضيةللكرةالنشيطةالهوامشمستوىعلىعديدةهيواالنكسارات

.بركانيثورانوتحدثالسطحإلىتصعدأنللصهارةيمكنالكسورهذهامتدادطول



ميلاختالفاتأنكما.décrochementباالنخالعويسمىاالنكسار،سطحامتدادعلىالجانبيالتنقليترجمأفقياـ

حيثاالنكساراتمنأنواععدةيعطياالنكسارية،األجزاءميلمعبالمقارنةنظرتهواتجاهاالنكسارسطح

الجزءنحوميلهكانوإذا.عادياانكساراالمخفضالجزءنحومائلأوعموديانكسارسطحيعطي

enامتداديةتكتونيةاألوليمثل.chevauchanteمتراكباأومعكوساانكسارايعطيالمرفوع extension،

enانضغاطيةتكتونيةالثانيويمثل compression.

أما.conformeموافقانكساربصددنكونالمدفوعة،األجزاءميلاتجاهنفسفيمتجهااالنكسارميلكانوإذا

.معكوساانكسارايعكسمعكوسااتجاههكانإذا



:وهياالنكساراتمنأنواع6بينبالتمييزيسمحالوضعيات،هذهمختلفوبجمع

ةوالمقلوبالمطابقة،والمعكوسةالمعكوسة،والعاديةالمطابقة،والعاديةوالمعكوسة،العادية،االنكسارات

.المعكوسة

انكسار عاديعادي مطابقعادي معكوس

معكوس مطابقمعكوس مقلوب
انكسار معكوس

شكل يعكس أنواع من االنكسارات



ـ العناصر المكونة لالنكسار1
.واصطالحاتهاالنكساروصف1ـ1

:التاليةالمصطلحاتخاللمناالنكساروصفيمكن

leاالنكسارمستوىأـ plan de faille:مائلةبطريقةإماجزئينإلىينفلقحيثممتدسطحهوobliqueعموديبشكلأوverticale.

النكسارامستوىنصفأنويمكن.االنكسارمرآةبصددنكون،الجزئيناحتكاكعنناتجامستوياسطحايمثلالمستوىهذاكانوإذا

.األفقيةمعبالمقارنةميلهزاويةأوميلهبقياس

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/panorama_graben.jpg


جزء من االنكسار، ومرآة االنكسار مع مهيالت

انكسارات

نماذج من االنكسارات في الصخور صلبة



رسومات مبسطة لنماذج من االنكسارات في الصخور صلبة



:le rejet de la failleمدى االنكسار ـب 

:ميز بينعن طريق االنكسار، ونالجزئينلفارق االرتفاع بين المقاسةإنها المسافة 

.جزئينوهو فارق االرتفاع بين : le rejet verticalالمدى العمودي ـ 

.قياس انزالق الجزء الواحد أمام اآلخر: المدى األفقي الجانبيـ 

.قياس التباعد بين األجزاء: المدى األفقي التقاطعيـ 

le rejeuج ـ معاودة االنكسار  .إعادة نشاط االنكسار القديم الذي يمثل فارق ثاني: 

le regard de la failleد ـ نظرة االنكسار  إنه الجانب الموجه إلى حاشية الجزء : 

.المرفوع



المدى األفقي التقاطعي /انكسار





إلىفالريمنللبالد،الملتويةأوالقديمةالكتلفيمتعددةالبنيويةاألشكالهذه

اطقالمنكلفينجدها.األطلسيةوالسالسلالوسطىبالهضبةمروراالصحراء،

وميالدولالكلس،الحث،الكوارتز،،الَكرانيت)الصلبةالصخورتسودحيث

عميقة،وطياتبانكساراتيقطعالذياألوسطالمغربفيخاصة(والبزلت

لثالث،االزمنمناألولالنصفبدايةمنذاالرتفاعمتساويةغيركتلإلىتجزأت

بيرالكواألطلسالمتوسطلألطلسالغربيةللميزتااألولالتخطيطتمحيث

.العلياوالهضاب



األخاديدتتابععنناتجمثالأحسن(وجدةمنطقة)العلياالنجودوتعطيناهذا

خوفأعطتوالرابع،الثالثالزمنفيردمتالتيالبنائية Graben وكتل

نجود)بانكساراتومحيطةمرفوعة Horsts بحركاتمرتبطوالكل،(

حيثجرادةجبلهذاعلىيشهدكما(وتمددانضغاط)والريفاألطلس

للزمنالرسوبيةالغطاءاتحافرةاألولالزمننجود(هورسات)عدةتبرز

.والثالثالثاني



رفعبتترجماألرضيةللقشرةانقطاعاتأوكسورعنعبارةهياالنكساراتعموما،

تنتج)ةأصليتكونأنيمكن(حافات)أجرافاكنتيجةتحدثأخرى،وخفضكتلة

للطبقاتتقائيةاالنالتعريةبسبببرزت)مشتقةأو،(التكتونيالتشويهعنمباشرة

نةمدفوأو(مسطحة)مستويةأو،(االنكسارمستوىمنجزءتغطيالتيالهشة

.(بردممغطاة)



.ـ تضاريس البنية األفقية والمائلة5

بنياتعنناتجةاألنهكبيرةمساحاتعلىوالمائلةأفقيةوالشبهاألفقيةالبنياتتنتشر

اتالمنخفضفيالبنياتهذهأهمتكونت.مهمةمساحاتعلىمنتشرةرسوبية

يفتوجدكماالحمادات،منطقةأيالصحراوية،شبهأوالصحراويةالرسوبية

.أخرىمناطق



تعريف البنيات األفقية أو المائلة1ـ5

:فيالمائلةأواألفقيةالبنياتحصريمكن

الرسوبية؛الصخورتهمالتيالبنياتـ

الهشة؛والصخورالصلبةللصخورالمتعاقبةالصخورسلسالتـ

شكالأأو(وهضابسهول)مستويةطبوغرافياتتوافقأناألفقيةللبنياتيمكنـ

.البحريةاألجزاءأوالهضابحواشيأو(وأجرافحافات)عمودية

المستوية،أوةاألفقيبالبنيةاألمريتعلقحيثاألفقية،البنياتمننوعينبينونميز

وبية،الرساألحواضفيالغالبفيتجتمعالتيالميل،أحاديةأوالمائلةوالبنية

.األفقيةالبنياتاسمتحتتجتمعحيثمشابهة،أشكاالوتعطي



تتمثلصلبةوهشةمختلفةصالبةذاتلطبقاتتتابعتمثلالتيالرسوبيةالمناطقتوافق

هوالذيcôteauالهدودنوعمنمرفلوجيةأشكاالتظمالتيالحماداتمناطقفيأساسا

رسوبيةواضأحفيأيضانجدهكماأصلية،أفقيةتقريبابنيةفيبنيويةحافةعنعبارة

غَربيالمُ صخورمنتتكونالتيالمناطقوفي،البحيريةالحوزأحواضمثلحديثة،

Mogrébien(الرابعوبدايةالثالثالزمننهاية).للهدودالمورفولوجيالشكلوهذا

.°1يقاربضعيفميلهألنميدانياتمييزهيصعب

.°1ذو ميل ضعيف أقل من هدودحافة بنيوية على شكل 

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/structure-aclinale-ok-ok.jpg


Coteau 

•C'est le rebord du plateau structural qui se présente dans 

une série sédimentaire à alternances de roches 

cohérentes et de roches tendres )figure 1). 

Lambeaux de plateaux



زتتميالتيالكويستاتضاريسبصددنكون°15و°5بينيصلقليلبميلنسبياالطبقاتتميلوحينما

.الجبهةميلمعمعكوساتجاهلهضعيفبميل

كويسطا

وامشهوتنتهيالكبرى،الرسوبيةاألحواضفيالحماداتمنطقةيميزالميلهذانفسأنكما

غربيالالهضبيالكبيرواألطلسالفوسفاطبهضبةتوجد.krebبَكربتسمىبحافاتالحمادات

علىشرفتالتيالعرائشبهضبةالحديثةالمناطقفينجدهاكماالغربي،المتوسطوباألطلس

.ُمْغَرِبيةبكويستالوكوسواد

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/Cuesta.jpg


هذا،crêteضلعشكليعطي°35إلىويصل°15االنحداريتعدىوحينما

التيهوامشهاعلىوخاصةالجبليةالسالسلفييوجدالتضاريسمنالنوع

بمنطقةرالكبيباألطلسمثالوالكبير،المتوسطالميلمنالنوعهذافيهانجد

فالريسلسلةفيكذلكنجدها.والجنوبيةالشماليةوبهوامشهأوريرأيت

ثحيمثالالشاونبمنطقة،النوميديالحثمنالمكونةالمناطقفيخاصة

.(لضلعا)التضاريسمنالنوعبهذالووادعلىتشرفالجبالمنسلسلةنجد

ضلع

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/Cret-copie-1.jpg


فيبكثرةنجدهااألنواعهذه،Barreعارضةجمععوارضيعطي°35الميليتعدىوحينما

أياللتواءاالحديثةالمناطقفيتوجدكما،وبالميزيتاالصغيرباألطلسالقديمةالكتل

بعددنجدهاكماية،نسببصفةالكبيرباألطلساأللبية،الفترةفيالمكونةالجبليةالسالسل

احفةزطياتمنالمكونةالريفبسلسلةوكذلكالملتوي،المتوسطاألطلسفيأكثر

.حديثة

عارضة

عرف عارضة

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/Barre.jpg


يكونرسوبيةالاألحواضففيالرسوبية،للطبقاتتابتواتجاهمنتظمبميلاألشكالهذهتتميزعموما

يميزالذيفالميل.°45إلىمحليايصلأنيمكنلكن،°10إلى°1حدودفيضعيفاعادةالميل

وضعياتالمنللعديديمكنالتفصيلعندألنهشاملة،نظرةوجهةمنيحللالميلاألحاديةالبنية

كمالصلبة،ااألراضيفيكسرتواجدنتيجةُيعكسأوبالرفعيختلأنللميليمكنإذتظهر،أن

أنيمكنالطبقاتميلفاختالفالهشة،الصخورحالةفيالميلاختالفبواسطةُيختلأنيمكن

.العكسأوالميلمحليايمحيحيثومهما،سائداأحيانايكون

ةصورة منظر عام لبنية أشكال منضدي

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/structures-tabulaire-ok.jpg


.  للميلوفي البنية األحادية الميل نجد أحيانا اختالفات طولية وعرضية

:ففي حالة االختالفات الطولية للميل نجد

انخفاض قوي )وهي اختالف سلبي للميل : le palier structuralـ الدرجة البنيوية 

(.لقيمته

(.اختالف مفاجئ لقيمته)فهي اختالف إيجابي للميل : la flexureـ الثنية 

ميل

درجة

ثنية

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/Ondulations.jpg


:وفي حالة االختالفات األحادية الميل نجد

(.تحدب)تتميز بتشويه خفيف للطبقات نحو األعلى تحدبيةـ تموجات 

(.  يس حفرتهدل ول)تتميز بتشويه خفيف للطبقات نحو األسفل تقعريةـ تموجات 

.تعطي مظهرا متموجا مائال عبارة عن تموج تقعري

تموج تحدبي

تموج تقعري

ميل

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/Ondulations-transversales.jpg


هينر(أفقيةشبهأوأفقية)المنضديةالتضاريسأشكالظهورعموما

نعحاسمادوراتلعبالتيوالصخارةالتكتونيةمنهاعواملبعدة

أشكالبعثتأناالنتقائيةللتعريةتسمحالتيمقاومتهااختالفطريق

الشبكةأثيرتتحتوتتطورتظهراألشكالفأنواع.البنيويةالتضاريس

.التضاريسمنأخرىأشكاالتخلقأنيمكنالتيالهيدروغرافية



أشكال تضاريس شبه مائلة

http://idata.over-blog.com/2/64/07/65/structures-tabulaires.jpg


الكويستا4ـ5

الكويستاتعريفأـ

فيهابتتعاقمختلفة،مقاومةذاتالميلأحاديةبنيةفيمبعوثمتماثلغيرتضاريسيشكلهيالكويستا

الطبقةوزلبرالخفيفاالنحدارومستوى،الكويستاجبهةفيهاالحافةتشكلهشة،وطبقاتصلبةطبقات

.الظهريشكلالصلبة

مقطعذاتTalusحافةالمتماثلةغيرالتضاريسفيهاتشكلالحافة،يعنيإسبانيلفظمنمشتقةوالكويستا

عموماو.الظهريشكلومعاكسالميلخفيفهضبةوسطح؛(الكويستاجبهةيشكل)قويانحدارذومقعر

.التشوهالضعيفةالرسوبيةاألحواضهوامشعلىالكويستاتوجد

Buttesشاهدةبأكماتالمنضديةأوالمائلةللتضاريسشكالتمثل témoins،عنشاهدةتضاريسعنعبارةوهي

desتداخالتأوبخوانقتحفرأنيمكنالهضابالتعرية،هذهقطعتهاالتيالهضابامتداد reculées.وحينما

يصبح،(وصلبةهشة)الصالبةمختلفةلصخورalternanceتعاقبمنمكونةاإلرساليةالسلسلةتكون

.قمميإفريزيعلوهبنيويوظهرحافةمنويتشكلمستمر،غيرللهضبةالمستعرضالمقطع



الكويستاشكلٍ



الكويستاظروف تكوين ب ـ 

:التاليةالعناصرمنالكويستاتضاريستكوينعنالمسؤولةالظروفتتمثل

الميل؛أحاديةتضاريستواجدـ

؛(تحتهاهشةوصخورالقمة،فيصلبةصخور)الصالبةمختلفةلصخورتعاقبـ

تبعاتا،الكويستطورفيمهمادوراتلعباألخيرةهذه،هيدروغرافيةشبكةبواسطةالتعريةنشاطـ

الشبكة؛هذهلنفسالجرياناتجاهحسبوأيضاوالهشة،الصلبةالطبقاتلسمك

.متطابقةصخوروجودـ

تتجلىالجافةالمناطقففيتراجعها،وفيالكويستاتشكيلفيأساسيادوراوالبنيةالمناخيلعبكما

غطاءالمنكليحدحيثالمعتدلةالمناطقفييالحظماعكسعلى،بوضوحالكويستاعناصر

.التعريةنشاطمنوالتربةالنباتي



الكويستاعناصر ج ـ

:التاليةالعناصرمنالكويستاتتكون

Leالجبهةـ front:الطبقات،ميلالتجاهمعاكساتجاهفيقويانحدارذاتحافةوهي
.أسفلهافيهشةصخورومناألعلىجزئهافيصلبةصخورمنتتكون

Leالظهرـ revers:انحدارذاتصلبةصخورمنمكونهضبةسطحعنعبارة
ختلفةمصخورايقطعتعريةسطحمنجزءاأومائالبنيوياسطحايمثلوقد،خفيف
.والصالبةاألعمار

انحدارذاتهشةصخورفيمحفوروهو،الجبهةقدمعنديمتد:المرافقالمنخفضـ
فياألصليعتبرالذيالمائيالجريانمنخاصنوعببالكويستايرتبط،ضعيف
انوجريافقرمجريانبينالتمييزيتمالجريانالتجاهوتبعا.وتطورهنشأته
.للميلموافقوجريان،معاكس

يهالتالل،منمجموعةجبهتهاتراجععندالكويستاتخلفماغالبا:الشاهدةالتاللـ
.هدةالشابالتاللتعرففهيلذاتراجعها،علىتشهدالهضبةمنأجزاءاألصلفي

.المائيالجريانعنبعيدةبمناطقالحاالتمعظمفياألخيرةهذهوتوجد



والشبكة الهيدروغرافيةالكويستاد ـ

ي،الرسوبالحوضبروزفترةمنوانطالقاالمائية،المجاريتوجيهحسبترتيبهناك

أنهوبما؛“cataclinalللميلالموافق”بالجريانفينعتمركزه،نحوالمياهتجري

يصبحفمجراها،اتجاهاألوديةتغيرهنا،الكويستاتشكلوقتنفسفيمجراهسيحفر

وقتوفي.الكويستاحافةجبهةامتداديتبع،“orthoclinalللميلمرافقا”جريانها

الجريانفيصبحمائية،مجاريطرفمناختراقاالمرتفع،الكويستاإفريزيعرفالحق

.الطبقاتلميلمعكوساتجاهفيالجبهةساحليقطع،“anaclinalللميلمعاكس”



وشبكتها الهيدروغرافيةللكويستارسم يعكس وضعية نظرية 

الكويستاجبهة 

واد مرافق
orthoclinale

واد مطابق
cataclina

l

تل شاهد
الكويستاظهر 

واد معاكس للميل
anaclinal



الكويستاصور تعكس أشكال 
ل معاكس للمي/مضادتعكس الصورة واد 

الكويستابقوة جبهة حفر ي



الكارستيةـ التضاريس 6

وبيةرسصخورعنعبارةهيالتيالكلسيةالصخوربسيادةالكارستيةالمناطقتتميز

لهاكارستيةتضاريستميزهااألرضية،الكرةمساحةمجموعمن%20حواليتشكل

.المورفلوجيةبأهميتهاارتباطاعالميةشهرة

.فياليوغوسالالغربيبالشمالالكارستيةالتضاريسمنkarstالكارستتسميةاشتقتوقد

سمكهايتعدىالتيالكلسيةالمناطقفيالكارستيةالتضاريسمنالنوعهذايظهرعموما

لكبيراباألطلسنجدها،الكلسبهايوجدالتيالمغربيةالمناطقكلفيوتوجد.م1000

lesبالكوصتسمىالتيالكلسيةبهضابهوخاصةالغربيوالمتوسط causses(اشتق

.(عالميلفظوأصبحالفرنسيةالوسطىالهضبةمناالسم



Dorsaleالريفيالكلسيالظهرفيكذلكنجدها calcaire،هضابوفي

ههذوتتضمن.الكارستيةالتضاريسمنخفضاتتوجدحيثالحمادات

باتوالجوواألوفاالتالدولينات:التاليةاألنواعالكارستيةالتضاريس

,Dolines)والشخاريبالجافةواألودية Ouvala, Poljés, les

Vallées sèches, les Lapiez).



Le karst dans le Monde 



:فيتلخيصهايمكنعواملإلىالكرستةنشاطيخضع

كاربوناتية،ركائزتوفرـ

الكرستة،توجهتكتونيةمحاورـ

مالئم،رطبمناخـ

.الكاربونيـ توفير مياه باطنية غنية بالغاز 



الكرستةفي تنشيط الصخاريدور العامل 1ـ6

كارستيةالاألشكالتوزيعتحديدفيحاسمادوراالكاربوناتيالصخريلعب

رعناصذاتصخورتوفرأوالتتطلبالكرستةفظروفتراجعها،أو

شكلبوهي،الكاربونيبالغازالمشبعةالمياهبواسطةللذوبانقابلة

الظروفمعمختلفبشكلتتعاملالتيالكاربوناتيةالصخورعام

بشكلةالكيماوياإلذابةنتيجةللحلحلةيتعرضمافمنها.البيومناخية

يانسببطيءبشكليتفاعلماومنهاالخالص،كالكلسومهمسريع

اببالهضخاصةوالمتوسطالكبيرباألطلسالحالهوكما،كالدولومي

.بالكوصاتتسمىالتيالكلسية



الكرستةفي توجيه التكتونيدور العامل 2ـ6

مناطقحونالطبقاتميلنتيجةالمائيةالشبكةتوجيهفيالتكتونيالدورأهميةجيدانعلم

كيماويةالالحلحلةعمليةتقدمفيإيجابيايكونأنيمكنالتكتونيالتدخلهذامعينة،

عكسالعلىأوللذوبان؛قابلةصخورهامنطقةفيطويلةمدةالمياهوتركزتجمعأثناء

ممابيانسعنيفااألخيرةهذهتدخليكونعندماسلبيادوراللتكتونيةيكونأنيمكن

مأكانتسطحيةالمياهسرعةفيالزيادةإلىيؤديماوهومهما،الطبقاتميليجعل

ياتهابطالتكتونيةتتدخلالميلإلىوباإلضافة.الصخرإذابةمنيقلصمماباطنية

قالمناطمنالمتسربةأوالمتساقطةالسائلةالمياهلتجمعمراكزبتشكيلالمقعرة

ركزتنتيجةللكرستةمالئماعامالتشكلالتقعريةالوضعيةهذه.المجاورةالمشرفة

.البنيةمنمنخفضةنقطفيالمياه



اخلدالسطحيةللمياهمهمبتسربفتسمحواالنكسارات،التصدعاتأما

هايةالنفيلتتشكلتدريجيبشكلوالدولوميتيةالكلسيةالكتل

رلتطومالئمامكانافتشكلاالنكساراتمحاورأما.واضحةشخاريب

قتوافألنهاالمقاومةضعيفةمناطقوهي،الكارستيةالمنخفضات

زالةباإلالتأثرسريعيصبحالذيللصخرالتكتونيالسحقمناطق

.السالمالصخرمعبالمقانةالميكانيكيةوالتعرية



الكارستيدور المناخ في التشكيل 3ـ6

مناخي،الالعاملإلىبهاالكارستيةاألشكالوتطورالكلسيةالصخورحلحلةعمليةتخضع

حرارةحسبوذلكآلخر،مناخينطاقمنأهميتهاحيثمنتختلفنجدهاولهذا

لمياهاعكس،الكاربونيبالغازلغناهانظراعدوانيةأكثرتكونالباردةفالمياهالمياه،

.الدافئة

هاغناأوالتربةكحموضةأخرىعواملتتدخلالمياهحرارةأوبرودةعاملإلىوباإلضافة

طاتالتساقمياهبهتتشبعالذيالتربةمحلولحموضةصعودإلىيؤديمما،بالدبال

اتالغابفأتربةولهذا.مهمةالكلسيةالصخورإذابةعلىكفاءتهافتصبحالسائلة

رغمسريعة،الكالسيومحلحلةعمليةوتجعلالخصائصلهذهتستجيباالستوائية

لثلوجاذوبانمياههيللكلسبالنسبةعدوانيةاألكثرالمياهلكنللمياه،المهمةالحرارة

.متوقفةسالكلإذابةعمليةتعتبرالصحراويةبالمناخاتحينفي.الفحميبالغازالغنية



المياهودةببرارتباطاللحلحلةعرضةأكثرالكلسيةالصخورتكونالباردة،المناخاتفيأما

لسكاأشمالمياهمنالمأخوذةالعيناتبعضخاللمنتبينوقد.الفحميبالغازوغناها

المادةهذهتصلأندونالكالسيومكاربوناتمنلتر/ملغ1000علىتحتويأنهاعلى

مظاهرفذلكمنبالرغملكنالقياسية،األرقاممنهذاويعتبر.والتساقطاالشباعدرجة

تالفتراخاللتوقفاتعرفتلكونهانظرامحدودةتبقىالمناطقهذهفيالكرستة

.المياهحركةبتوقفارتباطاالرباعيةالجليدية

هميةأأكثرطابعاالكارستيالتطوريتخذهناوالرطبة،الباردةالمحيطيةالمناخاتفيأما

لتيامنهاالباطنيةوخاصةمهمة،كارستيةأشكالبوجودارتباطاالسابقةالمجاالتمن

ة،ضعيفتبقىالبارزةالسطحيةاألشكالأنحينفيمهمة،وحلحلةتطورعلىتدل

.نباتيوغطاءبتربةمغطاةلكونهاكالشخاريب



كلسالحلحلةعمليةفإنواالستوائية،الرطبةالمداريةالمناخاتفيأما

حرارةللنظراكبيرةبكمياتالمياهتوفرمنبالرغمضعيفةتبقى

مياهالبحموضةالنطاقهذافيالحلحلةوترتبط.التبخروقوةالمهمة

هناكأنيظهرهناومن.بكثرةوتوفرهالفحميبالغازبغناهمنهأكثر

.ناخيةالمالنطاقاتحسبالكالسيوموتساقطتحللسرعةفياختالف



الكارستيدور الماء في التشكيل 4ـ6

الالذيالماءعنصريضافالذكر،السابقةالصخاريةالعناصرإلىباإلضافة

لذلك.كارستيتشكيلعنوالأشكالعنالبدونهنتحدثأنيمكن

وفرتهفالكيماوية،الحلحلةإيوالياتلضبطأساسيالعنصرهذافدراسة

إلىفتؤدينذرتهأماواضحة،واألشكالسريعاالتطورتجعلوعدوانيته

حلةحلفيأساسيعنصروالماء.الكيماويةاإلذابةعملياتوبطءتراجع

يومالكالسكاربوناتعنعبارةهوالذيكالكلسالكاربوناتيةالموادونقل

(Ca Co3)،السيومالكوكاربوناتاألساسي،العنصرالكالسيتفيهتشكل

بكمياتتتحللولكنهاالصافي،الماءفيضعيفةبنسبللحللةقابلةهذه

.الكاربونيبالحامضالمحملةالمياهفيمهمة



Co2 + H2O = H2 Co3 H2 Co3 + Ca Co3 = Ca (Co3 H)2 

كاربونيحامض مزدوجة                                    بيكاربونات

ذي يؤدي وللحصول على هذا األخير يتم تفاعل بين الغاز الفحمي والماء، والتفاعل ال

:يترجم كالتاليالحللةإلى 



ازالغبتركزارتباطامعقدةجدتبقىاآللياتفإنسهلةالمعادلةكانتإذا

الاألمطارفمياهالجوي،بالضغطأو(H2o)الماءفي(Co2)الفحمي

بالتربةاتصالهاعندولكنالفحمي،الغازمنضعيفةنسبعلىإالتحتوي

كونفيالفحمي،بالغازتشبعاألمطار،تساقطبعدالدباليبمحلولهاأي

تكونفالجوفيةالمياهأما.الكلسيةالصخورعلىعدوانيةالتربةلمحلول

مجاريالداخلاالنحباسبوضعيةالغنىهذاويرتبطالفحمي،بالغازغنية

Ca)بالبيكاربوناتللتركزقابليةأكثرالمياهفتصبح،الكارستية Co3).



خرىأأحماضهناك،الكلسبحلحلةتقومالتيالعدوانيةالمياهإلىباإلضافة

قىتبحيثالعضوية،واألحماضاألزوتيكالحامض،الحلحلةعلىتساعد

ئتهييتمأنبعدلكن،الكاربوناتحلحلةفيالمتحكمةهيالعواملهذه

:بطريقتينالمياهطرفمنتنقلالتيالمحلوالت

علىيتمالنقلحيثوالسيلاألنهاربواسطةالسطحيالجريانطريقعنإماـ

منقريباتوضعأنهاأومصدرهاعنبعيداإمافتنقلأيوني،شكل

منها،الجبليةوخاصةالمتوسطيةالمناطقفيالحالهوكمامصدرها،

جالمتصبحالتيالكلسيةالكتلهوامشفيمباشرةالتوضعيتمحيث

.المتوسطباألطلسكماالثانويةالتراكمات



مناانطالقيتموالذيالكلسية،المناطقبهتتميزالذيالباطني،الجريانطريقعنأوـ

المجاريتختفيحيثالبالوعات،أو،الجوباتأوالشقوق،عبراالمتصاصمناطق

مواقعمجاالتمخارجهاتصبحينابيعشكلعلىجديدمنلتظهربأكملهاالسطحية

المجاالتنبيالضغطفيباالختالفاتارتباطاالمتساقطةالكاربوناتالستقبالأساسية

كربوناتشكلعلىالمحلولالكلسيجعلمماالجوي،والغالفالحبيسةالباطنية

Ca+2بيكاربونات/مزدوجة + H2 Co3ينحفي.لتتساقطالكالسيومكربوناتإلىتتجزأ

فييستمرفهوسائلهوالذيH2oبينماالضغط،بانخفاضارتباطاCo2يتطاير

.والعيونالينابيعTufفليستكوينإلىيؤديوهذاطريقه،

مجاالتيفأيضانجدهبلفقط،العيونمخارجعلىيقتصرالالمحلولالكلساستقبالأنإال

راصةالرصتتكونحيثوالمنقعيةالبحيريةاألوساطوفيكالشالالت،المياهاهتياج

Travertin.



الكارستيةاألشكال 5-6

تبرتعالتيوالظروفالعواملمنالعديدوتنوعأهميةبمدىالكارستيالتشكيليرتبط

يثحمنوالوالشكل،الحجمحيثمنالمتباينةكارستيةأشكالوتطورلظهورمواتية

منهطورالتهذا...وتكتونيةومناخيةصخاريةمختلفة،عناصرفيهامتحكمةالتوزيع،

كانتحيثالسابقة،بالمراحلمرتبطهوماومنهالحاضربالوقتمرتبطهوما

يالتالمغربيةالمناطقكلفيالكارستيةاألشكالهذهوتوجد.مالئمةأكثرالظروف

رالكبيباألطلسالكلسية،الصخورإذابةتحدثأنيمكنوحيثالكلس،بهايوجد

ثحيالحماداتهضابوفيالريفيالكلسيالظهروفي،الهضبيالمتوسطواألطلس

.كارستيةتضاريسيةمنخفضاتتوجد

:التاليةاألنواعالكارستيةالتضاريسيةاألشكالهذهوتتضمن

.الجافةواألوديةوالشخاريبوالجوباتواألوفاالتالدولينات



Bloc diagramme représentant un paysage 
karstique synthétique.

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/Images/objets/Images/erosion-karstique/erosion-karstique-fig01.jpg




Les vallées sèches 

Une vallée sèche, c'est-à-dire privée de cours 
d'eau permanent, apparaît en raison de la 
formation ou de la réouverture de pertes. On 
devine sur cette photo les anciens affluents sur 
la rive droite du cours d'eau principale. 



etالجوباتوالدوليناتـ PoljésLes dolines

اد،األبعمتباينةالكيماوية،اإلذابةعنناتجةمنخفضاتعنعبارةهي

الفضعيعمقهادقيقة،بموادومردوممنبسطشبهقعرهادائرية،شبه

.األمتارمئاتأحيانايصلفقداتساعهاأماأمتار،10الغالبفييتعدى

المؤهلةالمرتفعةالمناطقفيوخاصةالوضعياتكلفيتوجد

الفتراتفيخاصةوالثلوج،األمطارمنكبيرةكمياتالستقبال

السابقةالمناخيةالفتراتعنموروثةتعتبروبالتاليالقديمة،المناخية

اإلنهياردوليناتبينالتمييزيمكنوعموما.المغربيالمجالفي

.الحلحلةودولينات



(A+B)الدوليناتطريقة تشكيل 

A :االنهياردولينات

B :اإلذابةدولينات.



في زراعة الحبوب دوليناستغالل 

.مهيأة كمشرب للماشيةدولين

Doline دولين

على شكل قمع في مقعر معلقالدوليناتحقل من 



Représentation d'un poljé
الكارستيةالجوباتنموذج من 



Lesاألوفاالتـ Ouvalas

لهاطوليةأشكالوهيالكبرى،الكارستيةاألشكالضمنتصنف

التييةالتكتونتدخلإثرعلىتشكلتأحيانا،كيلومتريةأبعاد

فيالكلسيةالصخورفيالمنخفضاتتوجيهعلىساعدت

الكلسذوبانحدثالثانيةالمرحلةوفي.األولىالمرحلة

طحيسجريانتعرفالقعر،مستويةطوليةمنخفضاتوتكوين

السطحيالجريانليتحولPonorبالوعةفيينتهيأنيمكن

.باطنيجريانإلى



ألوفاالكارستيشكل 

باطنيجريان  بالوعة ponor

أوفاالرسم مبسط توضيحي لشكل 

Les avens
Ce sont des gouffres caractéristiques
des régions karstiques. Ils sont le plus
souvent formés par l’effondrement de la
voûte d’une cavité souterraine au cours
de la dissolution du calcaire. Un aven
communique généralement avec une
grotte souterraine et tout un réseau de
galeries.



Lesالشخاريبـ Lapiez

تكونأنيمكن،كارستيةأخاديدتشكلصغرىأشكالعنعبارةهي

بأماكنالعاليةفيمعينةأماكنتحتلوهيأمتار،4إلى3منعميقة

ورالصختصدعاتتستغلأشكالوهي.للثلوجتساقطاتعرفباردة

هاأعرافتشكلالتيالمتعددةالشخاريبهذهوجودعمليةتسهلالتي

حيثالبحرسواحلعندالشخاريبهذهتتطوركما.صخريةحقوال

البحريالملحبفضلكبيربشكلتتطوروهيالكلس،يوجد

Halloclastieبالملحالصخورذوبانوهو.



الصغرى والكبيرةالشخاريبصور مقربة لنماذج من 



Paysage ruiniforme dans calcaire dolomitique
والدولوميتيةالكلسيةفي الصخور أطالليةأشكال 



انويةالثالكاربوناتيةاألشكال التضاريسية المرتبطة بالتساقطات 6ـ6

جودهاوويرتبطالكلسية،المتوسطيةالمناطقفيلهاتنوعأكبرالكاربوناتيةالتراكماتتعرف

:وهيوالمعاييرالمعطياتمنبمجموعة

كاربوناتية،موادتمنحكلسيةقاعدةوجودـ

رارةوحالكلسية،الركيزةبحلحلةتسمحكافيةمطريةتساقطاتوجودأيمالئمة،مناخيةظروفـ

.بوناتيةالكارالمحلوالتبتساقطويسمحللمياه،الكيماويالتركيبعلىيؤثرفصليوجفاف

يتحكمنهأأيالكلس،وتساقطحلحلةعلىيقتصرالالكلسية،المناطقفيالمناخيالعاملدورأنإال

أيضاهيالتياإلحيائيةالدورةتنظيمفيأيضايتدخلأنهبل،الهيدروكيماويةالدورةنظامفي

شكالاألبينداخلهانميزأنيمكنالتيالثانويةالكاربوناتيةالتوضعاتإعطاءفيدورهالها

:التالية



:Travertinالرصراصةـ

إماها،تكوينفيمرتبطةكلسيةحباتمنمكونةصلبةتكويناتعنعبارةهي

تتلقىيالتالمنقعيةأوالبحيريةباألوساطأواألوديةبمجاريأوالسيلبمياه

.بالكاربوناتمحملةمياها

Tufsالفليسـ

ويفاتوتجفراغاتبوجودتمتازمرتفعةمساميتهاهشة،تكويناتعنعبارةهو

ولطعلىيتممحليتوضعوهوالنباتات،وبقايابجذورهامرتبطةمتسعة

المجاالتهذهفيوتوضعها،والمنابيعالعيونومخارجالمائيةالمجاري

.فيزيوكيماويةبظروفمرتبط



Lesالكلسيةالقشراتـ Croûtes calcairesوالتوضعاتبالسيلمرتبطة

وحالسفوعلىالنهريةوالدرجاتالهضبيةالسطوحفوقونجدها،المنقعية

.المنخفضاتوفيوالحادوراتالمنحدراتوفوق

علىوتهموسمكها،وصالبتهانوعهاحيثمنالكلسيةالقشراتوتختلف

منالنوعهذايوجدالمغربوفي.جافةوالشبهالجافةالمناطقالخصوص

فيالموروثةالتشكيالتحيثالشرقيبالمغربالخصوصعلىالتشكيل

السطوحعلىتتكونلمالقشراتهذهأنويظهر،بقشراتمغلفةأغلبها

هذهتجزيءعنناتجةمتومجةتضاريسعلىبلالموروثة،المستوية

.المجاريقعورحتىالسفوحعلىتنحدرالقشراتنجدولذاالسطوح،



:Cascadeشاللشكلعلىكربوناتيةتراكماتـ

فيانقطاعبهيكونالمجرىأنأيبالطبوغرافيةارتباطا

اممالمجال،هذافيالكاسيومتراكمإلىيؤديممااالنحدار،

تجريصغرىشالالتشكلعلىمتدرجةسدودايخلق

تيالالنباتاتبنموتسمحفرشةشكلعلىالمياهفوقها

تضمنتالتيالكاربوناتيةالمنشآتتطورفيبدورهاتساهم

.مختلفةجدومنقعيةبحيريةوتوضعاتمشيدةأشكاال



ناناوتإدا إيموزاربشالل ( حمراء)تقنئةرصراصة

.باألطلس الكبير

بمنطقة األعلىالبليستوسينيرجع إلى رصراصيسد 

.أو أَِسيف باألطلس الكبيرإِِمي

Concrétion calcaire sur végétaux de (tuf).

http://geomorphologie.revues.org/image.php?source=docannexe/image/6623/img-1-small640.jpg&titlepos=up
http://geomorphologie.revues.org/image.php?source=docannexe/image/6623/img-2-small640.jpg&titlepos=up


Groupe de stalactites à croissance plus 
désordonnée. Grotte de Clamousse

La stalactite 
vue du dessus. 
Le canal central 
de circulation 
de l’eau est 
bien visible

Stalactite : 
c'est une 
concrétion 
qui se forme 
en plafond 
d'une grotte

Stalagmite : 
concrétion qui 
"pousse" à 
partir du sol de 
la cavité



يروالكبالمتوسطاألطلسمجالفيلهاتنوعأكبرالتراكماتهذهتعرفعموما،

حلحلةوتفسخأوالهيالمعايير،منلمجموعةترتيبهايخضعحيثالغربي،

هذهقلنوثانياالفحمي،بالغازالمشبعةالمياهبواسطةالكاربوناتيالصخر

فعلبالكالسيومكاربوناتتساقطوثالثامختلفة،مسافاتعلىالمحلوالت

.للمياهالفيزيوكيماويةالخصائصبعضتغير

ماينبالفصليخصفيماالمشاكل،منالعديدتطرحزالتالاألشكالهذهأنإال

فتارةغامضة،زالتالالتمييزمعاييرألنفليس،هوومارصراصةهو

،ريالصخااألصلعلىاعتمادافليس،أخرىوتارةرصراصةكلمةتستعمل

.والتطورالنشأةظروفعلىتعتمدمماأكثر،ومساميتهاالمادةصالبةأي



:خاتمة

هامةةمرفلوجيظاهرةباعتبارهاالثانوية،الكاربوناتيةالتكويناتحولالدراساتتعددمنبالرغم

حيثنماالشكالياتمنالعديدتطرحزالتالالتكويناتهذهفإنالمتوسطية،بالمناخاتمرتبطة

مامنطقةفيTravertinالرصراصةنرىحينمامباشرةنفهمهأنيمكنالذيالكارستأصل

بوجودالإوجودهاتفسيريمكنوال،الكلسلذوبانتعرضتقدالمنطقةأنتبينحيثبالمغرب،

انطالقأننجدلهذاالتضاريس،مناألنواعهذهأصلفهمعلىيساعدالمياهفعامل.المياه

تغيرىإليرجعناوهذاوالباطنية،السطحيةالمياهبوجودمرتبطانطالقالكارستيةالتضاريس

.يالرباعإلىالفيالفرانشيمنابتداءرطبمناخإلىالميوسينخاللجافمناخمنالمناخ،

.دمرمنوفيهامساحته،انتشرتمنوفيهاتعمقمنفيهاالتضاريس،هذهفيهتطورتالذي

جدا،صعبالكارستهذاتأريخأنيعنيPolygéniqueاألصولمتعددالمغربفكارستولهذا

وهنامختلفة،زمنيةفتراتفيتكونأيPolychroniqueالتأريخحيثمنمختلفأنهكما

.الكبرىالكارستيةالتضاريسعنفقطنتحدث



ـ التضاريس البركانية7

واألبخرةالحارةالصهيريةالموادمنهتنبعثأوتخرجالذيالمكانذلكهوالبركان

فوهاتخاللمنذلكويحدثاألرضية،القشرةمنعمقعلىلهاالمصاحبةوالغازات

مختلفةةأرضيأشكااللتشكلنوعهاحسبتنسابأوالمنصهرةالموادوتتراكم.شقوقأو

فيتحدثجيولوجيةظاهرةوالبراكين.العاليةالبركانيةالجبالأوالمخروطيةالتاللمنها

يسمىمابحسالتاليالشكلعلىجغرافياوتتنوعاألرضية،الكرةسطحمنمتعددةنقط

علىالنشيطةالبراكينمن%62يتمركزحيثالهادي،المحيطجوانبعلىالناربحزام

ويشكلالنشيطة،البراكينمن%22يتمركزحيثاالندونيسيةوبالجزراألرض،سطح

وجزراألنتيلوجزراألطلسي،كالمحيطالنشيطةالبراكينمن%16العالمباقي

لبشكتتوزعالعالم،فينشيطابركانا1500حواليوهناك.الخ..واآلصورالكناري

.الخامدةالبراكينمعبالمقارنةجداقليلةوهيمتساوي،غير



توزيع البراكين في العالم



(توزيع الزالزل والبراكين في العالم)الحزام الناري 

مناطقفيالبراكينتتوزععموما

لصدوعاحيثالتكتونيةالصفائحإلتقاء

فيأيالكبرى،واالنكساراتوالهوات

القشرةوانكسارالضعفمناطق

االهتزازاتأيضاتمتدحيثاألرضية،

البراكينوتظهر.الزلزاليةاألرضية

المواداندفاعنتيجةالسطحعلى

فيلهاالمرافقةوالغازاتالمنصهرة

عموديمنفذبواسطةاألرضأعماق

ةالذائبالموادوتسمىالمدخنة،يسمى

منخليطوهيالالفا،أوبالصهارة

ةودرجمرتفعضغطتحتذائبةصخور

.عاليةحرارة



لصخرابنوعمرتبطةألنهاالبنيويةالتضاريسضمنالبراكينوتدخل

:أقسامثالثةمنالبركانويتكون.الصهاري

يثحاألسفل،إلىالفوهةقاعمنتمتدقناةوهي:القصبةأوالمدخنةـ

الموادخاللهاوتندفعاألرض،جوففيالصهيربفرنتتصل

لمدخنةاوبجانب.البركانبعنقأحياناوتعرفالفوهة،إلىالبركانية

.نويةالثابالفوهاتتتصلمداخنعدةللبركانيكونقدالرئيسية

قمةفيتقريباالشكلمستديرتجويفعنعبارةوهي:الفوهةـ

منقوتنبث.األمتارمنآالفبضعةبيناتساعهاتتراوحالمخروط،

وموادوحمموقذائفصخريةوكتلغازاتفتراتعلىالفوهة

انبجإلىثانويةفوهةمنأكثرللبركانيكونوقد(الفا)منصهرة

.قمتهفيالرئيسيةالفوهة

نموتتركبالبركان،يقذفهاالتيالموادباختالفيتكون:المخروطـ

منالبركانيقذفهاالتيالموادوهيمتصلبة،الفاأوصخريحطام

.منصهرةحالةفيبعضهاأوكلهاكانتفوهته،
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تلفةمخوغازاتساخنةومياهالماء،وبخارسائلةوموادصلبصخريحطاممنهايخرجالبراكينثوراننتيجة

:وهيأهمهاعلىالوقوفويمكنسام،هومامنها

أنواع مواد الجهاز البركاني



األحجام،واألنواعمختلفصلبصخريحطامالبركانياالنفجارنتيجةيتشكل:الصخريالحطامأـ

متصلبةالالقشرةمنالصخريالحطامهذاويشتق.البركانيالثورانمناألولىالفترةفيعادة

وعنف،قوةبالصهيرمنالمنطلقةالغازيةوالموادالالفادفعنتيجةالعنقجدرانمنتنتزعالتي

والقذائفالصخريةالكتلمنهاأحجامها،فيتختلفموادمنالصخريالحطامويتركب

.البركانيوالرمادوالغباروالرملوالجمرات

مكونارة،كبيبكمياتينبثقوهوالماء،بخارغازاتنشاطها،أثناءالبراكينمنتخرج:الغازاتـب

زيرةغألمطارمسببةاألبخرةهذهوتتكاثف.األخرىوالغازاتالغبارمعهايختلطهائلةلسحب

مهاأهمتعددةغازاتالبركانينفثالماءبخارإلىوباإلضافة.البركانمحيطفيتتساقط

.واألكسجينوالكربونوالنتروجينوالكبريتوالكلورينالهيدروجين



منتخرجكماالبركان،فوهةمنوتخرج،1200°و1000°بينحرارتهادرجةتبلغالبراكين،تلفظهاسائلةكتلهي:الالفاـج

الالفاطبيعةقفوتتو.الصهيركتلوضغطاالنفجاراتتشكلهاالتيالكسوروهيالبركاني،المخروطجوانبفيوالكسورالشقوق

:نوعانوهيمنهتنبعثالذيالصهيرلكتلالكيماويالتركيبعلىومظهرها

ينكسرأنذلكبعدلبثيماالفوهة،فوقبرجامكونةوترتفعتتراكمالتدفق،بطيئةيجعلهاممابلزوجتهاتتميز:اللونفاتحةخفيفةالفاـ

.الغازاتخروجيحدثهاالتياالنفجاراتنتيجةويحطم

البركان،منحدراتعلىسيولشكلفيوتنسابكبيرة،لدرجةومتحركةسائلةبكونهاتتميزبزلتيةالفاوهي:اللونداكنةثقيلةالفاـ

هضبةمثلة،فسيحومنخفضاتهضابمكونةهائلةمساحاتفوقتنتشراالمتداد،كبيرةكسورخاللمنالالفاهذهتنبثقوحين

.بالمغربتمحضيتـأزرووهضبةالشمالية،بأمريكاكولومبياوهضبةبالهند،الدكنوهضبةالحبشة



سيةتضاريأشكالتشكلالسطحإلىالصهارةوصولعنوينتج

صخورمنمكونةالبركانية،بالتضاريستعرفمعينة،

Lesالبركانيةكالقذائفمتماسكة bombes،عنعبارةوهي

وهية،لولبيحركاتفيالهواءفيبعنفتقذفالفيةجالميد

.مستديرةأولوزيةأشكالذات

تاتفموادإلىباإلضافةاألعلى،إلىيصعدغبارفهوالرمادأما

.Ponceورضفاتحراريةـ

 Ponceرضفات
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الزمنإلىريالكامبقبلمامنالجبليةالسالسلتكوينلفتراتموافقةعديدةبركانيةلحركاتالمغربتعرض

وخالل.بقاتطشكلعلىالكامبريقبلمابركانيةصخوروالميزيتاالصغيراألطلسفينجدحيثالرابع،

يعرفماأوالرمانيببزلتممثلةالوسطىبالهضبةالبركانيةالصخورمنعددنجدTriasالترياس

عرفالثالثالزمنوخالل.الكبيرواألطلسالمتوسطاألطلسفيأيضاوتوجد،(متفسخبزلت)بالدولوريت

-Stratoنوعمنكثيرابركانيانشاطااألخرىالمغربأجزاءوباقيسيروةجبل volcanطبقاتتتخلله

.بركانينشاطأعقبهبحريغمرأيبحرية

براكينالهذهضغطتالمتوسط،باألطلسخاصةالرابعالزمنخاللالبركانيالنشاطمناألخيرةالمرحلةفي

.األوسطباعيالرفيأيالتانسيفتيخاللالبراكينمنالعديدنشطتحيثالرباعية،األوديةعلىالرباعية

براكينعنعبارةوهيالمتوسط،باألطلسcaldeiraالكالديراتنوعمنبراكيننجداألنواعحيثمنأما

نايتمنلشبركاننقدمالبراكينمنالنوعلهذاوكمثلنشاطه،نهايةخاللالبركانيمخروطهاإنهاركبيرة

وبعمقكلم،1,5البركانهذاقطريصلحيثمعكوسة،شبهتضاريسوأعطىمخروطهإنهارالذيالحاج

واحدآنفيفتحتالتيStrombolienالسترامبوليةالمتفجرةالبراكينمنآخرنوعهناك.مترا90

.ميشليفنكبركانالمنخفض
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:منهامختلفةأنواعإلىمجموعهافيتنتمي

متقطعرانهثو،(صقليةقرب)ليباريجزرفيسترومبوليلبركاننسبة:استرومبوليةبراكينأـ

.الرمادقليلةمتصلبة،مقذوفاتعنهاينتجعنيفةانفجاراتتتخلله

صهيرهايتميزليباري،جزرمجموعةفيفولكانوجزيرةبركانإلىنسبة:فولكانيةبراكينـب

فييديزمماواألبخرة،الغازاتوانحباسباستمرارالمدخنةانسداديسببمماولزوجة،بحموضة

الجوفيللصهارةتناثراتسببعنيفة،متفجرةمضغوطةغازاتشكلعلىوخروجهاضغطها

.الفوهةحولبعدفيمايتساقطالذيالرمادمنكثيرةسحبوتكوين

اللزوجةشديدةالفابتتميزالغربية،الهندجزروفيالمارتنيكبيليهجبلإلىنسبة:بيليهبراكينـج

يزدادتيالالمتجمعةالغازاتعلىالطريقفتسدبشدة،فوهتهانسدادإلىيؤديمما(صلبةشبه)

.بشدةفوهتهسدتالذيالبركان،منجانبيةمنطقةتفجيرتستطيعحتىباستمرارضغطها



أنواع البراكين

StrombolienVulcanien فولكانية



péléenبيليهبركان من نوع 



volcanoنوع بركاني 

الهوايينوع  Hawaiien



،فجاراتواالنالصهارةمنالنماذجنفسالطويلتاريخهاخاللتعطيالوالنشيطةالخامدةالبراكينإن:مختلطةأومركبةبراكينـهـ

الالفامنجانسةالمتغيرالبركانيةالموادتختلطالسببلهذااألعماق،منالمقذوفاتانبثاقلشروطتبعايتغيرنشاطهامظهرألن

.الطبقيةالبراكينأوالمختلطةبالمخاريطيسمىمالتشكلوالقنابل،والرمادوالحصى

زالعندماثقتنبلماليابسةعلىاآلننراهاالتيالالفاوماالبحار،أعماقفيتثورالبراكينمنالعديدهناك:البحارأعماقبراكينرـ

هوالمغربيفذلكعلىمثالوأحسنالبحار،أعماقتحتانبثقتالتيالبركانيةاألراضيهذهمنالكثيرهناكبلالمائي،الغمر

.الترياسيةلجيولوجيةاالحقبةخاللبحريتحتبركانينشاطعنناتجةوهي.بالدولوريتتسمىالتيالترياسيةالبزلتيةالتدفقات

.الكراييبأوالهاديالمحيطفيجزراوتخلقالبحرتحتآلخرحينمنتظهرحديثةبراكينوهناك

بركانينشاطبالرابعالزمنتميزحيثالمتوسط،األطلسفيكماالقديمالبركانيالنشاطذاتالمناطقفيتظهر:الخامدةالبراكينزـ

غيربشكل(2كلم250)مهمةمساحاتعلىاألخيرةهذهانتشارعلىساعدمما،والفيةبزلتيةموادوتدفقخروجعنهنتجمهم،

النوعحيثمنمختلفةبركان،50حواليمتعددةبركانيةأجهزةعنناتجةالمهمةالتدفقاتهذه.اللياسصخورفوقمتطابق

محورعلىالمتوسطاألطلسكوصكلامتدادعلىتنتشر،(م2060)وهابري(م2104)هبريجبلبركان:أهمهاوالشكل

فينتميتوهي.عليسيديأَكلمامبراكينإلىالحاجببكوصأوتَكيجبلمنشرقي،جنوبيجنوبيـغربيشماليشمالي

كبركاناأحيان"مشرومة"قمميةفوهاتذاتبسيطةبراكينوهي..وكنريةوهواييةاسترامبوليةمنها،مختلفةأنواعإلىمجموعها

(م2092)والشديفاتَكمارأووتيط،(م2034)بوتجتويتكبركانالفوهاتمتعددةمركبةمشيداتشكلعلىأوهبري،جبل

فوهاتذاتبراكينشكلعلىأو.وبوإبلغاطننقطانـلشمنكبركانحمميةمخاريطشكلعلىأو،(م2006)وبوتَكروين

.ورضائفمتماسكورمادوقذائفحراريةفتاتبموادمحاطةانفجارية



براكين مركبة 



براكين أعماق البحار



فوهات براكين خامدة
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الكرةسطحيلتشكفيالبراكينآثارنتبينأنسبقماخاللمننستطيع:األرضسطحتشكيلعلىـ

بحيراتافوهاتهفيتنشأتخمدوحينالممتدة،والهضابالمرتفعةالجبالتشيدفهياألرضية،

.المطيرةالمناطقفيجميلة

وارها،بجواالستقرارالبراكينمناطقمنيهربلماإلنسانأنالغريبمن:البشريالنشاطعلىـ

رة،كبيومدنقرىقممهعندتنشأذلكمنأكثربلمنحدراتها،وعلىمنهابالقربيقطنفهو

لزاليةزهزاتتحدثأوأحياناتثوروخطرةمهمةباركينقدمعندالقابعتانوطوكيوروماكمدينة

.انيالعدلغناهانظراالبراكينوتربةرمادباستغاللاإلنسانيقومكما.أخرىأحياناأرضية

والملفوظاتوحاتالطفكميةفيالعالمبراكينتفوقالتيالنشيطةالثائرةببراكنهاجاوةجزيرةوتشتهر

مالعالجهاتأكثفوهيبالسكان،تغصالجزيرةنجدذلكومعسنة،1500منذمنهاانبثقتالتي

إلىذلكويرجعنسمة،مليون75حوالييبلغونالذينوبسكانهالمساحتهابالنسبةسكاناالزراعية

.البركانيةالتربةخصوبة





عباب رمادي وغبار



 soufreكبريت بركاني 



صخر بركاني



قنابل بركانية


