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املقدمة
للعاملني  املر�سل هدى ورحمة  والآخرين  الأولني  �سيد  �سيدنا حممد  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني  احلمد هلل رب 

بل�ساٍن عربي مبني.

اإبننا الطالب.... اإبنتنا الطالبة....

ا�ستمراًرا للجهود التي بذلت يف اجناز كتابي اجليولوجيا لل�سف العا�رس واحلادي ع�رس العلمي، ي�رسنا اأن ن�سع بني 
يديك كتاب اجليولوجيا لل�سف الثاين ع�رس العلمي. والذي �سوف نتناول فيه مو�سوعات حديثة ومطورة، اإ�سافة اإلى 
تطبيقاتها احلياتية، فالوحدة الأولى تتناول ف�سلني رئي�سيني، الأول يتناول اجليولوجيا الرتكيبية والثاين يتناول درا�سة 
اخلرائط اجليولوجية. اأما الوحدة الثانية فاخت�ست بدرا�سة اجليولوجيا التاريخية وذلك يف ف�سول اأربع، حيث تناول 
الف�سل الثالث الأحافري اأما الف�سل الرابع فتناول درا�سة البيئات الرت�سيبية، وت�سمن الف�سل اخلام�س درا�سة قيا�س الزمن 

ب�سقيه املطلق و الن�سبي، بينما تناول الف�سل ال�ساد�س تطور العمود اجليولوجي.
كما حر�سنا على تقدمي معلومات حديثة يف املو�سوعات التي تناولها الكتاب اإ�سافة اإلى تطبيقاتها احلياتية، وت�سمن 
كل ف�سل عدًدا من الأن�سطة العقلية والعملية لتنمية مهارتك الأدائية ومهارات التفكري العلمي لديك. اإ�سافة اإلى احتواء 
كل ف�سل على كمٍّ كبري من الأ�سئلة التي جاءت متنوعة وتعمل على تنمية مهارات التفكري الناقد، كما احتوى الكتاب 
على عدد من امل�رسوعات والتي تهدف اإلى تعميق قدرتك على توظيف املهارات واملفاهيم بطريقة تطبيقية. وا�ستمل 

الكتاب على اأ�سكال و�سور حديثة و وا�سحة و ملونة ت�ساعدك على فهم املو�سوعات واإبراز احلقائق العلمية.

�سائلني املولى عزَّ وجّل اأن يكتب لكم اخلري والفائدة يف خدمة هذا الوطن املعطاء. و اأن تكونوا اأياٍد بانّية ل�رسوحه 
املختلفة باإذن اهلل.

                             
                                 واهلل املوفق...

املعدون
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الَوْحَدُة األولى
الفصُل األّوُل: اجليولوجيا الّتركيبيُة

1-1  اجليولوجيا التركيبيُة.

. 1-2 التراكيُب اجليولوجيُةِ

1-3 التراكيُب األوليُة.
التراكيُب األوليُة الفيزيائيُة. � 

التراكيُب األوليُة الكيميائيُة. � 
التراكيُب احليويُة. � 

1-4 التراكيُب الّثانويُة.

ى
حملتو

ا
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اجليولوجيا الرّتكيبيُة      1-1  

ما اجليولوجيا الرتكيبيُة، و ما اأهميُتها؟ � 

ما اأنواُع الرتاكيِب اجليولوجيِة؟  � 

كيَف ت�ستدلُّ على اأنواِع الرتاكيِب اجليولوجيِة؟  � 

ما اأهميُة الرتاكيِب اجليولوجيِة الأوليِة، و الّثانويِة من الّناحيِة الّتاريخيِة و القت�ساديِة؟ � 
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تعلمَت �سابًقا اأنَّ اجليولوجيا الرتكيبيَة هي الفرُع الّذي يهتُم بدرا�سِة الرتاكيِب الأر�سيِة الّثانويِة الناجتِة َعْن تعّر�ِس   
�سخوِر الق�رسِة الأر�سيِة اإلى عمليِة الّت�سوِه )Deformation( ب�سبِب الُقوى التكتونيِة وغرِي التكتونيِة، وهذِه الُقوى 

املختلفُة توؤثُر يف الق�رسِة الأر�سيِة م�سببًة حترَك الكتِل ال�سخريِة وانك�ساَرها وتغرّيَ �سكِلها.
ُن هذِه الرتاكيُب يف نطاٍق  وتوؤثُر هذه الُقوى على نطاٍق وا�سٍع من الق�رسِة مكونًة ال�ّسال�سَل اجلبليَة ال�سخمَة، وقد تتكوَّ

خوِر املختلفِة، وقد تكوُن جمهريًة، فتوؤثُر يف الن�سيِج الّداخلي لل�سخِر. �سغرٍي جًدا، فينتُج الت�سفُح والت�سقُق يف ال�سّ
للجيولوجيا الرتكيبيِة عالقٌة وطيدٌة بالعديِد من فروِع اجليولوجيا املختلفِة والّتي من اأبرِزها:

اجليولوجيا الهند�سيُة:. 1 عنَد اإقامِة املن�ساآِت الهند�سيِة تاأخُذ درا�سُة تركيِب �سخِر الأ�سا�ِس اأهميًة بالغًة وبخا�سٍة عنَد 
ت�سييِد ال�ّسدوِد والأنفاِق، حيُث يجُب اأخُذ ال�سدوِع والفوا�سِل واجتاهاِتها باحل�سباِن.

دوِع. جيولوجيا الّنفِط:. 2 اإنَّ العديَد من امل�سائِد النفطيِة متثُل مظاهَر تركيبيٍة كالّطياِت اأو ال�سّ
جيولوجيا املناجِم:. 3 اإنَّ تقييَم الأهميِة املنجميِة خلاٍم كالفحِم اأو احلجِر اجلريّي يتُم ِمْن خالِل حتديِد اأبعادِه وو�سعِه 

الرّتكيبّي. وللوقوِف على دوِر اجليولوجيا الرتكيبيِة يف التعديِن، نّفْذ، ابحْث بنف�سَك )1-1(:

ابحْث بنفسَك )1-1(

دوَر اجليولوجيا الرتكيبيِة يف الّتعديِن.
الهدُف من الن�ساِط: ي�ستق�سي دوَر اجليولوجيا الرتكيبيِة يف ا�ستخراِج اخلاماِت املعدنيِة من املناجِم.

دوِع. اجليولوجيا املائيُة:. 4 هنالَك عالقٌة بنَي اخلزاناِت املائيِة، والرتاكيِب اجليولوجيِة كالطّياِت وال�سّ
نتيجٌة  هي  اجليولوجيِة  الرتاكيِب  بع�ِس  تكّوَن  اإنَّ  الّتكتونيُة:. 5 
للحركاِت التكتونيِة، فالعديُد من ال�سدوِع اأو الطياِت ال�سخمِة 
الألواِح. حيُث  بفعِل حركِة  تكونْت  طيٌة حمدبٌة(  )جبُل حفيت 
ا�ستطاعْت التخ�س�ساُت احلديثُة لعلِم اجليولوجيا مثُل اجليوفيزياء 
مْن  الأر�سيِة  الق�رسِة  املوجودِة داخَل  الرتاكيِب  بع�َس  تو�سَح  اأَْن 
املغناطي�سيِة  الطرِق  اأو   )Siesmic( الزلزاليِة  امل�سوحاِت  خالِل 

)Magnetic( اأو اجلاذبيِة )Gravity(. انظْر �سكَل )1-1(
�سكل )1-1(  م�سح زلزايل ملنطقة، يو�سح طبقات الق�رسة الأر�سية 

يف اأحد الأماكن و ال�سدوع املختلفة فيها. 
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من خالِل درا�ستِك ال�سابقِة لأنواِع ال�سخوِر املختلفِة تبنَي اأنَّ ال�سخوَر بجميِع اأنواِعها )الّناريِة واملتحولِة والر�سوبيِة( 
تاأخُذ اأ�سكاًل واأو�ساًعا خمتلفًة اأثناَء وبعَد تكوِنها، وُيعرُف ذلَك بالرتاكيِب اجليولوجيِة: اأّْي الأو�ساَع والأ�سكاُل الّتي 

خوِر الر�سوبيِة. تتخُذها ال�سخوُر يف الطبيعِة، َو�سوَف نرّكُز يف هذا الف�سِل على الرّتاكيِب اجليولوجيِة يف ال�سّ

ويمكُن تقسيُم التراكيِب الجيولوجيِة إلى قسميِن رئيسييِن ُهما:

الرتاكيُب الأوليُة. 1 .
الرتاكيُب الثانويُة.  2 .

حتتفُظ ال�سخوُر الر�سوبيُة ب�سجٍل تاريخيٍّ يو�سُح جميَع الأحداِث اجليولوجيِة الَّتي مرْت ِبها، والَّتي متكُننا مْن   
معرفِة الظروِف املختلفِة اّلتي حدثْت اأثناَء الرت�سيِب، اإْذ توؤثُر هذه العوامُل املختلفُة يف طريقِة الرت�سيِب �سواٌء اأكانت بيئُة 

الرت�سيِب مائيًة، اأم كانت هوائيًة، وينتُج َعْن تلَك العوامِل املختلفِة ما ُي�سمى بالرتاكيِب اجليولوجيِة الأوليِة.

الرتاكيُب اجليولوجيُة      2-1  

؟ ما الرتكيُب اجليولوجيُّ � 

َهْل تت�سابُه الرتاكيُب اجليولوجيُة يف ال�سخوِر املختلفِة؟ � 

يف اأيِّ اأنواِع ال�سخوِر تكوُن الرتاكيُب اجليولوجيُة اأكرَث و�سوًحا؟ � 
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)الطبيعيِة(  الفيزيائيِة  العملياِت  عن  ناجتًة  وتكوُن  الر�سوبيِة  للطبقاِت  الرت�سيِب  اأثناَء  تتكوُن  اأو  تت�سكُل،  الّتي  َوهَي 
والكيميائيِة واحليويِة. 

وتنق�سُم الرتاكيُب الر�سوبيُة الأوليُة من حيُث الن�ساأُة اإلى تراكيَب فيزيائيٍة وكيميائيٍة، وتراكيَب ع�سويٍة )حيويٍة(، كما 
يو�سُح املخطُط يف ال�سكِل )2-1(

  

 
 

ال�سكل )1-2( خمطط يو�سح اأنواع الرتاكيب الأولية

الرتاكيُب الأوليُة        3-1  

الرّتاكيُبُ احليويُة الرّتاكيُبُ الكيميائيُة الرّتاكيُب الفيزيائيُة

الرّتاكيُب الأولية

ال�ّسعاُب املَْرجانيُة

ال�سرتوماتوليت

اجليوُد

خريُة العقيداُت ال�سّ

التغري اجلانبي

الّتخطي

الّتطبُق

الّتطبُق املتدرُج

الّتطبُق الكاذُب

عالماُت النيم

الّت�سققاُت الطينيُة
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أواًل: التراكيُب األوليُة الفيزيائيُة

الّر�سوبيِة  خوِر  ال�سّ انت�ساَرا يف  اأكرُث  َو ِهي  اأثناَء الرت�سيِب وتعك�ُس طبيعَة و و�سَط الرت�سيِب،  اّلتي تت�سكُل  هَي   
الفتاتيِة. َو مْن اأمثلِة الرتاكيِب الأوليِة الفيزيائيِة ما يلي: 

:Lateral Variation 1. الّتغيُر اجلانبيُّ للطبقاِت
قد جنُد يف الطبيعِة طبقًة يغلُب عليها الرتكيُب الّرمليُّ يف اأحِد اأجزائها، وعنَد تتّبِع هذِه الطبقِة على امتداِدها الأفقّي 
نالحُظ اأَّن تركيَبها املعديَن قْد تغرَي لت�سبَح طينيًة، اأو جرييًة مثاًل اأو قْد حتافُظ على تركيِبها املعدينِّ َولكّنها تتغرُي يف حجِم 

احلبيباِت.

ال�سكل )1-3(: التغري اجلانبي

َب حجِم احلبيباِت وعمِقِ املاِء، حيُث ترت�سُب  ، فيتُم توزيُع الروا�سِب َح�سَ ويحدُث ذلَك عَندما تقُل �رسعُة الّتياِر املائيِّ
احلبيباُت اخل�سنُة اأوًل بينما تبقى حبيباُت الطنِي عالقًة وترت�سُب بعيًدا عن ال�ساطىِء، اأَّما يف الأماكِن الأكرِث عمًقا فترت�سُب 
. كما يف ال�سكِل  الروا�سُب الدقيقُة مثُل الروا�سِب اجلرييِة، وكذلَك هياكِل واأ�سداِف احليواناِت البحريِة والرماِد الربكاينِّ

.)3-1(

وبذلَك فالتغرُي اجلانبيُّ يعرُف على اأَّنُه طبقًة لو تتبعناها جانبًيا نالحُظ تغرًيا يف تركيِبها املعدينِّ اأو حجِم ُحبيباِتها.

                                         :Overlap  )2. ظاهرُة التَّخطي )املجاوزُة
اإِلى تكويِن روا�سَب رمليٍة يف مْنطقٍة متقدمٍة  ُيوؤدي  مّما  نتيجَة هبوِطها،  الياب�سِة  البحِر على  ماُء  َيطغى  وحتدُث عنَدما 
َفاإِّنها تتقدُم نْحَو ال�ساطىِء لتغطَي الروا�سِب الرمليَة  اأّما الروا�سُب الطينيُة واجلرييُة  عن الروا�سِب الرمليِة ال�ّسابقَة لها، 

.)On lap( َّال�ّسابقَة، وُت�سمى هذه الظاهرُة الّتخطَي التقدمي

اأَّما عنَد هبوِط البحِر ب�سبِب ارتفاٍع ن�سبيٍّ يف الياب�سِة، ينح�رُس املاُء فترتاجُع الروا�سُب الرمليُة  فوَق الروا�سِب الطينيِة 
 )Off lap( َّاملتكونِة �سابًقا، والروا�سُب الطينيُة فوَق الروا�سِب اجلرييِة ال�سابقِة وُت�سمى هذِه الظاهرُة الّتخطيَّ الرتاجعي

كما يف ال�سكل )4-1(.

م�ستوى �سطح البحر
روا�سب جريية

روا�سب طينية

روا�سب رملية
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اجعي ي الترّ ال�شكل )1-4(:التخطيَّ الترّقدمي والتخطرّ

:Stratification 3.  التَّطبُق
�شغِط  ب�شبِب  الأ�شِل  يف  اأفقيٍة  طبقاٍت  هيئِة  على  ال�شخوِر  وجوُد  ُهَو 
املاِء املت�شاوي على جميِع اأجزاِء الروا�شِب يف البحِر. ومتيُز هذِه الظاهرُة 
كِل )1- ال�شخوَر الر�شوبيَة عن غرِيها من ال�شخوِر الأُخرى كما يف ال�شرّ

�شطحاِن  يحُده  متجان�ٌس  �شمٌك �شخريٌّ  اأَنرّها  الطبقُة على  ُف  5(. وتعررّ
(. ويتاوُح �شمُكها مابنَي مئاِت  علويٌّ و�شفليٌّ )ُت�شمى م�شتوياُت الترّطبِقِ

.lamina الأمتاِر اإلى عدِة �شنتيمتاٍت، واإِذا مل يتجاوْز �شمُك الطبقِة �شنتيمٍت واحٍد ُت�شمى حينئٍذ الرقيقُة
ومَن املعروِف اأنَّ الترّطبق ينتج عن عمليِة الترّخطي.

 :Graded Bedding  4. التَّطبُق املتدرُج
ِف على مفهوِم الترّطبِقِ املتدرِج، نفْذ، جرْب بنف�شَك )2-1( وللتعررّ

جرِّْب بنفسَك )2-1(

التَّطبَق املتدرَج.
الهدف من الن�شاط: يكت�شُف مفهوَم الّتطبِق املتدرِج.

تو�شلُت ِمَن الن�شاِط ال�شابِق اإلى اأَنَّ التطبَق املتدرَج ُهَو طبقٌة يتدرُج حجُم احلبيباِت فيها 
من اخل�شِن اإلى الدقيِقِ ِمَن الأ�شفٍل اإلى الأعلى.

اأَْي اأَنرُّه يتميُز بتدرِج حجِم احلبيباِت اخل�شنِة مثِل الرماِل واحَل�شى حيُث ميكُن مالحظُة 
الكبريِة  باحلبيباِت  الترّدرُج  هذا  يبداأُ  العادِة  ويف  الترّطبِق،  َمَع  احلبيباِت  حجِم  ِج  تدررّ
فلى للطبقِة اإلى حبيباٍت اأ�شغَر فاأ�شغَر يف اجتاِه امل�شتوياِت  )احل�شى( يف امل�شتوياِت ال�شُّ

كِل )6-1(.  الُعليا للطبقِة، وميكُن اأَْن يتكرَر هذا النظاُم يف عدِة طبقاٍت متتاليٍة كما يف ال�شرّ

X

مستوى سطح البحر احلالي

الفترة الزمنية الثالثة

الفترة الزمنية الثانية

طغيان البحرالفترة الزمنية األولى

منطقة املصدر

X

مستوى سطح البحر احلالي

الفترة الزمنية الثالثة

الفترة الزمنية الثانية

انحسار البحرالفترة الزمنية األولى

منطقة املصدر

ال�شكل )1-5( التطبق

ال�شكل )1-6(: تطبق متدرج
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املمكِن  ومَن  ال�سنتمرتاِت،  مَن  ع�رشاٍت  وب�سعِة  الواحِد  ال�سنتيمرِت  بنَي  ما  حجُمها  يرتاوُح  طبقاٍت  يف  عادًة  ويظهُر 
مالحظُة هذا التدرَج، بالعنِي املجردِة، اأو با�ستعماِل عد�سٍة مكربٍة. 

ويحدُث هذا ب�سبِب فقداِن التياِر املائيِّ لطاقتِه ب�سكٍل مفاجٍئ )التياراُت العكرُة(.

 :Cross Bedding 5. التَّطبُق املتقاطُع
، َولكْن يف بع�ِض  ترتاكُم الروا�سُب على �سكِل طبقاٍت يف و�سٍع اأفقيٍّ
احلاالِت عندما نفح�ُض طبقًة ر�سوبيًة معينًة جنُد اأَّنها تتكّوُن ِمْن رقائَق 
مائلٍة عن ُم�ستوى التطبِق يف الو�سِع االأفقيِّ بحيُث تكوُن كلُّ رقيقٍة 
�سميكٍة يف االأَعلى، ويقُل �سمُكها تدريجًيا كّلما اّتهنا لالأ�سفِل، وهذا 
يدلُّ على اأّنها تكونْت بفعِل تياراٍت متغريِة االتاِه وال�سدِة، ويعرُف 
ذلك بالتطبِق املتقاطِع. كما يف ال�ّسكِل )1-7( َوِهَي خا�سيٌة توجُد 

يف ِدلتا االأنهاِر والكثباِن الرمليِة. 
    

:Ripple Marks ِ6.   عالماُت الّنيِم
اأُخرى تنبُئ عن البيئاِت القدميِة التي كانْت �سائدًة. واأََحُد هذِه املالمِح عالماُت  خوِر الر�سوبيِة مالمُح  توجُد يف ال�سّ
النيم وهَي متوجاٌت رمليٌة �سغريٌة تن�ساأُ على �سطِح الطبقاِت الر�سوبيِة بوا�سطِة حركِة املاِء، اأو الهواِء وتكوُن حروُف 
عالماِت النيِم متعامدًة على اّتاِه احلركِة. فعالماُت النيِم النا�سئِة عِن حركِة املاِء اأو الهواِء يف اّتاٍه واحٍد تكوُن اأ�سكااًل 
خمتلفَة التماثِل بحيُث تكوُن جوانُب عالماِت النيِم الّتي يف اتاِه التياِر اأكرَث انحداًرا من جوانِبها التي يف عك�ِض اتاهِه 
مثُل عالماِت الّنيِم النا�سئِة عِن التياراِت يف جماري املياِه املتحركِة، اأو اّلتي تن�ساأُ عندما تهُب الرياُح فوَق الكثباِن الرمليِة 

كما يف ال�سكلنِي )1–8( ، )1–9(. 
اأّما عالماُتٍ النَّيِم املتماثلُة َفُت�سّمى بعالماِت نيِم التاأرجِح وهَي تن�ساأُ عادًة ِمْن حركِة االأمواِج ال�سطحيِة جيئًة وذهاًبا 
يف املياِه ال�سحلِة القريبِة ِمَن ال�ساطِئ. وتكوُن متماثلًة يف �َسكِلها، و تتميُز بقمِمها احلادِة يف االأَعلى وقيعاِنها املقو�سِة، 

ولعالماِت النَّيِم اأهميٌة تاريخيٌة حيُث ن�ستدلُّ مْنها على معرفِة اتاهاِت الّرياِح، واملَجاري املائيِة القدميِة.

ال�سكل  )1-7(: التطبق املتقاطع

ال�سكل  )1-9( عالمات النيم

أعلى الطبقةاجتاه التيار أو الرياح

أسفل الطبقة
عالمات نيم ناجتة عن األمواجعالمات نيم ناجتة عن الرياح أو التيارات

ال�سكل  )1-8(: ر�سم تخطيطي لعالمات النيم
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:Mud Cracks  7. الّتشققاُت الطينيُة
ها لفرتاٍت متعاقبٍة من البلِل  حتدُث هذه الرتاكيُب يف الروا�سِب الطينيِة نتيجَة تعر�سِ
يف  كما  النحِل  خليَة  ت�سبُه  �ُسدا�سيٍة  اأ�سكاٍل  ذاُت  تراكيُب  وهَي  ال�سديِد  واجلفاِف 
ال�سكِل )1-10( ون�ستدُل ِمْنها على بيئاٍت معينٍة مثِل البحرياِت ال�سحلِة والأحوا�ِس 

ال�سحراويِة ذاِت املناِخ اجلاِف �سديِد احلرارِة.

ثانيًا: التراكيُب األوليُة الكيميائيُة

ها: ها وِمْن اأَهمِّ ُن بفعِل عمليِة الرت�سيِب للمواِد املعدنيِة داخَل الطبقِة نف�سِ ِهَي الرتاكيُب الّتي تتكوَّ
 

:Nodules  1. العقيداُت أو العقُد الصخريُة
خِر الأ�سليِّ تتكوُن  وِهَي جتمعاٌت ِمْن مواَد ر�سوبيٍة حوَل نواٍة )اأو مركٍز( يف ال�سّ
اأثناَء ت�سلبِه. بحيُث ت�سكُل  خِر  بفعِل الرّت�سيِب للمحاليِل املائيِة املارِة خالَل ال�سّ
ال�سخِر  الكيميائيِّ عن  تركيِبها  كثرًيا يف  تختلُف  تكتالٍت �سخريٍة  اأو  درناٍت، 
الأ�سليِّ املحيِط بها كما يف ال�سكل )1-11(. واأو�سُح مثاٍل على هذه التكتالِت 
واِن، قد ي�سُل  ما ن�ساهدُه بكرثٍة يف الطبقاِت اجلرييِة، اإذ يوجُد بها درناٌت من ال�سّ
قطُر الواحدِة منها اإلى حوايل 30 �سنتيمرًتا و ميكُن م�ساهدُة مثُل هذِه العقيداِت 

يف مناطَق عديدٍة من الدولِة ِمْنها جبُل حفيَت.   

:Geodes  2. اجليوُد 
عبارٌة عن اأج�ساٍم �سخريٍة جموفٍة )ت�سبُه ثمرَة جوِز الهنِد عادًة( ذاِت اأ�سطٍح خارجيٍة خ�سنٍة 
يِت اأو الكوارتِز كما يف ال�سكِل  وفراغاٍت داخليٍة مل�ساَء مبطنٍة ببلوراٍت وا�سحٍة ِمَن الكال�سَ

  .)12-1(

ثالثًا: التراكيُب الحيويُة       

هي تراكيُب تت�سكُل يف ال�سخوِر الّر�سوبيِة بعَد تر�سيبها نتيجَة اأن�سطِة الأحياِء يف هذِه الروا�سِب. ومْن اأمثلِتها: ثقوُب 
جذوِر النباتاِت وجمراِت )م�ساراِت( احليواناِت الاّلفقاريِة، وامل�سالِك وامل�سارِب الدوديِة واحلفِر اأو الآثاِر الّتي تركْتها 
، وِمْن اأَهمِّ  احليواناُت على ال�سخوِر. َوِهَي ذاُت اأهميٍة كبريٍة يف ال�ستدلِل على بيئِة الرت�سيِب، ونظاِم التتابِع الطبقيِّ

ال�سكل  )1-10(: الت�سققات الطينية

ال�سكل  )1-11( العقد ال�سخرية

ال�سكل  )1-12(: اجليود
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هذِه الرتاكيِب الع�سويِة:

:Stromatolites  1. الستروماتواليت
َوِهَي نوٌع مِن الرتاكيِب اجلرييِة الّتي تتكوُن يف املياِه ال�سحلِة 
من تر�سيِب رقائَق من كربوناِت الكال�سيوم بوا�سطِة بع�ِس 
اأنواِع الطحالِب الزرقاِء املخ�رّسِة )ال�سيانوبكترييا(، كما 

يف ال�ّسكِل )13-1(.  

 
                                                                         

عاُب املرجانيُة: 2. الشِّ
هي روا�سُب بحريٌة جرييٌة ترتاكُم نتيجَة منوِّ م�ستعمراِت 
هياكَلها  ترتُك  واّلتي  اجلرييِة،  الطحالِب  وبع�ِس  املرجاِن 
وت�ستمُر  ممدودٍة،  اأر�سفٍة  هيئِة  على  موِتها  بعَد  ال�سلبَة 
الأجياُل اجلديدُة للكائناِت احليِة البانيِة لل�ّسعاِب املَْرجانيِة 
يف الّنموِّ فوَق الهياكِل املتبقيِة لالأجياِل الّتي �سبقْتها، كما 

يف ال�ّسكِل )14-1(.
وتوجُد يف مياٍه �سافيٍة غرِي عكرٍة يف بع�ِس البحاِر املفتوحِة 
اأو  ال�سحراويِة  املناطِق  �سواطِئ  وكذلك  واملحيطاِت، 

اجلزِر ال�سغريِة يف املحيطاِت.
بها  الّنفِط  لتخزيِن  فر�سًة كبريًة  يعطي  القدميِة  الر�سوبيِة  الطبقاِت  اأنواٌع خمتلفٌة، ووجوُدها يف  لها  املرجانيُة  وال�سعُب 

ب�سبِب م�ساميِتها و نفاذيِتها العاليتنِي.       

        

ال�سكل  )1-14(: ال�سعاب املرجانية

ال�سكل )1-13(: ال�سرتوماتوليت
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هي الرتاكيُب التي تتكّوُن نتيجَة لتاأثرِي ُقوًى خمتلفٍة يف ال�سخوِر، واإذا كانِت القوُة اّلتي توؤثُر على اجل�سِم موزعًة   
الرتاكيِب  معظِم  تكويِن  ال�سبُب يف  ُهَو  الُقوى  من  النوُع  ت�سوَهُه. وهذا  ت�سبُب  فاإّنها  ت�سبُب حركتُه  ل  بحيُث  عليِه 

اجليولوجيِة الثانويِة
خوِر نفْذ ]جّرْب بنف�سَك )3-1([  ولُتعّرِفِ اأنواِع الُقوى املوؤثرِة على ال�سّ

جّرْب بنفسَك )3-1(

اأنواَع الُقوى املوؤثرَة على ال�سخوِر.
خوِر. الهدُف من الن�ساِط: ي�ستق�سي اأنواَع القوى املوؤثرِة على ال�سّ

ُح ال�سكُل  خوِر ِهَي اإِّما ُقوى �سغٍط اأَو �سٍد اأَو ق�صٍّ كما يو�سِّ  تو�سلُت ِمَن الن�ساِط ال�ّسابِق اإلى اأَّن الُقوى املوؤثرَة على ال�سّ
)15-1(

خوِر ال�سكل  )1-15( الُقوى املوؤثرُة على ال�سّ

الرتاكيُب الّثانويُة        4-1  

قوى �سد

Tension

قوى �سغط

Compression

قوى ق�س

Shear
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خوِر. ُح اأنواَع الّقوى، وتاأثرَيها على ال�سّ واجلدول )1-1(  يو�سِّ

تاأثرُيها على ال�صخوِر اله�صِةتاأثرُيها على ال�صخوِر اللدنِة�صكُل الُقوى املوؤثرِةنوُع الُقوِة

قوتاِن متعاك�ستاِن نحَو اجل�سِم ق�سٌّ
ال�سخريِّ ولكْن يف م�ستوينِي خمتلفنِي

حدوُث طيٍّ
امل�ساحُة تبقى ثابتًة

حدوُث ك�رِس 
امل�ساحُة تبقى ثابتًة

قوتاِن متعاك�ستاِن متباعدتاِن عن اجل�سِم �سدٌّ
، وتوؤثراِن يف م�ستوًى واحٍد ال�سخريِّ

مك يف  ات�ساُع وتقليُل ال�سِّ
الو�سِط وانتفاٌخ يف اجلوانِب

حدوُث ك�رِس
امل�ساحُة تزداُد )�سدٌع عادّي(

قوتاِن متعاك�ستاِن نحَو اجل�سِم �سغٌط
ال�سخريِّ وتوؤثراِن يف م�ستوًى واحٍد

حدوُث طيٍّ
امِل�ساحُة تقلُّ

حدوُث ك�رِس
امِل�ساحُة تقلُّ )�سدٌع عك�سّي(

اجلدول )1-1 (: اأنواع القوى وتاأثريها على ال�سخور

دوُع، الفوا�سُل وعدُم التوافِق. وفيما يلي اأَهمُّ الرّتاكيِب اجليولوجيِة الّثانويِة: الّطياُت، ِقباُب امللِح، ال�سّ

:Fold 1. الّطياُت
ُتعرُف الّطيُة باأَنَّها الرتكيُب الّذي ين�ساأُ عندما ينحني اأو يتقو�ُس �سطُح 
غِط  خريِة اّلذي كاَن يف الأ�سِل م�ستويًا نتيجَة تاأثرِي ُقوى ال�سّ الّطبقِة ال�سّ
غِط(  كما  خوِر تن�ساأُ نتيجَة قوى ال�سّ َعليه. )اأو انثناءاٍت يف طبقاِت ال�سّ

يف ال�سكل )17-1(.                         

                                                                            

العنا�رُس الهند�سيُة للّطيِة:
َك )4-1(  وللتعرِف على العنا�رِس الهند�سيِة للطّيِة، نّفْذ، جّرْب  بنف�سِ

جّرْب بنفسَك )4-1(

العنا�رس الهند�سية للطية.
الهدُف من الن�ساِط: يبني منوذًجا للعنا�رس الهند�سيِة للطّيِة. 

ال�سكل  )1-17(: الطيات
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 َتو�سلُت ِمَن الّن�ساِط ال�ّسابِق اإلى اأَنَّ العنا�رَس الهند�سيَة للّطيِة الَّتي تظهُر يف ال�ّسكِل )1-18( ِهَي:
حموُر الّطيِة: وُهَو اخلطُّ الواقُع على �سطِح الّطبقِة املطواِة، اّلذي ي�سُل بنَي الّنقاِط اّلتي يبلُغ ِعْندها انحناُء �سطِح الطبقِة 

ا )خطُّ املف�سِل(. اأَكرَب قيمٍة لُه، وُي�سّمى اأي�سً
َجناحا الّطيِة: ُهما الطبقاُت اّلتي ت�سكُل جانبي الّطيِة، َوُهما يلتقياِن عنَد 

حموِر الّطيِة.
ُف الزاويَة بنَي اجلناحنِي، وميرُّ  : ُهَو امل�ستوى الَّذي ُين�سِّ امل�ستوى املحوريُّ

بجميِع ُخطوِط امِلْف�سِل للّطبقاِت املطويِة.
يِة. لبُّ الّطيِة: ُهَو الكتلُة ال�سخريُة الّتي ت�سغُل امِلْنطقَة الّداخليَة ِمَن الطَّ

ت�سنيُف الّطياِت:  � 

ميكُن ت�سنيُف الّطياِت على ِعَدِة اأُ�س�ٍس َنْذُكُر ِمْنها: 

أوالً: اجّتاُه ميِل اجلناحنِي 

َب اجتاِه َمْيِل اجلناحنِي كما يف ال�ّسكِل )1-19(، اإلى: حيُث تنق�سُم الّطياُت َح�سَ
خريُة نحَو الأعلى حيُث يتقارُب فيها جناحا  : َو يحدُث ذلَك عندما تنثني الطبقاُت ال�سّ 1 .Anticline الّطيُة املحدبُة

الطّيِة نحَو الأعلى )مييُل اجلناحاِن بعيًدا َعِن املُ�ستوى املحوريِّ للّطيِة- يف اجّتاهنِي ُمَت�ساديِن(.
خريُة نَحو الأ�سفِل حيُث يتقارُب فيها َجناحا  : َو يحدُث ذلَك ِعْندما تنثني الطبقاُت ال�سّ 2 .Syncline الّطيُة املقعرُة

يِة-يف اجّتاهنِي متقابلنِي( الّطيِة نحَو الأ�سفِل )اجلناحاِن مييالِن نحَو امل�ستوى املحوريِّ للطَّ

ال�سكل )1-19(: الطّية املحدبة و الطّية املقعرة

ال�سكل )1-18(: العنا�رس الهند�سية للطية 

اللب
جناحا الطّية

حمور الطّية
امل�ستوى املحوري للطّية
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ثانًيا: مقدارُ َمْيل اجلناحنِي

حيُث ت�سنُف اإلى: 
اأُ ِعْنَدما مييُل جناحا الّطيِة بزاويِة ميٍل مت�ساويٍة يف الجّتاهنِي. :َ تْن�سَ 1 .Symmetrical Fold الّطيُة املتماثلُة

يِة بزاويِة ميٍل تختلُف  اأُ ِعْنَدما مييُل كلُّ جناٍح ِمْن َجناحي الطَّ :َ تْن�سَ 2 .Asymmetrical Fold الّطيُة غرُي املتماثلِة
عِن الأُخرى.

ثالًثا: َميُل املستوى احملوريِّ

الطّيُة املنت�سبُة: وفيها يكوُن امل�ستوى املحوريُّ عموديًا.  1 .
بزاويِة  مائاًل  املحوريُّ  امل�ستوى  يكوُن  وفيها  املائلُة:  يُة  الطَّ 2 .

اأقلَّ ْمَن 90 درجًة.
: وِهَي تلَك الّتي يزيُد  3 .Overturned Fold الَطّيُة املقلوبُة
فيها مقداُر امليُل يف اأحِد جناَحُيها عن 90 درجًة، َويف هذِه 
الراأ�سيُّ  احلالِة يكوُن املُ�ستوى املحوريُّ مائاًل عن املُ�ستوى 
اجلناحنِي  لأحِد  نُة  املكوِّ الطبقاُت  وتكوُن  كبريٍة،  بدرجٍة 
لى اأَعلى كما  مقلوبًة اأَْي اأَنَّ ال�سطَح ال�سفليَّ لكٍل ِمْنها متجٌه اإِ

يف ال�ّسكِل )20-1(.
ويكوُن   : 4 .Recumbent fold )النائمُة(   َطجعُة  املُ�سْ يُة  الطَّ
فيها امل�ستوى املحوريُّ للّطيِة اأفقًيا اأو قريًبا ِمَن الأُفقي، حّتى اأَنَّ 
جناحي الّطيِة يكونان تقريًبا متوازينِي واحًدا ِمْنها فوَق الآخِر 

كما يف ال�ّسكِل )21-1(.
                 

والأ�سكاُل الّتخطيطيُة اأَدناُه تو�سُح اأنواَع الّطياِت املختلفِة.

ال�سكل )1-20(: الطّية املقلوبة

ال�سكل )1-21(: الطّية امل�سطجعة

ال�سكل  )1-22( اأنواع الطيات
طّية مائلة         طّية منت�سبة طّية مقلوبة        طّية م�سطجعة 
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َوِمَن املفيِد اأَْن نذكَر اأَنَّ هناَك اأنواًعا اأُخرى من الّطياِت َقْد ل ينطبُق عليها اأيًا من اأُ�س�ِس الّت�سنيِف ال�سابقِة، نذكُر ِمْنها:  

غرُي  يُة  والطَّ  Plunging fold الغاِط�سُة   يُة  الطَّ  .1
كاَن  َفاإذا   :Non-plunging fold الغاط�سِة 
يِة  ، َفُت�سمى بالطَّ يِة مائاًل َعِن امل�ستوى الأُفقيُّ حموُر الطَّ
اأفقًيا )موازيًا ل�سطِح  اإِذا كاَن حموُر الّطيِة  اأَّما  الغاط�سِة 
الأر�ِس( َفُت�سمى حينئٍذ بالّطيِة غرِي الغاط�سِة، َوُت�سمى 
الّزاويُة اّلتي ي�سنُعها اخلطُّ املحوريُّ َمَع امل�ستوى الأُفقيُّ 

بزاويِة الغط�ِس، كما يظهُر يف ال�ّسكِل )23-1(

مركُز  ُت�سمى  مركزيٍة  نقطٍة  نحَو  الجّتاهاِت  جميِع  يف  الّطبقاُت  فيه  متيُل  اّلذي  الرّتكيُب  َوُهَو   :Basin 2.  احلو�ُس 
احلو�ِس، َوُهَو عك�ُس الُقبِة. كما َيظهر يف ال�ّسكِل )24-1(

جّرْب بنفسَك )5-1(

التعرف على احلو�س. 
الهدف من الن�ساط: يبني منوذجا للحو�ص. 

3.  الُقبَُّة Dome: تركيٌب متيُل فيه الّطبقاُت من جميِع الجتاهاِت بعيًدا َعن ُنقطٍة مركزيٍة ُت�سّمى مركُز الُقبِة. 

وهناَك اأنواٌع خا�سٌة من القباِب تن�ساأُ ب�سبِب �سعوِد كتٍل هائلٍة ِمَن امللِح مدفونٍة يف اأعماِق الأر�ِس، وُت�سّمى ِقباُب امللِح، 
واّلتي �سنتناوُلها فيما بعُد.

ال�سكل )1-23( يو�سُح الّطيَة الغاط�سَة والّطيَة غرَي الغاط�سِة

احلو�سالقبة

ال�سكل )1-24( القبة واحلو�س
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ياِت  ُوجوُد الطَّ

َقْد تكوُن الَطيُة �سغريًة لتتجاوُز عدَة �سنتيمرتاٍت كما يظهُر يف ال�ّسكل )1-26( وقد متتُد لعدِة كيلومرتاٍت   
بْل على �سكِل عدِة طياٍت متتابعٍة وحتدُث  َوِهَي ل توجُد منفردًة،  العامِل.  اأنحاِء  ال�ّسال�سِل اجلبليِة يف جميِع  كما يف 
ا  خوِر الر�سوبيِة ب�سبِب الُقوى املوؤثرِة َعليها كما يظهُر يف ال�ّسكِل )1-25( ولكْن َقْد حتدُث اأي�سً الطياُت غالًبا يف ال�سّ
خوِر الّناريِة )عنَد ان�سياِب املاجما(، اأو ال�سخوِر املتحولِة مثِل �سخِر ال�سي�سِت املتحوِل بال�سغِط واحلرارِة، ويف  يف ال�سّ

هذِه احلالِة تكوُن الطّيُة �سديدُة الّتعقيِد )كما يف ِمْنطقِة الّطيبِة يف اإمارِة الفجريِة(

األهميُة االقتصاديُة للّطياِت:

تعترُب الّطياُت املحدبُة ِمن اأَهمِّ الرّتاكيِب اجليولوجيِة املنا�سبِة لتجمِع الّنفِط حيُث يتجمُع عادًة يف قمِة الّطيِة. 
للطياِت املقعرِة اأهميٌة كبريٌة يف حركِة، وجتمِع املياِه الأر�سيِة. 

تعدُّ الّطياُت املقعرُة اأماكَن جتمٍع هامٍة لبع�ِس الّروا�سِب املعدنيِة مثِل روا�سِب الفو�سفاِت.

ال�سكل  )25-1( 
جبُل حفيت بالعنِي ويظهُر اأحُد جناحي الّطيِة املحدبِة

ال�سكل )1-26(: طيٌة �سغريٌة
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Salt Domes ِقباُب امللِح

الِقباُب امللحيُة

خوِر الر�سوبيِة الّتي تعُلوها. ُهَو الرتكيُب الّذي ين�ساأُ عن ان�سياِب كتلٍة ملحيٍة يف طبقاِت ال�سّ
خوِر  ال�سّ من  كثافًة  اأقُل  )امللُح  الر�سوبيِة  وال�سخوِر  امللِح  بنَي  اّلنوعيِّ  الوزِن  اختالِف  بفعِل  امللحيِة  القباُب  وتتكوُن 
بينما  يزداُد حجُمُه، وتقُل كثافُتُه،  وبالّتايل  امللِح عاليًة  ت�سبُح حرارُة  الأعماِق  ّنُه عنَد  اأَ ب�سبِب  تعُلوُه(،  الّتي  الّر�سوبيِة 

ِن بثقِل الّروا�سِب. ال�سخوُر الر�سوبيُة اأعالُه متتلُك اأ�ساًل كثافًة اأكرَب مع العمِق ب�سبِب ال�سغِط املَتكوِّ
اإِنَّ حالَة اختالِف الكثافِة متثُل حالًة ِمْن عدِم ال�ستقراِر اإِْذ اإِنَّ امللَح ميتلُك طفًوا موجًبا )Positivebouyancy( اأَْي 
اأَنَّ املواَد ذاَت الكثافِة املنخف�سِة حتاوُل اأَْن ترتفَع فوَق املواِد ذاِت الكثافِة العاليِة، واملثاُل املعروُف لقوِة الطفِو املوجِب 

ُهَو الدفُع اّلذي ت�سعُر بِه اليُد عنَد حماولِة اإبقاِء بالوٍن مملوٍء بالهواِء حتَت املاِء.
وعنَدما تتجاوُز قوُة الّطفِو املوجِب مقاومَة امللِح تكوُن كافيًة لرفِع الّطبقاِت الُعليا اّلتي فوَق �سخوِر امللِح، ففي هذِه 
احلالِة �سوَف تتكوُن الرتاكيُب امللحيُة، كما اأَنَّ الطبيعَة املتبلورَة للملِح جتعُلُه يندفُع خالَل ال�سخوِر الر�سوبيِة اّلتي تعُلوُه 

ب�سبِب قدرِتِه على النَّمِو.
وتوجُد الِقباُب امللحيُة على �سورتنِي: 

الأُولى: الِقباُب امللحيُة الخرتاقيُة والّتي تتكوُن باندفاِع امللِح خالَل طبقاِت ال�سخوِر الر�سوبيِة ب�رسعٍة مّما ُيوؤدي اإلى 
اخرتاِق ال�سخوِر الّر�سوبيِة. 

خوِر الر�سوبيِة الّتي  الّثانية: الِقباُب امللحيُة غرُي الخرتاقيِة والّتي تتكوُن ِعنَدما يندفُع امللُح فيوؤدي اإلى َثنّي طبقاِت ال�سّ
تعُلوه دوَن اخرتاِقها.

َهْل تَْعَلْم 

اأَنَّ الُقبََّة امللحيَة َتْنمو مبعدِل اأقَل ِمْن 1 �سم �سنويًا  

ُمكّوِناُت الُقبِة الملحيِة:

ف�سوَف  ملحيًة،  ْقبًَّة  ميثُل  واّلذي   )27-1( املجاوَر  ال�ّسكَل  ِل  َتاأَمَّ
ناِت ِهَي َعلى النَّحِو الّتايل:  ُد اأَنَّ املكوِّ جَتِ

�سوبيُة املطواُة. خوُر الرُّ ال�سّ 1 .
�سخوُر الِغطاِء. 2 .

. اللُُّب امِلْلحيُّ 3 .

�سخر الغطاء 
للقبة امللحية
النفط

اللب امللحي

 ال�سكل  )1-27(: مكوناُت الُقبِة امللحيِة
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األهميُة االقتصاديُة لِقباِب الملِح:

اأماكُن لتجمِع الّنفِط. 1 .
احل�سوُل َعَلى معدِن الكربيِت واجلْب�ِس من �سخوِرها. 2 .

) ُي�ستخَرُج من اللُِّب ملُح الطعاِم كما يف ال�ّسكِل  )28-1. 3

وجوُد الّتراكيِب الملحيِة:

اجلولف  مثِل  الَعامِل  اأَنحاِء  ِمْن  العديِد  يف  امللحيُة  الرتاكيُب  توجُد 
املك�سيِك  وخليِج  املتحدِة  بالولياِت   )Gulf Coast( كو�ست 

واإيراَن واخلليِج العربيِّ و�سبِه اجلزيرِة العربيِة وتون�َس. والرّتاكيُب امللحيُة اإما اأَْن تكوَن ظاهرًة اإلى ال�سطِح كما يف جزيرِة 
�سري بني يا�َس يف اإِمارِة اأبوظبّي واإيراَن اأَو اإِنها تكوُن حتَت �سطِحِه كما يف الِولياِت املتحدِة وخليِج املك�سيِك، كما يف 

ال�ّسكِل )29-1(.

اللب امللحي

حجر جريي

انهيدريت
جب�س

نفط

ال�سكل  )1-28(: اللُُّب امللحيُّ

ال�سكل  )29-1( 
اأكرُب الُقبِب امللحيِة ال�سطحيِة يف العامِل يف جباِل زاجرو�س يف اإيراِن
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Faults دوُع الصُّ

ملاذا تنثني الطبقاُت بفعِل الُقوى الأر�سيُة يف بع�ِس احلالِت بينما تتك�رّسُ يف حالٍت اأُخرى؟  � 

ما الرتكيُب اجليولوجيُّ اَلذي ين�ساأُ عندما تتك�رّسُ الَطبقاُت؟ � 

ها البع�ِس؟ دوَع تختلُف عن بع�سِ ما العوامُل الرئي�سيُة الّتي جتعُل ال�سُّ � 

وِن الطّياِت، بل يتعداُه اإِلى ماهَو اأبعُد ِمْن  َقْد ل يتوقُف اأَثُر الإجهاِد عنَد حدِّ تكِّ
ذلَك.

َفبالقرِب مِن �سطِح الأَر�ِس وَعلى درجِة حرارٍة و�سغٍط منخف�سنِي، فاإنِّ الإجهاَد 
خوِر خا�سًة اإذا تعر�سِت ال�سخوُر اإِلى �سغٍط اأو �سدٍّ جانبّي  قد َيَت�سّبُب يف ك�رِس ال�سّ

دوِع اأو الَفوالِق كما يف ال�سكِل )30-1(. ُمكونًة ما ُي�سمى بال�سُّ
دُع ُهَو َك�رْسٌ يف �سخوِر الِق�رْسِة الأَر�سيِة م�سحوٌب بحركاِت انزلٍق للكتِل  وال�سَّ
خوِر املوجودِة على جانبيِه، �سواٌء يف الجتاِه الراأ�سٌي اأو  املتاخمِة من طبقاِت ال�سّ

اجلانبٌي اأو كليهما مًعا.

دِع:            العناصُر الهندسيُة للصَّ

الهند�سيَة  العنا�رَس  طابِق  ثمَّ  املجاوَر،  ال�ّسكَل  تاأمْل 
اأَنَّ ِتلَك العنا�رَس الظاهرَة على  دِع عليِه، �ستجْد  لل�سِّ

ال�ّسكِل )1-31( هي:
وهو  دِع(:  ال�سَّ )ُم�ستوى  دِع  ال�سَّ �سطُح  � 

ال�ّسطُح الذي انزلقْت َعليه الطبقاُت.
بنَي  املح�سورِة  الزاويِة  مقداُر  دِع:  ال�سَّ ميُل  � 

دِع وامل�ستوى الأُفقّي. �سطَح ال�سَّ
دِع مبا�رسًة. احلائُط املعلُق: كتلُة ال�سخوِر اّلتي تعلو �سطَح ال�سَّ � 

دع مبا�رسًة. : كتلُة ال�سخِر التي تقُع اأ�سفَل �سطِح ال�سَّ احلائُط ال�سفليُّ � 

دِع: مقداُر الإزاحِة الراأ�سيِة يف من�سوِب الطبقاِت ال�سخريِة على جانبْي �سطِح ال�سدِع. َمْرمى )َرميُة( ال�سَّ � 

. خريِةً حُف( اجلانبيُة: مقداُر الإزاحِة الأفقيِة للّطبقاِت ال�سّ الإزاحُة )الزَّ � 

ال�سكل )1-30(: ال�سدع

ال�سكل  )31-1(

�سطح ال�سدع

احلائط املعلق

احلائط ال�سفلي

اجتاه احلركة الن�سبية ميل
رميةالزحف
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جّرْب بنفسَك )6-1(

دِع العنا�رَس الهند�سيَة لل�سّ
الّزحُف  دِع،  ال�سَّ رميُة  امليِل،  )زاويُة  دِع  لل�سَّ الهند�سيِة  العنا�رِس  بع�ِص  قيا�ُص  الن�ساِط:  من  الهدُف 

  .) اجلانبيُّ

دوِع أنواُع الصُّ

ْذ ابحْث بنف�سَك )7-1( دوِع، نفِّ للّتعرِف على اأَنواِع ال�سُّ

ابحْث بنفسَك )1 - 7(

دوِع  اأنواُع ال�سُّ
دوِع الهدُف من الن�ساِط: ي�ستق�سي اأنواَع ال�سُّ

تو�سلُت ِمَن النَّ�ساِط ال�سابِق اإلى اأنَّ اأَهمَّ ما مييُز احلركاِت ال�سدعيَة زحزحُة الطبقاِت اأفقًيا، اأو راأ�سًيا على طوِل �سطِح 
ال�سخريِة،  الطبقاِت  واجّتاِه  دوِع  ال�سُّ تّكوِن  اإلى  املوؤديِة  احلركاِت  نوِع  اختالَف  اجليولوجيوَن  اّتخَذ  َفَقْد  دِع،  ال�سَّ

دوع اإلى اأَ�سكاٍل خمتلفٍة كالتايل: دِع عاملنِي رئي�سينِي يف ت�سنيِف ال�سّ وزحزحِتها على طوِل �سطِح ال�سَّ

دوُع البسيطُة: أوالً: الصُّ

خريُة اإلى ك�رٍس واحٍد، و نذكُر ِمْنها الأنواَع الَتاليَة: َوِهَي الَّتي تتعر�ُس فيها الطبقاُت ال�سّ
: دُع العاديُّ 1. ال�سَّ

دِع، واحلائُط  دِع يكوُن َمَع اجّتاِه رميِة ال�سَّ خريِة، ويتميُز باأُنَّ اجتاَه ميِل ال�سَّ َوُهَو الّذي ينتُج َعْن قوِة �سدِّ الّطبقاِت ال�سّ
املعلُق يتحرُك ظاهريًا اإلى اأ�سفَل، وينتُج عنُه متّدٌد  يف الِق�رْسِة الأر�سيِة كما يف ال�ّسكِل )32-1(.

دُع العاديُّ ال�سكل  )1-32( ال�سَّ

احلائط املعلق
احلائط ال�سفلي
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دُع املعكو�ُس: 2. ال�سَّ
الّطبقاِت  على  غِط  ال�سّ لقوِة  نتيجًة  دُع  ال�سَّ هذا  يتكوُن 
ميِل  عك�َس  دِع  ال�سَّ �سطِح  ميُل  يكوُن  وفيه  خريِة،  ال�سّ
الطبقاِت الّتي حتركْت نحَو الأ�سفِل، فاحلائُط املعلُق يتحرُك 
اإلى اأعلى، وينتُج عنُه انكما�ٌس اأو �سيٌق يف الق�رسِة الأر�سيِة. 

كما يف ال�سكل )33-1(.

دُع املعكو�ُس الذي يقُع على الّطريِق  َومن اأَ�سهِر املناطِق الَّتي ميكُن اأَْن ت�سكَل مثاًل َعلى هذا الرتكيِب اجَليولوجيِّ ال�سَّ
ورِة )34-1(. بنَي َم�سايف وَدبا كما يف ال�سّ

:strike-slip fault دُع النزلِق امل�رسبّي 3. �سَ
ْي  ين�ساأُ َهذا الّنوُع بفعِل قوِة ق�سٍّ على الّطبقاِت ال�سخريِة، اأَ
حركِة ال�سغِط يف اجّتاهني مت�ساديِن يف م�ستوًى اأفقيٍّ واحٍد، 
دِع بعك�ِس اجّتاِه  خوُر على جانٍب من ال�سَّ وفيِه تتحرُك ال�سّ
ال�ّسكِل )1- الآخِر، كما يف  خوِر على اجلانِب  ال�سّ حركِة 

.)35

ال�سكل )1-33( ال�سدع املعكو�س

احلائط املعلق
احلائط ال�سفلي

دُع املعكو�ُس الّذي يقُع على الّطريِق بنَي َم�سايف وَدبا ال�سورة  )1-34( ال�سَّ

ال�سكل )1-35( �سدُع النزلِق امل�رسبيِّ
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دوُع املركبُة:  ثانًيا: الصُّ

دوُع املركبُة ِهَي طبقاٌت تتاأثُر باأكرَث ِمْن ك�رٍس، َو نذكُر ِمْنها الأنواَع  ال�سُّ
الّتاليَة: 

دوُع املدرجُة: 1. ال�سّ
َوِهَي جمموعُة �سدوٍع متوازيٍة ومتدرجٍة تكوُن رمياُتها يف اجّتاِه واحٍد. 

كما يف ال�ّسكِل )36-1(.

دوُع البارزُة: 2. ال�سُّ
دوِع املتوازيِة وتكوُن رمياُت اإحدى  هي جمموعتاِن ِمَن ال�سُّ
املجموعتنِي يف اجّتاِه معاك�ٍس لرمياِت املجموعِة الأُخرى مما 
ينتُج عنه بروُز كتلٍة مرتفعٍة من الّطبقاِت كما يف ال�ّسكِل )1-

.)37

دوُع احلو�سيُة: 3. ال�سُّ
يف  رمياُتهما  وتكوُن  املتوازيِة  دوِع  ال�سُّ من  جمموعتاِن  هي 
اّتاٍه واحٍد مّما يوؤدي اإلى هبوِط الكتلِة الُو�ْسطى من الّطبقاِت 

كما يف ال�ّسكِل )38-1(.

بيعِة ِمْن خالِل:  دوِع يف الطرّ و ميكُن الترّعرُف على ال�صَّ
وجوُد )بري�سيا( ال�سدوِع، َوِهَي تكوُن َعلى �سكِل فتاٍت �سخريٍّ مدّبِب احَلواِف. 1 .

دِع املعكو�ِس، اأَو  اختالٌف يف الرّتتيِب العامِّ للطبقاِت، ويظهُر ذلَك ِمْن خالِل تكراِر بع�ِس الّطبقاِت يف حالِة ال�سَّ 2 .
. دِع العاديِّ اختفاٍء لبع�ِس الطبقاِت يف حالِة ال�سَّ

دِع.  وجوُد اأ�سطٍح م�سقولٍة وخمدو�سٍة بفعِل احلركِة على �سطِح ال�سَّ 3 .
وجوُد اإزاحٍة راأ�سيٍة، اأو اأفقيٍة للطبقاِت.  4 .

دوعِ تتمثُل يف:  والأهميُة القت�صاديُة لل�صُّ
.) ُقدرِتها على تكويِن حماب�َس اأَو م�سائَد نفطيٍة كما يف ال�ّسكِل )39-1. 1

قدرِتها على تكويِن بع�ِس خزاناِت املياِه اجلوفيِة. 2 .

 ال�سكل  )1-36( �سدوع مدرجة

ال�سكل  )1-37( ال�سدوع البارزة

ال�سكل )1-38( ال�سدوع احلو�سية

ال�سكل )1-39( م�سيدة نفطية �سدعية
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اإِمكانيِة عمِلها كمجرى للمحاليِل املعدنيِة ذاِت القيمِة القت�ساديِة.                                  3 .

:Joints ثالًثا: الفواصُل

اأو  راأ�سيٍة  بحركاٍت  م�سحوبٍة  غرُي  الك�سوِر  من  نوٌع  ِهي 
ُتعرُف  اأ�سغَر حجًما  كانْت  واإِذا  خريِة.  ال�سّ للكتِل  اإزاحٍة 

.Cracks با�سِم ال�ّسقوِق
راأ�سيٌة  ها  فبع�سُ خِر،  ال�سّ يف  الفوا�سِل  اجّتاُه  ويختلُف 
من  اهنِي  باجّتَ خُر  ال�سّ يتاأثُر  وقد  مائلٌة،  اأو  اأفقيٌة  والأُخرى 
الفوا�سِل يتقابالِن يف زاويٍة قائمٍة، وينتُج َعْن ذلَك تق�سيُم 
ال�ّسكــــــــــِل  يف  كما  �سغريٍة.  مكعبٍة  كتٍل  اإلى  ال�سخِر 

.)40-1(

وميكُن القوُل اإِنَّ الفوا�سَل َقْد تتكوُن بفعِل الّتقل�ِس، اأو النكما�ِس يف ال�سخوِر الناريِة عنَد تربيِدها مبعدٍل غرِي مت�ساٍو ِمَن 
الّداخِل عِن اخلارِج، وين�ساأُ َعْن ذلَك ما ُي�سمى بالفوا�سِل 
يف  تظهُر  َقْد  اأَْو   ،)41-1( ال�سكُل  يبينُه  كما  العمدانيِة 
على  لها  املجاورِة  خوِر  ال�سّ يف  الّناريِة  التداخالِت  بع�ِس 
الفوا�سُل  وُت�سمى  التداخِل،  ل�سطِح  موازيٍة  فوا�سَل  هيئِة 

اللوحيُة.
اأَنَّها  يف  القت�ساديِة  النَّاحيِة  ِمَن  الفوا�سِل  اأهميُة  وتكمُن 
الفوا�سَل  اإِنَّ  حيُث  املعدنيِة،  الروا�سِب  جتمِع  على  تعمُل 
ِمْن اأهِم مناطِق ال�سعِف يف ال�سخوِر واّلتي ت�ساعُد فتحاُتها 

على تغلغِل، اأو �رسياِن املاِء املحمِل بالروا�سِب املعدنيِة.
كما تعمُل الفوا�سُل على ت�سهيِل عمليِة ف�سِل اخلاماِت املعدنيِة ِمَن املناجِم، اإِْذ ت�ساعُد رجاَل املحاجِر، واملناجِم يف قطِع 

خوِر. ال�سّ

ال�سكل )1-40(: الفوا�سل

ال�سكل )1-41( الفوا�سل العمدانية
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Unconformity عدُم التَّوافِق

من املعروِف اأَنَّ الطبقاِت ال�سخريَة ترت�سُب الواحدُة فوَق 
لى هذِه الطبقاِت ِباأَنَّها  الأُخرى ب�سكٍل متتابٍع زمنًيا، وُي�ساُر اإِ
�سطِح  على  مكاٍن  اأَيِّ  وجوِد  َعدِم  ِمْن  وبالرغِم  متوافقٌة. 
الأر�ِس يحوي جمموعًة متكاملًة من الطبقاِت املتوافقِة، لذا 
فاإنَُّه يف كثرٍي من املواقِع ل توجد بها جمموعٌة متكاملٌة من 
الطبقاِت املتتابعِة اّلتي متثُل تلَك الفرتَة الزمنيَة بكامِلها كما 
الأر�سيِة  احلركاِت  ب�سبِب  وذلَك   ،)42-1( ال�سكُل  يبّينُه 
اّلتي توؤدي اإلى انقطاٍع يف الرت�سيِب ميكُن اأَْن يوؤثَر يف و�سِع 

الطبقاِت اّلتي تر�سبْت قبَل حدوِثها. ويف حاِل وجوِد مثِل هذا الرتكيِب، فاإنَُّه ُي�سّمى عدُم التوافِق، فعدُم الّتوافِقِ ُهَو 
�سطٌح يف�سُل بنَي �سخوٍر قدميٍة واأُخرى اأحدَث ِمْنها، ويتكوُن بانقطاِع الرت�سيِب و ن�ساِط الّتعريِة.

                                                                       
أنواُع عدِم التوافِق:

اإِّن وجوَد اأنواٍع خمتلفٍة ِمْن عدِم التوافِقِ ُيعزى اإِلى اختالِف ترتيِب الطبقاِت الناجِت عن توقِف الرت�سيِب بفعِل احلركاِت 
الأر�سيِة، َوِمْن اأَهِم هذِه الأَنواِع ما يلي: 

:Angular Unconformity عدُم التوافِق اّلزاوي
ُهَو �سطٌح يف�سُل بنَي جمموعتنِي من الطبقاِت خمتلفتنِي يف امليِل، وال�سكُل التايل )1-43( يو�سُح مراحَل تكّوِن عدِم 

التوافِق الّزاوي.
و�سٍع  البحِر، ويف  �سطِح  ( حتَت  1 .A ، B ، C( الأولى  املجموعِة  لطبقاِت  تر�سيٌب  فيها  الأولى: حدَث  املرحلُة 

 . اأفقيٍّ

ال�سكل )1-42( عدم التوافق

ال�سكل )1-43( مراحل عدم التوافق
على �سطح الأر�ساملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

م�ستوى �سطح البحر
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( فوَق �سطِح  2 .A ، B ، C( الأولى اإلى رفِع طبقاِت املجموعِة  ْت  اأدَّ اأر�سيٌة رافعٌة  الّثانيُة: حدثْت حركٌة  املرحلُة 
ْت اإلى ميِل طبقاِت املجموعِة الأولى، وتوقِف الرت�سيِب ون�ساِط عملياِت التّعريِة.  البحِر، كما اأَدَّ

( حتَت  3 .A ، B ، C( اإِلى انخفا�ِس طبقاِت املجموعِة الأُولى ت  املرحلُة الّثالثُة: حدثْت حركٌة اأر�سيٌة خاف�سٌة اأدَّ
.)F ، G( سطِح البحِر، كما اأدت اإلى تر�سيٍب للطبقاِت�

ْت اإلى توقِف الرّت�سيِب، ون�ساِط الّتعريِة. املرحلُة الرابعُة: تعر�سْت الطبقاُت اإلى حركٍة اأر�سيٍة رافعٍة اأدَّ 4 .

:Disconformity ِّعدُم التوافِق االنقطاعي
َوُهَو عبارٌة عن �سطٍح متعرٍج بنَي جمموعتنِي من ال�سخوِر لهما نف�ُس امليِل. كما يف ال�ّسكل )44-1(.

:Paraconformity شبُه توافٍق
فُه  وفيه يكوُن �سطُح عدٍم التوافِق موازيًا لأ�سطِح الطبقاِت، وي�سعُب تعرُّ
الطبقاِت وال�سخوِر، وميكُن  بنَي  الرتكيبيِة  العالقاِت  يف احلقِل بدرا�سِة 
بغياِب  اأو  الكوجنلومريات  من  طبقٍة  بوجوِد  النوِع  هذا  َعْن  الك�سُف 

. جمموعِة اأحافرَي كاَن ُيعتقُد وجوُدها يف تتابٍع �سخريٍّ

:Nonconformity ُّالال توافُق الّتخالفي
الر�سوبيِة، وال�سخوِر الأخرى  ال�سخوِر  التوافِق بنَي  يكوُن �سطُح عدِم 

الناريِة، اأو املتحولِة. كما يف ال�سكل )45-1(.

الأدلِةِ  خالِل  من  الطبيعِة  يف  الّتوافِق  عدِم  �سطِح  وجوِد  على  وي�ستدُل 
: وال�سواهِدِ الّتاليِةِ

الطبقاِت  من  جمموعتنِي  بنَي  امليِل  يف  وا�سٍح  اختالٍف  وجوُد  1 .
ال�سخريِة.  كما يف ال�ّسكل )46-1(.

ال�سكل )1-45( عدم توافق تخالفي )ر�سوبية-نارية(

ال�سكل )1-44( عدم التوافق النقطاعي

م�ستوى �سطح البحر

عدم توافق

ال�سكل )1-46( اختالف يف امليل
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.) وجوُد �سطٍح متعرٍج بنَي جمموعتنِي من الطبقاِت كما يف ال�ّسكل )47-1. 2

الطبقاِت  ناريٍة، وغياُبها يف  قواطَع  اأو متحولٍة وكذلَك وجوُد  ناريٍة،  وجوُد �سخوٍر  3 .
التي َتعلوها، كما يف ال�ّسكل )48-1(.

  .) خوِر )الكوجنلومريات(، كما يف ال�ّسكل )49-1. 4 وجوُد طبقٍة من ال�سّ

                                 
- ال�ّسكل )1. 5 َتعلوها، كما يف  الّتي  الّطبقاِت  وجوُد �سدوٍع يف طبقاٍت، وغياُبها يف 

.)50

اختفاُء اأنواٍع معينٍة من الأحافرِي يف تتابٍع �سخريٍّ يتوقُع وجوُدُه. 6 .

ال�سكل )1-47( �سطح متعرج

ال�سكل )1-48( وجود �سخور نارية

ال�سكل )1-49( طبقة كوجنلومريات

ال�سكل )50-1(
وجود �سدوع يف الطبقات ال�سفلية فقط
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َأهميُة عدِم الّتوافِق:

خوِر. درا�سُة العالقاِت الطبقيِة بنَي ال�سّ 1 .
حتديُد مدى اختالِف، اأو ت�سابِه البيئاِت الرت�سيبيِة. 2 .

الدرا�ساُت اجليولوجيُة الّتاريخيُة. 3 .
.) ُكُل حماب�َس نفطيٍة، وبع�ِس املعادِن كما يف ال�سكل )51-1. 4 َت�سَ

ويختلُف مدى النت�ساِر الأفقيِّ لأ�سطِح عدِم الّتوافِق، فيكوُن اأحياًنا 
حمدوًدا، وحينئٍذ ُي�سمى حملًيا )Local(، واأحياًنا اأُخرى يكوُن �سا�سَع 
مدى  على  يكوُن  وهذا   ،)Regional( اإِقليمًيا  وُي�سمى  النت�ساِر 

ْت اإلى تكويِن عدِم الّتوافِق. انت�ساِر احلركاِت الأر�سيِة الّتي اأدَّ

ال�سكل  )1-51( حمب�س نفطي
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يختارُ الطلبُة أََحَد املشاريِع التاليِة:  

*  القياُم برحلٍة جيولوجيٍة إلحدى مناطِق الّتراكيِب اجليولوجيِة بالّدولِة، يجمُع الطالُب أدلًة 
على وجوِد التراكيِب  األوليِة والثانويِة ِمْن خالِل: 

1. العيناِت إِْن وجدْت.
2. الصورِ )الفوتوغرافيِة(. 

* تصميُم مناذَج مختلفِة للتراكيِب اجليولوجيِة األوليِة والّثانويِة. 

: املشروُع العلميُّ



40



41

أواًل: اكتْب بأسلوبَك الخاصَّ التعريَف المناسَب الصحيَح لكٍل ِمَن المفاهيِم اآلتيِة: 

اجليولوجيا الرتكيبيُة.  � 

الرتاكيُب اجليولوجيُة. � 

الرتاكيُب احليويُة. � 

الرقيقـُة.  � 

 . امل�ستوى املحوريُّ � 

الطّيُة الغاط�سُة.  � 

احلائُط املعلِق. � 

الفوا�سـُل.  � 

عدُم التوافِق.  � 

الطفُو املوجُب. � 

ثانًيا: اقترْح تفسيًرا علمًيا لما َيْأتي:

وجوُد التطبِق املتقاطِع يف دالِت الأنهاِر. � 

وجوُد ال�سرتوماتوليت. � 

ت�ساعُد الرتاكيِب الأولية يف قراءِة تاريِخ الأر�ِس. � 

اندفاُع امللِح يف ال�سخوِر الر�سوبيِة. � 

للطياِت اأهميٌة اقت�ساديٌة كبريٌة.  � 

ِن املحاب�ِس الّنفطيِة. للتغرِي اجلانبيِّ دوٌر رئي�ٌس يف تكوِّ � 

تكّوُن الفوا�سِل بنوعيها العمدانيِة واللوحيِة. � 

ثالًثا: ماذا يترتُب على حدوِث كٍل مما يلي: 

تاأثرُي ُقوى �سغٍط على �سخوٍر لدنٍة يف م�ستوينِي خمتلفنِي. � 

تاأثرُي قوى �سدٍّ على �سخوٍر ه�ّسٍة. � 

تعر�ُس الروا�سِب الطينيِة لفرتاٍت متعاقبٍة مِن البلِل واجلفاِف. � 

أسئلُة التقومِي للفصِل األوِل
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تعر�ُس الطّيِة املحّدبِة اإلى مزيٍد من الإجهاِد. � 

تعر�ُس ال�سخوِر ملجموعٍة من ال�سدوٍع املتوازيٍة تكوُن رميُتها يف اجّتاٍه واحٍد. � 

ميُل الطبقاِت ال�سخريِة يف جميِع اجلهاِت نحو نقطٍة مركزيٍة. � 

انت�ساُر الفوا�سِل يف الطبقاِت ال�سخريِة. � 

ياِت. رابًعا: ِوّظِف المفاهيَم والمفرداِت الّتاليَة في بناِء خريطٍة مفاهيميٍة للطَّ

طيٌة م�سطجعٌة، طّيٌة غرُي متماثلٍة، طّيٌة حمدبٌة، طيٌة منت�سبٌة، طيٌة مائلٌة، طيٌة مقعرٌة، طيٌة مقلوبٌة، طيٌة متماثلٌة، ح�سَب 
اجتاِه ميِل اجلناحنِي، ح�سَب مقداِر ميِل اجلناحنِي، ح�سَب ميِل امل�ستوى املحوري، الطّياُت.

خامًسا: كيَف تستدُل على كلٍّ مّما يلي:

وجوُد �سدٍع يف الطبيعِة. � 

وجوُد تياراٍت متغريِة ال�رسعِة والجّتاِه. � 

حدوُث التغرِي اجلانبيِّ يف الطبيعِة. � 

وجوُد املناِخ احلارِّ واجلاِف يف الع�سوِر اجليولوجيِة ال�سابقِة. � 

وجوُد اأنواٍع من الطحالِب الزرقاِء املخ�رسِة. � 

سادًسا: قارْن بيَن كل مّما َيْأتي: 

الرتاكيُب الأوليُة والرتاكيُب الّثانويُة. � 

العقُد ال�سخريُة واجليوُد. � 

نيُم التياراِت ونيُم التاأرجِح. � 

الطّيُة امل�سطجعة والقبُة. � 

. دُع املعكو�س، و�سدع النزلق امل�رسبيِّ ال�سَّ � 

 قارْن بالرسوِم التخطيطيِة بيَن كلٍّ مما يلي:

الّتخطي الّتقدمي و الّتخطي الرّتاُجعي. � 

نيُم التياراِت، ونيُم التاأرجِح.  � 

الطّيُة املتماثلُة، وغرُي املتماثلِة. � 
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 َأكمْل جدوَل المقارنِة الّتالي:

دع العاديُّوجُه املقارنِة دع املعكو�ُسال�صَّ ال�صُّ

اجتاُه حركِة احلائِط املعّلِق

الُقوى املوؤثرُة يف حركِة الكتِل ال�سخريِة

دِع اجّتاُه ميِل �سطِح ال�سَّ

التاأثرُي على ِم�ساحٍة ِمَن الق�رْسِة الأر�سيِة

يُة املحدبُةوجُه املقارنِة يُة املقعرُةالطرّ الطرّ

مكاُن الطبقاِت الأحدِث

مكاُن الطبقاِت الأقدِم

الأهميُة القت�ساديُة

سابًعا: اْخَتِر اإلجابَة الصحيحَة لكٍل من العباراِت الّتاليِة: 

1. الّطيُة التي يكوُن فيها امل�ستوى املحوريُّ اأفقًيا ِهَي: 
املقلوبُة  امل�سطجعُة       

الغاط�سُة  املتماثلُة       

2. الرتكيُب اجليولوجيُّ اّلذي متيُل فيه الطبقاُت اإلى الّداخِل يف جميِع الجتاهاِت نحَو نقطٍة مركزيٍة ُي�سّمى: 
القبُة    الّطيُة       

ال�سدُع   احلو�ُس       

3. الرتكيُب اجليولوجيُّ الناجُت عن عمليِة الّتخطي ُهَو: 
الّتطبُق    الت�سققاُت الطينيُة      
عالماُت الّنيُم الّتغرُي اجلانبيُّ يف الطبقاِت     
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4. عندما تتعر�ُس ال�سخوُر الّلِدنُة لقوى الق�سِّ فاإنَّ ِم�ساحَتها: 
تقلُّ راأ�سًيا  ت�ستطيُل اأفقًيا      

ل تتاأثُر تقلُّ اأفقًيا       

ْن يحدَث َلها:  غِط، واحلرارِة ال�سديدِة، َفِمَن املتوقِع اأَ خريُة لظروٍف من ال�سّ 5. عندما تتعر�ُس الطبقاُت ال�سّ
دٌع   ت�سَّ ت�سقٌق       
تطبٌق متقاطٌع طيٌّ        

 : 6. الّطيُة التي يكوُن فيها اجلناحان يف و�سٍع اأفقيٍّ
طيٌة مقعرٌة   طيٌة حمدبٌة       

طيٌة م�سطجعٌة  طيٌة مقلوبٌة       

خوُر على جانبيِه حركًة اأُفقيًة ُي�سّمى:  دُع الذي تتحرُك ال�سّ 7. ال�سَّ
�سدٌع النزلِق امل�رسبيِّ  �سدٌع معكو�ٌس      

�سدٌع مركٌب  �سدٌع عاديٌّ      

8. التطّبُق املتدّرُج يف ال�ّسكِل املجاوِر يتكوُن بوا�سطِة: 
تياراٍت مائيٍة قويٍة  تياراٍت هوائيٍة منتظمٍة     

تياراٍت عكرٍة  تياراٍت مائيٍة خمتلفة ال�رسعِة والجّتاِه   

9. الرتكيُب اجليولوجيُّ الذي يظهُر على هيئِة ِمْنطقٍة م�سطحٍة من جميِع الجتاهاِت، ومرتفعٍة ِمَن الو�سِط: 
طيٌة حمدبٌة دٌع بارٌز       �سَ

�سدٌع مدرٌج  �سدٌع حو�سٌي     

ال�سكل )1(
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َأْن  ثامًنا:  معظُم ما يحدُث في الّتراكيُب الّثانويُة يُسّمى تشوهاٌت، في حيِن ليَس بالضرورِة 
يكوَن كذلَك في الّتراكيِب األوليِة.

قّيْم هذِه العبارَة.

تاسًعا:  ترتبُط أشكاُل وطبيعُة الّتراكيِب الّثانويِة بطبيعِة اإلجهاِد الواقع عليها، من حيُث 
قوتُه واتجاهُه.

ِم الأدلَة اّلتي تدعُم اإجابتَك. ْر هذِه العبارَة، َو قدِّ َبرِّ

الّتراكيِب  معرفِة  إلى  ما  لِمْنطقٍة  االقتصاديِة  المسوحاِت  دراس��اِت  في  عاشًرا:  نحتاُج 
الجيولوجيِة في تلَك المنطقِة.  

ِم الأدلَة اّلتي تدعُم اإِجابتَك. ْر ذلَك، وقدِّ َبرِّ

ْن في األشكاِل الّتاليِة، ُثمَّ َأجْب عِن األسئلِة اّلتي تليها: حادي عشَر: َتمعَّ
الّشكُل املقابُل ميثُل صدًعا في أَحِد القطاعاِت اجليولوجيِة، أَِجْب 

َعن األسئلِة التاليِة:

( متثُل احلائَط ال�ّسفليَّ اأم احلائَط املعلَق؟ َعّلْل اإجابتَك. 1 .Block 2( 2 الكتلُة
دِع يف القطاِع؟، َعّلْل اإجابتَك. مانوُع ال�سَّ 2 .

دِع؟ (، مانوُع الُقوى امل�سببِة لل�سّ كما هو مبني يف ال�سكل )2. 3

من خالِل التراكيِب األوليِة في الشكل )3(، اخترْ اإلجابَة الصحيحَة لكِل ممّا يأتي:

1. الرّتكيُب الّذي ين�ساأُ يف املناطِق ال�سحراويِة 
)d(  )c(  )b(  )a(  

2. الرّتكيُب اّلذي يتكوُن يف دالِت الأنهاِر
)d(  )c(  )b(  )a(  

الّشكل املقابُل ميثُل طيًة، صّنِف الطّيَة الّتي أمامَك َحَسَب:

اجّتاِه ميِل اجلناحنِي. 1 .
مقداِر ميِل اجلناحنِي. 2 .

. ميِل ال�سطِح املحوريِّ 3 .
- اأيَن توجُد الطبقُة الأقدُم يف الطّيِة؟

ال�سكل )3(

ال�سكل )2(

ال�سكل )4(

لبُّ الطّيِة
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الَوْحَدُة األولى
الَفْصُل الثَّاني: اخلرائُط

2–1 مقياُس الّرسِم  
أنواعُه. � 

الّتحويُل من مقياٍس آلخرَ. � 
2–2 أنواُع اخلرائِط

اخلرائُط الكنتورية. � 
اخلرائُط الّطبوغرافية والّتضاريسيُة. � 

اخلرائُط اجليولوجيُة. � 
2–3 املظاهُر الّتضاريسيُة 

اجلرُف،  السهُل،  الهضبُة،  البروزُ،  الوادي،  احلوُض،  الّتالُل،  � 
اخلانُق، الّسرُج.

2–4 القطاُع البروفيلي

2–5 تطبيقاٌت على اخلرائِط اجليولوجيِة
حساُب ِمساحِة األرِض اّلتي متثلُها اخلريطُة. � 

حتديُد طبيعِة األرِض من حيُث االستواُء أو االنحدارُ. � 
حساُب عمِق البئرِ. � 

حتديُد شاطىِء البحرِ اجلديِد. � 
2–6 القطاُع اجليولوجيُّ

2–7 تقنياٌت حديثٌة في رسِم اخلرائِط
االستشعارُ َعْن بُعٍد. � 

. نظاُم املعلوماِت اجلغرافيِّ � 
. نظاُم التموضِع العامليِّ � 

ى
حملتو

ا
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The maps الخرائُط

من  كثرٌي  اإليها  يحتاُج  الّتي  املهمِة  العلوِم  من   )Cartography( اخلرائِط  علُم  يعُد   
العلِم، فاخلريطُة م�سدٌر  اأَْن يكوَن ملًما بهذا  َمَع اخلريطِة يجُب  يتعامُل  فاّلذي  املتخ�س�سنَي، 
مهٌم للبياناِت واملعلوماِت الأ�سا�سيِة الّتي ميكُن توظيُفها يف العديِد من املجالِت احلياتيِة، َوِمْن 
قبِل جمموعاٍت خمتلفٍة من الأفراِد واملوؤ�س�ساِت، ويقُف على راأ�ِس هذه املجموعاِت اجليولوجيُّ 

الّذي يحتاُج اإلى اخلرائِط يف درا�ساتِه امليدانيِة واحلقليِة. 

ِلذا كاَن لبَد من الّتعر�ِس لهذا العلِم من خالِل ال�ّسعيِّ يف الو�سوِل اإلى اإجاباٍت عن الّت�ساوؤلٍت 
الّتاليِة: 

ما املق�سوُد باخلريطِة؟
ما اأنواُع اخلرائِط؟ 

ما خطواُت اإنتاِج اخلريطِة اجليولوجيِة؟
كيف متثُل املظاهُر الت�ساري�سيُة باأ�سكاٍل كنتورية؟

ما التطبيقاُت احلياتيُة للخرائِط اجليولوجيِة؟
كيَف اأ�سهمِت الّتقنياُت احلديثُة يف توظيِف اخلرائِط مبجالٍت تطبيقيٍة جديدٍة؟

و�سنتناوُل يف بدايِة هذا الف�سِل تعريَف كلٍّ من امِل�ساحِة اجليولوجيِة، واخلريطِة لت�ْسُهَل عليَك 
درا�سُة هذا الف�سِل:

ال�سخوِر و�سفاِتها  الت�ساري�سيِة لطبقاِت  الأ�سكاِل  بتمثيِل  امل�ساحُة اجليولوجيُة: علٌم يخت�ُس 
الواقَع  تطابُق  خرائَط  خالِل  من  فيه  تكونْت  الّذي  اجليولوجيِّ  والع�رِس  وتركيِبها  الطبيعيِة، 

با�ستخداِم مقيا�ِس ر�سٍم منا�سٍب.
ُف ِباأنَّها: متثيٌل هند�سيٌّ لالأبعاِد واجّتاهاِتها يف الطبيعِة مبقيا�ِس ر�سٍم معلوٍم. اأَّما اخلريطُة ُفتعرَّ

و�سنبداأُ بتناوِل مقيا�ِس الر�سِم ..
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الّر�سِم َهو  الطبيعِة، والآخُر على اخلريطِة، وبذلَك يكوُن مقيا�ُس  اأحُدهما على  ُبعديِن  الن�سبَة بنَي  الر�سِم  ميثُل مقيا�ُس 
الن�سبُة الثابتُة بنَي طوِل اأَيِّ بعٍد على اخلريطِة، والطوِل املقابِل لُه يف الطبيعِة. 

ُ َعْن ذلَك  َوُهَو يو�سُح العالقَة بنَي الأبعاِد على اخلريطِة وما يناظُرها من م�سافاٍت حقيقيٍة على �سطِح الأر�ِس. وُيعربَّ
بدللٍت اأو طرٍق خمتلفٍة مثِل التعبرِي عن مقيا�ِس الّر�سِم بالكلماِت، اأو الأرقاِم اأو بطريقٍة خطيٍة، و�سنتناوُلها بالّتف�سيِل 

على الّنحِو الّتايل:  

سِم  أنواُع مقياِس الرَّ

:Direct or verbal scale املبا�رِش   اأو  الكتابيِّ  �صِم  الرَّ مقيا�ُس   .1
يف هذا املقيا�ِس ُتذَكُر َوْحدُة القيا�ِس َعلى اخلريطِة وما يقابُلها على الّطبيعِة لفًظا، مثَل )1cm لكل 10Km( وهذا يعني 

اأَنَّ كلَّ )1cm( على اخلريطِة ميثُل )10Km( على الأر�ِس.

:Fractional scale الن�صبيُّ  اأو  الك�رشيُّ  املقيا�ُس   .2
وُيْكَتُب على �سكِل ك�رٍس ميثُل الب�سُط فيه القيا�َس على اخلريطِة، بينما ميثُل املقاُم ما يقابُل هذا القيا�َس على الأر�ِس، فمثاًل           

 معناُه اأَنَّ كلَّ )1( وحدٍة على اخلريطِة يقابُلها )100000( وحدٍة من نف�ِس القيا�ِس على الأر�ِس.
100000

1

اأما الن�سبيُّ فيكتُب على �سكٍل ن�سبٍة. بحيُث ميثُل الرقُم الأّوُل البعَد على اخلريطِة، ودائًما ما يكوُن )الواحُد ال�سحيُح(، 
بينما ميثُل الرقُم الّثاين البعَد على �سطَح الأر�ِس.

100000 بالطريقِة الن�سبيِة 1: 100000، ومعناُه اأَّن كلَّ وحدٍة واحدٍة على اخلريطِة 
1 فمثاًل يكتُب املقيا�ُس الك�رسيُّ 

متثُل )100000( وحدٍة من نف�ِس القيا�ِس على الأر�ِس.

 )cm( )وكما تالحُظ، فاإنَُّه يف حاِل عدِم ذكر وحدِة القيا�ِس، فهي دائًما )ال�سنتيمرت

Map Scale  مقيا�ُس الّر�سِم        1–2  
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:Linear scale اخلطيُّ  املقيا�ُس   .3
َوُهَو عبارٌة عن خٍط م�ستقيٍم مق�سٍم اإلى وحداٍت قيا�سيٍة مت�ساويٍة تتفُق َمَع وحداِت املقيا�ِس املطلوبِة. 

مثاٌل: 

. ( اإلى مقيا�ِس ر�سٍم خطيٍّ 200000
1 حّوِل املقيا�َس )

 
 : احللُّ

.) نحّوُل البعَد على الأر�ِس )200000cm( اإلى الكيلومرت مثاًل، وذلك بالق�سمِة على )100000. 1
)200000cm(  = )2Km( ∴  

 .) 2 .1cm( ا، ونق�سمُه اإلى اأق�ساٍم مت�ساويٍة يكوُن كلُّ ق�سٍم فيِه ميثل نر�سُم خطًّ
– اأَْن تكوَن البدايُة من ال�سفِر، كما يظهُر يف ال�ّسكِل )2. 3 نكتُب اأعلى كلِّ ق�سٍم ما ميثلُه على الطبيعِة مَع مالحظِة 

.)1

ال�سكل )2–1(

َوِمْن اأهِم مميزاِتِه ما يلي: 
ح�سابيٍة  لعملياٍت  اللجوِء  دوَن  اخلريطِة  على  نقطتنِي  بنَي  البعِد  حتديُد  ميكُن  حيُث  العدديِة  املقايي�ِس  من  اأ�سهُل  1 .

معقدٍة.
ت�سهيُل العمِل، وتوفرُي الوقِت، وقلُة الأخطاِء. 2 .

نف�ِس  يكوُن حتَت  املقيا�َس  لأنَّ  اخلريطِة،  الأطواِل يف  الت�سغري( على  و  )التكبري  الّتمدِد والنكما�ِس  تاأثرِي  تال�سي  3 .
ها. العوامِل والظروِف املوؤثرِة على اخلريطِة نف�سِ

وملزيٍد من الفهِم ملقايي�ِس الّر�سِم، وطرِق التحويِل من مقيا�ِس ر�سٍم لآخَر، نورُد الأمثلَة التَّاليَة: 

. مثال )1(: حتويُل مقياِس الّرسِم الكتابيِّ إلى مقياِس الّرسِم الّنسبيِّ

. حّوْل مقيا�َس الر�سِم الكتابيِّ )1cm لكل 7Km( اإلى مقيا�ِس الّر�سِم الّن�سبيِّ

 : احللُّ

1000m      1          ي�ساويKm
   100cm      املرت الواحد      ي�ساوي

Km  14     12     10      8      6       4       2      0
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 7 Km × 1 Km
1000 m  × 1 m

100 cm   
  =        7         ×    1000      ×     100  cm

  = 700000  cm

   اأو    1:  700000 
700000

1  : فيتُم حتويُلُه اإلى مقيا�ِس الر�سِم الّن�سبيِّ
                    

: مثال )2(: حتويُل مقياِس الرسِم النسبيِّ إلى املقياِس اخلطيِّ

. ِل املقيا�َس )1000000:1( اإلى مقيا�ِس ر�سٍم خطيٍّ حوِّ

 : احللُّ

بتحويِل  وذلك   ،)10Km( ي�ساوي   
100000
1000000 اأي  الأر�ِس،  على  �سنتيمرت  مليوَن  ي�ساوي  اخلريطِة  على   )1cm(

ال�سنتيمرت اإِلى كيلومرت.

1000000 cm × 100 cm
1 m  × 1000 m

1 Km  = 10 Km

     )10Km(  = )1cm( كل 

ومُتَثلُّ بالّر�سِم على الّنحِو الّتايل:
 

ال�سكل )2–2(

إيجاُد مقياِس الرسِم خلريطٍة مجهولِة املقياِس اعتماًدا على أُخرى معلومِة مقياِس الرسِم 
لنفِس املِْنطقِة.

ولتحقيِق هذا ميكُن ا�ستخداُم العالقِة الّريا�سيِة الّتاليِة: 

طول البعد على اخلريطة جمهولة املقيا�س * مقيا�س ر�سم اخلريطة معلومة املقيا�س
طول البعد على اخلريطة معلومة املقيا�س مقيا�ُس ر�سٍم خلريطٍة جمهولِة املقيا�ِس = 

Km   50     40     30    20     10     0
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ب بنف�سَك )2–1(  وللّتمكِن من ذلَك، نّفْذ، جرِّ

جرِّْب بنفسَك )2–1(

اإيجاَد مقيا�ِس الر�سِم خلريطٍة جمهولِة املقيا�ِس.
الهدُف من الن�ساِط: اإيجاُد مقيا�ِص ر�سِم خريطٍة جمهولِة املقيا�ِص. 

وملزٍيد من الفهِم نورُد املثاَل الّتايل: 
مثال:  

ُيظهُر ال�سكُل )2–3( خريطتني، امل�سافُة بنَي النقطتنِي )D ، C( على اخلريطِة )2cm( )A(، والتي مقيا�ُس ر�سِمها 
اخلريطِة  ر�سِم  مقيا�َس  اأوجْد   ،)5cm( )B( اخلريطِة  على  النقطتنِي  نف�ِس  بنَي  امل�سافَة  اأَنَّ  علمَت  فاإذا   ، 100000

1

.)B(

ال�سكل )2–3(

 : احللُّ
طول البعد على اخلريطة جمهولة املقيا�س * مقيا�س ر�سم اخلريطة معلومة املقيا�س

طول البعد على اخلريطة معلومة املقيا�س
نطبُق املعادلَة الّتاليِة: 

2 cm
5 cm * 100000

1

 = 200000
5  = 40000

1

مقيا�ُس الر�سِم يف اخلريطٍة جمهولِة املقيا�ِس  =  1/  40000            
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من املعروِف اأَنَّ اخلرائَط ت�ّسهُل تف�سرَي املعلوماِت والبياناِت بدًل من و�سِعها يف �سكِل تقاريَر، اأو بياناٍت اإح�سائيٍة حتتاُج 
اإلى وقٍت كبرٍي لقراءِتها وفهِمها. كما ُت�ستخدُم اخلرائُط يف تف�سرِي ظواهَر خمتلفٍة، وتختلُف اأهميُة اخلرائِط باختالِف 

الغر�ِس ِمْنها. 

َوِمْن اأَهمِّ اأنواِع اخلرائِط ما يلي: 
1 .Contour Maps .اخلرائُط الكنتوريُة
2 .Topographic and Relief Maps .اخلرائُط الطبوغرافيُة والت�ساري�سيُة
3 .Geologic Maps .اخلرائُط اجليولوجيُة
4 .Isopach Maps .)اخلرائُط موحدُة ال�سمِك )الأيزوباخ
5 .Facies Maps .خرائُط ال�ّسحنِة
6 .Geophysical and Geochemicla Maps .اخلرائُط اجليوفيزيائيُة واجليوكيميائيُة
7 .Stratigraphic Maps .اخلرائُط ال�سرتاجترافيُة
8 .Seismology Maps .اخلرائُط ال�سيزمولوجيُة

َوفيما يلي �سنتناوُل بالّتف�سيِل كالًّ من اخلرائِط الكنتوريِة والّت�ساري�سيِة واجليولوجيِة، و�سنكتفي بالّتعريِف َفَقْط لالأنواِع 
الأُخرى.

:Contour map الكنتوريُة  اخلريطُة   .1
ُر �سكَل �سطِح الأر�ِس  باأنَّها خريطٌة تو�سُح وت�سوِّ ُف اخلريطُة الكنتوريُة  ُتَعرَّ
يف �سورٍة جم�سمٍة، وذلَك بال�ستعانِة بخطوِط الكنتوِر كما يت�سُح من ال�ّسكِل 

)4–2(
خطوَط  الّتف�سيِل  ِمَن  ب�سيٍء  �سنعر�ُص  الكنتوريِة  للخريطِة  الفهِم  من  وملزيٍد 

الكنتوِر، ونقطَة املن�سوِب.
   

اأنواُع اخلرائط         2–2  

ال�سكل )2–4( خريطة كنتورية
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Contour line   :خطُّ الكنتوِر
بالن�سبِة  الرتفاِع  نف�ُص  لها  النِّقاِط  ِمَن  جمموعٍة  بنَي  ي�سُل  وهمٌي  خطُّ  ُهَو 

ل�سطِح البحِر. 

ميُر مبجموعٍة من  اخلَط  اأَنَّ هذا  معناُه   )100( كنتور  املثاِل خطُّ  �سبيِل  َفعلى 
بينما خُط كنتور   )100m( البحِر مبقداِر  �سطِح  َعْن م�ستوى  ترتفُع  النِّقاِط 
)-50( معناُه اأَنَّ هذا اخلَط من�سوُبُه ينخف�ُس عن م�ستوى �سطِح البحِر مبقداِر 
الّت�ساري�سيِّ  للمظهِر  كنتوريًة  خريطًة   )5–2( ال�ّسكُل  ُح  ويو�سِّ  )50m(

املمثِل بال�سكِل اأعالُه.

نُقطُة املن�صوِب:   
ِهَي ُنقطٌة تو�سُح الرِتفاَع عن م�ستوى �سطِح البحِر يف ِمْنَطقٍة ما. َفاإذا كانْت ذاَت قيمٍة موجبٍة، فهَي تقُع فوَق م�ستوى 

�سطِح البحِر، اأَّما اإِذا كانْت �سالبًة، فهَي تقُع حتَت م�ستوى �سطِح البحِر.

ُن ما ُيعَرُف بخِط الكنتوِر، ويتمُّ ر�سُد هذه النقطِة بعدِة اأجهزٍة  وعنَد تو�سيِل ِنقاِط املنا�سيِب ذاِت الرتفاِع الواحِد تكوِّ
 Global Positioning ِّوالّذي ُي�سّمى نظاُم التمو�سِع العاملي )GPS( ِمْن اأكرِثها �سيوًعا هو: جهاُز جي بي اإ�س
System، والّذي ميكُن ِمْن خالِلِه اأَْن نتوقَع قيمَة الرتفاِع بدقٍة منا�سبٍة اعتماًدا على قيا�ساٍت ِمْن ِعدِة اأقماٍر �سناعيٍة 

َقْد ت�سِل اإلى اأربعِة اأقماٍر.
ْب بنف�سَك )2–2(  ولتوظيِف ِنقاِط املنا�سيِب يف ر�سِم خطوِط الكنتوِر، َنّفْذ، َجرِّ

َجرِّْب بنفسَك )2–2(

ر�سَم خطوِط الكنتوِر.
الهدُف ِمَن الن�ساِط: توظيُف ِنقاِط املنا�سيِب يف ر�سِم خطوِط الكنتوِر.

 و�سوَف توظُف نتائَج هذا الن�ساِط يف درا�سِة امل�سافِة الكنتوريِة، وامل�سافِة الأفقيِة.

Contour Interval :)امل�صافُة الكنتوريُة اأَْو )الفتُة الكنتوريُة
َوِهَي عبارٌة َعِن امل�سافِة الراأ�سيِة بنَي اأَيِّ خطنِي كنتورينِي متتالينِي،

ُر بالأمتاِر، فمثاًل اإِذا كاَنِت امل�سافُة الكنتوريُة )50( معناُه اأَنَّ الفرَق  َوِهَي ثابتٌة بالن�سبِة للخريطِة الواحدِة، وعادًة ما تقدَّ

�سكل )2–5( خريطة كنتورية ملظهر ت�ساري�سي
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 ،)6–2( ال�سكُل  يو�سحُه  كما   ،)50m( ُهَو  يليِه  واآخَر  خٍط  اأيِّ  قيمِة  بنَي 
َب الغر�ِس ِمْنها. َفاإذا  وتختلُف امل�سافُة الكنتوريُة ِمْن خريطٍة اإلى اأُخرى َح�سَ
كاَن الهدُف ِمْن اإن�ساِء اخلريطِة عمَل درا�ساٍت ا�ستك�سافيٍة عامٍة كاْنَت امل�سافُة 
الكنتوريُة بنَي خطوِط الكنتوِر كبريًة ن�سبًيا، بينما اإِذا كاَن الغر�ُص ِمن اإعداِد 
بنَي  الكنتوريُة  امل�سافُة  كاِنْت  تف�سيليٍة  اأو  تو�سيحيٍة  درا�ساٍت  اإجراَء  اخلريطِة 
خطوِط الكنتور اأ�سغَر، وب�سكٍل عامٍّ فاإنَّ امل�سافَة الكنتوريَة تتنا�سُب عك�سًيا 

َمَع مقيا�ِس الّر�سِم.
وميكُن ح�ساُب امل�سافِة الكنتوريِة يف اخلريطِة بطرِح قيمِة اأيِّ خطنِي كنتورينِي 
متتالينِي، ففي ال�ّسكِل )2–6( تكوُن قيمُة امل�سافِة الكنتوريِة = )50–�سفر( 

)50m( = )50–100( اأو

امل�صافُة الأُفقيُة:
، اأو امل�سافِة الأفقيِة املقا�سِة بامل�سطرِة بنَي اأَيِّ خطِّ كنتوٍر واآخَر متتاٍل َلُه، َوِهَي غرُي ثابتٍة  َوِهَي عبارٌة عن طوِل اخلطِّ الأُفقيِّ
بالن�سبِة للخريطِة الواحدِة. وُيالَحُظ اأَنَّ امل�سافَة الأفقيَة تكوُن �سغريًة يف املناطِقِ اجلبليِة �سديدِة النحداِر، بينما تكوُن 

كبريًة يف املناطِق �سبِه امل�ستويِة قليلِة النحداِر.

مثاُل:

اخلريطِة  يف  مبنٌي  ُهَو  كما   )B ،A( النُّقطتنِي  بنَي  الأفقيَة  امل�سافَة  اح�سْب   
الكنتوريِة املجاورِة. �سكل )2–7(

 : احللُّ

 )2cm( بامل�سطرِة ُت�ساوي )B ،A( افر�س اأنَّ قيا�ُس امل�سافِة بنَي
بالرجوِع اإلى مقيا�ِس الر�سِم املرفِقِ َمَع اخلريطِة 

)100000cm( يقابُل )1cm(
اأَْي اأنَّ )1cm( يقابُل )1Km(  على الطبيعِة، 

وبالّتايل فاإنَّ )2cm( على اخلريطِة تقابُل )2Km( على الطبيعِة. 

.)2Km( ت�ساوي )B ،A( مقداُر امل�سافِة الأفقيُة بنَي ∴
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صفاُت خطوِط الكنتورِ:

ْذ، ابحْث بنف�سَك )2–3( ولّلتعرِف على �سفاِت خطوِط الكنتوِر، َنفِّ

ابحْث بنفسَك )2–3(

�سفاِت خطوِط الكنتوِر.
الهدُف ِمَن الن�ساِط: َي�ستق�سي بع�َص �سفاِت خطوِط الكنتوِر.

لُت من الن�ساِط ال�سابِق اإلى اأَنَّ خطوَط الكنتوِر ميكُن اأَْن تت�سَف مبا يلي: َتو�سّ
ها.   1( ل تتقاطُع خطوُط الكنتوِر مع بع�سِ

كلُّ خطٍّ ِمْن خطوِط الكنتوِر ميثُل من�سوًبا معيًنا يختلُف يف قيمتِه عن من�سوِب خطوِط الكنتوِر الأُخرى، فاإِنَّه ل ميكُن 
اأَْن يتقاطَع خطاِن ِمْن خطوِط الكنتوِر لوجوِدهما يف م�ستوينِي متوازينِي على من�سوبنِي خمتلفنِي.

نا منحنًى مغلًقا يتوقُف  اأَْن يتالقى طرفا خطِّ الكنتوِر ليكوِّ 2( يجُب 
، فاإذا اأُمكَن متثيُل مظهٍر ت�ساري�سيٍّ  �سكلُه على �سكِل املظهِر الت�ساري�سيِّ
معنٍي كامٍل داخَل اخلريطِة ميكُن التعبرُي عنُه بخطوٍط �سبِه دائريٍة مقفلٍة 
الكنتوِر يف �سورٍة غرِي مقفلٍة ل يتالقى  اإذا ظهَر خطُّ  بينما  وكاملٍة، 
طرفاُه، فمعنى هذا اأَنَّ املظهَر الت�ساري�سيَّ كبرٌي ول ميكُن متثيُلُه كاماًل 

داخَل اإطاِر اخلريطِة وال�سكل )2–8( املجاور يبنُي ذلَك.

وتتباعُد  النحداِر،  �سديدِة  املناطِق  يف  الكنتوِر  خطوُط  تتقارُب   )3
يف املناطِق خفيفِة النحداِر،  كما يظهر يف ال�سكَل )2–9(. 
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4( يف املناطِق راأ�سيِة النحداِر تظهُر خطوُط الكنتوِر، وكاأَنَّها مندجمٌة على الّرغِم من اختالِف قيمِتها، ويرجُع ذلك 
اإلى وجوِدها يف م�ستوًى راأ�سيٍّ واحٍد اإحداها فوَق الأخرى، كما يف حالِة اجلروِف.

 
5( تكراُر خطوِط الكنتوِر لنف�ِص املن�سوِب يدلُّ على انعكا�ٍص يف اّتاِه النحداِر. 
منطقُة  بيَنهما  تف�سُل  ارتفاٍع  منطقتي  �سكِل  الت�ساري�ُس على  َكانِت  اإذا  اإِنَُّه  حيُث 
منطقتي  بنَي  لتف�سَل  اجلانبنِي،  على  تتكرُر  الكنتوِر  خطوَط  فاإنَّ  منخف�ٍص،  واٍد 

الرتفاِع. لحظ خط الكنتور )10( يف ال�سكل املجاور )2–10(.

الأر�َص  اأَنَّ  على  دلْت  مت�ساويًة  ها  بع�سِ عن  الكنتوِر  خطوِط  اأبعاُد  كانْت  اإذا   )6
منتظمُة النحداِر. ويبني ذلك ال�سكل املجاور )2–11(. 

وعورِة  على  ذلَك  دلَّ  الّتعرج  �سديدَة  الكنتوِر  خطوُط  كانْت  كلَّما   )7
الأر�ِس. كما هو وا�سٌح يف ال�سكِل )2–12(.
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: لتعلَم أَنَّ

خطوَط الكنتوِر اإذا ُمثَلْت بخطوٍط مت�سلٍة دلَّ ذلَك على اأَنَّ الرتفاعاِت املقا�سَة دقيقٌة وحقيقيٌة، اأّما اإِذا ُمثَلْت 
بخطوٍط متقطعٍة وَلي�سْت مت�سلًة دلَّ ذلَك على اأَنَّ الرتفاعاِت املقا�سَة غرُي دقيقٍة وحينئٍذ، ُت�سّمى خطوُط الهيئِة 

ولها نف�ُص �سفاِت خطوِط الكنتوِر. 

خطواُت إعداِد الخريطِة الكنتوريِة

لإعداِد اخلريطِة الكنتوريِة نّتبُع اخلطواِت الّتاليَة: 
حتديُد املنطقِة املراِد عمِل خريطٍة لها. 1 .

اختياُر مقيا�ِس ر�سٍم منا�سٍب تبًعا مِل�ساحِة امِلْنَطقِة. 2 .
حتديُد الجّتاهاِت. 3 .

اختياُر امل�سافِة الكنتوريِة املنا�سبِة، ويتوقُف ذلَك على ت�ساري�ِس امِلْنَطقِة، والهدِف ِمَن الّدرا�سِة. 4 .
حتديُد نقاِط املنا�سيِب للمنطقِة املراِد ر�سِم خريطٍة لها باأجهزٍة خم�س�سٍة لهذا الغر�ِص. 5 .

عمُل �سبكيٍة للمنطقِة َعْن طريِق نقاِط املنا�سيِب.  6 .
تو�سيُل ِنقاِط املنا�سيِب ذاِت الرتفاِع الواحِد للح�سوِل على خطوِط الكنتوِر. 7 .

املن�ساآِت  لإقامِة  املُثلى  املناطَق  ُد  نحدِّ وبالّتايل  املنطقِة،  ت�ساري�َص  نتعرُف  الكنتوِر  خطوِط  اأ�سكاِل  خالِلِ  من  8 .
وامل�ساريِع. 
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 :Topographic and Relief Map بوغرافيُة   والطرّ الترّ�صاري�صيُة  اخلريطُة   .2
اخلريطُة الّت�ساري�سيُة ِهَي خريطٌة تو�سُح املظاهَر ال�سطحيَة الطبيعيَة مثَل التالِل والودياِن وال�سهوِل والأنهاِر، وغرِيها 

من املظاهِر الطبيعيِة. 
لى املعامِل احل�ساريِة مثَل  اأّما اخلريطُة الطبوغرافيُة: فِهَي خريطٌة تو�سُح املظاهَر الت�ساري�سيَة الطبيعيَة املختلفَة بالإ�سافِة اإِ

خطوِط ال�ّسكِك احلديديِة، والطرِق واملباين، وغرِيها من املن�ساآِت املختلفِة. كما يو�سُح ال�سكُل )2–13(.

ال�سكل )2–13( خريطة طبوغرافية
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كيَف ُنعرُب عن املظاهِر الت�ساري�سيِة بخطوِط الكنتوِر؟
ما ال�سفاُت املميزُة للمظاهِر الّت�ساري�سيِة املختلفِة؟ مثِل: الّتالِل، الودياِن، اله�سبِة، ال�رسِج، الربوِز.... وغرِيها؟ ولالإجابِة 

ْذ، ابحْث بنف�سَك )2–4( عن الت�ساوؤِل الأّوِل، نفِّ

ابحْث بنفسَك )2–4(

املظاهِر الت�ساري�سيِة.
الهدُف ِمَن الن�ساِط: ي�ستق�سي نوَع املظهِر الت�ساري�سيِّ ِمْن خالِل خطوِط الكنتوِر.

تو�سلُت ِمَن الّن�ساِط ال�ّسابِق اإلى اأَنَّ املظاهَر الت�ساري�سيَة قد تكوُن تالًل، ه�ساًبا، �سهوًل، اأوديًة.... اإلخ، و�سوَف نتناوُل 
ا ِمْن هذِه املظاهِر: بالّتف�سيِل بع�سً

:Hills الّتالُل

تظهُر اأ�سكاُلها يف اخلرائِط الكنتوريِة يف �سورِة دوائَر كاملٍة ِمْن خطوِط 
اأقلَّ  وتاأخُذ  التِل،  قاعدَة  اخلارجيُة  الكنتوِر  متثُل خطوُط  الكنتوِر. حيث 
اّتهنا  ثابٍت كلما  راأ�سيٍّ  بفا�سٍل  الكنتوِر  قيَُّم خطوِط  تزداُد  بينما  قيمٍة، 
اإلى الداخِل والّتي متثُل قمَة الّتِل، وتكوُن اأ�سغَر الدوائِر قطًرا. كما يظهُر 

يف ال�سكِل )2–14(.

وهناَك اأنواٌع خمتلفٌة من الّتالِل، نذكُر ِمْنها: 

2–3           املظاهُر الّت�ساري�سيُة  

ال�سكل )2–14( التل
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:Symmetrical Hill التَُّل املنتظُم

ها  يظهُر يف اخلريطِة على �سكِل خطوٍط دائريٍة تقريًبا مت�ساويِة البعِد عن بع�سِ
وتزداُد  مت�ساويٌة(،  تقريًبا  متتالينِي  كنتورينِي  خطنِي  اأَيِّ  بنَي  الأفقيُة  )امل�سافُة 

قيمَتها مَن اخلارِج اإلى الداخِل، ويت�سُح ذلَك من خالِل ال�سكِل )2–15(.

:Asymmetrical Hill التَُّل غيُر املنتظِم

عن  البعِد  مت�ساويِة  غرِي  تقريًبا  دائريٍة  خطوٍط  �سكِل  على  اخلريطِة  يف  يظهُر 
قيمَتها  الأُخرى، وتزداُد  تتقارُب يف جهٍة، وتتباعُد يف اجلهِة  ها، حيُث  بع�سِ

مَن اخلارِج اإلى الداخِل. 
كما يظهُر يف ال�سكِل )2–16( 

:Conical Hill : التَُّل اخملروطيُّ

تظهُر فيِه خطوُط الكنتوِر على �سكِل دوائَر تتباعُد عند قاعدِة الّتلِّ )يف اخلارِج(، 
اإلى  بينما تتقارُب عنَد قمتِه )يف الداخل(، وكذلَك تزداُد قيمَتها مَن اخلارِج 

الداخِل.
وال�سكل )2–17( ميثُل تالًّ خمروطًيا.
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:Domical Hill ُّالّتُل الِقبابي

)يف  التلِّ  قاعدِة  عنَد  تتقارُب  دوائَر  �سكِل  َعلى  فيِه  الكنتوِر  خطوُط  تظهُر 
اخلارِج(، بينما تتباعُد عنَد قمتِه )يف الداخل(، كما تزداُد قيمَتها مَن اخلارِج 

اإلى الداخِل، وال�سكل )2–18( ميثُل تالًّ قبابًيا.

:Basin احلوُض

جزٌء من �سطِح الأر�ِس تنحدُر جوانُبُه من جميِع اجلهاِت نحَو نقطٍة مركزيٍة.
 ويظهُر يف اخلريطِة الكنتوريِة على هيئِة خطوٍط دائريٍة تقلُّ قيمُتها كلما اّتهنا 

نحَو املركِز كما يظهُر يف ال�سكِل )2–19(.

:Valley الَوادي

تندفُع  حيُث  الكنتوريِة،  اخلريطِة  يف   ) ( ل�ساٍن  �سكِل  على  الوادي  يظهُر 
خطوُط الكنتوِر نحَو الأرا�سي الأكرِث ارتفاًعا من حيُث القيمُة، وميكُن حتديُد 
الكنتوِر  املنخف�سِة )نحَو خطوِط  امِلْنَطقِة  اإلى  ي�سرُي  الوادي ب�سهٍم  جَمْرى  اّتاِه 

الأقِل قيمًة(، كما ُيظِهُر ال�ّسكُل   )2–20(
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:Spur ُالبروز

ُهو امتداٌد ظاهٌر يف جانِب الّتِل اأو اجلبِل، ويظهُر يف اخلريطِة على �سكِل ل�ساٍن 
( من الأر�ِس املرتفعِة تندفُع خطوُطها الكنتوريُة جتاَه الأر�ِس الأقِل ارتفاًعا  (

كما يظهُر يف ال�سكِل )2–21(

:Plateau الهضبُة

ِمْنَطقٌة وا�سعٌة من الأر�ِس م�ستويٌة تقريًبا، وترتفُع عن م�ستوى �سطِح الأر�ِس 
ِمْن حوِلها، ومُتثُل يف اخلريطِة مبنطقٍة خاليٍة من خطوِط الكنتوِر حُتيُط بها من 
جميِع اتاهاِتها خطوُط كنتوٍر متقاربٌة، تزداُد قيمُتها من اخلارِج اإلى الّداخِل.

كما يظهُر يف ال�سكِل )2–22(

:Plain الّسهُل

ُهَو اأر�ٌس منب�سطٌة تنخف�ُس َعّما حولها، وي�سغُل م�ساحًة وا�سعًة من الأر�ِس، 
يظهُر يف اخلريطِة الكنتوريِة على �سكِل منطقٍة خاليٍة من خطوِط الكنتوِر حُتيُط 
بها جمموعٌة من خطوِط الكنتوِر املتقاربِة الّتي تزداُد قيمُتها نحَو اخلارِج، كما 

يظهَر يف ال�ّسكِل )2– 23(
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:Cliff اجلرُف

خطوِط  �سكِل  على  الكنتوريِة  اخلريطِة  يف  ويظهُر  النحداِر،  �سديدُة  منطقٌة 
ها اإذا كاَن اجلرُف راأ�سًيا،  كنتوٍر متقاربٍة جًدا، وقد تنطبُق اخلطوُط على بع�سِ

كما يو�سُح ال�سكُل )2–24(.
)ميكُن اأَْن يكوَن اجلرُف جانًبا من اأحِد املظاهِر الت�ساري�سيِة(.

:Canuon اخلانُق

على  اخلريطِة  يف  ويظهُر  النحداِر،  �سديدِة  جوانَب  بنَي  �سيقٌة  عميقٌة  هوٌة 
�سكِل �رسيٍط �سيٍق خاٍل من خطوِط الكنتوِر بنَي جرفنَي، كما يو�سُح ال�سكُل 

)25–2(

:Saddle الّسرُج

منخف�ٌس بنَي قمتنِي يف جبٍل واحٍد.
يظهُر يف اخلريطِة الكنتوريِة على �سكِل منطقٍة خاليٍة من خطوِط الكنتوِر حماطٍة 

مبنطقتنِي مغلقتنِي بخطوِط الكنتوِر، كما يو�سُح ال�ّسكُل )2–26(.
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األرُض املنبسطُة: 

منطقٌة تظهُر خاليًة من خطوِط الكنتوِر حماطًة بخطوِط كنتوِر لها نف�ُص القيمِة 
. كما يو�سُح ال�ّسكُل )2–27(  بنَي اأكرَث من مظهٍر ت�ساري�سيٍّ

مالحظة: ميثُل خطُّ الكنتوِر ذو القيمِة �سفٍر �ساطَئ البحِر يف اأيِّ خريطٍة، بينما 
60اأَيُّ خطِّ كنتوِر بقيمِة �سالبٍة ميثُل البحَر. 60
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ُهَو عبارٌة َعْن ر�سٍم بياينٍّ يو�سُح الّت�ساري�َس على طوِل خطٍّ م�ستقيٍم يف اخلريطِة. 

ولر�سِم مثِل هذا القطاِع الربوفيلي بنَي النقطتنِي )A– B( يف ال�سكل )2–28( نّتبُع اخلطواِت التاليَة:  
( على اخلريطِة با�ستخداِم امل�سطرِة املرتيِة. 1 .A– B( سْل بنَي النقطتنِي�

اقطْع �رسيًطا ورقًيا م�ستقيًما من حافِة اخلريطِة. 2 .
( يف اخلريطِة. 3 .A– B( ِّّثبِِّت ال�رسيَط الورقيَّ على طوِل اخلط

خطوِط  تقاطعاِت  وجميَع   ، الورقيِّ ال�رّسيِط  على   ) 4 .A–B( الّنقطتنِي  ِد  حدِّ
ال�رّسيِط  تقاطٍع على  قيمِة كلِّ  كتابِة  مراعاِة  َمَع  الورقيِّ  ال�رّسيِط  َمَع  الكنتوِر 

. الورقيِّ
. ، ار�سْم حموريِن، اأحُدهما اأفقيٌّ والآخُر راأ�سيٌّ على ورقِة الّر�سِم البياينِّ 5 .

فِر. اكتِب الرتفاعاِت، على املحوِر الراأ�سيِّ بادًئا من نقطِة ال�سّ 6 .
، ُقْم بتوقيِع النِّقاِط من ال�رسيِط الورقيِّ  ثبِِّت ال�رّسيَط الورقيَّ على املحوِر الأفقيِّ 7 .

. على مايقابُلها ِمْن ارتفاعاٍت على املحوِر الراأ�سيِّ
�سْل بنَي النِّقاِط بطريقٍة �سل�سٍة )دوَن ا�ستخداِم امل�سطرِة( لتح�سَل على القطاِع  8 .
ال�سكُل  ُح  ُيو�سِ كما   . اخلطِّ هذا  امتداِد  على  الت�ساري�سيِة  للمظاهِر  الربوفيليِّ 

.)29–2(

ْذ، ابحْث بنف�سَك )2–5( ، َنفِّ وللّتعرِف ب�سكٍل اأكرَث على ر�سِم القطاِع الربوفيليِّ

ابحْث بنفسَك )2–5(

. القطاُع الربوفيليُّ
الهدُف ِمَن الن�ساِط: ير�سُم قطاًعا بروفيلًيا، موظًفا خريطًة كنتوريًة.

ال�سكل )2–28( خريطة كنتورية

ال�سكل )2–29( القطاع الربوفيلي

القطاُع الربوفيلي         4–2  
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: فوائُد القطاِع البروفيليِّ

ْذ ابَحْث بنف�سَك )2–6( ولَتَعّرِف فوائدِه، اأو تطبيقاِت توظيِف القطاِع الربوفيليِّ يف احلياِة اليوميِة، َنفِّ

ابحْث بنفسَك )2–6(

. فوائَد القطاِع الربوفيليِّ
. الهدُف من الن�ساِط: ي�ستق�سي فوائَد القطاِعِ الربوفيليِّ

تو�سلُت من الن�ساِط ال�ّسابِق اإلى اأّنَّ فوائَد القطاِع الربوفيليِّ تتمثُل فيما َيلي: 
حتديُد َمدى الروؤيِة بنَي ُنقطتنِي يف خطٍّ م�ستقيٍم. 1 .

اختياُر اأن�سِب الطرِق لتنقلِ اجلنوِد وفًقا ملعداِتهم و عتاِدهم. 2 .
اختياُر اأن�سِب الأماكِن ل�سقِّ الطرِق ومدِّ ال�ّسكِك احلديديِة. 3 .
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:Geologic Maps اجليولوجيُة  اخلرائُط   .3
خوِر )الناريِة والر�سوبيِة واملتحولِة( ملنطقٍة ما، ور�سَم احلدوِد  َوِهَي خريطٌة طبوغرافيٌة تو�سُح الأنواَع املختلفَة من ال�سّ
ا الرتاكيَب اجليولوجيَة يف منطقِة الدرا�سِة مثَل ال�سدوِع  الّتي تف�سُل بنَي الطبقاِت ال�سخريِة املختلفِة، كما تو�سُح اأي�سً

والّطياِت، وغرِيها.
توقيُع الطبقاِت الأفقيِة على اخلريطِة الكنتوريِة: 

. وللطبقاِت عدُة  تعلمَت �سابًقا اأّنَّ الطبقَة ِهَي �سمٌك �سخريٌّ متجان�ٌس يحُدُه �سطحاِن اأحُدهما علويٌّ والآخُر �سفليٌّ
، كما يظهُر يف ال�سكِل )2–30(.   اأو�ساٍع ِهَي: الأفقيُّ و املائُل والراأ�سيُّ

ْو ينطبُق َعليها،  كِل ال�ّسابِق اأَنَّ �سطَح الطبقِة الأفقيِة العلويَّ اأو ال�سفليَّ اإّما اأّْن يوازَي خطوَط الكنتوِر، اأَ نالحُظ من ال�سِّ
ولذلَك ي�سهُل متثيُل الطبقاِت الأفقيِة بوا�سطِة خطوِط الكنتوِر يف اخلريطِة الكنتوريِة، اأّما يف الطبقاِت املائلِة والراأ�سيِة، 
فنالحُظ اأَنَّ خطوَط الكنتوِر تتقاطُع َمَع �سطِح الطبقاِت ول تنطبُق عليها، اأو توازيها، ولذلَك ل ميكُن متثيُل الطبقاِت 

املائلِة على اخلريطِة الكنتوريِة بخطوِط الكنتوِر َفَقْط.
و�سندر�ُس كيفيَة توقيِع )متثيِل( الطبقاِت الأُفقيِة يف اخلريطِة الكنتوريِة الّتي ينتُج َعْنها ما ُي�سّمى باخلريطِة اجليولوجيِة، 

والتي �َسَبَق اأَْن تعر�سَت لها �سابًقا.
:Outcrop of strata مكشُف الطبقاِت

ها البع�َس، ول تظهُر   ترت�سُب طبقاُت ال�سخوِر الر�سوبيِة يف الو�سِع الأ�سليِّ حتَت �سطِح البحِر اأفقًيا بحيُث يغطي بع�سُ
ِمْنها اإل الطبقُة الأخريُة َفَقْط، ونتيجًة لرتفاِع الطبقاِت على �سطِح الأر�ِس بفعِل احلركاِت الأر�سيِة،  وعوامِل التعريِة 
ها متقاطًعا َمَع �سطِح الأر�ِس، يظهُر ما ُن�سميِه  خريِة بحيُث ينك�سُف بع�سُ الّتي توؤدي اإلى تاآكِل اأجزاٍء ِمَن الطبقاِت ال�سّ

مبك�سِف الطبقِة )مظهِر الطبقِة(.
َمَع  العلويِّ للطبقِة  اأو   ، ال�ّسفليِّ ال�ّسطِح  فمك�سُف الطبقِة ُهَو: جزٌء من الطبقِة يظهُر على �سطِح الأر�ِس بفعِل تقاطِع 

�سطِح الأر�ِس.
ال�سكل  يف  املبنّيُ  التخطيطيُّ  والر�سُم 

ُح مك�سَف الّطبقِة. )2–31( يو�سِّ
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متثيُل الطبقاِت يف اخلريطِة اجليولوجيِة ذاِت الطبقاِت الأُفقيِة:

ُد لنا ارتفاَع  ميكُن متثيُل اأيِّ طبقٍة اأفقيٍة، مبعرفِة مك�سِفها و�سمِكها، فاملك�سُف يحدِّ
�سمِك  حتديُد  ميكُن  خالِلِهما  من  واّلذي  للطبقِة  العلويِّ  اأو   ، ال�سفليِّ ال�ّسطِح 
الطبقِة، وبالتايل ميكُن ر�سُم دليِل اخلريطِة، وُهَو عبارٌة عن عموٍد ُيْر�َسُم بجواِر 
اخلريطِة يو�سُح تتابَع الطبقاِت و�سمَك كلِّ طبقٍة، ممَّا ي�سهُل متثيَل الطبقاِت على 

اخلريطِة الكنتوريِة بتحديِد مك�سِف �سطِح اأحِد الطبقاِت كنقطٍة مرجعيٍة.
الطبقاِت  جلميِع  خريِّ  ال�سّ الّتتابِع  باقي  اإكماُل  ميكُن  ال�سابقِة  الطريقِة  وبنف�ِس 
على اخلريطِة وبعَد اإمتاِم ر�سِم اأ�سطِح جميِع الطبقاِت على اخلريطِة َيتمُّ تلويُنها 

ُح ال�سكُل )2–32(.      بنف�ِس الألواِن التي توجُد يف دليِل اخلريطِة. كما ُيو�سِّ
ومن اأجِل فهِم كيفيِة متثيِل الّطبقاِت، نورُد املثاَل الّتايَل: –

مثال: 

يظهُر عنَد الّنقطِة  )A( مك�سُف ال�ّسطِح العلويِّ لطبقٍة اأفقيٍة من احلجِر 
اجلرييِّ �سمُكها )20m( يليها اإِلى اأ�سفِل الطبقاِت الأفقيِة الّتاليِة:

 )10m( طبقٌة من احلجِر الرمليِّ �سمُكها
 )20m( طبقٌة من الطنِي �سمُكها

املطلوُب: 

1. ار�سْم دليَل اخلريطِة.
2. ار�سْم مكا�سَف جميِع الطبقاِت، على اخلريطِة الكنتوريِة املمثلِة بال�سكِل )33-2(:

 : احللُّ

( على اخلريطِة. • 	A( ُد ارتفاَع النقطِة نحدِّ
ُد كلَّ طبقٍة بلوٍن مميٍز )اأو رمٍز  •نر�سُم دليَل اخلريطِة على �سكِل عموٍد بجواِر اخلريطِة مكّوًنا من ثالِث طبقاٍت، ونحدِّ 	

مميٍز(.
ُد ارتفاعاِت باقي اأ�سطِح الطبقاِت. ( على هذا العموِد، ُثمَّ نحدِّ • 	A( ُد ارتفاَع النقطِة نحدِّ

َب ارتفاِعها يف الدليِل مع تلويِنها بنف�ِس الّلوِن. ُد يف اخلريطِة كلَّ طبقٍة َح�سَ •نحدِّ 	

ال�سكل )2–32( متثيل الطبقات

ال�سكل )2–33( خريطة كنتورية

A
x
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للخرائِط اجليولوجيِة اأهميٌة بالغٌة يف حياِتنا اليوميِة، اإْذ ميكُن توظيُفها يف عدِة تطبيقاٍت حياتيٍة، فعنَد اختياِر موقٍع ما 
ِمْن حيُث  ينبغي معرفُة طبيعِتها  املن�ساُة، وكذلَك  ُتقاُم عليها هذِه  الّتي  ينبغي معرفُة م�ساحِة الأر�ِس  اأَيِّ من�ساأٍة  لإقامِة 
ال�ستواُء اأو النحداُر، اإ�سافًة اإلى تطبيقاٍت اأخرى مثَل العمِق الذي ينبغي حفرُه للو�سوِل اإلى املياِه، اأو الّنفِط يف بئٍر ما، 

و �سنتناوُل هذه التطبيقاِت باأمثلٍة ح�سابيٍة فيما يلي: 

مثال: 

ح�صاُب ِم�صاحِة الأر�ِس الترّي متثُلها اخلريطُة: 
ال�ّسكُل )2–34( ميثُل خريطًة كنتوريًة متَّ قيا�ُس اأبعاِدها بامل�سطرِة، فوجَد اأَنَّ 

  )5cm( ها طوَلها )7cm(  وعر�سَ
َفاإذا علمَت اأَنَّ مقيا�َس ر�سِمها  )1: 100000(

اح�سْب ِم�ساحَة قطعِة الأر�ِس الّتي متثُلها اخلريطُة:

: احللُّ

حل�ساِب م�ساحِة قطعِة الأر�ِس احلقيقيِة الّتي مُتثلها اخلريطُة لبدَّ ِمْن ح�ساِب 
مقيا�ِس  اعتماًدا على  لها  احلقيقيِّ  والعر�ِس  الأر�ِس،  لقطعِة  احلقيقيِّ  الّطوِل 

ر�سِم اخلريطِة.
ُل الأبعاَد املوجودَة على اخلريطِة مبا يقابُلها على الواقِع اعتماًدا على مقيا�ِس الّر�سِم.  نحوِّ

 : ، والعر�َس احلقيقيَّ نح�سُب الّطوَل احلقيقيَّ
 : من مقيا�ِس الّر�سِم نالحُظ اأَنَّ كلَّ

)100000cm( على الّطبيعِة  تقابُل   )1cm( على اخلريطِة   
الطوَل احلقيقيَّ على الّطبيعِة )�س(  تقابلُ  )7cm( على اخلريطةِ   

    )1Km(  ت�ساوي  )100000cm(  : اإِذا علمَت اأَنَّ
)Km( ُّالّطوُل احلقيقي ∴

 100000cm * 100cm
1m  * 

1000m
1Km  = 7Km

    )5Km(  =  َّنَّ العر�َس احلقيقي و بنف�ِس الّطريقِة �ستجُد اأَ

ال�سكل )2–34( خريطة كنتورية

2–5          تطبيقاٌت على اخلرائِط اجليولوجيِة  
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م�ساحُة قطعِة الأَر�ِس التَّي متثُلها اخلريطُة  =  )الطول احلقيقي × العر�س احلقيقي( =  7*5 
 )35Km2( =       

) gradient( :حتديُد طبيعِة الأر�ِس من حيُث ال�صتواُء، اأو النحداُر
. النحداُر ُهَو مقداُر اأَو قيمُة ميِل �سطِح الأر�ِس َعْن امل�ستوى الأفقيِّ

بال�سورِة  اأو  النحداِر(،  زاويِة  اأو  بدرجِة  )اأي  الزاوّيِة  بال�سورِة  اإِّما  خمتلفٍة:  ب�سوٍر  النحداِر  قيمِة  َعْن  التعبرُي  وميكُن 
الن�سبيِة )اأي بن�سبِة اأو معدِل النحداِر( 

وميكُن ح�ساُب قيمِة انحداِر �سطِح الأر�ِس على طوِل اجّتاٍه معنٍي على اخلريطِة الكنتوريِة َعلى الّنحِو الّتايل: 

   Angle of Slope :ِدرجُة االنحدار

، و�سطِح الأر�ِس. كما يت�سُح من ال�سكل )2–35(. ِهَي الزاويُة املح�سورُة بنَي امل�ستوى الأُفقيِّ
وينبغي عنَد ح�ساِب درجِة النحداِر بنَي نقطتنِي على اخلريطِة اإيجاُد فرِق املن�سوِب بنَي هاتنِي النقطتنِي )امل�سافُة الراأ�سيُة(، 
وكذلك ح�ساُب امل�سافِة الأفقيِة بينهما يف الطبيعِة عن طريِق قيا�ِس امل�سافِة بيَنهما بامل�سطرِة على اخلريطِة، وما تقابُلُه على 

الطبيعِة بالأمتاِر، ثم ق�سمُة فرِق املن�سوِب على امل�سافِة الأفقيِة.
ويعترُب ناجُت الق�سمِة ُهَو ظلُّ )Tan( درجِة النحداِر، وبالك�سِف عن الزاويِة املقابلِة يف جداوِل 

الظالِل )اأو با�ستخداِم الآلِة احلا�سبِة( يتُم احل�سوُل على الزاويِة )الدرجِة املطلوبِة(. 
بالتقريِب،  النحداِر  درجَة  املطلوُب  كاَن  اإذا  الزوايا،  ظالِل  جداوِل  عن  ال�ستغناُء  وميكُن 
وذلَك ب�رسِب حدِّ الك�رِس الع�رسيِّ يف الثابِت )60(، ويف�سُل ال�رسُب بالثابِت )60( فقط يف 

غريِة. غريِة اأو النحداراِت ال�سّ حالِة الزوايا ال�سّ

مثال )1(: 

 ،)B ،A( اح�سْب درجَة انحداِر �سطِح الأر�ِس بنَي نقطتنِي )يف ال�سكل )2–36
 )120m( تقُع على خطِّ كنتور )A( على اخلريطِة الكنتوريِة اإِذا علمَت اأَنَّ النقطَة
والنقطُة )B( تقُع على خطِّ كنتوِر )70m( وامل�سافُة الأفقيُة بينهما يف الّطبيعِة 

 .)430m(

 : احللُّ

امل�سافة الأفقية
امل�سافة الراأ�سية   = ظا درجِة النحداِر    

امل�سافة الأفقية
فرق املن�سوب بني النقطتني   =    

ال�سكل )2–36( خريطة كنتورية
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)1Km 1 لكلcm( مقياس الرسم

زاوية النحدار

ال�سكل )2–35(
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430
120 - 70   =    
0.1162   =    
 6.628˚  = درجُة النحداِر  

6.972˚ = 60 * 0.1162 = 60 * 430
120 - 70 امل�سافة الأفقية * 60 = 

امل�سافة الراأ�سية  = اأو درجُة النحدارِ 

نسبُة االنحدارِ: 

ْن يكوَن احلدُّ الأميُن للن�سبِة واحًدا �سحيًحا. ِهَي الن�سبُة بنَي امل�سافِة الراأ�سيِة )فرِق املن�سوِب( وامل�سافِة الأفقيِة، ويجُب اأَ
:     امل�سافُة الأفقيُة  فرُق املن�سوِب   يف املثاِل ال�سابق ن�سبُة النحداِر ِهَي  

430     :  50         
8.6      :  1           

)8.6m( وتعني هذِه الن�سبُة اأَنَّ كلَّ واحِد مرٍت فرق من�سوب يقابله م�سافٍة اأفقيٍة قدُرها
  )8.6m( اأَْي اأَنَّ كلَّ واحِد مرٍت م�سافة راأ�سية  يقابُلها م�سافٌة اأفقيٌة قدُرها

معّدُل االنحدارِ: 

ُهَو الن�سبُة املئويُة لناجِت ق�سمِة امل�سافِة الراأ�سيِة على امل�سافِة الأُفقيِة، اأَْي الن�سبُة املئويُة لظِل درجِة النحداِر.

، ففي املثاِل ال�سابِق يكوُن معّدُل النحداِر: امل�سافة الأفقية  ×   100 
امل�سافة الراأ�سية معّدُل النحداِر =  

100   ×  430
120 - 70   =  

 11.63  %   =  
)11.63m( م�سافٌة اأفقيٌة يقابُلها م�سافٌة راأ�سيٌة قدُرها )100m( ََّويعني هذا املعّدُل اأَنَّ كل

مثال )2(: 

َتاأّمِل ال�سكَل )2–37( والّذي ميثُل خريطًة كنتوريًة، ُثمَّ اح�سْب ما يلي: 
.) 1 .B  و  A( درجَة النحداِر بنَي النقطتنِي
.) 2 .B  و  A( ن�سبَة النحداِر بنَي النقطتنِي

.) 3 .B  و  A( معدَل النحداِر بنَي النقطتنِي

150

200

100

50

صفر

B

A

ال�سكل )2–37( خريطة كنتورية

)1Km 1 لكلcm( مقياس الرسم
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 : احللُّ

=  )0   ــ  100(   امل�سافُة الراأ�سيُة    
    100m  =    

=  امل�سافة بني )A و B( على اخلريطِة بامل�سطرِة × مقيا�س الر�سِم بعَد حتويلِه للمرِت امل�سافُة الأُفقيُة  
 )1000  × 1( ×  6 =   

= 6000  مرت    

امل�سافة الأفقية * 60
امل�سافة الراأ�سية درجِة النحداِر  = 

60 * 6000
100   =        

60 * 0.0167   =        
=  ˚1.00 »درجة واحدة« درجُة النحدارِ 

=  فرُق املن�سوِب: امل�سافُة الأفقيُة  ن�سبُة النحداِر   
6000 :100         

60 :1                         
)60m( وتعني هذه الن�سبُة اأَنَّ كل واحد مرٍت فرِق من�سوٍب يقابلُه م�سافٌة اأفقيٌة قدُرها

)60m( اأَيَّ اأَنَّ كلَّ واحِد مرٍت م�سافٍة راأ�سيٍة يقابُلها م�سافٌة اأفقيٌة قدُرها
معّدُل النحداِر: 

امل�سافة الأفقية  ×  100
امل�سافة الراأ�سية معّدُل النحدار  = 

6000
100 - 0   =   
 1.67  %   =              

)1.67m( م�سافًة اأفقيًة يقابُلها م�سافٌة راأ�سيٌة قُدرها )100m( ََّويعني َهذا املعّدُل اأَنَّ كل

أهميُة درجِة االنحدارِ: 

ُد نوَع ال�ستثماِر اأو الّتوظيِف الّذي ميكُن تنفيُذُه يف املنطقِة:  معرفُة درجِة النحداِر يحدِّ
فمثاًل: اإِذا كاَن معّدُل النحداِر ي�ساوي )% 1(، فاإنَّ املنطقَة ت�سلُح لإقامِة

املطاراِت، واإذا كان )% 9( فاإنُه يكوُن اأق�سى انحداٍر ميكُن اإقامُة ال�سكُك احلديديِة عليه، واإذا كاَن )% 15( فاإنُه ي�سمُح 
باإقامِة امل�سانِع واملناطِق ال�سناعيِة.
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ح�صاُب عمِق البئِر:
عمُق البئِر = ارتفاَع نقطِة بدايِة احلفِر على اخلريطِة ـ ارتفاع ال�سطِح املراِد الو�سوِل اإِليه.

مثال: 

يف ال�سكل )2–38( واّلذي ميثُل خريطًة كنتوريًة.
ال�سفليِّ  ال�سطِحِ  اإلى  للو�سوِلِ   )A( النقطِةِ  عنَدَ  حفرُه  الاّلزِمِ  البئِرِ  عمَقَ  اح�سْب 

. لطبقِة احلجِر الرمليِّ

: احللُّ

 )70m( على اخلريطِةِ ت�ساوي )A( ارتفاُع النقطِة
          )40m( ِّارتفاُع ال�سطِح ال�سفليِّ للحجِر الرملي

40  ــ  70     = ∴  عمُق البئِر  
30m  =   

حتديُد �صاطَئ البحِر اجلديِد: 
عنَد ارتفاِع م�ستوى �سطِح البحِر، اأو هبوِط الياب�سِة يتقدُم البحُر نحَو الياب�سِة، وي�سبُح �ساطُئ البحِر عنَد خِط كنتوِر اأعلى 

من ال�سفِر، اأَّما اإِذا هبَط قاُع البحِر ينح�رُس املاُء، وي�سبُح خطُّ �ساطىِء البحِر اجلديِد عنَد خطِّ كنتوِر اأقلَّ من ال�سفِر. 

ال�سكل )2–38( خريطة كنتورية

مقياس الرسم )1 : 100000(
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اٍه حمدٍد. ُهَو ر�صٌم بياينٌّ ميثُل قطاًعا راأ�صًيا يف �صخوِر املنطقِة التجّي متثُلها اخلريطُة اجليولوجيُة يف اتجّ
 : خطواُت عمِل القطاِع اجليولوجيِّ

ار�صْم  القطاَع الربوفيلَي بنَي النقطتنِي َعلى اخلريطِة. 1 .
ْد على القطاِع ال�صطَح ال�صفليَّ والعلويَّ لكِل طبقٍة م�صتعيًنا بدليٍل اخلريطٍة )با�صتعماِل امل�صطرِة(. حدِّ 2 .

ْن كلَّ طبقٍة بلوِنها املميِز كما يف الدليِل. لوجّ 3 .

مثال: 

ال�صطُح   )A( النقطِة  عنَد  يظهُر   ،)39–2( ال�صكل  يف 
مِك،  ال�صفليُّ لطبقٍة اأفقيٍة من احلجِر اجلرييِّ غرِي معلومِة ال�صجّ

ويليها لأ�صفِل الطبقاِت الأفقيِة التاليِة: 
) 1 .100m( طبقٌة من الطنِي ال�صفحيِّ �صمُكها

) 2 .50m( طبقٌة من احلجِر الرمليِّ  �صمُكها
مِك.  طبقٌة من الأنهيدريِت غرُي معلومِة ال�صجّ 3 .

املطلوب:

عمُل دليِل اخلريطِة. 1 .
حتديُد جماري الأوديِة يف اخلريطِة. 2 .

.) 3 .D و C( ح�صاُب درجِة النحداِر بنِي النقطتنِي
.) 4 .M و L( ر�صُم القطاِع اجليولوجيِّ بنِي النقطتنِي

( للو�صوِل لطبقِة النهيدريِت.  5 .E( زِم حفُرُه من النقطِة ح�صاُب عمِق البئِر الالجّ
ر�صُم مكا�صَف جميِع الطبقاِت على اخلريطِة. 6 .
ح�صاُب م�صاحِة الأر�ِض التجّي متثُلها اخلريطُة. 7 .

(، اأيَن ي�صبُح خطُّ �صاطىِء البحِر اجلديِد؟ )ميكُن حتديُدُه على اخلريطِة(. 8 .400m( اإذا ارتفَع قاُع البحِر مبقداِر

2–6            القطاُع اجليولوجيُّ  

)0.5Km 1 لكلcm( مقياس الرسم
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احلل:

1. دليل اخلريطة

2. على اخلريطة

امل�صافة الأفقية * 60
امل�صافة الراأ�صية  = 3. درجِة النحداِر  

 1000 - 700
3.5*500   =          

10.28˚  = ∴  درجُة النحدارِ 

.4
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450 - 1000 = 5. عمق البئر 
= 550 مرت    

6. على اخلريطة

= الطول احلقيقي * العر�س احلقيقي 7. م�ساحة الأر�س  
)0.5  *  6( * )0.5  *  7( =    

= 10.5 كم2    

8. خط �ساطئ البحر اجلديد عند ارتفاع )400( مرت.
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وكما ذكرْنا سابًقا سنقدُم تعريًفا موجًزا لبعِض أنواِع اخلرائِط األُخرى: 

ال�صمِك: موحدُة  اخلرائُط   .4
اأو الوحداِت ال�سخريِة ال�سرتاجترافيِة يف الأبعاِد الثالثِة، وي�سُل  ِهَي خرائُط كنتوريٌة تبنُي الّتغرَي يف �سمِك الطبقاِت، 
خطُّ الكنتوِر فيها بنَي النقاِط الّتي لها �سمٌك راأ�سيٌّ موحٌد بنَي م�ستوينِي )م�ستوى �سطِح البحِر، وم�ستوى �سطِح التكويِن 

.) خريِّ ال�سّ
ويوجُد من هذِه اخلرائِط نوعاِن: 

 الأُولى: موحدُة ال�ّسمِك الظاهريِّ )Isochore(، وتبنُي الّتغرَي يف ال�ّسمِك الظاهريِّ للوحدِة ال�سخريِة ال�سرتاجترافيِة 
كما �ُسجلْت يف الآباِر دوَن اعتباٍر مليِل الوحدِة ال�سخريِة.

، اأو ال�سّمِك ال�سرتاجترايف للوحدِة  الثانيُة: موحدُة ال�سمِك احلقيقيِّ )Isopach( الّتي تبنُي التغرَي يف ال�ّسمِك احلقيقيِّ
ال�سخريِة، وتلعُب دوًرا هاًما يف تقديِر اخلاماِت املعدنيِة املختلفِة.

ال�صخريِة: ال�صحنِة  5. خرائُط 
ال�سرتاجترافيِة  ال�سخريِة  الوحداِت  من  كثرًيا 
من  كلٍّ  يف  ال�سخِر  خوا�سِّ  يف  تغرياٍت  تظهُر 
التغرُي   هذا  وي�سمُل   ، والراأ�سيِّ الأفقيِّ  الجتاهنِي 
ُتعَرُف  حيُث  ال�سخِر،  حبيباِت  وحجَم  نوَع 
مثلُّ هذِه التغرياِت باختالِف ال�سحنِة ال�سخريِة، 
وتدلُّ خرائُط ال�سحنِة على تغرِي بيئاِت الرت�سيِب، 

كما يّت�سُح ِمَن ال�سكل )2–40(.

لتعلَم أَّن:

خريِة َفَقْط،  الوحداِت ال�سخريَة )Lithostratigraphic units( هي وحداٌت ُتبنى َعلى اأ�سا�ِس ال�سفاِت ال�سّ
اّلتي ت�سرتُك يف جمموعِة  والوحدُة ال�سخريُة الأ�سا�سيُة ِهَي التكويُن )Formation(، َوِهَي جمموعُة الطبقاِت 
اخلرائِط  على  ور�سُمها  احلقِل  يف  تتبُعها  ميكُن  واحدًة،  وحدًة  ِمْنها  جتعُل  اّلتي  وال�سخريِة  الفيزيائيِة  ال�سفاِت 

اجليولوجيِة ذاِت مقيا�ِس ر�سٍم منا�سٍب )1: 25000( 
وياأخُذ التكويُن ا�سَمُه من ال�سِم اجلغرايفِّ للمنطقِة اّلتي يظهُر فيها القطاُع املثايلُّ للتكويِن بالإ�سافِة اإلى مقطِع 

التكويِن مثُل: تكويِن ال�سم�سمِة، تكويِن الكحلِة، تكويِن نهِر عمَر يف دولِة الإماراِت العربيِة املتحدِة.

ال�سكل )2–40( خريطة ال�سحنة ال�سخرية
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واجليوكيميائيُة: اجليوفيزيائيُة  اخلرائُط   .6
تبنّيُ خرائُط اجليوفيزياِء التغرَي يف اخلوا�ِس الطبيعيِة وامليكانيكيِة للوحداِت ال�سخريِة يف الأبعاِد الثالثِة با�ستخداِم قيا�ساِت 
ال�سخريِة  الوحداِت  احلفِر وعالقِتها بخوا�ِس  تبنّيُ معدلِت  الّتياِر والإ�سعاِع، كذلَك  اإمراِر  ، ومقاومِة  الذاتيِّ اجلهِد 
اجليوكيمياِء  خرائُط  تبنُي  كما  ال�سفاِت.  لهذه  املوحَد  التوزيَع  احلالِة  هذِه  يف  الكنتوِر  خطوُط  وتبنّيُ  وامليكانيكيِة، 
البيئِة  ي�ستفاُد منها يف حتديِد نوِع  الّتي  ال�سليكاِت.  اأو  الكربوناِت  لل�سخوِر، ومثاُل ذلَك توزيُع  الكيميائيَة  اخلوا�َس 

القدميِة لتكويِن الوحداِت ال�سخريِة. 

ال�صتاجترافيِة: اخلرائُط   .7
ِهَي تعبرياٌت تخطيطيٌة اأو بيانيٌة تو�سُح مواقَع الوحداِت ال�سخريِة الر�سوبيِة، وامتداداِتها يف الأبعاِد الثالثِة، كما تظهُر 

بع�َس خوا�ِس ال�سخوِر، ونوَع الأحافرِي، وتوزيِعها يف التتابِع الطبقِي، وكذلَك التغرُي يف ن�سيِج الوحداِت ال�سخريِة.

ال�صيزمولوجيِة: اخلرائُط   .8
ُي�سَتْخدُم هذا النوُع من اخلرائِط يف علِم الزلزِل، ومنها ميكُن حتديُد اأو التنبوؤُ باأماكِن الزلزل ومواقعها على خرائَط 

دائريٍة مركُزها هو مركُز الزلزاِل. وال�سكل )2–41( يو�سُح هذا النوَع من اخلرائِط.

ال�سكل )2–41( خريطة �سيزمولوجية
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ال�صت�صعاُر َعْن بعٍد:
للح�سوِل على  ي�ستخدُم  الّذيُ  العلُم  ُبعٍد هو  ال�ست�سعاَر عن  اأَنَّ  �سابًقا  علمَت 
ُعرَف  َوَقْد  ها.  مل�سِ دوَن  معينٍة  ظاهرٍة  اأو  منطقٍة،  اأو  ما،  هدٍف  حوَل  معلوماٍت 
وَمَع  اخلرائِط.  حتديِث  يف  ُي�ستخدُم  مهٍم  معلوماٍت  كم�سدِر  ُبعد  عن  ال�ست�سعاُر 
الف�سائيِة  ال�سوِر  اأ�سهَم يف معاجلِة  الذي  الآيلِّ  للحا�سِب  الإلكرتوينِّ  التقنيِّ  الّتقدِم 
ا اأَنَّ ال�سوَر الف�سائيَة ُتخزُن رقمًيا  اأ�سبَح حتديُث اخلرائِط اأمًرا �سهاًل وممكًنا، خ�سو�سً
Digital وبذلَك تكوُن �سهلَة املعاجلِة والتخزيِن وال�ستعادِة، وعر�ِس املعلوماِت. 

ُح عدًدا من الأقماِر اّلتي حتيُط بالأر�ِس لهذا الغر�ِس. وال�سكل )2–42( يو�سَّ

وجتدُر الإ�ساَرُة اإلى اأَنَّ ال�ست�سعاَر عن ُبعٍد ي�سمُل نوعنِي رئي�سينِي هما:
  . Aereal Remote Sensingوِر اجلّويِة ، وال�سّ – ال�ست�سعاُر عن ُبعٍد با�ستخداِم الت�سويِر اجلويِّ

 .Satellite Remote Sensing  ناعيِة – ال�ست�سعاُر عن ُبعٍد بالأقماِر ال�سّ
، ولكنَّ اجلديَد فيه ا�ستخداُم الأقماِر ال�سناعيِة بدًل من الطائراِت. وُهَو امتداٌد حديٌث للت�سويِر اجلّويِّ

ناعيِة: بياناُت الأقماِر ال�صرّ
توجُد بياناُت الأقماِر ال�سناعيِة يف اأ�سكاٍل متعددٍة، �سنكتفي 
هنا بتو�سيِح بياناِت كلِّ ِمن )�سبوت( و)لند�سات(، كما 
ال�ست�سعاِر  اأقماِر  اأ�سهَر  باعتباِرهما   ،)43–2( ال�سكل  يف 
الأقماِر  بياناِت  فاإنَّ  وعموًما  احلاليِة،  الفرتِة  يف  بعُد  َعْن 
ال�سناعيِة اإّما اأَْن تكوَن على �سكِل اأ�رسطٍة ممغنطٍة، اأو �سوٍر 
ف�سائيٍة Satellite Images، ويتُم معاجلةُ  بياناِت النوِع 
الأوِل هند�سًيا وراديومرتايًا يف حمطاِت ال�ستقباِل، وت�ستمُل 
هذِه الأ�رسطُة على كلِّ املعلوماِت للمنطقِة امللتقطِة بوا�سطِة 
 Digital بياناٍت رقميٍة  َوِهَي عبارٌة عن    ، ناعيِّ القمِر ال�سّ
)الكمبيوتر(  با�ستخداِم  منها  ال�ستفادُة  وميكُن   ،Data

2–7           تقنياٌت حديثٌة يف ر�سِم اخلرائِط  

ال�سكل )2–42( متو�سع الأقمار

ال�سكل )2–43( قمر لند�سات
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ا لهذا الغر�ِس. اأّما النوُع الّثاين )ال�سوُر الف�سائيُة(، َفهَي عبارٌة عن اأفالٍم اأو ورٍق  مب�ساعدِة بع�ِس الربامجِ املعدِة خ�سي�سً
مبقايي�َس ر�سٍم خمتلفٍة ترتاوُح فيما بنَي 1: 125000 و 1: 400000. ويالحُظ اأَنَّ �سوَر الأقماِر امللونَة ل متثُل الألواَن 
 False color احلقيقَة للظواهِر التي متثُلها على �سطِح الأر�ِس، ولذلَك َفِهَي ُتعَرُف با�سِم �سوِر الألواِن غرِي الطبيعيِة
images، ويرجُع ذلَك ل�ستخداِم نطاقاِت الّطيِف الأخ�رِس، والأحمِر وحتَت احلمراِء، لأنَّ الأقماَر تدوُر على ارتفاٍع 
لأنُه  الأر�ِس  اإِلى  ي�سُل  اّلذي  الأزرِق  الطيِف  نطاَق  تلتقَط  اأَْن  ثمَّ ل ميكُن لأجهزِتها  َوِمْن   ، الغالِف اجلويِّ اأعلى من 
. كما يت�سُح من ال�سكِل )2–44(، اأّما بالن�سبِة لدرجِة و�سوِح ال�سورِة فتختلُف  ُيت�ستُت عنَد ا�سطداِمِه بالغالِف اجلويِّ
بنَي  التمييِز  القدرُة على  بها  Resolution  ويق�سُد  التفريِق  بقوِة  ا  اأي�سً الو�سوِح  اآخَر، وتعرُف درجُة  اإلى  قمٍر  من 
اإلى عدٍد من ال�سفوِف والأعمدِة، والّتي  ج�سمنِي متجاوريِن على �سطِح الأر�ِس. وعادًة ما تق�سُم ال�سورُة الف�سائيُة 
ُم بدوِرها اإلى عدٍد هائٍل من اخلاليا Pixels. واخلليُة Pixel  ِهَي اأ�سغُر وحدٍة ميكُنها اأَْن تفرَق بنَي الوحداِت اأو  تق�سَّ
ُغَر حجُم، اأو ِم�ساحُة �سطِح الأر�ِس اّلذي متثلُه  نُه ُكّلما �سَ ا اأَ الأ�سياِء املتجاورِة يف اأيِّ �سورٍة ف�سائيٍة، ومعنى ذلَك اأي�سً

.Resolution اخلليُة الواحدُة، ُكّلما دلَّ ذلك على دقِة ال�سورِة اأو درجِة الو�سوِح

ال�سكل )2–44( �سورة بالألوان غري الطبيعية
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الأطياِف  متعدِد  ال�سوئيِّ  املا�سِح  با�سِم  يعرُف  جهاًزا  متِنها  على  لند�سات  اأقماِر  �سل�سلُة  حمَلْت  املثاِل  �سبيِل  فعلى 
)Multispectral Scanner )MSS، وَيعتمُد نظاُم الت�سويِر بهذا اجلهاِز على ت�سجيِل معلوماٍت متعددِة الأطياِف 
، اإْذ ي�سجُل املا�سُح ال�سوئيُّ اأربَع �سوٍر ملنطقٍة واحدٍة ِمْن �سطِح الأر�ِس، اثنتاِن منها  ب�سكٍل رقميٍّ بوا�سطِة احلا�سِب الآيلِّ
يف نطاِق الطيِف املرئيِّ )الأحمر والأخ�رس( واثنتاِن يف نطاِق الأ�سعِة حتَت احلمراِء، وتبلُغ م�ساحُة اخلليِة الّتي ميكُن اأَْن 
ي�سجَلها املا�سُح ال�سوئيُّ هذا 79 مرًتا مربًعا، َوَيْعني ذلَك اأَنَّ اأَيَّ ظاهرٍة على �سطِح الأر�ِس تقلُّ ِم�ساحُتها عن 79 مرًتا 

مربًعا لن تظهَر بو�سوٍح يف �سوِر )الالند�سات(.

ا ت�ستخدُم يف ر�سِم اخلرائِط ذاِت املقايي�ِس ال�سغريِة  ولذلَك ل ت�سلُح هذِه ال�سوُر يف ر�سِم اخلرائِط كبريةِ املقيا�ِس، واإمنَّ
الّثاين من )لند�سات( فيعتمُد على بياناِت ما�سٍح متقدٍم  اأما اجليُل  العامَة ل�ستخداماِت الأر�ِص.  التَّي تو�سُح الأمناَط 
، ويتميُز هذا النظاُم بالتقاِط املعلوماِت الرقميِة املاأخوذِة ل�سطِح الأر�ِص يف �سبعِة نطاقاٍت من  ُيَعرُف با�سِم الرا�سِم اخلطيِّ

، وثالَثٌة  الطّيِف الكهرومغناطي�سي، ثالثٌة ِمنها يف جماِل الطيِف املرئيِّ
اأُخرى يف جماِل الأ�سعِة حتَت احلمراِء، والأخرُي يف جماِل الأ�سعِة حتَت 
النظاِم  هذا  بوا�سطِة  املنتجَة  ال�سوَر  مييُز  ما  واأهُم  احلراريِة.  احلمراِء 
 )30m( لى قِة، اإِْذ ت�سُل درجُة التفريِق، اأو م�ساحةُ اخلليِة اإِ زيادُة الدِّ
مربًعا فقط، اأَّما �سل�سلُة اأقماِر �سبوت فقْد اأنتجْت �سوًرا ت�سُل دقُتها 
ال�سناعيِّ  القمِر  اإطالُق  متَّ   ،1998 عام  َفَقْط، ويف  اأمتار  ع�رسِة  اإلى 
الدقِة يف �سورِه  درجُة  ت�سُل  اّلذي   )45–2( ال�سكل   ،3 )�سبوت( 
على  ي�ساعُد  اّلذي  الأمُر  َفَقْط،  مربعنِي  مرتيِن  اإلى  اخلليِة(  )م�ساحُة 

ا�ستخداِم هذه ال�سوِر يف ر�سِم خرائَط دقيقٍة ذاِت مقايي�َس كبريٍة جًدا لأجزاٍء من �سطِح الأر�ِس، وخا�سًة تلَك اخلرائُط 
الّتي تتعلُق با�ستخداِم الأر�ِس، اأو خرائُط العمراِن بجميِع اأ�سكالِه.

طرُق تفسيِر بياناِت وصورِ األقمارِ الّصناعيِة:

 ، الب�رسيُّ التف�سرُي  ُهما:  اأ�سا�سينِي  ق�سمنِي  اإلى  تنق�سُم  اأَّنها  غرَي  ال�سناعيِة،  الأقماِر  بياناِت و�سوُر  تف�سرِي  تتعدُد طرائُق 
للّتعرِف على  بالنظِر  ناعيِة  ال�سّ الأقماِر  الب�رسيُّ على فح�ِس �سوِر  التف�سرُي  الآيل. ويعتمُد  بوا�سطِة احلا�سِب  والتحليُل 
وِر، تبًعا لختالِف درجاِت اللوِن، اأو الظِل يف �سوِر الأقماِر، اإل اأَنَّ ما يعيُب  الظواهِر املختلفِة التي ميكُن متييُزها من ال�سّ
هذه الطريقَة اختالُف نتيجِة التف�سرِي لل�سورِة الواحدِة من �سخ�ٍس لآخَر، كما اأنَّها تعتمُد على كفاءِة الباحِث، ومعرفتِه 
ببع�ِس الظروِف املحليـِة للمنطقِة الّتي متثُلها ال�سورُة، وعموًما فقد ا�ْسَتخِدَمْت طريقُة التف�سرِي الب�رسيِّ بكفاءٍة وجناٍح يف 
اإعداِد بع�ِس خرائَط ا�ستخداِم الأر�ِس، واخلرائِط ال�ستك�سافيِة للموارد الطبيعيِة مبقايي�َس ر�سٍم منا�سبٍة، وال�سوُر اجلويُة 

ال�سكل )2 –45( قمر �سبوت 3
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يف ال�سكِل )2–46( مثاًل على ذلَك.

ا التحليُل الرقميُّ  وِر الف�سائيِة بوا�سطِة احلا�سِب الآيل، اأو ما يطلُق عليها اأي�سً اأّما الطريقُة الثانيُة، والّتي تتمثُل يف حتليِل ال�سّ
التي  املعلوماِت  من  هائلٌة  كمياٌت  اأيدينا  بنَي  اأ�سبحْت  ْن  اأَ بعَد  ملحًة  اأ�سبحْت �رسورًة  َفَقْد   ،Digital Analysis
نا بها الأقماُر ال�سناعيُة، ومن َثمَّ فاإنَّ التعامَل َمَع هذِه البياناِت الهائلِة واملتتابعِة واملتغريِة يتطلُب �رسورَة ا�ستخداِم  متدُّ
احلا�سِب الآيلِّ كو�سيلٍة �رسيعٍة ودقيقٍة يف التعامِل َمَع هذا الّزخِم الهائِل من البياناِت. وبالطبِع َفَقْد زاَد الهتماُم بو�سِع 
باإزالِة  الّتي تهتُم  الّنظِم تلَك  الّنظِم والربامِج التي تهتُم بالتحليِل العلميِّ للبياناِت مب�ساعدِة احلا�سِب الآيل، واأوُل هذه 

وِر الف�سائيِة لأ�سباٍب متعددٍة، وُتْعَرُف هذِه النظُم با�سِم معاجلِة ال�سوِر الف�سائيِة   اأَيِّ عيوٍب َقْد تظهُر يف ال�سّ
Satellite Image Processing SIP، َوِمْن اأَهِمها:

الف�سائيِة  ال�سوِر  حت�سنِي  وبرامِج   ،Geometric corrections الف�سائيِة  وِر  ال�سّ من  الهند�سيِة  الت�سوهاِت  اإزالُة   
Image Enhancement لت�سهيِل بع�ِس عملياِت التف�سرِي الب�رسيِّ لها.

)Geographic Information System( )GIS(  ُّنظاُم املعلوماِت اجلغرايف
تتزايُد ت�ساوؤلُت الإن�ساِن يوًما بعَد يوٍم يف جميِع املجالِت، مثل جماِل تخطيِط املدِن، ومعرفِة خ�سائ�ِس الرتبِة، واملناِخ، 
وغريها. ولالإجابِة عن هذِه الت�ساوؤلِت تظهُر احلاجُة لوجوِد قواعَد بياناٍت خا�سٍة مرتبطٍة باملوقِع اجلغرايفِّ يطَلُق عليها 

البياناُت املكانيُة )Spatial Data(، لهذا الغر�ِس ظهرْت تكنولوجيا ُنظِم املعلوماِت اجلغرافيِة.
الآيل يف جتميِع ومعاجلِة، وعر�ِس، وحتليِل  احلا�سِب  ا�ستخداِم  اأ�سا�ًسا على  تعتمُد  املعلوماِت اجلغرافيِة و�سيلٌة  ُنُظَم  اإِنَّ 

البياناِت املرتبطِة مبواقَع جغرافيٍة ل�ستنتاِج معلوماٍت ذاِت اأهميٍة كبريٍة يف اّتخاِذ قراراٍت منا�سبٍة.

ال�سكل )2–46( �سور جوية جلزيرة النخلة يف دبي وق�رس الإمارات يف اأبوظبي
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البياناِت )Data Base( مثِل  تتمُّ على قواعِد  الّتي  املعتادَة  العملياِت  ُنُظِم املعلوماِت اجلغرافيِة  وتت�سمُن تكنولوجيا 
ال�ستف�ساِر والتحليِل الإح�سائيِّ بالإ�سافِة اإلى الت�سويِر والتحليِل اجلغرايفِّ املميِز الذي توفرُه اخلرائُط.    

وينبغي الأخُذ يف العتباِر عنَد التعر�ِس لنظِم املعلوماِت اجلغرافيِة اأَنَّها جمموعٌة من الأدواِت ُت�ْسَتْخَدُم بوا�سطِة الأفراِد 
املوؤهلنَي حللِّ م�ساكِل الّتعامِل َمَع البياناِت، واملعلوماِت اخلا�سِة مبجالِت التنميِة املختلفِة.

وبعبارٍة اأخرى متتاُز نظُم املعلوماِت اجلغرافيِة باأنَّها جتمُع بنَي عملياِت ال�ستف�ساِر، وال�ستعالِم  اخلا�سِة بقواعِد البياناِت 
الأقماِر  و�سوِر  اخلرائِط،  من  جغرافيِة  لبياناِت  الب�رسيِة  واملعاجلِة  والتحليِل،  امل�ساهدِة،  اإمكانيِة  َمَع   )Data Base(
ال�سناعيِة وال�سوِر اجلويِة، َوِهَي امليزُة التي متيُز نظَم املعلوماِت اجلغرافيِة عن نظِم املعلوماِت املعتادِة، وجتعُلها متاحًة 
، الّتلوِث، الّزحِف العمراينِّ على املناطِق  لكثرٍي من الّتطبيقاِت العامِة واخلا�سِة لتف�سرِي الأحداِث. مثِل النفجاِر ال�سكاينِّ

الّزراعيِة، والكوارِث الّطبيعيِة، كلُّ هذه الأموِر ت�سرتُك يف البعِد اجلغرايفِّ مبا مييُزها عن غرِيها من امل�ساكِل.  

مكوناُت نظاِمِ املعلوماِت اجلغرافّي:

يتكوُن نظاُم املعلوماِت اجلغرايّف من خم�سِة مكوناٍت اأ�سا�سيٍة كما يو�سُحها ال�سكل )2–47( وِهِي:
     .) 1 .Hardware( الآلُت

.) 2 .Software( الربامُج
  .) 3 .Graphical & attribute Data( ُالبياناُت

.) 4 .People( الأ�سخا�ُس
.) 5 .Procedure( الو�سائُل

و سوَف نتناوُل هذه املكوناِت بشيٍء من الّتفصيِل:

 .)Hardware(  اأ–الآلُت
اأجهزِة  اإلى  اإ�سافًة  اأو كمبيوتر �سخ�سيٍّ  اإّما على �سكِل �سبكٍة  يتطلُب نظاُم املعلوماِت اجلغرايفُّ وجوَد احلا�سِب الآيل 

حتديِد املواقِع على �سطِح الأر�ِس)GPS( والّتي ت�ستخدُم لتحديِد اإحداثياِت نقٍط معينٍة على �سطِح الأر�ِس.

 )Software( .ب–الربامُج
توفُر برامُج ُنُظِم املعلوماِت اجلغرافيُة الأدواِت والأ�ساليَب اخلا�سَة بتخزيِن، وحتليِل وعر�ِس املعلوماِت اجلغرافيِة. 

وتتمركُز هذه الربامُج يف جماِل اإدخاِل البياناِت، وتخزيِنها والتعامل َمَع قواعِد البياناِت اأثناَء عمليِة التحليِل، اإ�سافًة اإلى 
وجوِد برامَج تتعلُق بعمِل عالقاٍت ارتباطيٍة بنَي عنا�رَس نظاِم املعلوماِت اجلغرافيِة. 

GIS ال�سكل )2–47( مكونات
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.)Graphical & attribute Data(  ج–البياناُت
والبياناُت ِهَي اأهُم مكوناِت ُنُظِم املعلوماِت اجلغرافيِة. فيتمُّ تق�سيُم البياناِت داخَل ُنُظِم املعلوماِت اجلغرافيِة اإلى:–

َعْن عنا�رَس طبيعيٍة ميكُن  املختلفِة  بياناِت اجلداوِل والإح�ساءاِت  ت�سمُل  َوِهَي   :)Tabular Data( بياناٍت و�سفيٍة
متثيُلها بالطبيعِة.

وِر اجلويِة،  بياناٍت مكانيٍة )Spatial Data(: َوِهَي َت�ْسَمُل البياناِت اجلغرافيَة الّتي متثُل الطبيعَة، وميكُن جتميُعها من ال�سّ
و�سوِر الأقماِر ال�سناعيِة، واخلرائِط الرقميِة.

.)People( د–الأ�سخا�ُس
اإِّن تكنولوجيا ُنظِم املعلوماِت اجلغرافيِة لها قيمٌة حمدودٌة اإذا كانْت دون الأفراِد اّلذيَن يقوموَن باإدارِة الّنظاِم، وعمِل 
ُخطٍط لتطبيِقها على م�سكالِت الواقِع. وت�سمُل م�ستخدمي نظِم املعلوماِت اجلغرافيِة من املتخ�س�سنَي التقنينَي الذيَن 

ي�سمموَن، ويطوروَن النظاَم، اإ�سافًة اإلى هوؤلِء اّلذيَن ي�ستخدموَنُه يف اأداِء اأعمالهِم اليوميِة.

.)Procedure( هـ–الو�سائُل
ت�سكُل  الّتي  العمِل  وقواعِد  الت�سميِم،  اأ�سا�ِس خطٍة جيدِة  على  يعمُل  الّذي  ُهَو  الناجَح  اجلغرايفَّ  املعلوماِت  نظاَم  اإّن 
النماذَج واملمار�ساِت العمليَة املتخ�س�سَة لكلِّ موؤ�س�سٍة، ومن اأمثلِة الو�سائِل التحليليِة: تطبيُق الوظائِف اخلا�سِة بالعلوِم 
مثِل املناِخ اأو الهيدرولوجي، اأو التخطيِط العمراينِّ من خالل نظِم املعلوماِت اجلغرافيِة، اأو تطبيِق و�سائِل �سبِط اجلودِة 
)Quality Control( للتاأكِد من دقِة اإدخاِل البياناِت، اأو عمِل حتليالٍت لل�سبكاٍت )Network Analysis(، اأو 

غرِيها من الو�سائِل التحليليِة الّتي تخدُم التطبيقاِت املختلفَة.

: كيف يعمُل نظاُم املعلوماِت اجلغرافيُّ

يقوُم نظاُم املعلوماِت اجلغرايفُّ بتخزيِن املعلوماِت عن العامِل يف 
 )Thematic Maps( املتفردِة  الطبقاِت  من  جمموعٍة  هيئِة 
يف  غايٌة  ولكنَّها  ب�سيطٍة،  �سورٍة  يف  جغرافًيا  ها  ببع�سِ املت�سلِة 
العلميِة  الناحيِة  ومَن   ،)48–2( ال�سكُل  يو�سُحها  كما  القوِة، 
اأَثبتْت اأهميَتها يف حِل العديِد من امل�سكالِت بدًءا ِمْن التطبيقاِت 
الب�سيطِة الّتي لها عالقٌة مب�ساكِل احلياِة اليوميِة وحّتى التطبيقاِت 

. املعقدِة الّتي َقْد ت�سِل اإلى عمِل منوذٍج لدورِة املحيِط الكوينِّ

ال�سكل )2–48( متثيل الطبقات املتفردة
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َوِمَن اجلديِر بالذكِر اأَنَّ املعلوماِت اجلغرافيَة لبدَّ اأَْن يكوَن َلها مرجٌع جغرايفٌّ معروٌف مثُل توزيِع خطوِط الطوِل، اأو 
�سبكِة الإحداثياِت العامليِة، اأو الأرقاِم الكوديِة للمن�ساآِت، اأو الأرقاِم الإح�سائيِة لقطِع الأرا�سي،..اإلخ.

)Global Positioning System( )GPS(  ِّنظاُم التمو�صِع العاملي
بي  )جي  العامليِّ  التمو�سِع  بنظاِم  تعمُل  الّتي  الأجهزِة  اأَحُد  ُهَو 
، كما يظهُر يف ال�سكل  اإ�س(، وي�ستخدُم يف حتديِد املوقِع اجلغرايفِّ
اإلى  لالإ�سارِة  اإ�س(  بي  )جي  لفظُة  ت�ستعمُل  ما  وعادًة   ،)49–2(
النظاِم املو�سوِع من قبِل الولياِت املتحدِة الأمريكيِة، َوُهَو نظاُم 
حتديِد املواقِع العامليِّ التابِع لوزارِة الدفاِع الأمريكيِة، واّلذي تقوُم 

عليه معظُم التطبيقاِت املدنيِة املعروفِة.

Application التطبيقاُت

بحتًة.  ع�سكريًة  املواقِع  حتديِد  لنظاِم  الأُولــى  الّتطبيقاُت  كانِت 
حيُث كاَن ي�ستعمُل يف الأ�سلحِة املوجهِة، اأو ما ُي�سّمى بالأ�سلحِة 
فلهذا  اليوُم  اأَّما  الع�سكريِة.  واجلويِة  البحريِة  املالحِة  الذكيِة، ويف 
ا. فعالوًة عن املالحِة املدنيِة، فاإنَّ التقنيَة  النظاِم تطبيقاٌت مدنيٌة اأي�سً
َوَجَدْت  اأنَّها  كما  احلديثِة  املحمولِة  الهواتِف  بع�ِس  يف  موجودٌة 
اإلى  ال�سائِق  واإر�ساِد  ال�ّسياراِت،  مالحِة  اأنظمِة  يف  كبريًة  �سعبيًة 

الهدِف، كما َيْظَهُر يف ال�سكلني )2–50، 51(.

كما اأَنَّ للنظاِم تطبيقاٌت يف ميداِن القيا�ساِت )م�سِح الأرا�سي( بالإ�سافِة اإلى اإمكانيِة ا�ستعمالِه لتحديِد �رسعِة ال�سيارِت، 
ومَيكُن ا�ستعماُلُه حّتى يف حتديِد مواقِع توزيِع اآلِت الفالحنَي َعلى حقوِل كبريٍة.  
           

 وتوجُد فوارُق يف دقِة نظاِم حتديِد املواقِع العامليِّ حيُث اإِنَّ التطبيقاِت الع�سكريَة اأكرُث دقًة ِمْن )اجلي بي اإ�س( املدين الذي 
ميّكُن من الو�سوِل اإلى دقِة ت�سُل اإلى ب�سعِة اأمتاٍر )من 100 اإلى 15 مرتا(.

طريقِة عمِل )اجلي بي إس(

ناعيِّ كما حتمُل زمَن اأو حلظَة بثِّ الإ�سارِة. حيُث يقوُم  يقوُم قمٌر �سناعيٌّ ببثِّ اإ�سارٍة حتمُل موقَعُه اأَْي موقَع القمِر ال�سّ
امل�ستقبُل با�ستقباِل هذه الإ�سارِة، وَعْن طريِق معرفتِه خلطِة ال�ستقباِل، و�رسعِة انتقاِل املوجِة، اأو الإ�سارِة، فاإنَُّه ميكنُه اأَْن 

GPS ال�سكل )2–49( منوذج لأجهزة

ال�سكل )2–51( نظام مالحي للهاتفال�سكل )2–50( نظام مالحي لل�سيارة
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ناعيِّ )لي�س املوقع(. اأَْي اأَنَُّه نظريًا اإِذا عرْفنا امل�سافَة فاإِنَّ ال�سيَء املراَد حتديِد موقِعِه  َد امل�سافَة التي تف�سُلُه َعِن القمِر ال�سّ يحدِّ
اأقماٍر خمتلفٍة، فاإنَّ نقطَة  اإ�ساراٍت من ثالَثِة  ذا اأخذنا ثالَث  اإِ �سوَف يكوُن على �سطِح كرٍة قطُرها تلَك امل�سافُة. والآَن 
تقاطِع الكراِت الثالِث ِهَي موقُع ال�سيِء، لهذا ال�سبِب فاإنَُّه لتحديِد موقِع �سيٍء ما، فاإنَّ نظاَم )جي بي اإ�س( يحتاُج نظريًا 

اإِلى 3 اأقماٍر �سناعيٍة َعلى الأقِل. كما يُو�سُح ال�سكل )2–52(.
ومن الّناحيِة العمليِة، فاإنَّ نظاَم )جي بي اإ�س( يقوُم بال�ستعانِة بقمٍر �سناعيٍّ رابٍع، وذلَك ِمْن اأجِل حتديِد املوقِع بدقٍة 
َد هذِه الأجهزُة ب�ساعٍة عاليِة الدقِة )�ساعٍة ذريٍة(. ولكنُه ل يحبُذ ِمْن منطلٍق اقت�ساديٍّ تزويُد اأنظمِة  عاليٍة، وميكُن اأَْن ُتزوَّ
ا�ستقباِل )اجلي بي اإ�س( ب�ساعاٍت ذريٍة. لذلَك فاإنَّ م�ستقبالِت )اجلي بي اإ�س( عملًيا ل ميكُنها حتديُد حلظِة ال�ستقباِل 

بالهاردوير، بل ت�ستعنُي باإ�سارٍة رابعٍة من قمٍر �سناعيٍّ رابٍع حل�ساِب زمِن ال�ستقباِل.

ال�سكل )2–52( حتديد موقع بوا�سطة الـ )جي بي ا�س(
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موظًفا التقنياِت احلديثَة، وشبكَة )اإلنترنت(، ُقْم بعمِل خريطٍة كنتوريٍة ملدينتَك.

: املشروُع العلميُّ
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اواًل: اختِر اإلجابَة الصحيحَة لكٍل من العباراِت الّتاليِة: 

ال�سورِة  على  املقيا�ِس  نف�ِس  كتابَة  ن�ستطيُع  فاإنَّنا   ،)1Km( ميثُل   )1cm( اخلريطِة  على  الّر�سِم  مقيا�ِس  كتابِة  1.  عنَد 
الّتاليِة:

                 100000 : 1                      1 : 1  
  1000 : 1   1000000 : 1  
2. اأَيٌّ من اأنواِع اخلرائِط التاليِة ذاِت مقيا�ِس ر�سٍم كبرٍي؟

 100000 : 1       100 : 1  
   Km   15       10         5          0  كل )1cm( ميثل )10Km( يف الطبيعة        

ْن يكوَن مقيا�ُس الر�سِم لها: ُل اأَ 3. اخلريطُة الّتي ُتظهُر قارَة اآ�سيا يف�سّ
 100000 : 1   10000 : 1  

 100 : 1   1000000 : 1  
4. اخلريطُة الّتي يظهُر فيها برُج خليفة يف ُدبيٍّ َقْد تكوُن:

خريطة ت�ساري�سيةً  خريطًة جيولوجيًة    
خريطًة �سكانيًة خريطًة طوبوغرافيًة    

5. خٌط الكنتوِر الّذي ميُر ب�ساطىِء البحِر تكون لُه قيمٌة ُت�ساوي:
1000  100 �سفًرا      10  

باخلريطِة  يظهَر  اأَْن  املتوقُع  الّت�ساري�سيُّ  فاملظهُر   ،)100m( من  اأكرَب  اخلريطِة  يف  الكنتوريُة  الفرتُة  تكوُن  6.  عندما 
ُهَو: 

واٍد بحر   بحرية   منطقة جبلية    
7. الفرتُة الكنتوريُة يف اخلريطِة اجليولوجيِة: 

تزداُد عنَد النحداِر ال�سديِد.  تقُل عنَد النحداِر ال�سديِد.     
تزداُد عنَد الرتفاِع عن �سطِح البحِر. ل تتاأثُر بت�ساري�ِس �سطِح الأر�ِس.   

أسئلُة التقومِي للفصِل الثاني
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8. املظهُر الت�ساري�سيُّ الّذي تقُل فيِه قيمُة خطوِط الكنتوِر للداخِل:
احلو�ُس.  . .   التلُّ القبابيُّ التلُّ املخروطيُّ التلُّ املنتظُم.    

9. الفرتُة الكنتوريُة ِهَي:
امل�سافُة بنَي خِط الكنتوِر وم�ستوى �سطِح البحِر. فرُق القيمِة بنَي خطنِي كنتورينِي متتاليني.   

الزمُن الالزُم لالنتقاِل بنَي خطّي كنتوِر. طوِل خط الكنتور.      
10.  اأَيٌّ من اأنواِع اخلرائِط الّتاليِة تظهُر فيِه ال�سدوُع والّطياُت يف الطبقاُت ال�سخريِة؟

اخلريطُة الطبوغرافيُة.  اخلريطُة اجليوكيميائيُة.        
خريطُة الرتبِة. اخلريطُة اجليولوجيُة.          

11. يف اخلرائِط اجليولوجيِة للطبقاِت الأفقيِة تكوُن خطوُط الكنتوِر:

َب زاويِة النحداِر.  تتقاطُع مع الطبقاِت َح�سَ موازيًة لأ�سطِح الطبقاِت.    
عموديًة على �سطِح البحِر. عموديًة على اأ�سطِح الطبقاِت.   

12. امل�سافُة الأفقيُة تكوُن �سغريًة على اخلريطِة عنَدما:

تتباعُد خطوُط الكنتوِر.  متثُل منطقًة قليلَة النحداِر.     
ن�ستخدُم مقيا�َس ر�سٍم كبرٍي.  ن�ستخدُم مقيا�َس ر�سٍم �سغرٍي.    

َن يف جماري الأنهاِر اجلبليِة: 13. اأَحُد الأ�سكاِل الّتاليِة ميكُن اأَْن يتكوَّ

ال�رّسُج.              اخلانُق.               اجلرُف.              ال�ّسهُل.    
14. يف املناطِق �سديدِة النحداِر مثِل اجلرِف تبدو خطوُط الكنتوِر على اخلريطِة:

متباعدًة.            متوازيًة.              متعرجًة.              متقاطعًة.  

ثانًيا: أجْب َعِن األسئلِة الّتاليِة: 

. ار�سْم �سكاًل كنتوريًا تبنْي ِمْن خالِلِه �رسجنِي، ُثمَّ َمثِّْل هذا ال�سكَل بقطاٍع بروفيليٍّ
خطوِط   � 7 قطعَت  اإذا  ارتفاُعَك  يتغرُي  �سوَف  مرًتا  كم   ،)30m( الكنتوريُة  الفرتُة  كانِت  طبوغرافيٍة  خريطٍة  يف 

كنتوٍر؟
(؟ � 3cm( كم كيلومرًتا يف الطبيعِة متثُل ،)يف اإحدى اخلرائِط كان مقيا�ُس الر�سِم )1: 24000
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ثالًثا:  ارسِم المظاهَر التضاريسيَة التاليَة باستخداِم خطوِط الكنتوِر، مستخدًما المسافَة 
:)10m( الكنتوريَة

البحريُةالتلُّ املخروطيُّ

اخلانُقالوادي

الربوُزاله�سبُة

التُل املنتظُماجلرُف

ْر إجابَتَك: رابًعا: اختِر الكلمَة َأْو الجملَة َأْو المظهَر غيَر المنسجِم علمًيا، ُثمَّ برِّ

� 
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دليُل التتابعاِت ال�سخريِة      اخلريطُة اجليولوجيُة      القطاُع اجليولوجيُّ       اخلريطُة الكنتوريُة � 

اله�سبُة                التلُّ                     ال�رسُج                   احلو�ُس � 

خامًسا: اقترْح تفسيًرا علمًيا لما يأتي:

ُل ا�ستخداُم مقيا�ِس الّر�سِم اخلطيِّ يف اخلرائِط َعِن الأنواِع الأُخرى من مقايي�ِس الر�سِم. ُيَف�سَّ � 

اأهميُة ا�ستخداِم القطاِع الربوفيليِّ للخرائِط الّتي ت�ستخدُمها اجليو�ُس يف املعارِك. � 

امل�سافُة الأفقيُة بنَي اأيِّ خطْي كنتوٍر لي�ست ثابتًة على اخلريطِة الواحدِة. � 

يف خرائِط املدِن ن�ستخدُم فرتًة كنتوريًة قليلَة القيمِة، بينما يف املناطِق اجلبليِة ن�ستخدُم فرتًة كنتوريًة كبريًة. � 

ل ميكُن متثيُل الطبقاِت املائلِة بخطوِط الكنتوِر َفَقْط. � 

�سوُر الأقماِر ال�سناعيِة ل متثُل الألواَن احلقيقيَة للظواهِر. � 

ناعيِة يف تف�سرِي بع�ِس الظواهِر على �سطِح الأر�ِس. ل نعتمُد كثرًيا على التف�سرِي الب�رسيِّ ل�سوِر الأقماِر ال�سّ � 
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لتحديِد موقِع �سيٍء ما على �سطِح الأر�ِس بنظاِم التمو�سِع العامليِّ يلزُم على الأقَل ر�سَد ثالثِة اأقماِر �سناعيٍة لهذا  � 

املوقِع.
ها البع�ِص. ل ميكُن اأَْن تتقاطَع خطوُط الكنتوِر َمَع بع�سِ � 

لن�ستخدُم ال�سوَر اجلويَة كخريطٍة مبا�رسًة. � 

سادًسا: حلَّ المسائَل الّتاليِة: 

 مبقيا�ِس ر�سٍم )1: 1000( ُر�سم �سكٌل ميثُل قطعَة اأر�ٍس م�ستطيلَة ال�سكِل طوُلها 35 مرًتا وعر�سها 25. 1 مرًتا. اأوجد 
كال من طوِل وعر�ِس امل�ستطيِل يف الر�سم.

  ) َمْت على خريطٍة مبقيا�ِس ر�سٍم )1: 1000000. 2 اإذا كانِت امل�سافـُة بنَي مدينتنِي يف الدولِة ت�ساوي )40Km( َوُر�سِ
اح�سِب امل�سافَة على اخلريطِة بال�سنتيمرتاِت.

(. اأَْوِجْد مقيا�َس ر�سٍم لهذِه  3 .18cm(فاإِذا كانِت امل�سافُة بيَنهما على خريطٍة ِهَي )امل�سافُة بنَي مدينتنِي )90 كيلومرًتا
اخلريطِة.

(. اأَْوِجِد البعَد احلقيقيَّ  4 .15cm( وجدَت امل�سافَة بنَي مدينتنِي ،)يف م�سوٍر جغرايفٍّ مر�سوٍم مبقيا�ِس )1: 1000000
بنَي املدينتنِي بالكيلومرتاِت.

ورِة.  التِقَطْت �سورٌة ملبنى مبقيا�ِس ر�سٍم )1: 10000(، ارتفاعه 70. 5 مرًتا، اأَْوِجْد ارتفاَعُه يف ال�سّ

سابعً�ا: 

ْل اخلريطَة الّتاليَة، ثُمَّ أَِجْب َعّما يلي: 1– تَأَمَّ

اأ. اأكرُث مناطِق اخلريطِة انحداًرا:
)D(               )C(               )B(    )A(    

ْد على اخلريطِة مكاًنا ي�سلُح لإقامِة حمطٍة لالأر�ساِد  ب. حدِّ
اجلويِة بو�سِع عالمِة )*(.

د بالكتابِة على اخلريطِة موقَع منبِع وم�سِب النَّهِر. ج.  حدِّ
.E  ْد اجتاَه حركِة املياِه حتَت ال�سطحيِة يف املنطقِة د.  حدَّ

.)C ، A( هـ.  اح�سِب امل�سافَة الأفقيَة احلقيقيَة بنَي النقطتنِي

ْل اخلريطَة الكنتوريَة الّتي أماَمَك: 2– تَأَمَّ

اخلطُّ املت�سُل باخلريطِة ميثُل مك�سَف ال�سطِح العلويِّ لطبقٍة اأفقيٍة من احلجِر اجلرييِّ �سمُكها )100m( ويليها لأ�سفِل 
الطبقاِت التاليِة بالرتتيِب:
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.) • 	200m( طبقٌة من احلجِر الرمليِّ �سمُكها

.) • 	100m( طبقٌة من احلجِر الطينيِّ �سمُكها
•طبقٌة من املتبخراِت غرُي معلومِة ال�سمِك. 	

اأَِجْب عّما يلِي: 
ار�سْم دليَل تتابِع الطبقاِت.  1 .

على  الطبقاِت  مكا�سِف  جميَع  ــْم  ــس ار� 2 .
اخلريطِة.

ْد مكاَن وجوِد البحِر على اخلريطِة بو�سِع  حدِّ 3 .
عالمِة )*(. 

ْد اأن�سَب مكاٍن لإقامِة حمطِة تقويِة اإر�ساٍل  حدِّ 4 .
تلفزيوينِّ بو�سِع عالمِة )✔(.

اإذا  ال�ساطىِء اجلديِد  ْد على اخلريطِة خطَّ  حدِّ 5 .
ارتفَع م�ستوى �سطِح البحِر)هبط الياب�سة( مبقداِر 100م.

. 6 . ْد على اخلريطة اأن�سَب مكاٍن لإقامِة حمطِة حتليِة للمياِه بو�سِع عالمِة حدِّ
؟ ( للو�سوِل اإلى ال�سطِح العلويِّ لطبقِة احلجِر الطينيِّ 7 .F( اح�سْب عمَق البئِر الاّلزِم حفُرُه من النقطِة

.) 8 .H–K( ار�سْم قطاًعا جيولوجًيا بنَي النقطتنِي

أِجْب  ثُمَّ  املرفقَة،  الكنتوريَة  اخلريطَة  ِل  تَأَمَّ  –3

َعِن األسئلِة الّتاليِة: 

على  ب(  )اأ،  النقطتنِي  بنَي  بروفيلَيا  قطاًعا  ار�سْم  1 .
. ورقِة الر�سِم البياينِّ

َهْل ي�ستطيُع ال�سخ�ُس يف املنطقِة )اأ( روؤيَة ال�سخ�ِس  2 .
ْر اإجابَتَك. يف )ب(؟ برِّ

َهْل ميكُن ملجموعٍة من اجلنوِد حتمُل معداٍت ثقيلَة  3 .
النتقاِل من )اأ( اإِلى )ب(؟

َهْل ميكُن �سقُّ طريٍق بريٍّ من )اأ( اإِلى )ب( يف خٍط م�ستقيم؟ ملاذا؟ 4 .
. اح�سْب ِم�ساحَة الأر�َس الّتي متثُلها اخلريطُة ال�سابقُة بَوْحَدِة كم2. 5
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4– موظًفا اخلريطَة املرفقَة أجْب عِن األسئلِة الّتاليِة:

ب( �ح�سْب ن�سبَة �النحد�ِر بنَي �لنُّقطتنِي )�أ–. 1
�ح�سْب درجَة �النحد�ِر بنَي �لنُّقطتنِي )�أ,ب( 2 .

�أَيَن تتوقُع وجوَد �لبحِر يف �خلريطِة؟ 3 .
�ر�سْم قطاًعا بروفيلًيا على طوِل �خلطِّ )�ص �ص( 4 .

5–  الطبقُة الظاهُر مكشُفها على اخلريطِة املرفقِة ِهَي طبقٌة من احلجِر الرمليِّ يعلوها طبقٌة من الطنِي 

الصفحيِّ سمُكها )100 متر(، كما توجُد أسفَلها طبقتان هما: طبقٌة من احلجِر اجليريِّ سمُكها 

)150 متر(، ثمَّ طبقٌة ِمَن الرمِل سمُكها )100 متر(.

�أَجْب عّما يلي: 
�ر�َسْم دليَل �لتتابعاِت �ل�سخريِة. 1 .

�أكمْل ر�سَم بقيِة �لطبقاِت على �خلريطِة. 2 .
�ر�َسْم على �خلريطِة �أن�سَب طريٍق ميكُن من خاللِه نقُل  3 .

معد�ِت من �ل�رشِق �إِلى �لغرِب.
ر�سٍم  مقيا�ِص  �إِل��ى  �ملوجود  �لر�سِم  مقيا�َص  ْل  ح��وِّ 4 .

. خطيٍّ
 ) 5 .A( �لنقطِة  من  حفرُه  �ل��الزِم  �لبئِر  عمَق  �ح�سْب 

. للو�سوِل �إلى �ل�سطِح �ل�سفليِّ لطبقِة �حلجِر �جلرييِّ
ْد �جتاَه جماري �الأوديِةِ على  �خلريطِة. حدِّ 6 .

) 7 .A–B( ح�سْب معدَل  �النحد�ِر بنَي �لنقطتنِي�

6– في اخلريطِة الكنتوريِة املرفقِة، اخلط )س– ص( ميثُل صدًعا 

كانِت  فِإذا  اخلريطُة,  متثُلها  الّتي  املنطقِة  طبقاِت  في  رأسًيا 

)رميِة  10 متر  ارتفعْت مبقدارِ  الُعليا من اخلريطِة قد  املنطقُة 

دِع(. الصَّ

َوِمْن خالِل حفِر إحدى اآلبارِ االستكشافيِة حصلنا على التتابِع 

الطبقيِّ الّتالي والّذي ميثُل دليَل اجلزِء السفليِّ من اخلريطِة.
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اأَجْب عّما يلي: 
خريِّ لطبقاِت املنطقِة التي ارتفعْت اأَعلى اخلريطِة. ار�سْم دليَل التتابِع ال�سّ 1 .

ار�سم مكا�سَف جميِع الطبقاِت على اخلريطِة. 2 .

ثامًنا: اكتْب بأسلوبَك الخاصِّ التعريَف المناسَب والصحيَح لكلٍّ من المفاهيِم اآلتيِة: 

اخلريطُة. � 

. مقيا�ُس الر�سِم اخلطيُّ � 

خطوُط الكنتوِر. � 

نقطُة املن�سوِب. � 

الفرتُة الكنتوريُة. � 

اخلريطُة الّطبوغرافيُة. � 

اله�سبُة. � 

. القطاُع الربوفيليُّ � 

اخلرائُط اجليوفيزيائيُة. � 

. نظاُم املعلوماِت اجلغرايفُّ � 

. نظاُم الّتمو�سِع العامليُّ � 

تاسًعا: وضْح العالقَة بيَن كل مّما يلي: 

قيمُة مقيا�ِس الر�سِم، وم�ساحُة اخلريطِة. 1 .
الفرتُة الكنتوريُة و�سكُل ت�ساري�ِس املنطقِة. 2 .

امل�سافُة الأفقيُة والنحداُر. 3 .
معدُل النحداِر وطبيعُة املن�ساأِة املقامُة يف املنطقِة. 4 .

قوُة التفريِق وحجُم اأو م�ساحُة الأر�ِس التي متثُلها اخلليُة الواحدُة.  5 .

أنهيدريت
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َدُة الثانيُة
الَوْح

الجيولوجيا 
الّتاريخّيُة
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الجيولوجيا الّتاريخيُة

علمَت �سابًقا اأَنَّ اجليولوجيا التاريخيَة ت�سمُل علَم و�سِف الّطبقاِت اّلذي يبحُث يف تتابِع طبقاِت 
ا علَم الأحافرِي اّلذي يبحُث  ها. وت�سمُل اأي�سً خوِر، وترتيِبها يف نظاٍم زمنيٍّ بالن�سبِة اإلى بع�سِ ال�سّ
يف درا�سِة بقايا الأحياِء اّلتي حتتوي عليها الطبقاُت الّر�سوبيُة، والّتي تفيُدنا يف معرفِة البيئِة القدميِة، 

واملناِخ القدمِي لتلَك املنطقِة. 
كما َتْعلُم اأَنَّ �سخوَر الق�رسِة الأر�سيِة ت�سّكُل �سجاًل كاماًل لالأحداِث اجليولوجيِة اّلتي مّرْت بها 
الطويِل. وهذا  التاريِخ  َوْجِه الأر�ِس خالِل  الّتي عا�سْت على  الأر�ُس، واأ�سكال احلياِة املختلفِة 
ها مفقوًدا وخا�سًة  ال�ّسجُل ي�سبُه اإلى حٍد كبرٍي كتاًبا يحتوي على الكثرِي من ال�سفحاِت يكوُن بع�سُ
من  َيكفي  ما  لنا  ُم  يقدِّ الكتاِب  ِمَن  واملتبقي  ممزًقا.  الآخُر  ها  بع�سُ يكوُن  كما  الأُولى،  الف�سوَل 

املعلوماِت لفهِم ق�سِة الأر�ِس.
الأدلِة  ا�ستقراِء  من خالِل  اجليولوجيا  لعلِم  الرئي�سيِة  املهاِم  اإحدى  الأر�ِس  تاريِخ  ا�ستنتاُج  وميثُل 
احلياِة  بقايا  بوجوِد  تتميُز  الّتي  الر�سوبيَة  ال�سخوَر  وخا�سًة  املختلفِة،  خوِر  ال�سّ يف  املوجودِة 
القدميِة يف ثناياها، بالإ�سافِة اإلى الكثرِي ِمَن ال�ّسواهِد الأُخرى الّتي تّدلُّ على الّظروِف الفيزيائيِة 

والكيميائيِة والبيولوجيِة الّتي كانت �سائدًة وقَت تكوِنها.
ّمى العلُم الّذي ي�سمُل درا�سَة تاريِخ الأر�ِس وتطوَرها، واأ�سكاَل احلياِة عليها منُذ بدايِتها حّتى  َوُي�سَ
الآَن بعلِم اجليولوجيا الّتاريخيِة )Historical Geology( َوُهَو يت�سمُن تف�سرًيا لالأدلِة املختلفِة 

املوجودِة داخَل �سخوِر الأر�ِس بهدِف الو�سوِل اإلى فهٍم دقيٍق لتاريِخ كوكِب الأر�ِس.
ُدُر الإ�سارُة اإلى اأنَُّه ل ميكُن فهُم تاريِخ الأر�ِس الطبيعيِّ مبعزٍل َعْن تاريِخ احلياِة عليها نظًرا للتاأثرِي  َوجَتْ

املتبادِل بينهما. فعلى �سبيِل املثاِل يرتبُط توزيُع الأقاليِم املناخيِة بتوزيِع الّنباتاِت على الأر�ِس. 
من املعروِف اأَنَّ الأر�َس مرت خالَل تاريِخها بالعديِد من الّتغرياِت �سواٌء البطيئُة ِمْنها اأو ال�رسيعُة 
رَفها يجُب درا�سُة تتابِع هذِه الّطبقاِت وتاأريُخها بالن�سبِة  وال�ّسطحيُة منها اأو الّداخليُة، ولكي َنَتعَّ
ترتكُز  التاريخيَة  اجليولوجيا  اأَنَّ  لى  اإِ نخل�ُس  ذلَك  َوِمْن  اأحافرَي،  ِمْن  حَتْويِه  وما  البع�ِس،  ها  لبع�سِ
 ،Stratigraphy وعُلم الطبقاِت ، Paleontologyعلى فرعنِي اأ�سا�سينِي ُهما: علُم الأحافرِي

وهذا ما �َسْوَف نتناوُلُه من خالِل درا�سِة هذا الف�سِل.
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الَوْحَدُة الثانيُة
الفصُل الّثالُث: األحافيُر

3–1  األحافيُر.

3–2  طرائُق حفِظ األحافيرِ. 

3–3  فوائُد دراسِة األحافيرِ.

ى
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FOSSILS الأحافرُي      1–3  

ما الأحافرُي؟ � 

ما العوامُل الاّلزمُة للّتاأَحفِر؟ � 

َب طرائِق تاأحفِرها. قارْن بنَي اأنواِع الأحافرِي املختلفِة َح�سَ � 

اإ�ستنتج فوائد درا�سة الأحافري. � 

ما األحافيُر؟، وما العوامُل الاّلزمُة للّتَأحفِر؟

اأو احلياُة القدميُة )Paleontology ( ُهَو العلُم الّذي يبحُث  علُم الأحافرِي، 
تتابعْت َعلى �سطِح الأر�ِس يف ع�سوِرها  اّلتي  القدميِة  اأنواِع احلياِة  يف خمتلِف 

اجليولوجيِة املتعاقبِة.
 fossilis ِهَي كلمٌة اإِجنليزيٌة م�ستقٌة ِمْن الكلمِة الاّلتينيِة fossil وكلمُة اأحفورٌة
خِر،  وَتعني )يحفُر( وكانْت ُتْعَرُف الأحفورُة باأيِّ �سيء يوجُد مدفوًنا يف ال�سّ
اأو  نباٍت،  اأوراَق  تكوُن  َقْد  الأحافرِي  فبع�ُس هذِه  باحلفِر،  عليِه  احل�سوُل  ويتمُّ 

ها الآخُر اآثاٌر وم�ساراٌت نتجْت َعِن احليواناِت املتنقلِة. اأ�سداٍف، اأو هياكَل، وبع�سُ

 : لتعلَم أَنَّ

اأقدَم الأحافرِي ِهَي اآثاٌر لبكترييا جمهريٍة عا�ست قبَل )3500( مليوِن �سنٍة، كما يعتقُد العلماُء، والّتي متَّ اكت�ساُفها 
ُر عمُرها بحوايل  فى جنوٍب اإفريقيا فى �سخوِر )ال�سريت(، واأقدُم الأحافرِي احليوانيِة ِهَي بقايا الالفقارياِت، يقدَّ
)700( مليوِن �سنٍة، اأّما اأقدُم احليواناِت الفقاريِة َفِهَي اأحافرُي الأ�سماِك اّلتي يقّدُر عمُر �سخوِرها بحوايل )500( 

مليوِن �سنٍة.

ها  لتعر�سِ الع�سويِّ واملعدين نظًرا  اأَْن مترَّ بتغرياٍت يف تركيبها  النباتيِة واحليوانيِة لبَد  بقايا الأحياِء  اأَنَّ  بالذكِر  واجلديُر 
للعملياِت الكيميائيِة يف باطِن الأر�ِس نتيجَة مروِر املحاليِل امل�سبعِة باملواِد الكيميائيِة املذيبِة، وينتُج َعْن ذلَك اأَْن يبقى 
ال�سكُل اخلارجيُّ للهيكِل كما ُهَو دوَن تغيرٍي ولكنَّ تركيَبها الّداخليَّ واملعدينَّ ي�سبُح خمتلًفا اختالًفا كبرًيا عن الرّتكيِب 

. الأ�سليِّ



104

بحيُث  ال�سخريِة  الطبقاِت  تتابَع  يدر�ُس  الّذي   )Stratigraphy( الطبقاِت  لعلِم  الأحافرِي جزًءا مكماًل  ِعلُم  ويعترُب 
تكوُن َبقايا الكائناِت احليِة القدميِة املوجودِة داخَل ال�سخوِر جزًءا هاًما ِمْنها، َوِهَي ذاُت اأهميٍة تاريخيٍة خا�سًة لتف�سرِي 
تتابِع الطبقاِت، وطريقِة تكويِنها، وعالقِتها، بل وتاأريِخها وكذلَك ُتعترُب الأحفورُة الدليَل املاديَّ اّلذي يبنُي نوَع ومدى 

انت�ساِر احلياِة القدميِة على �سطِح الأر�ِس.
القدميِة  اجليولوجيِة  الع�سوِر  يف  وماَت  عا�َس  حيواٍن  اأو  لنباٍت  بقايا  اأو  اأثٌر،  ِهَي  لالأحفورُة:  اجليولوجيُّ  والتعريُف 

ٌد يدلُّ على الكائِن الّذي خلََّفها.       خوِر الّر�سوبيِة، ولها تركيٌب ع�سويٌّ حمدَّ وُحفظْت بقاياها يف ال�سّ
َفَقْط دوَن تركيٍب وا�سٍح وظاهٍر  اأَْن تكوَن بقايا ع�سويٍة  اإِْذ ل يكفي  اأ�سا�سيٌّ يف متييِز الأحفورِة  الع�سويُّ  والرتكيُب 
�َس لل�سغِط واحلرارِة ولكنَُّه ل ُيعترب اأحفورًة لأنُه َفَقَد تركيَبُه  َن من نباٍت قدمٍي َتَعرَّ لها، فالفحُم مثاًل را�سٌب ع�سويٌّ تكوَّ
َن منُه، ولبدَّ لالأحفورِة اأَْن تكوَن لكائٍن حيٍّ قدمٍي، وبالّتايل فاإِنَّ هيكَل  ، فال يدلُّ على نوِع النباِت اّلذي تكوَّ الع�سويَّ
الكائِن احليِّ الّذي ماَت حديًثا ل ُيعترُب اأحفورًة. ويختلُف العلماُء يف تقديِر الفرتِة الّزمنيِة اّلتي يجُب اأَْن تنق�سَي على 

موِت الكائناِت احليِة اّلتي عا�سْت قبَل ظهوِر الإن�ساِن احلديِث لكي نطلَق عليها اأحفورًة.

العوامُل الالزمُة للّتأحفِر: 
ترتَك  اأَْن  دوَن  وحتللْت  ماتْت،  اجليولوجيِّ  الّزمِن  طوِل  على  عا�ست  اّلتي  الأحياِء  من  الأكرَب  العدَد  اأَنَّ  الوا�سِح  من 
وراَءها اأثًرا يدلُّ على وجوِدها، واأَنَّ ن�سبًة �سئيلًة جًدا من هذِه الأحياِء اأتاحْت لها الظروُف لكي ترتَك اأثًرا على �سورِة 

اأُحفورٍة.
وُتعزى الّظروُف اّلتي ت�سهُل عمليَة الّتاأحفِر اإلى عوامَل بيولوجيٍة تتعلُق برتكيِب الكائِن احليِّ ذاِتِه وعوامَل جيولوجيٍة 

تتعلُق بالطريقِة اّلتي ُيدَفُن بها الكائُن يف ال�سخوِر الّتي حتويِه.

َوِمَن أهمِّ العوامِل البيولوجيِة وجوُد الهيكِل الصلِب، ونوُعه:

َفِمَن املعروِف اأَنَّ الأجزاَء الرخوَة تتحلُل، ونادًرا ما ترتُك اأثًرا لها، اأّما اإِذا احتوى الكائُن احليُّ على هيكٍل �سلٍب فتكوُن 
هناَك فر�سٌة حلفِظ هذا الهيكِل اّلذي يقاوُم الّتحلَل. وتركيُب الهيكِل ال�سلِب اإمّا اأَْن يكوَن متما�سًكا مثَل الأ�سداِف 
والقواقِع كما يف ال�سكل )3–1(، اأو َعلى هيئِة األواٍح مثِل قنافِذ البحِر كما يف ال�سكل )3–2(، اأو يكوَن مفكًكا مكوًنا 

من قطٍع �سلبٍة موزعٍة داخَل الأجزاِء الرخوِة مثِل الإ�سفنِج اأو املَْرجاِن.

ال�سكل )3–2( : هيكل قنفذ بحريال�سكل )3–1( : هياكل الأ�سداف
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لَب من طائفٍة لأُخرى، وِمْن جن�ٍس لآخَر، َوِمْن اأكرِث هذِه املواِد  وتختلُف املادُة الّتي ي�سنُع منها الكائُن احليُّ هيكلَه ال�سّ
�سيوًعا ما يلي:

ُن الهيكُل ال�سلُب للكائِن احليِّ  كربوناُت الكال�سيوم )معدن الكال�سيت(، ال�سيليكا، فو�سفات الكال�سيوم، وقد يتكوَّ
من مواَد ع�سويٍة كالكيتني اأو ال�سيليلوز.

، فهو الرّدفُن ال�رشيُع للكائِن احليِّ بعَد موتِه.  اأمرّا العامُل اجليولوجيُّ الرّذي ي�صاعُد على تاأحفِر الكائِن احليِّ
حيُث تقلُّ فر�سُة تعر�سِه لالأك�سجنِي، والبكترييا وبالّتايل يتمُّ حتللُه ببطٍء �سديٍد. َوِمَن الوا�سِح اأَنَّ اأجزاًء كبريًة من الياب�سِة 
نَّها تتعر�ُس لعوامِل التعريِة اأكرَث ِمَن الرت�سيِب، وهذا ُهَو ال�رسُّ يف ندرِة الأحافرِي ِمَن  ل تتهياأُ فيها فر�ُس الّدفِن ال�رّسيِع اإِْذ اإِ
احليواناِت، اأو النباتاِت الربيِة. ومعظُم املعلوماِت عن احلياِة الربيِة القدميِة تاأتي من درا�سِة بقايا الأحياِء الّتي عا�ست حوَل 
جماري الأنهاِر حيُث تكوُن الفر�سُة مواتيًة ل�رسعِة الدفِن لوجوِد روا�سِب دالِت الأنهاِر، وبع�ُس الكائناِت الّتي ت�سقُط 

يف برِك القاِر القدميِة، وكذلَك الّتي تدفُن اأثناَء النهياراِت اجلليديِة.

القاريِّ  بالرفِّ  وُتعرُف  بالياب�سِة  حتيُط  اّلتي  البحريُة  املنطقُة  ِهَي  التاأحفِر  فر�سُة  فيها  تزيُد  اّلتي  املثاليَة  املنطقَة  اإِنَّ 
)Continental Shelf(، والّتي تنح�رُس بنَي خطِّ ال�ساطىِء حّتى املنحدِر القاريِّ )ل يزيُد عمُق املاِء فيها َعْن 200 
مرت( حيُث يزيُد هذا العمُق فجاأًة. وهي اأن�سُب مناطِق الرت�سيِب حلفِظ بقايا الكائناِت احليِة، لأنَّها ت�ستقبُل اجلزَء الأعظَم 

من الروا�سِب القاريِة بفعِل الرياِح، اأو الأنهاِر، اأو اجلليِد.
َوِمَن الأحافرِي ما قد ينقُل من مكانِه الأ�سليِّ حتَت تاأثرِي عوامِل التعريِة ليدخَل يف تكويِن را�سِب حديٍث في�سبُح وجوُد 
الأحفورِة غرَي داٍل على تاريِخ الرا�سِب اجلديِد، وتكوُن �سائعًة يف الروا�سِب ال�ساحليِة، وتعرُف بالأحافرِي امل�ستعارِة، اأو 

 .)Derived or Transported Fossils( املنقولِة
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  3–2          طرائُق حفِظ الأحافرِي

ُت�سّمى كلُّ العملياِت اّلتي توؤدي اإِلى حفِظ الكائِن احليِّ كلِِّه، اأو جزٍء ِمْنُه اأو اآثارِه يف روا�سِب الق�رسِة الأر�سيِة بعملياِت 
التاأحفِر )Fossilization(. وتتنوُع عمليُة التاأحفِر بتنوِع املرحلِة اّلتي حتدُث عندها عمليُة التاأحفِر بعَد موِت الكائِن 

، وعزلِه َعْن عوامِل التَّحلِل عنَد دفنِه. احليِّ
ونعر�ُس فيما يلي و�سًفا لكلِّ نوٍع من اأنواِع التاأحفِر:

، ونالحُظ نوعنِي ِمنها: أوال ً: البقايا األصليُة للكائِن احليِّ

: اأ- احلفُظ الكامُل للكائِن احليِّ
حتَت  كاماًل  الكائُن  يحفُظ  َقْد  لكْن  موتِه،  بعَد  احليُّ  الكائُن  يحفَظ  اأَْن  يندُر 
ظروٍف من الدفِن ال�رسيِع يف بيئِة الثالجاِت، ويتطلُب ذلَك دفَن الكائِن َوُهَو 
، اأو بعَد موتِه مبا�رسًة مثل املاموِث اّلذي ُوِجَد يف �سيبرييا كاماًل، وكذلك  حيٌّ
بع�ِس  وجوُد  ا  واأي�سً القدميِة،  القاِر  برِك  يف  ُوِجَد  اّلذي  القرِن  وحيِد  نوُع 
احل�رساِت املدفونِة يف ال�سمِغ القدمِي املعروِف بالكهرمان كما يو�سحه ال�سكُل 

)3–3(، ويف هذه الأنواِع يجب اأَْن ُيدفَن الكائُن دفنًا كاماًل مينُع حتللُه اأو تعفنُه بفعِل عوامِل التحلِل املختلفِة.

ب- حفُظ الهيكِل ال�سلب فقط:
من  �سلٍب  جزٍء  اأو  هيكٍل،  حفِظ  عن  عبارًة  الأحفورُة  تكوُن  احلالِة  هذِه  يف 
الع�سويِة  الكيميائيِّ ملادِتها  لها تغرٌي يف تركيبها  اأَْن يحدَث  الكائِن احليِّ دوَن 
وال�سعُر،  والأ�سناُن   ،)4–3( ال�سكل  يف  يظهر  كما  والأ�سداِف  العظاِم  مثِل 

. وي�سرتُط اأَْن يتمَّ الدفُن يف مناطَق ذاِت مناٍخ جافٍّ
 

 :)Replacement Remains( ثانًيا: البقايا املستبدلُة

يف هذا النوع يتم ا�ستبداُل املادِة الع�سويِة مبادٍة معدنيٍة ول حتتفُظ الأحفورُة بالرتكيِب الكيميائي ملادتها الع�سوية ولكنَّها 
. تعطي نف�َس �سكِل الكائِن احليِّ

ومن الطرائِق ال�سائعِة لهذا الّنوِع:

ال�سكل )3–3( : ح�رسة  يف الكهرمان

ال�سكل )3–4( : هياكل اأ�سلية لالأ�سداف
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 )Mineral Replacement( : 1. ال�ستبداُل املعدينُّ
النهائيُّ لالأحفورِة  ال�ّسكُل  ي�سبُح  املعدنيِة بحيُث  املادِة  ِمَن  الع�سوية بجزيٍء  املادة  ا�ستبداُل كلِّ ُجزيٍء من  يتمُّ  وفيها 
مطابًقا متاًما لل�سكِل الأ�سليِّ لها واأ�سهُر هذِه الأحافرِي ِهَي الأخ�ساُب املتحجرُة كما يظهُر يف ال�سكِل )3 –5(، وقد 

نالحُظ وجوَد هذِه الطريقِة يف بع�ِس الأ�سداِف واملحاِر.

)  Permineralization( 2. الت�رسب باملعادن
يف هذِه احلالِة تت�رسُب م�ساماُت اأو جتاويُف العظاِم اأو �سقوِق الأخ�ساِب 
لبقايا  الأ�سليِة  املادِة  حملَّ  اأَْن حتلَّ  دوَن  اجلوفيِة  املياِه  املذابِة يف  باملعادِن 
، بل ت�ساُف لها  كما يف ال�ّسكِل )3–6( وعندئٍذ نقوُل اأَنَّ  الكائِن احليِّ
ْد ت�رسبْت باملعادِن مثِل العظاِم وبع�ِس الأ�سداِف. وتلعُب  َقَ هذِه البقايا 

املياُه اجلوفيُة الدوَر الرئي�سيَّ يف عمليتي ال�ستبداِل والّت�رسِب.

 :) Carbonization( 3. التكربُن
ولتعّرَف عمليَة الّتكربِن، وكيفّيَة تكونِه، نفْذ، جّرْب بنف�سَك )3–1(

جرِّْب بنفسَك )3–1(

التكربن
الهدُف من الن�ساِط: ي�ستق�سي طريقَة تاأحفِر اأوراِق النباِت بالتكربِن.

ال�سكل  )3–5(: اأخ�ساب متحجرة

ال�سكل )3– 6(: ميثل الت�رسب باملعادن
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كثرٌي من الأحافري حتفُظ ك�رسيٍط رقيٍق من الكربون على اأ�سطِح الطبقاِت للحجِر 
ُن من مركباِت الكربوِن، وعنا�رَس كيميائيٍة  الرمليِّ اأو الّطفِل، فالأن�سجُة احليُة تتكوَّ
اأُخرى، وعندما تتحلُل هذِه الأن�سجِة بطريقِة الّتحلِل الالهوائي تتطايُر املكوناُت 
على  الكربوُن  يظلُّ  بحيُث  والأك�سجنِي  والهيدروجنِي  كالنيرتوجنِي  الّطيارُة 
هيئِة اأغ�سيٍة اأو �رسائَط كربونيٍة رقيقٍة حتفُظ الإطاَر اخلارجَي للكائِن، ويف بع�ِس 
، َوِمْن اأمثلِة الكائناِت التي ُحفظْت  الأوقاِت حتفُظ تفا�سيَل تركيِب الكائِن احليِّ
بهذِه الطريقِة وبتفا�سيَل دقيقٍة جًدا بع�ُس اأنواِع الّرخوياِت واجلرابتوليتات كما 

يظهُر يف ال�سكِل )3–7( والرتايلوبيت واأوراُق الأ�سجاِر وبع�ُس احل�رساِت.

:)Recrystalization( 4. اإعادُة الّتبلوِر
وِن للهيكِل من �سورٍة بلوريٍة اأقلَّ ثباًتا اإِلى �سورٍة بلوريٍة اأكرَث  تتمُّ باإعادِة تبلوِر املعدِن املكِّ
ثباتًا مثُل حتّوِل معدِن الأراجونيت اإِلى معدِن الكال�سيت كما يظهُر يف ال�سكِل )3–8(، 
لكْن  الكال�سيوم  كربوناُت  َوُهَو   ، الكيميائيِّ الرّتكيِب  نف�ِس  من  يتكوناِن  باأَنَّهما  علًما 

 . يختلفاِن يف ال�ّسكِل البلوريِّ

ثالًثا: آثارُ الكائناِت احليِة:

ترتُك الأجزاُء ال�سلبُة للكائناِت احليِة اآثاَرها يف الّروا�سِب.  
ونذكُر ِمْنها:

:)Mold &  Cast( 1. القالُب والنموذُج
َك )3–2( ْب بنف�سِ ْذ، جرِّ ِف القالِب والنموذِج، َنفِّ ولتعرُّ

جرِّْب بنفسَك )3–2(

القالَب والنموذَج
ِن القالِب والنموذِج. الهدُف من الن�ساِط: تعّرُف طريقِة تكوِّ

ال�سكل )3– 7(: تكربُن اجلرابتوليتات

ال�سكل )3–8(: اإعادة التبلور
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تو�سلُت من الن�ساِط ال�ّسابِق اإلى اأنَّ القالَب ُهَو: 
. جتويٌف ينتُج عن حتّلِل هيكٍل اأ�سليٍّ للكائِن احليِّ

اأّما النموذُج َفُهَو الروا�سُب الّتي متالأُ القالَب.

اأ�سليٍة  �سلبٍة  اأجزاَء  لعدِم وجوِد  نظًرا  مبا�رسٍة  غرُي  اأحفوريٌة  اأدلٌة  والنموذُج  فالقالُب 
بالكامِل،  وُتْدَفُن  رطبٍة،  روا�سَب  يف  ال�سدفُة  ت�سقُط  فعندما  املتاأحفِر،  الكائِن  من 
، وعندما  ُن القالُب اخلارجيُّ َومن َثمَّ تتحلُل تاركًة فراًغا يعطي �سكَل ال�سدفِة، فيتكوَّ
ميتلُئ َهذا القالُب بالروا�سِب يتكوُن النموذُج اخلارجيُّ لهذه ال�سدفِة، كما يظهُر يف 
ال�ّسكِل )3–9(، اأَّما اإِذا امتالأَ جتويُف هذِه ال�سدفِة بالروا�سِب اأوًل، ُثمَّ حتللِت ال�سدفُة 

ُن النموذُج الّداخليُّ لها كما يو�سحُه ال�سكُل )3–10(. فيتكوَّ

وال�سكُل الّتخطيطيُّ )3–11( يو�سُح طريقَة تكّوِن القوالِب والنماذِج:

ال�سكل )3–9(: منوذج خارجي

ال�سكل )3–10(: منوذج داخلي

ال�سكل )3–11( : طريقُة تكّون القوالِب اخلارجيِة والّداخليِة والنماذِج

الصدفة خالية
ومدفونة في الرواسب

منوذج للشكل الداخليمنوذج للشكل اخلارجي

بعد ملئ الفراغ بالرواسببعد إذابة الصدفة

بعد إذابة الصدفةقالب للشكل اخلارجي



110

)Imprints( 2. الطبعاُت
ُن الطبعاُت عندما تدَفُن  خوِر، وتتكوَّ  َوِهَي اأثاٌر رقيقٌة على �سطِح ال�سّ
اأو احليواِن يف روا�سَب رطبٍة، واأثناَء  النباِت،  البقايا الرقيقُة من اأجزاِء 
حتّوِل هذِه الروا�سِب اإلى �سخٍر، فاإنَّ ما تبقى حمفوًظا ُيعطى دلياًل ملعامَل 
احليواِن، اأو النباِت مثِل اأوراِق الأ�سجاِر، كما يظهُر يف ال�سكل )3–
الري�ِس  مثُل  الطريُة  الناعمُة  الأجزاُء  حتفُظ  الأحياِن  بع�ِس  ويف   ،)12

والأ�سداِف الرقيقِة. وُت�سّمى الطبعاُت اأحياًنا ال�سوَر اأو الّنق�َس.

َوَقْد تكوُن الأُحفورُة على �سكِل اأثٍر َفَقْط يدلُّ على وجوٍد �سابٍق للكائِن احليِّ مثِل: 
– • اأثُر امل�ساِر )Track( مثُل بع�ِس اجلوفمعوياِت، والفقارياِت. كما يف ال�سكِل )3	

.)13

( التي ترتُكها الديداُن يف الّرماِل اأو الطنِي الّذي تعي�ُس فيِه. كما  • 	Burrows( احُلَفُر
يف ال�سكل )3–14(

( احليواِن الّتي تكوُن ذاَت فائدٍة يف درا�سِة احليواِن القدمِي.  • 	Coprolites( اإفرازاُت
كما يف ال�سكل )3–15(.

من�ساأ غرِي ع�سويٍّ  الطبيعِة ذاَت  اآثاًرا يف  اأو  تراكيَب  اأَنَّ هناَك  بالذكِر  ومن اجلديِر 
بالكائناِت  لي�َس لها عالقٌة  الرتاكيَب  اآثاَر الأحافرِي، ولكنَّ هذِه  ت�سابُه يف مظهِرها 
التكويِن  مثِل   )Pseudo fossils( الكاذبِة  بالأحافرِي  ُيعَرُف  ما  وهذا  القدميِة، 
ال�ّسجرييِّ الّذي ي�سابُه النباتاِت الطحلبيَة يف املظهِر، ولكنَّها يف الواقِع ِهَي تر�سباٌت 

من مركباِت املنجنيِز، اأو احلديِد كما يّت�سُح يف ال�سكل )3–16(.

ال�سكل )3–12(: طبعٌة لورقِة نباِت

ال�سكُل )3–13(: اأَثُر م�ساٍر لفقاريٍة

ال�سكل )3–14( حفُر الّديداِن

ال�سكل )3–15(: اإفرازاُت احليواِن 

ال�سكل )3–16(: الأحافري الكاذبة
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:)Index Fossil(  3. الأحفورُة املر�سدُة
ْن تكوَن الأحفورُة دالًة  تنطلُق اأهميُة درا�سِة الأحافرِي من �سفاٍت خا�سٍة متيُز الكائناِت احليَة التي َتاأحفرْت ِمْنها، فيمكُن اأَ
على الزمٍن، فيطلُق عليها اأحفورٌة مر�سدٌة Index fossil، اأو اأحفورٌة دالٌة Guide fossil َولكي تكوَن الأحفورُة 

دالًة على الّزمِن يجُب اأَْن تتوفَر فيها ال�رسوُط الآتيُة:
ذاُت مدًى زمنيٍّ ق�سرٍي اأَْي اأَنَّ الكائَن احليَّ املتاأَحفَر عا�َس لفرتٍة زمنيٍة ق�سريٍة على وجِه الأر�ِس.  1 .

ذاُت مدًى جغرايفٍّ وا�سٍع. 2 .
خريِة. متعددُة بيئاِت الرت�سيِب، اأَْي عا�سْت يف خمتلِف البيئاِت، وغرُي مرتبطٍة بنوٍع معنٍي من ال�ّسحناِت ال�سّ 3 .

ي�سهُل تعّرُفها ومتييُزها. 4 .
تكوُن موجودًة يف ال�سخوِر باأعداٍد كافيٍة. 5 .

ْن ُتقاوَم تاأثرياِت املحاليِل الناجمِة  اأَ تقاوُم ال�سغوَط الواقعَة عليها من الطبقاِت ال�سخريِة الّتي تعُلوها، كما يجُب  6 .
عن ر�سِح املياِه اجلوفيِة، ويف املناطِق املك�سوفِة لبدَّ لالأحفورِة املر�سدِة اأَْن يكوَن لديها القدرُة على مقاومِة عوامِل 
التعريِة ال�سطحيِة حّتى ل تته�سُم اأو تتحلُل، فمثاًل حبوُب اللِّقاِح والأبواِغ الّتي تتميُز مبقاومِتها العاليِة لالأحما�ِس، 

خوِر. ومن َثمَّ ميكُن ف�سُلها كيميائًيا من ال�سّ
خوِر الّناجِم عن حفِر اآباِر الّنفِط ال�ستك�سافيِة، اأو  يف�سُل اأَْن تكوَن �سغريَة احلجِم، وتظهَر يف اأثناِء فح�ِس فتاِت ال�سّ 7 .
عملياِت البحِث اجليولوجيِّ عن الروا�سِب املعدنيِة، وتعترُب )الفورا منيفرا( والأبواُغ وحبوُب اللقاِح من الأحافرِي 

املر�سدِة الّتي يتمُّ البحُث عنها اأثناَء عملياِت حفِر اآباِر الّنفِط.

خوِر وامل�ساهاِة بينها، وكذلَك حتديُد فرتاِت توقِف الرت�سيِب، اأَّما اإذا  وت�ستخدُم الأحافرُي املر�سدُة يف حتديِد عمِر ال�سّ
كاَن الكائُن احليُّ الدالُّ على الأحفورِة ل يرتبُط بزمٍن معنٍي اإمنّا يرتبُط بنوعيٍة معينٍة من بيئاِت الرت�سيِب، فاإنَّ الأحفورَة 

.Facies fossil ُت�سّمى حينئٍذ اأحفورُة ال�سحنِة

 : نَّ لتعلَم أَ
، ولونِه، وم�ساميتِه، وحمتواُه  خِر مثُل تركيبِه املعدينِّ ال�سحنَة )Facies( ِهَي مميزاُت ومعامُل الروا�سِب املكونِة لل�سّ

الأحفوري. وهناَك نوعاِن من ال�سحَناِت: ال�سحنُة ال�سخريُة وال�سحنُة احليويُة.
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ميكُن اأَْن جنمَل اأهمَّ فوائِد درا�سِة الأحافرِي يف النِّقاِط الآتيِة:

1. ترتيُب األحداِث اجليولوجيِة َحَسَب تاريِخ حدوِثها: 

ُتوؤّرُخ الأحافرُي لل�سخوِر الّتي حتويها، فهَي اإِحدى اأَهمِّ الو�سائِل لدرا�سِة علِم الّطبقاِت )Stratigraphy(، وباإمكاِنها 
خوِر الّتي حتويها يف الّطبقاِت  خوِر الّتي حتويها، فهناَك ارتباٌط قويٌّ بنَي الأحافرِي وال�سّ تزويَدنا باأدلٍة مهمٍة عن عمِر ال�سّ
، َوَقْد ُعرّبَ َعْن هذِه العالقِة  فلى من الّتتابِع الطبقيِّ املتتابعِة، وعلى ذلَك، فالأحافرُي الأقدُم �سوَف تقُع اعتياديًا يف املنطقِة ال�سُّ

.)Law of Faunal and Floral Succession( بنَي الأحافرِي بقانوِن تعاقِب جمموعِة الّنباتاِت واحليواناِت
 

 :)Correlation( 2. املضاهاة 

ت�سهُم درا�سُة الأحافرِي يف معرفِة الّتاريِخ اجليولوجيِّ ملنطقِة ما، وذلَك من خالِل مقارنِتها مبنطقٍة اأُخرى ذاِت حمتوى 
اأحفوريٍّ مماثٍل، وُت�سّمى هذه العمليُة بامل�ساهاِة، و�سوَف نتناوُلها بالّتف�سيٍل لحًقا.

3. األحافيُر كدليٍل على املناِخ القدميِ: 

ا�ْسُتخدمِت الأحافرُي ب�سورٍة ناجحٍة يف تعينِي مناطِق املناِخ املختلفِة جلميِع الأعماِر اجليولوجيِة. فا�ستك�ساُف اأحافرَي 
يف طبقاٍت �سخريٍة ومقارنُتها مبثيالِتها من الأحياء الّتي تعي�ُس حالًيا يف اأجواَء معروفِة املناِخ  متكُننا من ا�ستنتاِج �سماِت 

املناِخ القدمِي للمناطِق الّتي توجُد بها الأحافرُي.
فمثاًل، مبقارنِة اأحافرَي ا�ْسُتْخِرَجْت من �سخوٍر واقعٍة يف املناطِق الباردِة حالًيا، ويعوُد عمُرها اإلى ما قبِل ع�رسِة مالينِي 
�سنٍة مبثيالِتها لأحياٍء تعي�ُس حالًيا يف بحاٍر دافئٍة، فاإنَّنا ن�ستدُلُّ على اأَنَّ هذه الأحافرَي ِهَي لأحياٍء عا�سْت يف ِمْنطقٍة دافئٍة 

قبَل ع�رسِة مالينِي �سنٍة َمَع اأَنَّها الآَن باردٌة.

 : 4. األحافيُر كدليٍل على تغييِر الّتوزيِع اجلغرافيِّ

الأحافرِي  وبتتبِع   ، اجليولوجيِّ الأر�ِس  ما�سي  والياب�سِة يف  البحاِر  توزيِع  وا�سعًة حوَل  معلوماٍت  الأحافرُي  اأعطْتنا  َلَقْد 
ال�ساطئيِة كاملَْرجاَن، و قنافِذ البحِر من �سوكياِت اجللِد. �سيكوُن باإمكاِننا حتديُد مناطِق البحاِر فوِق �سطِح الأر�ِس، يف 
 Paleogeographic( .تلَك الفرتِة اجليولوجيِة، ويطلُق على اخلرائِط من مثِل هذا النوِع خرائُط اجلغرافيا القدميِة
Maps(  وكذلَك من خالِل معرفِة نوِع الأحافرِي يف كلِّ منطقٍة بحريٍة ميكُن حتديُد مدى تقّدِم، اأو تراجِع البحِر يف 

الأزمنِة اجليولوجيِة القدميِة.

فوائُد درا�سِة الأحافرِي       3-3  
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5. األحافيُر كدليٍل على تطّورِ احلياِة:

خوِر  ال�سّ يف  املوجودِة  الّتغرياِت  ت�سجيالِت  بدرا�سِة 
الّتي خلفتها الأحياُء عرَب تطوِرها، متّكَن علماُء الأحافرِي 
بنَي  العالقَة  مو�سحنَي  احلياِة  ل�سجرِة  تخطيٍط  و�سِع  من 
الأحياِء  وتطوَر  احلا�رِس  وقِتنا  اإلى  ن�سوِئها  منُذ  الأحياِء 
تعقيًدا،  الأكرِث  اإلى  وببطٍء  تدريجيًّا،  الرتكيِب  الب�سيطِة 
بدائيٍة  لكائناٍت  اأحافرَي  القدميِة  الّطبقاِت  يف  فنالحُظ 
ُيعَتقُد  احليواناِت  فاأولُّ  الأحدِث،  الّطبقاِت  مع  ترتقي 
الكائناُت  َبْعَد ذلَك  تعاقبْت  البحِر، ثم  لقناديِل  اآثاٌر  اأَّنها 
واملَْرجاِن،  الإ�سفنجياِت  مثُل  ال�سلِب  الهيكِل  ذاُت 
واملحاِر، والقواقِع و�سوكياِت اجللِد، وجميُعها حيواناٌت 
لفقاريٌة، ُثمَّ بداأَ ظهوُر الأ�سماِك يف الطبقاِت الُعليا، تَلْتها 

َفَقْد  الّنباتاُت  اأّما  ال�ّسكِل )3–17(،  يّت�سُح من  الإن�ساُن، كما  واأخرًيا  الّطيوُر  ُثمَّ  فالّثديياُت،  فالزواحُف  الربمائياُت، 
ُوِجَد اأَنَّ اأقدَمها نباتاٌت بحريٌة مثُل الطحالِب، ُثمَّ بداأَ ظهوُر النباتاِت الربيِة الالزهريِة مثِل ال�رساخ�ِس َتبَعْتها النباتاُت 

معراُة البذوِر، واأخرًيا النباتاُت الزهريُة مغطاُة البذوِر يف طبقاِت ال�سخوِر الأحدِث.

6. تعّرُف البيئاِت القدميِة:

على  دلياًل  يعترُب  وامل�رسجياِت  والّرخوياِت  والإ�سفنِج  اجللِد  �سوكياِت  فوجوُد  املحليِة،  البيئاِت  على  الأحافرُي  تدلُّ 
اجلباِل، ووجوُد  قمِم  اأو على  بريٍة  مناطَق  الروا�سُب موجودًة حالًيا يف  لو كانت هذه  البحِر حّتى  قاِع  الرت�سيِب يف 
خوِر يف املواقِع الربيِة، وميكُن  اأحافرِي احليواناِت والنباتاِت الربيِة بنَي ال�سخوِر يعترُب دلياًل على دفِن هذِه الأحافرِي بنَي ال�سّ
عاُب املَْرجانيُة  خوِر الّتي حتويها. فال�سِّ الّتعرُف على بياناٍت تف�سيليٍة للبيئاِت القدميِة من خالِل درا�سِة الأحافرِي يف ال�سّ
، واحلجِر  تنبُئ عن بيئٍة بحريٍة �سحلٍة ذاِت مياٍه دافئٍة، كما اأنَّ وجوَد بع�ِس الأحياِء البحريِة يف روا�سِب الطنّيِ ال�سفحيِّ

اجلرييِّ يدلُّ على بيئٍة بحريٍة عميقِة القاِع.

7. األحافيُر كأدواٍت اقتصاديٍة: 

خوٍر الّر�سوبيِة، لذا َفاإِنَّ الأحافرَي الّتي تكوُن موجودًة يف هذِه  اإنَّ معظَم م�سادِر الرثواِت الطبيعيِة املهمِة متواجدٌة يف ال�سّ
ال�سخوِر ُتَعدُّ مهمًة يف تعينِي مواقِع اخلاماِت مثِل الفحِم والّنفِط والغاِز الّطبيعيِّ .

ال�سكل )3–17(: تطور احلياة احليوانية
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1. جمُع وتصنيُف األحافيِر من البيئِة احملليِة احمليطِة مبنطقتَك.
2. عمُل مناذَج ألحافيَر موظًفا طرَق التأحفِر اخملتلفِة.

: املشروُع العلميُّ
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 أواًل:- اكتْب بأسلوبَك الخاصِّ التعريَف المناسَب لكلٍّ ِمَن المفاهيِم اآلتيِة:

اجليولوجيا التاريخيُة: � 

الأحفورُة: � 

: الّرفُّ القاريُّ � 

الأحافرُي الكاذبُة: � 

عملياُت الّتاأحفِر: � 

القالُب والّنموذِج: � 

ثانًيا: اختِر اإلجابَة الصحيحة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة:

1. اأيٌّ مّما يلي ميكُن تف�سرُيُه من خالِل الأحافرِي؟
دوِع.   حدوُث ال�سّ تتابُع الطبقاِت.     

ن�ساأُة الأر�ِس. اأنواُع الّطياِت.     

2. ما املنطقُة املثاليُة الّتي تزيُد فيها فر�سُة الّتاأحفِر؟
النهياراُت الثلجيُة.       . الرفُّ القاريُّ

ال�سحاري. برُك القاِر.      

3. باأيِّ طريقٍة تتاأَحفُر بها الأخ�ساُب املتحجرُة؟
    . ال�ستبداُل املعدينُّ الطبعاُت.      

الّنموذُج. القالُب.      

4.  القطاعاُت الثالثُة املجاورُة تبنّيُ �سخوًرا يف ثالِث مناطَق متباعدُة. واحلروِف )A ، B ، C ، D(  ترمُز لأربعِة 
اأنواٍع من الأحافرِي البحريِة، اأيُّ الأحافرِي الأربِع متثُل اأحفورٍة مر�سدٍة؟

D    C    B   A 

أسئلُة التقومِي للفصِل الثالِث
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5. ما ال�سكلُّ البياينُّ الّذي ميثُل وجوَد اأُحفورٍة مر�سدٍة؟

6. ما الطريقُة اّلتي تتاأحفُر بها الأ�سداُف الرقيقُة؟
التكربُن ال�ستبداُل املعدينُّ   الت�رسُب باملعادُن   الطبعاُت  

ْت من �سفاِت الأُحفورِة املر�سدِة؟ 7. اأيٌّ من ال�رّسوِط الّتاليِة لْي�سَ
انت�ساُرها وا�سٌع حجُمها كبرٌي   مداها الزمنيِّ ق�سرٌي   اأعداُدها كافيةٌ 

8. اأيٌّ من الّتتابعاِت )من الأقدِم اإِلى الأحدِث( الّتاليِة �سحيٌح يف تّطوِر احلياِة على �سطِح الأر�ِس؟
�سماٌك–قواقُع–برمائياٌت طيوٌر–اأَ قواقُع–اأ�سماٌك–برمائياٌت–طيوٌر   
اأ�سماٌك–برمائياٌت–طيوٌر–قواقُع برمائياٌت–قواقُع–اأَ�سماٌك–طيوٌر   

9. اأَيُّ العباراِت الّتاليِة ت�سُف طريَقَة تكّوِن �سخٍر يحتوي َعلى الأُحفورِة املجاورِة؟
حتّوُل �سخوٍر ر�سوبيٍة تر�سبْت يف بيئٍة قاريٍة.

متا�سُك روا�سَب تر�سبْت يف بيئٍة قاريٍة.
متا�سُك روا�سَب تر�سبْت يف بيئٍة بحريٍة. 

ت�سّلُب )املاجما( يف بيئٍة بحريٍة. 

النت�سار اجلغرايف
مني

 الز
دى

امل

)1(

النت�سار اجلغرايف

مني
 الز

دى
امل

)3(

النت�سار اجلغرايف

مني
 الز

دى
امل

)4(

النت�سار اجلغرايف

مني
 الز

دى
امل

)2(
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10. ما طريقُة الّتاأَحفِر الّتي تو�سُحها ال�سورُة املجاورُة؟
احلفُظ الكامُل.

طبعاٌت. 
اأَثُر امل�ساِر. 

بقايا اأ�سليٍة.

ُف القاريُّ منطقًة مثاليًة للّتاأحفِر؟ 11.  ملاذا ُيعترُب الرَّ
بها روا�سُب كافيٌة للدفِن. عمُق املاِء ليزيُد َعْن 200 مرٍت.   

كرثُة الكائناِت البحريِة فيها. تتخلُلها اأً�سعُة ال�ّسم�ِس.    

التاليِة  الّتاأحفِر  اأَنواِع  َفِباأَيِّ  متّثُلُه،  الّذي  للكائِن  اأَ�سليٍّ  اأَثٍر لرتكيٍب  اأَيُّ  بها  اأُحفورًة ليوجُد  ميثُل  املقابُل  12.  ال�ّسكُل 
َقد متَّ حفُظها؟

التكربُن  
النموذُج 

الت�رسُب باملعادِن 
ال�ستبداُل

 ثالًثا: ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مّما يلي:

تعّر�ُس بقايا الكائناِت احليِة للمحاليِل امل�سبعِة باملواِد الكيميائيِة يف باطِن الأَر�ِس. � 

الّدفُن ال�رسيُع للكائِن احليِّ بعَد موتِه. � 

نقُل الأحافرِي من مكاِنها الأ�سلّي اإِلى روا�سَب حديثٍة. � 

ا�ستبداُل املادِة الع�سويِة جلذِع �سجرٍة مبادِة معدنيٍة جزيٍء بجزيٍء. � 

دفُن اأوراِق الأ�سجاِر يف بيئٍة رطبٍة، وحتلُلها لهوائًيا. � 

امتالُء جتويِف �سدفٍة مبعدِن الأراجونيِت. � 

امتالُء جتويِف �سدفٍة بالروا�سِب، ثمَّ حتّلِل ال�سدفِة. � 

دفُن كائٍن حيٍّ يف بيئٍة ذاِت مناٍخ جاٍف. � 
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رابًعا: اذكْر أهمَّ الفروقِِ بيَن كلٍّ مّما يلي:

اإعادُة التبلر و  اال�ستبداُل املعدينُّ  � 

اأحافرُي الديداِن و  اأحافرُي الري�ِش  � 

خامًسا: اختِر الكلمةََ أو الّشكَل غيَر المنسجِم علمًيا، ثمَّ برْر إجابتَك:

اإعادُة التبلِر - الّت�رشُب باملعادِن–الطبعاُت– � اال�ستبداُل املعدينُّ
تاأحفُر الرتايلوبيِت تاأحفُر اجلرابتوليِت–تاأحفُر العظاِم– تاأحفُر احل�رشاِت– �

الكيتني  كربوناُت الكال�سيوم–فو�سفاُت الكال�سيوم–ال�سيلكا– �
االنهياراُت اجلليديُة � – داالُت االأنهاِر–برُك القاِر–الّرُف القاريُّ

� 

سادًسا: َأِجْب َعِن األسئلِة الّتاليِة:

ما فوائُد درا�سِة االأحافرِي؟ � 

ما العوامُل الالزمُة حلدوِث التاأحفِر؟ � 

سابًعا: اقترح تفسيًرا علمًيا لما َيْأتي:

مروُر بقايا الكائناِت احليِة بتغرياٍت يف تركيِبها الع�سويِّ واملعدينِّ عنَد دفِنها يف الروا�سِب. � 

. اليعترُب الفحُم احلجريُّ اأحفورًة على الّرغِم ِمْن م�سدرِه الع�سويِّ � 

ندرُة االأَحافرِي الربيِة، وكرثُة االأحافرِي البحريِة. � 

الّدفُن ال�رشيُع للكائِن احليِّ بعَد موتِه ُي�ساعُد على تاأحفرِه. � 

. ندرُة اأَحافرِي احلفِظ الكامِل للكائِن احليِّ � 

تعترُب حبوُب اللقاِح ِمْن اأف�سِل االأَحافرِي املر�سدِة. � 

ُت�سّمى بع�ُش االأَحافرِي املر�سدِة باأحفورِة ال�سحنِة. � 

تعترُب االأَحافرُي دلياًل على املناِخ القدمِي. � 

. ت�ستخدُم االأَحافرُي كدليٍل على تغرِي الّتوزيِع اجلغرايفِّ عرَب الزمِن اجليولوجيِّ � 

الرتكيُب الع�سويُّ اأ�سا�سيٌّ يف متييِز االأُحفورِة. � 

تعترُب منطقُة الّرِف القاري مثاليًة حلفِظ بقايا الكائناِت احليِة، وَتاأَحفِرها. � 
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ثامًنا: 

لديَك املفاهيُم وامل�سطلحاُت العلميُة الّتاليُة: � 

– لُب–الّدفُن ال�رشيُع–عوامُل جيولوجيٌة–كربوناُت الكال�سيوم–الّرُف القاريُّ عوامُل بيولوجيٌة–الّتاأحفُر –الهيكُل ال�سّ
مناطُق بريٌة–االنهياراُت الثلجيُة–مناطُق بحريٌة.

ْن خارطًة مفاهيميًة تعك�ُش فهمَك للعالقاِت بنَي هذِه املفاهيِم.  كوِّ � 



122



123

الَوْحَدُة الثانيُة
الفصُل الّرابُع: بيئاُت الّترسيِب

4-1 البيئاُت القاريُة

4-2 البيئاُت االنتقاليُة

4-3 البيئاُت البحريُة

ى
حملتو

ا
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ما بيئُة الرّت�سيِب؟ � 

ما  اأ�س�ُس ت�سنيِف البيئاِت الرت�سيبيِة؟ � 

قارْن بنَي البيئاِت القاريِة والبيئاِت النتقاليِة؟ � 

عّدْد اأنواَع البيئاِت البحريِة؟ � 

فيها  تتجَمُع  الّتي  والبيولوجيِة  والكيميائيِة  الفيزيائيِة  الظروِف  جمموعُة  ِهَي  الرت�سيِب  بيئُة   
البيئِة القدميِة  ُن فيها، وميثُل ا�ستنتاُج  ُد هذِه الظروُف خ�سائ�َس الّروا�سِب الّتي تتكوَّ الّروا�سُب، وحتدِّ
اإحدى املهاِم الأ�سا�سيِة يف العمِل اجليولوجيِّ نظًرا لرتباطِه الأ�سا�سيِّ واملبا�رِس بتوزيِع اأحوا�ِس الرت�سيِب، 

وارتباِطها بال�ستك�سافاِت البرتوليِة، اأو املعدنيِة، اأو املياِه اجلوفيِة، وغرِيها.

أسُس تصنيِف بيئاِت الّترسيِب: 

اأفقًيا من مو�سٍع لأخَر، كما تختلُف يف املو�سِع الواحِد من زمٍن جيولوجيٍّ  تتنوُع بيئاُت الرّت�سيِب 
فى  هاًما  دوًرا  تلعُب  الّتي  والبيولوجيِة  الفيزيائيِة  العوامِل  من  بالعديِد  الرت�سيِب  بيئُة  وتتاأثُر  لآخَر، 

ت�سنيِفها، وِمْن اأَهِمها:
بالبيئاِت  وعالقَتها  للبيئِة،  الأفقيِّ  النت�ساِر  طبيعَة  ُد  يحدِّ الرت�سيِب:  لبيئِة  الهند�سيُّ  ال�ّسكُل  1 .

املجاورِة.
باأنواعِه  املاِء  مثَل  الرّت�سيِب  ُن يف و�سِط  تتكوَّ الّتي  الروا�سَب  ت�سمُل  للرّت�سيِب:  املتاحِة  املادِة  نوُع  2 .

ا ن�سيَج وتركيَب املادِة املرت�سبِة. ا الثلَج كما ي�سمُل اأي�سً املختلفِة، والهواَء واأي�سً
طاقِة  مثَل  البيئِة  على  املوؤثرِة  الطاقاِت  كلِّ  كميَة  وت�سمُل  الرّت�سيِب:  بيئِة  املتاحِة يف  الطاقِة  كميُة  3 .

ا الطاقَة احلراريَة املختزنَة يف املاِء. حركِة الرياِح والأمواِج واأي�سً
يف  احلا�سُم  العن�رُس  هي  لتكوَن  البيئاِت  بع�ِس  يف  اأهميُتها  تزيُد  البيئِة:  يف  املوجودِة  املياِه  نوعيُة  4 .

ت�سكيِل ظروِف البيئِة مثِل بيئِة تكّوِن الفحِم، اأو الأحجاِر اجلرييِة الع�سويِة.

وعلى هذِه الأ�س�ِس ميكُن اأَْن تق�سَم بيئاِت الرت�سيِب اإلى ثالِث جمموعاٍت خمتلفٍة ب�سكٍل عامٍّ وِهَي:
البيئاُت القاريُة. 1 .

البيئاُت النتقاليُة. 2 .
البيئاُت البحريُة. 3 .

مقدمٌة
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ِهَي كلُّ املناطِق الّتي توجُد فوَق القاراِت، والّتي يكوُن فيها الرت�سيُب )غالًبا( فوَق م�ستوى �سطِح البحِر، ونطلُق عليها 
اأحياًنا البيئاِت الأر�سيَة.

لى نوعنِي  اإِ ُم  وتتنوُع هذِه البيئاُت بتنوِع درجاِت احلرارِة، وكميِة مياِه الأمطاِر املت�ساقطِة على �سطِح الأر�ِس، َوُتْق�سَ
اأ�سا�سينِي هما:

أواًل: البيئُة الهوائيُة:
، وت�سمُل ما يلي:  ِهَي الّتي حتدُث فيها عملياُت الرت�سيِب يف َو�َسٍط هوائيٍّ

 ) � Desert Environment( البيئُة ال�سحراويُة
) � Glacial Environment( بيئُة الّثالجـاِت

:)Desert Environment( اأ- البيئُة ال�صحراويُة
الريحيِة  بالبيئِة  اأحياًنا  ُت�سّمى  ولذلَك   ، الأ�سا�سيِّ للرت�سيِب  و�سطًا  الهواُء  فيها  يكوُن  الّتي  اجلافِة  البيئاِت  كلَّ  ت�سمُل 
الرياِح ملا حتملُه من فتاٍت �سخريٍّ  البيئِة نتيجَة تر�سيِب  الروا�سُب يف هذِه  )Environment Wind(، وتتجمُع 

من  جتمعاٍت  مكونًة  بحمولِتها  فتلقي  طاقُتها  تقلُّ  عندما 
الروا�سِب القاريِة، ومن اأنواِع البيئاِت ال�سحراويِة:

الّرماِل  من  تالٍل  عن  عبارٌة  َوِهَي  الرمليُة:  الكثباُن   .1
يف  وا�سح  هو  كما  الأر�ِس،  �سطِح  على  الرياُح  جتمُعها 

ال�سكل )4–1(.   

Continental Environment البيئاُت القاريُة    1-4  

ال�سكل )4–1(: الكثبان الرملية
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:)Playa Lakes( 2. البحرياُت اجلافُة
عندما حتدُث عا�سفٌة ممطرٌة تلقي بكميٍة من مياِه الأمطاِر مكونًة بحريًة موؤقتًة 
وعندما   ، �سحراويٍّ و�سٍط  تكوُن يف  ما  غالًبا  والّتي  اأ�سابيَع،  لعدِة  ت�ستمُر  قد 

تتبخُر هذِه املياُه ترتُك خلَفها الأمالَح، كما يظهُر يف ال�ّسكل )4–2(

:)Alluvial Fans( 3. مراوُح الّطمي
 َوِهَي ج�سٌم ي�سبُه املروحَة يتكّوُن ب�سبِب جرياِن املاِء ب�سكٍل موؤقٍت، وعندما 
ين�ساُب املاُء خالَل واٍد �سديِد النحداِر، ثم يدخُل فجاأًة اإلى �سهٍل مت�سٍع يوؤدي 

اإلى تكّوِن مراوِح الّطمي كما َيْظهُر يف ال�ّسكل )4–3(.

:)Glacial Environment ( ب- بيئُة الثرّالجاِت
علمَت �سابًقا اأَّن: 

الأر�سيِة،  اجلاذبيِة  بوا�سطِة  تتحرُك  اجلليِد  من  �سخمٌة  كتٌل  ِهَي  الثالجاِت 
وميكُن تق�سيُم اجلليدياِت اإِلى ق�سمنِي رئي�سينِي:

:)Valley Glacial( 1. ثالجاُت الوادي
تتكّوُن من تراكِم الّثلِج يف اأوديٍة �سابقٍة، ثم ين�ساُب اجلليُد من املرتفعاِت بنَي 

حوائِط الوادي اإِلى املنخف�ساِت، كما َيظهَر يف ال�ّسكل )4–4(

:)Continental Glacial ( 2. ثالجاٌت قاّريٌة
املركِز،  عنَد  �سميكٍة  كتٍل  عن  عبارٌة  َوِهَي  الوادي  ثالجاِت  من  اأكرَب  تكوُن 

ورقيقٍة عنَد الأطراِف، واأو�سُح مثاٍل لها تلَك الّتي ُتغطي القارَة القطبيَة اجلنوبيَة.
وتتميُز روا�سُب هذِه الّثالجاِت بعَد ان�سهاِر اجلليِد باأَنَّها رديئُة الفرِز، اإْذ حتتوي على خليٍط غرِي متجان�ٍس من الروا�سِب 
( الّتي يرتاوُح حجُمها بنَي الكتِل ال�سخريِة ال�سخمِة والطفِل، ومن النادِر و جوُد الأحياِء فيها. الفتاتيِة )الركاِم النهائيِّ

نا روا�سُب الّثالجاِت مبعلوماٍت مهمٍة عن ظروِف املناِخ البارِد القدمِي، كما ت�ستخدُم ل�ستنتاِج اجّتاِه حركِة ان�سياِب   ومتدُّ
الكتِل اجلليديِة ال�سخمِة من خالِل وجوِد خطوٍط متوازيٍة طوليٍة على ال�سطِح اخلارجِي لل�سخِر الأ�سا�سيِّ الّذي تتحرُك 

َفوقُه.

ثانًيا: البيئُة املائيُة:

ال�سكل )4–2(: بحرية جافة

ال�سكل )4–3(: مراوح الطمي

ال�سكل )4–4(: ثالجات الوادي
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يرجُع الفرُق بني البيئِة الهوائيِة واملائيِة اإلى الو�سِط الّذي يتُم فيِه الرت�سيُب ما اإذا كاَن و�سًطا هوائًيا اأو ثلجًيا اأو مائًيا و 
ت�سمُل ما يلي: 

)Fluvial Environment ( 1. البيئُة النهريُة
توجُد يف جماري الأنهاِر، اأو القنواِت املائيِة اأو م�سباِتها، اأو يف م�سطحاٍت وا�سعٍة 
فتاًتا  الّنهِر  النهِر. حيُث حتمُل مياُه  في�ساِن  باملاِء وقَت  ُتغّطى  اّلتي  حوَل جماريها 

يرتاوُح حجمُه من اجلالميِد اإلى روا�سِب الّطنِي كما يف ال�سكل )4–5(.

)Environment Swamp( 2. بيئُة امل�ستنقعاِت
تتميُز باأنها عبارٌة عن منخف�ساٍت يف �سطِح الأر�ِس حتتوي على القليِل من املاِء 
، وتتكوُن الروا�سُب  الّذي يكوُن عذًبا، اأو ماحًلا كما تكوُن غنيًة مبحتواها النباتيِّ
يف هذه البيئِة من الّطنِي mud والغريِن silt بالإ�سافِة اإلى بع�ِس الأمالِح، وكلُّها 

تتجمُع يف ظروٍف لهوائيٍة كما يف ال�سكل )4–6(.

)Lakes Environment ( 3. بيئُة البحرياِت
تتميُز باأَنَّها بيئٌة �سحلٌة قليلُة الأمواِج ن�سبًيا بها مياٌه عذبٌة، اأو ماحلٌة وعمُرها اأَق�رُس 
ال�سكل  كما يف  اأو جزٌر،  مدٌّ  بها  يحدُث  ول  الأُخرى،  املائيِة  امل�سطحاِت  من 

.)7–4(

وتتميُز البحرياُت �سغريُة احلجِم بروا�سَب دقيقِة احلبيباِت، بينما تتميُز البحرياُت 
ا  كبريُة احلجِم بروا�سَب خ�سنٍة، وتعترُب البحرياُت العذبُة اأماكَن للرت�سيِب الكيميائيِّ للموادِّ الع�سويِة، والكربوناِت، اأمَّ

البحرياُت املاحلُة، فنالحُظ اأنَّها تر�ّسُب اأنواًعا خمتلفًة من معادِن املتبخراِت مثِل الهاليِت. 

�سكل )4–5(: البيئُة النهريُة

�سكل )4–7(: بيئُة البحرياِت

�سكل )4–6(: بيئُة امل�ستنقعاِت
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ِهَي البيئاُت الّتي يتداخُل فيها تاأثرُي اأَن�سطِة عملياِت الرت�سيِب القاريِة والبحريِة مًعا، حيُث تتحكُم تدفقاُت الأنهاِر يف 
عملياِت الرّت�سيِب للبيئاِت القاريِة بينما يحكُم عملياِت الرت�سيِب فى البيئاِت البحريِة عوامُل اأخرى مثُل درجِة حرارِة 

مياِه البحِر، ودرجِة ملوحتِه، وحركِة الأمواِج، وتياراِت املدِّ واجلزِر. 
ها: ت�ستمُل البيئاُت النتقاليُة على عدٍد من البيئاِت اأهمُّ

:)Delta Environment( لتا  الدرّ بيئُة   .1
تن�ساأُ عندما يلتقي املَْجرى املائُّي لنهٍر َمَع املاِء ال�ساكِن لبحٍر، اأو بحريٍة، فتنخف�ُس �رسعتُه وبالّتايل تنخف�ُس قدرُتُه على 
حمِل الروا�سِب مّما يت�سبُب يف تر�سيِب حمولتِه. وتاأخُذ الّدلتا �سكَل املثلِث، حيُث تكوُن قاعدُته باجّتاِه البحِر، وراأ�ُسُه 
 Delta باجّتاُه الياب�سِة كما ُهَو وا�سٌح يف ال�ّسكِل )4–8(، وتتميُز الّدلتا ببناٍء خا�سٍّ من ثالثِة اأجزاٍء ِهَي �سهُل الّدلتا
plain  والّذي يتكّوُن من طبقاٍت اأفقيٍة من الّرمِل والّطنِي، وواجهُة الّدلتا Delta front الّتي تتكّوُن من طبقاٍت  

مائلٍة من الّطنِي والغريِن حيُث تنحدُر من �سهِل الّدلتا باجّتاِه البحِر، ُثمَّ الّدلتا الأماميُة Prodelta والّتي تتكوُن من الّطنِي 
ُح قطاًعا يف الّدلتا. دقيِق احلبيباِت يف اجلزِء قليِل النحداِر من واجهِة الّدلتا يف اجتاِه البحِر وال�سكل )4–9( يو�سّ

              

  

:)Beach Environment( ال�صاطئيُة  البيئُة   .2
َوِهَي املنطقُة الّتى متثُل مكاًنا لتاأثرِي العملياِت اجليولوجيِة لالأمواِج القويِة الّتي تنك�رُس على ال�ساطىِء، ومعظُم الّروا�سِب 
قوِة  نق�ِس  اأو  لزيادِة،  نتيجًة  الّت�ساِع  قليَل  الّتغرِي  دائَم  يكوُن  ال�ساطىِء  �سكَل  فاإِنَّ  وبالّتايل  والرمِل،  احل�سى  ِمَن  فيها 

الأمواِج، وكذلَك لختالِف �سالدِة �سخوِر ال�ّساطىِء.

Transitional Environment البيئاُت النتقاليُة    2-4  

�سكل )4–8(: دلتا نهر 

�سهل الدلتام�ستوى �سطح البحر

اجتاه النمو

الدلتا الأمامية

واجهة الدلتا
م�ستوى الرت�سيب الأ�سلي

�سكل )4–9(: قطاع يف الدلتا
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:)Lagoon Environment  ( ال�صاطئية  البحرياِت  بيئُة   .3
َوِهَي منطقٌة م�ستطيلٌة �سحلٌة من البحِر تنف�سُل عنُه بجزٍر حاجزٍة )Barrier Island( متنُع الأمواَج من الو�سوِل اإليِه 
كما ُهَو وا�سٌح يف ال�سكل )4–10(، ومعظُم روا�سِبها مواٌد فتاتيٌة بالإ�سافِة اإِلى الأمالِح كما يوجُد بها موادُّ حيويٌة 

ت�سمُل النباتاِت، وبع�َس الكائناِت البحريِة.

�سكل )4–10(: البحرياُت ال�ساطئيُة
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خوِر الغنيِة بالأحافرِي،  ِهَي اأكرُث البيئاِت اأهميًة؛ لأنَّها متثُل اأكرَث من ثلثي �سطِح الأر�ِس. كما تتكّوُن فيها معظُم طبقاِت ال�سّ
وذلَك لوفرِة العنا�رِس الرئي�سيِة الاّلزمِة لزدهاِر احلياِة فيها     )الغذاء–ال�سوء(، وتق�سُم البيئُة البحريُة بناًء على عمِق املاِء، 

ونوِع ت�ساري�ِس القاِع، ونوِع الروا�سِب املتكونِة اإلى الأنواِع الّتاليِة:

:)Littoral Environment  ( ال�صاحليُة  البيئُة   .1
َوِهَي املنطقُة املمتدُة بنَي اأعلى مدٍّ واأقلٍّ جزٍر، َوَقْد ي�سُل عمُق املاِء فيها حّتى 50 مرًتا،  َوِمَن الروا�سِب املميزِة لهذِه 
املنطقِة الفتاُت ال�سخريُّ من احل�سى والرمِل والطنِي. وللطاقِة امليكانيكيِة الناجتِة َعِن املوِج دوٌر كبرٌي يف توزيِع هذِه 

الّروا�سِب.

:)Continental Shelf( القاريِّ  ِف  الررّ بيئُة   .2
َوِهَي الّتي متتُد ِمن اأقلِّ جزٍر اإلى عمِق 200 مرٍت. ويف هذِه املنطقِة يزيُد تاأثرُي العوامِل الكيميائيِة والبيولوجيِة تدريجًيا 
بزيادِة العمِق يف حنِي يقلُّ تاأثرُي العوامِل الفيزيائيِة، ويعتقُد العلماُء اأَّن %80 ِمَن الروا�سِب َقد تر�سبْت يف هذِه البيئِة. 

وال�سكل )4–11( يو�سُح ذلَك.

Marine Environment 4-3      البيئاُت البحريُة  

High Tide املد
Low Tide اجلزرPlanktonic البالنكتونات
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Continental Shelf

املنحدر القاري
 Continental

Slope

ال�سهل ال�سحيق )الأعماق(
Abyssal Plain

الأغوار )اخلنادق(
Trench

200m
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11000m

0

�سكل )4–11(: توزيع قاع البحر



131

 Organic Reefs( ال��ع�����ص��وي��ِة  ��ع��اِب  ال�����صِّ ب��ي��ئ��ُة   .3
:)Environment

َوِهَي تراكيُب �سلدٌة من كربوناِت الكال�سيوم ُتبنى من الهياكِل اجلرييِة 
للَمْرجاِن والطحالِب، ومتيُز املياَه الدافئَة ال�سافيَة بالقرِب من اجلزِر 
والقاراِت، وتوجُد معظُمها على هيئِة م�ستعمراٍت َمْرجانيٍة ويو�سح 

ال�سكل )4–12( جزًءا من ال�سعاِب املرجانيِة.

:)Bathyal Environment( الأعماِق  بيئُة   .4
ت�سمُل منطقَة املنحدِر القاريِّ )Continental Slope( والّتي متتُد 
من الّرِف القاريِّ حّتى عمِق 2000 مرٍت كما ُهَو وا�سٌح يف ال�ّسكِل 
ذاِت  الطبقاِت  من  بتتابٍع  الروا�سُب  ت�ستقُر  حيُث   )11–4( ال�سابِق 
الّتطبِق املتدرِج كما هو مو�سح يف ال�سكل )4–13( وترتكُز احلبيباُت 
اخل�سنُة عنَد قاِع الطبقِة بينما يقلُّ احلجُم كلما اجّتهنا اإلى اأَعلى، وتتميُز 
حيُث  للماِء  حركٍة  اأيُّ  فيِه  تتال�سى  متاًما  هادىٍء  بقاٍع  الأعماِق  بيئُة 

ترت�سُب املواُد الطينيُة العالقُة وَمَعها هياكُل الأحياِء الطافيِة.

:)Abyssal Environment( ال�صحيقُة  البيئُة   .5
وت�سمُل قيعاَن املحيطاِت الّتي يزيُد عمُقها عن 2000 مرٍت كما هو مو�سٌح يف ال�سكل ال�سابِق )4–11( والّتي تتميُز 
بعدِم و�سوِل ال�سوِء اإليها، ويزيُد ال�سغُط وتقلُّ درجُة احلرارِة َعْن خم�ِس درجاٍت مئويٍة. ويوؤدي ذلَك اإِلى انعداِم احلياِة 
النباتيِة، ووجوِد اأنواٍع من الكائناِت احليوانيِة. وروا�سُب هذِه البيئِة تكوُن من الأمالِح الذائبِة يف املاِء والفتاِت دقيِق 

احلبيباِت، وهياكِل الهائماِت اجلرييِة وال�سيل�سيِة، واجلدول )4-1( ميثُل اأنواَع البيئاِت، وروا�سَبها ال�سائعِة.

ال�سكل )4–12(: �سعاب مرجانية

ال�سكل )4–13(: التطبق املتدرج
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الرواس�ُب الشائع�ُةنوُع��هاالبيئُة
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Glacial                     ٌ ثلجية  )moraine( ٌّركاٌم جليدي

Desert                      صحراويٌة
    Dunes            الكثباُن الرمليُة

Alluvial fans   املراوُح الطمييُة

رم�اٌل
جالميُد وحصًى ورماٌل

Fluvial                      رواسُب األنهارِنهريٌة

Swamps                 الطني ُ والغريُن وبعُض األمالِحمستنقعاٌت

Lakes                     تتابعاٌت رقيقٌة بها مجموعاٌت حياتيٌة تعيُش في مياٍه عذبٍةبحيراٌت
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Delta                         رواسُب الّدلَتا )طنٌي وغرين ورمٌل(الدلّتا

Beach                    حصى ورماٌلالشاطئيُة

Lagoon         رواسُب فتاتيٌة بها بقايا كائناٍت تعيُش في املياِه عاليِة امللوحِةالبحيراُت الشاطئيُة

M
ar

in
e 

ية
حر

لب
ا

Estuary               ِرماٌلمصبُّ النهر

Littoral                 حصى وطنٌيالساحليُة

Organic reefs   رواسُب جيريٌة عضويٌةالّشعاُب العضويُة

Neritic               ُّرماٌل – مارل – حجٌر جيرٌيالرفُّ القاري

Bathyal                   طنٌياألعماُق

Abyssal                   طنٌي – الرمادُ البركانيٌّ – رواسُب عضويٌة السحيقُة
اجلدول )4-1( ميثُل اأنواَع البيئاِت، وروا�سَبها ال�سائعِة
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أوال : اختِر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة:

1. ال�ّسكلُّ الّتايل يو�سُح مقطًعا يف بيئِة الّدلتا. اأَيُّ الطبقاِت متثُل واجهَة الّدلتا ؟ 

W

X 

Y

Z 

2. اأَيٌّ من العوامِل الّتاليِة توؤثُر يف تنوِع البيئاِت القاريِة؟
اجّتاُه الّرياِح    كميُة الأمطارِ    

خِر �سالدُة ال�سّ درجُة الّرطوبِة    

3. ما املظهُر اّلذي يتكّوُن عنَد جرياِن املاِء ب�سكٍل موؤقٍت ودخولِه اإلى �سهٍل مت�سٍع؟
مراوُح الّطمي    البحرياُت اجلافُة    

ثاّلجاٌت قاريٌة ثاّلجاُت الوادي    

4. ما البيئُة الّتي تندرُج حتَتها البيئُة النهريُة؟
البيئُة النتقاليُة   البيئُة القاريُة     

لي�َس مّما �سبَق البيئُة البحريُة     

5. اأَيٌّ من البيئاِت الّتاليِة ت�سّنُف حتَتها البيئُة ال�ساطئيُة؟
النتقاليُة    القاريُة     

لي�َس مّما �سبَق البحريُة     

أسئلُة التقومِي للفصِل الرابِع

X

Y Z

W
مستوى البحر

مصبّ النهر

مقطع عر�سي يف الدلتا
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6. اأَيُّ جزٍء من الّدلتا الّذي يتكّوُن من الطنِي دقيِق احلبيباِت؟
�سهُل الّدلتا    الّدلتا الأماميُة    

و�سُط الّدلتا واجهُة الّدلتا     

7. ما املنطقُة الّتي متتُد من اأقل جزٍر حّتى عمق 200 مرت؟
املنحدُر القاريُّ    الرفُّ القاريُّ    

الأعماُق ال�سهلُّ ال�سحيُق    

8. ما ا�سُم املنطقِة الّتي تتميُز بتتابٍع من الطبقاِت ذاِت الّتطبِق املتدرِج؟
املنحدُر القاريُّ    الّرُف القاريُّ    

الأَعماُق ال�سهُل ال�سحيُق    

ثانًيا: اكتْب بأسلوبَك الخاصِّ التعريَف المناسَب لكلٍّ ِمَن المفاهيِم اآلتيِة:

البيئاُت النتقاليُة. � 

البيئُة ال�ساحليُة. � 

البيئُة ال�سحروايُة. � 

بيئاُت الرت�سيِب. � 

الفروقِِ بيَن كلٍّ مما يلي:
َّ
ثالًثا: اذكْر َأهم 

الّثالجاُت القاريُة. ثالجاُت الوادي     و  � 

البيئُة ال�ساطئيُة. و   بيئُة امل�ستنقعاِت     � 

بيئُة الأَعماِق ال�سحيقِة. و   بيئُة البحرياِت        � 

البيئُة النهريُة.  و   البيئُة ال�سحراويُة   � 

رابًعا: اختِر الكلمَة غيَر المنسجمِة علمًيا، ثّم برْر إجابتَك:

امل�ستنقعاُت. الكثباُن الرمليُة – البحرياُت اجلافُة – مراوُح الّطمي –  �
طنٌي. ح�سى – رمٌل – هياكُل جرييٌة –  �

الّدلتا.  عاُب الع�سويُة – البيئُة ال�ساطئيُة –  � البحرياُت ال�ساطئيُة – ال�سِّ



135

خامًسا: أجْب َعِن األسئلِة الّتاليِة:

اذكْر اأُ�س�َس ت�سنيِف بيئاِت الرّت�سيِب. � 

ِد العوامَل املوؤثرَة يف الرّت�سيِب خالَل البيئِة البحريِّة. َعدِّ � 

سادًسا: اقترح تفسيًرا علمًيا لما يَأتي:

ميكُن معرفُة اجّتاُه حركِة ان�سياِب الكتِل اجلليديِة ال�سخمِة. � 

مي فى بع�ِس املناطِق. تكّوُن مراوِح الطَّ � 

البيئُة البحريُة اأكرُث البيئاِت الغنيِة بالأَحافرِي. � 

تنعدُم احلياة النباتية فى بيئِة الأعماِق ال�سحيقِة. � 

تتكوُن الّدلتا عندما يلتقي جمرى نهٍر َمَع بحٍر، اأو بحريٍة �ساكنٍة. � 

سابًعا: كيَف تستدلُّ على كلٍّ مّما يلي: 

بيئُة الرّت�سيِب كانْت بيئًة ثلجيًة.  � 

بيئُة الرّت�سيِب يف اأحِد الع�سوِر اجليولوجيِة كانْت بيئًة �ساطئيًة.  � 

خريِة بيئُة الرت�سيِب كانْت دلتا.  يف درا�سِة جيولوجيٍة لأحِد الّتتابعاِت ال�سّ � 

ظروُف املناِخ البارِد القدمِي. � 

ثامًنا: لديَك المفاهيُم والمصطلحاُت العلميُة الّتاليُة: 

اأنواُع البيئاِت – القاريُة – النتقاليُة – الهوائيُة – املائيُة – الّثالجاُت – ال�سحراويُة –  ثالجاُت الوادي – بحرياٌت 
جافٌة – امل�ستنقعاُت – البيئُة الّنهريُة – الّدلتا–البيئُة ال�ساطئيُة.

كّوْن خريطًة مفاهيميًة تعك�ُس فهَمَك للَعالقاِت بنَي هذِه املفاهيِم.  � 
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الَوْحَدُة الثانيُة
الفصُل اخلامُس: قياُس الزَّمِن

5-1 العمُر املطلُق  

5-2 العمُر الّنسبيُّ

ى
حملتو

ا
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مقدمٌة

عمرُه  معدٍن  اأو  �سخٍر  فلكلِّ  واملعادِن،  خوِر  ال�سّ اأعماِر  لتقديِر  امل�ستخدمُة  الطرائُق  تتنوُع   

اخلا�سُّ الّذي يعك�ُس حلظَة ميالِدِه، فالتغريات اآيُة الأر�ِس الكربِى كانْت ومازالْت، فمنُذ ميالِد الأر�ِس 

تتابعِت الأحداِث فارتفعْت جباٌل وُفِتَحْت بحاٌر وحميطاٌت، وتباعدْت قاراٌت، وتغرَي املناُخ مراًرا، 

الظواهر واأطلقوا على  العلماُء هذِه  اأُخرى. وقد در�س  اأنواٌع  اأنواٌع من احلياِة، ون�ساأْت  وانقر�سْت 

.)geochronology  خِر )باجليوكرونولوجيا العلِم الّذي يقي�ُس عمَر ال�سّ

خِر: وهناَك طريقتاِن لقيا�س عمِر ال�سّ

للوقِت  بن�سبِتها  ُتقا�ُس  زمنيٍة  فرتٍة  »اأَيُّ  اأَنَّها  على  تعريُفها  ميكُن  والّتي  للقيا�ِس  مطلقٌة  طريقٌة  1 .

احلا�رِس«.

بالعمِر  وتعرُف  املختلفِة،  اجليولوجيِة  لالأحداِث  الن�سبيِة  العالقاِت  على  تعتمُد  اأُخرى  طريقٌة  2 .

ها ِمَن الأقدِم لالأحدِث  ، وميكُن اأَْن تعرَف باأنَّها ترتيُب الأحداِث اجليولوجيِة بالن�سبِة لبع�سِ الن�سبيَّ

بغ�سِّ الّنظِر عن الزمِن الّذي انق�سى على كلِّ حادثٍة.

وهناَك بع�ُس القواعِد امل�ستخدمة يف ذلَك �سنذُكرها بالتَّف�سيِل لحًقا.
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خوِر، اإّل اأَنَّ هناك طرًقا اأُخرى قد تكوُن  تعترُب طرائُق الإ�سعاِع ِمْن اأَهمِّ الطرائِق امل�ستخدمِة يف تقديِر العمِر املطلِق لل�سّ
ذاَت فائدٍة كبريٍة، نذكُر ِمْنها ما يلي:

:Dendro Chronology 1. التقديُر الشجريُّ
عدِد  على  وتعتمُد  ن�سبًيا،  احلديثِة  الأعماِر  لتقديِر  الطريقُة  هذه  ُت�ستخَدُم 
وعر�ِس وكثافِة حلقاِت الّنموِّ يف الأ�سجاِر، حيُث ميكُن فح�ُس مقطٍع يف 
جذِع اإحدى الأ�سجاِر، وحتديُد العمِر وال�ستدلُل على املناِخ وطوِل اليوِم 
بنجاٍح  الطريقُة  هذِه  ا�ْسُتخدمْت  وقد  احللقاِت،  وكثافِة  �سمِك  من خالِل 
الع�سور  ال�سائعة يف   Silicified Wood املتحجرِة  الأخ�ساِب  كبرٍي يف 
يف  مكربًة  الّنموِّ  حلقاِت   )1–5( ال�ّسكُل  ويو�سُح  ال�سابقة.  اجليولوجية 

يفيِّ �سغريِة احلجِم، بينما حلقاُت الّنموِّ الربيعيِّ كبريُة احلجِم. خ�سِب نباٍت تت�سُح فيه خاليا حلقاِت الّنموِّ ال�سّ

:Varre Analysis 2. التقديُر بالّرواسِب
تعتمُد هذِه الطريقُة على تقديِر معدِل الرت�سيِب يف فرتٍة زمنيٍة حمددٍة )�سنة مثاًل(، َوِمَن َثمَّ ميكُن تقديُر عمِر الروا�سِب 
بقيا�ِس �سمِكها، اأْي اأّنَُّه مبعرفِة معدِل الرت�سيِب يف البحاِر، اأو الأنهاِر احلديثِة ميكُن اأَْن ت�ستخدَم لتقديِر اأعماِر روا�سَب 
ُم على �سمِك الروا�سِب يف ال�سنِة الواحدِة. ولكنَّ النتائَج الّتي ميكُن اأَْن نح�سَل عليها  مماثلٍة قدميٍة بقيا�ِس �سمِكها، ُثمَّ يق�سَّ
ا لحتماِل حدوِث  َقْد تكوُن غرَي دقيقٍة اأحياًنا، لحتماِل الرت�سيِب مبعدلٍت اأكرَب، اأَْو اأ�سغَر مّما ُهَو َعليِه حديًثا، واأي�سً

تعريٍة ملا َقْد كان تر�سَب ِمْن قبُل.

 Absolute Age  5-1          العمُر املطلُق  

ما طرائُق قيا�ِس الّزمِن؟ � 

، والعمِر املطلِق؟ ما الفرُق بنَي العمِر النَّ�سبيِّ � 

ما طرائُق قيا�ِس العمِر املطلِق؟ � 

ما اأنواُع الطرِق الإ�سعاعيِة لتقديِر العمِر املطلِق؟ � 

ما عيوُب الطريقِة الإ�سعاعيِة لتقديِر العمِر املطلِق؟ � 

ال�سكلُّ )5–1(: حلقاِت الّنموِّ يف خ�سٍب متحجٍر
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:Varves 3. الرقائُق احلوليُة
َوِهَي روا�سُب تنتُج عن الّتغرِي ال�سنويِّ يف ظروِف الرت�سيِب، َوَهذا 
ا يالحُظ  الرتتيُب الرقائقيُّ ل يوجُد َفَقْط يف الروا�سِب احلديثِة، واإمنَّ
اأمثلِة  َوِمْن   ، اجليولوجيِّ الزمِن  َعرْبَ  ال�سخريِة  الطبقاِت  امتداِد  على 
 Glacial( للجليدياِت  احلوليُة  الرقائُق  الرت�سيِب  من  النوِع  َهذا 
فرتِة  ففي  اجلليِد،  وان�سهاِر  جتمِد،  توايل  من  تنتُج  الّتي   )varves
يتجمُد  ُثَمّ  لأ�سفَل،  رقيقًة  مكوًنا  اخل�سُن  الفتاُت  يتجمُع  الن�سهاِر 
املاُء، وتتوقُف اإ�سافُة املواِد اخل�سنِة، ليبداأَ يف جتمِع فتاٍت ناعٍم لأعلى، 

وعنَد دورِة ان�سهاٍر جديدٍة يتغطى الفتاُت الناعُم بالفتاِت اخل�سِن، وهكذا فتكوُن الرقيقُة الواحدُة مكونًة من جزءيِن 
اأحُدهما خ�سُن احلبيباِت فاحُت اللوِن يغطيِه جزٌء ذو حبيباٍت ناعمٍة بلوٍن داكٍن، وبدرا�سِة هذِه الرقائِق ميكُن تقديُر عمِر 
الروا�سِب، َوَقْد ا�ستخدمْت هذِه الطريقُة يف تقديِر اأعماِر �سخوٍر يعوُد عمُرها اإيل اأكرَث من ع�رسيَن األِف �سنٍة من الآَن، 
وال�سكل )5–2( يو�سُح روا�سَب الرقائِق احلوليِة، وتظهُر فيها رقيقٌة رفيعٌة فاحتُة اللوِن من الدلوميِت تليها رقيقٌة �سميكٌة 

داكنُة اللوِن من الّطنِي.

:Radiometric 4. الطرائُق اإلشعاعيُة
بالعمِر  الّتنبوؤُ  الع�رسيِن  القرِن  بدايِة  حّتى  الإمكاِن  يف  يكن  مل   
بعَد اكت�ساِف  اإل  بالعمِر املطلِق  ُيعَرُف  َوُهَو ما  احلقيقيِّ لالأر�ِس 

ظاهرِة الإ�سعاِع الطبيعيِّ على يِد )مدام كوري( عام 1898م.
تعتمُد الطرائُق الإ�سعاعيُة على النحالِل الّنوويِّ للعنا�رِس امل�سعِة، 
فالعن�رُس امل�سُع َهَو عن�رسٌ غرُي م�ستقٍر تنطلِق منُه الإ�سعاعاُت لكي 

ي�سَل اإلى حالِة ال�ستقراِر.
الرّتكيب  ثباِت  عدِم  من  معنٍي  لعن�رٍس  الطبيعيُّ  الإ�سعاُع  وينتُج 
النحالِل  من  اأنواٌع  وهناَك  نظائرِه،  من  اأكرَث  اأَْو  لنظرِي،  النوويِّ 

النوويِّ يو�سحها ال�سكُل )5–3( ِهَي:
:Gamma Ray اأ- الإ�صعاُع بانبعاِث اأ�صعِة جاما

يف هذا النوِع من الإ�سعاِع ينتقُل العن�رُس من حالٍة ذاِت طاقٍة عاليٍة 
 ، الكتليِّ العدِد  تغيرٍي يف  اأيٍّ  ذاِت طاقٍة منخف�سٍة دوَن  اإلى حالٍة 
موجاٌت  باأّنها  الأ�سعُة  هذِه  وتتميُز  للعن�رِس،  الــذريِّ  العدِد  اأَو 

كهرومغناطي�سية )electromagnetic waves( ذاُت طوٍل موجيٍّ ق�سرٍي جًدا.

ال�سكل )5–2(: الرقائق احلولية

ال�سكل )5–3(: اأنواع النحالل النووي  



141

:Alpha particles ب- ال�صعاُع بانبعاِث ج�صيماِت اإلفا
ِهَي اأنويٌة لعن�رِس الهيليوِم تتكوُن كلُّ نواٍة من بروتون ونيوترون، ويف َهذا النوِع من الإ�سعاِع ينخف�ُس العدُد الذريُّ 
ا العدُد الكتليُّ فينخف�ُس مبقداِر اأربعِة اأعداٍد، وبذلِكَ يتحوُل العن�رُس اإلى عن�رٍس اآخَر،  للعن�رِس امل�سِع مبقداِر عدديِن، اأَمَّ
فمثاًل اليورانيوم )238( بعدد ذرّي )92( يتحوُل اإلى ثوريوم )234( بعدد ذرّي )90(، ويحدُث الّتحلُل الذريُّ عادًة 

بانبعاِث ج�سيماٍت اإلفا يف حال الّنوى الكبريِة جًدا التي تكوُن غرَي ثابتٍة لكرِب حجِمها وكتلِتها. 

:Peta Particles ج�- ال�صعاُع بانبعاِث ج�صيماِت بيتا
بروتونات ذاِت  اإلى  تتحوَل  اأَْن  الّتي ميكُن  النيرتوناِت  العنا�رِس، وتوجُد يف  بع�ِس  اأنويِة  اإلكرتوناٌت حبي�سٌة يف  َوِهَي 
، فمثاًل الروبيديوم  �سحنٍة موجبٍة، وبذلَك يكت�سُب العن�رُس عنَد فقِد ج�سيِم )بيتا( عدًدا ذريًا دوَن اأَْن يتغرَي عدُدُه الكتليُّ

)87( بعدٍد ذرّي )37( يتحوُل اإلى ا�سرتون�سيوم )87( بعدٍد ذريٍّ )38(.

:Electron Capture د- اكت�صاُب اإلكتون
وميكُن اأَْن يكت�سَب الربوتون اإلكرتوًنا ليتحوَل اإلى نيوترون، ويف هذِه احلالِة ينق�ُس العدُد الذريُّ واحًدا دوَن اأَْن يتغرَي 

، فالبوتا�سيوم )40( عدده الذري )19( يتحول اإلى اأرجون )40( بعدد ذري )18(.  العدُد الكتليُّ
اأحياًنا تتطلُب بع�ُس النظائِر عدَة مراحَل ِمن النحالِل النوويِّ للو�سوِل اإلى حالِة الثباِت، فمثاًل اليورانيوم )238( ميُر 

ا 206 م�ستقًرا. بثماين مراٍت ليفقَد ج�سيماِت )األفا(، و�ست مراٍت ليفقَد ج�سيماٍت )بيتا( لي�سبَح ر�سا�سً
وبع�ُس العنا�رِس تنحُل يف مرحلٍة واحدٍة، مثل الكربوِن )14( الّذي 

يفقُد ج�سيَم )بيتا( لي�سبح )نيرتوجيًنا( م�ستقًرا.
الّظروُف  تغريِت  مهما  امل�سعِة  الّنظائِر  انحالِل  معَدلُّ  يتغرُي  ول 
الفيزيائيُة والكيميائيُة الّتي حتيُط بهذِه النظائِر، فالنحالُل يحدُث 

تلقائًيا، ول يتاأثُر بعوامَل خارجيٍة مثِل ال�سغِط واحلرارِة.
مادِة  ن�سِف  لنحالِل  تلزُم  الّتي  الزمنيِة  الفرتِة  عن  العلماُء  يعرُب 
 Half life( الن�سِف  عمِر  بفرتِة  م�ستقٍر  عن�رٍس  اإلى  امل�سِع  العن�رِس 
على  تعتمُد  ول  عن�رٍس،  لكلِّ  ثابتٌة  الزمنيُة  الفرتُة  وهذِه   ،)time
الكميِة الأ�سليِة للعن�رِس عنَد بدايِة النحالِل، َوَقْد ترتاوُح بنَي جزٍء 

ِمَن الّثانيِة اإلى عدِة اآلِف املالينِي من ال�سننَي.
اأَْي العالقَة بنَي  وال�سكُل البياينُّ )5–4( يو�سُح منحنى النحالِل 
الّن�سِف. حيُث  عمِر  فرتاِت  عدِد  َمَع  امل�سِع  للعن�رِس  املئويِة  الن�سبِة 
م�سهوِر  ِمْن  يتبلوُر  معدًنا  افرت�سنا  فاإذا  احلالِت،  اأب�سَط  يو�سُح 

البداية

بعد فرتة عمر ن�سف

بعد فرتتي عمر ن�سف

بعد 3 فرتات
بعد 4 فرتات 

بعد 5 فرتات 
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ال�سكُل البياينُّ )5–4(
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�سيليكاتي يف اأثناِء تكّوِن �سخٍر ناريٍّ يحوي A من ذراِت عن�رٍس م�سٍع، وB من ذراٍت م�ستقرٍة ناجتٍة عن انحالِل العن�رِس 
B
A  = 1 ، وبعَد فرتِة عمِر ن�سِف واحدٍة تكوُن قيمُة  B

A  = 0 امل�سِع فعنَد بدايِة النحالِل تكوُن قيمُة 
 B
A  = 3  اأي %50 م�سع و %50 م�ستقر، وعنَد مروِر فرتِة عمٍر ن�سِف اأُخرى تكوُن قيمُة 

اأي %25 م�سع، و %75 م�ستقر، وهكذا َوِمْن تلَك العالقِة نالحُظ اأَّن هناَك تنا�سًبا عك�سًيا بنَي الن�سبِة املئويِة للعن�رِس 
امل�سِع، وعدِد فرتاِت عمِر الن�سِف كما ُهَو مو�سٌح يف اجلدول )1-5( 

%3.125%6.25%12.5%25%50%100الن�سبُة املئويُة للعن�رِس امل�سِع

012345عدُد فرتاِت عمِر الن�سِف
اجلدول )5-1(: العالقة بني الن�سبة املئوية للعن�رس امل�سع وعدد فرتات عمر الن�سف

ْن يكوَن بنف�ِس قيمِة الفرتِة الزمنيِة الّتي �ستقا�ُس، ولذلَك نختاُر  ولالأغرا�ِس العمليِة، فاإنِّ عمَر الن�سِف لنظرٍي م�سٍع يجُب اأَ
النظائَر امل�ستعملَة يف قيا�ِس الأزمنِة اجليولوجيِة بحيُث يرتاوُح عمُر الن�سِف لها بنَي اآلِف ال�سننَي )لدرا�سِة الأحداِث 
اجليولوجيِة احلديثِة والّتي لها عالقٌة بعلِم الآثاِر(، ومئاِت املالينِي من ال�سننَي )لدرا�سِة ال�سخوِر القدميِة وعمِر الأر�ِس(، 
ولنفرت�ْس اأَنَُّه َقْد متَّ ف�سُل كميٍة لذراٍت م�سعٍة من A، وذراٍت م�ستقرٍة من B نتجْت عن انحالِل A وقد تراكمْت منُذ 

وقِت تكّوِن معدٍن ما، وبقَي املعدُن نظاًما مغلًقا طواَل تاريخِه، فاإّنه ميكُن حتديُد عمرِه املطلِق.
 فمثاًل العن�رُس امل�سُع الّذي ينحلُّ اإلى نظريِه امل�ستقِر، وكانت فرتُة عمِر الن�سِف للعن�رِس امل�سِع 100 عاٍم، فاإنَّه بعَد 400 
للعن�رِس  املئويِة  الن�سبِة  امل�ستقِر. ومبعرفِة  العن�رِس  15/16 من  امل�سِع، وبالّتايل  العن�رِس  1/16 من  عام �سوَف يكوُن لدينا 

امل�سِع ن�ستطيُع ح�ساَب عدِد فرتاِت عمِر الّن�سِف من خالِل العالقِة الّتاليِة:

100 * 
كتلة العن�رس امل�سع

الكتلة الكلية )امل�سع+امل�ستقر( الن�سبُة املئويُة للعن�رِس امل�سِع =  

 وبالّتايل ميكُن ح�ساُب عمِر ال�سخِر من العالقِة الّتاليِة:
خِر  =  عدُد الفـرتاِت × فـرتِة عمِر الّنـ�سِف عمُر ال�سّ

مثال: 

العن�رِس  حتلِل  َعْن  ناجٍت  م�ستقٍر  عن�رٍس  من   )30g(و م�سٍع،  عن�رٍس  من   )2g( حَتوي  اأَنَّها  تبنَي  �سخريٍة  عينٍة  فح�ِس  عنَد 
امل�سِع.

مليوِن   50( امل�سِع  للعن�رِس  الّن�سِف  عمِر  فرتَة  ِباأَنَّ  علًما  خِر  ال�سّ عمَر  اأوجْد  ُثمَّ  امل�سِع،  للعن�رِس  املئويَة  الن�سبَة  اح�سْب 
�سنٍة(. 
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 : احللُّ

100 * 
كتلة العن�رس امل�سع

الكتلة الكلية )امل�سع+امل�ستقر( الن�سبُة املئويُة للعن�رِس امل�سِع =   

100 * 
2

30+2 الن�سبُة املئويُة للعن�رِس امل�سِع =   

6.25٪   =       

6.25٪ 4  12.5٪ 3  25٪ 2  50٪ 1  100٪

عدُد فرتاِت عمِر الن�سـِف  =  )4   فرتات(
عمُر ال�سخِر      = عدَد الفــرتاِت × فــرتة عمِر النــ�سِف

عمُر ال�سخِر      =  4  ×   50  
=  200   مليوِن �سنِة    

وهناَك عدُة طرائَق اإ�سعاعيٍة نذكُر منها:

1. طريقُة الكربوِن 14:

 من اأن�سِب الطرائِق امل�ستخدمِة لقيا�ِس العمِر يف علِم الآثاِر، وعلِم املحيطاِت والرتبِة، والّتي تلزُم تقديَر اأعماِر ق�سريٍة 
ن�سبًيا.

ِهَي  واملحيطاِت   ، اجلويِّ الغالِف  )امل�سع( يف   14 الكربوِن  ن�سبِة  اإِلى  )امل�ستقر(   12 الكربوِن  ن�سبَة  اأَنَّ  وتعتمُد على 
ن�سبٌة ثابتٌة، َوِمْن َثمَّ فاإِنَّ الكائَن احليَّ الذي يعي�ُس يف ماِء املحيِط  �سوَف يبني هيكَلُه اأو �سدفتُه من كربوناِت الكال�سيوِم 
، فاإَنُه ل  م�ستخدًما الكربوَن بنوعيِه وبنف�ِس الن�سبِة ال�سائدِة يف ماِء املحيِط، ومنُذ اللحظِة الّتي ميوُت فيها الكائُن احليُّ
ي�ستطيُع اأَْن ُيغرَي يف ن�سبِة نظريي الكربوِن، فتبداأُ ن�سبُة الكربوِن 14 يف النق�ساِن لأنُه ينحلُّ متحوًل اإلى الكربوِن 12 
امل�ستقِر. وكلما زادِت الفرتُة الزمنيُة بعَد املوِت كلما قلْت ن�سبُة الكربوِن 14 وبذلَك ميكُن ح�ساُب العمِر املطلِق ل�سدفِة 

. الكائِن احليِّ

2. طريقُة البوتاسيوم–أرجون:

ينحلُّ البوتا�سيوم امل�سُع منتًجا اأرجوًنا م�ستقًرا، َوُهَو اأحُد الغازاِت النبيلِة، وبالّتايل فاإنَّ ن�سبَة الأرجوِن داخَل املعدِن، اأو 
ال�سخِر تكوُن مقيا�ًسا للزمِن.
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املتوقِع،  ِمَن  اأقلَّ  َر يكوُن  املقدَّ العمَر  فاإنَّ  للهواِء، وبالّتايل  التعر�ِس  اأَنَّ غاَز الأرجون يهرُب عنَد  الطريقِة  وعيُب هذِه 
لأنَّ   ،)125C( من  اأَعلى  درجٍة  اإلى  للت�سخنِي  تعر�سْت  َقْد  تكوُن  مادٍة  لأيِّ  نهائًيا  ت�سلُح  ل  الطريقُة  هذِه  وكذلَك 

الأرجوَن يتحرُر بالكامِل مع الت�سخنِي.

3. طريقة الروبيديوم– سترانشيوم:

يتاأثُر  ل  النحالُل  وهذا   ،87 )�سرتان�سيوم(  اإلى  )بيتا(  ج�سيماِت  خروِج  بوا�سطِة   87 الروبيديوم  حتلِل  على  تعتمُد 
بالّتعر�ِس للهواِء، اأو الت�سخنِي كما ُهَو احلاُل يف الأرجون.

4. طرائُق الرصاِص:

تعتمُد هذِه الطريقُة على حتلِل العنا�رِس امل�سعِة طويلِة عمِر الّن�سِف، مثِل اليورانيوم 238 واّلذي يتحلُل لينتَج الر�سا�َس 
206، واليورانيوم 235 واّلذي يتحلُل لينتَج الر�سا�َس 207، واأخرًيا الثوريوم 232 اّلذي ينتُج الر�سا�َس 208.

كما اأَنَّ تفاعالِت النحالِل لهذِه العنا�رِس امل�سعِة تتُم عن طريِق انبعاِث ج�سيماٍت )األفا(، وبالّتايل فاإنَّ ن�سبَة الر�سا�ِس 
207 و 208 ِهَي مقيا�ٌس مزدوٌج للعمِر، وت�سلُح هذِه الطريقُة لل�سخوِر ذاِت الأعماِر الكبريِة، اأَْو حّتى العمِر املطلِق 

لالأر�ِس، حيُث اإِنَّ فرتَة عمِر الّن�سِف لليورانيوم 238  تبلُغ 4600 مليوِن �سنٍة.

�سعوباُت التاأريِخ بالطرائِق الإ�سعاعيِة:
َعلى الرغِم من دقِة طريقِة التاأريِخ بالطرائِق الإ�سعاعيِة، فاإنَّ هناَك كثرًيا من ال�سعوباِت الّتي تواجُه تنفيَذها، ونذكُر ِمْنها 

ما يلي:
- املعادُن امل�سعُة لي�سْت موزعًة بانتظاٍم يف �سخوِر الق�رسِة الأر�سيِة، وبالّتايل ل توجُد هذه العنا�رُس يف كلِّ ال�سخوِر 

املراِد قيا�ِس عمِرها.
- طرائُق التحليِل تتفاوُت دقًة ومنهًجا، وبالّتايل تختلُف النتائُج من دار�ٍس لآخَر.

- معّدلُت النحالِل الإ�سعاعيِّ )عمُر الّن�سف( مل حُت�سْب بعُد كلُّها جلميِع العنا�رِس امل�سعِة.
- نواجُت النحالِل الإ�سعاعيِّ من النظائِر غرِي امل�سعِة )امل�ستقرة( َقْد تتعر�ُس للنق�ِس بفعِل التجوية اأو املياِه اجلوفيِة.

تتاأثُر بعوامِل الّتحوِل من احلرارِة ال�سديدِة وال�سغِط، وعليِه فاإنَّ تاريَخ ال�سخوِر املتحولِة يواجُه  َقْد  - املعادُن امل�سعُة 
امل�ستقرِة  اأو  امل�سعِة،  الّذراِت  التقديِر، فعنَد وجوِد معدٍن من �سخٍر متحوٍل خرجْت منُه بع�ُس  ال�سعوباِت يف  بع�َس 
خالَل عمليِة الّتحوِل، فاإنَّ العمَر املحدَد يكوُن غرُي دقيٍق. وعنَد خروِج الّذراِت امل�ستقرِة متاًما، َفاإنِّ العمَر اّلذي يتمُّ 

تقديُرُه ُهَو العمُر منُذ التحوِل، ولي�َس العمُر منُذ تبلّوِر املعدِن.
نَّ ال�سخَر الر�سوبيَّ الفتاتيَّ َقْد يحتوي  - تاأريُخ ال�سخوِر الر�سوبيِة بالطرائِق الإ�سعاعيِة ل يتمُّ اإل نادًرا، فعلى الرغِم ِمْن اأَ
على حبيباٍت بها نظائُر م�سعٌة، اإّل اأَّن عمَر ال�سخِر ل ميكُن حتديُدُه بدقٍة، حيُث اإِنَّ عمَر احلبيباِت امل�سعِة هذِه ل متثُل 

˚
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اأعماٍر خمتلفٍة،  اأُخرى ذاِت  مَتَّ جتويتها مَن �سخوٍر  َقْد  الروا�سَب  تلَك  اإِنَّ  بْل  فيِه،  الّتي تتواجُد  الّر�سوبيِّ  خِر  ال�سّ عمَر 
ولذلَك يعتمُد اجليولوجيوَن على ال�سخوِر الّناريِة القاطعِة للطبقاِت الر�سوبيِة، اأو ال�سدوِد الّناريِة يف حتديِد العمِر املطلق 

لل�سخوِر الر�سوبيِة امل�ساحبِة لها.
واجلدوُل )5–2( الّتايل يو�سُح اأهمَّ العنا�رِس امل�سعِة امل�ستخدمِة يف تقديِر اأعماِر ال�سخوِر، والأحداِث اجليولوجيِة:

العن�رس الطريقة
امل�سع

العن�رس امل�ستقر
الناجت عن انحالله

فرتة
ن�سف العمر

املعادن
وال�سخور احلاوية له

الفرتة الزمنية
 التي يقي�سها

كربون  /  
C–14N–145730نيرتوجني

�سنة
الطفل واحلجر اجلريي 

واملواد الع�سوية
100 �سنة  -  
50000  �سنة

بوتا�سيوم / 
K–40Ar–401300اأرجون

مليون �سنة
بيوتيت وم�سكوفيت 
وجلوكونيت وكل 
ال�سخور الربكانية

100000 �سنة  -  
4500  مليون �سنة

روبيديوم / 
Rb–87Sr–874700�سرتان�سيوم

مليون �سنة
ميكا وال�سخور املتحولة 

والنارية
10  مليون �سنة -  
4500  مليون �سنة

يورانيوم / 
U–238Pb–2064500ر�سا�س

مليون �سنة
زركون–بت�سبلند–

يورانينيت
10  مليون �سنة -  
4500  مليون �سنة

يورانيوم / 
U–235Pb–207710ر�سا�س

مليون �سنة
زركون–بت�سبلند–

يورانينيت
10  مليون �سنة -  
4500  مليون �سنة

ثرييوم /
Th–232Pb–20814000 ر�سا�س

10  مليون �سنة -  زركون–يورانينيتمليون �سنة
4500  مليون �سنة

اجلدول )5– 2(: اأهم العنا�رس امل�سعة
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ها البع�ِس، وميكُن تقديُر العمِر الن�سبيِّ  علمَت �سابًقا اأَنَّ العمَر الن�سبيَّ ُهَو ترتيٌب لالأحداِث اجليولوجيِة بالن�سبِة لبع�سِ
لالأحداِث اجليولوجيِة من خالِل تطبيِق بع�ِس املبادىِء الأ�سا�سيِة، نذكُر منها:

 )Principle of superposition( 1. مبدُأ تعاقِب الطبقاِت

ل�ستنتاج مبداأ تعاقِب الطبقاِت، نّفْذ ابَحْث بنف�سك )5–1(

ابحْث بنفسَك )5–1(

 مبداأَ تعاقِب الّطبقاِت 
الهدُف ِمَن الن�ساِط: ي�ستنتُج مبداأَ تعاقِب الّطبقاِت

تو�سلُت من الن�ساِط ال�سابِق اإلى اأَنَّ الطبقاِت ترت�سُب اأفقًيا على الرّتتيِب من 
اإلى الأحدِث، ومنُه ميكُن حتديُد العمِر الن�سبيِّ للطبقاِت ال�سخريِة،  الأقدِم 
على  وين�سُّ  الّطبقاِت:  تعاقِب  مبداأ  اأعالُه:  احلالَة  ميثُل  الّذي  املبداأُ  َوُي�سّمى 
اأقدُم الطبقاِت لالأ�سفِل واأحدُثها  اأَيِّ تتابٍع لل�سخوِر الر�سوبيِة تكوُن  اأَنَّه يف 
والّت�سدِع  الّطي  لعوامِل  تعر�سْت  َقْد  الطبقاُت  هذه  تكْن  مَلْ  َما  لالأعلى، 
الّت�سل�سَل  يو�سُح  اإْذ  الطبقاِت  تعاقِب  مبداأَ  ميثُل   )5–5( وال�سكُل  ال�سديِد. 

الّزمنيَّ للطبقاِت من الأ�سفِل اإلى الأعلى.
اأّما يف حالِة الطبقاِت الّتي تعر�سُت للّطي ال�سديِد، اأو الّت�سدِع ال�سديِد مثِل 

دِع املعكو�ِس ل ن�ستطيُع تطبيَق  الّطيِة امل�سطجعِة، وال�سّ
هذا املبداأَ عليها، وذلك لأَنَّ الطبقاِت الأقدَم تكوُن فوَق 
بوا�سطِة  ال�سحيِح  الّتتابِع  اكت�ساُف  وميكُن  الأحــدِث، 
)حيُث  املتدرِج  الّتطبِق  مثِل  الأَوليَِّة  الرتاكيِب  درا�سِة 
تكوُن احلبيباُت اخل�سنُة يف الأ�سفِل والدقيقُة يف الأعلى 

.) خالَل الو�سِع الّطبيعيِّ

 Relative Age ُّ5-2          العمُر الن�سبي  

ال�سكل )5– 5(: تعاقب الطبقات الأفقية

أحدث

ال�سكل )5– 6(: الرتاكيُب الأوليُة 

وضع عادي وضع مقلوب

وضع عادي وضع مقلوب

وضع عادي وضع مقلوب

التطبق 
املتدرج

التطبق 
الكاذب

عالمات 
النيم
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النَّيِم )تكوُن التموجاُت على ال�سطِح العلوِي يف الو�سِع العاديِّ للطبقِة الّرمليِة، بينما تكوُن على  وكذلك عالماُت 
ال�ّسطِح ال�ّسفليِّ يف حالِة الطبقاِت املقلوبِة(، الّتطبُق الكاذُب والت�سققاُت الطينيُة كما يو�سحُه ال�سكُل )5–6(. ومن 

ذلَك ن�ستنتُج اأَنَّ يف الّطيِة امل�سطجعِة تكوُن الطبقاُت مكررًة يف و�سٍع عاديٍّ ومقلوٍب.

 Principle of( والمقطوِع  القاطِع  عالقِة  مبدُأ   .2
)cross cutting relationship

املقطوِع،  من  عمًرا  اأَحــدُث  القاطَع   : اأَنَّ على  املبداأُ  هذا  ين�سُّ 
دعٌّ �سيكوُن اأقدَم  فالتتابُع الّطبقيُّ اّلذي يقطعُه تداخٌل ناريٌّ اأو �سَ
دِع، كما ُهَو وا�سٌح من خالِل  عمًرا من الّتداخِل الّناريِّ اأو ال�سّ

ال�سكل )5–7(

)law of inclusions( 3. قانوُن المكتنفاِت

ين�سُّ على اأَنَّ اجل�سَم ال�سخريَّ اّلذي يحتوي فتاًتا من ج�سٍم �سخريٍّ اآخَر لَبد اأَْن يكوَن 
 B َّالفتاُت اأقدَم من اجل�سِم ال�سخريِّ ذاِتِه، ويو�سُح ال�سكُل )5–8( اأَنَّ اجل�سَم ال�سخري

B اأقدَم ِمْن A فيكوُن A ِّخري يحتوي على فتاٍت ِمَن اجل�سِم ال�سّ

)Fossils succession( ِّ4. مبدُأ الّتتابِع اأُلحفوري

ين�سُّ هذا املبداأَ َعلى اأَنَّ كلَّ طبقٍة اأَْو جمموعِة طبقاٍت تكونْت يف زمٍن معنٍي، حتتوي على جمموعٍة معينٍة من الأَحافرِي متيُز 
. ُر هذه الأحافرُي مرًة ثانيًة اأثناَء الّزمِن اجليولوجيِّ زمَن تكّوِنها، ول تتكرَّ

)Correlation( 5. المضاهاُة

اإِلى  ، والّتي حتتوي َعلى اأحافرَي مت�سابهٍة تنتمي  خريِّ واملعدينِّ ُد بامل�ساهاِة الطبقاُت الّتي لها نف�ُس الرتكيِب ال�سّ ُيْق�سَ
. نف�ِس العمِر اجليولوجيِّ

طبيعِتها  يف  تختلُف  طبقاٍت  هناَك  اإنَّ  اإذ  تطبيِقها،  يف  ال�سعوباِت  بع�َس  الأَحياِن  ِمَن  كثرٍي  يف  القاعدُة  هذِه  وتواجُه 
، وبالرغِم ِمْن ذلك تكوُن يف نف�ِس الفرتِة الزمنيِة، ولذلَك و�سَع اجليولوجيوَن قواعَد  ال�سخريِة، وحمتواها الأَحفوريِّ

همُّ هذِه القواعِد ما يلي: عامَة للّتو�سِل اإلى م�ساهاٍة ُمر�سيٍة ودقيقٍة على قدِر الإمكاِن، واأَ

ال�سكل )5–8 (: املكتنفات

B

A

ال�سكل )5– 7(: عالقة القاطع واملقطوع

قاطع ناري

قاطع ناري

باتوليت وقاطع ناري

قاطع ناري وسد أفقي
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:)Lithological Similarity( أ - الّتشابُه الصخريُّ للطبقاِت

يتمُّ ذلك بتتبِع طبقٍة معينٍة يف حو�ٍس تر�سيبيٍّ واحٍد يف عدِة اأماكَن خمتلفٍة لنف�ِس احلو�ِس، وتعتمُد هذِه الطريقُة َعلى اأَنَّ 
اإلخ(، قد تكوُن متطابقًة يف العمِر،  اخل�سائ�َس ال�سخريَة للطبقِة الواحدِة )مثَل: اللوِن–ال�ّسمِك–امل�ساميِة–التتابِع... 
ولكْن ل ميكُن العتماُد على هذِه القاعدة اإّل يف حالٍت خا�سٍة كما اأّنها ل ت�ستخدُم اإّل يف حو�ٍس تر�سيبيٍّ واحٍد َفَقْط 

اأَْي بنَي املناطِق املتقاربِة، ويو�سُح ذلَك ال�سكُل )5–9(.

:)Minerals content( ب - احملتوياُت املعدنيُة

الثقيلِة  املعادِن  من  الّطبقاِت  حمتوياِت  على  وتعتمُد  اأحافرَي،  على  الطبقاُت  حتتِو  مل  اإذا  مفيدًة  الطريقُة  هذِه  وتكوُن 
العتماُد  الّتي ميكُن  الوا�سحِة  الأدلِة  املعادُن من  تعترُب هذُه  والتورمالني( حيُث  واملجنيتيت  واملونازيت  )كالزيركون 

. عليها يف امل�ساهاِة َمَع طبقاٍت �سخريٍة اأُخرى ِمْن مناطَق خمتلفٍة بها نف�ُس املحتوى املعدينِّ

:)Stratigraphical Sequence( ج - الّتتابُع اإلستراجترافي

ميكننا م�ساهاُة الطبقاِت بنَي منطقتنِي خمتلفتنِي اإذا ُوجدْت َهذِه الطبقاُت على هيئِة تتابٍع غرِي عاديٍّ اأو ملحوٍظ،  فمثاًل اإذا 
–طفوُح بركانيٌة– ُوِجَد تتابٌع مكوٌن ِمْن: )طفٌل- حجٌر جرييٌّ
يتبعُه كوجنلومريات �سميك( يف مكاننِي خمتلفنِي يكوُن دلياًل على 
خوِر يف املكاننِي، كما يّت�سُح من خالِل ال�ّسكِل  تطابِق عمِر ال�سّ

.)10–5(

 :)Fossil Content( ُّد - احملتوى األُحفوري

يف  عليها  ُيعَتَمُد  الّتي  القرائِن  اأَهمُّ  ُهِو  الأَحافرِي  من  خِر  ال�سّ حمتوى 
على  كبرٍي  ب�سكٍل  ُيعتَمُد  اأعماِرها، حيُث  وتقديِر  الطبقاِت،  م�ساهاِة 
الأحافرِي املر�سدِة. Index fossils  يف عمليِة امل�ساهاِة بنَي طبقاِت 

املناطِق املتباعدِة، واملتقاربِة مًعا، ويو�سُح ذلَك ال�سكُل )5–11(.

ال�سكل )5–10(: التتابع الإ�سرتاتيجرايف

ال�سكل )5–11( امل�ساهاة الأحفورية

ال�سكل )5–9(: الت�سابه ال�سخري للطبقات

املضاهاة بناء على التشابه في الوضع الطبقي
املضاهاة بناء على                التشابه الصخري
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وهناَك طرائُق اأُخرى حديثٌة ميكُن ال�ستعانُة بها يف عمليِة امل�ساهاِة مثُل:
  Isotopic stratigraphy م�صاهاُة النرّظائِر امل�صعِة

تخت�ُس هذِه الطريقُة مب�ساهاِة ال�سخوِر الناريِة، لأَنَّها خاليٌة من الأحافرِي، حيُث تعتمُد على وجوِد عنا�رَس م�سعٍة يف 
ال�سخوِر اأثناَء تكوِنها، وتتمُّ هذِه الطريقُة بح�ساِب عمِر ال�سخِر يف التتابِع الإ�سرتاجترايف ملنطقٍة ما، ومقارنتِه مبنطقٍة 

اأخرى.
Key bed الُة الطبقُة املميزُة Marker bed اأو الطبقُة الدرّ

طبقاِت  مثُل  وا�سٌع،  انت�ساُر  ولها  زمنيًة حمدودًة،  فرتًة  متثُل  رقيقُة  طبقٌة  َوِهَي 
الطفوِح  ِمَن  عدٍد  اأو  واحٍد،  بركاينٍّ  طفٍح  من  تكونْت  الّتي  الربكاينِّ  الرماِد 
الربكانيِة املتالحقِة وتغطي اآلَف الكيلومرتات املربعِة من �سطِح الأر�ِس، فهَي 
اأعماِر  وت�ساعُد يف حتديِد  كبريٍة،  م�سافاٍت  على  متزامًنا  �سطًحا  تقدُم  بذلَك 

ال�سخوِر احلاويِة لها، وامل�ساهاِة بيَنها، كما يظهُر ِمَن ال�سكِل )5–12(.

:)Principle of Unconformity( 6. مبدُأ عدُم الّتوافِق

ولتو�سيِح مفهوِم عدِم الّتوافقِ، َنّفْذ، ابحْث بنف�سَك )5– 2( 

ابحْث بنفسَك )5–2(

َعدَم الّتوافِق 
الهدُف ِمَن الن�ساِط: تو�سيُح مفهوِم عدِم الّتوافِق 

تو�سلُت من الّن�ساِط ال�ّسابِق اإلى اأَنَّ عدَم الّتوافِق ُهَو: 
خوِر:  فرتُة انقطاٍع يف الرّت�سيِب اأَو تعريٍة يف فرتٍة زمنيٍة حمددٍة، ويطلُق على ال�ّسطِح  الّذي يف�سُل بنَي جمموعتنِي ِمَن ال�سّ

اإحداُهما قدميٌة والأخرى حديثٌة. 
واأ�سطُح عدِم الّتوافِق متثُل فجواٍت يف ال�ّسجِل اجليولوجيِّ لالأر�ِس، ويختلُف املدى الزمنيُّ لهذِه الفجواِت َوَقْد ميتُد 
اإلى مالينِي ال�سننَي وتفيُد اأ�سطُح عدِم الّتوافِق يف الّتعرِف على الزمِن الن�سبيِّ لل�سخوِر، لأنُه ميكُن بتحديِد هذِه الأ�سطِح 
واأيُّها  عاّمٍة  ب�سفٍة  نارية(  )تر�سيب–تراكيب جيولوجية–تداخالت  اأحداٍث جيولوجيٍة  اأو  اأيِّ �سموٍر،  الّتعرُف على 

اأقدُم، واأيُّها اأحدُث.

ال�سكل )5–12(: م�ساهاة بالطبقة املميزة
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التعرُف على اأ�صطِح عدِم التوافِق.
الشواهُد الترسيبيُة: 

وجوُد طبقٍة من الكوجنلومريات حتتوي على فتاٍت �سخريٍّ من الطبقِة ال�سفلى.
الشواهُد األحفوريُة:

. غياُب جمموعٍة من الأحافرِي كان ُيعتَقُد وجوُدها يف تتابٍع �سخريٍّ
الشواهُد التركيبيُة:

وجوُد اختالٍف وا�سٍح يف مقداِر ميِل الطبقاِت اأعلى واأ�سفُل خطِّ الّتما�ِس بنَي الطبقاِت. 1 .
وجوُد �سدوٍع يف جمموعٍة من الطبقاِت، وغياُبها يف الطبقاِت الّتي تعلوها. 2 .

وجوُد �سطٍح غرِي م�ستٍو بنَي جمموعتنِي من الّطبقاِت الّر�سوبيِة. 3 .
وجوُد عدٍد من القواطِع الّناريِة يف جمموعِة طبقاٍت، وغياُبها يف الّطبقاِت التي تعلوها، اأَو �سدٍّ ناريٍّ موؤثٍر بالّتحوِل  4 .

ِد الّنارّي َفَقْط. يف ال�سخوِر اأ�سفَل ال�سَّ

Geological Report : التقريُر الجيولوجيُّ

مْن  ويهدُف  ما،  مكاٍن  يف  حدثْت  الّتي  اجليولوجيِة  بالأحداِث  تهتُم  الّتي  الدرا�ساِت  ِمَن  بالعديِد  اجليولوجيُّ  يقوُم 
اإِليِه، ويعرُف ذلَك بالتقريِر  اإلى معرفِة تاريِخ واأ�سباِب حدوِثها، وينهي عملُه بخال�سٍة تعك�ُس نتيجَة ما تو�سَل  ذلَك 
اجليولوجي، َوُهَو �رسٌد لالأحداِث اجليولوجيِة ملنطقِة ما ِمْن خالِل قطاٍع جيولوجيٍّ يو�سُح تتابَع الطبقاِت من الأقدِم 

لالأحدِث.

ها ما يلي:  ، وِمْن اأهمِّ  وهناَك عدُة مالحظاٍت يجُب مراعاتُها عنَد كتابِة الترّقريِر اجليولوجيِّ
تتعر�ُس �سخوُر الق�رسِة الأر�سيِة لنوعنِي من احلركاِت الأر�سيِة:  1 .

. اأ( حركٌة هابطٌة )خاف�سٌة( توؤدي اإلى طغياِن املاِء )البحر(، وي�ساحُبها عمليُة الرّت�سيِب يف الو�سِع الأفقيِّ
ب(  حركٌة رافعٌة ي�ساحُبها انح�ساُر املاِء، وتوقُف الرت�سيِب، وقد ي�ساحُبها تغرّيٌ عِن الو�سِع الأفقيِّ للطبقاِت مثِل 

الثنّي، امليِل، الّت�سدِع، والتداخِل الناريِّ يف الّطبقاِت.
. 2 وجوُد الكوجنلومريات يدلُّ على تر�سيٍب يف بيئٍة �ساطئيٍة، بينما وجوُد �سخوِر املتبخراِت    )اجلب�س، والأنهيدرايت، 

وامللح ال�سخري( يدلُّ على تر�سيٍب يف بيئٍة ذاِت مناٍخ جاٍف �سديِد احلرارِة.
. 3 وجوُد الّتطّبِق املتدرِج يدلُّ على الرت�سيِب املفاجِئ خالَل التياراِت العكرِة ووجوِد الّتطّبِق املتقاطِع يدلُّ على تياراٍت 

متغريِة ال�ّسدِة والجتاِه.
. 4 ينتُج عن حتّوِل ال�سخوِر اجلرييِة والطينّيِة والّرملّيِة؛ الرخاُم والهورنفل�س والكوارتزيت على الرتتيِب، بتاأثرِي التداخِل 

الّناريِّ يف هذِه ال�سخوِر.
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الدورُة الرت�سيبيُة ِهَي جمموعُة الروا�سِب التي تتكوُن بنَي فرتتنِي من انح�ساِر البحِر. 5 .

مثاٌل: 

ُه جيًدا، ثم اأَِجْب عِن الأ�سئلِة التاليِة:  ميثُل ال�سكُل املجاوُر قطاًعا جيولوجًيا يف منطقٍة ما،  تفح�سْ
ْد على القطاِع �سطَح عدِم التوافِق. حدِّ 1 .
كم عدَد دوراِت الرت�سيِب يف القطاِع؟ 2 .

اكتْب تقريًرا جيولوجًيا مف�ساًل يو�سُح تتابَع الأحداِث خالَل  3 .
الزمِن اجليولوجيِّ من الأقدِم لالأحدِث.

: احللُّ

ج 1: يقُع �سطُح عدِم التوافِق بنَي الطبقتنِي )4–5(
ج 2:  عدُد دوراِت الرت�سيِب يف القطاِع )2(

ج 3:  
. - تر�سبِت الطبقاُت رقم )1–2–3–4( حتَت �سطِح املاِء يف الو�سِع الأفقيِّ

- حدثْت حركٌة اأر�سيٌة رافعٌة اأدْت اإلى انح�ساِر املاِء، وتوقِف الرت�سيِب وثنيِّ الطبقاِت، ثم ن�ساِط عوامِل التعريِة.
- حدثْت حركٌة اأر�سيٌة هابطٌة اأدْت اإلى طغياِن املاِء، وتر�سيِب الطبقاِت رقم )5–6–7(.

- حدثْت حركٌة اأر�سيٌة رافعٌة اأدْت اإِلى انح�ساِر املاِء، وتوقِف الرت�سيِب ون�ساِط عملياِت الّتعريِة.
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أواًل: اكتْب بأسلوبَك الخاصِّ التعريَف المناسَب لكلٍّ ِمَن المفاهيِم اآلتيِة:

الرقائُق احلوليُة.  � 

فرتُةُ عمِر الّن�سِف.  � 

العن�رُس امل�سُع.  � 

. مبداأُ التتابِع الأحفوريِّ � 

مبداأُ تعاقِب الطبقاِت. � 

قانوُن املكتنفاِت. � 

الطبقُة املميزُة. � 

ثانًيا: اختِر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة:

1.  �سخٌر ناريٌّ يحتوي على 10g من العن�رِس امل�سِع بوتا�سيوم–40  و10g من العن�رِس امل�ستقِر الناجِت عن حتللِه، فكْم 
تكوُن عدُد فرتاِت عمِر الّن�سِف؟

 )1(
)2(
)3(
)4(

العينِة  عمُر  فما  املقابُل،  البياينُّ  الر�سُم  ميثُلها  والّتي  امل�سِع،  للعن�رِس  العينِة  من  انحالٍل  دوَن   8\1 يتبقى  2.  عندما 
عندئٍذ؟   

300 �سنٍة.

400 �سنٍة.

500 �سنٍة.

600 �سنٍة.
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3.  اأيٌّ ِمَن الأ�سكاِل البيانيِة التاليِة تو�سُح النحالَل الإ�سعاعيَّ لأحِد النظائِر امل�سعِة فرتَة عمِر الن�سِف له )1( مليوِن 
�سنٍة؟

)1(
 )2(
)3(

 )4(

تبلُغ فرتُة عمِر  بال�سننَي، فكم  الزمنيِّ  امل�سِع وعمرِه  للعن�رِس  املئويِة  الن�سبِة  بنَي  العالقَة  التايلُّ  البياينُّ  ال�سكُل  4.  يو�سُح 
الن�سِف للعن�رِس امل�سِع؟

100 �سنٍة.

200 �سنٍة.

300 �سنٍة.

400 �سنٍة.

املئويِة  الن�سبُة  كانِت  فاإذا  بال�سننَي،  الزمنيُّ  لليورانيوم–)235( وعمرُه  املئويَة  الن�سبَة  التايّل  البياينُّ  ال�سكُل  5.  يو�سُح 
لليورانيوم %92، فكم يكوُن عمُر هذِه العينِة؟

50 مليوِن �سنٍة.
100 مليوِن �سنٍة.
150 مليوِن �سنٍة.
400 مليوِن �سنٍة.
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علِم  درا�سِة  يف  فائدًة  الأكرُث  امل�سُع  العن�رُس  ُهَو  فما  لُه.  الن�سِف  عمِر  وفرتَة  امل�سَع،  النظرَي  الّتايل  اجلدوُل  6.  يو�سُح 
الآثاِر؟

WXYZالنظرُي امل�سُع
5730 �سنٍة4500 مليون �سنٍة600  مليون �سنٍة500  مليون �سنٍةعمُر الن�سِف بال�سنواِت

 W
 X
 Y
Z

7. على اأيِّ ف�سِل تدلُّ حلقاُت الّنموِّ الكبريُة احلجِم يف الأخ�ساِب املتحجرِة؟ 
ال�ستاء.  ال�سيف.     
الربيع. اخلريف.    

8. ما نوُع النحالِل للبوتا�سيوم امل�سِع ذو العدِد الذريِّ 19 اإلى اأرجوٍن م�ستقٍر ذو العدد الذري 18؟ 
انبعاُث بيتا. انبعاُث األفا.    

اكت�ساُب اإلكرتون. انبعاُث جاما.   

9. اأيُّ العباراِت الّتاليِة ترتبُط مبعدِل انحالِل العن�رِس امل�سِع؟
يتاأثُر باحلرارِة.     يتاأثُر بال�سغِط.    

ليتاأثُر بال�سغِط واحلرارِة. يتاأثُر بال�سغِط واحلرارِة.   

10. ما الطريقُة الّتي ل ت�سلُح لقيا�ِس العمِر املطلِق لل�سخوِر ذاِت درجِة حرارٍة اأعلى من 125 درجًة �سيليزيًة؟
ريبيديوم - �سرتن�سيوم البوتا�سيوم–اأرجون.   

الكربون 14. اليورانيوم–الر�سا�س.  
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11. يبنّيُ ال�سكُل التايل تتابًعا �سخريًا يف منطقٍة ما. ما العمُر املطلُق لطبقِة احلجِر الرمليِّ يف هذا التتابِع؟ 

60–100 مليوِن �سنٍة.  اأقلُّ من 60 مليوِن �سنٍة.  
100–180 مليوِن �سنٍة.  60–180 مليوِن �سنٍة.  

12. ما ا�سُم العمليِة الّتي يتمُّ فيها مقارنُة الطبقاِت ال�سخريِة بنَي املواقِع املختلفِة بناًء على الأحافرِي املر�سدِة؟
امل�ساهاُة الأحفوريُة.  التتابُع ال�سرتاتيجرايف.   

قانوُن املكتنفاِت.     . التقديُر ال�سجرييُّ

13. ما اأف�سُل طريقٍة مل�ساهاِة الطبقاِت ال�سخريِة املتباعدِة الّتي لها نف�ُس العمِر؟ 
خوِر.  نوُع ال�سّ الرتكيُب الكيميائي.    
خوِر. لوُن ال�سّ املحتوى الأُحفوري.  

14. ما الرتتيُب ال�سحيُح من الأقدِم اإلى الأحدِث لالأحداِث املو�سحِة يف ال�سكِل الّتايل؟
L - K - J - I
L - I - K - J
K - J - L - I

    L - I - J - K

؟  15. كيَف ميكُن حتديُد ال�سطِح العلويِّ لطبقٍة من احلجِر الّرمليِّ
تقديُر العمِر الّن�سبيِّ  الّتطبُق املتدرُج.    
تقديُر العمِر املطلِق. الت�سققاُت الطينيُة.    

عظام فقاريات
60 مليون سنة

حجر رملي
طفوح بركانية

180 مليون سنة

قاطع ناري
100 مليون سنة

فقاعات
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16. ماذا ُت�سّمى عمليُة تعّرِف طبقٍة �سخريٍة بوا�سطِة طبقٍة �سخريٍة اأخرى بعيدٍة َعْنها؟
امل�ساهاُة.  الت�ساُل.     

عُدم التوافِق.     . التتابُع ال�سخريُّ

17. ا�ستخدِم القطاَع اجليولوجيَّ الّتايَل لالإجابِة عن الأ�سئلِة الثالِث التاليِة:
ملاذا ُيعترُب الّرماُد الربكاينُّ مفيًدا يف عمليِة امل�ساهاِة؟ � 

لونُه قامٌت.
ل يوجُد به اأحافرُي.

.C14 يحتوي على كميٍة منا�سبٍة ِمَن
يعترُب طبقًة دالًة.   

ما اأحدُث طبقٍة يف ال�سكل؟ � 

الكوجنلومريات.     . احلجُر الرمليُّ
احلجُر اجلريّيُ.    . احلجُر الطينيُّ

؟ ما احلدُث الأقدُم يف املوقِع 1 �
. الّتداخُل الناريُّ    .X–Y دُع ال�سَّ

عدُم الّتوافِق.   . تر�سيُب الرماِد الربكاينِّ

18. ماذا متثُل ال�سخوُر الناريُة يف القطاِع اجليولوجيِّ الّتايل؟ 
طفوًحا لفيًة.

�سًدا ناريًا.
قاطًعا ناريًا.

لكوليث.

حجر رملي

حجر جيري

صخور نارية
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رماد بركاني
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19. ما الرتتيُب ال�سحيُح من الأقدِم اإلى الأحدِث لالأحداِث اجليولوجيِة الّتي ميثُلها القطاُع اجليولوجيُّ املقابُل؟ 

دُع - الكوجنلومريات. التداخُل الناريُّ – الربي�سيا – ال�سُّ

دُع - الربي�سيا. الكوجنلومريات - الّتداخُل الناريُّ - ال�سّ

دُع. الكوجنلومريات-  الربي�سيا - التداخل الناريُّ  - ال�سَّ

دُع. الربي�سيا - الّتداخل الناريُّ - الكوجنلومريات - ال�سَّ

؟ 20. اأَيٌّ ِمَن احلالِت الّتاليِة ت�سُف العمَر الن�سبيَّ للتداخِل الّناريِّ
ويف   ، الرمليِّ احلجِر  من  اأحدُث  الناريُّ  التداخُل   )  2( القطاِع  يف 

. القطاِع )1( التداخُل الناريُّ اأقدُم ِمَن احلجِر الّرمليِّ
، ويف القطاِع  ( التداخُل الّناريُّ اأقدُم ِمَن احلجِر الرمليِّ  2( يف القطاع

. )1( التداخُل الناريُّ اأحدُث ِمَن احلجِر الّرمليِّ
( التداخُل الناريُّ اأحدُث ِمَن احلجِر   2( و )يف كلٍّ ِمَن القطاِع )1

. الرمليِّ
. ( التداخُل الناريُّ اأقدُم ِمَن احلجِر الرمليِّ  2( و )يف كلٍّ ِمَن القطاِع )1

(؟  21. اأيٌّ مّما يلي ميكُن اأَْن يعرَب َعْن )اجلرانيُت اأحدُث ِمَن احلجِر اجلرييِّ
. الزمُن الن�سبيُّ امل�ساهاُة.    

مبداأُ الوتريِة الواحدِة. الزمُن املطلُق.   

ثالًثا: ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مّما يلي:

توايل جتمِد اجلليِد، وان�سهارِه يف منطقٍة ما. � 

 . عدُم ثباِت الرتكيِب النوويِّ لنظرِي عن�رٍس م�سعٍّ � 

. انبعاُث ج�سيماِت األفا ِمْن عن�رٍس م�سعٍّ � 

اكت�ساُب بروتون اإلكرتوًنا يف ذرٍة ما. � 

. موُت كائٍن بحريٍّ يتكوُن هيكلُه من الكربوِن 14 و الكربوِن 12 �
وجوُد طيٍة م�سطجعٍة يف تتابٍع ما. � 

وجوُد فتاٍت �سخريٍّ يف ج�سٍم �سخريٍّ ما. � 

حتول متاسي

كوجنلوميرات

بريشيا

غرين

تداخل ناري

حجر جيري

طني صفحي

حجر رملي

A

القطاع 2القطاع 1

تداخل ناري

حتول تسلسلي

حجر رملي

طني صفيحي
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رابًعا: اذكْر أهمَّ الفروقِِ بيَن كلٍّ مّما يلي:

انحالُل اليورانيوم و  انحالُل الكربوِن امل�سعِّ   
التقديُر بالروا�سِب  و  التقديُر ال�سجريُّ  

اللوُن الفاحُت بالرقائِق احلوليِة  و  اللوُن الداكُن بالرقائِق احلوليةِ 
انبعاُث اأ�سعِة بيتا و  انبعاُث اأ�سعِة جاما   

العمُر الن�سبيُّ  و  العمُر املطلُق   
م�ساهاُة املحتوياِت املعدنيِة و  م�ساهاُة النظائِر امل�سعِة   

خامًسا: اقترح تفسيًرا علمًيا لما يأتي:

ي�سعُب تقديُر عمِر �سخٍر تعر�َس للّتحوِل بالطريقِة الإ�سعاعيِة. � 

. ميكُن تقديُر عمِر اأُحفورٍة ل�سدفِة حماٍر بطريقِة الكربوِن 14 �
من النادِر جًدا تاأريُخ ال�سخوِر الر�سوبيِة بالطريقِة الإ�سعاعيِة.  � 

تتكوُن الرقائُق احلوليُة للجليدياِت من جزءيِن اأحُدهما خ�سُن التحبِب، واآخُر دقيُق التحبِب. � 

عمليُة تقديِر العمِر بالّروا�سِب تكوُن غرَي دقيقٍة يف كثرِي ِمَن الأحياِن. � 

غياُب جمموعٍة من الأحافرِي كاَن ُيعتَقُد وجوُدها يف تتابٍع �سخريٍّ ما. � 

سادًسا: أجْب عّما يلي:

1. ادر�ْس القطاَع اجليولوجيَّ التايَل، ُثمَّ اأجْب َعِن الأ�سئلِة الّتاليِة:
بوا�سطِة  اجليولوجيِة  القطاعاِت  يف  لالأحافرِي  الن�سبيَّ  العمَر  ِد  حدِّ اأ. 

عمليِة امل�ساهاِة.
الن�سبيِّ  العمِر  حتديُد  بوا�سطتِه  مَت  الّذي  اجليولوجَي  املبداأَ  اذكِر  ب. 

لالأحافرِي.
املوقع 1ج. �سْع عالمَة )√( على اأحدِث طبقِة يف املواقِع الأربعِة.  املوقع 2 املوقع 3

صخور رسوبية

املوقع 4

تداخل ناريحتول متاسي

أحافير



160

2. تاأمِل ال�سكَل املقابَل اّلذي ميثُل قطاًعا جيولوجًيا يف منطقِة ما، 
ُثمَّ اأجْب َعِن الأ�سئلِة الّتي تليه:
اأ. كم عدُد الدوراِت الرت�سيبيِة؟

ْر اإجابَتَك. دُع؟ برِّ ب. اأيُّهما اأقدُم، التداخُل الناريُّ اأم ال�سَّ
ج. اكتْب تقريًرا جيولوجًيا عن اأهمِّ الأحداِث الّتي �سهَدْتها املنطقُة، 

وذلَك من الأقدِم اإلى الأحدِث.

اإلى  الأقدِم  ِمَن  الّتايل  القطاِع  يف  اجليولوجيَة  الأحداَث  رّتِب   .3
الأحدِث.

1
2
3
4
5
6
7
8

4. رّتِب الأحداَث اجليولوجيَة يف القطاِع الّتايل ِمَن الأقدِم اإيل الأحدِث.  
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

غرين

حجر جيري

كوجنلوميرات

طني صفيحي

صخور نارية

حتول حراري

حجر رملي

6

5
4

3

2

1
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يليه  عّما  �أجْب  ُثمَّ  �در�ْسُه،  ما،  ملنطقٍة  قطاًعا جيولوجًيا  يو�سُح  �لّتايل  �ل�سكُل   .5
من �أ�سئلٍة. 

كم عَدُد �لدور�ِت �لرت�سيبيِة يف �لقطاِع؟ � 

�كتْب ثالثَة �أدلٍة على عدِم �لتو�فِق �لأقدِم يف �لقطاِع.  � 

عالَم يدلُّ تتابُع �لطبقاِت يف �لدورِة �لرت�سيبيِة �لأولى؟ � 

خِر �ملتحوِل يف �لدورِة �لرت�سيبيِة �لأخريِة؟ ما نوُع �ل�سّ � 

ْر �إجابَتَك؟ دُع؟ برِّ يف �أيِّ دورٍة تر�سيبيٍة حدَث �ل�سَّ � 

ما بيئُة �لرت�سيِب �ل�سائدِة يف بد�يِة �لدورِة �لرت�سيبيِة �لثانيِة؟ � 

6. �ل�سكُل �لّتايل يو�سُح قطاًعا جيولوجًيا ملنطقٍة ما، �در�ْسُه، ثم �أجْب عّما يليه من 
�أ�سئلٍة.

كم عدُد �أ�سطِح عدِم �لتو�فِق يف �لقطاِع؟ � 

ْر �إجابَتَك. دُع؟ برِّ �أيُّهما �أقدُم، �لتد�خُل �لناريُّ �أم �ل�سّ � 

(؟  ما �لبيئُة �لّتي تر�سبْت فيها �لطبقُة رقم )3 �
�ّلتي مرْت على �ملنطقِة، وذلَك من  �أهِم �لأحد�ِث  �كتْب تقريًر� جيولوجًيا َعْن  � 

�لأقدِم �إلى �لأحدِث.

سابًعا: حّل المسائَل الّتاليَة:

1. عينٌة �سخريٌة حتوي عن�رًص� م�سًعا وم�ستقًر� فقط، فاإذ� كانْت كتلُة �لعن�رِص �مل�سِع 2g وكتلُة �لعن�رِص �مل�ستقِر �لناجِت عن 
ْب ما يلي:  �نحالِل �لعن�رُص �مل�سِع 6g، �ْح�سُ

�لن�سبَة �ملئويَة للعن�رِص �مل�سِع يف �لعينِة.  � 

عمَر �لعينِة �ل�سخريِة �إذ� كانْت فرتُة عمِر �لّن�سِف للعن�رِص �مل�سِع 5700 � �سنٍة.

2.  عنَد حتليِل عينٍة �سخريٍة تبنَي �أَنَّ ن�سبَة �لعن�رِص �مل�سِع �إِلى �لعن�رِص �مل�ستقِر �لناجِت َعْن �نحالِلِه يف عينٍة �سخريٍة 31:1 
على �لرتتيِب، �ح�سْب ما يلي: 

عمَر �ل�سخِر �إذ� كانْت فرتُة عمِر �لن�سِف 40 � مليون �سنٍة. 
. � 8g كتلَة �لعن�رِص �مل�سِع يف بد�يِة �لنحالِل �إذ� كانت كتلُة �لعن�رِص �مل�ستقِر
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�أَّن كتلَة �لعن�رِص �مل�سِع يف بد�يِة �لنحالِل 8g، َفْكم يتبقى منها دوَن �نحالٍل بعَد 4  3.  عنَد حتليِل عينٍة �سخريٍة تبنَي 
فرت�ِت عمِر �لن�سِف. 

4.  عنَد حتليِل عينٍة �سخريٍة تبنَي �أّنها حتوي عن�رًص� م�ستقًر� بن�سبِة 16/15 من �لكتلِة �لكليِة )علًما باأَنَّ �لعينَة �ل�سخريَة 
حتوي َفَقْط �لعن�رَص �مل�سَع، و�لعن�رَص �مل�ستقَر �لناجَت عن �نحاللِه( �ح�سْب ما يلي:

عمَر �لعينِة �ل�سخريِة �إذ� كانْت فرتُة عمِر �لن�سِف للعن�رِص �مل�سِع 50 � مليوِن �سنٍة. 
. � 2g كتلَة �لعن�رِص �مل�ستقِر �إذ� كانْت كتلُة �لعن�رِص �مل�سِع يف تلَك �لفرتِة

5. تفح�ِص �جلد�وَل �لتاليَة، ثم �أَِجْب َعِن �لأ�سئلِة �لّتي تلي كلَّ جدوٍل: 
بعد مرور 4 مليوِن �سنٍةبعد مرور 2 مليوِن �سنٍةيف بداية االنحاللالفرتُة الزمنيُة

16g8g4gكتلُة �لعن�رِص �مل�سعِّ

كم فرتًة عمُر �لن�سِف للعن�رِص �مل�سِع؟ � 

كم يتبقى من �لعن�رِص �مل�سِع دوَن �نحالٍل بعَد مروِر 6 � مليوِن �سنٍة؟
؟ � 15g كم يكوُن عمُر �ل�سخِر عندما تبلُغ كتلُة �لعن�رِص �مل�ستقِر

بعد مرور 9 مليوِن �سنٍةبعد مرور 6 مليوِن �سنٍةبعد مرور 3 مليوِن �سنٍةالفرتُة الزمنيُة

40g60g70gكتلُة �لعن�رِص �مل�ستقِر

كم تبلُغ فرتُة عمِر �لن�سِف للعن�رِص �مل�سِع؟ � 

كم كانت كتلُة �لعن�رِص �مل�سِع يف بد�يِة �لنحالِل؟ � 

؟ � 5g كم عمُر �ل�سخِر عندما يتبقى من �لعينِة �ل�سخريِة دوَن �نحالِل
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الَوْحَدُة الثانيُة
الفصُل الّسادُس: تطّورُ العمودِ اجليولوجيِّ

. 6-1 احملاوالُت األُولى لبناِء العمودِ اجليولوجيِّ

. ، ومقياُس الزمِن اجليولوجيِّ 6-2  العمودُ اجليولوجيُّ

	 دهر الالحياة.

	 دهر احلياة السحيقة.

	 دهر احلياة اإلبتدائية.

6-3 دهُر احلياِة الظاهرِة. ى
حملتو

ا
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العموُد اجليولوجيُّ ُهَو عبارٌة َعْن قطاٍع راأ�سيٍّ يحتوي على تتابِع الّطبقاِت ال�سخريِة املعروفِة يف ترتيٍب زمنيٍّ   
. اأَو ُهَو »التتابُع الكامُل جلميِع ال�سخوِر املكونِة  ، اأو اأَيِّ اأدلٍة اأُخرى على العمِر الن�سبيِّ على اأ�سا�ِس حمتواها الأحفوريِّ

للق�رسِة الأر�سيِة من اأقدِم مكوناِتها حّتى اأحدِثها«.
اأيِّ مكاٍن فوَق �سطِح الأر�ِس، بل تتخللُه ثغراٌت على م�ستوياٍت  والعموُد اجليولوجيُّ ليوجُد ممثاًل متثياًل كاماًل يف 
متفاوتٍة تتمثُل يف اأ�سطِح عدِم الّتوافِق الّتي تقابُل فرتاِت توقٍف، اأو انقطاٍع يف الرّت�سيِب نتجْت َعْن ن�ساِط احلركاِت 

الأر�سيِة الّتي انتابِت الق�رسَة الأر�سيَة يف اأزمنٍة كثريٍة من الّتاريِخ اجليولوجيِّ الطويِل.

Geologic Column ُّالعموُد اجليولوجي                

؟ ما العموُد اجليولوجيُّ � 

؟ ما  املحاولُت الأُولى لبناِء مقيا�ِس الّزمِن اجليولوجيِّ � 

؟ ما اأق�ساُم مقيا�ِس الزمِن اجليولوجيِّ � 

؟ ما اأهُم ال�سماِت والأحداِث املميزِة لكلِّ فرتٍة زمنيٍة يف مقيا�ِس الّزمِن اجليولوجيِّ � 
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ق�ّسَم العامُل الأملاينُّ )لهمان( �سخوَر الق�رسِة الأر�سيِة اإلى ثالثِة اأق�ساٍم و�سّمى كالًّ ِمْنها جباًل كما يو�سُح ال�ّسكُل )6–
)1

ال�سكل )6–1(: تق�سيم لهمان

حيُث متثُل جباُل اخلاماِت، وجباُل الّطمي اأحدَثها.

ُثمَّ توالِت التق�سيماُت، وتّطوَر العموُد اجليولوجيُّ حّتى لحَظ العامُل الإ�سكتلندي )جمي�س هاتون( اأَنَّ معظَم ال�سخوِر 
ها التي ُن�ساهُدها اليوَم حيُث تعمُل عوامُل التجويِة والتعريِة على  تتكوُن نتيجَة حتّلِل �سخوٍر اأقدَم ِمْنها لتاأثرِي العوامِل نف�سِ
َن �سخوًرا جديدًة، لذلَك و�سَع هاتون  خوِر، ثم يحملُها الهواُء اأو املاُء اإلى اأماكَن جديدٍة لترت�سَب، وتكوِّ تفتيِت ال�سّ
مبداأَ الوتريِة الواحدِة )Principle of uniformitarianism( واّلذي ين�سُّ على اأَّن »العملياِت اجليولوجيِة الّتي 
« وبالّتايل ميكُن  ِه، وبالّنمِط نف�سِه طواَل الزمِن اجليولوجيِّ تعمُل الآَن على ت�سكيِل الق�رسِة الأر�سيِة قامْت بالعمِل نف�سِ
املبداأُ يف هذِه  اليوَم ويتلخ�ُس  ن�ساهُدها  اّلتي  بالظواهِر والُقوى  املا�سي  الّتي وقعْت يف  اجليولوجيِة  الأحداِث  تف�سرُي 

.)The present is the key to the past العبارِة )احلا�رُس مفتاُح املا�سي

  6-1         املحاولُت الأُولى لبناِء العموِد اجليولوجيِّ

جبال اخلامات
اجلبال الطباقية

جبال الطمي
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ُع  اأعلى. وبالّتايل َو�سَ اإلى  اأَ�ْسفَل  ِمْن  الطبقاِت  َمَع  تتغرُي  اأنواَع الأحافرِي  اأَنَّ  الربيطاينُّ )وليم �سميث(  امل�ساُح  ُثّم لحَظ 
اأو جمموعٍة من  اأَنَّ كلَّ طبقٍة  ين�سُّ على  الأحفوريِّ )Principle of fossils succession( والّذي  الّتتابِع  مبداأَ 
الطبقاِت تتميُز مبجموعٍة من الأحافرِي متيُز هذه الطبقَة عما اأ�سفلها واأعالها من طبقاٍت اأخرى. وبذلَك اأُدخَل املحتوى 
الأحفوري للطبقاِت كاأ�سا�ٍس يف عمليِة تق�سيِم الّطبقاِت، مّما �ساعَد اجليولوجيون فى جميِع اأنحاِء العامِل بالعمِل على 

. ترتيِب الطبقاِت طبًقا ملحتواها الأحفوري يف تتابعاٍت راأ�سيٍة تعك�ُس تتابَعها الّزمنيَّ

ثم حدثت اأَهمُّ اإ�سافٍة للعموِد اجليولوجيِّ يف القرِن الع�رسين من ا�ستخداِم العنا�رِس امل�سعِة يف حتديِد العمِر املطلِق للمعادِن 
وال�سخوِر احلاويِة لها مما اأّدى اإلى ظهوِر علٍم جديٍد هو علُم التاأريِخ اجليولوجيِّ )Geochronology( حيُث اأَمكن 

. التو�سَل اإلى حتديٍد دقيٍق لعمِر الأحداِث اجليولوجيِة، والأق�ساِم املختلفِة للعموِد اجليولوجيِّ
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اأ�سهَم مبداأُ الوتريِة الواحدِة، ومبداأُ الّتتابِع الأحفوريِّ يف و�سِع تق�سيٍم للّزمِن اجليولوجيِّ يتميُز كلُّ ق�سٍم فيِه باملحتوى 
الأحفوريِّ اخلا�ضِّ به، واإِْن اختلفْت ال�سماُت ال�سخريُة من موقٍع لأخَر على وجِه الأر�ِض. ولقد متَّ و�سُع اأ�سماٍء معياريٍة 

. لأق�ساِم وحداِت الزمِن اجليولوجيِّ البالِغ َنْحَو)4.6( بليوِن �سنٍة تقابُل الوحداِت ال�سخريَة للعموِد اجليولوجيِّ
ووحداُت مقيا�ِض الزمِن اجليولوجيِّ )Geologic time scale( الّتي ميكُن ا�ستخداُمها على م�ستوى العامِل ِهَي:

الدهوُر، الأحقاُب، الع�سوُر، العهوُد، على الرتتيِب )من الأكرِب اإلى الأ�سغِر عمًرا(.
. كما يو�سحُه اجلدوُل )6–1( والّذي ميثُل مقيا�َض الّزمِن اجليولوجيِّ

، ومقيا�ُض الّزمِن اجليولوجيِّ العموُد اجليولوجيُّ    2-6  

تطوُر النباتاِت واحليواناِتالعمُر م. �سعهٌدع�رصٌحقٌبدهٌر

احلياة الظاهرة

احلياُة 
احلديثُة

ظهوُر الإن�ساِنالهولو�سنيالرابع البل�ستو�سني

الثالث

البليو�سني
ع�رُص الثديياِت

انقرا�ُض الدينا�سوراِت والعديِد من الكائناِت الأخرى

امليو�سني
الأوليجو�سني

الإيو�سني
الباليو�سني

احلياُة 
املتو�سطُة

الطبا�سريي
ع�رص

الزواحف

ظهوُر النباتاِت الزهريِة
ظهوُر الطيوِراجلورا�سي
�سيادُة الدينا�سوراِتالرتيا�سي

احلياُة 
القدميُة

الربمي
ع�رص

الربمائيات

بدايُة الزواحِف

م�ستنقعاُت الفحِم ال�سخمِةالكربوين
انت�ساُر الربمائياِت

ع�رصالديفوين
الأ�سماك

بدايُة احل�رصاِت
�سيادُة الأ�سماِك

بدايُة النباتاِت القاريِةال�سيلوري
الأردوفي�سي

ع�رص
الالفقاريات

بدايُة الأ�سماِك

�سيادُة ثالثيِة الف�سو�ِضالكمربي
بدايُة الكائناِت الهيكليِة

احلياة الإبتدائية
ُيطَلُق عليه ما قبَل الكمربي

وميّثُل ٪87 من عمِر الأر�ِض

بدايُة الكائناِت عديدِة اخلاليا

بدايُة الكائناِت وحيدِة اخلليِةاحلياة ال�سحيقة
اأقدُم ال�سخوِر

ن�ساأُة الأر�ِضالالحياة

اجلدول )6–1(: مقيا�َض الّزمِن اجليولوجيِّ

0.1 -
1.8 -
5.3 -
24 -
58 -
65 -

135 -
180 -
225 -
265 -

345 -
400 -

430 -
500 -

570 -
2500 -

3800 -

4600 -
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:)Eons( الدهوُر

ِهَي اأكرُب فرتاِت املقيا�ِس زمنًيا، وقَد مَتَّ تق�سيمه اإلى اأربعِة دهوٍر ِهَي من الأقدِم اإلى الأحدِث كما يلي:
.) 1 .Hadean Eon( دهُر الالحياِة

 .) 2 .Archeozoic Eon( دهُر احلياِة ال�سحيقِة
  .) 3 .Proterozoic Eon( دهُر احلياِة البتدائيِة
.) 4 .Phanerozoic Eon( دهُر احلياِة الّظاهرِة

ويطلُق على الثالثِة دهوٍر الأُولى فرتَة ماقبَل الكمربي
 

:)Eras( األحقاُب

َوِهَي فرتاٌت زمنيٌة اأقلُّ من الدهِر، ومت تق�سيُم دهِر احلياِة الظاهرِة اإلى ثالثِة اأحقاٍب، ِهي من الأقدِم اإلى الأحدِث كما 
يلي:

.) 1 .Paleozoic Era(      حقُب احلياِة القدميِة
 .) 2 .Mesozoic Era(   حقُب احلياِة املتو�سطِة
.) 3 .Cenozoic Era(      حقُب احلياِة احلديثِة

 
:)Periods( أّما العصوُر

َفِهَي فرتاٌت زمنيٌة اأقُل من الأحقاِب، اأَْي اأَنَّ احلقَب مق�سمٌة اإلى جمموعٍة من الع�سوِر، وقد جاءْت ت�سميُتها من اأ�سماِء 
اأماكَن، اأو قبائَل، اأو اأ�سماِء �سفاٍت ا�ستهرْت بها تلَك الفرتُة الزمنيُة.

:)Epochs( والعهوُد

.)Ages( ِهَي فرتاٌت زمنيٌة اأقلُّ من الع�رِس اأَْي اأَنَّ الع�رَس مق�سٌم اإلى جمموعٍة عهوٍد تنق�سُم بدوِرها اإلى اأعماٍر

و�سوَف نوجُز اأَهمَّ مكوناِت، و�سفاِت مقيا�ِس الّزمِن اجليولوجيِّ من الأقدِم اإلى الأحدِث على النَّحِو الّتايل:
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:)Hadean Eon( 1. دهُر الالحياِة
وقد امتدَّ ِمْن 4600 مليوِن �سنٍة حتى 3800 مليوِن �سنٍة، وتتميُز هذِه الفرتُة بعدِم وجوِد �سجٍل �سخريٍّ وا�سٍح ميثُل هذا 

الدهَر على كوكِب الأر�ِس، بينما توجُد �سخوٌر تنتمي لهذِه الفرتِة على الكواكِب الأخرى. 

َوِمْن اأهمِّ اأحداِث هذِه الفرتِة الزمنيِة تكّوَن:
: الغالُف ال�صخريُّ

فى هذا الدهر متَّ ت�سكيُل الأَر�ِس حيُث كانْت كتلًة من�سهرًة وبفعِل التمايِز الكيميائيِّ هبطِت العنا�رُس الثقيلُة مكونًة 
البازلِت،  الق�رسَة الأر�سيَة، وكانْت رقيقًة ومكونًة من  بعُد مكونًة  فيما  العنا�رُس اخلفيفُة والتي بردْت  ، وطفِت  الّلبَّ
وخالَل هذِه الفرتِة تكونِت الّدروُع ال�سخريُة حيُث اإنَّها الأنويُة الّتي تكونْت حوَلها القاراُت احلاليُة وت�سُم اأقدَم اأنواِع 

ال�سخوِر املعروفِة على الأر�ِس من ال�سخوِر الناريِة، واملتحولِة.
: الغالُف اجلويُّ واملائيُّ

َن يف هذِه الفرتِة الغالفاِن اجلويَّ واملائيَّ من الن�ساط الربكايِن. حيُث انطلقْت كمياٌت �سخمٌة من الغازاِت اأَهُمها  تكوَّ
بخاُر املاِء، وثاين اأُك�سيِد الكربوِن، وغازاٌت اأُخرى، ويطَلُق على هذِه الظاهرِة التفريُغ الغازيُّ Out gassing َوِهَي 

. امل�سوؤولُة جزئًيا عن تكويِن الغالفنِي املائيِّ واجلويِّ
َن بكمياٍت  ، بل تكوَّ َوَقْد َثُبَت اأَنَّ الأك�سجنَي مل يتكّوْن يف اأيٍّ من الغالفنِي لأنَّ هذا الغاَز لينتُج من الن�ساِط الربكاينِّ

. ملحوظٍة بعَد ن�ساأِة احلياِة على الأر�ِس، واأثناَء عمليِة البناِء ال�سوئيِّ

:)Archean Eon( 2. دهُر احلياِة السحيقِة
وقد امتدَّ ِمْن 3800 مليوِن �سنٍة حتى 2500 مليوِن �سنٍة، وي�سمُل هذا الدهُر %28 من تاريِخ الأر�ِس. وقد �سهدِت 

الأَر�ُس خاللُه حتولٍت فيزيائيًة، وتغرياٍت مهمًة يف �سكِل احلياِة على الأَر�ِس.

َواأهمُّ خ�سائ�ِس هذِه الفرتِة نوجُزها فيما يلي:
ال�صخوُر:

تختلُف عِن ال�سخوِر الّتي تعلوها يف الّدهوِر الاّلحقِة يف اأَنَّها ترتكُب اأ�سا�ًسا من �سخوٍر بركانيٍة داكنِة اللوِن، وكمياٍت 
خوِر الربكانيِة. خوِر الر�سوبيِة الداكنِة نتيجَة جتويِة هذِه ال�سّ �سخمٍة من ال�سّ

خريِة يف تلَك الفرتِة ِهَي: ولوحَظ وجوُد نوعنِي من الأحزمِة ال�سّ
(  ذاُت درجِة حتّوٍل منخف�سٍة.    • 	Gneiss belts( اأحزمُة الني�س اجلرانيتي

• ذاُت درجِة حتّوٍل منخف�سٍة والّتي تدلُّ على الن�ساأِة املحيطيِة حيُث  	Greenstone belts(( اأحزمُة احلجِر الأخ�رِس
تتكوُن من �سخوٍر بركانيٍة و�سائديٍة )تدلُّ على انبثاِق الرباكنِي حتَت املاِء( متداخلًة مع �سخوٍر ر�سوبيٍة فتاتيٍة.
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وترجُع ت�سميُتها باحلجِر الأخ�رُس ب�سبِب احتواِئها على معادَن خ�رساَء داكنٍة مثِل الكلوريت والكيتنوليت نتجْت َعْن 
حتّوِل �سخِر البازلِت على امتداِد نطاقاِت الند�سا�ِس بنَي القاراِت الأوليِة.

وتتميُز معظُم ر�سوبياٍت الّدهِر باأَنها تكونْت يف بيئاٍت عميقٍة، وت�سمُل ال�سخَر اجلرايواكي Greywacke َوُهَو حُجٌر 
ا ت�سمُل احلجَر الطينيَّ Mudstone اأّما الروا�سُب القاريُة والبحريُة ال�سحلُة، فهَي  رماديُّ اللوِن خ�سُن التحبِب، واأي�سً

غرُي �سائعٍة نظًرا لأنَّ م�ساحَة القاراِت مل تكْن كبريًة يف هذا الدهِر.
تطوُر احلياِة:

متكَن العلماُء خالَل �سبعينّياِت القرِن املا�سي من التَّو�سِل اإلى اأَنَّ كلَّ املحتوى الأحفوريِّ لدهِر احلياِة ال�سحيقِة عبارٌة 
عن بكترييا، َوِهَي اأكرُث اأ�سكاِل احلياِة اخللويِة بدائيًة على الأر�ِس لعدِم وجوِد اأَنويٍة يف خالياها.

احلياِة  دهِر  بحاِر  فى  ال�سوئيِّ  البناِء  عمليِة  انت�ساِر  على  الأدلِة  اأو�سُح   Stromatolites ال�سرتوماتوليت  ووجوُد 
 )Blue Green Algae  نوٌع من الطحالِب اخل�رساِء املزرقِة( Cyanobacteria ال�سحيقِة، وقد لعبْت ال�سيانوبكرتيا

يف اإنتاِج )ال�سرتوماتوليت( وزاَد انت�ساُرها يف نهايِة الّدهِر مّما يعك�ُس زيادَة م�ساحِة البحاِر ال�سحلِة يف تلَك الفرتِة.
ِمْن ذلَك نخل�ُس اإلى اأَنَّ احلياَة يف دهِر احلياِة ال�سحيقِة ن�ساأْت يف مياٍه دافئٍة قليلِة امللوحِة خاليٍة من الأك�سجنِي على ق�رسٍة 

حميطيٍة بجواِر احليوِد املحيطيِة، َوَقْد كانْت احلياُة كلُّها ِمَن البكترييا امليكرو�سكوبيِة وحيدِة اخلليِة دوَن نواٍة.

:)Proterozoic Eon( 3. دهُر احلياِة االبتدائيِة
وقد امتدَّ ِمْن 2500 مليوِن �سنٍة حتى 600 مليوِن �سنٍة، ويعوُد اختالفُه َعْن دهِر احلياِة ال�سحيقِة اإلى تر�سيِب كمياٍت 
كبريٍة من الروا�سِب يف بحاٍر وا�سعٍة و�سحلٍة على حوافِّ )الدروِع ال�سخريِة( عك�َس ماكاَن عليِه الرت�سيُب يف دهِر 

احلياِة ال�سحيقِة.
كما اأَنَّ ال�سخوَر تاأثرْت بقدٍر اأقلَّ من الّتحوِل، وقد اجتاحِت الأر�َس عدُة فرتاٍت جليديٍة ُي�ستدلُّ َعلى ذلَك ِمْن وجوِد 
الكائناُت  ُثمَّ ظهرْت  اخلليِة،  بالكائناِت وحيدِة  بداأَ  اأحفوريٍّ  �سجٍل  اجلليدياِت. كما حتتوي �سخوُرُه على  روا�سِب 

عديدُة اخلاليا الّنباتيُة واحليوانيُة قرَب نهايتِه.

م خ�سائ�ِس هذِه الفرتِة، نوجُزها فيما يلي: َواأَهُّ
خوُر: ال�صرّ

ا وجوُد قواطَع ناريٍة معقدٍة ومتداخالٍت  اأ�سبحِت القاراُت يف تلَك الفرتِة اأكرَب حجًما، واأَكرَث �سمًكا ومييُز هذِه الفرتَة اأي�سً
منت�سِف  موؤك�سٍد، ويف  غرِي  لليورانيوم  احلاملِة  وال�سخوِر   ، ال�رسيطيِّ احلديِد  تكويناُت  ا  اأي�سً وتكونْت  قاعدية،  فوَق 

الدهِر تقريًبا �سادْت تكتونيُة الألواِح بنمِطها احلديِث.
، وتدلُّ  وال�سخوُر الر�سوبيُة عبارٌة َعْن اأنواٍع من احلجِر الّرمليٍّ �سواٌء اأكاَن اجلريواكي اأم الأركوز اأم حجٌر رمليٌّ نقيُّ
ن�سبُة الكوارتز العاليِة يف تلَك الفرتِة على تعدِد دوراِت التجويِة كما ُوجَدْت كمياٌت ِمَن احلجِر اجلرييِّ والدولوميت 



172

والّتي تدلُّ على اأَنَّ عمليَة الرت�سيِب حدثْت حتَت ظروٍف اأكرَث ثباًتا ِمَن الناحيِة التكتونيِة.

جُل الحفوريُّ لدهِر احلياِة البتدائيِة: ال�صرّ
 :Stromatolites ال�سرتوماتوليت

الأرفِف  م�ساحِة  زيــادِة  على  ذلَك  ويدلُّ  انت�سارها،  قمَة  الدهِر  هذا  يف  بلغت 
اأ�سكاُلها  ا  اي�سً وتنوعْت  ها.  لنموِّ املثلى  الرت�سيِب  بيئَة  متثُل  الّتي  ال�سحلِة  القاريِة 
كما اأَنَّها يف نهايِة الدهِر قّلْت وانح�رسْت انح�ساًرا �سديًدا. وال�ّسكُل )6–2( ميثل 

ال�سرتوماتوليت.

 :Algae الطحالُب
. وِمْنها الطحالُب وحيدُة اخلليِة ذاُت ال�ّسكِل الكرويِّ

:Ediacara الديكارا
ترجُع ت�سيمُتها اإلى تالِل )الديكارا( الواقعِة جنوِب اأُ�سرتاليا َوِهَي كائناٌت بحريٌة عديدُة 
اخلاليا رخوٌة لهيكليٌة تنتمي اإلى اجلوفمعويات مثِل الفنجانياِت وقناديِل البحِر واأ�سكاٌل 

�سبيهٌة باملَْرجان وال�ّسكُل )6–3( ميثُل اأحفورَة )اديكارا(.

ازدهرْت هذِه الكائناُت يف نهايِة دهِر احلياِة البتدائيِة، ولذلَك يطلُق على هذِه الفرتِة الع�رس )الديكاري(، ويالحُظ 
عدُم وجوِد كائناٍت هيكليٍة خالَل فرتِة ماقبَل الكمربي.

ال�سكل )6–2(: ال�سرتوماتوليت

ال�سكل )6–3(: اأحفورة اديكارا
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:)Phanerozoic Eon( 4. دهُر احلياِة الظاهرِة
وهو ممتدَّ ِمْن 600 مليوِن �سنٍة م�ست حتى الآن، ويق�سُم هذا الدهُر اإلى ثالثِة اأحقاٍب ِهَي: القدميُة واملتو�سطُة واحلديثُة 

و�سوَف نتناوُل كلَّ حقٍب بالتف�سيِل كما يلي:

)Paleozoic  Era( ِحَقُب الحياِة القديمِة

ُتق�سُم هذِه احلقُب اإلى جزءيِن ُهما:
 - الكمربي  الأقدِم:  ِمَن  ِهَي  ع�سوٍر  ثالثَة  ت�سمل  والّتي   :) � Early Paleozoic( املبكرة  القدميِة  احلياِة  ِحَقُب 

الأردوفي�سي- ال�سيلوري.
 - الديفوين  الأقدِم:  من  ِهَي  ا  اأي�سً ع�سوٍر  ثالثَة  وت�سمُل   :) � Late Paleozoic( املتاأخرِة  القدميِة  احلياِة  ِحَقُب 

الكربوين - الربمي.

:Early Paleozoic  ِحَقُب احلياِة القدميِة املبكرِة
سوَف نستعرُض فيما يلي أَهمَّ السماِت الرئيسيِة لتلَك الفترِة:

 :Plant Life اأوًل: احلياُة النباتيُة
الطحالِب  تتمثُل يف  ال�سيلوري وكانْت  الكمربي والأردوفي�سي، ومعظم  متاًما يف كلٍّ من  مائيًة  النباتيُة  احلياُة  كانِت 
البحريِة، وما ينتُج َعْنها من �سعاٍب وطبقاٍت جرييٍة �سميكٍة. اأّما يف نهايِة )ال�سيلوري( فقد بداأْت تظهُر النباتاُت الع�سبيُة 

ها على الياب�سِة، َوِهَي متثُل اأّوَل �سورٍة نباتيٍة على الياب�سِة. ها فى املاِء، وبع�سُ التي يعي�ُس بع�سُ

:Animal Life ثانًيا: احلياُة احليوانيُة
اأ. احلياُة احليوانيُة الالفقاريُة:

متَّ ر�سُد اأكرَث من 1500 نوٍع من الالفقارياِت، وِمْن اأَهمِّ املجموعاِت يف تلَك الفرتِة: 
الأرجِل  مف�سلياِت  تتبُع  ِوَهِي   :) 1 .Trilobites( )ترايليوبيت(  الف�سو�ِس  ثالثيُة   
ومتثُل %75 ِمْن اأحافرِي الكمربي َوِمْنها ما مييُز الع�رَس الأردوفي�سي، الّتي توجُد يف 

- يف راأ�ِس اخليمِة. كما يف ال�سكل )6–4(  جبِل القمِر اجلنوبيِّ

Phanerozoic Eon 6-3        دهُر احلياِة الظاهرِة  

�سكل )6–4(: ترايليوبيت
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�سكل  الّرباعيُّ  املَْرجاُن  ظهَر   :) 2 .Tetra Coral( الرباعيُّ  املَْرجاُن    
القدميِة  احلياِة  وانت�رَس يف يف ع�سوِر حقِب  الأردوفي�سي،  )6–5( يف 
الّنقِب  َوُعرِثَ عليِه يف وادي  الفرتِة،  لتلَك  َمْرجانيًة مميزًة  �سعاًبا  مكوًنا 
اأَنَُّه انت�رَس انت�ساًرا وا�سًعا يف الديفوين، واندثر يف  اإّل  يف راأ�ِس اخليمِة. 

الع�رِس الربمي.

(: ِهَي جمموعٌة على جانٍب كبرٍي من الأهميِة يف حتديِد الأعماِر  3 .Graptolite( اجلرابتوليت
ل�سخوِر الأردوفي�سي وال�سيلوري- َوُعرِثَ عليها يف جبِل القمِر اجلنوبي يف راأ�ِس اخليمِة، 
وتتميُز باأنَّها تعي�ُس طافيًة وبالّتايل َفِهَي من الأحافرِي املر�سدِة. وال�ّسكُل )6–6( مثاٌل على 

ذلَك.

ب. احلياُة احليوانيُة الفقاريُة:
ظهرْت الفقارياُت كالأ�سماِك عدميِة الفكوِك يف تلَك الفرتِة، ولكنَّها كانْت نادرًة، ومل تنت�رْس اإِّل يف نهايِة ال�سيلوري.

:Tectonic Events  ثالًثا: الأحداُث التكتونيُة
تاأثرْت طبقاُت حقِب احلياِة القدميِة املبكرِة باحلركِة الكالدونيِة البانيِة للجباِل الّتي ن�سطْت يف الع�رسيِن الأردوفي�سي 

وال�سيلوري. 
القارِة  اأمريكا اجلنوبيِة واإفريقيَة و�سبِه  القاراِت احلاليِة:  •بداأْت هذِه الفرتُة بوجوِد قارِة اجلندوانا والّتي ت�سمُل من  	

الهنديِة واأ�سرتاليا.
الربيطانيِة،  اجلزِر  من  وجزًءا  ال�سماليِة،  اأمريكا  احلاليِة  القاراِت  من  ت�سمُل  والّتي  اللورا�سيا  قارُة  تكونْت  •كذلَك  	

واأجزاًء من اآ�سيا و�سماِل اأوروبا.

:)Late Paleozoic( ِحَقُب احلياِة القدميِة املتاأخرِة 
سوَف نستعرُض فيما يلي أَهمَّ السماِت الرئيسيِة لتلَك الفترِة:

اأوًل: احلياُة النباتيُة:
بلغْت  فقْد  الكربوين  نهايِة  ّما يف  اأَ الفرتِة،  بدايِة  واأوراٌق يف  لها جذوٌر و�سيقاٌن  اأر�سيٍة  نباتاٍت ع�سبيٍة  وتتميُز بظهور 
ال�سنوبرياُت  انت�رسْت  الربمي  الع�رِس  ويف   . احلجريِّ الفحِم  تكويِن  يف  �ساعَد  مّما  انت�ساِرها  اأوَج  البذريُة  ال�رساخ�ُس 

واأ�سبحْت املجموعَة الرئي�سيَة املميزَة.

�سكل )6–5(: املرجان الرباعي

�سكل )6–6(: اجلرابتوليت
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ثانًيا: احلياُة احليوانيُة:
اأ. احلياُة احليوانيُة الالفقاريُة:

ا�ستمرْت احلياُة احليوانيُة فى الّتنوِع وهي ِمَن املجموعاِت املهمِة يف هذه احلقب:
الفيوزولينا  َوِمْنها:  الكربوين  يف  انت�رسْت  والتي  اجلرييِة  لالأ�سداِف  املفرزة  الفورامينيفرا  1 .
ُعرِثَ عليها يف  ال�سكل )6–7( والّتي  ال�ّسكِل كما ُهو مو�سٌح يف  املغزليُة   )Fusulina(

كلٍّ ِمْن وادي البيح، وادي الغيِل ووادي حجيٍل يف راأ�ِس اخليمِة.

الديفوين  بحِر  يف  انت�ساًرا  املجموعاِت  اأكرُث  َوِهَي   :) 2 .Brachiopoda( امل�رسجياُت 
َوِمْن اأَ�سهِرها �سبرييفر )Spirifer( كما يف ال�سكل )6–8( والّتي ُعرِثَ عليها يف وادي 

البيِح ووادي غليلة يف راأ�ِس اخليمِة. 

الّتي   ) 3 .9–6( ال�سكل  يف  كما   :)Crinoids(البحِر زنابُق  وِمْنها  اجللد�سوكيات، 
، والّتي توجُد يف منطقِة خطِم ال�سكلِة  و�سلْت اإلى قمِة انت�ساِرها فى الع�رِس الكربوينِّ

يف �سلطنِة عمان.

 ) املحارياُت Pelecypods مثُل )البكنت Pecten( والّتي تظهُر يف ال�ّسكِل )6–10. 4
حيُث مّيَزْت الع�رَس الديفوين والتي تعي�ُس يف املياِه العذبِة.
احل�رساُت: انت�رست يف الكربوين، وكانت باأحجاٍم كبريٍة. 5 .

ب. احلياُة احليوانيُة الفقاريُة:
ومتيزُت هذِه الفرتُة بظهوِر، وانت�ساِر الفقارياِت الّتاليِة: 

الأ�سماُك املدرعُة والّتي ميزْت الع�رَس الديفوين )ع�رَس الأَ�سماِك(. 1 .
الربمائياُت ازدهرْت خالَل الع�رِس الكربوينِّ والربمي. 2 .

الزواحُف ظهرْت خالَل الربمي مثُل داميرتودون. 3 .

ثالًثا: الأحداُث التكتونيُة:
تقاربْت قارتا جندوانا ولورا�سيا لتكويِن القارِة العمالقِة الباجنيا Pangaea خالَل الع�رِس الربمي، وقد ن�سطْت احلركُة 

الهر�سينيُة Hercynian Orogeny يف الع�رِس الكربوينِّ مّما نتَج عنها تكويُن ال�سل�سلِة الهر�سينيِة.

�سكل )6– 10(: البكنت

�سكل )6–8(: �سبرييفر

�سكل )6–9(: زنابق البحر

�سكل )6–7(: الفيوزولينا

1mm
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)Mesozic Era( ِحَقُب الحياِة المتوسطِة

من 225 مليوِن �سنٍة اإلى 65 مليوِن �سنٍة )160 مليوِن �سنِة(
َوت�سمُل ثالثَة ع�سوٍر ِهَي ِمَن الأقدِم اإلى الأحدِث: الرتيا�سي– اجلورا�سي – الطبا�سريي

وسوَف نستعرُض فيما يلي أهمَّ السماِت الرئيسيِة لتلَك الفترِة:

اأوًل: احلياُة النباتيُة:
متيزْت احلياُة النباتيُة يف هذِه احلقِب مبجموعتنِي من النباتاِت ِهَي: 

جمموعُة عارياِت البذوِر: وهي الّتي ظهرْت يف نهايِة حقِب احلياِة القدميِة، و�سادْت خالَل حقِب احلياِة املتو�سطِة  1 .
مثُل ال�سنوبريات اأو املخروطيات.

جمموعُة مغطاِة البذوِر: والّتي ظهرْت خالَل الع�رِس الطبا�سريي، وا�ستمرْت حّتى الآَن. 2 .

ثانًيا: احلياة احليوانية: 
اأ. احلياُة احليوانيُة الالفقاريُة:

ها: متثلْت بالعديِد من املجموعاِت اأهمُّ
اجلورا�سي  ِمــَن  كلٍّ  يف  واجلــريي  ال�سيليكاتي  بنوعيها  انت�رسْت  الّتي  الإ�سفنجياُت  1 .

والطبا�سريي.

.) املَْرُجاُن ال�سدا�سيُّ والّذي انت�رَس يف الرتيا�سي كما يف ال�ّسكِل )6–11. 2

( والّتي  الّرخوياُت ذاُت امل�رساعنِي مثُل الرود�ست )Rudist( كما يف ال�ّسكِل )6–12. 3
انت�رسْت فى اجلورا�سي والطبا�سريي يف منطقِة جباِل الفايا بال�سارقِة. 

احلقِب  خالَل  �سادْت  والّتي   ) 4 .13–6( ال�ّسكل  يف  كما  الأمونيت  منها  الراأ�سقدميات 
الهامِة  الراأ�سقدميات  َوِمَن  نهايتِه.  يف  وانقر�سْت  بال�سارقِة،  الفايا  جباِل  منطقِة  يف 
والطبا�سريي  اجلورا�سي  يف  �سادْت  والّتي   )14–6( ال�سكل  يف  كما  البلمنيت  ا  اأَي�سً

ال�سدفِة حيُث  �سكِل  فى  الأمونيت  وتختلُف  اخليمِة،  براأ�ِس 
ب�سدفٍة  تتميُز  البلمنيت  بينما  ملتفٌة  �سدفٌة  لها  الأمونيت  اإِّن 

م�ستقيمٍة. 

�سكل )6–11(: املَْرجاُن ال�ّسدا�سيُّ

�سكل )6–12(: الرود�ست

�سكل )6–13(: المونيت �سكل )6–14(: البلمنيت
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ب. احلياُة احليوانيُة الفقاريُة:
َوِمْن اأهمِّ جمموعاِتها ما يلي: 

الأ�سماُك العظميُة: مثُل �سعاعيِة الزعنفِة َوِهَي الأكرُث انت�ساًرا. 1 .
الربمائياُت: حيث ُعرِثَ على �سجٍل لبقايا اأ�سالِف ال�سفادِع يف �سخوِر الرتيا�سِي.  2 .

 ،) 3 .Dinosaurs( الزواحُف: متثُل العالمَة الرئي�سيَة للحقِب، وخا�سًة الزواحُف العمالقُة املعروفُة بالدينا�سوراِت
نهايِة  حّتى  وجوُدها  وا�ستمرَّ  الرتيا�سي،  نهايِة  يف  مرٍة  لأوِل  ظهرْت  َوَقْد 

الطبا�سريي.
 ) 4 .Archaeopterx( الأركيوبرتك�س  يف  ممثلًة  مرٍة  لأوِل  ظهرْت  الطيوُر: 
كما يف ال�ّسكِل )6–15( خالَل الع�رِس اجلورا�سي حيُث ميثُل حلقَة الو�سِل 

بنَي الّزواحِف والطيوِر.
 

اأّما الثديياُت َفَقْد ظهرْت لأوِل مرٍة يف نهايِة الرتيا�سي، وتنوَعِت يف الطبا�سريي بنَي الثديياِت الكي�سيِة وامل�سيميِة.

:Tectonic Events ٍثالًثا: الأحداُث التكتونيُة
متيزْت يف بدايِتها بوجوِد قارٍة الباجنيا، لكْن مَتَّ متزيُقها يف نهايِة الطبا�سريي بوا�سطِة احلركِة الألبيِة.

)Cenozoic Era( ِحَقُب الحياِة الحديثِة

احليويَة  �سماِتها  الأَر�ُس  فيها  اأخذْت  الّتي  الفرتُة  َوِهَي  الأر�ِس،  املا�سيَة من عمِر  �سنٍة  مليوِن  وال�ستنَي  ت�سمُل اخلم�سَة 
والت�ساري�سيَة واجلغرافّيَة احلديثَة. وُتق�سُم هذه احلقُب اإلى ع�رسيِن ُهما: الثالُث–الّرابُع حيُث ُيَق�سُم الّثالُث اإلى خم�سِة 

عهوٍد ِهَي من الأقدِم اإلى الأحدِث كما يلي: 
الباليو�سني - الأيو�سني–الوليجو�سني -  امليو�سني–البليو�سني 

ُم اإلى عهديِن ُهما ِمَن الأقدِم اإلى الأَحدِث: البلي�ستو�سني–الهولو�سني اأّما الع�رُس الّرابُع َفُيْق�سَ
وفيما يلي استعراٌض ألهمِّ السماِت الرئيسيِة لهذِه احلقِب:

اأوًل: احلياُة الّنباتيُة:
اقت�رَس وجوُد معراِة البذوِر مثِل ال�سنوبرياِت يف املناطِق ذاِت املناِخ البارِد. 1 .
ظهوُر الع�سِب )احل�سائ�ِس( Grasses. 2 يف املناطِق ذاِت املناخاِت الدافئِة.

�سكل )6–15(: الركيوبرتك�س
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ثانيًا: احلياُة احليوانيُة: 
اأ. احلياُة احليوانيُة الالفقاريُة:

الأّولياُت: 1 .
جداٍر  ذاُت  َوِهَي    ) • 	16–6( ال�ّسكِل  يف  كما  والدياتومات  الذهبيُة  الطحالُب  َوِهَي 
الأهميِة  ذو   )Diatomites( الدياتومايت  �سخُر  ِمْنها  َن  تكوَّ والّتي  �سيليكاتي، 

القت�ساديِة حيُث ُي�ستخَدُم يف �سناعِة املر�سحاِت والعوازِل.

 
(  َوِهَي اّلتي و�سلْت اأَْوَج انت�ساِرها فى هذِه احلقِب، كما يف  • 	Radiolaria( الراديولريا

ال�ّسكِل )6–17(.

الّتي ا�ستخدمْت يف نطاٍق وا�سٍع يف م�ساهاِة تتابعاٍت  •الفورامينيفرا من الأولياِت الهامِة  	
�سخريٍة تابعٍة للع�رِس الّثالِث، ومْن اأهمِّ اأنواِعها: النيوميوليت )Nummulites( كما يف 
ال�ّسكِل )6–18( واملوجودُة بوفرٍة كبريٍة يف مناطِق جبِل حفيت، مالقَط- مند�سَة- جباِل 

الفايا.

( والّتي و�سلْت  َوِمْنها الأو�ستوريا )Ostrea( كما يف ال�ّسكل )6–19. 2 الرخوياُت: 
الّثالِث، واملوجودِة يف جبِل: حفيت، ومالقَط ومند�سَة  الع�رِس  اأحجاٍم كبريٍة يف  اإلى 

وجباِل الفايا وراأ�ِس اخليمِة.

( املميزُة لعهِد  3 .Clypeaster( سوكيـاُت اجللـِد: ومنها  الكليبي�سرت�
امليو�سني كما هو وا�سٌح يف ال�سكِل )6–20(. 

ب. احلياُة احليوانيُة الفقاريُة:
انت�ساُر الأ�سماِك العظميِة الق�رسيِة، وكذلَك انت�ساُر الأ�سماِك الغ�رسوفيِة مثُل القر�ِس. 1 .

تطورْت الثديياُت حّتى �سادْت كوكَب الأَر�ِس حمَل الزواحِف الّتي انقر�سْت يف نهايِة الطبا�سريي. 2 .

ال�سكل )6–16(: الدياتومات

ال�سكل )6–17(: الراديولريا

�سكل )6–18(: النيوميوليت

�سكل )6–19(: الأو�ستوريا

�سكل )6–20(: الكليبي�سرت
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، وا�ستمرْت حّتى نهايِة امليو�سني وكاَن ِمْن اأَهمِّ نتائِجها تكويُن �سال�سِل  بداأْت احلركُة الألبيُة يف نهايِة الع�رِس الطبا�سرييِّ
جباِل الألِب يف و�سِط وغرِب اأوروبا–والهيماليا يف جنوِب �رسِق اآ�سيا )الهند(–الأنديز يف ال�ساحِل الغربيِّ لأمريكا 

ال�سماليِة، وغرِيها من اجلباِل ال�ساهقِة والعظيمِة.
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أواًل: اكتْب بأسلوبَك الخاصِّ التعريَف المناسَب لكلٍّ ِمَن المفاهيِم اآلتيِة

الدروُع ال�صخريُة.  � 

مبداأُ الوتريِة الواحدِة.  � 

اأحزمُة احلجِر الأخ�رِض.  � 

ثانًيا: اختِر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة:

1. اأيٌّ من الكائناِت احليِة الّتاليِة ميكُن العثوُر عليها يف طبقٍة واحدٍة؟ 
املَْرجاُن الرباعيُّ والفيوزيلينا.    . املَْرجاُن الرباعيُّ واملّْرجاُن ال�صدا�صيُّ

املَْرجاُن ال�ّصدا�صيُّ والفيوزيلينا.                          . البكنت واملرجاُن ال�ّصدا�صيُّ

2. ما ا�صُم الأحفورِة يف ال�ّصكل املقابِل؟
قنافُذ البحِر.  م�رضجياُت.                    

َمْرجاُن.  ترايلوبيُت.                    

3. ما تف�صرُيَك لن�صاأِة الغلِف اجلويِّ الأُويل للأر�ِض؟ 
حتلُل بقايا الكائناِت احليِة الدقيقِة.  عملياُت تعريٍة �صديدٍة.  
التحلُل ال�صعاعيُّ للنظائِر امل�صعِة.   . عمليُة التفريِغ الغازيِّ

؟  4. ما الرتتيُب ال�صحيُح لدهوِر مقيا�ِض الّزمِن اجليولوجيِّ
دهُر احلياِة ال�صحيقِة - دهُر اللحياِة - دهُر احلياِة البتدائيِة - دهُر احلياِة الظاهرِة 

دهُر اللحياِة - دهُر احلياِة ال�صحيقِة - دهُر احلياِة الظاهرِة - دهُر احلياِة البتدائيِة    
دهُر احلياِة الظاهرِة - دهُر احلياِة البتدائيِة  - دهُر احلياِة ال�صحيقِة - دهُر اللحياِة    

دهُر اللحياِة - دهُر احلياِة ال�صحيقِة - دهُر احلياِة البتدائيِة - دهُر احلياِة الظاهرِة  

أسئلُة التقومِي للفصِل الّسادِس
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5. ما املنطقُة الّتي ميكُن اأَْن نعرَث فيها على الأحفورِة املو�صحِة يف ال�صورِة يف ال�صكلِّ املقابِل؟  
خورفكان. َدبـا.     

حّتا.     . جبُل القمِر اجلنوبيِّ

؟  6. ما الع�رُض الّذي ظهَر فيه املَْرجاُن الرباعيِّ
الربمي     الأوردوفي�صي   الكمربي   الكربوين  

7. ما القارُة الّتي نتجْت ِمَن تقارِب كلِّ من قارتيِّ جندوانا ولورا�صيا؟ 
باجنيا اأُ�صرتاليا    اإفريقيا   اآ�صيا   

8. يف اأَيِّ منطقٍة من املناطِق الّتاليِة ميكُن العثوُر على اأحافرِي النميوليِت؟
)اأ و ب(        اأحزمُة الني�ض اجلرانيتي  جباُل الفايِة   جبُل حفيت  

9. ما الع�رُض الّذي انت�رضْت فيه ال�صنوبرياُت؟
ال�صيلوري     الثالث    الربمي   الأوردوفي�صي 

10. ما اأقدُم كائٍن ظهَر على �صطِح الأر�ِض من بنِي الكائناِت الّتاليِة؟
زنابُق البحِر الرتايلوبيُت    الطحالُب   املَْرجاُن ال�صدا�صيّ 

11. ما املنطقُة الّتي ُعرِثَ فيها على اأحافرِي الأمونيِت؟
وادي الّنقِب   جبُل القمِر اجلنوبيِّ   خطُم ال�صكلةِ  جباُل الفايا  

12. يف اأيِّ الفرتاِت الّزمنيِة ظهرْت تلَك املجموعُة من الكائناِت احليِة؟
حقُب احلياِة احلديثِة.

حقُب احلياِة املتو�صطِة. 
الع�رُض الكمربي.

الع�رُض الّرابع. 
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جمموعَة  ميثُل  والــّذي  التايل  ال�صكَل  13.  تاأمِل 
الأ�صئلِة  عِن  اأجْب  ُثمَّ  جيولوجيٍة،  قطاعاٍت 

الّتي تلي:
؟  ماعمُر طبقِة احلجِر الّرمليِّ � 

ال�صيلوري   اجلورا�صي  
الديفوين  الربمي  

يف  الأحفورُة  بها  تاأحفرْت  الّتي  الطريقُة  ما  � 

اأحدث طبقٍة يف القطاِع رقم )1(؟
التكربُن.    

الّت�رضُب باملعادِن.      
حفُظ الكائِن كامًل.   

القالُب والنموذُج.

14. اأَيٌّ ِمَن الأحداِث التاليِة )1، 2، 3، 4( لي�صْت يف مو�صِعها الزمنيِّ ال�صحيِح؟

الأحدث 
ظهوُر الإن�صاِن 1

تكّوُن البحِر الأحمِر 
�صيادُة الّزواحِف 

انت�صاُر الربمائياِت 2
ظهوُر اللفقارياِت 

الأ�صماُك املدرعُة 3
الإدياكارا4

الأقدُم 
)2(    )1(
 )4(    )3(

القطاع 1 القطاع 2

حجر رملي

القطاع 3

حجر رملي

حجر رملي
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 ثالًثا: ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مّما يلي:
عمليُة الّتمايز الكيميائيِّ خلَل دهِر اللحياِة.  � 

. ظاهرُة التفريِغ الغازيِّ � 

اندفاُع الرباكنِي حتَت املاِء خلَل دهِر احلياِة ال�صحيقِة.  � 

حتّوُل ال�صخوِر البازلتيِة على امتداِد نطاقاِت الند�صا�ِض بنَي القاراِت الأوليِة.  � 

قّلة م�صاحِة البحاِر ال�صحلِة خلَل دهِر احلياِة ال�صحيقِة.  � 

زيادُة م�صاحِة الأرفِف القاريِة ال�صحلِة خلَل دهِر احلياِة البتدائيِة.  � 

ازدهاُر املَْرجاِن الّرباعيِّ يف جميِع ع�صوِر حقِب احلياِة القدميِة.  � 

ن�شاُط احلركة الكاليدونية خالَل حقِب احلياِة القدميِة املبكرِة. � 

ن�شاُط احلركِة الهري�شينيِة خالَل حقِب احلياِة القدميِة املتاأخرِة. � 

انت�صاُر وازدرهاُر ال�رضاخ�ِض البذريِة يف حقِب احلياِة القدميِة. � 

ازدهاُر الّطحالِب الذهبيِة خلَل حقِب احلياِة احلديثِة.  � 

رابًعا: اذكْر َأهمَّ الفروِق بيَن كلٍّ مّما يلي:

البلمنيت و    الأمونيت     � 

حقُب احلياِة القدميِة املتاأخرِة و   حقُب احلياِة القدميِة املبكرِة   � 

اأحزمُة الني�ض اجلرانيتي و    احلديُد ال�رضيطيُّ     � 

      و   �

خامًسا: اختِر الكلمَة َأْو الّشكَل غيَر المنسجِم علمًيا، ُثمَّ برْر إجابَتَك:

اأوليجو�صني بل�صتو�صني   اأيو�صني    باليو�صني    � 

الأ�صماُك العظميُة ال�صعاعيُة بكنت    داميرتودون   الأ�صماُك املدرعُة   � 

�صرتوماتوليت او�صرتيا     نيميوليت   الدياتومات    � 

الرتيا�صي ال�صيلوري   الأوردوفيت�صي   الكربوين    � 

� 
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سادًسا: َأِجْب َعِن األسئلِة الّتاليِة:

ميثُل الر�سُم املجاوُر �ُسلََّم الّزمِن اجليولوجيِّ مو�سًحا عليه ن�ساأَة بع�ِس الكائناِت احليِة. 
ما الّدهُر اأو احلقُب الّذي ميثلُه كلُّ مكاٍن من الأماكِن املرقمِة يف الّر�سِم؟  � 

؟ اذكْر اأُ�س�َس عمِل مقيا�ِس الّزمِن اجليولوجيِّ � 

سابًعا: عالَم َيُدلُّ حدوَث كلٍّ مّما يلي:

وجوُد احلجِر اجلرييِّ والدولوميت خالَل دهِر احلياِة البتدائيِة. � 

وجوُد ال�سرتوماتوليت خالَل دهِر احلياِة ال�سحيقِة. � 

الفرتاُت اجلليديُة خالَل دهِر احلياِة ال�سحيقِة.  � 

وجوُد الفحِم احلجريِّ خالَل حقِب احلياِة القدميِة.  � 

انت�ساُر القواقِع املعروفِة بالبكنت خالَل الع�رِس الّديفوين. � 

ثامًنا: اقترْح تفسيًرا علمًيا لما يأتي:

تكّوُن اأحزمِة احلجِر الأخ�رِس خالَل دهِر احلياِة ال�سحيقِة.  � 

ندرُة الأحافرِي خالَل فرتِة ما قبَل الكامربي.  � 

تكّوُن طبقاٍت �سميكٍة من الفحِم احلجريِّ يف نهايِة الع�رِس الكربويّن.  � 

تكّوُن �سال�سِل اجلباِل الُعظمى خالَل حقِب احلياِة احلديثِة. � 
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