
 

 

      النسبي  قياس الزمن           :قياس الزمن 

 

 

  يعتمد العمر النسبي على مجموعة من المبادئ الجيولوجية في تأريخ األحداث الجيولوجية. 

   يؤرخ األحداث نسبة إلى ) بوساطة العمر النسبي يمكننا ترتيب الطبقات ترتيباً نسبياً زمنياً من األقدم إلى األحدث
 ( .بعضها البعض 

 طينا العمر النسبي عمراً محدداً لحدث ما ال يع. 

  اعتبرت أسساً للعمر النسبي هناك مجموعة من المبادئ التي . 

 عدم التوافق  - المضاهاة  –التتابع األحفوري  - المكتنفات  –والمقطوع القاطع  –تعاقب الطبقات :  المبادئ هي. 

 : الجيولوجية لإلحداثتقدير العمر النسبي  التي تمكننا من لجيولوجية المبادئ 

 

 

بية تكون أقدم الطبقات لألسفل وأحدثها لألعلى ما لم تكن هذه الطبقات قد تعرضت لعوامل الطي في أي تتابع للصخور الرسو  :  أنه  ينص على
 . والتصدع الشديد 

 

 

 

 .الطية المضطجعة  . 1         

 .  الصدع المعكوس  . 2        

الطبقات األقدم تكون فوق األحدث الن : ال يمكننا تطبيق مبدأ تعاقب الطبقات في حالتي الطيات المضطجعة والصدوع المعكوسة  :  "  علل"   
 . قلوب وتكون الطبقات مكررة في وضع عادي وم

 ( . طينية مقلوبة تشققات  –كاذب مقلوب تطبق  –نيم مقلوبة عالمات  –تطبق متدرج مقلوب )  .التراكيب األولية المقلوبة  -3       

 فالوضع الطبيعي للتطبق المتدرج تكون . حالة التطبق المتدرج المقلوب  ال يمكننا تطبيق مبدأ تعاقب الطبقات في :  علل
 .والوضع المقلوب ال يطبق القانون . الحبيبات الخشنة في األسفل والدقيقة في األعلى في الوضع الطبيعي 

 عالمات النيم  تكون التموجات على السطح  ألن . عالمات النيم المقلوبة حالة  ال يمكننا تطبيق مبدأ تعاقب الطبقات في :  علل
 .وضع العادي للطبقة الرملية بينما تكون على السطح السفلي في حالة الطبقات المقلوبة العلوي في ال

 ؟على ماذا نستدل من التراكيب األولية المقلوبة في حال العثور عليها في الطبقات وبشكل مكرر :  سؤال

 . مضطجعة  طيهوجود   على            

 

 .الجيولوجية بالنسبة لبعضها البعض  لألحداثترتيب  : العمر  النسبي 

 :الحاالت اآلتية لمبدأ في اال يطبق هذا 

 

 مبدأ تعاقب الطبقات  -1

 



 

 

 :باالعتماد على الشكل المجاور أجب عما يلي : سؤال 

 .بين تعاقب الطبقات الزمني من األقدم إلى األحدث  -

 . األحدث ( د )ثم ( ج ) األقدم ثم ( ب) 

 . ال يوجد أي سطح عدم توافق : كم سطح عدم توافق موجود  -

 ( .واحد فقط ) في الشكل    (دورات الترسيب )  كم تعاقب طبقي -

 

 

 

  ًمن المقطوع   ينص على أن القاطع أحدث عمرا. 

   من التداخل  الذي يقطعه تداخل ناري أو صدع سيكون أقدم عمراً  ( طبقات من الصخور الرسوبية )  فالتتابع الطبقي
 .الناري أو الصدع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبدأ القاطع والمقطوع  -2

 

 

 



 

 

 

  ر ال بد من أن يكون الفتات أقدم من الجسم الجسم الصخري الذي يحتوي فتاتا من جسم صخري آخ: ينص على أن

 .الصخري ذاته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ينص على أن كل طبقة أو مجموعة طبقات تكونت في زمن معين تحتوي على مجموعة معينة من األحافير تميز زمن

 . تكوينها وال تتكرر هذه األحافير مرة ثانية أثناء الزمن الجيولوجي 

 

 

 على أن الطبقات التي لها نفس التركيب الصخري والمعدني أو التي تحتوي على أحافير متشابهة تنتمي إلى نفس  ينص

 .العمر الجيولوجي 

  اختالف طبيعتها هناك طبقات لها نفس العمر الجيولوجي بالرغم من  "  : التي تواجه هذه القاعدة  من الصعوبات

 .." .الصخرية واالحفورية  

 

 مبدأ المكتنفات  -3

 

 

 مبدأ التتابع األحفوري  -4

 

 المضاهاة  مبدأ -5

 



 

 

 ضاهاة دقيقة لجأ العلماء الجيولوجيين إلى وضع القواعد التالية للتوصل إلى م: 

  الواحممد يالحمموض الترسمميب تسممتخدم فممي. 1: مميممزات هممذه الطريقممة  أهممم  :التشااابه الصااخري للطبقااات  .1

 –مثممل اللممون " تعتمممد علممى الخصمماخص الصممخرية للطبقممة الواحممدة  .3تسممتخدم  فممي المنمماطق المتقاربممة .2

الواحمد أو فمي  الترسميبي  فمي الحموض المضاهاة الصمخرية  تستخدم :علل  . " الخ .. .المسامية  –السمك 

وممن  لحموض آخمر تختلف من حموض للطبقات الخصاخص الصخرية ألن:  الجواب .  المناطق المتقاربة  

 . ألخرى جغرافية  منطقة 

كمالزركون والمونازيمت والمجنتيمت  " تعتممد علمى المعمادن الثقيلمة . 1: أهمم مميزاتهما  .المحتويات المعدنية .2

ألنهما أدلمة واضمحة  يعتممد : الجمواب . المعمادن الثقيلمة فقمط  االعتماد على هاذة فسر سبب" . والثورمالين 

 . عليها في المضاهاة مع طبقات صخرية أخرى من مناطق مختلفة بها نفس المحتوى المعدني 

يعتمد على مضاهاة الطبقات بين منطقتين مختلفتين إذا وجمدت همذه الطبقمات علمى :  التتابع االستراتجرافي .3

. كونجلوميرات سمميك  –طفوح بركانية  –حجر جيري  –طفل :  مثل . ر عادي أو ملحوظ هيخة تتابع غي

 .في مكانين مختلفين يكون دليال على تطابق عمر الصخور في المكانيين 

تعتمد علمى . 2طرق المضاهاة بين الطبقات وتقدير أعمارها    أهم. 1أهم مميزاتها  :المحتوى األحفوري  .4

 ( . علل) .تستخدم بين المناطق المتباعدة والمتقاربة معا  .3األحافير المرشدة   

تعتممد . 2.  للصاخور النارياةتعتممد علمى المضماهاة الصمخرية . 1أهم مميزاتها  :مضاهاة النظائر المشعة  .5

 .تعتمد على حساب عمر الصخر لمنطقة ما ومقارنته بمنطقة أخرى . 3. على وجود العناصر المشعة 

. لهما انتشمار واسمع مثمل الرمماد البركماني . 2تمثل فترة زمنية محمدودة  . 1 أهم مميزاتها :الطبقة المميزة  .6

طحا متزامنما تقمدم سم: العثور على طفوح  ممن الرمماد البركماني فمي منطقمة مما  : على ماذا نستدل  :سؤال 

 .تساعد في تحديد أعمار الصخور الحاوية لها والمضاهاة بيينها على مسافات كبيرة  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السطح الذي يفصل بين  -3 أو  تعرية في فترة زمنية محدودة -2 فترة انقطاع في الترسيب أو -1:  عدم التوافق هو

 . مجموعتين من الصخور أحدهما قديمة واألخرى حديثة 

 : أهم مميزات سطح عدم التوافق 

 . يمثل فجوة في السجل الجيولوجي  لألرض  -

ألنمه يمكمن بتحديمد همذه األسمطح  .بي للصمخور أهمية في التعمرف علمى المزمن النسم لسطح عدم التوافق :  علل -

" تمداخالت ناريممة  –تراكيمب جيولوجيمة  – عاقمب طبقمي ت )) التعمرف علمى أي  ضممور أو أحمداث جيولوجيمة 

 . وأيها أقدم وأيها أحدث 

 ( . أدلة عدم التوافق )  :عدم التوافق بين الصخور  أسطحكيف يمكننا التعرف على :  سؤال 

 .  تحتوي على فتات صخري من الطبقة السفلى وجود طبقة  الكونجلوميرات :  الشواهد الترسيبية .1

 .جودها في تتابع صخري بوكان يعتقد  األحافيرغياب أو اختفاء مجموعة من :  الشواهد االحفورية .2

 :وتتضمن :  الشواهد التركيبية .3

 ( . توافق انقطاعيعدم ) .وجود سطح غير مستو بين مجموعتين من الطبقات  -

 

 عدم التوافق  مبدأ -6

 



 

 

 ( . زاويتوافق عدم ) . لى وأسفل خط التماس بين الطبقاتف واضح في ميل الطبقات أعوجود اختال -

 ( . زاويتوافق عدم ) .يابها في الطبقات التي تعلوهاوغوجود صدوع في مجموعة من الطبقات  -

 ( . شبة توافق)  .في مجموعة من الطبقات وغيابها في الطبقات التي تعلوها  القواطع الناريةعدد من وجود  -

 ( . شبة توافق)  .فقط مؤثر بالتحول في الصخور أسفل السد الناري  سد ناريوجود  -

 هممو سممرد لألحممداث الجيولوجيممة لمنطقممة ممما مممن خممالل قطمماع جيولمموجي يوضممح تتممابع :    التقرياار الجيولااوجي

 . الطبقات من األقدم لألحدث 

 :هناك عدة مالحظات يجب مراعتها عند كتابة التقرير الجيولوجي 

 .وحركة رافعة ( خافضة )  هما حركة هابطة:  الحركات األرضية نوعان -

 الحركاة الرافعاةأم . عمليمة الترسميب فمي الوضمع األفقمي  ويصااحبهاي الى طغيان البحمر تؤد الهابطة الحركة  -
للطبقمات مثمل الثنمي أو الطمي  األفقميتغير على الوضع  وقد يصاحبهايصاحبها انحسار البحر وتوقف الترسيب 

 . أو التصدع أو التداخل الناري في الطبقات 

حمدث تحموال حراريماً يمكمن ي: التمي يقطعهما  الرسموبية  الصخورعلى  التأثير الحراري للتداخل الناريفي حال  -
 . االستدالل عليه من مشاهدة وجود خطوط تماس حرارية على حواف التداخل الناري او السد الناري 

 الحجمر صمخر الهمورنفلس أمما  يتحمول إلمى الحجمر الطينمي صخر الرخمام أمما  تتحول إلى الصخور الجيرية    -
 .صخر الكوارتزايت  يتحول يالرمل

 . ون بين فترتين من انحسار البحر هي مجموعة الرواسب التي تتك :الدورة الترسيبة  -

 

 

 

 -:يتم كتابة التقرير الجيولوجي كالتالي  

  الطبقات الرسوبية للمجموعة  سيبأدت إلى ترفي بداية المرحلة الترسيبية  غمرت المنطقة بمياه البحر

 .األولى  أفقيا  تحت سطح البحر 

  كنتيجة وتعرية و مياه البحرانحسار وصاحبها  ع هذه الطبقات أدت إلى ارتفا  رافعة أرضية حدوث حركة

 طيرافقها حدوث   (وحسب اللتركيب الجيولوجي الموجود في القطاع  أن وجدت  تذكر فقط ) ..... لذلك 

  ........أو تداخل ناري أو سد ناري أو صدع أو أو ميالن للطبقات 

  مرة أخرى وبدأت  مياه البحر وفي الحال بدأ الترسيب طغيانمما أدى إلى  حركة أرضية هابطةحدوث

 .تحت قاع البحر  في التكوين( العليا )المجموعة الحديثة 

   ثم عادت لتتأثر بعوامل البحر وانحسر  القطاع الجيولوجي أدت إلى رفع  رافعةحدوث حركة أرضية

 ..... .التعرية وهكذا 

 

 1+ عدد أسطح عدم التوافق =  عدد الدورات الترسيبة: وتحسب رياضيا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة األحداث الجيولوجية 

 الدليل الحدث الجيولوجي

 ةوجود الرواسب الملحي

 (ملح صخري ،انهيدريت، جبس ) 
   مناخ جاف شديد الحرارة بيئات ذات 

 بيئة شاطئية وجود الكونجلوميرات

 (النيم)وجود عالمات التموج 
المنطقة تأثرت في الماضي بتيارات بحرية ضحلة في بيئة شاطئية أو تأثرت 

 بتيارات هوائية في بيئة صحراوية

 التغير السريع في اتجاه وشدة تيار الماء في البيئات الشاطئية اذبوجود التطبق الك

وجود التراكيب األولية مقلوبة كالتشققات الطينية مقلوبة أو 

 عالمات النيم المقلوبة   أو التطبق الكاذب المقلوب
 وجود طية مضطجعة

 الترسيب المفاجئ خالل التيارات العكرة وجود التطبق المتدرج

 تيارات متغيرة الشدة واالتجاه المتقاطع وجود التطبق

 سيادة المناخ الجاف شديد الحرارة وتعاقب الفيضان والجفاف وجود التشققات الطينية

 

 



 

 

يمثل الشكل المجاور قطاعا جيولوجيا في منطقة ما ، 
 :التالية  األسئلةتفحصه جيدا ثم أجب عن 

  ؛ "  3"  أسفل الطبقة رقم . عدم التوافق حدد أسطح
  . " 6" رقم  أسفل الطبقة

  ما دليل عدم التوافق االول ؟ وجود طبقة كوجنلومريات. 
  ثالث دورات   ؟  كم عدد الدورات الرتسيبية .  
 صدع معكوس ؟ ما نوع الصدع يف القطاع .  
  قوة ضغط  الصدع ؟ ما طبيعة القوة اليت أدت إىل تكون

 .شديدة 
   طغيان حبري ؟ 6؛  5؛  4على ماذا يدل تتابع الطبقات .  
 صخور الرخام والكوارتزيت يف أي الطبقات ميكن أن جند فيها .  

  . " 4" زيت يف الطبقة رقم الكوارت . " 2" الرخام يف الطبقة رقم 
   وملاذا ؟ السد الناري أم الصدع أحدثأيهما  

 يقطعه والقاطع أحدث من املقطوع الصدع أحدث من السد الناري ألنه
 ن تطبيق مبدأ تعاقب الطبقات يف القطاع ؟ ملاذا ؟ ال بسبب وجود الصدع املعكوس هل ميك . 
  5، طبقة 4، طبقة 3،طبقة  2،طبقة 1طبقة :  من األقدم . " رتب األحداث اجليولوجية يف القطاع من األقدم إىل األحدث   ،

 ." األحدث . ، صدع 6تداخل ناري ، طبقة 
 اليت تعرضت هلا املنطقة مرتبة من األقدم إىل األحدث أكتب تقريراً يبني أهم األحداث .  

  . أفقي املنطقة كانت حتت سطح البحر حيث ترسبت طبقات احلجر الطيين واحلجر اجلريي يف وضع - 
 .البحر وتوقف الرتسيب وبدء التعرية وتكوين عدم توافق حدوث حركة رافعة أدت إىل احنسار -

  . واحلجر الرملي واحلجر الطيين رتسيب حيث ترسبت طبقات الكوجنلومرياتحدوث حركة هابطة أدت إىل بدء ال -
وتكوين سطح عدم  حدوث حركة رافعة أدت إىل حدوث تداخل ناري واحنسار البحر وتوقف الرتسيب وبدء التعرية -

  . توافق
  . ترسيب طبقة من احلجر اجلريي حدوث حركة هابطة أدت إىل  -
 .إىل وقتنا احلايل تصدع الطبقات وتوقف الرتسيب ومازالت املنطقة تتعرض للتعرية حدوث حركة رافعة أدت إىل -

 يعيش أبد الدهر بين الحفر     ومن ال يحب صعود الجبال  

 هل تحب أن تكون ممن المقدمة ؟؟؟؟؟: وأنت عزيزي 

 


