
: تمھید 
.ت وتتمیز باحتوائھا على مستحاثات وضع الصخور الرسوبیة على شكل طبقاتت

ما ھي المستحاثات وما أھمیتھا في تحدید أوساط الترسب القدیمة ؟-: تساؤل 

: 1نشاط * 

.94ص 2و1اعتمادا على الوثیقتین -

.استخرج األشكال التي توجد علیھا المستحاثات -1

.تعریفا لكل من المستحاثة واالستحاثة اقترح -2

. و المستحاثات الطبقاتیةللمستحاثات السحنیةخاصیات1استخرج من الوثیقة-3

:الحـــــــــــل * 

...) رأسیات األرجل ( على أشكال مختلفة منھا قوالب داخلیة أو قوالب خارجیة المستحاثات توجد-1
...).قواقع –كأسنان القرش (أو أجزاء صلبة ..) .بصمات أوراق السرخس ( أو بصمات 

:تعریف المستحاثة واالستحاثة -2

.أو بصمات أو بقایا لكائنات حیة قدیمة ثم االحتفاظ بھا في الصخور الرسوبیة أثارھي : المستحاثات -

أو بأجزائھا داخل ھي مجموع العملیات التي تؤدي إلى االحتفاظ بالكائنات الحیة أو بآثارھا : االستحاثة -
.الرواسب بعد موتھا 

:یمكن العثور على الجثث بأكملھا إذا توفرت بعض الظروف  مثل : ملحوظة 

.جثة الماموت صائنة عثر في ثلوج سیبیریا على : الثلج  -

.وجدت داخل الطمي المالح ببلونیا جثث مماثلة للماموت ولكن بدون وبر : الطمي والوحل -

عنبر بعد مرور الزمن والذي یحبس بداخلھ إلىج أشجار الصنوبر الصمغ الذي یتحول تنت: العنبر -
. حشرات كاملة 

.ثات السحنیة و المستحاثات الطبقاتیةالمستحا-3

خرة د  البحر في صوجود قنف: ن  مثال ھي مستحاثات تمیز وسط ترسب معی: المستحاثات السحنیة * 
.سبت في وسط بحري شاطئي رسوبیة یدل على أن ھذه األخیرة تر

.) عاشت لفترة جیولوجیة طویلة وممثلة حالیا ( توزیع زمني طویل -: خاصیاتھا 

) تمیز وسط ترسب معین ( توزیع جغرافي محدود -



توجد : مثال . جیولوجیة معینة ھي مستحاثة عاشت وانتشرت بكثرة خالل فترة : ستحاثة الطبقاتیةالم* 
.فقط األولثالثیة الفصوص في رواسب الحقب مستحاثة

)عاشت فترة زمنیة قصیرة ثم انقرضت ( توزیع زمني قصیر -:  خاصیاتھا 

) توجد في أوساط ومناطق متعددة وبكثرة ( توزیع جغرافي شاسع -

.لك المالحظة حالیا أ یعتبر سیاق األحداث القدیمة و تسلسلھا یشبھ تھذا المبد: لیة امبدأ الح* 

:  2نشاط 

.95ص 4و3اعتمادا على الوثیقتین -

ماھو المبدأ .لفھم األحداث التي شھدتھا األزمنة الجیولوجیة القدیمة على ماذا یعتمد الجیولوجیون  -1
الذي یستعملونھ ؟

.بین أن المستحاثات التي ثم العثور علیھا في واد عكراش مستحاثات سحنیة -2

.4المالحظة في الوثیقة وطبقة السجیل وسط ترسب طبقة الكلسد  حد-3

:الحــــــــــــل * 

لفھم األحداث التي شھدتھا األزمنة الجیولوجیة القدیمة  یعتمد الجیولوجیون على المعلومات - 1- 1
ملونھ ھو مبدأ المبدأ الذي یستع. المحصل علیھا انطالقا من دراسة مختلف الظواھر الجیولوجیة الحدیثة  

. الحالیة 

علیھا  في منطقة عكراش توجد مثیالتھا حالیا في البحار یمكن اعتبارھا العثورالمستحاثات التي ثم  -2
.مستحاثات سحنیة 

:نستنتج أناعتمادا على مبدأ الحالیة وعلى خاصیات المستحاثات یمكن -3

.طبقة سجیل عكراش توضعت في وسط بحري عمیق -

. قة كلس عكراش توضعت في وسط بحري غیر عمیق طب-

:خالصــــــــــــة 

قواقع –أسنان -عظام ( عبارة عن بقایا األخیرةتتمیز الصخور الرسوبیة باحتوائھا عل مستحاثات ، ھذه 
.توضع الرواسب أثناءلكائنات حیة قدیمة والتي كانت تعیش في الوسط بصمات أو...)دروع 

السحنیة وسطا معین وبالتالي تمكننا من تحدید وسط وظروف الترسب القدیم وذلك وتمیز المستحاثات
.انطالقا من مقارنتھا مع عیش مثیالتھا الحالیة ویتم االعتماد في ھذه المقارنة على مبدآ الحالیة 

ھي مستحاثات عاشت وانتشرت بكثرة خالل فترة جیولوجیة معینة ویتم : المستحاثات الطبقاتیة-
.تماد علیھا في التاریخ النسبي االع



تمكن الجیولوجیون من وضع سلم الزمن الجیولوجي معتمدین على مجموعة من الطرق :تمھیــد 
:والمبادئ

ماھي ھذه الطرق والمبادئ ؟ مما یتكون السلم االستراتیغرافي ؟-:  تساؤالت 

principe de superposition: مبدأ التراكب -أ

.رسوبیة أحدث عمرا من التي توجد أسفلھا وأقدم عمرا من التي تعلوھا تعد كل طبقة -

.principe de continuité:  مبدأ االستمراریة –ب 

إذا كانت طبقة رسوبیة محدودة بسریر وسقف وكانت لھا سحنة معینة فان لھا نفس العمر على 
.                                            طول امتدادھا 

B وB' الطبقة ( محدودتان بسقف لھما نفس العمر لكونھماA (وبسریر ) الطبقةC ( وأیضا لھما نفس
.السحنة 

principe d'identité paléontologique:مبدأ التماثل –ج 

المستحاثات الطبقاتیة الجیدة الواحدة تعد من نفس العمر كل التشكالت الصخریة التي تحتوي على نفس 
. على األقل 

:تمریــــن مدمـج * 

)96ص 2الوثیقة ( Bباستعمال مبدأ التراكب حدد التأریخ النسبي للطبقة -1

الوثیقة ( 'BوBالطبقتین استعمال مبدأ االستمراریة ومبدأ التماثل االستحاثي لمقارنة التأریخ النسبي -2
).96ص 2

:ــــــل الحـ

.Cوأقدم من الطبقة Aمن الطبقة  أحدتBالطبقة -1



لھما نفس العمر لكونھما تحتویان على نفس المستحاثات وأنھما توجدان بین طبقة 'BوBالطبقتان-2
.Km6طول امتدادھما  ذات نفس العمر على ) C(وطبقة سقف) A( سریر

)( 14غیر قارة  مثل الكربون التأریخ المطلق یعتمد على النشاط اإلشعاعي لعناصر *  14C متواجدة في
یمكن النشاط اإلشعاعي لھذه العناصر من إعطاء عمر مطلق بمالیین . المعادن أو في المستحاثات 

.السنین 

.97ص 3اعتمادا على معطیات الوثیقة : نشاط  * 

.الممیزة لكل حقب جیولوجي حدد المستحاثات الطبقاتیة-1

.راتیغرافي الطرق المعتمدة في وضع السلم االستبإیجازما سبق لخص اعتمادا على -2

:الحـــــــــــــل 

:المستحاثات الممیز لكل حقب جیولوجي -1

.األولالجیولوجيثالثیة الفصوص والغونیاتیت و المغزلیة تمیز الحقب-

.الثاني الجیولوجي األمونیت خاصة والبلمنیت  تمیزان الحقب -

.اصة والفیولین تمیزان الحقب الجیولوجي الثالثالنمیة خ-

: خالصة -2

:لوضع السلم االستراتیغرافي یعتمد الجیولوجیون على مجموعة من الطرق والمبادئ أھمھا 

الجیدة مستحاثات الطبقاتیةة من خالل االعتماد خاصة على الالتأریخ النسبي للتشكالت الرسوبی-
.والتراكب مبدأي االستمراریة إغفالدون 

غیر القارة العناصرلبعضاإلشعاعيالتأریخ المطلق للتشكالت الرسوبیة باالعتماد على النشاط 
.مالیین السنین إلىالذي یمكن قیاسھ تقسیم الزمن الجیولوجي 

شھدت األزمنة الجیولوجیة تعاقب فترات تجاوز وفترات تراجع البحار القدیمة على المجال : تمھیـــد 
.ري القا

كیف یمكن تحدید زمن التجاوزات والتراجعات البحریة بمنطقة معینة ومعرفة التشكالت -: تساؤالت  
الجیولوجیة المطابقة لدورة رسوبیة ؟



:98ص 1اعتمادا على الوثیقة : نشاط 

.جوراسي السفلي والمتوسط المغرب خالل الشمال صف تطور المجال البحري - 1

.اوز والتراجع عرف ظاھرتي التج-2

.عرف الدورة الرسوبیة -3

:الحــــــــــــل 

:یمكن أن نستنتج 1من خالل الوثیقة -1

)Liasاللیاس ( أن الشمال المغربي عرف تجاوزا بحریا خالل الجوراسي السفلي -

).Bathonienالباتوني ( كما عرف تراجعا بحریا خالل الجوراسي المتوسط -

:التجاوز والتراجع تعریف ظاھرتي -2

. ھو اجتیاح میاه البحر للمجال القاري لفترة جیولوجیة معینة :التجاوز البحري * 

الوراء إلىمن جدید بعد تراجع میاه البحر األرضھو بروز المجال القاري لسطح : التراجع البحري * 
.

.ھو تعاقب تجاوز وتراجع بحري متتالیین : الدورة الرسوبیة * 

99ص 2الوثیقة :نشاط 

حدد زمن حدوث التجاوزات والتراجعات البحریة بالضفة 2اعتمادا عل معطیات الوثیقة -1
.الیسرى لنھر أبي رقراق 

.سین تجاوزیة تنتمي لدورة رسوبیةبین أن سلسلة طبقات المیو-2

.مثل بواسطة رسوم تخطیطیة مراحل ترسب طبقات المیوسین -3

:الحــــــــــــــل 

خالل زمن )تجاوز بحري ( الرملي الخشن والبیلیت في وسط بحري عمیق ترسب الحجر-1
األولمن الحقب 

األول ویدل على ذلك  أن ھذه األخیرة تراجع بحري بعد تكون طبقات الحقب ثم -
.D1استسطحت وتعرضت للحت وتبین ذلك من خالل التماس الغیر عادي 

:خالل ھذه الفترة العمق یزداد ).وسین المی(ثم ھناك تجاوز بحري  من جدید في بدایة -



.ترسب طبقة الرصیص+ 

طبقة الكلس ثم  بعد ذلك+

.السجیل ثم أخیرا طبقة+ 

الذي یدل D2ھناك تراجع بحري بعد ترسب طبقات المیوسین ویتبن ذلك من خالل التماس -
.سطحت وتعرضت للحت آن صخرة السجیل استعلى 

.ایة الحقب الرابع تجاوز بحري من جدید في بد-

عمق ترسب طبقات المیوسین یزداد من أسفل السلسلة إلى أعلھا وبالتالي تعتبر سلسلة -2
تجاوزیة   وبما أن ھذه الطبقات ثم  في فترة جیولوجیة تفصل بین تجاوز وتراجع بحري 

. فإنھا تنتمي لدورة رسوبیة  

)انظر الرسم (.ینمثل بواسطة رسوم تخطیطیة مراحل ترسب طبقات المیوس-3




