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الوحدة السادسة

.الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السالسل الجبلية وعالقتها 

.        بتكتونية الصفائح       

ينتج عن حركية صفائح الغالف الصخري، انفتاح المحيطات، والذي يعوضه تقارب الصفائح في مناطق 
  . أخرى حيث تتشكل السالسل الجبلية

  وف تشكل السالسل الجبلية ؟ وما هي أنواعها ؟         فما هي ظر
           وما هي الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السالسل الجبلية الحديثة ؟ 

           وما عالقتها بتكتونية الصفائح ؟
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  الفصل األول

.السالسل الجبلية الحديثة وعالقتها بتكتونية الصفائح 

  السالسل الجبلية الحديثة تضاريس بارزة على سطح األرض، ارتبط تشكلها بحركية الصفائح :مقدمة
  .خالل األزمنة الجيولوجية القديمة             التكتونية

      ما عالقة السالسل الجبلية الحديثة بتكتونية الصفائح ؟             
  يثة ؟ وما هي مميزاتها ؟ ما هي أنواع السالسل الجبلية الحد                
   ما هي أبرز التشوهات التكتونية المميزة للسالسل الجبلية الحديثة ؟                

Ι – 1 لوحة 1أنظر الوثيقة  . الحديثة وعالقتها بتكتونية الصفائح الجبليةأنواع السالسل.

:1الوثیقة

�����������ΔѧϴτϴΤϣ�Γήθѧϗ�ϭ�ΔѧϳέΎϗ�Γήθѧϗ�ϩϮѧϠόΗ�ϱϮѧϠόϟ�˯Ωήϟ�Ϧϣ�˯ΰΟ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗ�ˬήϴϔγϮϨϴΘγϷ�ϰϠϋ�ΔϴϓΎσ�ΔΒϠλ �ϊ τϗ�ϲϫ�ΔϳήΨμϟ�Ύϔμϟ
  .یشكل مجموع الصفائح الغالف الصخري للكرة األرضیة. أو ھما معا

�����ΔτϳήΨϟ�ϞΜϤΗ������ΔϴϧϮΘϜΘϟ�Ύϔμϟ�Ϣϫ����ξ όΒѧϟ�ΎϬπόΒΑ�ΎϬΘϗϼϋϭ������ΔѧτϳήΨϟ�ϞѧΜϤΗϭ�������ϝίϻΰѧϟ�έΆѧΑϭ�ϦϴϛήѧΒϠϟ�ϲѧϓήϐΠϟ�ϊ ѧϳίϮΘϟ�
  .على مستوى الكرة األرضیة

 وعلى مكتسباتك ذكر بممیزات حدود الصفائح ؟2 و 1اعتمادا على الخریطة)1
   ألرضیة التوزیع الجغرافي للسالسل الجبلیة الحدیثة على مستوى الكرة ا3تمثل الخریطة.  

.عتماد على ھذه الخریطة والخرائط السابقة، حدد تموضع السالسل الجبلیة الحدیثة باال)2
  . صنف ھذه السالسل الجبلیة حسب مواضع تواجدھا)3

صفیحة القطب الجنوبي

الصفیحة 
الھندوسترالیة

صفیحة المحیط الھادي

ة صفیح
نازكا

صفیحة أوراسیا

صفیحة أمریكا الشمالیة

صفیحة أمریكا 
الجنوبیة

الصفیحة 
اإلفریقیة

0°

60°

60°

ذروات وسط مناطق الطمرمناطق التباعد  1الخریطة 
 محیطیة
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الصفيحة التكتونية هي قطعة من الغالف)1
   الصخري شاسعة وهادئة، تحدها مناطق 
  . ضيقة ذات نشاط بركاني وزلزالي كثيف

:وتتميز حدود الصفائح بـ 

تتموضع وسط المحيط: مناطق التباعد، 
. الوسط محيطيةالذرواتوتتمثل في  

مناطق التقارب أو التجابه وتتكون من:
o مناطق الطمرSubduction

.حيث تنغرز صفيحة تحت أخرى       
o مناطق الطفوObduction

  یزحف الغالف الصخري المحیطي حيث        

.فوق الغالف الصخري القاري         
o مناطق االصطدامCollision

.حيث تصطدم كثلة قارية مع أخرى       

تحتك صفيحة بأخرى: مناطق االحتكاك.

مع حركة أفقية للصفيحتين.

تتموضع السالسل الجبلية الحديثة على )2
  مستوى مناطق التقارب بين الصفائح التكتونية، 
  مما يدل على وجود عالقة بين حركية الصفائح 

.وتشكل السالسل الجبلية الحديثة

: ثالثة أنواع هيإلىيمكن تصنيف السالسل الجبلية الحديثة )3

 تتشكل في مناطق الطمر بين صفيحة محيطية وصفيحة أخرى: سالسل الطمر.

 قاريتين تنتميان لصفيحتين مختلفتينكثلثينتتشكل اثر اصطدام : سالسل االصطدام .

 تنتج عن طفو أو تراكب غالف صخري محيطي فوق غالف صخري قاري : سالسل الطفو
.ينتميان لصفيحتين مختلفتين

ΙI –خصائص السالسل الجبلية الحديثة .  
سالسل الطمر 

2 لوحة 1 وثيقة مثال جبال األنديز :ية لمناطق الطمر الخاصيات البنيوية والجيوفيزيائ–          أ 

  في منطقة التجابه بين صفيحة المحيط الهادي وصفيحة)سالسل الطمر (تتموضع جبال األنديز)1
  :الهامش النشيط بظواهر جيولوجية خاصة أبرزها هذا يتميزو. أمريكا الجنوبية     

وجود حفر محيطية عميقة.  

مستوىا على مستوى مائل يسمى زلزالية شديدة تنتظم بؤره Benioff.

درجة الحرارة غير موازية لسطح األرض، بلثوابت، حيث أن خطوط ة حرارياتشذوذ  
   يفسر الجيوفيزيائيون هذه. Bénioff مستوىنحو العمق حسب سطح مائل موافق ل تنغرز     

  .بانغراز صفيحة باردة باألستينوسفير الساخن  الشذوذات    

 عنيفة تؤدي إلى قذف صهارة أنديزيتة يسبب تبردها المرحلي صخرة ذات بنيةبركانية 
.Andésite         ميكروليتية تسمى األنديزيت 

2الخریطة 

زالزل

براكین

جبال 
مالياياله

جبال
األنديز

جبال
عمان

5000 km

األلب

3لخریطة ا
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 تتكون صخرة األنديزيت من مادة غير متبلورة تدعى عجين أو زجاج، وبلورات كبيرة الحجم)2
 نتكلم عن بنية لدى. ، وبلورات صغيرة الحجم تدعى ميكروليتات)بيروكسينالبالجيوكالز و ال(

:ميكروليتية، الشيء الذي يدل على أن صخرة األنديزيت تشكلت عبر مراحل

تبريد بطيء في العمق مكن من تشكل البلورات الكبيرة.

تبريد سريع على السطح ترتب عنه تشكل الزجاج والميكروليتات.

.الخاصیات البنیویة والجیوفیزیائیة لمناطق الطمر: 1الوثیقة 
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3 لوحة 1وثيقة  :تشكل سالسل الطمر – ب          

  :تتميز بـ  سالسل األنديزانطالقا من الشكل أ من الوثيقة يمكن القول أن)1

صخرة صهارية داخلية النشأة أي تبردت في العمق( وبصخور بلوتونية ةيأنديزيت يةنبركا.(  

الق معكوسةطيات على شكل مروحة وفو: تشوهات تكتونية بسيطة.
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C°درجة الحرارة 

العمق



 

ر درجة الحرارة حسب العمق تحت القوس  تطو:2الوثیقة 
.             الصھاري لمنطقة الطمر 

على نفس المبیان مثلت المنحنیات التجریبیة لبدایة انصھار 
  :البیریدوتیت المكونة للرداء تحت ظروف الضغط والحرارة

 = منحنى تصلب البیریدوتیت الممیھة.  
 = ھةمنحنى تصلب البیریدوتیت غیر الممی.  

من خالل تحلیل معطیات ھذه الوثیقة، أربط العالقة بین البلوتونیة 
  .والبركانیة األندیزیتیة وتكتونیة الصفائح

ــة المنطق

الســاحلية

السلســـلة الغربيـــة
5500m 4000m

سهل معلق السلســـلة الشـــرقية

ــة قاعدة قديم
ــب األول ــات الحق طبق

ــاني ــب الث ــات الحق ــي:  طبق ــةالكريتاسـ ــة أنديزينيـ بركانيـ

ــة  ــت= نرجفي ــات الكرانوديوريـ بلوتونـ
فوالــق معكوســة

ــة الشــكل طيات مروحي ــديز ــال األن ــي جب مقطع جيولوجــي ف

ة     ر ش ق
محيطيــة رداء علوي 

ــفير أستنوســ

ة     ر ش ق
ة      ري ا ق

- 115إلى  - 150من 
ــة مليون سنــــ
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تقصـــير

ــا ــفيجة أمريك ص
الجنوبيـــة

ــا صــفيحة نازك

ــخم موشور تض

ــة فوالــق معكوســةفوالق عادي

ــزئي انصهار ج
بوجود المــاء

ــت لبيروديتيــ
الرداء      

غالف   
صخري    
محيطي     

ــفير أستنوســ

ــن تحرير الماء م
ــرة معادن القش

ــة المحيطي

H2O
H2O

صهارة     
ــة أنذيزيتـ

بلوتــون

ــة ــة أنديزيتيـ بركانيـ غالف   
صخري    
قاري    

رواسب     
محيطيــة

. ــديز  " أ"ستخرج مــن خــالل وثيقــة الشــكل  ــال األن ــة لجب ــيزات التكتوني المم
ــة الشــكل  ــراءة وثيق ، بيـــن كيـــف تتشـــكل البركانيـــة األنديزيتـــة وبلوتونـــات الكرانوديوريـــت"ب"من خالل ق

ــفائح   . ــة الص ــدثين بتكتوني ــذين الح ــط ه وارب
." ج"حدد تسلســل األحــداث المؤديــة إلــى تشــكل جبــال األنــديز مــن خــالل تحليــل وثيقــة الشــكل 

ــديز  ــال األن نمــوذج تفســيري لمراحــل تشــكل جب
ــاج  ــة نتـ ــة والبلوتونيـ ــة األنديزيتيـ البركانيـ

ــفائح  ــة الصـ لتكتونيـ
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نفسر البنيات التكتونية ، 3 لوحة 1، والشكل ب من الوثيقة 2 لوحة 2انطالقا من معطيات الوثيقة )2
  :والصخرية لمناطق الطمر بما يلي

 إلى )أقل كثافة ( تحت الغالف الصخري القاري)أكثر كثافة (يؤدي انغراز الغالف الصخري المحيطي
 األستنوسفير الرتفاع في درجة الحرارة والضغط، وينتج عن هذا خضوع الصخور عند وصولها إلى

تصعد الصهارة . تحرير الماء الذي ينتشر عبر الرداء فيصبح هذا األخير تحث شروط االنصهار الجزئي
 يتبرد جزء من هذه  كما.ةي نحو السطح مؤدية إلى بركانية أنديزيت الجزئيالناتجة عن هذا االنصهار

.ق فيعطي بلوتونات الكرانوديوريتالصهارة في األعما

 تعمل الصفيحة الراكبة على كشطها تكون الصفيحة المنغرزة أثناء الطمر مكسوة بطبقات رسوبية،)3
 .شكل هذه الرواسب موشور التضخم، فتوفصلها عن القشرة المحيطية المركوبة 

ن هذا تقصير وارتفاع في بتوالي الضغوط التكتونية، تزداد أهمية الطي والفوالق المعكوسة، فينتج ع
  . تضاريس عالية تمثل سالسل الطمرالغالف الصخري مشكال

فو سالسل الط:
.3 لوحة 2 وثيقة عمانمثال جبال  :لسالسل الطفو الخاصيات البنيوية –          أ 

:تتميز سلسلة جبال عمان ب)1

زحفت من )مئات الكيلوميترات(د كبير وجود سدائم، وهي تشكيالت صخرية مغتربة ذات امتدا ،
.نشأتها واستقرت في مكان آخر وغطت صخورا أخرى تسمى بالصخور المركوبة موقع

صخور المركب األوفيوليتيوجود Ophioliteله نفس تركيب الغالف الصخري المحيطي.  

الق مجال داخل المجال القاري لعمان، يعتبر وجود صخور المركب األفيوليتي شاهدا عن انغ)2
.Obductionف لصفيحة محيطية على صفيحة قارية، وهو ما يسمى بالطفو محيطي وزح

مسقط

 عمانبحر

إيران

عمان

 الباطنةسهل

سدائم
الحواسنة

سمائل

100Km

.خریطة جیولوجیة مبسطة لجبال الحجر شمال عمان :  2 الوثیقة 

.یویة لجبال عمان حدد من خالل ھذه الوثیقة الممیزات البن)1
 ما المعلومات التي یفید بھا وجود األوفیولیت في جبال عمان؟)2

رواسب من المایستریختي 
إلى الحقب الثالث

أفیولیت سمائل

سدائم الحواسنة المغتربة

من البرمي إلى الكریتاسي 
)الطبقات المركوبة(

القاعدة قبل البرمیة

یولیتمقطع مبسط لألفالمـــــــــفـــــــــــتـــــــــاح

رواسب

بازلت 
)وسیدات(

عروق من 
الدولیریت

كابرو 
منضد

بیریدوتیت 
مورقة
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.4 لوحة 1وثيقة  :تشكل سالسل الطفو – ب          

باعتبار الخصائص البنيوية والصخرية الحالية لجبال عمان، يمكن استعادة التاريخ الجيولوجي للمنطقة،   
  :تمثل أحداثه كالتاليوالذي ت

 والصفيحة األوراسيوية كان هناك محيط قديم هو التيتيس اإلفريقية بين الصفيحة Téthys ) البحر
 منطقة طمر ، حيث ظهرت)الوحيد الذي كان يحيط باليابسة الوحيدة حسب نظرية زحزحة القارات

. تحت الصفيحة األوراسيويةاإلفريقيةحيطية تم فيها طمر الصفيحة ضم

إلى منطقة الطمر) شبه الجزيرة العربية( ووصلت القارة ،عندما نفذت القشرة المحيطية المطمورة 
، مما  القاري، غير أن ضعف كثافة هذا األخير تحول دون استمرار طمرهبدأ طمر الغالف الصخري

.حجز الطمر إلىأدى 

  ،الغالف يين فوقزحف الغالف الصخري والرواسب المحيطيمع تواصل القوى االنضغاطية 
. نتكلم عن ظاهرة الطفو.الصخري القاري

  عن ذلك نشوء سالسل جبلية  تضخم الغالف الصخري،فينتج إلىتؤدي هذه التراكبات من الصخور
. الطفوسالسلتسمى ب

:تشكل سالسل الطفو: 1الوثیقة 

0m

0m

0m

ــاريبحــر التيتيــس  رصيف عمان الق

طمر داخل محيطي  

قشرة قاريــة
رداء علوي 

ــة رواسب محيطي
قشرة محيطيــة

ــخم موشور تض

تشوهات، ســدائم

ــمائل  ــت س ســدائم الحواســنةأوفيولي

زحف   

زحف    زحــف     
400Km

حث  
خليج عمــان

-95MA

-75MA

حاليــا

Thetys

EURASI

طمر داخل محيطي  
ــت ــف األوفيولي زح

وتكون سالســل عمــان

صــف مراحــل تشــكل جبــال جبــال عمــان واربــط تشــكل هــذه السالســل بتكتونيــة الصــفائح

مراحل

تكــون

ــلة سلس

ل     ا جب

عمان في 

إطار

ــية فرض

طمر داخل

محيطي     

9
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صطدام سالسل اال:
.4 لوحة 2 وثيقة االهماليمثال جبال  :لسالسل االصطدام  والبتروغرافية الخاصيات البنيوية–          أ 

.الهند وآسيا: تنحصر جبال الهماليا بين كتلتين قاريتين متصادمتين)1

  :تتميز هذه السالسل بـ )2

 تراكباتChevauchement وتشوهات ناتجة عن قوى انضغاطية عرفتها منطقة التجابه بين 
  .الكتلتين القاريتين

لتبت، تدل على نشاط صهاري ناتج عن ظاهرة الطمروجود صخور أنديزيتية وكرانيتية با.

 تدل على حدوث طفو) موشور التضخم(وجود صخور األوفيوليت وصخور رسوبية تيتيسية.

.5 لوحة 1وثيقة  :صطدامتشكل سالسل اال – ب          

ة  متباعدتان، ونتيجة لحركيةيواألسيو مليون سنة كانت القارة الهندية 70حسب الشكل أ، قبل )1
 أن إلىالصفائح انتقلت القارة الهندية نحو الشمال، مع اختفاء المحيط الذي يفصلها عن القارة األسيوية، 

.التصقت بالقارة األسيوية وتشكلت بينهما سالسل جبال الهماليا

:تشكلت السالسل الجبلية للهماليا نتيجة حركية الصفائح عبر المراحل التالية)2

 مليون سنة كانت هناك منطقة طمر ضمحيطية بين الصفيحة التي تحمل القارة الهندية 100قبل 
  . والصفيحة األوراسيوية

ةياألنديزيت أدى إلى نشوء الصهارة صفيحة األوراسيوية تحت ال المحيطيطمر الغالف الصخري 
  .والبلوتونية

ــب التراك
الجبهــي

التراكــب المــركزي
الرئيســـي

ــق فوال
عادية     

ــا ــا العلي الهمالي

ــية ــا التيتيسـ الهماليـ خياطة     
ــو ــانغ ب تس آســيا

NESW

ــت كراني

ــت أفيوليـ

( ــة  تحول الطمــر( صخور متحول

( ــة  تحــول إقليمــي( صخور متحول
( ــس   ــب التيتي ــةموشــور التضــخم( رواس رواســب حتاتي

د      هن ل ا

50Km (Dazes, 1999) ــا" ب ــال الهمالي ــة جب بني "

"أ"
صورة    

ــار باألقم
ــطناعية االص

ــا للهماالي

آســيا

د      ن ه ل ا

ــأخودة ــى الصــورة الم ــا عل حدد تموضع جبال الهمالي
ــطناعية ــار االص ــتي .   باألقم ــة ال ــف الكيفي ص

ــال تتموضع بهــا هــذه الجب
استخرج مــن خــالل المقطــع الجيولوجــي

الخاصــيات البنيويــة لجبــال الهمااليــا، عــن مــاذا
يدل تواجــد األفيوليــت فــي أعــالي هــذه الجبــال

-1

-2

وحدة ســيواليك شــمال الهنــد.
ــا ــا العلي تركب وحــدة الهماليــا الوســطى: وحدة الهمالي

ــي . ــركزي الرئيس ــب الم ــطة التراك بواس
ــل    ــة عم ــرتفع نتيج ــية ت ــا التيتيس ــدة الهمالي وح

ــا  . ــمالي للهمالي ــالق الش ــة كالف ــق العادي الفوال
ــت ــبة التب ــطة  : هض ــا بواس ــاقي الهمالي ــرتبط بب ت

ــو   . ــانغ ب ــة تس ــة لمنطق ــة األفيوليتي الخياط

. تركــب وحــدة ســيواليك بواســطة التراكــب الجبهــي: وحدة الهماليـا الوسـطى  

1 2 3 4
5

12
3

4

5

10

)سلسلة جبال الھمالیا (سالسل األصطدام :2الوثیقة 
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فينتج عن ذلك طفو  حجز الطمربعد استنفاد الغالف الصخري المحيطي للصفيحة المطمورة يتم ،
الشيء الذي أعطى   فوق القشرة القارية للهندجزء من الغالف الصخري المحيطي للصفيحة الراكبة

.مركب األوفيوليت

،مع تكون موشور تضخم مع استمرار القوى االنضغاطية، اصطدم الهامشان القاريان للهند واسيا 
.جنوببينهما ونشوء تراكبات كبيرة في اتجاه ال

 بتزايد الضغوطات التكتونية، نشأت تشوهات معقدة دفعت بموشور التضخم باتجاه آسيا مع رفع

).Everest: حيث توجد أعلى قمة(الكتل الصخرية عاليا وهذا ما أعطى الهماليا العليا 

  : إن اصطدام قارتين يمكن أن يكون مسبوقا بـ:ملحوظة

.غياب المركب األفيوليتي: دون طفوطمر -

.تواجد المركب األفيوليتي: طمر مع طفو-

ــيا ــفيحة أوراس ص

د      هن ل ا

-71MA

-55MA

-38MA

-10MA

حاليــا

د      هن ل ا

ــتواء خط االس

المحيــط
لهندي       ا

د      هن ل ا
رواسب     
الحقــب
األول

موشور     
ــخم التض

رواسب     
محيطيــة

التبــت

رداء علوي 

ة     ر ش ق
ة      ي ر ا ق

ة     ر ش ق
ة      ري ا ق

قشــرة محيطيــة

S N

1

2

3

4

مراحل تشــكل جبــال الهماليــا"  ب "
حركــة الصــفيحة الهنديــة حســب"   أ "

ــارات نظرية زحزحة الق

. ، صف تطور وضعية الهنـد عـبر الـزمن واربـط ذلـك بزحزحـة القــارات      " أ" انطالقا مــن الشــكل 
. ، أبــرز تسلســل األحــداث المؤديــة إل تشــكل الهماليــا" ب" انطالقا مــن الشــكل 

-1
-2

11

ــا ــا العلي ــانجالهمالي سهل الغ ــت ــبة التب هض

ــي  ــركزي الرئيس ــب الم التراك

:تشكل سالسل االصطدام:1الوثیقة 
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ΙII –التشوهات التكتونية المميزة لسالسل الطمر واالصطدام .  
 العوامل المتدخلة في تشوه الصخور.

.7 لوحة 1أنظر الوثيقة  :مالحظات –          أ 

العمق الذي يحدد :  خارجية أهمها بعوامل،التشوه التكتوني بمناطق التجابه بين الصفائحيرتبط نمط )1
خاصيات المرونة : وعوامل داخلية أهمها . والزمن والحركات التكتونيةتغيرات الضغط ودرجة الحرارة

.والميوعة

:تختلف استجابة الصخور للضغوط التكتونية حسب العمق)2

ط والحرارة منخفضة، فتكون الصخور هشة مما يجعل التشوهات على السطح تكون ظروف الضغ
.وتتمثل أساسا في الفوالق المعكوسة والسدائم المرتبطة بها. التكتونية من النوع الكسور

 في العمق يزداد الضغط والحرارة مما يجعل الصخور مرنة، فتصبح التشوهات التكتونية على شكل
.مك مع ازدياد العمقطيات متساوية السمك، ثم متغيرة الس

ــلية ــت أص ثواب

تشــوه

الزمن      الحرارة       

ئع      موا
ــة بيفرجيـ

الضــغط

ــة ــة ميكانيكي طاق
ضغوطات      

جسم بــدئي

ــتجابة  ــف اس تختل
الصــخور للضــغوطا

حسب مجموعة من  
الثوابــت:
المرونة        -
لميوعة        ا -

ــادن وطبيعــة نوع المع -
لصخرة       ا

ــات : ــد الحبييب ق -
ــة ــخرة مطيل تكون الص
ــكلة ــت مش أكثر إذا كان

ــة من معادن دقيق
ــبة    ــة بالنس ــة مطيل ــخور بطريق ــتجيب الص تس
ــبة    ــة بالنس ــة هش ــة وبطريق ــوهات البطيئ للتش

ــريعة  ــوهات الس للتش

تســهل الموائــع
ــل  ــتي تتخل ال
ــل الفراغات داخ

( كالماء      (الصخرة  
ــل ــوه المطي التش

ــن للمعادن وذلك ع
ــذوبان طريق ال

وإعــادة التبلــور.
ــاهرة وتنشط هذه الظ

ــع ــبيا م تناس
ــة ارتفاع درج

يؤدي    . الحرارة       
ــة ارتفاع درج

ــل الحرارة إلى جع
ــة الصخور مطيل

ــن ــا م كلما اقتربن
درجة االنصهار .

1 2 3

الضــغوط

ــوه التش

"أ"عوامل تشــوه الصــخور

ــة  ــا عين ــع تجريبي تخض
صخرية لضــغوطات

ــدة  ــدة الش ــة متزاي ميكانيكي
ــل  ــة ، يمث ــرعة ثابت بس

البيــان أســفله النتــائج  :

: مجال مرن  =     1المجال  
ــلطة ــوى المس عند حذف الق
على الصــخرة تــرجع قيمــة

الضــغط والتشــوه إلــى
ــلية  ــا األص قيمته

مجال لدن   =   2المجال  
ــخرة  ــظ الص تحتف

ــذف ــم ح بالتشوه رغم رغ
القــوى المطبقــة عليهــا

مجال التــدفق  =   3المجال  
دن      ل ل ــيرات:   ا ــؤدي التغ ت

ــغط  ــي الض ــة ف الطفيف
ــي ــة ف إلى تغيرات مهم

ــوه التش
في بعــض الظــروف يمكــن

إذا وقع هذا  .   أن يقــع كســر
ــال  ــي المج ول     1الكسر ف ق ن  

ــون ــا ويك أن هناك سلوكا هش
ــل ــوه متواص أما إذا.   التش

2وقع الكســر فــي المجــال 
ــوهات3و   ــل تش  ستحص

ــلة  ة      )   طيات    ( متص ب مصحو
ــير متصــلة بتشــوهات غ

ــق) (فوال

فوالق وطيــات
ــات ذات طبق

ــمك ــة الس ثابت

ــة شيستسـ
وطيات ذات 

ــيرة ــات متغ طبق
سمك      ل ا

0

-5Km

-10Km

ــق مجال الفوال

مجال الطيات 

ــوه  ــح تش ــبي يوض ــم تركي مجس
ــية ــرة األرض صخور القش

بداللة العمــق

ــكل  ــالل الش أهم العوامل المؤثــرة فــي تشــوه الصــخور"   أ" استخرج من خ
بالسالســـل الجبليـــة

فســر ســلوك"   ب" اعتمــاد علــى الدراســة التجريبيــة المدرجــة فــي الشــكل 
.( شكل ج ( الصــخور إزاء التشــوهات بداللــة العمــق 

-1

-2

"ج"

15

العوامل التكتونیة المتدخلة في تشوه الصخور: 1وثیقة ال
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:استنتاج – ب         

المجال  = 1المجال : تتطور التشوهات حسب شدة الضغوط المسلطة عليها، وبذلك نحدد ثالثة مجاالت هي

.(Fluage)مجال التدفق اللدن  = 3المجال اللدن، المجال  = 2المرن، المجال 

 التشوهات التكتونية.
.5 لوحة 2ظر الوثيقة  أن:الطيات –          أ 

، ) الطبقات الصخرية متصلة على طول مساحة الطيتبقى(تشوهات تكتونية متواصلة عبارة الطيات هي 
  .تنتج عن قوى انضغاطية، مما يترتب عنه تقصير في الطبقات الصخرية

 وطيات مقعرة، وهي تتميز سالسل الطمر واالصطدام بتشوهات تكتونية تتجلى في طيات محدبة،)1
.تشوهات تقاربية ناجمة عن ضغوط تكتونية بمناطق التجابه بين الصفائح

.المفصلة، جانب الطية، المساحة المحورية، محور الطية: عناصر الطية هي) أنظر الشكل ج()2

  .طية مستقيمة، طية منحرفة، طية مائلة، طية راقدة: أصناف الطيات هي) أنظر الشكل ت()3

.6 لوحة 1 أنظر الوثيقة :الفوالق – ب          
  .مصحوبة بتفاوت للكتلتين الناتجتين عن الكسر  للكتل الصخريةعبارة عن انكساراتهي 

تتميز سالسل الطمر واالصطدام بفوالق معكوسة وعادية، وسدائم، وهي تشوهات تقاربية ناجمة عن )1
.ضغوط تكتونية بمناطق التجابه بين الصفائح

.  الفالقمرآة يسمى إليسطح الفالق يكون مصحوبا بصقل : عناصر الفالق هي) أنظر الشكل ج()2

.(R)، وطرح عمودي (r) مستعرض طرح الفالق مركب من طرح أفقي

.فالق عادي، فالق معكوس، فالق عمودي، انقالع: أنماط الفوالق هي) أنظر الشكل ت()3

طية محدبــة بجبــال األلــب
ــطدام) (سلسة اص

المحور      

ــلة مفص
ــة جانب الطي

ــة المساحة المحوري

جانب    
ة      طي ل ا

ــة عنــاصر الطي

ــا ــة مقعــرة بسلســلة الهمالي طي

ــلة  ــع المفص ــى وض ــات عل ــي تصــنيف الطي ــد ف يعتم
والجانبيــة وزاويــة المســاحة المحوريــة:

ــربط:   المفصــلة ــذي ي الخط ال -
ــى  ــوس األقص ــط ذات التق النق

ــة ــن:   جانب الطي الجزء الموجــود بي -
مفصــلة الطيــة المحدبــة والطيــة

المقعــرة.
ــة ــة:   المساحة المحوري المساحة الوهمي -

ــات  ــالت الطبق ــربط مفص ــتي ت ال
ــة المكونة لكــل طي

خــط التقــاطع بيــن:   محور الطية  -
ــة والمســاحة المساحة المحوري

ــة الطبوغرافيـ

تعرف أنــواع الطيــات الممــيزة لمنــاطق

.( ــكل أ و ب( الطمر واالصــطدام  الش

.( ــة  ــر الطي ــكل ج( تعرف عناص الش

ــات ــف أصــناف الطي ــن مختل ميز بي

ــكل ت). (الش

-1

-2

-3

"أ"

"ج""ب"

12

ــات "ت"أنواع الطي

1 2 3 4

المساحة       
لمحورية         ا ــلة مفص

ة      طي ل ا

ــةطية راقدة  ــةطية مائل ــتقيمةطية منحرف ــة مس طي

الطیات: 2الوثیقة 
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 إلى تسود فيها القوى االنضغاطية فتؤدي الفوالق المركبة هي مجموعة من الفوالق المعكوسة، في مناطق

.Horst) األنشاز ( تشكل مدرجات صاعدة 

.6 لوحة 2 أنظر الوثيقة :التشوهات الوسيطة – ج         
أدت الضغوطات التقصيرية التي تعرضت لها القشرة األرضية بمناطق الطمر واالصطدام إلى تعقيد 

  .فوالق، تراكبات وسدائم-طيات: ة لتتحول إلى تشوهات وسيطةالتشوهات التكتوني

a – الفوالق– الطيات pli-faille
نتيجة لتزايد الضغوط المسلطة على الطية من أحد جانبيها، يتمدد الجانب المقابل لمنحى الضغوط ثم 

  .فالق- طيةإلى حدوث فالق، لتتطور الطية إلىيترقق، فيؤدي ذلك 

b – التراكبChevauchement
  . مشكال تراكبااآلخر استمرت الضغوطات، يزحف الجزء األعلى فوق وإذا، الفالق- بعد تشكل الطية

c – السديمةNappe de charriage
 استمرت الضغوطات، تصبح مسافة زحف الجزء األعلى كبيرة، فتتكون بذلك وإذابعد تشكل التراكب، 

  .يسمى الجزء المتنقل بالراكب، وتسمى القاعدة بالمركوب .سديمةال

Klippeويمثل الكليب . تتعرض الصخور الراكبة للحث فتتكون نافذة تسمح برؤية الطبقات المركوبة
  .الصخور الراكبة التي لم تتعرض للحث، وتبقى شاهدة على التراكبات

ــديز ــال األن ــادي بجب فــالق معكــوس بجبــال الهماليــافالق ع "أ"

"ب"

ــا ــا العلي الهمالي

الهماليا الوســطى

ــة كتل
مرفوعة      

ــة كتل
مخفوضــة

طرح 
عمودي

ــتعرض ــي مس طرح أفق

ــالق مرآة الف

ســطح الفــالق

R

r

ــالق ــر الف عناص "ج"

ــة ــالق عمودي ــةمساحة الف ــالق مائل مساحة الف

A
B

r
A

B

r r

A
B

R
A

BA
B

R

انضــغاط
A

B

R

د     مد ت

1234
56

ــل ــاه التنق اتج
عمودي

ــل ــاه التنق اتج
ــي أفق

كتلتــا الفــالق 
تتباعـــدان

كتلتــا الفــالق 
ــان تتقاربـ

حركة في اتجــاه
ــاعة عقارب الس

حركة في اتجــاه
ــارب معاكس لعق

لساعة       ا

7 تجمع من 
ــق الفوال
ــى تؤدي إل
مدرجات
صاعدة     

أنمــــــــــاط الفوالــق" ت "

ــر واالصــطدام  ــاطق الطم ــيزة لمن ــق المم ــكل أ( تعرف أنواع الفوال الش

و ب).

.( ــالق  ــكل ج( تعــرف عناصــر الف الش

.( ــكل ت( مــيز بيــن مختلــف أصــناف الفوالــق  الش

-1

-2

-3
13

ــالق ف
عمودي

ــاديانقــالع ــوسفالق ع ــامنفالق معك انقــالع مياســرانقالع مي

ــرتفع م

الفوالق : 1الوثیقة 



13  یوسف األندلسي:                                                                       األستاذ الحدیثة وعالقتھا بتكتونیة الصفائحلجبلیة االسالسل 

ــة الكتل
ــة المركوب

الكتلــة
ــة الراكب

Klippe ــب كلي

ــذة ناف

ــديمة ــوذج س ــاني لنم مجسم بي

الضــغوط

د     تمد

ة    طي

ــرقق ت

ــالق تراكــبطية ف

المدى     

جبهة    

جذر   

جبهة    

ــب ــال األل ــالق بجب ســديمة بجبــال األلــبطية ف

ــة ــة الراكب الكتل

ــة  ــة المركوب الكتل

ــب مساحة التراك

المدى     

نتيجة الضــغوط المســلطة علــى الذيــة مــن أحــد جانبيهــا، يتمــدد الجانــب المقابــل لمنحــى الضــغوط ثــم
ــترقق ــب. ويؤدي ذلك إلى حدوث فــالق وابتعــاد الجــزأين المشــطورين أحــدهما عــن اآلخــر. ي يزحف الجان

إذا اســتمرت الضــغوط، وعنــدما تصــبح مســافة الــزحف كبــيرة. األعلى فــوق اآلخــر مشــكال تراكبــا
يعطــي التراكــب ســديمة

ف     ر ع ت
ــف مختل

ــوهات التش
ــيطة الوس

لمميزة        ا
مناطق       ل
الطمر     

واالصطدام        

تطور الطية إلــى طيــة فــالق ثــم إلــى تراكــب

"ت""ب""أ"

"ج"

14

التشوھات الوسیطة : 2الوثیقة 


