
المجموعات البنیویة الكبرى وأشكال التضاریس

:مقدمة

فماھي . یتكون سطح األرض من ثالث مجموعات بنیویة كبرى ترتبط بھا أشكال تضاریسیة تختلف من حیث خصائصھا الطبوغرافیة
لى سطح القشرة المجموعات البنیویة الكبرى؟ وماخصائصھا والعوامل الباطنیة والخارجیة المتحكمة في تشكیل التضاریس ع

األرضیة ؟

:تتمیز المجموعات البنیویة بتعدد خصائصھا واختالف تشكلھا
:تتباین خصائص المجموعات البنیویة الكبرى

:مجموعات بنیویة كبرى ھي3یمكن التمییز بین -
:ھي أقدم العناصر المكونة للقارات وتمیز فیھا بین: القواعد *
السل إلتوائیة قدیمة جدا تكونت قبل الكبرى وقد تعرضت لعوامل التغذیة المختلفة التي أدت إلى الذروع وھي في األصل س*

.تشویھھا فتحولت إلى سھول ونضاب ومن بینھا الدرع الكندي، الدرع االسكندنا في الذرع البرازیلي
ویعود تفاوت ارتفاعاتھا IIIلرفع في الزمنھي أجزاء من القواعد تعرضت لإللتواء في الزمن األول ولحركات ا: الكثل القدیمة *

.إلى قوة حركات الرفع
وتتضمن الكلس والطین IIIوIIھي أجزاء منخفضة من القواعد غمرتھا الحیاة البحریة خالل الزمن: األحواض الرسوبیة *

فرھا على المدخرات الھائلة باإلضافة إلى والحجر الرملي، وتعد األحواض الرسوبیة أكثر األشكال البنیویة مالئمة للحیاة البشریة لتو
.كونھا غنیة بالحیاة الجویة

وخالل IIینتج عن إلتواء الطبقات الرسوبیة تحت تأثیر الحركات الباطینیة التي حدثث في آواخر الزمن من: السالسل الحدیثة *
.م8000بعض قممھا یتجاوز وكذلك عن حركات الرفع التي تعرضت لھا في الزمن الرابع والتي جعلت IIIالزمن

:تمیز سطح القشرة األرضیة بعدة تطوات جیولوجیة

مروره بعدة تطورات جیولوجیة ثم عبر أزمنة باإلضافة إلى ما قبل اللمبدي، وقسم كل –ملیار سنة 4,6نشأة كوكب األرض منذ 
:زمن إلى عصور استغرق كل واحد منھا حقبة تحسب بمالیین السنین

.ملیون سنة نشأة الكثل القدیمة سطحھا وظھور الدروع325: ول الزمن األ
.ملیون تكون األحواض الرسوبیة180: الزمن الثاني 
.توزع القارات- تكون البراكین–ملیون سنة نشأة السالسل الحدیثة اإللتوائیة الحدیثة 60: الزمن الثالث 
.ظھور اإلنسان: الزمن الرابع 

.راسة التاریخ الجیولوجي لألرض یساعد العلماء على تكوین صورة حول األرض خالل مختلف العصورتساھم الحفریات في د

:تتوزع األشكال التضارسیة الكبرى بشكل متفاوت
:خصائص األشكال التضارسیة

فجاجات، تعمق األودیة، الجبال كتل ضخمة، كثرة اإلرتفاع، قمم حادة، شدة اإلنحدار، وجود : أھم الوحدات التضارسیة تتجلى في 
أراضي شاسعة، منبسطة، سطحھا مستوى األنھار غیر متعمقة بل سطحیة نتیجة ضعف : المعول . السالسل اإللتوائیة الحدیثة

.انحدارھا
.م تعمق أودیتھا بفعل اإلنحدار تنتمي إلى القواعد500أراضي مسطح ذات تموجات وارتفاع متوسط أزید من : الھضاب -

:ألشكال التضارسیة الكبرى بشكل متفاوتتتنوزع ا

تتواجد أھم السھول عالمیا قرب باألنھار الكبرى كأحواض رسوبیة السھل الروسي، السھل السیبیري، سھل األمازوز، السھل 
الكبیر، تعد الھضاب الشكل التضاریسي األكثر نتشارا الرتباطھا بالقواعد القدیمة التي تغطي مساحات شاسعة معظم القارة األمریكیة 

.وآسیا
.م8848سلسلة الروكي بأمریكا الشمالیة األندیر، الھمالیا، األطلس بغیر اإلیبرست أعلى قمة في العمالیا : والسالسل الجبلیة 

:تساھم العوامل الباطنیة الخارجیة في تشكیل تضاریسي سطح لألرض
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:تلعب الحركات التكتونیة دورا في نشأت التضاریس

حركات جانبیة وحركات عمومیة رأسیة في البنیة اإللتوائیة تظھر الطیات وھي تتمیز بحركات إلتوائیة بین : الحركات الباطنیة -
.على شكل معذبات ومقعرات

.مستقیمیة وزاحفة منكسرة ثم راقدة: وتختلف ھذه الطیات حسب قوة الحركة الباطنیة وطبیعة المحور حیث نجد 
:خور وعناصرھا ھيكما ترتبط البنیة اإلنكساریة بالحركات الباطنیة ومدى مقاومة الص

.مستوى التفاوت نظرة اإلنكسار مرتبطة بجزء المرتفع: خط اإلنكسار -1
.ھو السطح األعلى المرتبط بالطبقة المرتفعة: سطح اإلنكسار -2
.ھضبت متلیة مرتفعة بین انكسارین: ھو رست -3
.واد متسع شدید التعمق بسبب شدة اإلنحدار: أخذود انكماري -4
.نظرة تعاكس النظرة األصلیة لإلنكسار بفعل نشاطھ التعریة النھریة: اإلنكسار المعكوس -5

:الحركات الباطنیة السریعة-

تتمثل في كل من الزالزل والبراكین حیث یرتبط نشاط الزالزل لحركات الغالف الصخري وتقلص حسب خطورتھا ومختلفاتھا على 
.نشاط الغالف الصخري بسبب تحول المواد المنصعرة وخروجھا عبر الشقوق واالنكساراتوینتج عن البراكین بفعل. السطح

.یعتبر المحیط الھادي منطقة نشیطة بالبراكین یسمى الحزام الناري

:تشمل العوامل الخارجیة كال من التجویة والتعریة

نتیجة زحف الرمال وتكوین أشكال تضاریسیة مثل تلعب دورا كبیرا في تشكیل بعض التضاریس وخاصة الصخریة : التجویة -
.الرقوق والحمادات وھي عبارة عن منخفضات مغطاة إما بالرمال أو الحصى–العروق 

النحث، النقل والترسیب تمر التعریة النھریة بالمراحل : ترتبط التعریة بنشاط نھري وتتضمن العملیة التالیة : التعریة النھریة -
:التالیة
. في ھذه المرحلة حریان النھر یكون فوق السطح مختلفا معذبة وأخرى مقعرة، سفوح األودیة تتمیز بشدة اإلنحدار: الشباب مرحلة

.وتتخذ األودیة شكل خوائف ویكون النھر خاللھا قادرا على النحث في كل أجزاءه
في ھذه المرحلة قد حقق التوازن في قسم كبیر من تتمیز األودیة خاللھا بإشاعھا واإلنحذار ویقل ویكون النھر: مرحلة النضج 

.حجراه
یزداد تساع األودیة التي تصبح ملیئة بالرواسب ألن النھر یعد قادرا على حملھا بسبب ضعف اإلنحدار وتتخذ : مرحلة الشیخوخة 

ث وتآكل جوانبھا مما یؤدي إلى المرتفعات الفاصلة بین األودیة شكل تالل أما األجراف الساحلیة فتتعرض للتعریة عن طریق النح
. (تعریة نھریة(انفصال أجزاءھا بفعل التفكك ونشاط األمواج 

:خاتمة
.تتأثر المجموعات البنیویة الثالث بالحركات الباطنیة والخارجیة مما یؤدي إلى ظھورأشكال مختلفة لسطح األرض
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