
السالسل الجبلیة الحدیثة و عالقتھا بتكتونیة الصفائح

:التوزيع الجغرافي للسالسل الجبلیة الحديثة - 1
:حدود صفائح الغالف الصخري

:توزيع السالسل الجبلیة الحديثة 



عند مقارنة توزيع السالسل الجبلیة الحديثة  مع حدود صفائح الغالف الصخري  نالحظ توافقا 
المناطق الجبلیة الحديثة و مناطق تجابه صفائح الغالف الصخري ، خاصة تاما بین أھم

صفائح المحیط الھادي مع الصفائح األمريكیة و األسیوية  على مدار سواحل المحیط الھادي 
أو صفیحة قارية مع أخرى قارية  كتجابه صفیحة آسیا و الصفیحة الھندية ] الحزام الناري [ 

. فأنماط التجابه متنوعة مما يؤدي إلى أشكال جبلیة مختلفة . التي أعطت جبال الھماليا 

دراسة مناطق الطمر و - 2
:سالسل الطمر 

تتوزع مناطق الطمر  بالخصوص حول 
المحیط الھادي حیث تشكل ھوامش 
نشیطة تتجابه فیھا صفائح المحیط  

الھادي مع الصفائح القارية األمريكیة في 
ينتج عن الشرق و اآلسیوية في الغرب 

ذلك انغراز صفائح المحیط الھادي 
األفیولیتیة الثقیلة تحت الصفائح القارية 

الغرانیتیة الخفیفة ، معطیة سالسل 
جبلیة للطمر، و تعتبر سلسلة جبال 
األنديز الممتدة على طول الساحل 
الغربي ألمريكا الجنوبیة من أشھر 

.سالسل ھذا النوع 

:زيائیة لمناطق الطمر الخاصیات البنیوية و الجیوف-1- 2

و وجود حفرة محیطیة–أ 
:موشور التضخم

في منطقة الطمر ، يتم انغراز 
الصفیحة المحیطیة تحت الصفیحة 

القارية على مستوى 
، فیتكون بین األسطنوسفیر اللدن 

الغالف الصخري القاري الصلب و 
الغالف الصخري المحیطي الصلب 

حفرة محیطیة تتجمع على 
تال ھائلة من الرواسب مستواھا ك

التي تحملھا الصفیحة المحیطیة 
المنغرزة ، فتضغط و تكون بنیة 

ممیزة لمنطقة الطمر تسمى موشور التضخم 



:نشاط زلزالي مكثف-ب

تتمیز مناطق الطمر باألنشطة 
الزلزالیة المكثفة نتیجة االحتكاك بین 

الصفیحة المحیطیة المنغرزة   و 
.كبة الصفیحة القارية الرا

تتوزع البؤر الزلزالیة حسب مستوى 
، BENIOFFمائل يسمى مستوى 

نجد بؤر الزالزل القديمة في العمق و 
بؤر الزالزل الحديثة قريبة من السطح 
و ھذا يؤكد انغراز الصفیحة المحیطیة 

.تحت الصفیحة القارية 

:انخفاض مستوى منحنیات تساوي درجة الحرارة السعیرية –ت

ي درجة الحرارة السعیرية قیمة درجة الحرارة في العمق ، فكلما زاد العمق في المناطق تعن
المستقرة إال و ترتفع  درجة الحرارة ، يمكن تصور منحنیات وھمیة تجمع جمیع النقط التي 
لھا نفس الدرجة السعیرة في باطن األرض و تسمى منحنیات تساوي الدرجة السعیرية  ، 

:ت في منطقة الطمر تظھر ما يلي تتبع ھذه المنحنیا

في منطقة الطمر ، يظھر انخفاضا 
لمستوى منحنیات تساوي الدرجة 

BENIOFFالسعیرية  حسب مستوى 
بسبب عدم تحقق التوازن الحراري بین 
الصفیحة الباردة المنغرزة و أستنوسفیر 

الغالف الصخري القاري الساخن  الراكب ، 
عند C°1200تكون في Xفنفس النقطة 

تحت الصفیحة المحیطیة ، و 150Kmعمق 
تصبح في نفس درجة الحرارة عند عمق 

300Km تحت الصفیحة القارية ، في
).Yالنقطة (.BENIOFFمستوى 

منتديات علوم الحیاة و األرض 
بأصیلة



:نشاط بركاني مكثف –ث 

نشاطا بركانیا تعرف منطقة الطمر
ارة أندزيتیة مكثفا ينتج عن تكون صھ

تعطي على سطح  الغالف الصخري 
القاري براكین أندزيتیة تمثل جبال 

الطمر 

فكیف تنشأ ھذه الصھارة األندزيتیة ؟ 

:نشوء سالسل الطمر -2- 2

:تمرين + 

، و منحنى بداية انصھار 1منحنى تطور درجة الحرارة في منطقة الطمرأسفله تبین الوثیقة 
.3منحنى و في غیابه،2منحنى البیريدوتیت في حضور الماء

قارن تطور بداية انصھار البريدوتیت  في حضور الماء و في غیابه ؟ - 1
ماذا تستنتج ؟- 2
ھل يسمح تطور درجة الحرارة بمنطقة الطمر ببداية انصھار البیريدوتیت ؟ في أي - 3

ظروف ؟



:حل +

و ترتفع درجة حرارة بداية C°1150في غیاب الماء يبدأ انصھار البريدوتیت عند - 1
.االنصھار مع زيادة العمق 

عند C°1100في حضور الماء تنخفض درجة حرارة بداية انصھار البريدوتیت من
، ثم تعود إلى قیمتھا األولى مع 100Kmإلى 80بین عمف C°1000السطح إلى 

.العمق زيادة 

.درجة حرارة بداية انصھار البريدوتیتالماء يخفض - 2

بمنطقة الطمر لعدم تقاطع منحنى بداية انصھار البريدوتیتفي غیاب الماء ال يمكن - 3
.درجة حرارة بداية انصھار البريدوتیتتطور درجة حرارة المنطقة مع منحنى 

، فیمكن االنصھار 120Kmو 60أما في حضور الماء فالمنحنیان يتقاطعان بین عمق 
. الجزئي للبیريدوتیت عند ھذا العمق 

: استنتاج + 

تعرف منطقة الطمر بركانیة مرتبطة باالنصھار الجزئي للبريدوتیت  في حضور الماء ، 
القاري ، في أستینوسفیر الغالف الصخريفعندما ينغرز الغالف الصخري المحیطي

ء نظرا الرتفاع درجة الحرارة ، فیتحول البازلت إلى صخرة إلزالة المايخضع األوفیولیت
اإليكلوجیت ، ، ينتشر الماء المحرر عبر الرداء القاري الذي يعلو منطقة الطمر ،فتصبح 

بسبب تخفیض Kmعند عمق حوالي خاضعة لالنصھار الجزئيممیھةالبريدوتیت
.بلزوجة جد منخفضة فتعطي صھارة بازلتیة.ھا درجة حرارة بداية انصھارالماء ل

تصعد الصھارة الناتجة نحو السطح ، و تخضع في طريقھا لتطور معقد ناتج عن التمايز - 
الصھاري و عن امتزاجھا بصھارات القشرة القارية الغنیة بالسیلیس ، فتعطي صھارة 

فتكون براكین ذات التي تمنع تحرر الغازات منھا ، اللزوجة المرتفعةأنديزيتیة  معروفة ب
، تمثل جبال الطمرشكل جبال ذات طابع انفجاري عنیف مخاريط ضخمة على 

أو تبقى في العمق فتخضع للتبريد البطيء و تعطي كتال من الغرانوديوريت- 



Chaîne d'obduction:سالسل الّطفو - 3

:الخاصیات البنیوية لسالسل الطفو -أ

صخور [ میز باستسطاح  األوفیولیت تعتبر جبال ُعمان أحسن نموذج لسالسل الطفو ، و تت
على مساحة شاسعة ، و في وضعیة راكبة على صخور رسوبیة ] الغالف الصخري المحیطي 

:تشكل سالسل الطفو -ب

يدل أوفیولیت سالسل الطفو على األصل المحیطي لھذا النوع من الجبال ، فھي  تنتج عن 
حیطیة مما يؤدي إلى تحول ظھور طمر ضمحیطي أي انغراز قشرة محیطیة تحت قشرة م

منطقة اتساع لذروة محیطیة إلى منطقة طمر بسبب ظھور قوى انضغاطیة قوية للصفیحتین 
.المجاورتین 

تواصل الطمر يؤدي وصول الغالف الصخري القاري  إلى منطقة الطمر ، فال يستطیع االنغراز 
في األسطینوسفیر بسبب خفة كثافته ،فتظھر قوى انضغاطیة متزايدة 60Kmألكثر من 

تؤدي إلى الّطفو أي  تراكب الغالف الصخري المحیطي أو األوفیولیت مع الرواسب المحیطیة 
و مغلقا .العمیقة فوق الغالف الصخري القاري على شكل سدائم  معطیا سالسل الطفو 

.المحیط الذي كان موجودا  كلیا أو جزئیا 
تشكلت جبال ُعمان نتیجة تقارب الصفیحة اإلفريقیة و الصفیحة األوروآسیوية  مما أدى إلى 

طفو الجزء الشمالي للغالف الصخري المحیطي من محیط تیتیس القديم فوق الھامش القاري 
.لُعمان ، و انغالق جزئي لمحیط تیتیس معطیا بحر ُعمان 

:سالسل االصطدام - 4

التي تضم أعلى القمم في تعتبر جبال الھماليا
العالم أحسن نموذج لسالسل االصطدام الناتجة 

الصفیحة الھندية :عن اصطدام صفیحتین قاريتین 
المنفصلة عن أفريقیا  مع الصفیحة اآلسیوية خالل 

نھاية الحقب الثاني و بداية الحقب الثالث ، مما 
أدى إلى االنغالق الكلي لمحیط التیتیس

: ية الخصائص البنیو-أ

تمثل السدائم و الزحف الھائل و وجود مجموعات 
صخرية غريبة عن مكانھا األصلي و شدة 

التشوھات التكیونیة من طیات و فوالق  على 
مستوى الغالف الصخري ، الطابع الممیز لسالسل 

االصطدام ، و الدالة على مدى شدة الضغوطات 
التي تعرضت لھا منطقة التجابه بین الكتلتین 

يتین ، نتج عنه تثخین في الغالف الصخري القار



.أعطى القمم الجبلیة العالیة 
كما يدل وجود الصخور األندزيتیة و الغرانیتیة بمنطقة التبت عن تطور ھامش نشیط قديم ، و 
وجود صخور األوفیولیت  والصخور الرسوبیة التیتیسیة في خیاطة تسانغ بو على طفو الغالف 

.الصخري المحیطي لتیتیس
:تشكل سالسل االصطدام -ب

:نتجت سالسل االصطدام عن تطور للطمر أو للطفو MATTAUERحسب 



ففي الحالة األولى الناتجة عن تطور الطمر  يختفي الغالف الصخري  المحیطي نھائیا - 
فال يظھر األوفیولیت في منطقة الخیاطة حالة جبال الريف المغربیة التي نتجت عن 

ان من الشمال و الصفیحة اإلفريقیة من الجنوب خالل الحقب الثالث تقارب صفیحة ألبور
و التي ما زالت تظھر بعض األنشطة التكتونیة من حین آلخر آخرھا زلزال الحسیمة 

2004 .
أما في الحالة الثانیة الناتجة عن تطور للطفو ، فیمثل األوفیولیت خیاطة تجمع الكتلتین - 

.ال األلب الفرنسیة  حالة جب. القاريتین المصطدمتین 

:التشوھات التكتونیة الممیزة لسالسل الطمر و االصطدام- 5

عدة تشوھات تكتونیة تصیب الطبقات الصخرية السل الطمر و االصطدامسنشوءصاحبي
فتظھر ھذه التشوھات  على شكل طیات ، فوالق أو سدائم . التي تنشأ في مستواھا 

:ة المسؤولة عن ھذه التشوھات العوامل التكتونی- 1- 5

.ينتج عن الطمر و عن االصطدام قوى انضغاطیة تخضع لھا الطبقات الصخرية
:تجريبیا  يتغیر سلوك الطبقة الصخرية حسب شدة الضغط الذي خضعت له

الذي تسترجع فیه Iفتنتقل من المجال المرن
الصخرة شكلھا األصلي  بعد اختفاء الضغط المنخفض 

فتحتفظ الصخرة بتشوھھا بعد IIالمجال اللدن، إلى
طي بطبقات متساوية [حذف الضغط المتوسط 

حیث III، ثم إلى مجال التدفق اللدن ]السمك 
طي بطبقات [ تحدث تغیرات مھمة في التشوه 

].متغیرة السمك 

:يساھم في التشوه كذلك 
قد المعادن : خاصیات الصخور - 

و نوعھا
ائع تحتل وجود أو غیاب مو- 

الفراغات بین مكونات الصخرة 
عامل الزمن إذ تستجیب - 

الصخور بطريقة مطیلة 
للتشوھات البطیئة فتعطي 

الطي و بطريقة ھشة 
للتشوھات السريعة فتعطي 

.الفوالق 
تموضع الصخور في الغالف - 



الصخري حیث ننتقل من مجال الفوالق و الطیات ذات الطبقات ثابتة السمك ، إلى 
.یات ذات طبقات متغیرة السمكمجال الط

:أنواع التشوھات التكتونیة - 2- 5

:  التشوه المتصل -أ

تمثله الطیات بنوعیھا المحدب و المقعر

: عناصر الطي + 

المفصلة- 1
جانب الطي- 2
محور الطي- 3
محدب- 4
مقعر- 5

: أنواع الطي + 
حسب الزاوية  التي تكونھا المساحة المحورية للطي مع المستوى األفقى نمیز الطي 

عندما يصبح محور الطي تقريبا المستقیم ، الطي المنحرف ، الطي المائل و الطي الراقد 
.أفقي

الطي المنحرف  الطي المستقیم                                     

الطي المائل



:التشوه الغیر متصل -ب
و ھو عبارة عن كسر يصیب الطبقة الصخرية و يؤدي إلى زحزحة عمودية إلى تمثله الفوالق 

.مائلة للكتلتین المكسورتین 
: عناصر الفالق + 

ظةالكتلة المخفو- 1
سطح الفالق- 2
الكتلة المرفوعة- 3
طرح الفالق- 4

: أنواع الفالق + 
و ينتج عندما يكون سطح الفالق مائل يكون الفالق عادي إذا تباعدت الكتلتین المشطورتین

، و تنتج، و يكون الفالق معكوس إذا تقاربت الكتلتین المشطورتینذلك عن قوى تباعدية 
.ذلك عن قوى انضغاطیة 

فالق عادي                                            فالق معكوس
عندما يكون سطح الفالق عمودي و تنقل الكتلتین المشطورتین أفقي يكون الفالق عبارة عن 

انقالع میامن أو میاسر

انقالع ُمیاسرانقالع میامن             



الفوالق المركبة تعطي في مناطق االنضغاط النشز  و في مناطق االتساع األخفوضة 

منطقة اتساع- 1
كیلة مخفوظة- 2
كتلة مرفوعة- 3

رسم تخطیطي ألخفوضة

:التراكبات و السدائم -ت

لقوية التي تعرفھا مناطق التجابه بین الصفائح التكتونیة، مما ينتج التراكب عن الضغوطات ا
] الكتلة المركوبة [ فوق كتل أخرى ] الكتلة الراكبة [ يؤدي إلى ركوب كتل صخرية ضخمة  
.بواسطة فالق معكوس فتزحف فوقھا  

ة عشرات إذا كان الزحف لمسافة قصیرة نحصل على تراكب ، و إذا كان الزحف لمسافة طويل
.الكیلومترات يسمى الزحف سديمة 

:ملحوظة 

تسمى نافذة المنطقة المحتة في الكتلة الزاحفة و التي تسمح برؤية الكتلة المركوبة ، و 
.تسمى كلیب المنطقة الغیر محتة و الشاھدة على التراكب 

منتدیات علوم الحیاة و األرض بأصیلة
assilah.com-www.svt


