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السالسلالظواھر الجیولوجیة المصاحبة لنشوء
الصفائحبتكتونیةالجبلیة و عالقتھا

:تذكیر
تبین الوثیقة أسفلھ مجموعة من المعطیات 

:تخص
تتركب : ـ التركیب الداخلي للكرة األرضیة

، ونواة )بذرة(األرض من نواة داخلیة
خارجیة، ورداء سفلي ورداء علوي ثم 

.الغالف الصخري
ینقسم الغالف : ـ مفھوم الصفیحة الصخریة

الصخري إلى عدة صفائح صخریة 
تمثل الصفائح . تتحرك فوق األستنوسفیر

قطع ھادئة من الغالف الصخري
تحدھا مناطق نشیطة و ) قاري،محیطي(

:ھي
 مناطق تباعد و ھي الذروات

.المحیطیة و الخسف القاریة
 مناطق تقارب و منھا مناطق

. الطمر
 مناطق احتكاك و ھي الفوالق

المحولة التي تمثل القطع 
المتفاوتة للذروة المحیطیة

: ـ الظواھر المرتبطة بحركیة الصفائح
ینتج عن حركیة الصفائح مجموعة من 

الظواھر الجیولوجیة تتجلى في اتساع قعر 
، تشكل السالسل المحیطات، الطمر

...الجبلیة، التشوھات التكتونیة
: ـ بنیة الصخور الصھاریة

تتمیز صخور الصفیحة البازلتیة المشكلة 
للقشرة المحیطیة ببنیة زجاجیة تدل على 

.أنھا صخور بركانیة تبردت بسرعة
تتمیز صخور الصفیحة الكرانیتیة المشكلة 

للقشرة القاریة ببنیة محببة تدل على أنھا 
كلت في العمق وتبردت ببطء كبیر سمح تش

.بتشكل المعادن

صاحب نشوء ھذه السالسل مجموعة من الظواھر جبلیة مھمة، ویینتج عن حركیة ھذه الصفائح تشكل سالسل إذن وكما سبقت اإلشارة لذلك، 
.الجیولوجیة

فما ھي أنواع السالسل الجبلیة الحدیثة؟ و ما ھي خصائص كل منھا؟ 
ات التكتونیة الممیزة لھذه السالسل؟ماھي التشوھ

ماھي عالقة بعض الظواھر الجیولوجیة بتكتونیة الصفائح؟
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السالسل الجبلیة الحدیثة و عالقتھا بتكتونیة: 1الفصل 
الصفائح و طبیعة التشوھات التكتونیة المرافقة لھا

:تقدیم
:و من أھمھافي جھات مختلفة من العالمیةالجبلالسالسل توجد البعضھي مجموعة من الجبال الموصولة ببعضھا:السالسل الجبلیة

.ھي أعلى سلسلة جبلیة فوق سطح األرض:سلسلة جبال الھماالیا-1
سلسلة جبال األلب األروبیة–2
المغربیةسلسلة جبال األطلس –3
. سلسلة جبال األندیز أمریكا الجنوبیة–4

اعتمادا على الوثیقتین أوجد العالقة بین التوزیع الجغرافي ـ 
:للسالسل الجبلیة الحدیثة والصفائح الصخریة للكرة األرضیة

السالسل الجبلیة ـ یتبین من خالل مقارنة الوثیقتین أن 
.ائح الجیولوجیةتتموقع على مستوى مناطق التقارب بین الصف

وتصنف ھذه السالسل من حیث عالقتھا مع جیودینامیة 
.الصفائح المتدخلة في تكونھا إلى سالسل الطمر و الطفو و االصطدام

I -السالسل الجبلیة الحدیثة.
.نموذجكسلسلة جبال األندیز بأمریكا الجنوبیة نعتبر : سالسل الطمر- 1

:معطیات أولیة.1-1
تصل أعلى قممھا إلى غرب أمریكا الجنوبیة، وسلسلة جبال األندیزتتموقع 

. كلم10.000كلم و طولھا 500متر وعرضھا 7000
؟صف موقع تشكل سلسلة جبال األندیز. 4و3انطالقا من وثیقة ـ 

توزیع السالسل الجبلیة الحدیثة: 1وثیقة 

حدود الصفائح الصخریة: 2وثیقة 

تموضع سلسلة جبال األنیز: 3وثیقة 

جانبیة طوبوغرافیة لموضع جبال األندیز: 4وثیقة 
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تتموضع سالسل جبال األندیز بین الصفیحة األمریكیة الجنوبیة و صفیحة المحیط الھادي، ویحدھا من جھة الغرب حفرتین 
.وھما حفرة الشیلي وحفرة البیرو)  10Km-(عمیقتین 

فما ھي أھم خصائص سالسل الطمر؟

.لمناطق الطمرالبنیویةوفزیائیةالخصائص الجیو. 1-2
الخصائص الجیوفیزیائیة:

توزیع بؤر الزاللزل حسب العمق على مستوى منطقة 5تبین الوثیقة *
، كیف تتوزع بؤر الزالزل في ھذا المقطع؟انطالقا من ھذه الوثیقة، األندیز

توزع بؤر الزالزل حسب العمق بشكل مائل في اتجاه القارة لتشكل ما یسمى ت
.Benioffمستوى 

منطقة بتوزیع خطوط تساوي درجة الحرارة 6تمثل الوثیقة * 
على مستوى مناطق كیف یتغیر التدفق الحراري .الطمر بجبال األندیز

الطمر؟ بماذا یوحي ذالك ؟

ـ وجود شذوذ في منحنیات تساوي درجة الحرارة بحیث تنغرز ـ
.Benioffمائلة نحو العمق حسب مستوى 

تحت صفیحة قاریة مما باردة محیطیةـ یوحي ذلك بانغراز صفیحة
أدى إلى حدوث خلل في التوازن الحراري لألستنوسفیر الساخن فظھر ھذا

.الشدود الحراري

الخصائص البنیویة :
تتمیز سالسل جبال األندیز بوجود بنیة خاصة تدعى موشور *
موشور التضخم وھو عبارة عن رواسب 7تبین الوثیقة التضخم،و

.محیطیة على شكل تراكبات
ـ كیف تفسر وجود رواسب محیطیة بمنطقة األندیز

سبب وجود ھذه التراكبات بموشور التضخم؟ـ ما 

ـ وجود رواسب محیطیة المكونة لموشور التضخم یدل على أنھ تم 
.كشطھا من طرف صفیحة قاریة راكبة أثناء انغراز صفیحة محیطیة 

.ـ التراكبات ھي نتیجة قوى انضغاطیة مھمة تعرفھا منطقة األندیز

).3بالوثیقة ABالمقطع : منطقة البیرو( مقطع جیولوجي لجبال األندیز 8تبین الوثیقة * 

توزیع بؤر الزاللزل حسب العمق على مستوى منطقة األندیز: 5وثیقة 

توزیع خطوط تساوي درجة الحرارة بمنطقة األندیز: 6وثیقة 

موشور التضخم: 7وثیقة 

مقطع : 8وثیقة 
جیولوجي لجبال 

منطقة ( األندیز
المقطع : البیرو
AB 3بالوثیقة(
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.انطالقا من ھذا المقطع الجیولوجي، استخرج الظواھر الجیولوجیة الممیزة لجبال األندیز
:تتمیز جبال الندیر بالظواھر الجیولوجیة التالیة

:ظواھر صھاریة تتجلى في* 
ـ بركانیة أندزیتیة مھمة

ـ بلوتونیة أو كرانیتیة مھمة تتكون من الكرانودیوریت
.تشوھات جیولوجیة تتجلى في الطیات و الفوالق المعكوسة* 

:الظواھر الصھاریة الممیزة لجبال األندیز. 3ـ 1
المرافقة لتشكل جبال األندیز تم التوصل إلى المالحظات والنتائج التجریبیة ) والبلوتونیةالبركانیة األندزیتیة ( واھر الصھاریة ظلتفسیر ال

:التالیة
:بنیة الصخور الصھاریة الممیزة لمناطق الطمر)أ

.من األندزیت والكرانودیوریت وظروف تشكلھمااربط العالقة بین كل9ـ باالعتماد على معلوماتك وعلى الوثیقة 

ـ لألندزیت والكرانودیوریت نفس التركیب الكیمیائي ممایدل على أنھما تنحدران من نفس الغرفة الصھاریة، أما البنیة المحببة لصخرة 
أما األندزیت . الوقت الكافي لتتكونالكرانودیوریت فتدل على أن ھذه الصخرة تعرضت لتبرید بطیئ جدا في العمق، حیث أن المعادن أخدت 

وھي صخور بركانیة لھا لون رمادي فتتكون من معادن الباجیوكالز واألمفیبول التي تسبح في عجین زجاجي، وتتمیز ببنیة میكرولیتیة تدل 
:على أن ھذه الصخرة تعرضت مرحلتین من التبرید

إلى تكون المعادن الكبیرة القد،ـ تبرید بطيء جدا داخل خزان صھاري موجود في العمق أدى 
.ـ  یلیھ تبرید سریع عند وصول الصھارة إلى السطح

إذن فصخرة األندزیت ھي صخرة بركانیة ناتجة عن نشاط بركاني مھم تعرفھ المنطقة، وقد سمیت ھذه السلسلة باألندیز لوجود ھذه الصخرة 
.بكثرة في المنطقة

ا االنفجاري وھذا الشيء راجع لكون الصھارة غنیة بالسیلیس الذي یزید من لزوجة الصھارة الشيء الذي تتمیز البراكین بجبال الندیز بطابعھ
.یجعل الغازات التستطیع التحرر بسھولة من ھذه الصھارة

فماھو مصدر ھذه البركانیة والبلوتونیة؟
:الماء وغیابھشروط االنصھار الجزئي لصخرة البیریدوتیت الموجودة بالرداء العلوي بوجود )ب

و ـ ب ـ نموذج تفسیري الماء وغیابھشروط االنصھار الجزئي لصخرة البیریدوتیت الموجودة بالرداء العلوي بوجود ـ أ ـ 10تبین الوثیقة 
. للنشاط الصھاري بجبال األندیز

بنیة : 9وثیقة 
الصخور 

الصھاریة الممیزة 
لمناطق األندیز

.ألندیزشروط االنصھار الجزئي لصخرة البیریدوتیت الموجودة بالرداء العلوي بوجود الماء وغیابھ و ـ ب ـ نموذج تفسیري للنشاط الصھاري بجبال اأ ـ : 10وثیقة 
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. انطالقا من تحلیل الوثیقة ـ أ ـ ومستعینا بالنموذج التفسیري بالوثیقة ـ ب ـ حدد ظروف تشكل كل من صخرتي األندزیت والكرانودیوریت

، ثم C°1200كلم و درجة حرارتھا 160عمقھا Aلفھم شروط انصھار البیریدوتیت بحضور أو غیاب الماء، نعتبر النقطة 
: Aندرس الحالة الفیزیائیة للبیریدوتیت في النفطة 

یوجد في الحالة الصلبة والسائلة معا أي انھ في حالة انصھار جزئيفي النقطة ـ بوجود الماء البیریدوتیت 
.یوجد في الحالة الصلبةAفي النقطة ـ بغیاب الماء البیریدوتیت 

یرجع سبب االنصھار الجزئي للبیریدوتیت للماء، فما ھو مصدر الماء في ھذا العمق؟إذن
، نستنتج أن مصدر الماء ھو الصفیحة المنغرزة والتي تحت تأثیر الضغط الكبیر تفقد معادنھا جزء 10بمالحظة الشكل ـ ب ـ من الوثیقة 

. مھم من الماء
ة جزء منھا یصعد إلى السطح و ینفجر على شكل بركان قاذفا بذلك الفا تتبرد بعد انصھار الجزئي للبیریدوتیت، تتشكل صھار

بسرعة لتشكل صخرة األندزیت، أما الجزء الثاني فیبقى في العمق بالخزان الصھاري لیتعرض للتبرید البطيء جدا ویعطي بلوتونات 
.الكرانودیوریت

:فائحمراحل تشكل جبال األندیز، وعالقتھا بتكتونیة الص. 4ـ 1

 اعط مراحل تشكل جبال األندیز11باالعتماد على المعطیات السابقة وعلى النموذج التفسیري بالوثیقة ،.

:مراحل تشكل جبال األندیز، وعالقتھا بتكتونیة الصفائح
ـ یؤدي اتساع قعر المحیط الھادي، عن طریق التدفقات 

الدفع البازالتیة على مستوى الذروات الوسط محیطیة، إلى 
بصفیحة المحیطیة المتشكلة في اتجاه الصفیحة األمریكیة الجنوبیة 

وفي طریقھا تتحمل الصفیحة المحیطیة بكمیات ھائلة من . القاریة
الرواسب المحیطیة وتتعرض لتبرید مھم، فتزداد كثافتھا أكثر فأكثر 

حتى تفقد توازنھا فتنغرز في األستینوسفیر على مستوى مناطق 
اك الصفیحتین المنغرزة والراكبة ھو سبب الزلزالیة احتك. (الطمر

)النشیطة بمناطق الطمر
ـ یؤدي انغراز الغالف الصخري المحیطي األكثر كثافة 
تحت الغالف القاري األقل كثافة إلى تحول معادن القشرة المحیطیة 

رتفع، فتفقد المعادن على إثر ذلك جزء مھم من الماء تحت تأثیر الضغط الم
وتتحول الصخرة البازلتیة إلى إیكلوجیت، أما الماء الذي فقد فیساعد 

البیریدوتیت على االنھصار الجزئي، لتتشكل صھارة جزء منھا ینفجر على شكل براكین فتتكون صخور األندزیت وتتشكل السلسة الغربیة، 
.في العمق مشكال بلوتونات یمكن أن یظھر جزء منھا على السطح بفعل عملیة الحثأما الجزء الثاني فیبقى 

ـ تستمر القوى االنضغاطیة بمنطقة الطمر فتظھر بنیات تكتونیة انضغاطیة خاصة الطیات والفوالق المعكوسة، وینتج عن ذلك 
.ة بالسلسلة الشرقیةتقصیر وارتفاع في الغالف الصخري القاري فتتشكل تضاریس عالیة تشكل جبال شامخ

.ـ تعمل الصفیحة الراكبة على كشط الرواسب المحیطیة المتراكمة فوق الصفیحة المحیطیة فتتشكل موشورات التضخم

في بعض حاالت الطمر، یمكن أن تنغرز الصفیحة المحیطیة تحت صفیحة محیطیة أخرى ونقول أن الطمر ھو محیطي ـ :ملحوظة
فتزداد كثافتھا لتي تكونت على مستوى الذروة وھي تبتعد تبرد أكثر فأكثر وتتحمل بالمزید من الرواسب محیطي، فالصفیحة المحیطیة ا

وبسبب ذلك تفقد توازنھا فوق األسنتوسفیر وبمجرد حدوث كسر بھا ینغرز جزء منھا تحت الجزء اآلخر فیحدث طمر محیطي محیطي، ینتج 
.ني مثال جزر الیابانعن ھذا الطمر تشكل جزر بركانیة تدعى قوس بركا

سالسل عمان كنموذج: سالسل الطفو) 2
فوالبنیویة والصخریة لسالسل الطالممیزات ) 1ـ 2

.أذكر الممیزات البنیویة والصخریة لسلسلة جبال عمان12انطالقا من الوثیقة 

نموذج تفسیري لمراحل تشكل سلسلة جبال : 11وثیقة 
األندیز
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: الممیزات البنیویة
محیطي یركب الغالف القاريـ وجود غالف صخري 

.زحفت فوق أراضي أخرى أصلیة بعدما كانتا بعیدتین على مسافات طویلةأراضي مغتربة ـ وجود سدائم  وھي 
یظھر من خاللھا استسطاح القشرة القاریة تحت القشرة المحیطیةتكونت بفعل عوامل الحثنوافذ وجودـ 

ـ وجود موشور التضخم
: الممیزات الصخریة

ویعتبر .وجود األوفیولیت وھو مركب من الصخور المغتربة تنتمي للغالف الصخري المحیطي أدمجت في السالسل الجبلیة أثناء تشكلھاـ 
ألفیولیت داال على القشرة المحیطیة مما یعني أن الغالف الصخري المحیطي زحف فوق الغالف الصخري القاري لجنوب شرق ا

.صفیحة شبھ الجزیرة العربیة
یعبر الطفو عن زحف صفیحة محیطیة فوق صفیحة قاریة في ظروف خاصة و ینتج عنھ تكون سالسل جبلیة تدعى سالسل 

.الطفو تحتوي على أفیولیت وسدائم
.مراحل تشكل سلسلة جبال عمان) 2ـ 2

صف تسلسل األحداث التي 13باستعمال الوثیقة 
.أدت إلى تشكل سلسلة جبال عمان

ظھور منطقة طمر محیطي ـ محیطيـ
نتیجة إلنكسار الغالف ببحر التیتیس

.الصخري المحیطي
المنغرزةـ تسحب القشرة المحیطیة

صفیحة تحت الجزءا من القشرة القاریة 
فیتوقف الطمر نتیجة خفة القشرة الراكبة
. القاریة

تزحف ـ مع تزاید القوى االنضغاطیة 
دافعة معھا القشرة المحیطیة فوق القارة

جزء من موشور التضخم الذي تكون 
)الحواسنةموشور ( أثناء الطمر 

ـ یتضخم الغالف الصخري نتیجة لھذا 
.التراكب فتتشكل سالسل عمان

12وثیقة 

مراحل : 13وثیقة 
تشكل سلسة 

عمان
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.نموذجكسلسلة جبال الھماالیا بین الھند و الصین نعتبر : صطدامسالسل اال) 3
:الممیزات البنیویة والصخریة لجبال الھیماالیا) 1ـ 3

تین تكتونیة مشوھة تمثل الوثیقتتموضع سلسلة جبال الھماالیا بین القارتین الھندیة و اآلسیویة مشكلة حزام على طول منطقة التجابھ 
. على مستوى ھذه السلسلةأنجزالمقطع جیولوجي خریطة جیولوجیة 15و14

كل المؤشرات التي تدل على أن تشكل  سلسلة جبال الھیماالیا ناتج عن قوى انضغاطیة ومسبوقا بظاھرتي 15و 14استخرج من الوثیقتین 
. الطمر والطفو

:الجواب
ـ المؤشرات التي تشیر لوجود استمرار قوى انضغاطیة ھي وجود التراكبات 

یوجد كذلك صخور (وجود كرانیتیة مناطق الطمر، وكذا وجود رواسب موشور التضخم، : ـ المؤشرات التي تشیر لحدوث ظاھرة الطمر
).األندزیت لكنھا غیر واضحة في الموقع الذي أخذت فیھ الخریطة

.شیر لحدوث ظاھرة الطفو ھي وجود األوفیولیتـ المؤشرات التي ت

:مراحل تشكل سالسل االصطدام) 2ـ 3
مراحل تشكل جبال الھیماالیا، من خالل الوثیقتین اعط مراحل تشكل سلسلة 17حركة الصفیحة الھندیة عبر الزمن والوثیقة 16تبین الوثیقة 

.بین تشكل ھذه السلسة وحركیة الصفائحجبال الھیماالیا مع ربط العالقة 

خریطة جیولوجیة مبسطة لمنطقة الھیماالیا: 14وثیقة

مقطع : 15وثیقة 
جیولوجي لحبال 

الھیماالیا
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.المحیطاتـ تقارب الصفیحة الھندیة مع الصفیحة األوروأسیویة نتیجة حركیة الصفائح المرتبطة بزحزحة القارات واتساع قعر 
ھذا الطمر أدى إلى ظھور بركانیة أندزیتیة وكرانیتیة . ـ حدوث طمر محیطي ـ محیطي ببحر التتیس، الشيء الذي سیؤدي إلى انغالقھ

.الممیزتان لمناطق الطمر) نرجفیة) (بلوتونیة(
التتیس فوق القشرة القاریة فتتشكل جبال ـ عند وصول القشرة القاریة األوروأسیویة لمنطقة الطمر، یطفو الغالف الصخري المحیطي لبحر

.الطفر
خل الكتلتان القاریتان في تدفـ یستمر الطفو باستمرار القوى االنضغاطیة حتى تصل القطعة القاریة الھندیة لتتجابھ مع الصفیحة األوروآسیویة،

.اصطدام
طیة، یتم تقصیر الغالف الصخري ورفع الكتل الصخریة عالیا ـ تحدث عدة انكسارات تتحول إلى تراكبات مھمة نتیجة استمرار القوى االنضغا

.مما أدى إلى تشكل جبال الھیماالیا الشاھقة
: ملحوظات

.طفو+ أو بطمر فقط یمكن إلصطدام قارتین أن یكون مسبوقا بطمرـ 
السالسل یدعى السالسل الضمقاریة التي تمثل سالسل الریف واأللب سالسل اصطدام، أما سلسلة جبال األطلس فھي تنتمي لنوع آخر من ـ 

وتتمیز جبال األطلس بوجودج بنییات . تكونت على غالف صخري قاري بفعل قوى انضغاطیة وبشكل متزامن مع الدور التكتوني األلبي
.تكتونیة تدل على وجود قوى انضغاطیة، تتجلى في الطیات والفوالق المعكوسة والسدائم

II الممیزة لسالسل االصطدام والطمرـ التشوھات التكتونیة.
.العوامل التكتونیة  المتدخلة في تشوه الصخور- 1

حركة الصفیحة الھندیة عبر الزمن: 16وثیقة 
مراحل تشكل جبال الھیماالیا: 17وثیقة 

وثیقة 12وثیقة  أسئلة
 1اعتمادا على الوثیقة ،

كیف تتغیر التشوھات 
بداللة العمق؟

 2اعتمادا على الوثیقة ،
حدد عوامل تشوه 

الصخور؟
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 یتضح أن التشوھات ال تتم بنفس الطریقة في قمة السلسلة أو أجزائھا العمیقة، ففي القمة یتواجد التشوه 1انطالقا من الوثیقة
في العمق الذي ینتج عنھ طیات التشوه المطیلفوالق  یلیھ التشوه الذي یعطي طیات ثابتة السمك ثم یعطي كسوریتمیز بكونھ 

.متغیرة السمك و شیستیة
كلما كان قد الحبیبات أو المعادن دقیقا كان التشوه (حسب طبیعتھا و قد حبیباتھاتختلف استجابة الصخور : خاصیات الصخور

.مرونتھا أو میوعتھاوكذا حسب )مطیال
.حیت تنكسر الصخور بالنسبة للتشوھات السریعة و تنطوي بالنسبة للتشوھات البطیئة: عامل الزمن-
تسھل التشوه المطیل للمعادن وذلك عن طریق الذوبان ) سوائل تتخلل الفراغات داخل الصخرة كالماء: (ةالموائع البیفرجی-

.، وتنشط ھذه الظاھرة تناسبیا مع ارتفاع درجة الحرارة، حیث یؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى جعل الصخور مطیلةوإعادة التبلور

.واالصطدامبعض التشوھات الممیزة لسالسل الطمر -2
:یختلف رد الطبقات إزاء الظواھر التكتونیة حسب طبیعة الصخور من مرونة وصالبة و مقاومة حیث

.تؤدي الصخور المرنة إلى ظھور طیات-
.تؤدي الصخور األكثر مقاومة أو الصلبة إلى ظھور كسور و فوالق-
. تصاب بعض الصخور بتشوھات وسیطة كالطیات المكسورة و التراكبات  و السدائم-

2-1- :.
.تعریف-أ

.عرة أو محدبةعبارة عن تشوھات تكتو نیة تبقى خاللھا الطبقات الصخریة متصلة، تعطي اشكاال مقالطیات ھي
.عناصر الطیة-ب

.الخط الذي یربط النقط ذات التقوس األقصى:المفصلة-
.الجزء الموجود بین مفصلة الطیة المحدبة و لمقعرة:جانب الطیة-
.المساحة الخیالیة التي تربط مفصالت الطبقات المكونة لكل طیة: المساحة المحوریة-
.المساحة المحوریة و المساحة الطبوغرافیةخط التقاطع بین : محور الطیة-

.أنواع الطیات-ج
التالیة أھم أنواع المحوریة، و تمثل الوثیقةزاویة المساحة ات حسب وضعیة المفصلة ، الجوانب ویتم تصنیف الطی

.الطیات

؟أعاله تعرف على ممیزات كل طیة على حدةانطالقا من الوثیقة
لھا مساحة محورية عمودية وجانبان متماثالن بالنسبة لھذه المساحة:المستقيميةالطية 

.درجة90لھا مساحة مائلة كما أن ميالني جانبيھا متعارضان وأكبر الميالنين أقل من :الطية المنحرفة
.مساحتھا المحورية مائلة يميل جانباھا في نفس االتجاه، أحد الجانبين عادي و اآلخر معكوس:الطية المائلة
أحد الجانبين عادي و . مساحتھا المحورية شديدة الميالن لدرجة تقترب من المستوى األفقي، ميالنا جانبيھا متساويان تقريبا:الطية الراقدة
.اآلخر معكوس

2 -2 - :.
.تعریف-أ
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عبارة عن تشوھات تكتو نیة تنفصل خاللھا الطبقات الصخریة، لتعطي كتلتین تتحركان نسبیا 
.عن بعضھما البعض

.فالقعناصر ال-ب
:أضافة للكتلتین المخفوضة والمرفوعة، یتكون الفالق من

.تتحرك فیھ الكتلتینتمثل المستوى الذي خیالیةمساحة: سطح الفالق-
.المساحة الحقیقة التي یتحرك على مستواھا الكتلتین:  مرآة الفالق-
یدل (المسافة الفاصلة بین نقطتین كانتا في نفس المستوى : طرح الفالق-

یتمون طرح الفالق من طرح ). شطورتینعلى التحرك النسبي للكتلتین الم
.أفقي مستعرض وطرح عمودي

:قفوالأنواع ال-ج
من جھة أخرى، و تبین الوثائق التالیة یتم تصنیف الفوالق حسب اختالف وضع سطح الفالق من جھة و حركة الكتلتین

.أھم أنواع الفوالق

).ال توجد كتلة مرفوعة وأخرى مخفوضة(تكون الحركة أفقیة : انقالع عمودي-1
یكون اتجاه التنقل عمودي:فالق عمودي-2
ناتج عن قوى تمددیة ویترتب عنھ تباعد بین الكتلتین المخفوضة و المرفوعة:فالق عادي-3
.ینتج عن قوى انضغاطیة، حیث تركب الكتلة المرفوعة الكتلة المخفوضة:فالق معكوس-4
التحرك أفقیا في اتجاه عقارب الساعةتكون مرآة الفالق مائلة لكن: انقالع مائل میاسر-5
.التحرك أفقیا في االتجاه المعاكس لعقارب الساعةتكون مرآة الفالق مائلة لكن:انقالع مائل میامن-6

.ملحوظة
تؤدي المركبةتصاحب في بعض األحیان نفس السلسلة الطبقاتیة بمجموعة من الفوالق

.Horstأنشازا  أو مدرجات صاعدة تدعىGrabenلمدرجات ھابطة تسمى أخفوضات

2 -3.
لتبسیط  المفاھیم المدروسة دعتنا الضرورة إلى فرز تكتونیة الطي عن تكتونیة الفوالق، وفي الطبیعة فإن األمر على 

وبذلك یمكن المرور تدریجیا من الطي إلى الكسر، ومن تم إلى زحف . عكس ذالك حیث تكون ھذه الظواھر متداخلة
.األحیان الطبقات المطویة على مسافات بعیدة في بعض 

مراحل تطور : الطیات المكسورة*
.الطیة إلى طیة فالق ثم إلى تراكب

نتیجة لتزاید الضغوط المسلطة على الطیة من أحد جانبیھا، 
یتمدد الجانب المقابل لمنحنى الضغوط ثم یترقق، وقد یؤدي 

ن المشطورین أحدھما أیذلك الى حدوث فالق وابتعاد الجز
یزحف الجانب األعلى فوق األخر مشكال تراكبا، .عن األخر

استمرت الضغوط ،تصبح مسافة الزحف كبیرة نتحدث إذا 
الجذر سطةتبقى الطبقات الزاحفة مرتبطة بقاعدتھا بوا. أنداك عن سدیمة

و تبقى .ویمكن أن تتعرض للحث لتتكون نافذة تسمح برؤیة الكنلة المركوبة
بعض الصخور الراكبة التي لم تتعرض للحث متناثرة فوق الطبقات المركوبة 

، انظر الوثیقة klippeشاھدة على التراكب و الضغوطات التكتونیة و تسمى 
:جانبھ
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عبارة عن تشوھات تكتو نیة تنفصل خاللھا الطبقات الصخریة، لتعطي كتلتین تتحركان نسبیا 
.عن بعضھما البعض

.فالقعناصر ال-ب
:أضافة للكتلتین المخفوضة والمرفوعة، یتكون الفالق من

.تتحرك فیھ الكتلتینتمثل المستوى الذي خیالیةمساحة: سطح الفالق-
.المساحة الحقیقة التي یتحرك على مستواھا الكتلتین:  مرآة الفالق-
یدل (المسافة الفاصلة بین نقطتین كانتا في نفس المستوى : طرح الفالق-

یتمون طرح الفالق من طرح ). شطورتینعلى التحرك النسبي للكتلتین الم
.أفقي مستعرض وطرح عمودي

:قفوالأنواع ال-ج
من جھة أخرى، و تبین الوثائق التالیة یتم تصنیف الفوالق حسب اختالف وضع سطح الفالق من جھة و حركة الكتلتین

.أھم أنواع الفوالق

).ال توجد كتلة مرفوعة وأخرى مخفوضة(تكون الحركة أفقیة : انقالع عمودي-1
یكون اتجاه التنقل عمودي:فالق عمودي-2
ناتج عن قوى تمددیة ویترتب عنھ تباعد بین الكتلتین المخفوضة و المرفوعة:فالق عادي-3
.ینتج عن قوى انضغاطیة، حیث تركب الكتلة المرفوعة الكتلة المخفوضة:فالق معكوس-4
التحرك أفقیا في اتجاه عقارب الساعةتكون مرآة الفالق مائلة لكن: انقالع مائل میاسر-5
.التحرك أفقیا في االتجاه المعاكس لعقارب الساعةتكون مرآة الفالق مائلة لكن:انقالع مائل میامن-6

.ملحوظة
تؤدي المركبةتصاحب في بعض األحیان نفس السلسلة الطبقاتیة بمجموعة من الفوالق

.Horstأنشازا  أو مدرجات صاعدة تدعىGrabenلمدرجات ھابطة تسمى أخفوضات

2 -3.
لتبسیط  المفاھیم المدروسة دعتنا الضرورة إلى فرز تكتونیة الطي عن تكتونیة الفوالق، وفي الطبیعة فإن األمر على 

وبذلك یمكن المرور تدریجیا من الطي إلى الكسر، ومن تم إلى زحف . عكس ذالك حیث تكون ھذه الظواھر متداخلة
.األحیان الطبقات المطویة على مسافات بعیدة في بعض 

مراحل تطور : الطیات المكسورة*
.الطیة إلى طیة فالق ثم إلى تراكب

نتیجة لتزاید الضغوط المسلطة على الطیة من أحد جانبیھا، 
یتمدد الجانب المقابل لمنحنى الضغوط ثم یترقق، وقد یؤدي 

ن المشطورین أحدھما أیذلك الى حدوث فالق وابتعاد الجز
یزحف الجانب األعلى فوق األخر مشكال تراكبا، .عن األخر

استمرت الضغوط ،تصبح مسافة الزحف كبیرة نتحدث إذا 
الجذر سطةتبقى الطبقات الزاحفة مرتبطة بقاعدتھا بوا. أنداك عن سدیمة

و تبقى .ویمكن أن تتعرض للحث لتتكون نافذة تسمح برؤیة الكنلة المركوبة
بعض الصخور الراكبة التي لم تتعرض للحث متناثرة فوق الطبقات المركوبة 

، انظر الوثیقة klippeشاھدة على التراكب و الضغوطات التكتونیة و تسمى 
:جانبھ
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.بوجود صخور ذات بنیات وتركیب عیداني ممیز، تسمى الصخور المتحولةتتمیز السالسل الجبلیة باإلضافة إلى التشوھات التكتونیة، 
یتم استسطاح الصخور المتحولة في مناطق االصطدام مثل سلسلة جبال الریف، أما بمناطق الطمر الحالیة فتصعب دراسة ھذا النوع من 

بمناطق الطمر القدیمة المتواجدة بسالسل االصطدام الصخور، ألنھا توجد في األعماق، لذلك یلجأ الجیولوجیون إلى دراسة ھذه الصخور 
.المسبوقة بالطمر مثل سلسلة جبال األلب الفرنسیة اإلیطالیة

ما الخصائص البنیویة والعیدانیة للصخور المتحولة في كل من سالسل اإلصطدام والطمر ؟* 
؟ه الصخورذھتكونظروف الضغط ودرجة الحرارة المسؤولة عن ما * 
قة بین الصخور الكرانیتیة و الصخور المتحولة ؟ما العال* 
Iواالصطدامـ الممیزات البنیویة و العیدانیة للصخور المتحولة بمناطق االصطدام
.البنیة المجھریة و التركیب العیداني و الكمیائي للصخور المتحولة بمناطق اإلصطدام)1

3تبین التركیب العیداني لھذه الصخور والوثیقة 2والبنیات الممیزة لھا، والوثیقة بعض الصخور المتحولة بمناطق االصطدام،1تمثل الوثیقة 
.تركیبھا الكیمیائي

والمیكاشیست ـ اعتمادا على الدراسة التحلیلة للوثائق الثالث، حدد الخصائص المشتركة وكذا الخاصیات الممیزة لكل من صخرة الشیست 
.والغنایس

التحول وعالقته بدینامیة الصفائح: 2النشاط 
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.ـ ماذا تستنتج بخصوص أصل ھذه الصخور
:الجواب

.ـ تشترك الصخور الثالث في التركیب الكیمیائي، حیث نالحظ أن لھا تركیبھا الكیمیائي جد متقارب
.تعویضھا بمعادن جدیدةـ تشترك كذلك بوجود بعض المعادن كالمرو والمسكوفیت، أما المعادن األخرى المتواجدة بالشیست فقد تم 

یة ـ تختلف ھذه الصخور في البنیة فالشیست یتمیز ببنیة متنضددة مجزئة إلى مستویات متوازیة وضعیفة السمك، أما المیكاشیست فلھ بنیة شیست
صخرة الغنایس على شكل وریقات متوازیة یحتوي بعضھا على المرو والبعض اآلخر على المیكا، تزداد البنیة تعقیدا فتصبح مورقة عند 

.وتتمیز بتعاقب أسرة فاتحة مكونة المرو والفلدسبات وأخرى داكنة مكونة من البیوتیت
.أنواع من الصخور3ھذه الصخور منحدرة من نفس الصخرة لكنھا تعرضت لتحوالت متفاوتة الشدة أعطت : استنتناج

.لطمرلخصائص البنیویة والعیدانیة للصخور المتحولة الممیزة لمناطق اا) 2
غابرو متحول أو میتاغابرو متحول، شیست أزرق وإیكلوجیت مأخودة : نتائج دراسات بنیویة وعیدانیة لثالث عینات صخریة4تقدم الوثیقة 

.من المنطقة األوفیولیتیة بسلسلة جبال األلب الفرنسیة اإلیطالیة

توصل الجیولوجیون إلى أن ظھور صخور الغابرو والشیست األزرق واألیكلوجیت ناتجة عن تحول )1
.7و6، 5، 4أبرز ذلك بتحلیلك للمعطیات الواردة في الوثائق . البازلت: تنتمي للقشرة المحیطیةلصخور سابقة الوجود 

:اعتمادا على الخصائص الممیزة للصخور المتحولة بمناطق الطمر واالصطدام)2
أ ـ اعط تعریفا أولیا لظاھرة التحول

ب ـ عرف المتتالیة التحولیة
.امل التحولاقترح فرضیة بخصوص عامل أو عو) 3

:الجواب
یشبھ 7یختلف التركیب العیداني لكل صخرة لكن كل ھذه الصخور لھا نفس التركیب الكیمیائي وھذا التركیب كما تبین الوثیقة )1

تركیب صخرة البازلت مما یدل على أن الصخور التالث أصلھا ھو صخرة البازلت التي تعرضت لدرجات مختلفة من التحول 
.لصخور المتحولةأنواع من ا3فأعطت 

التركیب العیداني للصخور المأخودة من منطقة الطمر: 5وثیقة 

التركیب : 6وثیقة 
العیداني العام 

للصخور المتحولة 
الثالث

التركیب الكیمیائي : 7وثیقة 
والبازلتلصخرتي الغابرو 
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ھو تحول صخرة سابقة الوجود إلى صخرة أخرى جدیدة، یتم ھذا التحول في الحالة الصلب وتحت تأثیر : أ ـ تعریف التحول)2
.مجموعة من العوامل

.مجموعة من الصخور المتحولة المنحدرة من نفس الصخرة األصلیة التي خضعت لدرجات تحول متصاعدة:متتالیة تحولیةب ـ  
.الضغط ودرجة الحرارة: العوامل المتدخلة في التحول) 3
IIIـ عوامل التحول:
.Daubreeتجربة : ـ تأثیر الضغط1

قام ھذا العالم بإخضاع خلیط من الطین و صفائح المیكا لضغط مرتفع داخل اسطوانة بواسطة مكبس، بقاعدتھا ثقوب مستطیلة 
.التالیة معطیات و نتیجة ھذه التجربةوتبین الوثیقة .الشكل

.، واستنتجحلل ھذه الوثیقة
یالحظ ظھور شیستیة على مستوى الطین المتدفق من ثقوب 

الضغط كما أن صفائح االسطوانة تكون متعامدة مع اتجاه قوة
.في اتجاه الشیستیةصطفالمیكا ت

:استنتاج
التجاهر للضغط تتوجھ المعادن في اعند خضوع الصخو
.الضغط الذي تخضع لھالعمودي على منحى

:ـ تأثیر الحرارة2
.Winklerب ـ تجربة 

ومساعدوه  صخور طینیة لضغط Winklerأخضع الباحث
فتم مع ارتفاع تدریجي لدرجة الحرارةKbar2ثابت 

ماذا تالحظ ؟. الحصول على المتتالیة جانبھ

بتغیر درجة الحرارة تقع مجموعة من التغیرات •
لمعادن الصخور األصلیة تؤدي إلى تغییر تركیبھا 

.العیداني
مع ارتفاع شدة الحرارة والضغط، تنكسر الروابط التي تجمع بین الذرات المكونة للمعادن فتترتب من جدید ترتیبا : تفسیر•

.تحدث ھذه العملیة في الحالة الصلبة. مختلفا مكونة بذلك معدن جدید
:الضغط والحرارة معاـ تأثیر 3

، 10التركیب التجریبي، بالوثیقة یمكن 
من الحصول على صخور متحولة بشكل 

تدریجي وذلك انطالقا من عینة طینیة 
أخضعت، تحت تأثیر ضغط موجھ معین، 

الرتفاع عاملي الضغط والحرارة 
ظروف ونتائج ھذه ) ب(ویلخص الجدول 

.التجربة

للضغط الموجھ بواسطة اللولبتحوالت الصخرة عند إخضاعھا 

تطبیق ضغط موجھغیاب الضغط الموجھ الضغط والحرارة السائدان داخل الحافظة
P ≈ 3,5 Kbar
T ≈ 300°C

ـ ظھور السیرسیت والموسكوفیت 
"ھذه المعادن غیر موجھة" 

ـ ظھور السیرسیت والموسكوفیت 
" تكون ھذه المعادن موجھة" 
)ظھور الشیستیة(

P > 4,5 Kbar
T > 400 °C

ـ اختفاء السیرسیت والموسكوفیت
ـ ظھور البجادي والبیوتیت

"ھذه المعادن غیر موجھة" 

ـ اختفاء السیرسیت والموسكوفیت 
ـ ظھور البجادي والبیوتیت

"كل ھذه المعادن موجھة" 
)بقاء الشیستیة( 

تدفق
طین 
مورق

10وثیقة 
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للضغط الموجھ بواسطة اللولبتحوالت الصخرة عند إخضاعھا 

تطبیق ضغط موجھغیاب الضغط الموجھ الضغط والحرارة السائدان داخل الحافظة
P ≈ 3,5 Kbar
T ≈ 300°C

ـ ظھور السیرسیت والموسكوفیت 
"ھذه المعادن غیر موجھة" 

ـ ظھور السیرسیت والموسكوفیت 
" تكون ھذه المعادن موجھة" 
)ظھور الشیستیة(

P > 4,5 Kbar
T > 400 °C

ـ اختفاء السیرسیت والموسكوفیت
ـ ظھور البجادي والبیوتیت

"ھذه المعادن غیر موجھة" 

ـ اختفاء السیرسیت والموسكوفیت 
ـ ظھور البجادي والبیوتیت

"كل ھذه المعادن موجھة" 
)بقاء الشیستیة( 

تدفق
طین 
مورق

10وثیقة 
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ھو تحول صخرة سابقة الوجود إلى صخرة أخرى جدیدة، یتم ھذا التحول في الحالة الصلب وتحت تأثیر : أ ـ تعریف التحول)2
.مجموعة من العوامل

.مجموعة من الصخور المتحولة المنحدرة من نفس الصخرة األصلیة التي خضعت لدرجات تحول متصاعدة:متتالیة تحولیةب ـ  
.الضغط ودرجة الحرارة: العوامل المتدخلة في التحول) 3
IIIـ عوامل التحول:
.Daubreeتجربة : ـ تأثیر الضغط1

قام ھذا العالم بإخضاع خلیط من الطین و صفائح المیكا لضغط مرتفع داخل اسطوانة بواسطة مكبس، بقاعدتھا ثقوب مستطیلة 
.التالیة معطیات و نتیجة ھذه التجربةوتبین الوثیقة .الشكل

.، واستنتجحلل ھذه الوثیقة
یالحظ ظھور شیستیة على مستوى الطین المتدفق من ثقوب 

الضغط كما أن صفائح االسطوانة تكون متعامدة مع اتجاه قوة
.في اتجاه الشیستیةصطفالمیكا ت

:استنتاج
التجاهر للضغط تتوجھ المعادن في اعند خضوع الصخو
.الضغط الذي تخضع لھالعمودي على منحى

:ـ تأثیر الحرارة2
.Winklerب ـ تجربة 

ومساعدوه  صخور طینیة لضغط Winklerأخضع الباحث
فتم مع ارتفاع تدریجي لدرجة الحرارةKbar2ثابت 

ماذا تالحظ ؟. الحصول على المتتالیة جانبھ

بتغیر درجة الحرارة تقع مجموعة من التغیرات •
لمعادن الصخور األصلیة تؤدي إلى تغییر تركیبھا 

.العیداني
مع ارتفاع شدة الحرارة والضغط، تنكسر الروابط التي تجمع بین الذرات المكونة للمعادن فتترتب من جدید ترتیبا : تفسیر•

.تحدث ھذه العملیة في الحالة الصلبة. مختلفا مكونة بذلك معدن جدید
:الضغط والحرارة معاـ تأثیر 3

، 10التركیب التجریبي، بالوثیقة یمكن 
من الحصول على صخور متحولة بشكل 

تدریجي وذلك انطالقا من عینة طینیة 
أخضعت، تحت تأثیر ضغط موجھ معین، 

الرتفاع عاملي الضغط والحرارة 
ظروف ونتائج ھذه ) ب(ویلخص الجدول 

.التجربة

للضغط الموجھ بواسطة اللولبتحوالت الصخرة عند إخضاعھا 

تطبیق ضغط موجھغیاب الضغط الموجھ الضغط والحرارة السائدان داخل الحافظة
P ≈ 3,5 Kbar
T ≈ 300°C

ـ ظھور السیرسیت والموسكوفیت 
"ھذه المعادن غیر موجھة" 

ـ ظھور السیرسیت والموسكوفیت 
" تكون ھذه المعادن موجھة" 
)ظھور الشیستیة(

P > 4,5 Kbar
T > 400 °C

ـ اختفاء السیرسیت والموسكوفیت
ـ ظھور البجادي والبیوتیت

"ھذه المعادن غیر موجھة" 

ـ اختفاء السیرسیت والموسكوفیت 
ـ ظھور البجادي والبیوتیت

"كل ھذه المعادن موجھة" 
)بقاء الشیستیة( 

تدفق
طین 
مورق

10وثیقة 
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الظروف اعتمادا على المعطیات التجریبیة بالوثائق الثالث أعاله،حدد
:الفیزیائیة المسؤولة عن

.ـ ظھور البنیة المورقة الممیزة للصخور المتحولة
.ـ ظھور واختفاء المعادن أثناء التحول التدریجي للصخور

: الجواب
ـ یرجع ظھور البنیات المورقة للضغط

.ـ ظھور واختفاء المعادن یرجع الرتفاع درجة الحرارة

تحت تأثیر الحرارة ) تختفي معادن لتظھر أخرى( فكیف تتحول المعادن 
والضغط؟

:كیفیة إعادة تنظیم الشبكة البلوریة للمعادن أثناء التحول11تبین الوثیقة 
مع ارتفاع شدة الحرارة من خالل الوثیقة یتبین أن الصخور، و

تحدث . ةجدیدادنید ترتیبا مختلفا مكونة بذلك معفتترتب من جدھامعادنتجمع بین الذرات المكونة لوالضغط، تنكسر الروابط التي
.ھذه العملیة في الحالة الصلبة

:الموائع البیفرجیةـ 4
.الماء و ثنائي أكسید الكربونالصخور  خاصة منھا بخار المتواجدة بین بلورات موائع البیفرجیة التمثل الموائع

:    ظروف درجة الحرارة والضغط الالزمین لكي یتم التفاعل التالي3و2و 1وتمثل المستقیمات . CO2تأثیر غاز) أ(یبین الشكل 
CO2 + دولومیت+ مرو طلق +  كالسیت

:     ظروف درجة الحرارة والضغط الالزمین لكي یتم التفاعل التالي3و2و 1تأثیر بخار الماء، وتمثل المستقیمات ) ب(ویمثل الشكل 
H2O + مسكوفیت+ مرو فلدسبات+  سلكات األلومین

ماذا تستنتج ؟
أنھ بوجود الموائع یحدث التحول  حتى لو كانت درجة الحرارة یتبین أن من خالل تحلیل المنحنیات

.إذن تساعد الموائع البیفرجیة على حدوث التحول. منخفضة

:ظروف الضغط والحرارة في الطبیعة) 2
والضغط ) مرتبط بوزن الصخور التي تعلوھا(تخضع الصخور للضغط الصخري : تغیر الضغط

....) CO2الناتج عن بخار الماء، ( باإلضافة إلى ضغط الموائع ) الناتج عن حركیة الصفائح(التكتوني 
.الموجودة بین البلورات في باطن األرض

: ق، وتختلف حسبتعبر الدرجة السعیریة عن درجة الحرارة بداللة العم: تغیر الحرارة
....)الذروات، مناطق الطمر، السالسل الجبلیة( ـ اإلطار الجیودینامي 

...... ـ نوعیة الصخور
.وتبین الوثیقة جانبھ ظروف الضغط والحرارة السائدة في مجموعة من المناطق في الطبیعة

IV (مفھوم المعدن المؤشر والسلسلة التحولیة:
ـ مفھوم المعدن المؤشر1

.البعض من ھذه المعادنجانبھبعد عدة تجارب من تحدید مجال استقرار بعض المعادن، وتمثل الوثیقة Winklerتمكن
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بماذا تتمیز مجاالت استقرار  المرو والبالجیوكالز الصودي والكلوریت؟)1
":الغنایس"نأخذ نوعین من الصخور المتحولة )2

یضم معادن المرو والبالجیوكالز الصودي1غنایس *
أـ ھل یمكن تحدید ظروف تكون ھذا الغایس؟

.یضم أیضا الموسكوفیت2غنایس *
ب ـ ھل یمكن تحدید ظروف تكون ھذا الغنایس؟

.إذا كان الجواب نعم، حدد ھذه الظروف
ت ـ بماذا ینعث معدن الموسكوفیت؟

عط تعریفا لمعدن مؤشر)3
:األجوبة
أما . مجاالت استقرار واسعةبالنسبة للمرو والبالجیوكالز الصودي لھما )1

.الكلوریت فمجال استقراره ضیق
، ألن مجالي استقرار كل من 1أـ ال یمكن تحدید ظروف تكون الغنایس )2

.المرو والبالجیوكالز الصودي شاسعین
وحسب المبیان تحولت ھذه الصخرة في درجة حرارة. ب ـ نعم
.C°650و C°600في حدود

.معدن مؤشریسمى الموسكوفیت ت ـ 
ھو كل معدن یمكن من تحدید ظروف الضغط والحرارة التي یكون مستقرا بھا والتي تناسب ظروف تكون : تعریف المعدن المؤشر) 3

.الصخرة التي تحتوي علیھ، إذن یمكن اعتبار المعدن المؤشر بمتابة ذاكرة لظروف تشكلھا

:مجاالت استقرار بعض المعادن) 2
لیتین مجاالت استقرار كل تبین الوثیقة التا

من األندلوسیت والسلیمانیت والدستن 
.والكلیكوفان

بالنسبة لصخرة تحتوي على : مثال
الكلوكوفان، فھذا المعدن المؤشر یدل 

على أن الصخرة تكونت في ظروف 
، C°500و100حرارة تتراوح بین 
.2GPaو 0.5وظروف ضغط بین 

:المتتالیة التحولیةـ2
:یبین الجدول جانبھ متتالیة تحولیة لصخور الطین

ـ حلل الجدول، ماذا تستنتج؟1
.ـ عرف المتتالیة2

:األجوبة
مع تزاید شدة التحول، یتحول الطین إلى شیست ثم المیكاشیست ثم ـ 1

نالحظ كذلك، مرورا من صخرة إلى أخرى، تظھر معادن . الغنایس
.وتختفي معادن أخرى

نفس الصخرة لتحول مع شدة متصاعدة، تعطي عند تعرض:استنتاج
تتمیز كل صخرة ببنیة وتركیب عیداني یمیزھا .ممتالیة من الصخور

عن األخرى رغم انحدارھا من نفس األصل

مجموعة من الصخور المتحولة المنحدرة من نفس : ـمتتالیة تحولیة2
.الصخرة األصلیة التي خضعت لدرجات تحول متصاعدة

:التحولمفھوم سحنةـ3
من تحدید مجاالت استقرار رة وضغط، و قد تمكن إثر ذلكصخرة بازالت لظروف متغیرة من درجة حرا1929سنة Eskolaأخضع العالم 

. مجموعة من المعادن، وتحدد كل مجموعة ما یسمى بسحنة التحول
.تشیر األسماء المسطرة في الوثیقة إلى سحنات التحول

وجدة بالوثیقة؟ـ ما ھي سحنات تحول الم1
ـ بماذا تتمیز سحنة التحول؟2
ـ اعط تعریف لسحنة التحول3
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ـ أین تكمن أھمیة دراسة سحنة التحول؟4
األجوبة

شیست أخضر، شیست أزرق، إیكلوجیات، أمفیبولیتاتـ 1
تتمیز سحنات التحول بمجاالت ذات ظروف ضغط وحرارة خاصة تستقر فیھا التجمعات ـ 2

المعدنیة
مجموعة تتمیز بمعادن تكون توازنا قارا فیما بینھا وتمكن من تحدید : التحول ـ سحنة 3

.مجال ضیق من درجة الحرارة والضغط
تكمن أھمیة دراسة سحنة التحول في التعرف الفوري، من خالل مالحضة الصخرة، ـ 4

.، وبالتالي الظروف الجیودینامیة التي سادت في المنطقةعلى ظروف التحول

:السلسلة التحولیةمفھوم ـ 4
طق و ة الطین في وسط ممیھ مع توضیح مناوتبین الوثیقة التالیة السلسلة التحولیة لصخر

.یشیر إلى ظھور المعدن المؤشر أمامھ+ لإلشارة فالرمز . سحنات التحول
اعط متتالیة السحنات التحولیة المبینة في ھذه الوثیقة ؟-1
بماذا تسمى ھذه المتتالیة ؟ -2
.اعط تعریفا للسلسلة التحولیةـ 3

:األجوبة
الشیست األخضر             األمفبولیتات              :ـ  متتالیة السحنات ھي1

المیكماتیتات                 الكرانیلیتات 
تسمى المتتالیة ھذه بالسلسلة التحولیة)2
.السلسلة التحولیة تعبر عن سحنات التحول المتتالیة حسب تغیر ظروف الضغط ودرجة الحرارة بالنسبة لصخرة معینة)3

V الدینامي والتحول الدینامي الحراريـ مفھوم التحول:
:ـ مقارنة الصخور المتحولة حسب مجاالت التحول1

أ ـ التحول الدینامي أو تحول الطمر
ظروف درجة . تبین الوثیقة تحول صخرة الكابرو بمنطقة الطمر

بمناطق االصطدام، ونتیجة والضغط بمناطق الطمر تختلف عنھا الحرارة 
بمناطق الطمر لھا تركیب عیداني وبنیة تختلف عن لذلك، فالصخور المتحولة 

.الصخور المتحولة بمناطق االصطدام

شیست أخضر ثم إلى ) البازلت والغابرو(تتحول صخور الغالف المحیطي حیث الضغط مرتفع ودرجة الحرارة منخفضة، في مناطق الطمر * 
.رة حیث الضغط جد مھمإلى شیست أزرق في عمق كبیر ثم إیكلوجیت في اعماق كبی

.ویبین النموذج التفسیري أسفلھ ظاھرة التحول المرافقة لسالسل الطمر

على .ومساعدوهGrubenmanلتقدیر سحنة التحول، اعتمد : ملحوظة
:من تمیزاالعمق من أجل تحدید مناطق التحول حیث تمكنو

منطقة تحول : اإلبزون-.منطقة وسیطة بین التصخر و التحول:األنكزون-
تحت ضغظ منخفض

رة عالیین وتعرف نحوالت منطقة تحول تحت ضغظ وحرا:المیززون-
.كمیائیة مھمة

منطقة تحول تحت ضغظ وحرارة عالیین جدا وتتمیز ببدایة :الكتازون-
).انتكتیة جزئیة(إلنصھار

).انتكتیة الكلیة(منطقة اإلنصھار الكلي :اإللترازون-
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ـ التحول الدینامي ـ الحراري أو التحول اإلقلیمي بمناطق الصطدامب ـ 
التحوالت التي تحدث تبین الوثیقة جانبھ

.بماطق االصطدام
في مناطق االصطدام، یتحول الغالف 

شیست أخضر وأمفبولیتات الصخري إلى 
لیمانیت حسب تغیر درجة ذات دستین أو سی

الضغط كما ھو مبین في المبیان الحرارة و
. جانبھ

یبین السھم النازل تحوال متزایدا، ویمثل السھم 
الصاعد تحوال رجعیا إثر صعود الصخور 
إلى السطح بواسطة آلیات تكتونیة معقدة كما 

.یبین الرسم التفسیري بالوثیقة

:ـ أنواع التحوالت2
أنواع التحول في الطبیعة والمرتبطة أساسا بدینامیة الصفائح، لذا تمثل الوثیقة جانبھ

ولقد تمكن .الحرارةط وفھي تختلف من مكان آلخر حسب تغیر ظروف الضغ
Winkler من وضع تصور عام یحدد مختلف أنواع التحول حسب مجاالت تأثیر

. ھاذین العاملین معا
انطالقا من الوثیقة جانبھ تعرف على أنواع التحول واعط ممیزات كل واحد منھا؟

.یتمیز التحول الدینامي بضغط جد مھم ودرجة حرارة نسبیا ضعیفة: تحول دینامي•
یتمیز التحول الدینامي الحراري بدرجة حرارة وضغط : تحول دینامي ـ حراري•

.مھمین
.منخفضیتمیز بحرارة مرتفعة وضغط: تحول حراري•
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. لكون الكرانیت و الصخور الكرانیتیة تكون أغلب أجزاء الیابسة على سطح األرض" كوكب الكرانیت " یمكن تصنیف كوكب األرض بأنھ 
الكرانیتیة و الصخور المجاورة المتحولة مع مرور وتظھر مختلف المالحظات المیدانیة ارتباطا جغرافیا وتداخال واضحا بین بعض الكتل 
فكیف یمكن ھذا اإلرتباط الجغرافي من فھم أصل . تدریجي من نوع آلخر بواسطة صخور ذات خصائص مزدوجة كرانیتیة و متحولة

الصخور الكرانیتیة ؟
Iتیكتياأصل و تموضع الكرانیت األنـ :

العالقة بین استسطاحات الكرانیت األناتیكتي والصخور المتحولة المجاورة -1
خریطة الوثیقة التالیةتمثل 
مبسطة لمنطقة أوریكا جیولوجیة

. ناحیة مراكش
تبین الخریطة الجیولوجیة 
استسطاح الكرانیت والصخور 

:المتحولة بحیث یالحظ ما یلي
ـ استسطاح الكرانیت على شكل كتل 

متناثرة
ـ غیاب حدود واضحة بین الكرانیت 

والصخور المتحولة
ـ تتكون الصخور المتحولة من 

.الغنایس والمیكماتیت
صخور فما ھي العالقة إذن بین ال

؟الكرانیتیةالمتحولة و
بین الصخور الكرانیتیة ـ العالقة 2
لصخور المتحولة المجاورةوا

بینت مجموعة من الدراسات أن كل استسطاحات 
الكرانیت األناتیكتي تصاحبھا مجموعة من 
الصخور المتحولة تشكل متتالیة تحولیة نتتھي 
بالغنایس ثم المیكماتیت الذي یستسطح  مباشرة 

ولمعرفة العالقة بین . بجانب الكرانیت  األناتیكتي
الصخور المتحولة الكرانیت األناتیكتي نقوم 
بدراسة عینات من الصخور المتحولة والكرانیت 

.لوثیقة التالیةمبینة في اال
.دل السھم على شدة تحول متصاعدةی

صخرة الغنایس البعیدة عن استسطاح تتمیز

ببنیة مورقة نتیجة تعاقب أسّرة فاتحة الكرانیت
یكبر (بنیة حبیبیةتتخد بالمرو والفلدسبات البوتاسي وأصبحت الصخرة فاتحة نظرا الغتنائھاوكلما اقتربنا من الكرانیت إال ووأسّرة قاتمة 

ور ویتم ھذا االنتقال من الصخ. تذكرنا بخصائص صخرة الكرانیت)قد المعادن المكونة لھا، بمعنى أن درجة الحرارة أصبحت جد مرتفعة
من المیكماتیت التي تستسطح على شكل مجموعة تضم سحنة قاتمة لھا نفس التركیب العیداني للغنایس و أخرى المتحولة إلى الكرانیت

.فاتحة لھا تركیب الكرانیت
انطالقا من ھذه المالحظات یمكن أن نستخلص أن المناطق التي یتم فیھا مرور تدریجي من الصخور المتحولة إلى الصخور الكرانیتیة 

رانیت وأن الك. تدل على نھایة المتتالیة التحولیة مرورا من ظروف التحول إلى ظروف االنصھارمیكماتیتیة،استسطاح سحنات وسیطة 
.األناتیكتي ھو تبلور سائل صھاري في ظروف تتمیز بدرجة حرارة كبیرة

:كیفیة تشكل الكرانیت األناتیكتي* 
وتحت تأثیر ظروف الضغط السائدة في أعماق المناطق غیر المستقرة، تخضع النصھار C°700عندما تبلغ درجة حرارة الصخور حوالي 

تختلط القطرات األولى من السائل بالصخور التي لم تنصھر فتعطي . جزئي لتعطي سائال ذا تركیب كرانیتي تسمى ھذه الظاھرة باألناتیكتیة
من جھة أخرى یؤدي تواجد ھذا السائل إلى ارتفاع نسبة الضغط . نیت األناتیكتيأما السائل اآلخر فیتبلور في مكانھ لیعطي الكرا. المیكماتیت

.ودرجة الحرارة بالصخور المجاورة فتتحول نتیجة لذلك

الكرانیتیة وعالقتھا بالتحول: 3الفصل 
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IIـ األناتیكتیة وعالقتھا بتشكل السالسل الجبلیة:
.ظروف تصلب الصھارة الكرانیتیة-1

الحد الفاصل بین الحالة الصلبة والحالة السائلة للصھارة الكرانیتیة بداللة ـ تبین الوثیقة جانبھ
.منحنى تصلب الصھارة الكرانیتیةعلیھ العمق، ویسمى المنحنى المحصل 

كیف یؤثر الضغط على حرارة التبلور ؟
.كلما ارتفع الضغط انخفضت درجة حرارة التبلور

النقطة (C700°ودرجة حرارتھا  Km14ـ نعتبر صھارة  كرانیتیة تكونت في عمق 
A .(عند صعود ھذه الصھارة ولو لم تفقد بعضا من درجة حرارتھا فانھا ستتبلور كلیا في عمق

)aالنقطة (6Kmقدره 
لكي تتمكن ھذه الصھارة من الوصول الى سطح األرض یلزم أن تكون درجة حرارتھا أكثر من 

960°C لنسبة لصھارة  أناتیكتیة الشي الذي ال یحتمل وقوعھ باوھو .
: ملحوظة

، في حاالت استثنائیة، والتي تصل إلى السطح صخورا ذات تركیب كرانیتي، وبنیة C°960تعطي الصھارة الكرانیتیة المتعدیة حرارتھا 
.میكرولیتیة شبیھة ببنیة البازلت تدعى الریولیت

.المیكماتیتالمسار المؤدي إلى تشكل وأصل الكرانیت األناتیكتي-2
كیفیة تتشكل كرانیتات سالسل تبین الوثیقتین جانبھ

ثر اإلنصھار الجزئي لألجزاء العمیقة إاإلصطدام 
. للسالسل الجبلیة

في مستوى مناطق االصطدام تشكل ظاھرة تقارب 
الصفائح اإلطار األساسي لتكون الصخور 

:الكرانیتیة
ـ تحت تأثیر القوى االنضغاطیة، تتضخم 
القشرة األرضیة نتیجة تراكب بعض األجزاء 

فتخضع Mohoالصخریة ویزداد عمق انقطاع 
.الصخور لدرجات حرارة وضغط مرتفعین

:ـ یؤدي توقف القوى االنضغاطیة إلى
انقطاع القاریة، وبالتالي انخفاض عمق  انھیار السلسة الجبلیة مع تقلص سمك القشرة * 

Moho.
.حدوث انصھار جزئي لألجزاء العمیقة من السلسلة الجبیلیة نتیجة انخفاض الضغط، فتتشكل صھارة كرانیتیة* 
.صعود الصھارة بفعل ضعف كثافتھا فتتصلب في عمق معین لتعطي كتل كرانیتیة* 

.استمرار تعرض السلسة الجبلیة للحث یؤدي إلى استسطاح الكتل الكرانیتیة
:خالصة 

وتحت تأثیر ظروف الضغط السائدة في أعماق المناطق غیر المستقرة، تخضع C°700عندما تبلغ درجة حرارة الصخور حوالي 
تختلط القطرات األولى من السائل بالصخور التي لم تنصھر . النصھار جزئي لتعطي سائال ذا تركیب كرانیتي تسمى ھذه الظاھرة باألناتیكتیة

من جھة أخرى یؤدي تواجد ھذا السائل إلى ارتفاع نسبة . أما السائل اآلخر فیتبلور في مكانھ لیعطي الكرانیت األناتیكتي. تیتفتعطي المیكما
.الضغط ودرجة الحرارة بالصخور المجاورة فتتحول نتیجة لذلك

IIـ اندساس الصھارة الكرانیتیة وتحول التماس:

زعیر والمطقع الجیولوجي أسفلھ ھو مقطع تبین الوثیقة جانبھ خریطة لكتلة كرانیت 
).المقطع ج(مأخوذ من نفس الخریطة 

ماذا ترتب عن اندساس كرانیت زعیر ؟
:الجواب

ونالحظ . یترتب عن اندساس كرانیت زعیر ظھور ھالة تحول مكونة من صخور متحولة
من جھة أخرى نالحظ وجود حدود واضحة. أن شدة التحول تزداد في اتجاه الكرانیت

).عدم وجود المیكماتیت(بین الكرانیت والصخور المتحولة 
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IIIأصل الكرانیت االندساسي والظواھر المرافقة لتموضعھـ:
أصل الكرانیت االندساسي و الكرانیت األناتیكتي وعالقتھما بتحول التماس والتحول اإلقلیمي)1

من الكرانیت األناتیكتي وصخور التحول اإلقلیمي، والكرانیت االندساسي تبین الوثیقة أسفلھ رسم للتصور العام للعالقة بین كل 
.وعالقتھ بصخور تحول التماس

.صف المقطع الجیولوجي)1
ماھو أصل تموضع كل من )2

األناتیكتي والكرانیت الكرانیت
.اإلندساسي

في جدول قارن بین ھاذین )3
.النوعین من الكرانیت

:األجوبة
یتكون المقطع من كرانیت )1

أناتیكتي یشمل مساحة شاسعة، 
ونالحظ وجود كرانیتات اندساسیة منحدرة من الكرانیت األناتیكي یحیط بھا ھاالت تنتشر على . وتحیط بھ صخور تحول إقلیمي

مساحات ضیقة مكونة من صخور تحول التماس
ریة تحت تأثیر ظروف الحرارة یعود وجود الكرانیت االندساسي كما سبق الذكر إلى االنصھار الجزئي لصخور القشرة القا)2

تحول : والضغط مھمین، وینتج عنھ تكون سائل یتبلور لیعطي كرانیت أناتیكتي، تحیط بھ مساحات كبیرة من الصخور المتحولة
.إقلیمي

أما الكرانیت االندساسي فیحتل رقعة ضیقة، ویرتبط تشكلھ بصعود صھارة أناتیكتیة ساخنة ومائعة ذات كثافة ضعیفة، عبر 
ھذا النوع من ). الكرانیت األناتیكتي(التشققات األرضیة إذ تغادر موضعھا األصلي وتتبلور في مكان آخر بعیدا عن أصلھا 

.الكرانیت ھو المسؤول عن ظھور تحول التماس وھو تحول یصیب الصخور المحیطة على مساحات غیر شاسعة
3(

الكرانیت االندساسالكرانیت األناتیكتي
الناتجة عن ظاھرة األناتیكتیة تتبلور في الصھارة •

مكانھا
انتقال تدریجي من الصخور المتحولة إلى الكرانیت •

راألناتیكتي، كما أن حدوده مع الصخور المجاورة غی
صریحة وتمتاز بوجود صخرة المیكماتیت

یدخل ضمن سلسلة التحول االقلیمي ویمتاز •
والصخور المتحولة المجاورة لھ بامتداد جغرافي

)یشكل حالة قصوى من درجة التحول(واسع 
تضم الصخور المتحولة معادن مؤشرة تدل على •

) إقلیمي= تحول عام (ضغط وحرارة مرتفعین 
.وتكون المعادن موجھة

تغادر الصھارة موضعھا األصلي فتصعد عبر •
الصخور التي تعلوھا، تحل محلھا فتتبلور

حدوده مع الصخور المجاورة صریحة•
كماتیتالیوجد می

مسؤول عن حدوث التحول التماس لھ امتداد •
.جغرافي محدود

.یتمیز بوجود حبیسات وعروق كرانیتیة•
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:خالصة
تتمیز السالسل الجبلیة بتوفر ظروف التحول، فتخضع القشرة القاریة النصھار جزئي یعطي سائال كرانیتیا تختلط قطراتھ األولى 

تزداد نسبة السائل فیتصلب في موقعھ لیعطي الكرانیت األناتیكتي الذي . المیكماتیتبمادة غیر منصھرة مما یؤدي إلى تكون 
یحدث تحوال إقلیمیا مھما و على مساحات مھمة، كما یمكن لجزء من السائل أن یغادر موقعھ األصلي لیصعد عبر التشققات 

.ر المحیطة بھاویتصلب في األعماق مكونا كتال من الكرانیتات االندساسیة تحول تماسیا الصخو

حصیلة تركیبیة
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:خالصة
تتمیز السالسل الجبلیة بتوفر ظروف التحول، فتخضع القشرة القاریة النصھار جزئي یعطي سائال كرانیتیا تختلط قطراتھ األولى 

تزداد نسبة السائل فیتصلب في موقعھ لیعطي الكرانیت األناتیكتي الذي . المیكماتیتبمادة غیر منصھرة مما یؤدي إلى تكون 
یحدث تحوال إقلیمیا مھما و على مساحات مھمة، كما یمكن لجزء من السائل أن یغادر موقعھ األصلي لیصعد عبر التشققات 

.ر المحیطة بھاویتصلب في األعماق مكونا كتال من الكرانیتات االندساسیة تحول تماسیا الصخو

حصیلة تركیبیة
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:خالصة
تتمیز السالسل الجبلیة بتوفر ظروف التحول، فتخضع القشرة القاریة النصھار جزئي یعطي سائال كرانیتیا تختلط قطراتھ األولى 

تزداد نسبة السائل فیتصلب في موقعھ لیعطي الكرانیت األناتیكتي الذي . المیكماتیتبمادة غیر منصھرة مما یؤدي إلى تكون 
یحدث تحوال إقلیمیا مھما و على مساحات مھمة، كما یمكن لجزء من السائل أن یغادر موقعھ األصلي لیصعد عبر التشققات 

.ر المحیطة بھاویتصلب في األعماق مكونا كتال من الكرانیتات االندساسیة تحول تماسیا الصخو

حصیلة تركیبیة


