
نشاط حدود الصفائح التكتونیة في مناطق التجابھ
:التوزيع الجغرافي للسالسل الجبلیة الحديثة مالحظة - 1

:أعطت دراسة توزيع السالسل الجبلیة الحديثة على سطح األرض النتیجة التالیة 

و أكبر كثافة لتوزيع الجبال نجدھا حول المحیط الھادي ، ثم بین الھند و آسیا و بین إفريقیا 
:أوروبا ، فلنقارن ھذا التوزيع مع حدود الصفائح التكتونیة 



أھمماما  مع تحدود صفائح الغالف الصخري  يتوافق توزيع السالسل الجبلیة الحديثة  مع 
مناطق تجابه صفائح الغالف الصخري ، خاصة صفائح المحیط الھادي مع الصفائح األمريكیة و 

أو صفیحة قارية مع أخرى قارية  ] الحزام الناري [ الھادي األسیوية  على مدار سواحل المحیط
و تجابه صفیحة ألبوران .كتجابه صفیحة آسیا و الصفیحة الھندية التي أعطت جبال الھماليا 

.اإلفريقیة مع الصفیحة األوروبیة التي أعطت جبال األلب 
. فأنماط التجابه متنوعة مما يؤدي إلى أشكال جبلیة مختلفة 

سالسل اسة مناطق الطمر و در- 2
:الطمر 

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

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

ذلك انغراز صفائح المحیط الھادي 
الصفائح القارية األفیولیتیة الثقیلة تحت 

الغرانیتیة الخفیفة ، معطیة سالسل جبلیة
و تعتبر سلسلة جبال األنديز للطمر،

الممتدة على طول الساحل الغربي ألمريكا 
.الجنوبیة من أشھر سالسل ھذا النوع 

:الخاصیات البنیوية و الجیوفزيائیة لمناطق الطمر -1- 2

و وجود حفرة محیطیة–أ 
:موشور التضخم

منطقة الطمر ، يتم انغراز في
الصفیحة المحیطیة تحت الصفیحة 

القارية على مستوى األسطنوسفیر 
، فیتكون بین الغالف الصخري اللدن 

القاري الصلب و الغالف الصخري 
المحیطي الصلب حفرة محیطیة 

تتجمع على مستواھا كتال ھائلة 
من الرواسب التي تحملھا الصفیحة 

غط و تكون المحیطیة المنغرزة ، فتض
بنیة ممیزة لمنطقة الطمر تسمى 

موشور التضخم 



:نشاط زلزالي مكثف-ب

تتمیز مناطق الطمر باألنشطة الزلزالیة 
المكثفة نتیجة االحتكاك بین الصفیحة 

الصفیحة القارية والمنغرزة المحیطیة
.الراكبة 

تتوزع البؤر الزلزالیة حسب مستوى 
نجد ، BENIOFFمائل يسمى مستوى 

بؤر الزالزل القديمة في العمق و بؤر 
و لزالزل الحديثة قريبة من السطح ا

ھذا يؤكد انغراز الصفیحة المحیطیة 
.تحت الصفیحة القارية 

:انخفاض مستوى منحنیات تساوي درجة الحرارة السعیرية –ت

العمق في المناطق تعني درجة الحرارة السعیرية قیمة درجة الحرارة في العمق ، فكلما زاد 
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  ، تتبع 
:ھذه المنحنیات في منطقة الطمر تظھر ما يلي 

لمستوى امنطقة الطمر ، يظھر انخفاضفي 
حسب منحنیات تساوي الدرجة السعیرية  

بسبب عدم تحقق التوازن BENIOFFمستوى 
الحراري بین الصفیحة الباردة المنغرزة و 

أستنوسفیر الغالف الصخري القاري الساخن 
C°1200تكون في X، فنفس النقطة الراكب 

تحت الصفیحة المحیطیة 150Kmعند عمق 
لحرارة عند عمق ، و تصبح في نفس درجة ا

300Kmفي مستوى تحت الصفیحة القارية ،
BENIOFF.) النقطةY.(

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:نشاط بركاني مكثف –ث 

نشاطا بركانیا تعرف منطقة الطمر
مكثفا ينتج عن تكون صھارة أندزيتیة 
تعطي على سطح  الغالف الصخري 

یة تمثل جبال القاري براكین أندزيت
الطمر 

فكیف تنشأ ھذه الصھارة األندزيتیة ؟ 

:التحول الدينامي: مصیر الصفیحة المحیطیة المنغرزة -2- 2

أثناء انغراز الصفیحة المحیطة في األسطنوسفیر ، يخضع األوفیولیت الرتفاع تدريجي خصوصا 
مستوى منحنیات تساوي في الضغط ، أما درجة الحرارة فال تعرف تغیرا كبیرا بسبب انخفاض 

، تسمى ھذه الظاھرة بالتحول الدينامي أو تحول الطمر ، الدرجة السعیرية في منطقة الطمر 
و ينتج عنھا متتالیة صخرية تحولیة للبازلت تسمى المتتالیة التحولیة البازلتیة تمتد على طول 

:، و تعتبر ممیزة لمنطقة الطمر الصفیحة المحیطیة المنغرزة 
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ھذا التغیر الصخري ينتج عن تغیر عیداني أي تغیر في طبیعة المعادن المكونة للصخرة ، 
فتحول الشیست األخضر إلى شیست أزرق تحت تأثیر ارتفاع الضغط يصاحبه التفاعل العیداني 

:التالي 

ماء) + Gl( كلوكوفان + أكتنوت                      بالجیوكالز ) + Cl(كلوريت + بالجیوكالز 

و تحول الشیست األزرق إلى إيكلوجیت تحت تأثیر ارتفاع الضغط يصاحبه التفاعل العیداني 
:التالي 

ماء)  + J( جاديیت )  +  G( بجادي )                          Gl( كلوكوفان + بالجیوكالز 

ل عملیة الطمر يؤدي التحول الدينامي إلى انسحاب الماء من معادن صخور المتتالیة فخال
.البازلتیة 

:دور الماء المنسحب من الصفیحة المحیطیة المنغرزة -3- 2

:تجربة-أ
في ظروف مختلفة جة حرارة بداية االنصھار  أو االنصھار الجزئي للبريدوتیت تحديد درأعطى

الحرارة السعیرية لمنطقة الطمر  من جھة أخرى المنحنیات التالیةو تتبع تطور درجة من جھة 
:نتیجة - ب



:تحلیل - ت

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

مع منحنى تطور درجة ) 1( عیرية لمنطقة الطمر ال يتقاطع منحنى تطور الدرجة الس
، يعني ذلك أن الدرجة السعیرية لمنطقة ) 3( حرارة االنصھار الجزئي للبريدوتیت الجاف 

الطمر ال تسمح بحدوث االنصھار الجزئي للبريدوتیت الجاف
1100في حضور الماء تنخفض درجة حرارة بداية انصھار البريدوتیت من°C عند السطح

، ثم تعود إلى قیمتھا األولى مع زيادة 100Kmإلى 80بین عمف C°1000إلى 
. العمق

 مع منحنى تطور درجة ) 1( يتقاطع منحنى تطور الدرجة السعیرية لمنطقة الطمر
، يعني ذلك أن الدرجة السعیرية ) 2( حرارة االنصھار الجزئي للبريدوتیت الممیه 

.في مجال معین نصھار الجزئي للبريدوتیت الممیه لمنطقة الطمر  تسمح بحدوث اال

:استنتاج - ث

درجة حرارة بداية انصھار البريدوتیتالماءيخفض.
 بمنطقة الطمربداية انصھار البريدوتیتفي غیاب الماء ال يمكن
الدرجة السعیرية لمنطقة الطمر مكنفي حضور الماء  يكون البريدوتیت ممیھا فت

: الجزئي للبیريدوتیت  حسب الشروط التالیة النصھار امن حدوث
 80أن يكون العمق من Km 100إلىKm
 1000أن تكون درجة الحرارة حوالي°C

منتديات علوم الحیاة و اٍألرض بأصیلة



:نشوء سالسل الطمر : خالصة -4- 2

تخضع ،الثقیل تحت الغالف الصخري الخفیفالغالف الصخري المحیطيأثناء انغراز
الصفیحة المحیطیة للتحول الدينامي ، فینسحب الماء من معادن صخور المتتالیة 

ر الماء المحرر عبر الرداء  الذي يعلو منطقة الطمر ، ينتشالتحولیة البازلتیة الناتجة 
.ممیھا البريدوتیتصبح ،فی

وف ، تتوفر للبیردوتیت الممیه الظرC°1000و تحت حوالي Km 100في عمق حوالي 
و يعطي صھارة بازلتیة تتمیز بلزوجة لالنصھار الجزئي المناسبة لبداية االنصھار فیخضع

.جد منخفضة 
تستغل الصھارة البازلتیة تشققات الغالف الصخري القاري الناتجة عن تجابھه مع 

نحو السطح ، و تخضع في طريقھا لتطور معقد ناتج عن الصفیحة المحیطیة فتصعد 
و الغنیة بالسیلیسالغرانیتیةو عن امتزاجھا بصھارات القشرة القاريةالتمايز الصھاري

اللزوجة صھارة أنديزيتیة  معروفة بفي مستوى القشرة القارية ، فتعطياللزجة جدا
:التي تمنع تحرر الغازات منھا المرتفعة

 إذا وصلت الصھارة األندزيتیة
إلى السطح تخضع للتبريد 

ذات فتكون براكینالسريع 
مخاريط ضخمة على شكل 

جاري ـــجبال ذات طابع انف
خرة ــ، تتكون من صعنیف 

األندزيت ، و تمثل جبال الطمر 

قطعة من األندزيت مكبرة 



إذا بقیت  في العمق خضعت للتبريد 
من صخرة البطئ و أعطت كتال ضخمة 

يتالغرانوديور

فاألندزيت و الغرانوديوريت صخرتین ممیزتین لمنطقة الطمر 

Chaîne d'obduction:سالسل الّطفو - 3

:الخاصیات البنیوية لسالسل الطفو -أ

المحمل تعتبر جبال ُعمان أحسن نموذج لسالسل الطفو ، و تتمیز باستسطاح  األوفیولیت 
قارية، و في وضعیة راكبة على صخور رسوبیة على مساحة شاسعةبالرواسب المحیطیة 

منتديات علوم الحیاة و اٍألرض بأصیلة



:تشكل سالسل الطفو -ب

يدل أوفیولیت سالسل الطفو على األصل المحیطي لھذا النوع من الجبال ، فھي  تنتج عن 
طمر ضمحیطي أي قةتحول ذروة محیطیة من منطقة اتساع لمحیط يفصل بین قارتین  إلى منط

بسبب ظھور قوى انضغاطیة قوية للصفیحتین ،انغراز قشرة محیطیة تحت قشرة محیطیة
.المجاورتین 

تواصل الطمر يؤدي وصول الغالف الصخري القاري  إلى منطقة الطمر ، فال يستطیع االنغراز ألكثر 
القاري المنغرز للتحوليخضع ھذا الجزء في األسطینوسفیر بسبب خفة كثافته ،60Kmمن 

.الدينامي معطیا الشیست األزرق بالغلوكوفان 
تراكب الغالف الصخري قوى انضغاطیة متزايدة تؤدي إلى الّطفو أي تواصل التقارب يولد

ي القاري على شكل مع الرواسب المحیطیة العمیقة فوق الغالف الصخرياألوفیولیتالمحیطي 
ط الذي كان موجودا  لمحیو يتسبب ذلك في انغالق جزئي ل.كتل ھائلة معطیا سالسل الطفو 

.بین القارتین

فوق ( إلى مكان غريب عنھا ) قعر المحیط( الكتل األوفیولیتیة التي زحفت عن مكانھا األصلي 
.تسمى سدائم ، فجبال الطفو عبارة عن سدائم من األوفیولیت ) القشرة القارية 

الصفیحة اإلفريقیة و الصفیحة األوروآسیوية  مما أدى إلى طفو تشكلت جبال ُعمان نتیجة تقارب
الجزء الشمالي للغالف الصخري المحیطي من محیط تیتیس القديم فوق الھامش القاري لُعمان 

.، و انغالق جزئي لمحیط تیتیس معطیا بحر ُعمان 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:سالسل االصطدام - 4

الھماليا  التي تضم أعلى القمم تعتبر جبال
سالسل االصطدام لافي العالم أحسن نموذج

الصفیحة :صفیحتین قاريتین الناتجة عن تجابه
بسبب میالد و الھندية المنفصلة عن أفريقیا 

مع الصفیحة اآلسیوية اتساع المحیط الھندي
خالل نھاية الحقب الثاني و بداية الحقب 

غالق الكلي لمحیط الثالث ، مما أدى إلى االن
القديم الذي كان يفصل إفريقیا عن التیتیس

آسیا

: الخصائص البنیوية - 1- 4

و شدة التشوھات التكیونیة من طیات و فوالق  على مستوى الغالف القارية تمثل السدائم 
، الطابع الممیز لسالسل االصطدام ، و الدالة على مدى شدة الضغوطات التي القاريالصخري
أي زيادة مھمة في سمكھا منطقة التجابه بین الكتلتین القاريتین ، نتج عنه تثخینتعرضت ل

، بسبب النشاط التكتوني الذي يدفعه في اتجاه األسطینوسفیر القاريفي الغالف الصخري
لیتوقف بسبب اختالف الكثافة و دافعة أرخمیدس ، و نحو األعلى فیرتفع معطیا أعلى القمم 

.الجبلیة 

الغالف الصخري القاري المتجه نحو األسطنوسفیر يخضع الرتفاع تدريجي في الضغط و في جزء
.فیتعرض لظاھرة ممیزة لمنطقة االصطدام و تسمى بالتحول الدينامي الحراري درجة الحرارة 
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:التحول الدينامي الحراري - 2- 4

ض صخور الغالف الصخري القاري المتواجدة أسفل منطقة التثخین إلى التحول الدينامي تتعر
فتظھر عدة متتالیات صخرية الناتج عن االرتفاع التدريجي للضغط و لدرجة الحرارة ، الحراري 

:تحولیة ممیزة لمنطقة االصطدام ، أھمھا المتتالیة التحولیة الطینیة 

:دراسة المتتالیة الطینیة -أ

:على مستوى البتروغرافیة و العیدانیة + 

تعني البتروغرافیة خصائص الصخرة المالحظة بالعیة المجردة ، و تعني العیدانیة أنواع المعادن 
:التي تدخل في تكوين الصخرة 

مالحظة بالعین المجردةالعینة
التركیب

العیداني

الشیست

صخرة داكنة- 
ى بالعین المجردةمعادن ال تر- 
تقتلع على شكل صفیحات - 

السیريت
الكلوريت

المرو

صخرة المعة - میكاشیست
معادن متجمعة على شكل - 

أسرة دقیقة
مورقة سھلة االنفصام- 

البیوتیت
الموسكوفیت

المرو

بلورات واضحة الغنايس
تناوب أسرة فاتحة و أسرة داكنة 

على شكل أوراق غیر قابلة 
لالنفصام 

المرو
الفلدسبات

البیوتیت
السیلیمانیت

البجادي 

:على مستوى البنیة + 

تتعلق بنیة الصخرة بقد المعادن المكونة لھا و بكیفیة توزيعھا في الصخرة ، و تمكن مالحظة 
:تحديدھا الصفیحة الدقیقة للصخرة بواسطة المجھر المستقطب من
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الصخور التحولیة في التوزيع المنتظم و الموجه لمعادينھا على شكل أسرة و تختلف في تتشابه
تقل من البنیة التنضدية للشیست حیث المعادن دقیقة إلى البنیة الشیستیة قد المعادن ، فنن

.للمیكاشیست حیث المعادن متوسطة القد ثم إلى البنیة المورقة حیث المعادن كبیرة القد 

: التكوين الكیمیائي على مستوى + 

:التكوين الكیمیائي لصخور المتتالیة الطینیة يبین الجدول التالي

الغنايسالمیكاشیستالشیستالطینتالمكونا
SiO2Al2O378.45 %78.45 %65.1 %84.52 %

Fe2O3 , FeO , MgO10.63 %10.63 %21.44 %5.31 %
H2O5.38 %4.05 %3.65 %1.39 %

% 6.87% 9.79% 8.78% 7.25عناصر أخرى



ب، فھي غنیةصلھا الموحد ، مما يدل على أالطین تتشابه ھذه الصخور فیما بینھا و مع 
SiO2Al2O3 الشيء الذي يعطیھا معادن متنوعة تسمى سیلیكات األلومین ، كما يالحظ تناقص

. تدريجي في نسبة الماء بھذه الصخور عند االنتقال من الشیست نحو الغنايس 

:خالصة - ب

رجة الحرارة في العمق أدى التحول الدينامي الجراري الناتج عن االرتفاع التدريجي للضغط و لد
:إلى تغیرات للصخرة األصلیة الطینیة أعطت المتتالیة التحولیة الطینیة 

 و قد تتمیز الصخور التحولیة بالتوزيع المنتظم و الموجه للمعادن : على مستوى البنیة ،
:من خالل التجربة التالیة Daubréeكشف عن سبب ھذا التوزيع 

توجیھھا حسب سطح تطبق الضغط يدل على أن الضغط ھو المسؤول انتظام صفائح المیكا  و
.عن توزيع و توجیه معادن الصخور التحولیة 

 بسبب ارتفاع يزداد قدھا تدريجیا من الشیست إلى الغنايس: على مستوى البلورات
.درجة الحرارة التي تؤثر على الشبكة البلورية للمعادن 

رى نتیجة ارتفاع أخمن صخرة إلى أخرى تظھر معادن و تختفي: على مستوى العیدانیة
و توصف instablesبالغیر مستقرة المختفیة، توصف المعادن الضغط و درجة الحرارة 

.المعادن التي تظھر بالمستقرة 
فلكل معدن مجموعة من قیم الضغط و درجة الحرارة التي يتحملھا و يكون مستقرا فیھا 

ن مجال استقرار المعدن مجموع ھذه القیم تكو

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



األندلوسیت ، الديستین  و مثلمعادن التحولبعض مجال استقرار تبین الوثیقة التالیة 
السیلیمانیت

P TP T
السلیمانیتأندلوسیت     معادن طینیة          

يحدث االنتقال من معدن إلى آخر في الحالة الصلبة ، و تنتج عن إعادة تنظیم الشبكة البلورية 
.للمعدن 

يدل على ظروف الضغط و الحرارة التي التحولیة وجود ھذه المعادن المستقرة في الصخور 
، لذلك تسمى ھذه غیر قابلة للقلبأو سحنة التحول ،ألن ظاھرة التحولتعرضت لھا الصخرة

. و الدالة  المعادن بالمعادن المؤشرة أ

:تعريف التحول- ت

تحت لة الصلبة لصخور قديمة التحول ھو مجموع التغیرات البنیوية و العیدانیة التي تتم في الحا
.لحرارة أو ارتفاعھما معا ادرجة ارتفاعالضغط اوارتفاع تأثیر 

assilah.com-www.svt



:l’anatexieاألنتیكتیة - 3- 4

في أسفل منطقة التثخین الناتجة عن االصطدام يؤدي االرتفاع التدريجي للضغط  و لدرجة 
الحرارة إلى ظھور المتتالیة التحولیة الطینیة التي تنتھي بصخرة الغنايس ، لكن تواصل ارتفاع 

، يجعل الغنايس يخضع لالنصھار الجزئي  فیعطي صھارة C°690تجاوز درجة الحرارة ل الضغط و
غنیة بالسلیس تسمى صھارة غرانیتیة ، تسمى ھذه الظاھرة باألنتیكتیة ، ينتج عن تبلور 

.الصھارة الغرانیتیة صخرة الغرانیت 

م-أ
ال
ح
ظ
ة

ت ورديغرانیت أبیض                                 غرانی

:تموضع الغرانیت -أ

:يوجد الغرانیت في عدة مناطق من المغرب ، نذكر منھا على الخصوص 

:غرانیت ستي فاطمة بمنطقة أوريكا  األطلي الكبیر قرب مراكش + 

منتديات علوم الحیاة و اٍألرض بأصیلة



ما نجد صخرة بین في ھذه المنطقة ال توجد حدود واضحة بین الغرانیت و الغنايس ، و إن
الغرانیت و الغنايس تسمى المیكماتیت ، ھذه الصخرة تتكون من أشرطة ذات طبیعة غرانیتیة و 

.أشرطة ذات طبیعة غنايسیة ، فھي خلیط من الغنايس و الغرانیت 

صخرة
المیكماتیت

لغرانیت األنتیكتي ھذا النوع من الغرانیت المتصل بالصخور المتحولیة عبر المیكماتیت بايسمى

:غرانیت زعیر + 

محاطة بصخور تحولیة تكون ھالة تحولیة يظھر غرانیت زعیر على شكل كتلة
.ھذا النوع من الغرانیت بالغرانیت االندساسي يسمى



:البتروغرافیة و العیدانیة - ب

.الغرانیت صخرة صلبة ، معادنھا  مرئیة بالعین المجردة 
المرو  البیوتیت و الفلدسبات الذي يكون ورديا و : معادن رئیسیة و متبلورة 3يتكون الغرانیت من 

.يسمى أورتوز أو أبیض غیر المع و يسمى البالجیوكالز 

:مالحظة صفیحة دقیقة للغرانیت + 

المرو- 2فلدسبات األورتوز   - 1الغرانیت                     صورة  لصفیحة دقیقة من
البیوتیت- 4فلدسبات البالجیوكالز  - 3مالحظة بالمجھر المستقطب

تدل ھذه البنیة على تعرض الصھارة ، ه بنیة حبیبیةيتمیز الغرانیت بمعادن متبلورة تعطی
.الغرانیتیة للتبريد البطيء في العمق 

:مقارنة الغرانیت و الغنايس- ت

الغرانیتالغنايس
–أورتوز –البالجیوكالز –مرو التركیب العیداني

سلیمانیت- بیوتیت 
–البالجیوكالز –مرو 

بیوتیت–أورتوز 
حبیبیةمورقةالبنیة

غیر موجھةموجھةحالة المعادن

:أصل الغرانیت - ث

:ر الغرانیت دانطالقا من معطیات الخريطتین الجیولوجیتین يمكن وضع فرضیتین حول مص

تحت تأثیر الضغط و الحرارة المرتفعین في عن انصھار جزئي للغنايس نتج الغرانیت+ 
.األعماق 

.طن األرض فاندست بین الصخور القديمة و تبلورت الغرانیت عبارة عن صھارة أتت من با+ 



يعرف الجزء تكتونیتین من الغالف الصخري القاري ،منطقة االصطدام بین صفیحتینفي 
مما يؤدي إلى ظھور السفلي من منطقة التثخین ارتفاعا مھما للضغط و درجة الحرارة 

المتتالیة التحولیة الطینیة

يدخل في مجال الغنايس الصلب يجعل لمجال التحولو الحرارةإال أن تجاوز قیم الضغط 
او جزءيمثله الغنايساصلباجزءمعطیاالنصھار الجزئيلیخضعفC°690األنتیكتیة عند حوالي

:یة عبارة عن صھارة غرانیتسائال

ه رعند تبلوالغنايس المختلط ببقاياھايعطي جزءإذا بقیت الصھارة الغرانیتیة في مكان تكونھا *
شاھدة على ، و تكون المیكماتیت ط فیھا الغنايس بالغرانیتيختلالمیكماتیت التيصخرة

االنتقال من التحول إلى األنتیكتیة
.األنتكتيصخرة الغرانیت عند تبلورھاالغنايسعننفصلةي حین تعطي الصھارة المف

طدام و التشققات الناتجة عن القوى االنضغاطیة لمنطقة االصبعض األحیان و بسبب في*
لصھارة الغرانیتیة أن تستغل الشقوق و الفوالق الناتجة عن االصطدام لالنشاط التكتوني يمكن

فيالضغط و فيتدريجيمن األعماق نحو السطح ھذه الھجرة تخضعھا النخفاضلتتحرك
الحرارة درجة 

طور الحالة الفیزيائیة يمثل المبیان  التالي ت
و ظروف انتقاله من الحالة السائلة ،للغرانیت

يفصل بین الحالتین إلى الحالة الصلبة ، و 
مكان Aمنحنى التصلب ، و تمثل النقطة 

:تكون صھارة غرانیتیة 

؟Aحدد ظروف تكون الصھارة - 1
إذا افترضنا صعود الصھارة نحو السطح - 2

بدرجة حرارة ثابتة ، في أي عمق و 
Aتحت أي ضغط سوف تتبلور الصھارة

؟Aما نتیجة توقف ھجرة الصھارة - 3



.atm 3800و تحت ضغط  و تحت ضغط Km 14في عمق Aتكونت الصھارة - 1

الصھارة يتقاطع مسارسوف تتبلور1600atmو تحت ضغط حوالي 6Kmفي عمق حوالي - 2
.و تتوقف عن الھجرة مع منحنى التصلب فیبدأ تبلورھاالغرانیتیة 

فتتبلور في الصخور القديمة،إلى بقاء الصھارة الغرانیتیة مندسةيؤدي التوقف عن الھجرة- 3
الندساسيامعطیة الغرانیت

تسبب في ارتفاع درجة الحرارة حول الصخور القديمة يیة فيتاندساس الصھارة الغرانی
تحول التماس أو بفتخضع لھذا االرتفاع الصخور القديمة ، تسمى ھذه الظاھرة محیطھا

حولیة ھالة ت، فیظھر حول الكتلة الغرانیتیة المندسة صخورا تحولیة  تسمىالتحول الحراري

: ملحوظة 
إال ستسطحي، و ال فیخضع للتبريد البطيء الذي يعطیه بنیة محببة يتبلور الغرانیت في األعماق 

ح ، الوصول إلى السطفي بعض األحیان يمكن للصھارة الغرانیتیة بعد حث الطبقات التي تغطیه ، 
، ذات بنیة rhyolieمعطیة كتلة ضخمة من صخرة تسمى الريولیت فتخضع للتبريد السريع

. میكرولیتیة

الغرانیت ببنیة محببة                            الريولیت ببنیة میكرولیتیة

مالحظة بالمجھر المستقطب
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نشوء سالسل االضطدام -4- 4

:نتجت سالسل االصطدام عن تطور للطمر أو للطفو MATTAUERحسب 

ففي الحالة األولى الناتجة عن تطور الطمر  يختفي الغالف الصخري  المحیطي نھائیا فال - 
ین ، و التي تجمع بین الكتلتین القاريتین المصطدمتيظھر األوفیولیت في منطقة الخیاطة

نجد في المنطقة بقايا األندزيت و الغرانوديوريت الدالتین على الطمر الذي سبق 
.االصطدام 

حالة جبال الريف المغربیة التي نتجت عن تقارب صفیحة ألبوران من الشمال الھذه يمثل 
و الصفیحة اإلفريقیة من الجنوب خالل الحقب الثالث و التي ما زالت تظھر بعض األنشطة 

.2015و زلزال المتوسط ،2004آلخر آخرھا زلزال الحسیمة تونیة من حینالتك

ال يختفي و إنما يبقى على األوفیولیتفیة الناتجة عن تطور للطفو ، أما في الحالة الثان- 
و شاھدا على مكان ین الكتلتین القاريتین المصطدمتبینتجمعأوفیولیتیة خیاطة شكل

.، تم إغالقه )ین القارتین المصطدمتین كان يفصل ب(محیط قديم 

منتديات علوم الحیاة و اٍألرض بأصیلة



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

الصفیحة الھندية :عن اصطدام صفیحتین قاريتین 
ل المنفصلة عن أفريقیا  مع الصفیحة اآلسیوية خال
نھاية الحقب الثاني و بداية الحقب الثالث ، مما 

القديم ، أدى إلى االنغالق الكلي لمحیط التیتیس
حیث نجد أوفیولیت ھذا المحیط بمنطقة تسانغ بو 

.في التبت 

كما يدخل في ھذا النوع جبال األلب الناتجة عن 
تجابه صفیحة ألبوران القارية من الجنوب مع 

من الشمال ،مما أدى إلى الصفیحة األوروآسیوية 
انغالق كلي للمحیط األلبي القديم الذي كان 

.يفصلھما 



:أنماط  التحول - 5

ترتبط أنماط التحول بدينامیة الصفائح تبعا لتغیرات درجات الحرارة والضغط الناتجة عنھا ، و قد 
:تصورا لتحديد مختلف أنواع التحولWinklerوضع 

المتزامن للضغط و أو التحول اإلقلیمي  الناتج عن االرتفاع التحول الدينامي الحراري
مناطق االصطدام  الحرارة ، يمیز

 التحول الدينامي  الناتج  عن ارتفاع  الكبیر للضغط و درجة حرارة معتدلة فیمیز مناطق
الطمر  

اع مھم لدرجة الحرارة و ضغط منخفض ، إثر اندساسالتحول الحراري الذي ينتج عن ارتف
خري ، فیتسبب في ظھور صخور تحولیة حول الصھارة بین طبقات الغالف الصالصھارة

.المندسة ، مكونة ھالة تحولیة 
نجد ھذا النوع في منطقة الطمر بسبب اندساس الصھارة األندزيتیة ، و في منطقة 

.االصطدام بسبب اندساس الصھارة الغرانیتیة

:ل الجبلیةسالسلاالتشوھات التكتونیة المصاحبة لنشوء- 6

الغالف الصخري طبقاتعدة تشوھات تكتونیة تصیب السل الطمر و االصطدامسنشوءصاحبي
فتظھر ھذه التشوھات  على شكل طیات ، فوالق أو سدائم . عند مناطق التجابه

:العوامل التكتونیة المسؤولة عن ھذه التشوھات - 1- 6

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



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

فتحتفظ IIالمنخفض ، إلى المجال اللدن
سط الصخرة بتشوھھا بعد حذف الضغط المتو

، ثم إلى مجال ]طي بطبقات متساوية السمك [
حیث تحدث تغیرات مھمة في IIIالتدفق اللدن 

].طي بطبقات متغیرة السمك [ التشوه 

:يساھم في التشوه كذلك 
قد المعادن و نوعھا: خاصیات الصخور - 
وجود أو غیاب موائع تحتل الفراغات بین مكونات الصخرة - 
الصخور بطريقة مطیلة للتشوھات البطیئة فتعطي الطي و عامل الزمن إذ تستجیب - 

.بطريقة ھشة للتشوھات السريعة فتعطي الفوالق 
تموضع الصخور في الغالف الصخري حیث ننتقل من مجال الفوالق و الطیات ذات الطبقات - 

.ثابتة السمك ، إلى مجال الطیات ذات طبقات متغیرة السمك

بأصیلةمنتديات علوم الحیاة و األرض 



:أنواع التشوھات التكتونیة - 2- 6

:  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 + 

لزاوية  التي تكونھا المساحة المحورية حسب ا
للطي مع المستوى األفقى نمیز الطي 

المستقیم ، الطي المنحرف ، الطي المائل و 
عندما يصبح محور الطي تقريبا أفقيالطي الراقد 

طي مستقیم       



الطي المنحرف  طي مائل                                                          

طي راقد

:التشوه الغیر متصل - ب

:تمثله
الفوالق:

عبارة عن كسر يصیب الطبقة الصخرية و يؤدي إلى زحزحة عمودية إلى مائلة الفالق 
.المكسورتین للكتلتین 

منتديات علوم الحیاة و اٍألرض بأصیلة



: عناصر الفالق + 

الكتلة المخفوظة- 1
سطح الفالق- 2
الكتلة المرفوعة- 3
طرح الفالق- 4

: أنواع الفالق + 
ايكون الفالق عادي،عندما يكون سطح الفالق مائال

فینزل جزء الطبقة إذا تباعدت الكتلتین المشطورتین
.ى تباعدية و ينتج ذلك عن قوعن مستواه األصلي ،



إذا تقاربت الكتلتین او يكون الفالق معكوس
فارتفعت إحداھما عن مستواھا ،المشطورتین
.نتج ذلك عن قوى انضغاطیة األصلي ،  ي



 االنقالع:
عبارة عن كسر يصیب الطبقة الصخرية و يؤدي إلى زحزحة أفقیة للكتلتین المشطورتین

إذا انتقلت الكتلة إلى الیمین و میاسرا إذا انتقلت الكتلة إلى الیسار، يكون االنقالع میامنا 
.بالنسبة لمالحظ 

انقالع میامن                                          انقالع ُمیاسر

 التراكبات و السدائم:

التجابه بین الصفائح التكتونیة، مما يؤدي ينتج التراكب عن الضغوطات القوية التي تعرفھا مناطق 
بواسطة ] الكتلة المركوبة [ فوق كتل أخرى ] الكتلة الراكبة [ إلى ركوب كتل صخرية ضخمة  

.فالق معكوس فتزحف فوقھا  

إذا كان الزحف لمسافة قصیرة نحصل على تراكب ، و إذا كان الزحف لمسافة طويلة عشرات 
.يمة الكیلومترات يسمى الزحف سد

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


