
منطقة الطمر و جبال الطمر

تنتج منطقة الطمر عن تجابه بین صفیحة محیطیة أوفیولیتیة ذات كثافة مرتفعة ، مع صفیحة 
تحت قارية غرانیتیة ذات كثافة منخفضة ، مما يؤدي إلى انغراز الصفیحة المحیطیة الثقبلة 

.الصفیحة القارية الخفیفة

:تتمیز مناطق الطمر ب

ضم موشور التضخم وجود حفرة محیطیة ت
فیحة المحیطیة والصفیحة القارية نتیجة االحتكاك بین الصاألنشطة الزلزالیة المكثفة

،نجد بؤر الزالزل BENIOFFمستوى مائل يسمى مستوىتتوزع البؤر الزلزالیة حسب
يؤكد انغراز الصفیحة العمق و بؤر الزالزل الحديثة قريبة من السطح ، و ھذاالقديمة في 

.المحیطیة تحت الصفیحة القارية
حسب مستوىخطوط تساوي درجة الحرارة بمنطقة الطمر ،انخفاض مستوى

BENIOFFتحقق التوازن الحراري بین الصفیحة الباردة المنغرزة و بسبب عدم
.لساخن القاري اأستنوسفیر الغالف الصخري

 أندزيتیة تمثل سالسل الطمر بركانیة.

:نشوء سالسل الطمر 

الماء ، فعندما ينغرز الغالف باالنصھار الجزئي للبريدوتیت في حضورنشوء سالسل الطمررتبطي
للتحول خضع  البازلت يأستینوسفیر الغالف الصخري القاري ، فيصخري المحیطيال

بسبب االرتفاع التدريجي للضغط ، أما درجة الحرارة فال تعرف تغیرا كبیرا بسبب الدينامي
و يعطي متتالیة ،فینسحب منه الماء انخفاض مستوى منحنیات تساوي الدرجة السعیرية ،

:تحولیة بازلتیة ممیزة لمنطقة الطمر 

ت إيكلوجی.........شیست أزرق ......... بازلت 



بريدوتیت الغالف يعلو منطقة الطمر ،فتصبحينتشر الماء المحرر عبر الرداء القاري الذيو
الماء لدرجة حرارة بداية الجزئي بسبب تخفیض لالنصھارممیھا يخضعالصخري القاري

و في حوالي80Kmصھارة بازلتیة في عمق حوالي االنصھار الجزئيعطييانصھاره، 
.ةالقاريقشرةالتحت° 1100

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

:الصھارة ، يمكن لھذه منھا معروفة باللزوجة المرتفعة التي تمنع تحرر الغازات

جبال ذات طابع براكین ذات مخاريط ضخمة على شكلُتكوِّن فإلى السطح أن تصل
.، تضم صخرة األندزيت انفجاري عنیف

 أو تبقى في العمق فتخضع للتبريد البطيء و تعطي كتال من الغرانوديوريت المحاط
.بھالة تحولیة 

ممیزتین و دالتین على منطقة الطمرو بالتالي  فاألندزيت و الغرانوديوريت صخرتین 

نمودجا لھذا النوع من تعتبر جبال األنديز الممتدة على طول الساحل الغربي ألمريكا الجنوبیة
.الجبال

تديات علوم الحیاة و األرض نم
بأصیلة


