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 ما هي الجيومورفولوجيا؟

وهي جيو وتعني  :يونانية كلمات ثالث من مشتقة  geomorphology جيومورفولوجي كلمة    
رض عالم سطح األم بدراسة الجيومورفولوجيا ُتعنىو  .أرض، مورف وتعني شكل، لوجي وتعني علم

 بعضو  .هاوغير  الرملية والكثبان والشواطئ والسهول والتالل ألنهارأشكالها األرضية كاو  الطبيعية،
 لبعضا يضيف وقد الجيومورفولوجيا؛ نطاق فيتحت البحرية  التضاريس يشمل المتخصصين

 إلى وما ةوالزهر  والقمر المريخ - الشمسي النظام في األخرى والتوابع األرضية للكواكب التضاريس
 .ذلك

ل ترابية تال من حجمها في تتراوح وهي .مكان كل في وتوجد لألرض بارزة هي معالم التضاريسإن    
  .دهور إلى نالسني آالف إلى أيام من أعمارها وتتراوح رئيسية، تكتونية صفائح إلى جبال إلى صغيرة

 العالقاتو  العمليةو  لشكلإن ل .تشكلها التي والعمليات التضاريس عن الجيومورفولوجيا تحرىت   
 أو شكللا الجيومورفولوجيا، في .التضاريس أشكال وتطور أصل لفهم محورية أهمية بينهما المتبادلة

من  الموصوفة ائيةوالفيزي الكيميائية الخصائص) أو البنية التركيبأوال  – جوانب ثالثة له علم التشكيل
أو  الشكلانيا ث ،على سبيل المثال الكثافة، الترشيح، النفاذية والمسامية (ةالماد خاصية متغيراتخالل 
على سبيل المثال الطول، االرتفاع،  (هندسية متغيراتمن خالل  الموصوف والشكل الحجم)الهيئة 

ن خالل م الموصوفة التدفق معدالت) الكتلة تدفقثالثا و  ،العمق، المسافة، المساحة، الحجم والزاوية
 هذه نتتباي. معدل التبخر، معدل التعرية، معدل الهطول ،التصريف مثل (الكتلة تدفق متغيرات
 وتدفق القدرة لتشم وهيجيومورفية؛  بعمليات المرتبطة الديناميكية المتغيرات مع الشكلية المتغيرات

 الخصائص تشمل(. 1)شكل  الشاطئ حالةعلى سبيل المثال  خذلنأ .والزخم جهادواإل والقوة الطاقة
 رطوبةال محتوىو  ،يباتالحب شكل ،الحبيبات قطرمتوسط  ،الحبيبات فرز درجةأو البنيوية  التركيبية

قطع الم وشكل نحداراال كزاوية الشاطئ هندسة مقاييس الشكلية الخصائص وتشمل الشاطئ؛ في
 وتشمل .الترسيبو  والنقل التعرية معدالت كتليال التدفق متغيرات وتشمل ؛المياه وعمق للشاطئ جانبيال

 يتم والتي) الموجاتالمتصاحبة مع  المائية التياراتجهادات المتشكلة بفعل اإل الديناميكية المتغيرات
 وتشمل ، والرياح الشاطئ، على تتدفق التي المياه طريق عن وربما ،(والجزر المد بواسطة لهاتشك
 .الشاطئ يحفرون الذين والبشرالحافرة  الحيوانات بواسطة إنشاؤها تم التي القوى أيًضا
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 تفاعالت الشكل والعملية بالنسبة للشاطئ 1شكل 

 الجيومورفولوجيا التاريخية

مسالك و  اراألنهقيعان  وفي الشواطئ علىالنيم  مثل تضاريسهكذا  .تاريخ لها التضاريس جميع    
 تسجيل ندو تاريخها سيمر بأن  بحيث العمر، قصيرة تكون أن إلى تميل التاللمنحدرات  على الغنم
 اءخبر  فإن السبب، ولهذا (.الصخور) طباقيال سجلال في بقاءهاتضمن  تدفن برواسب لم ما

 أرضية أشكال عم يتعاملون ما عادة األجل طويلة بالتغييرات رئيسي اهتمام لديهم الذين الجيومورفولوجيا
 خاللو  ، هريةن مصاطبو  أرضية انهياراتو  ساحلية معالم بين تتراوح قاييسم على نسبًيا ثباًتا أكثر

 المعالم نم وغيرها نيمال عالمات فإن ذلك، ومع .قاريةو  إقليمية تصريف أنظمة إلى والهضاب، السهول
 .الماضية ثواألحدا العمليات على أدلة تقدم أن يمكن البقاء في نجحت التي المقياس صغيرة الرسوبية

 التضاريس لأشكا في التغيرات أو األرضية التضاريس تطور دراسة هي التاريخية الجيومورفولوجيا  
 فآال قرون،على أمتداد  الزمنية المقاييس تكون ما وعادةً  ،ة وطويلةمتوسطخالل مقاييس زمنية 
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 وطرقه، فتراضاتها بكل للموضوع التاريخي البعد تعيد وهي .السنين من الماليين ومئات ماليين السنين،
 .ابياناته لقواعد الرسوبي السجل وعلى األرض سطح شكل على رئيسي بشكل عتمدوت

 الدراسات الجيومورفولوجية

ي ه األخرى هناك أنواع من الدراسات الجيومورفولوجية. ومن هذه الدراسات الجيومورفولوجية     
 ،بحريةتحت ال والجيومورفولوجيا التكتونية، والجيومورفولوجيا ،ةالتطبيقي الجيومورفولوجيا

 .الكواكب جيومورفولوجياو  الجيومورفولوجيا المناخيةو 

 الجيومورفولوجيا التطبيقية

 هافي تؤثر التي ريقةالط تعالج ، والتي هي امتداد للجيومورفولوجيا العملية،التطبيقية الجيومورفولوجيا    
 ومورفولوجياالجي المتخصصين في ساهموقد  .البشرية األنشطةبمدى تأثرها و  ةالجيومورفي العمليات
 على بشريةال بالتأثيرات المرتبطة المقلقة المشاكل التحري عن في ،وباستخدام موديالتهم ،العملية
دارة السواحل تعرية درسوا وقد .الطبيعية المناظر الوقاية و  اني،المب وتجوية التربة، وتعرية اطئ،و الش وا 

دارة األرضية، االنهياراتمن   فند مواقع وتصميم وتخطيط األنهار قنوات واستصالح ر،انهاال وا 
 . النفايات

 الجيومورفولوجية التكتونية

 .األرض قشرة فيها تتشوه التي المناطق في والجيومورفية التكتونية العمليات بين التفاعل درسوهذه ت   
 إحياءه أعادقد  ةيوالجيومورف التكتونية للعمليات الفيزيائي األساس وفهم المعدالت قياس في التقدم إن

ح شكل سط علم دراسات من مستمدة وبيانات تقنيات يستخدم حقلوهو  .البحث مجاالت من كحقل
 .الرباعي العصر مناخ تغيرو  علم المساحة ،تركيبيةال ،التأريخ الجيولوجي علم الزالزل، علم األرض،

 الجيومورفولوجيا تحت البحرية

 واليح تحت البحرية التضاريس تغطي .البحر قاععالم م روتطو  األصل الشكل، مع تعاملت وهذه    
 في .األرضية نظيراتها من أقل بشكل مدروسة الغالب في ولكنها األرض، سطح من المائة في 11

 تحت والقنوات ، الشواطئ الرملية، التالل الكثبان، ،نيمال التضاريستضمن ت الضحلة، البحرية البيئات
 ينب ومناطق ،تحت بحرية ووديان أخاديد توجد القاري المنحدر من االنتقال نطاق في .السطحية
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 أشكال لىع العميقة البحرية البيئة تحتوي .نهياروا انزالق وندوب بين المنحدرات وأحواض ،االخاديد
 هولس الرواسب،من  أوتاد ،خندقية مراوح ،خندقية وحوضية سهول ذلك في بما متنوعة، يةتضاريس
 .بحرية أخاديدو  أفرع نهرية قنوات سحيقة،

 جيومورفولوجيا الكواكب

 الزهرة، لمثالا سبيل على صلبة،ال قشرةذات ال الكبيرة واألقمار الكواكب على التضاريس دراسةوهي     
 مارهاأقو  األخرى الكواكب على السطحية العمليات وتعتمد .زحل و المشتري أقمار وبعض المريخ،
 ترةف علىو  الشمسية، لطاقةمن ا السنوي االستالم يحدد الذي الشمس، عن بعدهامتوسط  على ماديا

 النشاط ،حيالري النشاط ،تجويةال راقبةالم عمليات تشمل .للكوكب الجوي الغالف طبيعة وعلى دورانها
 .نهيارات الصخريةواال الجليدي، النشاط النهري،

 الجيومورفولوجيا المناخية

  .وبالتالي على طبيعة التضاريس الجيومورفية العمليات على بقوة المناخ يؤثر  

 األنظمة الجيومورفية

 هذا عليه ويينط ما لتوضيحو  .في دراساتهم نظمةاأل طريقة الجيومورفولوجيا علماء يتبنى ما غالًبا   
 طول على ،حيد بيني قمة من لالتمنحدر  يمتد .تلالمنحدر  نظام مثالعلى سبيل ال خذلنأ النهج،
 وما عضوية، مواد صخرية، بقايا) أشياء من يتكون نظام وهو .المنحدر الوادي قاع إلى الوادي، جانب
 متغيرات لخال من منحدر التل منها يتكون التي" األشياء" وصف يمكن .معينة بطريقة مرتبة( ذلك إلى
 لمتغيراتا هذه تتفاعل .المنحدر وزاوية النباتي الغطاء التربة، رطوبة محتوى ،الحبيبات حجم مثل

 تؤثر التي ةخر الص نوع المتغيرات مجموعة وتشمل .ومتصل منتظم بشكل كلها تشكلتل ، غيرها والعديد
 على ؤثري الذي المناخ ؛الترشح ومعدالت للتربة كنيكيةالجيوت والخصائص التجوية معدالت على

 لتكتوني،ا النشاط ؛وخالله غطاء منحدر التل فوق المياه توجيه على وبالتالي ،هيدرولوجية المنحدر
 االنحدار ةزاوي خالل من أساسي بشكل تعمل التي ،التل منحدر وهندسة ؛مستوى القاعدة يغير قد والذي

 األرضية، االنزالقات مثل العمليات معدالت على تؤثر ،الفاصل الجبلي أو خط المرتفعات عن والمسافة
ل منحدر شك تعديل إعادة إلى المتغيرات من أي في يرالتغ سيؤديو  .والغسل ، سيالن التربةالزحف
 .التل
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 والمبددة والمفتوحة والمغلقة المعزولة األنظمة

 تفاعلها عدم أو تفاعلها كيفية حسب معزولة أو مغلقة أو مفتوحةمن جميع األنواع تكون  األنظمةإن    
ال  بالتاليو  محيطه، عن تماما معزول نظام هو isolated system المعزول النظام .محيطها مع

 لمرور مفتوحة حدود له closed system مغلقال نظامال .الطاقة أو المادة تصدير أو استيراديمكن 
 الطاقة عبرها تتحرك أن يمكن حدود له open system  المفتوح النظام .للمادة ليس ولكن الطاقة
 تبادلت ألنها مفتوحة أنظمة هي التالل،منحدرات  ذلك في بما ية،الجيومورف األنظمة جميع .والمواد
غير القابلة لإلنعكاس  العمليات أن يعني مما ،مبددة أنظمة أنها كما .محيطها مع والمادة الطاقة

 ديملي ذا،وهك .تحكم هذه االنظمة( اضطراب أو احتكاك شكل في عام بشكل) الطاقة تبديد إلىوالمؤدية 
 التكتونيض نهو وال الشمسية، الطاقة مثل خارجية مصادر من الطاقة بددي الجيومورفي النظام فإن ،نفسه

 .هطولالو 

 والخارجي الداخلي النظام متغيرات

 إن.  حوض تصريفعلى سبيل المثال لنأخذ  .وخارجية داخلية متغيرات لديه يجيومورف نظام أي   
 راتمتغي هي النظام داخل الموجودة المتغيرات من ذلك وغير تدفق المجرى المائيو  التربة رطوبة
 خارج شأتن التي المتغيرات من وغيرها ، التكتوني النهوض ،الشمسي اإلشعاع ،الهطول إن .داخلية
 أن هتماملال المثير ومن خارجية متغيرات هي فيصر تال حوض ديناميكيات على تؤثر والتي النظام
 التكتونية) خليةالدا العمليات بين األساسي التناقض عن ناتجة اعتبارها يمكن يةالجيومورف األنظمة جميع

 .ناخيةم قوىب المدفوعة( يةالجيومورف) الخارجية والعمليات جيولوجية قوىب المدفوعة( والبركانية
 .التجوية والتعرية المتأثرة مناخيا تدمر األرضو  األرض، تكون التكتونية العمليات فإن ،روباختصا

 النظام الجيومورفي

  ارجهاخ وبعضها األرض داخل ينشأ بعضها العمليات، من العديد تفاعل من األرض تضاريس تنشأ
 .على األرض وبعضها
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 التعرية والترسيب

 التجوية والتآكل

 عم ميكانيكيةو  كيميائيةو  يولوجيةاب عوامل بواسطة الصخور تحلل هي Weathering التجوية    
 أو نه،مكا في المتجوي هذا الغطاء يظل قد .صخرية من بقايا غطاء تنتجهي و  .معدوم أو قليل نقل
 الجاذبية ىقو تدفع  .البحرية المنحدرات وأسفل األنهار، أسفل التالل،منحدرات  أسفل إلى تحركي قد

 نخر ، erodere) الالتينية من المشتق ، Erosion التآكل .نحو اسفل المنحدر حركةهذه ال والسوائل
 نواتج التقاط خاللها من يتم التي المدمرة العمليات كل مجموع هو ،( متآكل ، erosus ،أو قرض
 أقل الثلجو  االنتشار، واسع نقل عامل الماءإن  .والرياح والماء الجليد - النقل بوسائط ونقلها التجوية

 هوو  .حيةالسط البيئات جميع في الرواسبعلى تآكل وحمل  المتحرك الهواءيعمل  قد .بكثير ذلك من
 المنحدرات وقف الرواسبهذه  الرياح تحمل قدو  .معدوم أو قليل النباتي الغطاءيكون  عندما فعالية األكثر
 والتي ،denudare ة الالتينيلكلمة ا من تأتي التي ، Denudation التعرية. كبيرة مسافات وعلى
 .تجوية والتاكللل المشترك العمل هي ،"تجرد او التعريال" تعني

 النقل

 حمولة حملت القذرة الفيضان مياهف الرواسب، نقلعملية  وضحظهر بيُ  فيضانالخالل إن النهر       
 نم حمولة أيًضا النهر يحمل ،المرئي الراسب إلى باإلضافةو  .األرض سطح من المشتقة المواد من

 هولذي او  الرواسب، نقل بين الجيومورفولوجيا علماء يميز ما غالًبا .محلول فيبشكل ذائب  المادة
 . ألساسا في كيميائيا هوالذي و  ،ايونات ذائبة في المحلولبشكل  والنقل األساس، في ميكانيكًيا

إن نقل جميع المواد من حبيبات صلبة إلى ايونات ذائبة يحتاج إلى قوة تعمل على بدء وديمومة     
حو اسفل ن وتتحرك الترب والرواسبالحركة. هكذا قوة تجعل الجالميد تسقط من الجروف الصخرية، 

 المياه على طول القنوات. تتدفق منحدرات التالل، و 

بريد، من التأثيرات المناخية )التسخين والتو إن القوى التي تقود حركة الرواسب  مشتقة من الجاذبية،    
 حالة يف كما مباشر بشكل تعمل قد وهيومن فعل الحيوانات والنباتات.  ، الرياح(االنجماد والدفئ

 لقوةا تقوم األولى، الحالة في .والرياح الماء مثل سائطو  خالل من مباشر غير بشكل أو الجاذبية،
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 تجعل وةالق فإن الثانية، الحالة وفي؛ األرضية االنزالقات في الحال هو كما ،بجعل الرواسب تتحرك
 وتميل رواسبال على قوة المتحركة اسطةالو  وبالمقابل تبذل ،(المثال سبيل على الماء) تتحرك الوسائط

 المواد لىع تعمل التي الرئيسية القوىإن  .األنهار في الرواسب نقل في الحال هو كما تحريكها، إلى
 .ةيولوجياالب والقوى ،قوة التمدد المياه، ضغط قوة مائع،ال قوة جاذبية،ال قوة هي يةالجيومورف

 ذبيةا. قوى الج1

 الصخور جسامأ على مباشرة عملت وهي .الجيومورفية العمليات في تسيير كبرالقوة األ هي الجاذبية    
 العالم نحاءأ جميع في تعمل فإنها ذلك، على وعالوة .تحريكها إلى ميلوت والجليد، والمياه والرواسب

 المسافة عن ناتجة طفيفة اختالفات وجود مع ،( 2m / s) تربيع الثانية في متر 1..1 حوالي تبلغ بقوة
 .العرض وخط األرض مركز من

 . قوة السوائل2

 يف يتحرك سائل عن عبارة الماءو ، كالجداول واالنهار. ةالمنحدر  األرض حو سط على الماء يتدفق  
ك يتحر  .يةالجاذب قوة وهي وزنه، تأثير تحتنحو األسفل  الماء يتدفق لذا .عليه تسلط قوة أي اتجاه
 قد لجريانل مختلفة مقاومات على التغلب بعد المتبقي والجزء االنحدار، قوة من جزًءا يستخدمالمياه 
 ًضاأي المياه وتحمل .مع األرض المياه تماسسطح  طول على أو الجريان في مادةبحمل الماء يقوم 
 .نفسه السائل من كجزء أساسي بشكل وتتصرف الماء سرعة بنفس تنتقل مذابة مادة

 . قوة ضغط الماء3

 فيلف القوة تختو  .الرواسب حركة على تؤثريمكن أن  مختلفة قوى والرواسب التربة في الماء يخلق   
 رالمط قطراتإن  (.ممتلئة المسام بعض) المشبعة وغير( ممتلئة المسام جميع) المشبعةالظروف 
 قوة خلقت قد فإنها وسرعتها، حجمها على اعتمادا .األرض تضرب عندما قوة أيضا تخلق المتساقطة

 .الرواسب حبيبات لتحريك يكفي بما قوية

 . قوة التمدد4

 التسخين) حرارةال درجات لتغير استجابة وتتقلص الصلبة الصخور وحتى والترب الرواسب تتمدد قد   
 كيميائية تغيراتل استجابة وأحياًنا ،(والتجفيف الترطيب) الرطوبة محتوى أو( والذوبان والتجميد والتبريد
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 من أكبر يكون اسفل المنحدر اتجاه في التمدد أن عنيي المنحدرات على الجاذبية فعل إن .المعادن في
 .نحو اسفل المنحدر للمادة شاملة حركة إلى يؤدي مما ،اعلى المنحدر اتجاه في االنكماش

 القوى البايولوجية. 5

ذا بًا،جان المواد النبات رو جذ تدفع .الرواسب حركة على تؤثر قوى تخلق والنباتات الحيوانات     وا 
 يف الحيوانات تحفر عندما .المنحدرنحو اسفل  حركة ذلك عن ينتج فقد منحدر، على ذلك حدث

  .نحو اسفل المنحدر حركةلل ميل يحدث المنحدرات،

 عبتل قد ولكن الجاذبية، عمل عن ناتجة انحدار قوة الرواسب حركات معظم تتطلب باختصار،   
 .المواد نقل في مهًما دوًرا أيًضا واألحيائية المناخية العوامل

 ومقاومة القصإجهاد القص، االحتكاك، التماسك 

 شكلب يعمل الذي) العمودي اإلجهاد يميل .مما يخلق إجهادات الرواسب على تعمل الجاذبية قوةإن    
ذاو  نحدار،اال اتجاه في القصإجهاد  يعمل .مكانها في الرواسب تثبيت إلى( المنحدر مع متعامد  كان ا 
 .التل أسفل إلى التربة يحرك فسوف الكفاية، فيه بما كبيًرا

 كاكاالحت .القص ومقاومة والتماسك االحتكاكوهي  – هذه االنحدار حركة تقاوم عوامل ثالثة هناك   
 :وأهمها ،عليه تؤثر التي العوامل من العديد هناك .االنزالق يقاوم

 في األسفل  والصخور الرواسب بين االحتكاك 
 ومقاومتها بهاوترتي وشكلها حجمها على تعتمد التي) الرواسب داخل للحبيبات الداخلي االحتكاك 

 (للتكسير
 (االحتكاك درجة زادت كلما كبر كلما) العمودي اإلجهاد 
 االحتكاك زاوية على يؤثر مما والصخور، الرواسب بين تماسال مستوى نعومة. 

 ويةزا كانت إذا .تتحرك حتى الخارج من مسلطة قوة إلى تحتاج ال منحدر على التربة كتلةإن    
 حداثإل كافية انحدار قوة سيوفر التربة وزناالنحدار ل عنصر فإن الكفاية، فيه بما حادة االنحدار
 درجة) لتربةا تماسك يؤثر .باالنزالق التربة ستبدأ ، حرجة قيمة إلى االنحدار زاوية تصل عندما .الحركة
 من كثرأتقاوم االنزالق  المتماسكة الرواسبف نزالقاال على أيًضا( مًعا منفردةال الحبيبات احتجاز
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 ؤثرت ،القص جهادإل التربة مقاومة هيالتي و  ، يةالقص المقاومة ، أخيرا .المتماسكة غير الرواسب
 نهيارا يحدث ،(مقاومةال قوةال) القص مقاومة( الدافعة القوة) القص إجهاد يتجاوز عندما .الحركة على

 فواصلال وجود ،(التماسك من تزيد قد التي) فإن التجوية الصخور، في .التربة وتتحرك المنحدر
عمودي لا اإلجهاد من قللي الذي) اء المساميالم ،(االحتكاك زاويةمن  تقلل قد التي) مستويات التطبقو 

( تماسكال من زيدي وقد االحتكاك زاوية من يزيد الذي) النباتي والغطاء ،(التماسك من زيدوي المؤثر
 مضاف وزن زيادةهي  القص مقاومة على تؤثر التي األخرى العوامل وتشمل .القص مقاومة على تؤثر
 .الصخور قلع أو وتآكل ، والزالزل البناء، مواد أو المياه مثل منحدرال إلى

 لإلجهاد االستجابة: التربة سلوك

 كل .سوائل أو مواد صلبة لدنة أو مرنة صلبة مواد أو صلدة صلبة مواد أنها على المواد تصنف    
 معدل) وهالتش معدل بين مميزة عالقة له منها كل: اإلجهاد مع مختلف بشكل يتفاعل االصناف هذه من
 سلطمال اإلجهاد منتتعرض المواد الصلبة إلى مقدار  قد. (القص إجهاد) جهاد المسلطواإل( نفعالاإل

 للمعدل بعاً تالمادة الصلبة  كسرتن أو تشوهت سوف وعندها المادة، مقاومة تخطي يتم حتى صلبة وتبقى
 صغيرة غوطض تسليط يتم عندما ية بشكل مرناألرض موادال تتصرف .اإلجهاد تسليط عنده يتم الذي
 حد تدعى ةعتب قيمة إلى القص إجهاد يصل حتى التشوه تقاوم المثالية اللدنة الصلبة المواد .عليها

 إلى دعو ت وال محدود غيرلدنة يكون ال األجسام تشوهفإن  ،المطاوع اإلجهاد تجاوز وبمجرد .المطاوعة
 .اإلجهاد سحب بمجرد األصلي اشكله

 حتى أو مواد لدنة أو مرنة صلبة مواد أو صلبة مواد شكل على التربة مواد تتصرف أن يمكن   
 والماء الهواء محتوى مع الطين، محتوى يحدد ، الترب في .مياه من تحتويه ما لمقدار وفقاً  سوائل،

تحتفظ  تحتها التي النقطة  shrinkage limit نكماشالا حد يحدد .الميكانيكي السلوك للفراغات،
 األدنى الحد هو  plastic limitاللدونة  حد .ادة صلبةكم وتتصرف التجفيف عند ثابت بحجم الترب
 التي النقطة هو  liquid limit السيولة وحد .التربة تشكيلعنده  يمكن حيث الرطوبة محتوى من

 .ماء يف مزيج معلق من حبيبات عن عبارة الرطوبة، من المرتفع محتواها بسبب التربة، فيها تصبح
 حدو  للدونةا حدو  االنكماش وهي حد – التربة سلوك من مختلفة أنواع بين تفصل التي الثالثة الحدود

 plasticity اللدونة مؤشر يعتبر .Atterberg limits أتيربيرغ حدود باسم ُتعرف - سيولةال
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index ، تملالمح المنحدرات استقرار لعدم مهًما مؤشًرا ،لدونةال حد منه مطروًحا سيولة كحد المحدد. 
 انك كلما أعلى، المؤشر كان كلما .مادة لدنةك التربة خالله ستتصرف الذي الرطوبة مدى ويظهر
 .استقراًرا أقل المنحدر

 الترسيب

قوة و  الجاذبية وةق حركت .بيولوجية أو فيزيائية أو كيميائية بوسائل الرواسب تموضع هو الترسيب    
 أو لبة،الص الرواسب حمولة لحمل كافية غير السائل نقل قدرة تكون عندما .المتآكلة المواد السوائل
 مستودعات ملوتش .لرواسبل بيترس يحدث ،ةالمذاب حمولةال ترسيب إلى الكيميائية البيئة تؤدي عندما

 األنهار، اتومصب والبحيرات، واألنهار، ،الوديان وقيعان التالل،منحدرات  من السفلي النصف الرواسب
  .المفتوحة المحيط وقيعان ، القارية رفوفوال والشواطئ،

 ألجساما تأثير من البركاني، النشاط من ،آكلوالت التعرية من التجوية، من الرسوبية المواد تأتي   
 من تاريًخا سجلت مرتبة طبقات في تقريًبا الرواسب جميع تتراكم .البيولوجية العمليات ومن الكونية،
 .الطبقي أو الجيولوجي العمود الترسيب أنتج ، األرض تاريخخالل  .بيالترس

 الرواسب الفتاتية

 يميائياً ك الصخورتجوية ال تهاجم .وتآكلها الصخور تجوية خالل من الفتاتية الرواسب تتشكل    
 إلى طين من تراوحت والتي الصخور، من حبيبات أو شظايا العملية تحرر .وتكسرها وتضعفها ياً فيزيائو 

ط بوسأن تنتقل  وبمجرد .regolith الثرى لتشكيل الموقع في الحبيبات هذه تتراكم قد .كبيرة جالميد
 .فتاتية رواسب تصبح( جليد أو ، ماء ، هواء) متدفق

 تهااومكافئ كةفكتالرخوة او الم الرواسبإن  .الفتاتية الرواسب لتصنيف الطبيعي المعيار هو الحجم   
 رواسب هي( أكثر أو مم 2) خشونة األكثر الشظايا. مختلفة أسماء لهايكون  المضغوطة أو المسمنتة
حصى  حصى صغيرة، ،جالميد - من الحصى مختلفة أنواع تشمل وهي .rudaceousحصوية 

 هذه شكلتتتصلب،  عندما .الجليديةالرواسب  مثل متميزة رواسب تشكل وأحيانا - حبيباتو  ،كبيرة
 كبير كلبش تكونت يالت ،المدملكات ذلك على األمثلة ومن .حصوية رسوبية صخور الخشنة الرواسب

 معملتصقة  اوّيةز  شظايا من كبير بشكل تتكون التي البريشياو  االسمنت،ملتصقة ب مستديرة شظايا من
 أو رمال هي ملم 0،020-2 حجم في المفككة الشظايا .Gritstoneالجريش  وحجر ، بعضها
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لحجر وهي تشمل ا .الرملية الرسوبية بالصخور المتصلبة الرمال تعرف .arenaceous رملية رواسب
 0.0020 من صغرالمتفككة األ شظاياال. Flagstonesالرملي، كري واكي، اركوز واالحجار اللوحية 

حبيبات متفككة  هو الغرين .argillaceousصلصالية ال الرواسبوتشكل  طيانواال الغرين هي ملم
 من أصغر متفككة وغروية بقطر مادة عن عبارة الطين .مم 0.002 – 0.0020 بين يتراوح قطرب

 غرينلا تحتوي على التي) الصلصالية الصخورب المكافئات المتصلبة على ويطلق .مم 0.002
 غالًبا .والمارل طفلال ،الوحلي الحجر ،غرينيال الحجر الطيني، الحجر ذلك على األمثلة من (.والطين

 معدنية اشظاي من أيًضا تصنع قد ولكنها طينية، معادن من مصنوعة الحبيبات بحجم الطين تكون ما
 .أخرى

 الرواسب الكيميائية

 معدنيةرر مادة حت التي التجوية، من رئيسي بشكل تشتق الكيميائية الرواسب في الموجودة الموادإن     
 يحدث .اكيميائي للذوبان القابلة المادة تترسب مناسبة، ظروف ظل في .صلب شكل وفي محلول في

 حيرات،الب البحار، المحيطات،) المائية األجسام أو الرواسب أو الترب داخل الموقع في عادة الترسيب
 تككاموساي البحر قاع على الحديد أكاسيدهيدروكسيدات و  تترسب (.في االنهار شيوًعا وأقل

chamosite،  حرك فإن الحديد المتحرر بفعل التجوية يت ،اليابسة على .األخضر الحديد سيليكاتوهي
 siderite تالسيدراي ذلك في بما مختلفة معادن لتشكيل ترسب، يمناسبة ظروف ظل وفي ،ولحلمال إلى
 مياه في لةو المحم الكالسيوم كربونات .vivianite فيفانايتو  ،(المستنقع حديد) limonite الليمونايت ،

 ،stalagmites كصواعد أو flowstoneانسياب كهفي  حجر من كصفائح الكهوف فيتترسب  جوفية
 الينابيع حول تترسب األحيان بعض في. و dripstoneحجر القطر  من وأعمدة ،stalactitesنوازل 

 اليابسة ناطقمالمتبخرات من خالل ترسب ملح قابل للذوبان في  تتشكل. الترافرتين أو التوفا إلنتاج ،
 مالجبسو  ،(الصوديوم كلوريد) الهااليت أو الصخر الملحي تشمل وهي .الداخلية والبحار المنخفضة

 لبوتاسيومل مائي دكلوري) رنااليتاوالك ،(الكالسيوم كبريتات) يتاواألنهيدر  ،(المائية الكالسيوم كبريتات)
تجهيز منخفض ال ونكي ماحيث تواجد رواسب المتبخراتت (.البوتاسيوم كلوريد) يتاسيلفالو (  والمغنيسيوم

 أو لحيةم مسطحات في العربي، الخليج في تبخراتمال تتشكل الحاضر، الوقت في .عالي تبخروال
 وكثيرا .األمريكية المتحدة الواليات يوتا، ليك، سولت مثل الداخلية، البحيرات هوامش وحول سبخات،
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 ةتدعى قشرات صلب صلبة طبقات واسبوالر  الترب في المترسبة الكيميائية المواد تشكل ما
"duricrusts." 

 رواسب ذات أصل أحيائي

 ستخلصت التي الحية الكائنات أصداففهو يتشكل من  .شائع أحيائي صخر هو الجيري الحجرإن     
ائنات مؤلفة من أصداف كالحبيبات  دقيقةصخرة  هو الطباشير .البحر مياه من الكالسيوم كربونات
 أصدافها بناءل الكالسيوم وكذلك المغنيسيوم من القليل باستخالص الحية الكائنات بعض تقوم .بحرية

 كائنات .موالمغنيسيو  الكالسيوم كربونات هي يتاالدولوم .سيةيالمغنجيرية ال ألحجارا تنتجهذه و  –
 يوه .هافي بناء اصداف السيليكاتستخدم  ، واإلسفنج ،الراديوالريا ، الدياتومات ذلك في بما أخرى،
 . والردغة السيليسيةالفلنت و  الصوان مثل السيليسية لرواسبل مصادر

 البيئات الرسوبية

 نطقةاال تفصل .العميقة والبحرية الضحلة والبحرية األرضية هي الثالث الرئيسية الرسوبية البيئات   
 األرضية البيئات يالساحل االنتقالي نطاقال فصلوي .الثالثة الرئيسية الرسوبية البيئاتهذه  االنتقالية

البحرية  البيئات بينلحافة الرصيف  العلوي المنحدرنطاق انتقال  فصلوي الضحلة؛عن البيئات البحرية 
 .العميقة البحرية والبيئات الضحلة

 فإن عامة، قاعدةوك .تضاريس ترسيبية إلنتاج والبحرية األرضية البيئات جميع في الرواسب تتراكم  
 من ممتدةاجسام  هناك ذلك، ومع .رواسب حوض عن عبارة والمحيط رواسب مصدر هي األرض
 بالرواس تسمية يتم ما عادة .المحيط قاع في المعالم التعروية من والعديد األرض على الرواسب
 واألنهار راألمطا وتنتج ،ريحية رواسب الرياح تنتج .إنشائها عن المسؤولة العمليات وفق الرسوبية
 رواسب لبحرا وينتج جليدية، رواسب الجليد وينتج ،بحيرية رواسب البحيرات وتنتج نهرية، رواسب
 .الثرى أو الدثار المتجوي هو انتشاًرا األكثر" الرسوبي الجسم" فإن ،اليابسة على .بحرية

نزوال و  اللالتمنحدرات  عبر الثرى فيالمادة المتجوية غير المتماسكة  والرياح والماء الجاذبيةتنقل   
 و ه المنحدرات على المخزن اسبالر  .الرواسبمن  مخازنالموضعية  تراكماتال .نهاراال وديانإلى 

 الصخور شظايا من ركام السفوح يتكون .،colluviumوالطمي الموضعي  ،talusركام السفوح 
 .alluvium غرينية هي الوديان في المخزنة الرواسبوالطمي الموضعي من مادة أنعم.  ، الكبيرة
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 هذه، انيدوالو  اتالمنحدر  مخازن جميع .الفيضية والسهول ةالغرينيوهذه الرواسب توجد في المراوح 
 (.المتدفقة المياه بواسطة تنقل) نهرية رواسب هي ،ركام السفوح باستثناء

 العمليات التكتونية والتضاريس األرضية 

 العمليات من معقدة مجموعة إلى يؤدي األرض لب في الناشئة الداخلية الطاقة صعود إن   
 ،(كيلومتر 200 و 00 بين تتراوح)  الصخري الغالف في التي تحدث عميقا العمليات إن .الجيولوجية

(. األرض تضاريس مجموع) الخارجي الغالف اتكيودينامي شكل على تؤثر ،اللب والجبة في العملياتو 
 العمليات اسيم وال الجيولوجية، العمليات نتاج كبير حد إلى هي للعالم األساسية السطحية المعالم إن

 السالسل راكيبت في نفسه عن يعبر العلوي الغالف على األساسي التكتوني التأثير هذا .التكتونية
 ، ألرضا سطح على تنكشف التي الضخمة التراكيب من وغيرها الجزر، وأقواس والبراكين الجبلية
    .الصدوعمنحدرات  مثل األصغر المعالم في وكذلك

 اريسالتض تشكلتركيبي.  أو أصل تكتوني ذات هيالداخلي المنشأ ذات  التضاريس تكون قد  
 المخاريطات و الفوه تشمل وهي .التعرية قوى تدخل بدون لألرض الداخلية للعملياتنتاجات  التكتونية
 يراتتأث بالتحري عن التكتونية الجيومورفولوجيا تقوم .الجبال وسالسل منحدرات الصدوعو  البركانية،
   .اريسالتض على - واالنخساف نهوضوال والطي والميل لتصدعكا - النشطة التكتونية العمليات

 الصفائح التكتونية والعملية البركانية  

 قشرة عن عبارة ليس - lithosphere الصخري الغالف - لألرض الصلب الخارجي الغالف   
 ائحصف سبعهناك  توجد الحالي، الوقت فيالصفائح.  من مجموعة هو بل؛ مستمرة واحدة صخرية
 يةالشمال وأمريكا أفريقيا صفائح وهي .مربع كيلومتر مليون 100 من أكثر منها كل مساحة كبيرة،
 صفيحة عشرة نتياث من أكثر هناك .والهادئ وأوراسيا ةهنديال -ة سترالياألو  وأنتاركتيكا الجنوبية وأمريكا
 نازكا صفائح تشمل وهي .مربع كيلومتر مليون 10 إلى 1 بين ما مساحتها تتراوح حجًما أصغر

 سكوتياو  وبيسمارك وكارولين فوكا دي وخوان  والصومالية والعربية والكاريبي والفلبين وكوكوس
 طول علىو  أماكن، في .platelets صفيحات أو  microplatesصغيرة صفائح  من ومجموعة

 نشطة تكون حافاتو  الصفائح حدود مع القارية الحافات تتواجد األمريكية، للقارات الغربية الحافة
active margins. حافات خاملة  تكون صفائح، داخل القارية الحافات تقع عندماpassive 
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margins. يالشرق الساحل ذلك في بما ،الحافات الخاملة من العديد خلق إلى بانجياتفكك  أدى 
  .ألفريقيا الغربي والساحل الجنوبية ألمريكا

 االندساس واقعم في وتدمر المحيط وسط حواجز عند مستمر بشكل لألرض التكتونية الصفائحخلق تُ    
 الصخري الغالف على تؤثر التي التكتونية القوى كل حركات الصفائح تفسرو  .باستمرار تتحرك وهي ،

 لطبوغرافيةا للخصائص جيًدا شرًحا الصفائح تكتونية توفر الواقع، في .األرض سطح على وبالتالي
 الرسوبية ضاألحوا تموضعو   الجبال سالسل اتجاه والمحيطات، القارات بين التقسيم: لألرض األساسية

 .الصفائح حدود على

 وتنتج ألرض،ا قشرة تشوه التي النطاق واسعة الجيولوجية العمليات إلى التكتونية مصطلح يشير   
 عميقة وىق بواسطة التكتونية والجبال. تُقاد العمليات والقارات المحيطات أحواض مثل أرضية أشكااًل 
 الشكل أناه في موضح هو كما األرض، داخل

 
 

 قشرة األرض وغالفها الصخري 

 الصخري والتي تدعى الغالف الخارجية، طبقات األرض. الطبقة يوضح الشكل أدناه    
lithosphere، يوجد الصخري الغالف المادة األعمق. تحت من صالبة وأكثر أقوى هي 

 جودةمو  نسبيا القوة واطئة لصخور حارة تتدفق بمرونة وهي طبقة ،asthenosphere األسثينوسفير
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 رضاأل علماء أثبت المحيطات، وأحواض لقارات تفصيلية دراسة خالل كم. من 200 حوالي عمق على
 قمم تحت كيلومترات بضعة من ويتراوح كم، 100 حوالي يبلغ الصخري الغالف سماكة متوسط أن

 .القارات تحت كم 000 إلى 20 إلى المحيطات أحواض تحت كيلومتراً  120 إلى المحيط وسط حواجز
 المعدل يف كثافة أقل القشرة صخور األرضية. تكون القشرة هو الصخري الغالف من الخارجي الجزء
تكون  لمحيطيةا والقشرة .القارية القشرة من كثافة أكثر هي المحيطية القشرة ولكن أسفلها، الصخور من

 00 حوالي القارات سماكة تبلغ حين في كم، 1 حوالي األرضية القشرة سمك متوسط يبلغ: أنحف أيضاً 
 .الجبلية المناطق تحت كم 10 إلى وتصل المعدل في كم

 
 بعضها لىإ نسبة تتحرك الغالف الصخري صفائح تسمى كبيرة أجزاء إلى الصخري الغالف يقسم   

 تونيةتك باسم مجتمعةً  األلواح هذه وتدمير وحركة المتصاحبة مع أصل العمليات البعض. ُتعرف
 حوض أو محيط حوض من وجزء قارة على الصخري الغالف صفيحة تشتمل أن الصفيح. يمكن



 جيومورفولوجي \ مرحلة ثانية أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
16 

 معظم تحدث حيث جيولوجياً  نشطة مناطق هي الصخري الغالف صفائح بين فقط. إن الحدود محيط
 األرض اطنب ويتم تدوير المادة من تتشكل الصفائح وتدمر، الحدود، هذه عند .البركاني والنشاط الزالزل

 جماال بالدورةإ التكتونية العمليات تسمى المستمر، إعادة التدوير وبسبب .أخرى مرة والعودة القشرة إلى
 التكتونية.

 القارات أن فكرة .امعه القارات تحمل فإنها الغالف الصخري فوق االسثينوسفير، صفائح تتحرك بينما   
 ألفريد أللمانيا العالم قبل من العشرين القرن أوائل في مرة ألول اقتراحها جديدة؛ فقد تم ليست تتحرك
 المحيط عبر سيما وال شكل القارات، اعتمادا على القاري االنجراف على أدلة قدم الذي فيجنر،

 فيجنر رضيةف تؤخذ لم ذلك، وأفريقيا. ومع الجنوبية أمريكا في الموجودة األحافير وتشابه األطلسي،
 لقاراتا أن الجيولوجيون وأدرك معروًفا، يكن لم الصخري الغالف صفائح وجود ألن الجد، محمل على
 اكتشاف تم دماعن أواخر الستينات، حتى يكن المحيط. ولم قاع في كثافة األكثر المواد جرف تستطيع ال

ز حواج المسماة البحر قاع مناطق القارية. في للحركة معقولة آلية وضع وتم البحر، قاع اتساع
 بعيداً  ائحالصف يدفع مما الغالف الصخري، صفائح حواف إلى باستمرار جديدة قشرة تضاف االتساع،

 الصخري ويغوص الغالف المقابلة، الحافة يجري تدمير يجري تشكل حافة صفيحة، بينماو  .الحاجز عن
 الل حركةمن خ معها ُتحمل ولكنها المحيطية القشرة عبر القارة تتحرك ال وهكذا، .االندساس نطاق في

 نعتقد لكننا فائح،الص تكتونية تقود التي الدقيقة اآللية نبحث عن زلنا ما الجيولوجيا، علم الصفيحة. في
 ،األرض في عميقا الصخور تسخين يتم . بينماconvectionالحراري  الحمل يكون أن المرجح من أنه

 تبرد، فإنها نبي،جا بشكل الصخور تتحرك حواجز االتساع. وبينما إلى وترتفع كثافة أقل تصبح فإنها
 االندساس. مناطق في لتغوص يكفي بما كثيفة وتصبح

 أنواع حدود الصفائح  

د وهي حدود الحدو  من أنواع ثالثة على الصفائح تحتوي وتدمير الصفيحة، وحركة تشكل لدورة نتيجة
 لعشرات متدت مناطق بل ضيقة شقوًقا ليست الحدود هذه أن نفهم أن المهم متباعدة ومتقاربة وتحول. من

  .الكيلومترات مئات أو
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 Divergent Boundariesحدود متباعدة . 1
ان حواجز وسط المحيط هي حدود تباعد حيث تحدث عملية تمدد قاع البحر. هنا الصفائح 

 ألحداثاالتكتونية على جانبي الحاجز يتحركان بعيدا عن بعضهما البعض كحزام ناقل عمالق. تسلسل 
جيرة العملية عندما تسبب ح تبدأيظهر كيف يعتقد العلماء نشؤ هكذا مراكز تمدد.  أدناه شكلالفي 

الحمل الحراري صعود الصهارة من الجبة باتجاه الغالف الصخري الصلب. ان القوة الصاعدة للصهارة 
خل الصخور الشدي دا اإلجهادتولد كمية كبيرة من  أيضاال تسبب انبعاج الغالف الصخري فقط ولكنها 

ر خطي لتكسر عادة يقود الى تطور نطاق كسالهشة نسبيا. وفي النهاية تتشوه الصخور وتتكسر. هذا ا
استمرت القوى الشدية، عندئذ يمكن للصدوع ان تتطور على طول  إذاالكسور بالصهارة.  تمتلئحيث 

 Rift Valleyتدعى وادي الصدع  منخفضهنطاق الكسر بشكل يشبه خطوات السلم ليكون معالم 
 .Grabenتدعى  وأيضا

 
 يظهر تطور نظام حاجز وسط المحيط أحداثتسلسل  0 شكل

مواقع تمدد قاع البحر المدروسة جيدا. بطول حوالي  أكثرمن  األطلسيربما يعتبر حاجز وسط 
سلسلة جبلية في العالم. اعتمادا على عمر الصخور  أطولكيلومتر يعتبر نظام الحاجز هذا  ألف 10

 التمدد، حسب الجيولوجيون تمدد قاع البحرمن مركز  وأبعادها األطلسيالبازلتية المكونة لقاع محيط 
 سم كل سنة.  2.0بمعدل 
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 Convergent Boundariesحدود متقاربة . 2
بخالف القوى الشدية التي تكون وديان الصدع ومراكز التمدد، تنتج القوى االنضغاطية المترافقة مع    

الحدود المتقاربة سالسل جبلية معقدة. عالوة على ذلك، يمكن ان تتواجد المجاميع المختلفة للقشرة 
ختلفة من م أنواعتج القارية والمحيطية متصادمة مع بعضها عند الحدود المتقاربة. هذا في المقابل ين

 –المجاميع المتنوعة للحدود المتقاربة هي كما يلي: محيطية  أدناه شكلالالجبال. كما موضح في 
 وأنواع المختلفة للتصادمات األنواع بإيجازسوف نستكشف  قارية. –قارية وقارية  –محيطية ومحيطية 

 الناتجة عن هذه التصادمات. األرضية األشكال
 شكل)العندما تتصادم صفيحتان محيطيتان  oceanic – oceanicمحيطية  –محيطية أ. 

المغطاة بالبازلت غوران مسببة انبعاج القشرة وتشكل خندق  األلواحسوف تعاني احدى  (A أدناه
 مع اللوح الهابط حيث يعمل على تقليل نقطة انصهار األسفلمحيطي. يحمل الراسب الغني بالماء نحو 

الصخور في الجبة العليا. هذا عادة ينتج صهارة بتركيب بازلتي ترتفع من خالل الصفيحة المنبعجة 
مع الوقت، ال تؤدي عمليات الغوران  .Island Arc قوس جزيرةلتشكل سلسلة من جزر بركانية تدعى 

نماالى نمو الجزر فقط،  ج صهارة انديسايتية. يمكن ان تتكون صخور االندسايت عندما سوف تنت وا 
تسبب الصهارة البازلتية المرتفعة انصهار المعادن السيليكية الموجودة في الصخور المحيطة. هذه 

 .assimilationالمادة سوف تندمج مع الصهارة وتغنيها بالسليكا بعملية تدعى الهضم 

 
 االنواع المختلفة لحدود الصفائحة المتقاربة تنتج اشكال ارضية مختلفة 0شكل 
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يكا ولكن بالسيل أكثرمع الوقت، عمليات االنصهار الجزئي والهضم سوف تنتج صخور قشرة غنية 
 أكبرتصبح  ال فإنها أقدم،الجزر  أقواساقل كثافة مقارنة مع القشرة البازلتية. هذا يعني كلما تصبح 

ة . جزر اليابان هي مثال جيد لنظام الجزيرة البركانيأكثرعموما تحتوي صخور انديسايتية  فقط ولكن
 نضوجا والكبيرة نسبيا والمتركبة من صخور قشرة اقل كثافة نوعا ما. األكثر

تتضمممممممممممممن الحدود المتقاربة اصممممممممممممطدام   oceanic – continental قارية –محيطية ب. 
( وتقود الى غوران ونشممممماط بركاني. في هذه الحالة، النتيجة Bأعاله شمممممكل)الصمممممفائح قارية ومحيطية 

 continentalالبركانية على الصممممفيحة القارية ولذلك يشممممار لها بقوس قاري  األشممممكالسمممملسمممملة من 
arc   تذكر ان الغالف الصمممممممممخري القاري اقل كثافة بكثير من الصمممممممممفيحة المحيطية بسمممممممممبب غنى .

ومعادن فيرومغنيسمممية اقل نسمممبيا. عندما تتصمممادم الصمممفيحتان تطفو الصمممفيحة  أكثرالصمممخور بسمممليكا 
يحة قارية على حد صممف األمثلة أفضممل أحدكثافة.  األكثركثافة فوق الصممفيحة المحيطية  األقلالقارية 

الجنوبية هنا تقريبا تكون الحافة الكاملة للقارة  ألمريكامحيطية هو على طول الشممممممممممممممماطئ الجنوبي  –
 مع صفيحة محيطية مكونة خندق محيطي ونظام قوس قاري معروف بجبال االنديز.متقاربة 

القارية والجزر تبنى بواسطة الصهارة التي تشتق من  األقواسمن المهم ان نؤكد ان كل من 
غوران الغالف الصخري المحيطي. هذه العملية تولد صخور نارية تصبح جزء من الصفيحة التي لم 

المحيطية  التدوير المستمرة للصفائح إعادةذات تركيب غرانايتي.  أرضيةية كتل تغور، منتجة في النها
لماذا  وأيضامليون سنة.  200وتكوين صخور قارية جديدة تفسر لماذا القشرة المحيطية بعمر اقل من 

مليار سنة. ان دراسات عمليات نطاق الغوران ساعد  0.0تحتوي القارات على صخور قديمة بعمر 
زل للمخاطر الجيولوجية المترافقة مع الزال أفضلوقادهم الى تفسير  األرضي كشف تاريخ العلماء ف

 واالنفجارات البركانية.
للحدود المتقاربة هي  األخير النوع continental – continentalقارية  –قارية ج. 

الن كال صفيحتي الغالف الصخري متركبة في  (.C أعاله شكل)ال عندما تتصادم صفيحتان قاريتان
قليلة الكثافة وكالهما قابل للطفو نوعا ما، فال يوجد هناك غوران. بدال  مادة غرانايتيةهذه الحالة من 

االندفاع نحو ب وأيضامن ذلك تتصادم الصفيحتان مجبرتا الصخور باالرتفاع عموديا فوق سطح البحر 
وة انضغاطية كبيرة ق تأثيرعيف. في هذه الحالة تكون الصخور تحت باتجاه االسثينوسفير الض األسفل
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جدا مما يسبب تشوهها. هذا يؤدي الى انهيار الصخور قرب السطح من خالل التكسر والطي، في 
تشوه لدن. النتيجة هي سلسلة جبلية خطية مؤلفة من  أعمقحين سوف تعاني الصخور المدفونة 

 حزمةأ. يشير الجيولوجيون دائما الى هكذا إقليميعانى تحول صخور متصدعة ومطوية بشدة معظمها 
 .أرضيتينبين كتلتين  كأصرةلكونها تعمل  suture zonesجبلية بانطقة درزية 

 Transform Boundariesحدود تحول . 3
الرئيسية الثالث من حدود الصفائح هي حدود التحول حيث تسود القوى القصية  األنواعاخر 

بين صفيحتين. في هذه الحالة تسحق او تنزلق الصفائح على بعضها البعض على طول صدوع 
في ستينات القرن الماضي عندما الحظ العلماء حيود او انحراف في  أوالالتحول. حددت تلك الصدوع 

 نمط متعرج.  ونتاالمحيط مكحواجز وسط 

تقع الغالبية  الي،وبالتبسبب ترافقها مع مراكز التمدد، تقع معظم صدوع التحول في الصفائح المحيطية. 
على القارات. مثال جيد على حد  المحيطات ويوجد قليل منها نسبيا أسفلالعظمى من حدود التحول 

 تحول هو صدع سان اندرياس في كاليفورنيا/الواليات المتحدة. 

 .فائحالص حواف عند فقط وليس ،صفائح الغالف الصخري داخل أيًضا التكتوني النشاط يحدث   
 حدود تكتونية عن لتمييزها within-plate tectonics الصفائح داخل تكتونيةب يسمى ما وهذا

 .الصفائح

 العمليات البركانية والجوفية

 Intrusiveالجوفية أو االندساسية  قوىال وجدت .سطحية أوجوفية  قوى إما هي البركانية القوى    
forces الباثوليث مثل معالم وتنتج الصخري الغالف داخل batholiths ، القواطع النارية dykes  

والجذوع  batholiths الباثوليث مثل – الجذور العميقة الرئيسية االندساسات إن .السدود الناريةو 
 لسطحااألقرب إلى  الثانوية االندساسات أن حين في ، الجوفية العمليات عن ناتجة - stocksالنارية 

 عن تنتج ،جوفيةاندساسات  منكفروع  أو مستقلة كأجسام تحدث والتي ،القواطع والسدود النارية مثل ،
 الغالف قمة عند Extrusive forcesسطحية  قوى تحدث .hypabyssal متوسطة العمق عمليات
 عمليات عن ةناتج وكلها ،بركانية فتحات خالل من للمواد وانفجارات وثوران زفير، إلى وتؤدي الصخري
 .بركانية
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 موقع البراكين

 ناكوه .حواجز وسط المحيط وأنطقة الغوران طول على الصفائح، حدود على البراكين معظم تقع  
 المحيط جنوب في األخضر الرأس بركان مجموعةكما في  ،من البراكين توجد داخل الصفائح قليل عدد

 ’hot-spot‘" ساخنة - ةبقع" البراكين هذه .أفريقيا في Tibesti تيبيستي وجبال األطلسي
volcanoes اريسيةتحدبات تضب الساخنة البقع تتميز .ةالحراري الجبة ألعمدة سطحية تعابير هي 

، براكين، (كيلومتر 1000 إلى 1000 من وعرضها متر 1200 و 000 بين ارتفاعها يتراوح ما عادة)
 زلقتن بينما وضعمال نفس في الجبة عمود يبقى ما عادة .عاليحراري  وتدفق عاليجذبي  شذوذ

 hot-spot ةساخن بقعةأثر  أو بركانية، جزر من سلسلة هذا ينتج المحيط، في .فوقه ببطء الصفيحة
trace ، لسلسلةا هذهتوجد  .البراكين من سلسلة نتجي ، القارات على .هاواي جزر في الحال هو كما 
 حديقة حتتبقعة ساخنة  حالًيا تقع حيث الشمالية، أمريكا سهل نهر االفعى في مقاطعة في البركانية
 مما القارية، القشرة من كم 000 عبر كم 0. عرضه يبلغ نطاًقا أنشأت قد وايومنغ، الوطنية، يلوستون

 البازلت في العملية.  من هائلة كميات ينتج

 أعمدة الجبة

 في بدأت قدهي و  .الصفائح تكتونية في رئيسًيا دوًرا تلعب  Mantle plumes الجبة أعمدة إن   
 قدوهي  .غير مفصول فيها خاللها منتتشكل وتنمو  التي اآلليات لكنو  ،لبال –جبة الحد عند  النمو

لب ال ودحد من الخارج إلى الكامنة الحرارة تضخ خفيفة وعناصر سائل فلز من متصاعدة أعمدةتشمل 
 يثح ،جبةال - اللب حدود إلى الحرارة الخارجيثم يجهز اللب  ، الحراري الحمل طريق عن الداخلي

 قداري. وبالتالي توفير مصدر انبثاق صه ،الجبة في بضخها العمالقةالسيليكية  الصهارة غرف تقوم
امامية " رةك" من العمود يتألف .األرض سطح نحو وترتفع الكيلومترات مئات قطرب جبةال أعمدة تكون
لنمو ا علىالعمود  رأس إجبار يتم الصخري، الغالف من االقتراب عند ".ساق" يتبعها ساخنةمادة  من

 العمود رارةح درجة .قليالً  وينخفض الجانبين على وينتشر ، الصخري الغالف تحت الفطربسرعة ك
 ٪20-10 نصهري بحيث بها، ةالمحيط العليا الجبة من سخونة أكثر مئوية درجة 000 - 200 هي
 .بها المحيطة الصخور من
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 التضاريس المتعلقة بالصفائح التكتونية

 Plate-interior landforms صفيحةالداخل  تضاريس

 وهي .القارات من والواسعة المركزية األجزاء هي  Cratons الصخرية القديمة أو المجائنالكتل   
 حد إلى تتأثر ال التي الكمبري قبل مابعمر قاعدة صخرية  ذات ما حد إلى مستقرةدروع قارية  مناطق
المترافقة مع  بيرةالك التضاريس أشكال أهم إن .لنشؤ القارات خاضعة ولكنها البانية للجبال بالقوى كبير
 اخلد والبراكين ،صدعال وديانو  ،( تحدبات واالنتفاخاتال) والهضاب األحواض، هي المناطق هذه
 لقاراتا حافات أي ،خاملةال القارية الحافات طول على القدر بنفس مهمة أرضية أشكال وتوجد .القارة
 تفككت ندماع الجنوبية وأمريكا ألفريقيا حدث كما السابق، في كتل أرضية انشقت عندما نشأت التي
 كم أو أكثر.  1000قد تكون االحواض المجنية الداخلية بعرض  .بانجياقارة 

 ومن .ة القاريةاألرصف ارتفاع متوسط فوق تقع واسعة هضبة أفريقيا، وخاصة القارات، بعض تمتلك    
 بدون ُرفعت قد الهضبة هذه أن يبدو .أفريقيا شمال في تيبستي وهضبة أهجار هضبة ذلك على األمثلة
 .البركاني النشاط بعض مع ولكن تصدع حدوث

دودة مم القارية القشرة فيها تكون التي المواقع في  Continental rifting القاري التصدع يحدث   
 لمثالا إفريقيا شرق طول على الجنوب إلى الشمال من يمتد الذي صدعال وادي يكون ربما .ومتصدعة

 .القاري لتصدعامع  البركاني النشاطترافق ي ما غالبا .المقبب بالرفع تكوينه ويرتبط شهرة، األكثر
 .الساخنة البقع مع أيضا يترافقو 

 Passive-margin landforms خاملةحافة تضاريس 

السل س مع الخامل النوع من حافاتل األساسية الجيومورفولوجية الخصائص أدناه الشكل يوضح    
 وادي طول على ينفصل الذي القاري الداخل من قديم كسهل تبدأ المعالم هذه أن المرجح من. جبلية

 ومن .ييواجه تشوه تقعر  التصدع، أحدثه الذي ، الجديدة القارية الحافة علىإن السهل القديم صدع. 
السهل  لىع كإسفين الصدع بعد ما رواسب فيه تتراكم جديد محيط نمو يدعم البحر قاع تمدد فإن ثم،

ة. نحو الداخل يبقى السهل القديم كهضب .البحر نحو مائل قاعدي توافق عدم ليلتشكالقديم المغمور 
 في .يمةسهول قد من تتكون تآكل سطوح عن عبارة معظمها ولكن ترسيبية الهضاب بعض تكون قد
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سل تالل كويستا مائلة وسال شكل على المرتفعات تكون ،طيات الرسوبية الطبقات تشكلحيث  مناطق
 وتبقى سلخت من عانت تكون قد أو كبيرة مساحات على الهضاب تمتد قد .مضربية مسطحة متطابقة

 .قديمةال فيصر تال خطوطب تحتفظ ما غالبا وهي .األكثر صالبة لصخورا على شظايا شكل على
 الحواف طول على منتشرة متناظرة غير انتفاخات هي  Marginal swells الهامشية االنتفاخات

 بعد تنمووهي  .الساحل نحو( درجة 2) ات أكثر حدةمنحدر  مع البحر في مباشرة تقع التي القارية
تضاريس  عن عبارة  Great escarpments العظيمة والجروف .الرئيسية والوديان الهضاب لتشك
 تنوعةم مجموعة في تتكون عادية غير طوبوغرافية معالم وهي .الخاملة الحافات من للعديدجدا  مميزة
 عاليةال الهضاب فصلتو ( متحولة صخورو  بازلت ،غرانايت مطوية، رسوبية صخور) الصخور من
 1000 نم أكثر أماكن في اإلفريقي الجنوب في الكبير الجرف ارتفاع يبلغ .الساحلية السهول نع

 .قديمة ضبةه ألسطح عميقال التجريد خالل من وعرة جبلية مناطق شكلتت كبيرة،الجروف ال تحت .متر
 شالالت في لحالا هو كما ، كبيًرا اجرفً  نهر يعبر حيث العالم في الكبيرة المياه شالالت من العديد يقع

 تقع  coastal plains الساحلية السهول أو  Lowland المنخفضة األرض .بأستراليا وولومومبي
 .تآكلال نتاج كبير حد إلى وهي .كبير جرف من نحو البحر

 Active-margin landforms تضاريس حافة نشطة

 .نشطة القارية حافاتال أن ُيقال البعض، بعضها تنزلق بجانب أو التكتونية الصفائح تتقارب عندما   
 عتمدوت .بليةالجاألحزمة و  الجزر أقواس هي المتقاربة بالحافات المرتبطة األساسية التضاريس أشكال إن

 إذا ما( 2) و ؛ جزيرة قوسي أو جزيرة، وقوس قارة قارتين، تقاربالذي يحدث ل ما( 1) على أشكالها
  Subductionالغوران  عتقد أني .تصادم يحدث أو المحيطية للقشرة subductionيحدث غوران  كان
الغوران.  لقارةاقوس الجزيرة او قوس يقاوم حافات حالة ثابتة بمعنى إن القشرة المحيطية تغور بينما  ينشأ

 بعضها مع الجزر أو القارات أقواس تتصادم عندما تحدث  Collisions التصادمات ويعتقد أن
   .االندساس مقاومة إلى تميل ولكنها البعض
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 شكل يوضح المعالم المورفوتكتونية الرئيسية لحافة قارة خاملة مع سالسل جبلية

 Steady-state margins حافات حالة ثابتة

 جبلية  أحزمةو  المحيطات داخل الجزر أقواس - رئيسيين نموذجين الثابتة الحالة ذات الحافات تنتج
 (.أدناه الشكل) القارية عند الحافة

 صخري غالفغوران  من  Intra-oceanic island arcs المحيطات داخل الجزر أقواس تنشأ
 أخرى راريةح آثارو  براكين تنتجغارت  التي الصفيحة تسخين .أخرىمحيطية  صفيحةتحت  محيطي

 مناطق في المحيطات داخل الجزرمن أقواس  20 حوالي يقبع وحالًيا، .جزيرة قوس تبني التي
 ،يليبسس قوس ماريانا، قوس ألوشيان، قوس وتشمل الهادئ المحيط غرب فيها يقع معظم .االندساس

 النارية رلصخو ل النطاق واسع االندساس خالل من تبني تضاريس األقواس .تونغا وقوس سليمان قوس
 الغالف يهاف يبدأ التي النقطة عند في مقدمة القوس عميق خندق يتشكل ما غالًبا .البركاني والنشاط
- مقع على يقع الذي ماريانا، خندق ذلك على األمثلة ومن .الجبة في بالغوران المحيطي الصخري
 .األرض سطح على معروف مكان أعمق وهو متر 11،000
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 شكل يوضح نوعي حافات الحالة الثابتة

تغور  عندما  Continental-margin orogens  الحافة القارية حزمة الجبلية عنداأل وتتشكل   
 على مثال خير الجنوبية أمريكا في األنديز جبال تكون ربما .قاري صخري غالف تحت محيطية قشرة
 القارية ةالقشر  كانت إذا ةالقاري الحافة ذات الجزر أقواس تتكون .الحركة البانية للجبال من النوع هذا

 لهندا جزر في سوندا قوس في جافا - سومطرة مقطع هو ذلك على مثال .البحر سطح مستوى تحت
 .الشرقية

 Collision marginsحافات التصادم 

 نم أنواع أربعة .المتصادمة الصفيحة حدود خصائص باختالف التصادم حواف أشكال تختلف   
 وقوس يرة؛جز  بقوس تصطدم قارة قارة؛تصطدم ب جزيرة قوس؛ أخرى بقارة تصطدم قارة: وهي االصطدام

 (:أدناه الشكل) جزيرة قوستصطدم ب جزيرة

 .الهيمااليا جبال هي الرائعة األمثلة ومن. أحزمة جبلية. تصادمات قارة مع قارة تخلق 1
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 لمجاورا نطاق الغوران نحو الجزيرة قوس يتحرك حيث قارةجزيرة و  قوس بين االصطدامات تحدث. 2
 عند حافة قارية.معدلة أحزمة جبلية والنتيجة هي  .لقارة

 اسبأقو  مرتبطة أنطقة غوران نحو القارات تنجرف عندما جزيرة قوسقارة مع  اصطدامات تحدث. 0
 قد لجديدةا غينيا شمال .معدلةخاملة  قاريةتنتج حافة و  الكبير الغوران تقاوم القارة .المحيط داخل جزر
 .ذلك على مثاال تكون

 ومع .ةحالي أمثلة توجد ال ألنه جيد بشكل مفهومة غير يرةجز مع قوس  جزيرة قوس تصادمات إن. 0
 .المحيطات داخل مركبجزيرة  قوس عن عبارة النتيجة تكون أن المحتمل من ذلك،
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 Transform marginsحافات التحول 
 وأصدوع تحول  طول على البعض بعضهابجانب  الصفائح بعضتنزلق  االصطدام، من بدال   

المتباعدة  وىالق تؤدي وقد .لحافات التحو  عند والمتباعدة المتقاربة القوى تحدث .صدوع  انزالق منحرف
 نوبج نظام في فيها سالتون بحر حوض يعتبر والتي ، pull-apart basins انسحاب أحواض إلى
 تنتج وقد (.أ هأدنا الشكل) جيًدا مثااًل  ، األمريكية المتحدة الواليات ، كاليفورنيا ، للصداع أندرياس سان
 سان جبال منهاو  ، transogerse orogensحركات بانية للجبال مستعرضة  متقاربةال قوىال

 (المستعرضةالسالسل الجبلية  مجتمعة وتسمى) متر 0000 طولها يبلغ التي بيرناردينو وسان غابرييل
 أحواض حدثت فقد متعرجة، الغالب في تكون لصدوع التحو  أن وبما (.ب أدناه الشكل) كاليفورنيا في

 .البعض بعضها من بالقرب المستعرضة الحركات البانية للجبالو  االنسحاب

 
 Terranesاألرضية  القطع

 أحياًنا األم، جسدها عن مستقل بشكل تسافر ثم ما بطريقة انفصلت التي القارية القشرة شظايا إن   
 الشظايا ههذ مثل وتذهب .القارية القشرة من آخر بجسم النهاية في تعلق قد ، كبيرة مسافات علىو 

 صلية،األ واألراضي الغريبة، واألراضي ،المزاحة واألراضي ،منقولةال األراضي: عدة بأسماء المتجولة



 جيومورفولوجي \ مرحلة ثانية أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
28 

 قارة من allochthonous المنقولة أو  Exotic الغريبة األراضي تنشأ .فيها المشكوك واألراضي
 لكن ، غريبة  Suspect terranes المشبوهة األراضي تكون قد .اآلن تستقر التي تلك عن مختلفة
 الذي ةالقاري بالحافة بوضوح  Native terranes األصلية األراضي ترتبط .مؤكدة غير غرابتها
 كاأمريكورديليرا )سلسلة جبال رئيسية(  من المائة في 10 من أكثر .الحاضر الوقت في اعليه تستقر

 حافة مجن )راسخ( إلى وانضم الكيلومترات آالف معظمها سافر ،أراضي مزاحة من يتألف الشمالية
ي فتواجد أيضا العديد من األراضي المزاحة كما ت .والحديث حقبتي المتوسط خالل الشمالية أمريكا

 جبال االلب والهيمااليا، بما في ذلك أدريا وصقلية في إيطاليا. 
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 التضاريس البركانية والجوفية

تم ي موجودة صخرة وهي ،مضيف رصخ فيتقحم  أو األرض سطح إلى الصهارةأن تنبثق  يمكن  
 بشكلية اشكال أرض البركانية الفتحات منمنبثقة ال الحممتبني  قد .جديدة صخرةالعثور فيها على 

يمكن أن تدفن الحمم تحت الرواسب، ويمكن أن يعاد انكشافها بفعل التعرية من جهة أخرى،  .مباشر
ون متحركة والتي ينبغي أن تكفيما بعد، وبالتالي تؤثر على تطور الشكل األرضي. الصخور المقتحمة 

ولكن ليس بالضرورة منصهرة، يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على االشكال األرضية من خالل 
ال فإنها سوف لن تكون تضاريس على السطح إلى أن تنكشف بفعل  التسبب في تقبب السطح، وا 

 التعرية.

تعتمد االشكال البركانية كثيرا على التركيب الكيميائي للحمم والذي يؤثر بدوره من بين أشياء أخرى 
على لزوجة الحمم. الحمم القاعدية هي األقل لزوجة وتتدفق بسهولة أكثر، وأحيانا تشكل تدفقات نحيفة 

ية )غنية م الحامضفهي تنتج ثورات بركانية متدفقة. الحمطويلة موجهة بفعل التضاريس المحلية. 
بالسيليكا( هي األكثر لزوجة، وتنتج ثورات انفجارية. في أحواض المحيط، فإن الصهارة التي تزود 

 الذوبان الرقيقة قشرةال تشجع ،المتباعدة الصفائح حدود عندالبراكين هي بشكل رئيسي بازلتية التركيب. 
 مثل كنأما في .المحيط وسطحواجز  سطوح على التكوُّن من البراكين يمكِّن مما ، للصهارة الجزئي
 ذات تراكيب ليكا،بالسي الغنية الصهارة معظم إن .البحر سطح مستوى فوق البراكين هذه ترتفع أيسلندا،
الذي يثور و  )طف بركاني ملتحم( برايتغاأليم أو الريواليت من براكين إلى تؤدي رانيت،بالغ شبيهة
 الصخور نمحيث المياه المتحررة  حامضية مع مواقع الغوراناألكثر  الصهارات ترافقت .أيضاً  بعنف

 لزجة هارةص ينتج مما ،للجبة العليا االنصهار حرارة درجةمن  غائرة تخفضال الصفائح فيالموجودة 
 البقع .الشمالية أمريكا وغرب األنديز جبال في البراكين ذلك على األمثلة ومن .السطح إلى ترتفع

 أنابيب إنتاج اويمكنه الجبة أعمدة فوق ستقرت الصفائح، حدود تحت بالضرورة تواجدت ال التي الساخنة،
 تحدةالم بالواليات هاواي، وجزر يلوستون كالديرا في الحال هو كما السطح، إلى الصهارة تنفث

 .األمريكية
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 Intrusionsاالندساسات 

 سطح خرقت أن دون وتتصلب المنصهرةو  متنقلةال النارية الصخور بردت حيث االندساسات تتشكل
 خاملةو  ر،صخو  فيتفتح حيز لها  عندما نشطةأنها  لهذه االندساسات يقالو  .بركاًنا لتشكل األرض
 .الصخور في بالفعل موجودة تملئ فراغات عندما

 Batholiths and lopolithsالباثوليث واللوبوليث 

 بيضوية أو تقريبا دائرية – stockالجذوع النارية و واللوبوليث  الباثوليث مثل – األكبر االندساسات تبدو
 تكون أن إلى تميل (.1 الشكل) مربع كيلومتر 100لها مكشف سطحي حتى و  ،نظر علويممن 

 .الحبيبات خشّنة بلوتونية صخور من عادة وتتكون الجذور عميقة

 
  bossesبالكتل الصخرية الشاخصة  أيًضا ُتدعى التيو  ، Batholiths الباثوليث تكون ما غالًبا    
 السطح إلى رانيتالغ يرتفع .التركيب في غرانيتية ،( أ أعاله الشكل)  plutonsصخور سحيقة  أو

 منصاعدة ال الصخورساخنة من  أعمدة أي ،اختراقات قبوية خالل من السنين ماليين مدى على
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 األكثر األجزاء تحت الهائلة رانيتيةالغ الباثوليت قعت ما غالًبا .وكثافة برودةمضيف أكثر  رصخ خالل
 كينابالو جبل .األنديز جبال في الحال هو كما ،وتدعمها القاريةأحزمة الجبال عند الحافة  في ارتفاًعا
 1.0 منذ تشكل آسيا، شرق جنوب في جبل أعلىمتر هو  0101الذي يرتفع  بورنيو، جزيرة على
 يسبب قد .ةالمحيط الثالثية الرواسب في( جرانيتي) صخر أدمياليت سحيق اقتحامبسبب  سنة مليون

 غرانيت دىأ حيث بأيرلندا، ويكلو، جبال في هذا حدث وقد .األرض وسطح الرواسب تقبب الباثوليث
وم التعرية بكشف تق أن بمجرد .األسفل في االعلى البالييوزوي العصر طبقات تقبب إلى لينسترمقاطعة 

 تضاريس رتطو  في اً رئيسي دوراً  الفواصل هذه تلعب .الفواصل تخترق التجوية فإن ،الباثوليث الغرانيتي
 . فيصر تال وأنماط جويةتال

 صخور من الصحنذات شكل شبيه ب ، شاسعةهي اندساسات متطبقة  lopolithsاللوبوليث   
. نادرا ما تكون اللوبوليث بكبر الباثوليث (.أعاله الشكل) الجابرو نوعذات تركيب من  وعادة ،قاعدية
 الركن من يمتد الذي دولوث، غابرو هو المثال .الداخلمواجهة الى ال الجروف من سلسلة تآكلها ينتج

 ميالً  120 ةمساف على األمريكية، المتحدة الواليات مينيسوتا، سوبيريور، بحيرة من الغربي الجنوبي
  .0كم 000،200 بحوالي حجمه ويقدر الشرقي، الشمال إلى

 هيو  .قاعديةال لصخورل المقتحمة األجسام أكبر هي  plugs جذوع النارية أو السدادات البركانية ال  
لحجر  لبةصال بقاياغير متوافقة وتمثل ال هيو  .الصهارة حجر من صلبةالمت بقاياال وهي خالفةمت

 السطح على كيلومتراً  12 وعرضه كم 20 حوالي هاواي في الواحدجذع الناري الطول  يبلغ .الصهارة
 .كيلومتر 1 وعمقه

 القواطع النارية والسدود النارية والالكوليث وغيرها من االندساسات الثانوية

وهي  (.أ أدناه الشكل) سطحيةال البركانية والمعالم الكبيرة األشكال جانب إلى أصغر اندساسات توجد
 أنها على وأ ،طبقات موجودة سابقالعندما تسير بموازاة مستويات التطبق  متوافقة أنها علىتصنف 

 في ضعفال وخطوط الكسور هيئة على شكلها يعتمد .تقطع مستويات التطبق ماحيث متوافقة غير
 تجتن أن يمكن لتعرية،انكشفت بسبب ا إذا .المقتحمة الصهارة لزوجة وعلى الصخر المضيف

 الصخور من أصلب صخر من مكونة تكون عندما خاصة ،ارضية أشكال صغيرةال االندساسات
  .المحيطة
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 عادة وتتركب أمتار، 10 إلى 1 من بعرض ،اندساسات غير متوافقة هي  Dykesقواطع النارية ال

في  رالكبي القاطع الناري طول يبلغوغالبا ما تتواجد في مجاميع.  (.أ أعاله الشكل) يتار يدول من
قواطع ال تشع األحيان، بعض في .كم . إلى 0 من متوسط عرضه ويبلغ كم 000 من أكثر زيمبابوي
  Necks األعناق (.ب أعاله الشكل) مخروطية صفائح لتشكيل مركزيةتجهيز  نقطة من النارية

 طحس من قريبة منطقة في تتواجد أنها ويبدو للبراكين أسطوانية مغذيات هي  pipes واألنابيب
 لمرحلةا تمثل قدوهي  .البازلتصخور  من الحامضية النارية الصخور في شيوعا أكثر هيو  .األرض
 .رئيسي بشكلثوران قاطع ناري  كان مال األخيرة

 ةأشرطحزم أو  تشكل ما وكثيراً  البعض، بعضها مع متطابقةتكون   Sillsالجدد أو السدود النارية 
ستويات بموازاة م لتنتشر ةطبقاتتقطع  قد أنها من الرغم على رسوبية، طبقات ضمن ومقاومة مسطحة
 ولكن ، اتسماني في هي كما األمتار، مئات بسماكة تكون قد (.أ أعاله الشكل) األخرى الفراش التطبق
امتداد  صخور قاعدية منتمتلك السدود النارية المتركبة  ما غالباً  .م 00 و 10 بين تكون ما عادة

 حواف أو منحدرات تشكل قد فإنها تتآكل، عندما .المربعة الكيلومترات آلالف تمتد قد ولكنها محدود،
 .الهضاب مناطق في

التقبب  (.أ أعاله الشكل) قباب إلنتاججدد أو سدود نارية قد ثخنت  هي Laccolithsالالكوليث 
 الشكل) قد تصدعت الكوليث هي Bysmalithsالصخور السدادة  .يجعل الصخور في األسفل محدبة

 .عالم تضاريسيةم تنتج قدالالكوليث والصخور السدادة المتعرية  (.Aأعاله 

و في في قمة الطية المحدبة أ   حممقالشكل سي صخر ناري إندساسي عد Phacolithsالفاكوليث 
 على .الطية المحدبة والمقعرة محاور اتجاه طول على تمتد )الشكل أدناه أ(. وهي قعر الطية المقعرة
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كوليث قد تنتج الفا .ممدودة فهي ،من منظر علوي دائرية تكون أن إلى تميل والتي ،الالكوليث عكس
 المتعرية معالم تضاريسية. 

 
 البراكين

 وتعتمد .الغازات زفرت أيضا وهي .متدفقو  متفجر بشكل األرض سطح على الحمم البراكينتقذف 
انسكبت  وأ انفجرت قد الصخور كانت إذا ما على األول المقام في االنفجارات بنتها التي التضاريس

البراكين  أو لمتفجرةا البراكين تفجر .البركانية الحمم لزوجة على ،المتدفقة للبراكين وبالنسبة ، لبركانا
 وحجر الخفاف ash رماد صلبة، شظايا) pyroclastic rocks فتاتية بركانية صخورالفتاتية 

pumice )بركانية حمم المتدفقة البراكين تصب بينما ،عنق بركان من lava. 

 

 


