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مناطق نشطةتنطبق خرائط التوزع العالمي للزالزل و البراكین وتسمح بتحدید مناطق واسعة قلیلة أو عدیمة النشاط تحدھا 
ذات ظواھر وخصائص مورفولوجیة محددة.

خاصة بظواھر جیٌولوجیةٌ تتمیٌز ( الظھرات و مناطق الغوص )مناطق نشطة ھي عبارة عن حدود الصفائح التكتونیةٌ ان 
على مستوى بحركات البناء، ترتبط ھذه الظواھر والتضاریٌس وبتضاریٌس خاصة وبتركیٌب بتروغرافي و معدني خاص

على مستوى بالنشاط المغماتيوالتي ترتبط بدورھا الخنادق البحریةٌ على مستوى وبحركات الغوصوسط محیطٌیةٌ الظھرات 
في مناطق تماس الصفائح.وبالتدفق الحراريالبرنس اللیتٌوسفیٌري والبرنس األستنوسفیٌري 

 ؟مختف المناطق النشطة المرتبطة بالتظاریس والظواھر كیف تفسر :العامالمشكل
بعض الظواھر الجیولوجیة المرتبطة بحركة الصفائح .الوثیقة التالیةتمثل 

عناصر الوحدة:
الظواھر المرتبطة بالبناء(خصائص الظھرات وسط محیطیة)-1
المغماتیة و تشكل اللوح المحیطي -2
تشكل التضاریس الممیزة للظھرة وسط محیطیة-3
بالغوصالظواھر المرتبطة --4
اللوح المحیطي و الظواھر المرتبطة بالغوصاختفاء-5

: حدد المناطق النشطة المختلفة بالنسبة للمحیطات والقارات و المكتسبة استعمال معارفكبالتذكیر بالموارد القبلیة
أشكال التضاریس المرتبطة بھا.

مناطق نشطةواسعة قلیلة أو عدیمة النشاط تحدھا مناطقبتحدید تنطبق خرائط التوزع العالمي للزالزل و البراكین وتسمح 
مناطق التقارب،أما في الظھرات المحیطیةنمیز مناطق التباعدت ظواھر وخصائص مورفولوجیة محددة، حیث في ذا

من قوس،بركنة انفجاریة(سطحیة وعمیقة)،زالزل عنیفة،بخندق محیطي.تتمیز مناطق الغوص مناطق الغوصنمیز 
مثل سلسلة األندیز بأمریكا الجنوبیة.سلسلة جبلیة(سالسل من الجزر مثل الیابان ،الفیلیبین،األنتیل ,,,)البركانیةالجزر 

المناطق النشطة  والظواھر الجیولوجیة المرتبطة بھا:-2-وحدة التعلمیةال
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I( -:على مستوى مناطق البناء
مجموعھا تضاریس تمتد في الظھرات المحیطیة ھي سالسل جبلیة تحت مائیة و توجد في كل األحواض المحیطیة و تشكل في

المحیطيالبناءإن تشكل القشرة المحیطیة انطالقا من المواد الناتجة من البرنس األستینوسفیري تدعى " قاع المحیطات،

المناطق النشطة؟بمختلفكیف تفسر التضاریس و الظواھر المرتبطة:)1(المشكل المطروح

)accrétion(الظواھر المرتبطة بالبناء -1
 تمثل ظھرات وسط محیطیة)2و1(خریطة توزیع الظھرات في العالم 288ص 1الوثیقة تبین
مناطق البناءصورة لتضاریس تمثل):2(الوثیقة

محیطیةوسط الظھرات حدد نوع الحركة التكتونیة التي تسبب في تشكل :1س
حدد البیانات المرقمة في  الخریطة:-2س
الممیزة للظھراتاستنتج التضاریس ) و معلوماتك2باالعتماد على الوثیقة(:3س
بین في خالصة خصائص منطقة البناءباالعتماد على المعلومات المستقاة من ھذا النشاط  :-4س
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أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:
الى ظھور قشرة جدیدة وسط المحیط تؤدي الى تشكل للصفائح حیث یؤدي التباعدحركة التباعد تحدید نوع الحركات:: 1ج

.ظھرة جدیدة و بالتالي توسع المحیط
:تحدید البیانات المرقمة:-2ج
سالسل جبلیة قاریة-5تحت مائیة ،سالسل جبلیة-4،جزیرة بركانیة(اسالندا)  - 3:الظھرات  وسط محیطیة       2و1

جبلیةسالسل تضاریس تتمثل في؛ تتشكلبین الصفیحتینلحركة التباعد و كنتیجة الظھراتعلى مستوى االستنتاج:-3ج
تقسمھ إلى أحزمةالمحیطتتوسط قاعتحت بحریة

.ماتیة وتشكل اللوح  المحیطيغالم:-2
ترتبط مناطق التباعد القاري بمغماتیة نشطة تعمل على تجدید القشرة المحیطیة مع تشكل سالسل جبلیة تحت بحریة

ما العالقة بین المغماتیة و تشكل اللوح المحیطي؟:)2(المشكل المطروح

یلخصمن الماغما سنویا.3كلم 20تتمیز الظھرات بنشاط تكتوني كبیر و مستمر ینتج عنھ حوالي 
(أ) مجموعة صور لحمم ( الفا ) ذات طبیعة بازلتیة تأخذ أشكال )4الوثیقة ( من الشكل
الشكل(بوسادات))(lavas-pillow(. أخذت ھذه الصور بواسطة غواصة في المحیط األطلسي والمحیط الھادي

المنبعثة على مستوى الظھرات وسط البركانیةالحمم ممیزاتتعرف على )4من الوثیقة(الشكل(أ)اعتمادا على :1س
.محیطیة

)4الوثیقة(من الشكل(ب)في المبینةالى  الحالة الشكل(أ)في المبینة تم االنتقال من الحالة كیف:2س
؟التبردما الشكل الذي تأخذه الحمم بعد :3س
ماذا تستنتج حول العالقة بین نمط البركنة و مصدر القشرة المحیطیة؟:4س

أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:
من ،اللزوجة)قلیلة (بسیولتھامحیطیةالحمم البركانیة المنبعثة على مستوى الظھرات الوسط تتمیز:ممیزات الحمم:1ج

الطفحي ( النمط البیلي)Péléenالنمط. ( 
(وسائد)مخديصخور شكل معطیةبتبردھا تتصلب  المحیط وسط االظھرةعلى السطح في مستوى كیفیة االنتقال::2ج
بسبب سرعة التبرد تحت الماء.مخذي (وسائد)بعد التبرد تأخذ الحمم البركانیة شكل الشكل النھائي::3ج

:خالصــــــــة حول خصائص منطقة البناء
وسطفيأحزمةتشكلالتي)الظھرات(مائیة تحتجبلیةسالسلتضاریس تتمثل في : بـلبناءامناطقتتمیز

.(سائل)الطفحيالنمطمنبركنةوسطحیةوزالزلالمحیطات
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طبوغرافیة قاع المحیط:-:-ب
بإمكانھا أن تصل في بعض األحیان الى سالسل جبلیةالى تشكل مستوى الظھرات ىعلالفذف المستمر للماغمایؤدي 

درجات 5ال تفوق قوتھا مستوى الریفتتتمیز الظھرات بوجود زالزل تنتشر على ، بركانیة كاسالنداالسطح مشكلة جزر 
وفوالق من جھةخسفا مشكلةفت المركزي یالرتنتج الزالزل عن حركة الفوالق العادیة التي تحد جانبي سلم رشتر.على 

تقطع الظھرة عمودیا من جھة أخرى. تحویلیة
 موقع ھذه الفوالق.) 4لوثیقة(اتبین أشكال

الفالق التحویليو الفالق العادي حدد) 5و الوثیقة()4من الوثیقة(الشكلین(أ) و(ب)اعتمادا على :1س
دور الفوالق التحویلیة ؟ما :2س
.اتجاھھ، محددا الوثیقة (ج)للفالق الموضح في تمثیلیا بسیطاأنجز مخططا :3س
ما تستنتج حول ممیزات طبوغرافیة قاع المحیطات ؟:4س

::االستنتاج4ج
جد الالفا المنبعثة، وتكون بركنة نشطةوسط محیطیة وبشكل مستمر قشرة جدیدة بفضل مستوى الظھراتعلى تنشأ 
.مالمسة الماءللماغما عند التبرد السریعمشكلة وسائد صخریة نتیجة مائعة
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أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:
::تحدید الفوالق1ج

الفوالق متوازیة على جانبي الظھرة ھذهفتكون خط امتداد الظھرة ،مع اتجاھھ متوازیاھو الذي یكون الفالق العادي
( فوالق عادیة الشكل(ج))لمحورھاو موازیة 

من جانب حیث تقطعھاعلى محور الظھرة عمودیاالفالق الذي یكون خط امتدادهھوالفالق التحویلي
أو تجدید للقشرة ھدمدون حدوث جانبیاتنزلق الصفائح مستواھاتحدد الصفائح ، على ھيوآلخر.(الشكل(د))

المحیطیة
حدود الصفائح .اتجاه الظھرة لتأخذ مسارتغییرعلى التحویلیة تعمل الفوالق :التحویلیةدورھا:2ج
.اتجاھھلفالق الشكل(ج) (فالق عادي) مع تحدید تمثیليمخطط : 3ج

تسلسل صخور اللیتوسفیر المحیطي:-ج
:أجرى العلماء أبحاثا بتروغرافیة من أجل تحدید تسلسل صخور اللیتوسفیر المحیطي

Famous1973 وھي بعثة علمیة فرنسیة أمریكیة مشتركة نظمھا معھد علوم البحارIfremer ، كان ھدفھا
العالقة الموجودة بین نشاط الظھرة ( الریفت ) وتباعد القارات اكتشاف أسفل المحیط وتّم من خاللھا البحث عن 

Cyanaو archimedeن افیھا غواصتت( إفریقیا و أمریكا الجنوبیة ) واستعمل
 نوتیلNautile1989 : العالم بوناتيبعثة علمیة أغلبھا من الفرنسیین نظمھا نفس المعھد السابق وشارك فیھا

الفالقامتدادمن انطالقاعلیھاالحصولتمالمحیطیةالقشرةمستوىعلىجیولوجيمقطع)6(الوثیقةتمثل
جزأین حول (أي أزاحي) یمیني حیث الفالق عمودي تحویليان ھذا األطلسيالمحیطوسطفيالموجودالتحویلي

Vemaالفالق یعرفماھووكلم.300من القشرة المحیطیة أفقیا على مسافة قدرت ب

:حول طبوغرافیة الظھرةاالستنتاج:5ج
من الفوالق، التي تتسبب في الزالزل السطحیة:نمطان بوجود سلسلة جبلیة بھا لظھرةاتتمیز
(فوالق عادیة).لمحور امتداد الظھرةفوالق موازیة
تعمل على تغییر مسار الظھرة ودورانھا ( فوالق تحویلیة ).على محور امتداد الظھرة فوالق متعامدة

حول الصفائح التكتونیة
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لھذه الدراسة .Vemaالفالق ختیاراسبب علل:1س
؟األرضیةالقشرةتجانسحول تستنتجماذا) و6الشكلین(أ) و(ب) من الوثیقة(للح:2س
مستغال مفتاح الشكل(ب)المحیطیةالقشرةمكوناتتخطیطيبرسموضح:3س
حول طبیعة صخور القشرة المحیطیة؟تستخلصماذا :4س

أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:.
یسمح  (عمودي على محور الظھرة) ج1:تعلیل اختیار فالق بمناطق البناء لدراسة الصخور المرتبطة ؛ ألنھ فالق تحولي

في بعض المناطق من مكاشف للصخور الداخلیة. مقاطع حیث یظھر الفالق برؤیة الصخور الداخلیة دون انجاز
تحلیل الشكلین::2ج

 (أ)في حین یمثل الشكل(ب) تسلسل الصخور مظھر للمنطقة المدروسة التي یتواجد فیھا فالق فیما یمثل الشكل،
حیث:.للتوسفیر المحیطيالمكونة 

فالق(: نتج عن لشكل(أ)أن لVema( على سطحي التحتیة و بالتالي انكشاف الصخور الیمین انحراف الخسف نحو
مع المناطق المنخفضة.توافقھااالنزالق عند تباعد المناطق المرتفعة و 

مختلفة حسب العمق : من أعلى إلى أسفلالمحیطیةالصخور المكونة للقشرة ظھرتالشكل(ب) أما على مستوى 
بازلت على شكل وسائد
بازلت على شكل عروق
غابرو
بیریدوتیت

الفوالق العادیة الموازیة لمحور الظھرة. ظھرتكما 
:الصخریة : تتركب من صخور ناریة مختلفة .التركیبة المحیطیة غیر متجانسةأن القشرة االستنتاج

تخطیطي یوضح المكونات الصخریة للقشرة المحیطیة.:رسم 3ج
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االنصھار التجریبي للبیریدوتیت:-د
،نجري التجارب في ضغط متغیر ودرجة حرارة )Péridotiteانصھار البیریدوتیت(للحصول على ظروف التجربة:

متزایدة ،حیث یتم تعریض عینات من البیریدوتیت  لضغوط و حرارة متغیرة ،

)7انطالقا من تحلیل الوثیقة(أستنتج الحاالت الفیزیائیة للبیریدوتیت في المجاالت (أ)،(ب)و(ج)-1س
الحالة الفیزیائیة للبیریدوتیت عندما ننتقلتفسیرا الختالف) قدم 7اعتمادا على معطیات الوثیقة(-2س

.)2) الى الوضعیة(1من الوضعیة (
عتمادا على اجابتك عن السؤال السابق ،حدد العوامل المؤثرة على االنصھار الجزئي للبیریدوتیت :3س
لكیفیة مع تقدیم وصف،محیطیةوسطظھرةأسفلالماغماتیةالغرفةلعملنموذجاأرسمالمكتسبةمعلوماتكباستعمال:4س

تشكل غرفة مغماتیة.
أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:

):7تحلیل الوثیقة(:1ج
)نتائج االنصھار التجریبي للبیریدوتیت في ضغط متغیر و درجة حرارة متزایدة7تمثل الوثیقة (
 المستقیمان (ثالثة مجاالت (أ)،(ب) و(ج) یقسمھا حیث ینتج من ذلكS)(solidus)و(L) (liquidus(

یكون فیھ البیریدوتیت صلبا عن المجال (ب) الذي یكون فیھ البیریدوتیت منصھرا جزئیا الذي )المجال(أ)Sیفصل المستقیم(
الذي یكون فیھ البیریدوتیت المجال(ج)فیھ البیریدوتیت منصھرا جزئیا عن الذي یكون المجال(ب))Lالمستقیم(یفصل 

منصھرا كلیا.
االستنتاج:

الحالة الفیزیائیة للبیریدوتیت
في المجال(أ): صلب
(منصھر جزئیا)(صلب +سائل ):(ب)في المجال
في المجال (ج): سائل

:االستخالص حول طبیعة صخور القشرة المحیطیة:4ج
مختلفة حسب العمق : من أعلى إلى أسفلالمحیطیة الصخور المكونة للقشرة ان

بیریدوتیت، غابرو، بازلت على شكل عروق، بازلت على شكل وسائد
 الصخریة : تتركب من صخور ناریة مختلفة .التركیبة متجانسة المحیطیةالقشرة اذن
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للحالة الفیزیائیة للبیریدوتیت عند االنتقال من (1) الى (2) : .ج2:تقدیم تفسیر
،یتم االنتقال من الحالة الصلبة الى الحالة المنصھرة جزئیا وذلك ألنھ یخترق )2) الى الحالة(1الحالة(عند االنتقال من 

)Sالمستقیم(
ج3:تحدید العوامل 

تتمثل العوامل المتدخلة في االنتقال من الحالة الصلبة الى الحالة المنصھرة جزئیا في انخفاض الضغط في حرارة ثابتة.
التالیة:ممثلة في الوثیقةغرفة مغماتیة تحت ظھرة وسط محیطیةنشاط لنمذجة : 4ج

.تشكل التضاریس الممیزة للظھرة وسط محیطیة-:-3
اریزامبإلى غایةالبحر األحمر شماال، فھو یمتد من اھاماجیولوجیاعنصر)الشرق إفریقي(واد الریفت الكبیر * یعتبر 

یتكون . بعمق یتراوح ما بین عدة مئات إلى عدة أالف من األمتارو كلم60إلى 40، عرضھ كلم950جنوبا على مسافة 
تباعد ضمن یعتبر ھذا الریفت مجال ، منطقة من الفوالق تسمى " أسوا "شرق و غرب متمیزین تربطھما : فرعین من

المسجلة في إفریقیا ھي بدایة االنھیارالناتجة عن ة.یعتقد أن الخنادق الكبیرملم /سنة10بطيء نسبیا ، في حدود قاري
ظاھرة انفصال شرق إفریقیا عن باقي قارة إفریقیا.

؟مراحل تشكل التضاریس الممیزة للظھرة  وسط محیطیة.ما ھي :)3(المشكل العلمي

المرحلة األولى من یمثل) 9الشكل(أ) من الوثیقة(كما أن.األفریقيالشرقریفتتبرزخریطة) 8الوثیقة(مثلت
یمثل الوضعیة الحالیة للریفت األفریقي(الخسف)  في حین تمثل الشكل(ب)بدایة تشكل الریفت(الخسف) ، أما 

للقشرة األرضیةالتباعدیةللمرحلة نمذجة)10الوثیقة(
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)9من الوثیقة(البرنس في الشكلین(أ) و(ب) وضعیة قارن :1س
)؟9على ماذا تدل األسھم الموضحة في الشكل(ب) من الوثیقة(:2س
؟مع تحدید انوع الفوالق الناشئة)4) و(3المرحلتین(ماذا حدث لطبقات الجبس في :3س

ــــم اجابتــــــــــــــــي:ــــــــــأقیــــــــــ
إلى أعلى بینما یمیلس مع القشرة مستویا و موازیا لسمك للقشرة في الشكل(أ)، نالعلوي للبریكون الحد :: المقارنة1ج

في الشكل(ب).
الحمل الصاعدة ( صعود المادة الحارة من البرنس ).تیاراتعلىالموضحة في الشكل(ب)مھاألستدل :2ج
الذي تشغلھ.الحیز زاد حجم حیث( انخفض) سمك طبقات الجبس تناقص4و 3المرحلتینفي :3ج
.العادیةبالفوالق شبیھة تراكیبینتج عن انخفاض سمك طبقات الجبس تشكل -
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حوصلــــــــــــــــــــــة:

صلیة األ(مبرزا القارة محیطیةوسط ظھرة باالعتماد على ھذه الوثائق و معلوماتك لخص في نص علمي مراحل تشكل 
االتساع المحیطي )مدعما اجابتك برسومات تخطیطیة .،منطقة الریفت ، و 

محیطیةمراحل تشكل ظھرة وسط 

:التالیةبالمراحل)جدیدطینشأة مح(ةیطیتشكل ظھرة وسط محیمر 

في ارتفاع لتیارات الحمل : یتسبب صعود األستینوسفیر الساخن على االمتداد الشاقولي القارة األصلیة
، (ترقق القشرة)األرضیة مما یسفر عنھ تشقق اللیتوسفیر القاري و تمدد القشرةدرجة حرارة سطح الكرة 

األخیر انفجارات بركانیة تعمل على توضع صخور البازلت التي تشكل ینتج عن ھذاالتي تنتھي باالنھیار
بالریفتینغ.ھذه الظاھرة عى في المستقبل قاع المحیط، تد

لة ب:: تتمیز ھذه المرح(الخسف) تشكل الریفت
والساخنة ،یحدث انقطاع في اللیتوسفیر القاري المالمس وذلك تداد الشاقولي لتیارات الصاعدةمفي قمة اال

و خندق االنھیاربفعل الضغط الناجم عن صعود مواد صلبة ساخنة ،مما یؤدي لظھور بنیة مكونة من 
شرق في خسف كما ھو الحال ،)الخسف (الریفت)و ھذا ما یشكل مدرجات محددة بفوالق عادیة

( المیوسین) ومازال مستمرا حتى ملیون سنة10تشكلھ مند الذي بدأأفار( بإثیوبیا ).)AFAR(إفریقیا
رقیقا جدا و ینشأ من ذلك انخفاض في الضغط ،مما یسمح .یكون اللیتوسفیر أسفل خندق االنھیارالیوم

تشكل غرفة مغماتیةباالنصھار الجزئي لبیریدوتیت المعطف (الرداء) و 
 :االتساع المحیطي: تتمیز ھذه المرحلة ب
.تباعد القشرة األرضیة مما یسمح بتوضع البازلت نتیجة حدوث انفجارات بركانیة متتالیة
.تباعد تدریجي لحافتي المحیط
.تغمر منطقة الخسف بمیاه البحر
 بالظھرة المحیطیةفي األخیر یتشكل لیتوسفیر محیطي نتیجة صعود الماغما تعرف ھذه المنطقة
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II( -:على مستوى مناطق الغوص

توسع القشرةعلى مستوى الظھرات یؤدي نظریا الى حدود الصفائح التكتونیة المتباعدةإن ازدیاد قشرة األرض بین 
القشرة األرضیة تدعى بمناطق مكان آخرفي عملیة نقصفان ھذه العملیة  تقابلھا حجم األرض ثابتا،و بما أن المحیطیة 

.مناطق الغوصأو الحدود المتقاربة 

على مستوى مناطق الغوص؟ما النشاط التكتوني و البنیات الجیولوجیة :)4(المشكل العلمي

التذكیر بالموارد:
 بروفیل جیولوجي لمنطقة غوص صفیحة محیطیة تحت صفیحة قاریة)1الوثیقة ( تمثل

 بعد 1في الوثیقة ( 11إلى 1معلوماتك المكتسبة في السنة الثالثة متوسط ، اكتب البیانات المرقمة من باستعمال (
والتضاریس الممیزة لھا.،الظواھر حدود التقارب من الوثیقة مع استخراج إعادة الرسم 

أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:

الموارد المستخلصة
تتمیز مناطق الغوص بظواھر تتمثل في الزالزل و البراكین وتضاریس تتمثل في الخنادق المحیطیة  

وسالسل جبلیة قاریة
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: الظواھر المرتبطة بالغوص:1
تحدید مناطق الغوصكیفیة -أ

في الجزء الغربي تحت صفیحة قاریةمحیطیةحالة غوص لصفیحة لمجسم ممثل بالحاسوب)2الشكل(أ) من الوثیقة ( یمثل
حالة غوص صفیحة محیطیة تحت صفیحة محیطیةلمجسم ممثل بالحاسوبالشكل(ب)ألمریكا الجنوبیة، أما
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)2) من الوثیقة(ب) و الشكل(أحدد نوع التضاریس الناشئة في الحالتین الشكل(:1س
توزع كل من الزالزل و البراكین االنفجاریة و الخنادق المحیطیة في حین یمثل ) 3الشكل(أ) من الوثیقة ( یمثل
(ب)مظھر لبركان انفجاري الشكل
(ج)یظھر تشوه اللیتوسفیر اثر الضغط و الطي الشكل
:(د)یظھر التوضعات الممیزة و التشوھات في قاع المحیط  في مستوى مناطق الغوصالشكل
)تظھر تشوه اللیتوسفیر و تشكل موشور التضخم):4الوثیقة

حدد أماكن توزع البراكین على مستوى قارة أمریكا الجنوبیة ، الیابان و الفیلیبین.:2س
)و كیفیة تشكل موشور التضخم انطالقا3بین تشوھات  اللیتوسفیر  المالحظة  في الشكل(ج) و الشكل(د) من الوثیقة(:3س

)4من الوثیقة(
صنف البراكین المرتبطة بعملیة الغوص حسب توزعھا.)3)و ( 2باالعتماد على الوثیقتین(:4س
أستخلص الظواھر المرتبطة بالغوصوعلى مكتسباتك القبلیة في الوحدة األولى على ھذه الدراسةباالعتماد :5س
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ــم اجابتــــــــــــــــي:ـــــــــأقیــــــــــــ
تحدید نوع التضریس الناشئة في الحالتین:::1ج

 قاریة(جبال األندیز)سلسلة جبلیة سلسلة جبلیة و ھي )): أ(الشكل(حالة غوص صفیحة محیطیة تحت صفیحة قاریة
 جبلیة بركانیة و ھي محیطیة(جزر بركانیة :سلسلة ))ب(الشكل(حالة غوص صفیحة محیطیة تحت صفیحة محیطیة

قوس جزر الفیلیبین.وقوس جزرالیابان مثال 

على مستوى الحواف على الحافة الغربیة لقارة أمریكا الجنوبیة والشمالیة أیضا .كما تنتشر بشكل كثیف تتوزع البراكین:2ج-
. arcs volcaniques insulairesبركانیةالشرقیة ألسیا خاصة الیابان و أندونسیا مشكلة أقواس جزریة

:التشوھات المالحظة:3ج
.انطواءات شدیدة و فوالق مقلوبةتتعرض طبقتھا للطي والتشوه وتظھر علیھا 

للساحل. بتقارب اللوحین تنفصل الرسوبیات في قاعدتھا وتنطوي الرسوبیات تكون مطویة، محاور طیاتھا واضحة و موازیة 
و تنكسر.

كیفیة تشكل موشور الترسیب:-
رسوبیة ، تعمل الصفیحة القاریة الطافیة على كشطھا و أثناء الغوص  ، تكون الصفیحة المحیطیة الغائصة مكسوة بطبقات -

موشور الترسیب(موشور التضخم)واسب مشكلة فصلھا عن القشرة المحیطیة الغائصة و بذلك تتجمع ھذه الر
مما یؤدي الى تقصیر الغالفتكثیف التشوھات (طیات و فوالق مقلوبة)في مناطق  الغوص الى الضغوط التكتونیةتؤدي -

،كما تزداد التدفقات البركانیة و موشور الترسیب من تضخم الغالف الصخري ، فتتشكل الصخري القاري و الزیادة في سمكھ 
تضاریس عالیة تمثل سالسل الغوص

یمكن تصنیف البراكین حسب توزعھا إلى :: : تصنیف البراكین4ج
: براكین جبال األندیز.و ھي التي تحدث في السالسل الجبلیة غیر المستقرة مثل براكین قاریة
و ھي جبال بركانیة تشكلت فوق قاع المحیط و تظھر فوق سطح الماء تاركة بینھا و بین براكین األقواس الجزریة :

حوضا ضیقا یمأله البحر مثل قوس جزر تونغا ، قوس جزر األلیوتیة ، قوس جزر الیابان قوس الیابس القاري 
.جزر الفیلیبین

الخالصـــــــــــة
:بتتمیز مناطق الغوص 

 انفجاریةبركانیةتصحبھا اندفاعات ،بؤرھا من المحیط إلى القارةبزالزل یتزاید عمق
الذي یفصل بین الصفیحة الغائصة والصفیحة بنیوفمخططمائل یدعى مخططتتوزع بؤر الزالزل وفق

الطافیة.
 مما یؤدي الى تقصیر الغالف(طیات و فوالق مقلوبة)على مستوى بدایة الغوص التشوھات
 قوس جبلیة بركانیة و ھي محیطیة(جزر بركانیة مثال وسالسل)قاریة(جبال األندیزسلسلة جبلیة

.و خنادق محیطیة)قوس جزر الفیلیبینوجزرالیابان 
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:اختفاء اللوح المحیطي و الظواھر المرتبطة بالغوص:-2
في البرنس .ان تقارب لوحین محیطیین أو لوح قاري یؤدي الى غوص  اللوح المحیطي 

 ما ھي الظواھر الماغماتیة و التحویلیة المرتبطة فما المحرك األساسي لظاھرة الغوص؟:)5(المشكل العلمي
باختفاء اللوح المحیطي ؟

تطور اللیتوسفیر المحیطي:-أ
 لتسجیل الموجات الزلزالیة ) موقع لثالث محطات (أ،ب،ج)2) و(1الوثیقتان (تبینS حیث تقع المحطة(أ) على،

كلم 150كلم منھا ،أما المحطة (ج) فتبعد عن محور الظھرة ب50مستوى محور الظھرة ،المحطة(ب) على بعد 

 آبار (نتائج حفر)-3-الوثیقة(تمثلforages (ثالثة أعمدة ، حیث تم الحصول علىعلى مستوى المحطات الثالثة
صخریة
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(الشكل(ب)في منطقة الغوص حراريالجیوو منحنیات (الشكل(أ))التدفق الحراري األرضي )4الوثیقة(تمثل
في مستوى حدود الصفائح .التدفق الحراريیمثل الشكل(ج)أما 

.

في المحطات:المحیطيعلى مستوى اللوح )S(الزلزالیةالتي طرأت على مسار الموجات التغیراتحدد : 1س
)2(الوثیقة. من )أ ، ب ، ج(.

؟التي طرأت على القشرة المحیطیة عند ابتعادھا من الظھرة ، ماذا تستنتج حول سمك القشرةالتغیراتحدد : 2س
من الوثیقتین(2)و(3)؟ وسمك الطبقات المكونة للقشرة المحیطیة س3: ما العالقة بین تغیر مسار الموجات الزلزالیة

س4:انطالقا من الوثیقة (3-أ-) بین أن درجة حرارة البرنس تنخفض كلما ابتعدنا عن محور الظھرة
،و ماذا تستنتج من الوثیقتین ( 3(أ)و(ب) )  أ و ج )ثم قارن بینھما في العمودین( احسب معدل كثافة اللوح المحیطي س5:

فیما یخص تطور اللیتوسفیر المحیطي؟
؟الغوصالمحركباستخالص العاملالنتائجھذهتسمحھل:6س
مع تقدیم تفسیر لھذه التغیرات .الممثلة للتدفق الحراري ) 4حلل الوثیقة(:7س
ظاھرة الغوص.لتصف قدم وصفاباالعتماد على المكتسبات المبنیة، :-8س
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ــــم اجابتــــــــــــــــي:ــــــأقیــــــــــ
التغیرات على مسار الموجات الزلزالیة:تحدید :1ج:

كلم25إلى أقل من 0على عمق من (المحیطیةالقشرة عبر قریبا من الظھرة تمر الموجات في المحطة (أ)؛(
إلى البرنس 

(ب) ثم تنتقل بعد ذلك في كلم30عمق حوالي حتى سطحھامن المحیطیة الزلزالیةتنتشر الموجات في المحطة
البرنس . 

 ثم تنتقل بعد ذلك كلم50عمق حوالي حتى سطحھا من المحیطیة تنتشر نفس الموجات في القشرة المحطة (ج)في
.فیھتنتشر حیثإلى البرنس 

تحدید التغیرات على القشرة المحیطیة:: 2ج
كلما ابتعدنا عن الظھرة). الزلزالیة یزید زمن انتشار الموجات حیث( سمكھامن الظھرة زاد المحیطیة كلما ابتعدت القشرة 

:تحدید العالقة:3ج
في القشرة مسارھایتغیرو رغم ذلك كلم /ثا4.75و 4.2بسرعة ثابتة تقریبا تتراوح بین الزلزالیةتنتشر الموجات 

مسار الموجات و سمك بین . إذا  توجد عالقة فیھاالتي تنتشرالمحیطیةسمك القشرة لتغیرحسب المحطات و ذلك المحیطیة
.الموجات .أي زیادة سمك اللیتوسفیر كلما ابتعدنا عن الظھرةفیھاالطبقات التي تنتشر 

c °1300زیادة في عمق الخط الحرارينسجل أنھ كلما ابتعدنا عن محور الظھرة )-أ- 3الوثیقة ( تبین التبیان:-4ج
.انخفاض درجة حرارة البرنس(الحد الفاصل بین اللیتوسفیر و األستینوسفیر ) و بالتالي 

حساب معدل كثافة اللوح المحیطي في العمودین أ و ج::5ج
:كیفیة حساب الكثافة في المحطة (أ)

47.1 ) =3.39X ) + ( 2.96كلمX( كلم
كلم) إذن متوسط كثافة9كلم + 6كلم ( 15المحیطي بسمك كثافة اللیتوسفیر47.1تمثل 

47.1/ 15= 3.14اللیتوسفیر المحیطي ھي : 
اذن  كثافة العمود (ج) اكبر من كثافة العمود (أ) و منھ نستنتج أن 

استخالص العامل المحرك للغوص::6ج

.

نسجل ارتفاع في التدفق الحراري على مستوى مناطق التباعد (الظھرات) و كذا على مستوى األقواس ):4تحلیل الوثیقة(:7ج
البركانیة و ینخفض في مستوى مناطق الغوص .

صعود الماغمافي مستوى الظھرات و األقواس البركانیة الى ارتفاع التدفق الحراري: یعود التفسیر
البارد تحت اللوح القاري.الى غوص اللوح المحیطى انخفاض التدفق الحراري في مستوى مناطق الغوصویعود 

االستنتاج حول سمك القشرة:
.كلما بعدت عن الظھرةیزیدحیثمتغیرالمحیطیةأن سمك القشرة .

االستنتاج حول تطور اللیتوسفیرالمحیطي:
الظھرةكلما ابتعدت عنتنخفض درجة حرارتھاوكثافتھاو سمكھاادیزدان اللیتوسفیر المحیطي

(كلما أصبحت أقدم).

االستخالص حول العامل المحرك للغوص:
المحیطياللوحكثافةأنحیثالكثافةفيالفرقإلىترجعالقارياللوحتحتالمحیطياللوحغوصعملیةأن

القارياللوحكثافةمنأكبر
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وصف لظاھرة الغوص::8ج

دراسة الصخور الممیزة لمناطق الغوص:-ب
.منشأھماباختالفیختلفانالصخورمننانوعالغوصقلمناطالطافياللوحمستوىعلىینشأ

) 6)و(5الغرانودیوریت(الوثیقة(دراسة بتروغرافیة بالعین المجردة وبالمجھر المستقطب لصخريالوثائق التالیةتبین 
).8)و(7األندیزیت(الویثقة(و 

.الغرانودیوریت و األندیزیتقارن بین بنیتي عینتي ) 7)و(5باالعتماد على الوثیقتین(:1س
المكونة لصخري الغرانزدیوریت و بین نسیج المعادن) و المالحظة المجھریة ،قارن 8)و(6باالعتماد على الوثیقتین (:2س

طریقة تبلور الصخرین؟األندیزیت و ماذا تستنتج حول 

وصف لظاھرة الغوص:تقدیم
و طرف إحدى الصفیحتین المتقاربتین تحت طرف الصفیحة األخرى اندساسعملیةيھالغوصان عملیة 

في الجزء العلوي من تضم قشرة قاریة أو قشرة محیطیة اللوح المحیطي تحت الحافة النشطة لصفیحةیغوص 
المتقاربتین حیث الكثافة بین الصفیحتیناختالفنتیجة و یحدث الغوص الرداء العلوي المسمى األستینوسفیر 

صفیحة محیطیة و أخرى قاریة ( یغوص الطرف األكثر كثافة لذا یمكن القول أن ( الغوص یحدث غالبا عند تقارب
التي صفیحة المحیط الھادي و ھي صفیحة محیطیة تحت صفیحة أمریكا الجنوبیة.(اندساسالمثال على سبیل 

)تشمل قارة أمریكا الجنوبیة 
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أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:
الغرانودیوریت و األندیزیت:المقارنة بین بنیتي :1ج

لغرانودیوریتاصخرأنتظھرواألندیزیتالغرنودیوریتلصخريالبلوریةالبنیةبینالمجردةبالعینان المالحظة
.صخر األندیزیتبلوراتترىالبینماالمجردةبالعینبلوراتھترى

واألندیزیتالغرنودیوریتصخرينسیجواستنتاجالمجھریةالمالحظةفيالتدقیق:2ج
بلوراتمنخلیطفيتسبحكبیرةبلوراتمناألندیزیتویتكونكبیرةبلوراتمنالغرنودیوریتیتكون

.بركاني)وزجاج(میكرولیتیةصغیرة

بیریدوتیت برنس اللوح الطافي على مستوى مناطق الغوص:ظروف انصھار -ج
الطافي في ظروف فیزیائیة وكیمیائیة مختلفة ، اللوحبرنسلبیریدوتیتجزئي انصھارعنینتجالغوصمناطقماغماأن

اذن 
؟للبیریدوتیتالجزئي االنصھارھذاما سبب:)6(المشكل المطروح

الممیھالصلبللبیریدوتیتالتجریبياالنصھارتجربةأجریناالظاھرةھذهلفھم
أما(الشكل(ب))و في حالة غیاب الماء )9(الشكل(أ) من الوثیقةبین انصھار قطع من البیریدوتیت في حالة وجود الماء 

)لمنطقة الغوصتمثل رسما تخطیطیا )10الوثیقة.

ستنتاجاال
.بسرعةیتم األندیزیتبلورتبینماببطيءیتمالغرانودیوریتتبلورأن
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).P2)و(P1تتواجد فیھا النقطتین (حدد الظروف الفیزیائیة التي :1س
)P2) و الحالة(ب)(P1أستخرج الحالة الفیزیائیة للبیرودوتیت في الحالة(أ)(:2س
.علل اجابتك.P1) الحالة الفیزیائیة لبرنس اللوح الطافي في الموقع 10أستخرج من الوثیقة(:3س
ماذا یحدث للقشرة المحیطیة عندما تغوص تحت القشرة القاریة؟:4س
ماذا یحدث للبرنس اللیتوسفیري في منطقة الغوص؟:5س
والعالقة بین التركیب الكیمیائي للماغما دور الماء في نشأة الصخور على مستوى مناطق الغوصماذا تستخلص حول:6س

واالنصھار

أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:

) تقعان في نفس الظروف من P2) و(P1باستنتاج أن النقطتین (:ان تحلیل الوثیقة یسمح تحدید الظروف الفیزیائیة:1ج 
.solidusحیث الضغط و الحرارة و تختلفان في موقعھما بالنسبة لخط ال

مجال االنصھارتقع في البیریدوتیت  الممیھفي حالة P1النقطةأن:P2وP1استخراج الحالة الفیزیائیة للنقطتین :2ج
مجال البیریدوتیت الصلب في حالة البیریدوتیت الجاف تقع في P2النقطة أما الجزئي

في حالة االنصھار الجزئيP1یكون اللوح الطافي في النقطة :استخراج الحالة الفیزیائیة لبرنس اللوح الطافي: 3ج
.الطافياللوحبیریدوتیتمنلجزءالجزئياالنصھارفيسببایعدالذيالماءلتواجد:وذلك التعلیل

.تفقد ماءھا تدریجیا خالل عملیة الغوصتظھر أن الصفیحة الغائصة(القشرة المحیطیة) المالحظة الدقیقة:4ج

.الغائصاللوحطرفمنالمفقودالماءیستعیدالطافيللوحاللیتوسفیريالبرنسأنمصیر البرنس اللیتوسفیري::5ج

:6ج

دور الماء و العالقة بالتركیب الكیمیائياالستخالص حول:6ج

یلعب الماء دور مذیب، حیث الطافيللوحاللیتوسفیريالبرنسمنجزءانصھارعلىالماءیعمل
.ویخفض من درجة االنصھار

یفسر غنىمما االنصھار یكون غیر كامل (جزئي)فإن ھذا درجة االنصھار منخفضةباعتبار 
بالنسبة للعناصر یتطلب انصھاره درجة حرارة عالیة مثلما ھو األمر الذي الالماغما بالسیلیس

.مغنیزیة-الحدید
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تغیرات الطارئة على معادن صخور لوح القشرة الغائصة:ال-د
و اللوح الغائص حیث تمثل أشكالر المتحولة الممیزة للحواف النشطة عن تحوالت بازلت و الغابرتنتج الصخو

)التي التغیرات المعدنیةو التي توضح )10)من الوثیقة(1،2،3عینات أخذت من المناطق (على التوالي )11الوثیقة
مستویات مختلفة من الصفیحة المحیطیة الغائصة.تحدث في 

)11الوثیقة(
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باالعتماد على دراسة معادن الصخور الممیزة لمناطق التباعد:1س
و ماذا تستنتج؟(ذي سحنة الشیست األخضر)قارن بین المعادن المكونة للغابرو و المیتاغابرو

و الشست األزرق من حیث تنظیم و شكل المعادن (ذي سحنة الشیست األخضر)المیتاغابروقارن بین البنیة النسیجیة :2س
)PL،GL (.ثم اقترح تفسیر لھذا التنظیم،

قارن بین الشست األزرق و االیكلوجیت من حیث التركیب المعدني و البنیة النسیجیة.:3س

أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:
فيجدیدةمعادنظھور(ذي سحنة الشیست األخضر)والمیتاغابرالغابروبینالمقارنةمنانطالقانستنتج: 1ج

األكتینوتفي والمتمثلة(ذي سحنة الشیست األخضر)المیتاغابرو

أنھالمیتاغبرو(ذي سحنة الشیست األزرق)و(ذي سحنة الشیست األخضر) المیتاغابروبینالمقارنةخاللمننستنتج:2ج
ذواألزرقالشیستو،كبیرةأحجام ذات  معادنذو(ذي سحنة الشیست األخضر) میتاغابروشكل المعادنفياختالفیوجد

.توضعھاوكیفیةأحجام صغیرةذاتمعادن
كالغلوكوفاناألزرقالشیستفيجدیدةمعادنظھور
ورقي فيشكل األزرقالشیستمعادنتأخذبینماعشوائيبشكلالمیتاغابرومعادنتتوضعحیثالمعادننسیج

معیناتجاه

.عاللضغطالصخرتعرضإثرعلىتشكلتمتحولةصخوربوجودیدل ھذااقتراح تفسیر:

أن:المعدنيوالتركیبالنسیجیةالبنیةمقارنةخاللمناالستنتاج::3ج
األزرق،الشیستمعادنمعبالمقارنةكبیرةاإلیكلوجیتمعادن
ظروففيتشكلاإلیكلوجیتأنعلىھذایدل.و ھذاتاإلیكلوجیفيالجادییتوظھورالغلوكوفانغیابنالحظكما

والحرارةالضغطمنعالیة

الخالصــــــــــة
خضرفیتحول إلى شیست ألتبرد شدید وإماھةیتعرض الغابرو حرارة منخفضة وضغط متزایدفي-

)Amphiboleاألمفیبولیت (من عائلة ھربالندممیز بمعدن 
الغلوكوفان.یتمیز بمعدن الذي شیست أزرقظاھرة الغوص تحول الغابرو إلى 

یمیزھا معدنا التي كلوجیتفیتحول إلى أتزاید الضغط و الحرارةیشتد الغوص فیتعرض الغابرو إلى 
الجادییت والغرونا.

الصفیحةلمعطفالتابعةالبیریدوتیتلصخورالجزئياالنصھارمنالماغماینتج-
.( chevauchante))المالمسة(القاریة

.االنصھاردرجةمنویخفضمذیبدورالماءیلعب: المعطفإلماھةاالنصھارھذایعود-
یفسر غنىمما)جزئي(كاملغیریكوناالنصھارھذافإنمنخفضةاالنصھاردرجةباعتبار-

للعناصربالنسبةاألمرھومثلماعالیةحرارةدرجةانصھارهیتطلبالالذيبالسیلیسالماغما
.مغنیزیة-الحدید

.بالتحولما یدعىوھذالتغیراتتتعرضالتيالغائصةالصفیحةصخورتجفیفعنالماءینتج-



ومحمد بلحریرمن انجاز األستاذ جبار محمد تحت اشراف م .ت .والسید العرباوي أحمد واألستاذین الكریمین میلود بلوار 

23

شبكات تشكل الصخور :-ه
تتشكل الصخور المختلفة و الممیزة لمناطق الغوص في ظروف معینة من الضغط والحرارة ،حیث تتغیر المعادن وبالتالي 

یتغیر نوع الصخر بتغیر الظروف. تبین
)خالل غوص الصفیحة المحیطیة تحت الصفیحة أخرى سواء  كانت محیطیة أو لغابرو تطور صخور ا)12الوثیقة

قاریة ،مما یؤدي الى ظھور معادن جدیدة.

).12المبینة في الوثیقة(ظروف تشكل مختلف السحناستنتج :1س
)؟3،4) و(1،2(المرحلتینماذا تمثل كل من :2س
علمي أھم مراحل تشكل الصخور الممیزة لمناطق الغوص .لخص في نص :3س

أقیــــــــــــــم اجابتــــــــــــــــي:
.للصخورالمعدنیةالتحوالتمنانطالقاالسحنمختلف: نستنتج1ج

:أساسیتینمرحلتینوفق تحدثبتحوالتتمرالغائصاللوحالصخورأننالحظ
سحنةمناالنتقالیتمحیتبینھا،فیمامستقرةأخرىمعادنوظھوروالغابروالبازلتدنالمعتحوالتتحدث):1المرحلة(

.األخضرالشستسحنةإلىاألومفیبولیت
یتمحیثعملیة الغوصإثرعلىوالحرارةالضغطفيالزیادةبفعلوذلكالجدیدةللمعادنتحوالتتحدث):2المرحلة(

.اإلكلوجیتسحنةإلىثماألزرقالشستسحنةإلىاألخضرالشستسحنةمناالنتقال
متحول (میتاغابرو)صخرإلى(غابرو)ناريصخرمنالصخرینتقلحیثالماءدخول)1،2حلتان (مرالتمثل -أ:2ج

سحنة الشست األخضر .)و نتحصل في ھذه الحالة على domaine de stabilitéتكون المعادن فیھا مستقرة (
.معادن جدیدةتدریجیاتظھرحیثالحرارةودرجةالضغطفيالزیادةبفعلالماءطرد):3،4(تمثل المرحلتان -ب

 بمعادنالممثلةاألخضرالشیستسحنةمناالنتقال من تحول)4المرحلة(الى )2المرحلة(یمثل االنتقال من
بمعادنالممثلاألزرقالشیستسحنةإلىأكتینوت+كلوریت+بالجیوكالز

.البیروكسین+(أومفیبول)غلوكوفان+الجیوكالزب
جدیدةمعادنظھورإلىالمؤدیةوالحرارةالضغطفيالزیادةعلى)5المرحلة(الى) 4المرحلة(یمثل االنتقال من

.اإلكلوجیتسحنةعلىتدلالتيوالجادییتكالغرونا

تلخیص مختلف التحوالت المعدنیة في المعادالت التالیة:ن یمك
أومفیبول(ھورنبالند)ماء   بالجیوكالز +بیروكسان+ -1
كلوریت +أكتینوتماء  بالجیوكالز +ھورنبالند +-2
ماءبالجیوكالز +كلوریت +أكتینوت                           أومفیبول(غلوكوفان)+-3
ماء بالجیوكالز +غلوكوفان                                       غرونا + جادییت(بیروكسین)+  -4
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:خالصـــــــــة
(كلوریت، أكتینوت).شیست أخضریتبرد ویتمیھ ویتحول إلى الظھرة عنیبتعد الغابرو (بیروكسین، بالجیوكالز)عندما 

الشیست األزرق (غلوكوفان)فیتشكل حرارة منخفضةفي لتزاید الضغطالممیھیتعرض اللیتوسفیر المحیطي إثر الغوص
ماءمحررا اإلكلوجیت (جادییت، غرونا).ثم 

:مجاالت محددة من الضغط والحرارةاللیتوسفیر المحیطي تستقر في تظھر معادن ممیزة لمناطق غوص
ضمن األعلىیتغلغل نحو منخفض الكثافةو ماغما ساخنالى تشكل انصھار البیریدوتیتمن جھة أخرى، یؤدي 

القشرة القاریة .
(دیوریت غرانودیوریت ،مثل حبیبیة اندساسیةتعطي بتبلورھا التدریجي صخورا تندسالتيجیوب الماغماان 

و الغرانیت )
(األندیزیت ،و الریولیت)مثل صخور سطحیةالى السطح فیتسبب في احداث بركان انفجاري تنجم عنھ الماغما الصاعدأما 

:حوصلــــــــــــــــــة

.الغوصمنطقةصخورتشكلمراحلمختلففیھیبرزحصیلةانجاز رسم
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تشكلغایةإلىمن التباعداللیتوسفیردینامیكیةبینعلمينصوبواسطةالوحدةھذهخاللالمبنیةمعارفكإلىاستنادا
تحصیليبمخططدعم إجابتك،جبلیةسلسلة

:ةـــــــــــــــــــــــالحصیل
نتیجةالعلويالبرنسحرارةزیادةبفعلاالنھیاروللتشققمنھاالمناطقبعضفيالقاریةاألرضیةالقشرةتتعرض

وضیقبحريحد تشكلفیالخسفمستوىعلىالماغمابصعودقاريخسففیتشكلالمشعةالعناصرتحلل
األصلیةالقارةقطعفتتباعدمحیط إلىالبحریتطورو،محیطیةقشرةتتشكلالخسفمستوىعلىالماغمااندفاعباستمرار

.جدیدةقاریةصفائحشكلعلى
تنغلقحتىأخرىأحواضمساحةتقلصالصفائحتباعدنتیجةالمحیطقاعاتساعوالجدیدةالقشرةتشكلعنینتج

علىالبعضبعضھاتحتأوالقاریةتحتالمحیطیةالصفائحفتختفيالقاریةالصفائحتقاربحركةنتیجةتختفيو
البرنسفيلتنصھرتعود حیثالغوصمناطقمستوى

تمتدجبلیةسالسلفتتشكلاألخرىتحتإحداھاتغوصأندونالقاریةالصفائحتصطدماألحواضانغالقعند
السالسلتحتالصفائححواففيالموجودةالمحیطیةالصفائحبقایاتندسواإللتحاموالتصادمخطمعبالتوازي

.المتشكلةالجبلیة

مخطط تحصیلي یبرز أھم الظواھر المرتبطة بالغوص (توبوغرافیة ،دینامیكیة(زالزل ،براكین ) ،حراریة 
،تكتونیة(فوالق، مقلوبة ،انطواءات ،تالمس )،صخریة(صخور مغماتیة ،وصخور متحولة )و مختلف مراحل 

تشكل الصخور التابعة لھا
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