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المصاحبة  المصاحبة    الجیولوجیةالجیولوجیة  الظواھرالظواھر
السالسل الجبلیة السالسل الجبلیة   لنشوءلنشوء

بتكتونیة الصفائح   بتكتونیة الصفائح     وعالقتھاوعالقتھا  
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الغالف الصخري     الغالف الصخري     

صفائح قاریة ومحیطیة متحركة      صفائح قاریة ومحیطیة متحركة      

ظواھر جیولوجیة   ظواھر جیولوجیة   

الكرانیتیة الكرانیتیة التحول التحول تشكل السالسل الجبلیة      تشكل السالسل الجبلیة      

طمر طمر 

طفو طفو 

حراري حراري دینامي دینامي اصطدام  اصطدام  

دینامي حراري  دینامي حراري  

اندساسي  اندساسي  اناتیكتي اناتیكتي 

الظواھر الجیولوجیة المصاحبة لدینامیة الصفائح  الظواھر الجیولوجیة المصاحبة لدینامیة الصفائح  
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الحدود بین الصفائح      الحدود بین الصفائح      

احتكاك   احتكاك   تقارب تقارب تباعد تباعد 

الذروة  الذروة  
المحیطیة  المحیطیة  

تراكب  تراكب  
الصفیحتین  الصفیحتین  

اصطدام    اصطدام    
الصفیحتین  الصفیحتین  

انغراز   انغراز   ::طمرطمر
المحیطیة تحت     المحیطیة تحت     

القاریة القاریة 

ركوب    ركوب    ::طفوطفو
المحیطیة فوق    المحیطیة فوق    

القاریة القاریة 

تشكل غالف     تشكل غالف     
صخري   صخري   
محیطي  محیطي  

سلسلة اصطدام     سلسلة اصطدام     سلسلة طفو    سلسلة طفو    سلسلة طمر    سلسلة طمر    اتساع المحیط    اتساع المحیط    

فالق محول   فالق محول   

انواع الحدود بین الصفائح ونتائج دینامیتھا   انواع الحدود بین الصفائح ونتائج دینامیتھا   
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مراحل تشكل سالسل الطمر وممیزاتھا  مراحل تشكل سالسل الطمر وممیزاتھا  

تجابھ صفیحتین قاریة ومحیطیة      تجابھ صفیحتین قاریة ومحیطیة      

طمر الصفیحیة المحیطیة تحت القاریة        طمر الصفیحیة المحیطیة تحت القاریة        

ضغوط تكتونیة   ضغوط تكتونیة   

تشوھات    تشوھات    
تكتونیة  تكتونیة  

زالزلزالزل حفرة  حفرة  
محیطیة  محیطیة  

موشور  موشور  
التضخم  التضخم  

بركانیة  بركانیة  
اندیزیتیةاندیزیتیة

طیات ذات    طیات ذات    
وسع كبیر وسع كبیر 

فوالق   فوالق   
معكوسة   معكوسة   

فواق  فواق  
عادیة  عادیة  

في الحوض الھامشي       في الحوض الھامشي       في جھة الطمر    في جھة الطمر    
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مراحل تشكل سالسل الطفو وممیزاتھا مراحل تشكل سالسل الطفو وممیزاتھا 

ضغوط تكتونیة   ضغوط تكتونیة   

الغالف الصخري المحیطي        الغالف الصخري المحیطي        

فالق معكوس    فالق معكوس    

طمر ضمحیطي   طمر ضمحیطي   

وصول القارة الى منطقة الطمر وانغرازھا الى عمق معین                وصول القارة الى منطقة الطمر وانغرازھا الى عمق معین                

حدوث الطفو     حدوث الطفو     : : توقف الطمر وزحف الغالف الصخري المحیطي فوق القارة                توقف الطمر وزحف الغالف الصخري المحیطي فوق القارة                

: : تشكل سلسلة طفو تتمیز ب     تشكل سلسلة طفو تتمیز ب     

وجود أوفیولیت    وجود أوفیولیت    
فوق القشرة القاریة     فوق القشرة القاریة     

تشوھات    تشوھات    
قویة قویة 

طیات   طیات   سدائم  سدائم   فوالق معكوسة    فوالق معكوسة    

رواسب بحریة   رواسب بحریة   
فوق القارة  فوق القارة  

موشور  موشور  
التضخم  التضخم  

براكین براكین 

دینامیة دینامیة 
الصفائحالصفائح
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مراحل تشكل سالسل االصطدام وممیزاتھا  مراحل تشكل سالسل االصطدام وممیزاتھا  

ظھور خسف قاري     ظھور خسف قاري     

تشكل ذروة محیطیة     تشكل ذروة محیطیة     

تشكل محیط وانفصال جزء عن القارة          تشكل محیط وانفصال جزء عن القارة          

اتساع المحیط الجدید وبدایة انغالق المحیط القدیم             اتساع المحیط الجدید وبدایة انغالق المحیط القدیم             

حدوث طمر وتقارب الكتلتین القاریتین        حدوث طمر وتقارب الكتلتین القاریتین        

: : اصطدام الكتلتین القاریتین وتشكل سلسلة اصطدام تتمیز ب               اصطدام الكتلتین القاریتین وتشكل سلسلة اصطدام تتمیز ب               

رواسب بحریة فوق القارة    رواسب بحریة فوق القارة    وجود أوفیولیت      وجود أوفیولیت       تشوھات قویة   تشوھات قویة   براكین براكین موشور التضخم    موشور التضخم    

طیات   طیات   سدائم  سدائم  

فوالق معكوسة    فوالق معكوسة    

 محصور بین كتلتین قاریتین       محصور بین كتلتین قاریتین      

سلسلة اصطدام مسبوق بطمر       سلسلة اصطدام مسبوق بطمر       

فوق القارة   فوق القارة   

سلسلة اصطدام مسبوق بطفو       سلسلة اصطدام مسبوق بطفو       
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التشوھات التكتونیة   التشوھات التكتونیة   
الفوالق الفوالق 

الطیات  الطیات  

التراكبات  التراكبات  

عادي  عادي  
انقالع میامن    انقالع میامن    انقالع میاسر   انقالع میاسر   معكوس  معكوس  عمودي  عمودي  

راقدة راقدة مائلة مائلة ركبیةركبیةمنحرفة منحرفة مستقیمة مستقیمة 
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ظاھرة التحول  ظاھرة التحول  

صخرة   صخرة   
اصلیة اصلیة 

ارتفاع الضغط      ارتفاع الضغط      
اساسا  اساسا  

ارتفاع الحرارة     ارتفاع الحرارة     
اساسا  اساسا  

ارتفاع الضغط     ارتفاع الضغط     
والحرارة  معا   والحرارة  معا   

ظھور واختفاء    ظھور واختفاء    
معادن   معادن   

اعادة ترتیب    اعادة ترتیب    
المعادن في      المعادن في      
الصخرة   الصخرة   

تغیر التركیب   تغیر التركیب   
العیداني  العیداني  

تغیر البنیة تغیر البنیة 

ظاھرة   ظاھرة   
التحول التحول 

الدینامي  الدینامي  

الحراري الحراري 

الدینامي   الدینامي   
حراري حراري 
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سلسلة تحولیة    سلسلة تحولیة    

معادن مؤشرة    معادن مؤشرة    

متتالیة تحولیة  متتالیة تحولیة  

المتتالیة والسلسلة التحولیة  وسحنة  المتتالیة والسلسلة التحولیة  وسحنة  ::مفاھیم مفاھیم 
التحول والمعدن المؤشر التحول والمعدن المؤشر 

الغنایس  الغنایس  المیكاشیست    المیكاشیست    الشیست  الشیست  الطین  الطین  

كلوریت   كلوریت   
سیریسیت سیریسیت 

مرو مرو 
بیوتیت   بیوتیت   

بجادي  بجادي  

مرو بیوتیت  مرو بیوتیت  
بجادي فلدسبات     بجادي فلدسبات     

سحنة   سحنة   
١١تحولتحول

سحنة   سحنة   
٢٢تحولتحول

سحنة   سحنة   
٣٣تحولتحول

سیلیمانیت  سیلیمانیت   موسكوفیت   موسكوفیت   

++++++الضغط والحرارة    الضغط والحرارة    

التركیب العیداني   
التركیب العیداني   
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التحول   التحول    بظاھرة  بظاھرة الكرانیتیة وعالقتھا الكرانیتیة وعالقتھا 

ضغوط تكتونیة   ضغوط تكتونیة    الدرجة السعیریة   الدرجة السعیریة   ضغط الموائع    ضغط الموائع    ضغط الغالف الصخري       ضغط الغالف الصخري       

صخور اصلیة   صخور اصلیة   

صخور متحولة   صخور متحولة   

زیادة الضغط والحرارة     زیادة الضغط والحرارة     

األناتیكتیة األناتیكتیة ::انصھار جزئي انصھار جزئي 

سائل اناتیكتي   سائل اناتیكتي   : : صھارة صھارة 

تتصلب في مكانھا     تتصلب في مكانھا     

كرانیت أناتیكتي  كرانیت أناتیكتي  

تصعد وتتصلب قبل وصولھا الى السطح           تصعد وتتصلب قبل وصولھا الى السطح           

كرانیت اندساسي   كرانیت اندساسي   

تصعد وتتصلب في السطح      تصعد وتتصلب في السطح      

صخور بركانیة  صخور بركانیة  
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مقارنة الكرانیت األناتیكتي واإلندساسي مقارنة الكرانیت األناتیكتي واإلندساسي 

یؤدي الى تحول   یؤدي الى تحول   العالقة بالتحولالعالقة بالتحول
ینشأ عن التحولینشأ عن التحولتماستماس

ھالة صخور  ھالة صخور  الصخور المجاورة  الصخور المجاورة  
متحولةمتحولة

میكماتیت وصخور  میكماتیت وصخور  
متحولةمتحولة

كبیرةكبیرةمحدودة   محدودة   المساحةالمساحة

غیر واضحة غیر واضحة واضحة واضحة الحدود الحدود 

الكرانیت  الكرانیت  
الكرانیت األناتیكتيالكرانیت األناتیكتياالندساسي االندساسي 
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الصفائح  الصفائح    بتكتونیةبتكتونیة  الجیولوجیة  الجیولوجیة    مختلف الظواھرمختلف الظواھر  عالقةعالقة

دینامیة الصفائح    دینامیة الصفائح    

انضغاط  انضغاط  تمدد تمدد 

تدفق الصھارة    تدفق الصھارة    
في الذروة  في الذروة  

نرجفیةنرجفیةبركانیة بركانیة 

تحول  تحول  
حراري  حراري  
أو تماس أو تماس 

اصطدام  اصطدام  طفو طفو طمر طمر 

سلسلة طمر     سلسلة طمر     

صھاریة صھاریة تحول تحول 

دینامي في   دینامي في   
الصفیحة   الصفیحة   
المنغرزة المنغرزة 

تماس في   تماس في   
الصفیحة   الصفیحة   

الراكبة الراكبة 

اناتیكتیة اناتیكتیة تحول عام   تحول عام   

 كرانیت   كرانیت  
اناتیكتي اناتیكتي 

كرانیت  كرانیت  
اندساسي  اندساسي  

تحول تماس  تحول تماس  

سلسلة اصطدام     سلسلة اصطدام      سلسلة طفو     سلسلة طفو    

بركانیة بركانیة 


