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 -الطبيعية كالتالي : طبقات مختلفة في حالتها  لألرض:  تمهيد 

 

 

 

 

 (: )التكتونية األرضيةالصفائح  

 :  أهميتها

 .  األرضة على سطح تفسير املعالم واالحداث الجيولوجي

 : نص النظرية

اعلى القارية منها واملحيطية و  األرضيةشرة كون من القلألرض امل ف الصخري الغال  ▪
 . صفيحةمنها  تسمى كالرية قطع صخ مقسم الىطبقة الوشاح 

  خري صلغالف ال ا أسفلمن الوشاح تقع  فوق طبقة لدنة األرضية تتحرك الصفائح  ▪
 . دن()الل  الغالف املائعتسمى 

الزالزل ك  األرضعلى  ةالجيولوجيعالم واالحداث جميع املعن هذه الحركة تنتج  ▪
 والبراكين وتكون الجبال وتشكل املحيطات . 



 

 

 :  األرضيةتركيب الصفائح 
 . ي من الوشاحوالقشرة املحيطية والجزء العلو  األرضيةالقشرة من تتكون 

 . لألرض ري الغالف الصخفي مجموعها  األرضيةتشكل الصفائح 

 كم.  100 مكههو نطاق صلب يبلغ سالغالف الصخري : 
 د التي تقع اسفل منه .ثافة املواكثافة الغالف الصخري اقل من ك ملحوظة :

 . طبقة اللدنة )الغالف املائع(تطفو الصفائح الصلبة وتتحرك فوق   لذلك :

 :  األرضيةالصفائح  
 
 
 
 
 
 

كون الغالف الصخري من يت
رة املحيطية والقارية واعلى شالق

 الوشاح الصلب.



 

 

 الصفائح املتحركة :حدود 

 وبعضها البعض . األرضيةهي الحدود الفاصلة بين الصفائح 

 أنواع 3الى   األرضيةصفيحة ركة الحود اعتمادا على تصنف هذه الحد
 -:وهي

 ها . تنتج من حركة الصفائح نحو بعضها البعض او تصادمد متقاربة : و حد -1

 ض . عن بعضها البعائح اعد الصفتنتج من تب حدود متباعدة : -2

تنتج عن حركة الصفائح او انزالقها بمحاذاة بعضها  حدود جانبية )تحويلية( :  -3
 .البعض

 زالزل والبراكين . ائح الصفينتج عن حركة الملحوظة : 

 ك الصفائح ؟ ا الذي يحر م

 :  العديد من النظريات التي تفسر ذلك منهاك هنا

 وتصعد ألعلى . مادة الوشاح فتقل كثافتها األرضيستخن لب   -1

لب باتجاه  أسفلثم تبرد هذه املادة فتنزل الى  -2
 . حمل )صاعدة وهابطة(مكونة تيارات  األرض

  األرضية حمل حركة الصفائات الحيار سبب تت -3
زالزل ذلك تكون الظروف مناسبة لحدوث الوب

 والبراكين . 



 

 

في الوشاح فتتسبب بوجود بقع ساخنة في تحدث تيارات حمل ضخمة  أحياناملحوظة : 

  بين الصفائح . األحيان صعد في بعض وتما ة املاجدماطبقة الوشاح فتندفع 

ذه تنتج نشاطات مهمة عن حركة هصفيحة رئيسية  13ي من يتكون الغالف الصخر 
 لصفائح عند حدودها .ا

 أين تتشكل البراكين ؟ 

صفائح  حيث تسبب حركة ال كون على حدود الصفائحمعظم البراكين تت
 كالتالي:  األرضى سطح محددة عل أماكنراكين في ن البتكو 

 الصفائح املتباعدة : حدود  -1

 عن بعضها البعض . األرضيةباعد الصفائح تت *



 

 

 . حفر االنهدام ى  قوق طويلة تسممع تباعد الصفائح تتكون بينهم ش *

التي نشأت في  تحوي حفر االنهدام شقوقا تمثل ممرات تسهل خروج املاجما  *
 الوشاح.

لى سطح دام مثاال ملعظم املناطق التي تتدفق منها الالبة عتعد مناطق حفر االنه *
 .  األرض

 دام .على امتداد حفر االنه ثوران الشقوق غالبا ما يحدث  *

خور  الص أكثروهو  البازلتشكلة وتتصلب مكونة املتعند هذه الحدود تبرد الالبة  *
 القشرة املحيطية . وفرة في 

 . البراكين الدرعيةة في مناطق حدود الصفائح املتباعدة : من امثلة البراكين املتكون *
 حدود الصفائح املتقاربة : -2

 تقاربة حيث :حدود الصفائح امل أماكنالشائعة لتكون البراكين  األماكنمن  *

فتتشكل  األخرى الصفيحة  أسفل أكبرحة املحيطية التي كثافتها ص الصفيغو ت -
 البراكين في هذه الظروف .

 .  البراكين املركبة:  في مناطق حدود الصفائح املتقاربة املتكونةمثلة البراكين من ا *

 الحظ ما يلي :
زلت والرسوبيات البا ينزل  أخرى صفيحة  أسفلة محيطية عند غوص صفيح -

  فتقلل كمية املياه املوجودة في الرسوبياتالى الوشاح املحيط  قشرةالتي تغطي 
 .ةحيط ر املهار الصخو والبازلت درجة انص 



 

 

صخور التي  والارة الوشاح الى صهر جزء من الصفيحة الغاطسة حر تؤدي  -
 .  ها مكونة املاجماتعلو 

 ى اعلى مكونة براكين على السطح .ا الاجمتصعد هذه امل -

بسبب غوص  جميع البراكين التي حدثت في املحيط الهادي تكونت بهذه الطريقة 
 . األخرى الصفائح  أسفلهادي صفيحة املحيط ال

حيط م الناري للمالحزاحزام البراكين الذي يحيط باملحيط الهادي ى : يسم  لحوظةم
 .  ديالها

 حدود الصفائح الجانبية )التحويلية( :  -3

ن  البراكيفي هذه املناطق تتحرك الصفائح بمحاذاة بعضها البعض وينتج عنها 
 . املخروطية

 : خنة لبقع الساا
لة  رة مشكالوشاح والقشواالندفاع خالل  ألعلىعلى الصعود كتل كبيرة من املاجما تجبر 

 ين . راكالب

ت وسط صفيحة  تكون بل  ،الصفائحلم تتكون على حدود تعد جزر بركانية  جزر هاواي: مثال 

 دي . املحيط الها

 : الى تكونها  أدتالعمليات التي 
كل  شكتل الكاجما على الصعود الى اعلى واالندفاع خالل الوشاح والقشرة تتعندما تجبر  -

 . البراكين

 . نتيجة حركة صفيحة املحيط الهادي فوق بقعة ساخنةر هاواي ومازالت تتشكل ز تشكلت ج -



 

 

 
حو ك صفيحة املحيط الهادي نتحر ت

 الشمال الغربي . 
 
 
 

 خالصة :
 تتكون البراكين عادة في: 

 االنهدام. مناطق  -

 فوق البقع الساخنة.  -

 مناطق الطرح حيث تغوص الصفائح أسفل بعضها.  -

 من هذه املناطق إلى سطح األرض في كل مكان.تصعد املاجما  -

تنساب الالبة على السطح وتتراكم مع الزمن على شكل طبقات، أو تكون مخروًطا   -
 بركانًيا. 

 انتهى وبحمد هللا

          تقديرا للتعب واملجهود اشتركوا في قناتي  

 مع تحياتي : رميساء الحو


