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 األرض لسطح المشكلة القوى

 تؤثير لهما وأن ونتائجه، أسبابه منهما لكل أن نفهم أن ويجب منفصلة، دراسة منها لكل نفرد وسوف

 البنؤا  إلؤى الداخليؤة العوامؤل تؤإد  حيث متضادتين؛ مجموعتين أنهما ومع اآلخر، على كال متبادل

 أن إال الهؤدم، حركؤة وهؤي عكسؤية بحركؤة فتقؤوم الخارجيؤة العوامؤل أمؤا األرض، سطح في والرفع

 الخؤارجي الهؤدم عمليؤة ال تتوقؤف حيؤث عملهؤا، األخؤر  المجموعة تمارس حتى تتوقف ال إحداهما

 أول فؤي عملهؤا تبؤدأ بؤل جديؤد، مؤن الهؤدم عمليؤة فؤي تبدأ حتى عملها، الداخلية البنا  عملية تتم حتى

 عمليؤة تؤتم حتؤى تتوقؤف ال الباطنيؤة الحركؤا  أن كمؤا .األرض سؤطح علؤى جؤء  فيهؤا يرتفع لحظة

 هضؤبية أو جبليؤة منطقؤة رفؤع تعيد وإنما األرض، سطح فوق من الموجبة التضاريس إءالة التعرية

 يقطعهؤا لمؤا تتعؤرض مؤا كثيؤراً  التحاتية الدورا  وأن كما تماماً، إءالتها في التعرية عوامل تنجح لم

 حيؤث األخر ، عن تختلف عملها تتم لكى مجموعة لكل الالءمة الءمنية المدة أن ونجد تمامها، قبل

 لعمليؤا  مطلؤوب هؤو مؤا أضؤعاف يبلؤ  الباطنيؤة العوامؤل بواسطة والرفع للبنا  المطلوب الءمن أن

 .آلخر صخر من تختلف كما التعرية عمليا  بواسطة الهدم

 

 :(الداخلٌة) التكتونٌة الباطنٌة العوامل: أولا 

 سؤطحها، تشؤكيل فؤي تإثر تكتونية أرضية حركا  أو باطنية لقو  األرضية القشرة تتعرض عندما
 فؤي ُرسؤب  التؤي الرسوبية الصخور فطبقا  ثابتة، وغير مستقرة ليس  األرض قشرة أن يإكد مما

 لاللتؤؤؤوا ا  تتعؤؤؤرض أن يمكؤؤؤن البحريؤؤؤة، األحؤؤؤواض فؤؤؤي أو القديمؤؤؤة القاريؤؤؤة الكتؤؤؤل علؤؤؤى األصؤؤؤل
 كانؤ  الذ  المنتظم األفقي الرسوبية الصخور نظام فيتغير الصلبة، الكتل تصيب التي واالنكسارا 

 االلتؤؤوا  حركؤؤا  مؤؤن األرض قشؤؤرة لؤؤه تتعؤؤرض مؤؤا جانؤؤب إلؤؤى .األصؤؤل فؤؤي رسؤؤب  عنؤؤدما عليؤؤه
 والبؤراكين، الؤءالءل فؤي وتتمثل والتؤثير الحدوث سريعة أو فجائية لقو  تتعرض فإنها واالنكسار،

 إلؤى تقسؤيمها ويمكؤن عملهؤا، لتؤإد  منهؤا كؤل تسؤتغرقها التؤي المؤدة فؤي تختلؤف الحركا  هذه وألن
 :  هما رئيسيتين مجموعتين
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 .واالنكسارا  االلتوا ا  في وتتمثل: بطيئة باطنية قو  –1

 .والبراكين الءالءل في وتتمثل: فجائية أو سريعة باطنية قو  –2

 :  البطٌئة الباطنٌة القوى:  أولا 

 إلؤى تنقسؤم ثؤم ومؤن األرضؤية، القشؤرة اسؤتقرار عؤدم علؤى تؤدل التي الظاهرا  هذه أهم من وتعتبر
 :هي لها المسببة القو  اتجاه حسب أساسيين نوعين

 السالسؤل تكوين إلى تإد  التي وهي والتواإها، الرسوبية الصخور انثنا  عنها ينشؤ أفقية قو  –1
 .للجبال المكونة الداخلية بالقو  وتسمى االلتوائية، الجبلية

 مسؤتو  دون خفضها أو القارية الكتل رفع إلى تإد  والتي أسفل، إلى أو أعلى إلى رأسية قو  -2

 أو ارتفاع مراحل تحديد في عليها يعتمد التي المناطق أحسن الساحلية النطاقا  وتمثل البحر، سطح

 المكونؤؤة القؤؤو  أهؤؤم القؤؤو  هؤؤذه وتعتبؤؤر البحؤؤر، سؤؤطح لمنسؤؤوب بالنسؤؤبة األرض سؤؤطح انخفؤؤاض

 .للقارا 

 Folds: اللتواءات: أولا 

 هؤذه لؤه تتعؤرض لمؤا نتيجؤة أسفل، أو أعلى إلى القشرة طبقا  بعض انثنا  إلى الحركا  هذه تإد 
 النسبية، مرونتها بسبب الرسوبية الصخور طبقا  في االلتوا  ويحدث جانبية، ضغوط من الطبقا 

 الصؤخور مثؤل الصؤلبة الصؤخور تنثني ال بينما التكوين، حديثة الطبقا  هذه تكون عندما وباألخص
 هؤذه مثؤل فؤإن محؤدودة، بؤدرجا  إال االنثنؤا  مؤن تمنعهؤا صؤالبتها شدة أن حيث والمتحولة، النارية

 إمؤا الرسؤوبية، الصؤخور طبقؤا  فؤي االلتؤوا  يحؤدث فقؤد الضؤغوط، لشؤدة تعرض  ما إذا الصخور
 واحؤد، اتجؤاه مؤن الضؤغط قؤو  تكؤون ربمؤا أو متضؤادين، اتجؤاهين من الجانبي الضغط قو  نتيجة
 الضؤغط هؤذا أمؤام التحؤر  عؤدم إلى يإد  مما جديدة، صلبة كتلة األخر  الجهة من يقابلها أن على

 .الجانبي

 

 ثنايؤا  لتكؤون أسؤفل إلؤى تتقؤوس منهؤا أجءا  فإن الرسوبية، الصخور لطبقا  االنثنا  حدوث وعند
 ويتكؤون ،Anticlines محدبؤة ثنايؤا  لتكؤون أعلؤى إلؤى أخر  أجءا  وتتقوس ،Syndines مقعرة

 :يلى وكما الطية أجءا  هي أجءا ، من االلتوا 

 . strike - line المضرب خط طول على الطية امتداد عن عبارة وهو: الطية طول –1
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 العؤرض ويتفؤاو  الميؤل اتجؤاه فؤي folded الملتوية الطبقا  بين المسافة ويمثل: الطية عرض -2

 .سنتيمترا  وعدة مترا  الكيلو عشرا  بين ما للغاية كبيراً  تفاوتاً 

 متمؤاثلين قسؤمين إلؤى الطيؤة يقسؤم الذ  السطح أو المستو  عن عبارة وهو: الطية محور سطح -3
 بمقؤدار وذلؤ  المضؤرب بخطؤوط تحديؤده ويمكؤن منحنؤى، سطح عن عبارة يكون ما وأحياناً  تقريباً،
 .ميله واتجاه

 طيؤة ولكؤل الملتويؤة الطبقة سطح مع المحور مستو  تقاطع عن الناتج الخط وهو: الطية محور -4
 .االمتداد أفقية أو مائل أو رأسي وضع في تكون قد المحاور من عدد

 .المحور  السطح جانبي على المائلة الطبقا  وهما limbs: الطية جناحا –5

 شؤكل فؤي وتوجؤد ، المحدبؤة الطيؤة مؤن منسؤوب أعلؤى مسؤتو  على تمتد نقطة وهي: الطية قمة -6
 . للطية المكونة الطبقا  من طبقة

 ويعؤرف الطيؤة مؤن جؤء  أعلؤى فؤي تقؤع التؤي النقطؤة بؤين يصؤل الؤذ  الخط وهو: القمة خطى – 7
 .القمة خطوط عليه تقع الذ  بالمستو  القمة مستو 

 طبقا  من طبقة لكل قاع ويوجد المقعرة للطية منسوب بؤدنى تمر التي النقطة وهو: الطية قاع - 8
 .المقعرة الطية

 

 فؤي بؤبط  تتشؤكل فإنهؤا elastic-limit مرونتهؤا حؤدود مؤن أقؤو  لضؤغوط الطبقا  تتعرض عندما

 وقوة ونظامها الطبقا  وسم  واتجاهه الضغط قوة حسب على مختلفة أشكاالً  تؤخذ التوا ا  صورة
  وتباين مقاومتها،

 مؤن آالف عؤدة النؤوع هؤذا مؤن التؤي الطية تشغل وقد ، أخر  مرة لالنثنا  الطيا  من مجموعة بها
 الطيؤا  قسؤم  فقؤد ولؤذل  آخؤر، إلؤى موضؤع مؤن أو أخؤر  إلؤى طبقؤة مؤن المقاومؤة متؤرا  الكيلو
 : أهمها أنواع عدة إلى عموما

 Monocline:  الميل وحيدة الطية – 1

 ميالً  مائلة أو تقريباً  أفقية الطبقا  بقا  مع جانبيها، من واحد جانب في الطبقا  ميل يشتد طية وهي
 الطيؤة هؤذه أمثلؤة ومؤن الميؤل، ءاويؤة قيمؤة فؤي تغيؤر يحؤدث ثؤم ومؤن اآلخر، جانبها في واضح غير
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 سؤاحل وجؤروف سمرة أبو منطقة طية م1993 عام محسوب صبر  ذكره ما المصرية باألراضي
 .الشرقي الشمال نحو عاما اتجاها تؤخذ والتي الضبعة رأس قرب المتوسط البحر ساحل على السيرة

 Symetrical Fold: المتماثلة أو المنتظمة الطية –2

 مقعؤرة، طيؤة أو محدبؤة طيؤة االلتؤوا  كؤان سوا  الطية، طرفي كال على الطبقا  ميل فيه ويتساو 
 متسؤاويان، الطيؤة جناحا يكون الطية هذه مثل وفي األصلي، نظامها على محافظة طبقاتها تظل كما

 .األرض سطح على عمود  والمحور

 Asymetrical Fold: المنتظمة غير أو المائلة الطية -3

 اآلخؤر، الجانؤب ميؤل ءاويؤة عؤن مؤا نوعاً  أكبر ميل بءاوية الطيا  من النوع هذا من الطبقا  تميل
 .اآلخر الجانب من أطول الطية جناحي أحد فإن وبالتالي

 Oerturned Fold: المقلوبة الطية ـ4

 الجنؤا  هؤذا ويكؤون ،5 99 عؤن الميؤل هؤذا ءاويؤة تءيؤد بحيث الطية جناحي أحد طبقا  ميل ويشتد
 .األفقي المستو  مع حادة ءاوية محورها ويمثل اآلخر، الجنا  من بكثير أقصر

 Rcumbent Fold: المستلقاة الطية ـ5

 هؤذه وفؤي اآلخؤر، الجانؤب تحؤ  يختفي بحيث تماماً؛ األرض سطح على الجانبين أحد يستلقى وفيها
 األقؤدم الطبقؤا  تحؤ  الحديثؤة الطبقؤا  تقؤع بحيؤث األسؤفل الجانؤب فؤي الطبقا  ترتيب يختل الحالة
 .األفقي المستو  مع حادة ءاوية شكل في محورها ويظهر منها،

 Nappe: الءاحفة الطية –6

 عليؤه ءاد مسؤتلقاه طيؤة مؤن العلؤو  الجانؤب يمثؤل الؤذ  الءاحؤف الصؤخر  الغطؤا  عؤن عبؤارة هي
 ءيؤؤادة يؤؤإد  حيؤؤث عنهؤؤا، بعيؤؤد والتءحؤؤء  الطيؤؤة بقيؤؤة عؤؤن انفصؤؤاله إلؤؤى أد  ممؤؤا الشؤؤديد، الضؤؤغط
 جانبهؤؤا عؤؤن األعلؤؤى جانبهؤؤا وفصؤؤل محورهؤؤا، عنؤؤد( انفصؤؤالها) الطيؤؤة تصؤؤدع إلؤؤى الجؤؤانبي الضؤؤغط
 .األرض لسطح مواء  محورها يظهر كما األسفل

 Cmposite Fold: المركبة الطية –7

 سؤبق شاسعة منطقة تتعرض عندما تتكون وهي نسبياً، صغيرة ثنيا  بداخلها تضم كبيرة طية وهي
 الطيؤؤا  هؤؤذه وبعؤؤض اإلقليميؤؤة، أو الكبؤؤر  الطيؤؤا  باسؤؤم تشؤؤتهر فإنهؤؤا ولؤؤذل  المربعؤؤة، تكونؤؤ  أن

 فؤي المركبة المحدبة الطية وتؤخذ ،Geosyncline مقعرة طيا  وبعضها ، Geoanticlineمحدبة

 .مروحياً  شكالً  األحيان بعض

  Ptching Fold: المنحدرة الطية –8

 مؤن أو واحؤدة ناحيؤة مؤن سؤوا  األفقؤي على االتجاه مائالً  يكون بل أفقياً  الطية محور يكون ال وفيها

 .االنحدار ءاوية اسم األفقي االتجاه مع المحور يصنعها التي الءاوية على ويطلق ناحيتين،

 : التضارٌس وانعكاس الطٌات وضع تغٌر

 التعرية؛ وعوامل التجوية عوامل فإن األرض، سطح على أنواعها مختلف من الطيا  تظهر عندما
 تعمؤؤل أنهؤؤا حيؤؤث ، بالتؤدريج سؤؤطحها تسؤؤوية إلؤى تؤؤإد  والريؤؤا  والجليؤد الجاريؤؤة الميؤؤاه وبؤاألخص
 الطيؤؤا  إلؤؤى مفتتاتهؤؤا ونقؤؤل المحدبؤؤة، الطيؤؤا  مؤؤن الظؤؤاهرة األجؤؤءا  وتعريؤؤة نحؤؤ  علؤؤى باسؤؤتمرار
 .المقعرة الطية سطح ويرتفع المحدبة الطيا  سطح فينخفض المقعرة
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 جدا طويلة أءمنة العمليا  هذه وتستغرق االستوا ، إلى كلها المنطقة سطح يميل الءمن مرور ومع

 تلؤ  مثؤل الحجؤم كبيؤرة المحدبة الطيا  كان  إذا خاصة السنين، من الماليين عشرا  إلى تصل قد

 المنطقة سطح تسوية تتم أن وبعد الشديدة، بالصالبة صخورها تتميء والتي الشاهقة، للجبال المكونة

 فؤي وترسؤيبها المحدبؤة الطيؤا  أمؤاكن مؤن الصؤخرية المؤواد نقؤل عن تتوقف ال التعرية عوامل فإن

 وتتحؤول منخفضة، أحواض إلى المحدبة الطيا  مناطق تتحول النهاية وفي المقعرة، الطيا  أماكن

 انعكؤؤاس ظؤؤاهرة باسؤؤم الظؤؤاهرة هؤؤذه وتسؤؤمى نسؤؤبياً، مرتفعؤؤة هضؤؤاب إلؤؤى المقعؤؤرة الطيؤؤا  منؤؤاطق

 الجبؤال منؤاطق فؤي إال توجؤد وال الحؤدوث قليلؤة ظؤاهرة وهي Conversion of Reliefالتضاريس

 منؤاطق فؤي الحؤال هؤو كمؤا السؤنين، مؤن الماليؤين مئؤا  تكوينهؤا علؤى مؤر  التؤي القديمؤة االلتوائية

 مؤا أو الطيؤا  سؤطح مظؤاهر فؤي تغيؤر مؤن يحؤدث ومهمؤا أوربؤا، غرب شمال في الموجودة الجبال

 يظؤل المقعؤرة، الطيؤا  أو المحدبؤة الطيؤا  وجؤود علؤى االسؤتدالل فؤان التضؤاريس، انعكاس نسميه

 طبقؤا  ميؤل أسؤاس على الطيا ، أنواع يحددوا أن يمكنهم الذ  الجيولوجيين بواسطة ميسوراً  أمراً 

 أن قبؤل الطيؤة عليؤه كانؤ  الذ  الشكل تصور إعادة الممكن من أنه حتى الءمنى وترتيبها الصخور

 .والتعرية للنح  تعرضها نتيجة الظاهرة معالمها تختفي

 

 :الطٌة  أجزاء

 .هما طرفا الطبقة المثنية ) كتلة الصخور على جانبي الطية (: الجناحان  -1

 األفقي.هي الءاوية الواقعة بين جنا  الطية والمستو  : ءاوية ميل الجنا   -2

 .هو االتجاه الجغرافي الذ  يميل نحوه جنا  الطية: اتجاه ميل الجنا  -3

قعرها وذل  حسب نوعها )محدبة  أوهو الخط الوهمي الذ  ينصف ءاوية قمة الطية : المحور -4
 مقعرة ( أو

نصفين متماثلين وقد يكون  إلىيقسم الطية  هو المستو  الوهمي الذ : المستو  المحور   -5
 .وفق درجة تماثل الطية أفقيا أوراسيا او مائال 

قمة الطية عي اعلى نقطة في الطية المحدبة ، قعر الطية هو ادنى نقطة : قعرها  أوقمة الطية  -6
 .في قاع الطيا  المقعرة
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 .القبة الملحية : تستخرج منها الرواسب المعدنية كالجبس و االنهيدراي  والملح -4

 : الجٌولوجٌة العصور خالل الكبرى اللتوائٌة كاتالحر

 من المتعاقبة، الجيولوجية العصور خالل األرض قشرة لها تعرض  التي الكبر  الطي حركا  إن
 الجبؤؤال وأهمهؤؤا الكبؤؤر ، التضاريسؤؤية األشؤؤكال تكؤؤون إلؤؤى أد  التؤؤي التكتونيؤؤة العوامؤؤل نتؤؤائج أهؤؤم

 ثالث خالل الجبال هذه نتج  وقد القارا ، مختلف في ضخمة سالسل شكل في تمتد التي االلتوائية
 الجبال هذه عنها نتج عنيفة، تكتونية لحركا  األرض قشرة تعرض  منها كل ففي أساسية، مراحل

 عؤدد حؤدوث جانؤب إلؤى هذا الالفا، من كبيرة كميا  وخروج بركاني نشاط صاحبها كما االلتوائية،
 الحركؤا  حؤدث  وقؤد .االلتؤوا ا  الصؤدوع صؤاحب  حيؤث المنؤاطق بعؤض فؤي الصؤدوع مؤن كبير
 واالسؤتقرار النسؤبي الهؤدو  مؤن فتؤرة منها كل بين يفصل كان متتابعة، جيولوجية فترا  في الثالثة
 األولؤى الحركؤة حؤدث  وقؤد السؤنين، من ماليين لعدة تستمر الهدو  فترا  كان  األرض، قشرة في
 التجويؤة عوامؤل تتوقؤف لؤم الطويلؤة الءمنيؤة الفتؤرة هؤذه خؤالل وفؤي سنة، مليون 399 من أكثر منذ

 االرتفؤاع قليلؤة تالل إلى تحولها إلى أد  مما المرتفعة، أجءاإها وإءالة معالمها تغيير عن والتعرية
 . أجءا ها بعض في للتضاريس انعكاس حدث قد إنه بل تحاتية، سهول أو

 إليهؤؤا فعؤؤاد ذلؤؤ  بعؤؤد أتؤؤ  التؤؤي التكتونيؤؤة للحركؤؤا  تعرضؤؤ  قؤؤد األخؤؤر  المنؤؤاطق بعؤؤض أن كمؤؤا
 الؤءمن نهاية في حدث  والتي الثانية الحركة أما جديد، من شبابها استعاد  أ  أخر  مرة ارتفاعها
 مثؤل كجبال ارتفاعها على تحافظ منها أجءا  ماءال  فإنه سنة، مليون 299 من أكثر منذ أ  األول
 الكؤاب مرتفعؤا  تؤالل مثل أيضاً  تحاتية وسهول تالل إلى اآلخر بعضها تحول بينما األبالش، جبال
 .إفريقيا غرب جنوب في

 النشؤاط بهؤا يتوقف لم والتي سنة، مليون 25 من يقرب ما منذ حدث  والتي الثالثة الحركة جبال أما
 إلءالؤة الكؤافي الوقؤ  تجؤد لؤم التعريؤة عوامؤل ألن ارتفاعهؤا، علؤى تحؤافظ ماءالؤ  فإنها اآلن، حتى

 بضؤؤؤخامتها محتفظؤؤؤة ماءالؤؤؤ  ثؤؤؤم ومؤؤؤن االرتفاعؤؤؤا ، هؤؤؤذه مؤؤؤن كثيؤؤؤراً  التقليؤؤؤل حتؤؤؤىأو  مرتفعاتهؤؤؤا
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 تسؤمى التؤي وهؤي الحاضؤر، الوق  في الجبلية النطاقا  أعظم تعتبر أنها حتى الكبيرة، وارتفاعاتها
 :هي الرئيسية الحركا  وهذه ، أوربا في األلب لجبال نسبة االلبية بالحركة

  Calidonian Movement:الكالٌدونٌة الحركة –1

 إلؤى نشؤؤتها فؤي ترجؤع والتؤي إسؤكتلندا، شؤمال فؤي كاليدونيا مرتفعا  إلى االسم بهذا تسميتها وتعود

 عصؤؤر  فؤؤي األول الجيولؤؤوجي الؤؤءمن أواسؤؤط فؤؤي الحركؤؤة هؤؤذه معظؤؤم حؤؤدث  وقؤؤد الحركؤؤة، هؤؤذه

 إسؤكتلندا شؤمال مرتفعؤا  الحركؤة هؤذه إلؤى تنتمى التي المرتفعا  أشهر والديفوني، ومن السيلور 

 هؤذه نهايؤة فؤي الشؤمالية بؤمريكؤا اإلبؤالس جبؤال مرتفعؤا  تتكون بدأ  بينما اسكندنياوه، ومرتفعا 

 الجنوبيؤة األطؤراف عنؤد كؤذل  وتوجد الهرسينية، الحركة فترة في إال يتم لم اكتمالها ولكن الحركة،

 جءيؤرة مؤن الشؤرقي الجانؤب فؤي وجؤدت كمؤا يؤوكن، لنهؤر األعلؤى الحوض في هو كما الكندية للكتلة

 في وجودها يقتصر وال . البراءيل لهضبة الشرقية الحافة في الجنوبية أمريكا في وتتمثل جرينالند،

 سؤايان جبؤال في كالدونية التوا ا  بقايا أيضاً  توجد بل ، سيبر  لكتلة الجنوبية األطراف على آسيا

 جؤورارة مرتفعؤا  فؤي الكاليدونيؤة االلتوا ا  فتتمثل إفريقيا قارة في أما بيكال، بحيرة من وبالقرب

 .القارة غرب في الجنوب إلى الشمال من تمتد والتي الكبر  الصحرا  في

  Hercynian Movement: الهرسٌنٌة الحركة -2

 هذه وحدث  Variscan Movement الفارسيكية الحركة فرنسا وغرب بريطانيا في عليها ويطلق

 في أ  والبرمي الفحمي عصر  في خاصة األول الجيولوجي الءمن من األخير الجء  في الحركة

 الكاليدونيؤؤة الحركؤؤة انتهؤؤ  ان بعؤؤد بؤؤدأ  أنهؤؤا يعنؤؤي ممؤؤا األول، الؤؤءمن عصؤؤور مؤؤن عصؤؤرين آخؤؤر

 منهؤا أحؤـدث وألنهؤا القؤارا ، كؤل في تقريباً  منها الجنوب إلى وتوجد السنين، من الماليين بعشرا 

 رفؤع حركؤا  إلؤى الحقؤة عصؤور فؤي بعؤد فيمؤا تعرضؤها جانؤب إلؤى هؤذا منها، ارتفـاعاً  أكـثر فإنها

 إنجلتؤرا، وجنؤوب ويلؤء وجنؤوب إيرلنؤدا جنؤوب فؤي لهؤا تنتمؤي التؤي المرتفعؤا  أهؤم وتوجؤد جديدة،

 والفؤوج السؤودي  وجبؤال بوهيمؤا، وهضبة الوسطى فرنسا هضبة مثل ووسطها أوربا غرب وجبال

 أرمينيؤؤا جبؤؤال فؤؤي آسؤؤيا فؤؤي توجؤؤد كمؤؤا أورال، وجبؤؤال إسؤؤبانيا مرتفعؤؤا  وبعؤؤض السؤؤودا ، والغابؤؤة

 مرتفعؤؤا  وبعؤؤض شؤؤان، وتيؤؤان ضؤؤنجان وجبؤؤال بيكؤؤال إقلؤؤيم وجبؤؤال الصؤؤغر ، آسؤؤيا جبؤؤال وبعؤؤض

 مثؤل إندونيسؤيا جؤءر وبعؤض الماليؤو أرخبيؤل مرتفعؤا  فؤي توجؤد كمؤا لؤن، تسؤن جبال مثل الصين

 الساحل طول على أستراليا في الشرقية األلب جبال معظم في وتتمثل .بورينو وجءيرة جاوة جءيرة

 ممؤثالً  األبالش جبال فتعتبر الشمالية أمريكا قارة في أما نيوءيلندا، جءر جها  بعض وفي الشرقي

 يتمثؤل والؤذ  األنؤديء، لجبال الجنوبي القسم في الجنوبية أمريكا في وتتمثل االلتوا ا ، لهذه رئيسياً 

 جبؤال إفريقيؤا فؤي تمثلهؤا بينمؤا األرجنتؤين، دولة في البمباس وسهل بتاجونيا بين الواقعة المنطقة في

 أطلؤؤس وجبؤؤال مؤؤراكش هضؤؤبة فؤؤي الهرسؤؤينية االلتؤؤوا ا  وكؤؤذل  القؤؤارة، غؤؤرب جنؤؤوب فؤؤي الكؤؤاب

 .الكبر  الصحرا  من الشمالية واألجءا  الصغر 

  Alpine Movement:اللبٌة الحركة –3

 أعظم الحركة هذه جبال فإن ولذل  األرضية، القشرة أصاب  التي االلتوائية الحركا  أحدث وتمثل

 الؤؤءمن أواخؤؤر فؤؤي بؤؤدأ  حيؤؤث حؤؤدوثها مؤؤدة ولقؤؤرب واالرتفؤؤاع، االمتؤؤداد حيؤؤث مؤؤن العؤؤالم جبؤؤال

 عوامل فإن اآلن، حتى مستمرة وماءال  الثالث الءمن منتصف في أوجها وبلغ  الثاني الجيولوجي
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 بؤل واحؤد وقؤ  فؤي كلهؤا تحؤدث لؤم أنهؤا ونجؤد يخفضؤها، الذ  بالقدر فيها تإثر لم والتعرية التجوية

 أواخؤر فؤي نشؤؤ  التؤي القديمؤة االلبيؤة فالجبال فيه، حدث  الذ  العصر حسب أقسام ثالثة إلى تقسم

 ثؤم الثالث، الءمن أواسط في نشؤ  التي المتوسطة األلب وجبال الثالث، الءمن وأوائل الثاني الءمن

 القؤول ويمكن . اآلن حتى مستمرة وماءال  الثالث الءمن أواخر في نشؤ  التي الحديثة األلب جبال

 التؤي الهائلؤة نتيجة اإلرسؤابا  واالرتفاع الضخامة من النحو هذا على ظهر  االلبية االلتوا ا  أن

 أن إلؤى باإلضؤافة هؤذا طويلؤة، فتؤرة ترسؤيبها اسؤتمر والتؤي القديمة، الجيولوجية البحار في تراكم 

 اتجؤؤاه الهرسؤؤينية الجبؤؤال حؤؤدد  كمؤؤا المؤؤد ، واسؤؤعة شؤؤديدة ضؤؤغوط نتيجؤؤة حؤؤدث  االلتؤؤوا ا  هؤؤذه

 األلؤب جبؤال اتجؤاه القديمؤة الجبؤال هؤذه حؤدد  حيث المناطق؛، من كثير في االلبية الجبلية السالسل

 على القديمة الصين كتلة ساعد  والتي الهيمااليا جبال سالسل اتجاه مثل آسيا، في وكذل  أوربا في

 أولهما نطاقين شكل في األلب جبال سالسل تمتد .والماليو بورما من كل إلى الجنوب نحو انحرافها

 وقؤواس األميؤركتين مؤن كؤل فؤي الهؤاد  المحؤيط جؤانبي طؤول علؤى يمتؤد والؤذ  النؤار، حلقؤة نطاق

 وسط وجبال أوربا جنوب في األلب جبال نطاق فهو الثاني النطاق أما واالسترالية، األسيوية الجءر

 غؤرب فؤي بكسؤا  خلؤيج عنؤد أوربؤا غؤرب أقصؤى مؤن عرضؤي نطؤاق شؤكل فؤي يمتؤد والؤذ  آسيا،

 .إندونيسؤيا داخؤل فؤي الجؤءر هؤذه فؤي األول بالنطؤاق يتصؤل حيؤث الشؤرقية الهنؤد جءر حتى إسبانيا

 بؤمريكؤا الساحلية والسالسل الروكي جبال في متمثالً  األميركتين، غرب جبال األول النطاق ويشمل

 مثؤل ألسؤيا الشؤرقية السؤواحل جؤءر وجبؤال الجنوبيؤة، أمريكؤا فؤي األنؤديء جبؤال وسالسؤل الشمالية،

 وجبال أوربا في بها المتصلة والسالسل األلب جبال فيشمل الثاني النطاق أما واليابان، الفلبين جءر

 في المرتفعة الجبلية السالسل أهم ليشمل الشرق نحو امتداده النطاق هذا ويواصل إفريقيا، في أطلس

 والماليؤو بورمؤا فؤي وامتؤدادها هيمااليؤا جبال وسالسل وأفغانستان، وإيران والقوقاء الصغر  آسيا

 .سواندا وجءر إندونيسيا وجءر

 Faults: النكسارات:  ثانٌاا 

 الصؤخور فؤي واالتجاها  األحجام المختلفة الصدوع حدوث إلى األرضية الحركا  تإد  ما كثيراً 
 تنؤتج أفقيؤة ،وقؤو  vertical forces رأسؤية قؤو  بسؤبب الصؤدوع هؤذه وتحؤدث أنواعها، بمختلف

 عبارة والصدوع الصخور، له تتعرض tension شد أو Compression ضغط حدوث عن أساساً 

 الكسؤر سطح مواءاة في للتءحء  جوانبها على الصخور تتعرض األرضية القشرة في تشققا  عن
surfsce of fracutre ، فؤؤي وضؤؤوحاً  اكثؤؤر لكنهؤؤا ، الصؤؤخور أنؤؤواع كؤؤل فؤؤي تحؤؤدث كانؤؤ  وإن 

 .مترا  كيلو وعدة واحد ملليمتر بين ما اإلءاحة تتراو  ما وعادة الرسوبية الصخور

 جانبيؤه علؤى توجؤد التؤي الطبقؤا ، فؤي بانءالقؤا  الغالؤب فؤي مصؤحوباً  االنكسار أو الصدع ويكون
 عؤؤن مختلفؤؤة مسؤؤتويا  فؤؤي جانبيؤؤه أحؤؤد علؤؤى الصؤؤخرية الطبقؤؤا  فتظهؤؤر امتؤؤدادها ينقطؤؤع بحيؤؤث

 مؤن تكؤون الصدوع أغلب في االنءالق حركا  أن من الرغم وعلى اآلخر، الجانب على مستوياتها
 فؤي يصؤعب وإنؤه جؤانبي، اتجؤاه فؤي أنواعهؤا بعؤض في تكون قد أنها إال العكس، أو أسفل إلى أعلى
 إذا مؤا تحديؤد كؤذل  ويصعب تحر ، قد منهما وأ  موضعه في استقر قد الجانبين أ  تحديد الحقيقة
 تعرضؤؤ  الؤؤذ  السؤؤطح علؤؤى ويطلؤؤق .متسؤؤاو أو متماثؤؤل غيؤؤر بشؤؤمل سؤؤوياً  تحركؤؤا قؤؤد الجانبؤؤان كؤؤان

 fault الصدع سطح أو"  التصدع مستو "  displacement لإلءاحة امتداده طول على الصخور
plane  "الكتؤل انؤءالق أثنؤا  للصؤخور وسؤحق تفتؤ  عؤن نتج  صخرية بمفتتا  يغطى ما وعادة 

 .مائالً  أو رأسياً  امتداداً  يمتد قد والذ  التصدع، مستو  على الصخرية
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 :الصدع أجزاء

 :  يلى ما وأهمها أجءا  عدة إلى الصدع ينقسم

 تنءلق والذ  واإلءاحة، االنفصال فيه يحدث الذ  السطح وهو:  Plane Fault:الصدع سطح – 1

 الحؤائط هؤو أحؤدهما حائطؤان لؤه يكؤون مائال السطح هذا يكون وعندما الصخور، طبقا  طوله على
 السؤفلى الحؤائط هؤو والثؤاني العلو  لسطحه المالصقة الصخور كتلة وهو Hanging Wall المعلق

Foot Wall السفلى لسطحه المالصقة الكتلة وهو . 

 علؤى الطبقا  منسوب بها يتغير التي الرأسية المسافة وهي:  Throw of Fault:الصدع رمية –2

 المسؤافة علؤى يطلؤق كمؤا األمتؤار، مؤن مئا  إلى سنتيمترا  بضع من تتراو  وهي الصدع، جانبي
 أمؤؤا ، Down Throw أسؤؤفل إلؤى أو السؤفلية الراميؤة اسؤؤم أسؤفل، إلؤى الجؤؤانبين أحؤد يتحركهؤا التؤي

 .  Up Throw أعلى إلى أو العلوية الرامية باسم فتعرف أعلى إلى يتحركها التي المسافة

 األفقؤي، والمستو  الصدع سطح بين المحصورة الءاوية ويمثل:  Dip of Fault: الصدع ميل –3

 الرأسؤي، والمستو  سطحه بين المحصورة الءاوية أساس على كذل  الصدع ميل حساب يمكن كما
 .الصدع مهو  تعبير الءاوية هذه على ويطلق

 جؤانبي علؤى الطبقؤا  ءحفتها التي األفقية المسافة ويعنى:  Heave of Fault:الجانبي الءحف –4

 .الصدع

 الظؤاهر الجؤء  تمثؤل التؤي الصخرية الحافة عن عبارة وهي:  Fault Scarp: الصدعية الحافة –5

 .الصدع سطح من

 : الصدوع أنواع

 األخؤر ، هؤي تتنؤوع الصؤـدوع فؤإن التصؤدع، عمليؤا  في تتدخل التي والعوامل القو  تنوع نتيجة
 :أهمها أنـواع عدة إلى تقسيمها يمـكن ذل  وعلى

 Normal fault:  العادي الصدع –1

 بصؤؤؤدع أيضؤؤؤا يعؤؤؤرف فإنؤؤؤه ولؤؤؤذل  العنيؤؤؤف، الشؤؤؤد بسؤؤؤبب غالبؤؤؤاً  ويحؤؤؤدث وجؤؤؤوداً  األنؤؤؤواع أكثؤؤؤر
 المعلق حائطه النءالق نتيجة به المتؤثرة المنطقة باتساع الصدع هذا ويتميء ، Normal faultالشد

 ومقؤدار الصؤدع ميؤل ءاويؤة مقؤدار همؤا عؤاملين علؤى االتسؤاع هؤذا مقؤدار ويتوقف السفلى، وحائطه
 إلؤى السؤفلى جانبؤه رميؤة تكؤون بينمؤا أسؤفل، إلؤى المعلؤق جانبؤه رميؤة تكؤون أن هو والمعتاد رميته،
 .أعلى

  Reverse fault: المعكوس الصدع –2

 الضؤؤؤغط بصؤؤؤدع"  يعؤؤؤرف فإنؤؤؤه ولؤؤؤذل  شؤؤؤديد، جؤؤؤانبي لضؤؤؤغط المنطقؤؤؤة لتعؤؤؤرض نتيجؤؤؤة ويحؤؤؤدث

Compression Fault  "الحؤؤائط رميؤؤة تكؤؤون بينمؤؤا أعلؤؤى إلؤؤى المعلؤؤق الحؤؤائط رميؤؤة تكؤؤون وفيؤؤه 

 وهؤذا الصؤدع، بهؤا حؤدث التؤي للمنطقؤة األفقيؤة المسؤافة نقؤص ذلؤ  علؤى ويترتب أسفل، إلى السفلى
 :قسمين إلى العاد  الصدع ويتقسم العاد ، الصدع عن ينجم ما عكس

 الحؤائط علؤى المرتكؤءة الصؤخرية الكتلؤة تنؤدفع عندما ينشؤ الذ  وهو: العلوى الندفاعً الصدع –أ
 .السفلى الحائط ثبا  مع أعلى إلى العلو 

 ثابتؤاً، العلؤو  الحؤائط بقؤا  مؤع أسفل إلى السفلى الحائط ينءلق وفيه :السفلى الندفاعً الصدع –ب
 لضغوط األفقي المحور  المستو  ذا  النائمة الطيا  لتعرض نتيجة المعكوس الصدع يحدث وقد

 .للطبقة المحور  المستو  طول على يتصدع يجعله مما الصخر، مرونة تتجاوء شديدة
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  Rotational Fault:الدورانً الصدع –3

 والمنءلق، المفصلي منها أنواع عدة إلى وينقسم دورانية، حركا  بفعل الصدوع من النوع هذا ينشؤ
 أو أفقؤي محؤور حؤول دائؤر  بشؤكل الصؤخور تحركؤ  إذا ويحؤدث التمؤءق، صؤدوع مؤن نؤوع وهو

 .الحدوث قليل حال أ  على ولكنه ءلءالية، هءا  الصدوع من النوع هذا وتواكب رأسي،

  Tear Fault(:التمزق) األفقً الصدع –4

 مؤن تكؤون ال فيؤه الءحؤف حركؤا  أن فؤي المعكؤوس، والصؤدع العؤاد  الصؤدع مؤن كل عن يختلف
 لتعؤرض نتيجؤة األفقؤي الءحؤف ويحؤدث أفقؤي، اتجؤاه فؤي غالبؤاً  تكؤون بؤل العكس أو أعلى إلى أسفل

 ذلؤ  يؤإد  فقؤد متضؤادين، اتجؤاهين مؤن أفقيؤة لضغوط الصخر  التركيب من متجاورتين منطقتين
 يعنؤي ممؤا اآلخؤر جءئه لءحف مضاد اتجاه في أفقياً  ءحفاً  منه جء  وءحف التركيب هذا تمءق إلى

 .متضادين اتجاهين في ءحفهما

  Step Fault:السلمٌة الصدوع –5

 إلؤى وتؤإد  ، واحؤد اتجؤاه فؤي كلهؤا ترمؤى التؤي المتواءيؤة الصؤدوع مؤن مجموعؤة عن عبارة وهي
 ، معكوسؤؤة أو عاديؤؤة الصؤؤدوع كانؤؤ  إن ذلؤؤ  فؤؤي ويسؤؤتو  ، السؤؤلم درجؤؤا  بشؤؤكل األرض ظهؤؤور
 ويكؤون ، متواءيؤة كتؤل إلؤى تقسؤم بحيث ، ما منطقة في الصدوع من متقارب عدد شكل في وتظهر
 مؤؤن النؤؤوع هؤؤذا وينؤؤتج ، السؤؤفلى للحؤؤائط بالنسؤؤبة أسؤؤفل إلؤؤى العلؤؤو  الحؤؤائط سؤؤقوط أو هبؤؤوط اتجؤؤاه

 .تدريجي بشكل الصخرية للكتل رفع أو هبوط إلى تإد  رأسية حركا  عن الصدوع

  Overthrast Fault:الزاحف الصدع –6

 تؤإد  بدرجؤة الجؤانبي الضؤغط لتءايؤد نتيجؤة ويحدث المعكوس، للصدع تالية مرحلة عن عبارة هو
 تحؤ  األحؤدث الطبقا  بعض تحتفي الحالة هذه وفي السفلى، الحائط فوق المعلق الحائط ءحف إلى

 الطيؤؤا  إحؤؤد  علؤؤى الجؤؤانبي الضؤؤغط لءيؤؤادة نتيجؤؤة الءاحؤؤف الصؤؤدع يحؤؤدث وقؤؤد األقؤؤدم، الطبقؤؤا 
 ءحؤف إلؤى يؤإد  فقؤد الضؤغط تءايؤد اسؤتمر وإذا تصؤدعها، إلؤى الءيؤادة هؤذه تإد  حيث المستلقية،
 مؤؤا الءاحؤؤف الجانؤؤب مؤؤن ويتكؤون األسؤؤفل، جانبهؤؤا عؤؤن تمامؤؤاً  وانفصؤاله الطيؤؤة لهؤؤذه األعلؤؤى الجانؤب
 أحيانؤاً  الجؤانبي الضؤغط اسؤتمرار ويإد  الءاحف، الصخر  الغطا  أو Nappe الناب باسم يعرف

 األلؤوف مئؤا  تسؤتغرق بطيئة عملية وهي مترا ، الكيلو عشرا  الصخر  الغطا  هذا ءحف إلى
 .السنين من

  Horst(:هورست) القافز الصدع –7

 بسبب إما ذل  ويحدث كبير، ميل لهما الجانبين من صدعان يحدها صخرية كتلة ارتفاع بسبب تنشؤ
 .مرتفعة الوسطى الكتلة فتظهر أسفل، إلى الجانبين هبوط بسبب أو أعلى إلى الكتلة رفع

  Graben:األخدودي الصدع –8

 عؤادة وتظهؤر كبيؤرة، ميؤل ءوايؤا ذا  معكوسؤة أو عاديؤة صؤدوع بها تحيط تركيبية منخفضا  هي
 األخؤدود: األخاديؤد هؤذه أشؤهر ومؤن المحيطيؤة، األحؤواض قيعؤان فؤوق أو القاريؤة الكتؤل سطح على

 متؤر كيلو 7299 لمسافة األخدود هذا ويمتد منه، جء اً  األحمر البحر يمثل والذ  العظيم، اإلفريقي
 .وغيرها ألمانيا في الرين واد  صدع وكذل  إفريقيا، قارة في متر كيلو 5699 منها

 :الصدوع وجود على األدلة

 :التالي  النحو على ما منطقة في صدع حدوث تبين التي واآلثار األدلة على التعرف يمكن
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 المقابلؤة بالصؤخور المنءلقة الصخرية الكتلة احتكا  نتيجة أحياناً  الخدوش هذه تظهر : الخدوش -1
 الجليديؤة التعريؤة تحؤدثها التؤي والتحءءا  الخدوش تل  كبير حد إلى وتشبه الصدعي، السطح على
 المنءلقؤة، الصخرية الكتلة اتجاه تحديد يمكن الخدوش هذه خالل ومن الجليد ، الواد  جوانب على
 هؤذه وتوجؤد النؤاعم، السؤطح علؤى الخشؤن السؤطح مؤن االتجؤاه فؤي اليؤد تحري  طريق عن ذل  ويتم

 . المحدودة األفقية الءحءحة ذا  الصدعية السطو  حالة في الغالب في الخدوش

 عن تنتج التي تل  عن البريشيا من النوع هذا يختلف:  Tectonic Berccia:التكتونية البريشيا –2

 تظهؤر بينمؤا ،Screes هشؤيم مخؤاريط شؤكل فؤي السفو  أقدام في تتراكم والتي الميكانيكية، التجوية

 ءحءحؤؤة حؤؤدوث علؤؤى يؤؤدل ممؤؤا المنتظمؤؤة، غيؤؤر المفتتؤؤا  مؤؤن كومؤؤة شؤؤكل فؤؤي التكتونيؤؤة البريشؤؤيا
 بسبب الصلصال مثل الحبيبا  دقيقة تكون فقد حبيباتها، أحجام وتتباين الصدع، سطح فوق للطبقا 

 .الحجم كبيرة تكون الغالب وفي االحتكا ، شدة

 الصؤؤدوع، علؤى توجؤد المتقاربؤؤة الشؤقوق مؤن منطقؤة وهؤؤي:  Shearing Zone:القؤص منطقؤة –3

 للنحؤ  المنطقؤة هؤذه وتتعؤرض الجيولؤوجي، القؤص بمنطقؤة وتسؤمى الؤبعض لبعضؤها مواءية وتمتد
 بعؤض فيهؤا تترسؤب مؤا وغالبؤاً  تمءقهؤا، شؤدة نتيجؤة األخؤر  المنؤاطق مؤن غيرهؤا من أسرع بمعدل

 الشؤؤؤقوق خؤؤؤالل المعدنيؤؤؤة المحاليؤؤؤل مؤؤؤرور نتيجؤؤؤة والرصؤؤؤاص، النحؤؤؤاس مثؤؤؤل المعدنيؤؤؤة الرواسؤؤؤب
 تمثؤل حافؤا  بهؤا توجد والتي الغربية، مصر صحرا  في المناطق هذه مثل وجود ويكثر والكسور،

 .الصخرية المتبخرا  من وغيرها والكالسي  الجبس لعروق امتداد

 طؤول علؤى المضؤرب خطؤوط فؤي أو الطبقا  ميل اتجاه في تغير يحدث وفيه : الطبقا  سحب - 4
 كما الطبقة، في صدع وجود احتمال على المتواءية للطبقا  مفاجئ ميل وجود ويدل الصدع، سطح
 أو بعضؤها صؤورة تكؤرار إلؤى يؤإد  ممؤا الرسؤوبية، للطبقؤا  ءحءحة حدوث إلى الصدع يإد  قد

 .اآلخر بعضها اختفا 

 : األرض سطح تشكٌل فً الصدوع أهمٌة

 كمؤا متباينؤة أشؤكال ذا  وهي الهامة، التضاريسية المظاهر من مظهراً  ذاتها حد في الصدوع تعتبر
 المعروفؤؤة التضاريسؤؤية الظؤؤاهرا  بعؤؤض تكؤؤوين عؤؤن مسؤؤئولة فإنهؤؤا ذلؤؤ  جانؤؤب وإلؤؤي القؤؤول، سؤؤبق
 : ومنها

  Grabrn of Rift Valley: الصدعٌة األودٌة -1

 الهبؤوط هؤذا يصؤاحب وقؤد بينهمؤا، األرض وهبؤوط أكثر أو متواءيان صدعان وجود نتيجة وتحدث
 األخؤؤدود العؤؤالم فؤؤي الصؤؤدعية األوديؤؤة هؤؤذه وأشؤؤهر الخؤؤارجيين، الجؤؤانبين علؤؤي األراضؤؤي ارتفؤؤاع
 حؤوالي منهؤا كؤم7299 حؤولي طولؤه يبلؤ  الؤذ  و ،African Great Rift Valleyالعظيم اإلفريقي

 فؤي( نياسؤا) مؤاالو  بحيؤرة جنؤوب مؤن ويبدأ الشام، بالد في والباقي اإلفريقية باألراضي كم5699
 مؤن البحيؤرا  هضؤبة بدايؤة وفؤي البحيرة، هذه شمال حتى الشمال نحو اتجاهه ويؤخذ إفريقيا، شرق

 وبحيؤرة الكنغؤو بنهؤر تتصؤل التي تنجانيقا بحيرة فيه وتقع غربي أحدهما فرعين إلي يتفرع الجنوب
 . النيل بنهر متصلتان األخيرتان والبحيرتان وألبر  وإدوارد كيفو

 البحيؤرا  مؤن عؤدد فيؤه يمتؤد و ، فيكتوريؤا بحيؤرة شؤرق شؤمالي اتجؤاه فؤي ويمتد الشرقي الفرع أما
  اتجاهه الصدعى الواد  يغير ثم ، القطاع هذا بحيرا  أكبر رودلف بحيرة إلي نصل حتى الصغيرة
 الحبشة هضبة هما هضبتين إلي إثيوبيا هضبة فيقسم ، شرقي شمالي اتجاه في رودلف بحيرة شمال
 يغيؤر ثؤم عؤدن خليج القطاع هذا ويضم الشرقي، الجـنوب في الصومال وهضـبة الغربي الشمال في

 بلبنؤان، البقاع وسهل األردن، وغور المي  والبحر عدن وخليج األحمر البحر ليمثل اتجاهه الصدع
 والغابؤؤة الفؤؤوج مرتفعؤؤا  بؤؤين الؤؤراين نهؤؤر واد  ويعتبؤؤر. سؤؤوريا بجنؤؤوب الغؤؤور سؤؤهل فؤؤي وينتهؤؤي
 .الصدعية األودية هذه يمثل واضحاً  مثاالً  السودا 



        البطيئت الوشكلت لسطح األرض .                       الداخليت : القوى  الوحبضرة الثبنيت

 هحود هوسي حوبدً/ جبهعت األنببر/ كليت اآلداة/ قسن الجغرافيت. . إعداد: أ.م.د

 

 Horsts: الصدعٌة  الهضاب -2

 الجؤانيين علؤي المندفعؤة األرض هبوط يحدث أو متواءيين، صدعين بين األرض ارتفاع عن وتنتج
 وربما الصدعية، األودية تكون التي الحركا  عكس تكون تسببها التي الحركا  أن أ  الخارجيين،

 عؤؤؤدد حسؤؤؤب علؤؤؤي واحؤؤؤدة منطقؤؤؤة فؤؤؤي متجؤؤؤاورة الصؤؤؤدعية واألوديؤؤؤة الهضؤؤؤاب مؤؤؤن سلسؤؤؤلة توجؤؤؤد
 السؤؤودا  والغابؤؤة الفؤؤوج منطقؤؤة الصؤؤدعية الهضؤؤاب هؤؤذه أمثلؤؤة ومؤؤن فيهؤؤا، تحؤؤدث التؤؤي االنكسؤؤارا 

 . أوربا وسط في بوهيميا وهضبة

 : Fault Scarpsالصدعٌة الحافات -3

 القسؤم يظهؤر حيؤث أعلؤى؛ إلؤي أو أسؤفل إلؤي سؤوا  الصؤدع لرميؤة نتيجؤة تتكؤون التي الحافا  وهي
 شدة وتتوقف الصدع، رمية مقدار حسب علي ارتفاعها يختلف حافة بشكل الصدع سطح من األعلى
 عوامؤل مؤن لكؤل تتعؤرض فإنهؤا الحافؤا  هؤذه ظهور وبعد الصدع، ميل ءاوية مقدار علي انحدارها
 الرواسب وتتراكم تآكلها، نتيجة معالمها من كثيراً  وتفقد فتتراجع المختلفة، التعرية وعوامل التجوية
 . Allavial fans فيضيه مراو  أوScrees هشيم مخاريط شكل في الحافة قاعدة عند

 منها مظاهر عدة من عليها االستدالل يمكن معالمها، كل وتفقد تماماً  الصدعية الحافة تتآكل أن وقبل
 وكثيؤراً  انءالقهمؤا، عنؤد ببعضهما الصدع جانبي الحتكا  نتيجة مصقوال، سطحها يكون أن: يلي ما
 هؤؤذه وتحؤؤدث االنؤؤءالق، حركؤؤة اتجؤؤاه نفؤؤس فؤؤي ممتؤؤدة طويلؤؤة خؤؤدوش السؤؤطح نفؤؤس فؤؤوق توجؤؤد مؤؤا

 وهؤؤي وتحركهؤؤا المنؤؤءلقين، الجؤؤانبين بؤؤين الصؤؤالبة شؤؤديدة صؤؤخرية قطؤؤع وجؤؤود نتيجؤؤة الخؤؤدوش
 .االنءالق حركة أثنا  الصدع سطح طول على الجانبين هذين بين مضغوطة

 يعؤرف مؤا وأهمهؤا قاعؤدتها، عند معينة رواسب بوجود أيضاً  الحافا  هذه علي االستدالل يمكن كما

 مؤن الصخر  الدقيق ويتكون ، Fault Breccie الصدوع وبريشيا ، Rock flour الصخر بالدقيق

 أمؤا االنؤءالق، حؤدوث عند الصدع سطح على الصخور بعض انسحاق بسبب تتكون ناعمة رواسب
 المجؤؤاورة الصؤؤخور لتحطؤؤيم نتيجؤؤة وتتكؤؤون حؤؤادة، ءاويؤؤا ذا  صؤؤخرية قطؤؤع عؤؤن فعبؤؤارة البريشؤؤيا
 بالمسؤقط يعؤرف ما تكون فإنها األنهار، أحد طريق في الصدعية الحافة وجد  وإذا الصدع، لسطح
 تتكؤون أن يمكؤن كمؤا الصؤدعية، للحافؤة المرتفعؤة الجهة من قادم النهر كان إذا Water fall المائي

 المظؤاهر مؤن مظهؤر الصؤدوع كانؤ  وإذا .للحافؤة المنخفضؤة الناحيؤة مؤن قؤادم النهؤر كان إذا بحيرة
 الميؤؤاه تصؤؤريف نظؤؤام فؤؤي تعؤؤديل ُتحؤؤدث فإنهؤؤا الهامؤؤة، الجيومورفولوجيؤؤة واألشؤؤكال التضاريسؤؤية
 ربمؤا األثنؤا  هؤذه وفؤي البتؤرول، مصؤائد تكوين وفي وخءاناتها الجوفية المياه حركة وفي السطحية
 الطبقؤة علؤى يقؤع الؤذ  الضغط قوة علي ذل  ويتوقف السطح، علي البترول أو الجوفية المياه تنبثق

 . والعكس السطح على مكشوفة تكن لم معادن تظهر ربما ذل  جانب إلي منهما، أل  الحاوية
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