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 وأثرها في تشكيل سطح األرض: دية ــالجلي كتلال
عندما تهبط درجة حرارة الجو إلى ما دون الصفر المئوي ٌتكاثف جزء من بخار الماء 

وٌتجمد فٌتحول إلى بلورات ثلجٌة تتساقط على سطح األرض فً شكل زغب  ،الموجود به
فً الشتاء فوق مناطق كثٌرة تقع فً دوائر  الذي ٌتركز تساقطه الرٌش، وهذا ٌعرف بالثلج،

العرض الجغرافٌة العلٌا، لكن الثلوج ما تلبث أن تنصهر فً معظمها أثناء الصٌف التالً، 
وحٌنما تبقى بعض الثلوج دون إذابة بسبب استمرار انخفاض درجة الحرارة دون نقطة 

ٌد صلب بسبب تضاغطه التجمد فإنها تكون غطاء ثلجٌا مستدٌما، ٌتحول بالتدرٌج إلى جل
وتعرف الجمودٌات بانها عبارة عن كتلة من الجلٌد المتجمع فوق مساحة واسعة من  وثقله.

 الٌابس تقع فوق خط الثلج الدائم .
وٌعمل الجلٌد على إعادة رسم الصورة التضارٌسٌة للمناطق التً ٌتواجد فٌها من خالل 

شكال األرضٌة الحتٌة للجلٌد إذ ظاهرات النحت أو األرساب. وسوف نتحدث أوال عن األ
 تعمل الثالجات على تعرٌة أو تآكل السطح بطرٌقتٌن:

 االلتقاط : -1
تتمثل هذه العملٌة بتدفق الجلٌد على سطوح الصخور المتكسرة مما ٌترتب علٌة حك ورفع 

، وهً تحدث عندما ٌخترق الماء معه بعٌدا اٌحملهالذي فً الجلٌد  اجهكتل الصخر ودم
 ،لواقع تحت الثالجة وتعٌد تجمٌدهالشقوق والفواصل على طول ارض الصخر االذائب 

الرواسب  ، وبذلك فانة رفع كبٌرة لتلك الصخور الطلٌقةوعندما ٌتوسع الماء ٌمارس قو
من ذرات بدقة الطحٌن إلى الكتل ذات أحجام مختلفة تتراوح تكون المتكونة بهذه الطرٌقة 

 .ة الثالجة الكبٌرة التً تصبح جزءا من حمول
 : البري أو الحك  -2
هذه العملٌة تتم من خالل ما ٌقوم به الثلج بما ٌحمله من شظاٌا الصخور بدور مبرد  إن 

ضا الصخور الموجودة بداخل وأٌ ،طحن السطح الواقع تحته حك أو ٌعمل على عمالق
باسم دقٌق دعى بشكل مالئم ن مسحوق الصخر المنتج بطاحونة الطحٌن الجلٌدٌة ٌإ .الجلٌد

بٌنابٌع المٌاه الذائبة التً خلفها  أنتجولذلك فان كثٌر من دقٌق الصخر ربما ٌكون ، الصخر
التً تكون دلٌل واضح  المكشوطالجلٌد والتً غالبا ما تتمٌز بلون رمادي ٌظهر من الحلٌب 

 على قوة طحن الجلٌد .
وٌلة فؤنها تدعى حزوز وخدوش، وأخادٌد ط وعندما تتضمن المادة المطمورة شظاٌا كبٌرة،

وربما تكون متقطعة من الخارج، وتستخدم مثل هذه الخدوش الخطٌة الموجودة  الثالجــات.
نتجات كل م إنٌعنً  وهذا ال، على سطح صخر األدٌم كمإشرات تحدد اتجاه حركة الثالجة

، بل قد تظهر بعض الصخور المصقولة إلى حد بعٌد عندما فعل الحك هً عبارة عن حزوز
ولما كان الجلٌد  تضمن الراسب بشكل أولً من ذرات دقٌقة الحجم بحجم ذرات الغرٌن.ٌ

 ٌعمل على تعمٌق وتوسٌع وتعدٌل الودٌان لذا فان شكل الوادي الذي كان على شكل حرف 
V  قبل الجلٌد تحول إلى حوض جلٌدي على شكل حرفU. ٌة الجلٌدٌة ولكون قوة التعر

من روافدها القادرة  أعمقلذا فان الثالجة الرئٌسٌة تقطع ودٌانها  ،تعتمد على سمك الجلٌد
، وبعد انحسار الجلٌد تبقى ودٌان الروافد عالٌة فوق ارض الحوض الرئٌسً على العمل
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وعلى رأس الوادي الجلٌدي فانه ٌتمٌز بمظاهر مفروضة  وتعرف باسم الودٌان المعلقة.
 دٌة أو السٌرك وهً عبارة عن منخفضات ذات لبً تدعى الحلبات الجلٌآلارتبطت بالجلٌد ا

 

 شقوق ناتجة عن حركة وكشط الجليد( 1صورة رقم )

 
شكل مجوف حفرت باتجاه الخارج لها جدران شدٌدة االنحدار على ثالثة جوانب لكن 

ن هذه الحلبات تمثل النقطة البإرٌة لمصدر إمفتوحة على الجانب المواجه أسفل الوادي .
بات الجلٌدٌة تبقى غٌر ن اصل الحلإ، ولو منطقة تراكم الثلج وتكون الجلٌد الجلٌد التً تمثل

بدأت كشذوذ بجوانب الجبال وتوسعت بعد ذلك  بؤنهاواضحة بشكل كامل، إال إنها ٌعتقد 
على طول جوانب وقاع الثالجة. وبعد تالشً الجلٌد إلى حد بعٌد أحواض  االلتقاطبواسطة 

 الحلبات احتلت عادة ببحٌرات صغٌرة .
 الجليد انصهارحلبة جليدية بعد ( 2صورة رقم )
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العروض العلٌا تتكون مداخل مواجهه  وعندما تكون الجبال مجاورة للمحٌط فً مناطق
عمٌقة وشدٌدة االنحدار ٌطلق علٌها اسم المضاٌق البحرٌة )  نما تكوللبحر وغالبا 

مثٌرة إذ تزٌد فً بعض الحاالت على  نما تكوأعماق هذه الفٌوردات غالبا  إن .)الفٌوردات 
فضات فقط األعماق العظٌمة لهذه المنخ إن( متر.  1011-1111عمق ٌتراوح بٌن ) 

، على خالف العصر الجلٌدي تالوضحت بشكل جزئً بارتفاع مستوى سطح البحر الذي 
  .مستوى سطح البحر إن. لتعرٌة باتجاه األسفل فً األنهارعمل ا توجهحالة 
، وبالتالً فان الثالجات قادرة على تآكل قاعدتها قوم بدور مستوى القاعدة للثالجاتلم ٌ

 أنمتر ٌمكن  011بسمك  االلبٌةسطح البحر، وعلى سبٌل المثال فان الثالجة  أسفلبعٌدا 
مستوى البحر قبل توقف التعرٌة باتجاه  أسفلمتر  001من  ألكثرتقطع ارض وادٌها 

وحٌنما ٌزداد النحت والتراجع إلى الخلف فً حلبتٌن   األسفل وٌبدأ الجلٌد بالطوفان.
وال ٌفصل بٌنهما سوى حافة جبلٌة حادة  اقترابهملى متجاورتٌن فان ذلك بالنتٌجة ٌإدي إ

تخلق قمم  أكثرأما عندما تتجاور ثالث حلبات جلٌدٌة أو  إن السٌوف. الضلوعٌطلق علٌها 
 .من الصخر تدعى القرون

 :الجليدي األرساب
. وبالنهاٌة قل كمٌات هائلة من الحطام الصخريالثالجات لها قدرة كبٌرة على كسب ون إن

 فإنهاالمختلفة سوف تترسب حالما ٌذوب الجلٌد. وبذلك  بؤنواعهافان هذه المواد الصخرٌة 
رائعة ألنواع مختلفة من اإلشكال  تضارٌسٌةسوف تساهم بشكل فاعل فً رسم صورة 

 األرضٌة. وتتكون رواسب الثالجات من نوعان :
 .الرواسب المباشرة  -1
شكل مباشر عندما ٌذوب جلٌد الثالجة وتظهر حمولتها وهً رواسب التٌل التً تترسب ب 

من شظاٌا الصخور بهذا الشكل. وتتمٌز هذه الترسبات بؤنها غٌر مفروزة، فهً عبارة عن 
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خلٌط من رواسب عدٌدة بحجوم مختلفة. وعندما توجد الجالمٌد فً رواسب التٌل ٌطلق 
خارج المنطقة وهً توجد فً لتشٌر بؤنها اشتقت من مصادر  علٌها اسم الكتل الضالة.

 مناطق عدٌدة.
 الرواسب غير المباشرة . -2

بواسطة المٌاه الذائبة  وإنماوهً الرواسب التً لم تترسب بواسطة الثالجات بشكل مباشر 
ن الجلٌد غٌر قادر على إولو  من الثالجة، وهً رواسب تفرز طبقا لحجم ووزن الشظاٌا،

ه الرواسب ال تترسب مباشرة بواسطة الجلٌد مثل هذ إنإذ  ،مثل هذا النشاط من الفرز
على  مسئواللكنها تعكس نشاط الفرز للمٌاه الذائبة للثالجة الذي كان  رواسب التٌل،

هذه الترسبات غالبا ما تتضمن الرمل والحصى بنسبة كبٌرة ألنها تشكل الحمولة  ترسبهم،
لتً تحمل إلى مناطق بعٌدة بواسطة األساسٌة بٌنما الدقائق الناعمة تشكل الحمولة العالقة وا

 انهار المٌاه الذائبة وتصنف هذه الرواسب إلى عدة انو أع هً :
 :الركامات الجليدية -أ

هناك عدة أنواع شائعة من هذه الركامات البعض منها شائع فقط فً ودٌان الجبال، والبعض 
والقارٌة، ومن هذه األنواع الركام  االلبٌةاآلخر ارتبط بالمناطق المتؤثر بكال الثالجات 

الذي ٌتكون من المواد التً تراكمت على جانبً الثالجة أو النهر الجلٌدي نتٌجة  .الجانبً
عل تناوب عملٌات الحتكاك الثالجة بالصخور التً تتركب منها جوانب الوادي وكذلك بف

كل حواف تمتد على طول ، وعندما ٌتبدد الجلٌد فان هذه المواد تترك على شالتجمد والذوبان
 .وانب الوادي تدعى الركام الجانبًج
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فان الركام  ،ن ثالجة واحدة أو نهر جلٌدي واحدلتكو االلبٌةوعندما تلتئم اثنان من الثالجات 
ٌثا الجانبً لكال الثالجتٌن سوف ٌربط كالهما بشكل خط اسود ضمن الثالجة الموسعة حد

تذوب الثالجة تتكون رواسب دقٌقة قلٌلة السمك فً وعندما  ،ٌطلق علٌه اسم الركام األوسط
وفً نهاٌة ذوبان الثالجة فان المٌاه الذائبة ال  ،لثالجة ٌطلق علٌها الركام األرضًقاع ا

تستطٌع نقل كل المواد التً جرفها ونقلها الجلٌد وبالتالً فان قسم منها ٌترسب على هٌئة 
 كام النهائً.تالل هاللٌة الشكل تقرٌبا ٌطلق علٌها اسم الر

 :الكثبان الجليدية -ب
بعد عملٌة تراجع الجلٌد،  وهً عبارة عن تالل غٌر متناظرة تتكون من رواسب التٌل

وٌشٌر الجانب الشدٌد  ،تمتد عموما فً اتجاه تحرك الجلٌدوتتمٌز بان لها محاور طولٌة 
االنحدار فانه ٌشٌر إلى اتجاه أما المنحدر اللطٌف  ،إلى الجهة التً تقدم منها الجلٌداالنحدار 

-011ومعدل طولها ٌتراوح بٌن ) ( متر، 01-10ٌتراوح ارتفاعها بٌن )  حركة الجلٌد،
( متر. وال توجد الكثبان الجلٌدٌة بمفردها بل توجد فً عناقٌد تدعى فً بعض  011

 هاشكل إنول الدر ملن .ولو ان تكوٌن الكثبان الجلٌدٌة لم ٌفهم بشكل جٌد إال ــحق األحٌان
وٌعتقد بعض  .ً نطاق من التدفق ضمن ثالجة نشطةف تقد تكون إنهااالنسٌابً ٌشٌر إلى 

 .الجٌولوجٌٌن بان حقول الدر ملن قد تكونت عندما تقدم الجلٌد وشكل الركام النهائً
 : أاليسكر -ج

ناطق وهً عبارة عن حافات ملتوٌة تتؤلف بشكل كبٌر من الرمل والحصى توجد فً الم
. وٌعتقد بؤنها تكونت وترسبت بتدفق ٌنابٌع تحت الجلٌد قرب المتؤثرة بالثالجات القارٌة

كٌلومترات. وقد تتكون  ٌكون ارتفاعها عدة أمتار وتمتد لعدة أن، وٌحتمل الثالجةنهاٌة 
ٌسكر على شكل طبقات ٌختلف كل منها عن الطبقة التً تقع فوقها أو أسفلها من رواسب أال

دل على شًء إنما ٌدل على  إنوهذا  ،لجٌولوجً وشكل الرواسب وأحجامهااحٌث التركٌب 
  إلى فترة واحدة بل ترسبت خالل فترات متعاقبة. دال تعوهذه الرواسب  إن
 الكام: -د

وٌعتقد إنها  وهً عبارة عن تالل ذات جوانب شدٌدة االنحدار تتؤلف من الرمل والحصى،
 الراكد .نشؤت عندما تجمعت فً فتحة فً الثلج 

 :الكتل -ـ ه
، وتتكون عندما تصبح كتلة أو منخفضات ٌتمٌز بها سهل الغسٌلوهً عبارة عن أحواض 

 أكثر إنمن الثلج الراكد مدفونة كلٌا أو جزئٌا فً الركام وتذوب نهائٌا. وعلى الرغم من 
(  11بعضها ٌتجاوز قطرها )  إن، إال ( كٌلومتر فً القطر0ال تتجاوز ) هذه المنخفضات 

أما من حٌث العمق فان العمق النموذجً لها ٌكون اقل  كٌلومتر كما هو الحال فً منٌسوتا،
(متر. وفً العدٌد من الحاالت  01عمق بعض منها قد ٌقترب من )  إن( متر إال  11من ) 

  فان الماء فً النهاٌة ٌمال هذه المنخفضات وٌكون بركة أو بحٌرة .
 أجمال ابرز الخصائص التً تختلف فٌها الثالجات)الجمودٌات(عن األنهار بما ٌلً: وٌمكن

تنحصر نشؤة الجمودٌات فً المناطق الباردة بٌنما تقع األنهار فً أقالٌم مناخٌة مختلفة  -1
 عدا القطبٌة.
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 تمتاز األنهار بطول مجارٌها فً حٌن تلتزم الجمودٌات فً نفس حدود اإلقلٌم او البٌئات -0
 التً نشؤت فٌها.

 .تعتبر األنهار فً توزٌعها المكانً أكثر تباعدا من الجمودٌات -0

 لعبت األنهار دورا بارزا فً نشؤة الحضارات اإلنسانٌة على العكس من الجمودٌات. -0

 أن سرعة حركة الجمودٌات تتباٌن من بضعة سنتمترا إلى عدة أمتار /ٌوم. -0
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