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الهيئات plate tectonicsتشرح نظرية تكتونية الصفائح
زالية التي البنيوية للقشرة األرضية، والنشاطات النارية والزل
ية للغالف تحدث فيها نتيجة لألفعال المتبادلة بين أجزاء حرك

فالغالف الصخري، بحسب . Platesالصخري، الصفائح
ع إلى سبع صفائح رئيسة وعد د من هذه النظرية، متصد ِّ

حة وهذه الصفائح أجسام صلبة مسط. الصغيرةالصفائح 
كيلو متر، وتصل مساحاتها 100و70تراوح سماكتها بين

شرة إلى ماليين الكيلومترات المربعة، وهي تتألف من الق
ن لهامن الوشاحاألعلىجزءوالاألرضية  حرك وتت. المبط ِّ

يُعرفالوشاحاهذه الصفائح باستمرار فوق نطاق من 
,هفيالموجات الزلزالية التي تمر سرعةبانخفاض مفاجئ في 

Plate tectonics نظرية حركة الصفائح



ويُعتقد أنَّ هذا . Asthenosphereويدعى الغالف الواهن
أقل من الغالف اصالبتهورومعادنالغالف مؤلف من صخ

لوه، وقد الصخري وله لدونة تسمح بتحرك الصفائح التي تع
ففي . ةلييعود ذلك إلى وجود انصهار جزئي فيه بنسبة ضئ

الساخن وشاح أحد أطراف هذه الصفائح يصعد صخر ال
لُد قشرة محيط ِّ ، وفي الطرف Ocean crustلينصهر ويُو 

تَهل ك فيه، وتُس  وشاحالمقابل تهبط قشرة المحيط لتعود إلى ال
عضها أما في أطرافها األخرى فينزلق بعضها أفقياً فوق ب

ع فإنها فإذا تصورنا الصفيحة بشكل مستطيل أو مرب. اآلخر
ُر وتُستهلك عند الضلع تنمو وتتجدد عند أحد أضالعه، وتُدمَّ
ين، بهذه المقابل، في حين تنزلق أفقياً عند الضلعين اآلخر
طبقةالطريقة تتحرك صفائح الغالف الصخري فوق 

.Mantleالوشاح 
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Plate tectonics ديناميكية حركة الصفائح

قد موديل حركة االلواح فان الغالف الصخري الخارجي لالرضحسب 
معتقد تجزء الى عدة قطع منفردة تكون الواحاً منفردة وصلبة  ومن ال

د ايضا بان ويعتق.  ايضا ان هذه االلواح الصلبة تتحرك ببطء وباستمرار
محرك حراري ناتج عن االلواح المتحركة هو عن هذه المسؤول 

لمواد فعندما ترتفع ا. التوزيع غير المتساوي للحرارة داخل االرض
يارات الساخنة الى اعلى من أعماق االرض وتتوزع جانبياً عن طريق ت

اللواح وفي النهاية، فان حركة هذه االحركة الحمل، تبداء الصفائح في 
مة من الصخرية تسبب زالزل ونشاطاً بركانياً مشكلة كتالً ضخ

.تمثل الجبالالصخور 

وبما ان كل لوح يتحرك كوحدة  مستقلة، فانه يحدث اللقاء بين االلواح
وقد تم تحديد اطراف االلواح عن طريق رسم . على امتداد اطرافها

واخيراً امكن التعرف على ثالثة . مواقع الزالزل والنشاط البركاني
والتي يمكن تمييزها ( اطراف االلواح)انواع مختلفة من حدود االلواح 

.تحدثهاعن طريق الحركة التي 



وهي مناطق تتباعد فيها االلواح : Divergent Boundariesاالطراف المتباعدة حركة /1
.بينهاعن بعضها تاركة ثغرة 

وهي مناطق تتقارب فيها : Convergent Boundariesالمتقاربة حركة االطراف / 2
دث عندما االلواح من بعضها مسببة في انزالق احد اللوحين المتقاربين تحت االخر، كما يح

.يتعلق االمر بالقشرة المحيطية او عندما يصطدم لوحان من القشرة القارية

وهي مناطق ينزلق : Transform Fault Boundariesفالق التحويل  حركة اطراف / 3
.فيها لوحان جانبياً بحيث يشكل كل منهما االخر

(الصفائح ) حركة االلواح 



نفصليوحالما.المحيطةالمرتفعاتعنديحدث(التباعد)االلواحانتشاربانويعتقد.

هذهوتبردالوهنالغالفمنتنبعثمنصهرةبصخوريحدثانهاالتيالثغرةتمتلئلوحان،

الءاتواالمتاالنفصاالتوتستمر.المحيطاتقاعمنرقيقةطبقةمكونةببطءالمواد

التييهالكيفيةوهذه.المتباعدةااللواحبينجديدصخريغالفاضافةفيالمتتالية

بجدارةتسمىالتيوهيالغابرة،سنةمليونالمئتيخاللاالطلسيالمحيطقاعانتجت

Seaالبحارقيعانانتشار Floor Spreading.الشائعالبحارانتشارمعدلويقدر

المعدلهذاان.اخرالىمكانمنذلكتفاوتمعالسنةفي(أنج2)سنتيمترات5بحوالي

ً يبدوالذي اضاالحوجميعاناعتباريمكنانهلدرجةسريعالحقيقةفيهوبطيئا

بالرغمو.الجيولوجيالزمنمناالخيرةالمئةفيالخمسةخاللولدتقدالحاليةالمحيطية

فانطيةالمحيالمرتفعاتعندباستمرارتولدلالرضالخارجيةالصلبةالطبقاتانمن

بنفسهدميتانالصخريللغالفالبدفانهولهذا.ثابتهتبقىلالرضالسطحيةالمساحة



حانلويلتقىعندما.االلواحتقاربمنطقةهوالهدمهذاومكانبهيبنيالذيالمعدل

اللوحتحتانزالقةعمليةبذلكمسهالً اسفلالىينصاعالمقترباحدهماطرففان

المادةفان.قاريواالخرمحيطياحدهماصخريانلوحانيصطدموعندمااالخر،

.هاتحتالضعيفالوهنالغالففيتغوصدائماكثافةاكثرهيالتيالمحيطية

الغوصنطاقالمحيطيالصخريالغالفالتهامفيهايتمالتيالمناطقوتسمى

Subduction(الغوران) Zones.الصلبةااللواحتتحركعندماالمناطقهذهوفي

الغائصةموادالبعضبانويعتقدمرتفعين،وضغطحرارةتحتتصبحفانهااسفلالى

.فوقهالذياللوحمخترقةاعلىالىوتصعدتنصهرسوف

لىاتؤديحيثاالرضسطحالىالمنصهرةالصخورهذهتصلالحاالتبعضفي

.بركانيفوران



ً االلواحهافيتنزلقالتيالمواقعفيالتحويلفوالقتمثلهاالتياالخرىاالطرافتقع جانبيا

متوقدااللواح،حركةاتجاهفيالفوالقهذهوتنشأ.االرضيةللقشرةبناءاوهدمدون

معظمانرغمو.المحيطيةالمرتفعاتفييحدثالذيللتفاوتمصاحبةالبدايةفياكتشافها

مثلةاالومن.القاراتيقطعبعضهااناالالمحيطية،االحواضداخلتقعالتحويلفوالق

.االمريكيةكاليفورنيابواليةاندرياسسانفالق:المشهورة



• Divergent boundaries                      1-األطراف المتباعدة           حركة

Mid Atlantic ridge, seafloor spreading, new lithosphere is 
formed

Convergent boundaries األطراف المتقاربة                           حركة–2

Trench, Suture, subduction zones, Continental volcanic arc,

Himalaya mountain

• Transform fault boundaries اطراف فالق التحويل                 حركة-3

• San Andria’s fault

ماهي الظواهر المصاحبة لكل حركة



حركة االطراف المتباعدة                               / 1



حركة األطراف المتقاربة/ 2



حركة اطراف فالق التحويل /  3


