
 التركيب الجيولوجي:

 . الزمن األركً )ما قبل الكمبري(1

  تنتمً إلٌه معظم أراضً الوطن العربً حٌث تمتد الكتلة األركٌه من شبة الجزٌرة العربٌة إلى بالد

 الشام حتى جبال طوروس كما تمتد فً إفرٌقٌا باستثناء جبال أطلس

  تٌثس من الشمالوهذه الكتلة جزء من قارة جندوانا القدٌمة التً ٌحدها 

  تتكون صخورها من صخور نارٌة و متحولة كالجرانٌت و النٌس و الشٌست و الكوارتزٌت 

 :ًوتظهر هذه الصخور عارٌة على السطح ف 

 فً مرتفعات البحر األحمر فً مصر و السودان  -

 كتلة العوٌنات التً تلتقً عندها الحدود المصرٌة السودانٌة -

 ستًفً جنوب لٌبٌا فً بعض أجزاء تب -

 جنوب الجزائر فً كتلة االحجار  وفً شمالها قرب عنابة -

 فً المزٌتا المراكشٌة بٌن أطلس الوسطى و العظمى  -

  وإن كانت الصخور االركٌة تظهر عارٌة فً كثٌر من األماكن فإن الغالب هو اختفاؤها تحت

ثس كان ٌطغى ارسابات أحدث ألنها تكون القاعدة أو األساس للصخور الرسوبٌة وذلك الن بحر تٌ

 علٌها ثم ٌعود

   ًمعظم الثروة المعدنٌة و األمالح ترتبط بهذه الصخور النارٌة و المتحولة أو حٌث حدثت فوالق الت

أعطت فرصة لخروج الصهٌر و تدفقه على الصخور األخرى مما ٌنتج عنه معادن مثل الذهب و 

 الفضة و النٌكل.

 . الزمن األول )البالٌوزوي(2

 ٌثس على الكتلة الصلبة القدٌمة و بخاصة على أطرافها الشرقٌة و الشمالٌة فتكونت فٌه طغى بحر ت

 رواسب بحرٌة من جٌر و رمال و طٌن فوق الصخور األركٌه 

  كم ٌبدو أن الوطن العربً تعرض خالل هذا الزمن لحركات تكتونٌة قدٌمة أدت إلى رفع أجزاء من

رب السودان و تبستً فً جنوب لٌبٌا و األحجار الوطن العربً ربما تمثل مرتفعات دار فور فً غ

 فً جنوب الجزائر.

  قد ٌكون صاحب هذه الحركات االلتوائٌة نشاط بركانً أدى إلى ظهور الطفوح البركانٌة وتغطٌتها

 لمساحات واسعة وٌؤكد هذا وجود صخور بركانٌة بٌن تكوٌنات هذا الزمن.

 منة و العصور الجٌولوجٌة مما أدى إلى تسوٌتها هذه المرتفعات تعرضت لعوامل التعرٌة طوال األز

وإزالة الكثٌر من معالمها و األجزاء الباقٌة تمكنت من البقاء لصالبة صخورها و شدة مقاومتها 

 لعوامل التعرٌة.

 . الزمن الثانً:3



  تعرض الوطن العربً لطغٌان بحر تٌثس الذي غطى أجزاء كثٌرة منه وتعمق نحو الجنوب فوق

 ربٌة الصحراء الع

  بعد ذلك تراجع البحر ونشطت عوامل التعرٌة الهوائٌة مكونه رواسب قارٌة سمٌكة مما ٌدل على أن

 تكوٌنات هذا الزمن من النوع البحري و القاري.

  وتنتشر تكوٌنات هذا الزمن الجوراسً و الكرٌتاسً و الطباشٌري فً شبة الجزٌرة العربٌة حتى

اسعة من الصحراء الكبرى ككتلة متصلة فً مصر و السودان بادٌة الشام كما تظهر منه مساحات و

 و لٌبٌا وتظهر متفرقة فً تونس و الجزائر و المغرب.

  ومعنى هذا أن الٌابس كان فً هذه المرحلة ٌمر بمرحلة هبوط فطغى تٌثس على شمال إفرٌقٌا و على

 شبة جزٌرة العرب وقد ٌكون اتصل مع المحٌط الهندي

 رواسب فً تلك الفترة تزٌد على األلف متر و تنقسم تكوٌنات العصر الكرٌتاسً إلى  ترك تٌثس

 مجموعتٌن:

. مجموعة الصخور الرملٌة: وهً خالٌة من الحفرٌات حٌث قال بعض الجٌولوجٌٌن أنها تكونت بفعل الهواء. و الرأي 1

 أرسبها فً بحر قلٌل العمق أو على الشاطئ. األرجح أنها إرسابات شاطئٌة فتتها عوامل التعرٌة من الصخور النارٌة و

  مجموعة الصخور الجٌرٌة والتً تكثر فٌها الحفرٌات البحرٌة وٌستدل على أنها تكونت فً بحر

 عمٌق ثم ظهرت على السطح و تعرضت لتعرٌة.

  كما أن صخور الكرٌتاسً و الجوراسً تحتوي على مصائد نفطٌة سكما فً شرق شبة الجزٌرة

 العربٌة 

 مع االٌوسٌن الزمن الثالث تحتوي على صخور الفوسفات المستغلة فً مصر و الجزائر و  صخور

 المغرب

  صخور الحجر الرملً خزان ضخم للمٌاه الجوفٌة التً تتسرب فٌها مٌاه األمطار إلى أن تصل إلى

 الطبقات السفلى غٌر المسامٌة وتنحدر مع مٌل الطبقات و تظهر فً المنخفضات على هٌئة عٌون.

 . الزمن الثالث:4

  تعرضت معظم أراضً الوطن العربً المطلة على البحر فً بداٌة عصر االٌوسٌن لحركة هبوط

عظٌمة أدت إلى تقدم مٌاه بحر تٌثس صوب الجنوب وطغٌانها على األجزاء كبٌرة من بالد المغرب 

و جنوبها ثم عاد و لٌبٌا و مصر و سورٌة وفلسطٌن و األردن و شمال شبة الجزٌرة العربٌة وشرقها 

الٌابس إلى االرتفاع فً نهاٌة االٌوسٌن واستمر االرتفاع حتى االلٌجوسٌن فانحسر الماء عن جهات 

 كثٌرة من الوطن العربً وبرز الجزء األكبر من الوطن العربً على هٌئة ٌابس

 وقد تعرضت بعض األجزاء من الوطن العربً خالل االٌوسٌن و االلٌجوسٌن لحركات إلتوائٌة 

 وانكسارٌة و ثورانات بركانٌة .

  الحركات االلتوائٌة فقد أدت إلى ارتفاع جبال أطلس و جبال كردستان وزاغروس و طوروس 

  الحركات االنكسارٌة فقد أدت إلى تكوٌن جبال عمان و البحر األحمر و الحجاز والبحر المٌت

 سبب انسكارات حدثت هناك.ووادي األردن و اندفاع منطقة الجبل األخضر فً برقة إلى األعلى ب



  الثورانات البركانٌة قد أدت إلى اندفاع كمٌات كبٌرة من الالفا وغطت مساحات واسعة من الٌمن

 وكونت صخور البازلت التً تظهر فً سورٌا و األردن و أجزاء من السعودٌة و مصر.

  فً بداٌة المٌوسٌن تعرض الٌابس لحركة هبوط عامة أدت إلى تقدم مٌاه البحر صوب الشرق و

الجنوب وغطت بٌروت و طرابلس و الالذقٌة و االسكندرونة و غزة و السوٌس و شمال مصر و 

 لٌبٌا واتصلت مٌاه البحر المتوسط باألحمر وكونت طبقة سمٌكة من الرواسب.

  الزمن أدت إلى اتصال البحر األحمر و المحٌط الهندي و الخلٌج العربً الحركات التكتونٌة فً هذا

 و خلٌج عمان كما فصلن مٌاه البحر المتوسط عن األحمر

 

 

 . الزمن الرابع:5

  ًاستمر ارتفاع األرض الذي بدأ فً نهاٌة البالٌوسٌن فانحسر البحر عن أراضً الوطن العرب

 حالٌا. وبرزت فوق سطح األرض معظم األرض المعروفة

  كذلك استمرت حركات االلتواء واالنكسارات و الثورانات البركانٌة خالل عصر البالٌوٌستوسٌن

فزاد ارتفاع الجبال االلتوائٌة وزاد عمق االخادٌد وزاد انتشار الطفوح البركانٌة وخاصة فً بالد 

 المغرب

  رطب وأمطار غزٌرة تعرض أجزاء كثٌرة من الوطن العربً وهً األجزاء الصحراوٌة الٌوم لجو

 خالل عصر البالٌستوسٌن الذي سمً بالعصر المطٌر 

  وتتمثل تكوٌنات هذا الزمن فً الرواسب النهرٌة كرواسب نهر النٌل و دجلة و الفرات إلى جانب

الكثبان الرملٌة فً الصحراء العربٌة االفرٌقٌة و الرواسب التً تمأل االودٌة الجافة و التكوٌنات 

 درجات البحرٌة التً تمتد على ساحل البحر األحمرالمرجانٌة و الم

  هناك عالقة قوٌة بٌن التكوٌنات الجٌولوجٌة و الثرروة المعدنٌة حٌث أن دراسة التكوٌنات

 الجٌولوجٌة داخل الوطن العربً تلقً الضوء على المعادن الموجودة فٌه ومناطق وجودها 

  كالذهب و النحاس والحدٌد وفً التكوٌنات ففً التكوٌنات األركٌة نجد تركز المعادن الفلزٌة

 الرسوبٌة تتركز المعادن الالفلزٌة مثل البترول و الملح الصخري و الفوسفات

  ولكن قد توجد المعادن الفلزٌة فً صخور متحولة عن أصل رسوبً حٌث أن التحول أدى إلى

بعض المعادن  استخالص بعض المعادن الفلزٌة أو بسبب الثورانات البركانٌة حٌث نجد عروق

 الفلزٌة بٌن الصخور الرسوبٌة 

  وقد اثر التكوٌن الجٌولوجً للوطن العربً على تشكٌل سطحه من خالل مجموعة من العوامل

 أهمها:

وتتمثل فً أكبر صدع فً العالم وهو الصدع اإلفرٌقً العظٌم والذي شطر الوطن العربً إلى  الحركات الصدعٌة .1

قسمٌن شرقً و غربً وتشغل األغوار الٌابسة و المسطحات المائٌة كالبحر المٌت و البحر األحمر و ارتفعت حول 

 هذا الصدع على طول امتداده سالسل جبلٌة فً القسم األسٌوي و القسم اإلفرٌقً.



الحركات االلتوائٌة الحدٌثة حٌث ٌظهر أثرها فً األطراف الشمالٌة الشرقٌة و الشمالٌة الغربٌة من الوطن العربً   .2

 على شكل ساللسل جبلٌة

الثورات البركانٌة التً رافقت الحركات الصدعٌة و االنكسارٌة كما هو الحال فً بعض جبال الٌمن أو جبال االحجار  .3

ٌرة األرضٌة و جنوب سورٌا و شمال األردن و غرب و جنوب السودان وبعض و الحرات فً غرب شبة الجز

 الجهات فً صحاري لٌبٌا و الجزائر

أدت عوامل الحت و اإلرساب الرٌحً فً المناطق الصحراوٌة إلى تكوٌن مساحات رملٌة واسعة كالكثبان و العروق  .4

 و السالسل الجبلٌة المتقطعة.

ً غٌرت سطح األرض فً بعض أجزاء الوطن العربً فتكونت السهول الساحلٌة عوامل الحت و اإلرساب المائً الت .5

 و السهول الفٌضٌة كالسهول النٌل و دجلة و الفرات 

 


