الفصل الثاني

اﻟﺘﺤﻮل وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺼﻔـﺎﺋﺢ .
مقدمة :الصخور المتحولة ھي صخور ناتجة عن تحول في الحالة الصلبة لصخور سابقة الوجود،
تحت
تأثير تغير عوامل الضغط والحرارة خالل تشكل السالسل الجبلية.
 فما ھي الخاصيات البنيوية والعيدانية للصخور المتحولة المميزة لمناطق الطمرواالصطدام؟
 ما ھي ظروف التحول وما ھي عالقتھا بتكتونية الصفائح؟ -كيف يمكن للصخرة المتحولة أن تختزن ظروف تحولھا؟

 – Ιالصخور المتحولة المنتشرة بسالسل االصطدام.
 1دراسة خريطة جيولوجية لمنطقة  Bas Limousinبجبال األلب :وثيقة  1لوحة .1
اللوحــــــــــة 1
الوثيقة  :1خريطة جيولوجية مبسطة لمنطقة  Bas Limousinبفرنسا تنتمي لجبال األلب ) سالسل االصطدام (.

N 5Km
St.Sylvester
*

كرانيــــــت اندساســــــي
ميكاشيســــــــــت
غنـــــايس
أمفيبوليــــــــــــت

Ambazac
*

*
Bourganeuf

وإكلوجيـــــــت
ليبتينيــــــــــــــــت
غنـــــايس ذو عيـــــون
)كلوكوفــــــــان(
كرانيــــــت
خريطـــــة جيولوجيـــــة مبســـــطة
لمنطقـــــة Bas Limousin
 Limogesبفرنســــــــا تنتمــــــــي لجبــــــــال
*
األلــــب

صـــــف استســـــطاح الصـــــخور المتحولـــــة بھـــــذه المنطقـــــة مـــــن السلســـــلة األلبيـــــة
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باإلضافة إلى التشوھات التكتونية ،تتميز سالسل األلب الناتجة عن االصطدام باستسطاح صخور ذات
تركيب عيداني مميز تسمى صخورا متحولة )  :( Roches métamorphiquesالميكاشيست،
الغنايس ،األمفيبوليت والليبتينيت والتي تتداخل مع الكرانيت.
 2الخصائص البنيوية والعيدانية والكيميائية للصخور المتحولة :وثيقة  2لوحة .1
التنضد:

الشيستية:

التوريق:

ھو نوع من التطبق تبينه مكونات
الصخرة وھو ناجم فقط عن ظاھرة
الترسب.

توريق أقل أو أكثر دقة تكتسبه
للصخور المتحولة بفعل عامل الضغط،
ويختلف عن التطبق كما يمكن أن
يتجزأ إلى صفائح منتظمة.

بنية واضحة في بعض الصخور
المتحولة حيث يضاف إلى الشيستية
تمايز معدني بين األسرة ينتج عنه
تكوين وريقات.

الصفحة - 225 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

اللوحــــــــــة 2
االصطدام.
الصخور
مميزات
تعرفبعـبعض
الوثيقة 2
االصـــــطدام
مناطقمنـــــاطق
في فـــــي
المتواجدةــــرة
ــــخور المنتشـ
ــــيزات الصـ
ــــض ممـ
ــــرف :علـــــى
لنتعـ

الشيســــــت األخضــــــر

17
الغنـــــــايس

الميكاشيســـــــــــت

مالح ظة
الصــــخرة
بــــــــالعين
المجـــردة
سريســـــــــيت
مالح ظة
الصـــــــــفيحة )ألــوان زاھيــة(
+
الدقيقــــــــة
كلوريــــــت
بـــــالمجھر )لـــون أخضـــر(

المســـــــــتقطب

وصـــف حالـــة
المعـــادن
المعــــادن موجھــــة علــــى شــــكل صــــفائح

شيستيةشيســــــــــتية
تنضــــــــــد -

البنيــــــــة
التركيـــــــــب
العيــــــــداني

معـــــادن طينيـــــة )كلوريـــــت ســــــــيلكات
وسيريســـــــــــيت(
ألـــــومين

ميكــــا

مرو
)لــــون منطفــــئ(

مرو

ميكــــا
بيوتيــــــــــت
وموســـــــــكوفيت
)ألــوان زاھيــة(
أســرة مــن المــرو وأســرة مــن
البيوتيــــــــــــت والموســــــــــــكوفيت

فلدســــــــــبات
تعاقــــب أســــرة فاتحــــة مكونــــة مــــن
المـــــرو والفلدســـــبات مـــــع أســـــرة
داكنـــــة مكونـــــة مـــــن البيوتيـــــت

االنفصام (
توريق ) سھلة
شيستســــــــــة

لالنفصام (
قابلة
ـــــق
توريق ) غيرتوريـ
مـــــرو  +يوتيـــــت
فلدســــــــــبات
بيجــــــادي
ســــــــــليمانيت

مرو
بيوتيــــــــــت ســــــــيلكات
ألـــــومين
بيجــــــادي
60,9%

ســــــــيلكات
ألـــــومين

68,7
16,2%
4,1%
3%

60,2%
SiO2
20,9%
19,1%
التركيـــــــــب Al2O3
4,1%
3,7%
الكيميــــــــــائي FeO
4,1%
3,7%
K2O
* * قـــارن بيـــن ممـــيزات ھـــذه الصـــخور.
* * تتشــــــكل الصــــــخور الطينيــــــة فــــــي قســــــمھا الكبــــــير مــــــن ســــــيلكات األلــــــومين .اقــــــترح فرضــــــية حــــــول العالقــــــة بيــــــن
ھــــذه الصــــخور والصــــخور المتحولــــة.

 نالحظ أن العينات الصخرية تختلف من حيث البنية والتركيب العيداني:
• الشيست األخضر :بنية شيستية ويتشكل من السيريسيت والكلوريت.
• الميكاشيست :بنية مورقة قابلة لالنفصام ،وتتشكل من البيوتيت والموسكوفيت والمرو.
• بنية مورقة غير قابلة لالنفصام ،وتتشكل من الميكا والمرو والفيلدسبات.
فعند االنتقال من الشيست إلى الميكاشيست إلى الغنايس:
• تزداد بنية الصخور تعقيدا :من التنضد إلى الشيستية إلى التوريق.
• تختفي بعض المعادن وتظھر أخرى.
• تتشكل ھذه الصخور من نفس العناصر الكيميائية لكن بنسب مختلفة.
 تتميز ھذه الصخور المتحولة )شيست ،ميكاشيست ،وغنايس( بوجود أو غياب بعض المعادن مع أن
لھا نفس التركيب الكيميائي العام.
إن أھم المعادن المكونة لھذه الصخور المتحولة ھي عبارة عن سيليكات األلومين .إذا علمنا أن
الصخور الطينية تتشكل أساسا من سيليكات األلبومين ،يمكن افتراض أن العينات المدروسة ھي ناتجة
عن تحول صخور طينية.
الصفحة - 226 - :
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 – IΙالصخور المتحولة المنتشرة بسالسل الطمر.
 1استسطاح بعض الصخور المتحولة الشاھدة عن طمر قديم :وثيقة  1لوحة .2
اللوحــــــــــة 2
الوثيقة : 1

Genève

N

*

فرنســـــــا
سويســـــــرا
*
Briançon
* Turin
Pelvoux

جبـــــل فـــــيزو

++

* * صـــــف توزيـــــع الصـــــخور المتحولـــــة الممـــــيزة لمطقـــــة
الطمـــرمن خـــالل قـــراءة ھـــذه الخريطـــة

*
Gronoble

األحــــواض الھامشــــية لمجــــال األلــــب
حــدود المجــال المطــوي مــن
السلســـــــــلة
صــــخور مطويــــة وغــــير متحولــــة
األوفيوليــــــــت )غــــــــابرو
وبيريـــــــــدوتيت متحـــــــــوالن(
تحـــــول ذو درجـــــة ضـــــعيفة
مجـــــال الشيســـــت األخضـــــر
مجــــــال الشيســــــت األزرق ذي
كلوكوفــــــــان
18
مجــــال اإلكلوجيــــت
 ++مجــــال مــــافوق الضــــغط العــــالي
خريطـــــة جيولوجيـــــة تظھـــــر توزيـــــع
بعــــــض الصــــــخور المتحولــــــة المرتبطــــــة
بمنطقـــــة الطمـــــر بجبـــــال األلـــــب

تتميز مناطق الطمر الحالية بظروف مالئمة لتشكل الصخور المتحولة ،إال أنه يصعب مالحظتھا
ودراستھا لوجودھا في األعماق ،لذلك يتم اللجوء إلى دراسة الصخور المستسطحة بمناطق الطمر
القديمة.
تبرز الخريطة تمنطقا في توزيع الصخور المتحولة حيث ننتقل تدريجيا من مجال الشيست األخضر
نحو مجال الشيست األزرق ثم إلى مجال اإلكلوجيتات المتداخلة مع األوفيوليت.
ان وجود االكلوجيت المتميز بمعدني البجادي  Grenatوالجادييت ) Jadeiteكلينوبيروكسين صودي(،
والتي تتشكل في ظروف ضغط عالية ،لشاھد على حدوث طمر سابق لسالسل االصطدام.
 2خصائص الصخور المتحولة لمناطق الطمر :وثيقة  2لوحة .2
 رغم اختالف بنيتھا وتركيبھا العيداني ،فان لھذه الصخور نفس التركيب الكيميائي العام .إذن
الصخور الرسوبية والبلورية لمنطقة األلب الفرنسي االيطالي خضعت للتحول ،ودرجة ھذا التحول
تختلف حسب المناطق.
 تفيد ھذه المعطيات بأن لھذه الصخور أصل مشترك حيث نتجت كلھا عن تحول صخرة الكابرو.
يتبين إذن أن تشكل السلسلة األلبية كان مسبوقا باختفاء المحيط األلبي نتيجة طمر صفيحة صخرية
تحت أخرى ،وانتھت القارتان المحمولتان على ھاتين الصفيحتين باالصطدام ،وھي ظروف مالئمة
لتكون صخور متحولة.
الصفحة - 227 - :
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بظاھرة الطمر
والمرتبطة
األلب
المنتشرة بجبال
المتحولة
الصخور
مميزات
علـــــى بعض
لنتعـــــرف :تعرف
الوثيقة 2
والمرتبطـــــة .بظـــــاھرة الطمـــــر اللوحــــــــــة 2
األلـــــب
بجبـــــال
المنتشـــــرة
المتحولـــــة
الصـــــخور
ممـــــيزات
بعـــــض

الغــــــــــابرو األفيوليــــــــــتي

مالحظــة
الصـــــخرة
بــــــــالعين
المجـــردة

الشيســــــــــت األزرق ذي كلوكوفــــــــــان
وإبيــــــدوت

Cpyr
)داكــن(
Glau
) أزرق
داكــن(

)فــــــاتح(
Plag
Cpyr

Glau
Grenat
)سداســــي
أضـــالع
أســـود(

Epi
S

Cpyr

Jad

بيجــــــادي Grenat :
جادييــــــت Jad :
)=كلينوبيروكســــــــــــــــــين(

كلوكوفــــــــانGlau :
إبيــــــدوتEpi :
ســـــــــــبينيلSp :

كلينوبيروكســــــــــــــــــينCpyr :
بالجيـــــــــوكالزPlag :

التركيــــــــب
الكيميــــــــــائي

jad
)أخضـــر(

Grenat
)أحمر(

مالحظــة
الصـــــــــفيحة
الدقيقــــــــة Plag
بـــــالمجھر
المســـــــــتقطب

التركيــــــــب
العيـــــــداني

اإلكلوجيــــــــت ذات
بيجــــــادي وجادييــــــت

لھــــذه الصــــخور نفــــس
التركيــــــــــب الكيميــــــــــائي
المبيـــــن فـــــي الجـــــدول جانبـــــه 12,7% 14,2% 47,1%
SiO2

Al2O3

MgO

FeO

CaO

Na2O

K2O

11%

9,9%

2,2%

0,4%

* * قـــارن بيـــن ممـــيزات ھـــذه الصـــخور.
* * مـــــا المعلومـــــات اإلضـــــافية الـــــتي يمكـــــن استخالصـــــھا مـــــن وجـــــود الغـــــابرو األوفيوليـــــتي بھـــــذه المنطقـــــة
ومــــا عالقتــــه بالصــــخور المتحولــــة المجــــاورة لــــه؟
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 – IIΙعوامل التحول.
تنتج الصخور المتحولة عن تحول في الحالة الصلبة لصخور سابقة الوجود ،تحت تأثير عاملي الضغط
والحرارة.
 1تجارب الكشف عن ظروف التحول:
أ – تأثير الضغط :تجربة  Daubréeأنظر الشكل أ وثيقة  1لوحة .3
يالحظ طھور شيستية على مستوى الطين المتدفق من ثقوب االسطوانة ،وتكون متعامدة مع اتجاه قوة
الضغط .كما أن صفائح الميكا تصفف في اتجاه الشيستية.
ب – تأثير الحرارة:
 - aتجربة طھي االجور:
بعد تسليط درجة حرارة مرتفعة على عجين الطين يتم الحصول على اجور يفقد خالله الطين لدونته
حتى لو أضفنا إليه الماء من جديد ،و ھذا يعني أن الحرارة المرتفعة أحدثت تغيرا نھائيا في خصائصه
دون حدوث االنصھار ،و تبين التفاعالت التالية بعض التحوالت العيدانية خالل ھذه الظاھرة:
كاولينيت
)سيليكات ألومين مميه(

500 °C

الصفحة - 228 - :

)سيليكات
ميتاكاولنيت
ألومين غير مميه(

870 °C

)سيليكات
ميليت
ألومين غير مميه(

األستاذ  :يوسف األندلسي

 - bتجربة  :Winklerأنظر الشكل ب وثيقة  1لوحة .3
يتبين من خالل ھذه التجارب أنه عند ارتفاع درجة الحرارة تخضع الصخرة الصلبة لتغيرات عيدانية
حيث تظھر معادن و تختفي أخرى .إذن فالحرارة مسؤولة عن ھذه التغيرات في الحالة الصلبة.
ج – تأثير الحرارة والضغط :تجربة  Richardsonومساعدوه أنظر الشكل ج وثيقة  1لوحة .3

يتبين من معطيات التجربة إن لكل معدن ظروف حرارة وضغط يكون خاللھا في حالة استقرار ،حيث
أن تغير ھذه الظروف يؤدي إلى تحوله إلى معدن آخر .وظروف استقرار كل معدن تشكل ما يسمى
مجال استقرار المعدن.
مثال عند مرور صخرة من الظروف  Aإلى الظروف  ،Bيظھر أوال معدن الديستين ،ومع تزايد
درجات الحرارة يختفي الديستين ويظھر السيلمانيت.
إن تواجد معدن معين من ھذه المعادن في صخرة ما ،يشھد على ظروف معينة للضغط والحرارة،
خضعت لھا الصخرة )تواجد الدستين مثال  ضغط مرتفع( ،بذلك تنعت ھذه المعادن بالمعادن
المؤشرة.
اللوحــــــــــة 3
الوثيقة  : 1معطيات تجريبية

"أ"

تـــــــأثير الضـــــــغط :تجربـــــــة Daubrée

تــــــأثير الضــــــغط والحــــــرارة :تجربــــــة  Richardsonومعـــاونوه

أخضــــع الباحــــث  Daubréeخليطـــــا مـــــن الطيـــــن وصـــــفائح أخضـــــع ھـــــؤالء البـــــاحثون عينـــــات مـــــن خليـــــط ســـــيلكات األلـــــومين
بلوريــــة مــــن الميكــــا لضــــغط عــــال بواســــطة مكبــــس
لدرجــــــة حــــــرارة وضــــــغط مــــــرتفعين ومتغــــــيرين فاســــــتطاعوا
داخـــــل أســـــطوانة بقاعـــــدتھا ثقـــــوب مســـــتطيلة الشـــــكل
تحديــــــد مجــــــال اســــــتقرار المعــــــادن الثــــــالث :األندلوســــــيت
يوضـــــح الرســـــم أســـــفله معطيـــــات ونتـــــائج ھـــــذه التجربـــــة .الديســـــــــــتين والســـــــــــيلمانيت
بدايـــــة
تمثــــل الخطــــوط المســــتقيمة حــــدود مجــــال اســــتقرار كــــل معــــدن
ـــــــة
التجربـ
ويعــــبر الخــــط الفاصــــل بيــــن مجــــالين عــــن الظــــروف الالزمــــة
نھايـــــــة
مكبــــس
لكـــــي يتـــــم التفاعـــــل العيـــــداني وبالتـــــالي تحـــــول معـــــدن إلـــــى
التجربــــــــة
آ خر
أســــطوانة
500
1000
طيــــن أضــــيفت لــــه
صــــــفائح الميكــــــا
ثقـــــب
مســـــــتطيل

تـــــدفق طيـــــن
مــــورق )شيســــت(

تــــــأثير الحــــــرارة :تجربــــــة Winkler
"ب"
أخضـــع  Winklerصـــــخورا طينيـــــة لضـــــغط ثابـــــت2 :
كيلوبـــــار مـــــع ارتفـــــاع تـــــدريجي لدرجـــــة الحـــــراة:
 عنــد :570°Cتظھـــــر معـــــادن جديـــــدة مثـــــل البيوتيـــــت
واألندلوســـــــيت حســـــــب التفاعـــــــل
2Kbar
أندلوســــــــيت
كاولينيـــــــــت
570°C
 عنــد :700°Cيبــــــدأ االنصــــــھار الجــــــزئي فيصــــــبح الوســــــط مكونــــــا
مــــن جــــزأين :جــــزء صــــلب يضــــم البيوتيــــت
والســـــــيليمانيت وجـــــــزء ســـــــائل.

الصفحة - 229 - :

0

الحـــرارة
°C

أندلوســــــــيت
Andalousite

معــادن
طينيــــــة

ســــــــــــيليمانيت
Silimanite

*B
"ج"

ديســـــــــتين

* Aظــروف غــير
متوفــــــرة
فــــي
الطبيعـــــــة
الضـــــغط
Kbar

3
6

9

10
20

30
العمـــق
Km

* * حلــــل نتــــائج تجــــارب الشــــكل "أ" و "ب" وحــــدد عوامــــل التحــــول
* * اعــــط التفاعــــل العيــــداني الــــذي يمكــــن أن يحصــــل عنــــد مــــرور
صــخرة مــن الظــروف  Aإلـــى  Bمثال)بيـــــان الـــــش كـــــل ج(.
* * فيــــم يمكــــن أن يفيــــد تواجــــد معــــدن مــــن معــــادن ســــيلكات
األلــــومين فــــي صــــخرة معينــــة؟ بــــم يمكــــن نعــــت ھــــذه المعــــادن؟ 20

األستاذ  :يوسف األندلسي

 2ظروف التحول في الطبيعة:
أ – الضغط :أنظر الشكل أ وثيقة  2لوحة .3
الوثيقة  : 2ظروف التحول في الطبيعة

اللوحــــــــــة 3

ظـــــروف التحـــــول فـــــي الطبيعـــــة؟

21

الحـــرارة؟
"ب"
"أ"
الضـــــغط؟
تتغـــــير درجـــــات الحـــــرارة فـــــي األعمـــــاق )الدرجـــــة الســـــعيرية(
* * الضـــــغط التكتونـــــي :النـــــاجم عـــــن القـــــوى
التكتونيـــــــة فـــــــي المنـــــــاطق الغـــــــير المســـــــتقرة حســــــب التركيــــــب الــــــداخلي لــــــألرض وتوصــــــيلية الصــــــخور
* التركيــــــب الــــــداخلي لــــــألرض.
* * الضـــــغط الصـــــخري P :وزن العمــــود
500
مســــاحة قاعدتــــه =  * Pتوصـــــــيلة الصـــــــخور
1000
للحــــــــــــــــــراة.
الحـــرارة
10
وبـــــذلك تخضـــــع المـــــواد فـــــي بـــــاطن األرض لضـــــغط * الطبيعــــــــة الجيولوجيــــــــة °C
تتناســـــب درجتـــــه مـــــع العمـــــق وكثافـــــة الصـــــخور للمنطقـــــة ،حيـــــث تكـــــون
50°C/Km
20
* * الضــــــــغط الجزيــــــــئي للموائــــــــع البيفرجيــــــــة منخفضـــــة فـــــي المنـــــاطق
20°C/Km
30
تضـــــم الصـــــخور بيـــــن بلوراتھـــــا بعـــــض الموائـــــع المســــــــتقرة جيولوجيــــــــا
10°C/Km
) CO2و  (H2Oتتســــــبب فــــــي ضــــــغط إضــــــافي
ومرتفعـــــة فـــــي المنـــــاطق
40
العمـــق
يســــــمى الضــــــغط الجــــــزئي للموائــــــع.
النشــــــــيطة.
Km
تخضع الصخور في الطبيعة لتغير الضغط حسب:
• الضغط التكتوني :ناتج عن الحركات التكتونية.
• الضغط الصخري :يزداد الضغط مع زيادة العمق ،حيث أن الطبقات الصخرية في باطن
األرض تخضع لضغط مستمر يتناسب مع كثافة الصخور التي تعلوھا .ويسمى ھذا الضغط
بضغط الغالف الصخري.
• ضغط الموائع :يتمثل في الموائع البيفرجية المتواجدة في أعماق األرض ،كالماء وثنائي أكسيد
الكربون ،والتي تغير من ظروف التفاعالت.
أ – درجة الحرارة :أنظر الشكل ب وثيقة  2لوحة .3
تزداد درجة الحرارة مع العمق في باطن األرض ،وتكون ھذه الزيادة ما يسمى الدرجة السعيرية،
وتتغير حسب التركيب الداخلي والطبيعة الجيولوجية للمنطقة.

 – IVمفھوما المعدن المؤشر والسلسلة التحولية.
 1مفھوم التحول والمعدن المؤشر :أنظر الشكل أ ،ب ،ج وثيقة  1لوحة .4
 التحول :ھو مجموعة من التغيرات البنيوية والعيدانية التي تطرأ على صخرة سابقة الوجود
)رسوبية ،صھارية أو متحولة( ،في حالتھا الصلبة ،بفعل عاملي الضغط أو الحرارة أو ھما معا.
 معدن مؤشر :معدن يظھر في ظروف جد محددة لدرجة الضغط والحرارة ،وبذلك فتواجده في
صخرة متحولة يمثل ذاكرة للظروف القصوى للضغط والحرارة التي وصلتھا الصخرة ،مثال تواجد
البيجادي في الصخور المتحولة لمناطق الطمر يعد شاھدا على تعرض ھذه األخيرة لضغط عال.
 متتالية تحولية :مجموعة من الصخور المتحولة المنحدرة من نفس الصخرة األصلية التي خضعت
لدرجات تحول متصاعدة
الطين )األصل(  الشيست  الميكاشيست  الغنايس.
مثال المتتالية الطينية تضم:
الصفحة - 230 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

 2مفھوم سحنة التحول والسلسلة التحولية :أنظر الشكل د وثيقة  1لوحة .4
الوثيقة  : 1مفھوما المعدن المؤشر والمتتالية التحولية.

طيــــــن

شيســــــت

ميكاشيســــــــــت

طيـــن
ألوميــــــني سيريســـــــــــيت
ســـــــيلكات
مميھــة
Ca +
طيـــن
حديـــد كلوريــــــت
مغنـــــيزي

اللوحــــــــــة 4

غنــــــــايس

"أ"
أكتنــــــوت

أندلوســــــــيت
موســـــــــكوفيت
فلدســــــــــبات
بوتاســــــــي

كلوكوفــــــــان

بيجــــــادي
بيوتيــــــــــت

تحـــــول متزايـــــد

متتاليـــــــة تحوليـــــــة لصـــــــخور طينيـــــــة وتركيبھـــــــا
الكيميــــــــــائي
الصـــــخور

التفـــــــــاعالت

المعـــادن
المؤشــــرة

ميكاشيســـــــــت
ذو
موســـــــــكوفيت
ميكاشيســـــــــت
ذو نـــــوعين
مـــن الميكـــا

كلوريــــــت
+
موســـــــــكوفيت

موســـــــــكوفيت
وكلوريــــــت

بيجــــــادي
+
بيوتيــــــــــت

موســـــــــكوفيت
متبـــــق

مرو
+
موســـــــــكوفيت

بيوتيــــــــــت
اختفــــــاء
الكلوريــــــــت

غنـــــايس ذو
نـــوعين مـــن
الميكـــــا

"ب"

صــــــفيحة دقيقــــــة لبازلــــــت محيطــــــي قــــــديم تظھــــــر
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"د"
ســــــحنات التحــــــول بالنســــــبة لصــــــخرة أصــــــلية
"ج" بازلتيـــــــة أو صـــــــخرة كـــــــابرو :سلســـــــلة تحوليـــــــة

* *معتمـــــدا علـــــى األشـــــكال "أ"" ،ب" و "ج" ،اعـــــط تعريفـــــا دقيقـــــا لمفھـــــوم التحـــــول ،المعـــــدن المؤشـــــر والمتتاليـــــة
التحوليـــــــــة
* * معتمــــــدا علــــــى الشــــــكل "د" ،اعــــــط تعريفــــــا لســــــحنة التحــــــول والسلســــــلة التحوليــــــة
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 سحنة التحول :حسب ظروف الضغط ودرجة الحرارة ،تتحدد مجاالت استقرار مجموعة معدنية
معينة تسمى سحنة التحول .وكل صخرة سابقة الوجود خضعت لظروف تحول سحنة معينة ،تظھر بھا
نفس المجموعة المعدنية المميزة لھذه السحنة ،رغم اختالف تركيبھا.
 سلسلة التحول :ھي متتالية السحنات المميزة لصخرة أصلية معينة ،وذلك حسب تغير ظروف
الضغط ودرجات والحرارة .وتمكن من معرفة تطورات الضغط والحرارة التي خضعت لھا الصخرة
األصلية في العمق.
 3خالصة:
لتحديد التركيب العيداني لصخرة متحولة )شيست ،غنايس  (...ننجز صفيحة دقيقة لھذه الصخرة في
المختبر ،وبعد تحديد المعادن المتحولة ،نتعرف على سحنة التحول والمتتالية المنتمية لھا الصخرة ومن
تم نتعرف على الظروف التكتونية التي تشكلت فيھا.

 – Vمفھوم التحول الدينامي والتحول الدينامي الحراري.
 1مجاالت التحول في الطبيعة :أنظر وثيقة  1لوحة .5
اللوحــــــــــة 5

الوثيقة  : 1مجاالت التحول في الطبيعة.
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مجــــاالت التحــــول

وضـــع  Winklerتصــــورا يحــــدد مختلــــف أنــــواع
التحــــول حســــب مجــــاالت تــــأثير عــــاملي
الضــــغط والحــــرارة:
* * فــــي منــــاطق االصــــطدام يحــــدث ارتفــــاع
مــــتزامن لكــــل مــــن الضــــغط والحــــرارة فيكــــون
التحــــول دينــــامي  -حــــراري = إقليمــــي = عــــام
* * فــــي مــــاطق الطمــــر ،يــــرتفع الضــــغط
بســــرعة فــــي حيــــن يكــــون ارتفــــاع الحــــرارة
منخفضــــــا فيحصــــــل تحــــــول دينــــــامي.
* * حــــول الصــــھارات ،تتعــــرض الصــــخور
المحيطــــة الرتفــــاع مفــــاجئ فــــي درجــــة الحــــرارة
الحـــــرارة فيحصـــــل التحـــــول الحـــــراري
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قطعـــة مـــن البازلـــت األلـــبي )خـــالل ظـــاھرة الطمـــر(
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قطعـــــة مـــــن الميكاشيســـــت للغـــــالف القـــــاري )خـــــالل االصـــــطدام(
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مســــار تطــــور التحــــول حســــب الضــــغط والحــــرارة لـــــ:
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يتبين من معطيات ھذه الوثيقة أن تحول الصخور مرتبط بتغير عاملي الضغط والحرارة ،وھذه األخيرة
ترتبط بدينامية الصفائح .وھكذا يمكن تحديد عدة مجاالت للتحول :التحول الدينامي Dynamique
والتحول الدينامي الحراري  Thermo-dynamiqueوالتحول الحراري .Thermique
 2ظروف التحول في مناطق االصطدام :أنظر وثيقة  2لوحة .5
في مناطق االصطدام تخضع الصخور الرتفاع متزامن لكل من الضغط والحرارة نتيجة اصطدام
صفيحتين قاريتين ،فيحصل دينامي حراري ) تحول إقليمي .( Métamorphisme régional
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 3ظروف التحول في مناطق الطمر :أنظر وثيقة  3لوحة .5
في مناطق الطمر تخضع الصخور المنغرزة لضغط عال ،نتيجة طمر غالف صخري محيطي تحت
الغالف الصخري القاري ،في حين يكون ارتفاع درجة الحرارة منخفضا ،فيحصل تحول دينامي.
مالحظة :أثناء صعود الصھارات ،تتعرض الصخور المحيطة بالغرفة الصھارية الرتفاع مفاجئ في
درجات الحرارة ،فيحصل بذلك تحول للصخور المحيطة ،يسمى بالتحول الحراري.
الوثيقة  : 2ظروف التحول في مناطق االصطدام.
تحــــول منــــاطق االصــــطدام
=
تحــــول دينــــامي حــــراري
يعــــود التحــــول فــــي منــــاطق االصــــطدام
إلــــى ارتفــــاع مــــتزامن فــــي درجــــة
الحــــرارة والضــــغط.
ضــــــغط الكتلــــــة الصــــــخرية

اللوحــــــــــة 5
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ضـــــــغط القـــــــوى التكتونيـــــــة
االنضــــــــغاطية
تـــــوازن تضـــــاغطي
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تشــــــكل سلســــــلة االصــــــطدام

اللوحــــــــــة 5

الوثيقة  : 3ظروف التحول في مناطق الطمر.

تحـــول منـــاطق الطمـــر
=
تحـــــــــول دينـــــــــــــامي
ينغـــــرز الغـــــالف الصـــــخري المحيطـــــي
تحـــــت الغـــــالف الصـــــخري القـــــاري،
فتتغـــــــير الظـــــــروف الـــــــتي تخضـــــــع
لھـــــا الصـــــخور المنغـــــرزة كاالرتفـــــاع
الكبــــــير فــــــي الضــــــغط.
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قــــد يحــــدث أن تصــــعد صــــخور
القشـــــرة المحيطيـــــة إلـــــى األعلـــــى
نتيجــــــة ظــــــروف جيولوجيــــــة مختلفــــــة
فيالحـــــظ تكـــــون صـــــخور جديـــــدة
تختلـــــف عـــــن تلـــــك الـــــتي انغـــــرزت العمـــق
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إكلوجيــــــت
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