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  لثالثاالفصل 

.الكرانيتية وعالقتها بظاهرة التحول 

   تعتبر الصخور الكرانيتية صخورا صهارية بلوتونية، ناتجة عن تبريد وتصلب صهارة في:مقدمة
  .وهي المكون األساسي للقشرة القارية.  العمق         
  ؟بظاهرة التحول عالقتها وما هيظروف تشكل الصخور الكرانيتية؟ فما هي           

Ι –  الكرانيت االناتيكتيLe granite d'anatexieمثال كرانيت أوريكا العليا :  

1 لوحة 1وثيقة :مالحظات میدانیة.

  .يرتبط كرانيت ستي فاطمة بصخور شديدة التحول مثل الغنايس وبعدة تشوهات على شكل فوالق أساسا
تتشكل منطقة المرور  حيث ،بين استسطاح الكرانيت والصخور المتحولة المجاورةال توجد حدود واضحة 

 وسيطة عبارة عن خليط من الكرانيت تشكيالتمن ) الغنايس(من الكرانيت إلى الصخور المجاورة 

migma= خليط .(والغنايس تسمى بالميكماتيت = mélange.( وهي تدل على نهاية المتتالية التحولية 
  . ظروف االنصهارإلىروف التحول مرورا من ظ

1 لوحة 2وثيقة  :مةبعض خصائص الصخور المستسطحة بمنطقة ستي فاط.

تتكون من المرو والفلدسبات، ومناطق ) كرانيتية ذات بنية محببة ( تتميز الميكماتيت بتعاقب مناطق فاتحة 
  ).البيوتيت (  السوداء عبارة عن مستويات مسطحة تتميز بوجود الميكا) متحولة ) داكنة 

بنية مورقة مميزة  وتم االنتقال من إاليتبين من المالحظة المجهرية أنه كلما اقتربنا من الكتلة الكرانيتية، 
  .للغنايس، نحو بنية محببة مميزة للكرانيت
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ــة لون هذه الخريط **
ــة حدد خصــائص  الكرانيــت المستســطح فــي هــذه المنطق **

ــة . ــخور المتحول ــه بالص وعالقت
26

ــت جزء مــن خريطــة جيولوجيــة مبســطة لناحيــة أوريكــا العليــا ــطاح الميكماتي ــر الستس منظ
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.مالحظة میدانیة الستسطاح الكرانیت االناتیكتي والصخور المتحولة المجاورة لھ : 1الوثیقة 
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لقول بأن ومن تم يمكن ا.  للكرانيت والغنايس نفس التركيب العيداني، مع اختالف في البنية وقد البلوراتإن
.هذه الصخور لها نفس األصل

خالصة:
 إلى الكرانيت ووجود صخرة وسيطة ) الغنايس(إن المرور التدريجي من الصخور المتحولة
يعني نتج عن تحول : يجعلنا نفترض أن الكرانيت يشكل حلقة قصوى من حلقات التحول) الميكماتيت(

  .د بفعل ارتفاع عامل الضغط أو الحرارة أو هما معاصخرة سابقة الوجو

  بما أن توجيه المعادن يفقد في صخرة الكرانيت، فيمكن أن نفترض أن المرور من الغنايس إلى
يعني أن الصخرة األصلية تنصهر بفعل الضغط والحرارة فتعطي عند : الكرانيت يتم بظهور حالة سائلة

  .كتيي من الكرانيت بالكرانيت األناتنسمي هذا النوع. تبردها الكرانيت

ΙI –األناتيكتية وعالقتها بتشكل السالسل الجبلية :  
2 لوحة 1 أنظر الوثيقة :ظروف تصلب الصھارة الكرانیتیة.

الحظ (كلما انخفضت درجة حرارة تصلب الصھارة الكرانیتیة ) كلما زاد العمق(كلما ازدادت درجة الضغط )1
 فھي 2Km، أما في عمق6Km عندما یكون عمقھاC°700= یتة تتصلب في حرارة مثال أن صھارة كران

.)C°800 تتبلور في حرارة

6Km=  تتبلور ھذه الصھارة ولو لم تفقد بعضا من حرارتھا ویحدث ھذا التبلور في عمق ،عند صعودھا)2
.160MPaوضغط یقدر ب
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ــت ــتالميكماتيـ الكرانيـــ ــايس الغن

مالحظة
الصـــفيحة
الدقيقــة
المجهر        ب

المســـتقطب

ــت بيوتيـ

ــت بيوتيـ

مروبالجيـــوكالز

ــبات فلدسـ
بوتاســي

وصف حالة 
المعادن       

مرو

ــبات فلدسـ
بوتاســي

والبنيـــة

ة       ل لحا ا
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ــة ــة محبب بني

ــلبة ــلبة ص ــائلة+  ص ــائلةس س

ــترح     ــة واق ــة والعيداني ــات البنيوي ــا والمعطي ــا العلي ــة أوريك ــة لمنطق ــات الميداني ــع المعلوم اجم
فرضـية حــول العالقــة بيــن هــذه الصــخور وتشــكل كرانيــت المنطقــة 

( ــة   ــتي فاطم ــة س ــى خصــائص الصــخور المستســطحة بمنطق ــرف عل ــا(لنتع ــا العلي أوريك ).أوریكا العلیا ( صائص الصخور المستسطحة بمنطقة ستي فاطمة التعرف على بعض خ : 2الوثیقة 27
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صھاریة  السطح لذلك نقول أن الكرانیت صخرة تبلور الصھارة الكرانیتیة في األعماق قبل وصولھا إلىت)3
.، وتظھر في السطح بفعل عوامل التعریة صخرة داخلیة النشأةأي بلوتونیة

 إال ناذرا فتعطي یتوفر ال، وھذا C°900لكي تصل الصھارة السطح سائلة یلزم أن تتوفر على حرارة تفوق)4
. بعد تصلبھا صخرة الریولیتحینئذالصھارة 

700عندما تبلغ درجة حرارة الصخور  :خالصة °C وتحت الضغوط السائدة في أعماق المناطق غير 
  ).األناتيكتية ( المستقرة، تخضع النصهار جزئي لتعطي سائال ذا تركيب كرانيتي 

تتركز القطرات األولى من السائل الناتج على شكل أكوام، وتعطي بتبلورها مادة كرانيتية حديثة التكون، 
وعندما تزداد نسبة السائل . تبقى مرتبطة بمادة لم تنصهر بعد، الشيء الذي يفسر تكون صخور الميكماتيت

  .الناتج، يمكنه أن يتصلب في موقعه ليعطي الكرانيت األناتيكتي

2 لوحة 2 أنظر الوثيقة :عالقة الكرانیتیة بالسالسل الجبلیة.

بعض الوحدات الصخرية للقشرة القارية مما طمرؤدي القوى االنضغاطية إلى في مناطق االصطدام، ت 

 في aوالمرحلة " أ" من السهم الممثل في الشكل الجزء (يعرضها لدرجات حرارة وضغط مرتفعين 
  ").ب"الشكل 

 یمثل البیان جانبھ منحنى التصلب الذي یعبر عن الحد الفاصل بین
ودرجة  للصھارة الكرانیتیة حسب الضغطالحالة السائلة والحالة الصلبة 

  .الحرارة
  كیف تتغیر درجة حرارة التصلب بداللة الضغط؟ )1
 لنعتبر صھارة كرانیتیة A 370ضغط    تكونت تحت MPa ودرجة  

.C°700حرارة 
في حالة ذین تتصلب فیھما ھذه الصھارة لحدد الضغط والعمق ال )2

  .درجة حرارتھاصعودھا دون أن تغیر من 
  فسر ظھور الكرانیت في السطح إذن؟كیف ت )3
 في حاالت استثنائیة تصل الصھارة الكرانیتیة إلى السطح،  لتعطي بعد 

.Rhyoliteتصلبھا صخرة الریولیت 
اعتمادا على المبیان جانبھ، حدد درجة الحرارة الدنیا الالزمة لصھارة  )4

  . كرانیتیة لكي تصل إلى السطح 
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.ظروف تبلور الصھارة الكرانیتیة : 1الوثیقة 

أ"من الوثیقة ) 2 و 1(المراحل المناسبة لھا " ب"لشكلي الوثیقة ب  ناس"  
وأعط تعلیقا موجزا تبین من خاللھ ظروف" ب"و " أ"وثیقتین  اربط بین ال  

  .    تشكل الكرانیت األناتكتي وعالقتھ بتشكل سالسل االصطدام
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.عالقة الكرانیت األناتیكتي بسالسل االصطدام : 2الوثیقة 



4  یوسف األندلسي:                       األستاذ                                                                    الكرانیتیة وعالقتھا بظاھرة التحول

 في نهاية التقارب، تشهد السلسلة الجبلية قوى تكتونية تمددية فتصعد الوحدات الصخرية، ينخفض
كتي يتبرد يها بينما تظل درجة حرارتها مرتفعة، مما يؤدي إلى انصهارها الجزئي وتشكل سائال أناتضغط

bوالمرحلة " أ" من السهم الممثل في الشكل الجزء (كتي يفي موقع نشأته ليعطي ميكماتيت وكرانيت أنات
  .")ب"في الشكل 

 ال يستسطحΖѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧήϜϟ ين من تشكلهنذلك بعد ماليين السإال بعد حث الصخور التي كانت تعلوه و.  

ΙII –اندساس الصهارة الكرانيتية وتحول التماس :  
3 لوحة 1 أنظر الوثيقة :دراسة كتلة كرانیت زعیر.
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" ــع  ــن المواق ــدول 7 إلى  1أخذت عينات صخرية م ــن الج ت" ، يبي
: مميزات هذه الصــخور" د"و " ه"والصور  

Cornéenne الصــخرة الهاليــة
صــخرة متحولــة تنتمــي
ــة  ــة الطينيـ للمتتاليـ

حالة    
المعادن       

"ت"

" "ـه

"د"

انطالقــا مــن تحليــل الخريطــة والمقطــع الجيولــوجيين، حــدد خاصــيات
ــة  ــخور المتحول ــه بالص ــير وعالقت ــت زع كراني

ــكل ت"لنأخــذ مجموعــة الشيســت والحجــر الــرملي الســفلي  ، قارن "الش
ــة     ــة الكرانيتي ــن الكتل ــا م ــا اقتربن ــخرية كلم ــات الص ــف العين ــن مختل بي

اجمع كافة المعطيات المتوفــرة، وحــدد نمــط التحــول الــذي خضــعت لــه
الصــخور المجــاورة لكتلــة كرانيــت زعــير

-1

-2

-3'cor' حبيســة لصــخرة هاليــة
.'gra' ــة  ــة كرانيتي ــل كتل داخ
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.العالقة بین الكتلة الكرانیتیة لزعیر والصخور المحیطة :  1الوثیقة 



5  یوسف األندلسي:                       األستاذ                                                                    الكرانیتیة وعالقتھا بظاھرة التحول

  :على مستوى الخريطة والمقطع الجيولوجيين يظهر كرانيت زعير)1

 الصخور المجاورة صريحةبحدود واضحة حيث أن منطقة تماسه مع .  

 منطقة المرور من الكرانيت إلى الصخور المجاورة ال تتضمن صخرة الميكماتيت(متجانس(.  

 في وضع متنافر مع الصخور المجاورة حيث يقطعها ويتموضع وسطها كما لو أنه أزاح جزءا منها
  .وحل محله

 2تتعدى ال(يحيط به حزام من صخور متحولة تسمى بهالة التحول، لها امتداد جغرافي ضيقKm(.
   عطت هذا الكرانيت لم تنشأ في هذانستخلص من هذه المميزات أن الصهارة الكرانيتية التي أ

نقول كرانيت اندساسي ف: دست بين الصخور السابقة الوجودالموضع، بل صعدت من األعماق وان     

(Granite intrusif).

  :ة الكرانيتيةتلكلما اقتربنا من الك)2

يختفي توجيه المعادن.  

يزداد قطر البلورات.  

 وتظهر معادن دالة على تحول ) مثل السيريسيت( تختفي بعض المعادن المميزة لتحول ضعيف
  ).مثل األندلوسيت(وعلى حرارة مرتفعة ) مثل الفلدسبات(شديد 

 ة الكرانيتيةتلكلما اقتربنا من الكشدة التحول تزداد.

تشير الخاصيات المسجلة في الجواب السابق أن التحول تم بفعل الحرارة العالية التي تحررها )3
الصهارة الكرانيتية الصاعدة أثناء تبريدها وفي غياب ضغوط موجهة، يعني يتعلق األمر بتحول حراري 

Métamorphisme.تحول التماس=  de contact

   التي لم تھضم من  وھي بقایا الصخرة األصلیة،قد نصادف داخل الكرانیت االندساسي بعض الحبیسات   :وظة ملح
  . طرف الصھارة الكرانیتیة             

خالصة:
 األعلى، فتخترق صخورا سابقة إلىللصهارة األناتيكتية الساخنة أن تصعد في بعض الحاالت يمكن 
ونظرا للحرارة المرتفعة، تتعرض الصخور المجاورة لتغيرات بنيوية وعيدانية، . هاالوجود، وتتصلب وسط

  . التحول الحراري، ألن عامل الحرارة هو العامل الرئيسي في هذه الحالةأويصطلح عليها تحول التماس 

IV – 2 لوحة 3 أنظر الوثيق :الكرانيت االندساسيو مقارنة الكرانيت األناتيكتي.

ــت   ــام والكراني ــول الع ــن التح ــة بي ــوريا للعالق ــما تص ــالي رس ــع الت ــل المقط يمث
األناتكتي مــن جهــة وبيــن تحــول التمــاس والكرانيــت االندساســي مــن جهــة ثانيــة:

ــاتكتي  ــت أن كراني

ميكماتيـــت

غنــايس

ــت ميكاشيسـ

ــي ــت اندساس كراني

هالة تحول التمــاس

صــخور رســوبية

P

T
حول     ت

عام

انصهار      

T

اعتمادا على هذا الرســم التصــوري، وعلــى معلوماتــك الســابقة، اســتخرج أهــم خصــائص كــل مــن الكرانيــت
ــا بظــاهرة التحــول . ــة كــل منهم ــت االندساســي وعالق ــاتكتيي والكراني األن

33

.ھة وتحول التماس والكرانیت االندساسي من جھة أخرىالعالقة بین التحول اإلقلیمي والكرانیت االناتیكتي من ج : 3الوثیقة 
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:یدرج الجدول التالي العالقة بین نوعي الكرانیت ونوعي التحول المرتبطین بھما

  الكرانيت االندساسي وعالقته بتحول التماس  اإلقليميالكرانيت األناتيكتي وعالقته بالتحول 

  أصل الكرانيت
كتية تتبلور في يتاصهارة ناتجة عن ظاهرة األن

  . تشكلهاموقع

تغادر كتية يتاصهارة ناتجة عن ظاهرة األن

موقعها األصلي، تصعد عبر الصخور التي 

  .تعلوها وتحل محلها

بين العالقة 

كرانيت ال

  تحولوال

  التحولمتتاليةضمن كتي يالكرانيت األناتيدخل 

يشكل حلقة قصوى من درجات  (العام

  ").التحول"

هو المسؤول عن حدوث الكرانيت االندساسي 

  ).هالة التحول(التحول الذي حوله 

المميزات 

الميدانية 

للحدود بين 

الكرانيت 

والصخور 

  .المتحولة

انتقال تدريجي من الصخور المتحولة إلى 

كتي، الحدود غير صريحة تتميز يالكرانيت األنات

بظهور صخرة الميكماتيت، الصخرة المزيج 

  .بين الكرانيت والغنايس

حدود صريحة بين الكرانيت االندساسي 

تتميز الحدود . يط بهوالصخور المتحولة التي تح

بتواجد حبيسات مؤشرة على بقايا صخور أصلية 

  .لم تهضم بفعل الصهارة الكرانيتية المندسة

مميزات 

الصخور 

  المتحولة

  )عام= تحول إقليمي  (متداد جغرافي شاسعا ●

تضم الصخور المتحولة معادن موجهة  ●

تحول . (مؤشرة على ضغط وحرارة مرتفعين

  ) حراري-دينامي 

  .جد محدودمتداد جغرافي  ا●

معادن غير موجهة مؤشرة  تحولهالة التضم  ●

تحول .(على حرارة مرتفعة وضغط منخفض

  )حراري


