
   - عشر العلمي الثاني الصف    -اجليولوجيا   

   القباب امللحية   -الثانوية"    الرتاكيب اجليولوجية 3ورقة حتليلية  رقم "    

 تركيب جيولوجي  ينشا عن انسياب كتلة ملحية في طبقات الصخور الرسوبية التي تعلوها .: ؟  ما القباب الملحية.  س

الملح اقل كثافة من الصخور الرسوبية ”تتكون بفعل اختالف الوزن النوعي بين الملح والصخور الرسوبية   : طريقة تكون القباب الملحية -

بسبب انه عند األعماق تصبح حرارة الملح عالية وبالتالي يزداد حجمه وتقل كثافته بينما الصخور الرسوبية أعاله تمتلك أصال ” التي تعلوه 

 لمتكون بثقل الرواسب .كثافة اكبر مع العمق بسبب الضغط ا

حالة اختالف الكثافة تمثل حالة من عدم االستقرار إذ أن الملح يمتلك طفوا موجبا أي أن المواد ذات  :  الطفو الموجب للقباب الملحية  -

ندما تتجاوز قوة الطفو وع“ مثل محاولة إبقاء بالون مملوء تحت الماء” الكثافة المنخفضة تحاول أن ترتفع فوق المواد ذات الكثافة العالية . 

 الموجب مقاومة الملح تكون كافية لرفع الطبقات العليا التي فوق صخور الملح ففي هذه الحالة سوف تتكون التراكيب الملحية .

 صور القباب الملحية  :

 اختراق الصخور الرسوبية . : تتكون باندفاع الملح خالل طبقات الصخور الرسوبية بسرعة مما يؤدي إلى  القباب الملحية االختراقية .1

 : تتكون عندما يندفع الملح فيؤدي إلى ثني طبقات الصخور الرسوبية التي تعلوه دون اختراقها . القباب الملحية غير االختراقية .2

 سم سنويا . 1أن القباب الملحية تنمو بمعدل أقل من   هل تعلم :

 مكونات القبة الملحية  : - 

 مطواة  .الصخور الرسوبية ال .1

 صخور الغطاء . .2

 اللب الملحي . .3

 األهمية االقتصادية لقباب الملح :

 أماكن تجمع النفط . . .1

 الحصول على معدن الكبريت والجبس من صخورها  . .2

 يستخرج من اللب ملح الطعام  . .3

 وجود التراكيب الملحية  :

 ج المكسيك وإيران والخليج العربية وشبة الجزيرة العربية وتونس .مثل  الجولف كوست  بالواليات المتحدة األمريكية وخلي 

 كما في جزيرة صير بني ياس في إمارة أبو ظبي وإيران .  ظاهرة على السطح 

 كما في الواليات المتحدة والمكسيك   غير ظاهرة على السطح. 

  

  

 

 


