علم االرض (الجٌولوجٌا النظري) للمرحلة االولى -قسم العلوم -مدرس ا-لمادة أ .د.بهاء الدٌن مكً فٌروز  -أ م .رحٌم جعفرعزٌز

احملاضزة االوىل
اجليىلىجيا  :كلمة معربة مكونة من مقطعٌن إغرٌقٌٌن هما ( جٌو ) المشتقة من
كلمة  geOوتعنً األرض و( لوجٌا ) المشتقة من كلمة
وعلٌه فان كلمة جٌولوجٌا تعنً علم األرض

 Logosومعناها علم أو منطق ،

ٌهتم هذا العلم بدراسة أصل األرض  ،مكوناتها  ،شكلها  ،تارٌخها  ،والعملٌات التً أثرت وتإثر
على شكلها السابق والحاضر  ،وبمفهوم أدق فعلم األرض ٌتناول القوى الطبٌعٌة التً غ ٌّرت وال
تزال تغ ٌّر كوكبنا وٌدرس التركٌب الكٌمٌاوي للمكونات األرضٌة وٌثبت السجل التارٌخً لعمر
األرض وماضٌها وٌفسر بقاٌا األشكال والبٌئات المتباٌنة التً مرت على األرض  ،وٌبحث عن
دالئل أصل األرض من دراسة األجسام الساقطة من خارج الغالف الجوي.

فزوع علن األرض
لقد تطور علم الجٌولوجٌا لٌشمل فروع عدٌدة ولذلك اتفق العلماء فً اآلونة األخٌرة على إطالق
اسم علم األرض (  )Earth scienceعلى مجموعة العلوم الجٌولوجٌة  ،وٌقسم إلى الفروع
األساسٌة التالٌة :

- 1العلىم اجليىلىجيت

Geological science

وتتعلق بدراسة الجزء الصلب من األرض وتشمل :
أ -الجٌوفٌزٌاء

Geophysics

ب -الجٌولوجٌا (المتحجرات) Geology
ج -الجٌوكٌمٌاء Geochemistry
 -2علم المحٌطات

Oceanography

وٌتعلق بدراسة الغالف المائً ( السائل ) لألرض
 -3علم األنواء الجوٌة

Meteorology

وٌتعلق بدراسة الغالف الغازي (الجوي) لألرض
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فزوع علن اجليىلىجيا
 -1علم الصخور Petrology
 -2علم المعادن

Mineralogy

 -3علم البلورات

Crystallography

 -4علم الطبقات

Stratigraphy

 -5علم المتحجرات Paleontology
 -6علم الجٌولوجٌا التركٌبٌة Structural geology
 -7علم الجٌولوجٌا االقتصادٌة Economic g .
 - 8علم الجٌولوجٌا الهندسٌة

Engineering g.

 -9علم هٌئة األرض Geomorphology
 - 10علم الجٌولوجٌا المائٌة Hydrology
 -11علم جٌولوجٌا النفط Petroleum g.
 -12علم جٌولوجٌا المناجم Mining g.
 -13علم الجٌولوجٌا البٌئٌة Environmental g.
وهناك تفرعات أخرى منها علم الرسوبٌات  ،علم الجٌولوجٌا الزراعٌة  ،علم الجٌولوجٌا
العسكرٌة  ،علم المعادن البصرٌة  ،علم الجٌولوجٌا الطبٌة  ،علم قٌاس عمر األرض .

(( ًبذة تارخييت عي علن اجليىلىجيا ))
بدأ التفكٌر فً الظواهر الطبٌعٌة منذ إن خطى اإلنسان بقدمٌه سطح األرض  ،فقد فطن إلى
المغارات والكهوف لحماٌته من قسوة البٌئة ومن الحٌوانات الكاسرة  ،فكانت نظرته األولى إلى
الصخور والقطع الحجرٌة المترامٌة  ،وبعد أن توصل إلى صالبتها هداه التفكٌر إلى استغاللها فً
صناعة األدوات الزراعٌة أو بعض األسلحة البدائٌة  ،وأخٌرا فً تولٌد الشرارات النارٌة عن
طرٌق احتكاك القطع الصخرٌة  ،وبعد أن توصل إلى النار تطورت أسالٌبه فً اكتشاف المعادن
قسم علماء التارٌخ عصور اإلنسان تبعا لمهارته وكٌفٌة
وصهرها الستخدام الفلزات  ،وهكذا ّ
استغاللها فهناك العصر الحجري والعصر النحاسً والعصر البرونزي .
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اجليىلىجيا يف القزى الثاهي العشز امليالدي
ظهرت مدرستان لها األثر الكبٌر فً وضع علم الجٌولوجٌا فً موقعه الصحٌح هما :
المدرسة النبتونٌه ( المائٌة) سمٌت نسبة إلى اله البحر " نبتون"  ،أسسها العالم
أ-
األلمانً "فٌرنر " الذي ّ
عزى الظواهر الطبٌعٌة واصل الصخور والجبال إلى تؤثٌر الماء فقط ،
حٌث افترض وجود محٌط أولً كان ٌغلف األرض كلها فً بادئ األمر  ،وأدت ترسبات هذا
المحٌط إلى تكوٌن القشرة األرضٌة ثم انحسر بعد ذلك إلى مواقعه الحالٌة وظهرت القارات .
ب -النظرٌة البلوتونٌة ( الباطنٌة ) أسسها العالم االسكتلندي " جٌمس هتن " والتً فسر فٌها
الجبال بواسطة البراكٌن والحركات النارٌة الجوفٌة ،وقد قام "هتن " بوضع نظرٌة (الوتٌرة
الواحدة ) التً تنص على ( إن الحاضر مفتاح الماضً )  ،أي إن جمٌع القوى التً تعمل حالٌا
على سطح األرض كانت كذلك تعمل دائما وباستمرار خالل جزء كبٌر من التارٌخ الجٌولوجً .

اجليىلىجيا يف القزى العشزيي
التطور فً القرن
لقد وضع العلماء فً القرن التاسع عشر مفهوم العمود الجٌولوجً  ،فلقد أدى
ّ
العشرٌن إلى تطور وسائل تحلٌل ووصف الصخور المختلفة  ،فتطور الكٌمٌاء التحلٌلٌة واكتشاف
العالم األلمانً "رونتٌجٌن" فً ( )1895م لألشعة السٌنٌة ساهم فً التعرف على الترتٌب
الداخلً للذرات فً البلورات المكونة للمعادن  ،كما ساهم فً زٌادة فاعلٌة وسائل التنقٌب عن
المعادن االقتصادٌة .
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أما اكتشاف العالم " بٌكرٌل" (  )1895اإلشعاع الذري للٌورانٌوم وهذا مما سهل فً تقدٌر العمر
المطلق للصخور .
ظهور نظرٌة تك تونٌة الصفائح فً الستٌنٌات من القرن الماضً والتً تشٌر إلى إن الكرة
األرضٌة تتكون من ألواح مختلفة كبٌرة األحجام وفً حركة مستمرة تإدي إلى تكوٌن معظم
التضارٌس ألعامه للكرة األرضٌة  ،ولها أهمٌة كبٌرة بحٌث ال تقل عن وضع العمود الجٌولوجً
فً القرن التاسع عشر .

عالقت اجليىلىجيا ببقيت العلىم األخزي
ٌعد علم الجٌولوجٌا من أكثر العلوم التً تربطها عالقات هامة مع العلوم األخرى  ،نتجت عن ذلك
فروع جدٌدة فً الجٌولوجٌا  ،وتعد حلقة اتصال بٌن الجٌولوجٌا وبقٌة العلوم األخرى :
 -1هناك عالقة وثٌقة بٌن علمً الجٌولوجٌا والفٌزٌاء  ،أدى إلى ظهور علم جدٌد ٌسمى علم
فٌزٌاء األرض ( الجٌوفٌزٌاء ) Geophysicsونشؤ هذا العلم عندما دعت الحاجة إلى معرفة
األسرار الموجودة تحت سطح األرض من طبقات وتراكٌب جٌولوجٌة ورسم صورة مفصلة عنها
 ،ولهذا السبب تم االستعانة بعلم الفٌزٌاء وأساسٌاته المختلفة من صوت وكهرباء ومغناطٌسٌة
وهكذا جمع العلمان تحت علم واحد ٌهتم بكل ما هو تحت سطح األرض .
 -2وهناك ارتباط بٌن علم الجٌولوجٌا وعلم الكٌمٌاء  ،أدى إلى ظهور علم آخر ٌسمى علم كٌمٌاء
األرض أو الجٌوكٌمٌاء  Geochemistryوٌختص بجمٌع التحلٌالت
واالختبارات الكٌمٌاوٌة التً تجرى على المعادن والصخور.
-3وهناك ارتباطا بٌن الجٌولوجٌا والعلوم الحٌاتٌة عن طرٌق علم
المتحجرات  Paleontologyالذي ٌهتم بدراسة بقاٌا األحٌاء المختلفة من حٌوانات فقارٌة
وال فقارٌة ونباتات.
 -4وهناك عالقة بٌن الجٌولوجٌا وعلم الفلك وٌسمى هذا العلم الجٌولوجٌا الفلكٌة أو الكونٌة
 Astronomic Geologyالذي ٌختص بدراسة األرض وعالقتها بالنظام الشمسً .
 -5أما علم الهندسة فٌرتبط بعلم الجٌولوجٌا فٌما ٌسمى الجٌولوجٌا
الهندسٌة Engineering Geologyوهو الذي ٌدرس األعمال الهندسٌة  ،والمشكالت
الهندسٌة فً اإلنشاءات وحفر األنفاق والسدود وإقامة المطارات .
ٌ -6رتبط علم الجٌولوجٌا بعلم الجغرافٌة القدٌمة وذلك بدراسة الجٌولوجٌا التارٌخٌة للقشرة
األرضٌة .
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ٌ -7رتبط علم الجٌولوجٌا مع العلوم الزراعٌة بما ٌسمى الجٌولوجٌا الزراعٌة.

كىكب األرض وًشأته
ٌبحث هذا الفرع من علم الجٌولوجٌا والذي ٌسمى بالجٌولوجٌا الكونٌة فً نشؤة األرض
والنظرٌات الخاصة بها  ،فاألرض أحد أعضاء المجموعة الشمسٌة  ،فؤن البحث فً حالتها
السابقة لتكوٌن الصخور الصلبة ٌعتمد على المعلومات التً توصل إلٌها علماء الفلك من دراستهم
للكواكب واألجرام السماوٌة األخرى .

اجملوىعت الشوسيت Solar System
لم ٌعرف سكان األرض أفراد المجموعة الشمسٌة إال بعد جهود مضنٌة من األبحاث الفلكٌة وال
ٌزال الكثٌرمن خباٌا الفضاء الكونً غٌر معروفة لحد اآلن  ،وحتى أٌام العالم
الفلكً غالٌلو ( ) 1642 – 1564لم ٌعرف من كواكب المجموعة الشمسٌة سوى تلك القرٌبة
من األرض أو العظٌمة الحجم .
تعد المجموعة الشمسٌة جزءا صغٌرا من مجموعة كوكبٌة أعظم حجما تعرف باسم مجموعة
المجرة أو درب اللبانة  Milky Way Galaxyولٌس من السهولة معرفة العدد الحقٌقً
للكواكب لكن ٌمكن القول بان هناك أكثر من (  )100ملٌون كوكب فً مجموعة المجرة  ،وٌشمل
الفضاء الكونً على أكثر من ( بلٌون ) مجموعة فلكٌة  ،والذي ٌهمنا فً دراستنا هو المجموعة
الشمسٌة .
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ٌبلغ قطر الشمس نحو (  )1.860.000مٌل وتقدر كتلتها بنحو (  )332.000مرة بقدر كتلة
األرض وهً شدٌدة الحرارة جدا وال تستمد الضوء من كوكب آخر  ،تبلغ درجة حرارة الشمس
 )20ملٌون ْم  ،تتكون من عنصرٌن
حوالً ( ْ )7000م  ،وتزٌد فً باطنها إلى أكثر من (
أساسٌٌن هما الهٌدروجٌن وٌكون بنسبة  %82والهلٌوم بنسبة  %18من كتلتها  ،أما بقٌة
الغازات فتوجد بنسب ضئٌلة  .ترجع قوة الشمس إلى التفاعالت النووٌة فً باطن الشمس بفعل
اشتقاق الهلٌوم من الهٌدروجٌن  ،وكل إشعاع ٌإدي إلى تناقص فً كتلة الجسم المشع ،
فالتناقص التدرٌجً فً كتلة الشمس ٌصل إلى(  )4ملٌون طن من  H2فً الدقٌقة  ،وهذا ال ٌبدو
 10.000/1وٌمكن للشمس أن تحتفظ
حٌث إن نسبة انكماش الشمس حتى الوقت الحاضر
بصورتها الحالٌة لمدة تصل (( )) 30بلٌون سنة.
ٌحٌط بنجم الشمس (  )9كواكب سٌارة وهً كواكب المجموعة الشمسٌة وترتبط بجاذبٌة الشمس
وتدور حول الشمس باتجاه واحد من الغرب إلى الشرق بسرعة (  ) 30 – 3مٌل/ثانٌة وتكون
صغٌرة الحجم قٌاسا إلى الشمس.
 -1عطارد Mercury

 -2الزهرة Venus

 -3األرض Earth

 -4المرٌخ Mars

 -5المشتري Jupiter

 -6زحل Saturn

 -7أورانوس Uranus

 -8نبتون Neptune

 -9بلوتو Pluto

وهناك كتل غازٌة متوهجة تقع بعٌدا عن كوكب األرض  ،وٌقدر حجم بعضها بآالف أمثال حجم
كتلة شمسنا الحالٌة  ،وتعرف هذه الكتل بالسدم ومن أشهرها السدٌماللولبً أو الحلزونً .

جدول ٌبٌن المعلومات الخاصة بكواكب المجموعة الشمسٌة
الكوكب

متوسط
طول فترة
البعد عن
سرعة
الدورة
الشمس
مالٌٌن األمٌال الواحدة حول دوران كل
كوكب
الشمس
مٌل/ثا

عطارد

36

ٌ 88وم

30

الزهرة

67

ٌ 225وم

22
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كثافة
الكوكب
بالنسبة
لكثافة
الماء

كتلة
الكوكب
بالنسبة
لكتلة
األرض

عدد
األقمار
التابعة

3.83

27/1

ـــ

5.21

6/5

ـــ
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األرض

93

سنة

18.5

5.52

1

1

المرٌخ

142

 1.88سنة

15

3.94

9/1

2

المشتري

484

 11.86سنة 8

1.34

318

12

زحل

887

 29.46سنة 6.5

0.69

95

9

اورانوس

1785

 82.02سنة 4

1.36

14 5/3

5

نبتون

2797

164.80

3.5

1.32

17 3/1

2

بلوتو

3670

247.70

3

ـــ

ــــ

ــــ
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الشهب والٌياسك واملذًباث
ٌشتمل الفضاء الخارجً الكونً إضافة إلى النجوم والكواكب السٌارة على أعداد ال حصر لها من
الشهب والنٌازك والمذنبات وٌمكن رإٌتها لٌالًال.
الشهــب ٌ :تراوح حجمها من حجم حبة الرمل إلى حبة الحصى وتكون شدٌدة التوهج وسرٌعة
عند سقوطها صوب كوكب األرض  ،ونسبح فً الفضاء الكونً بسرعة هائلة  ،تإدي هذه
السرعة إلى تحوٌل هذه األجسام إلى أبخرة
وغازات وعدم وصولها إلى سطح األرض ٌ ،رى البعض أن هذه الشهب تمثل بقاٌا صغٌرة
متناثرة من المجموعة الشمسٌة التً تتفتت وتتساقط على سطح األرض  ،بٌنما ٌرى البعض
اآلخر بؤن الشهب تمثل بقاٌا مواد كونٌة مفتتة آتٌة من فضاء خارجً آخر .
أها الٌياسك  :فهً أكبر حجما من الشهب ولذلك فهً ال تحترق كلٌا أثناء عبورها طبقات الغالف
الجوي وتصل بعض أجزاءها إلى سطح األرض  ،وٌختلف وزنها من بضعة أرطال إلى بضعة
أطنان  ،وقد عثر على بقاٌا نٌزك فً جنوب أفرٌقٌا ٌصل وزنه ( ) 60طن .
املذًباث  :تظهر على شكل بقع سدٌمٌة مضٌئة وتعظم درجة توهجها فً رإوسها  ،وٌمتد من
أجسامها السنة أو ذٌول منٌرة فً الفضاء وتدور المذنبات حول الشمس فً مدارات مختلفة
وبسرعة هائلة  ،مثل مذنبات مورهاوس  ، 1908ومذنب هالً ٌ ،تؤلف رأس المذنب من أجسام
كونٌة مختلفة الحجم وتتكون من غازات  COو  H2وعندما تقترب من جسم الشمس ونتٌجة
لحرارتها تحترق المذنبات  ،وٌنبثق منها ذٌول ملتهبة تنٌر الفضاء الكونً  ،وال تنتمً إلى
المجموعة الشمسٌة المعروفة لكون طبٌعة دورانها تختلف عن طبٌعة دوران أفراد المجموعة
الشمسٌة المعروفة  ،لكون طبٌعة دورانها تختلف عن طبٌعة دوران أفراد المجموعة الشمسٌة .
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تعزيف الكىكب  : Planetهو ذلك الجسم البارد الصغٌر نسبٌا الذي ٌدور حول جسم ساخن
أكبر حجما ًال (النجم) تحت تؤثٌر مجاله ألجذبً .
تتكون معظم النجوم من كمٌات متقاربة من المادة وال تقل كتلتها عن عشر كتلة الشمس ولكنها
تتفاوت فً أحجامها وكثافاتها عن الشمس  .وهناك ثالثة أنواع أساسٌة من النجوم
وفقا ًال لحجومها  ،فمنها األقزام البٌضاء  ,والنجوم المتوسطة البٌضاء اللون والصفراء  ،ومنها
الشمس والنجوم الضخمة الحمراء .

طبيعت األرض
األرض كوكب من المجموعة الشمسٌة ٌبلغ متوسط قطرها نحو (  )7927مٌل وٌزٌد طول قطرها
االستوائً على طول قطرها القطبً بنحو (  )27مٌل  ،وتدور األرض حول الشمس دورة كاملة
فً عام واحد مما ٌنجم عن ذلك تكوٌن الفصول األربعة  ،وان دوران األرض حول محورها ٌتم
خالل ٌوم واحد ٌنشؤ عنه تعاقب اللٌل والنهار .

أغلفــت األرض
بعد انفصال الكرة األرضٌة عن الشمس بدأت مكوناتها المختلفة بالبرودة التدرٌجٌة كما ساعدت
عملٌة دوران كوكب األرض حول محوره على ترتٌب المواد المكونة لها فً صورة نطاقات أو
أغلفة  ،وهكذا اتجهت المواد الثقٌلة الوزن العظٌمة الكثافة صوب مركز األرض  ،بٌنما احتلت
المواد الخفٌفة الوزن الثقٌلة الكثافة األجزاء العلٌا من الكرة األرضٌة وهكذا  ،إضافة إلى عملٌات
البرودة التدرٌجٌة والمإثرات الخارجٌة إلى تشكٌل األرض فً صورة أغلفة كبرى ٌتؤلف منها
كوكب األرض وهذه األغلفة .
شكل ٌمثل أغلفة الكرة األرضٌة
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وهي أغلفت الكزة األرضيت
 -1الغالف الجوي Atmosphere
 -2الغالف المائً

Hydrosphere

3الغالف الصخري Lithosphere
 -4جوف األرض Centro sphere
وهناك غالفا ًال آخرا ال ٌمكن فصله فً غالف مستقر وهو الغالف الحٌوي
ٌلعب دورا رئٌسا فً كل األغلفة وٌكون مشتركا معها جمٌعا .

 Biosphereألنه

الغالف اجلىي
وهو النطاق الخارجً لألرض ٌ ،بلغ سمكه نحو (  )200مٌل  ،وٌتكون هذا الغالف منذ نشؤته
بفعل الغازات واألبخرة التً تكونت حول كوكب األرض أثناء البرودة التدرٌجٌة له  ،وٌتكون من
الغازات األولٌة التً بقٌت فوق القشرة األرضٌة فً مراحل تكوٌنها ،عالوة على الغازات التً
تندفع من باطن األرض خالل البراكٌن والٌنابٌع الحارة والغازات الناتجة عن تبخر المسطحات
المائٌة .
ٌتكون الغالف الجوي أساسا من غازات األوكسجٌن والنٌتروجٌن بنسبة  %99والغازات األخرى
بنسبة %1وكما ٌلً :النٌتروجٌن  %78.03األوكسجٌن  %20.96أركون %0.093
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ثانً اوكسٌد الكربون %0.030
فالمجموع الكلً

% 99.124

الهٌدروجٌن %0.011
وهناك نسبة ضئٌلة من االمونٌا وبعض الغازات الكبرٌتٌة .

وقد قسم إلى طبقات :

طبقات الجو
ٌتكون الغالف الجوي من خمسة طبقات رئٌسٌة تتداخل فً بعضها مما ٌجعل الفصل بٌنها غٌر
ممكن تقرٌبا وهذه الطبقات هً:

- 1التروبوسفٌر(/)Troposphere
10كم وتحدث فٌها
وهً الطبقة التً تبدأ من سطح األرض وتمتد إلى ارتفاع حوالً
معظم التغٌرات الجوٌة التً نلمسها ٌومٌا .وهً الطبقة التً تحتوي على معظم بخار الماء
واألكسجٌن (  )O2وثانً أكسٌد الكربون (  )CO2وتتركز فٌها أنشطة اإلنسان .أغلب
الدوار (التروبوسفٌر) ،ألن حوالً  %99من الماء المتواجد فً
السحب تكون فً المتكور ّ
الغالف الجوي ٌكون فً هذه الطبقة .تقل فٌها درجات الحرارة مع زٌادة االرتفاع.

- 2الستراتوسفٌر(: )Stratosphere
 50كٌلو متراًال
سمكها حوالً
الدوار (التروبوسفٌر) ،و ُ
وهً الطبقة التً تعلو المتكور ّ
سمكها حوالً 10كم كما تقدّ م) ،أي تصل إلى حوالً
تقرٌبا فوق طبقة التروبوسفٌر (التً ُ
 60كم فوق سطح البحر .وتتمٌز هذه الطبقة بخلوها من التقلبات المختلفة أو العواصف.
وٌوجد بها حزام ٌُعرف بطبقة االوزون التً تمتص األشعة فوق البنفسجٌة ذات الطاقة
العالٌة وتحولها إلى حرارة ،فتحمً سطح األرض من مخاطر األشعة فوق البنفسجٌة.
ولهذا تزداد درجة الحرارة كلما ارتفعنا فً طبقة المتكور الطبقً (الستراتوسفٌر) .على
الرغم من ارتفاع هذه الطبقة عن سطح البحر إال أنها تتمٌز بدرجة حرارة مرتفعة بسبب
وجود طبقة االوزون (  )O3والتً ٌبلغ سمكها حوالً  30كلم والتً تقوم بحجب األشعة
فوق البنفسجٌة التً تصدر من اإلشعاع الشمسى.

 - 3المٌزوسفٌر(.)Mesosphere
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هً ثالث طبقات الجو بعد الستراتوسفٌر (المتكور الدوار) واالستراتوسفٌر وٌتراوح
20كم فوق
سمكها حوالً
ارتفاعها مابٌن  80إلى  85كلم عن سطح البحر ،أي أن ُ
الستراتوسفٌر .والمٌزوسفٌر هً أبرد طبقة فً الغالف الجوي حٌث ٌُمكن أن تصل درجة
الحرارة إلى °100 -م (تحت الصفر) فً هذه الطبقة .تتمٌز هذه الطبقة بارتفاع درجة
حرارة الهواء فً قسمها السفلً ثم تنخفض بالتدرٌج مع االرتفاع إلى أعلى النهاٌات
العلٌا للطبقة .تحترق معظم الشهب والنٌازك الساقطة والمتجهة إلى سطح الكرة األرضٌة
فً هذه الطبقةٌ .ساعد االمتداد العظٌم للغالف الجوى فً الفضاء إلى احتراق المالٌٌن من
الشهب وحماٌة الحٌاة على األرض.

 – 4الثرموسفٌر(: )Thermosphere
ٌشكل الطبقة الرابعة من الغالف الجويٌ .رتفع المتكور الحراري فوق سطح البحر إلى ارتفاع
ٌتراوح بٌن  500كم عندما تكون الشمس نشٌطة ،وبٌن  1000كم عندما تكون الشمس هادئة.
وبذلك ٌتراوح سمكها فوق حد مٌزوبوز بٌن  670 -420كم على التوالً .وال ٌوجد بٌنها وبٌن
الطبقة الجوٌة التً تلٌها حد حراري ،ولذلك تحدد قمتها بحد ثرموبوز على أساس تركٌبها
الغازي .تثبت درجة حرارتها عند درجة الحرارة  ْ 93-مئوٌة لعدة كٌلومترات فً أسفلها ثم تتزاٌد
تدرٌجٌا ًال مع االرتفاع خاللها ،إذ تبلغ نحو  ْ 700مئوٌة عند ارتفاع  300كم ،لكنها قد تناهز
 ْ 2000مئوٌة عندما تكون الشمس نشٌطة وتظل درجة الحرارة على وضعها حتى نهاٌة المتكور
الحراري وخالل الطبقة الجوٌة التً تلٌها .وٌبدو واضحا ًال أن اسمها قد أشتق من كلمة
( )Thermoاإلغرٌقٌة والتً تعنً حارا للداللة على شدة الحرارة فٌهاٌ.كون الهواء رقٌقا فً
هذه الطبقة ،وتحدث ظاهرة الشفق القطبً (األورورا) (باإلنجلٌزٌة )aurora :أي األنوار التً
تظهر فً القطب الشمالً والقطب الجنوبً فً المتكور الحراري (الثرموسفٌر).
تقع محطة الفضاء الدولٌة فً هذه الطبقة ،أي فً المتكور الحراري (الثرموسفٌر).
هناك طبقة تسمى األٌونوسفٌر(الغالف االٌونً) ) (باإلنجلٌزٌة )Ionosphere :وهً الطبقة
التً تعلو االستراتوسفٌر من ارتفاع  80كٌلومتر تقرٌبا وحتى  360كٌلومتر أو أكثر وتتمٌز تلك
الطبقة بخفة غازاتها وٌسود فٌها غاز الهٌدروجٌن والهٌلٌوم.

 - 5اإلكسوسفٌر): )Exosphere
(الطبقة األخٌرة الخارجٌة) من الغالف الجوي (تشكل طبقة إكسوسفٌر الطبقة األخٌرة الخارجٌة
من الغالف الجوي ،وقد أشتق اسمها من كلمة “  ”Exoالتً تعنً خارج .تمتد طبقة إكسوسفٌر
مرتفعة فوق طبقة ثٌرموسفٌر وحتى نهاٌة الغالف الجوي عند ارتفاع ٌناهز  64400كم .وتصبح
جزٌئات الهواء نادرة الوجود فً طبقة إكسوسفٌر إلى حد إنها تعد غٌر موجودة ،فمثالًال ،عند
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أسفلها من الممكن أن تنطلق ذرة غازٌة نحو  10كم قبل أن تصطدم بذرة غازٌة أخرى .وعادة
ٌعرف العلماء المسافة التً تقطعها الذرات الغازٌة قبل أن تصطدم مع ذرة أخرى بالممر الحر.
الرطوبة الجوٌة
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الغالف املائي Hydrosphere
وٌتكون من مٌاه البحار والمحٌطات واألنهار وكتل الجلٌد القارٌة وٌشمل المٌاه الجوفٌة  ،وقد
 )%70.8من المساحة
دلّت الدراسات على ان المسطحات المائٌة تشغل مساحة تقدر بـ (
اإلجمالٌة لسطح الكرة األرضٌة  ،وال تزٌد مساحة الٌابس عن (  )%29.2من مساحة األرض
والتً تقدر بـ ( )510ملٌون كم  .2وٌختلف نوع المٌاه من مكان آلخر  ،وذلك تبعا ًال لكمٌة األمالح
المذابة  ،فمٌاه األنهار معظمها عذبة  ،أما البحار المغلقة نزداد درجة ملوحتها عن البحار
 )%2من
المفتوحة واألخٌرة تزدادملوحتها عن المحٌطات  ،ولٌس المحٌط كله ماء بل إن (
حجمه ٌتكون من غازي النٌتروجٌن واألوكسجٌن والغازات األخرى الذائبة بالماء  ،وٌحتوي ماء
المحٌط كذلك على (  )%3.5من وزنه أمالح ذائبة معظمها من كلورٌد الصودٌوم  NaClوكما
ٌلً حسب نسب التركٌز :
كلورٌد الصودٌوم
%10.87

كلورٌد المغنسٌوم

%77.75 NaCl

كبرٌتات المغنسٌوم MgSO4
%3.6
الكالسٌوم CaSO4

%4.73

كبرٌتات

كبرٌتات البوتاسٌوم K2SO4
%34
الكالسٌوم CaCO3

% 2.46

كربونات
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برومٌد المغنسٌوم

MgBr2

% 21

وتحتوي مٌاه البحار والمحٌطات على أنواع من الكائنات الحٌة والدقٌقة والجسٌمات غٌر
العضوٌة عالقة بها .وعلى الرغم من تعدد العوامل التً نإثر فً تشكٌل سطح األرض  ،إال إن
فعل الغالف المائً المباشر وغٌر المباشر من أهم هذه العوامل جمٌعا ًال  ،وٌتمثل العمل الذي
تقوم به األمطار والثلوج والثالجات واألمواج والبحٌرات والمٌاه الجوفٌة فً نحت الصخور
وتفتٌتها من ناحٌة  ،كما تقوم هذه المفتتات باالنتقال من مكان إلى آخر وإرسابها فً صورة
طبقات رسوبٌة مرة أخرى .

الغالف الصــخزي
وهو القشرة األرضٌة الصلدة التً ٌظهر جزء منها على سطح األرض مكونة القارات وقٌعان
المحٌطات  ،وٌسمى هذا الغالف الصخري بالقشرة األرضٌة  ،وٌتراوح سمكه بٌن (  5كم فً
المحٌط الهادي  60 -كم فً المناطق الجبلٌة العالٌة)  ،وٌتكون من أنواع مختلفة من الصخور
الرسوبٌة والنارٌة والمتحولة وتغطٌها طبقة سطحٌة رقٌقة تسمى التربة وٌختلف سمكها من
مكان آلخر .
وفً أسفل التربة ٌمكن تقسٌم الغالف الصخري إلى طبقتٌن رئٌسٌتٌن تختلفان من حٌث الكثافة
وطبٌعة تركٌبها المعدنً :
طبقة السٌال (  )Sialالطبقة السطحٌة للغالف الصخري ٌ ،تكون من
-1
2.8
صخور كراناٌتٌة فاتحة اللون وتتركب من سلٌكات االلمنٌوم وٌبلغ متوسط كثافتها (
غم/سم ) 3وٌتراوح سمكها (  )15 – 2كم  ،وتكون رقٌقة أسفل البحار والمحٌطات ومعدومة فً
المحٌط الهادي .
طبقة السٌما ( ٍ  )Simaوتقع أسفل طبقة السٌال  ،وتكون أعظم كثافة من سابقتها
-2
3
 3.4غم /سم ) وتتكون من
لكونها تتركب من معادن ثقٌلة حٌث تزداد كثافتها عن (
سٌلٌكات المغنسٌوم  ،وتسمى الطبقة البازلتٌة حٌث ٌقترب تركٌبها من التركٌب المعدنً لصخور
البازلت ٌ ،بلغ سمك طبقة السٌما
( )25- 20كم .
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باطــي األرض
ٌعد للعالم ( موهور فٌتشك ) الٌوغسالفً الفضل فً معرفة أسرار باطن األرض باستخدام سرعة
الموجة الطولٌة والعرضٌة الزلزالٌة  ،فقد لوحظ إنهما تتخذان مسافات مباشرة خالل األرض
وتزداد سرعة سرٌانها مع العمق حتى تصل عمق (  )35كم ثم ٌتغٌر سلوك هذه الموجات عند
هذا العمق  ،وهذا ٌإدي إلى إن هناك تغٌراًال فً خصائص مادة األرض فً هذا العمق وهذا ما
سمً (طفرة موهو) وهو السطح الذي ٌفصل بٌن القشرة األرضٌة والجبة  ،وان عمق هذا السطح
الفاصل لٌس ثابتا ًال بل انه ٌختلف من قارة إلى أخرى وٌتراوح بٌن ( )48 – 35كم .
 )2900كم اعتمادا على سرعة األمواج
وتم التوصل إلى وجود انقطاع مماثل على عمق (
الزلزالٌة وٌسمى بطفرة (جوتنبرج) نسبة للعالم األمرٌكً جوتنبرج عام  1920وهذا االنقطاع
ٌفصل بٌن الجبة ولب األرض  ،واعتمادا على هذه الدراسات الزلزالٌة ٌمكن تقسٌم باطن األرض
إلى قسمٌن رئٌسٌن هما الجبة ولب األرض

أ -ألجبــه

Mantle

وتقع أسفل الغالف الصخري أو القشرة الخارجٌة لألرض وهً صخرٌة وأعظم سمكا ًال  ،تتكون من
معادن وصخور أكثر كثافة وثقال من القشرة الخارجٌة  ،وٌقدر سمكها (  )1800مٌل  ،وتتراوح
كثافة المواد ألمكونة لها من (  )8- 5غم /سم 3وٌوجد هذا النطاق على عمق (  )400 – 30كم ،
وٌطلق على السطح الفاصل بٌن القشرة الخارجٌة لألرض وطبقة الجبة باسم ( حد موهــو) .
وتشٌر الزٌادة فً سرعة الموجات الزلزالٌة إلى زٌادة المعادن الحدٌدٌة والماغنٌسٌة أي
الصخور القاتمة اللون  ،وقد تم التعرف على طبقتٌن مختلفتٌن من نطاق الجبة هما :
اوالًال  :العلوٌة وتكون أكثر قتامه فً اللون وأكثر كثافة وقاعدٌة وتسمى طبقة البرٌدوتٌت
ثانٌا  :الداخلٌة أو السفلٌة فتكون من خلٌط من المعادن القاعدٌة وفلز الحدٌد وتعرف باسم
باالساٌت .

ب -لب األرض

Core

ٌلً الجبة نحو األسفل وٌمتد من عمق (  )1800مٌل حتى مركز األرض (  )3950مٌل وٌتكون
من مواد أعظم ثقالًال وكثافة ومتوسط كثافته (  10غم /سم  ، ) 3تتكونكٌمٌاوٌا من مركبات الحدٌد
والنٌكل مع بعض الفلزات كالكروم والكوبالت وٌرى البعض إن لب األرض ٌقسم إلى نطاقٌن :
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علم االرض (الجٌولوجٌا النظري) للمرحلة االولى -قسم العلوم -مدرس ا-لمادة أ .د.بهاء الدٌن مكً فٌروز  -أ م .رحٌم جعفرعزٌز

أوال  :اللب الخارجً وٌتكون من مادة سائلة تبلغ كثافة موادها حوالً ( 12غم /سم )3حٌث
تتكون من خلٌط من فلزي الحدٌد والنٌكل  ،وٌبلغ سمك هذه الطبقة ( )2267كم .
ثانٌا  :اللب الداخلً وٌتكون من مواد صلبة من الحدٌد والنٌكل وذات كثافة عالٌة تصل (  17غم/
3
سم
تحت ضغط عالً ٌبلغ أكثر من ( )3مالٌٌن مرة بقدر الضغط الجوي على السطح .
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