
 المحاضرة الثالثة: اغلفة االرض
ة( تتشكل االرض من اربعة انظمة مفتوحة ) اي تغٌر فً كل من الطاقة والمادة(  بٌنما النظام المغلق)تغٌر بالطاقة وال ٌوجد تغٌر فً الماد

 اما النظام المعزول )ال ٌوجد تغٌر فً المادة والطاقة(. هذه االنظمة تشمل : 

 وهو خلٌط الغازات التً تحٌط باألرض.   :Atmosphereالغالف الجوي (1

 وٌشمل كل المٌاه االرضٌة.  Hydrosphereالغالف المائً:  (2

 جمٌع المواد العضوٌة لألرض والمواد العضوٌة الغٌر متحللة.  Biosphereالغالف الحٌوي:  (3

 السطح.  ىوٌشمل الجزء الصلب لألرض وٌمتد من النواة ال Lithosphere or Geosphereالغالف الصخري:  (4

هذه االغلفة تعمل بحٌث كل غالف ٌعمل بشكل مفرد اضافة الى تداخل هذه االغلفة مع بعضها وترابط وتشكل نتائج معقدة حٌث تتدرج 

 . وتتداخل مع بعضها وخصوصا الغالف الحٌوي

 وتشمل هذه الدورات:  Earth cyclesهذه االغلفة تقودنا الى تشكٌل دورات ارضٌة 

؛ الكتل المائٌة وخصوصا حٌث الطاقة الحرارٌة من الشمس وتشمل حركة المٌاه.  Hydrolic cycle الهٌدرولوجٌة:الدورة  (1

 المحٌطات تكون مسٌطرة على على التجوٌة وتؤثر على توزٌع األنطقة المناخٌة.

رة الصخرٌة من الصخور حٌث تتشكل الدو. والتً تظهر العالقات ما بٌن الصخور المختلفة Rock cycleالدورة الصخرٌة:  (2

(؛ والصخور الرسوبٌة وتكون اما فتاتٌة او ترسٌب كٌمٌاوي او كٌما حٌاتً؛ magmaالنارٌة والناتجة من تبلور الصهٌر)

 والصخور المتحولة والناتجة من التغٌر للصخور بالحرارة والضغط. 

وهً مرتبطة الدورة التكتونٌة وتشٌر الى الحركة والطاقة الناتجة من حركة الصفائح.  Tectonic cycleالدورة التكتونٌة:  (3

بالدورة الصخرٌة والتً تنتج من حركة صفائح االرض نتٌجة الطاقة الحرارٌة الهائلة من باطن قشرة االرض والجزء العلوي 

الضعف فً اقشرة االرضٌة مما ٌودي الى تشكل  من الجبة حٌث ترتفع هذه الحراره الهائلة عن طرٌق الصدوع واشقوق ومواقع

االنزالقٌة المتحولة ؛ وهذه الصدوع ثالث انواع من الصفائح المتحركة وهً الصفائح المتباعدة والصفائح المتقاربة وصفائح 

ة ولسن محٌطٌة ؛ وهً ما تعرف دور –محٌطٌة او صفائح قارٌة  -محٌطٌة  قارٌة او صفائح -الصفائح قد تكون صفائح قارٌة

 ( collision( وتجمع او تراكم )subductionوانغمار)( او انفصال؛ spreadingوالتً تشمل تباعد)

 

وٌتشكل من الغازات واالبخرة التً تكونت حول  ²كم 323لغ متوسط سمكه \وهو النطاق الخارجً لالرض الذي ٌبا :الغالف الجوي

االرض وسطح االرض من خالل الٌنابٌع والبراكٌن الحارة وكذلك تبخر  كوكب االرض وكذلك االبخرة والغازات المنبعثة من جوف

 المسطحات المائٌة اضافة الى وجود االتربة والغبار والرمال الدقٌقة الحجم 

اضافة الى  Co2, H2oمن وبقٌة الغازات االخرى تشكل  O=21%، االوكسجٌن   =N %70ٌتشكل الغالف الجوي بشكل رئٌسً من     

 وكذلك بخار الماء.   Ne, Heوجود الغازات الخاملة 

 وٌنقسم الغالف الجوي الى ثالث اغلفة جوٌة اعتمادا على تنوع الغازات والخصائص العامة.  

 وتتمٌز :  Troposphere    طبقة التربوسفٌر الطبقة السفلى : (1

 % من الغالف الجوي. 05-%03تشكل حوالً  (1

 كم من سطح االرض 16-8تمتد من  (2

 صفات وتركٌب هذه الطبقة مهمة فً العملٌات الجٌولوجٌة  (3

 كلما اتجهنا نحو االعلى. مئوٌة لكل كٌلومتر  6ºتنخفض درجة الحرارة لهذه الطبة بمعدل  (4

فً جزءة االسفل اما  Co2ٌتمٌز التركٌب الغازي لهذه الطبقة بالتجناس التام من جزء الخر حٌث ٌتمٌز بوجود بخار الماء ،  (5

 .  Co2الجزء االعلى فٌتمٌز بالندرة لبخار الماء و

 ( اضافة الى وجود حبوب لقاح وبكترٌا. ³سم1( ذرة غبار لكل )253333تتمٌز بوجود كمٌة كبرى من الغبار قد ٌصل الى ) (6

 وتتمٌز هذه الطبقة :  Stratosphereطبقة ستراتوسفٌر: طبقة غالف الجو العلٌا  (2

 كم( فوق سطح االرض.  83 -48وتمتد من ارتفاع ) (1

 مئوٌة  35ºترتفع درجة الحرارة لتصل الى  (2

 تخلو من حصول االعاصٌر والعواصف داخل نطاقها  (3

 ملم.  063ملم فً حٌن الضغط الجوي على سطح البحر ٌصل الى  2و1انخفاض الضغط الجوي ٌصل الى  (4

 وهً طبقة مانعة لوصول االشعة البنفسجٌة  O3تتمٌز بوجود طبقة االوزون  كم 48الجزء االسفل من هذه الطبقة على ارتفاع  (5

 

1 



 الطبقة المتاٌنة وتتمٌز :  : Inosphereطبقة االنوسفٌر  (3

 كم(  323 -83(وتبدا من ارتفاع)1

 ( تمثل الغالف او الغطاء الخارجً للغالف الجوي 2

 ( تعتبر هذه الطبقة موصلة جٌدة للكهرباء وذلك لوجود االشعة الكونٌة واالشعة تحت البنفسجٌة 3

 ( طبقة االنوسفٌر والطبقة الستراتوسفٌر لها االثر الكبٌر فً المغناطٌسٌة االرضٌة والمجال الكهربائً 4

 ند هذه الطبقة ٌحصل توهج للشهب والنٌازك ٌحول دون وصولها الى سطح االرض.  (5

 عموما اهمٌة الغالف الجوي تتمثل بما ٌلً من الناحٌة الجٌولوجٌة  

ٌلعب الغالف الجوي دور كبٌر فً العملٌات الجٌولوجٌة من تشكٌل مظاهر سطح االرض من تفاعل الهواء مع صخور  (1

عملٌات التعرٌة والتجوٌة وخصوصا التجوٌة الكٌمٌاوٌة  وتحلل الصخور وتفتتها وافضل مثال هو القشرة االرضٌة  اثناء 

 تشكل غطاء التربة الذي ٌعلو الغالف الصخري وذلك بفعل العملٌات الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة.  

االمطار وتشكل المجاري  ٌلعب الغالف الجوي دور فً تساقط االمطار نتٌجة تكاثف االبخرة وتضاغطها وتجمعها حٌث تسقط (2

 والبحٌرات والثالجات.  والسٌول

 1/233ٌلعب الغالف الجوي دور كبٌر فً تلطٌف درجة الحرارة وعدم سقوط اشعة الشمس بصورة مباشرة حٌث ٌصل  (3

 % من كمٌتها نتٌجة الانعكاسات34ملٌون من الحرارة الكلٌة الغازٌة الشمسٌة حٌث تفقد هذه االشعة فً الجو ٌصل الى 

 هذه االشعة اثناء عبورها طبقات الجو العلٌا. 

وبخار ماء والتً تعتبر من العناصر المهمة ال إدامة الحٌاة لجمٌع   O, Co2ٌعتبر الغالف الجوي وما به من غازات  (4

 الكائنات الحٌة من حٌوان وانسان ونبات. 

 

 : الغالف المائً

 وٌتشكل هذا الغالف من مٌاه المحٌطات ، بحار ، بحٌرات ، انهار وكتل جلٌدٌة  (1

 كذلك ٌشمل الغالف المائً المٌاه الجوفٌة التً تخلل الصخور المسامٌة وتترسب داخل الصخور  (2

 % من المساحة االجمالٌة للكرة االرضٌة 03تشغل  المسطحات المائٌة حوالً اكثر من  (3

قع الى اخر تبعا لكمٌة االمالح المذابة فهناك المٌاه العذبة ، مٌاه البحر المغلقة، البحار المفتوحة والتً ٌختلف نوع المٌاه من مو (4

 تعتبر اقل ملوحة من البحار المغلقة. وتزداد ملوحة البحار المفتوحة من مٌاه المحٌطات. 

 ٌحوي ماء المحٌط على االمالح التالٌة:  (5

   NaCl=77%                              MgCl2=10.8%                                MgSo4=4.7                                     

      CaSo4=3.9%                  K2So4=2.4                       CaCo3=0.35%        MgI2=0.2%                         

ات واالمالح الذائبة ٌحوي على انواع من الكائنات الحٌة والدقٌقة لجسٌمات الغٌر عضوٌة كذلك ٌحوي البحر  والمحٌط اضافة الى الغاز

 العالقة . 

 اهمٌة الغالف المائً:  

دور كبٌر بشكل مباشر وغٌر مباشر فً العملٌات الجٌولوجٌة حٌث ٌلعب االمطار، الثلوج، الثالجات، االمالح ٌلعب الغالف المائً  (1

 البحرٌة والبحٌرات والمٌاه الجوفٌة فً نحت الصخور وتفتتها وتحللها من ناحٌة اخرى. 

 ر الرسوبٌة. ٌقوم المٌاه اضافة اضافة الى عملٌة التحلل والتفتت تقوم بعملٌة النقل لتشكل الصخو (2

الموجودة فً البحار والمحٌطات دور فً تشكٌل طبقات الصخور الرسوبٌة حٌث تقوم  CaCo3اٌضا تلعب كاربونات الكالسٌوم  (3

الحٌوانات البحرٌة باخذ هذه االٌونات من البحر وتقوم فً بناء هٌكلها ثم بعد موت هذه الهٌاكل واالصداف تتشكل طبقات صخور 

 رسوبٌة عضوٌة. 

 

  ف الصخري:الغال

من القشرة والجبة والنواة وتم الحصول المعلومات عن االغلفة للكرة  Lithosphereٌتشكل الغالف الصخري  

االرضٌة وذلك من خالل البحوث والدراسات النظرٌة والعلمٌة حٌث تم التعرف على هذه االغلفة من خالل ثالث امور 

 وهً: 

 3.3فً حٌن كثافة الجبة  ³غم/سم 2.0فة كثافة القشرة االرضٌة التباٌن فً الكثافة : حٌث التباٌن بالكثا (1

وعلٌه  ³غم/سم3اذا معدل كثافة القشرة االرضٌة والجبة هو  ³غم/سم 5.5ومعدل كثافة االرض  ³غم/سم

 .                                                                                                     ³غم/سم12نستنتج كثافة النواة 

                                           2   



: اما النٌازك فهً تتشكل من الحدٌد والنٌكل لذا تعتبر اصل االرض وكما ذكرنا تشٌر النٌازك الى العمر النٌازك  (2

         مرتبطة بعمر االرض فالتركٌب الكٌمٌاوي والمعدنً مطابق لنواة االرض والجبة                                                        او

: اما الدراسات الزلزالٌة تعتبر الجزء المهم للتعرف الى باطن االرض حٌث الموجات  الزلزالٌة الدراسات( 3

. الموجات الجسمٌة اي الموجات التً تسٌر فً باطن االرض  جات جسمٌة وموجات سطحٌةالزلزالٌة تنقسم الى مو

وموجات  P- waveوهً عبارة عن موجات مرنة تسٌر فً باطن االرض وتقسم الى موجات ابتدائٌة او اولٌة 

الثانوٌة وتسٌر حٌث الموجات االولٌة من اسمها تصل الى مرصد الزالزل اوال اي قبل الموجات S- wave ثانوٌة 

 بشكل او بمسار موازي الى ال اتجاه الموجة مثل الموجة الصوتٌة وتكون سرٌعة اي اسرع من الموجة الثانوٌة

 . وتسٌر فً جمٌع المواد الصلبة والسائلة والغازٌةوتعتبر موجات انضغاطٌة 

ٌئات بصورة عمودٌة على تكون ابطا سرعة من الموجات االولٌة وتسٌر الجز S- waveاما الموجات الثانوٌة 

اتجاه الموجة مثل الموجة الضوئٌة وهً موجات قص حٌث تسٌر بموازة السطح اي تمثل المركبة االفقٌة وهذه 

ع او السائل حٌث معامل القساوة للماء ٌساوي صفر             الموجات تسٌر فقط فً االوساط الصلبة وال تسٌر فً المائ

استكشاف اجزاء االرض فان هذه الموجات ال تمر بالجزء االعلى من النواة  مما  لذا فان هذه الموجات عندما تم

مادة سائلة. اضافة الى تزاٌد سرعة الموجات مع العمق مما ٌدل  outer coreٌدل على ان نواة االرض الخارجٌة 

 على زٌادة الكثافة مع العمق. 

 ٌسًتتشكل من اربع طبقات رئ  1اذا اغلفة االرض كما فً الشكل 

                                                                                                                                .الداخلً للب ا- أ

                                                                                                                                    .الخارجً للب ا- ب

                                                                                                                                           .لجبةا- ج

 .لقشرة ا- د

                                                                                                                                                          Inner core  :الداخلً للب ا- أ

                                                                                                                      جسم وهو.  األرض مركز فً الداخلً اللب
                           وذات                                                                                                         ،والنٌكل بالحدٌد غنً صلب، كروي

                     (ناتجة من                                                                                                                     ³غم/سم15كثافة عالٌة تصل الى)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (                    1-2)شكل كم 2432 قطره الضغط العالً

                                                                                                                                                                   Outer core :الخارجً للب ا- ب.

                                                                                                                               اللب هً الداخلٌة بالنواة المحٌطة المناطق
                                                                                                                                           حوالً سمكها مائعة فلزٌة طبقة الخارجً،
  المجال أن ٌعتقد (2-2)شكلكم.2203
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 3-شكل المائع الحار، الخارجً اللب فً بالحدٌد  الغنٌة المواد فً نشٌطة اضطرابٌة حركة بواسطة لد تو   أن لألرض المغناطٌسً

                                                                                                                                                                                       Mantel :الجبة- ج

                                                                                                                                                 ، الجبة هو الخارجً اللب وراء ما
                                                                                                                                             كم 2885 حوالً سمكها صلبة صخرٌة طبقة

                                                                                                                            حجم نسبة %   82 من من أكثر الجبة وٌتضمن
                                                                                                                                                4-شكل األرض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 المعادن من الجبة تشكل التًالصخور  وتتكون

                                                                                                                                         .والمغنٌسٌوم بالحدٌد غنٌة هً التً  السٌلٌكاتٌة

                                                                                                  القشرة القشرة، هً الخارجٌة الطبقة: لقشرة ا( د
                                                                                                                        0 حوالً من تتراوح والتً جدا رقٌقة الخارجٌة

   5-شكل  كم 03 من أكثر إلى كم

                                                                                                                                         :إلى األرضٌة القشرة تنقسم 
                                                                                                                القارٌة المناطق، معظم فً: القارٌة القشرة (1

                                                                                                        تتجاوز قد لكنها سماكة، كٌلومترا 53 حوالً
                                                                                                                            . البارزة الجبال مناطق فً كم 03 لقشرةا

                                                                                                                   أنواع من العدٌد من القارٌة القشرة تتكون
                                                                                                                 القشرة فً شٌوعا األكثر من واحدة .الصخور

وذات كثافة                                                                                                           . النارٌة الصخور جرانٌت هو  العلٌا
                  اقل من القشرة المحٌطٌة وغنٌة بعناصر السلكون                                                                                  

(                                                                                                      felsic (والبوتاسٌوم والصودٌوم )حامضٌة( 

                                                                                                                                                                                                                                             تارٌخ معقد.  وذات

                                                                                                                          القارٌة، القشرة مع مقارنة: المحٌطٌة القشرة 2

   م                                                                                                                            ك 0 والمتوسط تماما، رقٌقة المحٌطٌة القشرة
                                                                                                                القشرة ذلك، إلى باإلضافة .السماكة فً فقط

                                                                                                                           كونها تكوٌنها، فً جدا موحدة هً المحٌطٌة
                                                                                                                                   الداكن الناري البازلت من تتكون أساسا

                                                                                                             وزن( كثافة أقل هً القارٌة الصخور المتوسط، فً
                                                                                                                             المحٌطٌة، الصخور من) متساوٌة كمٌة فً أقل
                                                                                                                                                                 قاع من السفلً الموقع جزئٌا ٌفسر ما وهو

                                                                                                                       .              القاراتمع  مقارنة المحٌط
                   اضافة الى انها ذات كثافة اعلى من القشرة القارٌة                                                                              

                                                                                                                           Maficوغنٌة بالمعادن الفرومغنٌسٌة 

 6-شكل وذات تارٌخ بسٌط

                                                                                                                 فقد لألرض، رئٌسٌة طبقات أربع إلى باإلضافة
                                                                                                  باطن من األخرى األقسام من اثنٌن العلماء حدد

                                                                                                                                                                  :االرض

                                                                                                                                             Asthenosphere .االنسٌاب غالف -ه 

                                                                                                                وبٌن ،ةالعلوٌ جبةال داخل االنسٌاب غالف ٌقع
                                                                                                                                                                      مواد من وٌتكون( كم663-133)األعماق
                                                                                                                البطٌئة الحركة على قادرة وهً ساخنة، صخرٌة

 0-شكل جدا

                                                                                                                            Lithosphere    .       .الصخري الغالف-و

                                                                                                                                                 .الصخري الغالف ٌسمى االنسٌاب غالف فوق ٌقع

                                                                                                                                                                   الفوقٌة والقشرة العلوي الوشاح ٌتضمن وهو
                                                                                                                         النقٌض وعلى وقوٌة صلبة، طبقة انه على وٌتصرف

                                                                                                        باردة صخور من ٌتكون ألنه قوي الصخري الغالف
نسبٌا                                                                                                                التحتٌة، الضعٌفة الساخنة، المنطقة من
                                                                                                    الصخور أن الجٌولوجٌا علماء اكتشف وقد 0-شكل

                                                                                                                   للقشرة تسمح االنسٌاب غالف داخل الضعٌفة
 4        8-شكل.للتحرك (الصخري الغالف) الصلبة الخارجٌة
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