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      تقدير عمر األرض -:ثالثا

 

الجيولوجيا وتعدد فروعه املختلفة ومحاوالته العلمية الدقيقة إلعطاء زمن  بدأ التفكير العلمي لتقدير عمر األرض بعد تطور علم                        

 -تقريبي لعمر األرض ومن أهم هذه الطرق املستخدمة لتقدير عمر األرض هي : 

 قياس السمك الكلي للطبقات   .1

 

عصر من العصور الجيولوجية الى بعضها ويكون   تعتمد هذه الطريقة على إضافة أكبر سمك للطبقات املتتابعة املختلفة في كل                      

ام  ــــــي كله فإذا قسم هذا السمك الكلي على معدل الترسيب في العــــــــــاملجموع هو السمك الكلي لجميع الطبقات الرسوبية في الزمن الجيولوج

في أنحاء   قدم واحد كل سنتين رفنا أن عملية الترسيب تتم بمعدل ي بالسنين , فإذا عـــــــــــــالواحد فإن العدد الناتج يمثل طول الزمن الجيولوج

ـــــــــــــــــــــ ن العالم ومــــــمتفرقة م مليون سنة   80_100ن قياس السمك الكلي للطبقات الرسوبية في العالم أمكن تقدير عمر األرض بزمن يتراوح بين ـ

  . 
ً

 تقريبا

 على تقدير عمر األرض بهتذه الطريقة منها :  وقد ظهرت بعض اإلعتراضات

افق مما يجعل الرقـــــدم حساب الزمن الذي يمثل فترات إنقطاع الترسيب واملسمى بعــــــــــــــع .أ م السابق أكبر بكثير  ــــــــــــدم التو

 ن الحقيقة . ــــــــــــــــــــــــــــ م

 التي نشأت من أصل رسوبي . لم يدخل في التقدير الصخور املتحولة القديمة .ب

ي الوقت الحاضر تتم بصورة متشابهة في األزمنة ــــإفترضت هذه الطريق لقياس معدل الترسيب في السنة , إن عملية الترسيب ف  ج .

  الجيولوجية القديمة وقد أكدت الدراسات فيما بعد أن رواسب العر الحديث معظمها من النوع الفتاتي في حين أن معظم رواسب

 العصور الجيولوجية القديمة كانت من األحجار الجيرية التي تترسب بصورة أسرع من الرواسب الفتاتية .  

 

 طريقة قياس امللوحة وتقدير عمر املحيط   .2

 

تقدم العالم جولي بهذه الطريقة التي تعتمد على حساب املدة التي إستغرقتها البحار ليتحول ماؤها من عذب الى ملوحنه الحالية .               

ة ــــــــــــــــإن امللح في البحار البد أن يكون قد إنتقل اليها عن طريق األنهار التي حصلت عليها من نواتج تحلل الصخور وعليه فإنه البد أن ملوح

 في املحيطات وقسمت على الزيادة السنوية ف
ً

ـــــــــاملحيطات في إزدياد مستمر . فإذا قيست كمية امللح املوجودة حاليا ي امللوحة فإنه يمكن  ـــــــــــــــــــــ

م  ــــــــــــــــــــــــعمر بهذه الطريقة حيث أن معظن بين العناصر األخرى املكونة لألمالح لحساب الـــــــــــــم  Na حساب عمر املحيط وقد أختير الصوديوم 

 أمالح الصوديوم قابلة للذوبان في املاء .

ن ــــــــــــــــــــــــي تضاف مــة أمالح الصوديوم التـــــــــطن وكمي  1210×  15627فإذا علمنا أن كمية كمية أمالح الصوديوم املوجودة في املحيطات تقدر 

 للبحار واملحيطات تقدر  
ً

  99.4طن ممكن حاصل قسمة القيمة األولى على القيمة الثانية تقدر عمر املحيطات  10 4× 15727األنهار سنويا

 
ً

 مليون سنة 99.4 .مليون سنة تقريبا
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   -كذلك القت هذه الطريقة إعتراضات كثيرة منها : 

 يحتمل أن يكون تصريف األنهار غير ثابت على مر الزمن الجيولوجي .      -أ                     

ن شواطئ البحار وكثير غيره ــــــــــــليس كل أو جميع الصوديوم في األنهار مصدره التحلل ,فمعظمه منقول بالرياح م -ب

من ملح سبق أن ترسب من البحار القديمة ضمن الصخور التي تمر بها هذه األنهار لذلك فإن معدل الزيادة  ىنشأ

 السنوية للصوديوم في الوقت الحاضر أكثر بكثير مما حدث في الجيولوجي القديم . 

 . معدل نقص درجة حرارة االرض3

القرن التاسع عشر وتتلخص نظريته ان االرض اخذت بالبرودة التدريجية   ( في اواخر Kelvinتقدم بهذه الطريقة العالم الفيزيائي كلفن )

منذ انفصالها عن الشمس و مما يدل على ذلك ارتفاع درجة الحرارة بمعدل ثابت باالعماق حيث تزداد درجة الحرارة درجة واحده كل 

    1درجة كل    30[م  33
ً

ة فقدانها للحرارة عند السطح وقد اعطى كلفن  وعليه يمكن تقدير عمر االرض من حساب معدل سرع  ]كم تقريبا

.  40 – 20 عمر لالرض يتراوح بين 
ً

 مليون سنه تقريبا

 . طريقة النشاط االشعاعي  4

 واسعه في مجاالت العلم عام 1898ان اكتشاف النشاط االشعاعي سنة 
ً

ن تحلل نواة ذرات  ـــــــــــــــــــــــــــــه وينتج هذا النشاط مــــــــــــــــــــــــــــ فتح افاقا

 لتنتج عناصر اخـــــــــوم والتوريـــــــــــبعض العناصر  مثل اليوراني
ً

رى ... فنواة ذرات هذه العناصر غير مستقره وتطلق اشعاعات  ــــــــــــــــوم تلقائيا

 ر اليورانيومــــــــــــــــــر ...فأذا بدأنا بعنص ـــطالق نووي يحول الذره الى عنصر اخالفا وبيتا وكاما وتتم عملية التحول عبر مراحل مختلفة وكل ان

238U  ـــــــــــــمرحله م 15فهناك ينتج عنصر  هــــــي اخر املرحلــــــجسيمات بيتا وف 7جسيمات الفا ,  8ن هذه العملية الطبيعية تنطلق خاللها ــ

ن هذه السرعه بمايعرف  ـــــــــــــالذي ال يتفتت بعد ذلك ... وتختلف سرعة التفتت الذاتي من عنصر الخر ويعبر ع 206Pbالرصاص املستقر 

ر تحول اليورانيوم  ــــــــــــــ( وهو الزمن الذي يلزم لتفتيت نصف عدد ذرات العنصر ... وقدرت نصف عمHalf Lifeر العنصر )ـــــــــــــــــــنصف عم

238U   206              الــــــــــــــــــــــىPb  مليون سنه ومقدار نصف عمر العنصر املشبع ثابت وخاصية اساسيه للعنصر . 7.600الرصاص حوالي 

   وتحتوي بعض املعادن النادره
ً

على كميات ال بأس بها من اليورانيوم ... وهذه املعادن عادة توجد في الصخور الناريه التي انفصلت اصال

من  نتيجة تجمدها وبتحليل مثل هذه املعادن وايجاد النسبه بين اليورانيوم املوجود والرصاص الناتج عن انشطار  اليورانيوم يمكن  

 حساب عمر الصخور .
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 معلومات عامة عن االرض 

 كم  6371 ≅معدل نصف قطر االرض   ∗

 ](  3.14نق=نصف قطر االرض , ط = النسبه الثابته )[كم            40000 ≅ط نق  2محيط الكره االرضية =  ∗

 . ]يابسه  2مليون كم 149ماء ,   2مليون كم361 [  2مليون كم 510            2كم 610 ×   510  ≅ 2ط نق 4 =* مساحة سطح االرض   

 3كم 810  1.08× ≅*حجم الكره االرضية  

 3سم  /غم  5.25 ≅*معدل كثافة االرض  

 قدم  29002 ≅م   8848* اعلى ارتفاع لليابسه )قمة افرست( = 

 م  11033معروف للمياه )اخدود ماريانا ( = عمق  *اعظم 

 مليون ميل (( 93مليون كم )) 150 ≅*بعد االرض عن الشمس  

 الف كم  385 ≅*بعد االرض عن القمر  

 ]ثواني  4دقيقه و   56ساعه و   23 [*زمن دوران االرض حول نفسها = يوم كامل 

 ]ثواني   10دقائق و  9ساعه و  6يوم و  365 [*زمن دوران االرض حول الشمس =سنه كاملة 

 ثا  /م  426نفسها =    *سرعة دوران االرض حول 

 ساعة   /كم  310 ×   108دوران االرض حول الشمس =*سرعة 
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