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مقدمة عن علم الجيولوجيا
Introduction To Geology

تعريف علم الجيولوجيا
الجيولوجيا هو علم األرض ،أي العلم الذي يبحث في كـ مـا يصـتا بـاألرض مـن كيـث ا ويرهـا واركيبهـا
والحوادث التي اعاقبت عليها مر ذ نشأاها األولى وكتى وقترا الحاضر وبما سوف يحـدث ل وكـب األرض مـن
اغيرات مستقبلية ،ويبحث أيضا عالقة كوكب األرض بال ون.
إن فهم ودراسة األرض ليست عملية سهلة فهي على درجة كبيرة من الصـعوبة والتعقيـد خاصـة وأن كوكـب
األرض عبارة عن كوكب غير مستقر وله ااريخ كاف ومعقد مـن األكـداث الطبيعيـة التـي اعاقبـت مرـذ يـوم
والداه كتى وقترا الحاضر .فعلم الجيولوجيا يبحث كالة عدم االستقرار والتغير المستمر الذي يحدث لـررض
نتيجة لتأثرها بعمليات وقوى خارجية وداخلية مصتلفة وذلك كتى نستطيع أن نتغلب علـى الصـعاو ونستشـ
ما سوف يحدث بالمستقب .
وكلمة جيولوجيا ( )Geologyكرفيا ً اعري "دراسة األرض" أو "علم األرض" ألنها مشتقة من ال لمة الالايرية
ذات المقطعين ( )Geoواعري "األرض" والشق الثاني ( )Logos or Logyويعري "العلم".
ويتساءل البعض عادة عن ما أهمية دراسة علم األرض أو الجيولوجيا ؟ مما الشك فيـه إن الـدافع االقتصـادي
هو العام األساسي الذي كان له الفض األكبـر فـي اقـدم علـم األرض واطـورو بصطـوات سـريعة وواسـعة.
والسبب في ذلك يعود إلـى أن التطـور ال بيـر فـي الحضـارة والمـدن والتـي اعتمـد علـى العلـم والصـراعة قـد
ضاعفت كثيرا من قيمة م ونات القشرة األرضية من معادن وصصور وما احتويه هذو الصصور مـن مصـادر
اقتصادية ومصادر للطاقة مث الرفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري وغيرهـا مـن المصـادر المصتلفـة .لـذلك
هراك بعض الفروع التي اردرج احـت العلـوم الجيولوجيـة التطبيقيـة وهـي التـي العـب دورا ً مهمـا ً فـي كيـاة
اإلنسان واستغ مرها األبحاث الجيولوجية برجاح وذلك لصدمة البشرية.
العلوم المختلفة ضمن علم الجيولوجيا Branches of Geology

اعمق العلماء خالل القرن المرصرم في دراسة الجيولوجيا نتيجة للتقدم والتطـور الـذي كـدث بوسـا البحـث
والت رولوجيا مما أدى إلى اطور علم األرض واسـتحداث فـروع متعـددة جديـدة اعتمـد علـى العلـوم الطبيعيـة
األخرى مث علم الفيزياء وال يمياء والجغرافيا وعلم الربات والحيوان ول مرها مجال اصصصـي جيولـوجي
واضح .وهذو العلوم الجيولوجية اصر كما يلي-:
أوال :العلوم الخاصة بمكونات القشرة األرضية
وهي العلوم التي اعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على علم ال يميـاء ألنهـا اصـتا بدراسـة م ونـات األرض الصـلبة مـن
معادن وصصور مصتلفة ،وهي اشتم على التالي من علوم جيولوجية-:
 .1علم البلورات Crystallography

يصتا هـذا العلـم بدراسـة البلـورات مـن كيـث شـ لها الرـاهري واركيبهـا الـداخلي والتعـرف عليهـا وعلـى
الصصور التي احتوي عليها وطريقة اش لها.
Page 2 of 35

الخامات المعدنية

الدكتورة الهام اللنقاوي

 .2علم المعادن Mineralogy

يشم علم المعادن دراسة المعادن من كيث صفااها الطبيعية وال يميا ية والتعرف عليهـا ،كمـا يشـم دراسـة
وجودها كمواد خام وطرق استغاللها.
 .3علم الصخور Petrology

هذا العلم يتراول بالدراسة األص والصواص واركيب األنواع المصتلفة من الصصور التي ات ون مرهـا األرض
والتغيرات التي اطرأ عليها والعوام التي ش لتها والعوام التـي اـرثر عليهـا .ويتشـعب مرـه علـم الصـصور
الرارية وعلم الصصور الرسوبية وعلم الصصور المتحولة.
 .4علم الجيولوجيا الكيميائية أو الجيوكيمياء Geochemistry

يصتا بتوزيع العراصر المصتلفة في األرض ونسبة وجودها والتركيب ال يميا ي للمعادن والصصور الم ونـة
للقشرة األرضية.

ثانيا :العلوم الخاصة بالتراكيب الجيولوجية المكونة للقشرة األرضية
العلوم الجيولوجية التي اردرج احت العلوم الصاصة بالتراكيـب الجيولوجيـة الم ونـة للقشـرة األرضـية اعتمـد
على علم الفيزياء واشتم على العلوم التالية-:
 .1علم الجيولوجيا التركيبية Structural Geology

يصتا هذا العلم بدراسة براء ال ت الصصرية خاصـة اصـدع القشـرة األرضـية والتوا هـا نتيجـة القـوى التـي
اتعرض لها من ضغط أو شد.
 .2علم الحركات األرضية Crustal Deformation and Plate Tectonics

هو العلم الذي يبحث بالعمليات التي أدت إلـى ا ـون القشـرة األرضـية الصـلبة وطـرق احركهـا والتضـاري
المصتلفة الرااجة عن هذو الحركات والتغيرات الجغرافية واالقتصادية وال وارث المترابة عليها.
 .3علم الجيولوجيا الفيزيائية Geophysics

يصتا بدراسة ومعرفة التراكيب الجيولوجيـة المدفونـة فـي بـاطن األرض بطـرق فيزيا يـة وذلـك باسـتصدام
الوســا العلميــة والتقريــات الحديثــة مثـ الطــرق ال هربا يــة والمغراطيســية والجاذبيــة األرضــية والموجــات
الزلزالية.
 .4الجيولوجيا الكونية Cosmic Geology

يصتا هذا العلم بدراسة أص األرض وصلتها بـاألجرام السـماوية وطبيعـة ا ـوين هـذو األجـرام ومقارنتهـا
بطبيعة ا وين األرض.
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ثالثا :العلوم الخاصة بتاريخ تطور القشرة األرضية
وهذو العلوم اعتمد على علم األكياء وعلم الربات خاصة ال ا رات المجهرية ويشتم على ما يلي-:
 .1علم الطبقات Stratigraphy

وهو العلم الذي يصتا بتوصي واحديد الطبقـات المصتلفـة الم ونـة للقشـرة األرضـية ،واحديـد الفصـول أو
األزمرة التي اعاقبت على كوكب األرض وطريقة الربط بيرها في مصتل بقاع العالم.
 .2علم األحافير Paleontology

هو دراسة التركيب والتطور للبقايا العضوية الصاصة بالحيوانات والربااات التي وجدت مدفونة ومتأكفرة فـي
أنواع معيرة من الصصور والتي على ضو ها أم ن اقسـيم التـاريخ الجيولـوجي الطويـ لـررض إلـى أكقـاو
وعصور وأزمرة.
 .3علم الجيولوجيا التاريخية Historical Geology

هو العلم الذي يعتمد على علم الطبقات وعلم االكافير ،وهو الذي يبحث في اتـابع طبقـات الصـصور وارايبهـا
في نرام زمري متسلس بالرسبة لبعضها البعض ،واحديد البيئات الترسيبية الجيولوجية والجغرافية على ضوء
األكافير والتراكيب الجيولوجية األولية والثانوية التي احتوي عليها الصصور.
 .4علم الجيولوجيا البيئية Environmental Geology

عادة يصر هذا العلم ضمن العلوم الجيولوجية التطبيقية .وهو العلم الذي يلقي الضوء على طبيعة العالقة بين
اإلنسان والعمليات الطبيعية التي احدث على كوكب األرض ،ويبحث أيضا دراسة البيئـات الطبيعيـة المصتلفـة
وعالقة ال ا رات ببعضها وال وارث البيئية المحتم كدوثها بسبب اإلخالل بـالتوازن البيئـي ضـمن كـ نـوع
مرها.
رابعا :العلوم الجيولوجية الخاصة بدراسة تضاريس سطح األرض
وهذو العلوم الجيولوجية اعتمد أساسا على علم الجغرافيا واتضمن التالي-:
 .1علم المساحة الجيولوجية Geological Surveying

يصتا هذا العلم بتمثيـ األشـ ال التضاريسـية لطبقـات الصـصور وصـفااها الطبيعيـة واركيبهـا الجيولـوجي
وعمرها الزمري وذلك ضمن خرا ط اطابق الواقع وامثله.
 .2االستشعار عن بعد Remote Sensing

يصتا بدراسة واستصدام صـور المركبـات الفضـا ية واألقمـار االصـطراعية والطـا رات التـي الـتقط لسـطح
األرض وذلك لدراسة التضاري السطحية وأنواع الصصور والتراكيب الجيولوجية واوزيع الثروات الطبيعية
المعدنية والما ية والرفطية التي احتوي عليها القشرة األرضية.
 .3علم الجيومورفولوجيا Geomorphology

وهــو العلــم الــذي يصــتا بدراســة اضــاري ســطح األرض الصــارجي ضــمن البيئــات الجيولوجيــة المصتلفــة
وعالقتها مع العمليات األرضية الصارجية والداخلية التي ارثر على كوكب األرض.
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خامسا :العلوم الجيولوجية التطبيقية Applied Geological Sciences

العلوم الجيولوجية التطبيقية هي الك العلوم التي اهم اإلنسان ألنها اساعد على الرهوض باالقتصاد العام للدول
واحديد مواقع س رى اإلنسان والمواقع الصالحة للزراعة أو إقامة المرشآت
الصراعية واحديد الصورة البدا ية والرها ية ألي مديرة في العالم .ومن أهمها ما يلي-:
 .1الجيولوجيا االقتصادية Economic Geology

وهو التطبيق العلمي للمعلومـات الررريـة التـي أم ـن اكتسـابها مـن دراسـة األقسـام المصتلفـة السـابقة للعلـوم
الجيولوجية المصتلفة وذلك في المجاالت العلمية واالقتصادية .فهو يتعلق باألخا بدراسة طرق اواجد وكيفية
استغالل الصامات المعدنية مث الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي وأكجـار البرـاء وغيرهـا مـن المـواد
المستغلة في الطاقة والصراعة .وهو أيضا يتعلـق بدراسـة وجـود الميـاو السـطحية والجوفيـة وطـرق احركهـا
وكيفية استغاللها في الترمية االقتصادية وفي الزراعة والصراعة واإلس ان.
 .2الجيولوجيا الهندسية Engineering Geology

يصتا هذا العلم بدراسة الصواص المي اني ية والهردسية للصصور الم ونـة للقشـرة األرضـية مـن أجـ إقامـة
المرشآت الهردسية المصتلفة كالمباني واألنفاق والجسور والموانئ واآلبار.
 .3جيولوجيا المياه Hydrogeology

وهو العلم الذي يصتا بدراسة وجود المياو السطحية والجوفية وطرق احركها وطرق اسـتغاللها فـي الترميـة
االقتصادية وفي الزراعة والصراعة واإلس ان ،والتأثيرات المستقبلية للمياو على الصصور الحاوية لها ،وأيضا
طرق البحث عن موارد جديدة للمياو األرضية.
 .4جيولوجيا البترول Petroleum Geology

هو العلم الذي يتعلق بوجود وأص ا ون البترول والغاز الطبيعي وكيفية اواجدهما في الطبيعة وطرق البحث
عرهما وطرق إنتاجهما ومجاالت استصدامااهما.
 .5جيولوجيا التعدين Mining

هو العلم الذي يتعلق بوجود وأص ا ون الصامات المعدنية المصتلفة سـواء كانـت معدنيـة أو صـصرية أو الـك
التي اتواجد على هيئة رواسب والتي ا ون ذات قيمة اقتصادية ،وأيضا معرفة طرق اواجدها وطـرق البحـث
عرها وكيفية استصدامها اقتصاديا.
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نبذة عن األرض View of Earth

اعتبر ا لجيولوجيا الدراسة العلمية ل وكب األرض الذي هو عبارة عن ال وكب الثالث من المجموعة الشمسـية
وموطن اإلنسان الوكيد .بدأ اإلنسان بدراسة كوكب األرض قب آالف السرين ،ل ن الدراسة الحقيقية المبريـة
على أساليب وأس

علمية اعتبر كديثة نوعا مـا .فالدراسـة العلميـة ل وكـب األرض بـدأت فـي القـرن التاسـع

عشر ( 1800و .م ).عردما بدأ العلماء بجمع المعلومات اإلكصا ية والمعلومات الدقيقة عن م ونات األرض
من معادن وصصور وأكافير .واستطاع العلماء من خالل هذو المالكرات والمعلومات من وضع التصـورات
المبد ية لتاريخ األرض عبر العصور واحديد العمليات المصتلفة التي ارثر على هذا ال وكب.
واســتطاع العلمــاء بعــد دراســة الرــواهر المصتلفــة علــى األرض والموجــودة فــي الفضــاء مــن معرفــة بعــض
المعلومات المهمة مث أن األرض اعتبر ال وكب الثالث قربا من الشم
يساوي  150مليون كيلومتر ،وانها ادور دورة واكدة كول الشـم

فمتوسط المسافة بيرها وبـين الشـم

خـالل  365.25يومـا وانهـا اـدور كـول

نفسها في  24ساعة اقريبا .وجدول ( )1يوضح عدد ال واكب السيارة ضـمن المجـرة الشمسـية وعالقتهـا مـع
بعضها البعض من كيث بعدها عن الشـم

والمـدة الزمريـة التـي اقطعـا هـذو ال واكـب خـالل كركتهـا كـول

الشم

وكول نفسها ،باإلضافة إلى طول القطر وال تلة .وهذا الجدول يوضح أنـه كلمـا بعـدت ال واكـب عـن

الشم

( )Orbital Velocityاصـبح قليلـة.

أصبح زمن السرة الواكدة أطول ألن سرعة دورانها كول الشم

ويوضح أيضا إن ال واكب البعيدة التي اعرف بال واكب الصارجية (المشتري ،زك  ،أورانوس ،نبتون) عبارة
عن كواكب كبيرة الحجم على ضوء طول أقطارها ل رها أق كثافة من ال واكب الداخلية.
كما استطاع العلماء الجيولوجيين احديد طول األقطـار القطبيـة لـررض وهـي اسـاوي  12713كيلـومتر أمـا
طول قطرها عرـد خـط االسـتواء يسـاوي  12756كيلـومتر .أمـا مسـاكة األرض فتسـاوي  510مليـون كـم2
ومحيطها يساوي  40008كم .ومن دراسة الصصور استطاع العلماء احديد عمـر األرض بمـا يسـاوي 4600
مليون سرة اقريبا ،وإن الحياة بدأت على كوكب األرض مرذ أكثر من  3000مليون سرة اقريبا ،وكدد العلماء
عمر اإلنسان من البقايا البشرية خاصة العرام بحوالي  2مليون سرة أو أكثر .واستطاع اإلنسـان احديـد أعلـى
نقطة على سطح األرض وهي قمة افريست ضمن جبال الهمااليا في هضبة التبت بحوالي  8850كيلومتر من
سطح البحر ،ل ن أعمق نقطة على األرض استطاع العلماء احديدها بواسـطة الدراسـات الجيوفيزيا يـة وهـي
اوجد ضمن المحيط الهـادي واعـرف بأخـدود ماريانـا ( )Mariana Trenchواقـدر بحـوالي  11300كيلـومتر
احت سطح البحر.
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جدول  :1معلومات إحصائية عن الكواكب التسعة ضمن المجموعة الشمسية.
(المصدر) Tarbuck and Lutgens, (1996) :

اسم
الكوكب
Planet
Name

عطارد

متوسط المسافة
بين الشمس
والكوكب

زمن الدورة
الواحدة حول
الشمس

سرعة
الحركة

زمن الدورة
الواحدة حول
المحور

Distance to
sun
(مليون كم)

Period of
Revolution

Orbital
Velocity
(كم/الثانية)

Period of
Rotation

58

 88يوم

47.5

 59يوم

القطر

الكتلة

Diameter
(كم)

Relative
Mass
(األرض=)1

4878

0.06

متوسط
الكثافة
Average
Density
(جم/سم)3

5.4

التسطح
القطبي
Polar
Flattening

%
0.0

عدد
األقمار
المعروفة
Number
of Known
Satellites

-

Mercury

الزهرة
Venus
األرض
Earth
المريخ
Mars
المشتري
Jupiter
زحل
Saturn
أورانوس
Uranus

 244يوم

108

 225يوم

35

150

 365.25يوم

29.8

228

 687يوم

24.1

778

 12سرة

13.1

9س 50

1427

 29.5سرة

9.6

10س 14

2870

 84سرة

6.8

23س 56

12104

0.82

5.2

0.0

-

12756

1.00

5.5

0.3

1

د

04

ث
د

س

37 24
23

6794

0.11

3.9

0.5

2

143884

317.87

1.3

6.7

16

د

120536

95.14

0.7

10.4

21

د

51118

14.56

1.2

2.3

15

ث

د

17س 14

نبتون
Neptun

4497

 165سرة

5.3

د

16س 03

50530

17.21

1.7

1.8

8

e
بلوتو
Pluto

5900

 248سرة

4.7

 6.4يوم

2445

0.002

1.8

0.0

1

األغلفة التي تحيط بكوكب األرض
كما أشرنا سابقا أن كوكـب األرض يحتـوي علـى أربعـة م ونـات أو أجـزاء ر يسـية اعـرف باألغلفـة وهـي:
الغالف الجوي ،والغالف الما ي  ،والغالف الياب أو الصصري ،والغالف الحيوي .وهـذو األوسـاط المصتلفـة
المتمثلة بالغالف الجوي والغالف الما ي والغالف الصصري اتفاع وات امـ واتضـافر مـع بعضـها الـبعض
بصورة متزنة من أج اوفير األمن والسالم للعراصر الحيوية المتمثلة بالممل ة الرباايـة والحيوانيـة واإلنسـان
التي يشملها الغالف الحيوي.
أوال :الغالف الجوي The Atmosphere

الغالف الجوي عبارة عن غالف رقيق جدا يت ون مـن مجموعـة مـن الغـازات التـي احـيط بـال رة األرضـية
واحتفظ به بواسطة جاذبيتها هو الذي يحافظ على وجود الحياة على سطح األرض .ويمتد الغالف الجوي إلـى
 40000-30000كم اقريبا فوق الغالف الياب لررض ،ل ن اعتبر أول  10كيلومترات مره هي الجزء المهم
لتامين الحياة على كوكب األرض ،ويعتبر بصار الماء اقريبا معدوما بعد  18-8كم.
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ويت ون الغالف الجوى من مجموعة غازات بعضها أساسية وهـي امثـ الرسـبة العرمـى مرـه واشـتم علـى
الريتروجين واألكسجين واآلرجون وثاني أكسيد ال ربون ،ومجموعة أخـرى مـن الغـازات التـي اوجـد برسـبة
ضئيلة اشتم على الريون والهلي وم والزيرون والميثـان والهيـدروجين وأكسـيد الريتـروجين وغـازات كبريتيـة
واألوزون .وك هذو الغازات مهمة لتأمين الحياة على سطح األرض وأي خل بها يردي إلى عواقب وخيمـة.
لي فقط الغالف الجوي يرمن الغازات الالزمة للحياة على سطح كوكب األرض ل ره أيضـا يحمـي ال ا رـات
الحية من األشعة الشمسية القوية واألشعة فوق البرفسجية الصطرة.
وم ونات الغالف الجوي اصتل من كيث الرسبة من م ـان إلـى آخـر ويعـود ذلـك لوجـود مـا يعـرف بالهبـاء
الجوي ( )Aerosolsوبصار الماء .والهباء الجوي عبارة عن قطرات صـغيرة مـن مـواد سـا لة أو مـواد دقيقـة
ار عالقة ضمن الغالف الجوي ،فهي إما سا لة مث قطرات الماء خالل الضباو أو صلبة مث بلورات الثلج
الصغيرة ودقا ق الدخان والغبار المتطاير والرماد البركاني المربعث من البراكين وذرات الملح المتطايرة مـن
البحار.
واق كثافة الغالف الجوي كلمـا ارافعرـا إلـى األعلـى ممـا يتراـب عليـه انصفـاض الضـغط الجـوي .ومتوسـط
18
الضغط الجوي عرد سطح األرض يساوي  1013ملليبار .أمـا كتلـة الغـالف الجـوي فتسـاوي 10 × 5.29
كيلوجرام مقارنة ب تلة األرض التي اساوي  24 10 × 5.98كيلوجرام ومجموع كتلة البحار والمحيطات التي
اساوي  21 10 × 1.35كيلوجرام.
واستدل العلماء على أن ابادل الطاقة المستمر بـين الغـالف الجـوي وسـطح األرض الصـارجي وبـين الغـالف
الجوي والفضاء الصارجي يردي إلى كدوث ما يعرف بمرـاهر الطقـ ( )Weatherوهـي مجموعـة اـواهر
احفز عمليات التجوية والتعرية المسرولة عن اغير سـطح األرض الصـارجي .ومـن المعـروف أنـه مـن غيـر
عمليات التجوية والتعرية التي ارشأ بسبب مراهر الطق يم ن أن ي ون كوكب األرض مشابها ً لسطح القمـر
الذي لم يتغير مرذ  3باليين سرة اقريبا.
اأثر الغالف الجوي بعدة مراك اطور ساهمت برهـورو بالشـ والمحتـوى الحـالي كمـا هـو الحـال بالرسـبة
للتطور الذي كص لررض خالل الزمن .وكما ذكرنا سابقا إنه أثراء اطور كوكب األرض مر ضمن مركلـة
بدأ خاللها بفقد العراصر الصفيفة مث الريتروجين واآلرجون والهيدروجين والريـون والهليـوم بواسـطة الريـاح
ال ونية العالية السرعة أو بواسطة سقوط الشهب والريازك عليها .وأدى ذلـك إلـى فقـد كميـات ها لـة مـن هـذو
العراصر خاصة الك الموجودة ضمن الغالف الرقيق الواقي لها أو ما يعرف آنذاك بالغالف الجـوي االبتـدا ي
( .)Primary Atmosphereل ن شـيئا فشـيئا بـدأ كوكـب األرض بتوليـد أو خلـق غـالف جـوي جديـد وعـرف
بـالغالف الجـوي الثـاني ( )Secondary Atmosphereوذلـك عـن طريـق هـروو الغـازات المحبوسـة ضـمن
الرطاقات الصصرية لل وكب .واشير الدال على انه قب  4باليين سرة اقريبا كان الغالف الجوي مصتل مـن
كيث طبيعته ال يميا ية عن ما هو عليه اآلن .فقد كان يحتوي أساسا على بصـار المـاء وثـاني أكسـيد ال ربـون
والريتروجين مع نسبة ضئيلة من المركبات ال بريتية وكلوريد الهيدروجين .ولم ي ن الغـالف الجـوي يحتـوي
على األكسجين الحر والمهم جدا لتامين الحياة على سطح ال وكب .وأيضا كان الغالف الجـوي كـار جـدا مـع
العلم بأن درجة سـطوع الشـم ( )Degree of Brightnessكانـت أقـ  ،ويرجـع سـبب ارافـاع درجـة كـرارة
الغالف الجوي لوجود كميات كبيرة من الغـازات اإلشـعاعية الرشـطة ( )Radiatively active gassesالماصـة
للحرارة وهي المسرولة عن كـب الحـرارة قريبـا مـن سـطح األرض .لـذلك كانـت الحـرارة العاليـة للغـالف
الجوي العام األساسي الـذي أدى إلـى عـدم ا ـون البحـار والمحيطـات آنـذاك .كمـا اـدل الدراسـات علـى أن
الضغط الجوي قب  4باليين سرة اقريبا كان أعلى ب ثير عما هـو عليـه اآلن ،لـذلك لـم ا ـن األرض صـالحة
للحياة آنذاك.
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أنطقة الغالف الجوي
عرد اختراق أشعة الشم للغالف الجوي فإن بعضا من موجااها سـوف يمـتا مـن قبـ بصـار المـاء العـالق
بالجو وبواسطة بعض من الغازات مما يردي إلى اسـصين أو ارافـاع درجـة كـرارة سـطح األرض والغـالف
الجوي معا .لهذا السبب اعتبر درجة كرارة الجو هي العام األساسي الذي يحدد كالة الغالف الجـوي وبرـاءا
عليه ام اقسيم الغالف الجوي إلى عدة أنطقة .ويرى العلماء أن الغالف الجوي يت ون مـن عـدة نطاقـات وكـ
نطاق له بصمته الحرارية الصاصة به وإن هذو الرطاقات مفصولة عن بعضها البعض بحدود انفصال كراريـة
( .)pausesواصتل هذو الرطاقات عن بعضها البعض برسبة الغازات ونوعها وطبيعة الرـواهر الجويـة فيهـا،
وك نطاق له أهميته الصاصة .فتتذبذو درجات الحرارة ضمن ك نطاق ويقـ الضـغط الجـوي كلمـا ارافعرـا
إلى األعلى .هـذو الرطاقـات مقسـمة إلـى التـالي مـن األسـف إلـى األعلـى ضـمن الغـالف الجـوي )1( :نطـاق
التروبوســفير )2( ،نطــاق السترااوســفير )3( ،نطــاق الميزوســفير )4( ،نطــاق األيونوســفير  )5( ،نطــاق
الثيرموسفير )6( ،نطاق اإلكسوسفير )7( ،نطاق المغريتوسـفير .معرـم العلمـاء اجتمعـوا فـي احديـد واسـمية
األنطقة الثالثة األولى من الغالف الجوي  ،ل رهم اختلفـوا فـي احديـد الرطاقـات األخيـرة مـن الغـالف الجـوي
فالبعض يطلق عليهم جميعا نطاق الثيرموسفير والبعض األخر يطلق عليهم نطاق األيونوسفير.
 .1نطاق التروبوسفير Troposphere

وهو أول غالف يحيط بال رة األرضية ويمتد من سطح األرض وكتى ارافاع  15كيلومتر اقريبـا ،ويتـراوح
سم ه ما بين  15-5كم اقريبا اعتمادا على الموقع سواء كـان مغلفـا للمحيطـات أو القـارات .ويعـي اإلنسـان
ضمن القسم السفلي من نطاق التروبوسفير و ،ل ن اعتبر أول  10كيلـومترات مرـه هـي الجـزء المهـم لتـامين
الحياة على كوكب األرض .ويحتوي التروبوسـفير علـى  %80مـن مجمـوع كتلـة الغـازات الم ونـة للغـالف
الجوي ،خاصة جميع م ونات الغالف الجوي من سحب وبصار الماء .وجميع مراهر الطقـ والمرـات اقريبـا
ارشأ من هذا الرطاق وهو دا م الحركة ويصلط جيدا بواسطة الرياح الدا مة الحركة.
ويحتوي التروبوسفير على معرم الغازات التي بإم انها امتصاص أشعة الشـم أو الحـرارة الشمسـية وهـي
اعرف بالغازات اإلشـعاعية الرشـطة ( )Radiatively active gassesأو مـا يعـرف بغـازات المرـزل الزجـاجي
( )Greenhouse gassesالتي اردي إلى ارافاع كرارة سطح األرض الصارجي ،فإن نسبة  %30مـن مجمـوع
األشــعة الســاقطة علــى كوكــب األرض اــرع مــرة أخــرى إلــى الفضــاء بواســطة الســحب أو ميــاو البحــار
والمحيطات ،ونسبة  %70الباقية مرها امتا بواسطة الغالف الجوي والبحار والمحيطات واليابسة والغـالف
الحيوي .واتحول معرم األشعة الشمسية الممتصـة إلـى طاقـة كراريـة ( )Thermal Heatضـمن المـواد التـي
صها وبعضها يتحول إلى طاقة كيميا ية بواسطة عملية البراء الضو ي التي يقوم بهـا الربـات .ل ـن بالرهايـة
امت ّ
ك هذو الطاقة الممتصة سوف ارع مرة أخرى إلى الفضـاء علـى هيئـة موجـات إشـعاعية طويلـة الموجـة
اعــرف بالموجــات احــت الحمــراء ( ،)Infrared radiationوخــالل انع اســها ســوف االقــي بعــض الغــازات
اإلشعاعية الرشطة التي اردي إلى اباطر عملية انع اسها وهروبها إلى الفضاء مما يردي إلـى اكتفـاا طبقـات
الجو السفلية ضمن نطاق التروبوسفير بالحرارة لمدة طويلـة .هـذو العمليـة هـي التـي اسـبب ارافـاع درجـات
كرارة سطح األرض إلى معدالت غير طبيعيـة وغيـر معتـادة التـي اعـرف عالميـا بالتـأثير الحـراري للبيـت
الزجاجي ( ،)Greenhouse Effectوهي المسـرولة عـن جعـ كوكـب األرض مراسـب للحيـاة فبـدونها سـوف
يصبح سطح كوكب األرض باردا جدا وغير مال م لحياة معرم ال ا رات الحية وخاصة اإلنسان.
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 .2نطاق الستراتوسفير Stratosphere

السترااوسفير اعري الرطاق المقسم إلى رقا ق أو أغلفة ،ويحتوي نطاق السترااوسفير على  %19فقط من كتلة
الغالف الجوي ،مع العلم بأنها اعتبر نسبة ضئيلة مقارنةً بالتروبوسفير ل رها العب دورا مهما في الحفاا على
الحياة على كوكب األرض .ويص ارافاع نطاق السترااوسفير إلى  50كيلـومتر فـوق سـطح األرض وا مـن
أهميته بوجود طبقة رقيقة من غاز األوزون ( )Ozone layerضمره .والحد الفاص بين نطاق السترااوسـفير
ونطاق التروبوسفير يعرف بحد االنفصال الحراري التروبوبوزي.
ومما هو جدير بالعلم أن األنماط المصتلفة لركسجين بإم انها امتصاص األشعة الفوق برفسجية الضارة ،لـذلك
فاألكسجين على هيئة ( )Oالموجود ضـمن الرطـاق الصـام (الثيرموسـفير) يمـتا الموجـات القصـيرة مـن
األشعة الفوق برفسجية .ل ن األكسجين على هيئة ( )O2والموجود ضمن الرطاق الثالث (الميزوسفير) فيمـتا
الموجات المتوسطة الطول من األشعة الفوق برفسجية .أما األكسجين على هيئـة ( )O3والمعـروف بـاألوزون
وهو الموجود ضمن نطاق السترااوسفير فيمتا الموجات الطويلة من األشعة الفـوق برفسـجية التـي اتـراوح
بين  0.3-0.2ماي روميتر بالطول .وهذو الموجات اعتبر أكبر خطورة من الموجات الفوق برفسـجية األخـرى
ألنها اسبب مرض سرطان الجلد ،ويوجد نطاق األوزون على ارافاع  25كيلومتر من سطح األرض.
 .3نطاق الميزوسفير Mesosphere

يمتد نطـاق الميزوسـفير بـين  80 - 50كيلـومتر فـوق سـطح األرض ،أي بسـمك  30كيلـومتر (شـ .)5-1
وارصفض درجة كرارة الميزوسفير إلى كوالي  90مئوية احت الصفر عرد أقصى ارافـاع لـه ( 80كيلـومتر
فوق سطح األرض) والـذي يعـرف بالحـد الحـراري االنفصـالي السـترااوبوزي .ويتميـز نطـاق الميزوسـفير
بوصول كمية قليلة من بصـار المـاء الهاربـة مـن الرطاقـات األسـف مرـه ،وهـذا البصـار يت ثـ سـريعا بسـبب
انصفاض درجة الحرارة ضمن هذا الرطاق م ونا سحب ليليـة رقيقـة .وأيضـا األكسـجين الموجـود علـى هيئـة
( )O2ضمن نطاق الميزوسفير يمتا الموجات المتوسطة الطول من األشعة الفوق برفسجية الضارة.
 .4نطاق األيونوسفير Ionosphere

يبدأ هذا الرطاق عرد ارافاع  80كيلومتر فوق سطح األرض بعد نطاق الميزوسفير ،ويعرف الحد الفاص بيره
وبين الميزوسفير بالحد الحراري االنفصالي الميزوبوزي .عرد هذو االرافاعات التي يقع ضمرها األيونوسفير،
أي بعد  80كيلومتر فوق سطح األرض ،اعم األشـعة الفـوق برفسـجية الممتصـة باإلضـافة إلـى اإلشـعاعات
ال ونية على فص اإلل ترونات السالبة الشحرة من ذرات األكسجين ومركبات الريتروجين ،وهذا التأين يـردي
إلى اهور بما يعرف براهرة الشفق القطبي الشمالي وااهرة الشفق القطبي الجروبي.
 .5نطاق الثيرموسفير Thermosphere

يتميز الثيرموسفير بارافاع وازدياد كراري عالي يص إلى  300مئوية عن الرطاق األسف مره وهـو نطـاق
األيونوسفير (ش  ،)5-1واكتوا ه على األكسجين الموجود على هيئة ( )Oالذي يمتا الموجـات القصـيرة
من األشعة الفوق برفسجية الضارة .مع العلم بأن عرد هـذو االرافاعـات التـي يقـع ضـمرها الثيرموسـفير اوجـد
نسبة بسيطة من الجزيئات الغازية التي اساهم بالحفاا على الحرارة ،فإن الحرارة العاليـة للثيرموسـفير اعـود
إلى عدم اسـتطاعة هـذو الجزيئـات الغازيـة مـن بعـث الموجـات القصـيرة اإلشـعاعية (الفـوق برفسـجية) التـي
امتصتها من الشم على هيئة إشعاعات طويلة الموجة (احت كمراء).
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 .6نطاق االكسوسفير Exosphere

ويميز هذا الرطاق الهروو المستمر للجزيئات الغازية الصفيفة إلى الفضاء الصـارجي .وكمـا ذكرنـا سـابقا بأنـه
ضمن مراك اطور األرض والغالف الجوي كانـت ومازالـت الجزيئـات الصفيفـة اقـوم بـالهروو مـن سـطح
األرض والغالف الجوي مصلفة ورا ها الجزيئات األثق مرها مث الريتروجين واألكسجين.
 .7نطاق الماغنيتوسفير Magnetosphere

يعتبر الماغريتوسفير الرطاق الصارجي األخير من الغالف الجوي وهو يشغ القسم األكبـر مـن كجـم الغـالف
الجوي ،وهو الجزء الذي يتأثر بصورة كبيرة بمجال جاذبية األرض .ومع العلم بأنه يبعـد آالف ال يلـومترات
من سطح األرض ل ره يرثر اأثيرا مباشرا على كالة الطق على سطح كوكب األرض.
ثانيا :الغالف المائي Hydrosphere

يطلق اسم الغالف الما ي على جميع المياو الطبيعية التـي اغطـي سـطح ال ـرة األرضـية وهـي اتميـز بحركـة
مستمرة غير مرتهيـة .ان مجمـوع الميـاو علـى سـطح األرض يعتبـر ها ـ جـدا ويقـدر بحـوالي  1.36بليـون
كيلومتر م عب ،وهو يغطي كوالي  %72من ال رة األرضية .والرسبة العرمى من الميـاو التـي يشـم عليهـا
الغالف الما ي والتي اقدر بحوالي  %97.2اوجد على هيئة بحار ومحيطات ،أمـا الرسـبة الباقيـة مرهـا والتـي
اساوي  %2.8فتتواجد على هيئة بحيرات مالحة وعذبة وأنهار وكت جليدية قاريـة ومـاء جـوفي وبصـار مـاء
عالق بالتربة أو بالغالف الجوي .أن هذو الرسب قليلة جدا خاصة للمياو األرضـية ل رهـا احتـوي علـى كميـات
ها لة من المياو ،وهي اعتبر على درجة عالية من األهمية خاصـة ألنهـا باإلضـافة إلـى إمـداد ال ا رـات الحيـة
بالمياو العذبة الالزمة للحياة فأنها المسـرول األول عـن عمليـة نحـت واشـ ي التضـاري السـطحية المصتلفـة
ل وكب األرض.
اعتمادا على طريقة اواجد الماء في الطبيعة فإن المياو السطحية والجوفية اوجـد علـى كـاالت مصتلفـة اشـتم
على الحالة الصلبة ويوجد الماء هرا على هيئة جليد أو ثلج ،والحالة السا لة إمـا فـي وضـع سـاكن أو متحـرك
ويوجد على هيئة مياو عذبة أو مالحة أو قليلة الملوكة أو شديدة الملوكة ،ويتواجد أيضا على كالة غازية على
هيئة بصار ماء عالق بالجو أو ضمن مسامات التربة .ومعرم بصار الماء العالق بالجو والذي يش لرا بالرهايـة
السحب واألمطار مصدرو الر يسي هو البحار والمحيطات الشاسـعة التـي اغطـي كوكـب األرض .لـذلك فـإن
البحار والمحيطات على درجة عالية من األهمية خاصة بتحفيز دورة الماء فـي الطبيعـة .باإلضـافة إلـى أنهـا
احتوي ما نسبته  % 3.5من وزنها على األمالح األساسـية الذا بـة ويشـ كلوريـد الصـوديوم  % 77.7مـن
مجموع األمالح الذا بة.
إن الحركة الدا مة المستمرة للبحار والمحيطات اساهم أيضا فـي خلـق مرـاهر الطقـ المصتلفـة كـول العـالم
وأيضا امـد اإلنسـان بالغـذاء ومصـادر اقتصـادية كثيـرة .واعـود الحركـة المسـتمرة للمحيطـات والبحـار أوال
الختالف درجة كرارة الشم على ال رة األرضـية ممـا يـردي إلـى اخـتالف درجـة كـرارة ال تـ الهوا يـة
المالمسة لمياو البحار والمحيطات ،وثانيا لجاذبية القمر والشم التي اردي إلى كصول ااهرة المد والجزر،
وأخيرا بسبب دوران األرض كول نفسها.
دورة الماء في الطبيعة ( )Hydrologic Cycleما هي إال دورة متصلة مغلقة وغير مرتهية لحركـة الميـاو التـي
اعتمد بصورة أساسية علـى الطاقـة الشمسـية ،وكيـث ي ـون الغـالف الجـوي هـو كلقـة الوصـ المهمـة بـين
المحيطات و القارات (ش  .)7-1وارـدرج ضـمن دورة المـاء فـي الطبيعـة عـدة عمليـات اسـاعد علـى الـك
الحركة المستمرة واردي إلى رجوع الماء مرة أخرى إلى مصدرو األساسـي الـذي ابتـدأ مرـه أال وهـو البحـار
والمحيطات.
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العمليات المصاحبة لدورة الماء في الطبيعة
 .1التبخير Evaporation
ابدأ دورة الماء بعمليـة ابصـر المـاء الموجـود ضـمن البحـار والمحيطـات (المصـدر األساسـي للميـاو) والمـاء
الموجود على القارات بش بحيرات ،وأنهار ،ومياو مصاكبة للتربة ،وغيرها من المصـادر الطبيعيـة وغيـر
الطبيعية بواسطة الحرارة القادمة من الشم  .وهرا يتحول المـاء مـن الحالـة السـا لة إلـى الحالـة الغازيـة .ثـم
يحم الهواء ذلك البصار المتش إلى مسافات شاسعة كتـى ابـدأ العمليـة المعقـدة التـي اشـ السـحب ،وهـي
اعتمد على درجة الحرارة والضغط الجوي والرطوبة الجوية للجو.
 .2التكثيف Condensation
بعد انتقال بصار الماء إلى طبقات جوية باردة يبدأ هذا البصار بالت ث أي التحول من الحالة الغازية إلى الحالة
السا لة أو الصلبة لتش ي السحب المصتلفة .ثم ارتق هذو السـحب إلـى مرـاطق مصتلفـة اعتمـادا علـى درجـات
الحرارة ،وااجاو الريح ،ودرجات الضغط الجوي.
 .3سقوط المطر Precipitation
ارتق السحب إلى مراطق أخرى خالل مسافات شاسعة وعردما اص إلى مركلة التشبع اهط م ونات السحب
على هيئة مطر أو جليد أو بَ َرد .عرد هطول المطر علـى البحـار و المحيطـات ارتهـي دورة هـذا المـاء ،وعرـد
ابصيرو مرة أخرى ابدأ الدورة من جديد .أما عردما يسقط المطر على المراطق القارية فيسلك عدة مسالك كتـى
يص بالرهاية إلى المحيطات والبحار .ويعتمد مسلك الماء على عدة عوام مرها :الطق  ،التضاري  ،وجـود
الغطاء الربااي ،وطبيعة الصصور الم ونـة للقشـرة األرضـية .لـذلك فـإن المطـر بعـد سـقوطه يسـلك المسـالك
التالية-:
أ .التسرب ) :(Infiltrationاتغلغ مياو األمطار إلى داخ األرض من خالل المسامات والشقوق أوال بحركة
رأسية إلى األسف  ،ومن ثم بحركة جانبيـة كتـى اصـ إلـى الميـاو الجوفيـة ومـن ثـم إلـى البحـار والبحيـرات
والمحيطات .ويعتمد معدل التسرو (معدل امتصاص التربة للماء  )Infiltration Capacityعلى كمية األمطار
والمدة التي هطلت فيها األمطار ،و كالة الجفاف والرطوبة للتربة قب سقوط المطر ،ونسـيج التربـة هـ هـو
مسامي أو مضغوط ،ودرجة مي السطح ،ودرجة كثافة الغطاء الربااي.
ب .الجريان السطحي ) :(Surface Runoffعردما ي ون معـدل سـقوط المطـر أعلـى مـن معـدل االمتصـاص
للتربة بالتالي يجري الماء على السطح كتى يص إلى المحيطات و البحار بدال مـن التغلغـ أو التسـرو إلـى
داخ األرض .ويعتمد معدل الجريان السطحي أيضا على العوام السابقة وهي :كميـة األمطـار والمـدة التـي
هطلت فيها ،و كالة الجفاف والرطوبة للتربة قب سقوط المطر ،ونسيج التربة هـ هـو مسـامي أو مضـغوط،
ودرجة مي السطح ،وكثافة الغطاء الربااي .ان جريان المـاء علـى سـطح األرض يـردي بالرهايـة إلـى وجـود
التجمعات الما ية في المراطق المرصفضة من األرض مث األكواض ،وأيضا جريان الماء المرقت في مجاري
السيول خاصة في المراطق الجافة أو شبه الجافة .كمـا يحـدث أيضـا فـي هـذو المرـاطق الجافـة أو شـبه الجافـة
انجراف للتربة السطحية بسبب قلة أو عدم وجود الغطاء الربااي ،واجمع هذو الرواسب على قاع المرصفضـات
أو قيعان السيول أو على ش مـراوح ارسـيبية علـى جوانـب المرـاطق الجبليـة بعـد انقطـاع المطـر .أمـا فـي
المراطق المعتدلة فجريان الماء يردي إلى ارافـاع مرسـوو األنهـار والبحيـرات الدا مـة ألنـه مصـدر اغـذيتها.
ومعرم الماء المتسرو إلى داخ األرض أو الجاري على سطح األرض يعود مرة أخرى إلى الغالف الجوي
على هيئة بصار ماء بواسطة عملية التبصـر ،وبعضـه األخـر يصـ إلـى البحـار والمحيطـات علـى هيئـة ميـاو
بواسطة المياو الجوفية أو األنهار والسيول .ل ن نسبة بسيطة اعود مرة أخرى إلى الغالف الجـوي علـى هيئـة
بصار ماء ل ن عن طريق الربات.
ج .النتح ) :(Transpirationاقوم الربااات بامتصاص الماء المتسرو إلى داخ التربة لالسـتفادة مرـه بعمليـة
البراء الضو ي ،ومن ثم احريرو على هيئة بصار ماء .فمعدل الرـتح يعتمـد علـى درجـة كثافـة الغطـاء الربـااي،
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ف لما زادت كثافة الغطاء الربااي زاد معدل امتصاص الماء المتسرو إلى طبقات التربة مما يـردي إلـى زيـادة
معدل الرتح .ومعدل الرتح أيضا يعتمد على كمية الضوء أي عدد ساعات الرهار واختالفها بـين فصـول السـرة.
ويعتمد الرتح أيضا على نوع الغطاء الربااي ،فمثال في ك سرة يستطيع كق من المحاصي الزراعية أن يرـتج
طبقة من الماء بعمق  60سرتيمتر اقريبا اغطي الحق بأجمعه بواسطة عملية الرتح ،ل ن الغابات ارـتج ضـع
هذو ال مية من الماء خالل السرة الواكدة.
المياه السطحية (الجارية) Running Water

هي المياو التي اجري على سطح األرض علي هيئة أنهار متصذة طريقها مع انحدار األرض كتـى اصـ إلـى
البحيرات والبحار والمحيطات .ويعتمد اإلنسان على األنهار ألنها مصدر مهم للطاقة ،والتركـال ،والزراعـة.
واألنهار عبارة عن جريان الماء على سطح األرض داخ قروات محددة ذات أكجام مصتلفة من كيـث العمـق
والعرض والطول .واصتل األش ال الرهرية اعتمادا على طبيعة التضـاري األرضـية واوجـد أشـ ال كثيـرة
أهمها الش الشجيري والش الشـعاعي والشـ المسـتطي والشـ الشـعري .باإلضـافة إلـى ذلـك اصتلـ
التضاري األرضية والطبيعة جريان الرهر والمميزات الفيزيا ية لرنهـار وعمليـات الرحـت والترسـيب علـى
المركلة التي وص إليها الرهر في التطور .في المراك األولى لتشـ الرهـر عـادة يعـرف بهـا بأنهـا مركلـة
الشباو ،ثم اليها مراك الرضوج البدا ية واألخيرة ،ثم بالرهاية مركلة ال هولة.
أنواع الحمولة النهرية-:
ارق األنهار كمولتها من المواد المرحواة (الفتات الصصري) على األش ال التالية-:
 .1الحمولة الذائبة . Dissolved Load
وهي اشم جميع المعادن الذا بة التي نتجت بسبب التجوية ال يميا ية للصصور الم شوفة على سطح األرض.
وهي اتضمن كربونات ال السيوم وأكسيد السيلي ون وكربونات البوااسيوم الما ية وكبريتات ال السيوم
وكلوريد الصوديوم وكلوريد المغريسيوم وأمالح مذابة أخرى .وهذو الحمولة ال ارى بالعين ل ن احدد كميااها
بواسطة التجارو الجيوكيميا ية .اترسب هذو الحمولة ضمن البحار بعد وصول مياو األنهار واختالطها مع
البحار ،وا ون طريقة الترسيب إما كيميا ية أو كيميا ية عضوية .والبعض مرها يترسب ضمن األنهار بطرق
كيميا ية عضوية عن طريق ا وين لرلر المياو العذبة وأيضا امتصاصها من قب ال ا رات لبراء هياكلها
الداخلية والصارجية.
 .2الحمولة العالقة . Suspended Load
وهى الفتات الصصري المحمول بالماء فوق قاع الرهر .ويشم جميع الحبيبات المحهرية التـي اسـاوي الحجـم
الطيري والغريري (أق من أو يساوي  .)0.063 mmفهي اشم المعادن الطيرية وأكاسيد الحديد المصتلفة وكتى
كبيبات ال واراز ذات الحجم الغريري وبلورات الماي ا والمعادن الثميرة مثـ الـذهب والفضـة الـدقيق الحجـم.
واترسب هذو الحمولة عادة على الضفاف الرهرية أو ضمن الداالت الترسيبية وأيضا ضمن البحار.
 .3الحمولة المجرورة . Traction or Bed Load
وهي الفتات الصصري المحمول على قاع الرهـر وللـذي يزيـد كجمـه عـن ( ،)0.063 mmفهـي اشـم جميـع
الحبيبات ذات األكجـام الرمليـة والجالميديـة مثـ كبيبـات ال ـواراز والفتـات الصـصري وكتـى كصـياة مـن
األكجار ال ريمة .واترسب الحمولـة المجـرورة ضـمن المجـاري الرهريـة عرـدما اقـ سـرعة الرهـر أو علـى
الضفاف بعد الفيضانات الرهرية خاصة الرملي والحصوي مرهـا .واعتمـد طريقـة انتقـال هـذو الحبيبـات علـى
الحجم والش الصارجي .فالحجم الرملي يرتق على طريقة القفز ،أما االكجام الجالميدية فترتق علـى طريقـة
الدكرجة أو االنزالق على قاع الرهر.
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ثالثا :الغالف الصخري The Solid Earth

يقــع الغــالف الصــصري لــررض أســف الغــالف الهــوا ي والمــا ي ،وارصــب معرــم الدراســات علــى الســطح
الصارجي الم شوف مره وذلك لتحديد اضاريسه المصتلفة التي ما هي إال امتداد لما يقع في جـوف األرض مـن
كركات أرضية أدت إلى وجود الـك التشـوهات األرضـية .هـذو التضـاري الصارجيـة والتشـوهات الباطريـة
لررض ساهمت في الحصول على أدلة مهمة بإم انها افسير ما كص لررض مرذ بدء نشأاها وكتـى الوقـت
الحاضر .وقد أااكـت الدراسـات الجيوفيزيا يـة الحديثـة خاصـة الـك التـي اصـتا بدراسـة سـرعة الموجـات
الزلزالية باإلضافة إلى الدراسات المصتبرية الفرصة للعلماء للحصول على المعلومات المهمـة عـن م ونـات
الغالف الصصري لررض واقسيمه إلى عدة نطاقات .كما ساهم رصـد درجـة كـرارة العيـون الما يـة الحـارة
وكرارة المراجم واآلبار العميقة باإلضافة إلى دراسة البـراكين سـاهمت أيضـا فـي الحصـول علـى معلومـات
مهمــة عــن بــاطن األرض خاصــة اخــتالف درجــات الحــرارة بــين ســطح األرض الصــارجي وبــاطن األرض
واكتمال وجود انصهار للمواد الم ونة لررض وانـدفاعها علـى هيئـة كمـم مصـهورة بااجـاو سـطح األرض
الصارجي .ل ن بعد استحداث واطور نررية الصفا ح الت تونية أو ما يعرف برررية ازكـزح القـارات ( Plate
 )Tectonicsام اطوير اقسيم الك الرطاقات وأيضا وضع اصورات جديدة عن م ونات األنطقة المصتلفة وكالة
اواجدها .وقد قام العلماء باستحداث األسماء الجديدة وهي الليثوسفير ( )Lithosphereويعري الرطـاق الصـلب،
واألسثيروسفير ( )Asthenosphereويعري الرطاق اللدن الشبه صلب.
 .1القشرة األرضية The Crust

وهي اعتبر الغالف الرقيق الذي يغل ال رة األرضية من الصارج  ،ويحتوي على صصور ذات طبيعة صـلبة
ات ـون مـن جميـع أنـواع الصـصور المعروفـة (الراريـة ،الرسـوبية ،المتحولة).ويصـ متوسـط سـمك القشــرة
األرضية إلى كوالي  20كيلومتر ،وهذا الرقم يرهلهـا ألن ا ـون أرق نطاقـات األرض بحيـث يم ـن اشـبيهه
بقشــرة البيضــة الرقيقــة التــي احــيط بــالمحتوى الــداخلي (الــزالل والمــح) واللــذان بــدورهما يم ــن اشــبيههما
بالرطاقات األخرى الداخلية لررض (الوشاح واللب) .ومع أن سمك القشرة األرضية رقيق جـدا ل رـه يحتـوي
على كثير من االختالفات خاصة من كيث الطبيعة الفيزيا ية للصصور الم ونة له وأيضا اختالفات فـي سـمك
الرطاق .وعلى ذلك قسمت القشرة األرضية إلى قسمين هما القشرة الم ونة للقارات أو القشرة القارية والقشرة
الم ونة للمحيطات أو القشرة المحيطية.
القشرة القارية عبارة عن الرطاق الصصري الصـلب الم ـون للقـارات الم شـوفة .ويصـ سـمك هـذو القشـرة
القارية إلى كوالي  30كيلومتر ل ره يزيد عن ذلك ضمن المراطق الجبلية ،كيث وجد العلماء أن سمك القشـرة
القارية يص إلى  60كيلومتر أسف السالس الجبلية الشاهقة االرافاع .والقشرة القارية اعتبـر طبقـة صـصرية
صلبة احتوي على صصور مرصفضة ال ثافـة ( 2.7أعلـى مـن كثافـة المـاء) معرمهـا صـصور ناريـة كمضـية
اعرف بصصور الجرانيت وصصور رسوبية مصتلفة وقلي مـن الصـصور المتحولـة .ومتوسـط ارافـاع القشـرة
القارية يساوي  4640متر فوق سطح البحر وذلك يرجع الكتوا ها علـى صـصور قليلـة ال ثافـة .لـذلك اعـرف
القشــرة الم ونــة للقــارات بطبقــة الســيال ( )Sialويعرــي الصــصور الغريــة بالســيلي ون ( )Siliconواأللمونيــوم
(.)Aluminum
القشرة المحيطية عبارة عن الطبقة الصصرية الم ونة لقيعان المحيطات وهي أقـ سـم ا مـن القشـرة القاريـة
ل ن على درجة عالية من ال ثافة ،ألنها احتـوي علـى صـصور صـلبة ناريـة قاعديـة مـن البازلـت والجـابرو.
ويتراوح متوسط سمك القشرة المحيطية بين  7-5كيلومتر اقريبا .ويغطي الصصور الراريـة غشـاء رقيـق مـن
الصصور الرسوبية التي ات ون ضمن البحار والمحيطـات .واعـرف القشـرة المحيطيـة بطبقـة السـيما ()Sima
الكتوا ها على معادن سيلي ااية غرية بعرصري الحديد والمغريسيوم والتي اعرف بالمعادن السـيلي ااية المافيـة
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( .)Mafic Silicatesويعتقد معرم البشر بأن قاع المحيطات ما هـو إال سـطح أملـ مسـتوي ال يحتـوي علـى
اضاري اللهم إال من بعض الجبال البركانية المتفرقة أكيانا .ل ن الدراسات الجيوفيزيا يـة الحديثـة ووصـول
الغواصات سواء كانت البشرية أو اآللية إلى أعماق مصتلفـة مـن البحـار والمحيطـات ،أاـاح الفرصـة لمعرفـة
معلومات جديدة عن قيعان البحار والمحيطات التـي الـت غامضـة إلـى وقـت قريـب .فهـذو الدراسـات أكـدت
اكتــواء قيعــان المحيطــات والبحــار علــى اضــاري شــبيهة بتلــك الموجــودة علــى القــارات .ولعـ مــن أكثــر
التضاري البحرية اميزا هو السالس الجبلية العالية االرافاع المتصـلة والممتـدة إلـى مسـافات طويلـة كـول
ال رة األرضية ،ويتراوح طولها بحـوالي  65000كيلـومتر اقريبـا .واعـرف الـك السالسـ الجبليـة بـأعراف
الجبال المرصفة للمحيطات ( )Mid Oceanic Ridgesوهي اصتلـ عـن الجبـال القاريـة مـن كيـث الم ونـات
وطبيعة التش  .فهي ات ون من طبقات متتابعة مـن الصـصور الراريـة القاعديـة الصـلبة التـي كانـت يومـا مـا
صــصور مصــهورة خرجــت مــن بــاطن األرض ومــرت الشــقوق الموجــودة علــى قــاع المحــيط ثــم اصــدعت
وارافعت إلى األعلى.
كما احتوي قيعان المحيطات أيضا على أخاديـد عميقـة جـدا ( )Trenchesيتـراوح عمقهـا بـين  10إلـى 11.3
كيلومتر اقريبا احت مستوى سطح البحر .وهذو األخاديد العميقة لم ات ون نتيجـة للتعريـة والتجويـة كمـا هـي
طريقة ا ون األخاديد األرضية ،ل ن اش لت بسبب اصادم األلواح الصـصرية القاريـة مـع األلـواح الصـصرية
المحيطية ،أو بسبب اصادم األلواح المحيطية معا .فمـثال يعتبـر كـ مـن أخـدود ماريانـا ()Mariana Trench
واألخدود األليوشي ( )Aleutian Trenchوأخدود اونجـا ( )Tonga Trenchالمتواجـدة ضـمن المحـيط الهـادي
نتاجا للتصادم العري بين األلواح الصصرية المحيطية  ،وهي موجودة على كدود الجـزر البركانيـة القوسـيه.
ويعتبـر كـ مـن أخـدود بيـرو-شـيلي ( )Peru-Chile Trenchوأخـدود أمري ـا الوسـطى ( Central America
 )Trenchنتاج التصادم العري بين األلواح المحيطية واأللواح القارية.
العمليات الداخلية لألرض
Earth Internal Processes

اتأثر األرض بروعين من العمليات أو القوى التي نرثر علـى م ونـات القشـرة األرضـية واشـ التضـاري
األرضية المصتلفة ،وهي اعرف بالعمليات أو القوى الصارجية ( )Exogenetic Processesوالعمليات أو القـوى
الداخلية ( .)Endogenetic Processesوالعمليات الصارجية عبارة عن القوى المرثرة المصتلفة التـي ارشـأ فـوق
سطح األرض نتيجة لتفاعـ األغلفـة الم ونـة لـررض مـع بعضـها الـبعض ،ومهمتهـا اشـ ي سـطح القشـرة
األرضية لت وين اواهر اضاريسية مصتلفة بفع عمليات الرحت والرق والترسيب .وهذو العمليـات الصارجيـة
اقســم إلــى نــوعين ر يس ـيين همــا )1( :التجويــة ( )Weatheringواشــتم علــى عمليــات التجويــة ال يميا يــة
والفيزيا ية )2( ،التعرية ( )Erosionواشم آثار فع عوام التعرية المصتلفة مث التعرية الرهريـة والبحريـة
والجليدية والهوا ية على الم ونات التي نتجت من عمليات التجوية المصتلفة.
أما العمليا ت الداخلية لررض فهي عبارة عن القوى المصتلفة التي ارشأ فـي بـاطن األرض واـرثر قـي اشـ ي
ســطح األرض الصــارجي .وهــي إمــا أن ا ــون فجا يــة ســريعة الحــدوث مث ـ البــراكين والــزالزل أو بطيئــة
وادريجية ق د استغرق مئات الماليين من السرين كتى يالكظ اأثيرها على القشرة األرضـية .والقـوى الداخليـة
البطيئة اتمث بحركة الصفا ح الت تونية وما يصاكبها من ثري واصـدع فـي القشـرة األرضـية ووالدة الجـزر
والبراكين والجبال شاهقة االرافاع واألخاديد العميقة على القشرة األرضية سواء كانت محيطية أو قارية.

Page 15 of 35

الخامات المعدنية

الدكتورة الهام اللنقاوي

أوال :نظرية الصفائح التكتونية أو االنجراف القاري Plate Tectonics
كان معرم الجيولوجيين وكتى بداية القرن العشرين يرمرون بالمصطلح الجغرافي الذي يرا على ديمومة
البحار والمحيطات ،أي أنها ال اتغير مع مرور الزمان .ف انوا يعتقدون أن الجبال نتجت بسبب اقلا األرض
وان ماشها نتيجة للتبريد التدريجي لم ونااها الداخلية التي كانت مصهورة .وهذا التبريد أدى إلى اشوو الغالف
الصصري الرقيق لررض ونتج عره انثراءات في الصصور م ونة بذلك السالس الجبلية المرافعة .اماما كما
يحدث ألي قطعة من الفواكه عردما اترك لمدة كتى اج  ،فهذا سوف يردي إلى ا ون اجعدات سطحية ضمن
قشراها .وطور العلماء هذا المفهوم كتى يستطيعون افسير كيفية وجود البحار والمحيطات .ويرا هذا
المفهوم على أن المراطق التي نشأت بين التجاعيد (الجبال الشاهقة) كانت مراطق مرصفضة امترت بالماء
م ونة بذلك البحار والمحيطات.
ل ن بعد ذلك ونتيجة لتطور العلم وأساليب البحث العلمي بدأ العلماء بتقصي كقا ق جديدة ،واستطاعوا في
وقت قصير أن يحصلوا على معلومات دقيقة عن األرض أدت إلى نقلة علمية نوعية للمفهوم العام كول
كوكب األرض .فالمعلومات الجديدة أثبتت أن األجزاء الصلبة الراهرة على األرض (القارات) ليست ثابتة ب
متحركة ،فهي اهاجر عبر ال رة األرضية ،وان انفصال القارات أدى إلى ا ون المحيطات والبحار ،وإن
قيعان المحيطات القديمة اتعرض للتآك وإعادة اش ي ضمن مراطق األخاديد العميقة احت مياو البحار.
وأيضا نتيجة لتلك الحركات األرضية نتجت الجبال الشامصة بسبب اصادم القارات .ويعتبر العالم األلماني
الفريد ويجرر ( )Alfred Wegenerمن مرسسي الك الرررية في سرة .1924
وتنص نظرية الصفائح التكتونية على أن براء القارات بدأ عردما كانت األرض كديثة الرشأة اغلفها قشرة
صصرية ضعيفة قليلة السمك اطفو فوق صصور شبه مصهورة إلى مصهورة ،ونررا الختالف درجة الحرارة
بين باطن األرض وسطحها اولد في هذو الصصور المصهورة ايارات كم اتحرك من المركز إلى السطح.
وابلورت هذو الرررية بعد دراسة مستفيضة للحدود القارية والرواهر الجيولوجية المصتلفة التي اميز األرض
وبعد معرفة الفروق الف يزيا ية بين م ونات كتلة األرض الصلبة .وايارات الحم المتحركة هذو ضمن الوشاح
يم ن اشبيهها ب أس من الماء الموضوع فوق لهب ،وعلى قاع ذلك ال أس قلي من البودرة الحمراء .فعرد
اسصين الماء اصعد البودرة مع الصط الساخن من الماء إلى األعلى ،ل ن عرد وصولها إلى سطح الماء سوف
ابرد لدى مالمستها للهواء ،وعردها سوف اهبط إلى األسف عرد أطراف ال أس .بعد هبوطها إلى األسف
سوف اسصن من جديد ثم اتحرك مع الماء الساخن مرة أخرى إلى األعلى ،وبذلك اعيد دوراها من جديد.
مفهوم األلواح الصخرية
كما ذكرنا سابقا أن القشرة األرضية القارية المعروفة بطبقـة السـيال احتـوي علـى السـيلي ون برسـبة ،% 70
ومعرم الصصور الم ونة لهذو الطبقة هي من الجرانيت .فهي بذلك اعتبـر ذات كثافـة قليلـة وسـمك كبيـر .أمـا
القشرة المحيطيه المعروفة بطبقة السيما فإنها احتـوي علـى السـيلي ون برسـبة  ،% 50-40ومعرـم الصـصور
الم ونة لها عبارة عن البازلت والجابرو مما يجعلها طبقة ذات كثافة عالية ل رها برف الوقـت أقـ سـم ا مـن
القشرة األرضية القارية .وبدراسة الموجـات الزلزاليـة كـدد العـالم موهوروفيزيـك ( )Mohorovicicالمرطقـة
الفاصلة بين القشرة األرضية والوشاح ،وسمي بحد موهـو لالنفصـال ( ) Moho Discontinuityوهـو عبـارة
عن كدوث خل ما بالموجات الزلزالية المتحركة بسبب الفرق بين م ونات القشرة األرضية وما يوجد أسفلها
والذي سمي بالوشاح.
شم العلماء الجزء الصلب من كتلة األرض والذي يشم نطاق القشـرة األرضـية سـواء كانـت المحيطيـه أو
القاريــة مــع الوشــاح العلــوي ،وســمي هــذا الجــزء بطبقــة الليثوســفير ( )Lithosphereوهــي اعرــي "الغــالف
الصصري" أو "الطبقة الصلبة" .فهي عبارة عن الطبقة الصلبة الصارجية لـررض المعروفـة كاليـا بـاأللواح
القارية واأللواح المحيطية ،ويقدر سـمك األلـواح الصـصرية بحـوالي  100كيلـومتر اقريبـا .ويطفـو الغـالف
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الصصري الصلب (الليثوسفير) على طبقة لدنه شبه سا لة اعرف باألسثيروسفير ( )Asthinosphereوهـو يمتـد
إلى عمق  250أو  700كم اقريبا ضمن نطاق الوشاح العلوي .وهذا التصري األخير ساهم كثيـرا فـي ابلـور
نررية الصفا ح الت تونية وافسير التضاري المصتلفة التي اش لت عبر ماليين السرين .وقد اكتش العلماء أن
الغالف الصصري لررض مقسم إلى  20جزء اعرف اآلن باأللواح الصصرية .وأكبر الـك األلـواح هـو اللـوح
الصصري الهادي ( )Pacific Plateالموجود ضمن المحيط الهادي وهو يعتبر اللوح المحيطي ال ام الموجود
على األرض ،أما جميع األلواح ال بيرة األخرى فتشتم على أجزاء محيطيه وقارية معا .بيرما معرم األلـواح
الصصرية الصغيرة ات ون من ألواح محيطيه.
الشواهد التي أدت إلى تبلور نظرية الصفائح التكتونية
 -1انه إذا دمجت القارات مع بعضها لكونت كتلة قارية ضخمة
أول من اوص إلى هذا المفهوم هو العالم ويجرر في عام  ،1915كيث دل على أنه لو دمجـت قـاراي أمري ـا
الجروبية وأفريقيا ل ونتا كتلة قارية واكدة .وكان ذلك بعد وضع خريطة العالم المطـورة آنـذاك .ويجـب القـول
هرا بأن معرم العلماء قب ويجرر وكتى ويجرـر نفسـه برـوا ذلـك االعتقـاد بـأن القـارات كانـت ملتحمـة عرـدما
الكروا التشابه ال بير بين الشريط الساكلي الغربي ألفريقيا مع الشريط الساكلي الشرقي ألمري ا الجروبية.
فعردما نشر ويجرـر كتابـه "أصـ القـارات والمحيطـات" ( )The Origin of Continents and Oceansوضـع
أساس نرريته الجديدة وهـي نرريـة زكزكـة القـارات .ولـم يقـ عرـد هـذا الحـد ،فهـو مـن خـالل مشـاهدااه
والدراسات الجيوفيزيا ية التي قام بها وضـع االكتمـال اآلخـر بـأن ال تـ القاريـة كانـت ملتحمـة مـع بعضـها
بانجيـا ( )Pangaeaواعرـي
البعض قب  200مليون سرة وكانت ا ّون قارة واكدة كبيرة اعرف بالقارة األم أو
ّ
"ك األرض" ” .“All Landوانفصلت هذو القارة قب  180مليون سرة اقريبا ضمن العصـر الجوراسـي إلـى
قــاراين كبيــراين إكــداهما شــمالية واعــرف بلوريشــيا ( )Laurasiaواألخــرى جروبيــة اعــرف بجوندواناالنــد
( .)Gondwanalandومن المعروف علميـا أن القـارة الشـمالية (لوريشـيا) انفصـلت الكقـا وا ّـون مرهـا قـارة
أمري ا الشمالية وأوروبا وآسيا وجزر جريرلرد وأيسلردا والجزر البريطانية .أما القارة الجروبية انفصلت لت ون
قارة أفريقيا وأمري ا الجروبية والقارة المتجمدة الجروبية وأستراليا والهرـد ،وكـان ذلـك قبـ  135مليـون سـرة
اقريبا ضمن العصر الطباشيري .ومازالت القارات اتحرك إما بعيدا عن بعضها البعض أو بااجاو بعضها.
 -2الدليل األحيائي
ويقصد به اوزيع ال ا رات الحيـة فـي القـارات علـى مـر العصـور الجيولوجيـة المصتلفـة ومقارنتهـا بـالتوزيع
الحالي .ويرمن معرم علماء األكـافير ( )Paleontologistsبوجـوو اواجـد نـوع مـن االرابـاط األرضـي بـين
مراطق العالم القديم لتفسير وجود األكافير المتشابه ضمن مرـاطق أرضـية بعيـدة عـن بعضـها الـبعض كاليـا.
وهذا المفهوم يعتبر صحيحا لل ا رات الحية التي كانت اعي ضمن كقب الحيـاة القديمـة ( )Paleozoicوبدايـة
كقب الحياة المتوسطة ( )Cenozoicكيث كانت ك المراطق ملتحمة مع بعضها البعض أو قريبة من بعضـها.
وقد س ه وجود االلتحام أو أي نوع من االاصال األرضي بين القارات من مهمة انتقال ال ا رات الحيـة آنـذاك
فرراها ضمن جميع صصور القشرة األرضية .ل ن دلت الدراسات الجيوفيزيا يـة علـى أنـه بعـد هـذو العصـور
الجيولوجيــة كانــت القــارات بعيــدة عــن بعضــها الــبعض فــال اوجــد بــذلك أي طريقــة النتقــال ال ا رــات الحيــة
األرضية.
وقــد اكتش ـ العلمــاء ومــن بيــرهم ويجرــر وجــود بعــض األكــافير ذات التواجــد الجغرافــي المحــدود والعمــر
الجيولوجي الواكد ضمن صصور في بقاع متفرقة من العالم كاليا .ومن أمثلتها أكفورة أكد الزواك واعرف
بالميزوسورس ( )Mesosaurusالتي اوجد ضمن صصور الجزء الجروبي الغربي من أفريقيا والجزء الجروبي
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الشرقي من أمري ا الجروبية فقط  ،وهي مراطق بعيدة عـن بعضـها الـبعض كاليـا ويعتقـد علمـاء األكـافير أن
الميزوسورس يعتبر أكد الزواك الما ية .والسرال الذي يجب أن يطرح هرا هو :إذا كـان ذلـك ال ـا ن الحـي
قادرا على السباكة وعبور مساكة شاسعة من الماء التي افص بين أفريقيا وأمري ـا الجروبيـة لمـاذا لـم يصـ
إلى مراطق أخرى من العالم ؟ وبما أن ذلك لم يحص وكانت أكافير الميزوسورس محصورة فقط ضمن الـك
المراطق من أفريقيا وأمري ا الجروبية ،عردها قرر ويجرر بأن هااين القـاراين البـد أن كانتـا ملتحمتـان ضـمن
زمن اواجد ذلك ال ا ن الحي.
وأيضا اعتمد ويجرر على أكفورة نبااية ادعى جلوسوبتري ( )Glossopterisكدلي على وجود القـارة األم "
بانجيا " .واكتش العلماء بعد دراسة الصصور التي احتوي على أكافير الجلوسوبتري بأنهـا نبااـات افضـ
المرات البارد ضمن البيئات القريبة من البيئات القطبية .وقد أكد العالم ويجرر إثبااه بوجود القارة األم " بانجيـّا
بتبرير أن هذا الربات يحتوي على بذور كبيرة جدا ال استطيع الرياح كملهـا إلـى مسـافات شاسـعة ،ومـع هـذا
وجدت أكافير الك الربااات ضمن صصور كقب الحياة القديمة الموجودة في أفريقيا وأستراليا والهرـد وأمري ـا
الجروبية ،كما اكتشفت كاليا ضمن صصور القارة المتجمـدة الجروبيـة .واإلثبـات الثـاني أيضـا أن أكـافير الـك
الربااات اوجد في صصور افسر وجود مرات قطبي أو قريب من القطبي مـع أن معرـم القـارات هـذو (مـا عـدا
القارة المتجمدة الجروبية) اتواجد كاليا ضمن بيئات ليست قطبية أو قريبة من األقطاو .وبـذلك اسـترتج العـالم
ويجرر التحام القارات القديمة م ونه بذلك كتلة قارية كبيرة عرفها بالقارة األم " بانجيـّا ".
 -3طبيعـة التكويـن الصخري العام للقارات والمحيطات واألشكال الهندسية للصخور
أي شصا مرـّا قام بتركيب لوكة مقطعة ( )Picture Puzzleال بد له أن يعرف بأنه يجب أن اتراكب القطع مع
بعضها البعض في نسق معين ،وأيضا يجب بالرهاية الحصول على صـورة أو شـ واضـح لشـيء مـا .علـى
ضوء الك الف رة قام العلماء بدمج القارات مع بعضها البعض وهم بذلك ركبوا الحواف الصارجية للقارات مـع
بعضها البعض ولم يغفلوا عن أنهم بالرهاية يجـب أن يحصـلوا علـى صـورة مت املـة لتوزيـع الصـصور علـى
القارات واوصي أكزمة الجبال والتي يجب أن ا ون بذلك مترابطة مع بعضها البعض.
براءا على ذلك يجب أن نعلم بأن الصصور الموجودة ضمن األقاليم المجاورة لحواف القارات يجـب أن اتشـابه
مع بعضها البعض من كيث العمر والروع .ومثال على ذلك فقد اوص العلماء للتطابق الموجود بـين صـصور
الجزء الشمالي الغربي من أفريقيا وصصور من البرازي ضمن أمري ا الجروبية .وأيضـا عرـدما دمـج العلمـاء
القارات الشمالية ا ونـت كتلـة قاريـة واكـدة ولـوكظ اواصـ السالسـ الجبليـة الموجـودة فـي شـرق أمري ـا
الشمالية المعروفة بسلسلة جبال األبالش ( )Appalachian Mountainsمع السالس الجبلية للجزر البريطانيـة
وسلسلة الجبال ال اليدونية ( )Caledonian Mountainsفي الررويج .وقد أثبتت الدراسات اطابق نوع الصصور
وامتداد الصدوع والطيات ضمن هذو السالس الجبلية .وهذو السلسلة العريمـة ا ونـت قبـ  300مليـون سـرة
اقريبا نتيجة لتصادم األلواح الصصرية التي نتجت عرها القارة األم "بانجيّا" .ثم انفصلت عن بعضـها الـبعض
بسبب انفصال بانجيا مرة أخرى واباعدها قب  200مليون سرة اقريبا عرد نهاية كقب الحياة المتوسطة.
 -4الدليل الجغرافي (البيئات القديمة)
أثبتت الدراسات الجيولوجية والجغرافية أنه عرد نهاية كقب الحياة القديمة أي بين  220إلى  330مليـون سـرة
سابقة كان يوجد غطاء جليدي كبير يغطي معرـم المرـاطق الجروبيـة مـن ال ـرة األرضـية .فقـد وجـد العلمـاء
طبقات من الرواسب الجليدية ذات االمتداد الطباقي المتماث اغطي طبقات صصرية مرحواة بفع كركة الجليد
عليها ضمن مراطق مث جروو أفريقيا وجروو أمري ا الجروبية والهرد وأستراليا .ومن مالكرة خريطة العالم
الحالية نرى أن هذو المراطق اقع على خطوط عرض  30جرـوو خـط االسـتواء ضـمن مرـاطق اتحلـى اآلن
بمرات استوا ي أو شبه استوا ي .السرال الذي يجب أن يطرح هرا هو :ه اعرضت ال رة األرضية إلى مرـات
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قطبي قارس بحيث غطت طبقات الجليد معرم المراطق كتى قرو خط االستواء ؟ ومـن المشـاهدات األخـرى
التــي اوصـ إليهــا العلمــاء الجيولوجيــون أن معرــم مرــاطق ال ـرة األرضــية الشــمالية الحاليــة كانــت مغطــاة
بالمسترقع ات ضمن نف الفترة التي كانت المراطق الجروبية مغطاة بالجليد .وهذو المسترقعات ال بيرة هي التي
كونت رواسب الفحم االقتصادية في ك من أمري ا الشمالية وأوروبا وسيبيريا .وبدارسة م ونات الفحم عرف
العلماء أن الك الربااات التي ا ون مرها الفحم عبـارة عـن نبااـات اعـي ضـمن المرـات االسـتوا ي أو البيئـات
االستوا ية.
وعليه قرر ويجرر أنه لتحقيق الفهم وإدراك ما كص بالماضي يجب أن ا ون ك القارات مجتمعة مع بعضها
البعض آنذاك أثراء زمن واكد ضمن قارة عرمى " بانجيّا "  ،وكما قرر أيضا ان مرطقة جروو أفريقيا كانـت
اتمركز ضمن مرطقة القطب الجروبي .في هذو الحالة سوف ا ون القارات الجروبية الحالية متمركزة قريبا من
القطب الجروبي وذلك لتفسير وجود الجليد عليها ،وان الجزء الصصري الشمالي كان قريبا مـن خـط االسـتواء
وذلك لتفسير طبقات الفحم العريمة عليها.
 -5الحركات األرضية المنبعثة من باطن األرض
بمقارنة التوزيع الجغرافي للبراكين والزالزل بالصرا ط التي ابين اوزيع األلواح القارية المتحركـة نالكـظ أن
مراطق انتشار البـراكين ارطبـق علـى مرـاطق اوزيـع المراكـز البرريـة للـزالزل ،وهـذو البـراكين والـزالزل
متالزمين مع الحدود اللوكية.
حدود الصفائح التكتونية وطرق تحركها Plate Boundaries and Their Motion

كما ذكرنا سابقا ان مراطق انتشار البراكين والزالزل اعتبر متالزمة مع بعضها البعض ،وهي اتمركز ضـمن
نطاقات أو خطوط ثابتة كول ال رة األرضية .ومن أمثلة الك الصطوط ما يعرف بسلسلة الرار ()Ring of Fire
وهو عبارة عن الحدود التي احيط بـالمحيط الهـادي مـن جميـع االاجاهـات .لـذلك فـإن التحديـد المبـد ي الـذي
اعتمدو العلماء لتحديد كـدود األلـواح الصـصرية الصـفا حية برـي علـى أسـاس اوزيـع نقـاط الرشـاط البركـاني
والزلزالي كول العالم .وبعد اطور الدراسات الجيولوجية ااضح وجود ثالثة أنواع من الحدود ،وهـي مصـرفة
على ضوء نوع الحركة التي اقوم بها األلواح الصصرية على جانبي ذلك الحد أو الفاص إلى التالي:
( )1كدود صفا حية أو لوكيه متباعدة كيث ا ون كركة األلواح بع ااجاو بعضها البعض على جانبي الحد
الفاص بيرها )2( ،كدود صفا حية أو لوكيه متقابلة كيث ا ون كركـة األلـواح بااجـاو بعضـها الـبعض علـى
جانبي الحد الفاص بيرهـا )3( ،كـدود صـفا حية متوازيـة الحركـة كيـث ا ـون كركـة األلـواح بوضـع أفقـي
متوازي االاجاو على جانبي الحد الفاص بين األلواح الصصرية .
 -1حدود صفائحية أو لوحيه متباعدة Divergent Plate Boundaries

اعتبر الحركات التباعدية من الحركات البانية للقشرة األرضية بسبب إضافة الصصور المرصهرة إلى جوانـب
الصفا ح المتباعدة ،ويردي اصلب هذا المصهور يردي إلى ا وين صصور نارية قاعدية (البازلت والجابرو).
وأهم التضاري التي ات ون نتيجة لتباعد الصفا ح هي البحار والمحيطات.
وقد أثبتت الدراسات التي قام بها العلماء على أعمـاق المحيطـات وجـود مرـاطق مرافعـة نسـبيا اعـرف كاليـا
بأعراف المحيطات أو الجبال المرصفة للمحيطات ( .)Mid Oceanic Ridgesوهي عبارة عن مراطق مرافعـة
كالجبال على قيعان المحيطات واتميز بأنها متصـدعة جـدا ودا مـة الرشـاط البركـاني واتميـز بارافـاع درجـة
الحرارة ،وهي موجودة ضمن األربعة محيطات التي اغل كوكب األرض ،وامث  %20من سـطح األرض.
فهي اعتبر بال مرازع أكثر األش ال التضاريسية وضوكا للمحيطات ألنها امثـ سلسـلة جبليـة واكـدة متصـلة
Page 19 of 35

الخامات المعدنية

الدكتورة الهام اللنقاوي

وممتدة إلى كوالي  65000كيلومتر كول ال رة األرضية .ودلت الدراسات الدقيقة ألعراف المحيطات خاصة
لتلك المرصفة للمحيط األطلسي على أنها عبارة عن مراطق احدها كواف القارات التي علـى جـانبي المحـيط.
عرفـت باألوديـة
باإلضافة إلى ذلك اكتش العلماء وجود مرطقة مركزية مرصفضـة ارصـ الجبـال المرافعـة ّ
المتصدعة ( )Rift Valleysوهي متصلة على طول امتداد هذو السالسـ الجبليـة البحريـة  .ويـدل وجـود هـذو
األودية المتصدعة على قوة شد كبيرة اتعرض لها هذو المراطق.
وكركة األلواح التباعدية أدت إلى ا ون البحار بعد انفصال األلواح الصـصرية القاريـة عـن بعضـها الـبعض.
فعملية ا ون البحار والمحيطات ابدأ أوال بحركة رأسية إلى األعلى للحرارة والمصهور الصصري عرـد نقـاط
الحم الحراري الصـاعدة مـن نطـاق الوشـاح .فالصـصور المصـهورة المصـاكبة لتيـارات الحمـ الحـراري
الصاعدة اردي إلى نشوء ضغط رأسي إلى األعلى مما يردي إلى اقبب اللوح الصصري القـاري الرقيـق ومـن
ثم اصدعه وا ون شقوق كبيرة على الجانبين .ثانيا سوف اصرج الحمم البركانية إلى الصارج عبر الك الشقوق
وامرها مش لة بذلك ضغط جانبي أفقي على األلواح يردي بالرهاية إلـى زكزكـة اللـوح المتصـدع بعيـدا عـن
مرطقة الشق المت ون .عرد هذو المركلة سوف يت ون وادي متصـدع ( )Rift Valleyعلـى طـول امتـداد الشـق
بسبب ابتعاد الحواف عن مرطقة التقبب وهبوطها إلى األسف  .ثالثا ،ومع مرور الوقت واواص خروج الحمم
المصهورة ومرها للشقوق سوف اتباعد األلواح الصصرية أكثر فأكثر ويتوسع الوادي المتصدع ويصبح أكثر
عمقا .ويجب معرفة أن الك الحمم البركانية التـي امـر الـوادي المتصـدع والشـقوق مـا هـي إال كمـم بركانيـة
قاعدية وعرد ابلورها ا ّون صصور نارية قاعدية من البازلت على السطح أو صصور الجابرو بعيدا عن سطح
األرض .لذلك فإن الك المراطق اعتبـر مرـاطق ات ـون بهـا القشـرة المحيطيـة وليسـت قشـرة قاريـة .عرـد هـذو
المركلة ي ون قد ا ون بحر صغير ضيق يحتوي على ممر ما ي صغير يوصله مع محيط أكبر مره ،ل ن مـع
م رور الوقت وااساع المسافة بين األلواح القارية سوف يت ـون محـيط كبيـر مثـ المحـيط األطلسـي يتضـمن
بالمرتص مراطق أعراف المحيطات وأوديتها المتصدعة.
ليست جميع المراكز المتباعدة للحدود الصفا حية قديمة كتلك الموجودة في المحيط األطلسي والمحيط الهادي،
ب اوجد مراطق كديثة نسبيا لم ا ّون محيطات ب كونت بحار صغيرة مث البحر األكمر وخليج كاليفورنيـا،
ومراطق أكدث مرها لم ات ون بهـا بحـار بعـد وإنمـا ا ونـت فقـط األوديـة المتصـدعة مثـ الـوادي المتصـدع
األفريقي (.)East African Rift Valley
 -2حدود صفائحية أو لوحيه متقابلة Convergent Plate Boundaries

اعتبر الحركـات المتقابلـة مـن الحركـات الهادمـة للقشـرة األرضـية بسـبب التصـادم الـذي يرشـأ بـين األلـواح
الصصرية .ويرشأ بسبب هذا التصادم اضاري مصتلفة اعتمد على نوع األلواح الصصرية المتصادمة.
عند تصادم ألواح قارية مع بعضها البعض ات ون جبال شاهقة االرافاع مث جبال الهمااليا ،كيث ا ون ل لتا
ال تلتين المتصادمتين نف السمك وال ثافة وي ون نوع الصصور متشابه بين الطرفين المتقابلين .فهـي ات ـون
من صصور القشرة األرضية التي ي ون معرمها من صصور الجرانيت الحمضـية وصـصور رسـوبية مصتلفـة
فهي اعتبر قليلة ال ثافة ،وسمك القشرة األرضية هرا كبير نسبيا يص إلى  70كيلومتر اقريبا .ويقع أسف مرـه
الجزء العلوي من الوشاح العلوي الصلب الذي يت ون من صصور نارية فوق قاعدية وسم ها يص إلـى 100
كيلومتر اقريبا .وبسبب ال ثافة القليلة المتساوية بين األلواح القارية المتقابلة يحاول ك لوح أن يتراكـب علـى
اللوح األخر ،لذلك يرافع اللوكان إلى األعلـى عرـد مرطقـة التصـادم م ونـة جـزءا ً سـمي ا ً جـدا مـن الصـصور
القارية المرثرية والمتصدعة بسبب قوة التصادم .المثال على ذلك هو اش جبال الهمااليا بسبب اصادم القـارة
الهردية مع قارة آسيا (التبت) م ونة جبال الهمااليا.
عند تصادم األلواح القارية مع األلواح المحيطية فهي اتصذ مسار أخر واعتبـر قصـتها مصتلفـة عـن سـابقتها،
ففي هذو الحالة ا ون ال تلتين المتصادمتين مصتلفتين من كيث السمك وال ثافة ونوع الصصور .فاللوح القاري
Page 20 of 35

الخامات المعدنية

الدكتورة الهام اللنقاوي

يت ون من صصور القشرة األرضية التي ي ون معرمها من صـصور الجرانيـت الحمضـية وصـصور رسـوبية
مصتلفة ،وسمك القشرة األرضية هرا كبير نسبيا يص إلـى  70كيلـومتر اقريبـا ،كيـث يقـع أسـف مرـه الجـزء
العلوي من الوشاح العلوي الصـلب الـذي يت ـون مـن صـصور ناريـة فـوق قاعديـة وسـم ها يصـ إلـى 100
كيلومتر اقريبا .أما اللوح المحيطي فهو يت ون مـن القشـرة المحيطيـة بسـمك ال يتعـدى  10كيلـومترات وهـو
يت ون مـن صـصور ناريـة قاعديـة مـن البازلـت والجـابرو وقليـ مـن الصـصور الرسـوبية التـي اغطـي قـاع
المحيطات ،باإلضافة إلى الجزء العلوي الصـلب مـن الوشـاح العلـوي الـذي يت ـون مـن صـصور ناريـة فـوق
قاعدية وسم ها يص إلى  100كيلومتر اقريبا فهي عالية ال ثافة نوعـا مـا .لـذلك فـإن كثافـة األلـواح القاريـة
اعتبر قليلة مقارنة باأللواح المحيطية مع العلم بأنها أكثر سماكة من األلـواح المحيطيـة .عرـد اصـادم ال تلتـين
يحاول اللوح القاري (ال تلة القارية) أن يتراكب فوق اللوح المحيطي الذي بدورو يرزلق إلى األسف متجها إلى
باطن األرض بسبب ال ثافة العالية وهو ما يعرف باالنغمار ( ، )Subductionويت ون عرد ذلك اكت ـاك شـديد
بين اللوكين مسببا ً انصهار أجزاء كبيرة من األلواح القاريـة والمحيطيـة .واأخـذ الحمـم المصـهورة المتشـ لة
طريقها إلى األعلى محاولة الوصول إلى سطح األرض ،وعرد وصولها ا ون سلسلة من البراكين علـى كافـة
اللوح القاري .أما عرد مرطقة انزالق اللوح المحيطي يت ون أخدود بحري ممتد على طول الحـدود الصـفا حية
المتقابلة ،ويسمى اللوح المحيطي المرزلق برطـاق البريـوف ( )Benioff Zoneويتميـز بوجـود البـرر الزلزاليـة
الرشطة .المثال على ذلك هو اش سلسلة جبال األنـديز علـى الجـزء الغربـي مـن أمري ـا الجروبيـة ،وأخـدود
بيرو-شيلي احت مياو المحيط الهادي المقابلة للجزء الغربي من أمري ا الجروبية بسـبب اصـادم اللـوح الهـادي
المحيطي مع لوح أمري ا الجروبية القاري.
تصادم األلواح المحيطية مع بعضها البعض يتميز بأن األلواح المحيطية ات زن من قشـرة محيطيـة بسـمك ال
يتعدى  10كيلومترات اتش من صصور نارية قاعدية من البازلت والجابرو وقليـ مـن الصـصور الرسـوبية
التي اغطي قاع المحيطات ،باإلضافة إلى  100كيلومتر اقريبا من الجزء العلوي الصلب من الوشاح العلـوي
الذي يت ون من صصور نارية فوق قاعدية ،فتلك األلواح اعتبر نوعـا مـا ألـواح عاليـة ال ثافـة .وعرـد اصـادم
لوكين محيطيين يحاول أكد األلواح االنغمار أسف اآلخر ،مما يسبب كدوث نشاط بركاني شبيه بالذي يحدث
عرد اصادم األلواح المحيطية مع األلواح القارية .ل ن في هـذو الحالـة ات ـون سلسـلة مـن البـراكين علـى قـاع
المحيط أي أسف مرسوو سطح الماء ضـمن أعمـاق سـحيقة .إذا اوالـت االنفجـارات واراكمـت الحمـم بحيـث
اردي إلى اصطي البراكين مرسوو الماء ،عردها سـوف اتحـول البـراكين إلـى جـزر بركانيـة اعـرف بـالجزر
البركانية القوسية ( .)Island Arcsباإلضافة إلى الجزر البركانية القوسـية ات ـون أخاديـد عميقـة بـين األلـواح
المتصادمة يص عمق بعضها إلى كوالي  11.3كيلومتر اقريبا مث أخدود ماريانا في المحـيط الهـادي .فعرـد
انغمار أكد اللوكين سوف يت ون نطاق البريوف للزالزل الضحلة والمتوسطة والعميقـة علـى اللـوح المرزلـق.
ووجود برر الزالزل عرد أعماق اص إلى  700كيلومتر داخـ جـوف األرض اـدل علـى أن اللـوح الصـلب
المرغمر يصترق الصصور شبه المصهورة الم ونة للوشاح السفلي.
 -3حدود صفائحية متوازية Transform Plate Boundaries

وهى الحركات المحافرة للقشرة األرضية بسبب احرك الصفا ح أفقيا بش متوازي .واـردى هـذو الحركـات
إلى كدوث هزات أرضية عريفـة وا ّـون خطـوط التصـدع الطويلـة ( )Transform Faultsالشـبيهة بالصـدوع
المتجهة االنزالقية واعرف برطاق التمزق ( ،)Fracture Zoneمث صدع أندروس العرـيم فـي غـرو أمري ـا
الشمالية ..ويم ن القول بأن الك الصدوع العريمة التي ارى على القارات امث ندوو ال يم ـن عالجهـا علـى
وجه األرض .ل ن الك الحركات المتوازية ليست محصورة على القشرة القارية فهي أيضـا اوجـد احـت ميـاو
المحيطات خاصة في مرتصفها فهي اقطع بش عرضـي أعـراف المحيطـات التـي اشـ لت بسـبب الحركـات
التباعدية.
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الخامات المعدنية
ثانيا :النشاط البركاني Volcanic Activity

البراكين عبارة عن فتحات موجودة على سطح األرض أو على قيعان البحار والمحيطات ،اربثـق مرهـا الحمـم
المصهورة والتي عادة ما ا ون مصـاكبة النفجـارات وانبثـاق غـازات وأبصـرة ومقـذوفات بركانيـة .ويشـ
اراكم الروااج الصلبة والطفوح البركانية المصهورة (الالفا) واصـلبها علـى السـطح بالرهايـة هضـاو واسـعة
االنتشار وجبال مصروطية الش اعرف بالجبال البركانية .وارقسم نوااج البـراكين المـدمرة إلـى ثالثـة أنـواع
مرها المصهورة والصلبة والغازية.
الطفوح البركانية Lava Flow

الطفــوح البركانيــة أو الالفــا ) (Lava flowsعبــارة عــن المــواد أو الصــصور المصــهورة التــي اربعــث مــن
االنفجارات البركانية وهي ا ون في درجة كرارة اتراوح ما بين  1200-600مئوية ويم ـن اقسـيمها إلـى
ثالثة أنواع اعتمادا على التركيب ال يميا ي-:
 .1الالفا البازلتية Pahoehoe or Basaltic flows
اعرف بالحمم البركانية القاعدية وهي ذات طبيعة ما عة وكرة الحركة وسريعة اتراوح سرعتها مـا بـين -10
 300م/الساعة وأكيانا  30كم/الساعة اعتمادا على معدل االنحدار السطحي .واتميز هذو الحمم بارافاع نسـبة
الحديد والمغريسـيوم وانصفـاض السـيلي ا ( ،)% 50وهـي ذات لزوجـة مرصفضـة جـدا ،وعرـد اعرضـها للجـو
الصارجي لررض وابلورها ي ون سطحا المالم للهواء أمل  ،وبعضها يتش على هيئة كبال مجدّلة لـذلك
سميت بلغة س ان جزر هاواي ( .)Pahoehoe flowsوا ّون الطفـوح البركانيـة البازلتيـة ا ـون البازلـت عرـد
ابلورها على سطح األرض.
 .2الالفا األنديزيتية Andesitic lava
اعرف بالحمم البركانية متوسطة القاعدية ،وهى ذات لزوجة متوسطة وبطيئة الحركة نوعا ما ،واحتوي على
 % 60سيلي ا .وعرد ابلورها على السطح اش صصور األنديزايت متوسطة القاعدية.
 .3الالفا الريوليتية Rhyolitic Lava
هــي طفــوح بركانيــة كمضــية ،ذات لزوجــة عاليــة واعتبــر بطيئــة الحركــة اتــراوح ســرعتها مــا بــين 50- 5
م/الساعة .واتميز بارافاع نسبة السيلي ا ( ،)% 70وعرد اعرضـها للجـو الصـارجي لـررض وابلورهـا ي ـون
سطحا المالم للهواء خشن غير مرترم .وهي ا ون صصور الريوليت واألوبسيديان.
النواتج الصلبة Pyroclastic Materials

أما الروااج الصلبة للبراكين فهي عبارة عـن المـواد الصـلبة التـي اربعـث مـن فوهـة البركـان بسـبب اخـتالف
الضغط الغازي للمصهور الصصري واتطاير واتوزع على مراطق شاسـعة محيطـة بـالبراكين ،وهـي اعـرف
بال ت الرارية من ال لمة اإلغريقية ( )Pyroواعري الرار وكلمة ( )clastواعرـي الم سـور أو ال تـ الم سـورة.
وا ون كت الرار ( )Pyroclasticعادة صغيرة جدا بصـغر ذرات الزجـاج أو كتـ كبيـرة ،وهـي اشـتم علـى
القراب أو المقذوفات البركانية وهي عبارة عن كت صـصرية بيضـاوية الشـ وملتهبـة ،وال تـ البركانيـة أو
البريشيا  ،والرماد البركاني وهو يحتوي على نوااج بركانية زجاجية دقيقة ،وصصور الصفاف وهي عبارة عن
صصور فااحة اللون غرية بمادة السيلي ا احتوي على فراغات صغيرة عديدة واضـحة للعـين المجـردة (نسـيج
فجوي) اتش نتيجة لصروج الغازات مرها ،وصـصور السـ وريا أو الجفـاء وهـي عبـارة عـن صـصور داكرـة
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اللـون (سـوداء) غريـة بالحديــد والمغريسـيوم واحتـوي علــى ثقـوو كبيـرة .ويم ــن للرـوااج الصـلبة الصــغيرة
والمتوسطة أن اتوزع على مساكات شاسعة كول البركان ،أما الروااج الدقيقة جدا بحجم الطـين (مثـ الرمـاد
البركاني) فيم ن لها أن اردفع رأسيا لمسافات عالية ضمن الغالف الجوي ثم ارتق مـع التيـارات الهوا يـة إلـى
مراطق كث يرة .وعادة ما اش االنفجارات البركانية سـحابة كبيـرة مـن المـواد الصـلبة المصتلفـة كيـث ا ـون
درجة كراراها عالية جدا وبإم انها أن احرق أي شيء أمامها واعرف بسحابة الرار.
النواتج الغازية Gases

عادة ما ا ون المواد المصهورة مصحوبة ب ميات كبيرة من الغازات واألبصرة وهي اعرف بالروااج الغازية
وهي ا ّون  % 6 - 1من الوزن ال لي للمصهور الصصري .وبالغم من أن هذا الرقم يعتبر قلي جدا ل ن
باستطاعة البركان أن يرفث ما يتعدى آالف األطران من الغازات خالل اليوم الواكد .واشتم الروااج
الغازيةعلى  % 70بصار ماء % 15 ،ثاني أكسيد ال ربون % 5 ،نيتروجين % 5 ،كبريت ،وقلي من غاز
ال لور ،الهيدروجين ،و اآلرجون .واتراوح درجة كرارة هذو الغازات عرد انبثاقها من فوهات البراكين بين
100م 500 -م.
االنفجارات البركانية Volcanic Eruptions

أن االنفجارات البركانية اش واكدا ً من أفض المعالم األرضية أال وهو البركان أو الجبـال البركانيـة ،الـذي
ما هو إال عبارة عن ا أو جب ا ون نتيجة اراكم الروااج البركانية خاصة الروااج الصلبة والطفوح البركانية
على بعضها البعض كول فوهة البركان .كما يعتبر الرشاط البركاني والبراكين نافذة على باطن األرض الـذي
ال نستطيع الوصول إليه.
وبالرغم من أن البراكين وانفجارااها اعتبر مراطق جذو ل ثير مـن العلمـاء الجيولـوجيين ،ل ـن االنفجـارات
البركانية اعتبر خطرة جدا على كياة اإلنسان والبيئة ،ألن بإم ان الروااج البركانية المصاكبة لالنفجـارات أن
اغطي مساكات شاسعة من األرض .لذلك نستطيع القول بأنها اعتبر نقمة ونعمة برف الوقت.
مثال على ذلك ما كص في هاواي عردما انفجر بركان كـيالوا ( )Kilaueaبـين عـام  1980إلـى عـام 1990
كيث كان هذا البركان نشط جدا كيث انبثقت مره  1.5بليون متر م عب من الطفوح البركانية (الالفـا) .وقـدر
العلماء أن بإم ان هذو ال مية أن اش طريق معبد يدور كول األرض أربع مـرات .وقـد دمـرت االنفجـارات
المصاكبة لبركان كيالوا  181مرزال ول ن لحسن الحظ لم اقت أو اجرح أي إنسان .والرعمة التي كص عليها
س ان هاواي هي اربة خصبة زراعيا بسبب التعرية والتجوية التي اتعرض لها الروااج البركانية من صـصور
ورماد بركاني ،باإلضافة إلى أن الك االنفجارات غير العريفة المصاكبة للبـراكين الدرعيـة اسـتقطبت ال ثيـر
من السياح لمشاهدة االنفجارات ،كمـا أيضـا اسـتقطبت كثيـر مـن العلمـاء لدراسـة الـك البـراكين ،ممـا يعتبـر
مصدرا ً جيدا ً لالقتصاد السياكي.
أن البراكين المركبة اعتبر من أكثر البراكين خطورة ألنها ار خامدة لسروات عديدة قد اص إلى عدة قرون
ثم ارفجر فجـأة مرديـة إلـى دمـار شـديد .ومـن أشـهر األمثلـة علـى ذلـك مـا كصـ لمديرـة بـومبيي اإليطاليـة
( )Pompeiiوأربعة مدن أخرى بالقرو من نابولي ( )Naplesبسبب انفجار بركان فيزوف ( .)Vesuviusفهذا
البركان ا خامدا لعدة قرون ل ره انفجر فجأة وأدى إلى قت آالف األشصاص .وقب ذلك كـان سـ ان بـومبيي
يعيشون بسالم على مرحدرات جب فيزوف ،ويزرعون أشجار العرب كتـى قمتـه ،ل ـن فـي عـام  79ميالديـة
اأثر س ان المرطقة والمدن المحيطة بهزات أرضية خفيفة ل رهم لم يعلموا بأن الك الهزات ما هي إال العالمات
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المروع .فما كص لمرطقة بومبيي اإليطالية ( )Pompeiiفي القرن األول بعـد المـيالد يعتبـر
السابقة لالنفجار
ّ
كارثة خطيرة جدا ،كيث قت مئات مـن األشـصاص بسـبب االخترـاق أو االكتـراق بعـد االنفجـار األول وكـان
نتيجة لسقوط آالف األطران من الرماد البركاني على المديرـة .ثـم التهمـت المديرـة سـحابة كبيـرة مـن الرـوااج
الصلبة الحارقة التي سقطت فجأة بعد االنفجار األول بلحرات قليلـة ،ودفرـت المديرـة احـت  8 – 5أمتـار مـن
الرماد البركاني .بعد  17قرن اقريبا اكتشفت مديرة بومبيي بواسطة علماء اآلثـار ،كيـث أدى ذلـك االكتشـاف
إلى الحصول على معلومات خطيرة عن انفجار بركان فيزوف في القرن األول الميالدي .فاالست شافات دلـت
على أن انفجار بركان فيزوف كان متواصال لثالثة أيام فقط ،وقتـ خاللـه  2000شـصا مـن بـين 20.000
نسمة هم اعداد س ان المديرة ،ومعرمهم قد اكترقوا أو دفروا أكياء بواسطة الرماد البركاني الحارق واالنهيار
المضيء الذي االو .وقد كش علماء اآلثار عن قوالب ألجساد الرـاس التـي احجـرت علـى هيئتهـا واكتفرـت
كتى على أدق اعابير الوجه التي ادل على الصوف الشديد واالختراق .ل ن هذا االنفجار لم ي ن األخير لبركـان
فيزوف ،فقد االو انفجارات أخرى متتابعة بين  .1944-1631أعرم انفجارات القرن العشـرين شـهداها نفـ
المرطقة في عام  1906و 1929و 1944وكان لبركان فيزوف نفسه.
وقد دون التاريخ كوارث خطيرة أخـرى بسـبب االنفجـارات البركانيـة للبـراكين المركبـة ومـا يصـاكبها مـن
انهيارات مضيئة .ففي عام  1902انفجر بركان صـغير يعـرف ببركـان ّ
بيلـي ( )Mount Peléeالواقـع ضـمن
جزر ال اريبي ،وأدى االنفجار إلى انبعاث سـحابة مضـيئة دمـرت مديرـة سـانت بييـر ( )St. Pierreالسـاكلية
المجاورة للبركان بأكملها .وقت االنفجار الذي استمر خم دقا ق فقط جميع س ان مديرة سـانت بييـر المقـدر
عددهم بحوالي  28.000نسمة .ل ن ولحسن الحظ فـإن أكـد المسـاجين وصـانع األكذيـة وبعـض األشـصاص
الذين كانوا على متن إكدى السفن في الميراء قد نجوا من ال ارثة.
ثالثا :الزالزل Earthquakes
اتعرض القشرة األرضية لما يقدر بحوالي  1.5مليون زلزال سرويا واتراوح شداها بين زالزل بالغة الضع
ال يشعر بها اإلنسان ل رها اـُرصد بأجهزة رصد الزالزل ،وأخرى بالغة التدمير .ل ن ما كان يحير العلماء هو
لماذا ارحصر معرم الزالزل ضمن أنطقه محددة وضيقة على سطح األرض؟ وبعد ابلور نررية الصفا ح
الت تون ية ودراستها بدأ العلماء معرفة وفهم أسباو كدوث الزالزل ولماذا اوزعت بذلك الش على ال رة
األرضية .وما يطمح إليه العلماء اآلن هو أن يستطيعوا التربر بحدوث الزالزل بوقت طوي وأيضا كيفية
التح م بحدوثها .فتلك الطموكات اعتبر من التوجهات الجديدة ضمن علم الزالزل ،وذلك يرجع ألن الزالزل
اعتبر من ال وارث الطبيعية الصطيرة على كياة اإلنسان التي لم يستطع كتى اآلن السيطرة عليها .وا من
خطورة الزالزل بحدوث ذعر ورعب بين البشر بسبب اأثيرها الصطير على المدن ومرافقها المتعددة .وأكثر
المرثرات خطورة هي الحرا ق التي احدث بعد الزلزال الرااج عن ان سار أنابيب الغاز والماء وسقوط أعمدة
ال ه رباء ،باإلضافة إلى ذلك فبإم ان الزالزل التسبب بحدوث االنهيارات األرضية والرااجة عن االهتزاز
العري لررض ،وكما اسبب الزالزل أيضا اشققات على سطح األرض والتي اردي بدورها إلى سقوط
المرازل وا سر وسقوط الطرق والجسور والمرشآت المصتلفة .كما أن بإم ان الزالزل أيضا التسبب بحدوث
الفيضانات العارمة بسبب اصدع السدود الما ية.
إذا ما هو الزلزال؟ الزالزل عبـارة عـن هـزات أو رجفـات سـريعة ومتتاليـة ارتـاو القشـرة األرضـية نتيجـة
لتعرض الصصور لقوى ضغط أو شد والتي اردي إلى إجهادهـا ومـن ثـم انفعالهـا وان سـارها واحـرر الطاقـة
ال امرة بها (طاقة الوضع) .فالقوى العريمة التي احدث داخ أعماق األرض يم ن أن اضغط على الصـصور
وذلك يسمى باإلجهاد ( ،)Stressوهذا اإلجهاد سوف يردي بالرهاية إلى طي الصصور أو اغير كجـم الصـصر
وذلك يعرف باالنفعال ( .)Strainمثال إذا كاولرا ثري عمود من الصشب بواسـطة اليـد ،فـإن اليـد سـوف اـرثر
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بضغط معين على العمود ويردي إلى إجهادها ،ل ن انثراء العمود الصشبي الرااج عن اإلجهاد ما هو إال عبـارة
عن انفعال الصشب بسبب اإلجهاد ،ل ن االنفعال الرها ي للعمود الصشـبي سـوف ي ـون بالت سـر أو االنشـطار.
وهذا ما يحص للصصور ،فإنها عردما اتعرض إلجهاد فإنها ابدأ باالنثراء التـدريجي كتـى اصـ إلـى مركلـة
معيرة ال استطيع أن اتحم بها قوة اإلجهاد عردها سوف ي ون انفعالها على هيئة ان سـار أو اصـدع .وعرـدما
اتصدع الصصور اربعث مرها الطاقة ال امرة على هيئة موجات قوة اعرف بالموجات الزلزالية .وهذو الصدوع
أو ال سور إما أن ا ون سطحية ،أي يتص نطاق التصدع مـع سـطح األرض م ونـا خـط الصـدع ،أو ا ـون
اصدعات عميقة داخ القشرة األرضية .والتصدعات العميقة ال يم ن مالكرتها واتبعها علـى سـطح األرض
ل ن يم ن ال ش عرها بواسطة الدراسات الجيوفيزيا ية .ويم ن للصدوع القديمة أن اتحرك فجأة مسببة بذلك
كدوث الزالزل مرة أخرى .واوجد أسباو أخرى لحدوث الزالزل عدا التصدعات ،فانزالق األلواح المحيطية
(نطاق البريوف) إلى جوف األرض أثراء التصادم بين األلواح القارية أو المحيطية األخرى يردى إلى كـدوث
الزالزل ،وهذا قد سبق ذكرو خالل نررية الصفا ح الت تونية .ومعرم الزالزل احدث ضمن أعماق اتراوح ما
بين  100إلى  670كيلومتر ضمن نطاق البريوف البارد نسبيا.
الموجات الزلزالية Seismic Waves
يطلق علـى المرطقـة احـت السـطحية التـي يرشـأ مرهـا الزلـزال اسـم بـررة الزلـزال ()Focus or Hypocenter
ويتراوح عمقها ما بين  700-5كم .فالبررة عبارة عن الرقطة التـي يبـدأ عرـدها احـرك السـطح ،لـذلك يحـدث
التمزق عرد البررة وسرعان ما يتوزع كول مستوى الصدع .أما المرطقة التي اقع على سطح األرض عموديا
فوق بررة الزلزال فتعرف بالمركز السطحي للزلزال .وارتق الطاقة المتحررة على هيئة موجات سـايزمية أو
زلزالية في ااجاو شعاعي من بررة الزلزال إلى مسافات بعيدة  ،وهي التي اردي إلى جع األرض اهتز خالل
كدوث الزلزال .وارقسم الموجات الزلزالية إلى نـوعين ر يسـين همـا الموجـات السـطحية ()Surface Waves
والموجات الداخلية (.)Body Waves
واقاس شدة الزلزال بواسطة جهاز رصـد الـزالزل المعـروف بالسـيزموميتر ( ،)Seismometerويت ـون مـن
قاعدة مثبتة على سطح األرض يصرج مرها عمود مثبت بوضع رأسي ،ويثبـت علـى هـذا العمـود عمـود آخـر
بوضع أفقي وي ون بطرفه ثق اصرج مره إبـرة أو قلـم لل تابـة ،ويتصـ الثقـ مـع العمـود الرأسـي بزنبـرك.
والهدف الر يسي من ذلك هو جع الثق المعلق بش كر ساكن قدر اإلم ـان ،فعرـد كـدوث الهـزة األرضـية
اهتز ك أجزاء الجهاز في آن واكد ،ل ن خمول ( )inertiaال تلة الثقيلة المعلقة اردي إلى س ون الثق واجعله
نقطة اإلسراد أو المرجع عرد احديد قوة كركة األرض .جهـاز رصـد الـزالزل السـيزموميتر ال يسـتطيع بهـذا
الش أن يسج قوة الزلزال أو شـ الموجـات القادمـة إال عرـدما يثبـت أمـام اإلبـرة أوراق المقيـاس ،وهـي
عبارة عن أوراق متصلة وموضوعة على اسطوانة ومحدد عليها خطـوط امثـ الـزمن بالـدقا ق .هرـا يعـرف
الجهاز بالسيزموجراف ( )Seismographوالذي يعتبر جهاز رصد واسجي الزالزل ،وي ـون التسـجي علـى
هيئة خطوط متموجة ادل على كدوث هزة أرضية (خطوط القوة) .واألوراق البيانية التي يحصـ عليهـا مـن
جهـاز السـيزموجراف اعـرف بالسـيزموجرام ( .)Seismogramويقــي جهـاز السـيزموجراف شـدة الزلــزال
مقارنة بمقياس رختر للزالزل (.)Richter scale
 .1الموجات السطحية Surface Waves
عبارة عن الموجـات التـي ارتقـ خـالل الطبقـة الصارجيـة لـررض (القشـرة األرضـية) كيـث اصتـرق جميـع
م ونااها من مواد صلبة وسا لة وشبه صلبة ،واسمى أيضا بالموجات الطوليـة (.)L-waves or Long waves
والموجات السطحية هي أخر الموجات الزلزالية وصـوال إلـى سـطح األرض ألنهـا االبطـأ مـن جميـع أنـواع
الموجات الزلزاليـة  .ل رهـا المسـئول األساسـي عـن معرـم الـدمار أثرـاء كـدوث الزلـزال .وهـي أيضـا أكثـر
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الموجــات الزلزاليــة التــي اــردي إلــى اهتــزاز األرض واحركهــا وذلــك يعـود لبطــئ كركــة الموجــات ضــمن
الصصور ،فعردما اص الموجـات السـطحية إلـى سـطح األرض فإنهـا اتحـرك بصـورة شـعاعية مـن المركـز
السطحي للزلزال في جميع االاجاهات ،اماما مث الموجات الما ية التي اتش عردما نرمي قطعة من الحجـر
في بركة من الماء الراكد .هذو الموجات ارثر فقط على الصصور القريبة من السطح واتالشى كلما دخلـت فـي
أعماق األرض مث الموجات الما ية.
 .2الموجات الداخلية Body Waves

هي عبارة عن الموجات التي ارتق واتغلغ داخ ال رة األرضية مصترقة جميع األغلفـة التـي ا ـون األرض
(القشرة والوشاح واللب) ،وهي ارقسم إلى نوعين هما-:
أ .موجـات أوليــة ( :)P-waves or Primary Waveوهــي اســتطيع أن اصتــرق كـ أنــواع المــواد الم ونــة
لررض من قشرة ووشاح ولب ،أي جميع م ونـات األرض مـن مـواد صـلبة وشـبه صـلبة وسـا لة .واعـرف
الموجــات األوليــة أيضــا بالموجــات التضــاغطية ( )Compressional Wavesألنهــا اجعـ الصــصور اتحــرك
بصورة موازية الاجاو كركتها (أي فـي نفـ ااجـاو احركهـا) .وهـي أول الموجـات الزلزاليـة وصـوال أثرـاء
كدوث الزلزال ،ويعود ذلك لسرعتها العالية جدا التي اتراوح بين  7-4كيلومتر/الثانية.
ب .موجات ثانوية مستعرضة ( :)S-waves or Secondary Wavesوهي عبارة عن الموجات الزلزالية التي
اصترق الم ونات الصلبة والشبه صلبة ل رها ال اصترق السوا  ،أي ارع إلى سطح األرض عرـد وصـولها
واصطدامها بحدود اللب الصارجي لررض ألنه يت ون من مواد مصهورة .والموجـات الثانويـة اعـرف أيضـا
بالموجات المستعرضة ( )Shear Wavesألنه خالل انتقال هذو الموجات عبر الصصور ابدأ الصصور بالحركة
في ااجاو عمودي على ااجاو كركة الموجات .وهي ثاني الموجات الزلزالية وصـوال إلـى سـطح األرض بعـد
الموجات األولية مباشرة ،واتراوح سرعتها بين  5-2كيلومتر/الثانية.
موجات التسونامي البحرية Tsunami

عرد كدوث التصدعات للقشرة المحيطية الم ونة لقيعان المحيطـات وأيضـا كـدوث الـزالزل ضـمن المرـاطق
الساكلية القريبة من المحيطات اصترق الموجات الزلزالية المياو وارتق عبرها م ونة موجـات بحريـة عاليـة
شديدة التدمير اتراوح سرعتها بين  950 - 500كم/ساعة واعرف بموجات التسونامي البحريـة (.)Tsunami
كما احدث موجات التسونامي أيضا بسبب قوة االنفجـارات البركانيـة التـي اقـع ضـمن الجـزر فـي كثيـر مـن
المحيطات كول العالم.
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العمليات الخارجية لألرض
عمليات التجويةWeathering
أن عوامـ (التجويــة والتعريــة) متصــالن ببعضــهما الــبعض ف ـ مرهمــا يســاعد اآلخــر ويمهــد الطريــق لــه،
ونوااجهما ما هي إال رواسب مصتلفة الحجم إما أن اترسب في م انها وإمـا أن ارقـ إلـى مرـاطق أخـرى وثـم
اترسب مش لة الصصور الرسوبية والتربة الصارجية المغطيـة للصـصور .لـذلك يم ـن القـول بـأن التربـة هـي
الرــااج األخيــر لعوام ـ التجويــة .فالتجويــة ( )Weatheringعبــارة عــن مجموعــة مــن العمليــات الفيزيا يــة،
وال يميا ية ،والبيولوجية التي افتت واحل الصصور المصتلفة الراهرة على السطح والقريبة مره.
ويتوق عمق التجوية وأيضـا نوعهـا السـا د علـى العوامـ التاليـة :عمـق مرسـوو المـاء الجـوفي ،والـزمن،
والطق  ،ومسامية الصصور ،ونوع الصصور التي اعرضّت لعملية التجوية .واـتم عمليـات التجويـة المصتلفـة
جربا إلى جرب بالرغم من أن بعضها يسود في مراطق معيرة والبعض اآلخر فـي مرـاطق أخـرى .فعلـى سـبي
المثال اسود التجوية ال يميا ية في المراطق الممطرة وعلى الع يزداد عم التجوية الفيزيا ية فـي المرـاطق
الجافة الحارة (الصحاري) والمراطق شبه الجافة .أما ضمن المراطق المتجمدة فتسود التجويـة الفيزيا يـة علـى
التجوية ال يميا ية ،كما يالكظ أن التجوية ال يميا ية أكثر أهمية وسـيادة مـن التجويـة الفيزيا يـة فـي المرـاطق
االستوا ية كيث يص عمق التجوية إلى ما ة متر اقريبا احت سطح األرض.

أوال :التجوية الميكانيكية Mechanical Weathering

يقصد بالتجوية المي اني ية أو الفيزيا ية اف ك واقسيم الصصور المصتلفة إلى فتات صصري متعـدد الحجـم دون
أن يطرأ أي اغير في اركيبه المعدني ،أي أنه ير محتفرا ً بالصواص األساسـية للصـصرة األم .وكصـيلة هـذو
العملية ا ون كبيبات صغيرة جدا .وبإم ان التجوية المي اني ية زيادة المسـاكة السـطحية للصـصر ممـا يـردي
إلى زيادة فاعلية التجوية ال يميا ية.
واتم التجوية المي اني ية بواسطة عدة عوام مصتلفة أهمها-:
 .1تجمد الماء Frost Wedging

يحص افتيت للصصور بسبب التتابع بين فترات التجمد واإلذابـة للمـاء الرـااج عـن الفـروق بدرجـة الحـرارة.
فعادة يزداد كجم الماء عرد اجمدو إلى ثلج بحوالي  % 9من كجمه األصلي ،واجمد الماء في مرـاطق الشـقوق
والفواص (في كيز ضيق) يردي إلى نشوء قوى ضغط ها لة على الصصور المحيطة بهذو الفواص  ،ومن ثم
اوسعة هذو الشقوق وا بيرها .ويرتج بعد ا رار هذو العملية فتات صصري مدبب الحواف .وعـادة اعـرف هـذو
العملية بتجمد الماء أو بالتفلق الصقيع .ويزداد كدوث هذو الراهرة في المراطق الجبلة المعتدلة .ويالكظ أيضا
كدوث عملية التفلق الصقيعي في المراطق الجبليـة ضـمن البيئـات شـبه الجافـة أثرـاء الشـتاء القـارس البـرودة
خاصة بعد سقوط األمطار القليلة واجمعها خالل الشقوق.
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 .2تحرر الضغط Unloading

احدث هذو العملية عردما اتعرض الصصور الرارية الجوفية (خاصة الجرانيـت) لحركـات أرضـية رافعـة ممـا
يردي إلى اعرض هذو الصصور للتعرية .واعري الطبقات العليا التي اعلو الصصور الرارية يردي إلى انصفاض
الضغط الواقع عليها وثم ارافاعها إلى األعلى مث الزنبرك .وهذو العملية اردي إلى كـدوث فواصـ وشـقوق
موازية لسـطح األرض الصـارجي ،ومـن ثـم انفصـال القطـع الصـصرية علـى هيئـة ألـواح ( )rock slapsوثـم
انزالقها وافتتها .
 .3التقشير Exfoliation

التقشير هو انفصال صفا ح رقيقة من الصصر نتيجة لت رار اغير معدالت الحرارة وبفع الصـقيع .وقـد يرـتج
التقشير أيضا عردما اتعرض الصصور للحرارة المرافعة في المراطق الصحراوية الجافة .وفي هذو الحالة فإن
السطح الصارجي للصصور يتمدد بمعدل أكبر من باطرها فيتشـقق السـطح الصـارجي ،وعرـدما اـرصفض درجـة
الحرارة ليال فإن السطح نفسه سوف يـر م  .اتـابع هـذو العمليـة يـردي بالرهايـة إلـى ا ـون خطـوط التقشـير
الدا رية على األسطح الصارجية للصصور الذي يشبه كلقات البص ( )Onion-ring Structureعادة.
 .4التمدد الحراري Thermal Expansion

يتباين المدى الحراري اليومي والفصلي من م ان إلى أخر علـى سـطح األرض ،وي ـون كبيـرا فـي المرـاطق
الصحراوية الحارة كيث الفرق اليومي بين درجات الحرارة يتعدى  30درجة مئوية .فارافـاع درجـة كـرارة
الصصر يردي إلى امدد الصصور وابريدها يردي إلى ان ماشها ،ودرجة التمدد اعتمد على نـوع المعـادن التـي
احويها هذو الصصور .وا رار هذو العملية يردي إلى إجهاد الطبقة الصارجية للصصر مما يـردي إلـى ا سـرها
مما يسه عملية افتيتها إلى قطع أصغر بواسطة عوام التجوية والتعرية األخرى.
 .5النمو البلوري Crystal Growth

من المعروف أن الرمو البلوري يرتج عره بعض القوى واالجهادات التي ارثر على باقي م ونات الصصر .ففي
بعض الحاالت ونتيجة للحرارة العالية والتبصر ات ون وارمو البلورات الملحية أو بلورات الجـب بـين شـقوق
الصصور القريبة من السطح ،والتي بدورها ارثر على أجزاء الصصور المجـاورة للشـقوق وبالرهايـة اهشـمها.
هذو العملية اشبه إلى كد كبير الطريقة المي اني ية التي اتفتت عبرها الصصور ضمن عمليـة التفلـق الصـقيعي
الذي يعتمد على اجمد الماء في الشقوق.
 .6النشاط العضوي Organic Activities

اعم الربااات والحيوانات الحفارة باإلضافة إلى اإلنسان على افتـت الصـصور .وال يقصـد بالرشـاط العضـوي
كدوث اغير كيميا ي (اجو ية كيميا ية) إنما يقصد بها قابلية الربااات الرامية لشق وافتيت ال ت الصصرية ،ألن
اختراق جذور الربااات للتربة والصصور خالل فتحات الشقوق والصدوع اعم على اوسعة هذو الشـقوق ممـا
يردي بالرهاية إلى ا سرها واف ها .والحيوانات الحفارة وبعض الحشرات مث الديدان والرمـ وآالف أخـرى
مرها اعم على اقليب التربة ودا ما ارق والقي الفتات الصصري بعـد االنتهـاء مـن عمليـة الحفـر علـى سـطح
األرض ممــا يســاعد عمليــات التجويــة الفيزيا يــة األخــرى وعمليــات التجويــة ال يميا يــة علــى افتــت واحليـ
الصصور .ويجب أن ال نغف عن أهمية اإلنسان كعام أساسي في عمليـة التجويـة والتعريـة أيضـا .فاإلنسـان
أيضا يعم على المساعدة خاصة باستصدامه للديراميت عرـدما يبحـث عـن المعـادن أو السـتصالص الصـصور
الستعمالها في عمليات البراء ورص الطـرق .كمـا يسـاهم اإلنسـان أيضـا فـي التجويـة ضـمن عمليـات شـق
الطرق ،وبراء المرشآت المصتلفة ،وبراء شب ات الصرف الصحي وغيرها.
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ثانيا :التجوية الكيميائية Chemical Weathering
إن عمليات التجوية ال يميا ية عمليات معقـدة متداخلـة والتـي مـن شـأنها افتيـت الصـصور والـروابط الداخليـة
للمعادن واحوي م ونات الصصر إلى معادن جديـدة فـي الحالـة الصـلبة أو الذا بـة وهـذو المـواد ذات اركيـب
كيميا ي مصتل عن الصصور األم التي اش لت مرها .وا ون المواد الجديدة مستقرة احت الرـروف السـطحية
على األرض ،فالمعادن اصتل في درجة اأثرها بعوام التجوية .وإذا اتبعرا المعادن ضمن سلسلة افاع بوين
يتضح لرا أن المعادن التي اتش احت درجات كرارية مرافعة ا ـون أقـ احمـال وأقـ ثبااـا ً عرـد اعرضـها
لعمليات التجوية ال يميا ية .فعمليات التجوية ال يميا ية سوف احل هذو المعادن ويرشأ مرها معادن جديدة على
هيئة رواسب صلبة وأخرى ا ون فـي كالـة ذا بـة وارقـ بواسـطة الميـاو الجاريـة .واعتمـد عمليـات التجويـة
ال يميا ية على وجود الماء ،وهي اشتم على ما يلي من عوام -:

شكل  :رسم توضيحي لسلسلة تفاعل بوين التي توضح عملية تبلور المعادن من المصهور الصخري.

 .1اإلذابة Dissolution

اقوم المياو بإذابة الصصور (خاصة الملحية مرها) وإذابـة المعـادن الالكمـة لحبيبـات الصـصر القابلـة للـذوبان.
ومعرم المعادن اق قابليتها لإلذابة خاصة بوجود الماء الرقي ،ل ن عردما ازداد كمضـية المـاء اـزداد قابليتهـا
لإلذابة .المثال على ذلك هو معدن ال السايت فهو ال يذوو بالمـاء الرقـي ،ل ـن عرـدما اـزداد كميـة األكمـاض
بالماء ولو بدرجة قليلة وذلك بتش كمض ما ي ( )H+(H2)Oيبدأ ال السايت بالـذوبان ويـردي إلـى احـرر
كاايون ال السيوم ( )Ca2+وثاني أكسيد ال ربون ( )CO2على هيئة غاز وا وين ثالثة جزيئات ماء
( ) ،) 3(H2Oكما هو موضح بالتفاع التالي:
)⎯→ Ca2+ + CO2 + 3(H2O

]CaCO3 + 2[H+(H2)O
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ويذوو ال السايت في الماء أيضا مع وجود كمض ال ربونيك الذي يرشـأ عـن االاحـاد بـين غـاز ثـاني أكسـيد
ال ربون والماء ،وارـتج بي ربونـات ال السـيوم الذا بـة بالمـاء (  ،) Ca(HCO3)2كمـا هـو موضـح بالتفاعـ
التالي:
CaCO3 + CO2 + H2O ⎯→ Ca(HCO3)2
واتأثر المعادن السيلي ااية غير الثابتة مث األوليفين ،البيروكسين ،والفلدسبارات بوجـود كمـض ال ربونيـك،
وات ـ ّـون نــوااج التفاعـ مــن معــادن طيريــة علــى هيئــة راســب ،وأكســيد الســيلي ون الــذا ب بالمــاء ،ومعــادن
ال ربونات الذا بة بالماء .فمثال إذا اعرضت بلورات األورثوكليز ( )2KAlSi3O8إلى اإلذابة بواسطة كمض
ال ربونيك سوف يتحرر من ذلك التفاع أربعة جزيئات من ثـاني أكسـيد السـلي ون فـي كالـة مذابـة ()SiO2
وات ون كربونات البوااسيوم الذا بة بالماء ( )K2CO3باإلضافة إلى ا ون راسب طيرـي مـن معـدن ال ـاولين
( )Al2Si2O7. 2H2Oكما هو موضح بالتفاع التالي:
2KAlSi3O8 + CO2 + 2H2O ⎯→ K2CO3 + 4SiO2 + Al2Si2O7. 2H2O

 .2األكسدة Oxidation

يتحد األكسجين مع العراصر المصتلفة خصوصا إذا كان الوسط رطبا لي ـون مـا يعـرف باألكاسـيد .واألكسـدة
عام مهم في احل المعادن القاعدية مث األلوفين والبايروكسـين والهورنبلرـد ،وهـي معـادن سـيلي ااية غريـة
بالحديد والم غريسيوم .كيث يتحد األكسجين مع الحديد الم ون لهذو المعـادن م ونـا معـدنا جديـدا ذو لـون برـي
محمر معروف بالهيمااايت ) ،(Hematite Fe2O3أو في كاالت أخرى م ونا معدنا ذو لون براقالي مصـفر
وهو أكسيد الحديد الما ي المعروف بالليمونايت )) .(Limonite FeO(OHواحدث هذو العملية أيضا عردما
اتأكسد معادن ال بريتيدات الغرية بالحديد مث كبيريتيد الحديـد المعـروف بمعـدن البايرايـت ) ،(Pyriteكيـث
ي ون نااج األكسدة كمـض ال بريتيـك ( )H2SO4ومعـدن الليمونايـت () .)FeO(OHوا ـون هـذو األكاسـيد
رواسب صلبة ارق بواسطة المياو الجارية أو الرياح إلى مراطق الترسيب المصتلفة.
 .3التميؤ Hydrolysis

اتحل المعادن وخاصة المعادن السيلي ااية بواسطة عملية التمير ،وهي كما اعرف علميا بالتفاع بـين المـواد
المصتلفة وجزيئات الماء .وعادة احدث هذو العملية بوجود ماء نقي كيث ارفص بعض جزيئـات المـاء م ونـة
كاايون الهيدروجين ( )H+العالي التفاع وأنيون الهايدروكسـاي ( .)OH-فالهيـدروجين يبـدأ بـالهجوم علـى
المعادن ويح مح األيونات الموجبة الم ونة للشب ة البلورية .فإضافة عرصر الهيـدروجين للمـادة المتبلـورة
من شأنها اإلخالل بالررام البلوري والقضاء عليه مما يـردي إلـى احلـ المعـادن .ل ـن عمليـة التميـر البسـيط
اتوق على ا ون المغراطيسية ال هربا ية التي اربط بين البلورات والماء المحيط بها .وهذا الماء المعلق على
السطح الصارجي للبلورات ملتصق بها اماما ،ول ره يستطيع االنفصال عرها بفع ارافاع أو انصفاض درجـات
الحرارة .ومن أفض األمثلة التي اوضح عملية التميـر هـو احـول معـدن األنهايـدرايت )(Anhydrite CaSO4
إلى معدن الجب ) (Gypsum CaSO4.2H2Oبفض اكتسابه لجزيئين من المـاء .وأيضـا يم ـن افسـير عمليـة
اشبع المعادن الطيرية (سيلي ات األلمونيوم والبوااسيوم) بالماء وامددها بأنها عملية امير ،كيث اكتسابها الماء
يردي إلى امددها.
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 .4االختزال Reduction

يم ن أن يحدث االختزال على عدة صور بما فيها خاصية التمثي الضو ي واصمر الصاليـا وبعـض افـاعالت
الب تيريا .ونتيجة لتصمر الصاليا يرطلق الهيدروجين والميثان واألكسجين ،ويتحد األكسجين مع ال ربون م ونا
أكسيد ال ربون أو قـد يـدخ فـي اركيـب األكمـاض العضـوية .والرتـرات الموجـودة فـي التربـة اصتـزل إلـى
نيتريتات وغاز الريتروجين الذي ي ون بعض أمـالح األمونيـوم أو األمونيـا ابعـا لمقـدرة األمونيـا الموجـودة.
واألمونيا ات ون عادة في األراضي القليلة التصري للماء .ويتحول أكسيد الحديـد مـن كديـديك ) (Ferricإلـى
كديدوز ) (Ferrousأو إلى معدن الحديـد ،أمـا ال بريتـات اتحـول بفعـ الب تيريـا إلـى كبريتيـدات كمـا يت ـون
كبريتيد الهيدروجين في الطين العضوي نتيجة لتعفن المواد الزاللية.
 .5الكربنة Carbonation

يت ون كامض ال ربونيك من ااحاد أكسيد ال ربون في الجو مع ماء المطر أو الرطوبة العالقـة بـالجو ،والـذي
يتفاع بدورو مع المعادن م ونا ال ربونات .فمثال ات ون كربونـات الحديـد المعروفـة بالسـيدرايت ( Siderite
 )FeCO3عرــد اعــرض كبريتيــدات الحديــد لحمــض ال ربونيــك أي عرــد كربرــة البايرايــت ،وكــذلك كربرــة
الفلدسبارات يرتج عرها المعادن الطيرية وكربونات ال السيوم.
بعد التعرف على عمليات التجوية نرى أن نوااج هذو العمليات سـواء كانـت مي اني يـة (فيزيا يـة) أم كيميا يـة
ا ون المادة األولية أو المادة الصام للرواسب والتربة .وبعد االنتهاء من عمليات التجويـة ابـدأ عوامـ التعريـة
(الماء الجاري ،الهواء ،الثالجات) باكتواء الفتات الصصري والمعادن المذابة ونقلها إلى مرـاطق أخـرى علـى
سطح األرض .ثم ابدأ هذو العوام بترسيب كمولتها في األكواض الترسيبية المصتلفة وهـي قاريـة و بحريـة.
وعرد نق الفتات الصصري المت ون من المرافعات وارسيبه على المرصفضات ابقى الصصور بعد ذلـك عاريـة
اعان ي من عمليـات التجويـة والتعريـة مـن جديـد .وقـد يحـدث اوزيـع كبيبـات الصـصور المرقولـة (الحصـى،
والرم  ،والغرين ،والطين) على مسافات شاسعة وغالبا ما ا ون بعيدة ك البعد عن المصدر الصصري لهـذو
المواد.
التعرية Erosion
كما ذكر سابقا أن التعرية اصتل عن التجوية ،فالتجوية عبارة عن عمليات اردي إلى افتيـت الصـصور سـواء
الساكرة مرها أو المتحركة ،أما التعرية فهي عملية التقاط وإزالة هذو الرواسب المف ـة بواسـطة أكـد العوامـ
مث الماء أو الهواء أو األنهار الجليدية .لذلك فإن معرم الصصور التي اتأثر بعمليات التعرية اعتبر شبه مف ة
بواسطة التجوية ،ل ن بطبيعة الحال اوجد صصور صلبة اتأثر بعوامـ التعريـة قبـ أن اـرثر عليهـا عمليـات
التجوية .لذلك يستطيع الرهر مثال اعرية الطبقات الصصرية الصلبة أو شـبه الصـلبة سـواء اعرضـت لعمليـات
التجوية أم ال .وعمليات التعرية اعتبر عمليات متداخلة مع التجوية وفي بعض األكيان ال يم ن الفص بيرهمـا
ألنها اسير جربا إلى جرب .واالكـظ عمليـات التعريـة أكثـر ضـمن البيئـات الجافـة وشـبه الجافـة كيـث ا ـون
متالزمة مع التجوية المي اني ية .واشتم التعرية على عمليتان هما عملية التذرية ( )Deflationوعملية الرحت
(.)Abrasion
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دور الرياح في عملية التعرية
إن دراسة الصور الجوية واحلي صور األقمار االصطراعية قد أكدت دور األنهار في عملية اشـ األشـ ال
التضاريسية الجيومورفولوجية المصتلفة ضمن المراطق المعتدلة في العالم ،وأكدت أيضا دور الرياح في اش
التضاري المصتلفة في الصحاري .واعتبر قوة الرياح العام األول في نحت الصحاري يليه في ذلك األمطار
اللحرية .وفضال عن دور الرياح في عملية نحت واش األشـ ال التضاريسـية المصتلفـة فـإن عمليـة التذريـة
بواسطة الرياح اعتبر عامال مهما في عملية اكتساح التربة واش المرصفضات الصحراوية ،وعملية ان شـاف
جــذور الربااــات ،وا ــون الواكــات الصــحراوية .وعلــى الرقــيض مــن ذلــك فــإن عم ـ الريــاح فــي المرــاطق
الصحراوية لي مقصورا على هدم البيئة الصحراوية بفع عمليات التذرية والرحت ،فالرياح أيضا لها اـأثير
برا ي ضمن البيئة الصحراوية اتمثـ فـي عمليـة الرقـ ( )Transportationوالترسـيب ( )Depositionوا ـون
ال ثبان الرملية.
 .1عملية التذرية .Deflation
عملية التذرية عبارة عن إكدى عمليات الهدم المرابطة بالرياح ضمن البيئة الصحراوية .ما هي إال عملية
إ زالة الرواسب التي اف ت نتيجة عمليات التجوية أو التربة السطحية ونقلها إلى أماكن أخرى .وهي اعتمد
على نوع التربة السطحية أو الصصور ومدى كثافة الغطاء الربااي بصورة أساسية ،باإلضافة إلى قوة الرياح
وكمية األمطار الساقطة وقواها ومدى ااساع الرقع الم شوفة .نررا النصفاض محتوى التربة الصحراوية من
المواد الصلصالية والمواد العضوية فهي قليلة الرطوبة ،لذلك عادة ال استطيع مقاومة عم التذرية الهوا ية.
قلة الغطاء الربااي في المراطق الصحراوية يعود لضع التربة السطحية وعدم وجود الماء ،وهو يردي إلى
زيادة فاعلية الرياح في عملية التذرية ،فالرياح اعم بحرية وقوة دون أن يعوقها عا ق .وهي اردي إلى
ا وين األش ال التضاريسية التالية-:
( )1تكوين المنخفضات الحوضية .Basin-Like Depressions
اعتبر المرصفضات من الرواهر الجيومورفولوجية الهامة في جميع صـحاري العـالم التـي ارـتج عـن عمليـات
متروعة ،ولها أش ال كثيرة احم أسـماء متعـددة مثـ مرصفضـات الباليـا ) ،(Playasوالسـبصات )،(Sabkhas
والمســطحات الطيريــة ) ،(Mud Flatsوالواكــات ) ،(Oasisوأكــواض التذريــة ) .(Blowoutفالمرصفضــات
الحوضية بإم انها أن اتش بواسطة الحركات األرضية خاصة التصدع أو بواسطة عملية اإلذابـة الما يـة أو
بواسطة عملية التذرية الهوا ية .غالبا ما يتأل سطح المرصفضات الصحراوية من رواسـب دقيقـة مـن الطـين
والغرين أو من رواسب نتجت عـن ابصـر المـاء الجـوفي مثـ معـادن المتبصـرات التـي اشـتم علـى كلوريـد
الصوديوم وكربونات الصوديوم وكبريتات ال السيوم .فهذو الم ونات اردي إلى ا وين طبقة طيرية متشـققة أو
مضلعة نااجة عن جفاف المسطحات الطيرية الملحية.
ش وعمق المرصفضات الحوضـية التـي اتشـ بواسـطة عمليـة التذريـة يعتمـد علـى درجـة اماسـك التربـة
السطحية وعمق الماء الجوفي وأهم هذو المرصفضات هي الواكات ) ،(Oasisوأكـواض التذريـة ).(Blowout
فالواكات عبارة مرصفضات صحراوية إما أن ارتج بسبب ا توني وهو اصدع القشرة األرضية أو بفع عملية
التذرية .هرا عملية التذرية اردي إلى كمـ الرواسـب المف ـة الدقيقـة للطبقـات الصـصرية السـطحية واشـ
مرصفض سطحي ،عملية التذرية اتواص كتى اص إلى مرسـوو المـاء الجـوفي القريـب نسـبيا مـن السـطح،
عردها ارتهي عملية التذرية ويبدأ الماء الجوفي بالتدفق على السطح كتى يمـر قـاع المـرصفض  .أمـا أكـواض
Page 32 of 35

الخامات المعدنية

الدكتورة الهام اللنقاوي

التذرية ) (Blowoutفهي أيضا عبارة عـن مرصفضـات اشـ لت بفعـ عمليـة إزالـة الرواسـب المف ـة الدقيقـة
واتميز بان شاف جذور الربااات وعدم وصول التذرية إلى مرسوو الماء الجوفي.
( )2الحصى المتبقي (األرصفة الحصوية) .Lag Gravel
اعتبر األرصفة الحصوية من أهم مراهر السطح التي اتميز بها المراطق الصحراوية وهي قـد اتشـ بسـبب
افاع عدد كبير من العمليات المصتلفة مع سطح األرض والتي اردي إلى نتا ج واكدة .أهم هذو العمليـات هـو
اعريـة الطبقة السطحية من الحبيبات الطيرية والرملية ،واركيز نسبة الحصى الـذي يتصلـ ويتبقـى عـن الـك
العملية م ونا نطاق من الحصباء على سطح األرض .لذلك نطاق الحصـباء أو الحصـى المتبقـي يعتبـر نتاجـا
لتذرية الرياح للمواد الدقيقة الرملية والغريرية والطيرية ،كيث اقوم الرياح برق هـذو الم ونـات مـن الرواسـب
الدقيقة مصلفة من ورا ها ما ال استطيع كمله من كبيبات كبيرة جالميدية متعددة األش ال .وعملية التذرية هرـا
اعتمد على درجة اماسك التربة السطحية أو الصصور ،وعلى كالة التربة إذا كانت الجفـاف أو رطبـة ،وكالـة
التربة من كيث درجة انضغاطها .ف لما كانـت التربـة السـطحية مف ـة وجافـة وغيـر مضـغوطة كلمـا كانـت
عملية التذرية وا ون أسطح الحصى المتبقي أكفأ.
كما أن سطوح األرصفة الحصوية يم ن أن اتش بفع عمليات أخرى مث التعرية بواسطة الميـاو الجاريـة.
عادة األمطار اللحرية التي اسقط على الصحاري ا ون شديدة وغزيرة في فترة زمرية بسيطة ،فهذو األمطـار
لهـا القـدرة علــى إزالـة الرواســب الدقيقـة وجرفهــا مصلفـة مـن ورا هــا الرواسـب الصشــرة المتمثلـة بالحبيبــات
الجالميدية.
 .2عملية النحت .Abrasion
هي عملية اردي إلى نحت الصصور واش لها بأش ال غريبة نتيجة الكت اك الصصور مع كبيبات الرمـ التـي
احملهــا الريــاح .واعتمــد عمليــة الرحــت علــى نوعيــة الصــصور ،ودرجــة صــالبة الصــصور ،ونقــاط الضــع
الموجودة ضمن الصصور (الفواص والشقوق) الم ونـة للجبـال فـي المرـاطق الصـحراوية .بمـا أن الصـصور
الرسوبية ات ون من طبقات متتابعة من صصور مصتلفة الم ونات فهي عردما اتعرض لعملية الرحت والتعريـة
اتش بصور كثيرة جدا اعتمد على درجة مقاومة الصصور لعملية الرحت وهذا ما يعرف بالتعريـة التفاضـلية
) .(Differential Weatheringلذلك فإن الصصور الصلبة اتحم الرحت أما الصصور الهشة القليلة الصالدة أو
التي احتوي على شقوق وفواص ارحت بصورة أسرع .عملية الرحت أيضا اعتمد على قوة الرياح وما احملـه
الرياح من كبيبات خاصة الحبيبات ذات الحجم الرملي الذي يتراوح طول قطرها بـين  2 – 0.25مـم .ويرـتج
عن هذو العملية أش ال اضاريسية مصتلفة أهمها ما يلي-:
( )1األبراج الصخرية . Rock Towers
اتش األبراج الصصرية عردما احتوي المراطق الجبلية الصحراوية علـى صـصور صـلبة نوعـا مـا متضـمرة
على فواص وشقوق كثيرة .فعملية الرحـت باإلضـافة إلـى عمليـة اجمـد المـاء (التفلـق الصـقيعي) اجعـ قمـم
الجبال بش أبراج عالية مدببة الحواف ومتعرجة ،ويرحدر ويتجمع الفتات الصـصري المتعـدد الحجـوم الـذي
نتج من عملية الرحت على أسفح هذو الجبال مش ال ما يعرف بركام السفح ).(Rock Talus
( )2عيش الغراب . Mushroom Rocks
يرتج ش عي الغراو عردما احتوي الجبال والتالل على طبقات صصرية سفلية أق احم للتعرية (أق
صالدة) واعلوها طبقات صصرية صلبة وسمي ة .عملية الرحت على المرافعات اردي إلى اآك الطبقات
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السفلية الهشة بوقت أقصر وبصورة أسرع من الطبقات العلوية التي هرا ال اتضمن فواص وشقوق ،ويرتج
عرها ش اضاريسي متضمرا صصور علوية على هيئة قباو مسردة على أعمدة من صصور أق صالبة.
( )3الحصاة الهندسية . Ventifacts
كصاة ذات أش ال غريبة وسطوح مرحواـة ومصـقولة بفعـ الريـاح .فالريـاح المحملـة بالرمـال اـردي عمـ
الرحت وصق األوجـه الصارجيـة للحصـى الموجـود علـى سـطح األرض الن معرـم هـذو الرمـال اعتبـر مـن
الحبيبات ال وارازية ذات صالدة عالية ( 7درجات على مقياس موه للصالدة) مقارنه بالحصى المتبقي.
( )4شكل الطاولة . Table Rocks
ير تج ش الطاولة التضاريسي عردما ا ون الطبقات السطحية للمرافعات أو الصصور الم شـوفة صـلبة وذات
سمك أق من الطبقات السفلية الهشة وذات سمك أكبر .فعملية الرحت التفاضلية اردي إلى سرعة اهشم واعرية
الطبقات السفلية مصلفة أعمدة صصرية مغطاة بطبقات رقيقة من الصصور الصلبة.
دور األمواج والتيارات البحرية في عملية التعرية
التيارات البحرية ) (Marine Currentsعبارة عن كتلة متصلة من المياو التي اتحرك كركة مستمرة وال اتميز
بانقطاع الحركة بأي كال من األكوال ،وهي محدودة التأثير على كيفية اش السواك إذ ال يتعدى عملها نق
المواد الدقيقة العالقة .أما كركة المد والجزر اردي إلى ا ون ايارات المد التي بدورها ارثر فقط في نق
الرواسب من مرطقة ساكلية إلى أخرى.
ل ن األمواج البحرية هي من أهم العوام التي اردي إلى اش اضاري السواك  ،والرياح هي العام
الدافع الذي يردي إلى ا ون األمواج البحرية .اتأثر السواك كثيرا عردما ا ون معرضة لحركة األمواج
العالية في معرم األكيان نررا لقوة األمواج وفاعليتها ال بيرة في اعرية الصصور المصتلفة التي ا ون
الشواطئ .الش  82-2و  ،83-2يوضحان كي أن األمواج البحرية بإم انها اغير صورة الشواطئ مع
مرور الوقت ألنها عردما ارحت الصصور اقوم أيضا بحم الرواسب وثم ارسيبها ضمن المراطق المحمية من
الشاطئ بواسطة ما يعرف بالتيارات المحاذية للشواطئ ) ،(Long Shore Currentsكتى يصبح الشاطئ في
الرهاية مصتل واصتفي بعدها األجراف الصصرية التي كانت موجودة في السابق .ل ن عردما ا ون األمواج
البحرية قليلة السرعة عملية التغير اأخذ فترات أطول مع العلم بأن عملية الترسيب سوف اطغى على عملية
الرحت والتعرية.
في طبيعة الحال ،اوجد أنواع مصتلفة من الصصور التي ا ون الشواطئ في العالم .عملية الرحت بواسطة
األمواج البحرية اعتمد بصورة كبيرة على نوعية الصصور الشاطئية .فعردما ا ون الصصور صلبة ومتماس ة
صحيح .عملية الرحت اردي إلى
وال احتوي على شقوق وفواص اصبح عملية الرحت صعبة جدا ،والع
ا وين اضاري غريبة بسبب التعرية التفاضلية التي اعتمد على مدى مقاومة الصصور للتعرية والرحت
والتآك  ،وأيضا اش اواهر غريبة في بعض األكيان مث ااهرة الرافورة الطبيعية لمياو البحر التي احدث
بسبب عملية الرحت بواسطة األمواج العالية السرعة والشديدة على صصور الشواطئ الجيرية مما يردي إلى
ا ون فجوات ضمن الصصور الم ونة للجرف الصصري الشاطئي .هذو الفجوات اصبح ممرات للمياو القادمة
مع األمواج ،فبسبب السرعة العالية لرمواج يردفع الماء على سطح الجرف الصصري للشاطئ على هيئة
نافورة ماء طبيعية ل رها من ماء البحر ،ومثال على ذلك شاطئ ال َمغسي في الجزء الغربي من والية افار
في سلطرة عمان
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دور األنهار الجارية والسيول واالنهار الجليدية في عملية التعرية
اقوم األنهار الجارية بعملية الرحت والتعرية عردما ي ـون جريـان المـاء بشـ مضـطرو ،وهـو عبـارة عـن
جريان ذرات الماء بش مضطرو متغير متعاك االاجاو ملتفـا بشـ دوامـة .ويحـدث التـدفق المضـطرو
عردما ازداد سرعة المـاء أو عرـدما يصـبح المجـرى الرهـري خشـن .وهـذا الرـوع مـن التـدفق يعتبـر العامـ
األساسي لرحت المجاري الما ية ،وأيضا في كم الفتات الصصري المتعدد الحجوم إلـى أمـاكن أخـري بااجـاو
مجرى الرهر.
مراحل تطور األنهار في الطبيعة-:
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