كوكب األرض
النشأة ــ األبعاد ــ األغلفة ــ الصخور
أ .أحالمبشيرسويسيــكليةالتربيةالزاويةــجامعةالزاوية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المقدمة :
قال  تعالى( :هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوافي مناكبها وكلوا من
رزقهوإليهالنشور)( )1تشكلاألرضواحدةمنتسعةكواكبتدورحولالشمسمع
عشرات من األقمار وعدد كبير من األجرام الصغيرة األخرى ،وبتطور العلم
والمعرفةوالتقنياتسعىاإلنسانجاهداإلىأنيستكشفكلبقعةمنمناكباألرض
مهما دنت أو بعدت وكل رقعة منها مهما علت أو هبطت ،وفي شهر ديسمبر سنة
  1968مزودناروادالفضاءالذينكانواعلىمتنالسفينةالفضائيةأبوللو 8بمنظر
لكوكباألرضمنمسافة160000كم،عندماظهرتمنوراءالقمرألولمرةبعد
أندارتحولهفحينهاتمكناوللمرةاألولىمنرؤيةكوكبنامنأعماقالفضاءككرة
صغيرةيحيطبهاظالمالكونالالمحدود،واتضحلناأناألرضليستجسمامعتما
يدورفيالفضاءفحسببلهيقاراتومحيطاتوسحبوكائنات،ومنهذاالمنطلق
قدمنافيهذهالورقةالبحثيةكوكباألرضمنحيثالنشأةواالكتشافاتاألولىلهذا
الكوكب واألبعاد واألغلفة األربعة (الصخري والجوي والمائي والحيوي) وأنواع
الصخورالمكونةلقشرةاألرض(الناريةوالرسوبيةوالمتحولة) .

أهداف البحث :
 -1التعرفعلىنشأةكوكباألرضواالكتشافاتاألولىلهوأبعاده.
 -2معرفةاألغلفةالمحيطةبكوكباألرضوالصخورالمكونةلهذاالكوكب .

أهمية البحث:
تتمثل أهمية هذا البحث في فهم وإدراك األسباب الرئيسة لنشأة هذا كوكب
األرض،وأشكالالحياةخاللالعصور،ومكوناتاألغلفةالمحيطةبه،والتعرفعلى
الصخورالمكونةلهوالظروفواألماكنالموجودةبها .
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منهجية البحث:
ا عتمد في هذا البحث استخدام المنهج التاريخي كوسيلة للكشف على تاريخ
نشأة الكوكب إضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي والذي يتوافق وأهداف البحث.

تمهيد:
يحتلكوكباألرضمركزامتوسطابينالكواكببالنسبةلبعدهعنالشمس
بمقدار149,500,000كم( 93,000,000ميال)( )2ومنحيثالكثافةأوالثقلالنوعي
فإناألرضتعتبرأعلىالكواكبكثافةإذتبلغحوالي.5,5لألرضتابعواحدوهو
القمر وهو الجرم التالي للشمس في سماء األرض ،والذي كان (جاليلو) أول إنسان
على األرض تطلع إليه من خالل منظاره عام 1610م ووصف سطحه بأنه ليس
مستوياوالكرويا،وفيعصرناالحالي(عصرالفضاء)الذيابتدأمنذعام1950م
تمكن العلماء من إطالق سفن الفضاء التي تحمل آدميين إلى أبعاد عظيمة خارج
الغالف الجوي المحيط باألرض ( .)3ومن هذا االرتفاع الشاهق دارت السفن حول
األرضمئاتالمراتوشاهدهاروادالفضاءكماسجلتلهاأناألرضكرويةالشكل
وهي تظهر ألعين الرواد من بعيد مضيئة كما يبدو القمر لنا نتيجة انعكاس أشعة
الشمسعلىوجهها .
نشأة كوكب األرض:
تكثفت منذ  4.6مليارات غيمةمنالغازوالغباركانتتدورفيالفضاءلتلد
نجمةهيالشمس،قربالشمستكونالغباروالكتلالصخريةلتكونكواكبالنظام
الشمسيالتسعةومنهااألرضوقدتغيرتاألرضكثيرامنذتكونها،اتسمتاريخها
بأحداث مهمة كتكون المحيطات وظهور الحياة وظهور الحيوانات واختفاء بعضها
وظهورأنواعمعينةمنالنبات .
كانت األرض بعيد والدتها كتلة ملتهبة من الصخور السائلة وقد انخفضت
حرارةهذهالكتلةشيئافشيئاوتكونتعلىسطحهاقشرةصلبةراحتتقصفبأحجار
نيزكيةوتهزبثوراناتبركانيةهائلةبعثتغازاتوكونتالجوالبدائيالذييختلف
عنالجوالحاليكلاالختالفألنهيفتقرإلىاألكسجينالضروريللحياةوفيالمقابل
يحتويعلىبخارالماء( .)4
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أشكال الحياة األولى :
تابعت الحرارة انخفاضها فتكثف بخار الماء وهطل على األرض أمطار
غزيرة فتكون المحيط وحوالي  3000مليون سنة ظهرت األجهزة العضوية الحية
األولىوهيطحالبزرقاءتطلقاألكسجينوانتشرهذااألكسجينفيمابعد،وأتاح
ا نتشارالكائناتالحيةالتيأصبحتشيئافشيئاأكثرتنوعاوأكثرتعقيداوبدأتبعض
أجزاءاألرضبالتنقلمؤديةإلىوالدةسالسلالجبالاألولى .
العصر القديم :
في بدايةهذاالعصرتكونتسالسلجبالكبيرةوالسيمافيشمالأوروبا
حوالي 500مليونسنة،فظهرتاألسماكاألولى،وظهرتحوالي 350مليونسنة
الضفدعياتوهيالحيواناتاألولىالتيانتقلتمنالمحيطإلىاليابسوفينهايةهذا
العصرتكونتسالسلجديدةمنالجبالاألبالشوالهضاب .
العصر الثاني أو الدهر الوسيط :
تكون المحيطان األطلسي والهندي في نهاية هذا العصر ،بدأ التعرج األلبي
الذيكانبدايةالجبالالصخريةوظهرتعلىوجهاألرضزواحفكالديناصورات
ثمظهرتبعدذلكالعصافيراألولى،الحيواناتالثدييةوالنباتاتالزهريةاألولى .
العصران الثالث والرابع :
توالى تكون السالسل الجبلية الذي بدأ في العصر الثاني وتكاثرت الثدييات
األرضيةوانتشرتفيجميعاألوساطوفيالعصرالرابعظهراإلنسانوعلىدفعات،
واشتد البرد فغطى الصقيع جزءا من الكرة األرضية ،وحقب التجلد هذه التي تدوم
بمعدل  100000سنة كانت تتعاقب مع حقب أخرى حارة كالتي نجتازها في أيامنا
هذه.
االكتشافات األولى لكوكب األرض :
كان اليونانيون قد الحظوا في أيامهم أن األرض مستديرة ولكنهم كانوا
يعتقدون أن كوكبنا ثابت في وسط الكون وأسهم عدد من فالسفتهم في تفسير نشأة
كوكباألرضوالنظامالدقيقالذيتتبعهبقيةالكواكباألخرىفيالفضاءالكوني
ومن بين أظهر هؤالء الفالسفة نذكر فيثاغورسو طاليس وأرسطو والتي اعتمدت
دراساتهمفيتفسيرنشأةاألرضعلىتأمالتهمالشخصيةواعتقدهؤالءأناألرض
تتكون من عدةعناصر هي النار والماء والهواء والتراب .وأسهم الفراعنة فيتقدم
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علم الفلكووضع أسسه العامة وبذلوا محاوالت جديةلرصد النجوم واألقماروتتبع
حركاتهاواألزمنةوالفتراتالتيتظهرخاللهابالمواقعالمختلفة .
وخاللفترات العصور الوسطى فيأوروباحتىبدايةالقرنالسادسعشر
ظلالتفكيرالدينييهيمنعلىتفسيراتهم،ولكنبفضلالتقدمالتدريجيفيعلومالفلك
وتطورهاأثبتالبولونيكوبرنيكعام1543مللمرةاألولىأناألرضتدورحول
نفسها وحول الشمس( .)5وظهرت العديد من النظريات التي حاولت تفسير نشأة
األرض،ولكنمازالواحتىعصرناالحديثعاجزينعنإيضاحالعواملالتيأدت
إلى ميالد كوكب األرض وكيفية تكوين قشرته الخارجية فضال عن ذلك فإنهم ال
يدركونتماماالصورةالنهائيةلهوالتيتمثلنهايةسلسلةالتطورلهذاالكوكبالذي
نعيشعليه( .)6
أبعاد الكرة األرضية :
تحتلاألرضالمرتبةالخامسةبينكواكبالمجموعةالشمسية،أمامنحيث
الشكل فإنه منذ الماضي البعيد وقد عرف اإلنسان بأن األرض تأخذ شكال كرويا
واستدلواعلىذلكمنعملياتالخسوفوالكسوفحيثتنطبعصورةاألرضعلى
القمر،وعرفالعربأناألرضكرويةورسمواخرائطهم–أيضا-فيمعظمهاعلى
شكلكرويومنذذلكالوقتأصبحتفكرةالشكلالكرويلألرضحقيقةأساسيةال
تدع مجاال للشك في صحتها وبعدما تطورت العلوم الفلكية وتمت القياسات بأجهزة
دقيقةأمكنإثباتأنالكرةاألرضيةالتأخذالشكلالكرويالكاملوإنماهناكفارق
في أبعادها مما أدى إلى اتخاذها الشكل البيضاوي ويظهر ذلك من اختفاء السفن
تدريجياباالبتعادعنالسواحلممايعكسأناألرضمنحنيةأوكرويةعلىوجهالدقة
وليستمسطحة .
وقدأثبتالقياسالدقيقفيمابعدأنهناكاختالفاتبينأبعادالكرةاألرضية،
فقدظهرأنالقطراالستوائيأطولمنقطرهاالقطبيبنحو 43,5كمإذيبلغالقطر
االستوائي  12683,5كم والقطر القطبي  12640كم الشكل ( )1وهذا يؤكد أن
األرضمفرطحةعندالقطبينومنبعجةعندخطاالستواءونسبةالفرطحةهي1:297
( .)7
أمامحيطاألرضفإنهيزيدنوعامافيدائرةخطاالستواءعنالمحيطالمار
بالقطبين،فالمحيطاالستوائييبلغطولهنحو 40076كم،والقطبينحو 40007كم،
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والمسافةبينأيمنالقطبينوخطاالستواءنحو 10000كموتقدرمساحةاألرض
بنحو510مليونكممربع( .)8
الشكل ( )1أبعاد الكرة األرضية

المصدر:عملالباحثةاستناداإلىشبكةالمعلوماتالدولية
األغلفة التي تحيط بالكرة األرضية :
يمكنتقسيم بيئة األرض إلى األغلفة األربعة التاليةتتداخل هذه األغلفة مع
بعضهاوتتبادلالمادةوالطاقةفيمابينها .
 -1الغالفالصخري The lithosphere
 -2الغالفالجوي The Atmosphere
 -3الغالفالمائيThe Hydrosphere
 -4الغالفالحيوي  The Biosphere
 -1الغالف الصخري :The Lithosphere
يمثل الغالف الصخري القشرة الخارجية النحيفة جدا من الكرة األرضية
يتراوحسمكهذاالغالفبين35ـ60كمحيثيكونالسمكأعلىمايمكنفيمناطق
القارات ويبلغ متوسط سمكها إلى  40كم ( 25ميال) وأقل ما يمكن عند قيعان
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المحيطاتويصلمتوسطسمكهاإلى 5كم( 3أميال)( )9إذتتألففيبعضالجهات
من تكوينات صخرية رسوبية ،وتتألف في جهات أخرى من صخور نارية سواء
أكانت هذه الصخور النارية حمضية ترتفع فيها نسبة السليكا الداخلة في تكوينها أو
صخورناريةقاعديةتقلفيهانسبةالسليكا.وقدجرىالعرفعلىتسميةمجموعة
الصخورالناريةالحمضيةأوالغرانيتيةبصخورالسيال( Sialوهيكلمةتجمعبين
الحرفيناألولينلمادتيالسليكاSilicaواأللمونيوم،)Aluminiumكماأنهكثيراما
تعرف الصخور النارية القاعدية أو البازلتية بصخور السيما (وهي كلمة تجمع بين
الحرفيناألولينلمادتيالسليكاوالمغنيسيوم)وقدتتكونالقشرةالخارجيةلألرضفي
بعض المناطق من صخور عضوية ،وإزاء هذا التباين في التكوين الصخري لهذه
القشرةنجدأنهكثيرامايطلقعليهاسمطبقةالسالسيما.)10( Salsimaويليالقشرة
الخارجية طبقة الوشاح وهي طبقة صخرية صلبةيبلغ أقصى سمك لها  2885كم،
ويليهالنواةوالتيتنقسمبدورهاإلىاللبالداخليوهونطاقصلبغنيبالحديديبلغ
نصفقطره1216كم،واللبالخارجيوهوطبقةفلزيةمنصهرةيبلغسمكها2270
كم()11شكل( .)2
الشكل ( )2مكونات الغالف الصخري لكوكب األرض

المصدر:كوكباألرض www.chemistrysources.com/2013/11/
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 -2الغالف الجوي : The Atmosphere
يمتدهذاالغالفنحواألعلىإلىحوالي40كم،وتحدثكلالتغيراتالجوية
ضمنهذاالنطاقوينحصرحوالي%99منالهواءضمنهذاالغالفإلى 40كم،
وقدوجدتآثارللهواءتمتدإلىحوالي1000كم( .)12
يحتويالهواءالجويعلىالنيتروجينواألكسجينمعكمياتقليلةمنثاني
أكسيد الكربون ،هيليوم ،هيدروجين ،بخار الماء ...إلخ وينقسم الغالف الجوي إلى
األنطقةاآلتية :
أ -تروبوسفير.Troposphere
ب -ستراتوسفير.Stratosphere
ج -أيونوسفير.Ionosphere
د -إكسوسفير .Exosphere
أ -تروبوسفير  :وهذاالنطاقهوالمسؤولعنالتغيراتالجويةكافةويبلغ
ارتفاعهحوالي8كمفياألقطابو18كمفوقخطاالستواءوتسمىالطبقةالفاصلة
بينالتروبوسفيروالستراتوسفيربطبقةالتروبوبوز .Tropopause
ب -ستراتوسفير  : Stratosphereيمتد هذا النطاق أعلى طبقة
 Tropopausبحوالي  55كم على ارتفاع  16كم من سطح األرض تؤثر أشعة
الشمسعلىاألكسجينوتحولهإلىأوزونوهذااألخيرتزدادكثافتهإلىأعلىقيمة
عندارتفاع23كم .
ج -أيونوسفير : Ionosphereيقعأعلىطبقةالستراتوسفيرويحتويعلى
أيوناتودقائقمشحونةوبالتاليفهومالئمإلذاعاتالراديووالموجاتالالسلكية .
د -إكسوسفير  : Exosphereوهوأعلىأنطقةالغالفالجويوهوبداية
الطريقللفضاءالخارجي .
 -3الغالف المائي : Hydrosphere
يعرف الغالف المائي بأنه ذلك الجزء من الطبيعة الذي يحتوي على المياه
الجارية (المتحركة) Running Waterوالمياه الساكنة (الراكدة)  Standing
Waterأوالمياهالمتجمدةعلىشكلكتلثلجيةوالمياهالمحصورةفيأجزاءالطبيعة
المختلفة على شكل رطوبة أو جزيئات مرتبطة مع األجزاء داخليا أو خارجيا ()13
ويشغلهذاالغالفحوالي%80منمساحةالكرةاألرضية .
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 -4الغالف الحيوي : The Biosphere :
وهو الغالف الذي يضم مجموع الكائنات الحية على سطح األرض بما في
ذلك الكائنات العضوية التي تشكل كتلة الحياة والمادة الناشئة بفعل الكائنات الحية
كالمعادنالعضويةوالمنتجاتالعضويةوالموادالمعدنية(،)14وهوبذلكيشتركمع
األغلفة الجغرافية الخاصة بالكرة األرضية ( ،)15وهي الغالف الصخري والمائي
والجوي .
الصخور المكونة لألرض :
تتكون القشرة األرضية من مواد مختلفة بعضها عن البعض اآلخر في
التركيب والمنشأ وأهمها المواد العضوية التي تكونت من البقايا النباتية والحيوانية
والموادغيرالعضويةوالتيأهمهاالصخور .
من الممكن تصنيف الصخور استنادا إلى بعض خصائصها مثل الصخور
البلورية وغير البلورية ،والصخور الصلبة وغير الصلبة ،وتقسم الصخور عموما
حسبطرقتكوينهافيالطبيعةإلىثالثمجموعاتكبرىهي :
 -1الصخورالنارية:Igneous Rocks
 -2الصخورالرسوبية:Sed Imentary Rocks
 -3الصخورالمتحولة :Met Amorphic Rocks
أوال  :الصخور النارية : Igneous Rocks
وهي الصخور التي تكونت من تصلب مواد جوف األرض المنصهرة
بواسطة البرودة ،وقد يحدث هذا التصلب فوق سطح األرض بعد خروج المواد
المنصهرةللسطح،أوبينالقشرةاألرضيةأوطبقاتهاأوتحتها.وتتميزهذهالصخور
بشدة صالبتها وعدم احتوائها على الحفريات وعدم تواجدها بشكل طبقات منتظمة،
ومن أهم المعادن المتواجدة فيها هي الكوارتز والفلسبار والمايكا ،وتنقسم الصخور
الناريةحسبالظروفواألماكنالتيتصلبتفيهاإلىاآلتي :
 .1صخور سطحية : Extrusive Rocks
وهيالصخورالتيتتكونمنتصلبالطفوحالبركانيةأوالالفا()LAVA
فوقسطحاألرض،والتيكانتفياألصل()MAGMAالمتواجدةتحتالقشرة،
ويتدرجتبلورهذهالصخورمنباطناألرضإلىسطحهاوبذلكفإنهاتتدرج–أيضا-
بخواصها من الباطن إلى السطح ،كما يوجد اختالف في الحرارة النوعية للصخور
واختالففيطريقةالتبريدمماينتجعنهتباينفيتركيبالصخور،ويعد(البازلت)
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أكثرالصخورالناريةالسطحيةانتشاراحيثتتكونمنهالهضابوالجبالالبركانية
فيالعالم )16(.
 .2صخور باطنية : Intrusive Rocks
وهي الصخور المتكونة من تصلب المادة المنصهرة ( )MAGMAبين
طبقات القشرة األرضية ،وتكون متداخلة بين الصخور الرسوبية تاركة الصخور
الناريةعلىالسطح،وهيبذلكتتواجدتحتالسطحأوفيجوفاألرضوالتظهر
إالبواسطةعواملالتعريةالتيتزيلالصخورالرسوبيةتاركةالصخورالناريةعلى
السطح ،وتكون بلورات هذه الصخور أكبر من بلورات الصخور السطحية نتيجة
لتعرضهاللبرودةالبطيئة .
ثانيا -الصخور الرسوبية : Sedimentary Rocks
تنشأ الصخور الرسوبية من ترسب المواد المفتتة أو الذائبة في الماء والتي
تنتج من تعرض الصخور المختلفة لعوامل التجوية وتؤدي التعرية الطبيعية إلى
التفكك الميكانيكي للصخور(.)17وتغطي هذه الصخور ما يقرب من ( )%75من
مساحةاليابس،علىالرغممنأنهاالتمثلسوى()%5فقطمنالحجمالكليللقشرة
األرضية ،وتتميز الصخورالرسوبية بكثرة وجود الحفريات واحتوائها الكثير من
الخاماتالمعدنية .
وتتواجدالصخورالرسوبيةفيتراكيب()Structuresمختلفة،حسبشدة
أوخفةحركاتالقشرةاألرضية،وعواملالتعرية،ويمكنتمييزنوعينرئيسينمن
التراكيبهما:ـ 
أ -التراكيب المتوافقة (: )conformable
وهيالتراكيبالتيتكونفيهاالطبقاتمتتابعةمناألسفلإلىاألعلى،حسب
ترتيبهاالزمنيدونأنتختفيمنبينهاطبقاتتكونتفيأيعصرمنالعصور .
ب -التراكيب غير المتوافقة (: )Uncoformable
وهيالتراكيبالعديمةالتتابعفيطبقاتهاومختلفةفيترتيبهاالزمني،وبذلك
قد تختفي طبقة أو عدة طبقات ألسباب مختلفة ،منها توقف اإلرساب أو عوامل
التعرية .
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ثالثا -الصخور المتحولة (: )Metamorphic Rocks
هيصخوركانتفياألصلناريةأورسوبية،حدثلهاتغيرفيالشكلأو
التركيبالمعدنيأوكليهمامعابسببالحرارةالشديدةأوالضغطالعاليأوكليهمامعا
أو تأثير المحاليل الكيميائية ،وتتواجد هذه الصخور في في األماكن النشطة تكتونيا
وبأشكالوألوانمتعددةويحدثالتحولبطريقتين:ـ 
أ -التحول بالحرارة :
ويحدثنتيجةلتعرضالصخرللحرارةالشديدةمناألماكنالمجاورةللمادة
المنصهرة في البراكين ،ويتم هذا التحول في مساحات صغيرة لذلك يسم بالتحول
المحلي .
ب -التحول بواسطة الحرارة والضغط معا :
وهواألكثرحدوثاحيثيحدثفينطاقاتواسعةمنالقشرةاألرضية،ألنه
مرتبط بالحركات التي تحدث في هذه القشرة ال سيما الحركات االنثنائية ،حيث
تتعرضبسببهاالصخورللضغطالشديدالذييؤديإلىارتفاعحرارتها .

النتائج :
منأهمالنتائجالتيتوصلإليهاالبحثهي :
 -1ظهرتأشكالالحياةاألولىعلىكوكباألرضفيكالمنالعصرالقديموالثاني
والثالثوالرابععلىالتوالي،معوجوداختالفبينأبعادالكوكب .
 -2هناكأربعةأغلفةتكونكوكباألرضتتداخلمعبعضهاالبعضوتتبادلالطاقة
والمادةفيمابينها،كماأنقشرةاألرضتتكونمنثالثمجموعاتمنالصخور
تختلففيتكوينهاوتركيبها .
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