
  نشأة األرض   -1

ومن  .تعود نشأة األرض إلى بدا�ة نشأة المجموعة الشمس�ة و هذا منذ حوالي خمسة مالییر سنة

المفید التعر*ف )أشهر النظر*ات التي ت)حث في نشأة المجموعة الشمس�ة، وهي نوعان قد�مة 

 شمبرلین ومولتن، أما الحدیثة فیتزعمها 0ل من   kant 1755 فالقد�مة یتزعمها 0انت،. وحدیثة

chamberlin et moulton  .  

   النظر�ات القد�مة - 1-1

أن المجموعة الشمس�ة 0انت قبل م�الدها ع)ارة عن ) 1755(سنة  kant   0ان یرE 0انت

وقد تجمعت هذه . أجسام صل)ة معتمة قزمة الحجم، تس)ح في فضاء الكون )سرعة مذهلة

األجسام تحت تأثیر الجاذب�ة، ونتج عن هذا التجمع اصطدامات أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة 

عتمة إلى غازات ملته)ة التي یتألف منها إلى مستو�ات ق�اس�ة،  تحولت إثرها األجسام الصل)ة الم

والحر0ة السر*عة لهذا السد�م تولدت عنها قوة طاردة أدت إلى  .)غاز متوهج 0بیر الحجم( السد�م 

بروز األجزاء االستوائ�ة لكتلة السد�م التي 0انت على ش0ل حلقات انفصلت عن السد�م الواحدة 

   . �م الذZ تكونت منه الشمستلو األخرE ولم یبW في النها�ة إال مر0ز السد

   النظر�ات الحدیثة - 1-2

، أو نظر*ة    Chamberlin  et Mouton نظر*ة العالمین األمر*0یین، شمبرلین ومولتن -

ترE النظر*ة )أن المجموعة الشمس�ة 0انت في بدا�ة األمر ع)ارة ، و ) 1904(الكو0ی)ات سنة 

ها نجم آخر،  فانفصلت عن جسمها أجزاء عن نجم 0بیر هو الشمس وانفجرت عندما اقترب من

  . ثم اجتمعت هذه األجزاء ف�ما )عد و0ونت المجموعة الشمس�ة

األولى هي جذب  النجم : وترE النظر*ة أن حر0ة الكواكب حول الشمس 0انت نتیجة لقوتین  

 Zللشمس عندما اقترب منها وتحر0ت الشمس واألجزاء التي انفصلت عنها في نفس االتجاه الذ

أما القوة الثان�ة هي جذب الشمس لألجزاء التي انفصلت عنها عندما )عد النجم  .ار ف�ه النجمس

   . عنها، فأخذت هذه األجزاء تدور حول الشمس

  



  و الفضاء الكوني األرض -2

 دوران األرض حول محورها  - 2-1

المواجه للشمس �0ون  األرض�ةحول محورها مرة 0ل یوم فان نصف الكرة  األرضنتیجة دوران 

الوقت ف�ه نهارا ، في حین �0ون اللیل سائدا في النصف اآلخر ، و )التدرج �ظهر اللیل و النهار 

 ،Zو تتأثر الح�اة البیولوج�ة للكائنات الح�ة و 0ذلك .ساعة  24یتعاق)ان في خالل  أنهما أ

  .الیوم�ة حول محورها  األرضاتجاهات الر*اح الدائمة )حر0ة 

  وران األرض حول الشمسد - 2-2

 األرضتدور األرض في مدار ب�ضاوZ الش0ل حول الشمس ، و أثناء هذا الدوران �میل محور 

نتیجة لذلك و  درجة23.27عمودZ بزاو�ة مقدارها الوهمي الواصل بین القطبین عن االتجاه ال

ي حین �0ون القطب جوان �0ون القطب الشمالي مواجها للشمس ف22 أو 21الدوران نجد انه في 

د�سمبر من 0ل عام القطب الجنوkي مواجها  22 أو 21الجنوkي )عیدا عنها و نجد في یوم 

مارس و 0ذلك  21أو 20الشمس في حین �0ون القطب الشمالي )عیدا عنها ، و في یوم  ألشعة

و �طلW على هذه     الشمس   ألشعةسبتمبر تتساوE مواجهة 0ل من القطبین  23او 22في 

  .-انظر الش0ل الثالثة التال�ة - فترة اسم االعتدالین ال

  



  

  القمر و الجاذب�ة القمر�ة - 2-3

  القمر –أ

0ان القمر عند األقدمین إله �عبد ، و من مشاهدته تم0نوا من إنشاء أول الجداول الزمن�ة ، حیث 
وقد ساهم جلیلو . یوما و نصف یوم ، أZ ما �قرب شهر  0�29مل دورته حول األرض في 

بواسطة التلس0وب الذZ اظهر )ان القمر و الكواكب النظام  1609)اكتشاف ج)ال القمر سنة 
و 1969إال أن الخطوة الحاسمة قطعت ف�ما بین . ل عوالم قر*)ة من األرض الشمسي تش0

 .مع )عثات ألبولو في اتجاه القمر  1972

0م 012713,6م عند خq االستواء، 12756,2(یبلغ قطر القمر رkع قطر األرض الذZ یبلغ 
، و یتأثر القمر في مداره )الجاذب�ة  )1024*6(ووزنه ثمن وزن األرض ال)الغ ) بین القطبین



عندما �0ون في اقرب نقطة من األرض ) 0م 356410(عن األرض بین  تتغیر مسافة القمر
و*زداد معدل ابتعاد القمر عن . عندما �0ون في ا)عد نقطة من األرض) 0م 406697(إلى 

  .األرض سنو�اً 

  الجاذب�ة القمر�ة -ب

�الحu س0ان السواحل ال)حر*ة أن مستوE سطح ال)حر أو المح�q یرتفع مرتین في الیوم و 
دق�قة بین 0ل  25ساعة و  12ینحسر مرتین أ�ضا في الیوم ، و توجد فترة زمن�ة متوسq طولها 

 qحر أو المح�(سطح ال Eحر0تي ارتفاع مستو)حر0تي المد.(  

جاذب�ة األرض ، و)سبب ضعف الجاذب�ة  1/6تعادل و ترجع هذه الحر0ة إلى جاذب�ة القمر التي 

وزنه على األرض  0ما أن ضعف الجاذب�ة قد  1/6القمر*ة فان وزن اإلنسان على سطح القمر 

  .   جعل القمر ال �حتفu )غالف هوائي حوله مثل الغالف الجوZ حول األرض 

Wفان ظاهرتي المد و  و نظرا الن المح�طات و ال)حار و ال)حیرات تفصلها عن )عضها المضائ

الجزر تكون غیر متساو�ة ، إذ تختلف قوتها من )حر ل)حر و من مح�q لمح�q ، و �م0ن تمیز 

  :ف�ما یلي بین ثالثة أنواع من حر0ات المد و الجزر 

و یتصف )انه یتعرض لحر0تین من المد و الجزر : المد و الجزر في المح�) األطلسي  - 1-ب

 واحدة خالل الیوم 

یتعرض لحر0تي المد و الجزر مرتین في : د و الجزر في سواحل المح�) الهاد+ الم - 2-ب

 الیوم ، و هذا ناتج عن عظم عرض هذا المح�q الذZ تطول ف�ه فترة تعرضه لتأثیر القمر

0ما یجدر التذ0یر )عالقة القمر )ظاهرتي 0سوف الشمس خسوف القمر ، )حیث �0ون القمر في 

لى استقامة واحدة ، ف�عترض وصول أشعة الشمس إلى األرض األولى بین الشمس و األرض ع

ف�حدث ظالم في المنطقة التي �0ون فیها 0سوف 0لي ، و 0لما ابتعدنا عن المنطقة �0ون هناك 

0سوف جزئي ، و في الثان�ة تكون األرض بین الشمس و القمر ، فتحجب األرض أشعة الشمس 

ة المقابلة ، و 0لما ابتعدنا عن المنطقة �0ون عن القمر ، ف�حدث خسوف 0لي للقمر في المنطق

  . - 6،7انظر الش0لین  –خسوف جزئي 



  

  

  خطو/ الطول و العرض -3

الش)ة 0روZ یلزم استخدام خطوx تتقاطع مع )عضها  األرضلتحدید موقع م0ان ما على سطح 

و بدوائر العرض  meridians of longitudeفي زوا�ا قائمة و تسمى خطوx الطول 

meridians of latutide.   

 دوائر العرض - 3-1

من رسم خطوx الطول و دوائر العرض دائرة عظمى تقع في  أولالذین 0انوا  اإلغر*Wتصور 

الى قسمین متساو*ین  و لذلك  األرضو تقسم هذه الدائرة  نمنتصف المسافة بین القطبین 

هذه  أص)حتو   األرض�ةخq الذZ یتساوE ف�ه نصفي الكرة  أZ ،سمیت الدائرة بخq االستواء 

  ) .الصفر( الدائرة هي الدائرة العرض�ة 

و مسافات  – األرض�ةدائرة لكل نصف من الكرة  89عددها  - و من هذه الدائرة رسمت دوائر

المسافة  أص)حت األساسو على هذا . درجة واحدة  األخرE و �فصل 0ل دائرة عن , منتظمة 

و قد قسمت , 0لم 111متساو�ة و تبلغ حوالي  األرضعلى سطح  أخرE رة عرض�ة و بین دائ



ثان�ة و 60و 0ل دق�قة قسمت الى , 0لم 1.8طولها (/) لها  دق�قة برمز 60 إلىهذه المسافة 

  .م فقq 30و طولها (//) لها  یرمز

  دوائر الطول - 3-2

خq الفاصل بینهما  360لقد افترض وجود خطوx تن)عث من مر0ز الدائرة االستوائ�ة و عددها 

على  أطلWو �متد 0ل خq بین القطبین و . درجة واحدة تتقاطع مع الدائرة العظمى االستوائ�ة 

 .الخطوx خطوx الطول 

المسافة  أن أZ ،تقترب 0ل هذه الخطوx )حیث تتجمع في نقطة عند القطبین  أنو من الطب�عي 

و تبلغ أقصاها بین خطي طول  ،بین 0ل خq طول و آخر تصغر 0لما اقترkنا من أحد القطبین 

  . 0لم111 يعند خq االستواء حیث تكون حوال

        ثان�ة  60 إلىدق�قة و الدق�قة  60المسافة بین 0ل خq طول و آخر الى  أ�ضاو قد قسمت 

 qقر*ة جر*نش خ( المار qو اعتبر خ)على .1884أثناء انعقاد مؤتمر دولي سنة ) 0 Wأنو اتف 

     درجة فهو خq واحد ال یتكرر 180و خq ) خ179q(الترق�م شرق و غرب هذا الترق�م  یبدأ

  .ش تو �قابل خq جر*ن

و لخطوx الطول أهم�ة في تحدید الزمن ، فالخطوx جم�عها تمر تحت أشعة الشمس مرة 0ل 

  .دقائW  4تحت قرص الشمس 0ل  ساعة ، )معدل خq واحد �مر 24

 INTERNATIONAL DATE LANE: خ) التار�خ الدولي - 3-3

 q180و هو خ  ، Zالهاد qالمح� qفي وس qدرجة ، و�قع هذا الخZفي منطقة قلیلة الس0ان   أ

 األ�ام أنش 0خq طول صفر تبین تو المش0لة في هذا الخq انه )عد اتخاذ خq الذZ �مر بجر*ن

 أو إضافةشخص هذا الخq فانه یجب  أوسفینة  أوتختلف على جانب�ه ، فإذا عبرت طائرة 

xفإذا األحدمثل انتقال شخص من سان فرنس�س0و و 0ان یوم  –یوم 0امل ت)عا لالتجاه  إسقا 

 qإذایوم  إنقاصحدث الع0س یجب  إذاال�ا)ان �ص)ح یوم االثنین، و  إلىووصل °180عبر الخ 

  ).5انظر الش0ل رقم ( األحدسان فرنس�س0و یوم  إلىسافر من ال�ا)ان 

  7�ف�ة تحدید االتجاه الجغرافي - 3-4



  :لتحدید االتجاه الشمالي الجغرافي هناك عدة طرق و هي 

في الل�الي التي تخلو من السحب ، حیث �شیر النجم  عن طر�: مالحظة النجم القطبي -أ

 ).6انظر الش0ل ( اتجاه الشمال الجغرافي  القطبي الى

    ، و هي بوصلة تر0ب اآلن في السفن ) gyrocompass(بواسطة البوصلة الجیرو7م>اس -ب

االتجاه الشمال  إلىدائما  إبرتهاالمغناط�س�ة ، و تشیر  األرضال تتأثر )قوE  ألنهاو الطائرات 

 .الجغرافي 

 إلىتشیر  فإلبرة، لذلك  لألرضالبوصلة )المجال المغناط�سي  إبرةتتأثر : بوصلة عاد�ة - ج

الذZ یختلف عن االتجاه الشمال  MAGNETIC NORTHاالتجاه الشمالي المغناط�سي 

میل بین اتجاه إبرة البوصلة و اتجاه الشمال الجغرافي ، و تسمى زاو�ة  زاو�ةالجغرافي و توجد 

النحراف المغناط�سي لم0ان ما فانه �م0ن استخدام عرفنا زاو�ة ا إذااالنحراف المغناطسي ، و 

إضافة هذه الزاو�ة للزاو�ة التي  أوالبوصلة لتحدید االتجاه الشمالي الجغرافي عن طر*W طرح 

  .   تصنعها البوصلة العاد�ة ، و توجد حال�ا جداول تحدد زوا�ا االنحراف لكل المواقع الهامة 

 100جنوب جز*رة )اثر*ست )شمال 0ندا عند خq طول  و �قع القطب الشمالي المغناط�سي حال�ا

  .غرkا ، و قد تغیر موقع القطب الشمالي المغناط�سي 0ثیرا عبر الزمن

  المناط: الزمن�ة - 3-5

)سبب توسع في استخدام الطائرات و القاطرات و أ�ضا وجود ش)0ة اتصاالت هاتف�ة و برق�ة و 

تبني نظام المناطW الزمن�ة على مستوE العالم ، على مستوE العالم ، اتفW دول�ا على  إذاع�ة

منطقة زمن�ة شرقي  12خq طول ، و هذا �عني وجود  15)حیث تش0ل المنطقة الزمن�ة الواحدة 

منطقة زمن�ة غرkیها ، و هذا �عني ان الفارق الزمني بین 0ل منطقة زمن�ة  12جر*نتش ، و 

منطقة زمن�ة  إلىلدخول من منطقة زمن�ة تجاورها هو ساعة واحدة ، و لذلك تتغیر الساعات )ا

  .مجاورة )مقدار ساعة تكون )الز*ادة شرقي حq جر*نتش و )النقصان غرkي جر*نتش 



تقع حدودها  - الوال�ات المتحدة األمر*�0ة و روس�ا –و مالحu أن الجزائر مثل )عض األقطار 

و حتى ال �0ون في الدولة الواحدة توقیتان اختارت الدولة توقیت  في إطار منطقتین زمنیتین ،

  .المنطقة الزمن�ة التي تقع العاصمة الس�اس�ة بها 

 

 

  رض األ م7ونات  -2

فان )اطن األرض ال یزال في  إذا 0انت ط)قات الجو قد تم استكشافها و أص)حت الیوم معروفة ،

طور االستكشاف ، و ال نعرف عنه إال معلومات مبن�ة على فرض�ات هي محل جدل قائم إلى 

فالتحر*ات و سبر أغوار )اطن األرض التي اعتمد فیها على المقاطع الطب�ع�ة التي . حد الساعة 

اكن التنقیب عن المعادن لم تشاهد في الود�ان أو المقاطع االصطناع�ة في اآل)ار العم�قة وفي أم

0لم ، و  10.6تسمح إال اكتشاف الجزء السطحي من القشرة األرض�ة التي ال یز*د عمقه عن 

 Eال �مثل سو Wفالمعلومات المتوفرة الیوم على الط)قات . من شعاع األرض  1/600هذا العم



و علم الزالزل التي  ال)اطن�ة العم�قة مبن�ة على استنتاجات مستخلصة في معظمها من علم الفلك

  .تبنى على أساسها فرض�ات 

     معط�ات فلك�ة -1

  ش7ل األرض  - 1-1

و تبین   - القمر الصناعي الند سات  - 0لم 157000لقد صورت األرض على )عد یز*د على 

من صور األقمار الصناع�ة التي صورت األرض على هذا ال)عد أن ش0ل األرض ل�س 0امل 

فش0ل األرض محدب عند القطب الشمالي  و مقعر عند . االستدارة  بل �ش)ه القلب تقر*)ا 

القطب الجنوkي ، و �ظن ان هذا التقعر )سبب ثقل قارة انتر0ت�0ا التي تغطیها الثلوج الدائمة 

  ) .الش0ل انظر(

و ال شك في أن االختالف في ش0ل األرض عند 0ل من القطب الشمالي و القطب الجنوkي 

�عني أن القطبین الشمالي و الجنوkي یختلفان من حیث ال)عد عن مر0ز األرض  و هذا ما أثبتته 

 0لم عن مر0ز األرض )النس)ة ل)عد 39.62الدراسات التي بینت أن القطب الشمالي ی)عد )مقدار 

  .القطب الجنوkي عن مر0ز األرض 

و لقد تبین 0ذلك أن مح�q األرض عند خq االستواء یز*د على مح�q األرض عند القطبین 

0ما تبین أن طول . 0لم ، و ذلك نتیجة الن ش0ل األرض ل�س 0رو�ا تماما  49.62)مقدار 

0لم   06356.715لم، في حین أن طول القطر القطبي یبلغ  6378.104قطر االستوائي یبلغ 

 .0لم عن طول القطر القطبي  21.389أZ أن طول قطر االستوائي یز*د )مقدار 

  7ثافة األرض - 1-2

    و هذه الكثافة تعتبر 0بیرة مقارنة )0ثافة الصخور  5.05إن الكثافة المتوسطة لألرض هي 

في ف0و0ب األرض مش0ل من ط)قات مشتر0ة . و هي موزعة )التساوZ على ط)قات األرض�ة 

  مر0ز واحد ، و أن اقرب هذه الط)قات إلى المر0ز هي أعالها 0ثافة ، ف0ثافة قشرة األرض 

أما . ، أZ أنها اقل من متوسq 0ثافة األرض )النصف تقر*)ا  2.7ال یز*د عن ) السطح(



و �عتقد )ان نواة الكرة تتألف من  12.5الكثافات العال�ة فتوجد في النواة الكرة التي هي حوالي 

  .حدید و الن�0ل ، و هم معدنان م0ونان من مواد ثقیلة ال

   معط�ات علم الزالزل -2

تعتبر معط�ات علم الزالزل أهم وسیلة �م0ن االعتماد علیها لمعرفة طب�عة أجزاء األرض  

تشیر إلى أن هناك خq ) الس�سموغراف ( فالنتائج التي �سجلها جهاز ق�اس سرعة الزالزل 

ئ�ة و �0م�ائ�ة تز*د أو تنقص من سرعة الموجات الزلزال�ة  فالموجات تقطعات أو فواصل فیز*ا

تختلف سرعتها من وسq قارZ إلى وسPRIMAIRE ( q( Pالسر*عة التي یرمز لها )حرف 

، بینما ) صخور الجرانیت(ثا في قشرة الوسـq القارZ /0لم 5.6)حرZ ، )حیث تكون سرعتها 

، و ) صخور ال)ازلت(  في قشرة الوسq ال)حرZ أو المح�طي  ثا/0لم 6.5ترتفع هذه السرعة إلى 

ثم �أتي خq تقطع �سمى . )ما أن صخر ال)ازلت أكثف من صخر الجرانیت  فالسرعة ف�ه أعلى 

، و هو اكبر وضوحا ، حیث تكون سرعة الموجة ف�ه اكبر أZ ) 1909،موهوروفیتش(الموهر 

 35- 25(في وسq المح�طي ، و بین ) 0لم 8- 5(ثا على عمW یتراوح بین /0لم 8إلى  6.5بین 

تحت الج)ال ، و خq التقطع هذا ) 0لم  60-40( تحت األحواض الرسو�kة ، و بین ) 0لم

  ).MANTEAU(�فصل قشرة األرض عن الط)ق�ة التي تحتها المسماة )الستار أو الوشاح 

ا ف�ه بنس)ة إن المعروف )الحق�قة عن )اطن األرض هي ارتفاع درجة الحرارة 0لما تعمقن

و   من فتحاتها ) الالفا( ، و هذا ما تدلنا عل�ه المواد ال)اطن�ة التي تقذفها البراكین ) م 32/م1°(

  .مات المعدن�ةاالغازات و األبخرة التي تن)عث منها و 0ذا الم�اه الساخنة للحم

 ط>قات األرض -3

لى ثالثة ط)قات رئ�س�ة إن المعط�ات الفلك�ة و الس�سمولوج�ة سمحت بتقس�م )اطن األرض إ 

  :و هذه الط)قات هي 0ما یلي  DISCONTINUITESتفصلها عن )عضها ال)عض فواصل 

    )LA LITHOSPHEREاللیتوسفیر ( ط>قة القشرة األرض�ة - 3-1



تتكون من مواد صخر*ة ) 0لم 60- 10(القشرة التي یتراوح سم0ها بین الط)قة تتكون من و هي 

و یتراوح . طفو القشرة على قاعدة من ال)ازلتاس القارات ، و تیتصدرها الجرانیت الذZ هو أس

  .0م100سمك اللیتوسفیر حوالي 

  )manteau( ط>قة الستار أو الوشاح - 3-2

     0لم  2800، و یبلغ سم0ها حوالي  MANTEAUو هي الط)قة التي أطلW علیها اسم الستار 

، و هذه الط)قة �عتقد أنها م0ونة من  فاصل �سمى الموهو) اللیتوسفیر(و �فصلها عن القشرة 

 : وهي تنقسم إلى قسمین ). س�ما(صخور أهم عناصرها السیلكون و المغنز*وم

0م و �حتوZ على جیوب من مادة  670و �قدر سم0ه بـ  rhéosphereالقسم األعلى أو  -أ

لزال�ة )طیئة سائلة التي تصعد و التي تحدث ثوران البراكین ، و �متاز أ�ضا )منطقة ذات سرعة ز 

، تطفو عل�ه  magmaنحو العمW ، و الصخر في هذا القسم قر*ب من درجة الذو)ان فهو لزج

 .صفائح القشرة األرض�ة ، و الذZ �عتقد انه المحرك لها 

0لم في حالة صل)ة ع0س  2230فهو أكثر سم0ا  mésosphèreالقسم األسفل أو   -ب

 .الستار األعلى 

   baresphère النواة  - 3-3

و �فصلها عن ط)قة الستار األسفل فاصل �سمى جتنبرج ، و تنقسم النواة الم0ونة اساسا من 

  :إلى قسمین  –حدید و ن�0ل  –معادن ثقیلة 

0لم  بینما  2250قسم خارجي سائل و قسم داخلي صلب ، فالنواة السائلة �قدر سم0ها بـ  -أ

 .0لم  �1225قدر سمك النواة الصل)ة بـ 

م و طب�عتها السائلة °4200و  3600الخارج�ة تتراوح درجة الحرارة فیها بین ففي النواة  -ب

 .تستنتج من موجات الزالزل 



 أو األول�ة ، و ال)طیئة أو الثانو�ة ) primaire(فموجات الزالزل نوعان ، منها السر*عة 

secondaire) ( األول�ة ، فالثانو�ة ال تستط�ع اختراق الط)قات السائلة ، و هي ع0س الموجات

  .التي تخترق الط)قات الخارج�ة السائلة لتنتهي على السطح 

 

 

 

 


