
  طبقات األرض

 

  أرض املاء

الغالف اجلوي وهو غازي، واجلزء الثاين  اجلزء األول هو: تتكون األرض من مخسة أجزاء

والرابع هو الطبقة الوسطى لألرض، واخلامس  احمليط املائي وهو سائل، والثالث هو اليابس،

  .األخرية صلبة هو مركز األرض ومعظم هذه األجزاء الثالثة

. كوكب األرض هو ذلك الغالف الغازي الذي حييط باجلزء الصلب منوالغالف اجلوي 

اجلزء يرتكز   كم، إال أن حوايل نصف هذا١١٠٠وعلى الرغم من أن مسكه يبلغ أكثر من 

األرضية الباردة  ويتكون اليابس من القشرة.  كم٥.٦يف املساحة السفلى منه واليت تبلغ 

فهو عبارة عن طبقة  أما احمليط املائي.  كم١٠٠الصلبة الصخرية وهو ميتد ألعماق تصل إىل 

ويشكل كال من  .من سطح األرض على شكل حميطات% ٨.،٧٠املياه اليت تغطي حوايل 

معظم كتلة  الطبقة الوسطى لألرض ومركزها اجلزء الداخلي الثقيل من األرض الذي يشكل

  .األرض

ذلك البحار الداخلية والبحريات  ا يفويتكون احمليط املائي من كل األسطح املائية يف العامل مب

 مرتا وهو يعادل أكثر من ٣٧٩٤احمليطات  يبلغ متوسط عمق. واألار و املياه اجلوفية 

طن مرتي أو حوايل ) ١٠١٨ * ١.٣٥(احمليطات  وتبلغ كتلة. مخسة أضعاف ارتفاع القارات

 ٧ تشكل اليابسة متوسط كثافة الصخور اليت ويبلغ.  من الكتلة اإلمجالية لألرض٤٤٠٠ /١

وأكثر هذه . من كتلتها% ٩٩.٥تكون   عنصرا١١، وهي تتكون من عدد يصل إىل . ٢

حوايل (يليه السليكون ) الكلية من الكثافة% ٤٦.٦٠حوايل (العناصر وجودا األكسجني 

، %)٣.٦٣(الكالسيوم  ،(%٥.٠(، واحلديد %)٨.١٣(، مث األلومنيوم %)٢٧.٧٢

التيتانيوم  أما%). ٢.٠٩(، املاغنسيوم %)٢.٥٩(سيوم ، البوتا%)٢.٨٣(الصوديوم 

 ١١ذلك، يوجد  باإلضافة إىل%. ١واهليدروجني والفوسفور فتبلغ كتلتها اإلمجالية أقل من 

فإن هذه  وبرتتيبها حسب كثرا،%. ٠.٢ إىل ٠.١عنصرا آخر بكميات ميكن تتبعها من 

والفلورين والزيركونيوم  والكلور والكرومالكربون واملنجنيز والكربيت والباريوم : العناصر هي

اليابسة على شكل مركبات وال  وتوجد هذه العناصر يف. والنيكل واالسرتنتيوم والفانديوم



يف املرحلة البلورية ومن مث فإا  وتوجد هذه املركبات كلها تقريبا. توجد على حالتها احلرة

  .تعرف بأا معادن

 األرض والطبقة الوسطى لألرض، وهاتان الطبق تان قشرة :وحيتوي اليابس على طبقتني

تكتونية أو أكثر، حيث تقسم القشرة األرضية نفسها إىل  تنقسمان إىل اثنيت عشرة طبقة

العليا اليت تتكون منها القارات من صخور نارية وأخرى  وتتكون القشرة األرضية. طبقتني

أما الطبقة  . ٢.٧جلرانيت وتبلغ كثافتها الكيميائي العادي تركيب ا رسوبية واليت يشبه تركيبها

األرضية فهي تكون أرضيات احمليطات وتتكون من صخور نارية أثقل  السفلى من القشرة

  . ٣البازلت ويبلغ متوسط كثافتها حوايل  وأكثر سوادا مثل

ويبلغ مسك الصخور يف هذه . الوسطى لألرض كما حتتوي اليابسة أيضا على الطبقة

الوسطى لألرض والقشرة األرضية اليت   ، ويفصل بني كل من الطبقة٣.٣األعماق حوايل 

أسفل منها وهي منطقة ضعيفة تعرف باسم  تعلوها حجاب زلزايل يفصلها عن الطبقة الواقعة

  .األسثينوسفري

والثقيل من األرض فينقسم إىل طبقة كثيفة والطبقة الوسطى من  أما اجلزء الداخلي الكثيف

ومتتد الطبقة الوسطى لألرض من . كروي داخلي ومركز األرض يط جبسماألرض اليت حت

وباستثناء ).  ميل١٨٠٠( كم ٢٩٠٠عمق يصل إىل حوايل  قاعدة القشرة األرضية إىل

األسثينوسفري، فإن هذا اجلزء صلب كما ترتاوح كثافته اليت تزيد مع  املنطقة اليت يطلق عليها

علوي من الطبقة املتوسطة من األرض من احلديد يتكون اجلزء ال . 6  حىت٣.٣العمق من 

بينما يتكون اجلزء السفلي من خليط من أكاسيد املاغنسيوم  وسليكات املاغنسيوم،

  .والسليكون واحلديد

 العاشر امليالدي، وضع العلماء املسلمون وصفا علميا دقيقا/ القرن الرابع اهلجري  ويف

 امال يف كتابه الشفاء ملكونات األرض من هواءفقد قدم ابن سينا تصورا ك. لرتكيب األرض

فيشبه لذلك أن تكون األرض : " وماء وصخر مقدما ما يشبه نظرية هليئة األرض فيقول

طبقات طبقة متيل إىل حموضة األرضية وتغشاها طبقة خمتلطة من األرضية واملائية هي  ثالث

بل وما ليس مبنكشف فقد وطبقة منكشفة عن املاء جفف وجهها الشمس وهو الرب واجل طني

 واهلواء أيضا فهو طبقات طبقة خبارية وطبقة هواء صرف وطبقة: "مث يقول". عليه البحر ساح



 دخانية وذلك ألن البخار وإن صعد يف اهلواء صعودا فإنه إمنا يصعد إىل حد ما، وأما

ما  البخارالدخان فيجاوزه ويعلوه ألنه أخف حركة وأقوى نفوذا لشدة احلرارة فيه، وأعين ب

يتصعد من الرطب من حيث هو رطب، وأعين بالدخان ما يتصعد عن اليابس من حيث هو 

وألن البخار باحلقيقة على ما بيناه ماء مت خلخل متصغر األجزاء وطبيعة املاء أن  يابس

 بذاته ومن صورته أنه إذا زال عنه املسخن وبعد عهده به فيجب أن يكون اجلزء البخاري يربد

 ء باردا بالقياس إىل سائر اهلواء، لكن ما يلي األرض منه يسخن مبجاورة األرضمن اهلوا

 املسخنة بشعاع الشمس املستقر عليها استقرار الكيفيات ال األجسام، وما يبعد عنه يربد

يليه هواء  فتكون طبقة اهلواء السافلة خبارا يسخن مبجاورة الشعاع مث تليه طبقة خبارية باردة مث

تليه نار فتكون  موضة مث يليه هواء دخاين وكأنه خلط من هواء ونار وأرض مثأقرب إىل احل

والبحر كطبقة واحدة  أرض إىل اخللوص، وماء، وطني، وبر مع اجلبال ،. هذه الطبقات مثانية

العناصر يف ترتيبها  فهذه طبقات. مركبة، وهواء مسخن بالشعاع، وهواء دخاين، ونار

  ."وصنعها

طبقة صخرية خارجية يبلغ مسكها حوايل  الزالزل أنه يوجد مبركز األرضوقد أثبتت أحباث 

تكون هذه الطبقة صلبة وقد أثبتت  وحيتمل أن . ١٠ كم ويبلغ متوسط كثافتها ٢٢٢٥

ومنخفضات وقد تكونت هذه  الدراسات أن سطحها اخلارجي حيتوي على مرتفعات

النقيض من ذلك، فإن مركز األرض  وعلى. املرتفعات يف املناطق اليت يكثر ا املواد الساخنة

كم ويعتقد أن كلتا  1275 الداخلي مكون من مادة صلبة ويبلغ طول نصف قطره حوايل

كبرية ونسبة صغرية من  الطبقتني اللتني تكونان مركز األرض تتكونان من احلديد بنسبة

عة جدا حبيث لألرض مرتف وتكون درجات احلرارة يف املركز الداخلي. النيكل وعناصر أخرى

 . ١٣ مئوية ويقدر متوسط الكثافة بأنه ٦٦٥٠تصل إىل 


