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الباب الأول 
علم الچيولوچيا و مادة الأر�ض

األهـداف:

 بعد �النتهاء من در��صة هذ� �لباب ي�صبح �لطالب قادًر� على �أن:

1 - يكتب تعريف محدد واضح لعلم األرض ) الچيولوچيا (.

2 - يذكر أفرع علم األرض.

3- يذكر عالقةالچيولوجيا بالعلوم اآلخرى.

4 - يقارن بني املكونات اخملتلفة لكوكب األرض.

5 - يذكر أهم مكونات الغالف اجلوى.

6 - يقارن بني التراكيب اجليولوجية التكتونية والتراكيب الچيولوچية األولية.

7- يتعرف على األنواع اخملتلفة للطيات والفوالق.

عليهم  موضًحا  ؛  اخملتلفة  التوافق  عدم  وأسطح  الطيات  ألنواع  تخطيط  يرسم   -  8

املصطلحات املستخدمة فى وصفهما.

9 - يقارن بني الفوالق اخملتلفة.

10 - يتعرف ميدانًيا بعض التراكيب الچيولوچية املوجودة فى الطبيعة ، أو فى البيئة 

القريبة من مدرسته.

11 - يقارن بني الفواصل والفوالق مع ذكر أهمية كل منهما.

12 - يتعرف على عدم التوافق.

13- يقارن بني األنواع اخملتلفة لعدم التوافق
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 علم الچيولوچيا و مادة الأر�ض
إذا تأملنا فى حياتنا اآلن نستطيع أن نقول ماذا فى عاملنا ليس جيولوجيا ؟ وقبل أن جنيب على 

أن نعرف ما اجليولوجيا ؟ وما الظواهر الطبيعية التى تفسرها وما  هذا السؤال يجب علينا أوالً 

األفرع اخملتلفة لها ؟ وأخيراً ما عالقتها بالعلوم اخملتلفة ؟ اجليولوجيا : كلمة من مقطعني هما 

Geo ويعنى األرض وLogus ومعناه علم أى أنها تعنى علم األرض وهو العلم الذى يتناول كل ما له 

عالقة باألرض ومكوناتها وحركاتها وتاريخها وظواهرها وثرواتها. 

الظواهر الطبيعية التى يفسرها علم اجليولوجيا:  

أن سطح األرض املكون من قارات ومحيطات وبحار ، تختلف القارات فى تضاريسها من مكان آلخر 

ففى بعض األماكن جند سالسل جبال لها امتداد خاص وأماكن أخرى جند فيها السهول والوديان. 

كذلك البحار فبعضها ضحل نسبًيا واآلخر عميق حيث يصل العمق أحيانا إلى 11.000 متر. كما 

نالحظ أيضا حدوث براكني فى نطاقات معينة بعضها يخمد لفترة ثم يبدأ نشاطه فجأة ، ويخرج 

الصهير منها أو زالزل تدمر قرى ومدن بأكملها ، كما أن استخراج املعادن واخلامات االقتصادية والبترول 

واملياه اجلوفية بالقرب من سطح األرض أو فى األعماق ظاهرة معروفة ومستغلة منذ أمد بعيد. 

ويتفرع علم الچيولوچيا إلى عدة أفرع كل منها يبحث فى ناحية معينة ، ومنها ما يلى :

• الچيولوچيا الطبيعية Physical Geology: يختص أساًسا بدراسة العوامل اخلارجية والداخلية 

وتأثير كل منهما على صخور هذا الكوكب.

أشكال  دراسة  فى  يبحث  الذى   :  Mineralogy and Crystallography والبلورات  املعادن  علم   •

املعادن وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وصور أنظمتها البلورية.

• چيولوچيا املياه األرضية ) اجلوفية ( Hydrogeology : فرع يبحث عن كل ما يتعلق باملياه األرضية 

والكيفية التى يتم بها استخراج هذه املياه لالستفادة منها فى الزراعة و استصالح األراضى 

• اجليولوجيا التركيبية Structural Geology : تختص بدراسة التراكيب والبنيات اخملتلفة التى 

تتواجد عليها الصخور الناجتة من تأثير كل من القوى اخلارجية والداخلية التى تعمل باستمرار 

وبدرجات قوة متباينة على األرض.

• علم الطبقات Stratigraphy : يختص بدراسة القوانني و الظروف اخملتلفة املتحكمة فى تكوين 

الطبقات الصخرية و أماكن ترسيبها بعد تفتيتها و نقلها بواسطة عوامل طبيعية مختلفة 

والالفقارية  الفقارية  الكائنات  بقايا  بدراسة  يختص   :  paleontology القدمية  األحافير  علم   •

والنباتية التى تتواجد فى الصخور الرسوبية ومنها نستطيع أن نحدد العمر الچيولوچى لهذه 

الصخور وظروف البيئة التى تكونت فيها.

وتوزيع  والصخور  للمعادن  الكيميائى  اجلانب  بدراسة  تختص   :  Geochemistry اجليوكيمياء   •

العناصر فى القشرة األرضية وحتديد نوع ونسبة اخلامات املعدنية فى القشرة األرضية
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• اجليولوجيا الهندسية Engineering Geology : يختص بدراسة اخلواص امليكانيكية والهندسية 

العمالقة  والكبارى  واألنفاق  السدود  مثل  اخملتلفة  الهندسية  املنشآت  إقامة  بهدف  للصخور 

وناطحات السحاب واألبراج 

• چيولوچيا البترول  Petroleum Geology : يختص بكل العمليات التى تتعلق بنشأة البترول أو 

الغاز وهجرته وتخزينه فى الصخور

• علم اجليوفيزياء Geophysics : الذى يبحث عن أماكن تواجد الثروات البترولية واخلامات املعدنية 

وكل ما هو حتت سطح األرض بعد الكشف عنها باألجهزة الكاشفة احلساسة. 

أهمية اجليولوجيا فى حياتنا : إن التطور الصناعى واالقتصادى قائم على اجليولوجيا حيث نعتمد 

على ما يتم استخراجه من ثروات من باطن األرض واستغالل هذه الثروات ومن أهم فوائد علم األرض :

1- التنقيب عن اخلامات املعدنية كالذهب واحلديد والفضة وغيرها

2- الكشف عن مصادر الطاقة اخملتلفة مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعى واملعادن املشعة

3- البحث عن مواد البناء اخملتلفة مثل احلجر اجليرى والطفل والرخام واجلبس وغيرها.

4- تساعد فى تخطيط املشاريع العمرانية كبناء مدن جديدة وسدود وأنفاق وشق طرق آمنة من 

األخطار والكوارث

5- البحث عن املواد األولية املستخدمة فى الصناعات الكيميائية كالصوديوم والكبريت والكلور 

لتصنيع أسمدة ومبيدات حشرية وأدوية

6- الكشف عن مصادر املياه األرضية نعتمد عليها فى استصالح األراضى 

7- تسهم فى اجناح العمليات العسكرية

مكونات كوكب األرض
لكوكب األرض ستة مكونات رئيسية هى:

:Crust  1- القشرة األرضية
غالف رقيق السمك حيث يتراوح سمك صخوره ما بني 8 

الى 12 كيلومتر حتت البحار املفتوحة واحمليطات وتتكون 

السيليكا  من  واملكونة  البازلتية  السيما  صخور  من 

وتتكون  القارات  فى  كيلومتر   60 وحوالى  واملاغنسيوم  

السيليكا  من  واملكونة  اجلرانيتية  السيال  صخور  من 

نارية  صخور  من  األرضية  القشرة  وتتكون  واأللومنيوم 

ورسوبية ومتحولة ورغم اختالف كثافة صخور القشرتني 

إال أنها فى حالة من التوازن الدائم. 

الو�شاح

قطاع الكرة الأر�شية والأغلفة املختلفة

اللب 
الداخلى

اللب 
اخلارجى

الغالف 
املائى

الغالف 
اجلوى

الق�شرة 
الأر�شية

3486كم

2900كم

1386كم
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:  Mantle 2- الوشاح
حجم  من   %  80 من  أكثر  يكون 

أسفل  من  وميتد  األرض  صخور 

 2900 حوالى  إلى  ليصل  القشرة 

بعض  من  ويتكون  كيلومتر 

واملاغنسيوم  احلديد  أكاسيد 

صخور  صورة  فى  والسليكون 

منه  العلوى  اجلزء  عدا  ما  صلبة 

االسينوسفير )Asthenosphere( بسمك يصل الى حوالى 350 كيلومترا فهو يتكون من 

صخور لدنه مائعة تتصرف تصرف السوائل حتت ظروف خاصة من الضغط ودرجة احلرارة 

وتسمح بانتشار دوامات تيارات احلمل فيها والتى تساعد على حركة القارات فوقها.

 :   Core اللب  و  أ ة  لنوا ا  -3

يبلغ نصف قطره حوالى 3486 كيلومتر أى ما يوازى سدس حجم األرض ولكونه يتكون 

من مواد عالية الكثافة فهو ميثل ثلث كتلتها وعنده يكون الضغط كبير جدا إذ يصل 

إلى املاليني من الضغط اجلوى كما تصل عنده درجة احلرارة ألكثر من 5000 درجة مئوية.

ولقد أثبتت النتائج التى حصل عليها العلماء من حتليلهم للموجات التى تنتشر فى 

جوف األرض عند حدوث الزالزل أن النواة أو اللب ميكن تقسيمه إلى:

• لب خارجى Outer Core بسمك يساوى تقريبا 2100 كيلومتر ويتألف من مصهور 
احلديد والنيكل ويقع حتت ضغط يوازى 3 مليون ضغط جوى وكثافة تصل إلى حوالى 

10 جم / سم3 

• لب مركزى أو داخلى Inner Core يتكون من صخور صلبة عالية الكثافة تبلغ حوالى 
14 جم / سم3 ونصف قطره يصل إلى حوالى 1386 كيلومتر.

لب  وجود  بسبب  لألرض  املغناطيسى  اجملال  أصل  تفسير  من  العلماء  متكن  وبذلك 

خارجى من مواد مصهورة تدور حول لب داخلى صخرى صلب.

قطاع الكرة 
الأر�شية

قطاع الكرة 
الأر�شية

الو�شاح

اللب
خارجى 
من�شهر

داخلى 
�شلب

الق�شرة 
الأر�شية
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4 - الغالف اجلوى:
من املعتقد أنه حدث أثناء تكون بنية كوكب األرض إذ استطاعت بعضاً من العناصر 

فى  منفردة  تظل  أن  املنصهرة  املواد  كتلة  تصاحب  كانت  التى  الكيميائية  واملركبات 

حالتها الغازية لتكون وعلى مر السنني ذلك الغالف اجلوى الذى يحيط بنا نحن سكان 

الكونى  الفضاء  مخترقا  اليابسة  سطح  عن  يرتفع  كاملة،فهو  إحاطة  األرض  هذه 

الى مسافة أكثر من 1000 كيلو مترا. وتقل كثافة الغالف اجلوى كلما صعدنا ألعلى 

فينخفض الضغط اجلوى إلى نصف قيمته لكل ارتفاع قدره 5.5 كيلو متر حتى ينعدم 

تقريبا فى الطبقات العليا من الغالف. كما أن أساس تركيب الغالف اجلوى حالياً هو غازى 

النيتروجني الذى يكون 78 % من حجم الهواء واألكسجني الذى يكون 21 % من حجمه 

تقريبا كما يشتمل على غازات أخرى بكمية ضئيلة تكاد ال تتعدى فى مجموعها %1 

أهمها الهيدروجني والهليوم واألرجون والكريبتون والزينون مع كميات متغيرة من بخار 

املاء وثانى أكسيد الكربون واألوزون ويالحظ أن نسبة األكسجني تقل كلما ارتفعنا عن 

سطح البحر، لذلك يحدث لإلنسان اختناق عند االرتفاعات الشاهقة.

5- الغالف املائى:
أثناء وبعد تكون كل من اليابسة والغالف الهوائى أخذت كميات هائلة من بخار املاء 

أمطارا  محدثة  الشديد  التكثف  فى  القدمية  البركانية  الثورات  نتيجة  أصال  املوجودة 

التى  والثغرات واألحواض الضخمة  الفجوات  اليابسة لتمأل  غزيرة أخذت تنهمر على 

كانت قد تشكلت على سطحها أثناء تصلبها وحتجرها ، مكونة الغالف املائى الذى 

يتمثل حاليا فى مياه أحواض البحار واحمليطات واألنهار والبحيرات التى تغطى حوالى 

72 % من جملة مساحة سطح االرض باإلضافة الى املياه االرضية التى متأل الفجوات 

البينية فى التربة والصخور املوجودة بباطن األرض.

مبستوى  يعرف  ما  مكونا  جهاتها  جميع  من  األرضية  بالكرة  يحيط  املائى  والغالف 

سطح البحر املتعارف عليه دوليا والذى تنسب إليه ارتفاعات الظواهر الطوبوغرافية 

اخملتلفة كاجلبال والسهول والهضاب والوديان وغيرها من هذه الظواهر التى تتشكل 

منها صخور القشرة األرضية.
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6 - الغالف احليوى:
وسوف يتم دراسته بالتفصيل فى اجلزء الثانى.

التراكيب اجليولوجية
إن صخور القشرة األرضية خاصة الرسوبية منها ال يبقى على احلالة التى نشأت عليها 

ما  نوع  داخلية وخارجية من  لقوى  ومن وقت آلخر  دائما  تتعرض  و لكنها  عند تكونها. 

جتعلها تتخذ أوضاعا وأشكاال جديدة. وهذه االشكال تسمى بالتراكيب اجليولوجية :-

وللتراكيب الچيولوجية أنواع منها:

Primary Structures: وهى األشكال التى تتخلف  1- التراكيب اجليولوجية األولية   

الرياح  وتأثير  واحلرارة  اجلفاف  مثل  خاصة  وبيئية  مناخية  عوامل  تأثير  حتت  بالصخور 

واحلركات  التكتونية  القوى  جانب  من  يذكر  تدخل  أى  وبدون  وغيرها  املائية  والتيارات 

األرضية.

 Ripple وعالمات النيم Cross-bedding ومثال ذلك ما نراه فى تراكيب التطبق املتقاطع 

Mud Cracks وغيرها  الطينية  والتشققات   Grade bedding الطبقى  والتدرج   Marks

وأكثرها  األولية  اجليولوجية  التراكيب  أهم  من  احلقيقة  فى  تعتبر  التى  التراكيب  من 

انتشاراً فى صخور القشرة األرضية وخاصة الرسوبية منها.

الت�شقاقات الطينية

التطبق املتقاطع

عالمات النيم
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تراكيب  البعض  يسميها  والتى   :  Secondary Structures الثانوية  اجليولوجية  التراكيب   -2

وهى  األرض  باطن  من  املنبعثة  القوى  بفعل  تكونت  بنيات  لكونها  نظراً  تكتونية  جيولوجية 

التشققات والتصدعات الضخمة واإللتواءات العنيفة التى كثيرا ما نراها تشوه صخور القشرة 

الداخلية  القوى  تلك   . والصحراوية  للمناطق اجلبلية  برحالتنا اجليولوجية  أثناء قيامنا  األرضية 

وتقدم  واحمليطات  البحار  وهياج  الزالزل  حدوث  عنها  ويتسبب  )األرض(  كوكبنا  لها  يتعرض  التى 

مياهها أو انحسارها عن اليابسة وزحزحة القارات وحركتها حول بعضها البعض.

وسوف نتناول فى الصفحات التالية دراسة التراكيب اجليوليوجية التكتونية بالتفصيل نظرا 

ألهميتها االقتصادية.

أمثلة التراكيب التكتونية
Folds أوال : الطيات أو الثنيات

أكثر  بصورة  تتواجد  وهى  األصل  تكتونية  اجليولوجية  التراكيب  أنواع  أهم  من  الطيات  تعتبر 

وامتدادها  سمكها  فى  تختلف  طبقات  شكل  على  تظهر  التى  الرسوبية  الصخور  فى  وضوحاً 

أو جتعد يحدث لصخور القشرة األرضية  انثناء  بأنها  فى الطبيعة من مكان آلخر وتعرف الطية 

تنشأ  وهى  متصلة  ثنيات  عدة  من  مكونة  تكون  ما  غالبا  أو  واحدة  ثنية  أى  بسيطة  تكون  وقد 

غالبا نتيجة تعرض سطح القشرة األرضية لقوى ضغط ، وللطيات أهمية جيولوجية واقتصادية 

كبيرة تتمثل فى :- 

1- تشكل املكامن أو املصايد التى يتجمع فيها زيت البترول اخلام واملياه اجلوفية أو يترسب فيها 

اخلامات املعدنية.

2- حتديد العالقة الزمنية ) من حيث األقدم واألحدث ( بني الصخور . 

3- يستدل منها على أحداث جيولوجية. 

لذلك يجب علينا أن نذكرها بشئ من التفصيل.

رغم أن هذه الطيات لها أشكال عديدة إال أن 

أكثرها انتشارا فى صخور القشرة األرضية هى 

تشترك  جميعا  وهى  واملقعرة  احملدبة  الطيات 

فى خصائص جيولوجية واحدة أهمها ما يلى:

القشرة  من  متباينة  مساحات  تشغل   ) أ   (

من  وعشرات  أمتار  بضعة  بني  تتراوح  األرضية 

الطياتالكيلومترات املربعة فى املنطقة الواحدة 
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) ب ( نادرا أن جتد طية واحدة منفردة فى الطبيعة ولكن غالبا ما جتد عدة طيات متصلة معا. 

الطبيعة  أو تستمر فى  الطيات  تتواجد  ما  نادراً   ) ) جـ 

ما تعانى  الطيات غالباً  ثابتة وذلك ألن  فى نظم وأشكال 

من تكرار الطى فنجد أن الغالبية العظمى منها قد تعقد 

شكلها بالكسور والتشققات .

الطيات على اختالف أحجامها  : توصف  الطية  عناصر 

وأنواعها بعدة عناصر تركيبية أساسية منها : 

 1- املستوى احملورى للطية : هو املستوى الوهمى الذى يقسم الطية بكل طبقاتها اخملتلفة إلى 

نصفني متماثلني ومتشابهني متاماً من جميع الوجوه.

2- جناحى الطية : يتمثل أساساً فى كل من كتلتى الصخور املوجودتني على جانبى املستوى 

احملورى للطية.

3- محور الطية : هو اخلط الوهمى الذى ينتج عند تقاطع املستوى احملورى للطية مع أى سطح 

من أسطح طبقاتها اخملتلفة. وحيث أن الطية حتتوى عادة على أكثر من طبقة مطوية واحدة لكل 

منها محورها اخلاص بها فإن املستوى احملورى للطية البد وأن يكون شامالً لهذه احملاور جميعها.

تصنيف الطيات ويتم على األسس اآلتية:

أ - املظهر الذى تنكشف عليه الطيات فى احلقل .

ب - األوضاع التى تتخذها العناصر التركيبية للطية فى الطبيعة.

جـ - نوعية وطبيعة القوى التكتونية التى أثرت على الصخور أثناء عملية الطى امليكانيكية.

وأكثر أنواع الطيات شيوعاً هى : 

الطيات احملدبة والتى تتميز بأن طبقاتها منحنية ألعلى وأقدم طبقاتها توجد فى املركز 

والطيات املقعرة والتى تتميز بأن طبقاتها منحنية ألسفل وأحدث طبقاتها توجد فى املركز.

طية حمدبة

عنا�شر الطية املقعرة
عنا�شر الطية املحدبة
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Faults ثانيا: الفوالق
التراكيب  أهم  من  واحدة  الفوالق 

التكتونية األصل وتعرف بأنها كسور 

وتشققات فى الكتل الصخرية التى 

للصخور  نسبية  حركة  يصاحبها 

مستوى  جانبى  على  املتهشمة 

الكسر. 

عناصر الفالق : 
عناصرها  للطيات  كما  وللفوالق 

التركيبية أهمها : 

1- مستوى الفالق : هو املستوى الذى تتحرك على جانبيه الكتل الصخرية املتهشمة بحركة 

نسبية ينتج عنها إزاحة. 

.)Hanging Wall( 2- صخور احلائط العلوى : وهى كتلة الصخور املوجودة أعلى مستوى الفالق

.)Foot Wall( 3- صخور احلائط السفلى : وهى كتلة الصخور املوجودة أسفل مستوى الفالق

حتديد نوع الفالق :
فالقا  أو  عاديا  فالقا  كان  سواء  الفالق  نوعية  وملعرفة 

فيه  حتركت  الذى  االجتاه  نحدد  أن  أوال  يجب  فإنه  معكوسا 

مستوى  جانبى  أحد  على  املوجودة  الصخور  من  مجموعة 

الفالق بالنسبة الجتاه حركة نفس هذه اجملموعة الصخرية 

على اجلانب اآلخر.

وعلى هذا األساس ميكن تصنيف الفوالق كما يلى :

) أ ( الفالق العادى )Normal Fault( : هو الكسر الناجت عن 

الشد والذى تتحرك على مستواه صخور احلائط العلوى إلى 

أسفل بالنسبة لصخور احلائط السفلى.

) ب ( الفالق املعكوس )Reverse Fault( : هو الكسر الذى 

ينشأ من الضغط ويظهر فيه حترك واضح لصخور احلائط 

العلوى إلى أعلى بالنسبة لصخور احلائط السفلى

الفوالق فى الطبيعة

الفالق العادى

�شخور احلائط ال�شفلى�شخور احلائط العلوى

�شخور احلائط العلوى

�شخور احلائط ال�شفلى

الفالق املعكو�س
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 :)Thrust Fault( الدسر  فالق  )جـ(  

املعكوسة  الفوالق  أنواع  أحد  وهو 

بأن  املعكوس  الفالق  عن  ويتميز 

مستوى الفالق أفقيا تقريبا ) أى قليل 

امليل ( ولذلك قد يسميه البعض فالق 

تزحف  املهشمة  صخوره  ألن  زحفى 

أفقيا تقريبا مبسافة ما على مستوى الفالق .

تتحرك   :  )Strike-slip Fault( أفقية  حركة  ذو  فالق  )د( 

صخوره املهشمة حركة أفقية فى نفس املستوى دون وجود 

إزاحة رأسية.   

)هـ( فالق بارز)ساتر( )Horst Faults( : ويحدث عندما تتأثر 

احلائط  صخور  فى  معا  يتحدان  عاديني  بفالقني  الصخور 

السفلى. 

خسفى  أو  خندقى  فالق  )و( 

عندما  يحدث   :)Graben Faults(

عاديني  بفالقني  الصخور  تتأثر 

يتحدان فى صخور احلائط العلوى. 

أهمية الفوالق : 
1- تعتبر الفوالق مصايد للبترول  

والغاز الطبيعى واملياه اجلوفية 

حلوان  عيون  منطقة  فى  كما  الفالق  مستوى  على  ساخنة  ونافورات  مياه  تصاعد  أماكن   -2

الساحل  على  فرعون  وحمام  السويس  خلليج  الغربى  الساحل  على  السخنة  والعني  بحلوان 

الشرقى خلليج السويس والتى تستخدم للسياحة والعالج .

االقتصادية  القيمة  ذات  القصدير  وخامات  والنحاس  واملنجنيز  الكالسيت   معادن  ترسيب   -3

نتيجة صعود مياه معدنية فى الشقوق على طول مستوى الفالق.

الظواهر التى تصاحب الفوالق والتى ميكن من خاللها حتديد مواقع الفوالق :

1 - انصقال جوانب الفالق مع وجود خطوط موازية حلركة الصخور على مستوى جانبى الفالق

2 - وجود بريشيا الفوالق وهى فتات من الصخور املهشمة ذات حواف حادة 

فالق ذو حركة اأفقية

الفالق الد�شر

�شخور احلائط العلوى

�شخور احلائط ال�شفلى

م�شتوى 
الفالق

الفالق العادى
الفوالق البارزة واخلندقية

الفالق البارز
الفالق 

اخلندقى
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املعادن على طول مستوى  وترسيب  املياه  نافورات  األخرى مثل تصاعد  للظواهر  باإلضافة  هذا 

الفالق.

أقل  بصورة  ولكن  واملتحولة  النارية  الصخور  فى  تظهر  والفوالق  الطيات  تراكيب  أن   : ويالحظ 

وضوحاً من ظهورها من الصخور  الرسوبية وذلك ألن الصخور الرسوبية ذات طابع طباقى التكوين 

نتيجة اختالف الصخور الرسوبية عن بعضها البعض من حيث السمك، اللون، التركيب املعدنى 

والكيميائى، املادة الالحمة، النسيج واحملتوى احلفرى.

 Joints ثالثاً : الفواصل
تراكيب جيولوجية تكتونية األصل وهى عبارة عن كسور متواجدة فى الصخور اخملتلفة النارية 

تختلف  وأخر  فاصل  كل  بني  املسافة  أن  وجد  ولقد  إزاحة  اية  بدون  ولكن  واملتحولة  والرسوبية 

من عدة سنتيمترات إلى عشرات األمتار ويعتمد ذلك على نوع الصخر وسمك الصخر وطريقة 

استجابته للقوى املؤثرة عليه .

ويجدر اإلشارة هنا الى أن قدماء املصريني استفادوا من وجود هذه الفواصل فى الصخور فى بناء 

معابدهم ومقابرهم وكذلك فى عمل املسالت .

مقدمة عن اجليولوجيا التاريخية
- إن الهدف األساسي لعلم اجليولوجيا هو استنتاج تاريخ األرض والذي يستطيع اجليولوجي 

حتديده من خالل دراسة الصخور عامة والرسوبية خاصة وما حتتويه من حفريات 

أهمها  أن  إال  اجملاالت  من  العديد  في  اجليولوجيا  علم  حققها  التي  الكبيرة  االجنازات  ورغم   -

للمعرفة اإلنسانية هو اجناز التقومي اجليولوجي املسمى بالسلم اجليولوجي أو التقومي الزمني حيث 

توضع األحداث اجليولوجية في مكانها الصحيح وهذا السلم اجليولوجي ال يوجد في مكان واحد 

كامالً وامنا يوجد انقطاع حيث تختفي بعض الطبقات وذلك بسبب عمليات التعرية أو انقطاع 

الصفحات  في  سندرسها  والتى  التوافق  عدم  بأسطح  يسمى  ما  وهو  زمنية  لفترة  الترسيب 

التالية وقد استخدمت وسائل متعددة لتقدير عمر األرض ومنها حتلل املواد املشعة والتي قدرت 

عمر األرض بحوالي 4.6 بليون سنة ) 4600 مليون سنة ( وتطور احلياة التى تعتمد على حفرية ذات 

انتشار جغرافي واسع ومدى زمني محدود وتسمى باحلفرية املرشدة ومن خالل ذلك يقسم تاريخ 

األرض إلى دهرين كبيرين هما :-

1- دهر احلياة غير املعلومة ويسمى الكريبتوزوي ويبدأ مع بداية تاريخ األرض وحتى 542 مليون 

سنة مضت وينقسم إلى ثالثة أحقاب هي الهاديان واألركي والبروتيروزوي 

2- دهر احلياة املعلومة ويسمى الفانيروزوي وميتد من 542 مليون سنة مضت وحتى اآلن وينقسم 
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إلى ثالثة أحقاب هي احلياة القدمية واحلياة املتوسطة واحلياة احلديثة وكل حقب يقسم إلى عصور 

والعصر إلى أزمنة

تطور �لنباتات و�حليو�ناتزمنع�صرحقبدهر

دهر 

�حلياة 

�ملعلومة

حقب

احلياة 

احلديثة

الع�شر الرابع
الهولو�شني

ظهور الن�شان

تطور كل من الثدييات والطيور وظهرت احليوانات الرعوية

ظهور النيموليت و�شادت النباتات الزهرية وي�شمى ع�شر الثدييات

وحدث انقرا�س الدينا�شورات والعديد من الكائنات الأخرى

البل�شتو�شني

الع�شر الثالث

البليو�شني
امليو�شني

الأوليجو�شني

الأيو�شني

الباليو�شني

حقب

احلياة 

املتو�شطة

الطبا�شريي

حقب الزواحف

انت�شرت النباتات الزهرية وظهرت اأ�شماك عظمية حديثة واختفت 

الدينا�شورات مع نهايته وتطورت الطيور وظهرت ثدييات م�شيمية  

�شادت زواحف عمالقة وظهر اأول الطيور وانت�شرت ثدييات �شغرية احلجماجلورا�شي

انت�شرت الزواحف الربية واملائية والهوائية والأمونيتات واأول الثديياتالرتيا�شي

حقب

احلياة 

القدمية

الربمي

حقب 

الالفقاريات

انت�شرت نباتات بذرية حقيقية وبداية الزواحف وازدهرت احلياة البحرية

ظهور اأ�شجار حر�شفية و�شراخ�س كونت الفحم وانت�شار الربمائياتالكربوين

بداية النباتات معراة البذور والأ�شجار واحل�شرات ، �شيادة الأ�شماكالديفوين

بداية النباتات الوعائية وبداية الأ�شماك ) اأول الفقاريات (ال�شيلوري

بداية النباتات اخل�شراء والفطريات على الياب�س وتنوعت الالفقاريات الأوردوفي�شي

�شيادة ثالثية الف�شو�س ، بداية الكائنات الهيكليةالكمربي

دهر 
�حلياة 

غري 
�ملعلومة

الربوتريوزوي 

يطلق عليه ما قبل 

الكمربي وميثل %87 

من عمر الأر�س

طحالب خ�شراء وبداية الكائنات عديدة اخلاليا 

بداية الكائنات وحيدة اخللية مثل البكرتيا الالهوائية / اأقدم ال�شخورالأركي

ن�شاأة الأر�س واأغلفتها ال�شخري واجلوي واملائيالهاديان

فترات  فتكونت  له  وتراجع  اليابس  على  للبحر  تقدم  وجود  ثبت  اجليولوجي  السجل  وبدراسة 

إلى تكون تراكيب جيولوجية هى تراكيب عدم  أدى  أو تعرية مما  ترسيب وفترات انقطاع ترسيب 

التوافق.
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“ Unconformity “ تراكيب عدم التوافق

سطح عدم التوافق هو سطح تعرية أو سطح عدم ترسيب 

على  ويدل  صخريتني  مجموعتني  بني  ما  يفصل  ومميز  واضح 

املاليني من  إلى عشرات  زمنية تصل  لفترات  الترسيب  غياب 

السنني . ويستدل عليها بعدة شواهد : 

الشواهد التى تدل على وجود عدم التوافق

1- وجود طبقة من احلصى املستدير )الكوجنلوميرات( تقع 

فوق سطح عدم التوافق مباشرة

2- تغير مفاجئ فى تتابع احملتوى احلفري بني الطبقات

3- اختالف ميل الطبقات على جانبى سطح عدم التوافق

4- وجود تراكيب جيولوجية أو العروق فى إحدى الطبقات 

وعدم وجودها فى الطبقات األخرى

أنواع عدم التوافق

)Nonconformity( عدم التوافق املتباين

ويتكون هذا النوع بني الصخور الرسوبية والصخور النارية 

الرسوبية هى  الصخور  أخرى وتكون  جهة  من  املتحولة  أو 

األحدث.

)Angular unconformity( عدم التوافق الزاوى

أما  مائلة  األقدم  الطبقات  مجموعة  تكون  النوع  هذا  فى 

مجموعة الطبقات األحدث فهى افقية أو تكون اجملموعتان 

مائلتني فى اجتاهني مختلفني

)Disconformity( عدم التوافق االنقطاعى

حتدث  تقريباً  افقى  وضع  فى  الرسوبية  الصخور  من  مجموعتان  بني  التوافق  عدم  يكون  وفيه 

بسبب التعرية أو انقطاع الترسيب وميكن للجيولوجى حتديد سطح عدم التوافق من خالل احملتوى 

احلفرى لها.

عدم التوافق املتباين

�شخور ر�شوبية

�شطح عدم 

توافق متباين 
�شخور نارية اأو متحولة

عدم التوافق الزاوى

�شطح عدم 

توافق زاوى 

طبقات ر�شوبية اأفقية

طبقات ر�شوبية مائلة

عدم التوافق النقطاعى

�شطح عدم توافق انقطاعى

طبقات ر�شوبية اأفقية

طبقات ر�شوبية اأفقية

1

2

3
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اأ�سئلة

1- ماذا يقصد بعلم اجليولوجيا ؟

2 - ما الفرق بني علم اجليولوجيا التركيبية واجليولوجيا الطبيعية ؟

3- ما أهم مكونات أغلفة كوكب األرض ؟

4- ماذا يقصد بعملية الطى وما هى األنواع الناجتة عن هذه العمليات ؟

5- ما هى خصائص الفالق العادى والفالق املعكوس ؟

6- قل ما تعرفه عن السواتر ) الفوالق البارزة ( - الفوالق اخلسفية - الفالق ذو احلركة األفقية  

7 - علل : 

أ - وجد العلماء اإلجابة املعقولة عن أصل اجملال املغناطيسى لألرض

ب - تختلف التراكيب األولية عن التراكيب الثانوية

ج - يسمى الفالق الدسر بالفالق الزحفى

د - ال يوجد التقومي اجليولوجى كامال فى مكان واحد

8- قارن بني:

أ- عدم التوافق املتباين وعدم التوافق االنقطاعى

ب- حفريات العصر اجلوراسى والعصر السيلوزى

ج- حفريات الترياسى وحفريات الكربونى

9 - أذكر الشواهد الدالة على وجود كل من:

أ- الفوالق

ب - عدم التوافق

10- عرف كال من:

ج- الفاصل ب- اجليولوجيا   أ - احلفرية املرشدة   
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الباب الثانى
املعـــادن

األهداف:

 بعد �النتهاء من هذ� �لباب ي�صبح �لطالب قادًر� على �أن:

1- يفسر مفهوم املعدن بالنسبة للجيولوجى املتخصص .

2- يتعرف الظروف اخلاصة بتكوين املعادن .

3- يفسر أسباب إختالف أشكال البلورات.

4- يقارن بني الفصائل اخملتلفة للبلورات .

5- يتعرف اخلواص البصرية للمعادن .

6- يتعرف اخلواص التماسكية للمعادن .

7- يكتسب مهارة التمييز بني املعادن من حيث صالدتها .

8- يقارن بني اللون و اخملدش .

9- يقارن بني األحجار الكرمية و أحجار الزينة الصناعية ) الغير نفيسة (.

10- يقارن بني االنفصام و املكسر.
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املعـــادن 
يعيش اإلنسان على سطح األرض فوق القشرة األرضية يأكل من زراعة تربتها ويسكن 

فى منازل يبنيها من مواد يستخرجها من صخورها و معادنها . و إذا نظرنا إلى طريقة 

معيشتنا  جند أن احلياه بكل متطلباتها ترتبط بصورة وثيقه ـ و إن كانت ليست دائما 

مباشرة ـ مبا هو موجود على سطح األرض أو بالقرب منه . لذلك يجب علينا التعرف 

شرورها  نتقى  و  وجه  أفضل  على  خيراتها  من  نستفيد  كيف  لنتعلم  مكوناتها  على 

من الزالزل  والبراكني  و السيول التى تؤثر على سطحها . وال يتم ذلك إال بدراسة مواد 

مباشر  تالمس  فى  نعيش  والتى   ، لها  املكونه  املعادن  و  الصخور  من  األرضية  القشرة 

معها بل و تصعب احلياه بدونها سواء فى السلم أو احلرب .

العصر  إنسان  استخدم  حيث   . األزل  قدمي  منذ  والصخور  املعادن  اإلنسان  عرف  وقد 

احلجرى صخر الصوان فى عمل  سكاكني وحراب كانت أسلحته لصيد احليوان و الدفاع 

الهيماتيت  فى  ممثلة  الصفراء  و  احلمراء  املعدنية  األصباغ  استعمل  ثم   . نفسه  عن 

ازدهرت  صناعة  . ثم  التى كان يعيش فيها  والليمونيت  للرسم على جدران الكهوف 

الفخار من معادن الطني بعد أن عرف اإلنسان النار . وكان االنسان املصرى القدمي أول من 

استخدم األحجار ذات األلوان الزاهية من فيروز  وجمشت وماالكيت وزمرد كأحجار للزينة 

حيث  املتعددة  احلياة  استخدامات  و  الصناعات  من  الكثير  فى  املعادن  تستخدم  واآلن 

يستخدم الكالسيت فى صناعة األسمنت والكوارتز )الرمل( فى املصنوعات الزجاجية 

أما أكاسيد احلديد )املاجنيتيت و الهيماتيت( فتدخل فى صناعة احلديد والصلب الالزمة 

الفلسبار فيدخل فى صناعة اخلزف.  أما  البناء وصناعة السيارات وسكك احلديد.  فى 

كما تعامل مع الفلزات ممثلة فى النحاس والذهب بعد أن شكلها لتناسب استخدامات 

احلياة املتعددة .

تتركب القشرة األرضية من ثالثة أنواع من الصخور هى النارية والرسوبية واملتحولة . 

وتشترك الصخور فى أنها تتكون من مجموعة معادن و فى أحيان قليلة جند أن الصخر 

.ولكن  الذى يكون صخور احلجر اجليرى  الكالسيت  واحد مثل معدن  يتكون من معدن 

الغالبية العظمى من الصخور تتكون من حبيبات من املعادن متماسكة مع احتفاظ 
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كل منها بخصائصه مثل اجلرانيت الذى يتكون من الكوارتز والفلسبار وامليكا وعادة 

النارية  . فالصخور  أو اخلواص  الصفات   املكونة للصخر فى بعض  املعادن  ما تشترك 

تبلورت مع انخفاض صغير  املعادن  تبلور  صهير يتكون من مجموعة من  تكونت من 

نسبيا من درجات احلرارة والضغط . أما الصخور الرسوبية التى نقلت وترسبت فإنها 

ذلك  فى  مثال   . النوعى  ووزنها  احلبيبات  حلجم  بالنسبة  متقاربة  خواص  فى  تشترك 

رواسب السهل الفيضى لنهر النيل املكون من الغرين والصلصال املتواجدان فى التربة 

الزراعية فى مصر . 

منها  يتكون  التى  األساسية  الوحدة  املعدن هو  أن  يتضح  مما سبق   : املعدن  تعريف 

املعادن هو مادة صلبة غير  بالنسبة جليولوجى متخصص فى علم  واملعدن   . الصخر 

( ولها  التعبير عنه  عضوية تتكون فى الطبيعة ولها تركيب كيميائى محدد ) ميكن 

أصل  من  الفحم   ألن  املعادن  من  ليست  والبترول  الفحم  فإن  لذا  مميز.  بلورى  شكل 

عضوى وليس له شكل بلورى مميز ويزيد البترول باإلضافة ملا سبق أنه مادة سائلة وليس 

له تركيب كيميائى محدد.

تكون املعادن: 

املعادن – كغيرها من املواد الطبيعية 

لنا  املعروفة  العناصر  من  تتكون 

حيث تتكون بعض املعادن من عنصر 

والكبريت  الذهب  مثل  فقط  واحد 

واملاس  اجلرافيت  وكذلك  والنحاس 

الكربون  عنصر  من  يتكونان  اللذان 

احتاد  املعادن من  تتكون غالبية  بينما 

عنصرين أو أكثر كيميائيا حيث ترتبط 

القوانني  حسب   ، ثابتا  مركبا  لتكون 

مثل  بالروابط  اخلاصة  الكيميائية 

من  يتكون  الذى  والكالسيت  السيليكون  أكسيد  ثانى  من  يتكون  الذى  )املرو(  الكوارتز 

كربونات الكالسيوم و مع أن االنسان تعرف على أكثر من مائة عنصر، فإننا جند أن عددا 

قليال منها يكون غالبية صخور األرض. و بالتحديد فإن ثمانية عناصر تكون حوالى 98.5 % 

النسبة املئوية للوزنالعنصر

46.6 %األكسجني

27.7 %السيليكون

8.1 %األلومنيوم

5.0  %احلديد

3.6  %الكالسيوم

2.8  %الصوديوم

2.6  %البوتاسيوم

2.1  %املاغنسيوم

1.5  %بقية العناصر

العنا�ضر ال�ضائعة فى الق�ضرة الأر�ضية
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بالوزن من صخور القشرة األرضية. هذه العناصر الثمانية مرتبة تنازليا هى األكسجني – 

السيليكون– األلومنيوم – احلديد – الكالسيوم – الصوديوم – البوتاسيوم و املاغنسيوم. 

والرصاص  والكربون  والذهب  النحاس  مثل  املعروفة  العناصر  باقى  أن  يتضح  هنا  من  و 

والبالتني التتعدى مساهمتها فى تكوين صخور األرض أكثر من 1.5 %. 

وقد متكن علماء املعادن من تعريف أكثر من ألفى معدن ، وإن كان أغلبها يوجد بكميات 

قليلة فى الطبيعة . وإذا أحصينا املعادن الشائعة وتلك ذات القيمة االقتصادية جند أنها 

ال تتجاوز املائتى معدن أما املعادن املكونة لصخور القشرة األرضية ، فإنها تعد بالعشرات 

تليها  السيليكات  مجموعة  شيوعاً  أكثرها  معدنية  مجموعات  عدة  إلى  تنقسم  و 

االقتصادية من أكاسيد وكبريتيدات  املعادن  الكربونات ثم  الوفرة مجموعة  من حيث 

وكبريتات ومعادن عنصرية منفردة و غيرها .     

اجملموعات الكيميائية املكونة للمعادن
أمثلة للمعادناجملموعات املعدنيةالترتيب

األكثر

األقل

الكوارتز - األرثوكليز - البالجيوكليز - امليكا - األمفيبول - السيليكات
البيروكسني - األوليفني -  الصوان

الكالسيت - الدولوميت - املاالكيتالكربونات

الهيماتيت - املاجنيتيتاألكاسيد

البيريت - اجلالينا - السفاليريتالكبريتيدات

اجلبس - األنهيدريت - الباريتالكبريتات

اجلرافيت - الذهب - النحاس - الكبريت - املاسمعادن عنصرية منفردة

ومن األركان األساسية فى تعريف املعدن أن له تركيب كيميائى محدد وبناء ذرى ثابت، 

بالنسبة للتركيب الكيميائى للمعدن فإن القليل من املعادن هى ذات تركيب كيميائى 

ثابت ومحدد ، مثل الكوارتز )املرو( الذى يتكون من ثانى أكسيد السليكون. أما الغالبية 

العظمى من املعــادن فإن تركيبها يتغير بإحالل عنصر محل آخر لكن فى نطاق ضيق 

بحيث ال يغير من الترتيب الذرى للهيكل البنائى للمعدن .وعلى ذلك فإننا جند أن الشق 

األساسى فى تعريف املعدن هو كونه مادة متبلرة يتحكم النظام البلورى لها فى شكل 
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خصائصه  وفى  بل   ، ومكسر  وانفصام  وصالبة  لون  من  الطبيعية  وخصائصه  املعدن 

الكيميائية أيضاً.

الرتكيب البلورى للمعادن
تبعاً لذلك فإنه يهمنا أن نتعرف على كيفية تكوين الهيكل البنائى للمعدن.

 يتكون املعدن من ترتيب ذرات العناصر داخل املعدن الواحد ترتيباً منتظماً متناسقاً 

مكونة ما يعرف بالشكل البلورى. البلورة جسم هندسى مصمت لها أسطح خارجية 

مستوية تعرف باألوجه البلورية.

تكوين الهيكل البنائى ملعدن الهاليت:
)كلوريد  الهاليت  ملعدن  البلورى  النظام   

الصوديوم( واملعروف بامللح الصخرى الذى يتكون 

أيونات  مع  املوجبة  الصوديوم  أيونات  إحتاد  من  

عنه  ينتج  تكرارى  نظام  فى  السالبة  الكلور 

نظام بلورى مميز ملعدن الهاليت يكون على شكل 

مكعب.

ومن العناصر األساسية عند دراسة بلورات املعادن:

1- احملاور البللورية: ويرمز لها )a , b , c( فى حالة اختالف أطوالها، أو )a1 , a2 , a3( عند 

مبركز  مير  الذى  اخلط  بأنه  ويعرف  الرأسى  التماثل  محور  أمثلتها  ومن  أطوالها  تساوى 

أو  أوجه  ظهور  فيتكرر  حوله  وتدور  البلورة 

حروف أو زوايا البلورة مرتني أو أكثر.

 )γ , β , α( 2- الزوايا بني احملاور: ويرمز لها

ويتوقف درجة التماثل البلورى على أطوال 

احملاور والزوايا بينهم.

3- مستوى التماثل البلورى: وهو املستوى 

الذى يقسم البلورة إلى نصفني متشابهني 

متاما وفى ضوء ذلك ميكن تقسيم بلورات املعادن إلى سبعة فصائل بلورية.

النظام البلورى ملعدن الهاليت

NaCl Na
Cl

املحاور البلورية لف�ضيلة املكعب

a1

a2

a

c

b

a3
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الفصائل )األنظمة( البلورية:
وميكن تقسيم بلورات املعادن إلى عدة فصائل بلورية مختلفة ويعتمد التقسيم على 

أطوال احملاور البلورية والزوايا بني هذه احملاور  كما يلى :

بلورية  محاور  ثالثة  على  البلورة  تشتمل   : املكعبى  النظام   )1

متساوية فى الطول ومتعامدة الزوايا ويتميز هذا النظام بأكبر قدر من 

γ = β = α  ، a3 = a2 = a1 .التماثل البلورى

2( النظام الرباعى : تشتمل البلورة على ثالثة محاور بلورية متعامدة 

، محوران متساويان والثالث يختلف عنهما فى الطول.

γ = β = α  ، c ≠ a2 = a1 

3( النظام املعينى القائم : تشتمل البلورة على ثالثة محاور بلورية 

α = β = γ  ، c ≠ b ≠ a .مختلفة فى الطول ومتعامدة الزوايا

بلورية  محاور  ثالثة  على  البلورة  تشتمل  امليل:  أحادى  النظام   )4

مختلفة فى الطول ، محوران منهما متعامدان والثالث مائل عليهما 

ومعظم املعادن تنتمى إلى هذه الفصيلة.

α = γ ≠ β  ، c ≠ b ≠ a

بلورية  محاور  ثالثة  على  البلورة  تشتمل   : امليل  ثالثى  النظام   )5

α ≠ γ ≠ β  ، c ≠ b ≠ a .مختلفة فى الطول وغير متعامدة

6( النظام السداسى : تشتمل البلورة على ثالثة محاور بلورية أفقية 

متساوية فى الطول وتتقاطع مع بعضها فى زوايا متساوية ويتعامد 

عليهم محور رأسى سداسى التماثل يختلف عنهم فى الطول، كما 

 c ≠ a3 = a2 = a1 .حتتوى على مستوى متاثل أفقى

7( النظام الثالثى :  تشتمل البلورة على ثالثة محاور بلورية أفقية 

متساوية فى الطول وتتقاطع مع بعضها فى زوايا متساوية ويتعامد 

يختلف  التماثل  ثالثى  رأسى  بلورى  محور  األفقى  مستواهم  على 

 c ≠ a3 = a2 = a1 .عنهم فى الطول وال يوجد مستوى متاثل أفقى

البلورى  النظام  ماعدا  محاور  ثالث  لديها  األنظمة  كل  أن  حيث 

السداسى والثالثى فلهما أربعة محاور بلورية.
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اخلواص الفيزيائية للمعادن:
و ملا كان أحد أهم واجبات اجليولوجى هو التعرف على املعادن بداية من أماكن وجودها فى احلقل 

إلى  ليتوصل  اليدوية  العينة  فى  مالحظتها  تسهل  التى  و  الظاهرة  اخلواص  أوال  يستخدم  فإنه 

تعريف املعدن مبدئياً ثم يؤكد ذلك التعرف بالطرق املعملية التى تتطلب أجهزة و حتاليل معقدة. 

و فيما يلى مناقشة سريعة ألهم اخلواص الفيزيقية املميزة للمعادن و التى ميكن تصنيفها إلى 

خواص بصرية و متاسكية و مغناطيسية و غيرها.

Optical Properties  أوالً: اخلواص البصرية
هى خواص تعتمد على تفاعل املعدن مع الضوء الساقط عليه واملنعكس منه وأهمها:

Luster  : 1- البريق

هو قدرة املعدن على عكس الضوء الساقط عليه.

أ( بريق فلزى : بعض املعادن له بريق فلزى أى أن لها مظهر الفلزات 

أو  التى تعكس الضوء بدرجة كبيرة بحيث يكون املعدن ساطعاً 

المعاً مثل )البيريت - اجلالينا - الذهب(.  

ب( بريق ال فلزى : أما املعادن التى لها بريق ال يشبه بريق الفلزات 

فإن بريقها  ال فلزى  يوصف مبا يشابهه ومن األمثلة املألوفة لنا

1- بريق زجاجى مثل الكوارتز والكالسيت

2- بريق لؤلؤى مثل الفلسبار 

3- بريق ماسى مثل املاس.

4- بريق ترابى أو أرضى : أقلها بريقاً فهو ما كان سطحه مطفيا 

أو غير براق مثل )الكاولينيت(. 

 Colour : 2- اللون

يعتمد لون املعدن على طول املوجات الضوئية التى تنعكس منه و تعطى اإلحساس باللون. و مع 

أن لون املعدن هو أكثر صفاته وضوحا إال أنه صفة قليلة األهمية نسبيا فى التعرف على املعادن ، 

حيث تتغير ألوان غالبية املعادن باختالف تركيبها الكيميائى ) فى احلدود املسموح بها و التى ال 

تغير من الترتيب الذرى املميز للمعدن( أو احتوائه على نسبة من الشوائب. من أمثلة ذلك:

املنجنيز   من  شوائب  لوجود  الوردى  منها  متعددة  ألوان  فى  يوجد  الذى  الكوارتز   معدن  أ( 

والبنفسجى )األميثيست(  يحتوى شوائب من أكاسيد احلديد. و الكوارتز األبيض فى لون احلليب 

بريق ل فلزى

بريق فلزى
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الذى يحتوى شوائب من فقاعات غازية كثيرة. كذلك الكوارتز بلون الدخان الرمادى الذى ينتج لونه 

من كسر بعض الروابط بني ذرات عناصره للتعرض لطاقة إشعاعية عالية. بينما يكون الكوارتز 

النقى شفافا ال لون له ، و يعرف باسم البلور الصخرى تشبيها له 

بالبلور.  

ب( معدن السفاليرايت ) كبريتيد الزنك( ذو اللون األصفر الشفاف 

بنسبة  احلديد  ذرات  بعض  بإحالل  البنى  اللون  إلى  يتحول  والذى 

قليلة محل بعض ذرات الزنك.

ليست كل املعادن ذات ألوان مختلفة بل إن بعضها له لون ثابت يعرف باللون احلقيقى أو األصلى 

للمعدن مثل لون الكبريت األصفر واللون األخضر ملعدن املاالكيت ) 

كربونات النحاس املائية(. 

  Streak : 3- اخملدش

اخملدش هو لون مسحوق املعدن الذى نحصل عليه بحك املعدن فوق 

قطعة من خزف غير مصقول. يتميز لون اخملدش بأنه ثابت فى املعادن التى يتغير لونها بتغير نوع أو 

كمية الشوائب بها، و بذلك فهو أحد اخلواص التى ميكن االعتماد عليها فى التعرف على املعادن. 

البيريت الذى يتميز  و  مثل معدن الهيماتيت الذى له لون رمادى غامق وأحمر فله مخدش أحمر 

باللون الذهبى له مخدش أسود، والكوارتز ذو األلوان املتعددة له مخدش واحد هو األبيض  

  Play of Colours  : 4- خاصية عرض األلوان

تتميز بعض املعادن بخاصية عرض أو تالعب األلوان حيث يتغير لون املعدن مع حتريك املعدن أمام 

عني االنسان فى االجتاهات اخملتلفة. وهى اخلاصية التى توجد فى األحجار الكرمية التى تستغل 

للزينة.

أ( املاس مثال يفرق شعاع الضوء الساقط عليه نتيجة انكساره إلى اللونني األحمر و البنفسجى 

بحيث يعطى بريقاً عالياً فى كل االجتاهات.    

الأميث�ضت

املخد�ش

بع�ش الأحجار الكرمية

M
r.M

ou
ssa

 A
l S

ay
ed

This is trial version
www.adultpdf.com



الچيولوچيا
24

ب( معدن األوبال الثمني يتميز كذلك بخاصية الألألة أو )عني الهر( حيث يتموج بريق 

املعدن ذو النسيج األليافى باختالف إجتاه النظر إليه.

 Transparency : 5- الشفافية

إنفاذ  أو قدرتها على  املعادن  درجة شفافية  التعرف على  يعتمد عليها فى  خاصية 

الضوء خاللها.

أ( املعدن الشفاف : نقول إن املعدن شفاف إذ أمكننا الرؤية خالله بوضوح.

ب( املعدن شبه الشفاف :  إذا كنا نرى خالله صورة غير واضحة.

ج( املعادن املعتمة : فال ينفذ الضوء من خاللها.

Cohesive Properties ثانيا: اخلواص التماسكية للمعادن
 Hardness  :1- الصالدة

و نحددها نسبيا حيث يخدش  البرى-  أو  املعدن هى درجة مقاومته للخدش  صالدة 

سهلة  خاصية  الصالدة  به.  احتكاكه  عند  صالدة  األقل  املعدن  صالدة  األكثر  املعدن 

فى   Mohs موهس  العالم  حددها  التى  العددية  القيم  بإستخدام   التعيني  وسريعة 

مقياسه للصالدة و الذى تتراوح درجاته بني »واحد« ألقل املعادن صالدة وهو التلك و10 

ألشدها صالدة  فى الطبيعة وهو املاس. و مقياس موهس للصالده هو كالتالى:

مقياس موهس للصالده

ماسكوراندومتوبازكوارتزأرثوكليزأباتيتفلوريتكالسيتجبستلكاملعدن

12345678910الصالدة

الشكل

تعيني الصالدة فى احلقل أو املعمل :
الصالدة  أقالم  بإستخدام   املعمل  أو  اجليولوجية  احلقول  فى  الصالدة  تعيني  يسهل 

املصنوعة من سبائك ذات درجات الصالدة احملددة. أما فى حالة عدم تواجد هذه األقالم 

الصالدة  معروفة  اليومية  حياتنا  فى  االستعمال  شائعة  بأشيـاء  نستعـني  فإننا 

M
r.M

ou
ssa

 A
l S

ay
ed

This is trial version
www.adultpdf.com



الچيولوچيا
25

التلك واجلبس لكنه ال يخدش  أنه يخدش  2.5 أى  مثل ظفر االنسان و صالدته حوالى 

الكالسيت. ثم عملة نحاسية صالدتها حوالى 3.5 ثم قطعة زجاج نافذة و صالدتها 

حوالى 5.5 ثم لوح اخملدش اخلزفى و صالدته حوالى 6.5 تقريباً. و يالحظ أن أغلب املعادن 

خاصية  تستخدم  كما  عليها.  التعرف  يسهل  مما   6.5 من  أقل  صالدة  ذات  الشائعة 

الزينة  أحجار  بني  و  الثمن  غالية  الطبيعية  الكرمية  األحجار  بني  التمييز  فى  الصالدة 

املقلدة صناعيا من مواد زجاجية أو أكسيد األلومنيوم ومن أهم مميزات املعادن الكرمية 

أغلبها  فإن  لذلك  و  بسهولة  تنخدش  ال  أنها  اجلذابة  ألوانها  إلى  باإلضافة  الثمينة  و 

تزيد صالدتها عن 7.5 بينما أحجار الزينة املقلدة تتميز بألوان جذابة لكن صالدتها تقل 

غالبا عن 6 

 Cleavage : 2- االنفصام

امتداد  طول  على  للتشقق  املعدن  قابلية  هو  االنفصام 

سطوح  عنها  تنتج  نسبيا  الترابط  ضعيفة  مستويات 

ملساء عند كسر املعدن أو الضغط عليه .    

أنواع االنفصام:

: ومن أحسن أمثلة خاصية  أ( االنفصام فى اجتاه واحد 

االنفصام ما نشاهده فى معدن امليكا الذى يتميز بانفصام جيد فى اجتاه واحد ويعرف 

كذلك  رفيعة  صفائح  أو  رقائق  مكوناً  يتشقق  أو  ينكسر  إذ   ، الصفائحى  باالنفصام 

معدن اجلرافيت الذى يتميز بانفصام قاعدى جيد حيث يكون االنفصام فى اجتاه مواز 

لقاعدة البلورة .

ب( االنفصام فى أكثر من اجتاه : كما أن لبعض 

وصفها  ميكن  انفصام  مستوى  من  أكثر  املعادن 

معدن  فى  كما   ، بينها  والزوايا  املستويات  بعدد 

الهاليت واجلالينا مثال الذى ينتج عنهما انفصام 

مكعبى أو معدن الكالسيت له انفصام معينى 

األوجه كذلك فإن بعض املعادن مثل الكوارتز ال تظهر فيها خاصية االنفصام .

انف�ضام �ضفائحى )معدن امليكا(

انف�ضام مكعبى )معدن اجلالينا(
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 Fracture : 3- املكسر

كسر  من  الناجت  السطح  شكل  عن  عبارة  املكسر 

املعدن فى مستوى غير مستوى االنفصام.  و الشكل  

ويوصف  مستويات  أى  يتبع  ال  الكسر  من   الناجت  

باملقارنة بأشكال معروفة مثل املكسر احملارى الذى مييز 

معدن الكوارتز والصوان أو املكسر اخلشن غير منتظم 

السطح واملكسر املسنن التى مييز غالبية املعادن فى الطبيعة . 

 Malleability and Ductility : القابلية للسحب والطرق
هى خاصية تعبر عن مدى سهولة أو إمكانية تشكيل املعدن بالطرق  والسحب إلى 

قابلة  تعتبر  املعادن  فإن  املقابل  وفى  والنحاس  والفضة  الذهب  مثل  أسالك  أو  رقائق 

للكسر إذا تفتت عند الطرق عليها .

ثالثا: خواص أخرى للمعادن
كما أن هناك خواص أخرى ذات قيمة فى التعرف على املعادن مثل :

1- الوزن النوعى : الوزن النوعى هو النسبة بني كتلة معدن الى كتلة نفس احلجم 

من املاء حيث تتراوح املعادن بني اخلفيفة و متوسطة الثقل و الثقيلة مثل اجلالينا الذى 

يصل وزنه النوعى 7.5 والذهب وزنه النوعى 19.3.

 كذلك 

مثل  املغناطيس  مع  اجنذابها  عدم  أو  إجنذابها  حيث  من  املغناطيسية  اخلواص   -2

املاجنيتيت والهيماتيت. 

أو  )مرتفعة  انصهاره  درجة  و  لالنصهار  املعدن  قابلية  مثل  احلرارية  اخلواص   -3

منخفضة(.

وقد يكون  املعدن  أخرى مثل مذاق  إلى خواص مساعدة  باإلضافة   : أخرى  4- خواص 

املذاق ملحى مثل  الهاليت أو مذاق مر أو غير ذلك 

أو ملمس املعدن و رائحته.  

مك�ضر حمارى 
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اأ�سئلة
1- كيف ترتبط حياة اإلنسان باملكونات املعدنية لألرض ؟

2- “ عرف االنسان املعادن منذ قدمي األزل “ اشرح هذه العبارة

3- مم يتركب الصخر ؟ اذكر أمثلة ألنواع من الصخور الشائعة.هل هناك صخور من 

معدن واحد ؟ أذكر مثاالً

4- هل بالضرورة أن تشترك املعادن املكونة للصخر فى صفات معينة ؟ 

5- ما هى اكثر اجملموعات املعدنية شيوعاً فى صخور القشرة األرضية ؟ اذكر معدن 

واحد من كل مجموعة

6- عرف املعدن مع ذكر مثال ملركبات طبيعية ال تعتبر معادن

7- كيف يتحدد شكل البلورة تبعاً الختالف أطوال احملاور والزوايا بينها ؟

8- اذكر العناصر الثمانية التى تكون غالبية معادن وصخور القشرة األرضية ؟ 

على  التعرف  فى  استخدامها  وكيفية  للمعادن  البصرية  اخلواص  عن  تكلم   -9

املعادن

10- اذكر أمثلة للبريق حسب درجة انعكاس الضوء الساقط على سطح معدن ؟

ما  اذكر أسباب  ؟  للمعدن  املميزة األساسية  اخلواص  املعدن من  لون  يعتبر  11- هل 

تتوصل إليه . 

12- ملاذا توصف بعض أحجار الزينة بأنها أحجار كرمية ؟ ما الفرق بني أحجار الزينة 

الطبيعية والصناعية ؟

13- اذكر بعض اخلواص التماسكية للمعادن و اشرح أثنني منها ؟

14- ما هى صالدة املعدن ؟ اذكر بعض األمثلة للمعادن ذات الصالدة العالية

15- اذكر مقياس موهس للصالدة .

16- ما هو االنفصام فى املعادن وكيف يوصف؟
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البــاب الثالــث
ال�صخــــــــور

األهـــداف    

بعد �النتهاء من تدري�س هذ� �لباب ي�صبح �لطالب قادر�ً على �أن :

1- يتعرف دورة الصخور .

2-  يرسم شكل تخطيطى لدورة الصخور . 

3- يتعرف األقسام  الرئيسية للصخور .

4- يفسر أسباب تغير الصخور من نوع إلى آخر .

5- يتنبأ بالتغيرات التى حتدث ألى نوع من الصخور عند تعرضه لظروف جديدة .

6- يذكر مفهوم كل من التحجر والتحول والتبلور .

7- يوضح العالقة بني التبريد والتبلور .

8- يشرح ظروف تكوين  الصخور النارية .

9- يحدد مكان تكوين الصخر النارى من دراسة نسيجه .

10-  يحلل األشكال البيانية اخلاصة بالتركيب املعدنى للصخور النارية .

11-  يقارن بني الصخر اجلوفية والصخور البركانية والصخور املتداخلة .

12- يتعرف على األشكال التى تتواجد عليها الصخور النارية حتت سطح األرض .

13- يوضح خطوات تكوين الصخور الرسوبية . 

14- يشرح كيف حتدث عملية التحجر .

15- يذكر أنواع الصخور الرسوبية .

16- يصنف الصخور الرسوبية حسب حجم حبيباتها .

17- يذكر أمثلة لألنواع اخملتلفة للصخور الرسوبية . 

18- يتعرف الصخور املتحولة . 

19- يذكر أسباب التحول وأماكنه .

20- مييز عملياً بني بعض األنواع اخملتلفة من الصخور .

21- يتعرف على البراكني .

22- يتعرف على اجزاء البركان .

23- يتعرف على أشكال الصخور النارية السطحية

24- يتعرف الفرق بني البريشيا البركانية والقنابل البركانية .     
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ال�صخور
درسنا فيما سبق أن القشرة األرضية هى اجلزء اخلارجى الصلب من الكرة األرضية وأنها تتكون من 

الصخور النارية والرسوبية واملتحولة ، وسبق لنا دراسة أن املعدن هو الوحدة األساسية البنائية 

للصخر ، فما الصخر؟

بنسب مختلفة  مًعا  غالًبا من عدة معادن مجتمعة  يتكون  : جسم طبيعى صلب  الصخر    

وأحيانًا يتكون من معدن واحد فقط.  

كل صخر يتميز بتركيب كيميائى محدد وبالتالى يكون له خواص فيزيائية متيزه عن غيره.

أنواع الصخور : ميكن تقسيم الصخور حسب نشأتها إلى ثالثة أقسام هى : 

  Igneous Rocks : 1- الصخور النارية

أول صخور تكونت من صخور القشرة األرضية وجميع الصخور األخرى ناجتة عنها بفعل  هى 

العمليات اجليولوجية اخملتلفة وتسمى أم الصخور أو الصخور األولية وتعرف بأنها صخور نتجت 

من تبريد وتبلور املادة املنصهرة عندما تنخفض درجة حرارتها سواء كان ذلك داخل األرض أو على 

سطح األرض ومن  أشهرها اجلرانيت واالنديزيت والبازلت.

  Sedimentary Rocks : 2- الصخور الرسوبية

هى صخور تكونت نتيجة تفتيت صخور قدمية نارية ورسوبية ومتحولة بعوامل التجوية ثم نقل 

الفتات بعوامل نقل طبيعية ثم ترسيبها ومتاسكها. ومن أمثلتها احلجر الرملى والطينى واجليري.

  Metamorphic Rocks : 3- الصخور املتحولة

هى صخور نارية أو رسوبية تأثرت بحرارة شديدة أو ضغط كبير أو ضغط وحرارة مًعا فتحولت إلى 

صخور ذات صفات جديدة ال تنتمى ألى من النوعني ومن أمثلتها الرخام والشيست امليكائي.

أهم الفروق بني أنواع الصخور الثالثة :

الصخور النارية كتلية الشكل متبلرة غير مسامية ال حتتوى على أحافير.

الصخور الرسوبية طباقية الشكل نادرة التبلر غالًبا مسامية وحتتوى على أحافير.

أحافير  على  حتتوى  قد  مسامية  غير  متبلرة  كتلية  أو  )صفائحية(  ورقية  املتحولة  الصخور 

مشوهة.

دورة الصخور فى الطبيعة :

كان العالم االستكلندى جيمس هاتون فى عام 1785 هو أول من ربط بني أنواع الصخور الثالثة 

املعروفة على سطح األرض وتأثير الغالفني اجلوى واملائى وما يحدث بينها من عمليات جيولوجية 
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تؤدى إلى تغير نوع من الصخور إلى نوع آخر فى دورة واحدة  تسمى دورة الصخور وهى متر بعدة 

خطوات أو مراحل كما يلى : - 

مراحل دورة الصخور :-

● عملية التجوية : هى أثر عوامل اجلو من أمطار ورياح حيث يتم تفتيت وحتلل الصخور النارية 

وغيرها من الصخور إلى قطع صغيرة من فتات صخرى وتتم هذه العملية بفعل عوامل اجلو  لذلك 

تسمى بهذا االسم وهى نوعان ميكانيكية وكيميائية.

يُنقل الفتات إلى أحواض الترسيب فى املناطق املنخفضة بواسطة عوامل   : ●  عملية النقل 

نقل طبيعية من أنهار أو ثالجات تنحدر على سطوح اجلبال مبساعدة اجلاذبية األرضية أو تيارات 

الهواء فى الصحارى أو تيارات املاء فى البحار  فيتعرى سطح جديد لتنشط عملية التجويه.

●  عملية الترسيب : - عندما تضعف  قدرة عامل النقل بقلة االنحدار أو ضعف سرعته يُرسب 

( فى  صورة  أو احمليط  البحر  ) قاع  املنخفضة من السطح  املناطق  املنقول فيتراكم فى  الفتات 

طبقات أفقية تزداد سمكاً مع تتابع الترسيب.

● عملية التحجر أو التصخر :- تتأثر الطبقات السفلى بثقل ما يعلوها فتتضاغط حبيباتها 

وتتالصق كما تترسب  بني حبيباته مادة الحمة فتتحجر الصخور وتتغير من رواسب مفككة غير 

متماسكة الى صخور رسوبية صلبة أو متحجرة .

دورة ال�صخور فى الطبيعة

حتول
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●  عملية التحول : - تهبط  الصخور الرسوبية أو غيرها من الصخور إلى أعماق كبيرة فى باطن 

فتتعرض  محسوس  األرض  من  السطحية  الطبقة  استقرار  عدم  فيها  يكون  مناطق  فى  األرض 

لدرجات حرارة مرتفعة وضغط متزايد فتتحول تلك  الصخور إلى صخور جديدة تسمى صخور 

التغير نوع املعادن ونسيج الصخر بحيث يحدث توازن ومالئمة  للصخر  متحولة وعادة يشمل 

املتحول مع الظروف اجلديدة من حرارة  وضغط .

عملية االنصهار : - عندما تتعرض الصخور املتحولة أو أيه صخور أخرى إلى زيادة أكبر فى    ●

درجات احلرارة والضغط فى العمق تنصهر مكوناتها املعدنية عندما تصل إلى درجة االنصهار .

●  عملية التبريد والتبلور : - عندما يخرج الصهير من غرفة املاجما ويتعرض النخفاض درجة 

أو يندفع إلى  احلرارة يتصلب مكونًا صخور نارية قد تكون جوفية فى باطن األرض مثل اجلرانيت 

مثل  بركانية  نارية  صخوراً  مكوناً  يبرد  البركانى  الثوران  مناطق  فى  حمم  شكل  على  السطح 

البازلت واألنديزيت.

سطح  على  املوجودة  الثالثة  الصخور  من  أى  على  اجلو  عوامل  بتأثير  جديد  من  الدورة  تبدأ  ثم 

القشرة األرضية. نتعرف فى الصفحات التالية على الصخور الثالثة النارية والرسوبية واملتحولة 

) تكوينها وأنواعها وخصائصها ( 

Igneous Rocks الصخور النارية
الذى يطلق عليه  الصهير )مصهور الصخر(  تبلور  النارية تتكون من  أن الصخور  ذكرنا سابقا 

أو الالفا ، وهذا الصهير هو سائل لزج يتكون أساسا من العناصر الثمانية املوجودة فى  املاجما 

معادن السليكات على صورة أيونات باإلضافة إلى بعض الغازات والتى من أهمها بخار املاء وتبقى 

اجلزء  فى  الصهير  على   الواقع  الضغط  حتت  اللزج  السائل  ذلك  داخل  محبوسة  العناصر  هذه 

العلوى من الوشاح والذى يتميز بأن صخوره لدنة مائعة.

تكوين الصخور النارية :-

أوضحت التجارب التى قام بها العالم بوين على تفاعل املاجما أن املاجما عندما تنخفض درجة 

حرارتها وتبدأ عملية التبلر فإن أول املعادن تبلورا هى املعادن الغنية بعناصر احلديد واملاغنيسيوم 

والكالسيوم وبذلك جند أنه عند تبلور 50 % من املاجما يفقد اجلزء املنصهر هذه العناصر الثالثة 

متاماً ويصبح غنى بعنصرى الصوديوم والبوتاسيوم كما يزداد محتواه من السليكون حيث يتبلور 

باسم  التفاعل فى مخطط عرف  بوين هذا  أوضح  وقد  التبلور  األخيرة من  املراحل  اجلزء فى  هذا 

متسلسلة تفاعالت بوين كما هو موضح بالشكل التخطيطى.
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ويتضح فى هذا اخملطط 

منهما  اليمني  فرعني 

املتصل  التفاعل  يوضح 

فلسبار  يتكون  حيث 

ثم  بالكالسيوم  غنى 

محل  الصوديوم  يحل 

تدريجيا  الكالسيوم 

غنى  فلسبار  ويتكون 

بالكالسيوم والصوديوم وأخيرا يتكون  فلسبار غنى بالصوديوم. 

أما الفرع اليسار يوضح التفاعل غير املتصل فيبدأ باألوليفني أول املعادن تبلورا ثم البيروكسني 

ثم األمفيبول وأخيرا امليكا السوداء )البيوتيت( آخر الفرع وهكذا  وخالل املرحلة األخيرة للتبلر وبعد 

أن يكون معظم الصهير قد تصلب يحدث تبلور للصهير على هيئة معادن فلسبار البوتاسيوم ثم 

امليكا البيضاء )املسكوفيت( وأخيرا معدن الكوارتز آخر معادن الصهير تبلورا. ونالحظ أن الصهير 

عند تبلوره يتكون من ستة مجموعات أو فصائل معدنية :-

1- األوليفني )أول اجملموعات املعدنية تبلورا(              2- البيروكسني             3- األمفيبول

4- الفلسبارات )البالجيوكليزى واألرثوكليز(               5- امليكا )البيوتيت واملكسوفيت(

6- الكوارتز وهو آخر املعادن تبلورا   

أسس تقسيم الصخور النارية
وميكن تقسيم الصخور النارية حسب الصفات اآلتية :

1- مكان تبلور الصخور والذى يؤثر على سرعة تبريدها وشكل نسيجها 

2- التركيب املعدنى للصخور والذى يعتمد على التركيب الكيميائى

أوال : - التقسيم حسب مكان التبلور وشكل النسيج : -
أ- صخور نارية جوفية ) باطنية ( :-

يؤدى التبريد البطيء الذى يتم فى باطن األرض أو جوفها بعيداً عن السطح إلى إعطاء الفرصة 

لكمية كبيرة من األيونات لكى تتجمع على مركز التبلور الواحد فيتكون نسيج خشن بلوراته 

كبيرة احلجم ترى بالعني اجملردة وبها عدد قليل من البلورات كبيرة احلجم وهى خاصية متيز ذلك 

النوع من الصخور مثل اجلرانيت والدايورايت واجلابرو والبريدوتيت. 
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ب - صخور نارية متداخلة :- 

له  تسمح  لم  احمليطة  الظروف  لكن  األرض  سطح  اجتاه  فى  الصهير  يندفع  وعندما 

مبواصلة السير حتى السطح فيتداخل فى الصخور احمليطة به ثم يبرد ويتخذ أشكاال 

متعددة ويتكون صخور نسيجها من بلورات كبيرة تكونت عندما كان الصهير فى باطن 

األرض يبرد ببطء وبلورات أصغر حجما تبلورت فى املوقع اجلديد األقرب إلى السطح حيث 

بالنسيج  يعرف نسيجها  والتى   املتداخلة  النارية  الصخور  أكبر مكونا  التبرد  سرعة 

البورفيرى حيث توجد بلورات كبيرة احلجم وسط أرضية من بلورات أصغر حجماً لكنها 

غالباً من نفس التركيب املعدنى مثل : دوليرايت وميكروديورايت وميكروجرانيت.

جـ - صخور نارية بركانية ) سطحية ( :-

عندما تخرج احلمم البركانية ) الالفا ( أثناء الثورات البركانية فوق السطح أو بالقرب 

من سطح األرض فإن الصهير يبرد بسرعة كبيرة حيث لم تأخذ فرصة كافية للتبلور 

فيكون النسيج زجاجياً أى عدمي التبلور مثل األوبسيديان أو دقيق التبلر بلورات مجهرية 

كثيرة العدد ال ترى بالعني اجملردة مثل الرايوليت أو نسيج فقاعى بسبب وجود فقاعات 

فيكون  والكوماتيت  واألنديزيت  البازلت  صخور  أما  البيومس  مثل  التبلر  أثناء  غازية 

النسيج زجاجيا أو دقيق التبلور.

ثانيا : التقسيم حسب التركيب املعدنى للصخور :
أ- صخور نارية حمضية :-

هى صخور حتوى نسبة من السيليكا أكثر من 66 % ، والفلسبار البوتاسى والصودى، 

حرارة  درجة  فى  تتبلور  فاحت،  وردى  لونها  واألمفيبول   ،%25 بنسبة  والكوارتز   ، وامليكا 

منخفضة أقل من 800 درجة مئوية ، ومن أمثلتها وأشهرها اجلرانيت ذو النسيج اخلشن 

شائع االستعمال فى عمليات البناء جلماله الطبيعى خاصة بعد تلميعه ، ومنها أيضاً 

، الرايوليت وهو بركانى دقيق  امليكروجرانيت ذو النسيج البورفيرى وهو صخر متداخل 

التبلور، وكذلك األوبسيديان زجاجى النسيج والبيومس الغنى بالفقاعات الغازية لذلك 

فإنه يتميز بوزن خفيف. 
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ب - صخور نارية متوسطة :- 
السيليكا  على  حتتوى  حيث  واملعدنى  الكيميائى  التركيب  متوسطة  صخور  هى 

بنسبة تتراوح من 66% إلى 55% ، والفلسبار البالجيوكليزى، كما حتتوى على البيروكسني 

درجة حرارة  تتبلور فى   ، البوتاسى  الفلسبار  والكوارتز ونسبة من  وامليكا  واألمفيبول 

النسيج  ذو  الدايورايت  أمثلتها  ومن   ، والغامق  الفاحت  بني  متوسط  لونها   ، متوسطة 

البركانى نسبة  ، وأشهرها األنديزيت  البورفيرى  ، وامليكرودايورايت ذو النسيج  اخلشن 

إلى جبال األنديز. 

جـ - صخور نارية قاعدية :-
فى  تتبلور   ،  %45 إلى   %55 من  السيليكا  نسبة  تترواح  السيليكا  فى  فقيرة  صخور 

حام�صيةمتو�صطةقاعديةفوق قاعدية
رايوليتانديزيتبازلتكوماتيتبركانية
جرانيتدايوريتجابروبرييدوتيتجوفية

٪40

700˚م1200˚م

٪70 ن�صبة ال�صيليكا

ن�صبة ال�صوديوم والبوتا�صيوم

ن�صبة احلديد واملاغني�صوم والكال�صيوم

درجة حرارة االن�صهار

�صكل يو�صح الرتكيب املعدنى لل�صخور النارية ال�صائعة مع 
تو�صيح ن�صبة ال�صيليكا والعنا�صر ودرجة حرارة التبلور
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على  حتتوى  التى  باملعادن  غنية  تكون  لذلك  مئوية،  درجة   1100 من  أكثر  املرتفعة  احلرارة  درجات 

 ، األوليفني  مثل  الغامق  األسود  لونها  سبب  يوضح  مما  والكالسيوم  واملاغنيسيوم  احلديد  من 

اجلوفى،  اجلابرو  أمثلتها  ومن   ، األمفيبول  وبعض   ، الكلسى  البالجيوكليز  وفلسبار  البيروكسني 

الدوليرايت ذو النسيج البورفيرى ، والبازلت أشهر الصخور البركانية انتشارا على سطح األرض 

والذى يستخدم فى أعمال الرصف.

د - صخور نارية فوق قاعدية :-
تكونا  الصخور  أول   ،  %45 عن  السيليكا  نسبة  فيها  تقل  حيث  السيليكا  فى  فقيرة  صخور 

عند تبلور الصهير ، لونها أسود غامق ، غنية مبعدنى األوليفني والبيروكسني ومن أمثلتها صخر 

البيريدوتيت اجلوفى وصخر الكوماتيت السطحى.

الصخور النارية املكافئة هى صخور لها نفس التركيب الكيميائى واملعدنى وتختلف فى 
مكان النشأة والنسيج وحجم احلبيبات ومن أمثلها : 

اجلرانيت )جوفى خشن( وامليكروجرانيت )متداخل بورفيرى( والرايوليت )سطحى دقيق(.

البراكني
البركان عبارة عن فتحة أو شق فى القشرة األرضية تسمح الصخور املنصهرة والغازات احملبوسة 

معها باخلروج إلى سطح األرض وتأتى الصخور املنصهرة من غرف مؤقتة أو جتاويف املاجما املوجودة 

على أعماق حتت سطح األرض ) خزان املاجما (.

أسباب حدوث البراكني وثوراتها :
تعتبر طاقة الغازات احملبوسة القوة الرئيسية لتفجير البراكني ويتضح ذلك فى مناطق إندساس أو تداخل 

األلواح التكتونية حيث تؤدى إلى حدوث  تشققات فى القشرة األرضية تنطلق منها هذه البراكني .

وتندفع  صهارة الصخر خالل الشقوق وفى صخور القشرة األرضية لتصل إلى السطح وتعمل 

اجملما املتصاعدة على صهر ما يصادفها من صخور وعندما 

أو   البركانية  بالطفوح  تسمى  األرض  سطح  إلى  تصل 

الالفا – وعند تعرض الالفا للهواء والضغط اجلوى العادى 

جسم  وتكون  البركانية  الصخور  لتكون  وتتجمد  تبرد 

البركان وهو عادة على شكل مخروط . 

والشكل املقابل يوضح أجزاء البركان الذى يتكون من :

•  فوهة البركان 

•  القصبة والتى يندفع من خاللها املواد البركانية الى 

الفوهة.

غازات واأبخرة

قطاع فى الربكان
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•  اخملروط هو ميثل شكل البركان وتوجد به  فوهة البركان.

وتعتبر الثورات البركانية من أكبر الظواهر املروعة واملفجعة فى الطبيعة وتقسم البراكني إلى :- 

أ-  معظم البراكني تصبح خامدة نهائياً بعد ثوراتها ، حيث تخلو غرف املاجما من الصهير متاما.

ب-  بعض البراكني ميتد فى ثوراته بصفة مستدمية مثل بركان “ سترومبولى “ فى  إيطاليا .

ج- بعضها اآلخر يثور على فترات متقطعة مثل بركان فيزوف فى إيطاليا وبركان آتنا فى جزيرة صقلية . 

نواجت البراكني :-

ويخرج من فوهات البراكني أثناء ثورانها مواد معدنية منصهرة “ الالفا “ وتقدر درجة حرارتها 

بحوالى 1200 درجة مئوية ، وتكون املواد املنصهرة مصحوبة بكميات كبيرة من الغازات واألبخرة 

مع  وتتطاير  وغيرها  املاء  بخار   ، الكربون  أكسيد  ثانى   ، الهيدروجني  وكبريتيد   األمونيا  غاز  مثل 

فوهات   من  وتندفع   ، اجلو  فى  تنتشر  بركانى  رماد  تسمى  دقيقة  معدنية  مواد  واألبخرة  الغازات 

البراكني املقذوفات أو القنابل البركانية والبريشيا البركانية

تأثيرات وفوائد البراكني : يظهر تأثير البراكني وفوائدها على سطح القشرة األرضية كما يلى

• تضيف إلى القشرة األرضية ماليني األطنان سنويا من الصخور البركانية التى تكون غطاءات 

كبيرة االمتداد أو تظهر على شكل هضاب أو جبال بركانية .

• ظهور جزر بركانية جديدة إذا حدثت ثورات بركانية حتت سطح املاء فى البحار واحمليطات .

• تؤدى البراكني إلى تكوين تربة خصبة جداً نتيجة إضافة الرماد البركانى إليها .

• تكوين بحيرات مستديرة من جتمع مياه األمطار فى فوهات البراكني اخلامدة .

• تكوين صخور متحولة نتيجة مالمسة الصهير للصخور احمليطة به.

وبذلك تعتبر البراكني من عوامل البناء لصخور القشرة األرضية .

األشكال واألوضاع التى تتخذها الصخور النارية فى الطبيعة :- 
أوالً: أشكال الصخور النارية حتت السطحية : 

مئات  ومتتد  املعروفة  النارية  الكتل  أكبر   : الباثوليث   -1

الكيلومترات وسمكها عدة كيلومترات 

2- القباب : وتنتج من صعود املاجما خالل فتحة ضيقة 

عادية  قبة  تكون  وقد  أفقيا  انتشارها  من  بدال  تتجمع  ثم 

اللزوجة  عالية  املاجما  حالة  فى  الالكوليث  وتسمى 

وضغطها على ما فوقها من صخر فتنثنى ألعلى مكونة 
الالكوليث و اللوبوليث

اللوبوليث
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وتكون  ذلك  عكس  يحدث  عندما  لوبوليث  وتسمى  طبق  أو  مقلوبة  قبة  تكون  أو   ، محدبة  ثنية 

املاجما قليلة اللزوجة وتسبب انثناء الصخور أسفلها مكونة طية مقعرة.

: تنتج من تداخل املاجما فى الصخور  3- العروق 

احمليطة بها بحيث تكون قاطعة لها.

الصخور  فى  املاجما  تداخل  من  تنتج   : اجلدد   -4

احمليطة بها بحيث تكون موازية ألسطح الطبقات 

وغير قاطعة لها.

البركانية  النارية  الصخور  أشكال  ثانياً: 
السطحية :

1- الطفوح البركانية: الالفا املتصلدة على سطح األرض تنتج من ثورات البراكني وتأخذ أشكال 

احلبال أو الوسائد. 

2-املواد النارية الفتاتية: تنتج من تكسير أعناق البراكني ومنها:

• البريشيا البركانية : قطع ذات زوايا حادة تتراكم حول البركان. 

البحار  بها  تعبر  وقد  الرياح ملسافات كبيرة  : حبيبات دقيقة احلجم حتملها  البركانى  الرماد   •

لتسقط فى قارة أخرى

عند  الالڤا  مواد  من  تتألف  الشكل  بيضاوية  صخرية  كتل  البركانية:  )القنابل(  املقذوفات   -3

جتمدها بالقرب من سطح األرض.

العروق واجلدد

اجلدد

العروق

اأ�صكال ال�صخور النارية فى الطبيعة

العروقالالكوليث

العروق

اجلدد
اجلدد

طفوح بركانية

غرفة املاجماالباثوليث

Mبركان ن�صط
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Sedimentary Rocks الصخور الرسوبية
تكوينها : -

تتكون الصخور الرسوبية من ترسيب نواجت عمليات التجوية صلبة كانت أو ذائبة والتى تنقلها 

عوامل النقل  الطبيعية وتصل بها إلى أحواض الترسيب فترسبها فى طبقات متوازية الواحدة 

فوق األخرى.

مميزاتها : - 

1- تغطى حوالى ثالثة أرباع سطح األرض لكن فى  طبقات رقيقة نسبياً حيث أنها ال متثل أكثر 

من 5% باحلجم من صخور القشرة األرضية 

2- كثيراً منها مهم اقتصادياً مثل رواسب احلجر اجليرى والفوسفات والفحم واحلديد وكذلك 

احلجر الرملي.

البترول والغاز الطبيعى والكيروجني وكذلك صخورا مسامية  3- تضم صخوراً طينية يتكون فيها 

مثل احلجر الرملى واجليرى والرمال التى يختزن فيها النفط والغاز واملياه اجلوفية.

إلى عدد  وميكن تقسيمها  بل  واملتحولة  للنارية  بالنسبة  قليلة  الرسوبية  الصخور  أنواع   -  4

محدود جداً تسود ثالثة منها هى الصخور الطينية والصخور الرملية والصخور اجليرية التى تكون 

حوالى 90% من  الصخور الرسوبية

تصنيف وتقسيم الصخور الرسوبية :

 التقسيم الشائع للصخور الرسوبية حسب طريقة تكونها كما يلى :

الرسوبية  الصخور  تقسم  الفتاتية:  الرسوبية  الصخور  أوال: 

الفتاتية حسب احلجم السائد ملكوناتها الصلبة إلى :

رواسب الزلط :  -1

تتكون من فتات فى حجم احلصى واجلالميد يزيد قطر مكوناتها عن 

2 ملليمتر وفى حالة متاسك احلبيبات املستديرة مبادة الحمة وحتجرها 

فإن الصخور تعرف باسم الكوجنلوميرات ، أما إذا كانت احلبيبات ذات 

حواف حادة فإن الصخر الناجت عن حتجرها يسمى البريشيا وهو صخر 

شائع االستعمال فى أعمال زينة اجلدران

رواسب الرمل :  -2

يتراوح قطر احلبيبات بني 2 ملليمتر و62 ميكرون ) امليكرون 

1 /1000 من امللليمتر ( أغلبها من حبيبات الكوارتز ويعرف الصخر 

الربي�صيا

الكوجنلومريات
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املتحجر باسم احلجر الرملى ومن هذه الرواسب الكثبان الرملية 

فى الصحارى.

الرواسب الطينية :  -3

تتكون فتات فى حجمى الغرين ) 62 – 4 ميكرون ( والصلصال 

)أقل من 4 ميكرون ( عادة ما يكونا مختلطني ليكونا رواسب الطني مثل 

يتكون  الطني  رواسب  حتجر  وعند   ، الزراعية  مصر  تربة  مكونات  أغلب 

الصخور الطينية أما عند تضاغط مكونات الصخور الطينية ومتاسكها 

أو  التصفح وتسمى عندئذ باسم الطفل  أو  التورق  فتظهر فيها خاصية 

الطني الصفحى .

ثانياً : الصخور الرسوبية كيميائية النشأة :

املاء  تبخر  عند  املاء  فى  الذائبة  األمالح  ترسب  نتيجة  الكيميائية  الرسوبية  الصخور  تتكون   

وزيادة تركيز األمالح أو نتيجة التفاعالت الكيميائية. 

وتقسم الصخور الرسوبية الكيميائية إلى :

، صخور سيليكاتية مثل  والدولوميت  وهوابط(  اجليرى )صواعد  احلجر  الكربونات مثل  صخور 

 ) املائية  الكالسيوم  كبريتات   ( اجلبس  مثل  متبخرات  صخور   ، والغامق  الفاحت  الصوان  صخر 

واألنهيدريت )كبريتات كالسيوم ال مائية( وملح الطعام الصخرى وهو معدن الهاليت ) كلوريد 

الصوديوم ( التى تترسب نتيجة تبخر املياه من بحيرات مقفولة أو شبه مقفولة أو فى السبخات 

الساحلية. وقد استغل االنسان هذه الظاهرة فى استخراج ملح الطعام من مياه البحر بتبخيرها 

صناعياً فى املالحات ) امللح الصخرى ( ، كما أن هناك أنواع أخرى من الرواسب الكيميائية مثل 

بعض خامات احلديد الرسوبى ، ومن أشهر أمثلته فى مصر حديد أسوان البطروخى الذى يتكون 

من أكسيد احلديد األحمر ) الهيماتيت ( .

ثالثا :  الصخور الرسوبية العضوية والبيوكيميائية :

من  اخلارجى  أو  الداخلى  هيكلها  من  الصلبة  األجزاء  تبنى  البحرية  األحياء  أن  نعرف  كلنا 

كربونات الكالسيوم التى تستخلصها من ماء البحر وبعد موتها تتراكم هذه الهياكل مكونة 

صخور عضوية مثل صخور احلجر اجليرى  الغنية باحلفريات أى البقايا الصلبة لألحياء البحرية 

من فقاريات ) أسماك وغيرها (  وال فقاريات من محاريات وشعاب مرجانية وأحياء دقيقة احلجم 

التى  الفوسفات  أيضاً صخور   . العضوى  األصل  ذات  الطحالب  نباتات مثل  أو  الفورامنيفرا  مثل 

حتتوى على بقايا حفرية حليوانات بحرية فقارية حتتوى الفوسفات باإلضافة إلى مكونات معدنية 

احلجر الرملى

الطني ال�صفحى
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فوسفاتية تزيد من تركيز نسبة الفوسفات فى الصخور البيوكيميائية .

مصادر الطاقة فى الصخور الرسوبية العضوية والبيوكيميائية

1- الفحم: من الرواسب العضوية ذو القيمة االقتصادية هو الفحم  الذى يتكون نتيجة دفن 

مواد نباتية فى باطن األرض  بعيداً  عن األوكسجني ملدة طويلة حتى تفقد األنسجة النباتية املواد  

الطيارة ويتركز الكربون مكونا الفحم يتم ذلك عادة فى مناطق املستنقعات خلف دلتات األنهار 

حيث الظروف مالئمة للطمر ) الدفن ( السريع للبقايا النباتية مبعزل عن الهواء .

2- النفط والغاز :- 

ال يعتبر كل من النفط والغاز رواسب لكنهما يتكونان ويختزنان فى الصخور الرسوبية.

وقد تكونت هذه املواد الهيدروكربونية أى التى تتكون من الكربون والهيدروجني من حتلل البقايا 

التى  الطينية  الهواء بعد ترسيبها مع الصخور  الدقيقة مبعزل عن  البحرية  والنباتية  احليوانية 

تعرف بصخور املصدر ، حيث تنضج عند عمق 2–4 كيلو متر فى باطن األرض وفى درجات حرارة بني 

70 إلى 100 درجة مئوية وتتحول إلى احلالة السائلة والغازية للهيدروكربون ، وبعد ذلك تتحرك أو 

تهاجر إلى صخور اخلزان املسامية املكونة من الرمال واحلجر الرملى واحلجر اجليرى أحياناً .

3- الطفل النفطى :- 

هو صخر طينى غنى باملواد الهيدروكربونية والتى أغلبها من أصل نباتى توجد فى حاله شمعية 

صلبة تعرف باسم الكيروجني تتحول إلى مواد نفطية عند تسخني الصخر إلى درجة 480 درجة 

مئوية تقريبا وهو مصدر مهم من مصادر الطاقة وإن كان ال يستغل حالياً لكنه يبقى كاحتياطى 

حلني نفاذ كميات البترول من األرض ، ولن يبدأ استغالله كوقود قبل أن يصبح سعر إنتاجه منافسا 

لسعر النفط .

Metamorphic Rocks : الصخور املتحولة
تكوينها :- 

والضغط بحيث  احلرارة  ارتفاع فى  إذا تعرض لظروف  أخرى  إلى هيئة  يتغير  أى  الصخر  يتحول 

يصبح فى حاجة إلى إعادة توازنه وتبلوره ليتالءم مع هذه الظروف وبالتالى فإن أى صخر  سواء كان 

نارياً أو رسوبياً أو حتى متحوالً يكون عرضة  للتحول حتت ظروف ارتفاع احلرارة والضغط فى باطن 

األرض .

مظاهر التحول :-

 يظهر ذلك بتغيير معادنه إلى معادن جديدة أحياناً . كذلك نسيجه الصخرى بحيث يصبح أكثر 

تبلوراً أو تترتب معادنه فى اجتاهات عمودية على اجتاه تأثير الضغط الواقع عليها أثناء منوها .
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أنواع الصخور املتحولة :-
1- صخور متحولة كتلية :- 

أو  احلرارة عند مالمسة  تأثير  الصخور حتت  التى نشأت من حتول  وهى 

تدريجيا كلما  التحول  تأثير  ويقل  الصهير  من  لكتلة  الصخر  مالصقة 

البلورات  حجم  فى  زيادة  يحدث  حيث  التالمس  منطقة  عن  ابتعدنا 

مكونة نسيج حبيبى كما يحدث مع صخر الكوارتزايت الناجت من حتول 

الكوارتز فى الصخور الرملية عند تعرضها للحرارة الشديدة ، وكذلك مع صخر الرخام الناجت من 

تعرض احلجر اجليرى حلرارة شديدة فى باطن األرض حيث تتالحم بلورات الكالسيت وتتداخل مما 

يزيد من صالبة الرخام وقوة متاسكه ، كثير من أنواع الرخام ذات ألوان وتعرق متغير بسبب أنواع 

من الشوائب مما يجعل استخدامه  كواحد من أحجار الزينة أمراً مستحباً .

2- صخور متحولة متورقة :-

وهى التى نشأت من حتول الصخور حتت تأثير احلرارة والضغط  

اجتاهات  فى  احلرارة  تأثير  حتت  منت  التى  البلورات  تترتب  حيث 

محددة وتكون على هيئة رقائق أو صفائح متعامدة على اجتاه 

من  الناجت  االردواز  صخر  ومنها  متورق  نسيج  مكونة  الضغط 

حتول صخور الطفل حتت ضغط مرتفع وحرارة منخفضة نسبيا 

أقل من  200˚م  ويستخدم فى أعمال البناء .

امليكائى  الشيست  أهمها  أنواع  وهى  الشيست  وصخور 

الذى تظهر فيه خاصية  التورق نتيجة ترتيب بلورات امليكا فى 

ويكون  احلرارة  ارتفاع  بتأثير  البلورات  منو  بعد  الطينى  الصخر 

فى اجتاه عمودى على اجتاه الضغط لتقليل تأثيره ، ويتكون من 

صفائح رقيقة متشابهة فى تركيبها املعدنى متصلة غير متقطعة ، بينما النيس وهو متحول 

من تعرض اجلرانيت للحرارة والضغط بلورات معادنه مرتبة فى صفوف متوازيه ومتقطعة . 

أسباب وأماكن التحول : -

ويحدث التحول عادة أثناء احلركات البانية للجبال أو عندما تكون الصخور مالمسة أو مالصقة 

تتحرك  الصدوع حيث   أقل على مستويات  بدرجة  أو  درجة حرارة عالية  الصهير فى  لكتلة من 

كتلتان من الصخور فُيحدث االحتكاك بينهما ارتفاعاً فى درجة احلرارة . 

الرخام

ال�صي�صت امليكائى
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اأ�صئلة
1 - اذكر أنواع الصخور املوجودة فى الطبيعة موضوحا الفرق بينها؟

2 - ما هى مراحل دورة الصخور ؟ اشرح كل مرحلة منها.

3 - ما العالقة بني األنواع الثالثة من الصخور فى دورة الصخور؟

4 - اذكر فرقاً واحداً بني كل من : اجلرانيت والبازلت - اجلرانيت واجلابرو - الرايواليت والدايورايت.

أ- الالكوليث واللوبوليث 5 - وضح الفرق بني:   

ج- البريشيا والكوجنلوميرات ب- البريشيا البركانية واملقذوفات البركانية 

6- اذكر مثاالًَ للرواسب الكيميائية مع شرح كيفية تكونها؟

10 - ما هى أهم الرواسب العضوية النباتية ؟ كيف تكونت؟

11 - ما هى صخور املصدر بالنسبة للنفط؟ كيف وأين يتم نضجه حتى يتحول إلى نفط خام 

أو غاز؟

12- اذكر ما تعرفه عن الطفل النفطى؟

13- تكلم عن مستويات تبلر الصخور النارية. أشرح الفرق بني نسيج الصخور اجلوفية والبركانية 

واملتداخلة؟

14- اذكر أسس تقسيم الصخور النارية؟

15- اذكر أكثر الصخور النارية اجلوفية شيوعاً فى األرض. أذكر مكوناتها املعدنية ونسيجها؟

16- ما هى أكثر الصخور البركانية شيوعاً فى الطبيعة ؟ تكلم عن نسيجها وعالقتها بظروف 

تبلرها ؟

17- ملاذا تتغير الصخور بالتحول ؟ أين يتم ذلك؟

18- اذكر أمثلة من الصخور املتحولة باحلرارة والضغط؟

19- تكلم عن النسيج املميز للصخور املتحولة؟

20- انظر إلى الشكل املقابل ثم أجب عن األسئلة التالية:

أ- اكتب ما تدل عليه األرقام؟

ب- ضع عنواناً مناسباً للشكل؟

ج - اكتب التعريف العلمى له؟

د- اشرح العوامل التى تؤدى إلى حدوث هذه الظاهرة 

اجليولوجية ؟ وما اآلثار املترتبة عليها؟

21 - اكتب املصطلح العلمى للعبارات اآلتية:

أ- فتحة أو شق فى القشرة األرضية تسمح للصخور املنصهرة والغازات احملبوسة

باخلروج إلى سطح األرض؟

ب- اجملما عند خروجها إلى سطح األرض؟
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البــاب الرابع
احلركات الأر�ضية والإجنراف القارى

األهـــداف    

بعد �النتهاء من تدري�س هذ� �لباب ي�صبح �لطالب قادر� على �أن :-

1- يفسر اختالف الظروف البيئية على مدار الزمن اجليولوجى

2- يذكر العالقة بني املتغيرات البيئية والتغيرات الوراثية.

3- يشرح أسباب تكوين طبقات الفحم خالل العصر الكربونى.

4- يوضح كيفية تكون رواسب الفوسفات فى سفاجة والقصير.

5- يقارن بني آثار الفترات املطيرة والفترات اجلافة خالل العصر اجلليدى األخير.

6- يعطى مثال تطبيقى على نظرية التوازن االستاتيكى.

7- يذكر األدلة على حدوث احلركات األرضية.

8- يفسر تواجد الصخور الرسوبية البحرية فى قمة أفرست.

9- يقارن بني احلركات البانية للقارات واحلركات البانية للجبال.

10- يذكر نظرية االجنراف القارى.

11- يقارن بني السيال والسيما.

12- يفسر زحف القارات.

13- يذكر األدلة على حدوث االجنراف القارى.

14- يتعرف أسباب وضع بعض املعادن فى صخور األرض فى نفس االجتاه أو وضعها فى 

اجتاهات مختلفة.

15- يفسر وجود حفريات النباتات البرية األولية فى قارات مختلفة.

االجنراف  ضوء  على  األرجنتني  فى  ونظيراتها  افريقيا  جنوب  جبال  تشابه  يفسر   -16

القارى.

17- يذكر بنود نظرية األلواح التكتونية.

18- يفسر أسباب حركة األلواح التكتونية.
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19- يفسر زحزحة القارات ونشأة الزالزل والبراكني على ضوء نظرية األلواح التكتونية.

20- يفسر نشأة احمليطات األطلسى والهندى.

21- يفسر نشأة البحر األحمر.

22 - يستخدم األسلوب العلمى للتفكر فى تفسير ظواهر جيولوجية أخرى.

23- يعرف الزلزال ويفسر سبب حدوثها.

24- يذكر األنواع اخملتلفة للزالزل.

25- يذكر األنواع اخملتلفة للموجات الزلزالية.

26 - يوضح كيفية حتديد نقطة فوق مركز الزلزال.

27 - يقارن بني شدة الزلزال وقدرة الزلزال.

28 - يقدر دور العلماء.
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احلركة الأر�ضية والإجنراف القارى
أوال : البيئة والتوازن بني األنشطة الچيولوچية.

تتباين الظروف البيئية على مدار الزمن اجليولوجى نتيجة لتفاوت مساحة اليابسة إلى املسطح 

املائى واختالف التضاريس وانتقال املناطق املناخية من مداراتها نتيجة لزحزحة القارات مما يؤثر 

على اجملموعة احلياتية سواء أكانت حيوانية أو نباتية ، وما يترتب على ذلك من هجرات أو تكدس 

فى مناطق معينة من سطح األرض وندرتها فى مناطق أخرى وعادة يصاحب تغيير البيئة تغيرات 

وراثية تؤدى بعد فترة من الزمن إلى ظهور أنواع متطورة أكثر تكيفا للظروف اجلديدة.

ومن أمثلة املالئمة البيئية للكائنات :

• كثافة الغطاء النباتى خالل العصر الكربونى )300 مليون سنة ( وما ترتب على ذلك من تراكم 

املواد العضوية النباتية بكميات كبيرة أدت إلى تكون طبقات الفحم الذى اشتهر بها ذلك العصر 

وكان ازدهار الغطاء النباتى نتيجة لظروف مناخية دافئة ورطبة وسهول منبسطة ذات تربة غنية 

من  طبقات  إلى  النباتية  البقايا  تلك  لتحول  الفرصة  تهيأت  أن  النبات  لغذاء  الالزمة  بالعناصر 

الفحم تتفاوت جودته باختالف درجة حتوله. ) من أمثلة ذلك طبقات الفحم املتواجدة مبنطقة 

بدعه وثورا جنوب غرب سيناء ( .

• طبقات امللح الصخرى التى تراكمت خالل العصر البرمى )250 مليون سنة ( فى وسط أوروبا متثل 

ظروف بيئية مختلفة عن سابقتها متيزت بانتشار أحواض ترسيبية ذات امتداد كبير ، وعمق قليل 

تتصل مباء احمليط أحيانا ثم تنفصل عنه ملرات عديدة مما أتاح الفرصة لتركيز األمالح وترسيبها فى 

صورة طبقات نتيجة عمليات البخر الرتفاع درجات احلرارة .

• ومن أمثلة تكدس الكائنات فى ظروف بيئية معينة تراكم رواسب الفوسفات التى تتكون من 

بقايا احليوانات الفقارية البحرية التى عاشت أبان العصر الطباشيرى العلوى )90 مليون سنة ( 

فى منطقة شمال أفريقيا حيث سادت حرارة معتدلة وظروف بحرية ضحلة ذات ملوحة عادية مما 

ترتب عليه انتشار تلك الرواسب ذات القيمة االقتصادية ومن أمثلتها فى مصر صخور الفوسفات 

 ) السباعية   ( النيل   وادى  والقصير وفى  البحر األحمر فى سفاجا  بالقرب من ساحل  املتواجدة 

والوادى اجلديد ) أبو طرطور (.

• ومن األمثلة املألوفة لنا جميعا تغير الظروف البيئية خالل العصر اجلليدى ) منذ حوالى مليون 

سنة مضت ( وما ترتب على ذلك من تقدم هذا الغطاء اجلليدى إلى اجلنوب من نصف الكرة الشمالى 

مكونة الفترات اجلليدية وما واكبها من فترات غزيرة األمطار ) الفترات املطيرة ( باملناطق اجلنوبية 
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فإنها  اجلليدية،  بني  الفترات  خالل  شماال  الغطاء  ذلك  تراجع  وعند  الشمالى،  الكرة  نصف  من 

تسببت فى تواجد فترات جافة بنفس املناطق املشار إليها آنفا نشأ عنها ظروف بيئية نتيجة 

وتكاثر  املطيرة  الفترات  النباتى خالل  الغطاء  وكثافة  ازدهار  أثر على  مما  البحر  وارتفاع  انخفاض 

اجملموعة  تضاؤل  سبب  مما  اجلافة  الفترات  خالل  وتدهورت  عليه  تتغذى  التى  احليوانية  اجملموعة 

احليوانية تبعاً لذلك .

ألف سنة  أكثر من عشرين  وانتهت منذ  العصر اجلليدى  بداية  الدورات منذ  تلك  وقد استمرت 

مضت منت التربة خاللها خاصة باملناطق الشمالية من الصحراء الكبرى فى أفريقيا وكونت مزارع 

ذات إنتاج وفير خلير ورفاهية اجلنس البشرى.

التوازن الأيزو�ضتاتيكى وعالقته ببع�ض الكوارث الطبيعية
املنتشرة  اجلبال  سالسل  على  )إيري(  البروفيسور  أجراها  التى  اجليوفيزيقية  الدراسات  أثبتت 

بالقشرة األرضية وهى احلاوية على صخور خفيفة الوزن نسبياً بكثافة متوسطة تقدر بحوالى 

 )Root ( جم / سم3 فى حالة توازن مع ما يجاورها من سهول ومنخفضات وذلك لوجود جذور )2.8(

لهذه اجلبال تغوص فى صخور الوشاح العالية الكثافة حتتها ملسافة تصل إلى أربعة أمثال ارتفاع 

هذه اجلبال. وهذه احلالة من التوازن تتفق متاما مع العديد من الظواهر اجليولوجية التى نشاهدها 

نتيجة لعوامل التعرية اخملتلفة وحدوث بعض الزالزل املدمرة بالنطاقات احملصورة بني السالسل 

اجلبلية واملنخفضات التى حولها.

التعرية اخملتلفة تتفتت صخور قمم اجلبال والهضاب وتنقل بعيدا مما يترتب  فنتيجة لعوامل 

توازن الق�ضرة الأر�ضية
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عليه ِخفة وزن اجلبال ونقص ضغطها املؤثر على الطبقات الصخرية أسفلها فى حني يزداد الضغط 

باملناطق التى نقلت إليها املواد املفتتة نتيجة عمليات الترسيب ، األمر الذى ينشأ عنه سريان 

الفلسبار والكوارتز  التى تكون معادن   ) ) الصهارة  املائعة  تدريجى للمواد اخلفيفة من الصخور 

التفتيت  منطقة  قاع  إلى  الترسيب  منطقة  أسفل  من  الوشاح  نطاق  أعلى  للجرانيت  املكونة 

وبذلك ترتفع اجلبال والهضاب وتستعيد القشرة توازنها من جديد ، وخير مثال لذلك تدفق نهر 

النيل قبل عام 1964 ) آخر فيضان شهده النهر ( حيث كان يجلب ما يزيد على 100 مليون طن 

عام  كل  من  وسبتمبر  أغسطس  شهرى  خالل  فيضانه  أثناء  والطني  والغرين  الرمال  من  سنويا 

وكون دلتاه عبر ماليني السنني من خالل سبعة أفرع له فى املاضى اختزلت إلى فرعيه الرئيسني 

احلاليني وهما دمياط ورشيد ونتيجة لهذه الكميات الهائلة من الرواسب وثقلها الفائق وضغطها 

املتزايد مبنطقة الدلتا وشماال فيما يسمى مبخروط الدلتا الذى ميتد ألكثر من عشرة كيلومترات 

داخل البحر املتوسط واستمرار ترسبها حاليا جنوب السد العالى بأسوان فإن الصخور املائعة 

الرواسب من هضاب احلبشة  ( تنساب تدريجيا فى اجتاه اجلنوب لتعوض ما نقل من  ) الصهارة 

وأفريقيا االستوائية لتبقى القشرة فى حالة اتزان واستقرار.

احلركات األرضية وأثرها على الصخور :

تعرضت األرض خالل تاريخها الطويل منذ نشأتها )4600 مليون سنة مضت ( إلى العديد من 

احلركات اخملتلفة مما أدى إلى تغيير فى أشكال وأوضاع كتل اليابسة وكذلك فى مساحات البحار 

وازدهرت  سادت  التى  احلياة  منط  على  أثرت  كما   ، اخملتلفة  اجليولوجية  األزمنة  خالل  واحمليطات 

فيها.

الشواهد التى تعكس حدوث حركات أرضية :

• وجود صخور رسوبية من أصل بحرى تراكمت حتت سطح البحر ووجودها اآلن فى أعلى قمم 

اجلبال والهضاب الصخرية كما فى جبال الهيمااليا ) قمة أفرست على ارتفاع 8840 متر من سطح 

البحر ( كما يتواجد صخور مثلها فى قاع البحر امليت       ) 762 متر حتت سطح البحر ( .

• وجود طبقات الفحم على أعماق كبيرة حتت مستوى سطح البحر وهى فى األصل بقايا نباتية 

منت وازدهرت على سطح األرض أعلى من منسوب سطح البحر .

البحر وهى فى  • وجود طبقات الفوسفات فى بعض األقاليم أعلى بكثير من مستوى سطح 

األصل بقايا حيوانات فقارية كانت تعيش فى بيئة ضحلة من الوسط البحرى .

• وجود حفريات الشعاب املرجانية فى أماكن مرتفعة فوق سطح البحر وهى فى األصل كائنات 
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أى فى  الساحلية  باملنطقة  القارى  الرصيف  تنمو على هيئة مستعمرات على  بحرية 

بيئة بحرية دافئة ذات طاقة عالية ومياه صافية وملوحة مرتفعة متأثرة بإضاءة شديدة 

وغنية باملواد العضوية . 

مبياه  غارقة  الرومانية  املعابد  بعض  بقايا  وجود  األرض  لهبوط  احلديثة  األمثلة  ومن   •

وقد  الدلتا  بشمال  الساحلية  املراقبة  ومراكز  القرى  من  العديد  كذلك   ، اإلسكندرية 

غمرتها مياه البحر.

وتنقسم احلركات األرضية إلى قسمني رئيسيني هما :

     Eperiogenic Movements: 1- احلركات البانية للقارات

ألزمنة  تستمر  بطيئة  حركات  وهى   Epeiros = Continent التينى  أصل  من  مشتقة 

جيولوجية متعاقبة وتؤثر على أجزاء كبيرة من القارة أو قاع البحر وتؤدى إلى ارتفاع أو 

هبوط الصخور الرسوبية دون أن تشكلها بالطى العنيف أو التصدع إمنا تظهر الطبقات 

أفقية أو فى صورة طيات منبسطة فوق سطح البحر.

وهذا النوع من احلركات األرضية يلعب دوراً مهما فى توزيع وعالقة القارات واحمليطات 

فى األزمنة اجليولوجية اخملتلفة . 

بأمريكا  كلورادو  لنهر  العظيم  األخدود  نشأة  احلركات  من  النوع  ذلك  أمثلة  ومن 

الشمـاليـة. حيث تظهـر الـرواسب البحرية على جدارى األخدود على ارتفـاع يبلـغ 

) 1580 متراً ( فوق سطح البحر أفقية كما كانت فى حالتها األولى عند الترسيب. وهذا 

يعنى أن مساحة كبيرة من سطح األرض ارتفعت بقدر كبير دون أن تتعرض ألى تشوه 

خالل عملية الرفع التى استمرت بشكل بطيء وتدريجى لفترة زمنية طويلة.

  Orogenic Movements 2- احلركات البانية لسالسل اجلبال

وهذه أيضاً مشتقة من األصل الالتينى ) Oros=Mountain ( وهى حركات سريعة مقارنة 

الطى  لعمليات  تتعرض  حيث  الطبقات  شكل  على  ومؤثرة  للقارات  البانية  باحلركات 

العنيف واخلسف الشديد وذلك بواسطة فوالق ذات ميول قليلة وإزاحة جانبية كبيرة 

وعادة ما يظهر أثر تلك احلركات على نطق ضيقة متتد ملسافات طويلة على صخور القشرة 
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حيث تتراكم الرواسب فوق بعضها لتشغل حيزا محدوداً بعد أن كانت منبسطة على 

مساحات شاسعة وتنتج عنها سالسل من اجلبال ذات امتداد اقليمى.

واجلزائر  تونس  أقطار  تشمل   ( أفريقيا  بشمال  أطلس  جبال  سالسل  أمثلتها  ومن 

واملغرب ( وسالسل جبال األلب بوسط أوروبا ) تشمل أقطار فرنسا ، سويسرا ، إيطاليا ، 

النمسا ، اجملر( وسالسل جبال الهيمااليا شمال الهند وسالسل اجلبال املمتدة بشمال 

مصر من جبل قبة املغارة بشمال سيناء إلى الواحات البحرية بالصحراء الغربية مروراً 

مبناطق شبراويت جنوب اإلسماعيلية وأبو رواش غرب القاهرة .

ومن املالحظ أن الصهارة تنشط خالل تشوه صخور القشرة بتلك احلركات وتصعد 

تبرد  حيث  والتصدع  الطى  عمليات  من  الناجتة  السحيقة  الفوالق  عبر  األعماق  من 

وتتجمد مكونة صخور نارية متداخلة بني طبقات الصخور السطحية أو قاطعة لها 

تقذف  براكني  صورة  فى  وتظهر  األرض  سطح  إلى  والصعود  االندفاع  فى  تستمر  ورمبا 

الالفا حاملة  وقد تنساب  التبلور  دقيقة  البركانية  اخملاريط  وغازاتها مكونة  بحممها 

معها ما يعترضها من كتل الصخر حتى تبرد وتستقر باملناطق املنخفضة حول اخملروط 

البركانى.

ثانياً : حركة القارات ونظرية األلواح التكتونية

إن التشابه الكبير بني تعرجات الشاطئ الشرقى لشمال وجنوب أمريكا وتعرجات 

التشابه  وكذلك  ومتزقت  واحدة  قطعة  كانا  لو  كما  وأفريقيا  ألوروبا  الغربى  الشاطئ 

العجيب بني صخور القارات اخملتلفة وبقايا احلياة القدمية عليها قد لفت نظر العديد 

من العلماء مما أوعز لعالم األرصاد األملانى الفريد فيجنر عام 1922 إلى أن يتقدم بنظريته 

القارات  أم  القدم كتلة واحدة عمالقة تسمى  القارات جميعها كانت منذ  أن  القائلة 

)Pangaea(   مكونة من صخور السيال اجلرانيتية السائدة فى جسم القارات والغنية 

مبادة السيليكا )حوالى 70 %( واأللومنيوم وهى السائدة فى جسم القارات فوق صخور 

السيما البازلتية والتى تصل فيها نسبة السيليكا )حوالى 45% ( واملاغنسيوم والتى 

تكون قيعان احمليطات ومتتد إلى أعماق كبيرة حتت القارات وذلك خالل حقب احلياة القدمية 
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نظرية حركة القارات

خط الإ�ضتواء

خط الإ�ضتواء

خط الإ�ضتواء
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من  املتوسطة  احلياة  حقب  منذ  بعضها  عن  متباعدة  أجزاء  إلى  االنفصال  فى  القارات  أم  وبدأت 

حوالى 220 مليون سنة إلى أن أخذت أوضاعها احلالية اثناء زمن البليستوسني . وفيما بعد نسب 

فيجنر هذا الزحف القارى إلى التيارات الناقلة للحرارة فى السيما وأشار إلى أن لهذه التيارات قدرة 

القشرة وتصدعها مما سبب اختالفا كبيرا فى تضاريس السطح خاصة على  هائلة على جتعد 

حواف القارات الكبيرة مثل أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأفريقيا واستراليا حيث ارتفعت 

سالسل اجلبال بفعل الزحزحة او االجنراف القارى .

الشواهد املؤيدة لنظرية االجنراف القارى :

عندما افصح فيجنر عن نظريته ثار جدل ملا يزيد عن خمسني عاما إال أن األمثلة التى ساقها 

واحلجج التى استشهد بها هدأت من عنف معارضيه نسبيا والبراهني التى قدمها فيجنر لتدعيم 

نظريته ما يلى :

) 1 ( املغناطيسية القدمية : هى مغناطيسية الصخور التى حتتوى على معادن قابلة للمغنطة 

مثل أكاسيد احلديد والتى تتأثر باجملال املغناطيسى لألرض أثناء تكون تلك الصخور، حيث أن بعض 

املعادن املغناطيسية فى الصخور تظهر تشابها فى اجتاه وشدة اجملال املغناطيسى عند تكوينها 

وتعطى شواهد على سلوك اجملال املغناطيسى لألرض فى العصور اخملتلفة. من دراسة زاوية انحراف 

اإلبرة املغناطيسية وجد أن مقدار انحرافها عند القطب 90˚ وعند خط االستواء  صفر ˚ ومن ثم 

ميكن حتديد املوقع األصلى للصخر أثناء تكونه إذا كان فى موقع مختلف عن موضعه األصلى.

زاوية  ذو  صخر  فوجود  وعليه   

قرب   ˚20 مغناطيس  إنحراف 

على  يدل  الشمالى  القطب 

عن  الصخر  كتلة  زحزحة  

موقعها األصلى مما يؤكد نظرية 

اإلجنراف القارى. كما يتضح ذلك 

وسط  حيد  دراسة  عند  أيضاً 

األشرطة  تتماثل  حيث  احمليط 

على  وتغيراتها  املغناطيسية  

مما  بالشكل   احليد كما  جانبى 

املنغاطي�ضية القدميةيدل على حدوث اجنراف قارى.

الأقطاب املغناطي�ضية 
العادية

الأقطاب املغناطي�ضية 
املنعك�ضة

املاجما
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) 2 ( املناخ القدمي : تنتظم األحزمة املناخية اخملتلفة فى نطق متوازية متتد من الشرق إلى الغرب 

وتتدرج من املناخ االستوائى الى املدارى )الصحراوي( إلى املعتدل )منطقة املراعى أو األعشاب( ثم 

وبدراسة  القطبي.  املتجمد  املناخ  الصنوبرية ثم  الغابات  األوراق ثم  الغابات متساقطة  منطقة 

السجل اجليولوجى نستدل على الزحف القارى من خالل:

أ - دراسة املتبخرات القدمية وهى رواسب ملحية تراكمت على هيئة طبقات نتيجة تبخر احملاليل 

احلاوية على تلك األمالح فى مناطق مناخية جافة قاحلة حيث توجد حاليا فى مناطق شديدة 

البرودة شمال أوربا وكندا

ب - ومن دراسة أحافير شعاب مرجانية التى تتواجد فى بيئة مدارية وفحم الذى يتواجد فى 

بيئة أستوائية ووجودهما حاليا قرب املنطقة القطبية يدل على أن هذه املناطق كانت فى بيئة 

مختلفة عن وضعها احلالى.

) 3 ( مثالج حقب احلياة القدمية املتأخر :

تظهر فى نصف الكرة اجلنوبى مجموعة من الصخور تؤرخ من نهاية حقب احلياة القدمية إلى 

العصر الطباشيرى وتتشابه فيما بينها بشكل مثير رغم انتشارها فى قارات مختلفة مثل جنوب 

أمريكا )جزر الفوكالند( وجنوب أفريقيا والهند واستراليا والقارة القطبية وقد فسرت الظاهرة إلى 

وجود قارة عظيمة فى املاضى ذات مساحة هائلة اطلق عليها أرض جوندوانا ومع مالحظة توزيع 

رواسب الثالجات على كتل اليابس بجنوب القارات سالفة الذكر يبدو جليا ان حركة اجنراف قارى 

لعبت دورا فى التوزيع اجلغرافى لتلك األقطار اجلنوبية خاصة وان الغطاء اجلليدى وما نتج عنه من 

رسوبيات بكل من أمريكا اجلنوبية وإفريقيا متشابهة متاما يؤكد ان القارتني كانتا كتلة واحدة فى 

املاضى وانفصلت إلى جزئني وحترك كل جزء بعيدا عن اآلخر

 ) 4 ( األحافير احليوانية والنباتية : توجد أحافير بعض الزواحف من جنس واحد وال تستطيع 

خوض احمليطات منحصرة فى صخور القارات اجلنوبية فقط ، كذلك أحافير أوراق وبذور نباتات أولية 

برية فى القارات اجلنوبية والهند ويدل ذلك على االتصال بني هذه القارات بعضها البعض.

البعض ويكون  التراكيب اجليولوجية للجبال يكمل بعضها   : للقارات  البناء اجليولوجى   )  5 (

امتدادا متناسقا واستمرارا متكامال مما يرجح أنها كانت متصلة وتباعدت عن بعضها البعض، 

الغرب  إلى  االرجنتني  فى  ونظيراتها  افريقيا  جنوب  جبال  بني  والربط  التشابه  ذلك  أمثلة  ومن 

وسلسلة جبال غرب استراليا إلى الشرق وكذلك الشاطئ الغربى ألفريقيا مع الشاطئ الشرقى 
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ألمريكا اجلنوبية وقد أعترض بعض العلماء على هذه النظرية إال أنه ثبت فشل وجهة نظرهم.   

ولكن هناك سؤال هام هو : ما سبب تلك الزحزحة القارية ؟
نظرية تكتونية األلواح: 

تقدم بهذه النظرية العلماء إيزاكس – اوليفر – سايكس سنة 1968 وأعقبها العديد من الدراسات 

وتعتمد أساسا على افتراض أن سطح األرض مكون من عدة ألواح كبيرة إما محيطية أو قارية أو 

كالهما معا تبلغ حوالى 100 كم فى السمك تقع حدود هذه األلواح عند أغوار )شقوق( بحرية 

بسرعة  دائبة  حركة  تتحرك  األلواح  وهذه  عالية  جبال  سالسل  أو  عميقة  تشققات  أو  عميقة 

بطيئة غير محسوسة نتيجة وجود تيارات احلمل الدورانية فينتج عنها معظم الظواهر البنائية 

الضخمة بالقشرة األرضية .

أسباب حركة األلواح التكتونية:

احلرارة  توزيع  تباين  بسبب  احلركة  حتدث 

دورانية  حمل  تيارات  فتتكون  الوشاح  فى 

فى الصهارة املوجودة فى الطبقة العليا من 

الوشاح وهى نوعان هابطة تسبب تكوين 

أغوار عميقة وصاعدة تسبب تكوين حيد 

تكوين حيد و�ضط املحيطوسط احمليط.

اللب اخلارجى

حيد و�ضط املحيط

اأغواراأغوار

اللب الداخلى

الو�ضاح

حركة الألواح التكتونية

و�ضاح علوى

حركة األواح انزلقيةحركة األواح تباعديةحركة األواح تقاربية

و�ضاح علوى

لوح قارى
اند�ضا�س لوح حميطىاند�ضا�س لوح حميطى

لوح 

تكتونى
لوح 

تكتونى

لوح 

تكتونى
لوح 

تكتونى

لوح تكتونى

لوح تكتونى

و�ضاح علوى
و�ضاح علوى
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تتكون قيعان البحار واحمليطات من صخور بازلتية ثقيلة الوزن النوعى ) أعلى كثافة ( وتسمى 

وتسمى  كثافة(  )أقل  النوعى  الوزن  خفيفة  جرانيتية  صخور  من  القارات  تتكون  بينما  السيما 

حتركها  عندما  الوشاح  فى  تنصهر  ثم  القارية  أسفل  تنزلق  احمليطية  األلواح  فإن  لذلك  السيال 

تيارات احلمل وهناك ثالثة أنواع من احلركة هى تباعديه وتقاربيه وانزالقية وندرسها بالتفصيل:

1- احلركة التباعدية لأللواح :- احلركة التباعدية لأللواح وتسمى احلركة البنائية حيث يتكون 

لوح محيطى جديد وتنشأ هذه احلركة من قوى شد وفيها يتحرك لوح تكتونى مبتعدا عن لوح 

آخر سواء أكانت ألواح محيطية كما فى حيد وسط احمليط أو ألواح قارية.

وقد نشأ عن تلك احلركة بحار ومحيطات بعد تفتق القارات مكونة حوض محيطى جديد كما يلى:

نتيجة  سنة   / 2.5سم  مبعدل  جوانبه  تتسع  الذى  األحمر  البحر  وتكون  أفريقيا  قارة  تفتق  أ- 

ابتعاد اللوح العربى عن اللوح األفريقى.

ب- تفتق قارة جوندوانا ونشأة احمليطني األطلنطى والهندى.

على  لوح  حافة  حركة  من  تنشأ   -: لآللواح(  التطاحنية  )احلركة  لأللواح  االنزالقيه  احلركة   -2

حافة لوح آخر مكونة صدوع انتقالية عمودية مسببة تكسيرا أو تشوها وقد ينتج عنها براكني 

وزالزل. مثل صدع سان أندرياس ويظهر أيضا فى خليج العقبة

تكوين الأغوار وحيد و�ضط املحيط

ق�ضرة قارية

ق�ضرة قارية

ق�ضرة قارية ق�ضرة حميطية
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3- احلركة التقاربية لأللواح :- وتسمى احلركة الهدامة وتنشأ عند حترك لوحني باجتاه بعضهما 

فيلتقيان ويتصادمان معا وقد تكون احلركة بني: 

أ- لوحني قاريني حيث يؤدى هذا التصادم إلى تكوين سالسل جبلية ضخمة مثل الهيمااليا

اللوح  فيندس  اللوحني  كثافة  بني  االختالف  حيث  محيطى  واآلخر  قارى  أحدهما  لوحني  ب- 

وتكون سالسل جبال مثل جبال  الوشاح وينصهر كلياً  القارى فى طبقة  اللوح  احمليطى أسفل 

األنديز فى أمريكا اجلنوبية كما يظهر ذلك أيضا فى البحر املتوسط

ج- لوحني محيطيني يندس أحدهما حتت اآلخر فيتكون أغوار بحرية عميقة وينشأ قوس جزر 

بركانية 

من دراسة وتسجيل مراكز الزالزل على خريطة العالم أمكن حتديد سبعة ألواح تكتونية كبيرة 

هى اللوح االفريقى ، اللوح األسيوأوروبى ، اللوح األمريكى الشمالى واللوح األمريكى اجلنوبى ،اللوح 

الهادى ، اللوح االسترالى ، القطبى اجلنوبى باإلضافة إلى العديد من األلواح الصغيرة وجميعها 

فى حركة بطيئة.

) ج () ب( ) اأ (

لوح حميطىلوح قارى
لوح حميطى لوح قارى لوح قارى لوح قارى

الألواح التكتونية
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الزلزل
الزلزال : عبارة عن طاقة فى باطن األرض حبيسة تخرج على هيئة هزات أرضية سريعة متتالية 

حتدث الواحدة تلو األخرى تنتاب القشرة األرضية وقد تسبب دمارا شديدا أو تكون هذه الهزات على 

درجة من الضعف بحيث ال يشعر بها اإلنسان .

ومن أمثلة الزالزل التى حدثت مؤخراً وكان لها تأثير واضح :

الزلزال الذى ضرب مصر فى 12 أكتوبر 1992 وأدى إلى تدمير اآلالف من املبانى وقتل حوالى 600 

إنسان، الزالزل البحرية ) التسونامى ( التى فوجئت بها أخيرا العديد من الدول اآلسيوية املطلة 

على احمليط الهندى فى 26 ديسمبر سنة 2004 وقتلت عشرات اآلالف من البشر ودمرت القرى واملدن 

الساحلية فى اندونيسيا والفلبني والهند ودول أخرى والزلزال الذى ضرب اليابان سنة 2011 وأدى 

إلى حدوث كوارث.

أنواع الزالزل :

1- زالزل بركانية: ويرتبط حدوثها بالنشاط البركانى وهى فى الواقع هزات محلية ال ميتد تأثيرها 

فى مساحات كبيرة .

2- زالزل تكتونية: وحتدث فى املناطق التى تتعرض فيها الصخور للتصدع نتيجة حلركة األلواح 

التكتونية غالبا وهذا هو النوع الشائع كثير احلدوث .

3- زالزل بلوتونية : ويوجد مركزها على عمق سحيق من األرض يصل إلى أكثر من 500 كم حتت 

سطح األرض

 أهم األسباب فى حدوث الزالزل : هو انكسار الكتل الصخرية انكسارا مفاجئا نتيجة لتعرضها 

لضغط شديد أو عملية شد ال تقوى الصخور على حتملها فتنكسر وتتحرر طاقة الوضع الهائلة 

التى كانت بها وتتحول إلى طاقة حركة .

وتنتقل هذه الطاقة من مركز الزلزال على شكل موجات زلزالية تنتشر إلى مسافات شاسعة 

أثناء انتقالها تعمل على اهتزاز الصخور التى متر بها حتى تصل إلى سطح األرض فتعمل على 

اهتزاز كل ما عليها من منشآت مما يؤدى إلى تصدعها أو دمارها ويكون االضطراب أقوى ما ميكن فى 

املنطقة التى تقع مباشرة فوق مركز الزلزال وتسمى هذه املنطقة مبنطقة فوق املركز أو فوق بؤرة 

الزلزال  امليكانيكى بسرعة خارج هذه املنطقة ويتم تسجيل  الزلزال وتتناقص شدة االضطراب 

بجهاز يسمى السيزموجراف .
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املوجات الزلزالية :
وهى نوعان موجات داخلية )تنقسم إلى أولية وثانوية( وموجات سطحية 

أوال : املوجات الداخلية : 

1- املوجات األولية : وهى موجات طولية ) ابتدائية ( سريعة جدا وهى أول ما يصل إلى آالت الرصد 

الزلزالية وهى تنتشر خالل األجسام الصلبة والسائلة والغازية. 

األولية  املوجات  السرعة من  أبطأ فى  اهتزازية مستعرضة  : وهى موجات  الثانوية  املوجات   -2

وهى ال متر خالل السوائل أو الغازات أى أنها تنتقل خالل األجسام الصلبة فقط.

أهمية دراسة املوجات الداخلية

تعرف  الداخلية  املوجات  هذه  بدراسة 

العلماء على:

1- التركيب الداخلى لألرض.   

2- حتديد مركز الزلزال.   

ثانياً : املوجات السطحية : 

وهى  الطويلة  باملوجات  وتسمى 

موجات معقدة ذات سعة كبيرة تنتقل 

قرب سطح األرض وتتولد من الطاقة الناجتة عن املوجات األولية والثانوية وهى آخر املوجات وصوال 

ألجهزة الرصد ويعزى إليها الدمار الشامل.

املوجات الأولية

ت�ضاغطات

تخلخالت
انتقال الهتزازات

انتقال الهتزازاتاملوجات الثانوية

مفتاح اخلريطة
موجة اأولية
موجةثانوية
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حتديد نقطة فوق املركز

يتم ذلك بالتعاون بني ثالث محطات لرصد الزالزل ) أ ، ب ، ج ( حيث تسجل كل محطة أزمنة 

الوصول النسبية ألنواع املوجات الثالث ومع معرفة سرعة املوجات وزمن وصولها نستطيع حتديد 

أن  دوائر على خريطة على  ترسم ثالث  ثم  للزلزال  السطحى  واملركز  الرصد  املسافة بني محطة 

تتقاطع  التى  النقطة  وتكون  الدائرة  مركز  هى  الثالث  احملطات  هذه   من  رصد  محطة  كل  تكون 

عندها الدوائر الثالث هى نقطة فوق املركز.

نقطة فوق املركز

با

جـ

حتديد نقطة فوق املركز

املوجات ال�ضطحية
انتقال الهتزازات
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قيا�ض الزلزل
1- قياس شدة الزالزل :

شدة الزلزال )Earthquake Intensity( هى قياس نوعى لنوعية الدمار الناجت عن زلزال ما باإلضافة 

إلى طريقة رد فعل الناس به وأكثر مقاييس الشدة استخداما فى الواليات املتحدة والعالم هو 

مقياس ميركالى املعدل سنة 1931 وهو مقياس مقسم إلى إثنى عشر قسم تتراوح فيه الزالزل 

بني تلك التى ال يشعر بها الناس والزالزل التى تسبب دمارا شامال

2- قياس قدر الزالزل:

عند مقارنة الزالزل كميا فإننا يجب أن نستخدم مقياسا أكثر دقة من مقياس ميركالى يعتمد 

على تقدير كمية الطاقة املنطلقة ولقد قام تشارلز ريختر عام 1935 باستحداث هذا املقياس

يقيس مقياس ريختر قدر الزالزل )Earthquake Magnitude( أى الكمية الكلية للطاقة املنطلقة 

عن مصدر هذا الزلزال هذا املقياس يبدأ برقم )1( ولقد بلغ قدر أقوى زلزال حتى اآلن حوالى 8.9 على 

مقياس ريختر .
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اأ�ضئلة
1 - ماذا يقصد بخاصية التوازن األيزوستاتيكى لصخور القشرة األرضية؟

2- أذكر مثاال للحركات البانية للقارات وآخر للحركات البانية للجبال وما تأثير كل منها على 

الصخور؟

3- ما الظروف البيئية التى تؤدى إلى ازدهار الغطاء النباتى وما هى الرواسب االقتصادية املترتبة 

على ذلك؟

4- تكلم بإيجاز عن نشأة نظرية الزحزحة القارية والشواهد املؤيدة لها؟

القشرة  واستقرار  شكل  على  تأثيره  وما  ينشأ  وكيف  تكتونى(  )لوح  بعبارة  املقصود  ما   -5

األرضية؟

6- ما الزلزال وما أهم أنواعه؟

7- اكتب باختصار عن: الزالزل البحرية - بؤرة الزالزل - مقياس ريختر؟

8- كيف ميكن حتديد نقطة فوق املركز للزلزال.

9- اكتب املصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى:

أ- زالزل يتواجد مراكزها على عمق سحيق من األرض.

ب- هزات أرضية سريعة متتالية حتدث الواحدة تلو األخرى وقد تسبب دمارا شديدا.

جـ - موجات سريعة جدا وهى أول من يصل إلى آالت الرصد الزالزالية.

10- علل ملا يأتى:

أ - وجود طبقات من امللح الصخرى فى وسط أوروبا فى طبقات العصر البرمى.

ب - وجود طبقات فوسفاتية على اليابسة.

جـ - منو الشعب املرجانية فى البحر األحمر وعدم وجودها فى البحر املتوسط.

د - تكوين األخدود العظيم لنهر كلورادو وسالسل جبال األلب.

11- قارن بني:

1- صخور السيما وصخور السيال.

2- احلركات البانية للجبال واحلركات البانية للقارات.

3- املوجات الزلزالية األولية واملوجات الزلزالية الثانوية.
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البــاب اخلام�س
التوازن فى احلركة بني املاء والهواء والياب�س

األهـــداف    

بعد �النتهاء من هذ� �لباب ي�صبح �لطالب قادر�ً على �أن:

1- يفسر عدم الثبات الظاهرى لتضاريس األرض.

2- يقارن بني القوى الداخلية، والقوى اخلارجية املؤثرة على الصخور .

3- يوضح مفهو م التعرية يشرح اخلطوات التى تتضمنها عملية التعرية.

4- يوضح مفهوم التجوية.

5- يشرح العوامل التى تؤثر على التجوية امليكانيكية.

6- يقارن بني التجوية امليكانيكية والتجوية الكيميائية.

7- يشرح أثر التجوية الكيميائية على اجلرانيت.

8- يقارن بني العمل الهدمى والعمل البنائى للرياح.

9- يتعرف على النحت املتباين وتكوين املصاطب.

10- يوضح العمل الهدمى لألمطار .

11- يشرح املقصود بالسيول. 

12-  يقارن بني العمل الهدمى والعمل البنائى للسيول.

13- يذكر تعريف النهر واملراحل التى متر بها األنهار.

14- يقارن بني العمل الهدمى والبنائى للنهر .

15- يقارن بني حمولة الرياح وحمولة األنهار.

16- يفسر كيفية تكوين الدلتا.

17- يذكر تعريف املياه اجلوفية.

18- يقارن بني العمل الهدمى والعمل البنائى للمياه اجلوفية.

19- يشرح العمل الهدمى للبحار .

20- يتعرف على مناطق البحر اخملتلفة، ونوعية الرواسب فى كل منها.

21- يشر ح ما املقصود بالبحيرات مع شرح كيفية تكوينها.

22- يقارن بني رواسب البحيرات املاحلة والعذبة.

23- يوضح كيفية تكوين التربة.

24- يقارن بني التربة الوضعية والتربة املنقولة.
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التوازن فى احلركة بني املاء والهواء والياب�س
    قد تظن أن سطح األرض مبا فيها من تضاريس ثابت ال يتغير مبرور الزمن، وذلك ألن تاثير العوامل 

اخملتلفة عادة بطىء ال ميكن أن يالحظ بسهولة فى وقت محدد، ولكن مبرور السنني واألزمنة ميكن 

لهذا التغير أن يصير واضحاً ولعل أقرب األمثلة التى ميكن ذكرها هو تاثير الرياح. فمثال يالحظ أن 

الرياح حتمل الرمال من مكان إلى آخر، فتجدها تغطى معالم ظاهرة، مثل املبانى، واألشجار، وغيرها 

من املوجودات فى البيئة الصحراوية.  كما أننا نالحظ تراكم هذه الرمال فى صورة كثبان رملية، 

العوامل  ضمن  تساهم  والبراكني  الزالزل  أن  كما  الرياح  عامل  بفعل  األرض  شكل  يتغير  وهكذا 

التى تغير سطح األرض حيث تسبب الزالزل هبوطاً فى القشرة األرضية فى بعض األماكن وتبرز 

مرتفعات فى أماكن أخرى، و البراكني تعمل على إضافة كميات من باطن األرض إلى سطحها، كما 

فى احلمم والطفوح البركانية  من ذلك نرى أن الثبات فى شكل سطح األرض هو فى احلقيقة ثبات 

ظاهرى فقط، ولكن فى احلقيقة شكل األرض فى تغير مستمر بفعل العوامل الطبيعية اخملتلفة، 

والتى ميكن تقسيمها إلى قسمني رئيسني هما :

أوالً عوامل خارجية :

 وهى كل ما يختص بتأثير الغالفني اجلوى واملائى فى القشرة األرضية، ومن أمثلة هذه العوامل 

التغير فى درجة احلرارة واألمطار والرياح وما ينتج عنها من سيول وأنهار و بحيرات وبحار ومحيطات 

وثالجات وكذلك تأثير النباتات واحليوانات.

ثانياً عوامل داخلية :

 وهى التى تنشأ نتيجة ما يحتويه جوف األرض من حرارة كامنة، وضغوط داخلية مختلفة التى 

يترتب عليها الزالزل و البراكني واحلركات األرضية.

 تؤثر العوامل اخلارجية و الداخلية على شكل القشرة األرضية وينتج عنها أشكال وتراكيب جيولوجية 

وهو ما يطلق عليها التضاريس. و سنتكلم بشىء من التفصيل عن العوامل اخلارجية فقط. 

العوامل اخلارجية أو السطحية : 

  يالحظ أن العوامل اخلارجية، والتى تسبب تغيرات بسطح القشرة األرضية تستمد نشاطها 

من طاقة الشمس، وهذه العوامل تعمل جاهدة فى تسوية سطح األرض عن طريق تأثيرها الهدمى 

ولوال إعادة التوازن عن طريق العوامل الداخلية والتى تعيد ارتفاع أجزاء كثيرة من سطح األرض 

نتيجة للحركات األرضية واألنشطة البركانية ألصبحت األرض مسطحة وتخلو من التضاريس 

منذ زمن بعيد ويسمى هذا املستوى املسطح والذى تعمل العوامل اخلارجية على الوصول إليه 
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باملستوى القاعدى للنحت Base Level Of Erosion والذى يجب أن يتساوى مع  سطح البحر وهو 

أقل مستوى ميكن لعوامل الهدم أن تصل بسطح األرض إليه. 

 Denudation بالتعرية  مايسمى  وهو   Destructive هدمى    عمل  لها  السطحية  العوامل  هذه 

وعمل بنائى Constructive وهو ما يسمى بالترسيب وبذلك يتضح  أن العوامل السطحية تتمثل 

فى عمليتني هما عملية الهدم وعملية البناء.

Denudation التعرية

إلى  مكانه  من  الفتات  إزاحة  ثم  الصخور   تفتيت  فى  اخلارجية  العوامل  أثر  بالتعرية  يقصد 

عوامل  وتنقل  أخرى  مرة  العملية  لهذه  الصخور  من  جديد  سطح  ينكشف  وبذلك  آخر  مكان 

النقل كالرياح  و مياه السيول واألنهار والبحار هذا الفتات و التى يكون لها أثر هدمى ايضاً وهو 

طبقات  صورة  فى  تترسب  حيث  الفتات  هذه  النقل  عوامل  وحتمل   )Erosion(بالنحت يسمى  ما 

لتتكون الصخور الرسوبية . وتشتمل التعرية على ثالث مراحل هى  :

)ب( النقل والترسيب بواسطة املياه و الرياح.  )أ( التجوية.      

)جـ( حترك الصخور و الرواسب باجلاذبية.

وسوف نتناول فى السطور القادمة هذه العمليات بشىء من التفصيل .

أ( التجوية :

تتعرض كل املواد املوجودة على سطح األرض لتأثير عوامل اجلو وإن تفاوت هذا التأثير من صخر 

آلخر طبقاً  لعوامل عديدة ، انظر إلى سطح قطعة من الرخام أو أى من أحجار الزينة األخرى فى 

أملس ومصقول والمع قارن مظهر صخرة مماثلة فى واجهة مبنى قدمي  واجهة مبنى جديد فهو 

جتد السطح قد صار  خشن امللمس وفقد ملعانه وبريقه مثال آخر جتد أن سطح جسم أبو الهول 

الذى كان أملساً ومصقوالً عند نحته ، انظر إلى سطحه اآلن جتده خشن ومتشقق قد تأثر حتت 

آالف  ثالثة  من  ألكثر  اجلو  عوامل  وطأة 

النهائية للتجوية هى  سنة. والنتيجة 

حجماً  أصغر  قطع  إلى  الصخور  تفتت 

حتت تأثير التجوية امليكانيكية أو حتلل 

معادن  وتكوين  للصخر  املكونة  املعادن 

جديدة حتت تاثير التجوية الكيميائية.
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التجوية امليكانيكية :

املكونة  املعادن  من نفس  إلى قطع أصغر حجماً  امليكانيكية هى تكسير الصخور  التجوية    

للصخر أو تفكك الصخر إلى املعادن املكونة له حتت تأثير العوامل اجلوية الطبيعية دون تغير فى 

الذى يتكون من ثالثة  إذا أخذنا قطعة من صخر اجلرانيت  أو املعدني. فمثالً  تركيبها الكيميائى 

معادن أساسية هى الفلسبار البوتاسى وامليكا والكوارتز،  إذا تفتت إلى قطع فى حجم احلصى ، 

فإن كل قطعة منها تتكون أيضاً من املعادن الثالث لصخر اجلرانيت ، أما إذا فتتناها إلى قطع أصغر 

كل منها فى حجم حبيبات الرمل ففى هذه احلالة جند أن احلبيبة الواحدة غالبا هى أحد املعادن 

املكونة لصخر اجلرانيت.   

عوامل التجوية امليكانيكية :

تتم عملية التجوية امليكانيكية  فى الطبيعة بتأثير العوامل الفيزيائية من جتمد املياه واالختالف 

املتكرر فى درجات احلرارة و اختالف األحمال على الصخور . كذلك يؤدى النشاط احلياتى للنبات 

واحليوان إلى نتائج فعالة فى تفكيك الصخور.

1( تكرار جتمد وذوبان املياه فى شقوق الصخور : 

أو فى مواسم  يعتبر تكرار جتمد املياه فى شقوق وفواصل الصخور وإنصهار اجلليد ليال ونهارا 

متبادلة من أهم عوامل التجوية امليكانيكية فى املناطق القطبية الباردة  أو اجلبلية املرتفعة ، 

حيث يزداد حجم املاء عند جتمده فيضغط على جوانب الشقوق والفواصل القريبة من السطح 

سواء كانت رأسية أو أفقية ويوسعها فتفصل قطعاً من الصخر عن الصخر األم  فيصبح مفككاً 

ثم يسقط ذلك الفتات مكوناً منحدراً ركامياً عند قدم اجلبل أو الهضبة.

2( اختالف درجة احلرارة :

كما ميثل التمدد احلرارى الذى ينتج من متدد سطح الصخر ) ومكوناته املعدنية( وانكماشه تبعاً 

للتغيرات اليومية فى درجات احلرارة خاصة فى املناطق الصحراوية اجلافة حيث الفرق بني درجة 

حرارة النهار والليل كبير عامالً يضعف من قوة متاسك املكونات املعدنية للصخر ويؤدى إلى تفتته 

مع مرور الزمن بتكرار تلك العملية و يعزى تكسر احلصى فى الصحراء إلى التغيرات املتكررة فى 

درجات احلرارة.
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3( تخفيف احلمل نتيجة للتعرية :

الناجت عن تخفيف  التمدد  هو  ذلك  امليكانيكية  التجوية  فى  واضح  تأثير  له  آخر  وهناك عامل 

احلمل والذى يحدث نتيجة للتعرية ، عندما يزال سمك كبير من الصخور كان ثقل )وزن( طبقاته 

يضغط على ما حتته من صخور أو تظهر صخور نارية جوفيه على السطح كانت حتت ضغط كبير 

فى باطن األرض على السطح ويظهر تأثير تخفيف احلمل بتمدد الصخور إلى أعلى حيث المقاومة. 

نرى ذلك بوضوح فى صخور اجلرانيت حيث ينفصل سطحها املكشوف إلى قشور كروية الشكل 

ويساعد حتلل معدن الفلسبار بالتجوية الكيميائية للجرانيت على امتام عملية انفصال القشور 

الكروية على سطح ذلك الصخر .

4( تأثير عوامل احلياة )النباتات واحليوانات( :

ال يخفى علينا تأثير عوامل احلياة فى تفتيت وتفكيك مكونات السطح اخلارجى لألرض ويظهر 

ذلك فيما يلى:

أ- جذور النبات تضرب فى التربة أو فى فواصل الصخور عند بحثها عن املاء فتجعلها مفككة.

ب- احليوانات و احلشرات التى تعيش حتت السطح تساعد فى حفر التربة واملساهمة فى جعلها 

مفككة وقابلة للحركة مع عوامل النقل.

التجوية الكيميائية :

التجوية الكيميائية : هى حتلل املكونات املعدنية للصخور مكونة معادن جديدة نتيجة إضافة 

عنصر أو أكثر إلى تركيبها الكيميائى أو بفقدها بعض العناصر مما يغير من تركيبها الكيميائى، 

ويحدث ذلك حتت تأثير الظروف اجلوية السطحية أو القريبة من السطح خاصة فى وجود املاء الذى 

يعتبر العامل املؤثر فى التجوية الكيميائية حتى تصبح تلك املعادن فى اتزان مع الظروف اجلديدة. 

فقد نحت القدماء املصريون الغالبية من متاثيلهم ومسالتهم من صخر اجلرانيت بعد أن تأكدت 

وتندر  جاف  اجلو  حيث  مصر  صعيد  فى  خاصة  اجلو  بتأثير  التآكل  لعوامل  ومقاومته  قوته  لهم 

أربعة أالف عام مصقولة ملساء. لكن  سقوط األمطار فظلت التماثيل واملسالت ملدة تقرب من 

من تتاح لهم مشاهدة إحدى املسالت التى نقلت فى أواخر القرن التاسع عشر إلى أوروبا فى لندن 

وباريس أو إلى أمريكا فى نيويورك حيث تسقط األمطار معظم العام، جند أن سطح املسلة لم يعد 

أملساً وناعماً كما كان فى مصر بل تأثر حتت الظروف املناخية اجلديدة وصار مطفياً متآكالً.
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عوامل التجوية الكيميائية :
1- األمطار احلمضية :

تعتبر املياه خاصة تلك التى حتتوى على كميات قليلة من مواد حمضية مذابة التى 

تؤدى الى تكوين األمطار احلمضية من أهم عوامل التجوية الكيميائية التى تؤدى إلى 

أكسيد  بثانى  احململة  األمطار  تأثير  متاماً حتت  يذوب  اجليرى  احلجر  الصخور فمثالً  حتلل 

الكربون وتعرف بالكربنة.

2- عملية االكسدة :

تتم عملية األكسدة بواسطة األكسجني املذاب فى املاء وخاصة للمعادن التى يدخل 

احلديد واملاغنسيوم فى تركيبها والتى توجد فى صخر البازلت.

3- عملية التميؤ :

  كما متثل عملية التميؤ أو إضافة املاء إلى التركيب املعدنى عملية أخرى تساعد على 

حتلل الصخور كيميائياً ومن اشهر امثلتها حتول معدن األنهيدرايت )كبريتات كالسيوم 

ال مائى ( إلى معدن اجلبس )كبريتات كالسيوم مائى(.

4- االختالف بني ظروف تكون املعادن وبني ظروف البيئة السطحية :

تلك  تصبح  حتى  للصخور  املعدنية  املكونات  تغير  على  الكيميائية  التجوية  تعمل 

املعادن فى اتزان مع الظروف السطحية اجلديدة ، وعلى ذلك فإننا نتوقع أنه كلما ازداد 

التغير  احتمال  يكون  السطحية  البيئة  وبني ظروف  املعادن  تكون  االختالف بني ظروف 

بالتجوية الكيميائية أكثر. ولذلك جند أن املعادن التى تبلورت من الصهير فى درجة احلرارة 

املرتفعة و حتت ضغط عالى فى باطن األرض تكون أكثر تعرضا وقابلية للتجوية من تلك 

التى تكونت فى درجة حرارة منخفضة وحتت ضغط أقل. ويتضح لنا ذلك إذا درسنا حتلل 

صخر اجلرانيت أكثر الصخور النارية اجلوفية شيوعاً فى صخور القشرة األرضية جند أن 

مكونات اجلرانيت املعدنية األساسية وهى الفلسبار البوتاسى وامليكا والكوارتز تتفاوت 

فى درجة تأثرها بالتجوية الكيميائية. 

أ( معدن الفلسبار ضعيف جداً حتت تاثير حمض الكربونيك الناجت من ذوبان ثانى أكسيد 
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الكاولينايت  هو  جديد  معدن  إلى  ويتحول  املعدن  يتحلل  و  األمطار  مياه  فى  الكربون 

)سيليكات ألومنيوم مائية( ويظهر ذلك فى انطفاء بريقه وحتوله إلى احلالة الترابية.

ب(  معدن امليكا خاصة امليكا السوداء تتحلل أيضاً إلى معادن من فصيلة الطني. 

حرارة  درجات  حتت  يتكون  حيث  تبلوراً  املاجما  معادن  آخر  هو  الكوارتز  معدن  جـ( 

منخفضة نسبياً كذلك فإن تركيبه الكيميائى وصفاته الفيزيائية جتعلة ثابتاً بحيث 

ال يتأثر بالتجوية الكيميائية.

اخلالصة: أن صخر اجلرانيت عند تعرضه للتجوية الكيميائية يتحلل الفلسبار إلى 

كاولينايت وامليكا إلى معادن من فصيلة الطني ويبقى الكوارتز بدون حتلل.

 طبقاً للمعادلة التالية : )املعادلة لإلطالع فقط(

 2K Al Si3 O8 + 2 H2 CO3 + H2O               Al2 Si2 O5 (OH)4 + 4 SiO2 + 2 KHCO3

                                         كاولينايت                                                 حمض كربونيك         فلسبار بوتاسى

الكوارتز هو املعدن  أن  التحلل جند  إذا نظرنا إلى سطح اجلرانيت بعد  وبالتالى فأننا 

معدنية  مكونات  إلى  له  املصاحبة  املعادن  حتولت  بينما  تغير  دون  بقى  الذى  الوحيد 

تاثير  ويسرع بظهور  بل  مما يساعد  األصلية  املعادن  واقل  متاسكا من  جديدة اضعف 

الكيميائية  التجوية  مع  جنب  إلى  جنباً  تسير  التى  امليكانيكية  التجوية  عمليات 

بحيث تتفكك و تتفتت الطبقة السطحية للصخر.

وإذا نظرنا إلى ناجت عملية التجوية الكيميائية للصخور النارية واملتحولة التى تتكون 

احلديد  حتوى  معادن  و  وميكا  فلسبارات  فى  تتمثل  السيليكات  معادن  من  غالبيتها 

التربة  أنه يتكون أساساً من مجموعة من معادن الطني توجد فى  واملاغنيسيوم جند 

الزراعية مخلوطة بنواجت أخرى لعمليات التجوية.

ب( النقل والترسيب :

  تتم عملية النقل بواسطة عدد من العوامل منها الرياح واألمطار و السيول واألنهار 

و البحار  و املياه األرضية وغيرها ، و لكل هذه العوامل تأثير هدمى تفتيتى على الصخور 

كما أنها تعتبر ناقلة لهذا الفتات و مرسبة له أى أن لها تأثير بنائي.
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Differential Erosion : النحت املتباين

يحدث النحت املتباين عندما مير أو يصطدم أحد عوامل النقل اخملتلفة بصخور  مختلفة الصالبة 

أكبر  الرخوة مبعدل  الصخور  أو جتاورها صخور صلبة فتتآكل  تعلوها  تتألف من صخور رخوة  أى 

من الصخور الصلبة ، كما فى حالة املصاطب بتأثير الرياح، ومساقط املياه واملياندرز )األلتواءات 

النهرية( بتأثير األنهار ، التعرجات الساحلية واملغارات الساحلية بتأثير األمواج فى البحار.

تأثير العوامل السطحية
)1( الرياح

النباتات  من  األرض  سطح  يخلو  حيث  الصحراوية  املناطق  فى  شديداً  تاثيرها  الرياح  تكون 

وتكون صخور القشرة األرضية فى حالة تفتت بفعل عوامل 

التجوية اخملتلفة.

أ( العمل الهدمى للرياح : 

يظهر تأثير الرياح باختالف ما حتمله الرياح من رمال وفتات 

الصخور أو االتربة وتكون هذه احلمولة )الشحنة( إما معلقة 

األرض.  سطح  على  متدحرجة  أو  الهواء  فى  محمولة  أى 

ويتوقف تأثير الرياح الهدمى على عدة عوامل منها شدة الرياح ، حجم و شكل وكثافة احلبيبات ، 

نوع الصخور ودرجة صالبتها وتأثرها بعوامل املناخ األخرى مثل الرطوبة ، وتأثير العامل الزمني.

1- أثر الرياح عند مرورها على طبقات مختلفة الصالبة:

عندما متر هذه الرياح احململة بالرمال على صخور غير متجانسة أو مختلفة الصالبة أى تشتمل 

على طبقات رخوة مثل الصخور الطينية تعلوها صخور صلبة من احلجر اجليرى مما يعمل على 

بارزة وقد تسقط بفعل اجلاذبية كما فى حالة  الرخوة وتتبقى الصخور الصلبة  تآكل الطبقات 

تكوين املصاطب ويسمى هذا بالنحت املتباين.

النحت املتباين و تاأثري اجلاذبية

طبقات رخوة

)3()2()1(

طبقات �صلبة

النحت املتباين للرياح
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2- أثر الرياح عند مرورها على حصوات غير منتظمة الشكل:

فيكون  احلصى  شكل  على  بالرمال  احململة  الرياح  تؤثر 

أو هرمى الشكل ويكون وجه احلصى اجملابه  مثلث األضالع 

)املقابل( للرياح عادة مصقوالً. 

)ب ( العمل البنائى للرياح :

عندما تصطدم الرياح احململة بالرمال بنتوء أو عائق أو مرتفع 

يقلل من سرعتها أو يوقفها فإنها تلقى مبا حتمله من رمال 

وأتربة لتترسب على هيئة كثبان رملية أو متوجات رملية.  

1- الكثبان الرملية :

 تتكون الكثبان الرملية من حبيبات مستديرة من الرمل 

عشرات  إلى  أمتار  بضعة  من  اإلرتفاع  حيث  من  تختلف 

األمتار أو تختلف من حيث الشكل الى :

فتكون   :Longitudinal Dunes املستطيلة  الكثبان   - أ 

مستطيلة الشكل و يكون اجتاهها هو اجتاه الرياح السائد 

تعرف بالغرود ومن أمثلتها غرد أبو احملاريق الذى ميتد حوالى 

الواحات  بني  الشرقى  اجلنوب  إلى  و  الغربى  الشمال  300 كم من 

البحرية حتى الواحات اخلارجة بالصحراء الغربية.

حيث  الشكل  هاللية  الكثبان  تكون  الهاللية:  الكثبان  ب-   

يكون إنحدارها بسيطاً فى اجتاه الرياح شديداً فى اجلهة املضادة 

وهى أكثر أنواع الكثبان انتشاراً.

الكثبان  تتكون   :Coastal  Dunes الساحلية  الكثبان   - جـ 

الساحلية من حبيبات جيرية متماسكة مثل املمتدة على الساحل 

بني اإلسكندرية ومرسى مطروح.

 كما يالحظ أن الكثبان الرملية تنتقل بفعل الرياح وقد يصل 

مما  العام،  فى  املتوسط  فى  أمتار  وثمانية  خمسة  بني  تقدمها 

يسبب التصحر وهى ذات أخطار كبيرة على املناطق املستصلحة 

واجملتمعات العمرانية اجلديدة. 

الكثبان امل�صتطيلة

الكثبان الهاللية

الكثبان ال�صاحلية
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)2( األمطار

عند نزول األمطار على األرض فإن بعضاً منها يتبخر ثانية متصاعداً فى الغالف اجلوى بينما ينفذ 

البعض اآلخر فى أعماق األرض مكوناً املياه اجلوفية أو األرضية أما اجلزء الثالث فيجرى على سطح 

الترسيب  أى  البنائى  العمل  أما  املياه اجلارية كاألنهار. ولالمطار عمل هدمى فقط  األرض مكوناً 

فسوف يشار إليه فى موضوع األنهار واملياه األرضية، أما العمل الهدمى لالمطار  فينقسم إلى :

برياح شديدة تساعد على نقل  : حيث يعتمد اصطحاب األمطار  أ (عمل هدمى ميكانيكى   (

املواد املفككة أو تفتيت أجزاء أخرى ومن امثلة ذلك ما يحدث أحيانا من نحت األمطار الساقطة 

ألوجه الصخور اجليرية حيث يتكون فى النهاية مجموعة من األخاديد بينها جروف قليلة االرتفاع 

كما هو احلال فى شبه جزيرة سيناء.

أكسيد  ثانى  و  أكسچني  من  حتمله  مبا  األمطار  مياه  تعمل  حيث   : كيميائى  هدمى  )ب(عمل 

الكربون على تنشيط عمليتى األكسدة و الكربنة )التحلل(. 

)3( السيول

مجارى  فى  مياهها  وتنحدر  واجلبال  املرتفعات  فوق  تهبط  عندما  الغزيرة  األمطار  هى  السيول 

ضيقة تتصل مع بعضها مكونة ما يسمى باالخوار )مجارى السيول( حيث يتنامى و يتزايد السيل 

فى حجمه و سرعته حتى يصل إلى نهر أو بحر يصب فيه 

كما هو موجود فى مصر حيث تنحدر السيول من أعلى 

جبال البحر األحمر بالصحراء الشرقية لتصب فى البحر 

األحمر أو وادى النيل تاركة مجاريها  جافة ظاهرة سواء 

على سفوح اجلبال أو فى الصحراء بعد تصريف مياهها 

وللسيول عمل هدمى وآخر بنائى )ترسيب(.

السيول  تكتسح  حيث   : للسيول  الهدمى  العمل  )أ( 

ما يقابلها من طني ورمال وحصى أو حتى جالميد كبيرة 

وتعميق  نحت  على  تساعد  وهذه  قوياً  السيل  كان  إذا 

مجرى السيل الذى يكون ضيقاً ولكن مع مرور الزمن يزداد عمقها ويظهر عمل السيول واضحاً فى 

الصحراء لندرة ما بها من نباتات.  

ال�صيل
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)ب( الترسيب : عندما تفقد السيول سرعتها عند خروجها من االخوار و انتشارها على سطوح 

السهول ترسب ما حتمله من مواد و يأخذ الترسيب عدة 

أشكال :

يأخذ   :  Alluvial Cone السيل  )مروحة(  مخروط   •

الترسيب شكل نصف دائرة مركزها مخرج اخلور.

إذا كان الترسيب يبدأ باجلالميد و احلصى الكبير  •  أما 

عند مخرج اخلور ويتناقص حجم الرواسب تدريجياً حتى 

Dry Delta ينتهى بالطني والرمال عند نهاية الترسيب فيسمى بالدلتا اجلافة

)4( األنهار

تتكون معظم األنهار من املياه اجلارية املستدمية كجداول Streams والنهيرات Rivulets. واألنهار 

النهر شديد اإلنحدار عند املنبع وقليال   أو مغطاة باجلليد ويكون  تنبع من مناطق كثيرة األمطار 

قرب مصبه و لألنهار كسائر عوامل النحت عمل هدمى و آخر بنائى .  

)أ( العمل الهدمى لألنهار :

تعتبر األنهار من أهم عوامل التعرية على سطح القشرة األرضية كما تعتبر أهم العوامل لنقل 

الفتات الصخرى مختلفة األحجام ، ويتوقف العمل الهدمى لألنهار على :

1- سرعة التيار وحمولة النهر )الشحنة( : تتوقف كمية املواد التى ينقلها النهر على :-

• قدرة النهر على احلمل وتعتمد على إنحدار النهر الذى يتحكم فى سرعة املاء وكمية املياه فى 

النهر مع مالحظة أن سرعة املياه تقل على جانبى النهر وعند القاع نتيجة اإلحتكاك.

• حجم وكمية احلبيبات وتتوقف على قدرة النهر على احلمل حيث يزداد احلجم كلما زادت قدرة 

النهر على احلمل وتنقسم حمولة النهر إلى: 

أ( احلمل الذائب : األمالح الذائبة التى يحملها املاء أثناء جريانه مثل كلوريد الصوديوم .

ب( احلمل املعلق : احلبيبات صغيرة احلجم وخفيفة الوزن من الطني )الغرين والصلصال( تنتقل 

على هيئة مواد عالقة فى املاء.

جـ( األحجام املتوسطة من الرمال : تسير معلقة قرب القاع فى إجتاه التيار ثم تتدحرج على 

القاع عندما تقل قدرة النهر على حمل احلبيبات.

د( حمل القاع : حبيبات احلصى تتدحرج على قاع النهر فى إجتاه التيار وكذلك نرى أن هذه الكتل 

خمروط ال�سيل

منحدرات جبلية �صيقة

�صهل
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املتدحرجة تنبرى و تصقل و تصير مستديرة األوجه نتيجة احتكاكها مع القاع.

• وتساعد احلمولة فى زيادة عمق واتساع مجرى النهر.

يتم  الذى  الصخر  طبقة  صالبة  اختالف  تؤدى  النهر:  جانبى  على  الصخور  صالبة  اختالف   -2

فيها النحت أن ينحت النهر فى أحد جوانبه أكثر من اجلانب اآلخر مما يؤدى إلى تكوين التعاريج 

وااللتواءات فى مجرى النهر والتى تسمى مياندرز النهر Meanders ) مثال للنحت املتباين ( بعدها 

تأتى مرحلة يزداد تقوس االلتواءات النهرية حيث يزداد النحت فى اجلانب اخلارجى ملسار املاء ويزداد 

تاركاً  قوس على صورة بحيرة قوسية   النهر مسار جديد  الداخلى ويقطع  الترسيب فى اجلانب 

)هاللية( Oxbow Lake. وبذلك تعتبر حتول املياندرز إلى بحيرة قوسية عمل هدمى وعمل ترسيبى 

لألنهار.       

نحت

بحرية قو�صية

التواء نهرى
) 1 (

) 4 (

تر�صيب

تكوين مياندرز النهر

تر�صيب

) 3 (

) 2 (

مراحل تكوين البحريات القو�صية
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3- اختالف صالبة الصخور فى قاع النهر: 

 Water Falls املياه  مساقط  تنشأ 

صخرية  طبقة  فوق  املياه  متر  عندما 

ويحدث  رخوة   طبقة  تعلو  صلبة 

املياه  بفعل  الرخوة   الطبقة  تآكل 

وعوامل أخرى بالتالى تصبح الطبقة 

ومرتفعة  اإلنحدار  شديدة  الصلبة 

وبالتالى تكون مظهراً طبيعياً ملساقط املياه )مثال للنحت املتباين( مثل مساقط نياجرا بني كندا 

وامريكا. 

4- املناخ : كما يتدخل املناخ فى حتديد شكل اجملرى :

التعرية األخرى كالتحلل  املناطق غزيرة األمطار فإنه يساعد عوامل  املناخ رطباً فى  إذا كان  أ( 

بعملياتها اخملتلفة وتعمل اجلاذبية أيضاً على تآكل االخدود فيتسع مجرى النهر.

 ب( أما فى املناطق اجلافة فإن النهر يكون قوياً محتفظاً بحمولته لذا ينحت النهر أخدودا عميقا 

كما هو احلال فى  نهر كلورادو بامريكا .

)ب( عمل النهر فى الترسيب :

يبدأ عمل النهر فى الترسيب بسبب عدة عوامل :

1- سرعة التيار : عندما تقل سرعة النهر بسبب وجود عوائق تعترض مجرى املاء ، أو يقل انحدار 

اجملرى كما هو احلال عند مصبات األنهار ، حيث يفقد النهر القدرة على نقل حمولته فتترسب هذه 

احلمولة.

2- حجم املاء : كما أن قلة حجم املاء فى النهر نتيجة للبخر الشديد أو تسرب املاء فى الصخور 

املسامية أو الشقوق داخل األرض فيرسب النهر حمولته.

3- يصب النهر فى مياه ساكنة 

رواسب األنهار تكون متدرجة احلبيات حيث يالحظ أن احلصى و املواد الغليظة توجد فى أعالى 

الوادى وفى وسط مجراه بينما تترسب الرمال والرواسب الدقيقة عند املصب وعلى جانبى الوادى.

الشرفات النهرية )األسرة النهرية( :

تتكون الشرفات النهرية مع تغير منسوب املياه عند الفيضـان كما تتكون على جانبى النهر 

عندما يجدد النهر شبابه علما بأن الشرفات العليا هى األقدم من التى أسفلها وميكن رؤية هذه 

تكوين م�صاقط املياه

�صخور �صلبة

�صخور رخوة
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الشرفات أو األسرة النهرية على جانبى النيل فى الوجة القبلى و كذلك فى وادى فيران فى الطريق 

إلى سانت كاترين فى سيناء.

الدلتات :  

تالقى  وتتكون عند   Δ دلتا  الالتينى  احلرف  الدلتا  تشبه 

حتمله  ما  فيترسب  والبحيرات  البحار  مبياه  األنهار  مياه 

مياه هذه األنهار و لكى يتم تكون الدلتا يلزم خلو البحر من 

التيارات الشديدة وعندما يكون البحر كثيرالتيارات و مييل 

قاعه للهبوط ال تتكون دلتات لألنهار ولكن يكون مصباً 

عادياً فقط حيث تكتسح التيارات ما يرسبه النهر.

وقد يتفرع النهر فى سهل الدلتا إلى فرعني أو أكثر كما 

إلى سبعة  النيل يتفرع  إذ كان  النيل قدمياً  دلتا  كان فى 

أفرع تصب فى البحر ثم إندثرت هذه الفروع تدريجيا مبا رسبه النهر فيها ولم يبق اآلن إال فرعى 

رشيد ودمياط.

شماالً  متتد  الدلتا  مبنطقة  الدلتاوية  الرواسب  هى  الشاطئية  الدلتا  رواسب  أن  بالذكر  وجدير 

رواسب  وهى  النيل  دلتا  فيما يسمى مبخروط  املتوسط  البحر  داخل  ألكثر من عشرة كيلومترات 

تكوين ال�صرفات النهرية

خمروط الدلتا

�صورة ف�صائية للدلتا

�صهل الدلتا ح�صى ورمال
طبقات خمروط الدلتا

�صطح البحر

طني
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مصنفة ومتدرجة مع زيادة العمق من حصى ورمال قرب الشاطئ ثم غرين ثم صلصال فى املناطق 

األعمق وحتوى رواسب معدنية ذات قيمة إقتصادية مثل الذهب و املاس و القصدير و األملنيت يطلق 

عليها الرمال السوداء. وتظهر الرمال السوداء فى جمهورية مصر العربية فى منطقة شمال الدلتا 

وعلى الساحل فى املسافة من رشيد و حتى العريش شرقاً  وحتوى معادن املونازيت )معدن يحتوى 

على اليورانيوم املشع( ، واألملنيت  و الزركون )معدن لعنصر الزركونيوم(، ويستخدمان فى صناعة 

السيراميكات.  

عمل النهر فى مراحله اخملتلفة : 

لكل نهر دورة تشمل التغيرات اخملتلفة التى تطرأ عليه وتشمل عدة  مراحل هى  مرحلة  الشباب 

ثم النضوج ثم الشيخوخة ثم مرحلة التصابى أحيانا.

 Youth Stage 1( مرحلة الشباب(

يشتد فيها حفر اجلداول والوديان والفروع و ميتاز النهر فيها  بسرعة  تياره وعدم إنتظام إنحداره 

ويزداد فيها النحت ويقل الترسيب مما يؤدى إلى تكون البحيرات و مساقط املياه)الشالالت( و تتسع 

األخاديد إلى وديان ويكون قطاعه على شكل V ضيقة و تظهر فى هذه املرحلة ظاهرة  أسر األنهار 

River Capture والتى تنشأ من تفاوت األفرع فى النحت و بذلك يكون مستوى ماء الفرع ذو النحت 

القوى اقل فى مستواه من الفرع اآلخر و يعتبر مصبا له و هكذا يأسره، وفى نهاية هذه املرحلة 

يصبح مستوى إنحدار النهر كبيراً.

  Stage Of Maturity 2( مرحلة النضوج(

يتسع الوادى إلى اقصى مدى و يصير قطاعه على شكل          متسعة ويتساوى فيها معدل 

النحت و الترسيب تقريباً و تكثر فى هذه املرحلة التعرجات وااللتواءات النهرية سالفة الذكر و 

كذلك البحيرات القوسية Oxbow و تختفى الشالالت )مساقط املياه (.

 Stage Of Old Age  3( مرحلة الشيخوخة(

يقل إنحدار النهر و بذلك تقل سرعة سريان املاء فية مما يقلل قدرته على النحت  ويزداد الترسيب 

وتسمى املنطقة التى يؤول إليها مجرى النهر بالسهل املنبسط و يسمى النهر شيخاً و يكون 

قطاع النهر على شكل قوس             ويقل التقوس كلما اقتربنا من املصب.

)4( مرحلة تصابى األنهار )إعادة الشباب(

هناك عوامل چيولوچية تعيد إلى األنهار شبابها كما كانت بعد أن تبلغ مرحلة الشيخوخة 

ويحدث ذلك عندما تنشأ حركات أرضية رافعة قريباً من منطقة املنبع أو عند اعتراض مجرى النهر 
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طفوح بركانية فيزداد إنحدار مجرى النهر و بالتالى تزداد سرعة تيار املاء  فيبدأ النهر فى النحت 

من جديد فى مجراه و يستأنف النهر تعميق مجراه بينما يقل التآكل اجلانبى أو يتوقف نهائياً 

ويصبح قطاعه على شكل شرفات نهرية.

قطاع النهر أو البروفيل : ويالحظ أن شكل القطاع أو البروفيل يتغير بتغير عمر النهر .

• النهر ينحت فى مجراه بشدة عند املنبع و يساعد ذلك عوامل التعرية فى هذه األماكن الرطبة 

V ويصبح قطاعه شكل

• أما عند املصب يصبح مستوى القطاع قريباً من املستوى االفقى أى فى مستوى سطح البحر 

يكون قطاع النهر على شكل قوس             

Underground Water  5( املياه األرضية( 

أو  األمطار  مياه  ومصدرها  األرض  سطح  حتت  املوجودة  الصخور  مسام  فى  املوجودة  املياه  وهى 

اجلليد التى تتسرب إلى األرض عن طريق مسام 

الصخور أو الشقوق والفجوات والفواصل التى 

السطح  إلى  يتصاعد  املياه  هذه  وبعض  بها 

طريق  عن  أو  الشعرية  اخلاصية  بواسطة 

االمتصاص بواسطة جذور النباتات. 

املياه   مبنسوب  التربة  ماء  مستوى  ويسمى 

Water Table  وهو مستوى املياه الذى تتشبع 

أسفله جميع املسام والشقوق والفراغات باملاء كما يختلف عمق هذا املستوى فيكون قريباً من 

السطح عند البحار واألنهار واألماكن كثيرة األمطار و يبعد عن السطح فى املناطق اجلافة. 

حركة املياه األرضية :   

املياه األرضية دائمة احلركة و يتحكم فى حركتها عدة عوامل أهمها :

•  نوع الصخور من حيث حجم حبيباتها وشكلها وطريقة ترسيبها واملواد الالحمة لها.  

والفراغات  والشقوق  للمسام  املئوية  النسبة  هى  )املسامية   Porosity الصخور  مسامية   •

Permeability )النفاذية هى قدرة الصخر على  املوجودة داخل الصخر وبني احلبيبات( و النفاذية  

أو مقدار سهولة حركة املياه خالل مسام الصخر( وتعتبر الصخور الرسوبية املسامية  اإل نفاذ 

والغاز  والبترول  اجلوفية  املياه  خلزن  الصخور  أفضل  من  اجليرى  واحلجر  والرمل  الرملى  احلجر  مثل 

الطبيعى.

من�صوب املياه

من�صوب املياه
طبقات غري م�صبعة باملاء

طبقات م�صبعة باملاء

نهر
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• امليل العام للطبقات احلاوية عليها.

• التراكيب الچيولوچية اخملتلفة كالطيات والفوالق و الفواصل والعروق.

العمل الچيولوچى للمياه األرضية

ينقسم العمل الچيولوچى للمياه األرضية إلى : 

1- العمل الهدمى

أ( العمل الهدمى الكيميائى :

• يكون العمل الهدمى للمياه األرضية كيميائياً غالباً نظراً ملا حتتويه هذه املياه من  ثانى أكسيد 

اجليرية فتساعد على تكوين  الصخور  ذوبان  امالح حامضية مذابة حيث تعمل على  و  الكربون 

املغارات.

ب( العمل الهدمى امليكانيكى :

قد يكون العمل الهدمى ميكانيكى عندما تتشبع كتل الصخور املساميه باملياه األرضية فتؤدى 

الى إنهيار كتل الصخور على جوانب السفوح اجلبلية.

2- العمل الترسيبى

بثانى  احململة  األرضية  املياه  بفعل  اجليرية  املواد  ذوبان  نتيجة  أ( 

والكهوف  املغارات  داخل  احملاليل  هذه  فتترسب  الكربون  أكسيد 

مكونة: 

• الهوابط Stalactites : رواسب من مواد جيرية تتدلى من سقف 

املغارة.

• الصواعد Stalagmites : رواسب من مواد جيرية تنمو من أرضية 

املغارة.

ب( تذيب املياه القلوية أو اخملتلطة باالحماض العضوية كثيرا من املواد كالسيليكا والتى حتل 

محل املواد اجليرية فى تكوين احلفريات ومحل األلياف فى تكوين األشجار املتحجرة وبذلك تعتبر 

هذه العملية عمل هدمى وترسيبى للمياه األرضية.  

Seas and Oceans 6( البحار واحمليطات(

تؤثر البحار و احمليطات فى كل ما يحيط بها من القشرة األرضية بواسطة حركة مياهها املستمرة  

واملسببة لألمواج وكذلك حركة املد و اجلزر و التيارات البحرية و تأثير البحار فى عملية الهدم أقل 

من تأثيرها فى عملية البناء و الترسيب.

�صكل ال�صواعد و الهوابط
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)أ( العمل الهدمى للبحار

يتوقف العمل الهدمى للبحار أساساً على احلركة املستمرة  للمياه ويتأثر بعدة عوامل وهى :

1- حركة األمواج : تنشأ األمواج نتيجة هبوب الرياح فى إجتاه معني و تختلف تأثير الرياح الهدمى 

طبقاً لقوة الرياح و إجتاهها حيث تكون قوة األمواج فى احمليطات والبحار املفتوحة أكبر من قوتها 

فى البحار املغلقة كالبحر األبيض املتوسط و يكون تأثير هذه األمواج أشد عندما تكون محملة 

بفتات منقولة إليها ، و تعمل األمواج على تآكل الشواطئ وتنقل الفتات إلى املياه العميقة فى 

أو موازية للساحل لتترسب فى مناطق أخرى وبذلك تعمل األمواج كعامل تعرية وعامل  البحر 

ترسيب.

2- إختالف صالبة الصخور : كما تختلف درجة مقاومة الصخور بناء على نوعها حيث تتآكل 

واخللجان  الساحلية  التعرجات  و من هنا تنشأ  بارزة  الصلبة  الطبقات  و تظل  الرخوة  الطبقات 

واملغارات الساحلية.

3- املد واجلزر : يساعد املد واجلزر مثل األمواج على حمل الفتات بعيداً عن الشاطئ ونتيجة لذلك 

تتكون عينات مدرجة على الشاطئ تدل كال منها على منسوب املياه فى وقت املد واجلزر. 

4- التيارات البحرية : تتكون التيارات البحرية نتيجة تغير درجة كثافة املاء بتغير درجة احلرارة 

اختالف  نتيجة  امللوحة  درجة  بتغير  وكذلك  القطبية  املناطق  فى  االستوائية عنها  املناطق  فى 

معدل البخر ويكون من نتيجة النحت البحرى تكوين اجلروف  Cliffsعلى الساحل أو تكوين املغارات 

الساحلية واخللجان. 

)ب( العمل البنائى للبحار  )الترسيب( يترسب فى البحار واحمليطات كل ما تنقله إليها األنهار 

تترسب  حيث  معينة  مبواصفات  الترسيب  ويكون  الصخور  فتات  من  اخملتلفة  والعوامل  والرياح 

اجلالميد واحلصى على الشاطئ وتترسب املواد األصغر حجما كلما بعدنا عن الشاطئ وبذلك جند 

أن الترسيب يتم عند أعماق مختلفة لكٍل منها رواسب خاصة بها ، وهذه املناطق هى :

  Littoral Zone 1( املنطقة الشاطئية(

 Spits تتراكم فيها اجلالميد و احلصى و الرمال اخلشنة وتتأثر بحركة املد واجلزر كما تنشأ األلسنة

كبروز أرضى عند البحر نتيجة تقابل تيارين يسيران فى االجتاه املعاكس تقريباً فتترسب الرمال 

التى كان يحمالنها عند خط احتكاكهما وقد يتكون هذا اللسان عند مصب النهر كاأللسنة 

التى متتد شمال بحيرة املنزلة أما احلواجز Barrier فهى ألسنة عند اخللجان وقد تسدها مكونة 

جزء مائى شبه مغلق على شكل بحيرة مثل بحيرة مريوط وإدكو.
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Shallow Water Zone  2( منطقة املياة الضحلة(

هى منطقة الرف القارى Continental Shelf ومتتد من املنطقة الشاطئية حتى عمق 200  متر ، 

احلياة مزدهرة فى هذه املنطقة ومياهها تتأثر بحرارة اجلو والضوء وتشتمل هذه املنطقة رواسب 

من احلصى والرمال قرب املنطقة الشاطئية ثم الرواسب الطينية كالطمى والطني جتاه الداخل 

باإلضافة إلى الرواسب اجليرية الناجتة من تراكم محارات احليوانات بعد موتها .

Bathyal Zone 3( منطقة حافة األعماق(

 ،  ً هى منطقة املنحدر القارى Continental Slope ويتراوح عمقها من 200 إلى 2000 متر تقريبا 

وهى منطقة هادئة القاع ، منخفضة احلرارة ، الينفذ الضوء إلى القاع ، رواسبها دقيقة احلبيبات 

وهى غالبا رواسب طينية حاوية على رواسب دقيقة عضوية جيرية وسليسية وهى بقايا كائنات 

دقيقة كالفورامنيفرا والدياتومات والراديوالريا.

Abyssal Zone 1( منطقة األعماق السحيقة(

هى منطقة األعماق السحيقة ويزيد عمقها عن  2000 متر و تكون حرارتها ثابتة تكاد تقترب من 

 Red الصفر تخلو رواسبها من الفتات املنقولة بواسطة الرياح و األنهار ، حتتوى على طني احمر

Clay وهو من رواسب بركانية، كما حتتوى على رواسب دقيقة عضوية جيرية وسليسية و هى بقايا 

كائنات دقيقة كالفورامنيفرا والدياتومات. 

مناطق الرت�صيب املختلفة فى البحر اأو املحيط.)فرز الروا�صب تبعا للحجم
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Lakes 7( البحيرات(

أو  الترسيب  أو لكثرة  املاء  املالح و هى غالبا ما تندثر نتيجة لبخر  أو  هى أحواض للماء العذب 

تسرب املياه فى مسام الصخور.

تقفل  حواجز  ترسب  أو  املرجانية  الشعاب  منو  نتيجة  البحار  شواطيء  قرب  البحيرات  تنشأ 

اخللجان أو تنشأ على اليابسة نتيجة تراجع ماء البحر أو هبوطه ثم حتول مجارى األنهار والسيول 

إليه أو تنشأ فى فوهات البراكني التى خمدت ثم امتآلت مبياه األمطار والسيول. تنقسم رواسب 

البحيرات إلى :

1- رواسب البحيرات امللحية : تشمل اجلبس و الهاليت )ملح الطعام( كما هو احلال فى بحيرة 

ادكو أو كربونات الصوديوم وكربونات املاغنسيوم كما هو فى بحيرات وادى النطرون .

الطني  حبيبات  و  البحيرة  شاطىء  قرب  والرمال  احلصى  تشمل   : العذبة  البحيرات  رواسب   -2

الدقيقة فى وسطها خالف بقايا احليوانات والنباتات و قواقع املياه العذبة .

التربة ومكوناتها

السوائل  بقايا مواد عضوية متحللة وبعض  و  التربة عادة من خليط من مواد معدنية  تتكون 

والغازات والكائنات احلية. وتنشأ هذه التربة من تفتت الصخور السطحية وتآكلها بفعل عوامل 

التجوية اخملتلفة وتأثير الكائنات ويتوقف سمك التربة على تأثرها بعدة عوامل هى :

• التركيب الكيميائى واخلواص الطبيعية للصخور األصلية.

• شدة تأثير عوامل املناخ اخملتلفة.

• تأثير الكائنات احليه.

• العامل الزمنى. 

وتنقية  تخزين  على  وتعمل  النباتات  لنمو  املناسبة  الطبقة  فهى  الفوائد  من  العديد  وللتربة 

احلشرات  من  الكثير  ملعيشة  ومالئمة  امليتة  الكائنات  لتحليل  مناسب  ووسط  اجلوفية  املياه 

واحليوانات.   
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التربة الناضجة :

وقد ثبت من الدراسات املستفيضة أن التربة الناضجة 

أجزاء  ثالثة  من  وتتكون  طويلة  زمنية  فترة  فى  تتكون 

رئيسية.

العضوية  املواد  بوفرة  ميتاز  و   : التربة  سطح  )أ(  نطاق 

الناجتة من حتلل الكائنات احلية.

نطاق )ب( حتت التربة : وميتاز بكونه مؤكسدا وقد يحتوى 

على رواسب ثانوية من الرمل والطمى مختلطة ببعض 

الرواسب املعدنية التى تسربت من التربة أعالها.

نطاق )ج( املنطقة فوق الصخر األصلى مباشرة: وتطرأ 

عليها تغيرات قليلة و تتكون من مواد صخرية متماسكة 

تخترق  ال  النبات  وجذور  التربة  منها  تكونت  مفككة  أو 

هذه الطبقة. 

أنواع التربة

)1( التربة الوضعية : حيث تتكون فى مكانها من نفس الصخر الذى أسفلها و متتاز بأنها تشبة 

نوع  بإختالف  التشابه  و تختلف درجة  الكيميائى  التركيب  الذى تقع فوقه فى  الصخر األصلى 

الصخر  إلى  تصل  حتى  النسيج  بتدرج  ميتاز  التربة  من  النوع  هذا  أن  يالحظ   كما  اجلوى  التأثير 

األصلى . مثال جند الصخر األصلى تعلوه منطقة تشقق ثم منطقة جالميد حادة احلواف ثم حصى 

حاد الزوايا ثم تربة خشنة ثم التربة الناعمة السطحية . 

)2( التربة املنقولة : وهى التى تفككت فى مكان ثم نقلت إلى مكانها احلالى وهى بطبيعة احلال 

تختلف فى أغلب األحوال عن الصخر الذى تعلوه من جهة التركيب الكيميائى واملعدنى لذلك جند 

أحياناً  تربة طينية تعلو صخر رملى أو تربة رملية فوق صخر جيرى وتختلف كذلك فى النسيج 

فال يوجد النسيج املتدرج ويوجد احلصى مستدير الزوايا . وتتعرض التربة دائما لعوامل التعرية 

والنقل اخملتلفة.

قطاع راأ�صى فى الرتبة النا�صجة

نطاق )اأ(
 �صطح 
الرتبة

نطاق )ب( 
حتت 
الرتبة

نطاق )ج( 
فوق 

ال�صخر 
الأ�صلى

ال�صخر 
الأ�صلى
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اأ�سئلة
1- قل ما تعرفه عن : املصطبة ـ الغر ود ـ مخروط السيل ـ مرحلة تصابى األنهار   

2- اشرح تأثير الرياح الهدمى ؟ 

3- ماذا يقصد بالهوابط و الصواعد وكيف تكونت؟ 

4- ما الفرق بني عملية النقل فى كل من السيول و األنهار ؟ 

أذكر ذلك  والنقل،  البناء  و  الهدم  العوامل اخملتلفة مثل  5- سطح األرض يعتبر مسرحا لفعل 

بالتفصيل .

6- ما التربة و ما أنواعها ؟ 

7- عرف التجوية؟ أذكر أنواع التجوية.

8- ماهى التجوية امليكانيكية؟ اشرح العوامل املؤثرة عليها.

9- اجلرانيت صخر نارى جوفى. 

أ(  اذكر املعادن التى يتركب منها 

ب( اشرح أثر التجوية الكيميائية على كل معدن من معادنه 

10- اكتب عن النقل بالرياح. ماهى أهم رواسب الرياح؟

11- قارن بني :

أ - التجوية الكيميائية والتجوية امليكانيكية. 

ب - التميؤ والتحلل. 

جـ - العمل الهدمى لألمطار والعمل الهدمى للمياه األرضية. 

د - احلاجز واللسان. 

هـ -  مظاهر النهر الناضج ومظاهر النهر الشاب.

 12- علل ملا يأتى : 

أ - بعض األنهار لها دلتاوات والبعض ليس به دلتاوات.

من  مصنوعة  آثار  بها  واملوجودة  الرطبة  املناطق  فى  كوقود  الفحم  استخدام  عدم  يجب   - ب 

احلجر اجليرى.

جـ - الكوارتز يقاوم التجوية الكيميائية. 

د - لرواسب الدلتا الشاطئية أهمية اقتصادية.
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الـــعـــلـــوم الــبـيــئـيـة

الـــجـــزء الثانى
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2

الباب الأول 
مفاهيم بيئية

 أهداف الباب األول : - 
 بعد األنتهاء من دراسة هذا الباب يصبح الطالب قادرا على أن :

1- يعرف مفهوم البيئة

2- يحدد مكونات البيئة التي يعيش فيها 

)Environment  ( ومفهوم البيئة ) Ecology ( 3- يقارن بني مفهوم االيكولوجى

4 - يذكر أهداف علم البيئة

5 - يقدر دور علماء البيئة.

6 - يقترح طرقا حلماية البيئة وترشيد االستهالك.

7- مييز العالقة بني الكائنات احلية واألغلفة الثالث ) اليابس ، املائي ، الهوائي ( .

8 - يذكر خصائص النظام االيكولوجي .

9 - يفسر أسباب وأهمية تعقيد النظام االيكولوجي .

10- يقارن بني السالسل الغذائية البحرية والسالسل الغذائية الصحراوية .

11 - يوضح تأثير الضوء في حياة الكائنات احلية .

 12 - يوضح تأثير درجة احلرارة في حياة الكائنات احلية .

 13 - يفسر اختالف درجة امللوحة في البحار اخملتلفة .

14- يشرح االستقرار احلراري للمناطق الساحلية .

15 - يفسر اللون األزرق ملياه البحار .

16 - يفسر بعض املشكالت التي تواجه الكائنات احلية في بيئاتها .

17- يفسر العالقة بني وفرة املغذيات ووفرة اإلنتاج السمكي . 

18- يشرح أسباب املشكالت البيئية في القرن احلادي والعشرين .

19- يتعرف مفهوم كال من املصطلحات اآلتية : 

التجرثم - التحوصل - البيات الشتوي - اخلمول الصيفي 

20 - يشرح العالقة بني مكونات النظام االيكولوجي وسريان الطاقة ودوران املواد . 

21- يرسم مخطط لتوضيح كيفية دوران املادة وسريان الطاقة فى النظام االيكولوجي .

22 - يحلل بعض الرسوم مثل هرم الطاقة وشبكة الغذاء
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مفهوم البيئة 
يختلف مفهوم البيئة حسب طبيعة الشخص املتعامل معها فهناك بيئة زراعية 

وبيئة صناعية وبيئة ريفية وبيئة حضرية وبيئة جتارية إلى غير ذلك من البيئات ولكن ما 

البيئة علمياً ؟ 

هى كل ما يحيط باإلنسان من مكونات حية أو غير حية يؤثر فيها ويتأثر بها.

والثقافية  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  املكونات  البيئة  مفهوم  ويضم 

جوانب  ثالث  تشمل  وهى  البعض  مع  بعضها  يتفاعل  التى  والسياسية  واالقتصادية 

رئيسية تتناول : -

1- البيئة الطبيعية : التى يشترك فيها اإلنسان مع سائر الكائنات احلية. 

2- البيئة االجتماعية : التى يشترك اإلنسان فيها مع أقرانه من بنى البشر. وتشمل 

واملنشآت  اجملتمع  أفراد  بني  العالقات  إلدارة  اإلنسان  أقامها  التى  املؤسسات  مجموعة 

التى شيدها فيها.  

3- البيئة التكنولوجية : التى صنعها اإلنسان بعلمه وتقدمه ، مثل املصانع واملدارس 

والطرق وشبكات الرى والصرف والسدود واخلزانات للحفاظ على املاء ومراكز انتاج الطاقة 

وغير ذلك.

إلى  امتد  وإمنا  فقط  احمللية  البيئة  على  مقصورا  يعد  فلم  البيئة  مفهوم  اتسع  وقد 

اإلقليمية ثم العاملية حتى شمل الكون كله.

علوم البيئة :
1- علم االيكولوجى Ecology : يعنى دراسة ما يحدد احلياة وكيفية استخدام الكائن 

يونانيني  مقطعني  من  مكونة  إيكولوجى  وكلمة   ، يعيش  حيث  له  متاح  هو  ملا  احلى 

)Oikos( وتعنى مكان املعيشة ،)Logus( وتعنى دراسة ، وقد أطلق هذه التسمية العالم 

األملانى هيكيل Haekel سنة 1869م .

2- علم البيئة Environmental Science : فيعنى بدراسة التفاعل بني احلياة ومكونات 

البيئة ، أى أنه يتناول تطبيق معلومات فى مجاالت معرفية منها الفيزيائية والكيميائية 
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استثمارها  ، وحسن  البيئة  باحملافظة على  تهتم  وهى   ، واالقتصادية  واالجتماعية  والبيولوجية 

وعدم إهدارها كما يعنى بوقاية اجملتمعات من اآلثار الضارة التى حتدث بفعل الطبيعة ، أو نتيجة 

لتعامل اإلنسان غير السوى مع البيئة .

الغالف احليوى :
على  احلياة  فيه  توجد  الذى  احليز  هو 

املسافة بني  وهو ميتد فى   ، األرض  سطح 

ارتفاع  أعلى  حتى  البحار  فى  عمق  أكبر 

أقصى  يزيد  وال   ، حياة  بينهما  اجلبال  فى 

ويشمل   ، تقريبا  كم   14 عن  له  سمك 

احلية  الكائنات  جميع  احليوى  الغالف 

وأجزاء من القشرة األرضية والغالف املائى 

والطبقات السفلى من الغالف الهوائى ، وهى توفر الشروط والظروف املالئمة حلياة هذه الكائنات 

احلية على األرض ، ولكى يستفيد منها اإلنسان يجب أن يسير فى ثالث خطوات وذلك باكتشاف 

فائدة لهذا املكون ، ثم يخترع وسيلة للحصول عليه ويطورها ثم يسعى لكى يجعله مورد دائم 

أو ثروة متصلة.     

يتكون الغالف احليوى من عدة وحدات أو نظم كل منها يسمى نظام إيكولوجى أو بيئى ، لذلك فإن 

وحدة بناء الغالف احليوى هى النظام االيكولوجى أو البيئى ) Ecosystem ( ومن أمثلة تلك النظم : 

الغـابة والصحـراء والواحة والنهر والبحر .. إلخ. ويطلق اسم “ نظام ايكولوجي” لوصـف كل 

ما يتعلـق بالكـائنات احلية واملكـونات غيـر احليـة من تفاعالت وتبـادالت فى حيز محدود من 

الطبيعة .

 وقد أصبحت النظم اإليكولوجية موضع اهتمام العلماء دون إغفال لدراسة الكائن احلى سواء 

البيئة فما تسفر عنه دراسة أى كائن حى تزيد من فهمنا لدراسة  وأثره فى  أو حيواناً  كان نباتا 

النظام اإليكولوجى ، والتحدى الذى يواجهه اإليكولوجيون اليوم هو محاولة معرفة ما يدور فى 

النظم البيئية وكيف تتغير هذه النظم مبرور الزمن. والواقع انه حتد كبير ، فما يتم فى الطبيعة 

هو أمر على جانب كبير من التعقيد ألن االنسان جزء من النظام اإليكولوجى ، وله تأثير آخذ فى 

االزدياد ودراسة النظم اإليكولوجية وعالقتها باإلنسان شديدة األهمية ألن حياتنا متوقفة على 

سالمة هذه النظم .

الغالف احليوى وعالقته بالأغلفة الأخرى
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خ�صائ�ص النظام البيئى ) املنظومة البيئية (
 بالرغم من اختالف النظم اإليكولوجية إال إنها جميعا تتميز مبا يأتى : 

أوال - تعدد املكونات :

 يتكون النظام اإليكولوجى من مكونات غير حية حتدد نوع احلياة التى ميكن أن توجد 

فى النظام ، وكائنات حية تؤثر فى البيئة وتتأثر بها وتعتبر هذه املكونات جميعها عوامل 

مميزة للنظام اإليكولوجى ، ومعنى هذا أن هناك نوعني من العوامل :  

1- عوامل غير حية Non-living Factors وتضم ما يلى : 

والرياح  والضوء  كاحلرارة  املناخ  عوامل  هى   :  Physical Factors فيزيائية  عوامل   ) أ   (

واملوقع من سطح البحر وخط العرض .......ألخ

) ب ( عوامل كيميائية Chemical Factors: هى عوامل تتناول اجلانب الكيميائى كأثر 

زيادة أو نقص بعض العناصر واملركبات الكيميائية ، احلامضية ، القاعدية وأمالح التربة 

.......ألخ

 : Living Factors 2- عوامل أحيائية

البعض وفى  وتأثيراتها فى بعضها  النظام  املوجودة فى  الكائنات احلية  تضم جميع 

البيئة بوجه عام ، يالحظ أن الكائنات احلية فى أى نظام إيكولوجى تضم ثالث مجموعات 

من الكائنات وهى : 

) أ ( كائنات منتجة للغذاء Producers: هى النباتات اخلضراء التى حتول طاقة الشمس 

 . الضوئى  البناء  عملية  طريق  عن  الغذاء  فى  مدخرة  كيميائية  طاقة  إلى  اإلشعاعية 

وتعتمد سائر الكائنات احلية على النباتات اخلضراء بصورة مباشرة وغير مباشرة . 

) ب ( كائنات مستهلكة للغذاء Consumers : هى الكائنات التى تعتمد على النباتات 

اخلضراء كغذاء لها ، وبعضها يتغذى مباشرة على النباتات ) حيوانات عشبية ( والبعض 

آكالت   - مفترسة   حيوانات   ( النبات  على  تغذت  أن  سبق  حيوانات  على  يتغذى  اآلخر 

اللحوم( .   
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) ج ( كائنات محللة Decomposers : هى كائنات مجهرية تتخذ من أجسام النباتات واحليوانات 

امليتة غذاء لها ، فتحلل هذه األجسام مستمدة منها الطاقة ومخلفة أمالحا ومواد أخرى تعود 

إلى التربة . 

البكتريا  احملللة  الكائنات  أمثلة  من 

أى  فى  متثل  وهى  الرمية  والفطريات 

فبدونها  الطبيعة  حارس  بيئى  نظام 

والنباتات  احليوانات  بقايا  حتلل  يتم  ال 

كما أن الكائنات احملللة هى التى تطلق 

مركبات عناصر ) الكربون ، الفوسفور 

التربة  إلى  وغيرها...(  النيتروچني   ،

بذلك  لتؤمن  استخدامها  يعاد  حيث 

وهذه  اإليكولوجي.  النظام  استمرار 

العوامل جميعها - احلية وغير احلية - ليست منعزلة بعضها عن البعض اآلخر إذ أن  جميعها 

فى تفاعل مستمر ، وهى بذلك تشكل كيانا متوازناً وتعطى جانبا كبيراً من االستقرار ، ونتناول 

بعد دراسة باقى اخلصائص عاملني من هذه العوامل هما على سبيل املثال الضوء ودرجة احلرارة 

كال  على حده ، ولكن يجب أن نتذكر دائما أن أى كائن حى يعيش فى نظام بيئى معني يتأثر به 

ويؤثـر فيه بدرجـات مختلفـة  ويستجيب جلميع العوامل فى نفس الوقت كما يؤثر بدوره فى 

تلك العوامل  بدرجات مختلفة 

ثانًيا - تشابك العالقات :

 يكون أى نظام بيئى على جانب من التعقيد وذلك 

وكائنات  وكيميائية  فيزيائية  عوامل  من  يحويه  ملا 

بني  ومتشابكة  متبادلة  وعالقات   ، متنوعة  حية 

العوامل  وبني   ، جهــة  من  احلية  الكائنات  هذه 

غير احلية من جهة أخرى ، ومعنى هذا وجود شبكة 

وهذا   . البيئى  النظام  داخل  الغذائية  العالقات  من 

التعقيد هو أحد العوامل األساسية فى سالمة كل 

نظام بيئى . إذ أنه يحد من أثر التغيرات اإليكولوجية 

منوذج لكائنات ومكونات النظام اليكولوجى
 وعالقتها ب�سريان الطاقة ودوران املواد

�سبكة غذائية
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، أما إذا تتابعت التغيرات البيئية فإنها حتدث خلخله فى توازن النظام البيئى واستقراره 

لفترة تطول أو تقصر حسب مسببات هذا التغير 

ثالثا : االستقرار مع القابلية للتغير:                                       

تغير  أى  بعد  األول  وضعه  إلى  العودة  على  قدرته  البيئى  النظام  باستقرار  يقصد    

يطرأ عليه ، وذلك دون حدوث أى تغير أساسى فى تكوينه ، وتتجه النظم البيئية إلى 

 ، املتبادلة  عالقاتها  من  يزيد  البيئى  للنظام  املكونة  األنواع  تعدد  ألن  وذلك  االستقرار، 

وبالتالى استقرار النظام البيئى وبالتالى التوازن الطبيعى البيولوجى داخله . فإذا حدث 

تغير بسيط فى بعض العوامل فإن النظام البيئى يتأثر بهذا التغير ولكن سرعان مايعود 

إلى االستقرار، أما إذا كان التغير كبيرا فإنه يؤدى إلى اإلخالل بتوازن النظام البيئى القائم 

ثم حدوث توازن آخر جديد بعدالتغير .

رابعا - استخدام الفضالت : 

 من خصائص النظام البيئى أنه يستخدم فضالته ، فإذا أخذنا النظام البيئى البحرى 

كغذاء  حتللها  بعد  تستعمل  عضوية  فضالت  تخرج  األسماك  أن  جند  فإننا  كمثال  

للطحالب التى تتغذى عليها األسماك وهكذا ال تبقى هذه الفضالت فى ماء البحر الذى 

يظل محتفظا بصفاته كما أن الكائنات احلية البحرية تخرج غاز ثانى أكسيد الكربون 

فى عملية التنفس فتستخدمه النباتات البحرية فى عملية البناء الضوئى الذى ينتج 

عنها باإلضافة إلى املواد العضوية غاز األكسجني الالزم لعملية التنفس ... وهكذا تظل 

نسبة الغازين ثابتة فى املاء . 

اآلن بعد أن درسنا خصائص النظم البيئية ندرس أثر عاملني من العوامل الفيزيائية 

غير احلية فى النظام البيئي

 الشمس مصدر الضوء واحلرارة ، وكالهما من العوامل الفيزيائية غير احلية فى النظام 

احملسوس  اجلزء  فهى  احلرارة  أما   ، الشمس  طاقة  من  املرئى  اجلزء  هو  فالضوء   ، البيئى 

منها. 
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1- الضوء وتأثيره البيئي

يعتبر الضوء من أهم العوامل املؤثرة فى النبات واحليوان كما يتضح فيما يلى : 

) أ ( الضوء وعملية البناء الضوئى  :

فان  الضوء  توفر  فإذا  الضوء  إال فى وجود  النباتات اخلضراء  الضوئى فى  البناء  تتـم عملية  ال   

الكـلوروفـيـل ميتـص املوجـات الضـوئية التـى تـقـع أطـوالها بني )390 - 780 نانـومتـر( 

لتقوم البالستيدات اخلضراء بعملية صنع الغذاء ، وفى هذه العملية يتم حتويل الطاقة الضوئية 

إلى طاقة كيميائية وهى األساس الذى تستمد منه الكائنات املستهلكة واحملللة ما حتتاج إليه 

من غذاء لتوليد الطاقة ) النانومتر=1× 10-9متر ( 

) ب ( الضوء وعملية االنتحاء :

 االنتحاء هو احلركة املوقعية للنبات دون انتقال النبات من مكانه نتيجة للنمو فى اجتاه يحدد 

موقع املؤثر من النبات ، فإذا كان اجتاه النمو نحو املؤثر كان االنتحاء ايجابيا ، أما إذا كان النمو فى 

عكس اجتاه املؤثر ، أى بعيد عنه ، كان االنتحاء سلبيا .

وقد سبق لك أن درست أن ساق النبات منتحية ضوئية موجبة ، وهذا االنتحاء يرجع إلى استطالة 

، نظرا ألن تركيز  خاليا الساق البعيدة عن الضوء بدرجة أكبر من خاليا الساق املواجهه للضوء 

املضئ فتستجيب  اجلانب  أعلى من  املظلم يكون  اجلانب  ( فى  للنمو  احملفزة  املواد   ( األكسينات 

خاليا الساق للنمو بصورة أكبر فى الظالم عنها فى الضوء.

) ج ( الضوء واإلزهار فى النبات :

 مير النبات أثناء منوه مبرحلتني متتاليتني هما :

والساق  اجلذر  فيتكون  البذور  إنبات  عند  اجلنني  خاليا  تنقسم  وفيها   : اخلضرى  النمو  مرحلة   

واألوراق .

 ومرحلة اإلزهار واإلثمار : وفيها تتكون األزهار ثم الثمار وتبدأ بعد فترة من النمو اخلضرى نتيجة 

حدوث تفاعالت داخلية عديدة، وهاتان املرحلتان تتأثران بعوامل النظام البيئى ، فقد تكون هذه 

العوامل مالئمة حلدوث املرحلتني، أو قد تكون مالئمة حلدوث النمو اخلضرى دون اإلزهار. 

ونذكر على سبيل املثال نبات القمح الذى يزرع عادة خالل شهرى أكتوبر ونوفمبر فيزهر و يثمر 

فى شهرى  مارس وإبريل . فإذا زرع القمح خالل شهرى فبراير ومارس فانه ينمو خضريا فقط دون أن 

يزهر وذلك لعدم مالئمة العوامل البيئية للتغيرات الداخلية الالزمة لكى يصل النبات إلى مرحلة 

أساسى  عنصر  يعد  النبات  لزراعة  املناسب  الضوئى  التواقت  أن  املثال  هذا  من  ويتضح   . اإلزهار 

لإلزهار واإلثمار بعد وقت مناسب ، ويقصد بالتواقت الضوئى للنبات العالقة بني فترة اإلضاءة التى 
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يحصل عليها النبات وفترة اإلظالم التى يتعرض لها بعد ذلك بالتعاقب كل 24 ساعة ، 

وتقسم النباتات من حيث عالقتها بالتواقت الضوئى إلى نباتات حتتاج إلى فترة إضاءة 

طويلة وفترة إظالم قصيرة ، وأخرى حتتاج إلى عكس ذلك ، وثالثة ال تتأثر كثيرا بطول أو 

قصر فترة اإلضاءة أو اإلظالم املتعاقبتني .  

) د ( الضوء وتوزيع الكائنات احلية :

 الضوء من أهم العوامل املؤثرة فى توزيع الكائنات احلية فى املاء واليابسة.

1 - فى املاء يحدد العمق الذى يصل إليه الضوء وجود نوعيات معينه من الكائنات   

حيث جند أن الطحالب مثال تختلف فيما بينها فى حاجتها إلى نوعية وكمية الضوء 

الالزم للقيام بعملية البناء الضوئى ، فمثال :

 حتتاج الطحالب احلمراء مثال إلى كمية ضوء قليلة نسبيا ولهذا تستطيع أن تكون 

غذائها حتى عمق 25 مترا ، أما الطحالب البنية فإنها ال تستطيع أن تكون غذائها عند 

عمق أكثر من 15 مترا فى حني أن الطحالب التى تثبت نفسها فى القاع وطرفها اآلخر 

سائب تستطيع أن تنمو عند عمق 120 متر.

عند  تعيش  أن  العذبة  املياه  فى  الوعائية  النباتات  فيه  تستطيع  ال  الذى  الوقت  فى   

عمق أكثر من عشرة أمتار. ومعنى هذا أن الضوء يتحكم فى توزيع الكائنات احلية عند 

مختلف األعماق .

 2 - على اليابسة يظهر أثر الضوء فى توزيع الكائنات احلية بوضوح عند املقارنة بني 

منطقتني كما يلى :

• منطقة صحراوية : حيث تتميز بزيادة كمية الضوء ويصاحبها ارتفاع فى درجة احلرارة 

وانخفاض فى الرطوبة النسبية ، وندرة الكائنات احلية مع تكيفها مع ظروف بيئتها من 

حيث شدة احلرارة واجلفاف .

• منطقة غابات استوائية : أما الغابات االستوائية فتمتاز بقلة الضوء أسفل األشجار 

الضخمة نظراً لكثافة نباتاتها وبارتفاع الرطوبة النسبية فيها ، وغنية بالكائنات احلية 

نباتية وحيوانية متكيفة مع هذه البيئة .
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) هـ ( الضوء ونشاط احليوانات :

 لضوء الشمس أثر ملموس فى نشاط احليوانات ، وميكن تقسيم هذا النشاط على أربع فترات 

ضوئية خالل اليوم هى :

• فترة الفجر : وفيها يقل نشاط احليوانات الليلية بصورة تدريجية ثم تعود إلى مالجئها.

• فترة النهار : وفيها تنشط احليوانات النهارية.

• فترة الغسق : وفيها يقل نشاط احليوانات النهارية بصورة تدريجية ثم تعود إلى مالجئها.

• فترة الليل : وفيها تنشط احليوانات الليلية.

تأثيراً ملموساً فى أحياء الشواطئ البحرية التى تتعرض  • هذا وقد ثبت أن لضوء القمر أيضاً 

تعرضها  وتبقى غير نشيطة عند  املد  مياه  تغمرها  تنشط عندما  األحياء  ، فبعض  واجلزر  للمد 

للجزر أثناء انحسار مياه املد. 

) و ( الضوء وهجرة احليوانات :

 الهجرة ظاهرة حيوية ذات طبيعة دورية تتم بانتقال جماعة معينه من احليوانات خالل أوقات أو 

مواسم معينه وتتميز بصفات بيئية دورية تتكرر يومياً أو موسمياً أو سنوياً أو كل بضع سنوات ، 

كما حتدث الهجرة أيضاً بفعل عوامل فسيولوجية داخلية ، وهناك أنواع عدة من الهجرة نكتفى 

بذكر نوعني منها :

احليوانات  ، هجرة  برية وصورتني لهجرة مائية  وندرس فيها صورة لهجرة  اليومية  الهجرة   •

إلى أماكن تغذيته ثم يعود  البرية التى تعيش مجتمعة كما فى العصفور الذى يهاجر يومياً 

إلى عشه ، هجرة الكائنات التى تعيش فى البحار واحمليطات حيث تتحرك األحياء الهائمة فى 

املاء لتصعد إلى السطح أو تهبط إلى القاع يومياً ، فالقشريات الهائمة مثالً تتأثر باألشعة فوق 

البنفسجية فتظل طوال النهار على عمق يقدر بحوالى سبعة وعشرين متراً وتهاجر فى الليل 

إلى السطح ويرجع السبب فى هذه الهجرة إلى تأثير الضوء  وقد يحدث العكس بالنسبة ألحياء 

أخرى ، وتخرج بعض األسماك من املياه العميقة ليالً إلى املياه الضحلة لوضع البيض ثم تعود إلى 

املياه العميقة فى النهار ،

والعمق  الفسيولوجية  احلالة  على  ذلك  ويتوقف  املائية،  احليوانات  استجابات  تتباين  وهكذا 

واملوسم واملرحلة التى مير بها الكائن احلى من تاريخ حياته.

• الهجرة املوسمية التى تشاهد فى السالحف الصحراوية التى تتجمع فى أنفاق طويلة حتت 

األرض فى الشتاء ثم تخرج منها فى فصل الربيع لتعود إليها فى الشتاء التالي، كما تشاهد أيضا 
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فى الطيور بشكل واضح ويعتبر طول فترة النهار )زيادته فى الربيع ونقصه فى اخلريف( 

عامال هاماً فى إطالق الهجرة بشكل منتظم ودورى ، فقد ثبت أن طول فترة النهار يؤثر 

فى نشاط الطيور الذى يؤثر بدوره فى حجم الغدد اجلنسية الذى يزداد بزيادة طول فترة 

النهار ويقل بنقصانها. 

2 - درجة احلرارة وتأثيرها البيئي

 يتجلى تأثير درجة احلرارة فى األحياء بوضوح عندما نقارن بني أحياء تعيش عند أحد 

القطبني وأخرى تعيش فى املنطقة احلارة االستوائية ، أو عندما نقارن بني فاعلية النمو 

والتكاثر فى فصل الصيف وفصل الشتاء .

وتتأثر هذه الفاعلية تأثراً واضحاً إذا كانت درجة احلرارة أقل من الصفر املئوى أو أعلى 

من 50°م غير أن هناك بعض األحياء اجملهرية التى تتحمل درجات حرارة تقل عن الصفر 

وأخرى تتحمل درجات حرارة أعلى من  50°م ، وذلك أن فاعلية الكائن احلى يحددها املدى 

الذى يبقى فيه البروتوبالزم حيا

الكائن  فيه  يعيش  الذى  الوسط  قليال فى  احلرارة غير مناسبة  درجة  وعندما تصبح 

احلى هبوطاً أو صعوداً  فإنه يلجأ إلى السكون ويبدو هذا واضحاً فى تكوين اجلراثيم فى 

حالة البكتيريا أو تكوين احلويصالت فى حالة احليوانات األولية.

 بينما تلجأ بعض احليوانات الفقارية كالبرمائيات والزواحف إلى البيات الشتوى عندما 

تنخفض درجة حرارة الوسط الذى تعيش فيه ، فى حني تلجأ حيوانات أخرى الفقارية 

مثل الرخويات واحلشرات إلى اخلمول الصيفى عند تعرضها للحرارة املرتفعة نسبياً.

 وفى كلتا احلالتني مير احليوان بفترة سكون يكاد ينعدم فيها النشاط احليوى ألجهزة 

اجلسم باستثناء األجهزة الضرورية لبقاء احليوان حيا.

وتلجأ بعض احليوانات األخرى إلى الهجرة ملناطق تكون درجة حرارتها أكثر مالئمة لها.

 واآلن بعد دراستنا ألثر عاملني من عوامل النظام البيئى وهما الضوء واحلرارة نلمس 

مدى ما ميكن أن حتدثه العديد من العوامل البيئية األخرى من أثار على النظام البيئى .

اآلن بعد أن درسنا خصائص النظم البيئية ندرس مثالني منها هما نظام بيئى بحرى 

وآخر برى.

M
r.M

ou
ssa

 A
l S

ay
ed

This is trial version
www.adultpdf.com



العلوم البيئية
12

Marine ecosystem النظام البيئى البحرى
  تغطى مياه البحار واحمليطات واخللجان واألنهار حوالى 72% من سطح األرض فيما يعرف بالغالف 

املائى    ) Hydrosphere ( ونظرا التصال مياه البحار واحمليطات بعضها ببعض فهى تشكل بيئة 

ثابتة نسبياً عن البيئات األرضية التى تتفاوت فى ظروفها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية 

نظرا النفصالها على شكل قارات وجزر متباعدة ، كما أنها تكون بيئات مناسبة لكثير من األحياء 

النباتية واحليوانية والدقيقة.

وميكن دراسة البحار كنظام بيئى متصل كما ميكن دراستها على شكل أنظمة أصغر كالبيئة 

الساحلية أو العميقة أو فى جزء معني من أى بحر أو محيط حسب الظروف فى كل منها ، ويحكم 

النظام البيئى البحرى عامة عدد من العوامل الطبيعية والكيميائية من أهمها ما يلي: 

) أ ( احملتوى امللحى : 

تتفاوت درجة تركيز األمالح املذابة فى مياه البحار حسب كمية األمطار أو املياه الساقطة من 

املصبات أو الثالجات القطبية كما تتأثر بدرجة تبخر املياه بفعل احلرارة السائدة ويبلغ متوسط 

ترتفع درجة  التى  أو اخللجان  البحار  . وهناك بعض  اللتر  35 جرام فى  البحار حوالى  امللوحة فى 

امللوحة فيها إلى 40 جرام/لتر أو أكثر كما فى  البحر األحمر واخلليج العربى بسبب زيادة البخر 

ونقص األمطار أو مصبات األنهار ، وعلى العكس تقل كثيراً درجة امللوحة فى بعض البحار إلى 

20 جم/لتر أو أقل مثل بحر الشمال وبحر البلطيق بسبب نقص البخر وزيادة السيول واألنهار ، 

وهكذا تتفاوت درجة ملوحة البحار تبعاً لظروف املناخ حولها .

ومن أهم األمالح املذابة فى مياه البحار واحمليطات كلوريد الصوديوم وكلوريد املاغنسيوم وكلوريد 

البوتاسيوم  وبيكربونات الكالسيوم وأمالح البروم واليود ، كما يحتوى ماء البحر على نسب قليلة 

جدا من أمالح الفوسفات والنترات واملنجنيز واحلديد والنحاس والنيكل وبعض العناصر املشعة.  

) ب ( وفرة املغذيات : 

تتوفر فى املياه السطحية أمالح الفوسفات والنترات مما يساعد فى تكوين البروتني فى خاليا 

النباتات البحرية ، ويعمل على منو تلك النباتات وتكاثرها . وتدور هذه العناصر بني األحياء واملياه 

فى دورات منتظمة تبدأ بتحررها من أجسام األحياء بعد موتها وترسبها نحو القاع . وكلما كانت 

احلياة  ازدهار  على  يعمل  مما  فيها  املغذية  العناصر  توفر  زاد   ، صاعدة  تيارات  وبها  متحركة  املياه 

النباتية فى طبقات املياه العليا وتزداد احليوانات التى تتغذى عليها وتكثر األسماك تبعا لذلك. 
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ولذا تعد وفرة املغذيات فى أى منطقة بحرية مؤشرا على وفرة اإلنتاج السمكى فيها. 

 ) جـ ( درجات احلرارة : 

التغير فى درجات احلرارة  املاء يتميز بخصائص حرارية ينفرد بها فإن مدى  أن  يالحظ 

صغيراً كما أن هذا التغير يحدث ببطء ويسيطر تباين درجات حرارة مياه احمليطات بني 

املناطق االستوائية والقطبية على توزيع العديد من الكائنات احلية ، حيث تتراوح درجة 

احلرارة حول 30 °م فى مياه البحار الدافئة بقرب خط االستواء وتقل تدريجياً كلما اجتهنا 

شماالً أو جنوباً حتى تصل إلى درجة التجمد عند القطبني ، وتتدرج احلرارة فى الهبوط 

من السطح إلى القاع، حتى تصل إلى 2 درجة مئوية أو أقل وما إن تنخفض درجة حرارة 

املياه السطحية فى املناطق القطبية إلى 3°م حتى يتمدد املاء )متدد شاذ بعكس جميع 

السوائل( وتصبح كثافته أقل فيطفو على السطح ثم يتجمد مما يحافظ على األحياء 

املائية أسفله من التجمد.

 كما يالحظ أن درجة احلرارة فى املياه السطحية تتغير حسب الفصول وتقلبات اجلو 

مياهها  فى  احلرارة  توزيع  أن  مثاال سنجد  البحيرات  إحدى  اتخذنا  فإذا   ، املناخ  وعوامل 

يختلف باختالف املوسم الواحد ، ففى فصل الصيف ترتفع درجة حرارة املياه السطحية 

 ، العكس  يحدث  الشتاء  فصل  وفى   ، منخفضة  القاع  مياه  حرارة  درجة  تكون  بينما 

ثم  التى متتصها من أشعة الشمس نهاراً  البحر كمية كبيرة من احلرارة  وتختزن مياه 

إلى الفضاء واليابسة احمليطة - مما يوفر الدفء للمناطق الساحلية التى  تسربها ليالً 

تنعم باالستقرار احلرارى عن املناطق القارية البعيدة عن البحار والتى تتقلب فيها احلرارة 

ليالً ونهاراً وفى الفصول اخملتلفة .

) د ( شدة االستضاءة : 

تعتمد شدة اإلضاءة فى البحار على كمية الضوء النافذ خالل ماء البحر والذى ينعكس 

 ، معني  عمق  إلى  املوجة  طول  حسب  املتبقى  اجلزء  وينفذ   ، آخر  جزء  وميتص  منه  جزء 

األشعة  تنفذ  بينما  للماء  العليا  الطبقات  فى  متتص  املوجة  طويلة  احلمراء  فاألشعة 

الزرقاء والبنفسجية قصيرة املوجة إلى املياه األكثر عمقاً ) واليها يعزى اللون األزرق ملياه 
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البحر( . ولذا تكون املياه السطحية جيدة االستضاءة حتى حوالى 200 متر فى العمق ، بينما تقل 

اإلضاءة تدريجياً حتى عمق 500 متر تقريبا ، ثم يتالشى الضوء بعد ذلك حيث يسود الظالم التام 

باقى عمق املاء . ويلعب الضوء النافذ فى املياه السطحية للبحر دورا مهماً فى حياة الكائنات 

النباتية فتنتشر حيث يوجد الضوء التى تعتمد عليه فى عملية البناء الضوئى ، وتغيب متاما عن 

املياه املظلمة ، ويؤثر ذلك أيضا فى توزيع األحياء التى تعتمد على تلك الكائنات فى غذائها .

  ) هـ ( عمق املاء :

يتراوح عمق مياه البحار من بضعة أمتار عند الشواطئ واخللجان إلى عشرة كيلومترات أو أكثر 

فى بعض احمليطات حيث توجد اخلنادق السحيقة ولكن البحار كالبحر املتوسط يصل عمقها 

حلوالى 4000 م بينما البحر األحمر ال يتجاوز عمقه عن 2500 م و اخلليج العربى ال يتعدى عمق املاء 

فيه عن 80 متراً.

) و ( ضغط املاء :

يتزايد ضغط عمود املاء مبعدل ضغط جوى لكل عشرة أمتار حتت املاء باإلضافة للضغط اجلوى 

على سطح البحر ، فإذا أراد اإلنسان أن يغوص فى البحر إلى عمق 20 متراً مثالً فسوف يتحمل 

ضغطاً يساوى 3 ضغط جوى ، وإذا هبط إلى عمق 100 متر فعليه حتمل 11 ضغط جوى ، ويتعذر 

. لكن احليوانات التى تعيش عند األعماق تتزود بقدرات  ذلك بدون جهاز الغطس اخملصص لذلك 

جسمية وفسيولوجية متكنها من حتمل الضغط الزائد باإلضافة إلى القدرة على احلياة فى ظروف 

األعماق من برودة شديدة وظالم دامس .

) ز ( حركة املياه :

من  الشاطئ  وموقع  واجلزر  املد  وحركة  الرياح  باجتاه  )األمواج(  للمياه  السطحية  احلركة  تتأثر 

معينه  مسارات  تتخذ  والتى  رأسية  أو  كانت  سطحية  املائية  التيارات  أما   . واملصبات  املساقط 

فتوجهها حركة دوران األرض واختالف درجة احلرارة التى تؤثر على كثافة املاء ، مما يؤثر على توزيع 

األحياء البحرية وانتشارها.  

وتعرف العوامل السابقة بالعوامل غير احلية .

سالسل الغذاء البحرية

أما العوامل احلية فتتجلى فى سالسل الغذاء البحرية التى تربط بني األحياء البحرية اخملتلفة 

والتى تقطن هذا النظام وتتفاعل مع العوامل اخملتلفة وهى:

1- الهائمات البحرية أو العوالق ) plankton ( : كائنات نباتية أو حيوانية دقيقة احلجم أو مجهرية 

غالباً تنتشر فى الطبقات السطحية للنظام البحرى وعلى امتداد املنطقة املضيئة من عمود املاء 
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حيث حتملها األمواج بال مقاومة نظرا لضآلة أجسامها ، وتنقسم إلى مجموعتني هما: 

• هائمات نباتية : وهى مجموعة كبيرة حتوى مادة الكلوروفيل ، متتص الطاقة الضوئية 

النافذة لبناء املواد الغذائية ، وتعتبر بذلك كائنات منتجة للغذاء ومتثل حجر األساس فى 

حتضير الغذاء لباقى األحياء البحرية ، وتعرف باحللقة األولى فى سالسل الغذاء البحرية 

. وسواء كانت طحالب بحرية طافية 

فإنها  الشاطئية  بالصخور  مثبته  أو 

تقوم بتحضير الغذاء وإمداد احليوانات 

البحرية به كغذاء عشبى.

• هائمات حيوانية : مجموعة كبيرة 

والقشريات  والديدان  األوليات  من 

الدقيقة واليرقات اخملتلفة ، تتغذى جميعها بالهائمات النباتية وتوجد بالقرب منها فى 

املياه السطحية. وهى احللقة الثانية من  السلسلة البحرية 

2 - مجموعة آكالت اللحوم : وتتمثل فى عدة حلقات هي:

• احللقة الثالثة : والتى تشمل العديد من األسماك الصغيرة والقشريات والرخويات.

• احللقة الرابعة : األسماك الكبيرة التى تتغذى على القشريات واألسماك الصغيرة.

• احللقة اخلامسة : األسماك األكبر كسمك القرش والثدييات البحرية كسباع البحر 

والدالفني وتشاركها بعض الطيور البحرية كالنورس والعقاب والبطريق 

• احللقة السادسة : تشمل احليتان التى تفترس ما تطوله من تلك احليوانات.

اخملتلفة  األسماك  يصيد  فهو  البحرى  الغذاء  هرم  قمة  على  ليتربع  االنسان  ويأتى   •

ويصيد القروش واحليتان

 3 - مجموعة الكائنات الرمية : توجد بني حلقات سالسل الغذاء السابقة أشكال 

رمية تشمل: 

• الديدان وأسماك القاع التى تتغذى على أشالء احليوانات امليتة وبقاياها املتساقطة 

من السطح.

�سال�سل الغذاء فى البحر
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إلى  املوت  أدركها  التى  البحرية  الكائنات  وأشالء  أجسام  حتلل   : احملللة  والفطريات  البكتريا   •

عناصرها البسيطة وتعود إلى البيئة فتدور بذلك املركبات الكيميائية مع التيارات البحرية وحركة 

األمواج إلى املياه السطحية لتشارك فى بناء الهائمات النباتية من جديد ، وبذلك تكتمل حلقات 

السلسلة البحرية التى تبدأ بالكائنات املنتجة للغذاء تليها كائنات مستهلكة وأخيراً كائنات 

محللة، فتدور املركبات الكيميائية بني األحياء واملاء .

 

خ�صائ�ص �صال�صل الغذاء البحرية :
االحياء البحرية معظم حلقاتها آكلة حلوم مفترسة عدا القليل منها آكله نباتات مثل الهائمات 

احليوانية .. فتتسم احلياة البحرية لذلك بطول سالسل الغذاء وتعدد حلقاتها مما يتسبب عنه 

إهدار نسبة كبيرة من الطاقة تفقد خالل انتقالها من حلقة ألخرى .

وقد قدر العلماء بأن الطاقة تتناقص إلى الُعشر تقريباً عند االنتقال من مستوى غذائى آلخر. 

فإذا بدأنا بكمية من الهائمات النباتية وزنها 1000 كجم مثالً ) على اعتبار أنها تنتج كما معيناً 

من السعرات احلرارية ( فإن ما يعادل 100 كجم منها فقط ينتقل إلى احللقة التالية فى الهائمات 

هرم الطاقة فى البحر

M
r.M

ou
ssa

 A
l S

ay
ed

This is trial version
www.adultpdf.com



العلوم البيئية
17

احليوانية وتصبح 10 كجم فى األسماك الصغيرة و1 كجم فى األسماك الكبيرة و0.1 

لو  اإلنسان  تصبح 0.001 كجم فى  وأخيراً  احلوت  0.01 كجم فى  ثم  القرش  كجم فى 

تغذى على تلك األنواع.

ولكى ميكن االستفادة بنسبة أكبر من الطاقة االنتاجية للبحار ينبغى االعتماد على 

البحوث  ولهذا جترى   ، األخيرة  أو  التالية  وليس  السلسلة  فى  األولى  الغذائية  احللقات 

حول تنمية الهائمات النباتية واحليوانية ) البالنكتون ( وجمعها كغذاء لإلنسان أو علف 

للماشية لتوافرها وسرعة تكاثرها ووفرة ما بها من طاقة. 

منوذج لكائنات ومكونات النظام اليكولوجى البحرى
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Desert Ecosystem  النظام البيئى ال�صحراوى
البيئات  . وتنقسم  املائية  البيئات  من  تنوعاً  أكثر  البرية  أو  البيئات األرضية  أن  أن علمت  سبق 

األرضية إلى عدد من الوحدات أو النظم االيكولوجية الكبرى التى تتوزع على سطح األرض كأحزمة 

عريضة تبدأ عند القطبني مبنطقة التندرا شديدة الرطوبة والبرودة قليلة األحياء وتنتهى عند خط 

الرطوبة مزدحمة األحياء وبني هذه وتلك  االستواء بالغابات االستوائية كثيفة األشجار شديدة 

 ، فالصحراء  املراعى  إلى  األوراق  إلى متساقطة  الصنوبرية  الغابات  تتدرج من  توجد عدة مناطق 

وميكن دراسة النظام الصحراوى كنموذج للنظم البرية.

شمال   30 عرض  خط  حول  وتنتشر  كلها  اليابسة  مساحة  خمس  حوالى  الصحراء  تشغل 

وجنوب خط االستواء فى شمال أفريقيا ووسط آسيا واجلزيرة العربية وأمريكا اجلنوبية واستراليا 

وهى مناطق قاحلة شديدة اجلفاف.

األحمر شرقا  البحر  إلى  األطلنطى غربا  احمليط  التى متتد من  الكبرى  الصحراء  وتقدر مساحة 

الرملية  والكثبان  الصخرية  اجلبلية  التراكيب  بني  أراضيها  وجتمع  مربع  ميل  مليون   3.5 بحوالى 

واملسطحات الرسوبية ورغم صعوبة احلياة فى البيئة الصحراوية ، حيث تكاد تنعدم فى بعض 

تكيفت  التى   ، واحليوانية  النباتية  األحياء  من  العديد  يوجد  اآلخر  بعضها  فى  لكن  مناطقها 

لتتحمل اجلفاف واحلرارة نهاراً والبرودة ليالً وكثرة العواصف وشدة الضوء... ألخ.

السلسلة الغذائية فى النظام الصحراوى : تبدأ بكائنات منتجة ثم الكائنات املستهلكة ثم 

احملللة كما يلى :

املناطق ال�سحراوية فى العامل
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1- كائنات منتجة : وهو غطاء نباتى متناثر يتميز إلى نوعني :-

 ) أ ( كساء خضرى مؤقت وهو نباتات حولية تظهر عقب سقوط األمطار فى الشتاء 

فقط وتختفى بحلول اجلفاف فى الصيف بعد ترك بذورها فى التربة. وعلى ذلك فهى 

نباتات عادية ليست متخصصة متاماً حلياة الصحراء لكن بقاءها مرتبط بوفرة املاء فى 

التربة . 

أعشاب  شكل  فى  حقيقية  صحراوية  نباتات  من  يتكون  دائم  خضرى  كساء   ) ب   (

معمرة  وأشجار  وشجيرات 

بزيادة  وتتميز  متباعدة  تنمو 

سواء   ( اجلذرى  اجملموع  نسبة 

الوزن(  أو  احلجم  أو  الطول  فى 

اخلضرى  اجملموع  نسبة  إلى 

حيث وصلت فى بعض النباتات 

80 م مجموع جذرى إلى 3.5 م 

تتميز  كما   . خضرى  مجموع 

اجلذور إلى نوعني ، أحدهما ميتد 

العميق  اجلوفى  املاء  المتصاص  التربة  أعماق  إلى  رأسيا 

قطرات  المتصاص  التربة  سطح  حتت  أفقياً  ميتد  واآلخر 

وذلك  التربة  سطح  على  الصباح  فى  املتساقطة  الندى 

وتتميز  الصحراء  فى  النادر  املاء  من  القصوى  لالستفادة 

الكيوتني  من  غطائها  بسمك  أيضاً  الصحراء  نباتات 

من  باملاء  لالحتفاظ  األوراق  واختزال  البخر  من  للحماية 

عوامل النتح.

نباتات �سحراوية

ال�سبار

M
r.M

ou
ssa

 A
l S

ay
ed

This is trial version
www.adultpdf.com



العلوم البيئية
20

2- كائنات مستهلكة للغذاء : وتنقسم إلى نوعني هما :

) أ ( آكالت عشب : تتغذى على النباتات الصحراوية أنواع متعددة من احلشرات الصحراوية كاجلراد 

أغطية جافة محكمة حول أجسامها  الكائنات  اكتسبت هذه  وقد  الزواحف  وبعض  واخلنافس 

وكذلك  باملاء  لالحتفاظ 

الصحراوية  الثدييات 

والغزالن  القوارض  من 

فى  للحياة  تكيفت  التى 

القاسية  البيئة  تلك 

بالليل  ينشط  فمعظمها 

الباكر  الصباح  فى  أو 

وتختبئ بالنهار فى حفر أو 

يتركز  كما   . رطبة  كهوف 

جدا  عرقها  ويشح  بولها 

لالقتصاد فى املاء حيث إن بعضها ال يقرب املاء 

تستخلص  التى  اليرابيع  مثل  حياته  طيلة 

املاء من البذور والنباتات العصارية التى تتغذى 

عليها.

) ب ( آكالت حلوم : تتغذى على اليرابيع بعض 

احليوانات  وغيرها من  الفنك  وثعالب  الثعابني 

والطيور اجلارحة التى تعتمد على دم الفرائس 

 ، اجلافة  الصحراء  بيئة  فى  للماء  كمصدر 

وتكون أعداد احليوانات املفترسة فى الصحراء 

قليلة للتوازن مع أعداد فرائسها غير املتوافرة 

وتتسم  اإلنتاج  فى  الفقيرة  البيئة  تلك  فى 

تلك املفترسات وفرائسها أيضا بحس حاد فى 

التعايش فى  والبصر من أجل  والشم  السمع 

آذان  لها  احليوانات  هذه  فبعض   ، البيئة  هذه 

الغزال امل�سرى

الريبوع

ثعلب الفنك
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باإلضافة  بعيدة  الصوتية من مسافات  املوجات  لتجميع  الفنك  ثعلب  فى  كبيرة كما 

للمساهمة فى إشعاع احلرارة من اجلسم. 

 وهكذا تصل حلقات السلسلة الغذائية فى النظام الصحراوى إلى ثالث أو اربع حلقات 

تنتهى أيضاً بالكائنات احملللة التى تعيد للنظام عناصره لكى تدور بعد ذلك مرات ومرات 

، ولكن الطاقة تنساب وتتبدد كما ذكر فى النظام البحرى .                                            

         

    

Mمنوذج لكائنات ومكونات النظام اليكولوجى ال�سحراوى
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اأ�صئلة للمراجعة 
1 - ارسم شكال تخطيطيا يوضح أغلفة األرض وعالقتها بالغالف احليوى.

2 - “ من خصائص النظام البيئى املميزة تعدد املكونات “ فسر هذه العبارة .

3 - ارسم منوذج يوضح العالقة بني مكونات النظام البيئى وكل من الطاقة واملادة.

4 - حدد الدور الذى يلعبه الضوء فى حياة النباتات فى أى نظام بيئى.

5 - كيف يؤثر الضوء فى توزيع ونشاط احليوانات اخملتلفة وهجرتها الدورية ؟

6 - صف كيفية استجابة األحياء لدرجات احلرارة غير املناسبة.

7 - اكتب نبذه عن كل مما يأتى : 

استخدام   - للتغيير  القابلية  مع  االستقرار   - البيئى  النظام  فى  العالقات  تشابك 

الفضالت

8 - فسر كال مما يأتى :

) أ (تنعم املناطق الساحلية باالستقرار احلرارى عن املناطق القارية.

) ب ( تتفاوت درجة ملوحة البحر تبعاً لظروف املناخ حوله.

) ج ( تعد وفرة املغذيات فى أى منطقة بحرية مؤشراً على وفرة األسماك فيها.

) د ( الهائمات البحرية حتتل حلقتني فى سلسلة الغذاء البحرية.

9 - علل لكل مما يأتى :

) أ ( يتم إهدار نسبة كبيرة من الطاقة فى سالسل الغذاء البحرية.

) ب ( يتعذر على اإلنسان الهبوط إلى املياه العميقة بدون جهاز الغطس.

) ج ( تنتشر الهائمات البحرية فى طبقات املياه العليا فقط.

) د ( للبيئة الصحراوية كائنات حية مميزة.

) هـ ( بعض احليوانات الصحراوية ال تقرب املاء طول حياتها.
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الباب الثانى
ا�ستنزاف املوارد البيئية

 

 أهداف الباب الثانى : 
بعد االنتهاء من تدريس هذا الباب ينبغى أن يكون الطالب قادراً على :

 يقارن بني املوارد املتجددة واملوارد غير املتجددة.

 يوضح جوانب استنزاف املوارد البيئية .

 يفسر أسباب استنزاف التربة الزراعية .

 يبني أثر الزراعة وحيدة احملصول على التربة الزراعية .  

 يقارن بني تأثير كل من األسمدة العضوية واألسمدة الكيميائية على التربة الزراعية. 

 يوضح تأثير املبيدات اخملتلفة على الكائنات التى تعيش فى التربة . 

 يفسر تدهور املراعى الطبيعية ونتائجه .

 يفسر تدهور الغابات الطبيعية ونتائجه . 

 يقترح حلول مناسبة ملشكلة تناقص املاء العذب .

 يبني أثر الصيد اجلائر على البيئة .

 يقترح حلول مناسبة ملشكلة استنزاف املعادن .

 يوضح مفهوم الوقود احلفرى كمورد غير متجدد .

 يقترح حلول مناسبة ملشكلة استنزاف الوقود احلفرى . 

 يوضح مفهوم جتريف التربة وأضراره .  

 يذكر الطرق املناسبة لعالج مشكلة الزحف العمرانى .
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ا�ستنزاف املوارد البيئية
لعلك تذكر من دراستك السابقة أن املورد البيئى هو كل ما يوجد فى البيئة الطبيعية 

شئون  فى  عليها  يعتمد  ولكنه  تكوينها  أو  وجودها  فى  لإلنسان  دخل  ال  مكونات  من 

حياته من مأكل ومسكن وملبس واملوارد البيئية أنواع متعددة.

لقدراتها  الطبيعية  البيئة  فى  متوافرة  التى تظل  املوارد  وهى  املتجددة  املوارد  منها 

على اإلستمرار والتجديد ما لم يتسبب االنسان فى إنقراضها من البيئة أو استنزافها 

وتدهورها، مثال النبات واحليوان واملاء والهواء والتربة.

واملوارد غير املتجددة وهى موارد مؤقتة تختفى من البيئة إن عاجال أو آجال ويتوقف 

ذلك على حسن تعامل اإلنسان معها أو سوء استغالله لها، مثال البترول والفحم والغاز 

الطبيعى واملعادن سواء الفلزات أوالالفلزات.

لها  التصدى  ينبغى  ملحة  مشكلة  البيئة  مقومات  وإهدار  املوارد  استنزاف  أصبح   

لوقفها والعمل على عالج آثارها ، وجوانب االستنزاف واإلهدار متعددة كسوء استخدام 

املوارد ، والتجريف والزحف العمرانى على األراضى الزراعية وأثر ذلك على تناقص املوارد 

وانقراض األنواع احلية ونتناول بالدراسة فيما يلى أهم هذه اجلوانب .

م�سكلة ا�ستنزاف املوارد الطبيعية :
 ، األرض  كوكب  على  البشرى  اجلنس  ظهور  قدم  قدمي  والبيئة  اإلنسان  بني  التفاعل 

والبيئة منذ أن استوطنها اإلنسان تلبى مطالبه وتشبع الكثير من رغباته واحتياجاته 

، وكان من نتائج السعى إلى إشباع مختلف احلاجات البشرية مع الزيادة السريعة فى 

السكان أن تزايدت الضغوط على البيئة باستنزاف مواردها . وقد تنبه العلماء إلى اآلثار 

الضارة وسوء استخدام مصادر البيئة فأوصوا بضرورة االقتصاد فى استهالكها . والواقع 

أن اإلنسان قد أسرف فى استغالل موارد البيئة حتى أوشك الكثير منها على النضوب ، 

وبدأ اإلنسان يعانى من اآلثار املباشرة لسوء استخدام املوارد الطبيعية ، ونذكر فيما يلى 

األمثلة على ذلك وآثارها عليه وعلى البيئة :
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اأواًل - ا�ستنزاف املوارد املتجددة الطبيعية
أ( استنزاف التربة الزراعية :

تكونت التربة الزراعية بوادى النيل خالل ماليني السنني بفعل النهر اخلالد وما يجلبه 

من طمى من جبال احلبشة ، وقد كان املصريون القدماء من أوائل الشعوب التى تعلمت 

ونحن   ، العام  فى  واحدة  ملرة   ، النيل  فيضان  عقب  تزرع  حينذاك  األرض  وكانت  الزراعة 

اليوم نرتكب العديد من األخطاء التى تسبب استنزاف التربة الزراعية مثل.

1- تعميم الزراعات وحيدة احملصول :

نفس  فى  متتاليني  لعامني  النوع  نفس  يزرع  أال  خبرته  واقع  من  اإلنسان  تعلم  لقد 

احلقل بل عليه أن ينوع ما يزرع . ، ومن أكبر هذه األخطاء تعميم الزراعات وحيدة احملصول 

التى تهدف إلى زراعة محصول واحد على التربة نفسها ويتكرر ذلك لسنوات متتالية 

، وبالرغم من احلصول على بعض الفوائد االقتصادية - إال أنها فوائد مؤقتة، إذ أن هذا 

الضرورية  الغذائية  العناصر  بعض  إلى  وافتقارها  التربة  إنهاك  فى  يتسبب  األسلوب 

للنبات.

2- استخدام األسمدة الكيميائية :

كثير من املزارعني اليوم يستخدمون األسمدة الكيميائية بدال من األسمدة العضوية 

حتى أن الثانية قد انعدمت متاماً فى املزارع الكبيرة التى تعتمد على الزراعات الوحيدة 

أنها  حيث  من  الطبيعية  البيئة  فى  رئيسا  دورا  العضوية  لألسمدة  كان  وملا   ، احملصول 

تنشط عمل الكائنات احلية املوجودة بالتربة وتدخل فى سالسل الغذاء فتكسب التربة 

خصائص طبيعية مرغوبة . وقد أدى استخدام األسمدة الكيميائية املصنعة إلى تدهور 

التربة وجعلها أكثر تعرضاً لالجنراف . 

3- اإلفراط فى استخدام املبيدات احلشرية والفطرية :

أدى اإلفراط فى استخدام هذه املبيدات إلى: القضاء على حشرات نافعة كانت تتغذى 

على أخرى ضارة مما جعل األخيرة تتحول إلى آفات زراعية، سقوط املبيدات على التربة 

سبب تلوثها وموت ديدان األرض التى كانت تعمل على تهوية التربة وتوفير النيتروجني 
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الشكلية  مميزاتها  العقدية  البكتريا  فقدت  وبذلك  بتثبيته  العقدية  البكتريا  فتقوم 

والوظيفية.

ولعالج مشكلة تعامل املزارعني غير السوى فى الزراعة يلزم :

1( عدم زراعة محصول واحد لسنوات متتالية وإتباع نظام الدورات الزراعية.

2(  تنظيم استخدام األسمدة واملبيدات الكيميائية.

3( حتويل اخمللفات الزراعية إلى سماد عضوى.

4( حتويل املواد العضوية فى القمامة إلى سماد عضوى.

محاصيل  لزراعة  األراضى  لتوفير  القطن  من  بدالً  الصناعية  األلياف  استخدام   )5

احلبوب.

4- جتريف التربة الزراعية :

تعرضت التربة الزراعية فى مصر إلى عملية تخريب واسعة بهدف الكسب السريع 

إزالة الطبقة العليا من  ، ويقصد بالتجريف  الزراعية  نتج عنه جتريف وتدمير لألراضى 

التى  التربة  على  يقضى  والتجريف   ، الطوب  صناعة  فى  الستخدامها  التربه  سطح 

فيه  تكرس  التى  الوقت  فى  للزراعة  صاحلة  غير  فتصبح  السنني  ماليني  خالل  تكونت 

الدولة اجلهود لزيادة الرقعة الزراعية . وملا كانت مساحة األرض املزروعة فى مصر التفى 

، فإذا  التجريف تأخذ بعداً خطيراً  بحاجات السكان من احملاصيل اخملتلفة فإن عملية 

الوادى،  فى  التربة  على  الطمى  ترسيب  حجب  وقد  العالى  السد  بناء  ذلك  إلى  أضفنا 

كما كان يحدث كل عام أثناء الفيضان ، فإننا نلمس دون شك أثر هذا السلوك اخلاطئ 

لإلنسان نحو البيئة.

وسائل عالج مشكلة جتريف التربة :

1( صناعة الطوب من الطفلة واألسمنت والرمل وغيرها من املواد بدالً من الطمى.

2( إصدار القوانني التى جترم جتريف التربة.

5- الزحف العمرانى :

تزايد سكان مصر منذ بداية هذا القرن زيادة كبيرة ، حتى أصبح معدل النمو السكانى 
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مرتفع جدا، وبزيادة عدد السكان زادت احلاجة إلى املأكل وامللبس واملسكن وكذلك إلى 

الدولة  الغذاء قامت  توفير  . وعمالً على  املدارس واملستشفيات وغيرها  اخلدمات كبناء 

لبناء  اخلصبة  اخلضراء  األرض  على  زحفوا  السكان  أن  غير  الزراعى  اإلصالح  مبشروعات 

املساكن وإقامة املشاريع، فما يتم استصالحه من األراضى يضيع فى مقابله مساحات 

من األراضى اخلصبة وفيرة اإلنتاج على امتداد الوادى والدلتا ، وبذلك اتسع زمام املدن على 

حساب املساحات القابلة للزراعة حولها. وميكن القول إن مساحة األراضى الزراعية التى 

أضافها السد العالى قد أهدر اإلنسان املصرى فى مقابلها أراضى خصبة كانت تنتج 

أضعاف ما تنتجه األراض املستصلحة ، ورغم ما تتكلفه عمليات اإلصالح من نفقات ، 

فقد تسبب هذا الزحف العمرانى على األراضى الزراعية فى ضياع حوالى 30.000 فدان 

سنوياً من الرقعة الزراعية.

عالج مشكلة الزحف العمرانى يلزم :

املشروعات  وإقامة  املزروعة،  غير  الصحراوية  األراضى  فى  اجلديدة  املدن  إنشاء   )1

الصناعية بها.

2( توفير املرافق واملساكن واملدارس ومختلف اخلدمات باملدن اجلديدة.

3(  أصدار الدولة التشريعات التى جترم البناء على األراضى الزراعية.

ب( اإلسراف فى قطع األشجار :

تؤدى األشجار خدمات عديدة للبيئة التى توجد بها فهى :

فى املناطق الصناعية تعمل كمصفاة طبيعية لغاز ثانى أكسيد الكربون كما متدنا 

بغاز األكسجني.

الزراعية تقوم باإلضافة إلى ما سبق بالعمل كمصدات للرياح والسيول  فى املناطق 

حلماية املزروعات كما توفر الظل واخلشب. 

فى الغابات تؤدى األشجار خدمات أخرى مهمة للبيئة فهى تفقد أوراقها دورياً ، وهذه 

األوراق املتساقطة تتحلل مكونة »دبال« يغذى التربة ويحافظ على خصوبتها وهى تؤمن 

درجة حرارة ثابتة تقريبا للحيوانات البرية التى جتد داخل الغابة ملجأ ومكاناً مناسباً 
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حلياتها. والغابات موارد متجـددة يقطـع اإلنسـان الكثير من أشجارها للحصول على 

األخشاب والسليلوز الالزمني لصناعة الورق واملالبس .

 وقد أدى القطع اجلائر لألشجار وتدهور الغابات فى الشرق األوسط وفى شمال أفريقيا 

إلى تدهور بيئة هذه املناطق وتوجهها نحو اجلفاف، حيث يالحظ أثر اجلفاف بصورة أكثر 

وضوحا على  النبات الطبيعى واحملاصيل الزراعية وعلى حياة اإلنسان . 

اآلثار السلبية التى تنعكس على اإلنسان نتيجة للقطع اجلائر ألشجار الغابات تتناول 

عدة جوانب نذكر منها ما يلى:

واأللياف  األخشاب  مثل  الصناعات  من  لكثير  الالزمة  األولية  املواد  كمية  نقص  )أ( 

الصناعية والورق.

)ب( تشرد احليوانات التى تستوطن الغابات مما قد يؤدى إلنقراضها.

)جـ( تدهور التربة والنبات الطبيعى لتعرضهم لعوامل اجلفاف .

)د( تعرض املناطق احمليطة بالغابات املستنزفة ألخطار الرياح والسيول. 

)هـ( إرتفاع درجة احلرارة نتيجة زيادة غاز ثانى أكسيد الكربون.

)و( القضاء على  النظام اإليكولوجى.

ولكن هل معنى هذا أال ننتفع بأشجار الغابة ونقطعها؟ من املفروض أن ننتفع بالغابة، 

ولكن دون  إهدار ، 

عالج القطع اجلائر لألشجار

1- قطع األشجار بقدر ما فى مساحة معينة ثم نزرع أشجار جديدة مكانها ، وبذلك 

نحافظ على الغابة كنظام بيئى ألنه من أكثر النظم البيئية استقراراً.

2- التوسع فى زراعة أشجار حول املدن على هيئة حزام أخضر لكل مدينة.

3- استخدام اخمللفات الزراعية والصناعية بديال لألخشاب املستخرجة من األشجار.

جـ( الرعى اجلائر :

ويعتمد عليها  اإلنسان  يربيها  التى  املاشية  الغذاء لقطعان  الطبيعية  املراعى  توفر 

كثروة حيوانية متده بالغذاء البروتينى . وعندما يكون معدل منو احلشائش أقل من معدل 
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استهالك احليوانات لهذه احلشائش يكون الرعى جائراً ويؤدى الرعى اجلائر إلى :

• زوال نباتات صاحلة للرعى وبقاء نباتات أخرى جتد الفرصة أمامها للنمو واالنتشار.

• تدهور النبات الطبيعى الذى يرافقه دائماً تدهور التربة واملناخ احمللي.

• ظهور عوامل التعرية وتعرض التربة لالجنراف الشديد بفعل مياه األمطار والرياح.

على  وبخاصة  األمطار  مياه  امتصاص  عن  عاجزة  جافة  قاحلة  أرض  التربة  تصبح   •

املنحدرات.

• انتشار ظاهرة الزحف الصحراوى كما حدث فى منطقة الساحل الشمالى فى عصر 

الرومان.

غير  األنواع  وسيادة  النباتى  الغطاء  تآكل  إلى  يؤدى  األعشاب  مناطق  فى  الرعى 

املستساغة أو التى تكمل دورة حياتها فى فترة وجيزة ، فال تتمكن احليوانات من القضاء 

عليها. 

استهالك  معدل  من  أكثر  احلشائش  منو  معدل  يكون  عندما  منظماً  الرعى  ويكون 

بإزالة  والبخر  النتح  املنظم فى خفض نسبة  الرعى  و يفيد  احليوانات لهذه احلشائش 

أجزاء من اجملموع اخلضرى.

تلك  وأحجام  أعداد  فى  زيادة  فيسبب  واألشجار  الشجيرات  مناطق  فى  الرعى  أما 

الشجيرات نتيجة ازالة األعشاب التى تنافسها على املاء.

ومن األمثلة على تدهور املراعى الطبيعية: 

فى  تستخدم  كانت  التى  املتوسط  البحر  على  املطل  الشمالى  الساحل  مراعى   •

والزيادة  اجلائر  للرعى  نتيجة  اليوم  وأجدبت  تدهورت  ولكنها  املاضى  فى  األغنام  رعى 

السكانية

منطقة  من  قرون  عدة  خالل   ، اجلائر  للرعى  نتيجة  حتولت  التى  السعودية  البادية   •

 ، متدهورة  منطقة  إلى  باستمرار  نفسه  جتديد  على  القادر  الطبيعى  بالنبات  مغطاة 

وبذلك خسرت البالد مساحة كبيرة من املراعى . 
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عالج الرعى اجلائر

1( إنشاء مزارع األسماك والقشريات لتوفير البروتني.

2( حتويل اخمللفات الزراعية إلى علف.

3( حتويل بعض النواجت الثانوية من بعض الصناعات إلى صناعة العلف.

د( الصيد اجلائر للحيوانات البرية والبحرية :

نسمع أحيانا أن بحيرة أو نهرا أصبح خالياً من األسماك أو أن نوعاً من األسماك قد 

الثدييات  ، فقد اختفى 45 نوعاً من الطيور كما انقرض 40 نوعاً من  اختفى من البحر 

املتقدمة.  واألسلحة  بالشباك  نتيجة ملالحقتها  والعشرين  التاسع عشر  القرنني  فى 

فيه  تصبح  الذى  احلد  إلى  منه  مجموعة  صيد  أو  قتل  نتيجة  يكون  احليوان  وإنقراض 

أعدادها قليلة جدا غير قادرة على استمرار التكاثر وهو ما يعرف بالصيد اجلائر. 

وترجع أسباب القتل والصيد اجلائر للحيوانات فى  البر والبحر أساساً إلى أهمية هذه 

احليوانات كمصدر للغذاء يضاف إلى ذلك أسباب أخرى كما فى حالة احليوانات البرية 

لتوفير الكساء  والتى تناقصت أعدادها الى احلد الذى يهدد بانقراضها كما فى حالة 

قتلوا  عندما  أمريكا  فى  األوائل  املستوطنون  فعل  وكما  مثال(  )املنك  الفراء  حيوانات 

املاليني من قطعان اجلاموس األمريكى )البيسون(.

عالج الصيد اجلائر :

1(  إنشاء احملميات الطبيعية للمحافظة على األنواع النادرة املهددة باإلنقراض.

2( إنشاء مزارع األسماك والقشريات لتوفير البروتني،

3( إصدار قوانني جترم الصيد ألنواع ومواسم محددة وفى عمر محدد حتى تتكاثر هذه 

األنواع.

4( رفع الوعى بأهمية األحياء وذلك حلمايتها واملشاركة فى كافة االتفاقيات الدولية.

1( ترشيد قطع األشجار وترشيد الصيد فى البر والبحر.

هـ( إهدار املاء وتلوثه:

يشكل املاء العذب 1% من املياة على األرض ، حيث تشكل مياه البحار واحمليطات %97 
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والثلوج القطبية والثالجات 2% ، ومعنى هذا أن املاء العذب ميثل نسبة محدودة للغاية 

، وهى التى تقوم عليها حياة جميع الكائنات احلية فى النظم اإليكولوجية . ونعتمد 

فى مصر على املاء الذى يوفره لنا نهر النيل ، كما تعتمد عليه دول أفريقية أخرى ، ومن 

ثم  فقد عقدت االتفاقيات التى تسمح لكل دولة بأخذ نصيبها من ماء النهر. 

وبالرغم من ذلك فإننا نسرف فى استخدام املاء عن طريق الرى بالغمر واالستخدام 

اآلدمى غير الرشيد، وخاصة نهر النيل هذا الشريان احليوى الذى يتعرض أيضاً للعديد 

من امللوثات اخملتلفة نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحى واخمللفات الزراعية والصناعية 

السائلة واملنظفات الصناعية دون معاجلة.  فإذا أضفنا إلى كل ذلك الزيادة املستمرة 

فى أعداد املستهلكني للماء نتيجة للنمو السكانى 

تعتبر املوارد املائية فى مصر من أهم عناصر املنظومة البيئية ونظراً حملدودية املوارد 

املائية فكان لزاماً احملافظة عليها من االهدار والتلوث بجميع صوره وتقوم الدولة بوضع 

القوانني حلماية النيل من التلوث مع توعية جميع أفراد الشعب ألهمية احملافظة على 

نهر النيل.

عالج إهدار املاء وتلوثه

ترشيد االستهالك عن طريق الرى بالرش أو بالتنقيط و نستخدم ما نوفره من   )1

ماء النهر فى زراعة مساحات جديدة.

2(  عدم إهدار املاء فى اإلستخدام الشخصى واستخدام صنابير تعمل باألشعة 

حتت احلمراء لتوفير املاء.

معاجلة املاء املستعمل فى املنازل إلستخدامه فى رى األشجار اخلشبية.  )3

مياه  وحتلية  الشخصى  واإلستخدام  للرى  الصاحلة  اجلوفية  املياه  عن  البحث   )4

البحر وجتميع مياه األمطار.

جهود الدولة ملكافحة تلوث نهر النيل

حتديد نسبة امللوثات املسموح صرفها على نهر النيل.  )1

اختيار املبيدات واألسمدة التى ال تلوث اجملارى املائية.  )2
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إلزام املصانع مبعاجلة مياه الصرف الصناعى قبل صرفها فى النيل.  )3

التفتيش املستمر على اجملارى املائية وإزالة أسباب التلوث.  )4

ثانيًا ا�ستنزاف املوارد غري املتجددة الطبيعية :
أ( استنزاف املعادن:

ونحن   ، حياته  نشاطات  شتى  فى  اإلنسان  يستثمرها  متجددة  غير  موارد  املعادن 

والبالتني  والذهب  والقصدير  واأللومنيوم  والنحاس  احلديد  استخدام  نعرف  جميعا 

وغيرها مما حتويه القشرة األرضية من كنوز معدنية . ولكن مع زيادة السكان والتقدم 

الهائل فى التكنولوجيا أصبح نصيب الفرد من املعادن )سيارات ، آالت ، أدوات ، منشآت 

، نقود معدنية ......ألخ( يزداد بسرعة هائلة تكاد تبلغ ثالثة أمثال سرعة ازدياد السكان 

،ولعل الدعوة اليجاد بدائل للمعادن لها ما يبررها بعد أن أكدت الدراسات أن كميات 

املعادن املتبقية فى األرض تتراجع بسرعة . 

عالج استنزاف املعادن

1( إستخدام اللدائن )البالستيك( فى صناعة املواسير بدل املعادن غير املتجددة.

2( إستخدام الفلسبار فى صناعة الفخار والسيراميك )أوانى الطهي( بدل املعادن 

غير املتجددة.

3( إعادة إستخدام بطاريات السيارات بعد معاجلتها.

4( إعادة معاجلة وتشكيل املصنوعات البالستيكية واملصنوعات الزجاجية وإستخدامها.

5( إعادة صهر وتشكيل وإستخدام املعادن اخلردة غير الصاحلة لالستعمال.

ب( استنزاف الوقوداحلفرى :

الفحم والبترول والغاز الطبيعى مواردغير متجددة ، توجد فى البيئة بكميات محدودة 

قد مت تكوينهم فى باطن األرض منذ ماليني السنني ،ومعنى هذا أن ما يستهلك منها 

الميكن تعويضه.  وقد كان الفحم صاحب الصدارة فى القرن املاضى ، باعتباره الوقود 

والغاز  البترول  محله  حل  ثم   ، البخارية  اآللة  اختراع  بعد  الصناعة  فى  املستخدم 

الطبيعى وتزايد استخدامهما يوماً بعد يوم لعدة أسباب:
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1( ذلك لقيمتهما احلرارية األعلى من الفحم.

من  الفحم  عن  ميزتهما  التى  الغازية  الطبيعى  والغاز  السائلة  البترول  طبيعة   )2

حيث سهولة النقل والتخزين ومتوين البواخر والقطارات والطائرات به.

والغاز  البترول  استخراج  تكاليف  من  أكثر  الفحم  استخراج  تكاليف  ألن   )3

الطبيعي. 

بكميات  البترول  يستخدم  اليوم   ، احلياة  عصب  الطبيعى  والغاز  البترول  أصبح   )4

ضخمة يوميا فى آالت االحتراق الداخلى كما يستخدم الغاز الطبيعى كوقود فى املنازل 

واملصانع.

5( وليس البترول مصدر للطاقة فحسب ولكن نشأت فى السنوات األخيرة العديد 

عليها  يطلق  البترول  ومشتقات  مكونات  أساسها  التى  الكيميائية  الصناعات  من 

البتروكيماويات والتى دخلت فى صناعة معظم ما يحتاج اليه اإلنسان فى حياته والتى 

أنتجت األلياف الصناعية واملنظفات ومواد الطالء واألصباغ وأكياس التعبئة واألدوية 

لها  والتى  العصر  احلياة فى هذا  التى أصبحت من مستلزمات  الصناعات  وغيرها من 

عائد إقتصادى أكبر وأقل تلويثاً للبيئة من إستخدام البترول كوقود.

أن  التقارير  أحد  ويوضح   ، عام  بعد  عاماً  الطبيعى  والغاز  البترول  استهالك  ويزداد 

استهالك الفرد للطاقة فى الدول املتقدمة يزداد بنسبة 3% سنوياً ، وأن الدول النامية 

بدأت تأخذ بالتصنيع ،وقد خطى بعضها خطوات كبيرة فى هذا اجملال ،ومن ثم يقدر أن 

االستهالك العاملى من الطاقة يتضاعف كل عشر سنوات. 

ومن ثم وجب عدم استنزاف الفحم والبترول والغاز الطبيعى ، واإلعداد علميا وتقنياً 

لإلنسان  يسبب  سوف  الذى  األمر  متاماً  ينضب  أن  قبل  البترول  فيه  يشح  الذى  لليوم 

من  الطاقة  على  احلصول  إلى  العلماء  جلأ  فقد  كذلك  األمر  كان  وملا  الضرر،  من  الكثير 

طاقة الشمس ومساقط املياة وطاقة الرياح وطاقة املد وغيرها . ولهذا تبذل اجلهود نحو 

االستفادة بها.
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عالج استنزاف الوقوداحلفرى

1(  ترشيد استهالك البترول والبحث عن بديل.

2( إستخدام طاقة الشمس والرياح وهما أنسب مصادر الطاقة التى ميكن االنتفاع 

غير  موارد  ألنهما  الطبيعى  والغاز  البترول  بدل  العام  طوال  لتوافرهما  مصر  فى  بها 

متجددة.

3( إستخدام الفحم بدل البترول لتوفره أكثر مع حل مشكلة التلوث.

4( اقامة املفاعالت لتوليد الطاقة من الوقود النووى باستخدام اليورانيوم بدل البترول 

غير أن استخدامها مازال محدوداً بسبب التكاليف الكبيرة واحتياطات اآلمان الكثيرة 

الواجب اتخاذها حلماية اإلنسان والبيئة من خطورته.

5( صناعة سيارات تعمل بالكهرباء بإستخدام اخلاليا الشمسية ألنها توفر الوقود 

من البترول وال تلوث البيئة.

6( حتويل مخلفات احليوان واخمللفات الزراعية إلى غاز امليثان )البيوجاز( الذى يستخدم 

كوقود .

7( إعادة إستخدام زيوت السيارات بعد معاجلتها.
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اأ�سئلة املراجعة
أوال- تخير اإلجابة الصحيحة فى كل مما يأتى:

1- االستنزاف هو: 

) أ ( إنقاص املوارد الطبيعية غير املتجددة باستمرار. 

)ب ( استخدام املوارد الطبيعية بني آن وأخر.

)جـ( استخراج املعادن والعمل على تصنيعها .

) د ( استغالل الغابات وقطع أشجارها لتصنيعها. 

2- للمحافظة على نسب العناصر املعدنية بالتربة ينبغى:

) أ ( حرث األرض وريها باستمرار.

)ب( استخدام املبيدات احلشرية.

)جـ( االبتعاد عن زراعة نوع واحد من احملاصيل.

) د ( أ، ب معا.

3- لو كنت مسئوال عن استهالك البترول سوف تعمل على:

) أ ( املزيد من استخدامه لتحقيق أرباح سريعة.

)ب( عدم استخراجه بكميات كبيرة وتصديره للخارج.

)جـ( استخراجه بكميات كبيرة وتصديره للخارج.

) د ( استخراجه مع ترشيد استهالكه إلطالة فترة االنتفاع به.

ثانيا- ناقش العبارات التالية موضحا وجهة نظرك فى كل منها : 

)أ( »يرى البعض حتويل الغابات إلى أراضى زراعية لسد حاجة السكان املتزايدة إلى 

الطعام« 

)ب( “خير طريقة جلعل املواطن يقلل من استهالكه للماء هى رفع أسعار املياه”. 

)جـ ( يفضل البعض استخدام سخانات تعمل بطاقة الشمس بدال من السخانات 

التى تعمل بغاز  امليثان )البيوجاز(”
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إنتاج  على  استخدامه  وقصر  كوقود،  البترول  استخدام  إيقاف  البعض  يرى  )د( 

البتروكيماويات” 

ثالثا- ما مدى صواب أو خطأ األفعال التالية:

) أ ( الزراعات وحيدة احملصول. 

)ب( استخدام األسمدة الكيميائية بدال من األسمدة العضوية 

)جـ( قطع أشجار الغابة لزراعة األرض.

رابعا- كيف ميكن معاجلة مشكلة استنزاف املوارد اآلتية: 

) أ ( استنزاف التربية الزراعية.

)ب( استنزاف الوقود احلفرى.

)جـ( استنزاف املاء العذب.

)د( استنزاف املعادن.
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