
 تكملة المحاضرة االولى 

 ( التركيب الداخلي لألرض اعتمادًا على الخصائص الفيزيائية:2

أو  ،(Mechanical or Physical Properties) أما اعتمادًا على الخصائص الميكانيكية أو الفيزيائية
المادة والتي نعني بها طريقة أو أسلوب استجابة  (Rheology) ما تسمى أيضًا بالخصائص الريولوجية

 لإلجهادات المسلطة عليها، فأن األرض تقسم )من األعلى إلى األسفل( إلى ثالث أغلفة رئيسة هي:

   الغالف الصخري  (Lithosphere or Rock Sphere):  يشمل هذا الغالف كل من القشرة والجزء
كم(  50سمكه من )العلوي الصلب من الجبة العليا. وهو غالف بارد وصلب ذو سمك متغير، إذ يتراوح 

كم( في المناطق القارية. إن جميع األطباق األرضية المتحركة التي مر 150في المناطق المحيطية و)
 ذكرها سابقًا تابعة إلى الغالف الصخري هذا.

   الغالف الضعيف (Asthenosphere or Weak Sphere) يشمل هذا الغالف النطاق االنتقالي :
لمائع من الجبة العليا. وهو غالف حار شبه مائع يصل سمكه إلى حوالي للجبة والجزء السفلي شبه ا

كم( لغاية الحد الفاصل بين الجبة  100كم( ألنه يمتد من أسفل الغالف الصخري )معدل عمقه  600)
كم(. الجزء العلوي من هذا الغالف يتمثل بنطاق السرعة  700العليا والنطاق االنتقالي )على عمق 

وهو عبارة عن نطاق تعاني فيه الموجات  (LVZ) الذي يكتب اختصاراً  (Low Velocity Zone) الواطئة
الزلزالية نقصان حاد ومفاجئ في سرعها )بينما تزداد سرع الموجات الزلزالية بشكل عام كلما ازداد 
 العمق(. وربما هذا االنخفاض في سرعة الموجات الزلزالية يعود إلى وجود صخور منصهرة، إذ يعتقد أن
هذه المادة المنصهرة توجد في هيئة جيوب محددة كخليط بين صهارة وبلورات. ورغم وجود هذه المادة 
ذات السرعة البطيئة تحت القشرة المحيطية وتحت أجزاء من القارات إال أنها ال تحيط باألرض تمامًا، فقد 

)الشكل  تقرة من القاراتالتي تشكل المناطق المس (Shields) لوحظ انعدام وجودها تحت مناطق الدروع
5). 

  الغالف المتوسط (Mesosphere or Middle Sphere):  يشمل هذا الغالف الجبة السفلى، وهو
كم( إلى الحد الفاصل بين الجبة واللب أي إلى عمق  500ـ  350غالف صلب وقوي يمتد من عمق )

الغالف دورًا مهمًا في حركة  كم(. وال يلعب هذا 2400كم( وهذا يعني أن سمكه يبلغ حوالي ) 2900)
 األطباق.

  اللب الخارجي (Outer Core): ( إلى  2900وهو الجزء السائل من لب األرض والذي يمتد من عمق
 كم(. 2270كم( أي أن سمكه يبلغ حوالي ) 5150

  اللب الداخلي (Inner Core): ( إلى  5150وهو الجزء الصلب من لب األرض والذي يمتد من عمق
 كم(. 1200كم( أي إلى مركز األرض وهذا يعني أن سمكه يبلغ ) 6370



 

 

 

 The Earth’s Layersطبقات االرض                   

تتشكل األرض من عدٍد من الطبقات المختلفة كباقي كواكب المجموعة الشمسية، إالا أنا       

ا جعلها موطناً مناسباً للحياة، وتتكون األرض من ثالث  عها مما طبقات األرض تتمياز عنها بتنوا

 طبقاٍت رئيسياة وهي اللب والجبة والقشرة األرضياة. 

 The Crustالقشرة   

القشرة هي الجزء من األرض الذي نعرفه جميعاً ونعيش عليه، والذي يمتد إلى ستين      

كيلومتراً تقريباً، وتتكون القشرة األرضية من صخوٍر صلبٍة وتنقسم إلى قسمين هما القشرة 

القارية والتي تقع عليها اليابسة ونعيش عليها، أيا القارات المختلفة على كوكب األرض، والقشرة 

 والقشرة أقل سمكا من بقية الطبقات شكل محيطية والتي تحمل المحيطات عليها. ال

 

 

 



درجةةةة رةةةرارة القشةةةرة تختلةةة  ريةةةة تتةةةراوه مةةةن درجةةةة رةةةرارة الهةةةواء فةةةي السةةةط  الةةةى      

درجةةةة مةويةةةة فةةةي اعمةةةش جةةةزء مةةةن القشةةةرة وتبةةةدأ الجةةةخور باالنجةةةهار  فةةةي هةةةذ  درجةةةة  870

تتكةةةون القشةةةرة مةةةن نةةةوعين مةةةن الجةةةخور، القشةةةرة القاريةةةة تتكةةةون مةةةن صةةةخور الحةةةرارة و

الكرانايةةةةم  امةةةةا القشةةةةرة المحيطيةةةةة تتكةةةةون مةةةةن الجةةةةخورأو رمةةةةم الالفةةةةا أي مةةةةن صةةةةخور 

البازلةةةةةم. الجةةةةةخور البازلتيةةةةةة للقشةةةةةرة المحيطيةةةةةة هةةةةةي أك ةةةةةر ك افةةةةةة بك يةةةةةر  مةةةةةن صةةةةةخور 

االطبةةةةا   المحيطيةةةةة االك ةةةةر  الكرانيةةةةم للقشةةةةرة القاريةةةةة. وبسةةةةبب هةةةةذا تتركةةةةب القةةةةارات فةةةةو 

. Lithosphereك افةةةةة. القشةةةةرة والجةةةةزء االعلةةةةى مةةةةن الجبةةةةة يسةةةةمى  بةةةةال ال  الجةةةةةخري 

 Brittleال ةةةةال  الجةةةةخري عبةةةةارة عةةةةن نطةةةةا  قاسةةةةي صةةةةلدة مةةةةن صةةةةخور قابلةةةةة للكسةةةةر 

rocks   فةةةةو  األس ينوسةةةةفير وت ةةةةم الجةةةةزء  العليةةةةا مةةةةن الجبةةةةة والقشةةةةرة بنوعيهةةةةا القةةةةاري

 إلى عدد من األطبا  التكتونية.والمحيطي، ومتقطعة 

تةةةي التةةةي تسةةةم  بحركةةةة االطبةةةا  ال mantle أسةةةفل هةةةذا النطةةةا   عبةةةارة عةةةن صةةةخور        

 70فوقهةةةا وتتجةةة  بسةةةرعة الموجةةةات الزلزاليةةةة الواطةةةةة وتكةةةون منجةةةهر جزئيةةةا وتمتةةةد مةةةن 

الجةةةةةةخور الموجةةةةةةودة اسةةةةةةفل اس ينوسةةةةةةفير  Asthenosphere.كةةةةةةم  تسةةةةةةمى     200الةةةةةةى 

 تكون اك ر قساوة.

ة قاسية ن صلدمإن رد اللي وسفير / األس ينوسفير يم ل ت يرا في الحالة الفيزياوية فقط   •

Rigid solid  إلى اللدنةPlastic ت ير  ورتى شبه المنجهرة جزئيا، ولكن دون رجول

ين ب compositionر تكويني دال في المكون. بينما رد انقطاع موهو يم ل رد ت اي

 ( إذ أن كل منهما صلدة عند هذا الحد. maficالقشرة والجبة ) األك ر 

ياد ع ازدبعد اجتياز نطا  األس ينوسفير تزداد سرعة الموجات الزلزالية مرة أخرى م  •

عة في سر jumpsالعمش والك افة بجورة تدريجية. أال إنه يالرظ وجود عدة طفرات 

كم،  700-400الواقع بين عمش  Transition zoneطا  االنتقالي الموجات ضمن الن

 ري) ت ير المعدنية أو التركيب البلو phase changeويرجع ذلك إلى ت ير الطور

 ، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 The Mantel  الجبة

كيلو متراً تقريباً وهو أسمك طبقات كوكب  2880للكرة األرضية إلى سمك  جبة يمتد ال        

% من رجم الكرة االرضية   ويتكون في األساس من صخور السيليكات 82األرضالذي يكون 



يها بال     ، وهي تلك ذاتها التي نشاهدها Magmaالتي تكون شبه منجهرة والتي في العادة نسما

 جبة الماكما التي تخرج من البراكين تكون خارجةً في الواقع من ال عند ثوران البراكين، إذ إنا 

هو الجزء  جبة كيلو متٍر تقريباً، وال 400العلوي والذي يمتد من نهاية القشرة األرضية إلى سمك 

نة للقشرة األرضية أي اً، وتتراوه درجات الحرارة في  الذي تسب  عليه الجفائ  المختلفة المكوا

مكونةً من صخوٍر  جبة درجة مةوية فتكون الطبقات العليا من ال 900إلى  005ما بين  جبة ال

ن الطبقات السفلى من ال من صخوٍر ٍ شبه منجهرة وتتحرك وتحرك جبة صلبة، بينما تتكوا

الى ثالثة أجزاءكما في شكل الجزء العلوي ،الجزء االنتقالي  جبة االطبا  التي فوقها. تنقسم ال

االسفل من   تكون ذات درجات ررارة عالية بحية تتكون تيارات الحمل  والجزء السفلي. الجزء

الجاعدة الى االعلى ثم تبرد عند صعودها وتنزل الى االسفل مكونة تيارات الحمل التي تحرك 

 االطبا  الموجودة فوقها.

 

 

ية مع : ازدياد سرع الموجات الزلزال Upper Mantleالتركيب الدقيش للجبة العليا  •

ألك ر جزء االعمش خالل القشرة ) ومن ضمنها الزيادة الحادة عند موهو ( يستمر خالل ال

ن قمة نطا  كم تقريبا تبدأ تلك الموجات بالتباطؤ م 100علوا من الجبة. ولكن عند عمش 

.و neLow Velocity Zoكم ويسمى نطا  السرعة الواطةة  220يمتد إلى عمش 

ه وإلى الذي فوق Lithosphereيمتد من قاعدة النطا  الجخري الجزء العليا من الجبة 

وهي  Plastic( كم . تتجر  صخور هذا النطا  بشكل 220-175عمش يتراوه بين )

دات تحم االجها Flowساخنة إلى رد يقتر  من درجة االنجهار، وتميل إلى الجريان 

 المستمرة لفترة طويلة زمنا. 

هبوط السرع الزلزالية في هذا النطا  أال إنها ال تزال أعلى من سرعها في صخور  رغم •

 rigidالقشرة التي تعلوها، ولكنها أخفض من سرعها في صخور الجبة األك ر قسوة 

مباشرة فو  وتحم هذا النطا . بعد اجتياز نطا  األس ينوسفير تزداد سرعة الموجات 

مش والك افة بجورة تدريجية. أال إنه يالرظ وجود الزلزالية مرة أخرى مع ازدياد الع



 Transition zoneفي سرعة الموجات ضمن النطا  االنتقالي  jumpsعدة طفرات 

) ت ير  phase changeكم، ويرجع ذلك إلى ت ير الطور 700-400الواقع بين عمش 

 المعدنية أو التركيب البلوري دون رجول ت يير مكوني ضروري(

كم رية ينهار تركيب  400في سرعة الموجات عند عمش الطفرة األولى  •

Magnesium Olivine ا المتوفرة في صخور الجبة العليا إلى تركيب أك ر ان مام

compact  وك افة م ل تركيب معدنSpinelل . وأثبتم التجار  المختبرية رجول م 

 هذا الت ير تحم ظرو  ض ط مماثلة.            

 

 كم.  700الطفرة األخرى عند رد الجبة العليا والسفلى على عمش  •

لجبة/ اللب كم وإلى قاعدة الجبة ) رد ا 700إلى االسفل من النطا  االنتقالي من عمش   •

CMB ة ال ، ري( تستأن  الموجات الزلزالية زيادة سرعتها التدريجية مع ازدياد العمش

 . sharp يبدو هناك ت ايرات تكوينية أو طورية رادة

 2220كم من مركز األرض وبسمك يبلغ  3475: يش ل Outer Coreاللب الخارجي   •

نافذة ية الكم. وقد تم تمييزها وتحديد سمكها من دراسة وتحليل طبيعة الموجات الزلزال

 خاللها. فهناك نوعين من الموجات:

ي ، فهتنفذ خالل المواد الجلبة والسائلة Compressional (P)موجات ان  اطية   •

 والموائع األخرى. Magmaتنتقل خالل الجخور والجهير 



نتقالها ال تستطيع المرور خالل السوائل)الموائع( ويقتجر ا Shear (S)موجات قجية   •

 في المواد الجلبة فقط. 

•         

 

 

ك. من ذل Sيمكنها الوصول إلى الجانب اآلخر بينما ال تتمكن موجات  Pأن موجات  •

،  Seismic Shadow zonesوتنشأ جراء ذلك أنطقة ظل زلزالية على سط  األرض 

ع. وتفسير مما أدى إلى تمييز نطا  اللب الخارجي المائ Sيعود جزء منها ل يا  موجات 

، Sوجات نطا  الظل هذا هو أن هناك كتلة كبيرة من المائع تحم الجبة يمنع انتقال م

ى إمرار ها علائع، فحالتها الفيزياوية السائلة مؤشرة بعدم قدرتوتم ل اللب الخارجي الم

 ، ويحدد سمكها من رجم نطا  الظل الذي يلقيه على سط  األرض.  Sموجات 

ن م، وهو نطا  ظل زلزالي أص ر ك يرا Pواللب الخارجي يلقي كذلك ظال رلقيا لموجات  

لقوسية عن مجدر الهزة. وهو ناجم من المسافة ا °(142- 103، يمتد في رزام بين ) Sنطا  ظل

كسار بين المواد الجلبة والسائلة، وعن شذوذ ان elasticityعن اختالفات خجائص المرونة

 .عند رد الجبة واللب Pموجات 

 



 

 

 The Coreاللب    

ا يسميها البعض باللب الطبقة المركزية لألرض، وفي الواقع يتما تقسيم   • تعتبر النواة أو كما

هذ  الطبقة إلى طبقتين هما اللب الداخلي والذي يقع في المركز واللب الخارجي الذي 

يحيط باللب الداخلي لألرض، فيجل نج  قطر اللب الداخلي لألرض إلى روالي 

كيلو  2270األرض، بينما يجل سمك اللب الخارجي إلى كيلو متراً من مركز  1216

متراً من اللب الداخلي إلى الستار، ويعتبر اللب الداخلي والخارجي لألرض أك   

الطبقات وأعالها ررارةً، فيتكون لبا األرض من عنجري النيكل والحديد بشكٍل 

ا درجة الحرارة فيهما فتجل في اللب الداخلي لألرض إلى  درجة  5005رئيسي. أما

مةوية، ولكن وبالرغم من درجة الحرارة المرتفعة هذ  إالا أناه يعتبر صلب البنية، ويرجع 

السبب في هذا إلى ال  ط الكبير الواقع على اللب الداخلي والذي يجعل درجة انجهار  

إلى  330مرتفعةً بشكٍل مهول إذ إنا ال  ط في اللب الداخلي للكوكب تتراوه ما بين 

اسكال، وهو ض طٌ قدر العلماء أنا الحديد يحتاج لالنجهار عند  إلى روالي جيجاب 360

 Pإن صالبة اللب الداخلي يستدل من زمن  انتقال موجات  درجة مةوية، 5960±500

المارة بجورة مستقيمة في اللب الداخلي تدل على سرعتها العالية فيه عما هي عليه في 



ى في رالة صلبة لوقوعها تحم ض وط هائلة وكذلك اللب الداخلي يبق اللب الخارجي،

 بسبب ثقل الطبقات التي تعلوها.            

 ير أقلا بك يكون وبينما تكون درجة الحرارة عاليةً أي اً في اللب الخارجيا إالا أنا ال  ط فيها 

ا يجعلها سائلة الحالة.   مما

 

 

 

 

 نظرية التوازن األرضي

 Isostasy 

النظرية في أنه رتى تحتفظ طبقة م ل السيال الجرانيتية )المكونة للقارات( يتلخص مفهوم هذ  

بتوازنها فو  الطبقة التي تتلوها او تقع اسفلها وهي طبقة السيما البازلتية ، دون ان تؤثر عليها 

رركة االرض من ال ر  الى الشر  البد ان ي ور في هذ  الطبقة السفلية البازلتية جزء يعد 

 او جذور كبيرة من كتل القارات اذن فهي مشابهة لظاهرة كتل الجبال الجليديةبم ابة جذر 

Icebeges  التي تتكسر عند هوامش اليابس وتسقط في ميا  البحار والمحيطات بحية ال يبدو ،

ظاهرا لنا منها اال جزء يسير من رجمها الكلي ، بينما يظل مختفيا تحم ميا  البحر الجزء 

علماء الدراسات الجليدية ان الجزء المخفي عادة منها تسعة ام ال الجزء  االعظم منها ، ويقدر

الظاهر .او كأنها طبقا لهذ  الحالة اشبه ما تكون بقطعة من الخشب الذي يطفو على سط  الماء 

فيبرء منه وختفي االخر ، طبقا لدراسات ارثر ودوريز هولمز ، االمر الذي ابرزو  معا في 

ولهذا كانم االجزاء المختفية )او الجذور( هي ما اصطل  على اعتبار  . يالشكل التخطيطي التال

اعمدة رفظ التوازن لالجزاء البارزة فو  كتلة السيما البازلتية ، كالقارات او الجبال ، وبهذا يقرر 

العلماء في هذا الجدد ان قشرة االرض اذن في رالة توازن دائب تعوضه اساسا بحاالت 

، الن المرتفعات عادة اقل ك افة من  Isostatic compensation التعويض التوازني

المنخف ات وانه لو تساوت الك افة بينهما ، لكانم المرتفعات )القارات( مواد تزيد عن راجة 

الكرسم )او قشرة االرض( ، والصب  مجيرها المحتوم هو التطاير والتناثر في الف اء ، الن 

 . رويتها لكننا كما نعلم انها بي اويةوجودها يتناقص مع ارتفاظ االرض بك



 Level of compeasation مستوى التوازن

لى الى القول بانه ع W.Bowiو بوي  J.F.Hayford دعم النظرية السابقة كل من هايفورد

كيلومتر وهو يم ل السمك التقيربي لطبقة ال ال  الجخري  100عمش يزيد قليال على 

تر( ، كيلوم 100و  70القشرة االرضية التي تتراوه بين اللي وسفيري وبالذات )ردود عمش 

علو  تي تيوجد ما يعر  باسم مستوى التوازن ، الذي يتقبل ض وطا متساوية من كتل اليابس ال

 المكونة خور صرغم تفاوتها في ك افتها ، بحية نجد ان ما ارتفع منها يظل كذلك بفعل قلة ك افة 

 . منها تأل  ة تظل على رالها بفعل ارتفاع ك افتها التي تله ، بينما نجد ان المناطش المنخف

رد ن والهذا رغم تباين مواد قشرة االرض الكرستية ، فان ض طها وثقلها على مستوى التواز

ستقرة مالة رتقريبا ، رغم تعدد العوامل التي تعترض هذا التوازن ، اال ان االرض ال تزال في 

 . بفعل التعويض التوازني

التوازن األرضي ، هي نظرية تؤمن في أن ارتفاع الكتل القارية بالنسبة لألرواض المحيطية إنما 

صخور قليلة الك افة خفيفة الوزن وهي  القاراتالتي تتكون منها كتل  الجخوريرجع إلى أن 

ال قيلة الوزن والمرتفعة  صخور السيماوالتي البد وأن تطفو فو   صخور السيال الجرانيتية

الك افة، والتي تتكون منها قيعان األرواض المحيطية، ولذلك تبدو تلك الكتل كالسفن الطافية فو  

. ويمكن القول كذلك بأن السالسل الجبلية ترتفع هي األخرى فو  سط  القارات ألنها الماءسط  

  [1]تتكون من صخور قليلة الك افة لها جذور تمتد إلى أعما  بعيدة عن سط  األرض. 

ال  ة من ال سفليويؤدي األخذ بنظرية التوازن إلى االعتقاد بأن طبقة السيما التي تم ل الطبقة ال

أما اذا  ولة.الجخري، البد أن تكون في رالة سائلة كي تتمكن كتل السيال من أن تتعمش فيها بسه

تتعمش  ن أنمكانم طبقة السيما في رالة تامة من الجالبة فال يمكن بأي رال لجذور كتل السيال 

وازن تر لنا فسذا يفيها. ولكننا اذا تذكرنا ما قيل من قبل من أن طبقة السيما في رالة مرنة، فإن ه

 األرواض يعانكتل السيال فو  طبقة السيما المرنة المطاطة التي تتكون منها في أغلب الحاالت ق

 المحيطية. نماذج التوازن األرضي

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1
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http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A#cite_note-.D8.A3.D8.A8.D9.88_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B2-1


 

يري              ا             برات                                                                         

رضي                نماذج للتوازن األ  

 وجد نموذجين رئيسية من التوازن األرضي: 

 ( 1855 ) هسكانين إيري نظرية Airy’s theory or model ( 3) هايسكانن-أيرينموذج 

 فإن كذلكو .الجذور كبير عمش كان كلما عالي الجبال إرتفاع كان كلما أنه النظرية هذ  تفترض

 أعلى إلى ورجذ لها والبحار بروز الجبل شكل في الداخل إلى جذور لها البارزة الجبلية المناطش

 .البحار عمش شكل في

- where different topographic heights are accommodated by 

changes in crustal thickness. 

 Pratts theory ( 1855 )برات نظرية 

 درجة عإرتفا بسبب ك افتها قلم األرض سط  فو  الجبال إرتفاع أزداد كلما أنه برات يفترض

عمش  وعند الجبلية تنشأ الكتل الك افة إلختال  ونظرا .األرض باطن في الحرارة

 الك افات وال  وط تتوازن التوازن، بعمش معين،والمعرو 

The  Pratt-Hayford Model 

- where different topographic heights are accommodated by lateral 

changes in rock density. 

 

 اختال  التوازن األرضي

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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http://www.marefa.org/index.php?title=John_Henry_Pratt&action=edit&redlink=1
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يات لعملومن المؤكد اآلن أن رالة التوازن األرضي رالة نظرية نادرا ما تتم، وذلك بسبب ا

إرسابها وبال الجيولوجية التي تؤثر في منطقة ما ويتسبب عنها إزالة بعض التكوينات من قمم الج

لى غير إدية وتكون ال طاءات الجلي في المناطش المنخف ة، كما أن تراكم الرواسب بشتى أنواعها

لى إؤدي ذلك مما ينجم عن العمليات الجيولوجية المختلفة التي تشكل سط  األرض، البد أن ي

طيع ى تقاالخالل بحالة التوازن األرضي التي ذكرناها. فاذا ما عملم عوامل النحم م ال عل

لم هذ  ا أزاأودية عميقة، أو اذسلسلة جبلية متجلة إلى مجموعة من القمم الجبلية تفجل بينها 

 في مادة تعمشالعوامل بعض التكوينات من تلك القمم، فان معنى هذا أن كتلة عمود السيال الذي ي

ل  ط اوقم السيما تحم السلسلة الجبلية المذكورة البد أن تتناقص، والبد أن يزيد في نفس ال

ولهذا  وقه،واسب الدلتاوية فركم الالواقع على عمود مجاور يقع تحم منطقة دلتاوية نتيجة ترا

لى ما ين إالبد أن تحدث رركة ما في طبقة السيما بحية تعمل على استعادة توازن هذين العمود

ويرتفع  كانا عليه قبل تعرضهما لعوامل النحم واإلرسا ، فيهبط العمود الذي زادت كتلته ،

خري الج قات السفلى من ال ال العمود الذي اقتطعم منه بعض التكوينات، ونظرا لمرونة الطب

 ويال لكيطقتا ووعدم سيولتها فإن م ل هذا االرتفاع والهبوط في الكتل اليابسة البد أني يست ر  

 زنيةيتم، وتسمى م ل هذ  الحركات البطةية التي تتعرض لها قشرة األرض بالحركات التوا

isostatic movements . 

 أسبا  رركة األطبا  األرضية:

ن الغالف الضعيف يعاني من وجود تيارات أ  (Harry Hess) م( افترض هاري هيس1960)في عام 
شبه حركة الماء المغلي ، تعمل على تحريك األطباق ت (Thermal Convection Currents) حمل حراري

و نح تصعد المكونة للغالف الصخري، إذ أن المواد المنصهرة أو شبه المائعة الموجودة في الغالف الضعيف
 ي نقصان فيسم/سنة( نتيجة الرتفاع درجة حرارتها والذي يؤدي إلى زيادة حجمها وبالتال 1األعلى بمعدل )

ن سبب ارتفاع درجة حرارة الصهير يعود إلى الحرارة المتولدة من النشاطات اإلشع لمواد لاعية كثافتها. وا 
ة فض درجالغالف الصخري البارد تنخالمشعة الموجودة في الغالف الضعيف. وعند وصول الصهير بالقرب من 

ه سمح ليحرارة الصهير لذلك فانه يتحرك جانبيًا أسفل الغالف الصخري حتى تنخفض درجة حرارته إلى حد 
لية سمى خبزيادة كثافته وبالتالي هبوطه إلى األسفل مرة أخرى. كل دورة من دورات تيارات الحمل هذه ت

ن حركة الصهير نحو الجوانب أسئولة عن حركة األطباق، إذ وهي التي تكون م (Thermal Cell) حرارية
تقابلين هين متعمل على تحريك األطباق الواقعة فوقها. عند حركة تيارات الحمل في خليتين متجاورتين باتجا

تين تجاور مفان الطبقين األرضيين سوف يتحركان نحو بعضهما، أما في حالة حركة تيارات الحمل في خليتين 
 تباعدين فان ذلك يؤدي إلى تباعد الطبقين عن بعضهماباتجاهين م

 



 

 

 ألعملي المختبر االول

Laboratory 1                                 (The Interior of the earth) 

Exercise -1- 

    The earth and its concentric layers have the following dimensions: 

The earth radius=6370km, the core radius=3450 km(the inner 

solid=1270km the outer liquid=2180km),the mantle 

thickness=2900km.The lithosphere is the solid uppermost layer from the 

surface down to 100km consists of: 

 A. The crust which is about 10km thick under the ocean and up to 50km 

under the mountains. 

B. The rest of the lithosphere below the crust is the upper mantle. 

The asthenosphere (low velocity zone) is a plastic layer at depth 100-250 

km. 

Required: 

A. Using a scale of 1cm=500km, draw a quarter circle cross section 

through the earth showing its internal structure. 

B. Using a scale of 1cm=50km, draw a  cross section from  the earth 

surface to depth of 300km and mark the different units on it. 



C. Mark the Mohorovicic discontinuity (Moho) and Gutenberg 

discontinuity. 

 

 

Laboratory.  2   

Exercise -3- 

Draw the density (as ordinate) versus depth ( as abscissa) from the table 

below  using a scale of 1cm=2gm/cm3 for density and 1cm=100km for 

the first 100km, then 1cm=1000kmfor deeper parts.  

Depth (km) Density(gm/cm3) 

Up to 50 2.7 granite- contintnent 

3.0 basalt-ocean 

Below 50 3.3 

1000 4.5 

2900 5.5 

Below 2900 10 

6370 12-13 ? 

Questions: 

1- Mark the boundaries of the different layers on the graph. 

2- What is the approximate density of the crust and the mantel? 

Exercise 4 

      Draw the velocity of the seismic waves (as ordinate) versus depth (as 

abscissa) from data in the following table. Use a scale of 1cm=2km/sec. 



for velocity, and 1cm=1000km for depth. Mark the different layers of the 

earth below the graph.  

Depth (km) Velosity (km/sec) Layer 

P-wave S-wave 

Up to 50 6-7 3.5 Crust 

Below Moho 

down to 100 

8.2 

8.2 

4.4 

4.4 

Upper mantle 

More than 100 

To 250 

7.7 

7.7 

3.9 

3.9 

Asthenosphere 

400 8.7 4.4  

Mantle 
600 9.0  

700 9.9  

1000 10.5 6.6 

2900 13.0 6.8 

More than 2900 7.8 zero  

Core 
5000-5200 9.5  

5300 10.0  

6370 10.0  Centre 

Questions 

1. With what property do the seismic waves velocity vary? 

2.How do you interpret the velocity –depth curves in terms of the earth 

structure? 

 


