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نشأة األرض وتكوینھا



:تعریف  األرض
األرض جسم طبیعى معقد لھ قطاع ممیز یوجد على الطبقھ السطحیھ من القشره •

نشأ من تحلل الصخور والمواد العضویھ تحت تأثیر عوامل تكوین ، األرضیھ
.  األراضى ویمكن للنباتات ان تنمو علیھ

:المكونات األساسیھ لألرض أو صور األرض •
”تتمیز األرض بصفھ عامھ رئیسیھ وھى أنھا تعتبر نظاما معقدا 

complex system  ویقصد بأن األرض تتكون بتداخل أكثر من صوره أو طور
فاألرض تتكون أساسا من. من أطوار مكوناتھا وكذلك بتنوع كل صوره على حده

:اربعة أطوار رئیسیھ ھى  



أطوار األرض
Solid Phase: الطور الصلب - ١

والتى تكون الھیكل األساسى ، یشمل كل المكونات الصلبھ معدنیھ كانت أو عضویھ
لألرض

Liquid Phase: الطور السائل- ٢
وما بھ من مواد ذائبھ أو معلقھ فى "  soil solution"یعبر عنھ بمحلول األرض 

،  صوره غرویھ
 Gaseous Phase: الطور الغازى - ٣

یتكون من مجموعة الغازات التى تنتشر فى الفراغات البنیھ للحبیبات الصلبھ 
Biological Phase: الطور الحى - ٤

ویشمل كل ما ھو حى فى األرض 



 نشأة األرض وتطورھا 
:مفھوم األرض من الوجھة البیدولوجیھ•

تعتبر األرض من الجھھ البیدولوجیھ أى من الوجھة العلمیھ البحتھ جسم طبیعى 
اشتق او تكون من ماده األصل  Independent natural bodyمستقل 

نتیجھ لحدوث عملیات تكوین  Parent rock parent materialالصخریھ 
تحت تأثیر العوامل او الظروف  Soil Forming Processesاألراضى 

ھذا  Soil Forming Factorالبیئیھ او ما یسمى بعوامل تكوین األراضى 
الجسم الطبیعى اكتسب خواص ارضیھ محدده 

Specific soil properties تخالف بدرجات متفاوتھ تلك الماده الصخریھ
ھذا التفاوت فى األختالف ھو ما . التى اشتق منھا او تكون علیھا) األم(األصلیھ  

والذى یستمر قائما ومتغیرا  Soil developmentیسمى بتطور األراضى 
.   حتى تتوازن صفات األرض مع ظروفھا البیئیھ



 العالقة بین األرض واألغلفة المكونة للكون 
األرض والغالف الجوى•

والطور ، تختلف األرض عن الغالف الجوى فى أنھا تتكون من عدة اطوار رئیسیھ وھى الطور الصلب
ولكن الغالف الجوى یتكون من طور رئیسى واحد وھو  ، والطور الحیوى، والطور الغازى، السائل

الطور الغازى

األرض والغالف المائى•
یمكن ایجاد بعض التشابھ بین األرض والغالف المائى حیث ان كال منھا یمكن اعتباره بیئھ لنمو  

وان الماء قد یحتوى على معلقات صلبھ وعلى غازات، األحیاء

األرض والغالف الصلب•
،  ھنا ربما یبدو ألول وھلھ أنھ یصعب التفریق بینھما حیث ان درجة التشابھ واضحھ
، خصوصا فى الصخور الرسوبیھ فكل منھا یحتوى على أكثر من طور رئیسى

والطور السائل ، فالصخر یحتوى على الطور الصلب ممثال فى المعادن المكونھ لھ
ممثال على األقل فى ماء التبلور وكذلك الطور الغازى ممثال فیما یمأل الفراغات 

البینیھ من ھواء جوى أو غازات  



عالقة الدراسة البیدولوجیة بفروع العلم المختلفة  
أن الدراسة البیدولوجبة تقوم على اعتبار أن األرض جسم طبیعى فى حالة توازن •

دینامیكى فى الوسط الذى توجد فیھ

االرض تمثل جزءا مستقال من ھذا الكون وعلیھ فھى تؤثر وتتأثر باألجزاء أو •
المكونات األخرى لھذا الكون

لھذا نجد أنھ لكى . األرض دائمة األخذ والعطاء ولھذا تتصف بانھا نظام متغیر•
أى كیفیة نشأتھا وتكوینھا  ، نتفھم خصائص األرض من الوجھة البیدولوجیھ

وحدود تطورھا ومعدل تغیر خصائصھا البد وان تتفھم تلك الظروف البیئیة التى 
أثرت أو ما زالت تؤثر فیھا 


