
 پوسته زمین

 هی دست ثِ... ٍ دیٌبهیت اًفجبسات ٍ ّب صلضلِ اص ًبشی S ٍ P اهَاج سشػت ثِ هشثَط هشبّذات اص ػوذتب صهیي پَستِ ثِ هشثَط اعالػبت

 ّب لشصُ صهیي اص شذُ ثجت اهَاج سٍی ثش هغبلؼبتی هََّسٍٍیچیک ًبم ثِ یَگسالٍی شٌبسی لشصُ صهیي، پَستِ هغبلؼبت تبسیخ اٍایل دس. آیذ

 ثشخَسد چیضی ثب خَد دسهسیش S,P اهَاج اٍلیي کِ گشفت ًتیجِ ٍ کشد هشبّذُ سا S هَج دٍ ٍ P هَج دٍ شذُ ثجت اهَاج دس ٍی. داد اًجبم

 تقشیجب ػوق صیش دس S ٍ P اهَاج سشػت کِ گشفت ًتیجِ ّوچٌیي ٍی. شَد هٌؼکس سغح ثِ آًْب اًشطی اص هقذاسی شذُ ثبػث کِ اًذ کشدُ

 ػجَس هحیظ دٌّذُ تشکیل هَاد دس تغییش ًشبًذٌّذُ اهَاج سشػت دس ًبگْبًی تغییش ایي. است یبفتِ افضایش ًبگْبًی عَس ثِ کیلَهتشی 05

 هََّ. شَد هی ًبهیذُ M ًبپیَستگی یب هََّ اختصبس ثِ اهشٍصُ ًبپیَستگی ایي. گشت هَسَم هََّسٍٍیچ ًبپیَستگی ثِ ٍ ثَدُ اهَاج

 پَستِ ٍ ای قبسُ پَستِ شبهل کلی حبلت دس پَستِ. سبصد هی جذا گَشتِ اص سا آى ٍ ثَدُ صهیي پَستِ تحتبًی قسوت ًشبًذٌّذُ

  ثبشذ اقیبًَسیوی

 ای قبسُ پَسِ

 سخذاد. است شذُ تشکیل گشاًیتی تشکیت ثب سٌگْبیی اص  ثبالیی ای قبسُ پَستِ کِ شذ هی اظْبس پَستِ هَسد دس گزشتِ ّبی ًظشیِ دس

 سبًتی ثش گشم 2..7 حذٍد) آًْب چگبلی ٍ ًجَدُ چٌیٌی کِ دّذ هی ًشبى گشاًیتی ّبی تَدُ سٍی ثش گشاًی هٌفی ٌّجبسیْبی ثی گستشدُ

 ثبالیی پَستِ هیبًگیي تشکیت. است ثبالیی پَستِ ثشای هیبًگیي هقبدیش اص کوتش هکؼت، هتش سبًتی ثش گشم 5..5-0..5 حذٍد( هکؼت هتش

 تجضیِ ٍ جْبى، سشاسش اص شذُ آٍسی جوغ ًوًَِ صیبدی تؼذاد هیبًگیي تشکیت تؼییي ثب تَاى هی قغؼیت ػذم هقذاسی ثب چٌذ ّش ّش سا

 تشکیت، ایي کشد ثشآٍسد کٌٌذ، هی ثشداسی ًوًَِ صهیي پَستِ اص فشسبیش فشآیٌذ عی دس عجیؼی عَس ثِ کِ سسَثی سٌگْبی شیویبیی

 . است دیَسیت ٍ گشاًیت ثیي سٌگی ثب هتٌبظش

 صیشیي ای قبسُ پَستِ

 طسفب، ثب ای لشصُ سشػت سبدُ افضایش سا آى تَاى ًوی ٍ است ثبًیِ ثش کیلَهتش ..2 تب 0.. ثیي صیشیي، پَستِ دس ای لشصُ اهَاج سشػت گستشُ

 ًشبى پَستِ، اٍلیِ هذلْبی. داسًذ حضَس فشبس پش چگبلتش فبصّبی ایٌکِ یب ثبشذ، تش قلیبیی ثبیذ شیویبیی تشکیت یب ًتیجِ، دس. کشد تَجیِ

 ثب هسئلِ ایي اگشچِ. گیشًذ هی هٌشب سغح ایي اص ثبصالتی هبگوبّبی شذ هی تصَس چٌبًکِ است، صیشیي پَستِ ثشای ثبصالتی تشکیجی دٌّذُ

 دس هَجَد کبًیْبیی ّبی هجوَػِ ثشسسی اهب است، ّوخَاى ثبصالتی تشکیت ثب سٌگْبیی دس P هَج ثشای آهذُ ثذست تجشثی سشػتْبی

 . ثبشٌذ داشتِ حضَس تَاًٌذ ًوی ایٌشکل ثِ ثبصالتْب دّذ هی ًشبى صیشیي، پَستِ فیضیکی ششایظ

 هقذاس خشک، ششایظ دس ٍ سبًتیگشاد دسجِ 55.. دهبی دس پبسکبل هگب 7.55 ثِ فشبس افضایش ثب کِ دادًذ ًشبى سیٌگٍَد، ٍ گشیسي

 هی تجذیل اکلَطیت ثِ گشاًَلیت گبسًت ٍاسظ حذ هشحلِ یک ساُ اص ثبصالت ثٌبثشایي ٍ یبثذ هی کبّش پالطیَکالص هقذاس ٍ افضایش گبسًت

 . است صیشیي پَستِ دس شذُ هشبّذُ هقذاس اص ثیش صیبدی حذ تب ٍ ثبًیِ ثش کیلَهتش 8 الکَطیت، دس P هَجْبی سشػت. شَد

 شًَذ، هخلَط تشی سیلیسی هَاد ثب اگش. داشت خَاٌّذ ٍجَد آهفیجَلیت شکل ثِ ثبصالتی سٌگْبی ثبشذ، آة داسای صیشیي، پَستِ اگش

 . گیشد هی قشاس قجَل هَسد گستشُ دس آًْب ای لشصُ اهَاج سشػت

 اقیبًَسی پَستِ

 سشػت ثِ هشثَط هغبلؼبت ٍ آتشفشبًی جضایش سٌگْبی سخٌوَى ثِ هشثَط هشبّذات اسبس ثش اقیبًَسْب صیش پَستِ سبختبس دسثبسُ هب داًش

 اص تَاًین هی کِ اعالػبتی ثیشتشیي اهب. است استَاس هغٌبعیسی ًبٌّجبسیْبی اص آهذُ دست ثِ اعالػبت ّوچٌیي ٍ ّب صلضلِ اص ًبشی اهَاج

 صفحبت ّوگشایی اثش دس کِ ثبشٌذ هی اقیبًَسی پَستِ ثقبیبی ٍاقغ دس افیَلیتْب. ثبشٌذ هی افیَلیتْب ثگیشین، اقیبًَسی پَستِ دسثبسُ آًْب

 هبًٌذ دسیب ػوق هٌبعق سسَثبت اص پبییي ثِ ثبال اص تشتیت ثِ ّب افیَلیت. شًَذ هی ساًذُ ای قبسُ پَستِ سٍی دس ّب پَستِ ایي تکتًَیکی،

 کِ التشاهبفیک سٌگْبی ًْبیت دس ٍ ای الیِ گبثشٍّبی هتشاکن، ثبصالت ثبلشی، دثی ثب ثبصالت پالطیک، ّبی آّک ٍ داس دیبتَهِ سسَثبت

 دس آى ضخبهت ٍ است ثبصالتی کلی حبلت دس اقیبًَسی پَستِ تشکیت. است شذُ تشکیل ثبشذ، لشصٍلیت یب ّبسصثَطسیت ًَع اص است هوکي

 . است هتغیش کیلَهتش 75 تب کیلَهتش 0 اص ٍ است هتفبٍت هختلف جبّبی



 

 اقیبًَسی .الیِ

 کِ دٌّذ هی تشکیل سا هٌفصل سسَثبت دسیب، ثستش سغحی هَاد است، شذُ اًجبم( حفبسی) گیشی هغضُ ساُ اص گستشدُ شکل ثِ. الیِ

 ای، قَُْ طئَلیت سسْبی هبًٌذ پالطیک ّبی ًْشتِ ٍ اقیبًَسْبی ثِ آلَد گل جشیبًْبی تَسظ شذُ حول صاد خشکی سسَثْبی شبهل

 ّبی پشتِ اص تذسیج ثِ الیِ ایي. است هتش 055 هتَسظ عَس ثِ . الیِ ضخبهت. شًَذ هی هٌگٌض گشّکْبی ٍ سیلیسی ٍ آّکی لجٌْبی

 . است ًبصک خیلی یب ٍ ًذاسد ٍجَد یب ّب پشتِ دس ٍ شَد هی ضخین اعشاف ثِ اقیبًَسی

 

 اقیبًَسی 7 الیِ

 هی تغییش ثبًیِ ثش کیلَهتش 7.. تب 4.0 اص تشتیت ّویي ثِ ًیض آى ای لشصُ اهَاج سشػت. است هتغیش کیلَهتش، 7.0 تب . اص 7 الیِ ضخبهت

 ّبی پَستِ الیشٍثی ٍ هستقین ثشداسیْبی ًوًَِ داد ًسجت ثیشًٍی آرسیي هَاد یب شذُ هتشاکن سسَثْبی ثِ تَاى هی سا گستشُ ایي. کٌذ

 . کٌذ هی اثجبت سا آرسیي هٌشب صشاحت ثِ سغح، ایي دس هغٌبعیسی ثسیبس سٌگ ًَع یک ثِ ًیبص ٍ اقیبًَسی ّبی پشتِ سسَة ثذٍى

 

 اقیبًَسی 4 الیِ

 هَاد اص 4 الیِ کِ داسًذ ػقیذُ داًشوٌذاى اص ثشخی کِ دّذ هی ًشبى سا آى دسًٍی آرسیي پی ٍ اقیبًَسی پَستِ اصلی سبصًذُ ،4 الیِ

. است آٍسدُ ٍجَد ثِ سا شذُ سشپبًتیٌی پیشیذٍتیت ٍ دادُ ٍاکٌش آة ثب هتفبٍت هیضاى ثِ آًْب اٍلیَیي کِ است شذُ تشکیل ثبالیی گَشتِ

 .است هتغیش کیلَهتش . تب 7.0 اص 4 الیِ ضخبهت


