
 :Rocksالصخور 
ؼ الصخور بأّنيا تشكيالت تحتوي عمى عّدة معادف موجودة في الطبيعة، وىي جزء أساسي في تركيب القشرة ر تع    

 .عمى خاصّية تمّيزىا عف غيرىااألرضّية، وىناؾ عّدة أنواع لمصخور، وكؿ منيا تحتوي 

 تقسـ الصخور الى ثالثة انواع رئيسة وىي: 

 :  Igneous rocks. الصخور النارية 1

 أو تصمب حدوث نتيجة نشأت قد والتي األصمية بالصخور تسمى لذا الصخور أنواع أقدـ النارية الصخور تعد  
األرض لذا تسمى  مف جداً  سحيقة أعماؽ في إما حدوثيا يتـ إّنو حيث األرض؛ باطف في والموجودة المنصيرة المواد تجّمد

 تكوف لذا ببطيء األرض  وتبرد سطح الى تصؿ أف قبؿ األرضية القشرة أعماؽ في اي تصمبت Plutonicبالجوفية 
 تتـ أنيا أو وغيرىا والقواطع والسدود والمبوليث والمكوليث كالباثوليث االرض باطف في إشكاؿ عمى وىي التبمور واضحة
 السطحية البركانية نارية لذا تسمى بالصخور بركانية حمـ إحداث إلى وتؤدي ُتسّبب مما األرض سطح فوؽ مباشرةً 
 لبرودتيا تبمورىا بدقة الباطنية عف وتختمؼ األرض سطح خارج إلى دفعيا الذي القوي البركاني االنبثاؽ عف ونتجت
 .الصخور أنواع جميع وتواجد تكّوف في وأساساً  ميّماً  عامالً  النارية الصخور اعتبرت وقد ، بسرعة

 :خصائص الصخور النارية
 الصخور النارية تكوف دائمة االختالؼ عف الكتؿ النارية مف ناحية حجميا وكتمتيا.   .1
 الصخور النارية تخمو مف الحفريات عمى خالؼ باقي الصخور . .2
 تكوف الصخور النارية دائمة التصمب.  .3
 تتواجد الصخور النارية في شكؿ مواد زجاجية ومعدنية .   .4
 الصخور النارية غنية كثيرًا بالمعادف . .5
 لوف الصخور النارية شديد السواد .   .6
 .يعد سطح الصخور النارية مف السطوح غير المستوية .7

 : النارية الصخور أهم
 : Granite الكرانيت ػ 1
 : Granodiorite الكرانوديوريت ػ 2
 : Pegmatite البجماتيت ػ 3
 : Syenite السيانيت ػ 4
 : Diorite الديوريت ػ 5
 : Gabbro الجابرو ػ 6
 : Peridotite البريدوتيت ػ 7



  Rhyolite . والرايواليت8
  . Pumice  الخفاؼ . حجر9

 اشكال الصخور النارية الجوفية:
الصخور كالتكسرات او سطوح التطبؽ فأنيا عندما يصعد الصيير الى االعمى مستقؿ مناطؽ الضعؼ الموجودة في 

 تتصمب قبؿ خروجيا الى السطح مكونة اشكاؿ مختمفة معتمدة عمى نوع الفراغ الموجود، ومف ىذه االشكاؿ مايمي:
وىي عبارة عف اجساـ ذات اشكاؿ مختمفة تنتج عندما يخترؽ الصيير بعض التكسرات العمودية  :Dykeالقواطع  .1

سـ الى اكثر مف كيمومتر  1دة الصيير مكونة مايسمى بالقواطع الذي يختمؼ سمكو مف عمى الطبقات فتتبمور ما
مقارنو بالصخور المحيطة بيا  وتكوف عمى العموـ مقاومو لمتعريةكـ  111ويصؿ امتددىا الى اكثر مف 

 .كما في الشكؿ ادناه كالصخور الرسوبية

 
وىي اجساـ متطبقة تحصؿ عندما تضخ مادة الصيير بيف الطبقات الصخرية، وتوجد عمى  :Sillsالسدود  .2

االغمب افقية وقد يحصؿ ليا انقالب فتصبح عامودية. اف ىذا الشكؿ ينتج عندما تكوف مادة الصيير بحالة سائمة 
 .كما في الشكؿ ادناه ذات لزوجة قميمة

 



 
ىو الشكؿ الذي يشبة نبات االفطر والذي ينتج مف دخوؿ مادة الصيير بيف الطبقات  :Laccolithالمالكولث  .3

الصخرية، الفرؽ بينة وبيف السدود ىو اف مادة الصيير ذات لزوجة عمية لذلؾ تكوف قاعدتة مسطحة موازية 
 لمطبقات الصخرية وقمتو مقوسة.

 
والمتكتمة غير متوافقة مع الطبقات الصخرية وىو مف االشكاؿ الجوفية كبيرة الحجـ  :Batholithالباثولث  .4

المجاورة ليا. اف ىذا الشكؿ ينتج مف عدة عمميات متسمسمة تستغرؽ اكثر مف مميوف عاـ، وقد يصؿ امتداده الى 
. اف ىذا الشكؿ يكوف عمى العموـ منطقة قمب الجباؿ، ويظير عمى السطح بعد تجوية 2كـ 41111اكثر مف 

 .كما في الشكؿ ادناه ووتعرية الصخور الحاوية ل

 
 

وىي اشكاؿ صخرية نارية صفائحية او عدسية مقعرة نتيجة لتعرض الطبقات التي تقع  :Lopolithلوبولث  .5
كما في الشكؿ  اسفميا لميبوط نتيجة الثقؿ الذي تتعرض لو او نتيجة دخوؿ مادة الصيير في منطقة مقعرة اصال

 .ادناه



 
 

 : Sedimentary rocks الرسوبية . الصخور2
 نتيجة وذلؾ الماء، في والذوباف والتفتت التحّطـ إلى القديمة الصخور تعّرض نتيجة نشأت قد التي الصخور ىي   

 حيث مف واألولى النشأة حيث مف الثانية المرتبة تحتؿ كيميائية( عوامؿ والتعرية، طبيعّية ىي )الرياح لعوامؿ تعّرضيا
 رسوبية. العميا القشرة األرضية صخور مف:  81 مف أكثر إف إذ االنتشار

 :خصائص الصخور الرسوبية
 توجد بعكس الصخور النارية حيث تكوف ىّشًة وضعيفة . .1
 توجد دائمًا عمى ىيئة طبقات مف الصخور.   .2
 تحوي العديد مف الحفريات.  .3
 تتميز بػألواف فاتحة.  .4
 تتمّيز بعالمات تركيبية خاصة بيا مثؿ الحفر والشقوؽ.  .5
 .اجد عمى شكؿ حبيبات أو مواد زجاجية معدنيةغالبًا ما تتو  .6
 : ىي الصخور الرسوبية معادف أىـ مف
 تشكؿ حيث الرسوبية الصخور مكونات في األولى المرتبة الطينية المعادف : تحتؿ Argillaceous الطينية المعادف -أ

   .( Al2sio2 ) المائية األلمنيوـ بسيميكات والمتمثمة المكونات تمؾ مف:81 حوالي
 . الرسوبية الصخور مكونات مف: 11 حوالي وتشكؿ الرممية والصخور لمرماؿ األساسية المعادف مف يعد: الكوارتز - ب
 الصخور حبيبات تماسؾ عمى يعمؿ والذي الجيرية الصخور في واسع نطاؽ عمى المعدف ىذا يوجد:  الكالسايت -ج

   . الخشنة
 احد تمثؿ كما السوداء الرماؿ في توجد والتي المعادف تمؾ أىـ مف الميمونايت و الييماتيات يعد:   الحديد أكاسيد -د

 . الرممية الصخور في الالحمة المواد



 . المائية الكالسيوـ كبريتات  : Gypsum الجبس - ىػ
 . الصوديـو كموريد : Halite اليااليت -و

  . مياىيا تبخر بعد المالحة البحيرات رواسب في األخيريف المعدنيف يوجد
  : االتي ومنيا الكيميائي وتركيبيا تكوينيا طريقة حسب مختمفة أنواع عمى الرسوبية والصخور

 :  Clastic Sedimentary Rocks الفتاتية() الميكانيكية الرسوبية الصخور -أ
 في ورسبتيا والرياح المياه ونقمتيا وتعرية تجوية عمميات إلى تعرضيا بعد مختمفة صخور مفتتات مف النوع ىذا يتكوف
 خالليا باالنتقاؿ لممياه تسمح عالية مسامية ذات وىي الكيميائية خصائصيا في تغيير أي يحدث أف دوف منخفضة مناطؽ
 بيف الواقعة المسامات في ومعادف أمالح مف المياه تمؾ تحممو ما ترسيب إلى ذلؾ أدى وقد أخر إلى مكاف مف بسيولة
 والكوارتز الدولومايت و الكالسايت الالحمة المواد تمؾ أىـ ومف صالبتيا وزيادة وتماسكيا التحاميا عمى فعممت المفتتات

 عمميات تؤدي كما أخر مكاف في وترسيبيا ونقميا الرواسب مكونات بعض إذابة عمى المياه تعمؿ وقد.  الحديد اكاسيد و
 المياه طرد ثـ ومف فييا المسامات فتقؿ تحتيا التي الطبقات عمى عنيا المتولد الضغط زيادة إلى كبيرة بكميات الترسيب

 بعد: 5 الى تنخفض مسامات: 45 حوالي يتضمف الذيShale  الطفؿ ذلؾ أمثمة ومف الفراغات تمؾ تشغؿ كانت التي
  : االتي منيا مختمفة انواع عمى الميكانيكية الرسوبية والصخور  الضغط. إلى تعرضيا

 بعضيا مع الصخور وقطع والرماؿ والجالميد الحصى التحاـ مف تتكوف  :  Conglomerateالمكتالت صخور .1
 .السميكات مف عالية نسبة تضمنت إذا عالية صالبة ذات وتكوف

 الحديد أكاسيد مثؿ والموف النوع مختمفة مواد بواسطة الرمؿ ذرات تماسؾ عف ناتجة : Sandstone الرممية الصخور  .2
 إلى مائمة تجعميا الحديد فأكاسيد الصخور تمؾ لوف تغيير في المواد تمؾ أسيمت وقد السيميكات و الكالسيوـ وكربونات
 مثؿ عالية صالبة ذو المواد تمؾ إف كما األزرؽ نحو والسيميكات البياض نحو تميؿ الكالسيوـ وكاربونات االحمرار
 والتعرية التجوية لعمميات فتميد الماء في الذوباف سيمة النيا ضعيفة الكالسيوـ كربونات تكوف حيف في السميكات

 يـو الثر و اليورانيوـ مثؿ المشعة  المعادف بعض عمى الحتوائيا السواد إلى مائمة الرممية الصخور بعض وتوجد
 . وغيرىا

 في بينيما الفرؽ إف إال المكونات نوع في  المكتالت الصخور مف النوع ىذا يشبو :  Breccias البريشا صخور  .3
طراؼ حادة أطراؼ ذات تكوف حيث المكونات تمؾ شكؿ  . مدببة وا 

 عمى تعمؿ التي عضوية أو كمسيو أخرى بمواد مختمطة طينية مواد مف وتتكوف : Clay stone الطينية الصخور  .4
 أو األحمر الموف إلى مائمة وتجعميا المنغنيز و الحديد أكاسيد مثؿ تتضمنيا التي االكاسيد نوع حسب لونيا تنوع

 طينية وتسمى( الكالسيوـ كربونات) الجير نسبة ارتفعت إذا األسود الموف إلى تميؿ حيف في األخضر أو األصفر
 وقد   Mudstone طيني حجر إلى يتحوؿ يفقدىا وعندما الماء مف: 15 عمى الطيف ويحتوي   Marlأواؿ جيرية



 طيني حجر إلى وتتحوؿ تجؼ أف قبؿ لو تتعرض الذي لمضغط نتيجة رقيقة طبقات شكؿ عمى الطيني الحجر يكوف
 .  Shaleالطفؿ أو صفائحي

   :  Chemical Sedimentary Rocks   الكيميائية الرسوبية الصخور -ب
 بعضيا مع تتحد بيكاربونات و كربونات عنيا ينتج متنوعة محاليؿ بيف كيميائية تفاعالت حدوث عف ناتجة صخور وىي
  : اآلتي ومنيا المعدنية تراكيبيا في المتباينة الكيميائية الرسوبية الصخور مف أنواع عدة مكونة
 الكالسيوـ كربونات عمى الحاوية الجيرية المحاليؿ في الكالسيـو كربونات تترسب عندما تتكوف:  الكمس صخور  .1

 ، البحر مياه في المترسب (Caco3) الكالسايت معدف مف المتكونة الجيرية الصخور ومنيا الييدروجينية
 و (Camg(co3)2) الدولومايت معدف مف يتكوف انو إال الكمس حجر يشبو الذي  Dolomite الدولومايت
 . الترافتريف

 و المائية الكالسيوـ كبريتات يسمى الذي الجبس ومنيا ممحية ترسبات عف ناتجة( : ممحية) تبخيرية صخور  .2
 . الصوديـو كموريد و الصخري والممح الالمائية الكالسيوـ كبريتات وتسمى االنييدرات

 ترسب عف الناتج  Chert الصواف مثؿ الحارة الينابيع قرب الصخور مف النوع ىذا يوجد:   سميكية صخور .3
  . الحارة المياه في المذابة السيميكا

  .  Organic Sedimentary Rocks العضوية الرسوبية الصخور -ج
  : ومنيا الكيميائي تركيبيا حسب أنواع عمى الصخور مف النوع ىذا يوجد
 عمى المحتوية والنباتات الحيوانات بقايا عف ناتج وىو انتشارا الصخور أنواع أكثر ويعد:  العضوي الكمس حجر .1

  .الجير أو الكالسيوـ كربونات
 الكالسيـو كربونات مف عالية نسبة عمى تحوي التي الحيوانات مف نوع تحمؿ عف ناتجة وىي:  طباشيرية صخور  .2

 . البياض ناصعة وتكوف
 تحمؿ عف الناتجة الكالسيوـ فوسفات مف عالية نسبة عمى تحتوي التي الصخور وتشمؿ:   فوسفاتية صخور  .3

 . البحرية الحيوانات بعض
 بطبقات الرواسب وطمرتيا المياه غمرتيا التي الغابات مناطؽ في ينتشر نباتي أصؿ مف وىو:  الحجري الفحـ  .4

 مراحؿ وعمى المطمورة النباتات تمؾ خصائص تغيير في أسيما شديديف وحرارة ضغط توليد إلى أدت سميكة
 . الحجري الفحـ يمثؿ الذي االنثراسايت أخرىا

 :Metamorphic rocks المتحولة  . الصخور3
 صفات تحمؿ جديدة صخور الى النارية والصخور الرسوبة الصخور تحوؿ عف عبارةً  المتحولة الصخور    

 حرارة الشديد،  الضغط: منيا عوامؿ، عّدة إلى تعّرضيا نتيجة وذلؾ النارية، والصخور الرسوبية الصخور عف مختمفة
 الرسوبية، المحاليؿ النشطة كيميائيا كالماء. أو النارية الصخور أنواع إحدى عمى معاً  والحرارة الضغط عالية، اجتماع



 : المتحولة الصخور خصائص
 .ومختمفة كثيرة وألواف بأشكاؿ مواد تشّكؿ .1
 . جديدة مواد تكّوف  .2
 . تتغير التحّوؿ بعد لكف التحوؿ، قبؿ والنارية الرسوبية الصخور صفات بعض تحمؿ ما غالباً  .3
 .نشاطا األكثر األماكف في بكثرة الصخور ىذه تتواجد قد .4

 ومف انواع الصخور المتحولة ىي:
 وتعد منخفضة وحرارة كبير ضغط إلى لتعرضيا متورقة بأنيا النوع ىذا ويتميز  :  Foliated Rocks متورقة صخور -أ

 و النايس و الشست و Phyllite والفيالت Slate اإلردواز أنواعيا ومف التورؽ باتجاه التكسر سيمة الصخور تمؾ
 . االمفيواليت

 الحرارة بفعؿ وتكونت متورؽ غير ألنو صمبا النوع ىذا ويعد :  Non-Foliated Rocks متورقة غير صخور -ب
 . السربتينات و  Quartzite  الكػػػػػوارتزايت و Marble والرخاـ  Hornfles اليورنفمس أنواعيا ومف الشديدة

 عف الناتج الديناميكي التحوؿ نتيجة الصخور مف النوع ىذا يتكوف:   Cataclastic Rocks  كاتاكالستيؾ صخور -ج
 .Myloniteالمايمونيت  أنواعيا ومف متورؽ غير األخر والبعض متورؽ بعضيا ويكوف الحراري التأثير دوف الضغط

 

 :Rock cycle.دورة الصخور في الطبيعة 4
. القارات سطوح فوؽ وتتراجع تتقدـ والبحار وتزوؿ، تتكوف فالجباؿ باستمرار، متغير جسـ ىي األرض أف المالحظ مف
 المواد ىذه مف واحدة ىي والصخور الكوكب، عمى ثابتة بصورة توثر لألرض والداخمية الخارجية العمميات أف كما

 وأقدـ األرض، تكوف منذ التغيير إلى يتعرض لـ واحداً  صخرياً  نموذجاً  نممؾ ال فنحف لمتغيير، دائماً  تتعرض التي األرضية
 وىذا باستمرار، التغيير إلى تتعرض الصخور مف العديد أف كما. سنة بميوف( 3.8) حوالي عمرىا يبمغ معروفة صخرة
 أو متحولة صخوراً  النارية الصخور تصبح أف فبالمكاف آخر، إلى نوع مف تنقميا إلى يؤدي لمصخور المستمر التغيير
 .الصخور بدورة تعرؼ آخر إلى نوع مف الصخور في ىذه التنقؿ وعممية وبالعكس، رسوبية
 ونقميا تفتيتيا إلى تؤدي تعرية لعمميات تتعرض والتي النارية، الصخور تتكوف التبريد لعممية نتيجة الصيير تصمب فعند

 الصخور ىذه. الرسوبية الصخور مكونة فتتصمب جديدة رواسب تحت تدفف ما سرعاف التي الرواسب مكونة وترسيبيا
 التعرية عمميات ونشاط رفع لعمميات تتعرض ربما أو متحولة، صخوراً  تصبح فأنيا ضغط أو لحرارة تعرضت إذا الرسوبية

 تكوف فأنيا اإلذابة لعممية تعرضت إذا المتكونة المتحولة الصخور. جديدة رسوبية صخور تكويف وبالتالي جديد مف
 الصخور أف. رسوبية صخور تكوف فأنيا التعرية إلى تعرضت إذا أما نارية، صخور مكوناً  يتصمب الذي الصيير
 متحولة صخوراً  تجعميا التي أوالً  الحرارة إلى تتعرض ألنيا وذلؾ مباشرة بصورة نارية صخوراً  تصبح أف يمكف ال الرسوبية

 .نارية صخور ليكوف يتصمب صييراً  تصبح ثـ ومف



 

 
 


