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انصخور 

 انمخحونت

 جٍونوجٍا انخاماث

 

 وشاة وحصىٍف انخرسباث انمعذوٍت راث االصم انىاري –اوال 

  -:Rocks الصخور
يتكون الصخر من تجمع ، و قشرة األرضيةتمثل الوحدة البنائية لممادة صمبة طبيعية  بأنو ريعرف الصخ :الصخر

يتكون من معدن واحد ويطمق عميو فى ىذه الحالة بأنو صخر وحيد المعدن أكثر من معدن وفى أحوال محدودة 
 متحولة(-رسوبية-)نارية وتختمف الصخور فيما بينيا اختالفا كبيرا  وقد يتكون من تراكم بقايا الكائنات الحية.

 عمى عدة عوامل أىميا: معتمدة في ذلك
 .نشأة الصخر -1
  المحتوى المعدنى لمصخر. -2
 .واجدمكان الت -3
 
 

 تصنيف الترسبات )الخامات( المعدنية
إن دراسة الترسبات المعدنية أو الخامات بصورة عامة يتطمب فحص وتدقيق عدد كبير من المعادن ومعرفة أوجو 

إن الترسبات المعدنية التي يمكن تصنيفيا الى مجاميع ذا خصائص وصفات متشابية  التشابو واالختالف بينيما. 
 :من خالل تسيل عممية وصفيا

a.  التعرف عمى أصل نشوء ىذه الترسبات. 
b.  موقعيا في القشرة األرضية. 
c.   .الظروف الترسيبية التي أدت إلى تكوينيا وتواجدىا 

ىذه التصانيف من الممكن أن تسيل كثيرا من األعمال الحقمية والجيولوجية ودراسات االستخراج ألمنجمي        
مكانية التنبؤ باحتمال وجود وكذلك عمميات التعرف عمى امتدادات  شكال ىذه الترسبات وطرق البحث عنيا وا  وا 

ترسبات معدنية في مواقع جيولوجية مالئمة عند مقارنتيا مع ترسبات معدنية مستغمة ومستثمرة في أماكن ُأخرى 
 .من خالل ىذه التصانيف

سة الخامات والمعادن دراىناك محوالت عديدة وضعت لتصنيف الترسبات المعدنية وجدت منذ ظيور عمم 
 جيولوجيا المناجم والتزال تستخدم لحد اآلن، قسم منيا طورت مع تطور المعرفة العممية وظيوروعمم 
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االستكشافات الجيولوجية والمفاىيم الحديثة، وقسم منيا ُأىمل لعدم مطابقتو وعدم احتواءه عمى كافة المتغيرات 
يوجد تصنيف معدني مقبول عالميا يمكن عمى أساسو االعتماد عمى الجيولوجية الجديدة، لغاية الوقت الحاضر ال 

 ترتيب وتصنيف كافة الترسبات المعدنية.
الخامات والمعادن تستخدم حاليا في عموم التي تصانيف ال اىم باستعراض ذه المحاضرةسوف نتطرق في ى

 عمى اساس اصل نشوء ىذه المعدنية وىي تصنيف الترسباتجيولوجيا المناجم وأعمال االستخراج ألمنجمي و 
 الترسبات او الخامات:

 
 :  ة اذا كانت مجتمعة او منفردة وهيتنشأ الخامات او الترسبات المعدنية نتيجة الربع عمميات جيولوجي

 عمميات تبمور الصهير او الماكمااوال : 
 عمى سطح األرض أو في باطن األرض عمى أعماق متفاوتو لصيير او الماكماتبمور اعمميات  .1

 )قريبة،متوسطة ،بعيدة( عن سطح االرض.
 )التسامي(. صييرالتبمور من الغازات المصاحبة لم .2
 .(Veins  ما )عروق الخاماتكالمصاحبة لمما(Hydrothermal Solution)التبمور من المياه الساخنة  .3
 عمميات التحولثانيا: 
 التماسي والديناميكي واالقميمي.عمميات التحول  .1
 .تبمور معادن جديدة بسبب التفاعل مع المياه الساخنة والحرارة )معادن متحولة( .2
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 عمميات رسوبيةثالثًا : 
 الميكانيكية والكيميائية.عمميات التعرية والتجوية  .1
 أو غير المباشر عن طريق الكائنات الحية. )تكون الصخور الكاربوناتية( التبمور المباشر من مياه البحر .2
 )رواسب الصخور(. الترسيب الميكانيكي لمفتات الصخري المحمول مع المياه السطحية .3

  عن طريق الكائنات الحية )البكتريا(رابعًا : 
البكتيريا، خاصة معادن الكبريتيدات عن طريق الترسيب بواسطة  تنشأ الخامات المعدنية عن طريق الكائنات الحية

حيث تكون ضمن األحواض الترسيبية المائية المعزولة وغالبا ما تكون ىذه األحواض مشبعة بكبريتيد الييدروجين 
 )مثال عمى ذلك تكون الكبريت في تكوين الفتحة( الذي يساىم في عممية تكون الكبريتيدات

 :Igneous Rocks النارية الصخور
، والتي تعني المغة الالتينية في ignis إلي الكممة ( Igneous"النارية" ) ترجع تسمية الصخور بيذا االسم

تعتبر الصخور النارية ىى األصل الذى اشتقت منو باقى أنواع الصخور )رسوبية ـ متحولة( لذا يطمق  ".النار”
ية المنصيرة المادة الصخر )تبمور( إذ أنيا أول ما نشأ من صخور نتيجة لتصمد  عمييا أحيانا الصخور األولية

وىي تكّون  عمى سطح األرض.)الالفا(اما داخل القشرة األرضية أو ( الماجما)والتى تعرف باسم الصيير أو 
 % من مجموع صخور القشرة األرضية55

  Composition of Magmas الصهير ومكوناته
 عتبر سائل حار، حر الحركة، معقد التركيب يحتوي عادة عمى بمورات عالقة وغازات وأبخرة. تما كالما

ما عادة تكون غير مشبعة بالنواتج الغازية واألبخرة، ولكن عندما تبدأ بالتبمور مع حركتيا باتجاه سطح كالما
الغازات واألبخرة تؤدي إلى حدوث إنيا تصبح مشبعة بالماء واألبخرة، لذلك فان الزيادة النسبية ليذه فاألرض 

 . ثورانات بركانية شديدة التدمير
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 : Chemical Composition of Magma التركيب الكيميائي لمصهير

 Condensed constituents  مركبات غير قابمة لمتطايرأوال: 
  -عادة تكون الماجما متكونة من عدة أيونات لعناصر مختمفة أىميا:

 حديد، ىيدروجين، صوديوم. السيميكون، األلمونيوم، كالسيوم، مغنيسيوم،األكسجين، 
ويمكن ليذه العناصر أن تبدأ بتشكيل أطوار أو حاالت مختمفة تكون متجانسة التركيب مع بعضيا البعض. وىذه 

 . األطوار يمكن أن تكون في الحالة الغازية، السائمة، أو الصمبة
 Volatile constituents مركبات متطايرةثانيا: 

كون بعض المركبات موجودة في الماجما عمى ىيئة غازات وأبخرة تحت الضغط المنخفض، و نسبتيا تختمف  
 من البداية.  الماجمااعتمادا عمى نسبة تركيز العناصر المكونة ليا التي كانت موجودة في 

رئيسية، باإلضافة إلى العناصر  وتشتمل ىذه المركبات عمى ما يمي: بخار ماء و ثاني أكسيد الكربون بصورة
ون، ككسجين، الييدروجين، الكربون، الكبريت، وعناصر ثانوية مثل: بريميوم، نيتروجين، آر و األساسية مثل: األ

 كمور، وفمور
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 : ماكأهم الصفات الفيزيائية لمما
 درجة الحرارة. أوال:

مــا ك، وتكــون عاليــة فــي الماأثنــاء عمميــة التبمــور م 1277-777مــا تتــراوح بــين كدرجــات الحــرارة لمما ان 
مـــا الحمضـــية )الفقيـــرة بالحديـــد كالقاعديـــة )التـــي تتكـــون مـــن الحديـــد والمغنيســـيوم بنســـبة عاليـــة( ومنخفضـــة فـــي الما

 والمغنيسيوم(.
 :المزوجة ثانيا:

 في الوسط الذي تسير فيو تعرف المزوجة عمى أنيا قابمية السوائل لمتحرك بحرية 
 التي تساعد عمى زيادة درجة لزوجة الصيير ىي: العوامل
 .زيادة نسبة أكسيد السيميكون في الصيير (1
 ارتفاع الضغط.  (2

 ساعد عمى تقميل لزوجة الصيير ىي:العوامل التي ت
الموجودة بين او االواصر  زيادة نسبة المركبات الطيارة في الصيير ألنيا تساعد عمى ىدم الروابط  (1

 ،السيميكون واألكسجين
 .زيادة نسبة الحديد  (2
 .ارتفاع درجة الحرارة (3

بوحدة  الحجم لألجسام تعّبر عن عالقة وحدة فيزيائيةصفة  وىيويقال ليا الكتمة الحجمية  :الكثافة ثالثا:
    .لمادٍة أو جسٍم ما، فكمما ازدادت الكثافة ازدادت الكتمة لوحدة األحجام الكتمة

 :تعتمد كثافة المصيور الصخري عمى
 رارة الحدرجة  .1
 الضغط الواقع عمى المصيور  .2
 التركيب الكيميائي لو خاصة نسبة الحديد. .3

الصخري تكون أكبر عندما تنخفض درجة حرارتو، أما االرتفاع في درجة  صييروقد وجد العمماء أن كثافة ال 
 ما.كالحرارة فيؤدي إلى انخفاض درجة كثافة الما
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 :تقسيم وتصنيف الصخور النارية
 -:تصنيف الصخور بوجو عام عمى الخواص التاليةيعتمد 
 )موقع التبمور( العالقة الحقمية بين الطبقات الصخرية في الطبيعة .1
 لصخورا كيميائية  .2
 النسيج الصخري .3
 :)موقع التبمور( العالقة الحقمية بين الطبقات الصخرية في الطبيعة أوال:
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 -المعدني أو المون:التركيب تصنيف الصخور النارية عمى اساس أوال: 

 -:لمون( الى المعادن )فاتحة المون(يعتمد ىذا التصنيف عمى النسبة المئوية لممعادن )داكنة ا
الفلسٍت -هضٍتاالوعادى الح  

 )فاتحت الىى(

الوافٍت -الوعادى القاعذٌت  

 )داكٌت اللىى(

 الكىارتس

شفاف )عذٌن اللىى(  

 األولىفٍي

شفاف تذرٌج األخضر(-)أسىد  

 البالجٍىكلٍس

هعتن بٍج(، أبٍضرهادي فاتح، رهادي داكي، )  

 الباٌروكسٍي

هعتن أخضر(-أسىد هخضر-أسىد هسرق-)أسىد  

 األورثىكلٍس

هعتن أحور(-لحوً-وردي-)بٍج  

 الهىرًبلٌذ

هعتن )أسىد(  

 الوسكىفاٌت

شفاف صذفً(-)عذٌن اللىى  

 البٍىتاٌت

شبه شفاف -شفاف بًٌ داكي(-زٌتً-)أسىد  

 :  Leucocratic rocksصخىر فاتحت اللىى 

 صخىر الحاهضٍت % هعادى هافٍت59تحتىي على أقل هي 

 :  Mesocratic rocksصخىر هتىسطت اللىى 

  % هعادى هافٍت84-59تحتىي على 

 : Melanocratic rocksصخىر داكٌت اللىى 

 % هعادى هافٍت84تحتىي على أكثر هي 

 
 

التصٌٍف بٌاءا  :ثاًٍا

لصخىرا كٍوٍائٍتعلى   

 التركٍب الكٍوٍائً

ًسبت األكاسٍذ )

(الوعذًٍت  

 التركٍب الوعذًً

(اللىى)  
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 : النارية عمى أساس التركيب الكيميائيثانيا: تصنيف الصخور 
 ( الموجودة في الصخورSiO2ويعتمد عمى نسبة أكسيد السيميكون )

تتكىى هي هعادى فاتحت اللىى بصىرة رئٍسٍت، وهً تعتبر غٌٍت بالسٍلٍكا : الصخىر الحاهضٍت

 %(، و فقٍرة بالحذٌذ والوغٌٍسٍىم.4;)

فاتحة المون وداكنة المون بنسب متساوية، نسبة تتكون من معادن  :الصخور المتوسطة القاعدية
  %.52-66السيميكا تنحصر بين 

تتكون من معادن داكنة المون بصورة رئيسية وقميل من معادن فاتحة المون،  :الصخور القاعدية
  %57وتعتبر ىذه الصخور غنية بالحديد والمغنيسيوم، وتنخفض فييا نسبة السيميكا الى 

تتكون من معادن غامقة المون فقط، وىي أيضا تعتبر غنية بالحديد و  :ةقاعديالالصخور فوق 
  %47المغنيسيوم، ونسبة السيميكا فييا أقل من 

 : النسيج الصخريالتصنيف عمى أساس ثالثا: 
وىو عالقة الحبيبات أو البمورات المكونة لمصخر مع بعضيا البعض و عالقتيا باألرضية الصخرية 

(Groundmass وىي .)يمي: تعتمد عمى ما- 
 .Degree of crystallinityدرجة التبمور  .1
 . Granularityالتحبب درجة  .2
  Shape of Crystals لشكل الخارجي لمبمورات أو الحبيباتا .3
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 : أنسجة خاصة بنوع معين من الصخور

 
 ماكووع انما   

 انىسٍج األساسً

 جراوٍخٍت/رٌونٍخٍت

 )فهسٍت/حمضٍت(
 )مخوسطت(أوذٌسٌخٍت 

 بازنخٍت

 )مافٍت/لاعذٌت(
 فوق لاعذٌت

 خشه انخحبب

 )صخور جوفٍت(
 جابرو دٌوراٌج جراوٍج

برٌذوحاٌج 

)باٌروكسىاٌج، 

 دوواٌج(

 دلٍك انخحبب

 )صخور سطحٍت(
 كوماحاٌج )وادر( بازنج، انجفاء أوذٌساٌج رٌوالٌج، انخفاف

 انمعادن األساسٍت

 كوارحس

 أورثوكهٍس

 بالجٍوكهٍس)صودي(

 باٌروكسٍه

 بالجٍوكهٍس)مخوسط(

 باٌروكسٍه

 بالجٍوكهٍس)كهسً(

 أونوفٍه

 باٌروكسٍه

 انمعادن انثاووٌت

 مسكوفاٌج

 بٍوحاٌج

 أمفٍبول

 أمفٍبول

 بٍوحاٌج

 كوارحس

 أونوفٍه

 أمفٍبول
 بالجٍوكهٍس )كهسً(

نون انصخر بىاءا عهى 

% انمعادن انمافٍت 

 )انذاكىت(

 نون فاحح

% معادن 51ألم مه 

 مافٍت)لاعذٌت(

 مخوسطت انهون

% معادن مافٍت 51-04

 )لاعذٌت(

أسود -رمادي داكه

 انهون

% معادن 04أكثر مه 

 مافٍت)لاعذٌت(

 أسود-أخضر داكه

% معادن 544حمرٌبا 

 مافٍت )لاعذٌت(
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هناك عدة تصانيف وضعت لمترسيات الصهيرية او النارية من قبل العمماء والباحثين اهمها   

 هي:

 :الترسبات المعدنية من ناحية الشكل والتواجداواًل: 
a.  الترسبات المعدنية الطباقيةStratiform:  وىي الترسبات التي تشكل امتدادات طباقية مستوية أو شبو

كما في مستوية تتخذ موقعيا فوق أو بين الطبقات الصخرية األخرى وىي ذات أصل رسوبي أو ناري. 
 الشكل.
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b.  الترسبات المعدنية من النوع العرقيVein type: 
وىي الترسبات المعدنية التي تتواجد بين الفوالق والكسور والصخور وتتكون بأشكال واتجاىات مختمفة وتكون عادة 

 كما في الشكل التالي: Hydro thermal    من أصل حرمائي 

 
c.  ترسبات معدنية من النوع المقحمIntrusive : 

تكون عمى شكل أجسام معدنية مندسة خالل صخور القشرة األرضية تكونت بفعل األنشطة 
 الشكل التالي:. Metasomatic Replacementالصييرية أو اإلحالل الميتاسومي 
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 : Origin of Mineral deposits الترسبات المعدنية من ناحية اصل تواجدها    ثانيًا:  

a.  الترسبات الصييريةMagmatic deposits : 
وىي الترسبات المرتبطة بالصخور النارية والتي تتكون من تبمور المواد الصييرية المذابة والمتكونة في المناطق 
الحارة جدا في باطن األرض، واندفاعيا نحو سطح األرض بواسطة الحركات األرضية، مثال عمى ذلك ترسبات 

 الشكل التالي:يتانيوم ، البالتينيوم ، كالينا ، سفالرايت و بايرايت.الكرومايت، كبريتات النيكل، النحاس، الت
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b.  الترسبات الصهيرية الحرمائيةMagmatic Hydrothermal Deposits: 
ة حرارة عالية جدا جوبدر  Hydrothermal Activityىذا النوع من الترسبات ينتج من صعود المحاليل الصييرية 

المتواجدة في مستويات عالية من القشرة األرضية ويستدل عمييا من خالل دراسة وتكون مرتبطة بالصخور النارية 
 كما في الشكمين التاليين: الوضع التكتوني ليا ونوعية التمعدن الحاوية لو
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وكذلك تعتبر  Porphyry Copper Deposits ألترسبات ألناتجة من ىذه العممية ىي ترسبات البورفيري 
ىذه ألترسبات من أىم مصادر تواجد الذىب، ترسبات الزنك والرصاص. يعتبر الذىب أىم معدن تستيدفو 
الشركات المتخصصة بأعمال التعدين ألغراض عمميات االستثمار كونو غالي الثمن والعوائد المالية لرأس المال 

 .س المال مع ربحية جيدة، مقارنة بالمعادن األخرىالمستثمر تكون عالية وبوقت قصير مما يساعد عمى إعادة رأ

c.  الترسبات العرقية الحرمائيةHydrothermal Vein Deposits: 
ىذه الترسبات ناتجة من صعود المحاليل الحارة جدا والحاممة لممعادن من خالل الشقوق والكسور والفوالق النافذة 
بين الصخور نحو األعمى وما تسببو من عمميات إحالل متبادل لمصخور المارة بيا وتغيير درجة الحرارة والضغط 

 تبعا لموقعيا في القشرة األرضية. 
يؤدي الى ظيور ترسبات معدنية مختمفة، مثال عمى ىذا النوع من الترسبات ىي التنكستن، نواتج ىذه العمميات 

 كما في الشكمين التاليين:القصدير، الذىب، اليورانيوم، الكوبالت والفضة.
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 :الخصائص العامة لمصخور النارية
 % وىي أقدم أنواع صخور األرض.55صخور كتمية تصل نسبة وجودىا في الطبيعة الي  5
 ذات مسامية ضعيفة نتيجة تواجد بعض الشقوق بيا. وصخور غير مسامية أ 6
 .تبريدالبواسطة  ما والالفاكبالمامادة مصيورة تعرف تبمور تتكون من  7
 صخور ذات قوة تحمل مرتفعة حيث إن معظم المعادن المكونة ليا تتميز بصالدة مرتفعة. 8
ولذلك فإن أثر الرياح والمياه في تشكيل تمك لفترات أطول من الصخور األخرى، صخور تقاوم التغيرات الجوية  9

 الصخور ونحتيا بصورة طبيعية يكون ضعيفا.
 صخور ذات وزن نوعي مرتفع وذلك بمقارنتيا بالصخور الرسوبية والمتحولة. :

 .تختزن الصخور النارية معظم الخامات المعدنية المنتشرة في األرض ;
 :النارية استخدامات الصخور

رانيتية نجد كلو نظرنا إلى الصخور المثال:  تعتبر الصخور النارية من أىم مصادر مواد البناء والزخرفة والديكور
انيا من أىم الصخور المستخدمة فى صناعة التماثيل وتغطية واجيات المبانى نظرًا لما تتمتع بو من قوة تماسك 

كما تستخدم صخور الجرانيت أيضا فى صناعة البالط . االلوان الجذابةلبمورات معادنيا وارتفاع صالدتيا وكذلك 
 .وأسطح المطابخ وغيرىا من الديكورات المنزلية  الطبيعى
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