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 جيولوجيا الخامات
 لثةالمحاضرة الثا

 النارية من الصخورترسبات المعدنية ال وتكوين نشأة
عصواجاتةررراتصاواظ رررلصاو رررا صاوررررختلتاثررر صتعتبرررلصاوررررختلصباختاررر صاوتاة ررراصاوتفرررنةصااالاالررر  ص ررر صبورررا صاالضصتص

او ااصارنصاواعراننحصف رثص تكرتنصافرنهااصارنصارتانصة رت  صهواكصوتةانصانصاورختلصاص تكتنصك صاواعاننص  صاوطب ع .ص
ص(Lava)(حصت تكتنصااخلصانصاوزجاجصاوطب ع ص)اتانصغ لصاتباتلة(صوت ج صواتبل نصاوالل عصوافامصاوبلكاو  صCoalته ص)اوففمص

تااكرنص لر صوواتصباتلاتصاعنو  حصةانةصتتكتنصاورختلصانصخا طصارنصةرنةصاعراننصةاىصالطحصاالضحصف ثصومصتت حصوهص
انصتتكتنصانصاعننصتافنص قط.صتختا صاورختلصبع  اصةنصاوبعضصااخلصانصف ثصاورتاعصاواعراننصاواكتور صو راحصتة  ر ص

صهذهصاواعاننصاعصبع  اصاوبعضص  صاورختلص   صةنصوتعصتطب ع صهذاصاوتلابطصتاوتات عص  صاوق لةصاال   .
حصاعراننصFeldspareنوًاص قرطصتهر ص:)اعراننصاوفانالربالاواعاننصااالاال  ص  صتكرت نصاوررختلصاصتتعرنلصاوع رل نصاعر

 رررراهصاعرررراننصاوفانالرررربالصتوكو رررراصتتا ررررزصبافتتا  رررراصةاررررىصوالررررب صالرررر ا كاصا رررر حصاوب لتكالرررر نصاتصFeldspathoidsاوفانالررررباثت نص
Pyroxeneحصاااف بررررت صAmphiboleحصاواا كرررراصMicaحصااتو فررررر نصOlivineحصااب ررررنتتصEpidoteحصاوكالورررررتصGarnetحص

 Clayتاواعررررراننصاوط و رررر صصصKaoliniteحصاوكاؤتو وا رررررتصSerpentineحصاوالررررلبوت نصTalcحصاوتاوررررركصChloriteصكاتلا ررررت
MineralsحصاوكررررتالتزصQuartzحصاو  ااتا ررررتصHematiteاوااكو تا ررررتصحصMagnetiteحصاوكاوالررررا تصCalciteحصاوررررنتوتاا تص
DolomiteحصاوجبسصGypsumااو  نلا تصحصAnhydriteتاو اا تصصصHalite.صص

صتقالمصاورختلصفالبصو أت اصاوىصث ثصا الامصل  ال  :
تعتبلصاورختلصاووال  صارر صجا رعصاوررختلصاواتجرتنةص ر صاوق رلةصاال ر  ص:صIgneous Rocksاورختلصاووال  ص .1

 Magma orتاوت صكاوتص  ص تلةصالابق صار تلةصتاوت صتكتوتصوت ج صاتجانصتترابصاورر  لص)اوااكاراصاتصاو  راص
(Lavaحصاث صرختلصاوكلاو تصتاوبازوتص....اوخ.ص 

تت ا صجا عصاوارتانصاال ر  صاوتر صتلالربتصبتاالرط صةتاار صطب ع ر ص:صSedimentary Rocksاورختلصاولالتب  ص .2
اث صةتاا صاوا اهصاوجال  صالتا صكاوتصالطف  صامصجت   حصةتاا صاول احصتاوثاتجصتاووباتاتصتاوف تاواتصتاوت صه صانص

 تاوتعل  حصتانصاااثا صةاىصذوكصرختلصاوفجلصاولاا صتاوفجلصاوج ليصتاوفجلصاوط و .صوتاتجصةاا اتصاوتجت  
:صتهر صاوررختلصاوتر صكاورتص ر صارر صتكتو راصااراصررختلصوال ر صاتصMetamorphic Rocksاوررختلصاواتفتور ص .3

اتصلالررتب  صثررمصتعل ررتصوعتاارر صاوطررلصتاوررننصبع ررنًاصةررنصالررطحصاالضصتتعل ررتصاارراصاوررىصنلجرر صفررلالةصةاو رر صجررناص
 رططصةرراو صجرناصاتصااثورر نصاعرًاحصتوكرر صتتك ر صهررذهصاورررختلصارعصاوظررلت صاوجن رنةص او رراصتكتالربصاتصتتفررت صاوررىص
اعررراننصجن رررنةصاتصررررختلصجن رررنةصذاتصاتاررررفاتصغ رررلصاتجرررتنةص ررر صاوررررختلصااررررا  حصتارررنصاااثاررر صةارررىصذوررركص

 .Schistحصترختلصاو  التصKniceرختلصاووا سص
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 وتكوين المعادندور الصخور النارية في نشأة 
اثر صفلكر صاورر  لصاورىصااةارىص ر صتتكتنصاورختلصاووال  صوت ج صوفررت صتبل رنص ر صاورر  لص)اوااكارا(صوالرببصاعر نص

صطبقاتصاتص جتاتص ل ب صانصالطحصاالضحصاتصخلتجهصةاىص ك صفامصبلكاو  صةاىصالطحصاالض.
  Composition of Magmas الصهير ومكوناته

الا  صفالحصفلصاوفلك حصاعقنصاوتلك بص فتتيصةانةصةاىصباتلاتصةاوق صتغازاتصتأبخرلة.صاوااكاراصةرانةصصاوااكااصعتبلتص
إو اصتربحصا ربع ص تكتنصغ لصا بع صباووتاتجصاوطاز  صتاألبخلةحصتوكنصةونااصتبنأصباوتباتلصاعصفلكت اصباتجاهصالطحصاأللضص

ص. تاألبخلةصتؤنيصإوىصفنتثصثتلاواتصبلكاو  ص ن نةصاوتنا لصباواا صتاألبخلةحصوذوكص انصاوز انةصاووالب  صو ذهصاوطازات

 
 : Chemical Composition of Magma التركيب الكيميائي لمصهير

 Condensed constituents  مركبات غير قابمة لمتطايرأوال: 
صص-انصةنةصأ تواتصوعوارلصاختاف صأها ا:صاكتنص كتنصاور  لةانةص

صفن ررررررررررررررررررررررنحصه ررررررررررررررررررررررنلتج نحصرررررررررررررررررررررررتن تم.صاألواتو ررررررررررررررررررررررتمحصكاوالرررررررررررررررررررررر تمحصاطو الرررررررررررررررررررررر تمحاألكالررررررررررررررررررررررج نحصاوالرررررررررررررررررررررر ا كتنحص
ت اكنصو ذهصاوعوارلصأنصتبنأصبت ك  صأطتالصأتصفااتصاختاف صتكتنصاتجاوال صاوتلك بصاعصبع  اصاوربعض.صتهرذهصاألطرتالص

ص.  اكنصأنصتكتنص  صاوفاو صاوطاز  حصاوالا ا حصأتصاوراب 
 Volatile constituents مركبات متطايرةثانيا: 

ةارىصه  ر صغرازاتصتأبخرلةصتفرتصاو رططصاواروخفضحصتصوالربت اصتختار صاةتاراناصصورر  لكتنصبعضصاوالكباتصاتجتنةص ر صا 
صاررررررررررررررنصاوبنا رررررررررررررر .صصارررررررررررررراكاوااةاررررررررررررررىصوالررررررررررررررب صتلك ررررررررررررررزصاوعوارررررررررررررررلصاواكتورررررررررررررر صو رررررررررررررراصاوترررررررررررررر صكاوررررررررررررررتصاتجررررررررررررررتنةص رررررررررررررر ص

تت تا صهذهصاوالكباتصةارىصاراص ار :صبخرالصارا صتصثراو صأكالر نصاوكلبرتنصبررتلةصل  الر  حصباا را  صإورىصاوعواررلصاألالاالر  ص
 .تنحصكاتلحصت اتلككالج نحصاو  نلتج نحصاوكلبتنحصاوكبل تحصتةوارلصثاوت  صاث :صبل ا تمحصو تلتج نحصآلصتصاث :صاأل
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ص:صماكأهم الصفات الفيزيائية لمما
 درجة الحرارة. أوال:

ارراصاوقاةن رر صكحصتتكررتنصةاو رر ص رر صاوااأثوررا صةاا رر صاوتباررتلصمص1277-777ارراصتتررلاتحصبرر نصكنلجرراتصاوفررلالةصواااصانص
صااصاوفا   ص)اوفق لةصباوفن نصتاواطو ال تم(.ك)اوت صتتكتنصانصاوفن نصتاواطو ال تمصبوالب صةاو  (صتاوخف  ص  صاواا

 :المزوجة ثانيا:
   صاوتالطصاوذيصتال لص  هصاوازتج صةاىصأو اص ابا  صاوالتا  صواتفلكصبفل  صتعل ص

صاوعتاا صاوت صتالاةنصةاىصز انةصنلج صوزتج صاور  لصه :
ص.ز انةصوالب صأكال نصاوال ا كتنص  صاور  ل (1
صالتفاعصاو طط.ص (2

صاوعتاا صاوت صتالاةنصةاىصتقا  صوزتج صاور  لصه :
اواتجررتنةصبرر نصاوالرر ا كتنصاتصااتارررلصصألو رراصتالرراةنصةاررىصهررنمصاوررلتابطصصز ررانةصوالررب صاوالكبرراتصاوط ررالةص رر صاوررر  ل (1

صحتاألكالج ن
ص.ز انةصوالب صاوفن نص (2
ص.التفاعصنلج صاوفلالة (3

وارانة صصاوكتار بتفرنةصصاوفجرموألجالامصتعّبلصةنصة  ر صتفرنةصص  ز ا   رف صصته ت قا صو اصاوكتا صاوفجا  صص:الكثافة ثالثا:
صااحص كاااصازنانتصاوكثا  صازنانتصاوكتا صوتفنةصاألفجام  صصص.أتصجالم 

صتعتانصكثا  صاوار تلصاورخليصةاى:
 نلج صاوفلالةص .1
صاو ططصاوتا عصةاىصاوار تلص .2
صاوتلك بصاوك ا ا  صوهصخار صوالب صاوفن ن. .3

اورررخليصتكررتنصأكبررلصةوررنااصترروخفضصنلجرر صفلالتررهحصأارراصاالتفرراعص رر صنلجرر صاوفررلالةصصررر  لت ررنصتجررنصاوعااررا صأنصكثا رر صاوص
 اا.ك  ؤنيصإوىصاوخفاضصنلج صكثا  صاواا
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 تتكون المعادن في الصخور النارية اعتمادا عمى عدة عوامل مهمة ورئيسية وهي:
 :Mineralogical Compositionالتركيب المعدني  .1

تتباررتلصبعررضصاواعرراننصاررنصاوررر  لصةوررنااص بررلنصتتررر صنلجرر صتلك ررزصبعررضصاواعرراننصاوررىصنلجرر ص ررت صاوت رربعحصف ررثصصص
صتوقالمصهذهصاواعاننصاوىص الا ن:

ته صاوت صتتتاجنص  صاورختلصاووال  صبكا اتصكب لةصتاوت ص تت  صةا  اصختاصصاورخلةصتاالمصاعاننصاالاال  :ص -أص
وفانالررربالحصاجاتةررر صاوب لتكالررر نحصاجاتةررر صاااف برررت حصاجاتةررر صاوررررخلةحصتت رررا صهرررذهصاواعرررانن:ص)اجاتةررر صا

 اواا كاحصاجاتة صااتو ف نحصاوكتالتز(.
اعاننصثاوت  :صته صاوت صتتتاجرنصبكا راتص ا ار حصتبرذوكص  ر صاصترؤثلصكث رلًاصةارىصخرتاصصاوررخلةصاتصتالرا ت احص -بص

 تا  صتاوالف نص(تت ا صهذهصاواعانن:ص)اوااكو تا تحصااوا وا تحصاوب ل تحصاوزلكتنحصاولتص
 تتبارتلصاواعراننصاا را   صاتًاصتتاخرذصتتباتلصاواعاننصاواكتو صوارختلصاووال  صةانةصتبعاصاوىصوظامصتباتلصخاصصب راحص

ا ررركااصباتل ررر صكاااررر حصثرررمص تبع ررراص ررر صاوتبارررتلصاعررراننصاخرررللصاثررر صااتو فررر نصتاوبا لتكالررر نصتاااف برررت صت رررات صبعرررنهاصاعررراننص
ص اكنصتاخ صصتتت  حصهذهصاواعاننصانصخ  صاوجنت صاوتاو :تااتلثتك سصثمصاوكتالتز.صصاوفانالبالصتاوب ج تك س

 انمعادن االساسية في انصخىر انىارية:

 SiO2كىارجس )ثاوي اوكسيذ انسيهيكىن(  -1

 معذن انفهذسبار ويشمم: -2

         اورثىكالش )سيهيكات انىمىيىو وبىجاسيىو(  -أ 

         )سيهيكات انىمىيىو وبىجاسيىو(  ميكروكاليه -ب 

 بالجيىكالش )سهيكات انىمىيىو وصىديىو وكانسيىو( -ج 

 حمعذن انفهذسباثىيذ ويشمم: -3

         ويفيهيه )سيهيكات انمىيىو وصىديىو(  -أ 

         نىيسايث )سيهيكات انمىيىو وبىجاسيىو(  -ب 

 معادن انمايكا وجشمم: -4

 )سيهيكات انمىيىو وبىجاسيىو مع شق انهيذروكسيذ( مسكىفايث -أ 

 بيىجايث ) سيهيكات انمىيىو وبىجاسيىو وحذيذ ومغىيسيىو مع شق انهيذروكسيذ( -ب 

 معادن االمفيبىل وجشمم: -5

 هىروبهىذ ) سيهيكات انمىيىو وكانسيىو وحذيذ ومغىيسيىو مع شق انهيذروكسيذ( -أ 

 معادن انبيروكسيه وجشمم: -6

 )سيهيكات انمىيىو وكانسيىو وحذيذ ومغىيسيىو( اوكايث -أ 

 هايبرثيه )سيهيكات حذيذ ومغيسيىو( -ب 

 اونيفيه )سيهيكات حذيذ ومغيسيىو( -ج 

 انمعادن انثاوىية في انصخىر انىارية:

 زركىن )سيهيكات انسركىويىو وانكانسيىو( -1

 سفيه )سيهيكات انحيحاويىو( -2

 ماكىيحايث )اوكسيذ انحذيذ انمغىاطيسي( -3

 ) اوكسيذ انحذيذيك( هيماجايث -4

 انميىايث ) اوكسيذ انحيحاويىو وانحذيذ( -5

 اباجايث ) فىسفات وكهىريذ انكانسيىو( -6

 بيريث ) كبريحيذ انحذيذ( -7

 روجايم )اوكسيذ انحيحاويىو( -8

 كىراوذوو ) اوكسيذ االنمىيىو( -9

 كاروث ) سيهيكات االنمىيىو وانحذيذ( -11
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ص
اوتافرنصتارتصااخرلص ت رحصووراصك ر صتتكرتنصااورتاعصاواختافر صارنصاوررختلصهذاصاوتباتلصاواتترابعصوكر صورتعصارنصاواعراننص

تصاوفررلالةصاوعاو رر صاوفااارر صوااعرراننصاررنصاوررر  لصاوتافررنحصف ررثصتتلالرربصاتاصاواعرراننصاوقاةن رر ص)اوفق ررلةصباوالرر ا كا(صةوررنصنلجررا
 رر صهررذاصاووررتعصاررنصاورررختلصتكررتنصوالررب صاوالرر ا كاصصتذورركصاو رراصاا رر صذتباوررًاصاكتورر صرررختلص اةن رر .(ص7مص1777)اةاررىصاررنص

(صحصتوالررب صاوفن ررنصتاواطو الرر تمصاةاررىصاررنصاووررتة نصاوالررابق نصتوتو رراصاغارر ص ا رر صاوررىصاوالررتان.صهررذهص52اووال رر صا رر صاررنص) 
 اورختلصتفتتيصةاىصاعاننصاوفن نتاطواط ال  صبكثلةصتاص تجنص   اصكتالتزحصتانصااثات اصاوكابلتصتاوبازوتصتاونا تلا ت.

عرررنصتبارررتلصاوررررختلصاوقاةن ررر حص ختاررر ص ررر صتلك برررهصاوك ا رررا  صةرررنصاوتلك ررربصاوك ا رررا  صوارررر  لصاورررر  لصاواتبقررر صبص
ااررا حصتاو رراص اكرنصانصتتباررتلصرررختلصتالرط  صبرر نصاوقاةن ر صتاوفاا رر  حصتبعررنهاصارنصاوررر  لصاواتخار ص بقررىصاوررر  لص

اوتبارتلص رتمصةورنصنلجراتصفرلالةصاكتور صررختلصفاا ر  ص  ر صةرنصتبارتلصاوكرتالتزحصهرذاصص(87-65) صاوطو صباانةصاوالا كا
ص(.7مص977-677اوخف  ص)

ص:Composition Chemicalالتركيب الكيميائي  .2
حص ررراذاصكرررانصصMagmaانصاوتلك ررربصاواعرررنو صواررررختلصاووال ررر ص عتارررنصباونلجررر صااالررراسصةارررىصاوتلك ررربصاوك ا رررا  صوارررر  لص

تكرذوكصاعرننصاوكرتالتز.صصباوالرا كااور  لصغو صباوالر ا كاص رانصاوررخلصاووراتجصاتصاواتلالربصالرت ص فترتيصةارىصاعراننصغو ر ص
تاص فتررتيصةاررىصاعررننصصباوالررا كا ررانصاورررخلصاوورراتجصالررت ص فتررتيصةاررىصاعرراننص ق ررلةصصباوالررا كااارراصاذاصكررانصاوررر  لص ق ررلص

صىوترو  صاورختلصاووال ر صك ا ا  رًاصاورصكأالاساانصةاىصوالب صثاو صاتكال نصاوال ا كتنصاوكتالتزصاطاقًا.صو ذاصاوالببصتمصااةت
صث ثصا الامصه :

 (صحص87-65تترلاتحصبر نص)صاوالرا كاته صاوتر صتفترتيصةارىصوالرب صارنص:صAcid Rocksاورختلصاووال  صاوفاا   ص -أص
اااصوالب صاوفن نصتاواطو ال تمص تكتنص ا ا ص  صهذاصاووتعصانصاورختلصتوذوكص كتنصوتو اص اتححصتتفتتيصةاىصاعراننص

تاطواط ال  صاث صاوب تتا رتحصتارنصااثات راصحصتكا  ص ا ا صانصاعاننصاوفن نااتلثتكا سصتاوا كلتكا نصتاوكتالتزصبكثلة
 ا تلا تصتاولا تا تصتااوبا تصتاوفاالا ت.رختلصاوكلاو تصتاوكلاوتن

 (صحصتوالرب ص65ص–ص52 ر صهرذهصاوررختلص)صاوالرا كا:صوالرب صصIntermediate Rocksصاوقاةن ر صررختلصاتتالرط  -بص
اوفن نصتاواطو ال تمص   اصتكتنصاتتالرط حصتوتو راصاغار صارنصاوررختلصاوفاا ر  صحصتارنصااثات راصررختلصاورنا تلا تص

 تااون الا تصتاوال اوا ت.
   راصإورىصأ ر صصاوالرا كا:تترر صوالرب صصUltrabasic   ررختلصوال ر ص رت ص اةن ر :صBasic Rocksرختلص اةن ر ص -جص

حصتاص تجرنص   رراص صحصتوالرب صاوفن رنصتاواطو الر تمصاةارىصارنصاوورتة نصاوالرابق نصتوو راصاغار ص ا ر صاورىصاوالرتان52ارنص
صحصBasiltحاوبازورررررررررررررررررررتصGabroاوكررررررررررررررررررابلتصصتاررررررررررررررررررنصأ رررررررررررررررررر لصأاثارررررررررررررررررر صهرررررررررررررررررررذاصاووررررررررررررررررررتعصرررررررررررررررررررختل كررررررررررررررررررتالتزح
  Peridotite  .تاوبل نتتا ت Dunite  اونتوا ت
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 :  Colorالمون  .3
بر نصثر ثصاورتاعص  صاوتفل ر ص ختا صوتنصاورخلةصتبعًاصاوىصاوتلك بصاوك ا ا  صتاواعنو صف ثص اكنصاالتعاا صهذهصاوخار  ص

تررختلصغااقر صاوارتنصصانصاورختلصاووال  :صته صرختلص اتف صاوارتنص)فاا ر  (حصتررختلصاتتالرط صاوارتنص)اتتالرط (صح
 عتاررنصهررذاصاوترررو  صةاررىصاووالررب صاوا ت رر صوااعرراننص)ناكورر صاواررتن(صاوررىصاواعرراننصص.اصتفتررتيصةاررىصكررتالتزصاطاقرراًصص) اةن رر (

ص) اتف صاواتن(:

 )داكىة اللىن( -Mafic المافٍة -المعادن القاعذٌة )فاتحة الىن( –Felsic  الفلسٍة -المعادن الحامضٍة

 شفاف تذرٌج األخضر(-)أسىد - األولٍفٍه شفاف اللىن()عذٌم  - الكىارتس

 معتم أخضر(-أسىد مخضر-أسىد مسرق-)أسىد: الباٌروكسٍه معتم بٍج(، أبٍضرمادي فاتح، رمادي داكه، ):  البالجٍىكلٍس

 معتم )أسىد( - الهىروبلىذ معتم أحمر(-لحمً-وردي-)بٍج - األورثىكلٍس

 شبه شفاف -شفاف بىً داكه(-زٌتً-)أسىد: البٍىتاٌت شفاف صذفً(-)عذٌم اللىن: المسكىفاٌت

 صخىر الحامضٍة % معادن مافٍة51تحتىي على أقل مه  :  Leucocratic rocksصخىر فاتحة اللىن 

  % معادن مافٍة04-51: تحتىي على  Mesocratic rocksصخىر متىسطة اللىن 

 % معادن مافٍة04: تحتىي على أكثر مه Melanocratic rocksصخىر داكىة اللىن 

 
 :Textureالنسيج  .4

صتفجا رراصةاررىصاوفجررمصاوفب برر صوباررتلاتصاواعرراننصاواكتورر صوارررخلصت رركا اوالرر جصاورررختلصباو رراصتررر ص طارر ص عررل ص
تطل ق صتلت ب ا.صف ثصتختار صاوررختلصاووال ر صبع ر اصةرنصاوربعضصااخرلصباووالرب صاورىصفجرمصاوبارتلاتصتاوفب براتصاواعنو ر ص
اواكتو صو اصت كا اصتطل ق صتلت ب را.ص اوررختلصاوتر صتكتورتص ر صجرت صاالضصبع رنًاصةرنصاوالرطحص او راصتتعرلضصاورىصتبل رنص

ثص تكرتنصوالر جص رجا اصاثوا صةاا  صتجارنصاوااكاراصفتلاتصاواعاننصت كبلصفبطئصجنًاصاااص عط  اصاوت تصاوكا  صانصتواتصبا
خ ررنص اكررنصلؤ رر صاواكتورراتصاواعنو رر صبرراوع نصاواجررلنةحص عررل صهررذاصاووررتعصاررنصاورررختلصباورررختلصاوجت  رر .صاارراصاذاصظ ررلتص

هررذهصاوظررلت صاصصاوااكارراصةاررىصالررطحصاالضصةاررىصه  رر صفاررمصبلكاو رر ص او رراصب ررذهصاوفاورر صتبررلنصتتتجاررنصبالررلة صحصت رر صاثرر 
 عرل صص.اتصوالر جصن  ر صاوفب براتصت ورتجصةرنصذوركصررختلصن  قر صاوفب راتصاتصوالر جصزجراج  الاحصاوت تصواباتلاتصبانصتواتص

اووالررر جصكرررذوكصباورررهصة  ررر صاوفب بررراتصأتصاوبارررتلاتصاواكتوررر صواررررخلصارررعصبع ررر اصاوررربعضصتصة  ت ررراصباألل ررر  صاوررررخل  ص
(Groundmassصته صتعتانصةاىصاا.)ا :ص - 
 .Degree of crystallinityنلج صاوتباتلص .1
 .صGranularityاوتفببصنلج ص .2
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صصShape of Crystalsصو ك صاوخالج صواباتلاتصأتصاوفب باتا .3
  صبعضصاوفااتصهواكصرختلصتاتاكصوال جص الاىصباووال جصاوبتل  ليصف ثصوجرنص ر صهرذهصاوفاور صةرننصارنصاوبارتلاتص
ااكبررررلصفجارررراصاوت ررررلةص ررررانصال رررر  صاررررنصاوباررررتلاتصاوواةارررر صحصتالرررراىصاوباررررتلاتصاوكب ررررلةصاوفجررررمص رررر صهررررذهصاوفاورررر صباالرررررمصص

(Phenocrysts).ص
انصااجررزا صاوخالج رر صاررنصهررذهصاوفاررمصتاتارركصوالرر جصزجرراج صبالررببص رر صاوفاررمصاوبلكاو رر صذاتصاوكا رراتصاوكب ررلةصو فررظص

حصتةواراصتبرلنصتتتارننصاوطرازاتصاواتجرتنةص ر صاوبلتنةصاوالل ع صتاوافاج  صو احصب وااصتاتاكصااجزا صاوناخا  صوال جصن   صاوتبارتلص
عررل صباوفقاةرراتصبلكاو رر صتت ررلبصاوررهصاوررىصاوخررالجصتالكررً صخاف رراص لاغرراتص رر صاورررختلصاوصالررت صناخرر صاوفاررمصاوبلكاو رر ص او ررا

حصت نصتاتائصهذهصاوفقاةاتصباعراننصثاوت ر صتتلالربصافقراصبافرنلصاوعاا راتصاوج توتج ر صVesicularوال جصاوفقاة صوباصت الاى
تاوتلالرررر ب  صباعرررراننصثاوت رررر صاررررنصاوافاو رررر صاوفااارررر صوااعرررراننصاوترررر صتاررررلصب رررراصت وررررتجصاو رررراصارررراص الرررراىصباووالرررر جصااا ج ررررناو ص

Amygoidal texture.ص
ص

ص
ص
ص
ص
ص
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 : OccurrenceMode of شكل وجود الصخور النارية في الطبيعة  -5
اااص  صجت صاالضصةاىصاةاا صبع نةصجرناصحصاتصةارىصالرطحصاالضصصMagmaتتجانصاواانةصاوار تلةصاتصاوااكااص

حصاتص  صايصاكانصب نصهذ نصاوات ع نصتةاىصاةاا صاتفاتت صاةتااناصةاىصاوت عصاوتلك بر صاتصاوج تورتج صاوا  رمصافترتا ص
 رر صنلجرر صاتصافت ررانصاوااكارراحصت وررتجص رر صكرر صاررنصهررذهصاوفررااتصوررتعصاررنصاورررختلصاووال رر صتتا ررزصبرررفاتصخاررر صاررنصواف

اوتباتلحصفجمصاوباتلاتصاوواتج صت كا اصتتلت ب اصتة  ت اصارعصبع ر اصاوربعضحصايصاو راصتتا رزصبوالر جصخراصصب را.صانصوالر جص
اكرانصتكرت نصاوررخلصاووراليحصتبورا اصةارىصذوركص اكرنصتررو  صاوررختلصاووال ر صالرتا صاورختلصاووال  ص تف صبتجهصةامصاعص

صىصث ثصاروا صةاىصاالاسصاكانصتكت و اصته :كاوتص)فاا   صاتصاتتالط  صاتص اةن  (صاو
:صتهر صاوررختلصاوتر صتتررابصةارىصاةارا صبع رنةصجرنًاص ر صجرت صاالضصتفرتصPlatonic Rocksاورختلصاوجت   ص -أص

او ططصتاوفلالةصجعاتصاوتبل نص كتنصبط  ًاصجنًاصتبذوكصتاكوتصاواعاننصاواكتو صوارختلصانصاوتباتلصبررتلةصةتاا صانص
 اوكا  صوك صتواتصتتكبلصفتىصتربحصذاتصوال جصخ ن.بط   صتاخذتصاوت تص
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انصااثا صهذاصاووتعصانصاورختلصه صرختلصاوكلاو تحصاونا تلا تصتاوكابلت.صتتجنصاورختلصاووال  صاوجت   صةاىصه  ر ص
كترر ص ررخا صجررنًاصتباررلصا رراتصاوك اررتاتلاتصاوالبعرر ص رر صاواالرراف صتتتالررعص اةررنت اصكاارراصتعاقورراصاوررىصااالررف صف ررثصتعررل ص

ص.صBatholithاوباثتو ثصباالمص

 
 لجررعصظ ررتلصهررذهصاا رركا صاواختافرر صاررنصاورررختلصاوجت  رر صةاررىصالررطحصاالضصاانصبالررببصاوفلكرراتصاوتكتتو رر صاوترر صتكررتنص
ال ال صاوجبا صتكذوكصةتاا صاوتعل  صاوت صتفترتصتتفار صاوططرا صاوررخليصاورذيص عاتهراصت وقر صبع رناصاورىصااراكنصاخرللصوكر ص

  صةاىصالطحصاالض.صتبقىصاورختلصاووال  صاك ت 
:صتهر صاوررختلصاووال ر صاوتر صترنخاتصاتصتلالربتصوت جر صاوتبل رنصبر نصصHypsbyssal Rocksاورختلصتفتصاوالطف  ص -بص

رختلصاتصطبقاتصاوق لةصاال   ص  صاااكنص ل ب صانصالطحصاالضصاااصانلصاوىصبلتنت اصباللة صاكبلصانصاورختلص
 ررر صاوجت  ررر ص)توكو ررراصا ررر صارررنصاوررررختلصاوبلكاو ررر (صحصتورررذوكص رررانصباتلات ررراصتكرررتنصن  قررر صاتصاتتالرررط صتوالررر ج اص كرررتنصن 

 اوتباتل.
 نص كتنصهواكصبعضصاوباتلاتصاوت ص رنصتكتورتصتوارتص ر صااراكنص ر صجرت صاالضصحصثرمصاوتقارتصارعصاورر  لصاواراكا ص
وفررتصااةاررىصتبق ررتصةاررىصفاو رراصاررعصاورررختلصاوتفررتصالررطف  صف ررتصتلالرربتصكباررتلاتصكب ررلةصتفرر طصب رراصباررتلاتصن  قرر صحص

صي.ت الاىصاووال جصاواتتنص  صهذهصاوفاو صباووال جصاوبتل  لص
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ص
اررنصااثارر صاورررختلصاووال رر صتفررتصاوالررطف  صهرر صرررختلصاوفاالررا تصترررختلصاوررنتو لا تحصف ررثصتتجررنصهررذهصاورررختلص
تفررتصاوالررطف  ص رر صاوطب عرر صةاررىصه  رر صالررنتنصاتاز رر صتهرر صةبررالةصةررنصكترر صاررنصاورررختلصاووال رر صاواالررطف صتكتوررتصوت جرر ص

ااكرنصانصتتتاجرنصةارىص رك صالرنتنص اطعر صتهر صوتطاط صاور  لصتتجانهاصب نصاوطبقاتصاورخل  صةبلصاالطحصاو ع حصاتص
اوتر صتوررتجصاررنصترنخ صاتصتطاطرر صاوررر  لصتتجارنهصبرر نصاوكالررتلصتاورررنتعصاوقاطعر صواطبقرراتصاورررخل  صتهر ص رر صذورركصاوت ررعص

صت بهصاوفا طصاو   صحص تلاتحصالاكهصةاىصااغابصانصةنةصالوتاتلاتصاوىصث ث صااتال.
والرررطف  صةارررىص رررك صورررا تسصتتعرررل صب رررذهصاوفاوررر صباالرررمصاكتو رررثص رررنصتتتاجرررنصااجالرررامصاتصاوررررختلصاووال ررر صتفرررتصا

Lacolithحصاتصةاررىص ررك صطبرر صحصتتالرراىصباالررمصابتو ررثصLapolithحصاتصتتتاجررنصةاررىص ررك صالررلجصتتعررل صباالررمص اكتو ررثصص
Facolithص.ص

ص
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:صتهر صاوررختلصاوتر صتررابتصاتصفرر صتجارنصExtrusive or Volcanic Rocksاوررختلصاوالرطف  صاتصاوبلكاو ر ص -جص
اوررىصاوررر  لصةاررىصالررطحصاالضص ررلبص تهرراتصاوبررلاك نصاتصاو ررقت صاوترر صخلجررتصاو رراصاو  رراصاتصاوفاررمصاوبلكاو رر صاوررىص
اوالررطححصب ررذهصاوفاورر ص فررر صتبل ررنصالررل عصوبررىصاو  رراصف ررثصتتجاررنصبالررلة صا  ررًاصوررمصتالرراحصاتصا تجررنصاوت ررتصاوكررا  ص

اتصوالر جصزجراج صاص فترتيصةارىصصتتكتنصاررً صحصب رذهصاوفاور ص رنص تكرتنصوالر جصبارتليصاج رليصواباتلاتصبانصتواتصاتصا
 انصااثا صهذهصاورختلصه صرختلصاولا تا تصتااون الا تصتااتبال ن انصتاوبازوت.صصا  صباتلات.

ص:)موقع التبمور( العالقة الحقمية بين الطبقات الصخرية في الطبيعة
صانصات عصاوتباتلصباووالب صواق لةصاال   صوهصنتلصا مص  صوتعصاووال جصاورخليصاواتكتنص.و فظصانصاا كا صاوتاو  ص

ص
ص
ص
ص
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 صStructureاوبو  صاوتلك ب  صوارخلةصص-6
اواكتور صواررخلصواتجر صارنصتجرتنصبعرضصبارتلاتصاواعراننصصاوالر اب  صتفتتيصبعضصاورختلصاووال ر صةارىصبو راتصباتل ر 

اتاز  صوبع  اصاوبعضصتقل بًاحصتالتب ص ر صاتجراهصتافرنحصف رثص ورتجصاثر صهرذاصاوبورا صاوبارتليصارنصخر  صفلكر صاورر  لصاوتر ص
تباررتلصجررز صاو رراصحصايصانصباررتلاتصاواعرراننصكاوررتصاتجررتنةصاررر ص رر صاوررر  لصثررمصتفررلكصهررذاصاوررر  لصتفررر صتلت رربصو ررذهص

ص.Gniessذوكصرختلصاووا سصصاوباتلاتص  صاتجاهصاوفلك .صاثا صةاى
ةورنصتارننصاوطرازاتص رر صاوفارمصاوبلكاو ر صةارىصالررطحصاالضصف رثص تكرتنصاوررخلصاوبلكرراو صاووراتجصارنص قاةراتصوت جرر ص

 رنصتاخرذصهرذهصاوفقاةراتص رك صاالرتط  صوت جر صوالر لصصو لتبصاوطازاتصاواررافب صاورىصاوجرتصتالكر صخاف راص جرتاتصاتص قاةراتح
الرررطحصاالضص.صت رررنصترررنخ صاوا ررراهصاوالرررطف  ص ررر صهرررذهصاوفقاةررراتصت فرررر صتلالررر بصوررربعضصصاوفارررمصاوبلكاو ررر صاتصاو  ررراصةارررى

)ال ا كاتصاوررتن تمصاتصاوبتتاالر تمصاتصاوكاوالر تمصارعصاوارا (.صصZeoliteصاواعاننصكااصه صاوفا صةونصتكتنصاعننصاوز تا تص
ت رنصتتجارنصاو  راصىصاوخرالج(حصهذهصاواعاننصتتلالربصغاوبراصةارىص رك صبارتلاتص رعاة  ص)ايصورر ص طل ر صارنصالكرزصاوكرلةصاور

ت كتنصاوررخلصاوبلكراو صاووراتجصااارسصتاتارتجحصت رنص كرتنصةارىص رك صاوفبرا حصت رنصتتجارنصاو  راصةارىصه  ر صا ربهصباوتالرانةص
صتتلاكمص ت صبع  اصاوبعضصحصتهذاصغاوباصااص فر ص  صاوطفتحصاوبلكاو  صتفتصالطحصاوبفل.

  
 الصهيرية او النارية من قبل العمماء والباحثين اهمها هي: هناك عدة تصانيف وضعت لمترسيات 

 :الترسبات المعدنية من ناحية الشكل والتواجداواًل: 
a. اوتلالباتصاواعنو  صاوطبا   صStratiform:ته صاوتلالباتصاوت صت ك صااتناناتصطبا   صاالتت  صأتص بهصاالتت  صص

 كااص  صاو ك .اتصأر صلالتب صأتصوالي.صتتخذصات ع اص ت صأتصب نصاوطبقاتصاورخل  صاألخللصته صذ

ص
ص
ص
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b. اوتلالباتصاواعنو  صانصاووتعصاوعل  صVein type: 
ته صاوتلالباتصاواعنو  صاوت صتتتاجنصب نصاوفتاو صتاوكالتلصتاورختلصتتتكتنصبأ كا صتاتجاهاتصاختاف صتتكتنصةانةصانص

 كااص  صاو ك صاوتاو : Hydro thermal  صصأر صفلاا  ص

 
c. تلالباتصاعنو  صانصاووتعصاواقفمصIntrusiveص: 

تكتنصةاىص ك صأجالامصاعنو  صاونال صخ  صرختلصاوق لةصاألل   صتكتوتصبفع صاألو ط صاور  ل  صأتص
 او ك صاوتاو :.صMetasomatic Replacementااف  صاوا تاالتا ص

ص
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ص
 : Origin of Mineral deposits الترسبات المعدنية من ناحية اصل تواجدها    ثانيًا:  

a. اوتلالباتصاور  ل  صMagmatic depositsص:ص
ته صاوتلالباتصاوالتبط صباورختلصاووال  صتاوت صتتكتنصانصتباتلصاواتانصاور  ل  صاواذاب صتاواتكتو ص  صاواواط صاوفالةصجناص

ذوكصتلالباتصاوكلتاا تحصكبل تاتص  صباطنصاأللضحصتاون اة اصوفتصالطحصاأللضصبتاالط صاوفلكاتصاألل   حصاثا صةاىص
 او ك صاوتاو :اوو ك حصاووفاسحصاوت تاو تمصحصاوب ت و تمصحصكاو واصحصالفاولا تصتصبا لا ت.

ص
ص
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b.  الترسبات الصهيرية الحرمائيةMagmatic Hydrothermal Deposits:ص
 صفلالةصةاو  صجناصتتكتنصجتبنلصصHydrothermal Activityهذاصاووتعصانصاوتلالباتص وتجصانصرعتنصاوافاو  صاور  ل  ص

التبط صباورختلصاووال  صاواتتاجنةص  صاالتت اتصةاو  صانصاوق لةصاألل   صت التن صةا  اصانصخ  صنلاال صاوت عص
صكااص  صاو كا نصاوتاو  ن:صاوتكتتو صو اصتوتة  صاوتاعننصاوفات  صوه

ص

ص
تكذوكصتعتبلصهذهصأوتلالباتصصPorphyry Copper Deposits أوتلالباتصأوواتج صانصهذهصاوعاا  صه صتلالباتصاوبتل  ليص

انصأهمصارانلصتتاجنصاوذهبحصتلالباتصاوزوكصتاولراص.ص عتبلصاوذهبصأهمصاعننصتالت ن هصاو لكاتصاواتخرر صبأةاا ص
اصاوتعن نصألغلاضصةاا اتصااالتثاالصكتوهصغاو صاوثانصتاوعتا نصاوااو  صولأسصاواا صاواالتثالصتكتنصةاو  صتبت تص ر لصاا

  الاةنصةاىصإةانةصلأسصاواا صاعصلبف  صج نةحصاقالو صباواعاننصاألخلل
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 امثمة عمى بعض الخامات المهمة :
  Chromite Depositsترسبات خام الكرومايت  -1

.صص(FeO)(صانص32ت) ص      )(صانص68 فتتيصةاىص) ص        )تهتصةبالةصةنصاتكال نصاوكلتمصتاوفن نص
 تباتلصاوكلتاا تصابكلاصانصاور  لصاثوا صفرت صةاا  صتبل نصوار  لصف ثصتبنأصباتلاتصاوكلتاا تصصباوالقتطصاوىصااالرف ص
 ررر ص عرررلصغل ررر صاورررر  لصبفعررر صاوجاذب ررر صكتو ررراصذاتصتزنصورررتة صةررراو حصف رررثصت رررك صتلالرررباتصةارررىص رررك صةنالرررات.ص بقرررىص

كاعررننصصحص تكررتنصاوكلتاا ررت رر ف صوررهصاوررىصرررختلصاوالررلبوت ناوكلتاا ررتصافا ظررًاصةاررىصختارررهصةوررنااصتتفررت صاورررختلصاوا
اتو ص  صاورختلصاوقاةن  صت ت صاوقاةن  صت تجنصاف اوًاصةاىصه   صباتلاتصاتصةلت صاوت لةص ر صتلالرباتصاوالرلبوت ن.ص وتار ص

 احصتلك راحصاهرمصااراكنصتتاجرنهصهرتص ر صجورتبصا ل ق راص ر صاعقرنصبت رف انحصلتالرص.ص(Spinel)اوكلتاا تصاوىصاجاتةر صااالربو ص
صاوفا ب نصحصاا لكا.

ص
ص ك ص)صصصصصص(صرختلصاوكلتاا ت

ص
صختاصصاوكلتاا ت:

ص5.5ص–اور نةصاتالرررراتيصاابعررررانصصص-اووظررررامصاوباررررتليص
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Isometric 
ص4.6ص–اوتزنصاووتة صصاالتنصاوىصبو ص–اواتنص
صاص تجنص–ااوفرامصص ازيص-اوبل  ص

صافاليص-اواكاللصصبو ص-اواخنشص
 عتبلصخامصاوكلتاا تصاوارنلصاول  ال صوعورلصاوكلتمصتاوذيص التخنمصبرتلةصل  الر  ص ر صتبطر نصا رلانصرر لصاوفارزاتصاورهص

ت  صاوتررت لصاوفتترتغلا  ص تفا صنلجاتصاوفلالةصاوعاو  حص التخنمص  صرواة صاوط  صت  صاونباغ صت  صرواة صاوفلال اتص
صاوفن نصاوذيصاص رنأ.ص   صةنصاالتخنااهص  صرواة صاوالتواسصالت  صتهت

 
 

 :  Type of Chromite depositsانواع ترسبات الكرومايت 
تهررر صاوررررختلصاوطو ررر صباوفن رررنصUltramaficتررررختلصص Maficتلالرررباتصاوكلتاا رررتصتتتاجرررنص رررانصررررختلصصانصاعظرررم 

صتاواطو ال تم.
 تكررتنصهررذاصاووررتعصاررنصاوتلالررباتصةررنصطل رر صتطاطرر صاوررر  لص:صLayered Chromite Depositsتلالرباتصطبا  ررهص .1

اوااكا صاوىصااةاىصخ  صاو قت صتاوكالرتلصتاوفتفراتصتاوت رالهصةارىص رك صطبقراتصكاراصهرتصاوفرا ص ر صاعقرنصبت رف انص
.صاوعرررلت صصProterozoic ررر صجورررتبصا ل ق ررراصتاوعرررلت صاواعنو ررر صز ابرررابتيحصاوتررر صتكتورررتص ررر صةررررلصاوبلتت لتزت ررركص

تقرنصةارىصااغاربصصباو راصتكتورتصخر  صاوعاا راتصاوتكتتو ر صاواختافر صاوتر صارلتصةارىصاالضصخر  صاورزانصاواعنو  ص ع
اوج تورررتج صاتصاو ررراصتكتورررتصارررنصخررر  صفررررت صتط  رررلاتصك ا ا  ررر ص ررر صررررختلصاوجبررر صحصاثرررا صةارررىصذوررركصتلالرررباتص

 اوكلتاا تص  صكونا.
تهرر صةبررالةصةررنصتلالررباتصكتا رر صغ ررلصاوتظارر صتررلتبطصبرررتلةصابا ررلةصاررعص:صصPodiform Depositsتلالررباتصكتا رر ص .2

اعقناتصاا  تا تصحصذاتصتلاك زصتاط  صاقالو صاعصاوتلالباتصاوطبا   ص.صتختا صتلاك زصاوكلتاا تصانصاكانصاوىصاخلص
 صفر نصتكرتنصب ك صكب لصحصف ثصتكتنصرختلصاعقنصاا  تا تص  صلتال اصتاوباو اصتاو توانصغو  صبخامصاوكلتاا رتحص ر

انصااةتقانصاوالا نصبرانصو رت صتتكرتنصتلالرباتص  صبانانصو تز  وناصتاوباكالتانصتاوبلاز  صتكتباصذاتصتلاك زصتاط  صجنًا.ص
تفرتصالرطحصاوبفرلصثرمصصLithosphereتكتوتص  صبانئصااالص  صطبقراتصاوا ثتالرف لصصPediformاوكلتاا تصاوكتا ص

او لالرر و  صتاوكاو نتو رر (صوتوك رر صةاررىصالررطحصاالضصبرراوتزاانصاررعص تررلةصصتفلكررتصبفعرر صاوفلكرراتصاوتكتتو رر ص)ااوب رر صح
 صتكتنصاعقناتصاا  تا ت.

 رر صتلك رراصحص رر صفرر نصص     (ص28-37تتررلاتحصتلاك ررزصاوكلتاا ررتص رر صتلاك ررزصاوكلتاا ررتصاوكتا رر صبفررنتنص )
(ص  صاوباو ا.صتتر صهذهصااوتاعصانصاوتلالباتصباو اصتتكتنصةارىص رك صةنالراتصت ر صبعرضص43تر صاوىصفنتنص )
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تررلتبطصهررذهصاوتلالررباتصاررعصااتو فرر نحصكارراصتظررمص رر صبعررضصااارراكنصةاررىصصPipesااف ررانصةاررىص ررك صاواب رربصطت ارر ص
اسحصاواوطو زصحصااالبالتتسحصتكذوكصاوتاوكصف ثصتتجنص تاهنصاجاتة صاوب ت و تم.صهواكصاعاننصارافب صاها اصاووف

ص  صاعقنصاا  تا ت.ةاىصهذهصاوتاعنواتص  ص اا ص ل صاوعلا ص
 :  Kimberlite Depositsترسبات الكمبراليت  -2

اوكابلا تصرخلصبلكاو صذاتصار صواليحص تا زصباتوهصاازل صاواا  صو خ لالصاتصااالرتنصحص اتاركصفب براتص
ااوارراسصذتصوالرر جصبررتل  ليصف ررثص فتررتيصةاررىصةررنةصاعرراننصاررنصاها رراصاوالررلبوت نحصاتو فرر نحصاوبا لتكالرر نحصصكب ررلةصاررن
صحصكلتاا تحصكاوالا تص   صةاىصااوااس.اواوا ت

اوكابلا ررتصحصصتالرراىصباواب رربصPipes تتاجررنصهررذاصاووررتعصاررنصاوتلالررباتص رر صاوق ررلةصاال رر  صةاررىص ررك صاواب رربص
تكذوكص تتاجنصةونصاوفتاجزصتاوفتا صاووال  صوارفا حصاوقال  صتكذوكص تتاجنصةاىصطت صاورنتعصتاو قت صاوعا ق صاوت ص

اب رربصةاررىصااتررنانصاوصCratorتعتبررلصاوفررذصوفلكرر صاوررر  لصاوارراكا صخ و رراص  رر صةررنصتتاجررنهاص رر صالكررزصاوبررلاك نصص
اوكابلا ررتص رر صاوعارر صناخرر صاواب رربصاوبررلاك نصةاررىصةارر ص تررلاتحصبرر نصت تفرراتصتررن  صاوررر  لصاوارراكا حصف ررثص ت ررك ص

(صكررمصثررمص قررذ صاررعصاوررر  لصاوبلكرراو صةوررنصفرررت صثررتلاتصبلكاو رر صافقرراصاوررىصالررطحصاالضصحصت كررتنص157-457)
ارنصاواكتوراتصاواعنو ر صباةتبرالصانصارراهصارنصص97ارنلهصاوبلاك نصاوقاةن  صحصف ثص تكرتنصاوكابلا رتصاالاالرًاصارنص 

صالةصاوبلكاو  صته صخامصغو صباواطو ال تمحصاوفن نصصتاوبتتاال تم.اور 

ص
ص ك ص)صصصص(صخامصاوكابلا تصاوفاتيصةاىصااوااس
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ارنصاوتراجصااواراسصص57ف رثصانص صصNatural Diamond عتبلصخرامصاوكابلا رتصاررنلصو واراسصاوطب عر ص
حصتاورذيص اترنصارنصةررلصصPrecambrianاوبل كاابل انصاوعاوا صارنلهصتلالباتصاوكابلا تحصاوذيصتكتنص  صةرلص

(Proterozoic – Tertiary)حصااراصاوبرا  ص رانصاررنلهصهرتصاوتلالرباتصاوات ع ر صصPlacer Depositsتاوتر صت رت صص
اررنصةاا رراتصاوتجت رر صتاوتعل رر صوتلالررباتصاوكابلا ررت.صاررنصاهررمصاوررنت صاواوتجرر صو وارراسص رر صاوعرراومصهرر صلتالرر احصجوررتبص

صذاتصاووقاتةصاوعاو  . Gemstoneحصف ثص رو صااوااسص انصاافجالصاوكل ا صصتاواحصتوزاو اصتاالتلاو اا ل ق احصبتتال
 :  Granite & Granodioriteصخور الكرانيت والكرانودايورايت

اوكلاو ررتصرررخلص رراتحصاواررتنص تاارركصاوررتانصاتعررننةصتتررلاتحصبرر نصاواررتنصاوررتلنيصاوررىصاالز صاوفرراتحصاوررىصاابرر ضصاولاررانيص
ارراناصةاررىصوالررب صتلك رررزصاواعرراننصاواتجررتنةص  رررهص) انالرربالحصبتتاالرر تمحصاتلثرررتك سحصكررتاالتزحصبا تتا ررتصحصاتو كرررتك سصحصاةت

ا كررلتك  نصتاالرركت ا ت(صحصت اكررنصتا  ررزصهررذهصاواعرراننصبالرر تو صف ررثصانصاوفانالرربالص اتارركصوررتنصتلنيصاتصافاررلصخف رر صحص
حصااراصاوكرتالتزص اكرنصتا  رزهصباورهصاص تجرنص  رهصاوفررامصتورهصبل ر صصتااتو كتكا سصذتصورتنصابر ضص  رهصخطرتطصل  عر صتاتتاز ر 

زجاج صاااصاعننصاواالكت ا تص  اث صتجتنهصباعننصاوب تتا تصذتصاواتنصاافالصاوفاتححصاااصاواعاننصاا ا   صااخرللصاوتر ص
تاوااكو تا رتحصهرذهصاواعراننص اكرنصتا  زهراصصاباتا رتاص ر صاعرننصاوزلكرتنحصالرف نحص كارانصتتتاجنص  صررختلصاوكلاو رتصااكنص

صتفتصاواج لصاواالتقطبصباالتخنامصاو لا حصاورخل  .ص
 تررنلجصرررخلصاوكلاو ررتصاوررىصرررخلصاوكلاوتنا تلا ررتصاوررذيص تكررتنصبرررتلةصل  الرر  صاررنصاعررننصاوب ج ررتكا سصتاوكررتالتزص

ارر ص)اوفن نتاطو الرر  (صكاارراصازنانتصوالررب صتوالررب ص ا ارر صاررنصاعررننصااتلثررتكا سحصت اكررنصا فظرر صازن ررانصوالررب صاواعرراننصاواعت
صوتواصانصرخلصاوكلاو ت.صاوب ج تك سصحصت وتجصانصذوكصانصرخلصاوكلاوتنا تلا تصاغا ص

 مميزات صخور الكرانيت:
 ص.واف ط صب اص  صباطنصاأللضتزوهصأخ صانصبا  صأوتاعصاورختلصا
 .صتتفاتتصأفجامصفب باتصاوجلاو تصااصب نصاتتالط صتكب لةصاوفجم
 .صرخلًاص فتتيصةاىصاانةصاوال اكاصبت لةصب نصاكتواته
 .صانصأكثلصأوتاعصاورختلصاوت الًا
 .ص اتازصبر بتهصاوعاو  صجنًا
 اكنصااةتاانصةا هص  صاختا صأةاا صاوبوا حصوظلًاصوقنلتهصاوعاو  صةاىصاقاتا صةتاا صاوتجت  ؛صوذوكص إوهص التخنمص  ص 

صت   نصاواعابنصتاوقرتلصتاواتاف .
  صك صجا  صواطا  صبف  صتناخ صاألوتانص  صتلك بته. وفلنصب
 ص.اوعز صاوك لبا  ص اتازصبأوهصاانةصةازو صواك لبا حصوذوكصتالتخلجصرفا حصاوا كاصاوهصتاالتخناا اص  صإوتاجصأغلاض
 .صاتر صوافلالةصب ك صج نصجنا

http://weziwezi.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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 . صانصاورختلص ن نةصاوتفا

صصصص
 
 

 :Pegmatite Rocksصخور البكماتايت 
خ ررنصجررنًاصاكررتنصاررنصباررتلاتصكب ررلةصحص ررلتبطصتجررتنصهررذهصاورررختلصباورررختلصصتاتارركصرررختلصاوبكااتا ررتصوالرر جصوالرر ج

اوجت  ر صاووال ر صارنصواف رر صاارر حصف رثصانصاوبكااتا ررتص تكرتنصارنصاوافاو رر صاواتبق ر صبعرنصتباررتلصاوااكاراصتتكرت نصاورررختلص
ارنصواف ر صتاوافاو ر صاوفلاا  ر صاووال  صاوجت   صحصايصاو اصتاث صاوالفا صاواتتالرط صبر نصاوررختلصاووال ر صاوجت  ر صارنصواف ر ص

ص اطع صوارختلصاووال  صاوجت   .صتتجنصرختلصاوبكاتتا تصةاىصه   صةلت صاتصالنتناخلل.ص
تعتبلصرختلصاوكلاو تصاكثلصاورختلصاووال ر صاترراًاصبررختلصاوبكااتا رتحص)ف رثصتعتبرلصكر صاوورتة نصارنصاوررختلص

تصكلاو ترر حصتاواعرراننصاواكتورر صورررختلصاوبكااتا ررتصت رربهصاعرراننصذاتصاررر صتافررن(صحصوررذوكص عررل صاوبكااتا ررتصباالررمصبكااتا رر
ررررختلصاوكلاو رررتصايصتتكرررتنصارررنصاوكرررتالتزحصاوفانالررربالحصاواا كررراحصبررررتلةصل  الررر  صاررراصةرررناصاوفرررال صهرررتصانصبارررتلاتصررررختلص

صاوبكااتا تصتكتنصكب لةصجنا.
ترررران  صكب رررلةصاثررر صاعررراننصنلاالررر صررررختلصاوبكااتا رررتصترررات صارررنصكتو ررراصتفترررتيصةارررىصاعررراننصذاتص  اررر صا انصاها ررر ص

)اوا ث ررتمحصاوقرررن لصتاوتوكالررتن(صاتصباررتلاتصاعرراننصتالررتعا صكافجررالصكل ارر صاثرر صاوزاررلنصتهررتصوررتعصاررنصاوررتاعصاوبل رر صتتلك بررهص
حصكررذوكص  رر صارررنلصواكث ررلصاررنصاوباررتلاتصاواعنو رر صاوكااارر صااتجررهصاوباتل رر صاوترر صوجررنص             )اوك ا ررا  صهررتص

صكث لصانصاتاف صاوعاوم.صاكاو اصواعلضص  
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 :الخصائص العامة لمصخور النارية
  صته صأ نمصأوتاعصرختلصاأللض.95رختلصكتا  صتر صوالب صتجتنهاص  صاوطب ع صاو ص 1
صذاتصاالاا  ص ع ف صوت ج صتتاجنصبعضصاو قت صب ا.صرختلصغ لصاالاا  صأت 2
ص.تبل ناوبتاالط صصااصتاو  اباوااكاانةصار تلةصتعل صتباتلصتتكتنصانص 3
صرختلصذاتص تةصتفا صالتفع صف ثصإنصاعظمصاواعاننصاواكتو صو اصتتا زصبر نةصالتفع . 4
توذوكص إنصأثلصاول احصتاوا اهص  صت ك  صتاركصاوررختلصوفتلاتصأطت صانصاورختلصاألخللحصرختلصتقاتمصاوتط لاتصاوجت  ص 5

صتوفت اصبرتلةصطب ع  ص كتنص ع فا.
صرختلصذاتصتزنصوتة صالتفعصتذوكصباقالوت اصباورختلصاولالتب  صتاواتفتو . 6
 .تختزنصاورختلصاووال  صاعظمصاوخاااتصاواعنو  صاواوت لةص  صاأللض 7

 :استخدامات الصخور النارية
اوتر صت رت صاو راصاواعراننصصتاوعواررلصاوفاز ر صاوتر صصاالاسصاهمصاوخاااتصاتصاوتلالباتصاواعنو  صصتعتبلصاورختلصاووال  

ارث :صصارنصأهرمصاررانلصارتانصاوبورا صتاوزخل ر صتاورن كتل   صةنصذوكص  ر صتعتبرلصصتالتخنمص  صاختا صاوتاعصاورواةاتصحص
ظرلًاصلاو ت  صوجنصاو اصانصأهمصاورختلصاواالتخنا ص ىصرواة صاوتااث  صتتطط  صتاج اتصاواباوىصووتصوظلواصإوىصاورختلصاوك
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لاو رتصأ  راصكااصتالتخنمصررختلصاوك.صوااصتتاتعصبهصانص تةصتااالكصوباتلاتصاعانو اصتالتفاعصر نت اصتكذوكصااوتانصاوجذاب 
ص.تغ لهاصانصاون كتلاتصاواوزو  صتأالطحصاواطابخصص  ىصرواة صاوب طصاوطب عى

ص
ص
ص
ص

 شكرا جزيالً 


