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 يولوجيا الخاماتج
 رابعةالمحاضرة ال

 ذات االصل المتحول الترسبات المعدنية تصنيفنشأة و 
 المقدمة:

 : Metamorphism and metamorphic rocksالتحول و الصخور المتحولة 
بعضضا التوااضضلات لبتر ضضبعت المعلونضضة تأضضون حات أصضضل متحضضول أو وضضعتم مضضن اضضرا  حصضضول  مبنضضعت التحضضول  بضض  

حنضضي نوضضتم بهضضحل الحعلضضة وضضوع  النضضل مضضن  )وعرنضضة ر ر ضضوبنة او متحولضضة  مهمضضع أضضعن وو هضضع أو أصضضبهعالصضضخور م م 
 ر مثل مععلن:المععلن المتحولة

(Kayanite, Talc, Asbestos, Wollestonite, Garnet, Graphite, Pyrophillite, 
Andalusite). 

)ضضيط ر حضرارا او أبنهمضع معضعض  يضض   ضن الصخور المتحولة هي صخور طضرأ  بنهضع تيننضرات ينئنع نضة مضن 
تيننرات أنمنع نة. و مبنة التحول هي العمبنضة التضي نضتم بموابهضع حصضول تيننضر لبصضخر ا صضبي بوا ضطة العوامضل 

يضضي الو ضضنم  الفنئنع نضضة او الأنمنع نضضة الضض  صضضخر النضضل نمتبضضك خضضواي النضضلا. التيننضضرات التضضي تحصضضل هضضي تيننضضرات
ن )أضضعن تأضضون صضضخور ر ضضوبنة او وعرنضضة او متحولضضة ر ب ضضبم ني لصضضخور  ضضعبلة التأضضو الصضضخرو و الترأنضضم المعضضلو

 تيننر ظروف الضيط و لراة الحرارا  ب  الصخر الواقعة تحت  مبنة التحول وهي يي الحعلة الصببة. 
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 :  Metamorphismتعريف عممية التحول  
تكويننه سنواأ ىكنا  ونذا الصنخر نارينا ى   بأنه عبارة عن  التيينر النذط ي نرى عمنخ الصنخر السناب   نخ    

رسوبيا ى  حتخ صخرا متحوال حيث يحدث وذا التيير  نخ النسنيأ ىو المتحنوط المعندنخ وذلنج نتيجنة لمتيينر  نخ 
الظننروف التننع تتعننره لىننا وننذن الصننخور منن  الضنني  ودرجننات الحننرارة وتننأاير السننوا ل واليننازات والتننخ تنن دط 

 ط مختمفة  خ تركيبىا المعدنخ وشكمىا الخارجخ ىو حتخ  خ النسيأ . جميعىا إلخ تكوي  صخور جديدة ىخر 
تتكو  الصخور المتحولة نتيجة تيير الظروف ال بيعينة كالضني  ىو درجنة الحنرارة ىو كميىمنا معناي والتنع 
تنن ار عمننخ الصننخور الناريننة ىو الرسننوبية ىو المتحولننة السننابقة التكننوي ي بحيننث يعنناد بنا وننا  ننع وي ننة صننخور 

 .تتميز بخواص كيميا ية وتركيبية ونسيجية خاصة بىا  ق  جديدة
 نع  ا  تندخلدو  سنابقا  من    والتحول يعنع تيير الحالة األصمية لمصخر إلع حالة جديدة ل  يك  عميىا

وتننت   راويننة بنني  المكونننات المعدنيننة لمصننخيإعننادة التبمننوري والتفنناعيت الكيم خويشننتمل عمنن. عمميننة االنصننىار
ور النارينة تننتأ عن  تصنم  ووو ما يميز الصخور النارية عن  المتحولنة أل  الصنخ الحالة الصمبةجميعىا  ع 

 ث تنتأ معاد  جديدة ذات اومية اقتصادية وصناعية مىمة.يبحي الصىير 

 
 

 عوامل التحول:
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 التحول النسيجع: :اوال  

 
 ونشمل  لا اوواع هي:: Foliation الو نم المتصفح أو المتورق   -1

 Slaty Cleavage النسيأ المتصفح االردوازي -ى 
ألقل لراعت من الضيط والحرارا المصعحبة لبتحضولر هضحا الوضوع مضن  نوشأ هحا الو نم  ولمع تتعرا الصخور    

التحضضول نضضالو الضض  ا ضضعلا تببضضور المعضضعلن وئنضضعلا حامهضضع وترتنبهضضع بوطعقضضعت طولنضضة لاخضضل الصضضخورر ممضضع نضضالو الضض  
يهضضحا الو ضضنم هضضو   مضضة ممنضضئا ألول لراضضعت التحضضول  ظهضضور وضضوع مضضن التشضضلق الضضحو نعضضرف بعلتصضضفح ا رلوائو. 

  .Slateمثل صخور ال بنت   فة بعلتحول اللبنل اللراةالمصو

 
 
 
  Schistosityالنسيأ الشيستوزي  -م 
اللقنلضضة التحبضضم الضض   ضضلا أضضضععف  مضضز ئنضضعلا لراضضعت الضضضيط والحضضرارا  بضض  الصضضخور تومضضو المعضضعلن الصضضفع حنة 

 م يي بعا األحنعن. وهحا الومضو يضي الحاضم نضضفي  بض  الصضخر مظهضر خضعراي 1حامهع األصبي وتصل ال  
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. مثضل وهو نوشأ ضمن التحول المصوف بعلتحول المتو ط اللراة .متصفح أو وطعقي معروف بعلو نم الشن توئو
 صخور الشن ت والفنب نت.

           
 
 .Gnissosticyالنيسوزي  تصفحالم النسيأ -ج 
الضض  اوفصضضعل المعضضعلن المواضضولا ضضضمن الصضضخر وتامعهضضع يضضي وطعقضضعت  ا رتفضضعع العضضعلي لبضضضيط والحضضرارا نضضالو   

 الو نم المتأون من التتعبز الطبعقي لوطعقعت لاأوة ووطعقعت يعتحضة نعضرف بعلو ضنم المتطبضق الون ضوئو. متتعبعة. 
 . مثل صخور الوعنس. الصخرنة تحت لراعت التحول الععلنة الانوشأ هحا الووع من ا و اة 

 
 : Nonfoliated Texture رانوبيستعكال متصفحالالنسيأ غير  -2

نتأضضون هضضحا الوضضوع مضضن األو ضضاة الصضضخرنة  وضضلمع تتحضضول الصضضخور المتأووضضة مضضن معضضلن واحضضل تحضضت لراضضعت حضضرارا 
مصضعحم لبوشضعط المضع ي نضالو الض  ومضو الببضورات المأووضة ا رتفعع يي لراعت الحرارا المصضعحم أو الينضر   علنة.

  ن الببورات مت عونة الحام وخشوة التحبم.لهحل الصخور بحني تأو  
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 :النسيأ البور يروبيستع -3
 بض  ببضورات خشضوة اضلا  يي بعا األحنعن تحتوو الصخور المتحولضة حات الو ضنم الصضفع حي أو  نضر الصضفع حي

  محعطضضضة بببضضضورات الصضضضخر األ ع ضضضنة. هضضضحل Metacrysts or Porphyroblastsتعضضضرف بضضضعلببورات الظضضضعهرا )
الببضضورات الظضضعهرا ممضضع تأضضون قضضل وتاضضت ب ضضبم ا خضضت ف يضضي لراضضة ومضضو الببضضورات المأووضضة لبصضضخور األمر أو ب ضضبم 

 واول ببورات خشوة ظعهرا أ ع ع يي الصخور األم.
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   Mineralogical Changeالكيميا ع-التيير المعدنعاانيا  :
التحول المعلوي نوشأ ألن المععلن المأووة لبصخور األم   تأون م تلرا تحت لراعت الحرارا والضيط الالنلتنن 

 مثعل  ب  حلك: لحلك توشأ مععلن النلا تأون م تلرا أنمنع نع يي بن عت التحول المختبفة
 تحول المععلن الطنونة أ  ح م لراة الحرارا. -1
 .تحول الصخور التي تحتوو  ب  معلن واحل -2

 . واول شوا م ضمن الصخور األم -4
 تحول المعاد  ال ينية حس  درجة الحرارة: -1
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 تحول الصخور التع تحتوي عمخ معد  واحد:  -2

           
 وجود شوا   ضم  الصخور اال : -3

مث  واول شوا م من حبنبعت الأوارتئ ضمن  واول شوا م معلونة يي الصخور نالو مل  تأون مععلن النلا
    تووعنت وتحرر  عئ ثعوي أأ نل الأربون أمع يي التفع ل التعلي:و الصخور الانرنة نالو مل  تأون معلن الو 

                    
 انواع التحول:

 التحول التمع ي -1
 التحول اللنوعمنأي -2
 التحول ا قبنمي -3
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 :تصنيف الصخور المتحولة

تصوف الصخور المتحولة ا تمعلا  ب  الو نم والع قة الحلبنة بنن الصخور والترأنم الأنمنع ي ولراة   1
 التحول.الحرارا والضيط التي تأثرت بهع الصخور األم أثوع   مبنة 

تصوف الصخور المتحولة يي بعا األحنعن ا تمعلا  ب  المأووعت المعلونة واألائا  المتبلنة من و   2
 ة.الصخور األم المواولا يي الصخور الالنلا المتحول

الصخور المتحولة خعصة  ب  وطعق العنوعت الصخرنة والصخور يي الحلل نعتمل أ ع ع  ب   تصونف  3
   ر.لراة التصفح المواولا يي الصخ
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 :المتحولة  ع االقتصادالصخور ىومية 
 تحوو بعا الخعمعت المعلونة الهعمة مثل التبك وا  ب توس. .1
 تتمنئ الصخور المتحولة بألوان ئاهنة واحابة. .2
 ت تخلم معظمهع يي تئننن المبعوي ومن اهمهع يي حلك الماعل الرخعم والونس وأحلك يي أ معل اللنأور. .3
التمعثنضضل والوصضضم التحأعرنضضة واأل مضضلا المصضضلولة التضضي تتطبضضم أحاضضعراض صضضبلا حات و ضضنم متاضضعوس صضضوز   .4

 عببنتهع لبصلل والتبمنز وتتمنئ بملعومتهع لعوامل التعرنة والتآأل. خعلنة من التشللعت والفاوات مز ق
األ ضضوار والموضضعئل واللصضضور واللضض ع وال ضضلول وتتطبضضم أضضت ض صضضينرا الحاضضم تعضضلل  ضضطوحهع وتصضضف بوضضع    .5

 .  تخلامهع يي أ معل البوع  والتشننل
اإل ضضضتخلامعت األخضضضرا واضضضل الئهرنضضضعت ومضضضن  رت ضضضتعمل يضضضي وااهضضضعت الموضضضعئل الخعرانضضضة وأ مضضضعل الضضضلنأور  .6

وطفعنعت ال اع ر وحعم ت المصضعبنح والمختبضرات واألثضعي واأل ضلف التضي نضتم تيطنتهضع بضألوان احابضة مضن 
 الصخور.
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 كرا جزيالش
 انتهت احملاضرة


