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 ( Geologyعلم األرض الجيولوجيا )

 Logosوتعني األرض و  Geoان مصطلح جيولوجيا قد اشتق من الكلمة الالتينية المكونة من مقطعين هما 
 Science of Earthوتعني علم حيث يكون المقطعان مصطلح علم األرض الذي يقابله باللغة اإلنكليزية 

نشأتها وتأريخها ومكوناتها وتراكيبها والعوامل التي بما يتعلق وكل هو العلم الذي يختص بدراسة االرض و 
 والغالف الحياتي . ها ويشمل ذلك الغالف الجوي والغالف المائي والغالف الصخريصخور تؤثر في 

 The importance of geologyاهمية علم األرض 

 الكشف عن مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والمعادن . .1
 تحديد األماكن المناسبة إلنشاء السدود والجسور والمشاريع العمرانية األخرى . .2
التنقيب عن الثروات الطبيعية المعدنية مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد واأللمنيوم  .3

 والفوسفات والنيكل وملح الطعام وغيرها .والنيكل 
 تحديد األماكن للمواد األولية للبناء مثل الرمل والحصى والحجر الجيري والرخام . .4
ت الكيميائية التي تدخل في صناعة العقاقير واألدويية تحديد اماكن تواجد المواد الداخلة في الصناعا .5

 واألسمدة كالكبريت والكالسيوم والصوديوم والكلور .
البحث عن مصادر المياه وخصوصا المياه الجوفية للتغلب على مشاكل الجفاف والتصحر والتي  .6

 يرافقها بالمقابل الزيادة الكبيرة في عدد السكان .
عرفة اسبابها وطرق الوقاية منها الحد من اثارها السلبية مثل الزالزل دراسة الكوارث الطبيعية وم .7

 والبراكين واإلنزالقات األرضية وتصدع األبنية .
تحديد الحواجز الطبيعية وافضل الطرق إلنتقال الجنود واآلليات العسكرية وتحديد المواقع المناسبة  .8

 لحفر الخنادق وبناء القواعد .
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 الجيولوجيا وعالقتها بالعلوم األخرىأهم  فروع علم 

 Petrology علم الصخور -1

هو العلم الذي يهتم بدراسة الصخور وخصائصها ، وصفاتها ، ودورتها في الطبيعة ، ومعرفة المعادن 
المكونة لكل صخر. ويتناول هذا العلم أصل الصخور والحالة التي توجد عليها وعالقاتها بالعمليات 

اساسي من علوم االرض حيث تنقسم الصخور الى ثالثة انواع هي الصخور  الجيولوجيه ،فهو جزء
 النارية والمتحولة والرسوبية حسب طبيعة واصل نشأتها وتكوينها.

 

 Mineralogy  المعادن علم -2

وتصنيفها واحوال وجودها الخواص الفيزيائية )الطبيعية( والكيميائية للمعادن  يدرس الذي العلم هو     

 بعمليات تتكون والتي  بها الخاص الذري البناءو  الكيميائي التركيب المتجانسة الوحداتوفوائدها ودراسة 

 .وتصنيف المعادن المكونة للصخور  عضوية غير طبيعية
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 Crystallography  البلورات علم -3

 الذري والتركيب الخارجي الشكل حيث من للمعادن البلوري البناء بدراسة يختص الذي العلم هو

 . رئيسية بلورية انظمة سبعة وهناك به، خاص بلوري نظام معدن لكل ان حيث الداخلي

 

 

 

 

 

 

 Structural Geology التركيبية الجيولوجيا علم -4

 يدرس كما، الجيولوجية العصور خالل وتطورها األرضية للقشرة الحالي البناء يدرس الذي العلم هو

 .والقارات البحار وتكوين الصخور في المختلفة التراكيب وسائر والفواصل والصدوع الجبال تكوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

4 
 

  Plate Tectonics  الصفيح تكتونية علم -5

 ثمان أو سبع هناك األرض ففي.  التكتونية الصفائح من عدد إلى الصخري األرض غالف ينقسم      

 الصغرى الصفائح من العديد إلى إضافة( الكبرى الصفيحة تعريف كيفية على عددها يتوقف) كبرى صفائح

 متحولة أو تباعدية أو تقاربية كانت ان الحدود نوع تحدد النسبية حركتها فإن ، الصفائح تلتقي وعندما .

 الحركة تتراوح.  التكتونية الصفائح حدود على المحيطية والخنادق الجبال وتتشكل والبراكين الزالزل تحدث

 . سنوًياسم  10 إلى صفر من عادة للصفائح النسبية الجانبية

 

 Geophysics  الجيوفيزياء علم -6

 طرق على يختص بدراسة ما تحت سطح األرض  اعتمادا علم هو األرض طبيعة علم أو الجيوفيزياء

 السطحية تحت الطبقات على والتعرف( لالرض الفيزيائية الخصائص) االرض باطن السكتشاف معينة

 علم ويعتبر والجذبية الكهربائية و المغناطيسية و الزالزالية الطرق مثل طرق عدة استخدام خالل من

 تحت والتراكيب والمعادن المياه واستكشاف البترول استكشاف في ويفيد االرض تحت لما استكشافي

 .فيزيائية قياس اجهزة باستخدام الزالزل رصد إلى باالضافة السطحية
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 Geochemistry  الجيوكيمياء علم -7

 القشرة في العناصر وتوزيع الكيميائية الناحية من والصخور المعادن بدراسة يختص الذي العلم هو

 العناصر ونسبة نوع الصخوروتحديد تركيب في تتحكم التي الكيميائية والتفاعالت والعمليات األرضية

 . األرضية بالقشرة المناطق مختلف في المعدنية الخامات الفلزية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stratigraphy الطبقات علم -8

 ترسيبها وأماكن ، الطبقات تكوين في تتحكم التي المختلفة والظروف القوانين يدرس الذي العلم هو

 المختلفة العوامل بواسطة ونقلها تفتيتها بعد

   . 
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 Paleontology المتحجرات علم -9

 الجيولوجية األزمنة في تعيش كانت ونباتات حيوانات من الحفريات أو القديمة األحياء بقايا بدراسة يختص

 .فيها عاشت التي للبيئة مميزة غالبا تكون والتي الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 Historical Geology  التاريخية الجيولوجيا علم -10

 الحفريات ودراسة الحاضر الوقت إلى العصور أقدم منذ ونوعها صخورها وترتيب الطبقات بدراسة يختص

 أحقاب إلى وتقسيمه لألرض زمني تقويم ووضع تطورها وكيفية، الطبقات هذه من مجموعة لكل المميزة

 وتوزيع، عصر كل في سائدة كانت التي الجغرافية األحوال دراسة إلى باإلضافة مختلفة وأزمنة وعصور

 .المختلفة الجيولوجية العصور في والماء اليابسة

 

 

 

 

 Physical Geology الطبيعية الجيولوجيا علم -11

لجيولوجية الداخلية والخارجية التي تؤدي الى تكوين الظواهر الطبيعية يهتم بدراسة العوامل ا

 كل في يبحثوالجيولوجية مثل الجبال والصخور والمعادن ضمن سطح األرض ، اي انه  
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 وكذلك األولى نشأتها في وقعت التي والحوادث تكوينها وكيفية تركيبها حيث من األرض خصائص

 عمليات تأثير نتيجة لألرض الصلبة للكتلة يحدث الذي المستمر والتغير االستقرار عدم حالة في البحث

 من أو( والتجوية التعرية) مثل لألرض الصلبة الكتلة خارج من القوى هذه كانت سواء مختلفة وقوى

 . الالحقة التغيير نتائج في يبحث كما( والبراكين كالزالزل) داخلها

 

 

 

 

 

  Environmental Geology البيئية الجيولوجيا علم -12

 مجال فهي.  البيئية المشاكل حل في الجيولوجيا لمبادئ العملي بالتطبيق تهتم التي التطبيقية العلوم أحد هي

 ، جيومورفولوجي ، والهيدروجيولوجي الهندسية بالجيولوجيا وثيًقا ارتباًطا مرتبط التخصصات متعدد

 ، الجيولوجية البيئة مع البشر تداخل يدرس التخصصات هذه من تخصص وكل.  التركيبية الجيولوجيا

 غالف ما حد وإلى ، المائي األرض وغالف الصخري األرض وغالف الحيوي األرض غالف وتشمل

 المشاكل حل في الجيولوجية المعلومات تطبيق هي البيئية الجيولوجيا فإن ، أخرى وبعبارة.  الجوي األرض

 . الطبيعية البيئة استخدام عن الناجم المحتمل المفيد الوضع زيادة أو السلبي البيئي التدهور تقليلب وذلك ،

 

 

 

 

 

 Sedimentologyالرسوبيات  علم -13

 قارية من المختلفة الرواسب فيها تترسب التي للبيئة تبعا الترسيب بشؤون يتعلق ما بكل يختص

 .ذلك بعد الجيولوجية والتكوينات الطبقات منها تتكون والتي وبحرية

 



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

8 
 

 

 

 Geomorphology الجيومورفولوجيا علم -14

 او. تشكلها الى ادت التى والعوامل المختلفة واشكالها االرض سطح ظواهر طبيعة فى يبحث الذى العلم هو

 والذي أرضية تضاريسية أشكال من عنها ينشأ وما األرض لسطح المشكلة العوامل يدرس الذى العلم هو

 األرض سطح مالمح غيرت التي العمليات ودراسة األرض سطح تضاريس وأشكال مظاهر بوصف يهتم

 .السطحية والديناميات الباطنية الحركات منها متعددة آليات بواسطة

 

 

 

 

 

 Hydrology  المياه جيولوجيا -15

 تحت وحركتها توزيعها عن فضال األرض سطح فوق وتوزيعها المياه بدراسة يهتم الذي العلم هو

 وتفاعلها والكيميائية الطبيعية وخصائصها صفاتها ودراسة الجوفية بالمياه تسمى التي االرض سطح

 .الحية والكائنات البيئة مع
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 Engineering Geology الهندسية الجيولوجيا -16

 التي الجيولوجية والعمليات والظواهر للصخور الجيولوجية الهندسة بدراسة يهتم الذي العلم هو

 لضمان اتخاذها الواجب واالحتياطات استثمارها وظروف الهندسية، المنشأة بناء أسلوب تحدد

 وطبقاتها، الصخور على تطرأ التي التغيرات بدراسة تهتم كما. الصخرية والطبقات الكتل استقرار

 دراسة أيضاً  مهامها ومن ، المختلفة المنشآت إقامة عن الناجمة الجيولوجية والظواهر والعمليات

 المختلفة لالستخدامات صالحيتها وتحديد ، للصخور والميكانيكية والفيزيائية الكيمياوية الخصائص

 مواقع الختيار الالزمة الجيولوجية الدراسات بتقديم.وغيرها زينة وأحجار وإكساء البناء مواد من

 .الهندسية المنشآت

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ore Mineralogy & Ore Petrologyوالمعادن الخامات جيولوجيا -17

 الصناعية الصخور أو الخامات أو المعادن من عالية لتراكيز طبيعي تواجد بأنها المعدنية الترسبات تعرف

 الجيولوجية العمليات إلى يعود الشكل بهذا الترسبات هذه تواجد سبب. األرضية القشرة ضمن كبيرة بكميات

 توزيعها إعادة أو وتواجدها نشوءها إلى أدت والتي هذه العمليات على تسيطر التي الترسيبية والظروف

 .اقتصادية أهمية ذات أصبحت والتي الطويل الجيولوجي التاريخ عبر وتركيزها
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 Petroleum Geology النفط جيولوجيا -18

 صخر من) اولية كانت سواءً  وهجرته تكونه وطرق البترول( الخام النفط) بدراسة يهتم علم هو

 تركيب يدرس كما وتراكماته( له الخازنة الصخور داخل) ثانوية أو( له الخازنة الصخور إلى المصدر

 . وأصله البترول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Economic Geology  االقتصادية الجيولوجيا -19

 أهمية لها وصخور وفحم معادن من األرض ماتحويه بكل تهتم ألنها الجيولوجيا فروع من مهم فرع

 بجدوى الموارد تلك واستخراج الستغالل متقنة خطة تضع أنها حيث ومشتقاته والبترول اقتصادية

 . مفيدة اقتصادية
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 Mining Geology والمقالع المناجم علم -20

 االرضية القشرة في تواجدها اماكن من المعدنية الترسبات واستخراج باستغالل يهتم الذي العلم هو

 .والبشرية الصناعية لالغراض منها االستفادة الغراض منها المعادن استخالص ثم ومن

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optical Mineralogy معادن بصرية -21

 عمل طريق عن تكون والتي المجهر تحت للمعادن البصرية الخواص بدراسة يختص الذي العلم هو

 وعرض ، واللون ، البريق أمثلتها ومن ، الضوء على تعتمد الخواص وهذه رقيقة زجاجية شرائح

 . والمخدش ، والشفافية ، والتضوء ، األلوان
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 Field Geology الحقلية الجيولوجيا -22

 والتطبيق الحقلية المشاهدات على ويعتمد الحقل في تطبيقية عملية دراسات باجراء يهتم الذي العلم هو

 تحتوي االتي المناطق الحدى حقلي بعمل بالقيام ويتم النظري الجانب في دراسته يتم ما لكل العملي

 . طبيعية جيولوجية متغيرات على

 القياسات عمل الجيولوجي يستطيع حيث الحقل في أو الدراسة مكان خارج مكان ألي عام تعبير هو

 . والمعادن الصخور وجمع األولية المالحظات وتسجيل المختلفة الجيولوجية الظواهر ودراسة

 Remote Sensing بعد عن االستشعار -23

 في والطبيعية الجيولوجية الظواهر خصائص لبعض المعلومات على الحصول او بقياس يهتم الذي العلم هو

 فوق بين ما الموجات في البيانات جمع عملية وهو ، ندرسها التي بالظاهرة مباشرة يحتك ال تسجيل جهاز

 وهي انواعه بجميع بعد عن االستشعار اهمية تظهر. الراديو نطاق الى الرادارية االشعة الى البنفسجية

 أنها.  االرض عن غزيرة معلومات وتقدم ، وغيرها والرادارية الصناعية االقمار وصور الجوية الصور

 . ومواردها  ظواهرها دراسة مع لالرض المستمرة المراقبة على تساعد
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العالقة بين علوم األرض والعلوم واألخرى                                                             

Relationship between Geology and other Sciences  

نالحظ من التصنيف لبعض من فروع علم األرض انه يتطور بالتزامن مع العلوم األخرى مثل الكيمياء 

 والفيزياء وعلم األحياء وعلم الفلك والعلوم الهندسية كما موضح في الشكل ادناه : 

 

 

 

 ا
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 Earth and Universeوالكون   ألرضا

 حالة في وهو ضوئية سنة بليون عشرين لمسافة يمتد ةسن بليون عشرين منذ نشأ قد الكون ان العلماء يعتقد

 وتضم الحجم هائلة مجرة باليين عشرة على الكون يحتوي.  الخارج نحو الدائرية حركته بسبب دائمة توسع

 . المشعة األجرام بليارات منها كل

 تبعد التي الكواكب بعض ضياء فيه يصلنا الذي الوقت في فإنه لذا ثانية /ميل 186000 الضوء سرعة تبلغ

 . وجود له يعد ولم انتهى قد بعضها يكون الضوئية السنوات ماليين او اآلف األرض عن

 قد يكون يصلنا والذي منها الصادر الضياء فإن( سنتوري بروكسيما) الشمس الى ننظر عندما اننا كما

 بها ننظر لحظة اي في اننا اي) الينا وصوله حتى الشمس من صدوره منذ مساره في سنوات اربع استغرق

 ( .النظر للحظة سابقة سنوات اربع يبلغ الذي الماضي بعمرها نشاهدها فإننا الشمس الى
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 Milky Way Galaxy( التبانة) اللبانة درب مجرة

 بين يتراوح األرض في اإلستواء خط يشبه مستعرض قطر وللمجرة ، األرض فيها تقع التي المجرة هي

 مكملة محورها حول وتدور ضوئية سنة 100000 حوالي قطبي وقطر ضوئية سنة 200000 و 100000

 . سنة مليون 200 تقارب بفترة الدورة

 وَتتبع البسيط   الحلزوني الجوزاء   مسار ذراع   على تقع التي شمسنا منها نجم بليون 30 حوالي المجرة تضم 

 . اللبانة درب في النووي   المركز   حول مدارياً  طريقاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Solar Systemالشمسية  المجموعة

درجة سيليزية ، ويؤلف غاز  6000الشمس عبارة عن كرة غازية كبيرة تصل درجة حرارة سطحها الى 

مليون كم ويبلغ  149، وهي تبعد عن األرض مسافة  % من كتلتها99الهيدروجين وغاز الهيليوم نحو 

اضعاف قطر األرض ، وهي تعتبر نجم متوسط الحجم اذا ما  109ي ما يعادل كم ا 1390549قطرها 

 المتناهي . رقورنت بالنجوم األخرى المنتشرة في ارجاء الكون غي

 وبمسارات واحد بمستوى Planets كواكب ثمان حولها تدور التي الشمسية المجموعة مركز الشمس تعد

 من يحصى ال وعدد Planetoids كويكبة 1500 من واكثر قمرا 61 المجموعة تضم كما.  المركز موحدة

 : هي  الشمس من قربها حسب الكواكب وهذه Meteors والنيازك Comets المذنبات
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                                                                                                                                                                                    Mercuryعطارد  .1

           Venus الزهرة .2

  Earth  األرض .3

  Mars المريخ .4

  Jupiter المشتري .5

  Saturn زحل .6

  Uranus اورانوس .7

  Neptune نبتون .8

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرضية الداخلية او الكواكب الكواكب األربعة األولى بالكواكب تسمى

Terrestrial Planets األرض  تشبه النهاEarth  وتكون ذات

 )الجدول ادناه(سطوح صخرية صلبة ذات كثافة عالية 

 Jovian Planets  بالكواكب الخارجية اواألخيرةالكواكب األربعة  تسمى 

وتكون ذات كتل كبيرة وكثافات  Jupiter المشتري كوكب تشبه ألنها

 )الجدول ادناه( واطئة ولها العديد من األقمار
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 Weight and time at planetsالوزن والزمن في الكواكب 

لتحديد وزنك على الكواكب األخرى يمكنك ببساطة ضرب وزنك على األرض بقوة الجاذبية التي يبذلها 

باوند على األرض فسوف يكون  100على سبيل المثال اذا كان وزنك ‘ الكوكب المراد حساب وزنك عليه 

ر حجما من األرض فتكون قوة الجاذبية باوند فقط لكون عطارد اصغ 38وزنك على كوكب عطارد هو 

باوند فقط  38وعند ضربها بالوزن المقاس على األرض ينتج الوزن فقط  0.38البذولة من قبل عطارد هي 

 )كما موضح في الصورة ادناه(: على عطارد

 

 

 

 

 

 

ول الشمس  اما لحساب العمر على بقية الكواكب فيتم من معرفة المدة التي يستغرقها الكوكب في رحلته ح

سنة بعمر األرض ، فإنه سيكون  20ومقارنته بعدد مرات الدوران للعام األرضي فمثال ان كان عمرك هو 

يوم اي ما  88سنة لوكنت تعيش على عطارد ألن كوكب عطارد يكمل دورته حول الشمس ب 83حوالي 

 4.15مرات الدوران سنة على األرض بعدد 20مرة في العام األرضي لذا عند ضرب العمر  4.15يعادل 

 . سنة على كوكب عطارد 83مرة ينتج العمر 
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 كم 12756

 كم  12713

 خط االستواء

 القطر
 القطبي

  Earth Planet األرض كوكب

  القطبين عند ومفلطحة االستواء خط عند مفلطحة كروية شبه األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كم 12713      طول األقطار القطبية 

  كم 12756   قطرها عند خط االستواءطول 

 كم 12732   متوسط قطر األرض  

 2مليون كم 510    مساحة سطح األرض 

  كم 40008            محيط األرض 

 3مليون مليون كم       حجم األرض 

 مليون سنة 4600       عمر األرض 

 كم 8.85  الهمااليا(  -أعلى نقطة )قمة افيريست 

  كم 11.3 المحيط الهادي(  -رياناام أعمق نقطة )أخدود 

   مليون سنة 3000بدأت الحياة على األرض منذ أكثر من 

 مليون سنة 4       عمر اإلنسان  
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 Earth’s Systemsاألرض اغلفة

 عرف العلماء اربعة اغلفة مكونة لألرض هي :

 . Atmosphereالغالف الجوي  .1

 .   Hydrosphereالمائي  الغالف .2

 . Lithosphere (Geosphere)الغالف الصخري  .3

 . Biosphereالغالف الحياتي   .4

 تكون هذه األغلفة منفردة عن بعضها لكنها تتفاعل مع بعضها البعض ويؤثر كل واحد منهما باآلخر .
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 أغلفة األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغالف الجوي

 الغالف الصخري

 الغالف الحيوي

 الغالف المائي
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 The Atmosphere  الجوي الغالف: أوال

 كيلومترات 10 أول يعتبر  لكن ، لألرض الصخري الغالف فوق تقريبا كم 1000 إلى الجوي الغالف يمتد

 كم . 18-8 بعد معدوما تقريبا الماء بخار ويعتبر األرض، كوكب على الحياة لتامين المهم الجزء هي منه

 حرارة درجات تغير أن كما جديدة، مركبات مكونا األرضية القشرة صخور مع كيميائيا يتفاعل الغالف هذا

 ونقل الصخور تآكل علي تعمل(  متحرك هواء) الرياح فإن وكذلك الصخور، هذه تفتيت الي يؤدي الجو

 . الصخور على يؤثران اللذان البحرية التيارات وتثير األمواج تحدث أنها كما آلخر مكان من فتاتها

 . الجوي بالغالف األرضية الكرة احتفاظ في السبب هي األرضية الجاذبية ان

 الجوي الغالف اهمية

  مكونات وهي اهم أكسيد الكربون وبخار الماء وثاني يعمل هذا الغالف على توفير األوكسجين

 .األرض ىعلالالزم لمعيشة الكائنات الحية الغالف الجوي 

  الضارة المنبعثة من الشمس .يعمل على حماية كوكب األرض من اإلشعاعات 

 . يعمل على ابقاء درجة الحرارة بمعدالت مناسبة لديمومة الحياة على الكرة األرضية 

 في توزيع سقوط األمطار والثلوج مهم  أن للغالف الجوي دور. 

  في الكرة األرضية يساعد علي انتشار ضوء الشمس. 

  النيازك( الي درجة كبيرة، أو تتالشى قبل حماية األرض من االرتطام الشديد باألحجار السماوية(

 األرض نتيجة احتكاكها بالهواء .  ىأن تصل ال

% اوكسجين بينما تشكل الغازات األخرى كبخار  21% نيتروجين و 78يحتوي الغالف الجوي حوالي 

 % منه . 1الماء واآلركون وثنائي اوكسيد الكربون نسبة 

 

 

 .األوزون كبريتية، غازات النيتروجين، أوكسيد الهيدروجين، الميثان، الزينون، الهيليوم، النيون،: تشمل األخرى الغازات 

 % 78.08 نيتروجين

 % 20.95 كسجينوأ

 % 0.93 ونكآر

 % 0.031 كسيد الكربونوثاني أ

 % 0.0027 غازات أخرى 

أكسجين

نيتروجين

آرجون
غازات 

آخرى

ثاني أكسيد 

الكربون

نيتروجين أكسجين آرجون ثاني أكسيد الكربون غازات آخرى
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 Atmosphere’s Zones الجوي الغالف انطقة

 انطقة )ابتداءا من قربها من سطح األرض نحو األعلى( هي : اربعةيتكون الغالف الجوي من 

 . Troposphereنطاق التربوسفير  .1

 . Stratosphereنطاق الستراتوسفير  .2

 . Mesosphereنطاق الميزوسفير    .3

 . Ionosphereنطاق األيونوسفير  .4

 يحتوي نطاق األيونوسير على ثالثة انطقة )من األسفل نحو األعلى( :

a.  نطاق الثرموسفيرThermosphere . 

b.  نطاق األيكسوسفيرExosphere. 

c. نطاق الماغنيتوسفير Magnetosphere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (كم تقريبا  14-5سمكه ) Troposphereنطاق التروبوسفير 

 (كم 50يصل ارتفاعه إلى ) ستراتوسفيرال نطاق

 (كم  30كم ، وسمكه  80يصل ارتفاعه إلى )الميزوسفير  نطاق

 نطاق األيونوسفير
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  Troposphereالتروبوسفير  -1

. األستواء خط عند كم 18 والى القطبين عند كيلومتر 8 ارتفاع إلى يمتدمباشر و األرض بسطح يحيط  

 في يتحكمو ، الماء بخار نسبة من% 99و الجوي الغالف غازات مجموع من% 75 من أكثر علي يحتوي

 يصلح ال لذلك) االستقرار عدم لحاالت التعرض كثيروهو  األرض سطح على والمناخ الطقس مظاهر

 ( .المدني للطيران كنطاق

 إلــى نهايته في لتصل متر 150 كل واحدة سيليزية درجة األعلى إلى ارتفعنا كلما الحرارة فيه تنخفض 

 . نهايته عند بار 100 تقريبا الي ويصل الجوي الضغط به يقلو مئوية درجة ( - 55)

  Stratosphere الستراتوسفير -2

 الجوي الغالف غازات مجموع من فقط% 19 على يحتويو كم 50 ارتفاع حتى التروبوسفير نهاية من يمتد

 أنه الضارة القصيرة البنفسجية فوق األشعة تأثير من األرض تحمي التي 3O األوزون طبقة به توجد، كما 

(  0.3-0.2) بيناطوالها الموجية  تتراوح التي البنفسجية فوق األشعة من الطويلة الموجات يمتص

 األخرى ذات األطوال الموجية البنفسجية فوق الموجات من خطورة أكبر تعتبر الموجات وهذه مايكروميتر

 ، األرض سطح من كيلومتر 25 ارتفاع على األوزون نطاق ويوجد الجلد، سرطان مرض تسبب ألنها

ي هذا ف نسبياً  الحرارة درجة ترتفع القصيرة البنفسجية فوق لألشعة األوزون طبقة امتصاص لتأثير نتيجةو

 هذا نهاية في يالسيليز الصفر إلى نهايته في تصل حيث النطاق عما كانت عليه في نطاق التروبوسفير

 . بار 1 الى ليصل الضغط يقلكما  النطاق

 لذلك) التروبوسفيرنطاق  من استقرار أكثر ويكون تغيرات الطقسمن و العواصف من هذا النطاق خال  

 الصواريخو النفاثة الطائرات وهبوط صعود تكرار ولكن (النفاثة الطياراتبواسطة  للطيران كنطاق يصلح

 يؤدي الى احداث النيتروجين أكاسيدو  الكلورفلوركربون غازكذلك وجودو صناعيةال اقماراأل تحمل التي

 . األووزون ثقب
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األيونوسفير
Ionosphere

ماغنيتوسفير
Magnetosphere

إكسوسفير
Exosphere

ثيرموسفير
Thermosphere

  Mesosphereفير الميزوسي -3

 من يتكون، و كم 30 يبلغ بسمك أي كم 80 ارتفاع وحتى كم 50 ارتفاع عند ستراتوسفيرال نهاية من يمتد

 . الصفر تحتدرجة سيليزية  90  إلى الحرارة درجة به تصل، و والهيدروجين الهيليوم غازات

 بسبب األرض إلى تصل أن قبل والنيازك الشهب فيه معظم تحترقيعمل هذا النطاق على حماية األرض إذ 

 ضمن( 2O) هيئة على الموجود كسجينواأل، كما يعمل  الحرارة درجة وأنخفاض الغاز بجزيئات احتكاكها

 . الضارة البنفسجية فوق األشعة من الطول المتوسطة الموجات يمتص نطاقال هذا 

  Ionosphere األيونوسفير -4

 فوق األشعة تعمل.   الميزوسفير نطاق بعد األرض سطح فوق كيلومتر 80 ارتفاع عند النطاق هذا يبدأ

 ذرات من الشحنة السالبة اإللكترونات فصل على الكونية اإلشعاعات إلى باإلضافة الممتصة البنفسجية

 الشمالي القطبي الشفق بظاهرة يعرف ما ظهور إلى يؤدي التأين وهذا النيتروجين، ومركبات كسجينواأل

 ناه :د. ويتكون هذا النطاق من ثالث انطقة كما في ا الجنوبي القطبي الشفق وظاهرة

 

 

 

 

a-  نطاق الثيرموسفيرThermosphere 

 متأينة ةفيه بهيأ الغازات( وتكون  C 600°إلى ) تصليتميز هذا النطاق بارتفاع درجة الحرارة فيه إذ 

 . البنفسجية فوق األشعة من الضارة القصيرة الموجات يمتصوالذي ( O) هيئة على كسجينواأل جدويتوا

b- نطاق اإلكسوسفير Exosphere 

 1000 من أكثر إلى الحرارة درجة هفي وتصل الجوي الغالف نهاية وحتى الثيرموسفير نهاية من يمتد

 . الخارجي الفضاء إلى الخفيفة الغازية للجزيئات مستمر هروبب النطاق هذا ميزتيسيليزية و درجة

c- الماغنيتوسفير Magnetosphere 

 عن الكيلومترات من آالف يبعدحيث  منه األكبر القسم ويشغل الجوي للغالف الخارجي النطاق يعتبر

 بمجال كبيرة بصورة يتأثر الذي الجزء وهو الطقس حالة في مباشراً  تأثيراً  يؤثر أنه إال األرض سطح

 في األرض حول فتدور الفضاء من المشحونة الذرية الجسيمات وصول يمنع، وهو  األرض جاذبية

 (Explorer 1) 1 مستكشف الصناعي بالقمر اكتشفت التي اإلشعاعية ألن فان أحزمة
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 Hydrosphere المائي الغالف: ثانيا

 المياه ضمنها ومن األرضية الكرة سطح تغطي التي الطبيعية المياه جميع على المائي الغالف اسم يطلق

% 72 المائي الغالف يغطيتعتبر األرض كوكب المياه ذ و Atmosphere الجوي الغالف في الموجودة

 ، مالحة تكون المياه هذه من% 97 نسبة وان ،مما يجعلها فريدة في النظام الشمسي  األرضية الكرة من

 واالنهار البحيراتالكتل الجليدية في قمم الجبال ، وفي في  تتواجدوفقط % 3 نسبة العذبة المياه تشكل بينما

 :في ما يأتي تتمثل كبيرة أهمية المائي وللغالف . جوفية كمياه األرض سطح مستوى تحت او، 

 الري ومياه الشرب لمياه مصدر . 

 والخامات المعادن مثل الطبيعية الثروات من لكثير مصدرا المائى الغالف يعتبر . 

 مياه وتحلية الطاقة توليد ومحطات والسدود الطبيعية الشالالت من الكهربائية الطاقة على الحصول 

 . البحار

 الجلدية األمراض وخاصة األمراض من الكثير عالج في المعدنية المياه ستخدمت . 

 والتجارة للتنقل والمحيطات البحار وأيضا( األنهار) المائية المجاري تستخدم . 

 

 

 

 

مجموع المياه على 

%72سطح األرض

3%

المياه األرضية

الكتل الجليدية

على قمم الجبال

الجوفيةالمياه

البحيرات

االنهار

97%

مياه البحار 

يطاتحوالم
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  Phases of Water In the Nature الطبيعة في الماء بها يتواجد التيلحاالت ا

 

 Hydrologic Cycle الطبيعة في الماء دورة

 ، الشمسية الطاقة على أساسية بصورة تعتمد التي المياه لحركة منتهية غير مغلقة متصلة دورة إال هي ما

 أساسية بصورة تعتمد وهي.القارات و المحيطات بين المهمة الوصل حلقة هو الجوي الغالف يكون حيث

 . والقارات المحيطات بين المهمة الوصل حلقة هو الجوي الغالف يكون وحيث ، الشمسية الطاقة على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحالة

الصلبة

الجليد

قمم جليدية أنهار جليدية

السائلة

ساكن 

ومتحرك

مياه عذبة مياه مالحة

الغازية

بخار الماء

بخار جوي
بخار عالق 

بالتربة
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المائي )المحيطات والبحار( نحو الغالف الجوي بسبب ارتفاع درجات الحرارة ثم  فيتبخر الماء من الغال

يأخذ بالتكثف عند مالمسته طبقات الغالف الجوي الباردة وبزيادة التكثيف للغيوم الناتجة من تجمع البخار 

كميات تبدأ األمطار بالهطول على الغالف الحياتي وكذلك على الغالف الصخري في األرض حيث تتبخر ال

الزائدة عن حاجة النباتات )الغالف الحياتي( بواسطة عمليات النتح بشكل بخار الماء ليعود مرة اخرى الى 

غالف الصخري فإن قسما منها سيتوغل تحت سطح األرض الغالف الغازي ، اما االمطار الساقطة على ال

تحت السطح ليتصل بالبحار او بالترشيح ليستقر مشكال خزانات المياه الجوفية او قد يستمر بالحركة 

 من أعلى المطر سقوط معدل يكون عندماالمحيطات القريبة منه ليعاد الى الغالف المائي مرة اخرى ، اما 

)الغالف البحار و المحيطات إلى يصل حتى السطح على الماء يجري سوف للتربة االمتصاص معدل

تبخر كميات منه  دبع األرض داخل إلى التسرب أو التغلغل من بدال السيول أو األنهار بواسطة المائي(

وتقسم المياه حسب طبيعة  )الى الغالف الجوي ( اثناء الجريان  وهكذا هي دورة المياه في الطبيعة .

 تواجدها الى المياه االسطحية التي تجري على السطح والمياه الجوفية التي تكون في باطن األرض .

 ( الجارية) السطحية المياهRunning Water 

 تصل حتى األرض انحدار مع طريقها متخذة أنهار هيئة علي األرض سطح على تجري التي المياه هي

 ، والترحال ، للطاقة مهم مصدر ألنها األنهار على اإلنسان يعتمد.  والمحيطات والبحار البحيرات إلى

 . المعدنية الخامات على والحصول ، والزراعة

  Rivers   األنهار

 من مختلفة أحجام ذات محددة قنوات داخل األرض سطح على الماء جريان عن عبارة Rivers األنهار

التي  ألرض ، وان مساحة األراضي، فاألنهار تعمل على صرف المياه من ا والطول والعرض العمق حيث

 مياه) سائلة أنهار تكون أن وبإمكانها Drainge Basinبالمياه تسمى احواض التصريف  تسهم برفد األنهار

 . الدائمة الجليدية القمم من تنبع والتي جليدية أنهار أو( جارية
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 Patterns  of  Drainage Systems ( أنظمة التصريف اشكالانماط )

 ناهدي افكما  األرضية التضاريس طبيعة على اعتمادا النهرية األشكال تختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  River’s Loadحمولة النهر 

 من المواد والترسبات واأليونات حيث تقسم حمولة النهر الى ثالث اقسام : اكثيرريانها تحمل األنهار اثناء ج

 

 

 

 

 

 

 اهمية رواسب كل نوع من األنهار

 Dendtritic نهر شجيري

رواسب مختلفة من مواد تستخدم في  

 البناء، األحجار الكريمة، معادن ثمينة

 Radial  نهر شعاعي

تربة زراعية )الترايت( في حالة الجبال 
تربة البوكسيت في والبركانية القاعدية، 

 مضيةاحالة الجبال الح

  Rectengular نهر مستطيل

 رواسب مختلفة من األحجار الكريمة

 Trellisشعيري نهر

رواسب مختلفة من مواد تستخدم في  
 البناء، الزجاج، األصباغ
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 Dissolved Loadالحمولة الذائبة  .1

 األرض سطح على المكشوفة للصخور الكيميائية التجوية بسبب نتجت التي الذائبة المعادن جميع تشمل

 تتضمن وهي. )التغيرات التي تحدث على الصخور بسبب العومل الكيميائية وتأثير المحاليل والمياه عليها(

 الصوديوم وكلوريد الكالسيوم وكبريتات المائية البوتاسيوم وكربونات السيليكون وأكسيد الكالسيوم كربونات

 الماء لؤلؤ تكٌوني فلهذه الحمولة  ديةاالقتصا األهمية، وتكمن  أخرى مذابة وأمالح المغنيسيوم وكلوريد

 . العذب

 

 

 

 

 

 

  Suspended Loadالحمولة العالقة  .2

 الحجم تساوي التي المجهرية الحبيبات جميع ويشمل بشكل عالق ، بالماء المحمول الفتاتترسبات  هي

 المختلفة الحديد وأكاسيد  الطينية المعادن تشمل فهي،  (mm 0.063 يساوي أو من أقل) والغريني الطيني

 الدقيق والفضة الذهب مثل الثمينة والمعادن المايكا وبلورات الغريني الحجم ذات الكوارتز حبيبات وحتى

،  البحار ضمن وأيضا الترسيبية الداالت ضمن أو النهرية الضفاف على عادة الحمولة هذه تترسب . الحجم

 الفخار صناعة كما انها تدخل في زراعية فيضية ربةتلهذه الحمولة باعتبارها  االقتصادية األهميةوتتمثل 

 . (Placer Gold and Silver)مثل الذهب والفضة  جدا دقيقة ثمينة معادنواحتوائها على 
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  Traction Load (Bed Load)الحمولة المجرورة )حمولة الطبقة(  .3

 جميع تشمل، و (mm 0.063) عن حجمه يزيد  لذيوا النهر قاع على المحمول الصخري الفتات هي

 من الحصيات وحتى الصخري والفتات الكوارتز حبيبات مثل والجالميدية الرملية األحجام ذات الحبيبات

 على أو النهر سرعة تقل عندما النهرية المجاري ضمن المجرورة الحمولة تترسب.  الكريمة األحجار

 ثمينة معادن لهذه الحمولة باحتوائها على االقتصادية األهمية. وتتمثل  النهرية الفيضانات بعد الضفاف

 . الزجاج صناعةوتدخل ترسباتها في  للبناء جالميدية رواسبو حصوية كريمة وأحجار

 

 

 

 

 

 لألنهار االقتصادية األهمية

 قيتها .نبعد ت شربلل تستعمل مياهها .1

 .بفعل قوة جريانهاواألنهار  الطبيعية الشالالت من الكهرباء توليدتستعمل مياهها في  .2

 . النهرية االمواج ركوبوالنقل و السياحةتستعمل مياها في  .3

  الثمينة والمعادن الكريمة االحجاركمواد حلي مثل  مختلفة أحجام منالمتكونة  حصويةال هارواسبتستعمل  .4

 مثل الذهب والفضة . جدا دقيقة ثمينة معادناستخدام رواسبها دقيقة الحجم ك .5

 . مثل الجالميدلبناء في ا كبيرةال هارواسبتستعمل  .6

 صالحة للزراعة . فيضية تربةتعتبر ترسباتها ك .7

 . الفخار صناعةتدخل ترسباتها التي تكون باحجام دقيقة في  .8

 

   

 

 

 

 

بناء سدود صناعية لالستفادة من الماء 
 في توليد الكهرباء والري والشرب
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  المياه الجوفيةGroundwater 

هي المياه التي تقع تحت سطح األرض ما وراء جذر منطقة التربة الرطبة وتكون متصلة بإمدادات 

 وتعد المياه الجوفية من اكبر مصادر المياه العذبة .المياه السطحية التي كإمدادات تغذية تحت األرض 

اعتمادا على الطبيعة  يتدفق الماء خالل التربة حتى يصل الى المنطقة التي تتراكم فيها المياه الجوفية

والتي يطلق عليها الخزانات )المكامن(  المائية ، إذ يتواجد الماء في مسامات الجيولوجية تحت السطح 

 وتكون الخزانات المائية على عدة انواع : تخزن المياهتشبه مسامات اإلسفنجة التي الصخور التي 

 Aquifer األرضيالخزان )المكمن(  .1

يمثل طبقة صخرية نفاذة مثل طبقة الرمل او الحصى والتي تتدفق من خاللها المياه الجوفية لتزويد 

 . اآلبار او الينابيع 

  Aquiclude (Aquifuge)المكمن الحابس للماء  .2

مثل بعض طبقات الصخور  هو طبقة من الصخور التي ال توصل المياه بكميات قابلة لإلستخدام

 الطينية .

 Aquitardئ اإلنتاجية المكمن واط .3

ولكن طبقة صخرية لها قابيلة منخفضة من التوصيل الهيدروليكي والتي تسمح بحركة المياه قليال 

 بمعدالت تدفق اقل من الخزان األرضي .

 Water Tableمنسوب الماء األرضي 

بين منطقة التشبع ال هو السطح العلوي من المياه التي تتجمع في منطقة التشبع بالماء ، او هو سطح اإلتص

قة التهوية ، ويكون المنسوب موازيا لسطح األرض عندما يكون هذا السطح مسطحا بينما اذا بالمياه ومنط

كان سطح األرض غير منتظم والتضاريس غير متساوية فيميل المنسوب المائي وفق الخطوط الكنتورية 

 لسطح األرض المتحكمة بحركة المياه الجوفية .
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 Wellsار ــاآلب

هي األساليب األكثر شيوعا للحصول على المياه الجوفية ، وهي الفتحات التي تخترق األرض تحت منسوب 

 الماء األرضي داخل منطقة التشبع .

يتم سحب الماء من البئر فإن ذلك يؤدي الى خفض مستوى الماء في البئر ، قد يتطور اإلنخفاض عندما 

 . Cone of Depressionيتكون ما يسمى بمخروط اإلنخفاض الذي يحدث في منسوب الماء األرضي ف

  

 

 

 

 

  

 

 

 

فعندما يكون الضخ من البئر بمعدالت  كبيرة فإن مخروط اإلنخفاض يمكن ان يكون كبيرا بما يكفي للتأثير 

على اآلبار المجاورة لذا فإن الضخ الغزير سيقلل من منسوب الماء األرضي وبالتالي تصبح اآلبار الضحلة 

على من معدل التغذية قد يؤدي ذلك .وعندما يكون معدل السحب من اآلبار العميقة ا Dry Wellsآبارا جافة 

 . Ground Subsidenceالى حدوث هبوط ارضي 
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 Artesian Wellsاآلبار اإلرتوازية 

 هي اي حالة تكون فيها المياه الجوفية تحت ضغط يرفعها فوق مستوى مكمن الماء األرضي .

  

 

 

 

 

يمتاز بميل الذي مكمن الماء األرضي وازي يجب ان تكون المياه محصورة في لكي يحصل النظام اإلرت

، ويجب ان يتواجد مكمن واطئ  Reacharge Areaمن مناطقة التغذية الحصول على الماء ه من يمكن

 تحت وفوق مكن الماء األرضي . Aquitardجية ااإلنت

 

 

 

 

 

 

سوف يتسبب  وعندما يتم استغالل مكمن الماء األرضي اإلرتوازي ، فإن الضغط الناجم بواسطة وزن الماء

 بإرتفاع الماء مؤديا الى تكون البئر اإلرتوازي .
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 Springs and Hydrothermal Springsالساخنة  والينابيع الينابيع

 

 

 

 

 

 

 األرض مع سطحيتقاطع ل الجوفية المياه منسوبيرتفع  عندما األرض من ينبع للمياه طبيعي مصدر الينبوع

  .مما يؤدي الى التدفق الطبيعي للماء في فترات المطر

ليصل قريبا من الصهير  والفواصل الشقوق عبر األرض سطح الى الجوفي الماء يتسرب عندماينبع  أو 

مكونة ما يعف بالينابيع  الساخنة للمياه المصاحب البخار بفعلفيسخن ويبدأ باإلرتفاع نحو األعلى الى السطح 

وتترسب في هذه الحالة بعض الترسبات اإلقتصادية بشكل  Hydrothermal Springsالحارة )الساخنة( 

 خالل التكسرات التي يسلكها الماء عند صعوده نحو األعلى . Veinsعروق 

 

 

 

 

 

 ينبوع ينبوع جاف

 فترات الجفاف
 فترات المطر
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   The Importance of Springs and Hydrothermal Springsالساخنة الينابيعالينابيع و أهمية

 . تستخدم مياه الينابيع والعيون النقية  للشرب والري 

 بعض  تستخدم مياه الينابيع الحارة المعدنية في معالجة العديد من االمراض كالصدفية واالكزيما و

في  االمراض النسائية و العصبي والجهاز  الجهاز التنفسي و امراض المفاصل و انواع الحساسية و

 - ايران - تونس - عمان- االردن - مصرتنشيط الدورة الدموية وفي معالجة امراض الكلية والكبد )

 . (العراق - التشيك

  كانت مواقع الينابيع الحارة مركز جذب النشاط واالستيطان البشري منذ اقدم العصور بفعل دورها

االمراض وازدادت اهمية الينابيع المعدنية في اوقات الغزوات في حماية صحة االنسان من 

والحروب واألوبئة يستخدمونها ألغراض االستحمام في مياهها واستنشاق بخارها وشرب المياه 

وقد تم كشف الكثير من اآلثار حول مواقع الينابيع المعدنية الذي يدل علي  . لمعالجة االمراض

 تعرضها لنشاط اقتصادي وتجاري.

 مناطق  ىطق العالم ومنها الشرق االوسط التحولت مواقع ينابيع المياه المعدنية في العديد من منا

 .سياحية وترفيهية تعرض فيه الحفالت الموسيقية 

  بسبب  تحتوي الرواسب المعدنية التي تتشكل ضمن الينابيع الساخنة على أهمية اقتصادية كبيرة

تواجد بعض العناصر االقتصادية ضمن العروق المتكونة في التكسرات والفواصل التي اتخذها الماء 

 .مسارا له اثناء حركته نحو سطح األرض 
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 The Geosphere  األرضيثالثا الغالف 

إذ تزداد درجة الحرارة كلما اتجهنا نحو المركز لتصل الى اكثر من  . األرضية الكرة من الصلبة الكتلة هو

 درجة سليزية( والحراة الباطنية هي مصدر الطاقة الرئيسة في حركة قشرة األرض الخارجية . 6700)

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتبع وقد ، Geosphere األرضي الغالف اسم مركزها عند نزوال األرض سطح من المساحة على يطلق

 :  الصخري الغالف تقسيم عن للكشف التالية الطرق العلماء

 الحفر() المباشرة الطريقة 

 الجيوفيزيائية الطريقة :  

 األرض حرارة قياس. 

 العميقة واآلبار المناجم حرارة . 

 البراكين . 

 الحارة العيون . 

 الصخور في الزلزالية الموجات سرعة 

 : رئيسة اجزاء ثالث الى الصخري الغالف قسم الطرق هذه استخدام من المستحصلة المعطيات على وبناء

  Crust القشرة .1

 Mantleالجبة( ) الوشاح .2

  Core اللب .3

 ادناه توضيح كل جزء من هذا الغالف :

 Crust القشرة .1

 : نوعين على القشرة وتكون Crust القشرة يسمى لألرض الصلب الخارجي الغالف
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a- القارية القشرة Continental Crust  

 يبلغوتكون صلبة لكنها اقل كثافة من القشرة المحيطية ، و األرض من اليابسة المنطقة في األرض قشرة تمثل

 بعض الى باالضافة -أساسي بشكل مضيةاالح النارية الصخور من تتكون. ( كم 60 - 40) بحدود سمكها

 العناصر أهم Al واأللمونيوم Si السيليكون. يعتبر  والمتحولة الرسوبية والصخور األخرى النارية الصخور

 ( .Sial) السيال اسم عليها طلقي لذا لهذه القشرة المشكلة

b- المحيطية القشرةOceanic Crust   

 (كم 12 - 5) بين سمكها ويبلغ والبحار المحيطات بمياه المغمورة المنطقة فيالصلبة  األرض قشرة تمثل 

 -أساسي بشكل القاعدية النارية الصخور من تتكونوتعتبر ذات كثافة اعلى من كثافة القشرة القارية ، و

اضافة الى الحديد  Mg  والمغنيسيوم Si  السيليكون. يعتبر  والمتحولة الرسوبية الصخور بعض الى باالضافة

 . (Sima) السيما اسم عليها طلقي لذا لها المشكلة العناصر أهم

 Mantle( الجبة) الوشاح .2

 يقارب ما سمكه يبلغ اذ ، األرض حجم من%  80 ويمثل Mantle( الجبة) الوشاح يتواجد القشرة تحت

 - 100) بين ما الوشاح حرارة درجة تتراوح إذ وسلوكه تركيبه في القشرة عن ويختلف ، كم  2900

4000°C )القشرة على الحرارة درجة من بكثير اعلى وهي .  

 من جزئين : كونتي هوو

a- يكّون مع القشرة ما يعرف بالغالف يبا وركم( تق 100يبدأمن تحت القشرة الى عمق ) علوي جزء

 تعلو وتطفو فوق ما يعرف الذي يتصرف على انه طبقة صلبة وقوية Lithosphereالصخري 

 يتكون من مواد ساخنة جدا شبه مصهورة تحدد الذي Asthenosphereالغالف اإلنسيابي ب

وتتحرك  تطفو حيثكم( ويكون هذا الجزء قادرا على الحركة البطيئة جدا  660-100األعماق )ب

 .مما تسبب الزالزل  للقشرة التكتونية الصفائح عليه

b-  غنسيوموالم والسيليكون الحديد أكاسيد  منويتكون  صلبا يكونجزء سفلي . 
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 القشرة المحيطية

 القشرة القارية

 الوشاح

 السفلي

 اللب الخارجي

 اللب الداخلي

 الليثوسفير

 أسثينوسفير

 الوشاح

 العلوي

 Core اللب .3

 (1/3) ويشغل  األرض حجم (1/6) ويمثل (كم 3486) قطره يبلغ حيث  Core اللب يتواجد الوشاح تحت

 للكرة المغناطيسية أصل ويعتبر والكروم والنيكل الحديد من ويتكون (C˚5000) الى حرارته  وتصل  كتلتها

 : جزئين من اللب يتكون.  األرضية

a- الخارجي اللب  Outer Core  

 .  )3سم/  مغ 10) وكثافته (كم 2270 – 2100) قطره ويتراوح مصهورا يكون

b- الداخلي اللب Inner Core  

 ( . 3سم/  مغ 14) حوالي كثافته وتبلغ (كم 1350 -1216) بين يتراوح وقطره صلبا يكون
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 صلب

 حديد ونيكل

 اللب الخارجي

Outer Core 

 صلب     

 صخور نارية فوق قاعدية

 الوشاح السفلي

Lower Mantle 

 شبه صلب(-سائل-)صلب مختلط

 صخور نارية فوق قاعدية

 الوشاح العلوي

Upper Mantle 

 )صلب(

 رية ومتحولةصخور نا

 صخور رسوبية

 القشرة القارية

 (السيال)
Continental Crust 

 )صلب(

 ارية ومتحولةصخور ن

 صخور رسوبية

 المحيطية القشرة

 (السيما)
Oceanic Crust 

 Crustالقشرة

 مصهور

 حديد ونيكل

 اللب الداخلي

Inner core 

 Mantle)الجبة(الوشاح  Coreاللب 

 انطقة الغالف األرضي     

Geosphere        
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 Biosphereالغالف الحياتي :رابعا 

يشمل الغالف الحياتي جميع الكائنات الحية والبيئات التي تعيش فيها ، فمعظم  الكائنات الحية تعيش في 
امتار معدودة من سطح األرض كما يتواجد بعض منها عميقا تحت سطح المحيطات بينما يعيش القسم 

 . اآلخر عاليا فوق جبال األرض 

ف التصنيف الثانوي للغال

(ليثوسفير)الصخري

األلواح الصخرية

كم من 100+المحيطيةالقشرة

الوشاح العلوي

(محيطيليثوسفير)

كم 100+القاريةالقشرة

من الوشاح العلوي

(ليثوسفير قاري)
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مع احد او جميع اغلفة األرض من اجل البقاء . إذ تعتمد ان جميع اشكال الحياة تتطلب تفاعال على األقل 
اغلفة األرض األربعة )الغالف الغازي ، الغالف المائي ، الغالف الصخري والغالف الحياتي( بعضها 
على البعض اآلخر فمثال ان الغالف الغازي الحالي لألرض قد نشأ قبل ماليين السنين من خالل تفاعل 

، وان الكائنات الحية في الغالف الحياتي من ضمنها  لمائي والغالف الحياتيالغالف الصخري والغالف ا
 اإلنسان مستمرة في تغيير الغالف الغازي من خالل النشاطات والعمليات الطبيعية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Climatic Change in the Earthالتغيرات المناخية في األرض 
 : اآلتيةتحدث التغيرات المناخية على األرض لألسباب 

  Solar Activity النشاط الشمسي -1
 بقعة شمسية (1716-1645)مايقارب  Edward Walter Maunder اكتشف العالم اإلنكليزي    

Sunspots   وان العديد من هذه البقع الشمسية كانت نادرة اوغير موجودة في فترات سابقة والتي تمثل ،
، بينما يؤدي النشاط الشمسي وما  Little Ice Age القليل فترات مناخية باردة يطلق عليها العمر الجليدي

 ينتج عنه من بقع شمسية الى جعل المناخ اكثر دفئا .
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  Earth Orbit مدار األرض -2
قد يحدث التغير المناخي بسبب تغير محور األرض او تغير مدارها حيث يتغير شكل المدار اإلهليجي 

حيث تزداد درجة حرارة األرض عندما يكون موقعها اقرب  (سنة 100000)لألرض الى الشكل الدائري كل 
  الى الشمس في المدار اإلهليجي بينما تصبح اكثر برودة من المعتاد عندما تكون ي مدارها الدائري .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Earth’s tilt األرض(  انحراف) ميالن -3

كما هو معلوم ان الفصول األربعة تنتج بسبب درجة ميالن )انحراف( محور األرض عن الوضع الشاقولي 
الى (  22.1)حيث تتغير من ادنى مستوى لها وهو  (درجة 23.5)والتي تبلغ في الوقت الحاضر حوالي 

، وان هذا التغير في زاوية الميل يؤثر على تغاير  (سنة 41000)خالل  (درجة 24.5)اعلى مستوى لها وهو
درجة الحرارة على سطح األرض ، فعندما تقل زاوية الميل يصبح التغاير ما بين درجات الحرارة في الشتاء 
والصيف قليال فيكون الشتاء اكثر جفافا ودفئا بينما يصبح الصيف اكثر برودة مما يؤدي الى قلة ذوبان 

 . Glaciersالقطبية مما يزيد من احتمالية تكون الثالجات الجليد في المناطق 
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 Earth’s wobble األرض( تراوح) حركة -4

 (سنةَ  26000)َقْد َتُكوُن حركة  األرض  وتغير موقعها مسؤولة عن التغييرات  المناخية  ، فعلى فترة حوالي 

ها ، ففي الوقت الحاضر يشير محور األرض بحركتها ُع ُتسرانها غير األرض موقعها كما تُ  حول محور 

وبسبب دوران األرض وحركتها وتغير موقعها  North Star Polarisباتجاه النجم الشمالي القطبي 

عن اتجاه النجم القطبي ليصبح باتجاه نجم اخر هو نجم النسر  سيؤدي في النهاية الى دوران محورها بعيدا

 . (نةس 13000)بحوالي  Vegaالواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الوقت الحاضر يحدث الشتاء في نصف الكرة األرضية الشمالي  عندما يتسبب اتجاه ميالن األرض في 

جعل نصف الكرة األرضية الشمالي يستلم الكثير من اإلشعاعات من الشمس مباشرة ، ولكن خالل 

فإن نصف الكرة الشمالي سوف يميل باتجاه مقابل للشمس لذلك فإن وقتنا الحالي الذي نشهد  (سنة 13000)

بسبب إمالة نصف الكرة  (سنة 13000)فيه الشتاء قي نصف الكرة الشمالي سيتغير الى الصيف خالل 

 الشمالي نحو الشمس .

 Volcanic Activityالنشاطات البركانية  -5

يضًا َأْن تُنتج بفعل كميات هائلة لجزيئاِت بحجِم الغبار تسمى الغبار الجوي الذي التغييرات المناخية ُيْمِكُن أ
يتحرر الى الغالف الجوي )الغالف الغازي( عند ثوران البراكين الرئيسة وقد يبقى عالقا في الجو لبضع سنين 

رة )مثال ذلك مما يعمل على صد ومنع االشعاعات القادمة من الشمس مما يتسبب في انخفاض درجات الحرا
مما تسبب في  (1991)في الفلبين عام  Mount Pinatuboما حدث عن ثوران بركان جبل بيناتيوبو 

 حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مستوى العالم في السنوات الالحقة .
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 Minerals المعادن

ي شكل فتغير كبير  حدث مثال) األرض شكل وتحديد  وتكونها الصخور نشأة في مهما دورا المعادن تلعب

األرض بسبب التطور الحضاري والعمراني الذي صنعه األنسان نتيجة اكتشافه الحديد الذي استعمله في 

 صنع ادواته( وللمعدن خصائص عدة .

 Mineral Characteristicsخصائص المعدن  

محدد وتركيب بلوري المعدن هو تواجد طبيعي لمركبات او عناصر صلبة غير عضوية ذا تركيب كيميائي 

 معين اعتمادا على شكل البلورة نفسها  .

  هو تكون المعدن بفعل العمليات الطبيعية لذا فإن األلماس الصناعي وكذلك بالتواجد الطبيعي يقصد

 بعض المواد التي يتم تطويرها مختبريا ال تعتبر معادن .

  يعتبر الملح معدن ، بينما السكر انها غير حية وال مشتقة من األحياء فمثال بغير عضوية ويقصد

معدنا ألنه تكون قبل ماليين السنين  Coalالمشتق من النباتات ال يعتبر معدنا ، وكذلك ال يعد الفحم 

 من مواد عضوية .

  ان ذرات المعدن مرتبة بانماط هندسية منتظمة متكررة تنتج شكال صلبا بالتركيب البلوري يقصد

 . Crystalيعرف بالبلورة 

 

 

 

 

 

 

  اي ان له شكال وحجما محددين ، وبناء عليه فإن السوائل والغازات ال تعتبر معدنا بالصلبيقصد   
  ان كل معدن من المعادن يمتلك تركيبا كيميائيا فريدا فهناك بعض بالتركيب الكيميائي المحدد يقصد

، ولكن النسبة S والكبريتAg  والفضة Cu المعادن تتكون من نوع واحد من العناصر )مثل النحاس
الناتجة من  SiO2 الغالبة من المعادن تتكون من مركبات )مثل الكوارتز الذي يتكون من السليكا

 اتحاد ذرة سليكون مع ذرتي اوكسجين( . 

Quartz 
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وعلى الرغم من احتواء العديد من المعادن على عنصري السليكون واألوكسجين إال ان نسبة وترتيب هذه 
 . ف من معدن الى آخرالعناصر تختل

 مثال) المعدن تبلور حرارة درجة على اعتمادا محدد مدى ضمن يتنوع ان يمكن الكيميائي التركيب ان

 بمعدن وتنتهي األبيض األلبايت معدن من بدءا تترتب التي فلدسبار البالجيوكليز معادن سلسلة هو ذلك

 (الرصاصي األنورثايت

 الغني الى بالصوديوم الغني الكيميائي التركيب في التدريجي التغير نتيجة هو اللوني التغير هذا ان

 ضمن مساهما يكون لكونه للمعدن الكيميائي التركيب ضمن من ليس الكالسيوم يكون حيث بالكالسيوم

 تركيب ضمن الصويوم يتواجد ال بينما العالية الحرارة درجات بسبب التبلور في يدخل وال الصهير

 الصوديوم من خليطا فإن المتوسطة الحرارة درجات يف اما ، الحرارة درجات انخفاض عند المعدن

 . معينة لونية بمديات معادن لتنتج للمعدن البلوري التركيب ضمن يتحدان والكالسيوم

 

 

 

 

 

 

 Rock-Forming Minerals للصخور المكونة المعادن

 ، فقط معدن 30 حوالي منها الشائع  ان إال األرض قشرة في معدن 3000 من اكثر وجود من الرغم على

 معظم تشكل ألنها Rock-Forming Minerals للصخور المكونة بالمعادن تعرف منها( 10 – 8) وان

 قشرة في شائعة عناصر ثمانية 8 من اولية بصورة تتكون المعادن هذه وان ، األرضية القشرة صخور

 : ادناه الجدول في موضحة كما األرض
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  Methods of Minerals Formationطرق تكون المعادن 

  Magma Crystallization   تبلور الصهير -1

 كثافة اقل الصهير ويكون ، األرض سطح تحت وتتجمع تتكون التي المنصهرة المواد بأنه الصهير يعرف 

 األرض قشرة داخل الباردة الطبقات في األعلى نحو االرتفاع يمكنه لذا به المحيطة الصلبة الصخور من

 هي الصهير في الموجود العناصر وكمية نوع وان  Crystallization بالتبلور ويبدأ الصهير يبرد وعندها

 . المعدن بلورات حجم فتحدد الصهير تبريد درجة أما ، المتكون المعدن نوع تحدد التي

 نفسهاالى لترتب الوقت من متسعا لها سيكون الذرات فإن بطيئا األرض داخل الصهير تبريد معدل كان اذا

 . البطئ التبريد نتيجة  الحجم في كبيرة بلورات

 وقتا البلورات تمتلك فال بسرعة يبرد الهواء او الماء مع بتماس واصبح األرض سطح الى الصهير وصل اذا

  . السريع التبريد نتيجة الحجم صغيرة بلورات تتكون وانما كبيرة بلورات الى نسها لترتب

  Crystallization from Oversaturated Solutionsالتبلور من السوائل فوق المشبعة  -2

 المياه تمتلئ وعندما مالحة يدعلها مما المحيطات مياه في الملح يذوب فمثال  المياه في عادة المعادن تذوب

 تكون وعندما المواد بهذهSaturated  مشبعة المياه وتصبح  األذابة فيه تتوقف الذي الحد الى المذابة بالمواد

 Over Saturated االشباع فوق السائل سيصبح الذائبة للمواد اضافية نسب على حاوية المشبعة المياه

 لتترسب بعضها مع باالرتباط المنفردة الذرات تبدأ النقطة هذه وعند المعادن لتكون مالئمة الظروف وتكون

 . السائل من الصلبة المعدن بلورات

 مالحظة يمكن) التبخير الى السوائل هذه تعرض دعن المذابة بالمواد المشبعة السوائل من ايضا المعادن تتبلور

 الخروج بعد االنسان جلد على معدنية كبلورات الملح يتبلور حيث المالحة المحيطات بمياه السباحة عند ذلك

 التبخير عمليات نتيجة المتبلورة المعان تسمى(.  بالملح المشبعة المياه تبخر نتيجة المحيط مياه من

 . Evaporites بالمتبخرات

 Identifying Minerals المعان تشخيص

 الفيزيائية الصفات على مبنية بسيطة فحوصات بضعة الى ندالمعا تشخيص في الجيولوجيون يستند

 : وهي للمعدن والكيميائية

  Crystal Formالهيئة البلورية  .1

( الطعام ملح) الهااليت معدن يملك مثال خاللها من تشخيصها يمكن مميزة بلورية اشكاال المعادن بعض تمتلك

 معدن يمتلك وكذلك ، مباشرة خاللها من المعدن تشخيص يمكن وواضحة كاملة مكعبات بشكل بلورية هيئة

 . بسهولة تشخيصه من تمكن األوجه سداسية وبلورات مزدوجة حادة نهايات( الكوارتز) المرو

 . نادرا امرا لوحدها الصفة هذه باستخدام المعادن تشخيص يجعل مما واضح بشكل تتكون ال البلورات معظم
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 Lusterالبريق  .2

 : البريق من نوعان وهناك.  بالبريق سطحه من الضوء ندالمع يها يعكس التي الطريقة تعرف

a- الضوء سطوحها على ينعكس) والغالينا والفضة كالذهب الناصعة السطوح من ينعكس:  فلزي بريق 

 السيارات( ي الكروم  سطح من ينعكس كما

b- يوصف حيث ، والكوارتز والكبريت كالكالسايت الناصعة غير السطوح من ينعكس:  الفلزي بريق 

 earthy الترابي او silky الحريري او  waxyالشمعي او pearly باللؤلؤي الالفلزي لبريق

  Hardnessالصالبة  .3

 سهولة لمدى مقياس وهي المعادن تشخيص في اعتمادها يمكن والتي المهمة الصفات احدى الصالبة تعتبر

 . المعدن خدش

 للمعادن الصالبة معرفة بواسطته يمكن مقياس بوضع Friedrich Mohs األلماني األرض عالم قام لقد

 المقياس هذا سمي وقد الصالبة معلومة معادن عشرة مع الصالبة معلومة غير المعادن هذه بمقارنة وذلك

 ، والجدول ادناه يبين هذا المقياس :  Mohs hardness scale للصالبة موس بمقياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 العكس وعلى ،1 رقم صالبة يملك بأظافراليد خدشه يمكن حيث الهشة المعادن احد Talc التالك معدن يعتبر

 . 10رقم األلماس صالبة تمثل لذلك األدوات وقطع بري في ويستخدم صالبة األكثر Diamond األلماس يعد

 تمتلك اليد باظافر خدشها يمكن التي المعادن فإن المقياس هذا على وبناءويعتبر المعدن األصلب في الطبيعة  

 الزجاج خدش ان هي يمكنها وال اليد باظافر خدشها يمكن ال التي المعادن. 2 من اقل او  1تساوي صالبة

 . 5.5 من اكثر صالبة تمتلك فانها الزجاج خدش يمكنها التي المعادن( 5.5 - 2.5) بين صالبة تمتلك فانها

 صالبات على التعرف في تساعد موس بمقياس الخاص الجدول في المدونة كتلك شائعة مواد استخدام ان

 . المعادن
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  Cleavageالتشقق  .4

التي تترتب يها يحدد الترتيب الذري للمعدن طريقة تكسره حيث ينكسر المعدن على طول مستويات الضعف 
 .  Cleavage ذرات المعدن ، فالمعدن الذي ينفصل على طول مستوى يدعى بأنه يمتلك تشققا

لغرض تشخيص معدن ما على اساس صفة التشقق يجب حساب عدد مستويات التشقق وقيمة الزاوية التي 
نفصل على شكل صفائح تمتلك المايكا تشققا كامال باتجاه واحد وهي ت تنحصر بين هذه المستويات ، مثال

بينما يمتلك معدن الهااليت تشققا مكعب الشكل مما يعني انه ينفصل بثالث  بسبب ضعف ارتباط ذراتها
 اتجاهات على طول مستويات التجاذب الذري الضعيفة .

   Fractureالمكسر   .5

ويطلق على تكسر  الكوارتز بشكل غير مستٍو على طول حافات متعرجة بسبب ترابط ذراته المحكم ينكسر
مثال يمتلك معدن الفلنت  Fractureالمعدن على طول حواف متعرجة بسبب شدة احكام ترابط ذراته بالمكسر 

 .  Conchoidal Fractureويطلق عليه المكسر المقعر  Arclikeمكسرا شبيها بالقوس 

  Streakالمخدش  .6

المعدن اثرا بشكل  مسحوق على  عند حك او خدش معدن ما على طول صفيحة خزفية غير مزججة سيترك
سطح الصفيحة .يعرف المخدش بأنه لون المعدن عندما يكسر ويخدش . ان معظم المعادن غيرالفلزية يكون 

مخدشها ابيضا بينما تفيد هذه الصفة كثيرا في تشخيص المعادن الفلزية حيث انه ليس من الضرورة ان 
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هيماتايت متكون األولى  معدن الهيماتايت على هيأتين يعكس المخدش اللون الخارجي للمعدن مثال يتواجد
هيماتايت متكون  والثانيةمن التجوية بسبب تعرضه للهواء والماء ويكون بلون احمر صدئ ومظهر ترابي ، 

  من تبلور الصخور والذي يكون فضي اللون وفلزي المظهر  ولكن يكون المخدش لكليهما بنيا محمرا .

تطبيقها على المعادن التي تتميز بصالبة اقل من صالبة الصفيحة الخزفية فقط وهذا ان هذه الصفة يمكن 
 ما يفسر عدم امكانية استخدامها في تشخيص جميع انواع المعادن .

 

 

 

 

 

 

 

  Colorاللون  .7

 Traceاللون هو احد اكثر الصفات الملحوظة للمعدن وقد ينتج من تواجد بعض العناصر النادرة 
Elements  او من تواجد بعض المركبات ضمن المعدن مثال يتواجد الكوارتز بالوان مختلفة بسبب احتواءه

 على بعض العناصر النادرة . ويكون اللون اقل الصفات المعتمدة في تشخيص المعادن .
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 Texture  النسيج  .8

او صابوني  greasyاو دهني  roughاو خشن  smoothيعكس النسيج ملمس المعدن ويوصف بأنه املس 

soapy  مثال يمتلك معدن الفلورايت ،fluorite  نسيجا املساsmooth  بينما يمتلك معدن التالكtalc  نسيجا

  . greasyدهنيا 

 Densityالكثافة  .9

تستخدم هذه الصفة في تشخيص المعادن عندما يتواجد معدنان يمتلكان نفس الحجم لكنهما يختلفان في كتلتيهما 

حيث ان اختالف كتلتهما )وزنهما( ناتج بسبب فرق كثافتهما ، فالكثافة هي كتلة المادة في حجم معين كما في 

 .الكثافة = الكتلة / الحجم المعادلة :  

  3غم /سم 19.3بينما يمتلك معدن الذهب كثافة قدرها 3غم/ سم 5.2كثافة  Pyriteبايرايت فمثال يمتلك معدن ال

 اي يكون الذهب اثقل من البايرايت ضمن نفس الحجم بسبب كثافته األعلى .

للمعدن وإلنها ال تعتمد على حجم وشكل  Atomic Massوالكتلة الذرية  Structureتعكس الكثافة التركيب 

 وسيلة مفيدة في تشخيص المعادن ،إال انه لغرض تشخيص المعدن بدقة يتطلب قياس كثافته .  المعدن فهي تعد

   Specific gravityالوزن النوعي  .10

 . C °4الوزن النوعي للمادة هو النسبة بين كتلة المعدن الى كتلة الماء في الحجم نفسه عند درجة حرارة 

  Special propertiesصفات خاصة  .11

 والتصدعات Magnetismتتميز بعض المعادن بصفات خاصة تفيد في تشخيصها كالمغناطيسية 

Striations   واإلنكسار المزدوج للضوءDouble Refraction   والتفاعل مع حامض الهيدروكلوريك

effervescence with hydrochloric acid   والتقزح اللونيIridescence  والتألقFluorescence  ،

 كما في الجدول ادناه :
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  Types of Mineralsانواع المعادن 

تصنف المعادن الى مجاميع عدة استنادا الى صفاتها وخصائصها الكيميائية وتشمل كل مجموعة  انواعا من 

المعادن ، فالعناصر تتحد بطرق ونسب مختلفة لتتكون االف المعادن على األرض ولغرض دراسة هذه 

رفة خصائصها قسم الجيولوجيون المعادن الى مجاميع حيث تتميز كل مجموعة بطبيعة كيميائية المعادن ومع

 محددة وخصائص معينة . ومن هذه المجاميع :

  Silicatesالسليكات -1

فالمعادن التي تتكون من السليكون  Siيعتبر األوكسجين اكثر العناصر وفرة في الطبيعة يليه عنصر السليكون 

% من 96واألوكسجين اضافة الى عنصر اخر او اكثر يطلق عليها السليكات ، وتشكل هذه المجموعة حوالي 

نسبة المعادن الموجودة في القشرة األرضية ، ومن اشهر معادن هذه المجموعة هما معدن الفلدسبار  

Feldspar   والمروQuartz . 

وهو شكل ثالثي األبعاد يكون بشكل هرم  Tetrahedraان نظام البناء األساسي في السليكا هو البناء الرباعي 

. ان األلكترونات في مستويات الطاقة )المدارات( الخارجية ألي ذرة تسمى بألكترونات التكافؤ ، وان عدد 

( الكترونات 4ألن ذرة السليكون تمتلك )الكترونات التكافؤ تحدد نوعية وعدد األواصر الكيميائية للذرة و

تكافؤ فإن لها القابيلية على اإلرتباط )التآصر( مع اربع ذرات من األوكسجين . ان هذا البناء الرباعي يسمح 

 لإلتحاد مما يؤدي الى تنوع كبير في تركيب وصفات المعادن السليكاتية .

  Carbonatesالكربونات  -2

لعناصر بسهولة ليشكل مجاميع جديدة من المعادن مثل مجموعة الكربونات ، يتحد األوكسجين مع العديد من ا

ومن امثلة معادن  3COوالكربونات هي معادن تتكون من عنصر فلزي واحد او اكثر مع ايون الكربونات 

ومعدن الدولومايت  )3CaCOوتركيبه الكيميائي ) Calciteمجموعة الكربونات هو معدن الكالسايت 

Dolomite 3 (2يبه الكيميائي وتركCaMgCO( . 

 Oxidesاألكاسيد  -3

 Hematiteتنتج األكاسيد من اتحاد عنصر األوكسجين مع اي عنصر فلزي . إن معادن الهيماتايت 

)3O2Fe(  والماغنيتايت)4O3Magnetite (Fe  هي من اكاسيد الحديد الشائعة والتي تمثل مصدرا مهما

يعد من المعادن الثمينة لكونه مصدرا رئيسا  2Uraninite (UO  (للحديد ، كما ان معدن اليورانينايت

 لليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية .

 Other Groupsمجموعات اخرى  -4

 مجموعات المعادن الرئيسة األخرى تشمل : 

a-  الكبريتيداتSulfides   

 . 2FeS( Pyrite(مثل معدن البايرايت او اكثر من واحد مع عنصر  Sتتكون من اتحاد عنصر الكبريت 

b-  الكبريتاتSulfates  

 . 4CaSOمع احد العتاصر او اكثر مثل معدن األنهايدرايت  4SOتتكون من اتحاد ايون الكبريتات  
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c-   الهاليداتHalides  

مع الكالسيوم او الصوديوم او البوتاسيوم ،  Fluorideاو الفلورايد  chlorideتتكون من اتحاد الكلورايد 

 . Halite (NaCl)ومثال ذلك هو معدن الهااليت )ملح الطعام( 

d-  )العناصر الحرة )العناصر الطليقةNative Elements  

 Copper والنحاس Silver (Ag)والفضة  Gold (Au) الذهبكفقط  واحد معادن تتكون من عنصره

(Cu) 
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   Rocks in the Natureالصخور في الطبيعة 

 : م رئيسة هي اثالث اقسالصخور في الطبيعة استنادا الى طريقة تكونها الى  تصنف

، الصخور الرسوبية  Metamorphic Rocks، الصخور المتحولة  Igneous Rocksالصخور النارية 

Sedimentary Rocks 

  Igneous Rocksالصخور النارية اوال : 

 ية األرضوتكّون القشرة تعد الصخور النارية اول انواع الصخور التي تكونت بعد تبلور المواد المنصهرة  

المواد وتبلور لألرض ، وبهذا تعرف الصخور النارية بأنها الصخور التي تتكون نتيجة تبريد القديمة 

 . المنصهرة

 Igneous Rock Formationن الصخور النارية تكو  

تحت سطح األرض او بعد خروج المواد المنصهرة  (Magma)تتكون الصخور النارية نتيجة تبريد الصهير 

حيث تتكون  (Lava)التي تخرج على السطح وتجري فوقه والتي يطلق عليها عندئذ اسم الحمم البركانية 

 . بلورعملية التالمعادن نتيجة التبريد ب

 (C°1200-800)وقد بينت التجارب المختبرية ان الصخور تبدأ باإلنصهار عند درجات حرارة تتراوح بين 

ومثل هذه الحرارة في الطبيعة تتواجد في جزء الوشاح العلوي وفي الجزء السفلي من القشرة المالمس 

المحفوظة عندما كانت األرض بقايا الطاقة هو ة يالحرار الطاقة حيث يعتقد العلماء ان مصدر هذهللوشاح 

 منصهرة كما تساهم عملية تحلل العناصر المشعة على  ارتفاعها .

 Composition of Magma تركيب الصهير 

صخور منصهرة وغازات مزيج من ي يتكون عادة من ذيعتمد نوع الصخور النارية على تركيب الصهير وال

 . مذابة وبلورات المعادن

كسجين ألوان العناصر الشائعة في الصهير هي نفسها العناصر الرئيسة الموجودة في قشرة األرض وهي ا 

(O)  والسليكون(Si)  واأللمنيوم(Al)  والحديد(Fe)  والمغنيسيوم(Mg)  والكالسيوم(Ca)  والبوتاسيوم(K) 

هي  (Si)والسليكون  (O)، وتعتبر السليكا المتكونة من اتحاد عنصري األوكسجين  (Na)والصوديوم 

ف الصهير الى ثالث ير كبير على خصائص الصهير حيث يصنالمركب األكثر وفرة في الصهير ولها تأث

اعتمادا على محتواها من السليكا إذ يؤثر هذا المحتوى على درجة حرارة اإلنصهار وعلى كيفية جريان انواع 

 هي : الصهير وهذه األنواع 

a- ( الصهير القاعدي )البازلتيBasic (Basaltic) Magma 

b-  )الصهير المتوسط )األنديسايتيIntermediate (Andesitic) Magma  

c-  )الصهير الحامضي )الريواليتيAcidic (Rhyolitic) Magma  
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مكان تواجد  والجدول ادناه يمثل هذه األنواع من الصهير مع نسب السليكا في كل منها مع مثال على

 كل منها :

    

   

 

 

 

يزال تأثير الضغط الناتج من ثقل الصخور التي تعلو او تحيط بالصهير فإن الغازات المذابة سيكون لها  عندما

القدرة على الهروب من الصهير الى الغالف الجوي وهذا ما يفسر اإلختالف الطفيف بين التركيب الكيميائي 

 نه .الذي تكونت م Magmaوالتركيب الكيميائي للصهير  Lavaللحمم البركانية 

     Magma Formationتكون الصهير 

، وهناك  Mantle او من خالل اإلنصهار في الوشاح Crustيتكون الصهير إما بإنصهار قشرة األرض 

 اربع عوامل تلعب دورا كبيرا في تكون الصهير وهي :

a- درجة الحرارة Temperature 

فقد بينت  Geothermal Gradientتزداد مع زيادة العمق في القشرة وهذا ما يطلق عليه بالتدرج الحراري 

لكل كيلو متر زيادة في العمق  C°25 تزداد عمليات حفر اآلبار النفطية وكذلك المناجم ان درجة الحرارة

 ضمن القشرة .

b-  الضغطPressure  

يزداد الضغط الناتج من زيادة ثقل عمود الصخور بزيادة العمق ، حيث تزداد درجة اإلنصهار بزيادة الضغط 

 C°1400تتطلب درجة انصهار  C°1100التي تنصهر على السطح عند درجة حرارة مع العمق فالصخور 

 كم بسبب زيادة الضغط الناتج من ثقل الصخور .100عندما تكون على عمق 

c- ء في القشرة او الوشاح محتوى الماWater Content  

تحتوي الصخور والمعادن على نسب قليلة من الماء والتي تعمل على تغيير درجة انصهار الصخور ، فزيادة 

 محتوى الماء يؤدي الى تقليل درجة اإلنصهار .
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d- ي في القشرة او الوشاحالمحتوى المعدن Mineral Content   

صهير بشكل عام ، فالمعادن المختلفة كبيرا في السيطرة على خصائص ال راتلعب العناصر والمركبات دو

) األوليفين  من معادن ةتكونالم Basaltصخرة البازلت  ، فمثال تنصهرتمتلك درجات انصهار مختلفة 

Olivine  والفلدسبار الحاوي على الكالسيومCalcium Feldspar  والبايروكسينPyroxene  ) بدرجة

 Quartzالمرو  ن من )التي تتكو Graniteالكرانايت صخرة تلك التي تنصهر بها حرارة انصهار اعلى من 

( ، فصخرة الكرانايت تتطلب درجة انصهار  Potassium Feldsparوالفلدسبار الحاوي على البوتاسيوم 

تي تنصهر بدرجات حرارة اوطأ من صخرة البازلت ألنها تحتوي على كميات اكثر من الماء والمعادن ال

 واطئة .

ان الصخور الغنية بالحديد والمغنيسيوم تنصهر بدرجات حرارة اعلى على العموم من تلك التي تحتوي على 

 مستويات عالية من السليكون .

  االنصهار الجزئيPartial Molting 

من شمعة اإلضاءة في وعاء ثم الماء مع بقايا منصهرة خليط من لو افترضنا اننا استخدمنا الثالجة في تجميد 

قى باستخرجنا الوعاء وتركناه في درجة حرارة الغرفة فسنالحظ ان الماء المتجمد يبدأ باإلنصهار بينما ي

 Melting Pointالشمع في حالة اإلنجماد والسبب في ذلك ان كل مادة من هذه المواد تمتلك درجة انصهار 

اختالف درجات اإلنصهار  صخور بنفس الطريقة بسبب، وكذلك تنصهر التختلف عن المادة األخرى 

للمعادن المختلفة المكونة للصخور فال تنصهر جميع اجزاء الصخرة عندما تتعرض الى نفس درجة الحرارة 

 سبب تكون الصهير من مزيج من البلورات والمواد المنصهرة . وهذا ما يفسر، 

رارة منخفضة نسبيا بينما تبقى بقية المعادن فيها بحالة ان العملية التي تنصهر فيها بعض المعادن بدرجات ح

 كما موضح في الشكل ادناه : Partial Meltingصلبة تسمى اإلنصهار الجزئي 
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فبينما تنصهر كل مجموعة من المعادن فستضاف عناصر مختلفة الى مزيج الصهير وبذلك يتغير تركيبه ، 
فسيكون تركيب الصهير الناتج مختلفا عن تركيب فإذا كانت درجة الحرارة غير كافية إلذابة كل الصخرة 

 ارية المختلفة .الصخرة األصلية .  وتعد هذه العملية احدى الطرق التي تتكون فيها الصخور الن

 Bowen’s Reaction Series سلسلة تفاعالت باون  

بين عالم األرض الكندي باون انه عندما يبرد ويتبلور الصهير تتكون المعادن بنمط متوقع بعملية يطلق 
 كما موضحة في الشكل ادناه : Bowen’s Reaction Seriesعليها سلسلة تفاعالت باون  

 

 

 

 

 

، حيث اكتشف باون والذي يوضح العالقة بين تبريد الصهير وتبلور المعادن التي تشكل الصخور النارية 
 :  من التبلور رئيسين )فرعين( نمطين

 مجموعة نأل المتصلة السلسلةيعرف بفي المخطط اعاله و  يمينالعلى يقع األول )الفرع( النمط  .1
 فلدسبار البالجيوكليز معادن مجموعة تضمة واحد مجموعة إلى تنتمي فيها الموجودة المعادن

Feldspar group Plagioclase بإحالل الكيميائي تركيبها من مستمروبشكل  تدريجًيا تغير التي 
فحالما  ، (األلمنيوم محل سليكون إحالل من مايرافقه مع) الكالسيوم أيونات محل الصوديوم أيونات

وباستمرار تبريد الصهير يأخذ الصهير بالتبريد يتكون اول معدن للفلدسبار ويكون غنيا بالكالسيوم 
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تتفاعل معادن الفلدسبار المتكونة مع الصهير ويتغير التركيب الغني بالكالسيوم الى التركيب الغني 
 انخفاض مع الصوديومب غني بالجيوكليز إلى بالكالسيوم غني بالجيوكليز من ليتحول بالصوديوم

 .  الحرارة درجة
الفلدسبار الغنية بالكالسيوم  فإن بلورة معدنعندما يكون تبريد الصهير سريعا في بعض الحاالت 

ليكون الناتج تتمكن من التفاعل مع الصهير بشكل كامل يكون لها متسعا من الوقت كي سوف لن 
يكون اللب فيها معدن غني بالكالسيوم محاط بمعدن غني  Zoned Crystalبلورة متمنطقة 

 بالصوديوم .
 
 
 
 
 
 

 األولفين معادن مجموعات تضم التيو  المتصلة غير السلسةويمثل يسار ال النمط )الفرع( الثاني على .2
 المعادن من اعدد المجموعاتهذه  من مجموعة كل تضمحيث  يوتايتاوالب واألمفيبول والبيروكسين

 هي واحدة مجموعة إلى آخرها إلى السلسلة أول منمعادنها  تنتميالتي  المتصلة السلسلة بعكس
التغير المفاجئ في نوع المعدن ضمن النمط الثاني يمثل  .فلدسبار البالجيوكليز  معادن مجموعة

حيث تعاني المعادن في  Iron-magnesium groupsمجموعة المعادن الغنية بالحديد والمغنسيوم 
هذه المجموعة من تغير مفاجئ في تركيبها عند تبريد وتبلور الصهير ، فمثال يتبلور معدن األوليفين 

Olivine  عندما يبدأ الصهير الغني بالحديد والمغنيسوم بالتبريد وعندما تأخذ درجة في بداية السلسلة
بينما يتفاعل  Pyroxeneالبايروكسين  الحرارة باإلنخفاض لتكون كافية لتبلور معدن اخر هو

األوليفين المتكون سابقا مع الصهير ليتغير الى البايروكسين ، وعندما تنخفض درجة الحرارة بشكل 
والبايوتايت   Amphiboleاكبر تحدث تفاعالت متشابهة للحالة السابقة وتنتج معادن األمفيبول 

Biotite . 
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 الكيميائي التركيب تغير المعادن انفصال وازداد الحرارة درجة انخفضت كلما أنه أيًضا باون الحظوقد 
 الحامضي التركيب إلى والحديد غنسيوموالم الكالسيوم بعناصر والغني القاعدي التركيب من للصهارة

 .والبوتاسيوم واأللمنيوم والصوديوم السليكون بعناصر الغني

  التبلور التجزيئيFractional Crystallization  

، اي ان  Partial Meltingتبلور بنظام معاكس لعملية اإلنصهار الجزئي يبرد الصهير فإنه سوف يعندما 
اول معدن يتبلور من الصهير هو المعدن األخير الذي ينصهر في عملية اإلنصهار الجزئي وهذا ما يدعى 

يتعرض الى  ونتيجة لهذه العملية فإن تركيب الصهير Fractional Crystallizationبالتبلور الجزيئي  
وان البلورات المتبلورة في البداية تزال من الصهير وال تتفاعل معه ونتيجة لتكون المعادن وازالة التغير 

 العناصر المكونة لها من تركيب الصهير المتبقي يصبح هذا الصهير اكثر تركيزا بالسليكا .

 Classification of Igneous Rocksتصنيف الصخور النارية 

 تصنف الصخور النارية استنادا الى ثالث اسس هي :

  Mineral Compositionالتركيب المعدني  -1

 :تصنف الصخور النارية بشكل واسع على انها 

  )صخور تداخلية )جوفيةIntrusive (Plutonic) Rocks رد الصهير ويتبلور وهي تتكون عندما يب

 .تحت سطح األرض وتتميز بكبر حجم بلوراتها 

  )المقتحمات )البركانيةExtrusive (Volcanic) Rocks    ما يقتحم الصهير الصخور عندتتكون

ثم يتبلور وتتميز بصغر حجم بلوراتها التي تتطلب احيانا التي تعلوه ويجري على السطح المحيطة 

 لمالحظتها .الى استخدام ادوات التكبير 

 يقسم الجيولوجيون الصخور النارية المتكونة بالطريقتين اعاله اعتمادا على تركيبها المعدني الى : 

a-  )الصخور البازلتية )القاعديةBasaltic (Basic) Rocks  

 Plagioclaseومحتواها القليل من السليكا وتحتوي معظمها على معادن البالجيوكليز  ةنها الداكنالوأتمتاز ب

 .Gabbroمثل صخرة الكابرو   Pyroxene والبايروكسين

b-  )الصخور الكراننيتية )الحامضيةGranitic (Acidic) Rocks  
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والفلدسبار الحاوي على  Quartzتمتاز بالوان فاتحة ومحتوى عاٍل من السليكا وتحتوي على معادن الكوارتز

مثل صخرة الكرانايت  Plagioclase Feldsparومعادن البلجيوكليز فيلدسبار  K-Feldsparالبوتاسيوم 

Granite . 

c-  الصخور المتوسطةIntermediate Rocks  

هي الصخور التي يكون محتواها المعدني في مكان ما بين الصخور الكرانيتية والصخور البازلتية والتي 

ومثال هذا النوع  Hornblendeوالهورنبلند  Plagioclase Feldsparتتكون معادن البالجيوكلز فيلدسبار 

 . Dioriteمن الصخور هو صخرة الدايورايت 

 

d-  الصخور فوق القاعديةUltrabasic Rocks  

والبايروكسين  Olivineيتكون هذا النوع من الصخور من المعادن الغنية بالحديد كمعادن األوليفين 

Pyroxene  وتتميز بالوانها الداكنة ومثالها صخرة البريدوتايتPeridotite . 

 والشكل ادناه يوجز تشخيص الصخور النارية :
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  Textureالنسيج  -2

باإلضافة الى اإلختالف في تركيبها الكيميائي فإن الصخور النارية تختلف في حجم بلورات حبيباتها ، 

، فمثال يوصف نسيج صخرة والنسيج هو تعببر عن حجم وشكل وتوزيع بلورات الحبيبات المكونة للصخور 

بينما يوصف نسيج صخرة الكرانايت بأنها خشنة الحبيبات ، بأنه دقيق )ناعم( الحبيبات  Rhyoliteالرواليت 

 فيوصف بأنه زجاجي .  Obsidianاما نسيج صخرة األوبسيديان 

 )متكونة ور السطحيةالصخويعزى اإلختالف بحجم الحبيبات هذا الى كون صخرة الريواليت هي من نوع 

في باطن األرض( كون صخرة الكرانيت جوفية )متكونة بينما ت Extrusive( السطحقرب على السطح اوبال

Intrusive   ام صخرة األوبسيديان فهي متكونة نتيجة جريان الححم البركانية على السطح. 

 

 

ن مختلفين من حجميتتواجد صخور تحتوي على يعكس النسيج تاريخ ودرجة تبريد الصهير الصهير إذ 

فيطلق على لنفس المعدن او لمعدن اخر بلورات كبيرة محاطة ببلورات صغيرة من تكون البلورات حيث ت

Texture  إذ  Porphyritic نسيجها بالنسيج البورفيري

الذي تكونت  نسيج تاريخا معقدا لتبريد الصهير يعكس هذا ال

للصهير في  يدل على تبلور بطئ  فهومنه هذه الصخرة 

ثم تعرض  باطن األرض نتج عنه نمو بلورات كبيرة الحجم 

الصهير  نتيجة خروج الصهير الى تبلور سريع مفاجئ 

الى بلورات  بسرعة نحو السطح فتبلور المتبقي من الصهير 

 دقيقة الحجم .

 

 

 

 

كما يعكس النسيج تواجد او غياب الغازات المحفوظة ضمن الصهير حيث يحتوي الصهير على غازات مذابة 

ب وهرال وهي تحاول في تركيبه 

، الصهير  عندما يقل الضغط على 



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

61 
 

الى السطح تحاول الغازات الهروب من هذه الحمم ولكن إن تميزت   Lavaفعندما تخرج الحمم البركانية

والتي  vesicles في فتحات يطلق عليها الحويصالت  ضمن تركيبها كفي لحبس الغازي الحمم بقوام سميك

وهذا المظهر  Spongyتكون بشكل فتحات بعد خروج الغازات منها وهي تجعل الصخرة شبيهة باإلسفنجة 

ومثال هذا النسيج هما صخرتا البيومس  Vesicular Textureحويصلي اإلسفنجي يسمى بالنسيج ال

Pumice  )وصخرة البازلت الفقاعي )الحويصليVesicular Basalt. 

 

 

 

 

    Crystal Size and Cooling Rate ودرجة التبريد البلوري الحجم -3

عندما تجري الحمم البركانية )الالفا(على السطح فإنها ستبرد بسرعة ولن يكون هناك متسع من الوقت لكي 

التي تتميز  Basaltكصخرة البازلت   Extrusiveتنمو البلورات بحجم كبير فتنتج الصخور السطحية 

قيقة يصعب رؤيتها دون استخدام اداة مكبرة ، احيانا يكون التبريد سريع جدا مما ويبرد قبل ان بحبيبات د

وعلى  Obsidianكصخرة األوبسيديان  Volcanic Glassتتبلور أية بلورة فيتكون الزجاج البركاني 

تنمو تحت سطح األرض فسيكون هناك متسع من الوقت لكي  ءٍ العكس من ذلك عندما يبرد الصهير ببط

صخرة الكرانايت ك Intrusiveالصخور الجوفية  سم كما في 1يزيد حجمها على البلورات بحجم كبير 

Granite  والدايورايتDiorite  الكابروGabbro . 

   Thin Sectionsالصخرية الرقيقة  المقاطع

يقوم ان مالحظة حجوم حبيبيات المعادن هو ابسط من تشخيص المعدن ، ولغرض تشخيص المعادن 

وهي عبارة عن شريحة صخرية  Thin Sections الرقيقة بفحص النماذج التي تدعى بالمقاطع الجيولوجيون

ا تسمح للضوء بالمرور ملم وبسبب سماكتها الرقيقة جد 0.03سم وسمكها 2سم وعرضها  4رقيقة يبلغ طولها 

 Petrography، وعند مشاهدتها باستخدام مجهر خاص يسمى مجهر وصف الصخور من خاللها 

Microscope  تمكن الجيولوجيين من تشخيص المعادن الموجودة في حيث تتميز المعادن بصفات خاصة

بينما تظهر حبيبات الكوارتز  Twiningالصخرة فمثال تظهر معادن الفلدسبار احزمة متميزة تسمى التوأمة 
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مظلمة او منطفئة عند تدوير المسرح ،  انطفاء متموجا عند تدوير مسرح المجهر أما بلورة الكالسايت فتبدو 

 مقطع رقيق لصخرة الكرانايت تحت المجهر : والشكل ادناه يوضح

 

 

   

 

 

 

 

 Economic Importance of  the Igneous Rocksلصخور النارية كمصادر األهمية اإلقتصادية ل

as Resources  

غير عادية لكنها مفيدة فهي يمكن ان تستخدم في ينتج احيانا من تاريخ تبريد وتبلور الصخور النارية معادن 

 كثير من المجاالت كالبناء وانتاج الطاقة وصناعة المجوهرات كما موضح في ادناه :

  Veinsعروق  -1

كما انه احيانا  Igneous Intrusionsتتواجد ترسبات الخامات الثمينة ضمن الصخور النارية الجوفية 

 .يتواجد في الصخور المحيطة بالجسم الناري الجوفي حيث تتواجد هذه األنواع بشكل عروق 

فإن الموائع المتبقية بعد تبلور المعادن من الصهير تحتوي على مستويات استنادا الى سلسلة تفاعالت باون 

ن منهاعناصر فلزية مهمة ذات قيمة عالية من السليكا والماء والعناصر التي لم تدخل في تبلور المعاد

اقتصادية كالذهب والفضة والنحاس والرصاص حيث تتحرر هذه العناصر مع السليكا المذابة عند نهاية تبلور 

بشكل موائع حارة غنية بالمعادن تمأل التكسرات والفجوات في الصخور المحيطة والتي تتصلب الصهير 

الحقا بشكل عروق كوارتز  Metal-richغنية بالفلزات 

quartz veins . 
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 Pegmatitesالبكماتايت  -2

، حيث تتواجد  Pegmatitesرة جدا بالبكماتايت يتسمى العروق التي تحتوي على معادن ذات حبيبات كب

ة ضمن البكماتايت واضاف (Be)والبريليوم  (Li)كعنصر الليثيوم  Rare Elementsخامات العناصر النادرة 

 البكماتايت يمكن ان يحتوي على بلورات جميلة الشكل .الى ذلك فإن 

 Kimberlitesالكمبراليت  -3

في الصخور النارية فوق  Diamondاأللماس  معدن يتواجد

والتي تعرف بالكمبراليت النادرة  Ultra-Basicالقاعدية 

 Peridotiteوهي تتكون من تشكيلة من معادن البريدوتايت 

وهي غالبا ما تتكون عميقا في القشرة او في الوشاح على 

كم وهي تتكون تحت ضفط عاٍل  300 -150عمق يتراوح بين 

 Pipeبأشكال تشبه تراكيب األنابيب ثم تندفع نحو األعلى 

like Structure  تمتد عدة كيلومترات في القشرة وقطرها

 متر . 300 – 100يتراوح بين 

 Igneous rocks inاء الصخور النارية في البن -4

construction 

تمتلك الصخور النارية بعض الخصائص التي تجعلها مفيدة 

كمواد بناء . ان ترابط حبيبات الصخور النارية يجعلها قوية 

كما ان العديد من المعادن فيها تكون مقاومة للتجوية وتعتبر 

صخرة الكرانايت األكثر متانة من بين الصخور النارية 

 المستخدمة ألغراض البناء ورصف الطرق . 

 Sedimentary Rocksا : الصخور الرسوبية ثاني
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اخلية وخارجية دتعرضها لعوامل جيولوجية  دا بعدم تواجدتتكون معظم الصخور الرسوبية من صخور اق

تيت الصخور وتحويلها الى ترسبات فالتي تعمل على ت Erosion والتعرية  Weatheringكالتجوية 

Sediments تصخرها  دتتحول بعLithification  الى صخور رسوبيةSedimentary Rocks . 

عندما تنكشف الصخور على سطح األرض فسوف تتعرض الى تكسير وتفتيت مستمر بواسطة عملية التجوية 

التي هي عبارة عن مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والتي تكسر وتفتت الصخور الى قطع اصغر 

تنقل وتترسب بواسطة المياه او الرياح او هي قطع صخرية صغيرة و Sedimentsبالترسبات تعرف 

،  Sedimentary Rocksالجاذبية ، وعندما تتماسك هذه الترسبات مع بعضها تتكون الصخور الرسوبية 

 اي ان نشأة الصخور الرسوبية تبدأ عندما تعمل عمليات التجوية والتعرية على انتاج الترسبات .

 الصخور على عوامل عدة هي :تعتمدعملية تكون 

في الصخور وينتج عنها تكون قطع صخرية هي عملية طبيعية تؤثر   Weatheringالتجوية  -1

، ومعدنية تعرف بالترسبات والتي تختلف حجومها من الجالميد الضخمة الى الدقائق المجهرية 

التكسرات او عند حدود الطبقات في الصخرة كوغالبا ما تحدث عمليات التجوية في مناطق الضعف 

 وية بنوعين :وتكون التج

a-  التجوية الكيميائيةChemical Weathering  

تحدث التجوية الكيميائية عندما تتعرض المعادن المكونة للصخرة الى اإلذابة او الى التغير الكيميائي بطريقة 

 ما .

b-  التجوية الفيزيائيةPhysical Weathering 

المعادن ذات اإلستقرارية الواطئة الى قطع صغيرة بواسطة التجوية الكيميائية تبقى  بعد اذابة او تفتت

الحبيبات ذات المقاومة األكثر فتعمل التجوية الفيزيائية على تحطيم هذه الحبيبات لكن دون احداث تغيير 

المقاومة القليلة والشكل ادناه يوضح كيفية تجوية الصخرة حيث تتفتت الحبيبات ذات  كيميائي في تركيبها .

 وتبقى الحبيبات ذات المقاومة األكثر .

 

 

 

 

 

 Erosionالتعرية  -2
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المياه او  Windهي عملية ازالة ونقل الترسبات الناتجة من عملية التجوية وتتم التعرية بواسطة الرياح 

كتل )والثالجات عبارة عن  Glaciers او الثالجات Gravity او الجاذبية Moving Waterالمتحركة 

  .خمة من الثلج تتحرك عبر اليابسة( ض

بسبب يمكن مالحظة اثار عملية التعرية من حولنا فمثال تتعكر مياه األنهار باألطيان بعد هبوب العواصف 

اختالط دقائق الغرين والطين الصغيرة المعراة مع مياه األنهار ، كما يمكن مالحظتها عندما تهب العواصف 

ضراء حيث تعمل هذه العواصف على ازالة األتربة من مكانها ونقلها الى اماكن الترابية على الحقول الخ

 اخرى )الحقول الخضراء( .

وغالبا ما تنقل المواد بعد تجوية الترسبات والقطع الصخرية يتم نقلها الى مكان جديد عبر عملية التعرية 

بار او التي تكون بحجم الرمال الناعمة تنقل المتعرية نحو األسفل بواسطة المياه ، إال ان الدقائق الصغيرة كالغ

  احيانا بواسطة الرياح  نحو األعلى .

)فالتجوية تفتت الصخور الى قطع صغيرة وتبقيها في مكانها دون نقل اما التعرية فتتضمن ازالة ونقل نواتج 

 التجوية من مكانها الى مكان اخر( .

 والشكل ادناه يبين العوامل الرئيسة للتعرية :
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  Depositionالترسيب  -3

 Depositionالترسبات المنقولة على القاع او تغطس في الجسم المائي تبدأ عملية الترسيب  عندما تستقر

حيث تترسب الترسبات عند توقف عملية النقل بسبب توقف هبوب الرياح او بسبب دخول النهر الى البحيرات 

لتشكل طبقات من الرواسب حيث تكون الحبيبات الخشنة نحو األسفل فتبدأ الدقائق بالترسيب او المحيطات 

 .تكون الحبيبات الناعمة نحو األعلى  بينما

يعمل الماء المتحرك إذ  Energy of transporting agentsطاقة عامل النقل تعتمد عملية الترسيب على 

على نقل الدقائق الكبيرة افضل من الماء المتحرك ببطء ، فعندما تقل سرعة النهر تترسب عالية بسرعة 

ثم التي الدقائق الكبيرة الحجم اوال وهكذا كلما قلت سرعة الجريان )قلت طاقة النهر( تترسب الحبيبات الخشنة 

اصية لنقل الرسوبيات الدقائق مختلفة الحجم الى طبقات حيث ان بعض الترسبات هي خولذلك تنفرز تليها 

بواسطة األنهار او الرياح . فالرياح تعمل على نقل الحبيبات الصغيرة فقط لهذا السبب تتكون الكثبان الرملية 

Sand Dunes  من رمال دقيقة جيدة الفرز بينما تعمل الثالجات على نقل جميع المواد بسهولة )كالجالميد

متكدس نتيجة اذابة الثالجات اما اإلنهيارات األرضية فتعمل على وترسيبها بشكل الكبيرة والرمال واألطيان( 

والشكل ادناه يوضح كثبان رملية بيضاء تكونت بفعل هبوب  ترسيب المواد نحو األسفل بشكل كتلة مخلوطة .

الرياح  .

 

 

 

 

 

 

  Compactionالتضاغط  -4

يعمل ثقل الترسبات الفوقية على تضاغط الحبيبات التي تقع اسفلها وتجعلها متقاربة من بعضها مما يؤدي الى 

على ماء بنسبة تزيد  )حبيباتها ناعمة( Mud Layers ، فمثال تحتوي الطبقات الطينيةاحداث تغير فيزيائي 

 Sand % ولكن هذه النسبة تتقلص بسبب خروج الماء عند ضغط الطبقات الفوقية عليها ، اما الرمال60على 

 Burialفإن تضاغطها يكون اقل من تضاغط األطيان خالل عملية الدفن  )حبيباتها اخشن من حبيبات الطين(

ردة تتكون من الكوارتز الذي ال يتشوه تحت ظروف و إن احد األسباب في ذلك هو ان حبيبات الرمل المنف

الدفن اإلعتيادية فتماس حبيبات الرمل مع بعضها يبقي فراغات مفتوحة بينها والتي من الممكن ان تمتلئ 

الطبيعي في الصخور الرسوبية والشكل ادناه يوضح عملية التضاغط  الغازبالنفط او باو  ياه الجوفيةالحقا بالم

 : في الطين والرمل
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 Cementationالسمنتة  -5

ان التضاغط ليس العامل الوحيد الذي يعمل على رص وتقارب الحبيبات لوحده فالسمنتة هي عامل اخر تعمل 

على ربط والتصاق الحبيبات مع بعضها بواسطة احد المعادن التي تحل في الفراغات لتتصخر الترسبات 

التي  )3O2Fe(او اكاسيد الحديد  Calcite ومن هذه المعادن معدن الكالسايت وتتغير الى صخرة رسوبية 

 تتواجد بين حبيبات الترسبات كمواد معدنية مذابة مترسبة من المياه الجوفية كما في الشكل ادناه :
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  Lithificationالتصخر  -6

الى   Sedimentsتغير الرسوبياتالتي هو مجمل العمليات الفيزيائية والكيميائية  Lithificationالتصخر 

معظم الرسوبيات على سطح األرض في المناطق تترسب ،  Sedimentary Rocksصخور رسوبية 

ل المنخفضة كأحواض الوديان والمحيطات ، وكلما زادت كمية الترسبات تصبح الطبقات المترسبة في األسف

 تزامنا مع عمليتي التضاغط والسمنتة .التصخر التماسك وفتأخذ بالتصلب وعرضة للضغط  والحرارة اكثر

وتعني بالعربية الصخر ويقابلها باللغة  Lithoمن الكلمة األغريقية  Lithifyوقد اشتق مصطلح التصخر 

  . Stoneاإلنكليزية 

  Sedimentary Featuresالمظاهر الرسوبية  

الصخور الرسوبية على مظاهر كما تحتوي الصخور النارية على معلومات حول تاريخ تكونها ، كذلك تمتلك 

وخصائص تساعد الجيولوجيين على تفسير كيفية تكونها وتاريخ المنطقة التي تكونت فيها . ومن هذه 

 الظواهر )التراكيب( الرسوبية :

  Beddingالتطبق  .1

وتنتج هذه  Beddingتعد من المظاهر األولية في الصخور الرسوبية وتتمثل بطبقات افقية تعرف بالتطبق 

ظاهرة من طريقة استقرار الرواسب في المياه او الرياح فتترتب الطبقات المنفردة بسمك يتراوح من ال

 مليمترات قليلة الى بضعة امتار وهناك نوعان مختلفان من التطبق اعتمادا على طريقة النقل :

a-  التطبق المتدرجGraded Bedding 

هو التطبق الذي تصبح فيه الدقائق اثقل واكبر حجما نحو أسفل الطبقات وتالحظ هذه التراكيب عادة في 

فبينما تنهار المواد ببطء لتستقر الصخور الرسوبية البحرية المتكونة بسبب اإلنهيارات األرضية تحت الماء .  

 وال ثم تتبعها المواد األقل حجما )األنعم( فيتحت الماء فإن المواد األكبر واألثقل )األخشن( تستقر في القاع ا

 :األعلى كما موضح في الشكل 

 

 

 

 

b-  التطبق المتقاطعCross Bedding   

ظاهرة )خاصية( اخرى من خصائص الصخور الرسوبية تنشأ عندما تترسب طبقة مائلة من الترسبات فوق 

وقد  حفظ في الصخور الرسوبية الناتجة .سطح افقي ، وعندما تتصخر هذه الترسبات فإن التطبق المتقاطع سي

 . تنتج هذه الظاهرة بفعل الرياح او بفعل التيارات المائية في األنهار وكذلك البحار



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

69 
 

 

 

 

 

 

( وعندما Aاسفل الكثيب الرملي مع اتجاه الرياح )الشكل ادناه حيث تترسب الرمال المحمولة بواسطة الرياح 

 ( .Bيتغير اتجاه الريح سيتكون تطبق متقاطع جديد مع اتجاه الريح الجديد )الشكل 

                                     

وكذلك تكونه على طول الحواجز الرملية في األنهار حيث تتكون في األنهار نتيجة هجرة الكثبان الرملية 

حيث تندفع الترسبات المتواجدة في قاع النهر وتتجمع بشكل تل صغير ويتموج شكله بفعل التيار المائي 

لتتكون ظاهرة التطبق  المتقاطع  اتجاه التيار من ناحية هذا التلوتترسب الترسبات اإلضافية في زاوية مع 

 :ديد وتعاد نفس العملية وفي النهاية يصبح التل مستويا نتيجة الترسبات المضافة او يتكون تل ج

 

  Ripple Marksعالمات التموج )النيم(  .2

تتحرك الرواسب الى حواجز تتكون عالمات التموج عندما 

اذا صغيرة بفعل نشاط الرياح او األمواج او التيارات النهرية 

دفن سطح التموج بمزيد من الترسبات نحن ظروف هادئة دون 

، تدميره فعندها ممكن ان يحفظ الحقا ضمن الصخور الصلبة 

حيث تعمل حركة األمواج ذهابا وايابا على تكون التموجات 

 تطبق متقاطع ناتج بفعل الرياح



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

70 
 

 . ()كما في الشكل ذات حجوم حبيبية موزعة بانتظام  Symmetrical Ripplesالمتناظرة 

 

بينما تعمل التيارات التي تجري بإتجاه واحد مثل كتيارات الروافد واألنهار على تكون تموجات غير متناظرة 

Asymmetrical Ripples (كما في الشكل ادناه) تكون فيه الحبيبات الخشنة قرب منبع النهر : 

 

 

 

 

 

 

  Sorting and Roundedالفرز )التناسق( واإلستدارة  .3

اظهرت الفحوصات الدقيقة للحبيبات المنفردة للرواسب ان بعض الحبيبات تمتلك حوافا حادة والبعض اآلخر 

 Angularمنها تمتلك حوافا مستديرة ، فعندما تتكسر الصخور الى اجزاء فإن هذه القطع تكون زاوية الشكل 

كسر الحواف وتتشذب بمرور الوقت وعند نقل الترسبات فإن الحبيبات المنفردة تتصادم مع بعضها البعض فتت

وتعتمد درجة اإلستدارة على مسافة النقل المقطوعة حيث تآكل حواف  Roundedوتصبح الحبيبات مستديرة 

قبل ان تتكسر الى متقارب )جيد الفرز( المعادن ذات الصالبة العالية وتصبح مستديرة  وذات حجم مجهري 

بينما تكون  ،المتواجد ضمن رمال السواحل الذي يكون شبه مستديرمثال ذلك معدن الكوارتز واجزاء اصغر 

ت ذات حواف حادة وذات احجام مختلفة ومعدن الكالسايالبحرية الرمال الكربوناتية المتكونة من األصداف 

 )رديئة الفرز( .



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

71 
 

 

 Evidence of Past Lifeادلة الحياة القديمة  .4

لكائنات وهي بقايا او انطباعات اهر التي تميز الصخور الرسوبية ومن افضل الظ  Fossilsتعتبر المتحجرات

، فعند موت الكائن الحي ودفنه قبل تحلله او اي دليل على نمط معيشة الكائن الحي اثناء الترسيب حية 

قد تحل بعض المعادن  Lithificationوخالل عملية التصخر  Fossilوتحطمه فسيحفظ كمتحجر )مستحاثة( 

 العضوية للكائن الحي لتكون جزءا من الصخرة المتكونة .محل األجزاء 

 حيث انها توفر ادلة عن :تعد المتحجرات ذات فائدة كبيرة للجيولوجيين 

a) . انواع الكائنات الحية التي عاشت في الزمن الماضي 

b) . البيئات المتواجدة في الزمن الماضي 

c) . كيفية تغير الكائنات العضوية وتطورها خالل الزمن 

d) . تفسير األحداث التي حصلت في الماضي 

  Types of Sedimentary Rocksانواع الصخور الرسوبية 

 تقسم الصخور الرسوبية حسب طريقة تكونها ثالثة انواع :

i.  الفتاتية الرسوبية الصخورClastic Sedimentary Rocks 

وفرة من الترسبات المفككة وترسيب تعتبر من اكثر انواع الصخور الرسوبية شيوعا وهي تتكون من تجمع 

وتعني باللغة العربية  Klastosمن الكلمة اإلغريقية  Clastic، وقد اشتق مصطلح على سطح األرض 

حسب احجام دقائقها الى ثالث انواع . وتصنف الصخور الفتاتية  Brokenمكسرة ويقابلها باللغة اإلنجليزية 

 حسب الجدول ادناه :)مكوناتها( 

 

 

 

 

  Coarse-grained rocksصخور خشنة الحبيبات  -1

 وهي تشمل : Gravelصخور رسوبية تتكون من صخور وقطع معدنية بحجم الحصى 

a)  المدملكاتConglomerates  
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تتكون من حبيبات مستديرة بحجم الحصى ولكونها تمثل كتال كبيرة من الحصى فهي تحتاج الى طاقة جريان 

لمحيطات الروافد النهرية الجبلية واألنهار الفيضية وبعض الموجات المائية في امائية عالية لنقله كما في 

ومياه الثالجات المنصهرة ، وخالل عملية النقل فإن الحصى تتعرض الى البري وتصبح مستديرة نتيجة 

مل اصطدامها ببعضها البعض وهذا ما يفسر امتياز ترسبات حصى السواحل واألنهار باستدارة جيدة والتي تع

 . Conglomeratesعملية التصخر الى تغيرها الى صخور المدملكات 

b)  البريشياBreccia  

وقتا لم تمتلك الترسبات المكونة لها  لكونتتكون البريشيا ايضا من حبيبات بحجم الحصى لكنها زاوية الحواف 

مما يعني ان الترسبات لم تنقل سوى مسافة قصيرة وترسبت بالقرب من المصدر  كافيا لكي تصبح مستديرة 

 المجهز لها .

 

 

 

 

 

 Medium-grained rocksصخور متوسطة الحبيبات  -2

تحتوي قنوات الروافد واألنهار وكذلك السواحل والصحارى على وفرة من الترسبات التي تكون بحجم الرمل 

، فالصخور الرسوبية التي تحتوي على صخور وقطع معدنية بحجم الرمل تصنف على انها صخور متوسطة 

 وتشمل :الحبيبات 

a) الرملير الحج Sandstone  

 Rippleتحتوي الصخور الرملية على بعض المظاهر المهمة والمفيدة للجيولوجيين مثل عالمات التموج 

Marks  والتطبق المتقاطعCross Bedding  ألنها تدل على اتجاه تيار الجريان القديم حيث يمكن استعمال

اهر األخرى المهمة للحجر طبقات الحجر الرملي في رسم خارطة قنوات الروافد واألنهار القديمة . ومن الظ

والتي تمثل النسبة المئوية للفراغات المفتوحة بين حبيبات  Porosityالرملي هو احتوائه على المسامية 

% عند 30% بينما تصبح هذه النسبة بحدود 40حيث تمتلك الرمال المفككة نسبة مسامية تزيد على الصخرة 

ا فيمكن للموائع ان تتحرك خاللها وهذه الظاهرة تجعل تكون الحجر الرملي وعندما تتصل المسامات ببعضه

 طبقات الحجر الرملي ذات قيمة كمكامن للنفط او الغاز الطبيعي او الماياه الجوفية .

 Fine-grained rocksصخور دقيقة )ناعمة( الحبيبات  -3

 هي الصخور الرسوبية التي تحوي حبيبات بحجم الغرين او بحجم الطين وتشمل :
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a)  حجر الغرينSiltstone 

b)  السجيلShale  

وفي ، حركة  المياه  التي تمتاز  بالسكون او قلةتمثل هذه الصخور بيئات ترسيبية هادئة كالبرك والمستنقعات 

تستقر الترسبات في االسفل حيث تتجمع بشكل طبقات افقية ، ويمتاز غياب التيارات القوية وفعالية األمواج 

 بقات نحيفة كما موضح في الشكل ادناه :السجيل بانفصاله الى ط

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى عكس الحجر الرملي تمتلك الصخور دقيقة الحبيبات مسامية غير متصلة ببعضها لذا تكون نفاذيتها 

 معدومة او منخفضة وعادة ما تشكل حواجزا تعيق حركة الموائع كالنفط والمياه الجوفية .

ii.  الكيميائية الرسوبية الصخورChemical Sedimentary Rocks  

، فهناك معادن تتعرض الى اإلذابة اثناء يتضمن تكون الصخور الكيميائية عمليات تبخير وترسيب المعادن 

عملية التجوية وتنقل بعدها الى البحيرات او المحيطات وعند تبخر المياه منها فسيتخلف عنها تكون المعادن 

ففي المناطق الجافة تكون نسبة التبخير عالية مما يؤدي الى زيادة تركيز المعادن المذابة في األجسام المائية 

حد االشباع تبدأالحبيبات البلورية بالترسب في القاع وبالتالي تتكون  الىالمذابة المعادن  وعندما يصل تركيز

مثل صخور الجبس والصخور  Evaporitesطبقات من الصخور الرسوبية الكيميائية تدعى بالمتبخرات 

، وبسبب قليل التي يشيع تواجدها في المناطق الجافة وفي احواض التصريف القارية ذات الجريان الالملحية 

قلة المياه العذبة التي تجري في تلك المناطق فإن تركيز المعادن المذابة يبقى عاليا ، وباستمرار تجهيز 

المعادن المذابة الى األحواض فإن عملية التبخير تعمل على ازالة المياه وزيادة تركيز المعادن وبمرور الزمن 
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 Crystalline المتبلور الحوض كما يتكون الحجر الجيريعلى قاع تتجمع طبقة من المعادن التبخرية 

Limestone  وحجر الدولوستونDolostone  والصوانChert . 

 

 

iii. الحياتية -الصخور الرسوبية الكيميائيةBiochemical Sedimentary Rocks  

تتكون هذه الصخور من بقايا الكائنات الحية واكثر انواع هذه الصخور شيوعا في الطبيعة هو الحجر الجيري 

Limestone  3(الذي يتكون اساسا من معدن الكالسايتCalcite (CaCO  حيث تستعمل بعض الكائنات

ايت والمذاب في ماء البحر كربونات الكالسيوم المكون للكالسالتي تعيش في مياه المحيطات او البحار الحية 

في بناء اصدافها وعند موت هذه الكائنات تستقر األصداف اسفل البحر او المحيط لتشكل طبقات سميكة من 

كربونات الكالسيوم من الماء وتتبلور بين الترسبات الكربوناتية ، وخالل عمليتي  الدفن والتصخر تترسب 

 . Limestoneالجيري  حبيبات الترسبات الكاربوناتية ليتشكل الحجر

حيث تزدهر  Shallow Water Enviromnmentيكون الحجر الجيري شائعا في البيئات المائية الضحلة 

متر في المياه بعيدا عن الساحل ، ويحتوي الكثير من الحجر الجيري  20-15الشعاب المرجانية على بعد 

على ادلة اصلها الحياتي بتواجد وفرة من المتحجرات ذات اصداف كبيرة الى مجهرية الحجم ، وعلى الرغم 

ن بشكل حجر جيري ذا نسيج متبلور من ذلك ليس كل الحجر الجيري يحتوي على المتحجرات فقسم منه يكو

 . Micriteيتكون من كريات صعيرة الحجم من األطيان الكربوناتية تسمى الميكرايت وقسم اخر 

هناك بعض الكائنات الحية تستعمل السليكا في بناء اصدافها حيث تكون هذه األصداف بعد موت الكائنات 

خر الحقا الى صخور الصوان الرسوبية التي تتص Siliceous Oozالحية ترسبات سليكية دقيقة 

Sedimentary Chert  الحياتية -والجدول ادناه يوضح الصخور الكيميائية 

 



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

75 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

76 
 

 

 

 

 Metamorphic Rocksثالثا : الصخور المتحولة 

تتكون الصخور النارية عندما تتعرض انواع الصخور الموجودة سابقا الى زيادة في درجات الحرارة والضغط  
فعندما تتعرض الصخور الى زيادة درجات  . Hydrothermal Solutionsوالى المحاليل المائية الحارة 

غير النسيج الصخري سيؤدي الى ت Meling Pointالحرارة والضغط لكن دون ان تصل الى درجة انصهار 
 والتركيبين المعدني والكيميائي دون ان تنصهر .

وتعني Meta من مقطعين األول اخذ من الكلمة اإلغريقية  Metamorphismلقد اشتقت كلمةالتحول  
تعني  Morphaوالمقطع الثاني اخذ من الكلمة اإلغريقية    Changeالتحول ويقابلها باللغة اإلنجليزية 
وخالل عملية التحول فن الصخرة تتغير لكنها تبقى صلبة وان .  Formالتكون ويقابلها باللغة اإلنجليزية 

مصدر الحرارة العالية التي تتطلبها عملية التحول هي الحرارة الداخلية في جوف األرض والتي تزداد بزيادة 
در الضغط العالي المطلوب للتحول من عمق الدفن او من الصخور والمقتحمات النارية بينما يكون مص

 عمق الدفن الكبير او مصاحبا لعمليات بناء الجبال .
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 Metamorphic texturesاألنسجة التحولية 

 موعتين نسيجيتين هي :جتقسم الصخور المتحولة الى م

  Foliated Textureالنسيج المتورق  .1
حيث  Bandsوالمعادن التي تكون بشكل احزمة  Layersيتضمن المعادن التي تكون بشكل طبقات 

يعمل الضغط العالي خالل عملية التحول والمسلط باتجاهين  متقابلين على الصخور المتواجدة سابقا 
ذات محاور طويلة عمودية على  Neddle Likeاو شبيهة باألبر  Flatعلى تكون بلورات مسطحة 

ضمن الصخور  Layersعلى اظهارها بشكل طبقات للمعادن الضغط إذ يعمل هذا الترتيب المتوازي 
 )كما في الشكل ادناه(. Foliated Metamorphic Rocksالمتحولة المتورقة 

 

    Non Foliated Textureالنسيج غير المتورق  .2

 Blockyمعادن ذات اشكال بلورية كتلية كس النسيج المتورق فإن النسيج غير المتورق يتكون من ععلى 
Crystals Shape  ومن امثلة صخور هذا النسيج هما صخرة الكوارتزايت ،Quartzite  وصخرة المرمر

حيث تكون صخرة الكوارتزايت صلبة ذات لون فاتح تتكون نتية تحول الحجر الرملي  Marble)الرخام( 
، بينما تتكون صخرة المرمر نتيجة تحول الحجر الجيري  Quartz-rich Sandsoneالغني بالكوارتز 



 الجيولوجيا الطبيعية                                    د. ياسين صالح كريم              جامعة تكريت/كلية العلوم                                         
 قسم علوم األرض التطبيقية                                          المرحلة األولى                                        

78 
 

Limesone   ويمتاز  بعض منها بنسيج ناعم نتيجة ارتباط بلورات معدن الكالسايت فيها لذا يتم استخدامها
 )كما في الشكل ادناه(في فن النحت 

     

 

 

 

 

 

التي تحطم المحتوى الحياتي للصخرة يندر تواجد المتحجرات في الصخور المتحولة بسبب عمليات التحول 
 األصلية .

في بعض ظروف التحول قد تنمو بلورات معادن معينة لتصبح كبيرة الحجم يصل حجمها من بضعة 
مليمترات الى بضعة سنتيمترات بينما تبقى المعادن المحيطة صغيرة الحجم فتعرف عندها بالبورفيروبالست 

Porphyroblasts . 

 :ناهكما موضح في الشكل اداستنادا الى تركيبها المعدني وانسجتها الصخور المتحولة يون جيولو جوقد قسم ال 
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 Foliatedحيث يالحظ ان زيادة الحجم الحبيبي يصاحبه تغيرا في التركيب المعدني ضمن النسيج المتورق 
Texure  بينما ال يعد الحجم الحبيبي عامال فعاال ضمن النسيج غير المتورقNon Foliated . 

 Grades of Metamorphismل درجات )رتب( التحو

ان اختالف درجات الحرارة والضغط يؤديان الى اختالف درجات )رتب( التحول ، حيث يكون التحول 
مصاحبا لدرجات الحرارة والضغط المنخفضين ويكون  Low-grade Metamorphismمنخفض الدرجة 

 High-grade Metamorphismضمن معادن وانسجة خاصة ، بينما يكون التحول عالي الدرجة 
، اما التحول متوسط الرتبة مصاحبا لدرجات الحرارة والضغط العالية ويكون ضمن معادن وانسجة متنوعة 

Intermediate-grade Metamorphism  يكون ما بين الرتبتين الواطئة والعالية للتحول . والشكل ادناه
 Metamorphisedلتحول في صخرة السجيل المتحولة يوضح تكون المعادن المختلفة استناددا الى درجات ا

Shale . 

 

 

 

 

 

 

 

 Types of Metamorphismانواع التحول 

  Regional Metamorphismالتحول اإلقليمي  .1

عندما تتعرض منطقة كبيرة من القشرة األرضية الى ضغط وحرارة عاليين ستؤدي الى تكون احزمة 

حيث يكون التحول من واطئ الرتبة الى  Regional Metamorphismكبيرة من التحول اإلقليمي  

  Foldingمعادن والصخور مصحوبا بعمليات ثني وطي نوعية الفي ير غعالي الرتبة والذي يؤدي الى ت

 وتشوه الطبقات الصخرية المتواجدة في منطقة التحول .
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  Contact Metamorphismالتحول التماسي  .2

المتكونة من المواد المنصهرة في  Inttrusion Igneousالمخترقة الجوفية عندما تصبح األجسام النارية 

تماس مع الصخور الصلبة فإنها ستؤثر على الصخور تأثيرا محدودا ضمن منطقة التماس وتعمل على 

لمعادن حيث تتكون مجاميع من ا Contact Metamorphismتحولها بعملية تسمى التحول التماسي 

احبها ضغط متوسط الى قليل الشدة ، والشكل ادناه يوضح تكون تحت تأثير الحرارة العالية التي يص

 انطقة مختلفة من المعادن المتحولة المحيطة بالجسم الناري .

 

 

 

 

 

 

 

 

إلبتعاد عنه فإن شدة التحول تقل ايضا با  الجوفي وإلن درجة الحرارة تقل باإلبتعاد عن الجسم الناري 

 Lavaفتتواجد المعادن المتحولة في درجات الحرارة العالية قرب الجسم الناري ، اما الحمم البركانية 

بانطقة ضيقة  هاجدتواية لذا يتحدد السطحالصخور فإنها تتعرض الى التبريد السريع اثناء مرورها الى 

 .  Extrusive Igneousضمن األجسام النارية السطحية المخترقة 
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 Hydrothermal Metamorphismالتحول بحرارة الماء  .3

تعني  thermalتعني الماء و  Hdroريقية غمن مقطعين من الكلمات األ Hdrothermalاشتق مصطلح 

ير تركيبها غا مع الصخور المحيطة ويجداعل الماء الحار فما يتدث التحول بحرارة الماء عنديحالحرارة ، و

ني د، وتؤدي حركة الموائع من داخل والى خارج الصخرة الى تغير التركيب المع نيدالكيميائي و المع

األصليين للصخرة . ان معظم الترسبات الثمينة كالذهب والنحاس والزنك والتنكستن والرصاص  والنسيج

 Veinsبشكل عروق ترسبات الذهب  جدناه يوضح توادتكون مصاحبة لهذا النوع من التحول ، والشكل ا

 . Hydrothermal Metamorphismضمن الكوارتز نتيجة التحول بحرارة الماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ن المتحولةداألهمية اأٌلقتصاية للصخور والمعا

Economic Importance of Metamorphic Rocks and Minerals 

فيحتاج األنسان الملح للطبخ والذهب ، تعتمد الحياة العصرية على تواجد طبيعي لمواد متعددة في األرض 

ته جة الى حافي البناء واألغراض الصناعية اضافلزات فن والدعاالمو الى الصخور جارة كما يحتاجللت

نوعين من للحصول على الطاقة ، والشكل ادناه يوضح استخدام  Fossil Fuelsري جالح دالى الوقو

على  Slateعلى يسار القارئ والسليت  Marble -الرخام-)المرمر الصخور المتحولة في اعمال البناء

 يمين القارئ(.
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 Non والمعادن غير الفلزية Metallic Mineralsوتعتبر عمليات التحول مصدرا للمعادن الفلزية 

Metallic Minerals : وكما يأتي 

  Mettallic Minerals Resourceر المعادن الفلزية مصاد .1

فعلى الرغم من استكشاف بعض الترسبات  Metal Oresتتواجد معظم المصادر الفلزية بشكل خامات فلزية 

 Hdrohermalعدة ترسبات فلزية تتكون من المحاليل المائية الحارة ترة واخرى إال ان فللفلزات النقية بين 

Solutions  والتي اما تتركز بشكل عروق او تنفصل من الكتلة الصخرية  مثال تتواجد ترسبات الذهب

 Conactفي عملية التحول التماسي والفضة والنحاس ضمن عروق الكوارتز قرب األجسام النارية الجوفية 

Meamorphism لى اية حال فإن معظم ترسبات الفلزات المصاحبة للمياه الحارة تكون بشكل كبريتيدات وع

، كما تعتبر خامات الحديد  2Pyrite (FeS(والبايرايت  Galena (PbS)كالغالينا   Metal Sulfidesفلزية 

وهي اكاسيد معدنية تترسب من المحاليل المائية  Hematiteوالهيماتايت  Magnatiteالمتمثلة بالمغناتايت 

 . Hydrothermal Solutionsالحارة 

 Nonmetallic Mineral Resourcesمصادر المعادن غير الفلزية  .2

تكون معادن التالك و  Ultra-Basic Igneous Rocksينتج من تحول الصخور النارية فوق القاعدية 

غبر في عمليات التزييت وفي األصباغ ، بينما يتميز حيث يستخددم التالك كمسحوق ماألسبستوس 

األسبستوس بكونه ال يحترق وذا قابلية توصيل واطئة للحرارة والكهربائية لذا يتم استخدامه في صناعة المواد 

الضادة للحرائق والمواد العازلة وعلى الرغم من ان األسبستوس يعتبر احد المسببات لمرض السرطان إال انه 

وان العديد من المباني القديمة ال زالت تحتوي على مواد حاملة م بشكل واسع في عمليات البناء كان يستخد

احد المكونات األساسية ألقالم الرصاص والذي ينتج من عملية  Graphiteكما يعتبر الكرافيت لالسبستوس . 

 . Coalتحول الفحم 

 The Rock Cycleدورة الصخور في الطبيعة 

، األنواع الثالثة للصخور في الطبيعة )النارية والرسوبية والمتحولة( استنادا الى طبيعة تكونها صنفت 

فالصخور النارية تتكون من تبلور الصهير بينما تتكون الصخور الرسوبية من ترسب وسمنتة الترسبات اما 

تتكون صخرة ما هل تبقى  ، والسؤال هنا هو عندماالصخور المتحولة فتتكون من تغير الحرارة والضغط  

بنفس نوع الصخرة والجواب هو من المحتمل لكن على األغلب لن تبقى بنفس النوع فالحرارة والضغط قد 

تحول الصخرة النارية بعد تكونها الى صخرة متحولة ويمكن للصخرة المتحولة ان تتغير الى نوع اخر من 

، او ان الصخرة المتحولة قد تتعرض الى التجوية الصخور المتحولة او انها قد تنصهر لتكون صخرة نارية 

 والتعرية للترابط الحقا بمادة سمنتية مكونة صخرة رسوبية .

في الحقيقة ان أي نوع من الصخور يمكن ان يتير الى نوع اخر وان استمرارتكون و تغير الصخورمن نوع 

ورة علما ان األسهم تمثل . والشكل ادناه يوجز هذه الد Rock Cycleصخور ورة الدالى اخر يسمى 

 العمليات المختلفة التي تعمل على تغير األنواع المختلفة للصخور تحت او فوق سطح األرض .
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