
 انواع الصخور و خصائصها
 الّصخور :

 
 ُتعرف الّصخور بأّنها تشكیالت طبیعّیة صلبة تتكّون من معدن واحد أو أكثر، وهي جزء أساسّي في تركیب القشرة األرضّیة.

 ُتقَسم الّصخور تبعاََ لطریقة تكوّنها إلى ثالثة أنواع رئیسّیة، وهي: الّصخور الّنارّیة، والّصخور الُمتحّولة، والّصخور
 الّرسوبّیة، ولكل نوع من الّصخور خصائص فریدة یمكن من خاللها تمییزه عن النَّوَعین اآلَخرین.

 
 

 الّصخور الّنارّیة:
  الّصخور الّنارّیة هي الّصخور التي تتكّون نتیجة تصلُّب المواد المنصهرة (الماجما)، وقد یحدث الّتصلُّب في باطن األرض

 فُتسمَّى الّصخور الّناتجة "صخور نارّیة جوفیة"، وبعضها یتصّلب عند سطح األرض فُتسمَّى صخور نارّیة بركانّیة، كما یوجد
 صخور نارّیة تحت سطحّیة، وُتصّنف الّصخور الّنارّیة اعتمادًا على نسبة الّسیلیكا فیها إلى األنواع اآلتّیة:

 
  الّصخور الحامضّیة  : وهي الّصخور التي تزید نسبة الّسیلیكا فیها عن 66%، ومن األمثلة علیها:

 
 الجرانیت: وهو صخر ناري یتكّون على عمق كبیر في جوف األرض، وهو صخر خشن الّتحبُّب غالباََ؛ أي یمكن تمییز

 محتواه المعدني بالعین المجردة، وقد یكون أحیانا متوسط أو دقیق الّتحبب. یتكّون الجرانیت أساساََ من الكوارتز، والفلسبار،
 والمیكا، ویوجد صخور مكافئة للجرانیت ولكنها تختلف عنه في طبیعة الّنسیج، وهي: الّرایوالیت، واألوبسیدیان، والبتشستون،

  والبیومس الذي ُیعَرف بحجر الخفاف.
 

  الجرانودیوریت : صخر ناري جوفي خشن الّتحبب، وُیسّمى الّنظیر البركاني للجرانودیوریت صخر الّداسیت
 
 
 

 صخور نارّیة متوسطة  : صخور نارّیة نسبة الّسیلیكا فیها ما بین 52-66%، ومن األمثلة علیها:
 

   صخر الّسیانیت: صخر جوفي، خشن الّتحبب غالبًا، والّنظیر البركاني للسیانیت هو صخر الّتراكیت .
 

 الّدیوریت : صخر ناري جوفي، وله نظیر بركاني ُیسمى صخر األندیزیت.
 
 

 صخور نارّیة قاعدّیة  : صخور نارّیة تتراوح نسبة الّسیلیكا فیها من 40-52 ٪ ،ومنها صخور الجابرو الجوفّیة، والمكافىء
 البركانى لها وهو البازلت.

 
 صخور نارّیة فوق قاعدّیة  : صخور نارّیة نسبة السیلیكا فیها أقل من 40٪ ومن األمثلة علیها: صخور الّدونیت، و صخور

 البریدوتیت.
 
 
 
 



 انواع الصخور و خصائصها
  خصائص الّصخور الّنارّیة

 
 تتمّیز الّصخور الّنارّیة بأّنها:

  صخور قوّیة نسبیاََ نتیجة تماسك الحبیبات المكوّنة لها أثناء تبریدها.
 

  ألوانها الّرئیسّیة األسود، واألبیض، والّرمادي، وقد توجد صخور نارّیة ذات ألوان شاحبة.●
  ذات نسیج بلوري نتیجة تعرُّضها لالنصهار والّتبرید.●
 ال تحتوي على أحافیر؛ ألّنها تعرّضت لحرارة عالیة ال تسمح بوجود أي نوع من أنواع الحیاة فیها.●
   ال تترّتب على شكل طبقات باستثناء صخر الّرماد البركاني الذي قد یترّتب على شكل طبقات عند ترسّبه داخل●

 أجسام مائّیة.
 
 
 

 الّصخور الرسوبیة:
  الّصخور الرسوبّیة هي الّصخور التي تتشّكل من ُحَبیبات انفصلت عن صخور سابقة الّتكوُّن ُتسّمى صخور المصدر نتیجة

 عوامل متعددة، ویمّر تكوین الّصخور الرسوبّیة بعدة مراحل، وهي:
 

م عملیات التجوّیة إلى قسمین:   عملیات الّتجوّیة : وهي العملیات التي ُتكّسر صخور المصدر وُتفّتتها إلى قطع صغیرة، وُتقسَّ
 

       تجوّیة میكانیكّیة: أي تفتُّت صخور المصدر دون أن یتغّیر تركیبها الكیمیائي أو محتواها من المعادن.
 

      تجوّیة كیمیائّیة: تفتُّت صخور المصدر مع حدوث تغییر في تركیبها الكیمیائي، وتحدث بوجود الماء، وعند درجات
 حرارة دافئة نسبیاََ.

 
 

 الّتعریة والّنقل:  تآُكل صخور المصدر وانتقال الفتات إلى أماكن أخرى، ومن عوامل الّتعریة والّنقل: الجاذبّیة األرضّیة،
 والجلید، والّریاح، والماء.

 
 الّترسیب:  تستقّر المواد التي تم نقلها في األماكن المنخفضة، وتلتحم ببعضها البعض وتترّتب على شكل طبقات، وقد تحتوي

 بعض أنواعها على أحافیر.
 

ر الّرواسب  : وُیقَصد بها تصلُّب الّرواسب وتحویلها إلى صخور.  تحجُّ
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 خصائص الّصخور الرسوبیة:
  من خصائص الّصخور الّرسوبّیة ما یلي:

  تترّتب على شكل طبقات من المواد الّطینّیة أو الّرملّیة، لذلك ُتسمى أیضاََ الّصخور الّطبقّیة.●
  تتراوح ألوانها ما بین البني الفاتح إلى الّرمادي الفاتح.●
 تحتوي على أحافیر وآثار أقدام، وعالمات الّنیم (عالمات تظهر على الّصخور نتیجة ارتطام األمواج بها).●

 
 

  أنواع الّصخور الّرسوبّیة
 ُتصنَّف الّصخور الّرسوبّیة إلى األنواع الّرئیسّیة اآلتیة:

 
 الّصخور الُفتاتّیة أو التفكُّكّیة  : صخور تتكّون من ُحَبیبات من المعادن، وحصى، وبقایا أصداف، وُفتات انفصلت من صخور

 أخرى نتیجة عوامل فیزیائّیة، وكیمیائّیة، ثم ُحِمَلت بعیداََ، وترسّبت، وُدِفَنت، ثم تحّجرت نتیجًة لتعرّضها للضغط والحرارة
 المنخفضة نوعاََ ما (ال تزید كثیراََ عن 100 درجة مئوّیة)، وهي أكثر أنواع الّصخور الّرسوبّیة شیوعاََ، ومن األمثلة علیها:

  الحجر الّرملي.1.

 حجر الّطفل.2.

  الكونجلومیرات.3.

  صخور البریشیا.4.
 

ب بقایا حیوانّیة، مثل أصداف حیوانات مجهرّیة  الّصخور الّرسوبّیة العضوّیة  : وهي صخور رسوبّیة تشّكلت نتیجة ترسُّ
 تحتوي على كربونات الكالسیوم أو الّسلیكا، وبقایا نباتّیة في قاع البحر على شكل طبقات سمیكة، ومع مرور الوقت تصّلبت،

 ومن أنواعها:
 

 الحجر الجیري.1.

  الّشیرت .2.

  الخّث .3.

  الفحم4.
 

 الّصخور الّرسوبّیة الكیمیائّیة  : صخور رسوبّیة تتكّون عندما تبدأ المیاه في بعض مناطق البحر الّضحلة بالتّبّخر، ویزداد بذلك
  تركیز المعادن الّذائبة فیها، وتبدأ بالترّسب على شكل صخور، ومن األمثلة علیها:

 الجبس.1.

  الهاالیت أو الملح الّصخري.2.

  الحجر الجیري .3.
 
 

 الّصخور المتحولة :
 الّصخور المتحولة هي صخور رسوبّیة أو نارّیة ُدِفَنت عمیقاََ تحت سطح األرض، وتعّرضت لظروف قاسّیة، مثل: الّضغط،

 والحرارة، والعملیات الكیمیائّیة؛ مّما أّثر على تركیبها الكیمیائّي، وملمسها، ونوع المعادن الُمكوِّن لها، ومن أنواعها:
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 الّصخور المتوّرقة  : وهي الّصخور التي تحوّلت نتیجة تعرُّضها للحرارة والّضغط المباشر، وتظهر وكأنها ُمرّتبة في طبقات،

  ومن أهّمها:
 صخور الّنیس.1.
  الّشیست.2.
  اإلردواز أو حجر الّسجیل.3.
  الفیلیت.4.

 
 

  الّصخور غیر الُمتوّرقة : وهي صخور متحّولة ال تترّتب في طبقات، ومن األمثلة علیها:
  الكوارتزیت.1.
  هورنفلس.2.
  الّرخام.3.
   الّنوفاكولیت4.

 
 خصائص الّصخور المتحولة:

  من الخصائص التي تمّیز الّصخور المتحولة أّنها:
   تتمّیز بالقوة نتیجة تراص الحبیبات المعدنّیة المكوّنة لها.●
  تتمّیز بألوانها المتنوعة، ویعود ذلك ِألّنها مكوّنة من خلیط من المعادن المختلفة.●
 تظهر وكأّنها ُمخطّطة أو ُمرّتبة على شكل شرائط نتیجة تعرضها للتمّدد والّضغط ُمجدَّدَا●

 


