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 التكوين الصخري للقشرة االرضية:

الصخرة هي اي كتلة تتكون بطريقة طبيعية العضوية او عضوية وتكون جزءا من القشرة 

 االرضية ومعظم الصخور تتكون من معادن وقد تتكون من معدن واحد .

 واول من صنف الصخور هو ابن سينا حيث قسمها الى ثالث مجموعات:

 صخور قابلة لالنصهار -1

 ترابية - أ

 فلزية - ب

 صخور قابلة للذوبان في الماء -2

 صخور قابلة لالحتراق -3

 وحسب تكوين الصخور تقسم الى:

 الصخور النارية -1

 الصخور الرسوبية -2

 الصخور المتحولة -3

 : (Rock cycle)الدورة الصخرية 

او تنساب على سطحها  (magma)تخرج الصهارة من الوشاح الى داخل القشرة اما ماكما 

االرضية.تتعرض الصخور النارية التي وهي اكثر الصخور انتشارا في القشرة  (lava)كالبا 

تتكون من الالبا على السطح لعوامل التجوية وكذلك الصخور النارية الباطنية التي تتكون من 

الماكما. فترفعها القوى الداخلية الى االعلى فيتكون منها الحطام صخري ومواد ذائبة تنقلها 

رب من سطح االرض تحت ضغوط المياه والرياح والجليد توثر عليها عوامل التحجر بالق

ونتيجة انخفاض اجزاء من القشرة ودرجات حرارة منخفضين فيتكون منها صخور رسوبية 

ودفن الصخور الرسوبية والنارية داخلها وبتأثير درجة الحرارة وضغوط العالية داخل االرض 

والرسوبية فانها تتحول وتصبح صخور متحولة واذا اثرت على انواع الصخور الثالثة النارية 

 والمتحولة درجات حرارة عالية جدا فانها تنصهر وتبدا الدورة الصخرية من جديد.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 :(Ingeous rock )الصخور النارية

هي الصخور التي تصلبت من الصهارة وهي اكثر الصخور انتشارا في القشرة االرضية حيث 

% منها وهي اما تتصلب من الصهارة داخل االرض حيث تتصلب ببطىء 46تكون حوالي

وتسمى صخور باطنية او متداخلة واما على السطح حيث تتصلب بسرعة وتسمى صخور 

ختلف نسيجها في الحالتين لذلك فان تصنيف الصخور النارية يعتمد على تكوينها تبركانية و

 المعدني وعلى نسيجها.

 معدني:تكوين الصخور النارية ال

. اهم العناصر التي التكوين الكيميائي للصهارة تتكون من سليكات منصهرة وماء وغازات 

تتكون منها الصهارة هي االوكسجين والسليكون وااللمنيوم والحديد والكالسيوم والصوديوم 

والبوتاسيوم والمغنسيوم الى جانب كمية قليلة من عدد كبير من العناصر االخرى والغازات مثل 

CO2  ،SO2 ،H2O ه العناصر معادن سيليكاتية اهمها ذعندما تتصلب الصهارة يتكون من ه

 % من حجم الصخور النارية. 59الفلدسبار والكوارتز والمايكا وهذه المعادن تكون اكثر من

اذا كانت الصهارة تحوي كمية كبيرة من عناصر الحديد والمغنسيوم وكالسيوم تسمى صخور 

وتكون هذه معادن غامقة اللون مثل االولفين والبايروكسين والصهارة الغنية بالسيليكا  مافية

 وااللمنيوم تسمى صهارة فلزية مثل كوارتز وفلدسبار وهي فاتحة اللون .

يرجع هذا التنوع الى عدة عوامل اهمها ان تكوين الصهارة البازلتية واحوال التبلور المحيطة 

 خفاض درجة حرارتها وتصلبها .يتغير باستمرار اثناء ان

 

 



  نسيج الصخور النارية:

هو حجم وشكل وترتيب الحبيبات المعدنية في الصخور من اهم العوامل التي توثر على نسيج 

الصخور هي معدل انخفاض درجة حرارة الصهارة وتكوينها الكيميائي وكيفية خروج الغازات 

 االنسجة اهمها: منها.وحسب هذه العوامل تتكون انواع مختلفة من

   (Coarse- grained texure )نسيج خشن الحبيبات -1

االرض حيث تنمو البلورات مكونة يتكون هذا النسيج اذا بردت الصهارة ببطء داخل 

 حبيبات كبيرة نسبيا ترى بالعين المجردة 

 

 

  (Fine- grained texure)نسيج دقيق الحبيبات  -2

سريعا نسبيا عندما تخرج الصهارة الى السطح  يتكون عندما يكون معدل تبريد الصهارة

 وال ترى المعادن بالعين المجردة

 
   (Porphyritic texture)نسيج متباين  -3

 يتكون عند بدء التبريد داخل االرض وخروج الصهارة الى السطح قبل ان تتصلب كليا 

 
 



   (Gassy texture)نسيج زجاجي -6

تصلب قبل ان تتبلور وتحدث اذا انسابت يتكون اذا بردت الصهارة بسرعة كبيرة وت

 الصهارة وصبت في بحيرة او بحر او خرجت الى قاع البحر

 
 (Fragmental texture)نسيج حطامي  -9

يميز بعض الصخور البركانية التي تتكون يتكون من حبيبات حطامية حادة الحواف 

 حبيباتها من حطام زجاج وبلورات وصخر نتيجة االنفجارات البركانية.

 
 (Vesicular texture)نسيج فقاعي  -4

يتكون عند خروج غازات من الصهير وتخللها للجزء العلوي من الصهارة التي بردت 

واصبحت لزجة مما يجعل الغازات جزئيا او كليا تبقى في هذا الجزء اللزج مكونة 

 فقاعات.
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