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 تصنيف الصخور النارية:

 النارية حسب نسيجها وتكوينها المعدني الى عائالت صخرية :تصنف الصخور 

 (Granite-Rhyolite)الرايواليت  –عائلة الجرانيت  -1

الصخور التابعة لهذه المجموعة تحوي كوارتز ونسبة عالية من السيليكا وهي صخور 

 حامضية فاتحة اللون تكوينها المعدني كما يلي:

 %01-11كوارتز 

 %01-01فلدسبار بوتاسي 

 %00-1بالجيوكليس 

 %00-11سيلكات حديد ومغنيسية 

 من امثلتها:

 الجرانيت:

سم.قد تكون بعض المعادن مثل 2نسيج هذا الصخر خشن يصل حبيباته الى اكبر من 

االورثوكليس كبيرة بالنسبة للمعادن االخرى فاذا كانت نسبة هذه المعادن كبيرة نسمي 

تلف حسب مكوناته المعدنية غالبا رمادي جرانيت بورفيري . لون الجرانيت يخجرانيت 

 لكن اذا كانت نسبة االورثوكليس كبيرة فيكون لونه لحميا .

 
 الريواليت:

صخور بركانية لها نفس التركيب المعدني مثل الجرانيت لونها ابيض، رمادي او لحمي 

%  تسمى 11يحوي غالبا حبيبات خشنة اذا زادت الحبيبات الخشنة عن  نسيجها افانيتي

الصخور ريواليت بورفيري انتشار هذه الصخور بشكل عام محدود واقل انتشارا من 

 انتشار الجرانيت .

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

  تربة والموارد المائيةقسم ال

 ول المرحلة اال
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 (Diorite-Andesite)انديزات  -عائلة الدايورايت -2

الجرانيتية وبين التركيب المعدني لهذه المجموعة متوسط بين الصخور الحامضية 

 الصخور القاعدية البازلتية وهي تتكون من المعادن التالية:

 %01-01بالجيوكليس متوسط 

 %01-20امفيبول وبيوتايت 

 ومن امثلتها:كما انها تحوي نسبة بسيطة من الكوارتز واالورثوكليس لونها رمادي.

 الدايورايت:

انت نسبة معادن السيليكات نسيج هذه الصخور خشن ولونها رمادي يكون اغمق كلما ك

 %.0الحديد ومغنيسية اكبر. نسبة الكوارتز فيه اقل من 

 
 االنديزايت:

صخور بركانية لها نفس التركيب المعدني كالديورايت لونها افتح من لون البازلت غالبا 

رمادي غامق او اخضر او احمر اشتق اسمها من جبال االنديز حيث تكثر الجبال 

ها نفس التكوين المعدني ، تحتوي غالبا على بلورات كبيرة ونسبا عالية البركانية التي ل

 من البالجيوكليس ومعادن حديد ومغنسيوم .

 
  (Gabbro Basalt)البازلت -عائلة الجابرو -0

 صخور سوداءالى خضراء غامقة تتكون من :



 

0 
 

 %01-00بالجيوكليس غالبا جيري 

 %01-20سليكات حديد ومغنسيوم 

 ومن امثلتها:

 الجابرو:

غامق جدا الى اسود( وهي ذات نسيج خشن ليست منتشرة  صخور غامقة ) اخضر

 بكثرة على اليابسة اال انها الشك تكون جزاء كبيرا من الصفائح المحيطية. 

 
 البازلت:

لون هذه الصخور اخضر غامق جدا الى اسود ونسيجها دقيق وكثيرا ماتحوي 

االولفين وهو اكثر الصخور البركانية انتشارا فينوكريستات من الفلدسبار الجيري او 

وهذه الصخور تكون الجزء العلوي من الصفائح المحيطية وكثيرامايكون لهذه الصخور 

 نسيج فقاعي وتسمى سكوريا.

 
  ( peridotite)عائلة البيريدوتايت -0

 صخور ذات لون اخضر الى اسود مكونة من المعادن التالية:

 %111-50اولفين 

 %11-1 بايروكسين

 %0-1بالجيوكليس جيري 

 %11-1خامات  –معادن 

وهي صخور فوق قاعدية مكونة غالبا من االولفين والبايروكسين وقد تكون مؤلفة فقط 

من االولفين فتسمى دونايت وهي ذات نسيج فناريتي تتكون في اعماق كبيرة وقد تخرج 

 ا:مع الصهارة البازلتية من طبقات الوشاح الخارجي .ومن امثلته

 الصخور البركانية الحطامية :
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عندا تتطاير قطع صهارة في الهواء نتيجة انفجارات بركانية تتساقط وتتراكم مكونة 

حطاما بركانيا والصخور التي تتكون من هذا الحطام تصنف حسب حجم وشكل 

 حبيباتها:

 الذي يسمى رماد بركاني  مم 2>: يتكون الحطام  (Tuff)تاف  -

 مم.00-2: يتكون من حبيبات دقيقة حجمها اقل من   (Lapilli Tuff)البيلي تاف -

 مم وذات حواف حادة. 00<تتكون من حبيبات حجمها كبير : (Breccia)بريشيا  -

 مم. 00<: تتكون من قنابل بركانية اكبر من (Agglomeate)رصيص بركاني  -

عندما تتطاير قطع الصهارة قد تسقط على االرض وهي الزلت لدنة فتلتحم مع بعضها 

بعضا مكونة حسب حجم حبيباتها تافا او رصيصا بركانيا ملتحما خالل طيران القطع 

 الكبيرة في الهواء وهي الزالت لدنة تتخذ اشكاال انسيابية مغزلية .

مع حبيبات اخرى غير بركانية قد ينقل الحطام البركاني ويترسب في حوض ترسيب 

 مكونا صخورا تسمى توفايت.

 

 الزجاج البركاني:

اذا بردت الصهارة بسرعة تكون زجاجا بركانيا من انواع الزجاج البركاني االوبسيديان 

وهو صخر زجاجي اسود اللون كتلي ذو مكسر محاري ومن الزجاج البركاني 

 ق.البيوميس وهي صخور ذات نسيج حزمي وفقاعي دقي

 

 

 



 

0 
 

. ،الجيولوجيا العامة، كلية العلوم 2110صوالحة، حكم عبد الجبار مصطفى. المصادر:

 قسم علوم االرض والبيئة ،جامعة اليرموك. –

 


