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 : sedimentary rocksالصخور الرسوبية 

% من سطح القشرة االرضية اال انها تكون نسبة 57تغطي الصخور الرسوبية مايقارب من 

 % من حجم الصخور المكونة للقشرة االرضية.7تزيد عن 

 تتكون الصخور الرسوبية نتيجة فعل ثالث عمليات هي : 

 depositionالترسيب  -transportation 3النقل  -weathering 2التجوية  -1

فالصخور الرسوبية تتكون نتيجة تفتت الصخور السابقة لها ثم نقل المواد المجواة بواسطة 

عوامل النقل مثل الماء والهواء والثالجات ...وترسيب المواد المنقولة في المكان الجديد تحت 

عوامل ضغط وحرارة اعتيادية وبشكل طبقات متعاقبة ) االقدم ثم االحدث على السطح( وهذه 

ت مختلفة في طريقة تكونها وسمكها وحجم الحبيبات المكونة لكل طبقة وبشكل يمكن تميز الطبقا

 حدود فاصلة بين هذه الطبقات.

وهي تعني راسب والراسب هو كل مادة  sedimentمن كلمة  sedimentaryاشتق االسم 

ة تذوب صلبة كانت معلقة او ذائبة في محلول ثم ترسبت مع الوقت الكافي فاالمالح مواد صلب

بالماء ولكنها تترسب بعد تبخر الماء من المحلول الملحي والرمال تنقل مع الرياح او المياه 

وتترسب وكذلك الحال لالطيان الغروية والمواد التي تفرزها الحيوانات او النباتات ) المواد 

 العضوية( فهي ايضا تترسب ثم تتحول الى شكل من اشكال الصخور.

 :ransport of materials and deposition Tنقل وترسيب المواد 

ان المواد المتفتة تحمل من اليابسة باتجاه البحار والمحيطات من خالل عوامل النقل المختلفة 

فبعض المواد المفككة تتحول بفعل تاثير الجاذبية االرضية من على سفوح التالل والجبال 

وبعضها تحمله اء ) االنهار ،الروافد( وبعض المواد تحمل بالثالجات والبعض االخر يحمل بالم

والمواد المترسبة تقسم نوعيتها على  sedimentationالرياح يلي عملية النقل عملية الترسيب 

طبيعة العامل الناقل . فالمواد المنقولة بالجاذبية االرضية والثالجات تتميز باشكال واحجام 

تاز بالتدرج في الحجم والشكل فعندما تقل طاقة متباينة بينما المواد المنقولة بالرياح والمياه تم

تقل الرياح والمياه تترسب المواد الخشنة اوال ثم الناعمة التي تترسب على مسافات بعيدة في 

مياه البحار والمحيطات وحجم المواد المنقولة هو داللة لنوع وقوة العامل الناقل فالمواد 

 المترسبة الصغيرة تدل قوتها وطبيعتها.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم التربة والموارد المائية 
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عة الرياح او الجريان الماء بطيء وبالتالي يمكن معرفة مواقع البحار القديمة من خالل ان سر

طبيعة المترسبات وكذلك يمكن معرفة مواقع السواحل والبحيرات والمستنقعات من خالل 

المترسبات ويمكن دراسة المناخ السابق من خالل دراسة المتحجرات )االحافير( على الصخور 

ها مع االحياء والنباتات جرات نباتية او حيوانية وفي اي مناخ تعيش ومقارنتوطبيعة هذه المتح

 المشابه حاليا.

 : cementation or lithificationتصلب الرواسب وتحولها الى صخور رسوبية

ان قوة تصلب الصخور الرسوبية المتكونة يعتمد على طريقة التصلب مع العوامل االخرى 

 في التصلب واهم هذه الطرق والعوامل هي: المساعده

 ترسب بعض المواد بين حبيبات الراسب -1

تحوي المياه السطحية والجوفية على العديد من االمالح المذابة مثل كاربونات الكالسيوم 

،SiO2  وبعض اكاسيد الحديد وعند مرور هذه المياه بين المسافات الموجودة بين اجزاء هذه

رسب االمالح في المحاليل وتستقر بين هذه االجزاء وتعمل على االجسام المفككة فتت

تماسكها وهذا العمل مشابه لعمل مادة السمنت مع الرمل والحصى وقد يشتق اسم الصخر 

الذي    ferrigenous sandstoneمن نوع المادة الالحمة كما في الحجر الرملي الحديدي 

 حبيبات الرمل.تكون المواد الحديدية هي المواد الالحمة بين 

 التماسك والتجفيف بالضغط على الراسب -2

ينتج عن الثقل المتكون من تراكم الرواسب والتي قد يبلغ سمكها مئات االمتار ضغطها على 

الرواسب السفلى مما يؤدي ضغط الحبيبات للرواسب وتقليل الفراغات وطرد الماء الموجود 

وتتصلب لتصبح صخرا وهذا النوع  بين المساحات وبالتالي تجف هذه الرواسب وتتماسك

من الضغط يسمى بالضغط العمودي او الراسي اما الضغوط الجانبية الناتجة عن حركة 

 القشرة االرضية فتساعد في زيادة الضغط على الرواسب ومن ثم زيادة تماسكها وتصلبها.

  التأثير الحراري على الرواسب -3

مركز االرض والذي هو مصدر للحرارة مع زيادة العمق تزداد درجة الحرارة للقرب من 

الى االعلى يزيد في درجة حرارة الرواسب  magmaالعالية كذلك فان صعود الصهارة 

 .القريبة والمالمسة وبالتالي فالحرارة العالية تزيد من التصلب والتماسك 

ان كل هذه العوامل تزداد مع الزمن لذلك فالعامل الزمني مهم وبالتالي تزداد صالبة 

 لصخور مع التقدم في الزمن.ا

 : characterstics of sedimentary rocksخصائص الصخور الرسوبية 

 تتميز الصخور الرسوبية عن غيرها بالخصائص التالية:

 stratificationوجود بشكل طبقات  -1
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هذه الظاهرة تتميز بها الصخور الرسوبية حيث توجد بشكل طبقات وهذه الطبقات قد 

تكون مختلفة عن بعضها في اللون والسمك والنسجة او تكون متشابهة احيانا وكذلك 

فهي اما تكون افقية او مائلة او مجعده والسمك يكون متباين وبعض الرواسب يصعب 

 ثبان الرملية او رواسب الثالجات.تميز الطبقات فيها كما في رواسب الك

 fossilsاحتواء الصخور على المتحجرات )االحافير(  -2

وهذه صفة مهمة للصخور الرسوبية واالحافير هي بقايا الكائنات الحية على الصخور 

وقد تكون كبيرة الحجم واضحة وبعضها دقيق الحجم مجهري واالحافير تعمل كدالة 

الل طبيعة المتحجرات الموجود في الطبقات لدراسة الزمن لتكون الطبقة من خ

 والفترات الزمنية التي عاشت فيها احياء هذه المتحجرات.

 shape of grauhsشكل الحبيبات  -3

للصخور الرسوبية اشكال منها اما اسطوانية او كروية او اجسام غير منتظمة ذات 

حتكاك بين المواد نهايات غير حادة ملساء وهذه تنتج بفعل عوامل النقل والتدحرج واال

 المنقولة في طريقها الى مكان الترسيب.

  

 احتواء الصخور الرسوبية على بعض المواد المعدنية : -4

الصخور الرسوبية ذات مسامية وهذا المسام تتخزن فيه الغازات الطبيعية ،البترول ، 

الماء تحت السطح والبترول والفوسفات والفحم الحجري يتواجد فقط في الصخور 

ذو اصل عضوي حيث تتجمع البقايا بعد تحللها في  منشأهاوبية الن هذه المواد الرس

المسافات لتتحول الى مواد كالبترول او الغاز وكذلك فالفوسفات تنتج عن تجمع وتحلل 

  بقايا العظام للكائنات الحية في مناطق الترسيب.

 

  المصادر:

 الجيولوجيا العامة، د. عبد الهادي يحيى الصائغ

Physical geology, L.Don Leet, 1971 

 

    

 


