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  classification of sedimentary rocksتصنيف الصخور الرسوبية

 الى االنواع التالية: نشأتهاتصنف الصخور الرسوبية تبعا لطريقة 

stic or mechanical sedimentary claالصخور الرسوبية الفتاتية او الميكانيكية  -1

rocks 

وهي الصخور المتكونة من رواسب فتاتية والتي تتفاوت في الحجم فبعض الرواسب 

 الحجم مثل الحصى الخشن وبعضها صغير مجهري وحسب الجدول التالي :كبيرة 

 

 

 

 

 

 

 :امثلة على الصخور رسوبية فتاتية

(: وهي صخور مكونة من الجالميد او الحصى )كونكلوميريت Conglomerate - أ

والرمل متماسكة مع بعضها. القطع الكبيرة قد تكون مستديرة الشكل ومتكونة من قطع 

صخرية او كوارتز وبعضها االخر تكون القطع الكبيرة ذات نهايات حادة كما في حالة 

فهي مترسبات صخور بريشيا اما المواد الالحمة في حالة الكونكلوميريت او البريشيا 

 لجبس او السليكا او الطين الناعم.من محاليل مائية وقد تكون مركبات للحديد وا

 256mm< الجالميد

 26mm-252 الجالميد الصغيرة
 2mm-26 الحصى 

 sand 1261-2mmالرمل 

 silt 16252-1612mmالغرين 
 >mm16252 الطين 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم التربة والموارد المائية 

 المرحلة االولى

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (+العمليجيولوجي )الجزء النظري

 المدرس : د. ميس طه يعقوب

 سابعةالمحاضرة ال
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: وهي عبارة عن رواسب كتلية غير متماسكة تنتج عن تحطم Talus)رواسب التالوس ) - ب

الصخور وذات احجام واشكال مختلفة تتواجد على سفوح الجبال واالنحدارات الشديدة 

 ية.بفعل الجاذبية االرض

: وهي صخور ناتجة عن تماسك حبيبات الرمل بواسطة  sand stone)ر الرمل )حج - ت

مادة الحمة والتي قد تكون سيلكا او كربونات الكالسيوم او اكاسيد الحديد او مواد معدنية 

 طينية دقيقة .

 
: وهي صخور تتكون من تماسك دقائق  (Agrillaceous rocks)الصخور الطينية  - ث

والحبيبات هذه عبارة عن  1261mmالرمل او الطين او الدقائق التي يقل قطرها عن 

فتات صخري او معدني والتركيب المعدني لهذه الدقائق هي طين 

،كوارتز،سليكا،فلدسبار،كاربونات الكالسيوم وفي حالة زيادة كاربونات الكالسيوم في 

خور طينية جيرية هذه الفتات الطينية ذات نسبة ضئيلة من الماء وفي الطين فتسمى الص

 clayيتصلب الصخر الى كتل صخرية ويسمى بالصخر الطيني حالة فقدان الماء 

stone  او تتصلب بشكل طبقات رقيقة او صفائح ويسمى حينئذ بالصخر الطيني

 .(shale)الصفائحي او الطفل 
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 :hemical sedimentary rockscالصخور الرسوبية الكيميائية  -2

تتكون هذه الصخور من الترسبات للمحاليل الملحية وتراكم المواد المعدنية بعد ترسبها 

الذي يكون اقل ذوبانا يترسب اوال اما المعدن االكثر ذوبانا من المحاليل والمعدن 

والترسب يحصل كنتيجة لبعض التفاعالت فيترسب نهائيا بعد ترسب المواد االخرى 

 الالعضوية والمياه وفيما يلي مجموعة من الصخور الرسوبية الكيميائية:

 (halite)او  (salt)الملح  - أ

وهي صخر يتكون على شكل طبقات ذات سمك كبير ومتكونة من بلورات واضحة 

تلي الجبس في التبلور والترسيب من مياه البحر المتبخرة لذلك تكون في واالمالح 

 االعلى تليها تكوينات الجبس واالنهايدرايت في اسفلها.

 
 (Gypsum)الجبس - ب

وينتج عن ترسب محاليل البحر بشكل طبقات ويتواجد في الغالب مع طبقات الملح 

 او طيقات الجير 
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:وهو يتبع الجبس في الترسيب والتكوين وبشكل طبقات  (Anhydrite)االنهايدرايت  - ج

 مشابه للجبس وقد تتواجد معا اضافة الى الرواسب الملحية.

 
 

 (limestone)الصخور الجيرية  - ح

وتتكون من ترسب مياه البحر الحاوية على  مادة كاربونات الكالسيوم الذائبة وكذلك 

وهي اعمدة جيرية  (stalactile)توجد اشكال اخرى في ترسبات الجير وهي ترسبات 

وهي اعمدة تنشا من ارضية  (stalagmite)سقوف الكهوف وكذلك رواسب  في تنشا

الكهوف وبشكل كاربونات كالسيوم متبلورة وقد يترسب الحجر الجيري بشكل حبيبات 

 ملم.2صغيرة اليزيد قطرها عن 

 
 (siliceous sinter)الرواسب الكيميائية السيليكية  - خ

وهي ترسبات من ثاني اوكسيد السيلكون تتكون في مناطق الينابيع المعدنية الحارة وهذه 

الصخور السيلكاتية تتكون من حبيبات مجهرية متبلورة او غير متبلورة وبشكل رواسب 

 او طبقات رقيقة 

 (Dolomites)الدولومايت  - د

لجيري وتفاعلها مع الحامض اقل من الصخر ا limestoneوهي اثقل واصلب من 

 وتمتاز باحتوائها على المغنسيوم.
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 ( organic sedimentary rocks)الصخور الرسوبية العضوية -3

وهي الصخور المتكونة من الرواسب العضوية الصداف وافرازات الحيوانات البحرية 

 او من الترسبات النباتية ، وتشمل االنواع التالية:

 (organic limestone)الحجر الجيري العضوية  - أ

وهو صخر جيري كثير االنتشار في االرض ويتكون بسبب استخالص مادة 

كاربونات الكالسيوم من مياه البحر من خالل الكائنات الحية في البحار وتتحول بعد 

موت هذه االحياء تترسب في قاع البحر بشكل رواسب جيرية تزداد مع الزمن 

الجيرية العضوية  وتتحول بالضغط والترسيب لمواد اخرى معها لتكون الصخور

 (shelly limestone)الصلبة وامثلة هذه الصخور هو الصخر الجيري الصدفي 

والذي يتكون من اصداف الكائنات البحرية الصدفية )محارات( وهذا الصخر 

 منتشر في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي منه.

 
 (schalk)الطباشير  - ب

الناصع وقلة صالدته وهو مكون  وهو احد انواع الصخور الجيرية وتمتاز ببياضه

من ذرات دقيقة اغلبها اصداف حيوانات بحرية وحيدة الخلية ممزوجة مع ذرات 

 دقيقة من الطين الحجري.
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  (phosphate rock)صخور الفوسفات  -ج

والمكون الرئيس لهذا الصخر هو فوسفات الكالسيوم ويتكون من تراكم عظام 

ية وتتحول بمرور الوقت الى فوسفات الحيوانات الفقرية البحرية والبر

% من عظام الحيوانات البحرية هي فوسفات الكالسيوم . وتوجد في 26الكالسيوم

شكل طبقات لصخر الفوسفات في الجزء الغربي من القطر العراقي وهذه الطبقات 

من الرواسب تمر مع الزمن بعمليات تركيز عن طريق االذابة للفوسفات الكالسيوم 

مرة اخرى او اذابة المواد المصاحبة للفوسفات التي هي ذات اذابة اكبر ثم ترسيبه 

 من الفوسفات.

 
 الفحم الحجري والرواسب الفحمية: -د

وهي رواسب ذات اصل عضوي نباتي ترسبت في ظروف خاصة كالمستنقعات 

ذات نسبة كاربون عالية تزيد  peatمن خالل التحلل والتفحم فالمادة المعروفة بال

عند ترسبها وانضغاطها تتحول الى رواسب فحمية وهذه الرواسب   %26عن 

% 75-55)الفحم الكاذب( الى  ligniteمختلفة في نسبة الكاربون فتصل في 

كاربون وتوجد في طبقات الصخور العصور الجيولوجية الحديثة اما الفحم الحجري 

(Anthracite)  06-75فهو صخر صلد حالك السواد ذو نسبة كاربون.% 
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