مقذمت-:
ػُذ حصًٛى أ٘ َٕع يٍ انًُشئبث انُٓذسٛت ٚخغهب يؼشفت أيٕس كزٛشة فٙ
يمذيخٓب يمبٔيت انمٕٖ انخبسصٛت انًسهغت ػهٗ ْزِ انًُشآث ،االصٓبداث انُبحضت ػٍ
ْزِ انمٕٖ ٔأخٛشا انخٕاص انًٛكبَٛكٛت نهًٕاد انًسخخذيت ف ٙاإلَشبء .إٌ يؼظى
انصخٕس ػببسة ػٍ يضبيٛغ يٍ انًؼبدٌ أيب أٌ حكٌٕ يٕاد يفككت أٔ يٕاد يخًبسكت
فًٛب بُٓٛبْٔ .زا ٚخغهب أٚضب دساست انخٕاص انصخٕس ٔحشاكٛبٓب ٔعشٚمت حكُٕٓٚب أٔ
شكهٓب انغبن ،ٙكًب حؼخًذ أٚضب ػهٗ انبٛئت ٔانظشٔف انخَ ٙشؤث فٓٛب ْزِ انًٕاد
ٔانغشٚمت انخ ٙحؤرشث بٓب فًٛب بؼذ.
انتركيب انذاخهي نهكرة األرضيت وأهم عىاصر انقشرة األرضيت-:
أٌ ٔصٌ انمششة األسضٛت انز٘ حى حمذٚشِ بٕاسغت لٕٖ انضبربٛت األسضٛت
ٚشٛش إنٗ أٌ األلسبو انؼًٛمت يٍ انكشة األسضٛت حغخٕ٘ ػهٗ يٕاد راث كزبفت ػبنٛت
ٔف ٙانضضء انز٘ ٚمغ ف ٙيشكض األسض (انهب) فبٌ انهب انخبسص ٙحسٕدِ انضغٕط
ٔدسصبث انؼبنٛت .أيب انهب انذاخه ٙانز٘ ٚكٌٕ يغبط يٍ لبم انهب انخبسصٚ ٙخكٌٕ
يٍ يٕاد يشببّٓ نًٕاد انهب انذاخهٔ ٙنكٍ بغبنت أكزش سٕٛنت.
أيب انغالف ( ٔ )Mantleانز٘ ٚغهف انهب انخبسصٔ ٙانذاخه ٙفٛخكٌٕ يٍ يٕاد لذ
حكٌٕ أكزف يٍ انًٕاد انًكَٕت نسغظ األسض بًشح ٍٛأٔ رالد.
أيب لششة األسض ( ٔ )Erath Crustانخ ٙحغٛظ ببنغالف فخخكٌٕ يٍ لسً ،ٍٛصضء
داخه ٙحذػٗ انسًٛب ( )Simaأٔ انغبمت انببصنخٛت ٔحخكٌٕ يٍ يٕاد كزٛفت ٔغبيمت انهٌٕ
ٔغُٛت ببنًغُٛسٕٛو ٔكزنك فٓ ٙشبٓٛت ببنًٕاد انخ ٙحغهمٓب انبشاك.ٍٛ
أيب انضضء انخبسص ٙفٛذػٗ انسٛبل (  )Sialأٔ انغبمت انكشاَٛخٛت ٔحخكٌٕ يٍ يٕاد الم
كزبفت حغفٕ ػهٗ انسًٛبٔ .لذ سً ٙانسٛبل بٓزِ االسى ألَّ غُ ٙببنسهٛكب ٔاألنًُٕٛو
ٔحشكٛبّ يشببّٓ نصخٕس انكشاَٛج.
أٌ انغذٔد انفبصهت ب ٍٛانمششة ٔانغالف حشكم عذٔدا يخمغؼت حذػٗ ببَمغبع يْٕش
فٛضك ()Moharvicic Discontinuity

انتركيب انذاخهي نهكرة األرضيت
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انذورة انجيىكيماويت نهصخىر-:
حُشؤ انصخٕس انُبسٚت ف ٙانبذاٚت بفؼم حبشد ٔحصهب يغبنٛم عبسة حؼشف
بانصهير ،عٛذ حخكٌٕ ف ٙأػًبق سغٛمت يٍ األسض ٔحظٓش ْزِ انصخٕس انُبسٚت
إنٗ سغظ األسض َخٛضت انُشبعبث انبشكبَٛت يكَٕت انصخٕس انُبسٚت ( انضٕفٛت أٔ
انبشكبَٛت ػهٗ سغظ األسض) .أٌ انصخٕس انُبسٚت سٕف حخؼشض إنٗ بٛئت يخخهفت
ػٍ حهك انخ ٙكبَج فٓٛب ٔنزا سٕف حخؼشض إنٗ ػٕايم صٕٚت (يبء ،أٔكسض ،ٍٛربَٙ
أكسٛذ انكبسبٌٕ) أٔ حغٛشاث عشاسٚت أٔ ضغٕط صٕٚت يخخهفت ،سٕف حخغهم ٔحخفخج
إنٗ أصضاء صغٛشة َبحضت يٍ ػًهٛت حؼشف بانتجىيت ٔيٍ رى حُخمم ْزِ انًٕاد انًفككت
أٔ انًخغهمة بؼٕايم انُمم كبنشٚبط أٔ انضهٛذ أٔ انًٛبِ إنٗ أيبكٍ أخشٖ .إٌ سشػت ْزا
انٕسظ انُبلم البذ أٌ حُخٓ ٙأٔ حخضبءل ٔفْ ٙزِ انغبنت حبذأ بخشسٛب أعًبنٓب ،فُٛشب
ػُٓب سٔاسب َٔخٛضت حشاكى ٔحصهب ْزِ انشٔاسب بفؼم انضغٕط ٔانخالعى فُٛشب
ػُٓب َٕع صذٚذ يٍ انصخٕس حسًٗ انصخٕس انشسٕبٛتٔ .ػُذيب حخغٛش انظشٔف
انبٛئٛت فبٌ انصخٕس انُبسٚت ٔانشسٕبٛت حخغٛش ْ ٙاألخشٖ بفؼم انغشاسة ٔانضغٕط
انؼبنٛت يغ ٔصٕد انًغبنٛم انكًٛٛبئٛت انُشغت انخ ٙحؤد٘ إنٗ حغٛٛش شكم انصخٕس
األصهٛت ٔحشاكٛبٓب َٔشٕء يؼبدٌ صذٚذة يًب ٚؤد٘ إنٗ حكٕ ٍٚصخٕس صذٚذة حؼشف
ببنصخٕس انًخغٕنت .أٌ حؼشض انصخٕس انًخغٕنت إنٗ بٛئت صذٚذة فؤَٓب حخغٕل إنٗ
َٕع أخش يٍ انصخٕس انشئٛسٛت (انشسٕبٛت ،انُبسٚت) بفؼم انؼٕايم انخ ٙسبك ركشْب.
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Rock Cycle
انذٔسة انضٕٛكًٛٛبئٛت
Melting

Magma

Crystallization

اَصٓبس

انصهير

انخبهٕس

Metamorphic Rocks
انصخىر انمتحىنت
Metamorphic Processes
ػًهٛبث حغٕل

Igneous Rocks
انصخىر انىاريت

Sedimentary Rocks
انصخىر انرسىبيت

Weathering
انخضٕٚت

Lithitiention
احغبد ٔ انخغبو

Sedimentary

 Erosion andإرابت

رواسب

َٔ Transportationفم

ٔيٍ خالل دٔسة انصخٕس أػالِ ًٚكٍ حًٛٛض رالد ػًهٛبث أسبسٛت نخكٕ ٍٚانصخٕس ْ:ٙ

انعمهياث

انعمهياث
انىاريت
Crystallization

عمهياث تحىل وتيجت
اختالف درجاث انحرارة و
انضغط و نكه دون اوصهار

انعمهياث
انرسىبيت
تجىيت و وقم و ترسيب

انعمهياث
انتحىيهيت

عمهياث تحىل وتيجت تبادل
االيىواث بيه انمعادن
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أنواع الصخور

انصخٕس ْ ٙيٕاد صهبت َبحضت أيب يٍ حضًغ يؼذٌ ٔاعذ أٔ أكزش ،أٔ يٍ
حضًغ يٕاد يؼذَٛت يغ لغغ صغٛشة يٍ صخٕس أخشٖ ،أٔ يٍ حضًغ يٕاد ػضٕٚت
صهبتْ .زا ٚؼُ ٙأٌ انصخٕس حخكٌٕ يٍ ػذد يٍ انغبٛببث انًؼذَٛت انًُفشدة ـ نٛس
يٍ انضشٔس٘ أٌ حكٌٕ يٍ َٕع ٔاعذ ـ أٔ يٍ عبٛببث يؼذَٛت صائذ لغغ صخشٚت،
ٔصًٛؼٓب يخًبسكت بزببث يغ بؼضٓب ف ٙكخهت ٔاعذة .حمسى انصخٕس اػخًبدًا ػهٗ
عشٚمت حكَٕٓب إنٗ رالد أصُبف ْ :ٙانصخٕس انُبسٚت ٔانصخٕس انشسٕبٛت
ٔانصخٕس انًخغٕنت.
ًال
أأو :الصخور النارية:
ْ ٙحهك انصخٕس انخ ٙحكَٕج َخٛضت حصهب انًبدة انًُصٓشة ،أيب ف ٙأػًبق
سغٛمت يكَٕت انصخٕس انُبسٚت انضٕفٛت ،أٔ ػُذ أػًبق ضغهت فخخكٌٕ انصخٕس حغج
انغبمت انسغغٛت أٔ ػهٗ سغظ األسض يببششة فخخكٌٕ انصخٕس انبشكبَٛت.

صىرة تىضح انصخىر انىاريت
اخلصائص العامة للصخور النارية:
- 1حٕصذ ػهٗ ْٛئت كخم نٓب أشكبل يخخهفت.
 -- 2ال حغٕ٘ ػهٗ أعفبٚش.
 -3بٓب انكزٛش يٍ انخبيبث انًؼذَٛت.
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أشكال الصخور النارية:
 -1انسذٚ :خكٌٕ بخذاخم انسبئم انصٓٛش يٕاصٚب ألسغظ انغبمبث.
 -2انمبعغُٚ :شب بخذاخم انسبئم انصٓٛش ف ٙشكم أنٕاط سأسٛت لبعؼت أسغظ
انغبمبث.
 -3انكخم انؼًٛمت :كخم ضخًت حشكم صزٔس سالسم انضببل ٔ حًخذ نًئبث
نكٛهٕيخشاث.
 - 4انذػبيت :كخم ػًٛمت حؼخبش أصضاء يٍ انكخم انؼًٛمت
 - 5انبشاكُٚ :ٍٛشؤ بخشٔس انصٓٛش ػهٗ سغظ األسض يكَٕت أشكبل لًؼٛت .
الرتكيب املعدني للصخور النارية :أ تقسم إىل األتي:
 معادن ابتذائيت :حخكٌٕ يببششة يٍ انسبئم انصٓبس٘ أرُبء بشٔدحّ. معادن أساسيت:يؼبدٌ فهس( ّٛانكٕاسحض ،انفهسببساث ،انفهسببرٕٚذ) ،يبفٛت (أنٛف،ٍٛانبٛشٔكس ،ٍٛااليفٛبٕل ،انًٛكب ) ،يؼبدٌ إضبفٛت) اببحٛج ،صسكٌٕ).
 -معادن ثاوىيتَ :بحضت يٍ حغٛش أٔ حغٕل انًؼبدٌ االبخذائٛت يزم كبٔن ٔ ٍٛكهٕسٚج .

نسيج الصخور النارية :
انشكم انُبحش ػٍ حشاص انغبٛببث انًكَٕت نهصخش ٔ حمسى إنٗ-:
 خشٍ انخغبب صذا. خشٍ انخغبب . يخٕسظ انخغبب. -دلٛك انخغبب.
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