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 الصخور االستحالية: –جلسة عملي 
 

عملية تغير أو انتقال أحد أنواع الصخر الموجودة إلى نوع آخر من الصخور. ندعو الصخر  االستحالة:
 األصل بالصخر األب والصخر الجديد بالصخر االستحالي )أو المتحول(

 العوامل المسببة للتحول:

 الحرارة .1
 الضغط .2
 المحاليل والغازات النشطة كيميائيًا. .3

 اشكال التحول )االستحالة(

 اإلقليميالتحول  التحول التماسي الشكل

العامل 
المسبب 
 لالستحالة

 العامل الحراري
 استحالة ديناميكية
 )غوص الصفائح(

 استحالة جيو حرارية
 )أعماق حوض الترسيب(

النسيج 
الناتج 
 للصخر

 الصفائحي/ غير متورق
نسيج متورق مع تجعدات 

 وانثناءات
نسيج متورق دون تجعدات 

 او انحناءات

 أردواز-أرجيليت الشيست-النايس تسربنتيني-كوارتزيت-رخام أمثلة
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 التحول بحسب بيئات التحول ومقدار الضغط و/أو الحرارة التي تعرض لها الصخر تقسيم درجات يمكن
 :إلى

 جدا منخفضة تحول درجة .1
 المنخفضة التحول درجة .2
 متوسطة تحول درجة .3
 عالية تحول درجة .4

 مراحل حتول الصخر الغضاري

 الوصف درجة التحول نوع الصخر مراحل ال

صخور رسوبية حطامية مكون من حبيبات  - رسوبي الصخر الغضاري/ الشيل
  mm 0.002بأقطار أقل من 

 مرحلة انتقالية بين الشيل واألردواز منخفضة جداً  استحالي أرجيليت

 منخفضة استحالي أردواز )سجيل(
حبيبات ناعمة جدًا مع قابلية لالنفصام 

 ضمن سطوح محددة
 لونه غامق غالبًا أسود أو حسب األكاسيد الداخلة

 استحالي الفيليت
 منخفضة

)لكن أعلى نسبيًا 
 من السابقة(

 بريق شمعي مع بلورات صغيرة غير مرئية

 متوسطة استحالي الشيست
حبيبات متوسطة ترى بالعين المجردة مع 

 قابلية لالنفصام ضمن سطوح محددة

 .ةوحبيبات خشنمن الشيست  أكبربلورات  عالية استحالي النايس
 التناوب بأشرطة متغيرة األلوان من الغامق للفاتح
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 البازلتيمراحل حتول الصخر 

 الوصف درجة التحول اسم الصخر

صخر بركاني  البازلت
 قاعدي

ه ة، لونيز بالعين المجردتم ال ذو حبيبات ناعمة جداً 
  قاتم مائل لألسود/ الرمادي

 منخفضة جداً  الزيوليت
واد ملء للفراغات الموجودة في الصخر متظهر بداية ك

 البازلتي

شيست  شيست أخضر
 منخفضة أزرق

 (حرارة وضغط منخفضينالشيست األخضر يوافق )
 حرارة منخفضة وضغط أعلى(األزرق يوافق ) الشيست

 متوسطة إيكلوغيت أمفيبوليت
 األمفيبوليت يوافق )حرارة وضغط متوسطين(
 إيكلوغيت يوافق )حرارة متوسطة وضغط عال(

حبيبات متوسطة ترى بالعين المجردة مع قابلية  متوسطة  النايس البازلتي
 لالنفصام ضمن سطوح محددة
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 المتحولة:أهم الصخور 

 
 


