
المحاضرة الثانية

Sedimentary Processesعمليات الترسيب  

. هي مجموعة العمليات التي تؤثر وتغير الصخر األصلي إلى صخور رسوبية 

 :Weathering التجوية1.
, اختالف درجات الحرارة      , األمطار , وهي عملية تفتت وتكسر للصخور بتأثير عوامل خارجية مثل الرياح      

. و البكتيريا, النباتات   
 : Mechanical ميكانيكية تجوية -أ
ى االختالف في درجة الحرارة              اه في شقوق الصخور               . وهي تعتمد أساسَا عل د المي ك تجم ى ذل ال عل , ومث

ة للصخور         ادن المكون شقوق                . وآذلك التمدد التفاضلي للمع ة ل ات المتخلل أثير جذور النبات ك ت ى ذل يضاف إل
. الصخور

  : Chemical آيميائية تجوية -ب 
ت ترآيب حامضي تعمل على غسل    وهي تعتمد أساسَا على المواد المذابة في مياه األمطار وهي عادًة ذا         

محملة أآسيد الكربون المذاب              الصخور بفعالية ومثال على ذلك إسالة الحجر الجيري بتأثير المياه ال               
CaCO3+H2O+CO2 =Ca(HCO3)2  



 : Transportationالنقل   . 2

ويكون  ,  أما بشكل مواد عالقة أو مواد ذائبة إلى أماآن ترسبها       التجوية  حيث يتم نقل نتائج 
. ذلك عن طريق الريح أو المياه   

 :Wind الريح -أ
صلبة  واد ال ريح الم ل ال ةتنق ات  الفتاتي م الحبيب ى حج د عل ة تعتم سافات مختلف ى م  إل

ة ة رواسب الفتاتي ى هيئ راآم عل ة لتت ة (فتاتي ي ) رواسب طبيعي ر ف ة تكث ذه الحال وه
.المناطق الصحراوية

 :Water المياه -ب 
رواسب (  إلى أماآن ترسبها أم على هيئة مواد ذائبة     بها وتنقل المياه المواد المحملة   

) رواسب طبيعية ( فتاتيةأو مواد صلبة  ) آيميائية



وتنقل المواد    .  تعتمد في حرآتها على آثافتها وآثافة السائل الناقل             
:      على هيئة     الفتاتية

 Suspension Materialsمواد عالقة    -1
أما . مم1 وذلك للمواد التي يقل حجمها عن        Stocks Law) 1845( تخضع لقانون 

Rubey's) 1933 (روبيزاألحجام األآبر من ذلك فتترسب تبعًا لقانون      Law)   أنظر
).  الشكل 

   Traction or Creep مواد متدحرجة      -2
. راف النهرية  وهي تشمل الحبيبات الخشنة في المياه حيث تؤدي حرآتها إلى تأآل األط        

 surfaceو أنسجة سطحها       grain sizeوتؤثر عملية النقل على حم الحبيبات    
texture         ا وذلك باالعتماد على  سرعة و مسافة النقل وعلى حجم الحبيبة و ترآيبه

. المعدني 



 : Deposition الترسيب  -3

 الرسوبية  تترسب المواد المنقولة عندما يضعف عامل النقل حيث يتم ترسيب المواد        

: بإحدى العمليات التالية 

 :Mechanical Deposition ترسيب ميكانيكي - أ
ادة الحمول    ل وزي سافة النق ول م ق وط ود عوائ ار لوج ل سرعة التي دما تق ة تترسب عن

.   مثل الحصى و الرمل و الطين Clastic Segmentsالفتاتيةالرسوبيات 

:Chemical Deposition ترسيب آيميائي -ب
 تترسب المواد المنقولة في حالة سائلة بطرق آيميائية مختلفة        

 Non-Clastic فتاتيةو الرواسب الناتجة تسمى بالرواسب الغير        
) الهيماتيت  ( الحجر  الجيري و الحجر الحديدي       مثل 

← Fe (OH)2+O2      H2O+Fe203(Hematite)                  
    CO2+H2O+ CaCO3 (calcite) ← Ca (HCO3)2 



: Biological Deposition ترسيب عضوي  -ج        
          و يكون ذلك عن طريق الكائنات الحية وذلك بامتصاصها بعض               

وعند موتها تترسب بقايا الهيكلية أو        , المواد من المحاليل الذائبة أو الروية          
) Phosphates(العظمية مكونة رواسب عضوية مثل الفوسفات         

.(Bioherms)وبعض أنواع الحجر الجيري    


