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 التجوٌة :

لٌهما لمعادن الصخور على سطح األرض أو بالقرب منه. كأو  الفٌزٌائًتعنً التجوٌة التحول 
Decomposition  إن معظم الصخور والمعادن المنكشفة على سطح األرض أو بالقرب منه أو تحته

مباشرة تكون متواجدة فً بٌئة ال تتشابه مع البٌئة التً تكونت فٌها هذه الصخور. وخاصة الصخور النارٌة 
ا والمتحولة التً تكونت فً درجات حرارة وضغوط عالٌة. لذلك ٌمكن إٌجاز تعرٌف عملٌة التجوٌة بأنه

ثر ثباتا فً ظل وضعٌات جدٌدة فً بٌئتها بفعل أكعملٌة تحول الصخور ومعادنها إلى إشكال قد تكون 
. والتجوٌة عملٌة خارجٌة ال صلة لها بباطن األرض. وقد البٌولوجًالرطوبة ودرجات الحرارة والنشاط 

، ولوال عملٌة واإلرسابنقل عرفها البعض بأنها عملٌة ابتدائٌة تعمل على تمهٌد الصخور لعملٌات الحمل وال
مل، وتحتاج عملٌات التجوٌة إلى كاإلعداد هذه لما تمكنت عوامل الحت والنقل من تأدٌة عملها على الوجه األ

ان ذلك العمل مٌكانٌكٌا أم كٌمٌاوٌا أو حٌوٌا، وٌهٌئ الجو تلك الطاقة من كالطاقة الالزمة لقٌامها بعملها سواء 
ٌحدث فً حالة  لحرارٌة. حٌث أن الطاقة الشمسٌة هً المسئولة عن أي تغٌٌرخالل أشعة الشمس وطاقتها ا

الغالف الغازي الذي ٌحٌط بالكرة األرضٌة وٌنعكس ذلك بدوره على فعالٌات عملٌات التجوٌة المختلفة. 
 وتعتبر عملٌة التجوٌة مهمة جدا للحٌاة على سطح األرض إذ أنها المسؤول الرئٌسً عن تكوٌن التربة التً

األرض. تتمٌز عملٌات التجوٌة بأنها بطٌئة جدا بصورة عامة  تعتبر األساس األول لدورة الحٌاة على سطح
بحٌث ال ٌمكن مالحظتها بصورة مباشرة. وقد أمكن من خالل المبانً التً أقامتها الحضارات اإلنسانٌة 

 .الصخور المختلفة نواعاألولى وما جمع عنها من معلومات أثرٌة وتارٌخٌة تقدٌر معدل التجوٌة أل

 : أنواع التجوٌة

 :(مٌكانٌكٌة الفٌزٌائٌة ) تجوٌةال -1

تغٌٌر فً  أياصغر دون حدوث  أجزاءوٌطلق علٌها أحٌانا التجوٌة الفٌزٌائٌة وهً عملٌه تفتت الصخور إلى 
 :  التركٌب الكٌمٌائً. وتتضمن العملٌات التالٌة

 .تجمد المٌاه فً الشقوق حٌث تتمدد المٌاه عند تجمدها فً الصخر فتعمل على تشقق الصخر كً تتمدد -أ

فعند زوال الصخور التً تعلوها  األعماقي تحدث هذه العملٌة للصخور التً فً الغطاء الصخر إزالة -ب
العلٌا منها بسرعة نتٌجة نقصان الضغط المفاجئ علٌها مما األجزاء إلى عملٌة رفع مفاجئ تتمدد  تتعرض

 ٌؤدي إلى تكسٌرها أو تقشٌرها على شكل رقائق 

تفتٌت الصخور فً أثناء نموها وتمددها إلى داخل  على -أحٌانا -جذور النبات تعمل جذور النبات  تأثٌر - ج
  التربة.

 وفٌما ٌلى عرض ألهم عوامل التجوٌة المٌكانٌكٌة : ـ 

  Thermal Expansion and Contractionلتمدد واالنكماش الحرارى ا - أ
صخر ـ ٌتكون من  تعتبر الصخور بصفة عامة من المواد الردٌئة التوصٌل الحرارة و لما كان الصخر ـ أى 

عدة معادن وأن لكل معدن خصائصه الحرارٌة الخاصة به سواء أكانت هذه الخصائص تتعلق بمعامل التمدد 
 أو الحرارة النوعٌة . فإن تأثٌر درجات الحرارة ٌظهر واضحا على الصخور مع البعد الزمنى الكبٌر .

وٌة بٌن اللٌل والنهار الذى قد ٌصل فى فاختالف درجات الحرارة وهو اختالف كبٌر فى المناطق الصحرا 

ْم فى الٌوم الواحد وهناك أٌضا الفروق الموسمٌة بٌن الفصول المختلفة . كل هذا ٌؤدى 53بعض األحٌان إلى 

إلى تكرار عملٌة تمدد المعادن وانكماشها وبالنظر إلى اختالف معامالت التمدد الحرارى للمعادن فإنها تعمل 

ك من بعضها البعض من خالل الضغوط الناتجة من تمدد المعادن بالحرارة مما بمرور الزمن على التفك

http://www.startimes.com/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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خلخـلة المستوٌـات العلٌا من الصخر وكونا غطاء من الفتات  وبالتالًالصخـر  Stressٌؤدى إلى إجهاد 

ٌاه . وعندما ٌزال هذا الغطاء بفعل الرٌاح أو الم Exfoliation. وتعرف هذه العلمٌة باسم التقشر  الصخري

 وهكذا .… الجارٌة فإن الصخر ٌصبح معرضا لتكرار نفس التأثٌر 

 : Frost Wedgingأثر تجمد المٌاه  - ب
كثٌرا ما تحتوى الصخور على شقوق وفواصل ومسام صخرٌة وعندما ٌتغلغل فٌها الماء وبتأثٌر الحرارة 

 تصل إلى ما دون الصفر التً ٌتجمد فٌها الماء . التًالمنخفضة 

% وتسبب هذه الزٌادة ضغطا 01الحجم تصل إلى  فًد الماء وتحوله إلى جلٌد زٌادة نسبٌا وٌنتج عن تجم

على الشقوق والفواصل والمسام األمر الذى ٌؤدى إلى اتساعها وبتكرار عملٌة التجمد ٌتفكك الصخر إلى 

الفواصل المناطق الباردة ومنحدرات الجبال حٌث تكثر بها  فًوٌتضح تأثٌر تجمد المٌاه  .صخريحطام 

غٌر منتظم األجزاء وٌتمٌز  الصخريوهى رواسب من الفئات  Talusوتعرف نواتج هذا التأثٌر بالتالوس 

 بزواٌاه الحادة والمتراكم حول سفوح التالل والجروف .

 :إزالة الحمل  - ت
مع بعضها البعض بمعنى أن الطبقات السفلى من الصخور فى  اتزانحالة  فًمن المعروف أن الصخور 

جمٌع االتجاهات . فإذا  فًتعلوها ألن الضغط هنا متجانس  التًـ من حٌث الضغط ـ مع الطبقات  اتزانحالة 
تشوه ما لم ٌتعد  أيحدث ترسٌب بعد ذلك فإن الضغط ٌزداد على الطبقات السفلى . وال ٌحدث لهذه الطبقات 

جم بحٌث تنضغط الطبقات الح فًالضغط الواقع علٌها حد المرونة . وكل ما هناك أنه سوف ٌحدث تغٌر 
 السفلى بتأثٌر الضغط الناتج من زٌادة الحمل .

سادت ما  والتًحالة االتزان القائمة  فً اختاللفإذا أزٌل هذا الحمل بسبب عملٌات التعرٌة فإنه سوف ٌحدث 
)  الخارجًالمضاد التجاه الضغط  الداخلً) من طبقات الصخور العلوٌة ( والضغط  الخارجًبٌن الضغط 

سوف ٌعمل على  الداخلًفإن الضغط  االتزان فًوكرد فعل لهذا االختالل  (من طبقات الصخور السفلٌة
الذى كانت علٌه قبل زٌادة الحمل مما ٌؤدى  األصلًتقلص حجمها ـ إلى حجمها  التًإعادة الطبقات السفلٌة ـ 

صخرٌة مما ٌؤدى إلى عملٌة للطبقات ال الخارجًإلى تكوٌن مجموعة من الشقوق والفواصل موازٌة للسطح 
 فًمن عدة سنتٌمترات قرب السطح إلى عدة أمتار  Sheetsالتقشر وٌختلف سمك هذه القشور أو الصفائح 

 .األعماق

 : Biosphere effect الحٌويتأثٌر الغالف   - ث
كل من فعل النبات والحٌوان واإلنسان. وفٌما ٌلى تفصٌل لتأثٌر كل  فً الحٌويوٌتلخص تأثٌر الغالف 

  :منهما

التربة أو الشقوق والفواصل الصخرٌة فإنه الحقٌقة ٌزٌد من اتساع  فًعندما ٌمد النبات جذوره  النبات :  -أ
ى تلك الشقوق والفواصل كما أن نمو الجذور ٌؤدى إلى نشوء قوى ضغط شدٌدة على الصخور فتعمل عل

  تحطٌمها .

عملٌات  فًتتخذ من أدٌم األرض مأوى لها تساهم إلى حد كبٌر  التًإن الكثٌر من الحٌوانات  ب الحٌوان :
 Rodentsمثل دٌدان األرض والحٌوانات القارضة  Burrowingالتجوٌة المٌكانٌكٌة . فالحٌوانات الحافرة 

تعمل على تفتٌت المواد الصخرٌة وجعلها حطاما  Termitesكاألرانب والفئران وكذلك النمل األبٌض 
 وفتاتا من السهل بعد ذلك نقلها بفعل عوامل المختلفة .

التجوٌة المٌكانٌكٌة فبناء المدن والمجتمعات  فًقد ساهم إلى حد كبٌر  اإلنسانًاإلنسان: إن النشاط  -ج

السكانٌة وما ٌتبعها من شق الطرق قد أدى إلى إزالة ما ٌعترضه من تالل . كما أن أعمال المناجم والمحاجر 
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فى سبٌل الوصول إلى مواضع الطبقات الحاملة  الصخريوحفر االتفاق قد أدى بالتبعٌة إلى إزالة الغطاء 

ا أن اقتطاعه أحجار البناء قد أدى إلى تعرٌض أجزاء جدٌدة من الصخور لتأثٌر والشك أٌض للخدمات .

وال ٌجب أن نغفل أثر النشاط البشرى فى تبدٌد الموارد الطبٌعٌة  .والكٌمائً المٌكانٌكًالتجوٌة بشقٌها 

معدل النحت  اختالف بالتالًلألنهار بإقامته السدود الذى ٌنتج عنها  الطبٌعًالجرٌان  فًكالترب والتحكم 

التجوٌة الفٌزٌائٌة هً أحد عملٌات التجوٌة حٌث تقوم بتكسٌر  . النهريوالترسٌب على طول أجزاء المجرى 

 . بعملها على الصخور الكٌمٌائٌة التجوٌةأجزاء الصخور إلى حبٌبات) رسوبٌات (، وبعدها تقوم عملٌات 

 : المٌكانٌكٌة  الفٌزٌائٌة التجوٌةمن  الناتجةومن المظاهر 

هو عمل الرسوبٌات او حبٌبات الصخور ضد بعضها البعض ) أي تقوم : (Abrasion ) التحطٌم -1
( توضح 0والصورة رقم ) الرسوبٌات من الصخور بتحطٌم الصخور ( وهذا العمل ٌكون غالبا فً األنهار

 ذلك .

 ( عملٌة التحطٌم1صوره رقم )

 
 

هً رواسب تم نقلها وترسٌبها عن طرٌق المٌاه الجارٌة ، والطمً هو من  (Alluvium): الطمً -2
، بمعنى أخر تم تعرٌته من الصخور بشكل حدٌث وقد تم نقله عن طرٌق األنهار من  الحدٌثةالرسوبٌات 

إلى حبٌبات أنعم فأنعم عن طرٌق عملٌة التحطٌم  هالمناطق المرتفعة إلى أسفل النهر وقد تم سحقه و طحن
( 2والصورة رقم ) أالف السنٌن تأخذقد  العملٌةبالنهر . وهذه  ة الرسوبٌات فً كل مره ٌنقل فٌهابواسط

 .توضح ذلك

 ( الطم2ًصوره رقم )
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العامل األساسً لهذا النوع من التجوٌة هو الحرارة حٌث أن  :ةتجوٌة كلٌة للجالمٌد  الصخور الكبٌر -3
تبدل درجة الحرارة للٌل والنهار ووصولها إلى درجة التجمد أدى إلى تجمد المٌاه داخل الصخور وعمل 

 بالصخر الموجودةالتشققات التً نالحظها وكلما زادت عملٌات التجمد أدى إلى زٌادة وتوسع فً الكسور 
 . ( توضح ذلك5والصورة رقم )

 (3صوره رقم )                                                            

 
 

معادن  بإحضارنتٌجة عمل التجوٌة المتكهفه أو تكهف التجوٌة وتبدا عندما ٌقوم الماء : صخرة الدب  -4
منحلة إلى سطح الصخر ، وعندما ٌجف الماء فان هذه المعادن تجف وتتبلور على الصخر مشكلة حبٌبات 

تقوم بتقشٌر على الصخر .وهذه الظاهر أكثر ما تنتشر على السواحل حٌث أن مٌاه البحر تجلب الملح موجود 
الصخور ٌكون أقسى من  فٌها على سطح الصخر ، ٌجب أن ال نغفل عن نقطه مهمة وهً أن سطح هذه

تعمل على  التجوٌةهذا النوع من الصخر واال فان ل التشكٌلةوهذه القساوة هً  الطبقة الداخلٌة للصخر.
 . ( توضح ذلك4والصورة رقم ) الصخر بالتساوي

 (4صوره رقم )

 
 

ذكرنا أن الطمً هو الذي ٌقوم النهر بنقله من المناطق العلٌا إلى أسفل النهر أما  :الطمً الموضعً  -5
فً  الجارٌةالطمً الموضعً هو الذي ٌنقل من أعلى التالل إلى أسفل المنحدر من التل دون مساعدة المٌاه 

أسفل وٌهبط   النهر بل ٌكون عن طرٌق الجاذبٌة ، حٌث ٌمكن أن ٌنجرف هذا الطمً بواسطة األمطار
 . ( توضحه3والصورة رقم ) المنحدر ولكن ال ٌنجرف مع تٌار األنهار
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 (5صوره رقم )

 
 

وهو عملٌة ٌتعرض لها الصخر حٌث تقوم التجوٌة بتقشٌر رقٌق أو ناعم لطبقة من الصخر : التقشٌر  -5
قشرة رقٌقة من الصخر بدل من أن تقوم  بإزالةعوضا عن تعرٌتها بالتحبب ) بمعنى أخر تقوم التجوٌة 

 .( توضح ما مطلوب6والصورة رقم ) بتشكٌل حبٌبات على سطح الصخر

 (6صوره رقم )

 
 

 هو عمل فٌزٌائً من أعمال الصقٌع حٌث ٌترك ترسبات حبٌبٌة حول التربة: االنتفاخ الصقٌعً  -7
 . ( توضح هذا االنتفاخ الصقٌع7ًوالصورة رقم )

 (7صوره رقم )
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التجوٌة وٌكون فً الغالب ذو حبٌبات ناعمة وقد تجمعت مع بعضها  أشكالهً شكل من : بواقً رسوبٌة -8
 .  ( توضح ذلك8والصورة رقم ) وشكلت لنا تل من هذه الفضالت

 (8صوره رقم ) 

 
 

هذا النوع من التجوٌة ٌحدث فً األحجار الرملٌة عند المناطق الساحلٌة وٌترك الملح : التجوٌة المتخللة -9
 . ( توضح هذا النوع9والصورة رقم ) بلورات كرٌستالٌة على سطوح هذه األحجار

  (9صوره رقم ) 

 
 

 هو صخر ناعم ٌكون مثل البودرة وقد تفتت نتٌجة نهر جلٌدي إلى أصغر أشكال : الصخر الدقٌقً  -11
 (.01) رقم صوره. ممكنه من الحبٌبات
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تنتشر المٌاه المالحة فً الهواء عن طرٌق تكسر األمواج وهذا ٌؤدي إلى انتشار واسع   :الرذاذ الملحً  -11
 . إلى حدوث عملٌة التجوٌة المتخللة فً المناطق التً قد ال تكون بالقرب من الشاطئ

 ( الرذاذ الملح11ًصورة رقم )

 
 

هو نتٌجة عوامل التجوٌة الفٌزٌائٌة حٌث أن الركامٌات من الصخور تتواجد فً أسفل  :السفوحركام   -12
  .الجبال أو على قاعدة الجروف

 ( ركام السفوح12صورة رقم )

 
 

 

 كٌمٌائٌة:تجوٌة  -2

ٌتفاعل الهواء أو الماء مع المعادن المكونة للصخور فٌؤدي إلى تكوٌن  ٌحدث هذا النوع من التجوٌة حٌنما
وٌمكن ضرب مثل بسٌط للتفرٌق . تغٌٌر فً تركٌبها الكٌمٌائً وإنتاج مادة أو صخر جدٌد أيمعادن جدٌدة 

بٌن العملٌتٌن، فمثال لو أحضرنا قطعة من الورق ومزقناها إلى قطع اصغر فهذه عملٌه تفتٌت مٌكانٌكٌة، 
 كٌمٌائٌة . النار فٌها وهذه عملٌه تفتٌت  بإشعال الورقةٌمكن تحلل مكونات و

 ومن أهم عوامل التجوٌة الكٌمٌائٌة : ـ

http://www.startimes.com/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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 : Dissolutionالذوبان  - أ
المناطق  فًالماء إال أن تأثٌر الذوبان ٌكون ذا أهمٌة خاصة  فًعلى الرغم من قلة المعادن القابلة للذوبان 

( . غٌر أن الماء تزداد فاعلٌته  Rock Salt الصخريتحوى رواسب وصخورا ملحٌة ) مثل الملح  التً
أكسٌد الكربون مكونا حمض الكربونٌك الذى ٌؤثر على الصخور  ثانًوتأثٌره على الصخور إذا اتحد بغاز 

السٌوم الماء ( إلى بٌكربونات ك فً ال تذوبتتكون أساسا من معدن الكالسٌت )  التًالجٌرٌة 
Ca(HCO3)2  تاركه مكانها  مائًالماء ( ومعنى هذا انتقال المادة الصخرٌة إلى محلول  فً) تذوب

 فراغات وفجوات وقد تكون باستمرار عملٌة الذوبان مجارى وذوبان وكهوف ومغارات .

 : Hydrolysisالتمٌؤ  -ب

لصخور وٌنتج عنها ظهور معادن تتكون منها ا التًوهى عملٌة من شأنها اتحاد الماء مع بعض المعادن 
ٌنتج  التًومن أشهر األمثلة الدالة على التمٌؤ معادن الفلسبار  جدٌدة ذات صفات وخصائص جدٌدة تماما .

تحدث  التً، وبطبٌعة الحالة فإن عملٌة التمٌؤ  Clay Mineralsعن اتحادها بالماء تكون معادن طٌنٌة 
 .فٌها األساسًرطبة واالستوائٌة حٌث ٌقوم الماء بالدور المناطق ال فًللمعادن تكون أنشط ما ٌكون 

 : Oxidationاألكسدة  -ج

وهى عملٌة من شأنها تحوٌل بعض المعادن إلى معادن أخرى عن طرٌق اتحاد األكسجٌن مع بعض العناصر 

البٌرٌت إلى السرٌعة االتحاد به مثل عنصر الحدٌد وذلك فى وجود الماء كعامل مساعدة . مثل تأكسد معدن 

معظم الصخور النارٌة تتحول إلى مركبات حدٌدٌك  الحدٌد فًوعلى هذا األساس فإن مركبات  اللٌمونٌت .

 حٌث تنكسر جزئٌات السٌلٌكات المعقدة .

 : Carbonationالتكربن  -د

 بالماء حٌث ٌكونان معا حمضا ضعٌفا هو حمض لالتحادأكسٌد الكربون قابل  ثانًمن المعروف أن غاز 

وٌتفاعل حمض الكربونٌك بدوره مع الصخور الجٌرٌة مكونا بٌكربونات الكالسٌوم وهى مادة  الكربونٌك .

 ذائبة . حٌث ٌنشأ عن هذا التكون ظهور الفجوات والكهوف والمغارات فى الصخور الجٌرٌة .

 (: الحٌاتً النشاط) البٌولوجٌة الحٌوٌة او التجوٌة -3 3

 التجوٌة مثل مثلها األرض سطح تشكٌل فً مهما دورا التجوٌة من النوع ولهذا التجوٌة أنواع ثالث هً و
 النبات من كال ان نجد كذلك األرض سطح تشكٌل فً هام دور للمناخ ان فكما الكٌمائٌة والتجوٌة المٌكانٌكٌة
 العملٌات فً واإلسهام األرضٌة األشكال ونشوء األرض سطح تشكٌل فً دور ٌلعب واألنسان والحٌوان

 من انه إال وكٌمائٌة فٌزٌائٌة تأثٌرات إلى البٌولوجٌة التجوٌة  تأثٌرات تقسٌم وٌمكن  الجٌومورفولوجٌة،
 : منهما كل لتأثٌر تفصٌل ٌلى وفٌما بعضهم مع النوعٌن كال دراسة المالئم

 : النبات -أ

 على ٌساعد انه اال  المٌكانٌكٌة التجوٌة وخاصة التجوٌة نشاط من الصخور حماٌة إلى النباتً الغالف ٌؤدى 
 سطح صخور مع مباشر بشكل بالعمل التجوٌة لعملٌات ٌسمح النباتً الغالف وانعدام العضوٌة التجوٌة نشاط

 امتداد خالل من المٌكانٌكٌة التجوٌة فً النبات دور وٌتمثل التجوٌة، معدالت رفع فً ٌساهم مما األرض
 وكلما الضغط بواسطة الصخر داخل والفواصل الشقوق توسع الجذور وهذه الصخرٌة الكتل داخل جذورها

 فً اكبر دور لها كان كلما القوٌة الخشبٌة بجذورها تتمٌز التً الشجٌرات أو األشجار نوع من النباتات كانت
 النباتات جذور حتى بها تقوم بل العملٌة بهذه فقط الكبٌرة األشجار جذور تقوم وال المٌكانٌكٌة التجوٌة

 ائش.كالحش الصغٌرة
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 : الحٌوان -ب

 التجوٌة عملٌات فً كبٌر حد إلى تساهم لها مأوى األرض أدٌم من تتخذ التً الحٌوانات من الكثٌر إن 
 النمل وكذلك والفئران كاألرانب القارضة والحٌوانات األرض دٌدان مثل الحافرة فالحٌوانات. المٌكانٌكٌة

 عوامل بفعل نقلها ذلك بعد السهل من وفتاتا حطاما وجعلها الصخرٌة المواد تفتٌت على تعمل األبٌض
 بعض فً تصل قد إذ عددها كثرة إلى ذلك وٌرجع وتقلٌبها التربة تفكٌك فً دورا الدٌدان وتلعب. المختلفة
 كما العضوٌة وغٌر العضوٌة المواد بتحلٌل األرض دٌدان وتقوم الواحد الدونم فً اآلالف مئات إلى األحٌان

 لها دقٌقة ممرات حفر أثناء الصخرٌة والمواد التربة تفتٌت فً ٌتمثل المٌكانٌكٌة التجوٌة من اخر بنوع تقوم
 فً التربة مواد من طن الف03 من ٌقرب ما تقلٌب الدودة هذه وتستطٌع التربة فً المستمرة حركتها نتٌجة

 .عام كل

 قطرها ٌزٌد ال حبٌبات من مساكنها تبنى فهً التربة لمكونات وفارزا مصنفا عامال فٌعتبر األبٌض النمل أما
 فً األبٌض النمل مستعمرات فً المتمثلة الجٌومورفولوجٌة األشكال هذه وتظهر واحد مللٌمتر على

 الصخور ومن التربة من تأخذ النباتات ان فً فٌتمثل الكٌمائٌة التجوٌة فً النبات دور أما. وزائٌر زٌمبابوي
 التً النباتٌة البقاٌا ان كما العضوٌة عناصرها بعض أخرى ناحٌة من تعطٌها ولكنها األمالح من ٌلزمها ما

 الكربون أكسٌد ثانً وبعض العضوٌة األحماض بعض تكوٌن إلى تؤدى البكترٌا بواسطة التربة فً تحلل
 العناصر بعض إذابة على تساعد فإنها بالماء المواد هذه تختلط وعندما النٌترٌك، وحمض النشادر من وقلٌل

 بناء خالل من الصخور تفتٌت على تعمل عدٌدة حفارة حٌوانات توجد .الماء فً تذوب ال التً المعدنٌة
 على تعمل والتً أسترالٌا فً تعٌش التً البرٌة األرانب الحٌوانات هذه من الغذاء، عن البحث أو جحورها

 بالنسبة الحال كذلك والكهوف الحفر من كبٌرة أعداد وجود فً أثارها تظهر بحٌث الرملٌة التربة تفتٌت
 األكوام مالحظتها عند حقا لٌعجب اإلنسان وان. والصخور التربة بتجوٌة ٌقوم الذى األمرٌكً للسنجاب

 بعض تقوم سبق ما إلى وباإلضافة واإلنفاق، للممرات حفره عند الحٌوان ذلك ٌخرجها التً التربة من الكثٌرة
 االنتحاء بكترٌا الحٌوانات هذه بٌن ومن للصخور المكونة المعادن أٌونات مع بالتفاعل المجهرٌة الحٌوانات
 .والحدٌد الكبرٌت مثل المعادن بعض أكسدة على تعمل التً الكٌماوي
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 : األنسان -ج

 الصخور فً والتجوٌة التعرٌة عملٌات وتنظم األرض سطح تشكل التً العوامل اهم احد األنسان ٌعتبر 
 لعب وقد ،(النبات -المناخ)األخرى البٌئٌة العوامل مثل مثلة بسٌط بشكل ولو جٌومورفولوجٌا دورا وٌلعب
 منذ كثٌرة غابات مناطق الصٌنٌون أزال المثال سبٌل فعلى النباتً، الغطاء إزالة خالل من آخر دور البشر
 اآلونة فً المتحدة الوالٌات شرق شمال فً واسعة مساحات األخشاب جامعوا قطع وقد مضت طوٌلة قرون

 منها كبٌرة أقسام فً األصلٌة الصخور ظهرت بحٌث للتربة شدٌد جرف إلى الغابات إزالة أدت وقد. األخٌرة
 عملٌات إلى  باإلضافة الجائر، الرعً عملٌة خالل من النبات على األنسان ٌقضى وعندما وتجوٌتها،
 مثل األرضٌة المواد على الحصول بقصد الحفر عملٌات فً المتمثلة األنسان بها ٌقوم التً األرض استنزاف

 بشقٌها التجوٌة لتأثٌر الصخور من جدٌدة أجزاء تعرٌض إلى البناء أحجار اقتطاعه أدى وقد البناء مواد
 الماء وأبار الطبٌعً والغاز النفط ابأر وحفر المناجم حفر طرٌق عن المعادن عن وبحثه والكٌمائً المٌكانٌكً

 الحاملة الطبقات مواضع إلى الوصول سبٌل فً الصخري الغطاء إزالة إلى بالتبعٌة أدى قد ذلك كل الباطنً
 الجرٌان فً األنسان تحكم وكذلك الجدٌدة المدن وأنشاء الطرق إلقامة األرض تسوٌة إلى باإلضافة. للخدمات
 المجرى أجزاء طول على والترسٌب النحت معدل اختالف عنها ٌنتج الذى السدود بإقامته لألنهار الطبٌعً
 قدرة تعاظم ومع منها الحد أو التجوٌة عملٌات نشاط تجدٌد إلى ٌؤدى وغٌرها النشاطات هذه كل النهري
 واحٌانا هدم كعامل أحٌانا الطبٌعة البٌئة مع التعامل فً األنسان دور ٌزداد التكنولوجً التقدم مع األنسان
 .بناء كعامل أخرى

 :التجوٌة فً المؤثرة العوامل

  :ٌلً آما إجمالها عدٌدة ٌمكن عوامل عدة على التجوٌة، عملٌة ونوعٌة بالتجوٌة، الصخور تأثر سرعة تعتمد

 المعادن المكونة تباٌن إلى ذلك وٌرجع صالبتها لدرجة تبعا كثٌرا الصخور تختلف إذ :الصخور نوعٌة -1
 تتراوح درجات إلى حسب للصالبة المعادن وتقسم. تضاغطها ودرجة لذراتها الالحمة المواد وطبٌعة لها،
 2 صالبته درجة تكون المثال سبٌل على فالجبس ، 01مقٌاس  بموجب صالبتها درجة(  Moh) إلى 0 بٌن

تحتوي  أنها رغم لٌنة معظمها فً الرسوبٌة الصخور وتعتبر. وهكذا 7 والكوارتز 6 البارثولٌن ،5 والكلس
 المواد ضعف بسبب لكنة لٌنا الكوارتز من معظمة ٌتكون الرملً فالحجر أحٌانا، صلبة صخرٌة معادن على

 الجٌومورفولوجٌٌن لدى المعروفة األمور من وان .الكالسٌوم وكربونات الحدٌد أكاسٌد مثل للكوارتز الالحمة
بعملٌات  منها الصلبة حتى الصخور تتأثر حٌث بالتجوٌة، تأثٌرها مقدار فً أثرا الصخور صالبة لدرجة ان

 الصخور قابلٌة فً لون المعادن وٌؤثر. العملٌات لهذه تعرضها مقدار حسب والكٌماوٌة المٌكانٌكٌة التجوٌة
 لونها، حسب المعادن لهذه متساوٌة غٌر تمدد إلى درجات ٌؤدي مما وحرارتها الشمس أشعة المتصاص

 ذوات الصخور تتسخن حٌث بالتجوٌة، الصخور تلك تفكك سرعة على زٌادة ٌساعد سوف الذي األمر
 ذوات الصخور مما فً أوضح بشكل التفكك بعملٌة وتتأثر اكبر بسرعة والجابرو البازلت مثل األلوان الداكنة

 زٌادة تؤدي آما .علٌة الساقطة الشمس معظم أشعة ٌعكس الذي الجٌري والحجر الطباشٌر مثل الفاتحة األلوان
 ٌتركز إذ المختلفة، التجوٌة لعملٌات قد تتعرض والتً الصخور من السطحٌة المساحة زٌادة إلى المفاصل

 فً المفاصل تساعد آما فٌها، الموجودة المفاصل خالل من إلى الصخور باألحماض المحمل الماء دخول
 .خاللها الجلٌد ٌتغلغل إذ والذوبان تعاقب االنجماد عملٌة

 ودرجة كمٌة األمطار بٌن العالقة أي والرطوبة، الحرارة درجة خالل من المناخ دور وٌظهر :المناخ -2
 التجوٌة تزداد والرطوبة الحرارة كلما زادت انه حٌث. التجوٌة عملٌات وتنوع وشدة قٌمة وبٌن الحرارة

 وٌظهر صحٌح، والعكس المٌكانٌكٌة التجوٌة زادت والرطوبة قلت الحرارة وإذا صحٌح، والعكس الكٌمٌائٌة
 فً كٌمٌائٌة نشطة التجوٌة تصبح حٌث والحرارة األمطار كمٌات حسب وتفاوتها التجوٌةعملٌات  تنوع
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 التً األقالٌم فً وتنعدم االستوائً وتضعف اإلقلٌم فً أي واألمطار، الحرارة درجة فٌها تزداد التً المناطق
 وتنشط النوعٌن، من فالتجوٌة المعتدل اإلقلٌم فً أما فً القطبً، أي واألمطار الحرارة درجات فٌها تنخفض
القطبً،  اإلقلٌم فً أي الحرارة درجة فٌها وتنخفض األمطار فٌها تقل التً فً المناطق المٌكانٌكٌة التجوٌة
 تكون حٌث من اثر أخر وللمناخ. الكٌمٌائٌة وتقل المٌكانٌكٌة التجوٌة الحار الصحراوي اإلقلٌم فً وٌنشط
السفوح  على الموجود الماء ٌستطٌع حٌث .فٌها والذوبان االنجماد حدوث تتعاقب التً المناطق فً الصقٌع
 .الصخور ٌفتت جلٌدٌا إسفٌنا وٌكون والمفاصل الشقوق ٌنفذ إلى أن والتربة النباتً الغطاء من الخالٌة

. فوقها الذي ٌسود المناخ نوعٌة على تأثرها خالل من التجوٌة عملٌة فً التضارٌس تؤثر :التضارٌس -3
 ودرجة الشمس ألشعة مقدار تعرضها وكذلك ارتفاعها درجة فً بٌنها فٌما الجبلٌة السفوح تختلف حٌث

 فً زٌادة الى تؤدي المناخ من متنوعة أنماط ظهور االختالفات إلى هذه كل وتؤدي. الرطبة للرٌاح مواجهتها
 على بدورة ذلك وٌؤثر سفوحها انحدار درجة فً التضارٌس وتختلف آما .من التجوٌة خاصة أنواع تأثٌر

 االنحدار الشدٌدة على السفوح التجوٌة المٌكانٌكٌة حدة تزداد إذ. علٌها الموجودة التجوٌة عملٌة سرعة ونوعٌة
 السفوح تلك تبقى بحٌث الخ... التربة األرضً، زحف االنزالق مثل ظواهر فٌها ٌحصل أن ٌمكن والتً
 والتقلص التمدد أو الصقٌع اثر مثل المٌكانٌكٌة التجوٌة لعملٌات معرضة صخورها وتكون التربة من عارٌة
 ٌزٌد األمر الذي السفوح هذه فوق السطحٌة المٌاه جرٌان سرعة وتزداد. الحرارة درجات عن تباٌن الناتج
 من سمٌك غطاء وجود السفوح انحدار درجة قلة وٌتبع .كٌماوٌة تجوٌة السفوح تلك تجوٌة عملٌة من حتى

 الغطاء ذلك وٌقوم المختلفة، التجوٌة عملٌات خالل من األخرى هً نتجت التً الصخور األصلٌة فوق التربة
 احتواء وبسبب ولكن. بالدرجة األساسٌة المٌكانٌكٌة التجوٌة إلى تتعرض أن من صخور من تحته ما بحماٌة

 .علٌها كٌماوٌة تجوٌة قٌام على ٌساعد فان ذلك األغلب، على المٌاه، من كمٌات على التربة تلك

 كلما التجوٌة، عملٌة فٌه تستمر الذي الزمن طال كلما انه الواضح من:التجوٌة عملٌة على الزمن تأثٌر -4
 كانت إذا إال هذه العملٌات، لفعالٌة حد هناك وربما. األرض داخل فً أعمق مسافة إلى الظاهرة توغلت هذه

 .التجوٌة عملٌات مخلفات نقل فً واضحة استمرارٌة هناك

 تعرٌف ٌمكن( Texture) للصخر المتبلورة الوضعٌة بأنه :التجوٌة عملٌة على الصخري النسٌج تأثٌر -5
تستجٌب  معٌنة وضعٌات ففً. زجاجٌا أو الحبٌبات ناعم أو الحبٌبات خشن كونه الصخري أي النسٌج

 أنهما رغم الناعمة الحبٌبات الصخور استجابة تفوق بسرعة التجوٌة لعملٌات الحبٌبات الخشنة الصخور
 المعدنٌة المكونات جمٌع تستجٌب أن بعملٌة التجوٌة نجد أن النادر من انه على متشابهة معادن من ٌتكونان

 .متشابهة بدرجة الصخور فً
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