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      Weatheringالتجوية 

المواد الموجودة في حالة اتزان في القشرة االرضية عند تعرضها للظروف عملية التغير في 

 الناتجة عن تعرضها للماء او الهواء او االحياء.

 وتقسم الى نوعين من التجوية هما: 

      Mechanical Physical weatheringالتجوية الميكانيكية )الطبيعية( -1

                    Chemical weatheringالتجوية الكيمياوية  -2

تشمل جميع عمليات التفتيت بدون تغيير التركيب المعدني للصخور التجوية الطبيعية:  -1

 وتتم هذه العملية من خالل العوامل االتية:

التغيرات في درجات الحرارة : يتم التمدد واالنكماش في الصخور كناتج للتغيرات  - أ

بدرجة حرارة الجو حيث يعمل على تفتيت الصخور المتكونة من اكثر من معدن 

ولكل معدن حالة تمدد وانكماش مختلف ، وهذه التغيرات لها تاثير مباشر في 

رجات الحرارة يعمل على للصخور حيث ان التغير السريع بدالقشرة السطحية 

والتي تؤدي الى تكوين  (exfoliation)تكوين ظاهرة التقشر في كثير من الصخور 

 اغلفة او طبقات صفائحية مختلفة السمك تحيط بالصخرة.

: تحدث هذه الظاهرة في الدول المعتدلة المناخ حيث   (frost)االنجماد او الصقيع  - ب

الشقوق مما يؤدي الى زيادة في الحجم عند االنجماد يتمدد الماء الموجود في 

 وبالتالي يحدث ضغط نتيجة التمدد يؤدي الى تفكك الصخور وتفتيتها.

 plant and animals activitiesفعاليات النباتات والحيوانات  - ت

حيث تقوم الحيوانات بالحفر وتفتيت االرض كما في فعاليات دودة االرض وكذلك 

والعماق مختلفة مما يؤدي الى تفتيت حبيبات  تتغلغل جذور النباتات داخل االرض

 التربة والصخور عند امتدادها.

عوامل فيزيائية اخرى: مثل التهشم والتفتيت الناتج عن تدحرج الكتل الصخرية  - ث

الجبال بسبب الجاذبية االرضية وكذلك الفعل الناتج عن سقوط الكبيرة على سفوح 

فتتها وكذلك نمو البلورات لبعض االمطار والبرد على الصخور الذي يؤدي الى ت

المعادن عن ترسب المحاليل الموجودة في الفواصل والشقوق داخل الصخور مما 

 يؤدي الى ضغط وتفتيت الصخور.

وتتم من فعل الماء والمواد الصلبة والغازية الذائبة او غير الذائبة التجوية الكيميائية : -2

يحدث عند ذوبان ثاني اوكسيد الكاربون والمركبات  في تجوية وتفتيت الصخوركما

العضوية في الماء مما يجعل قدرته على التفتيت اكبر. والتجوية الكيميائية اكثر تعقيدا 
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وشدة من التجوية الفيزيائية وتعمل على تغيير مكونات الصخور االصلية الى مواد 

معادن الفلدسبار الى  اخرى مختلفة عن المواد االصلية المكونة للصخور مثل تغير

معادن الطين او تجوية الصخور الكلسية الى محاليل . وتقسم التجوية الكيميائية الى 

 مجموعات من التفاعالت هي:

عملية االكسدة : وهي العملية التي تنتج عن اتحاد االوكسجين مع المعادن او  - أ

بسبب االلفة بين تتاكسد بسهولة  (FeS2)العناصر في المعادن فمثال معدن البايرايت 

 (Fe2O3.nH2O)الحديد واالوكسجين مما يؤدي الى تكوين معدن الليمونايت 

ويتحرر الكبريت الذي يتحد مع الماء لتكوين محلول ضعيف هو حامض الكبريتيك 

 وهذا يساعد في التحلل الكيميائي للصخور الغنية بالبايرايت.

واذابة الماد بفعل الماء : وتشمل غسل (leaching or solution)عملية الغسيل - ب

والدولومايت وصخور الملح  limestoneفالماء مذيب جيد للمواد فمثال صخور ال

والجبس هي مواد تذوب في الماء اكثر من بقية الصخور وتزداد قابلية الماء لالذابة 

والذي يتفاعل مع  H2CO3فيه كما يحدث مع ماء المطر ليكون  CO2عند اذابة 

 كلس( ليكون بيكاربونات الكالسيوم.)حجر ال Calciteال

CaCO3+H2O+CO2                                     Ca(HCO3)2                                                  

البيكاربونات سريعة الذوبان بالماء وبذلك تنتقل هذه المواد بواسطة المحاليل 

 وضع اخر.والغسل يعمل على نقل المواد من موضع الى م

: وهذه تنتج عن اتحاد الماء مع المركبات لتكوين مادة (hydration) عملية التميؤ - ج

الى  (CaCO4)جديدة تختلف عن المركب االول مثل تحول معدن االنهايدرايت 

 .(CaSO4.2H2O)معدن الجبس 

CaSO4+2H2O                             CaSO4.2H2O                                         

التفاعل يصاحبه زيادة في الحجم نتيجة التمدد والذي يؤدي الى تأثير بصيغة  وهذا

التشقق او التقشر للسطوح الخارجية للصخور ومثال اخر هو التحلل الذي يحدث 

وهو معدن  Al4Si4O10(OH)8الى مادة طينية )معدن الكاؤلونايت(للفلدسبارات 

سليكات االلمنيوم المائية بفعل الماء الحامضي وهذا ارتباط بين التحلل المائي 

 والفعل الميكانيكي.

عموما سرعة التجوية تختلف حسب المواد التي تدخل في تركيب الصخرة وحسب 

الظروف المحيطة. ان المواد المتفتتة تنقل من مكان الى اخر بفعل عوامل متعددة 

التيارات والمد البحري     -4الثالجات    -3الرياح   -2  الجاذبية االرضية -1هي:

 االنهار. -5

 Soil formationتكوين التربة     

عوامل تجوية والتعرية تطلق تسمية التربة على الطبقة العليا المفتتة من الصخور بتأثير مختلف 

طبوغرافية         ال  -3االحياء   -2المناخ   -1وتتكون التربة بفعل تاثير خمسة عوامل هي: 

 الزمن -5المادة االم )الصخور االم(      -4
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تصنف التربة تبعا للعالقة الوراثة بين مكوناتها ومكونات صخور االساس الى نوعين هما 

  sported soilsوالتربة المنقولة  Residual soilsالتربة المتبقية 

تكوين التربة وتبقى في موقع الترب المتبقية : وهي التربة التي تتكون بفعل عوامل  -1

االصلي )صخور االساس( وفي هذه الحالة تحوي الترب نفس المعادن االولية الثابتة 

 الموجودة بالصخور المولدة.

الترب المنقولة: وهي الترب التي نقلت من موقع تكوينها وترسبت من مكان تكونها الى  -2

الصخور التي فوقها في منطقة مكان اخر وبالتالي فهي تختلف في معادنها االولية عن 

 الترسب. وتصنف التربة حسب عامل نقلها الى :

 ترب منقولة بالرياح وتشمل: - أ

وتنشا هذه الترب في الظروف القارة الجبلية او   :  loess soil ترب اللس -1

الناعمة كالرمال والطين والطمى ويمثل الصحراوية وهي خليط من المعادن 

 .نسبة عالية في هذا النوع من التربة Mg,Al,(OH)H2O)يلنايترالمونتمو

وتنتج عن تفتيت التربة او الصخور لتكوين : (sand dunes)رملية الكثبان ال -2

حبيبات منتظمة من الكوارتز وبعض المايكا تنتقل بالرياح والتيارات الهوائية 

لتتوقف وتترسب عند العوائق على شكل كثبان رملية بأشكال مختلفة واحجام 

 مختلفة.

والناتجة عن ترسبات المياه المتحركة في االنهار  الترب المنقولة بالماء: - ب

والبحيرات وهذه تنتج عن فعل الماء بالتفتيت والنقل والترسيب وهذه المواد المنقولة 

من حيث حجم ذراتها من المنبع الى المصب حيث تترسب المواد الخشنة والحصى 

 صب.في المنبع الى المواد الناعمة جدا في الم

وهي تتكون من تدحرج الفتات  :   Gravity soilالترب المنقولة بالجاذبية - ت

الصخري تحت تاثير قوى الجاذبية من قمم الجبال والمرتفعات الى الوديان 

 والمنخفضات وهذه المواد مختلفة من حيث الحجم من المليمترات الى كتل كبيرة.
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