
 

 Geomorphological Processes   :    يةفولوجالعمليات الجيومو

 

  Weathering Processes   عمليات التجويةأوالً:  

 

أو التحول الكيماوي  Disintegrationتعني التجوية التحول الفيزياوي          

Decomposition  .أو كليهما لمعادن الصخور على سطح األرض أو بالقرب منه

األرض أو بالقرب منه أو تحته  كشفة على سطحنإن معظم الصخور والمعادن الم

لصخور. هذه ا فيها مباشرة تكون متواجدة في بيئة ال تتشابه مع البيئة التي تكونت

الصخور النارية والمتحولة التي تكونت في درجات حرارة وضغوط عالية. وخاصة 

لذلك يمكن إيجاز تعريف عملية التجوية بأنها عملية تحول الصخور ومعادنها إلى 

ة ودرجات الرطوبجديدة في بيئتها بفعل  تكون أكثر ثباتا في ظل وضعيات إشكال قد

 البايولوجي. النشاطالحرارة و

والتجوية عملية خارجية ال صلة لها بباطن األرض. وقد عرفها البعض بأنها         

حمل والنقل واالرساب, ولوال لعمليات ال تمهيد الصخورتعمل على عملية ابتدائية 

 ,والنقل من تأدية عملها على الوجه األكمل تد هذه لما تمكنت عوامل الحعملية اإلعدا

تحتاج عمليات التجوية كافة إلى الطاقة الالزمة لقيامها بعملها سواء كان ذلك العمل و

ويهيئ الجو تلك الطاقة من خالل أشعة الشمس وطاقتها أو حيويا,  ميكانيكيا أم كيماويا

ية هي المسئولة عن أي تغيير يحدث في حالة الغالف الحرارية. حيث أن الطاقة الشمس

الغازي الذي يحيط بالكرة األرضية وينعكس ذلك بدوره على فعاليات عمليات التجوية 

 المختلفة. 

ؤول مسوتعتبر عملية التجوية مهمة جدا للحياة على سطح األرض إذ أنها ال 

 رض.الحياة على سطح األالرئيسي عن تكوين التربة التي تعتبر األساس األول لدورة 

بطيئة جدا بصورة عامة بحيث ال يمكن مالحظتها بأنها عمليات التجوية تتميز        

 بصورة مباشرة. وقد أمكن من خالل المباني التي أقامتها الحضارات اإلنسانية األولى

ر معدل التجوية ألنواع الصخور يقدتمعلومات أثرية وتاريخية وما جمع عنها من 

 ة وعلى فترات طويلة.المختلف

 

 أنواع التجوية:

تضم التجوية العمليات الكيماوية والفيزياوية )أو الميكانيكية( التي يستطيع الجو 

من خاللها أن يؤثر على الصخور. ولذلك فهي تقسم إلى التجوية الميكانيكية أو 

جوية تالبعض من المختصين نوعا ثالثا من ال ضيفالفيزياوية والتجوية الكيماوية. وي

وهو التجوية العضوية حيث يناقشون فيه اثر األحياء على الصخور. غير أن عمل 

األحياء هذا ال يتعدى كونه عمال فيزياويا )ميكانيكيا( أو عمال كيماويا ولذلك فمن 

 المستحسن أن تقسم التجوية إلى القسمين األولين فقط.

 



من  إلى مواد اصغر تتفكك الصخور األصليةعلى التجوية الفيزياوية وتعمل  

حيث حجمها, وال يصاحب هذه العملية أي تغير ملحوظ من الناحية الكيماوية أو في 

يماوي تغير التركيب الكفتعمل على  أما التجوية الكيماوية التركيب المعدن للصخور.

هذه العملية. وتحدث هاتان العمليتان بشكل متالزم لوالمعدني للصخور التي تتعرض 

جوية وبذلك فان عمليات الت حيث يصعب فصل تأثير أحداهما عن األخرى.في الطبيعة ب

يما مع البيئة التي توجد فيها, وف داة تكيف الصخور المكونة للقشرة األرضيةتعمل كأ

 يلي توضيح ألنواع التجوية:

  

  :التجوية الميكانيكية )الفيزياوية( -أ

التأثير على الصخور بأساليب  يقوم الجو بوساطة هذه العملية في                  

 ,فيزياوية حيث تتحطم الصخور إلى فتات صخري اصغر حجما من الصخور األصلية

وال يحدث أي تغيير مهما كان بسيطا في التركيب الكيماوي للصخور الناتجة. ويلعب 

هذا النوع من أنواع التجوية دورا مهما في زيادة المساحة السطحية للفتات الصخري 

ن تحطم الصخرة األصلية, األمر الذي يزيد من احتماالت تعرضها إلى الناتج ع

الكيماوية. ويمارس الجو دوره الفيزياوي  جويةة األخرى وخاصة التجويعمليات الت

 بأساليب متعددة يمكن إجمالها باالتي:

 

 تأثير التمدد والتقلص على التجوية: -1

عن بعضها البعض, كما أن الزيادة في إن المعادن لها معامالت تمدد مختلفة            

الحجم نتيجة للتمدد تختلف بين صخر وأخر بعد التسخين. والصخور عدة معادن وهذه 

 راطف, وهذا التفاوت في التمدد يؤدي إلى إنرالمعادن تتمدد بشكل مختلف من معدن ألخ

تعد قليال ب, وبعد التقلص ال تعود إلى مكانها بل تتقلالمعادن الن قوة التماسك بينها 

وهذا يؤدي إلى إحداث فراغات في الصخور مما يزيد التجوية الميكانيكية. أي الذي 

ؤدي إلى يوالتفاوت في البداية قد  ص,يؤثر على التجوية هو التفاوت في التمدد والتقل

أن الصخور بصورة عامة تتلقى كما (.  Frittingانفراط أو انفصال في الصخر ) 

فان الطبقة العليا هي التي تسخن أوال كذلك هي التي تبرد  الشمس من األعلى لذلك

أوال, أما الطبقة السفلى فتكون الحرارة فيها اقل وعندما تبرد ال تبرد بسرعة, وهكذا 

كلما زادت األعماق في هذه الحالة تتفاوت درجات الحرارة في طبقات الصخر كلما 

مدد لصخر, وبالتالي عندما تتانخفضنا لألسفل, أي أصبح لدينا نطاقات حرارية في ا

الطبقة العليا فإنها تختلف في تمددها عن الطبقات التي أسفلها, وهذا يؤدي إلى تفاوت 

في التمدد واالنكماش الناتج عن التبريد والتسخين بين كل طبقة وأخرى مما ويؤدي 

طبقة  وهكذا تنفصل كل , وتفتت الصخر,إلى انفصال أفقي عن الطبقات التي تحتها

األخرى وهذا يؤدي إلى وجود مفاصل أفقية أو دائرية. وبالتالي فان المنطقة التي  عن

تتأثر بذلك تتحول إلى طبقات صخرية من نفس النوع وفي هذه الحالة فان الطبقة 

األولى تنسلخ عن الطبقة الثانية وتفقد تماسكها مع بقية الكتلة الجبلية ومع مرور الزمن 

شكل كتل كبيرة, وهكذا تنسلخ كل الكتل الصخرية. وفي تنتزع الطبقة العلوية على 

بالزوال الدائري أو يسمى وهذا ما  بهذه الطريقة يتالشى كامال قد النهاية فان جبال



ال تتفتت يكون اصلب جزء في الصخر ودون  قلب الصخورللصخور, ويبقى  التقشير

 .بشكل كبير يتأثر بعوامل التفت

 

 تأثير الحرارة والرطوبة: -ب

 

نوع وشدة عمليات التجوية المختلفة. إذ وتحدد درجة الحرارة وكمية األمطار        

والتشقق والتقشر  Frettingتتعرض الحبيبات المعدنية واألسطح الصخرية إلى التفتت 

Exfoliation  بسبب االختالفات الحرارية اليومية الشديدة, وما تؤدي إليه من تفاوت

لمعدني. أما الرطوبة سواء كانت متوفرة على شكل مطر في معدالت التمدد والتقلص ا

أو ندى, فإنها تعمل, أيضا, على إضعاف الصخر كيماويا وميكانيكيا معتمدة في ذلك 

ومعدل تركيز المطر أو حجم قطراته المائية. فالمعادن  PHعلى نسبة الحموضة 

لمثال, يصبح ل االمختلفة تتحلل في ظروف حمضية مائية متفاوتة: فاأللمنيوم على سبي

, في حين يصبح 4في الماء عن  PHأكثر تأثرا بعملية اإلذابة من السيلكا إذا قل معدل 

, وذلك على عكس السيلكا التي 9 – 5غير قابل للذوبان إذا تراوح هذا المعدل ما بين 

تزيد قابليتها للذوبان في هذا المعدل. أما الحديد فان قابليته للذوبان تزيد بحوالي 

 .5.5عنها إذا كان المعدل  6في الماء  PHمرة إذ بلغ معدل  111111

وال يمكن الفصل بين تأثير كل من درجة الحرارة والرطوبة في إضعاف         

الصخر. إذ تزيد فعالية التجوية الكيماوية بحوالي الضعف أو الثالثة أضعاف لكل 

خفاض درجة حرارة ارتفاع في درجة الحرارة يعادل عشر درجات مئوية كما أن ان

 زداديالماء إلى ما دون نقطة التجمد يزيد من نشاطه الميكانيكي. ففي حالة تجمد الماء 

. اهشققيو هافتتمما يضغط على الصخور وي %9بنسبة  الصخرية حجمه في الفراغات

م ْ  22 –عند درجة الحرارة  ر في الصخورالمحصورالمتجمد و وقد يصل ضغط الماء

 مربع.طن / قدم  2111إلى 

من ناحية أخرى, يمكن أن تؤدي األمطار إلى انجراف التربة وانكشاف الصخر        

أو تعرية  Splash erosionلعوامل الجو مباشرة بفعل ما تقوم به من تعرية متناثرة 

. وتعتمد األمطار في نشاطها Channel erosionأو قنوية  Sheet erosionطبقية 

ومدة األمطار وكذلك على نوعية   Kinetic energyالحتي على طاقتها الحركية 

ويمكن أن يؤدي ضغط قطرات المطر إلى رفع بة, الغطاء النباتي وتماسك حبيبات التر

فتت مما يساهم في ت حبيبات التراب لعلو قدمين في الهواء ونقلها لمسافة خمسة أقدام

 . الصخور

 

خور لتجوية وتفتت الصفي التأثير على ا التغيرات في درجات الحرارة أما دور 

واضح الى حد اآلن. إذ يحدث أن تتعرض الصخور في المناطق غير ما زال فانه 

الجوفية وشبة الجوفية إلى التسخين الشديد أثناء النهار جراء تعرضها إلى أشعة الشمس 

تتمدد  خورصال هذهالمعادن ألمكونه ل , فانولكونها جردا خالية من الغطاء النباتي

على التقلص,  درجات الحرارة في أثناء الليل ويعمل انخفاض. وتةبدرجات متفا



خور للص وبالنظر إلى عدم تساوي معامالت التمدد والتقلص هذه لكل المعادن ألمكونه

 فان تكرار هذه العملية يؤدي إلى تفكك الصخور وتحطيمها.

  

ا متلعب التغيرات في درجة الحرارة دورا آخر في عملية تحطيم الصخور عندو 

نتيجة تعرض الطبقة العليا من الصخور إلى   exfoliation يحدث نوع من التقشر

ء م عليها أن تنفصل عن بقية أجزاتالتغيرات اليومية في درجات الحرارة األمر الذي يح

الصخرة  الواقعة أسفلها والتي ال تتأثر بالدرجة  نفسها بالتغيرات الحاصلة في درجات 

 لعملية انفصال قشور صخرية بشكل صفائح رقيقة تتساقطالحرارة. وينتج عن هذه ا

تتأثر الصخور النارية بهذه العملية أكثر من الصخور الرسوبية . وعند أسفل المنحدرات

 الن معظم الصخور الرسوبية كانت في األصل صخورا نارية مرة بهذه العملية. 

 السطح إلى الداخلإن الصخور ليست جيدة لتوصيل الحرارة, وان انتقال الحرارة من 

يكون قليال, وبالتالي ال تتمدد األسطح الداخلية بنفس تمدد وتقلص السطوح الخارجية 

 وهذا يؤثر على مدى انفراط وتكسر الصخر.

 

( تجربة كان الهدف Griggsجرجز ) الجيومورفولوجي  لقد أجرى الباحث  

ثالثة  ر جرجزالتسخين والتبريد إلى تفتيت الصخر. واحض يؤديمنها معرفة كيف 

دقائق  5م لمدة  5 141على درجة حرارة  وقام بتسخينهاقطع صخرية من الجرانيت 

 11ة دلم 5 01داخل فرن وبعد ذلك برد القطع الصخرية الثالثة على درجات حرارة 

لم يظهر علية أي  خرسنوات ولكن الص 0مرة في مدة  59411دقائق وكرر العملية 

رجز ج هكذا الحظو ,ت خطاء النظرية وهذه يحتاج لتفسيرإذا في هذه الحالة اثب, تفتت

عاد العملية في جو آخر واحضر نفس الصخور وسخنها وبردها بواسطة التغطيس ألما 

م تحت الصفر,  5 12( ساعات في جو درجة حرارته 6التبريد لمدة )وكان بالماء 

مرة   5111ية م , وكرر العمل 5 21ه تدرجة حرار في ماء لمدةلمدة ساعة والتسخين 

ولم يحدث أي تغيير على الصخر. ولكن بعد ذلك وقبل بدء تسخين الصخر وضعة في 

محلول من الماء وسلفات الصوديوم وبعد أن نقع الصخور في هذا المحلول وسخنها 

وبعد ذلك تفتت الصخر وانفرط. وهذا يدل  ط,مرة فق 42وبردها بالماء كرر العملية 

كية لوحدها بل تتداخل العمليات الميكانيكية والكيماوية. على عدم وجود تجوية ميكاني

حوامض وهذه المواد الكيماوية تساهم في تفتت السيد واكاالماء والت عوامل لأي دخ

الصخر بدليل تجربة جرجز, والتي دلت على تداخل التجوية الميكانيكية والكيماوية 

 مع بعضهم البعض في تفتت الصخور. 

 لميكانيكية الناجمة من التغيرات في درجات تشتد عملية التجوية ا

 

  :اثر الصقيع -ج

جم الماء إذا يزداد ح, ة تأثيراكييه الميكانيجويعتبر الصقيع من أكثر عوامل الت 

من حجمه السابق. فلو فرضنا أن هذا الماء كان محصورا  %9عند تجمدة  إلى حوالي  

بوصة  1كل باوند على  2111في مكان ما فانه سوف يولد ضغطا يصل إلى حوالي 

أن يؤدي تجمد الماء الموجود ي مربع. ومن الطبيع سم 1كل  على كغم 125أو مربعة,  



داخل المفاصل والشقوق أو المسامات الموجودة داخل الصخور إلى زيادة الضغط 

والى تحطيم تلك الصخور إلى قطع صغيرة. ويؤدي تعاقب عملية االنجماد والذوبان 

ق الموجودة بين الصخور حتى تتكسر بعد ذلك إلى كتل منفصلة. إلى توسيع الشقو

ويتركز اثر الصقيع بصورة خاصة في مناطق العروض   الوسطى والعالية وكذلك 

اد كرار عملية االنجمتفوق االرتفاعات العالية, حيث تسمح ظروف الحرارة السائدة ب

ب كثرة لصخور النارية بسبثر الصخور الرسوبية بهذه العملية أكثر من اتأوالذوبان. وت

تتحول الصخور من جراء هذه العملية إلى حطام والمفاصل والشقوق والفراغات فيها, 

صخري ذي جوانب حادة. ويظل ذلك الحطام الصخري في مكانه إذا كان موجودا فوق 

أشكاال ا نمكو المنحدراتتجمع عند أسفل يو تساقط المفتتات, تمنطقة ذات انحدار قليل

 .  Screeأو    Talusالشكل تعرف باسم التالوس مخروطية 

 

 اثر إزالة الضغط: -د 

, والتمدد ال يحصل بصورة متكافئة بل يحدث للصخور عند إزالة الضغط يحصل تمدد

بصورة تدريجية ويتبعها تشقق في الصخر, مثل المناطق التي   كانت مغطاة 

لجليد عنها, مما أدى إلى بالجموديات ) الجليد ( حدث بها خدوش وشقوق بعد زوال ا

تصدعها على شكل تجوية ميكانيكية, ونفس الشيء ينطبق على المناطق التي كانت 

مغطاة بالبحار. هذا ويؤدي تناقص الضغط المسلط على الصخور بسبب تعرضها 

للتعرية وإزالة الطبقات العليا منها إلى حدوث نوع آخر من التقشر إذ تظهر المفاصل 

 الصخور األمر الذي يعرضها إلى المزيد من تأثير التعرية.  والشقوق بوضوح في

 

 التمدد الناتج عن التغيرات الكيماوية والنمو البلوري: -هـ

  

تكون من جراء بعض العمليات الجوية الكيماوية التي تتعرض لها الصخور وي    

 نأنواع جديدة من المعادن التي تكوتتكون عمليات ترطيب,  ة إذا رافق ذلكوخاص

. رواكبر حجما من المعادن األصلية األمر الذي يؤدي إلى حدوث تفكك لمكونات الصخ

وهناك نوع آخر من التمدد الذي يحصل للصخور نتيجة تغلغل البلورات الملحية داخل 

المسامات الموجودة بين ذرات الصخور. وتسود هذه الحالة في المناطق الجافة وشبة 

مو معادن ملحية اكبر حجما نتيجة لعمليات كيماوية الجافة بدرجة رئيسة حيث يؤدي ن

ة لذرات تلك الصخور. وتحدث هذه العملية أيضا عندما يرتفع حمإلى تحطيم المواد الال

الماء الجوفي خالل مسامات الصخور نحو األعلى بموجب الخاصية الشعرية حيث 

ي ء الجوفيتبخر في النطاق األعلى الجاف من الصخور الذي يقع فوق مستوى الما

الملحية  من أمالح داخل المسامات الصخرية. وبنمو تلك البلورات هتاركا ما يحمل

ة لذرات الصخور وتتقشر طبقات منها بسبب التمدد الحاصل في حمتتفكك المواد الال

حجم البلورات الملحية. ومن أهم المعادن الملحية التي تتسبب في هذه العملية هي 

 .الصوديوم (الجبس والهاليت ) كلوريد 

 

 التجوية الكيماوية: -ب



 

تظم التجوية الكيماوية مجموعه من التفاعالت المعقدة التي تقوم بها مواد مختلفة   

كالماء واألوكسجين وثاني أكسيد الكربون والحوامض والمواد العضوية. وتعمل هذه 

 ي. اوالمواد عند تأثيرها على الصخور إلى تغيير وتبديل المعادن وتركبها الكيم

 ينتج من معظم العمليات الكيماوية للجو تغييرات تشمل: و

 .رزيادة في الحجم الذي يؤدي بالتالي إلى زيادة الضغط الداخلي للصخو -1

 تقليل في كثافة المعادن. -2

 ذرات ذوات أحجام صغيرة ينتج عنها زيادة في المساحة السطحية.  -0

 .أحيانا مواد أكثر استقرار -4

 تقال.مواد أكثر قدرة على االن -5

تعتبر الزيادة في المساحة السطحية ) البينية ( ذات أهمية خاصة إذ بموجبها سوف و

يط الغازي أو السائل المجاور لها حيزيد معدل التفاعل بين مواد الصخور وبين الم

وتعتبر التجوية الكيماوية وعلى نطاق األرض كلها أكثر فعالية من التجوية الميكانيكية 

يبدو هذا النوع من التجوية مسيطرا تماما في بعض األقاليم التي في تحطيم الصخور. و

 ترتفع فيها درجات الحرارة مع زيادة في كمية األمطار.

 ضم التجوية الكيماوية عدة عمليات هي:وت

  Solution  عملية الذوبان -1

تأتي عملية الذوبان كمرحلة أولى في التجوية الكيماوية, حيث تظهر هذه            

ية أثناء جريان الماء أو عندما يقوم الماء باالحاطة بذرات الصخور بشكل غشاء العمل

الذوبان على كمية الماء الذي يمر فوق سطوح الذرات وكذلك  ةتعتمد عمليورقيق. 

على قابلية الذوبان للذرات الصخرية نفسها. فعلى سبيل المثال يكون ملح الطعام ذا 

قي ولذلك فانه ال يظل موجودا في القشرة األرضية إال قابلية عالية للذوبان في الماء الن

في المناطق الجافة. وتكون قابلية الجبس على اإلذابة اقل منه وكذلك الحالة بالنسبة إلى 

الكاربونات. وتعتبر عملية الذوبان ذات أهمية قليلة في التجوية الكيماوية فيما عدا 

طح األرض, غير أنها تلعب دورا حاالت نادرة عندما تنكشف الصخور الملحية على س

ن عمليات تجوية أخرى وخاصة عملية التحليل المائي عهاما في نقل المنتجات المتخلفة 

 وعملية التكربن.

  Hydrolysis  عملية التحلل المائي -2

تعني هذه العملية التفاعل الكيماوي الذي يجري بين الماء ومعادن الصخور.              

التفاعل حيثما يوجد اتصال بين المعادن الصخرية وبين الماء  يحدث هذا النوع منو

الذي قد يكون ماء نقيا. وتعتبر هذه العملية من أهم عمليات التجوية الكيماوية بسبب 

تأثيرها على الفلسبار وهو المكون الرئيسي لمعظم المعادن الصخرية حيث يدخل الماء 

جديدا. وتعد الحالة التي تحصل  إلى التركيب الذري للمعدن الصخري مكونا معدنا

سبار إذ يتمثل الفد, مثاال جيدا على هذا النوع من التفاعل الكيماوي زلمعدن االرثوكلي

الذي يؤلف بدوره احد المعادن التي تحتويها  زبصورة نموذجية في معدن االرثوكلي

 ترانيت. حيث يتفاعل االرثوكليس مع الماء الذي يحتوي بدوره على كمياجصخور ال



من حامض الكاربونيك فينتج عن التفاعل معدن جديد هو الكاؤولين كما في المعادلة 

 :التالية

4 (OH4) + 4H SiO 5O2 Si2O           Al2+9H 3CO 2+ 2H 8O3 2k Al Si

)                                        3+ 2K (HCO 

 

لين +حامض السيليسيك + االرثوكليس + حامض الكاربونيك +الماء         الكاؤو

 بيكاربونات البوتاسيوم 

رانيت النارية الصلبة إلى الكاؤولين وهو جال وروبذلك فقد تحول احد معادن صخ       

معدن ال يستطيع مقاومة عوامل التعرية وخاصة المياه الجارية األمر الذي يجعل 

ت بهذه الطريقة ية. وتكونولوجلهذه العمليات الجيومورف الصخرة كلها غير مقاومة

 معظم معادن الطين وذلك الن الفلسبار شديد االنتشار بين الصخور.

 

  Hydrationة(: االماه)  عملية الترطيب -3

تحدث هذه العملية عندما تتحد جزيئات الماء مع التركيب الكيماوي لواحد أو            

إلى التغير أكثر من معادن الصخور. حيث يزداد حجم المعادن تبعا لذلك, إضافة 

الكيماوي الذي يحصل عليها. وخير مثال على ذلك ما يحدث عن تحول معدن 

 :بعد ترطيبه إلى الجبس كما في المعادلة التالية    anhydriteاالنهايدرايت 

                              O2.3H3 O2O           Fe2+ H 4CaSO 

          الجبس            ماء + انهايدرايت                        

هذا النوع من التجوية الكيماوية ما يحصل عند ترطيب  لىومن األمثلة المعروفة ع

 معدن الهمياتايت إذ يتحول إلى معدن الليمونايت كما في المعادلة التالية:

O                     2.3H3 O2O             Fe2+ 3H 32FeO          

 هيماتايت + ماء        ليمونايت                         

 ) احمر اللون(             ) اصفر اللون (                      

  

من حجم المعادن الصخرية ويؤدي هذا التغير في الحجم  تزيد عملية الترطيب       

هذه تتأثر الصخور النارية بوإلى تحطيم الصخور بسبب زيادة التضاغط بين ذراتها. 

ملية أكثر من الصخور الرسوبية فيما عدا بعض الصخور الرملية التي تحتوي على الع

المايكا بكثرة إذ تتأثر هذه بعملية الترطيب وتتحول الصخور الرملية بعدها إلى ذرات 

منفصلة. وتحضر هذه العملية من سطوح المعادن الصخرية لكي تصبح أكثر قابلية 

وان لرجع أالتو خرى مثل التأكسد أو التكربن.على التأثر بالعمليات الكيماوية األ

        الجاف إلى الجميلة المتباينة للصخور في المناطق ذوات المناخ الجاف وشب

  .عملية الترطيبفي الصخور إلىالحديد تعرض 

 

 

 

  Carbonationعملية التكربن ) التفاعل أاليوني (  -4



 

الصودا والبوتاس وغيرها من تتحول بعض المعادن الصخرية مثل الجير و و        

 ,االكاسيد القاعدية إلى كاربونات بوساطة حامض الكاربونيك في الماء أو في الهواء

يعتبر ثاني اوكسيد الكربون مصدر تكوين حامض الكاربونيك ويوجد هذا في هواء و

التربة وكذلك في الغالف الجوي حيث يتكون حامض الكاربونيك عند ذوبان هذا الغاز 

. وتكون لهذا الحامض القابلية على مهاجمة الصخور التي تحتوي معادنها على بالماء

ب هذه تذو, حيث عناصر الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم

العناصر بحامض الكاربونيك فتتحول إلى كاربونات ذات قابلية كبيرة على الذوبان. 

ونيك الحجر الجيري حيث يتحول إلى حامض الكاربعلى ويهاجم الماء الذي يحتوي 

بيكاربونات تكون قابلية ذوبانها اكبر بمرات عديدة من قابلية اإلذابة للحجر الجيري 

 كما في المعادلة التالية: 

                       2 )3Ca( HCO2                O + CO2 + H3 CaCO  

ي اوكسيد الكربون                 كاربونات الكالسيوم ) الحجر الجيري ( + ماء + ثان

 بيكاربونات الكالسيوم

 

هذا وتنتقل البيكاربونات وهي ذائبة في الماء تاركة المواد األخرى التي ال تذوب     

فيه بالسرعة نفسها في مكانها. وقد تكونت بهذه الطريقة معظم األشكال الكارستية 

أنواع أخرى من الحوامض والكهوف. ويزداد تأثير حامض الكاربونيك من خالل 

العضوية الموجودة في التربة والناتجة من تحلل المواد النباتية بالدرجة األساسية 

وتهاجم األحماض العضوية الموجودة في التربة الفلسبار أثناء الفصل المطير وتكون 

 نواتج ذلك مهمة في عملية النمو النباتي.

 

  Oxidationعملية التأكسد ) االكسده (  -5

تحدث هذه العملية عندما يتحد األوكسجين الموجود في الغالف الجوي مع           

المعادن المكونة للصخور وعلى الرغم من سعة انتشار هذا النوع من التجوية الكيماوية 

 اال أن أهميتها قليلة. 

 

 التجوية الكيماوية العضوية: -6

يث ألقاليم المناخية الرطبة حتوجد األحياء في التربة بكميات هائلة وخاصة في ا         

مليون  14 – 2طن في الهكتار الواحد. وتحتوي التربة بين  41 – 01تقدر بحدود 

رف تعتكون مادة معقدة نشاط البكتيريا وينتج عن وجود  ,مكعبسم  1كل  بكتريا في

. وتذوب هذه في الماء الذي يكون بشكل حامض التركيز humusبالمواد العضوية 

حيث تتحول حتى  ,وره بمهاجمة السيليكات الموجودة في الصخورويقوم هذا بد

محاليل غروية يسهل على الجذور إلى بلة للذوبان فيا بهذه الطريقة االمعادن غير الق

 امتصاصها.

 

 : (النشاط الحياتي) التجوية البايولوجية -ج



ال انه من إة وكيماوية ئييمكن تقسيم التجوية البايولوجية إلى تأثيرات فيزياو       

بر مهمة في الوقت الحاضر, تعتالمالئم دراسة كال النوعين مع بعضهما, ذلك ألنها 

ها تسالم يتم در التجوية إال انهوبالرغم من أن العمليات التي تنطوي عليها مثل هذه 

ند الكالم بشكل بسيط وذلك ع ودرس التأثير الفيزيائيبشكل واف حتى الوقت الحاضر. 

قوم به جذور النباتات إضافة إلى تأثير الحيوانات التي تعمل على حفر عن الدور الذي ت

األرض كما يشار إلى التأثير الكيماوي الحياتي عند التكلم عن ظاهرة اقتناص بعض 

  ( Chelation)ايونات المعادن

على أن التأثير الرئيسي للنباتات والحيوانات يظهر في زيادة ثاني اوكسيد          

التربة وذلك من خالل عملية التنفس, حيث يزداد هذا الغاز إلى بضعة  الكربون في

أضعاف ما هو عليه في الغالف الغازي, لذلك أصبح الدور الذي يقوم به ثاني اوكسيد 

 الكربون يأتي عن طريق الغالف الحياتي وليس عن طريق الغالف الغازي.

ن تفاعل مع ايونات المعادوباإلضافة إلى ما سبق تقوم بعض الحيوانات المجهرية بال

 المكونة للصخور ومن بين هذه الحيوانات بكتريا االنتحاء الكيماوي 

(Chemotropic bacteria)  التي تعمل على أكسدة بعض المعادن مثل الكبريت

تكون  ( Guano )والحديد. وباإلضافة إلى ذلك فان الكوانكو ) فضالت الحيوانات ( 

لصخور الجيرية. إن هذه التأثيرات وغيرها قد أثبتت على في الواقع قادرة على تجوية ا

ء يمكن لألحياو أنها أكثر أهمية في عملية التجوية مما كان معروفا عنها في السابق.

أن تتسبب في تحطيم الصخور ميكانيكيا بطرق مختلفة إذ تتمكن جذور النباتات أن 

وال  يع تلك الشقوق.تتغلغل داخل شقوق الصخور ويساعد نمو تلك الجذور على توس

ة فقط بهذه العملية بل تقوم بها حتى جذور النباتات الصغيرة رتقوم جذور األشجار الكبي

تقوم حيوانات اإلنفاق أيضا بتحطيم المواد الصخرية عندما تقوم بحفر وكالحشائش. 

التي تقوم بابتالع التربة من اجل الحصول  earth wormsممراتها مثل دودة األرض 

ويوجد من هذه الدودة في األرض الخصبة بحدود مليون واحدة في االيكر  ,ئهاعلى غذا

 طن متري من التربة في العام الواحد. 51وتستهلك هذه الدودة لغذائها حوالي  ,الواحد

ان و على تجوية التربة والصخور. السنجاب األمريكي مثلحيوانات األنفاق  كما تعمل

كوام الكثيرة من التربة التي يخرجها ذلك الحيوان الا اإلنسان ليعجب حقا عند مالحظتها

 عند حفره للممرات واإلنفاق.

قام كل من اإلنسان والحيوان وما زاال ونتيجة لحركتهما فوق سطح األرض           

 %6بطريقة ميكانيكية. كما ويحرث اإلنسان في العام الواحد حوالي بتفتيت الصخور 

من خالل الغطاء النباتي, فعلى سبيل  آخر ورمن سطح األرض. وقد لعب البشر د

المثال أزال الصينيون مناطق غابات كثيرة منذ قرون طويلة مضت وقد قطع جامعوا 

الواليات المتحدة في اآلونة شمال شرق لند في جاألخشاب مساحات واسعة في نيوان

صلية ألالصخور ا األخيرة. وقد أدت إزالة الغابات إلى جرف شديد للتربة بحيث ظهرت

واسعة  مناطقفي حرفة التعدين  فقد عرضوتجويتها كما ساهمت  في أقسام كبيرة منها

 عوامل التجوية.  كأحد من القشرة األرضية

 

 العوامل المؤثرة في التجوية: 



ديدة عوامل ع عدة على ,ونوعية عملية التجوية ,تعتمد سرعة تأثر الصخور بالتجوية

 :كما يلييمكن إجمالها 

 

 لصخور:نوعية ا -1

 

دن اإذ تختلف الصخور كثيرا تبعا لدرجة صالبتها ويرجع ذلك إلى تباين المع    

حسب معادن التقسم ولذراتها ودرجة تضاغطها.  حمةوطبيعة المواد الال المكونة لها,

, 11إلى  1تراوح بين ( للصالبة إلى درجات تMohدرجة صالبتها بموجب مقياس ) 

 6 زوكليث, االر0والكالسايت  2درجة صالبتة فالجبس على سبيل المثال تكون 

الصخور الرسوبية في معظمها لينة رغم أنها تحتوي على  عتبر. وتوهكذا 7والكوارتز 

فالحجر الرملي يتكون معظمة من الكوارتز لكنة لينا  أحيانا, معادن صخرية صلبة

 وم. يللكوارتز مثل أكسيد الحديد وكاربونات الكالس حمةالمواد الالضعف بسبب 

 

لدرجة صالبة الصخور  نوان من األمور المعروفة لدى الجيومورفولوجيين ا 

مليات بع منها الصلبة حتى أثرا في مقدار تأثيرها بالتجوية, حيث تتأثر الصخور

 ويؤثر لونلهذه العمليات. ها عرضحسب مقدار تجوية الميكانيكية والكيماوية تال

مما يؤدي إلى درجات ة الشمس وحرارتها متصاص أشعة الصخور القابليفي معادن ال

األمر الذي سوف يساعد على زيادة حسب لونها, لهذه المعادن  يةتمدد غير متساو

تتسخن الصخور ذوات األلوان الداكنة مثل بالتجوية, حيث  سرعة تفكك تلك الصخور

ابرو بسرعة اكبر وتتأثر بعملية التفكك بشكل أوضح مما في الصخور جالبازلت وال

مثل الطباشير والحجر الجيري الذي يعكس معظم أشعة الشمس  لفاتحةات األلوان اذو

 الساقطة علية. 

تؤدي زيادة المفاصل إلى زيادة المساحة السطحية من الصخور والتي قد كما     

إذ يتركز دخول الماء المحمل باألحماض إلى , المختلفة جويةتتعرض لعمليات الت

كما تساعد المفاصل في عملية تعاقب , موجودة فيهاالصخور من خالل المفاصل ال

 الجليد خاللها.  لغلاالنجماد والذوبان إذ يتغ

 

 المناخ:  -2

ويظهر دور المناخ من خالل درجة الحرارة والرطوبة, أي العالقة بين كمية         

ت كلما زادحيث انه األمطار ودرجة الحرارة وبين قيمة وشدة وتنوع عمليات التجوية. 

الحرارة والرطوبة تزداد التجوية الكيميائية والعكس صحيح, وإذا قلت الحرارة 

ة تنوع عمليات التجويويظهر والرطوبة زادت التجوية الميكانيكية والعكس صحيح, 

وتفاوتها حسب كميات األمطار والحرارة حيث تصبح التجوية كيميائية نشطة في 

عف وتض االستوائيمطار, أي في اإلقليم المناطق التي تزداد فيها درجة الحرارة واأل

أما  ,في القطبي وتنعدم في األقاليم التي تنخفض فيها درجات الحرارة واألمطار أي

طق التي التجوية الميكانيكية في المنامن النوعين, وتنشط فالتجوية  اإلقليم المعتدلفي 

اإلقليم في  ينشطو, قليم القطبياالتنخفض فيها درجة الحرارة أي في وتقل فيها األمطار 



 يث تكونأخر من حوللمناخ اثر  الكيميائية.وتقل الصحراوي الحار التجوية الميكانيكية 

ع الماء يستطي حيث الصقيع في المناطق التي تتعاقب حدوث االنجماد والذوبان فيها.

المفاصل الشقوق و إلىالموجود على السفوح الخالية من الغطاء النباتي والتربة أن ينفذ 

 يفتت الصخور.ويكون إسفينا جليديا 

     

 

 التضاريس:  -3

تؤثر التضاريس في عملية التجوية من خالل تأثرها على نوعية المناخ الذي  

قدار ا في درجة ارتفاعها وكذلك منهلف السفوح الجبلية فيما بيتختيسود فوقها. حيث 

هذه االختالفات  تعرضها ألشعة الشمس ودرجة مواجهتها للرياح الرطبة. وتؤدي كل

 إلى ظهور أنماط متنوعة من المناخ تؤدي تاى زيادة في تأثير أنواع خاصة من التجوية. 

كما وتختلف التضاريس في درجة انحدار سفوحها ويؤثر ذلك بدورة على سرعة     

ونوعية عملية التجوية الموجودة عليها. إذ تزداد حدة التجوية الميكانيكية على السفوح 

االنحدار والتي يمكن أن يحصل فيها ظواهر مثل االنزالق األرضي, زحف الشديدة 

التربة وتكون صخورها معرضة  من التربة... الخ بحيث تبقى تلك السفوح عارية

لعمليات التجوية الميكانيكية مثل اثر الصقيع أو التمدد والتقلص الناتج عن تباين 

ية فوق هذه السفوح األمر الذي السطح هدرجات الحرارة. وتزداد سرعة جريان الميا

 يزيد حتى من عملية تجوية تلك السفوح تجوية كيماوية. 

فوق الصخور  من التربةسميك غطاء بع قلة درجة انحدار السفوح وجود توي    

ك الغطاء ذلقوم يو ,مختلفةالتجوية الاألصلية التي نتجت هي األخرى من خالل عمليات 

تجوية الميكانيكية بالدرجة األساسية. التتعرض إلى بحماية ما تحته من صخور من أن 

لكن وبسبب احتواء تلك التربة على كميات من المياه, على األغلب, فان ذلك يساعد و

 على قيام تجوية كيماوية عليها. 

 

   تأثير الزمن على عملية التجوية: -1
لت وغعملية التجوية, كلما ت همن الواضح انه كلما طال الزمن الذي تستمر في  

هذه الظاهرة إلى مسافة أعمق في داخل األرض. وربما هناك حد لفعالية هذه العمليات, 

 إال إذا كانت هناك استمرارية واضحة في نقل مخلفات عمليات التجوية.

  

 :النسيج الصخري على عملية التجوية تأثير -2

( بأنه الوضعية المتبلورة للصخر Texture) يمكن تعريف النسيج الصخري  

كونه خشن الحبيبات أو ناعم الحبيبات أو زجاجيا. ففي وضعيات معينة تستجيب  أي

عمليات التجوية بسرعة تفوق استجابة الصخور الناعمة لالصخور الخشنة الحبيبات 

على انه من النادر أن نجد بعملية  ونان من معادن متشابهةكالحبيبات رغم أنهما يت

 دنية في الصخور بدرجة متشابهة. التجوية أن تستجيب جميع المكونات المع

 

 نتائج عملية التجوية :



من عمليات التجوية التي مر  أكثر أوعملية واحدة بفعل  يتكون الغطاء الصخري    

شرحها فيما تقدم. ويعني هذا الغطاء الحطام المفكك الذي يتكون من الصخور والمعادن 

 لبة غير المتفككة التيالص تحللها والذي يغطي بدورة الصخورفي مختلف مراحل 

الغطاء الصخري المفكك  يسمى هذاوفي الغالب   bed rock األصليةتعرف بالصخور 

ثل الثالجات م هوالعملية التي قامت بنقلة وارسابيتفق  اسمب أخر إلى الذي ينقل من مكان

مائية ناتجة عن ترسيب  أو... الخ ولذلك فهناك رواسب طموية  واألنهاروالرياح 

ناتجة لارواسب اللويس والكثبان  وورواسب جليدية ناتجة عن ترسيب الجليد  األنهار

قليال في  إاليتحرك  أنيبقى هذا الغطاء الصخري المفكك دون و عن عمل الرياح.

ت الغابا أقاليمالمناطق السهلية المستوية وفوق قمم الهضاب المسطحة وكذلك في 

  .ذوات التربة المتجمدة األقاليمي الكثيفة وف

 

 : الناتجة عن التجوية األرضية األشكالبعض 

مكوناتها في درجة مقاومتها  أوعندما تتعرض الصخور التي تتباين طبقاتها     

القليلة  وأتلك العمليات شديدا فوق الجهات اللينة  تأثيريكون  أنلعمليات التجوية يحدث 

رف هذا . ويعةبارز الصلبة في حين تظل الطبقات األجزاءلك ت تتآكل بحيث المقاومة

 أشكالوتتكون بهذه الطريقة    Differentialالنوع من التجوية باسم التجوية المتباينة

. وينتج  Mashroom rockنبات الفطر  هالتي تشب األرضية األشكالمتنوعة منها, 

تجوية عملية ال إلىمن تعرض الركام جليدي وصخور المجمعات البركانية ) البريشيا ( 

تحمي الحطام الصخري  هجالميد صخرية كبيرة صلب أعالهاتوجد في  أبراج أو أعمدة

 التالوسو .Demoisellesاسم  األشكالويطلق على هذه  أسفلهاالمفكك الموجود 

Talus التي تنتج عن عملية التفكك  ولوجيةالجومورف األشكالاحد  أيضاهو و

 أشكالعدة  تجوية, وينتج عن السطة تكرار عملية التجمد والذوبانالصخري بوا

 : منها أرضية

 

شقوق واسعة تنتشر  أووهي عبارة عن حزوز  Lapies :القشعات أو الحرافيش -1

, طبقهات أسطح أوها ونظام مفاصلها تختلف في نفاذيت التيفوق الصخور الجيرية 

ة لمتفاوتا اإلذابةوغيرها من الخصائص الطبيعية والكيماوية التي تحدد سير عملية 

 .طر الحمضي المتسرببفعل ماء الم

 اإلذابةالصغيرة بفعل  األعمدةتتطور هذه و Stylolitites :المسننة األعمدة -2

ن الضعيفة م األجزاء. ففي لتي تحدث على سطح الصخور الجيريةالمتغايرة ا

بينما تبقى المراكز السطحية الصلبة قائمة  اإلذابةالصخر الجيري تتعمق عملية 

ويعتمد تطورها على وجود  ,أعمدةعلى شكل  المحيطة األرضسطح فوق مستوى 

وانجراف نتاج هذه  إلذابةا, ونشاط عملية صل المتعمقة, خاصة العمودي منهاالمفا

 .العملية

الصخرية المكشوفة قليلة  األسطحتنتشر فوق و Weathering pits :حفر التجوية -0

جة تين أو نقاط الضعف المعدني أواالنحدار خاصة على طول المفاصل الصخرية 

. وتنشا هذه الحفر بفعل التجوية المتغايرة خاصة في للتفاوت في تآكل الصخر



اط قنللهشيم وتآكل متغاير مركز في  لةإزاالصخور الصماء وما يتبع ذلك من 

ية عمل. ويزيد حجمها باستمرار بتجمع الرطوبة في داخلها وما تقوم به الضعف

بما تفرزه من  المتباينةور م الجذتساه أنويمكن  .Hydration التميؤ أو االماهه

, وتكون في هذه الحالة حفر التجوية صغيرة الحجم نسبيا , في تكونأحماض

 Honeycombsهذه الحفر بالتنخربات  ىوتسم ,متجاورة وغير منتظمة

 Cavernous/  )من نخر( ريةبالتنخ أوالرتباطها بالتجوية الحفرية 

Honeycomb Weathering. 

تكون الجالميد في صخور صلبة قليلة المسامية وت Boulders :الجالميد -4

لتعرية ية المتغايرة واالتجوية السفل, كالجرانيت بفعل عمليتين متتابعتين هما

كتل ال أطراففعندما يتسرب الماء الحمضي عبر المفاصل تتعرض  ,المتفاوتة

 ,المفاصل واستدارة الكتل الصخرية الصخرية لتجوية مركزة تعمل على توسيع

جالميد مستديرة صغيرة الحجم نسبيا  إلىا سائد, وتطويرهسب نظام المفاصل الح

 إزالةلى السطح بعد تظهر عو Gore stones/ Kernelsتسمى الحجارة القلبية 

ي             فف ,ورةطوطبيعتها شكل الجالميد المت. ويحدد نظام المفاصل نتاج التجوية

من  أخرى أنواع, تتطور للتسرب المائيلة االتساع ومحددة حالة وجود مفاصل قلي

 األعالم أوالقباب  أو Inselbergsالجالميد كبيرة الحجم نسبيا تسمى االنسلبرغ 

 يلبيضاواالمفاصل المكعبة والشكل  أماكن, وتتخذ الشكل المستدير في الصحراوية

 اكنأم في ألبرجيلشكل وا هوالمستطيل األفقيةالمفاصل  أماكناالسطواني في  أو

 .( Bornhards ) ألقبابيمفاصل العمودية والشكل ال

 ىإل لإلشارة: يستخدم هذا المصطلح متباينة المدىالتجوية الناتجة عن ال األشكال -5

الضعيفة من الكتل الصخرية  األجزاء وإزالة تعملية التجوية التي تعمل على ح

 ظهور سطوح صخرية إلىعملية وقد تؤدي هذه ال ,هذه العملية إلىالمعرضة 

قات والطب الصخوربشكل بارز ظهور النطاقات الصلبة من  تعكس أنها أو, ورةمحف

 ير الدالئل الموجودة في. وتشي تستطيع مقاومة عمليات التجويةالرسوبية الت

عمليات  إلىما تعرضت  إذاالطفل الجليدي  أوصخور البريشيا  أن إلىالطبيعة مثال 

 أو ( pillars ) األعمدةتضاريسية تشبه  أشكال إلىتنتهي  فإنها المتباينةالتجوية 

شظايا صخرية كبيرة  أوتتغطى هذه بكتل صخرية اكبر  (Column )االسطوانات 

هذه  ويطلق على, لصخرية المتفككة الواقعة تحتهاالحجم تعمل على حماية الكتل ا

 أخر( نتاجا  Talusويعتبر الهشيم الصخري )  .( Demoiselles )   األعمدة

سفوح  لذي يحصل فيوالهشيم مفتت صخري ينتج عن التفكك ا, لتجويةلعمليات ا

عض ب يسمى فيوقد , الهشيم عادة عند قاعدة السفوح ويتجمع هذا ,شديدة االنحدار

اتخذ هذا التراكم شكال مخروطيا شديد االنحدار فعند ذلك  فإذا(.  Scree)  األحيان

 .( Talus cone)            يطلق عليه اسم مخروط الهشيم

وتتقطع   Residual Bouldersالكتل الماكثة  ةلتجويل األخرى التجوية أثارومن  -6

ذات  هليكت ألواح لىإ, فتتحول من الفواصل أكثر أوبواسطة سلسلة مثل هذه الكتل 

 أود هذه الفواصل على شكل مناطق تتواج أن, وليس من الغريب مختلفة أحجام

, طريقها من خاللها األخرىالفعالة بحيث تجد الرطوبة والعوامل  طوط ضعف,خ



تنتهي  ل حتىاستدارة زوايا هذه الكت إلىداخل الصخور فتؤدي وبشكل تدريجي  إلى

 .يبيضاوعلى شكل  أخيرا

يستخدم هذا المصطلح من و Soliflustion or Soil Creep: زحف التربة -7

خور لصالناحية الجيومورفية للداللة على الحركة البطيئة غير المنظورة لكتل ا

. ومن الجدير بالذكر منخفضةجهات  إلىعة بالماء, من ارض عالية والتربة المشب

ز بوجود جهات جبلية ظاهرة من هذا النوع يمكن تتبعها في الجهات التي تتمي أن

كتل من الصخور متباينة الحجم ممتزجة مع تظهر على شكل و ,ذات مناخ رطب

د ن الجلي, ويكون مصدر هذه المياه مبها من المياهالتربة وتتخللها كمية ال بأس 

منحدر  عبر , يتحرك هذا المزيج الثالثي وبشكل تدريجياألحيانالذائب في غالب 

هذه الحركة تتراوح من  أثناءضخامة هذا المزيج  أن. على األسفلنحو  األعلىمن 

ق وثالجات صغيرة الحجم يطل (Extensive Sheets )مناطق لوحية واسعة 

وفي الجهات الجبلية اوالتاللية  (Mud Glaciers )اصطالحا اسم الثالجات ليها ع

مثل هذه الظاهرة يظهر تناقص واضح في شدة التضاريس  إلىالتي تتعرض 

يز الجهات التي تتم آنفعلى سبيل المثال نالحظ , المحلية المتواجدة على السطح

تي يتساقط فيها الثلج وال ( Sub glacial Regions ) ية  بمناخات شبه جليد

 رضيةاأل األشكالبغزارة في فصل الشتاء تصبح هذه العملية عامال فعاال في هدم 

حيث  ,المناطق القطبية وشبه القطبية أن, نالحظ السطحية البارزة وفي الوقت نفسه

تدفق ال أما .مذه العملية تكون مستمرة بشكل دائبالجليد فان ه األرضال تتغطى 

فانه ظاهرة  (Mudflow)على انه انسياب  األحيانفي بعض  إليهويشار  الطيني,

لى الجات المحتوية عتتجمع التربة بموجبها ثم تتحرك بصورة بطيئة عبر الث

. وفي حالة من هذا النوع تشتمل الحركة على صخور من مختلف الصخر والوحل

طيني في ال تدفقالالمعروفة عن مثل هذه الحركة هو  األمثلة. ومن ابرز األحجام

 إلى التدفقهذا  أدىقد , وأمريكافي  وكولورادفي مقاطعة  ندكن سونينابيع  منطقة

ن بحيرة تكوي إلىذلك  أدىتكوين ما يشبه الدلتا, في غير موضعها بطبيعة الحال و 

 أربعةلقد بلغ مجموع هذا التدفق حوالي و (san Cristobel lake )كرستوبال 

دا على الوادي تراوح سمك الوحل الذي بيوقد دم ق 2.511كما بلغ انحداره  أميال

 .قدم 011 إلى 211بين 

الكتل الصخرية  أنمن المالحظ  ( Exfoliation Domes ) :التقشر قباب -5

ات تغير إلىرقيقة عند تعرضها  أغشيةالمتجانسة الضخمة تتقشر على شكل 

 إلى تيةينراجتفكك الكتل ال إلىوتعود هذه الظاهرة . الحرارة متطرفة في درجات

يتصل اتصاال وثيقا بالحالة  معروف,كما هو  –هذا التركيب  إنومحدبة  أغشية

الصهيرية التي كانت عليها هذه الصخور في بداية تكوينها ومع ذلك هناك نواح 

ظاهرة  إن ,لتفسير هذه الظاهرة ومرجع هذه النظرية أخرىعديدة ترجح فرضية 

ت حرارة البيئة المتواجدة في درجاالتذبذب الحاصل  إلىتقشر الصخور ترجع 

مدى ال  ىإلجانبي  أوفلي البيئة القبابية ال تمتد باتجاه س أنفمن المالحظ , فيها

على  عمق يزيد إلى حياناألالتقشر ال تمتد في غالب  أغشية أنودليل ذلك  نهائي,

 أعماق إلىتمتد  هذه ظاهرة سطحية وليست ظاهرة أنوهذا دليل على , قدم 51



هذه البيئة ال تقتصر على مظهر القباب بل  أنهذا فضال عن , ف الصخريالغال

 في قيعان السالسل الجبلية وحتى وحوائط وواجهاتفي خوانق  أيضاتتواجد 

لقد اجمع بعض علماء الجيومورفولوجيا على وجود ثالثة . واألخدوديةالوديان 

الحرارة يؤدي ( تغير فصلي في درجات 1) السطحي هي:تفسيرات لظاهرة التقشر 

( تمدد سطح 2, و )التقشرحدوث  إلىتمدد وتقلص بشكل مالئم بحيث يدفعان  إلى

لسبار لفصخور اوخاصة لتميؤ ) دخول الماء في تركيب الصخر ( االصخور نتيجة 

تنتج هذه , و( وجود تضاريس ذات ضغط داخلي0)ووذلك لتكوين الكاؤولين 

 .عن تعرية الكتل الصخرية السطحية التضاريس

      

معامل تمدد صخر النايس المعروف,  ىإل, استنادا تمدد وتقلص سطح الصخر إن      

 111بوصة لكل  1.5حوالي  إلى زيادة في طول الصخر يصل إلى, يؤدي في الواقع

وتصبح هذه الدرجة اقل  ف. 5 111حوالي  إلى, وذلك عند ارتفاع درجة الحرارة قدم

في هذه الجهات يكون اقل من ذلك  دى الحراريوذلك الن الم ألعماقامن ذلك في 

والي ح إلىمقاربا سطح ال, تحت تمدد واالنكماش على عمق قدم واحدفيكون ال ,بكثير

. لذلك يمكن القول انه ما دامت وجد من نفس هذا المعدل على السطحي ملم 1/21

 قداماإل أالف إلىسعة بحيث تصل مثل هذه الظاهرة تكون مت إلىالسطوح التي تتعرض 

ومن  ,عليا والطبقات السفلى يكون كبيرا وواضحافان الضغط المتواجد بين الطبقات ال

فرت تو إذا إالتظهر بشكل بارز  أودث حعملية التقشر ال ت أن إلى شارةاإلالضروري 

الحرارة  إيصال علىعوامل مساعدة لها منها الشقوق المجهرية الصغيرة التي تعمل 

طا في تغيرا بسي نأ. ويبدو ضال عن فعل النباتات المجهريةر فداخل الصخ إلىوالماء 

مماثلة تحدث  فعالية من تغيرات أكثركون يقدم  15حدث على عمق يدرجات الحرارة 

ر السطح تكون في وضعيتها الحالية قد صخو أنوسبب ذلك , على سطح الصخر ذاته

 .هذا الطراز اومة تغيرات نوعية منلمق أمامهاال مجال  إذ, مت مع بيئتهاتاقل

 

 التجوية وعمليات تكون التربة:  

 

تسمية على وتطلق هذه ال ,لمباشر لعمليات التجوية المختلفةتعتبر التربة النتاج ا         

جوية عمليات الت بتأثيروالتي تكونت  األرضيةالطبقة العليا المفككة من القشرة 

الجزء  لىيات تكوين التربة ع, عملوترتبط مع عمليات التجوية, وبشكل وثيق المختلفة.

 العلمية الرئيسية عن التربة وطرق األفكاروقد تبلورت , األرضيةالعلوي من القشرة 

 ألفكاراال يمكن الفصل بين  األمروفي واقع , كوجيفودوينها على يد العالم الروسي تك

 من مفككلجزء العلوي الالمتعلقة بالتربة وخصوبتها فالتربة وبتعريف فلسفي هي ا

 , وهيالنباتية منها األخصلعضوية وعلى الحياة ا وتحتوي على لصخريء اطاالغ

عمليات التجوية وعمليات تكوين التربة  هما تيجة مجموعتي عمليات متالزمةتتكون ن

ة صلبين هما المادة المعدنية المفكك جزأين, من أساسيبشكل  ك فان التربة تتكونلذل

 .مادة العضويةوال



مصطلح التربة له معاني عديدة اعتمادا على  أن إلىنشير  أنلضروري ومن ا           

ربة التيعني بمصطلح  مثال فالمهندس,ة الشخص الذي يستعمل هذا المصطلح. ماهي

, في حين يكون مفهوم هذا المصطلح بالنسبة لعلماء التربة على انه مادة غير متماسكة

التربة هي  أن(  Joffeجوف       ) , وقد ذكر النباتات وتزدهر فيه الوسط الذي تنمو

تلف وتخ, معدنية وعضوية ذات سمك متباين آفاق أوجسم طبيعي يتكون من طبقات 

دنية ا وخصائصها المعفي شكلها وفيزيائيتها وكيميائيته األمعن الصخور  اآلفاقهذه 

 . جيةلووالبيو

 

 :تكوين التربة  

  jennyني جييف وجقد تمكن دون التربة من خالل عمل عدة عوامل وتتكو         

 ( األساسصخور ) األصلية( المادة الصخرية 1عوامل منها هي : ) ةز خمسمن تميي

( عمر 4( المناخ )0( الحياة النباتية والحيوانية  و )2, و )التي تتكون التربة عليها

مل العا إن. )التضاريس( ( الطوبوغرافيا المحلية5فيها و )المنطقة التي تتكون التربة 

بب س وكان ,لعملية المعقدة, تلعب دورا مهما في هذه االنباتات األخصالحياتي, وعلى 

رت بمواد قد تطو تأثرتفي المنطقة التي قد  أشدهتكوين التربة يكون على  أنذلك 

 إنو .ياتها وبواسطة نظم جذور النباتاتالمجهرية خالل دورة ح األحياءوتكونت بفعل 

. لخضراءية ايلهي بقايا المادة الكلوروف إنماواجدة في التربة اغلب المادة العضوية المت

  .في منطقة تكون الحشائش ونموها خصاألوتكون بقايا الجذور مهمة جدا وعلى 

لمادة ا وإنتاجالمعقدة  وتسهم الحيوانات المجهرية بشكل فعال في هذه العملية 

لمادة ربة بعد عملية تفسخ ااسمر عند تجمعها في الت أوالعضوية التي يكون لونها اسود 

مشتقة من اصل وهي كلمة  (Humus )تسمى بالعادة بمادة الدبال و األوليةالعضوية 

 لمويلعب الماء, حينما يع العامل الرئيسي في خصوبة التربة. وهذه المادة هي, التيني

العمودي للتربة )  طعالتربة دورا مهما في تكوين المق جزء من مواد إذابةعلى 

Vertical Profile  كون . وحيثما تالماءبفعل  األسفلتتحرك المواد الذائبة نحو ( وقد

التخثير  أومن خالل التبلور  إماالظروف مالئمة فان هذه المواد يتكرر ارسابها 

Coagulation  وذلك من خالل الخاصية  ضاأي األعلىوتحدث مثل هذه الحركة نحو

ن التربة في جهة معينة في حي آفاقاد من وبهذه الطريقة تتالشى بعض المو الشعرية.

 .بهذه المواد ذاتها أخرى آفاقتني تغ

 أصلية اقآفثة , يصبح باالمكان تمييز ثالتسود الحركة السفلى لهذه المواد وحيثما     

 : التربة هي طعبشكل واضح ضمن مق

 )    غسل شديد لمكونات التربةعملية  األفق( ويحدث في هذا A1العلوي )  األفق -1

Leaching  هي تجمع المادة العضوية فقاأل( ومع ذلك فان العملية السائدة في هذا. 

 األفقيقع هذا و Fluvial(  اإلزالة أواالستخالص )  أفق( وهو  A2التالي )  األفق -2

. ألسفلل المواد منه تسرببشكل خاص بكثرة  األفق, ويتميز هذا السابق األفقتحت 

 .مناطق المناخية الباردة والممطرةالصر تواجده على تيق األفقوهذا 

غسلها من  ميحتوي على المواد التي يت األفق : هذاالترسيب أفق أوالمستقبل  األفق -0

 .في التربة العليا اآلفاق



 

 :نوعين هما إلىجيولوجية جيومورفولوجية ويمكن تقسيم التربة من ناحية         

 

 (:المتخلفة)التربة المتبقية  -1

تلك التي اشتقت من الصخور التي تستند عليها  أنهاذه التربة من اسمها تعني ه          

ا الموجودة نفسه األوليةتحتوي على المعادن  فأنهاتبقى فوق تلك الصخور وبذلك  وإنها

. وتدل التربة المتخلفة العميقة على حدوث عمليات تجوية سريعة األساس في صخور

 إلى بنقل الحطام الصخريمليات تعرية تقوم منذ وقت طويل بع تتأثرالمنطقة لم  أن أو

نها التي تنشا م األصلية. ويكون من الصعوبة بمكان معرفة نوعية الصخور أخرمكان 

التربة المتخلفة القديمة التكوين وذلك بسبب عمليات التحلل الكيماوي الذي تعرضت له 

بة ة بالترمثل هذه الترب, وتعرف األصليةتغيير في صفاتها  إلى أدتومكوناتها 

 .الناضجة

يطلق  ذإتلعب الظروف المناخية دورا مهما في تكوين خصائص التربة المتبقية         

 Pedalfersتتطور عند ظروف مناخية رطبة اسم مجموعة  يعلى مجموعة التربة الت

ي وتتكون هذه الترب ف, بشكل خاص واأللمنيوملى الحديد وهي الترب التي تحتوي ع

. سم في العام 75 إلى 61معدل مطرها عن مناخ الرطب التي يزيد المناطق ذوات ال

 .عة تحتها تكون رطبة بصورة مستمرةالواق األصليةالتربة والصخور  أنويعني هذا 

 .الذي يجعلها فقيرة بها نسبيا مراألبصورة مستمرة  أمالحهاوتتجرد هذه الترب من 

م والكالسيوم البوتاسيو أمالحان مثل المواد القابلة للذوب إلىتفتقر كثيرا  بأنهاوتتصف 

 Literateهذه التربة تربة الالتريت  أمثلة. ومن وكذلك فهي فقيرة بموادها العضوية

الغزيرة التي تسبب حدوث ظاهرة التجرد  األمطارات المدارية ذ األقاليمالتي توجد في 

leaching ألسمدةاباستعمال  إالبة للزراعة . وال يمكن استغالل هذه الترفيها. 

شبه  أويطلق على مجموعة الترب التي تتطور تحت ظروف مناخية جافة و        

تنشأ و, وتعني الترب التي تحتوي على الكالسيوم pedocalsجافة اسم ترب البيدوكال 

سم وال تسمح هذه الكمية  61السنوية عن  أمطارهاالتي تقل  األقاليمهذه الترب في 

ات ويكون معظم النب ,األسفلربة نحو تريان مائي خالل البحدوث ج ألمطاراالقليلة من 

لى تحتوي هذه التربة ع, ومن الحشائش والشجيرات الصغيرة الطبيعي الموجود عليها

ها من . وتتباين هذه الترب في خصوبتابلة للذوبان والتي تسبب خصوبتهاكل المواد الق

ى كميات كبيرة من السوداء الخصبة التي تحتوي عل Chernozemتربة الجرنوزم 

قليلة  كميات إالا ترب الصحاري الرمادية الفقيرة التي ليس فيه إلىالمواد العضوية 

 .من هذه المواد

 

  Transported :المنقولة ةالترب -2

التربة التي قامت عمليات جيومورفولوجية  أنواعتشمل التربة المنقولة كل و           

لك ت هاورسبتالتي نشأت عنها ونقلتها  ةاألصليمن فوق الصخور  بإزالتهامعينة 

 عملية نقلها بمواد قادمة من صخور أثناء. وتختلط هذه التربة غيرها أوالعمليات نفسها 

تربة ال إلىبالنسبة  ليةاألص. ولذلك ال يمكن تحديد نوعية الصخور تلفةمخ أخرى



ن خالل مسافات قصيرة م إلىمن التربة  األنواع. كما وتنتقل بعض هذه المنقولة

ن مسافات قد تزيد ع إلى األخروينقل القسم , المختلفة ألرضيةاحركات االنزالقات 

مئات الكيلو مترات عن منطقة المنشأ كما هي الحالة في التربة الطموية وتضم التربة 

 التالية: األنواعالمنقولة 

  Gravity Soil أو  Colluvialالتثاقلية  التربة -1

ية قوة الجاذب تأثيرتدحرج الحطام الصخري تحت تربة نتيجة تتكون هذه ال          

ة ولمسافة قصيرة من منطقة من المناطق المرتفعة باتجاه الجهات المنخفض األرضية

بب شبه الصحراوية بس أو. ويكثر هذا النوع من التربة في المناطق الصحراوية المنشأ

حطام يمنع تساقط وحركة ال الذيسيادة التجوية الميكانيكية وقلة وجود الغطاء النباتي 

. ركة للتربةحرئيسية لهذه ال أسبابا أشكالهابكافة  األرضيةوتعتبر االنزالقات  .المفكك

غالبا ما تختلط معها الجالميد الصخرية  إذ أحجامهاوال تتشابه ذرات هذه التربة في 

 وال, ديدةربة عند قدمات المنحدرات الشتوجد هذه التو (boulders) األحجامالكبيرة 

 .تظهر فيها عادة صفة طباقية جيدة

 

  Alluvialالتربة الطموية  -2  

التربة التي قامت المياه السطحية الجارية بنقلها  أنواعتضم هذه التربة كل           

ذات  أنهابتتميز هذه التربة و. الها بمسطحات مائية بشكل دلتاواتعند اتص أووترسيبها 

ميزان ن ت. وهما خاصيتاصف بتجانس ذرات الرواسب فيهاوتت صفة طبقية جيدة كما

 هاراألن. وتوجد الترب الطموية بصورة خاصة فوق سهول الترسيب المائي عن غيره

االت وجد في الدلتاوات والدت. كما وأخرغمرها مياه الفيضان بين حين الفيضية التي ت

ي والمستنقعات وف lagoonsالمروحية والبجادا وبنطاق اقل في البحيرات الساحلية 

الم مثل الكبرى في الع لألنهار. وتمثل السهول الفيضية قيعان المجاري النهرية القديمة

هر . ويوضح نات نماذج جيدة من التربة الطمويةوالنيل ودجلة والفر المسيسبيسهل 

النيل جيدا كيفية تكون كل من السهول الفيضية والدلتاوات من خالل نقله للكميات 

 .الواقعة قرب مصبه األراضي إلىدة ن التربة الجيالعظيمة م

 كانت إذاسميكة في العادة وخصبة خاصة  بأنهاهذا وتتميز التربة الطموية          

ظروف المناخ مالئمة لتكاثر المواد العضوية بسرعة فيها وكذلك بسبب التجديد 

ة كل بات جديدمن ارسا المتواصل الذي يحصل عليها جراء ما تلقيه عليها الفيضانات

 .عام تقريبا

  Glacial Soilsالتربة الجليدية  -0

ترسبت التربة الجليدية في مناطق واسعة من اليابسة عندما تراجع الجليد الذي     

يد ذلك الجل ألقى. وقد الباليستوسينعصر  أثناءغطى مساحات كبيرة من القارات 

تميز ت           , ولتربة الجليديةبالرواسب التي كان يحملها معه مكونا ما يعرف باسم ا

تصف كما ت أحجامهاات ذرات غير متجانسة في ذ وأنها طبقيةغير  بأنهاجليدية التربة ال

. وتعتبر تربة نطاق الذرة المشهور في الواليات المتحدة من بدرجة مساميتها العالية

 .لهذا النوع من التربة األمثلة ضحأو

 



  Lacustrine :تربة قيعان البحيرات -4

 ةبترب األسبابمياهها لسبب من  جفتتتغطى قيعان كثير من البحيرات التي            

ة كثيرا في حجم ذراتها تبعا لموقع البحير ةجيدة. وتتباين هذه الترب طبقيةذات صفة 

ب التي تص األنهاركانت  إذاخشونة  أكثرمن وادي النهر حيث تكون طبيعة الرواسب 

ة . وتختلف تربمن مراحل الدورة الجيومورفولوجيةة متقدمة في البحيرات في مرحل

ويقع  .وجود وتحلل المواد العضوية فيها تبعا لدرجة أيضاالبحيرات في خصوبتها 

, الذي يمتد في غرب والية مينسوتا وشمال القمح في الواليات المتحدة وكندانطاق 

 ألحمراها بواسطة النهر هالبحيرات القديمة التي انصرفت ميا ألحدداكوتا فوق موقع 

 .حاضرالشديد وبخصوبة تربته بالوقت ال باستوائه اإلقليم, ويتصف هذا وروافده

 

    Aeolian soil :التربة الهوائية -5

ع الرياح تستطي إذ. ترسيب للمواد التي تنقلها الرياحمن جراء ال تتكون هذه التربة      

 األنهارا قادم من مواد طموية قامت تنقل ذرات الرواسب من مصادر مختلفة بعضه أن

بترسيبها فوق سهولها الفيضية ويأتي قسم أخر من تلك الرواسب من مناطق االرسابات 

المواد التي تقوم الرياح  أومثل الغبار البركاني  أخرىمصادر  إلى إضافةالجليدية 

 واألحواضا من المناطق تقوم بتفريغه أونفسها بتعريتها وقطعها من الصخور 

ومن  .ت في مناطق ليست بعيدة عن المنشأ. وتترسب المواد الخشنة الذراالصحراوية

الرملية  . كما تعتبر الكثبانس في المناطق الجافة وشبه الجافةعليها تربة اللوي األمثلة

الدور هذه التربة التي سندرسها الحقا عند الحديث عن  أنواعنوع من 

 .لرياحالجيومورفولوجي ل

 
 


