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 تؤثر يف معدل التجوية  اليتالعوامل 

يعتمد على التركيب المعدني للصخر وقابليته    تركيب الصخر. . 1

يعتمد على التراكيب الطبيعية الموجودة في الصخور مثل  للذوبان .

أسطح الطبقات والفواصل والشقوق ألنها تسهل عمل التجوية وتزيد 

  .  من معدل حدوثها

المناطق المنحدرة  دورا في نقل  تلعب   انحدار سطح األرض. 2

كما يلعب وضع   الفتات الصخري بفعل الجاذبية األرضية .

 .التضاريس دورا في التحكم بكمية األمطار ونوع الغطاء النباتي 

في المناطق المطيرة التي يسود فيها المناخ الدافئ   .  . المناخ3

ات المناخ الجاف أو الرطب تنشط عوامل التجوية أكثر من المناطق ذ

 المناطق الباردة .

 : ليس للتجوية الكيميائية أي دور في المناطق القطبية . الن  علل

 . تأثير درجات الحرارة القاسية تحبس الرطوبة على هيئة ثلوج

 املظاهر اجليولوجية الناجتة عن التجوية

نتيجة  الكروية المقشرةتتكون الصخور   التجوية الكروية .1

اه الجارية حيث تتسرب المياه فتأثر في الفواصل تأثير المي

الصخرية على زوايا ونهايات حواف الكتل الصخرية حيث 

يكون التأثير اكبر على حوافها  من جوانبها . مما يسبب كتل 

نتيجة عمليات التجوية الكيميائية  كثير ما  كروية الشكل .

شا يحدث  تقشر إثناء تكون صخور الجالميد الكروية حيث تن

قشور متتابعة تنفصل من الصخرة الرئيسة ويتعمق  انفصالها 

 مع الزمن .  

هي قطع صخرية مدببة الحواف تنتج من    ركام السفوح .2

عمليات التجوية في المناطق ذات االنحدارات الشديدة حيث 

تتساقط القطع الصخرية بفعل الجاذبية األرضية وتتراكم عند 

 .  Talusلركام الصخري قاعدة الجبال مكونة طبقات من ا

هي مساحات  واسعة جدا ومسطحة     حقول الجالميد  .3

وتنتشر عليها الجالميد المستديرة التي يعزى ظهورها إلى اثر 

تتكون من درنات صخرية  صلدة  التجوية الكيميائية .

موجودة في الصخور الجيرية وتختلف مادتها الصخرية عن 

تتكون نتيجة  الصوان .التي تحتويها وغالبا ما تكون من 

نشاط  التجوية الكيميائية بفعل المياه الجوفية أو مياه األمطار 

حيث تذوب مكونات الصخور الجيرية بسرعة اكبر من 

مكونات الدرنات التي ال تستجيب أبدا للتجوية الكيميائية وبذلك 

يتآكل الصخر األصلي  وينتج عن ذلك  حقول  كبيرة من 

 . الدرنات  الجالميدية

وفقا الختالف   مفهوم  التربةيختلف مفهوم الدارسين عن  : التربة .4

هي سطح األرض الذي  للمزارعبالنسبة  اهتمامهم واستخداماتهم :

هي األرض التي يبني عليها المشاريع للمهندس بالنسبة  يزرعه .

هي الرواسب السطحية التي تغطي للجيولوجي العمرانية .بالنسبة 

طح األرض نتيجة لتعرض الصخر لعمليات أجزاء واسعة من س

 .التجوية والتعرية 

  التربة هي عبارة عن مواد طبيعية مفككة موجودة على سطح

القشرة األرضية تحوي كائنات حية ولها القدرة على إنبات 

النباتات . وتكونت خالل فترة زمنية طويلة نسبيا نتيجة تداخل 

 ري والحيوي الغالف الجوي وتفاعله مع الغالفين الصخ

  :رمل .“ حبيبات معدنية مفككة  .1     ما مكونات التربة ؟ س

 .هواء . .4ماء. .3مواد عضوية . .2” وطين 

  المكونات المعدنية تمثل الجزء األكبر . والماء والهواء يكونان حوالي

 %  5نصف حجم التربة أما المواد العضوية فتصل نسبه حجمها إلى 

 : ما التربة الطفليه  س ”Loam “ : تربة خصبة .الجواب

تحتوي نسب متساوية من الرمل والطين باإلضافة إلى احتوائها 

على كمية جيدة من المواد العضوية . حيث يعمل الرمل على 

زيادة تهوية التربة وتصريف جيد للماء أما الطين يعمل على 

 حفظ الماء فيها . 

  : واب : تتكون الج  مما  تتكون المواد الغروية في التربة ؟س

من  مواد طينية أو دبالية أو االثنين معا. وهي دقيقة جدا 

 ( مم .0200024)

  الجواب : لها نشاط   دور المواد الغروية في التربة ؟س : ما

 . كيميائي واسع وقدرة كبيرة على التبادل اإليوني

   الجواب :   أهمية حمضية وقلوية التربة بالنسبة للنبات ؟س : ما

تات المختلفة تتفاوت تفاوتا كبيرا في قلوية او حمضية الن النبا

 . التربة التي تنمو وتزدهر عليها

  يجب   -الجواب :   علينا  لحماية  التربة ؟س: ما ذا يجب

تجنب البناء على التربة الزراعية  -     المحافظة عليها وعدم تلوثها.

 الخصبة .

 . س  نطاق )أ( . نطاق االرتشاح . .1 ما أقسام التربة ؟ 
 نطاق )ج( . .3   نطاق )ب( . نطاق التراكم . .2

  )عندما تتركز فيه المواد  االرتشاح نطاق يسمى  نطاق )أ

العضوية والدبال وتغسل مياه األمطار منه المواد القابلة 

للذوبان في الماء والحبيبات الصغيرة وتنقلها إلى أسفل 

نتيجة عمليات النقل   Topsoilا.ويسمى نطاق التربة  العلي

لمياه األمطار التي تتخللها المعادن الطينية واكاسيد الحديد 

وكربونات الكالسيوم الذائبة على شكل كربونات الكالسيوم 

 الهيدروجينية . 
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  نتيجة تركيز المواد التي  نطاق التراكمنطاق )ب( :يسمى

لمواد تنقل من نطاق )أ( حيث تتراكم في المناخات الرطبة ا

التي تنقل من نطاق )أ( من طين وأكاسيد حديد وكربونات 

الكالسيوم لذلك فان هذا النطاق غني بالطين ويحتوي على 

جير ولونه أحمر أو بني نتيجة تركيب الهيماتيت والليمونيت 

 . Subsoilويسمى هذا النطاق التربة السفلى . 

  نطاق )ج( :يتكون من حطام صخري أثرت فيه عوامل

نطاق ية ولكنه ال ينتمي فعليا إلى التربة وإنما هو التجو

 بين الصخور األم تحته والتربة فوقه .  انتقالي

  تختلف التربة من مكان آلخر في  لونها  :س : فسر

وتركيبها المعدني  .الجواب :  نتيجة اختالف األساسات 

 الصخرية التي تتفتت عنهما .

 : تأثري التجوية على البيئة

يتحرك  الفتات الصخري من  . ت الصخريزحف الفتا.  .1

أعالي المنحدرات  ببطء باتجاه األسفل  بسبب عوامل التجوية 

والجاذبية األرضية .وبالتالي يؤثر في األشجار فتنمو معوجة في 

 .أسفل سيقانها كذلك تصبح أعمدة الكهرباء والهاتف مائلة 

لى .ينشأ نتيجة تأثير التجوية الكيميائية  ع  عسر الماء . .2

الصخور الجيرية الحاوية على كربونات الكالسيوم الغير قابلة 

للذوبان في الماء إلى نواتج أيونية ذائبة  تنتقل إلى المياه الجوفية 

مما تؤدي إلى عسرة المياه .س: ما مدى خطورة الماء العسر 

الجواب : .يضعف قدرة الماء على   على عمليات التنظيف ؟

ت الكالسيوم والمغنيسيوم تتفاعل مع عمليات التنظيف الن ايونا

الصابون لتنتج مواد ال تذوب في الماء مما يضعف قدرة 

 .الصابون على إزالة األوساخ 

 :  . المطر الحمضي .3

     التماثيل الرخامية والمباني األثرية  المكونة من  و تأكل المباني

ية الحجر الجيري  بفعل المطر الحمضي وما يرافقه من عمليات التجو

الكيميائية .وخاصة في المناطق التي يكون فيها الهواء ملوثا باالكاسيد 

 الحمضية مثل اكاسيد النيتروجين والكبريت والكربون .

     يتضح هذا التأثير  من خالل : رفع حمضية التربة : 

  (  حيث يعمل على :PHالرقم الهيدروجيني  ) .1

 قابلة لالمتصاصالمغذيات النباتية قابلة أو غير جعل . 1 

بعض المواد الذائبة في محلول التربة فيجعلها سامة  زيادة كمية . 2 

عناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم  مثال ”.  للنبات

تكون قابلة لالمتصاص عند أرقام هيدروجينية تتراوح ما بين 

أما الحمضية الزائدة في التربة فإنها تزيد من كمية  7و  5.5

يد والنحاس  واأللمنيوم الذائبة بنسبة كبيرة كال من الحد

فتصبح سامة للنبات واليه يعود السبب في ضعف النمو 

 ” .النباتي 

الذي يصيب مرض الجرب مثل . انتشار األمراض في التربة 2

البطاطس بشدة في األراضي المتعادلة والتي تميل إلى القلوية في حين 

 ال يظهر المرض في األراضي الحمضية .

: تختلف حمضية التربة باختالف األمالح القابلة حمضية التربة  .3

تؤثر حمضية التربة في الكائنات الحية النافعة   للذوبان فيها .

 7و  6يتراوح ما بين  الرقم الهيدروجينيكان  فإذاالموجودة فيها 

تنشط بعض أنواع البكتيريا التي تهدم المواد العضوية وتحللها إلى 

مكن للنبات أن يستفيد منها وخاصة البكتيريا التي تثبت العناصر التي ي

 .النيتروجين في التربة 

 

 

PH ألس الهيدروجيني ا دليل
 

  محلول حمضي ." اللون أحمر "  7-1من 

  متعادل : ال لون = 

  محلول قاعدي " اللون ازرق "  14إلى  7من  


