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 هوازدگ  (13فصل )
 هوازدگی چیست؟ 

 موجب خرد شــدن ســنگ ها می شــوند که به این فرایند ا ــطالحاًجانداران و.....( ، هوا ، اکســیژن ، )مانند آب عوامل مختلفی

  هوازدگی می گویند.

 انواع هوازدگی عبارتنداز:

سنگ هوازدگی فیزیکی: (1 شیمیایی آن عوض نمی  در این نوع هوازدگی، شود ولی ترکیب  ها به قطعات کوچکتر تبدیل می 

  شود.
ترکیب شــیمیایی آن عوض می وها به قطعات کوچکتر تبدیل می شــود در این نوع هوازدگی،ســنگ هوازدگی شــیمیایی: (2

  شود.
  است. خاکمحصول عمل هوازدگی تشکیل نکته: 

 عبارتنداز: در هوازدگی فیزیکی عوامل موثر

  :آبانجماد  (1
باعث فشار به سنگ ها می  می شودون حجم آب بعد از ی  زدن زیادچ،آب درون درزها و شکاف های سنگ ها ی  می زند وقتی

 است. آب انجمادعامل ا لی هوازدگی فیزیکی  را خرد می کند. گشودو تکرار این عمل در نهایت سن

ساییده یا خرد  نکته: سوبات دائما به هم برخورد کرده  سوبات را با خود حمل کند .در حین حمل  این ر آب رودخانه می تواند ر

 .می شوند
 ها عبارتنداز: شکاف و درزها آب در زدن یخ اثر در ها هوازدگی سنگ مراحل

 افزایش حجم و زدگی ی  (1

 ی  ذوب (2

 حجم افزایش و زدگی ی  (3

 سنگ خردشدن (4

  :جاندارانفعالیت  (2

a)  :گیاهان 
  رشد ریشه گیاهان درشکاف سنگ آن ها را خرد می کند.

b)  :فعالیت انسان ها 
 کوه ها را تخریب می کنند،تونل می سازند،و معادن را استخراج می کنند.

آمدن ذرات دســـت نخورده ی ســـنگ ها وقرارگرفتن بافعالیت های راه ســـازی و اســـتخراج معادن باعث باال  انســـان

 آنهادرسطح زمین وهوازدگی آنها می شود.

c) :جانوران حفار 
باعث باال آمدن ذرات دســـت نخورده ی  فعالیت جانوران مانند مورچه،موش و ...که در زیر زمین النه ســـازی می کنند

 سنگ ها وقرارگرفتن آنهادرسطح زمین وهوازدگی آنها می شود.

 باد: (3

شدید ق در سایش و در  والنی مدت طاثر باد های  شود باعث  سنگ می غلتند یا ذرات ریز که همراه باد جابجا می  عات کوچک 

 .خرد شدن سنگ ها می شود
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 فرسایش بخش سطحی سنگها :(شدن ورقه ورقه)فرسایش سنگ های الیه های باالیی سنگ های رسوبی  (4

شود  سنگ های باالیی این عمل باعث می  سایش  شود و به دلیل تغییرات دما و در اثرفر شته  شار از روی الیه های زیرین بردا ف

 .و خرد شوند )پوست پیاز(انبساط ، سنگ های زیرین  ورقه ورقه

  :تغییر دما در شبانه روز (5

ــت  در منا قی ــب  و روز زیاد اس ــاط پیدا مثلکه اختالف دما در ش ــنگها در روز انبس ــب انقباض .این  بیابانها س می کنند و در ش

  یند در زمان  والنی باعث می شود سنگ ها کم کم ترک برداشته و خرد شوند.آفر

 شیمیایی عبارتنداز:در هوازدگی  عوامل موثر
 آب  (1

  Co2))  عمل انحالل (2

   O2 اکسایش (3

 جانداران  (4

 نکته:
 .خاک به سنگ تبدیل مانند شود می عوض شیمیایی سنگ ترکیب شیمیایی، هوازدگی در (1

 آید. می در محلول کربنات بی کلسیم  ورت به و دهد می سرکه واکنش با است، کربنات کلسیم جنس از که مرغ تخم پوسته (2

سید می تواند مواد آهکی را در خود  گاز (3 سیدی کند .این ا شود و تولید مقداری ماده ا سید می تواند در آب حل  کربن دی اک

  شود.  زیر زمینیغارهای حل کند و باعث ایجاد 

  عامل ا لی هوازدگی شیمیایی است. آب (4

 آسمانی های سنگ است؛ولی اکسید آهن  ورت به همیشه و شود نمی یافت  بیعت در خالص  ور به آهن آیا میدانید:

 .اند نبوده تماس در اکسیژن با چون اند خالص آهن دارای اند، کرده برخورد زمین به که
  فرسایش چیست؟

 :مثل شده ودر اثر عواملی سنگ ها در اثر هوازدگی به قطعات ریزتر تبدیل 

 باد (1

 آب (2

 یخچال ها (3

 نیرو ی جاذبه (4

  میگردد. فرسایش جابه جا می شوند و در این جابه جایی باز هم ریزتر شده ولبه های تیز خود را از دست داده ،گرد تر می شوند ودچار

 رسوبی بوجود می آیند؟ چگونه الیه
 پس شوند، می حمل دریا یا دریاچه  رف به رودخانه توسط ها نهشته که وقتی

سیدند، دریا داخل به ذرات این اینکه از ساس ر شین ته اندازه برا  شوند می ن

 .آورند می وجود به را رسوبی الیه و(ریزتر ذرات س س درشت، ذرات ابتدا)

 چرخه سنگ چیست؟

شت از پس ها، دریاچه و دریاها داخل به شده حمل ذرات صل هم به زیاد، های سال گذ سوبی های سنگ و شوند می مت  ر

 .آورند می پدید را جدیدی
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ــنگ های کره زمین در اثر فرآ ــوند و س یند های مختلف )هوازدگی ،انجماد مواد مذاب، و دگرگونی و....(به یکدیگر تبدیل می ش

 گویند.می  چرخه سنگدیدی به وجود می آورند که به آن  سنگ های ج مرتباً

a) شوند.  می تغییر دچار مدام آنها، ٔ  دهنده تشکیل های کانی و ها سنگ 

b) افتد. می اتفاق پیوسته و آهسته  ور به ترکیب آنها و اندازه در تغییرات این 

 شوند عبارتنداز: تبدیل یکدیگر زمین به کره در موجود های فرآیندهایی که باعث میشود سنگ

 )فیزیکی ـ شیمیایی(هوازدگی (1

 گذاری)سنگی شدن( رسوب (2

 فشار( و اثرگرما دگرگونی)در (3

 )سری (مذاب مواد انجماد (4

 )آهسته(مذاب مواد تبلور (5

 (13نمونه سواالت فصل)
  ی تعریف کنید؟هوازدگی شیمیای (1

 شیمیایی را نام ببرید؟در هوازدگی  عوامل موثر (2

  فرسایش چیست؟ (3

 رسوبی بوجود می آیند؟ چگونه الیه (4

  چرخه سنگ چیست؟ (5

 شوند را نام ببرید؟ تبدیل یکدیگر زمین به کره در موجود های که باعث میشود سنگ فرآیندهایی (6

 ها را نام ببرید؟ شکاف و درزها آب در زدن ی  اثر در ها هوازدگی سنگ مراحل (7

 فعالیت انسان ها چگونه باعث هوازدگی میشود؟ (8

 فعالیت جانوران حفار چگونه باعث هوازدگی میشود؟ (9

 باعث هوازدگی میشود؟فعالیت گیاهان چگونه  (10

 فرسایش سنگ های الیه های باالیی سنگ های رسوبی )ورقه ورقه شدن( چگونه باعث هوازدگی میشود؟ (11

 باعث هوازدگی میشود؟ تغییر دما در شبانه روزچگونه  (12

 مورد(4میگردد؟ ) چه عواملی باعث تبدیل سنگ ها به قطعات ریزتر (13

  است. ..................... عامل ا لی هوازدگی  آب (14

 در محلول کربنات بی کلسیم  ورت به و دهد می ......................... واکنش با است، ............................ جنس از که مرغ تخم پوسته (15

 آید. می

 ی آن عوض نمی شود.ها به قطعات کوچکتر تبدیل می شود ولی ترکیب شیمیای در هوازدگی .................... سنگ (16

  ترکیب شیمیایی آن عوض می شود.وها به قطعات کوچکتر تبدیل می شود در هوازدگی ..................... سنگ (17

  است...................... محصول عمل هوازدگی تشکیل  (18

جابجا می شود باعث سایش و در  والنی مدت  در اثر ..............................  قطعات کوچک سنگ می غلتند یا ذرات ریز که همراه باد (19

                                       .خرد شدن سنگ ها می شود

 

 

 

 (13پایان فصل)
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