
 

 

 
 
 

 

خرد جابجا و  , نیروی جاذبه یخچالباد، آب، جانداران , تغییرات دما , مثل  یعواملهمواره بر اثر سنگ ها  :  یهوازدگ

 است . (با تغییر ترکیب سنگ)شیمیایی  می شوند که این تغییرات  فیزیکی یاو متالشی 
............................................................................................................................. ........................... 

 شیمیایی آنها تغییر کند .  ترکیبشدن سنگ ها بدون اینکه   و خردفرسایش  هوازدگی فیزیکی :

 مثال :   

 آب در شکاف سنگها ) باعث افزایش حجم آب و خرد شدن سنگ می شود . (یخ بستن @ 

 گیاهان و درختان در شکاف سنگ ها    ریشه @ رشد 

 در شب و روز  تغییرات دما @     

 حیوانات   النه سازی @  

 باد و یخچال ها   , حرکت و برخورد سنگها بر اثر جریان آب @ 

 زیرین  سنگهایباالیی بر فشار سنگهای @   
 ............................................................................................................................. ...................... 

 
 دار هستند. یهشوند که معموالً زاو یم ین کشیدهزم یکنند فقط رو  یها حمل م یخچالرا که  یرسوبات

 ب ها در برخورد با یکدیگر لبه های تیزی ندارند  آ  ولی رسوبات حمل شده توسط

 .................................................................................................................................................... 

 همراه با فرسایش و خرد شدن سنگ ها ترکیب شیمیایی آنها نیز تغییر می کند  .  هوازدگی شیمیایی  :

 .است آب هوازدگی شیمیایی  مهم ترین عامل @ 

 هوازدگی شیمیایی :   مثال برای 

 ترکیب باران با کربن دی اکسید و نفوذ آن در زمین های آهکی و انحالل سنگهای آهکی و تشکیل غار  آهکی  @

  که در مناطق مرطوب سریع تر انجام می گیرد . ترکیب اکسیژن با بعضی کانی ها مانند کانی های آهن دار   @
 ............................................................................................................................. 
اندازه ته نشین شده و @ مواد حاصل از فرسایش سنگها پس از حمل و جابجایی و رسیدن به بستر دریاها به ترتیب 

 الیه رسوبی را تشکیل می دهند .
 ............................................................................................................................. 

در اندازه و  ییراتتغ  ینشوند. ا  ی م تغییر  دچار  مدام آنها،  دهنده ی  یل تشک ی ها  یسنگ ها و کانچرخه ی سنگ :  

 افتد.  یاتفاق م  یوسته به طور آهسته و پ یب آنهاترک

به    یانجماد مواد مذاب و دگرگون هوا زدگی،مختلف مانند   فرآیندهای  در اثر  زمین  کره یموجود در  ی سنگ ها @

 شود.   می  گفته سنگ  چرخه ی ین تغییراتشوند. به ا  یم  یلتبد یکدیگر 
 

 هوازدگی :   13  فصل
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