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 التجوٌة ومورفولوجً التربة المحاضرة الثالثة : 

التجوٌة هً عملٌة جٌولوجٌة مركبة تتؤلف من عملٌات فرعٌة أخرى. بعضها فٌزٌائٌة وبعضها اآلخر كٌمٌائٌة وقلٌل  
 منها باٌولوجٌة ) حٌوٌة ( ، ومجال عمل التجوٌة وموقعها هو أعلى الجزء الصلب من القشرة األرضٌة. 

اللغوي تؤثٌر الجو)وهو إحدى صٌغ المناخ (  وهً فً معناها Weatheringلفظة تجوٌة هً ترجمُة مباشرة لمصطلح  
أو عناصره ) الحرارة والرطوبة ( على الحالة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للصخور وتجزئتها إلى أجزاء أو حجوم أصغر. وبتعبٌر 

صخري على الغالف ال Atmosphere)شامل وموجز تمكٌن اعتبار التجوٌة على أنها تؤثٌر أحد أغلفة األرض ) وهنا المناخ 
وغالباً ما ٌكون هذان النمطان )التجوٌة الفٌزٌائٌة  (. Lithosphere) وهنا القشرة الصخرٌة من كوكب األرض الصلب

والكٌمٌائٌة( متظافران وٌعمالن معاً بالوقت نفسه ، ولكنهما ٌختلفان بشدة التؤثٌر، وٌعتمدان بشكٍل رئٌس على المناخ والتضارٌس 
 انها وغٌرهما من العوامل ، وقد ٌضاف أحٌاناً الى النوعٌن السابقٌن التجوٌة الحٌوٌة.والزمن وتراكٌب الصخور وبنٌ

 اما العملٌات التً تتألف منها التجوٌة فهً : 

  Physical Weatheringأوالً : التجوٌة الفٌزٌائٌة 

هً تجزئة أو تكسر الحبٌبات الصخرٌة الى حبٌبات أصغر دون تغٌر التركٌب الكٌمٌائً للصخر أو المعدن المجوى.  
 وهً هامة فً المناطق الجافة وشبه الجافة. 

 أنواع التجوٌة الفٌزٌائٌة :  

تعد ظاهرة تقشر الصخور إحدى نتائج أحد عوامل التجوٌة المٌكانٌكٌة )فرق بٌن درجة  : exfoliationالتقشر  .1
حرارة السطح الخارجً والداخلً( نتٌجة لتعرض أسطح الصخور لفعل التسخٌن والتبرٌد المتوالدٌن فً المناطق 

ة علٌها أثناء النهار مثالً ثم الحارة. فعندما تتعرض أسطح الصخور لحرارة مرتفعة شدٌدة تبعاً لسقوط أشعة الشمس القوٌ
تتعرض للبرودة السرٌعة أثناء اللٌل )كما ٌحدث فً المناطق الصحراوٌة الحارة الجافة التً تتمٌز بإرتفاع كل من المدى 
الحراري والنوعً فٌها( ٌنتج عن ذلك : ) اآلثار المورفولوجٌة ( تكوٌن الفوالق والشقوق واتساع فتحاتها خاصًة على 

اء الضعٌفة جٌولوجٌاً فً الصخر. وباستمرار حدوث هذه العملٌة ٌوماً بعد ٌوم ٌتجزأ الصخر وٌتفتت الى طول االجز
 قطع صغٌرة وٌطلق على هذه العملٌة أحٌاناً تعبٌر بفعل التغٌر الحراري.  

غٌرها مثل تجمد الماء وتخفٌف الحمل والحت أو البري و:  Mechanical disintegrationالتجزئة المٌكانٌكٌة  .2
عندما ٌمر من وذوبانه الى تغٌر متواصل فً حجم الماء  –المتواجد فً الفراغات داخل الصخور  –، ٌإدي تجمد الماء 

حالته السائلة الى حالته الصلبة ، ٌإدي االنخفاض الشدٌد فً درجة الحرارة الى درجة التجمد الى درجة تجمد المٌاه 
المٌاه داخل مسام الطبقة السطحٌة للصخر وتتحول المٌاه الى بلورات ثلجٌة ٌبلغ المتسربة داخل الشقوق وأٌضاً قطٌرات 

طن للقدم المربع وٌساوي هذا  161حجمها أكبر من حجم الماء. وتقدر قوة الضغط التً تنشؤ عن تجمد الماء بنحو 
وٌزحزح حبٌبات  ، ٌستحٌل معه مقاومته فهو ٌوسع الشقوق 2كغم لكل سم 15ضغط جوي أو ما ٌعادل  142الضغط 

الصخر عن بعضها البعض فتتسع المسام وٌتكسر الصخر الى حبٌبات صغٌرة ذات أحجام مختلفة رملٌة وحصوٌة. ومما 
وٌإدي الجفاف الطوٌل فً ٌزٌد من عظم وقوة تلك العملٌة تعاقب عملٌات التجمد والذوبان للمٌاه داخل الشوق والمسام. 

جوفٌة الى السطح بفعل الخاصة الشعرٌة وٌتغلغل داخل مسام الطبقة السطحٌة المناطق الجافة الى صعود المٌاه ال
للصخر خاصة فً الصخور الرملٌة وقد ٌكون هذا الماء الجوفً به أمالح ذائبة وعند انخفاض درجة الحرارة فً بعض 

فً الصخور أسرع بكثٌر من  لٌالً المناطق الجافة الى درجة التجمد تتجمد تلك المٌاه المتسربة . إن تؤثٌر تجلد المٌاه
شقوق وفراغات الصخور، وتتجمد عند انخفاض درجة الحرارة مع ازدٌاد تؤثٌر بقٌة العوامل . إذ تتسرب المٌاه خالل 

% ، ألن جزٌئات الماء ترتب نفسها فً هٌكل بلوري مفتوح عند التبلور وتإدي هذه الزٌادة  9فً الحجم بمقدار 
مرة من القوة الالزمة لتحطٌم صخر الكرانٌت. وتتغلب هذه الضغوط  41أكبر بـ قدر الحجمٌة الى قوة ضغط كبٌرة ت

  على قوى روابط الصخر وتفتته الى قطع بحجوم مختلفة ، قد ٌزن بعضها أحٌاناً بضعة أطنان. 
  Thermal disintegrationالتجزئة الحرارٌة  .3
تحدث هذه العملٌة من التجوٌة فً األجسام النارٌة الضخمة خاصًة تلك المكونة من :   Unloadingتخفٌف الحمل  .4

الغرانٌت . عندما تتحرر الصخور من الضغوط الواقعة علٌها فؤجزاإها الخارجٌة تتمدد أكثر من العمٌقة ، وتنفصل عن 
 ضه فوق بعض. ( تشبه الى حد ما ورق اللعب المكدس بعsheetبقٌة الجسم الصخري على شكل غطاءات )

هو عمل حبٌبات الصخور ضد بعضها البعض ) أي تقوم الرسوبٌات من :  Abrasionالتحطٌم أو الحت أو البري  .5
الصخور بتحطٌم الصخور ( وهذا العمل ٌكون غالباً فً األنهار أو بفعل طاقة الرٌح إذ تصطدم حبٌبات الرمال مع 

 .بعضها أو مع الصخور وتؤثٌرها على تفتت الصخور 

 



 محاضرات مورفولوجي التربة / المرحلة الثالثة / المحاضرة الثالثة / التجوية ومورفولوجي التربة 

 

2 
 

 

 

 

 

 أو اآلثار )المظاهر( المورفولوجٌة لعملٌات التجوٌة الفٌزٌائٌةنتاج الحٌاة فً التربة ) نواتج التجوٌة الفٌزٌائٌة ( 

 .جذور النباتات 

 .حركة الدٌدان 

 ..... ،أنفاق الحٌاة لبعض الكائنات الحٌة كالجربوع ، الضب ، العقرب 
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   WeatheringChemicalثانٌاً : التجوٌة الكٌمٌائٌة 

أي تغٌر فً البنٌة الداخلٌة للفلزات بإضافة بعض  هً حدوث تغٌر كٌمٌائً فً تلك الحبٌبات )أي الحبٌبات الصخرٌة( 
العناصر أو حذفها. وٌإدي هذا التغٌر الى تفكك الصخر األصلً، وتشكل مواد جدٌدة تكون متوازنة مع شروط البٌئة السطحٌة. 

، وهً األهم من ناحٌة قوة التؤثٌر. وهً هامة فً المناطق الرطبة ابتة ما دامت فً بٌئتها الجدٌدة وتبقى منتجات التجوٌة هذه ث
تحطم التجوٌة الفٌزٌائٌة الصخور وتفتتها مما ٌزٌد المساحة السطحٌة المعرضة لمإثرات التجوٌة الكٌمٌائٌة ، الدافئة والحارة. 

ل عدم تعرض الصخور لعملٌات التجوٌة الفٌزٌائٌة. وفً الوقت نفسه الذي ٌضعف بٌنما تكون التجوٌة الكٌمٌائٌة بطٌئة جداً فً حا
فٌه الفساد الكٌمٌائً للصخور ٌحدث المزٌد من التجوٌة الفزٌائٌة ، وكلتا العملٌتٌن، ٌتظافر بعضها مع بعض. ٌحدث هذا النوع من 

دي الى تكوٌن معادن جدٌدة أي تغٌٌر فً تركٌبها الكٌمٌائً التجوٌة حٌنما ٌتفاعل الهواء أو الماء مع المعادن المكونة للصخور فٌإ
وهً عملٌة تحلل معادن الصخور نتٌجة للتفاعالت الكٌمٌائٌة مع عناصر الغالف الجوي والغالف وانتاج مادة أو صخر جدٌد 

ئمة مع عناصر البٌئة الجدٌدة، المائً )الهواء والماء(، وذلك بتدمٌر البنٌة الداخلٌة للمعادن، التً تحل محلها معادن جدٌدة متال
 ونتٌجة لذلك فإن التركٌبة الكٌمٌائٌة والمظهر الخارجً للصخرة ٌتغٌران . 

 أنواع التجوٌة الكٌمٌائٌة : 

التً تتحول الى معادن طٌنٌة ،  ٌطرأ غالباً على معظم معادن السٌلٌكات:   Hydrolysisالمائً )التفكك(التحلل  .1
وٌؤتً ذلك بالتفاعل المباشر مع الماء وتتحول معادن الفلدسبار الى معادن طٌنٌة أخرى أقل مقاومة للتجوٌة ومثال لذلك 

وحامض السلٌسك مع  Kaoliniteتفاعل االورثوكلٌز الشائع فً الصخور النارٌة الذي ٌنتج عنه معدن الكاإولٌناٌت 
  :وتاسٌوم كما فً المعادلة اطالق أٌون الب

H2O + H2CO3 = H3O
+ + HCO3

-
  

عبارة عن تفاعل كٌمٌائً بٌن الماء وبٌن أحد العناصر المكونة للصخر، حٌث ٌتحد :  Hydrationالتمٌوء )التادرت(  .2
-OH  مع أحد أجزاء الصخر وH+  مع جزء آخر ، فٌنشؤ عنصر أقل تماسكاً من العنصر األصلً ، األمر الذي ٌإدي

الى إضعاف تماسك وصالبة الصخر. ٌنطوي التمٌإ على اتحاد بعض جزٌئات الماء مع بعض مركبات المعادن ، ومثال 
ن التجوٌة الكٌمٌائٌة ، ففً ماتٌت الذي ٌتغٌر الى لٌمونٌت. وهو نمط آخر مذلك االنهٌدرٌت الذي ٌتغٌر الى جبس ، والهٌ

( مثالً ٌتشكل من تفاعل Gypsumهذه العملٌة تدخل جزٌئات الماء مباشرًة فً بنٌة الفلز لتشكل فلزاً جدٌداً . فالجص )
  ( مع الماء حسب المعادلة التالٌة:Anhydriteاالنهدرٌت )

CaSO4 + 2H2O = CaSO4.2H2O  

Anhydrite             hydrite Gypsum  

2Fe2O3 + 3H2O = 2Fe2O3.3H2O 

وهً أولى مراحل التجوٌة الكٌمٌائٌة وتتم عبر عملٌة تحلل تام لمعادن الصخور :  Dissolutionالذوبان )اإلذابة(  .3
 الى األٌونات التً تتكون منها هذه المعادن، بفعل مٌاه االمطار ومنها :  -كالصخور المحلٌة أو األحجار الجٌرٌة –

   solution by Waterاالنحالل بالماء  - أ
 وتسمى عملٌة الكربنة solution by Acidsاالنحالل باألحماض  - ب

  Carbonationالكربنة )التكربن(  .4

Ca + H2CO3 = CaCO3  

   Oxidationاالكسدة ) التاكسد( " فقد إلكترون "   .5

تفاعل المعدن مع اوكسجٌن الهواء الجوي أو أوكسجٌن التربة بوجود الماء وبالرغم من أن عملٌة األكسدة تتم ببطؤ كبٌر فً 
البٌئات الجافة وشبه الجافة إال أن وجود الماء ٌسرع التفاعل وتظهر هذه الحقٌقة حٌن نقارن الحدٌد الذي ٌصدأ ببطء فً المناخ 

 معرضة لألمطار.  الجاف وبسرعة فً المناطق ال

Fe2+ = Fe3+ + e-  

 اإلختزال  " كسب إلكترون "  .6

Fe3+ + e- = Fe2+  
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  Crystallization of Saltsتبلور األمالح  .7

ٌإدي تبلور االمالح فً شقوق ومسامات وفجوات الصخور الى قوى كافٌة لتفتٌت الصخور. وتالحظ هذه الظاهرة بشكل جٌد 
تحت شروط المناخ الجاف فً المناطق الصحراوٌة، إذ ٌإدي ارتفاع درجة الحرارة فً النهار الى صعود المٌاه الجوفٌة 

 مالح ضمن الشقوق والمسامات مولدة ضغوطاً كبٌرة تحطم الصخور. بالخاصٌة الشعرٌة الى السطح فتتبخر وتتبلور األ

 : نواتج التجوٌة الكٌمٌائٌة 

 .بعض األٌونات الذائبة تعود فً التربة على شكل أٌونات مدمصة 

 .األٌونات االكثر ذوباناً تغسل مع الماء المتدفق 

  .المكونات األقل ذوباناً مثل أكاسٌد هٌدروكسٌدات الحدٌد واأللمونٌوم تترسب وتكون جزءاً من مكون التربة الصلب 

   Biological Weatheringثالثاً : التجوٌة البٌولوجٌة 

 فقد االرض سطح صخور مع وتفاعالته االبٌض النمل وبخاصه النمل،  البٌئة مع الحٌوانات نشاط وهى التجوٌة انواع ابسط وهى
 الصخور نبش على ٌعمل فهو حفار كحٌوان بالفؤر المثال ونعطى كالقوارض الحفارة الحٌوانات . والبٌوت المنازل هدم إلى ٌإدى

 تجوٌة ٌحدث البٌات تلك واثناء تطوول لمده جحورها فً فتمكث شتوي بٌات بعمل تقوم حٌوانات وهى الثعابٌن. الصخرٌة والمواد
  (.كٌمائً فعل) الماء بخار وخروج وتنفسه(  مٌكانٌكً فعل)  الجحر داخل الثعبان حركة إلى نتٌجة للجحر كربنه وعملٌات

 وتكون الصخور فً والفواصل الشقوق ضرب على تعمل فهً ضخمه االشجار وجذور الجذوع تكون عندما : النباتٌة التجوٌة
فضالً عن تؤثٌر األحماض  .الصخور بشق مٌكانٌكً بفعل وتقوم تتضخم ان اال تلبث ال ولكنها صغٌرة الجذوع تلك مقدمة

 العضوٌة الناتجة من افرازات الجذور. 

 ٌسوي حٌن أو المناجم ٌحفر حٌن أو الطرق لشق الجبال ٌخترق حٌن تجوٌة، بعملٌات أٌضا االنسان ٌقوم االنسان : تجوٌة
 .تجوٌة كعوامل اإلنسان من مٌكانٌكٌة عملٌات اال هً ما العملٌات تلك فتكون المرتفعة، المناطق

) ظاهرٌة ( إن الصخور التً تخضع للتجوٌة والمعادن الناتجة منها هً جمٌعاً مواد جٌولوجٌة وبدولوجٌة لها صفات مورفولوجٌة
تقدر بالممارسة الحسٌة فً الحقل وفً المختبر. والفحص والتقدٌر ٌجري على عٌنات هً من الحجم بحٌث ٌستطٌع الفاحص 

 تداولها بالٌد أو بٌن األصابع أو تمٌٌزها بالرإٌا الثاقبة. 

 

لدسبارت ، وقطع من المعادن إن هذه المواد الناتجة عن التجوٌة هً فً معظم حاالتها صور من الكوارتز )الحصى( وف 
 المغنسٌة التً ٌجرى فً توصٌفها اإلجراء المورفولوجً اإلعتٌادي.  –الحدٌدٌة 

فً معظم حاالته  التمٌوءلمعظم الفلدسبارات ٌإدي الى تراكم معادن الطٌن واالمالح والحوامض السٌلٌكونٌة أو  فالتحلل المائً
كعملٌة فإنها تإدي الى  الكربنةا تكون االنهاٌدراٌت من كبرٌتات الكالسٌوم. أما ٌإدي الى بروز حاالت التبلور التً من اشهره

الى تكوٌن معادن  عملٌة االكسدةفقدان معدن الكالساٌت بوجود حامض الكاربونٌك وزٌادة عنصر الكالسٌوم الناتج. بٌنما تإدي 
دة كبرٌتٌد الحدٌد بوجود ت األسود اللون من اكسمورفولوجٌة واضحة هً حالة تكون معدن الجٌوثاٌ كحالةاكاسٌد من ابرزها 

الى فقدان معدن الهاالٌت بوجود الماء وتكون محالٌل ذات تراكٌز أٌونٌة جدٌدة من زٌادة نسبة  وتؤدي عملٌة اإلذابة الماء.
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ودة ) مع وجود عنصري الكلور والصودٌوم فً مٌاه التربة. إن جمٌع عملٌات التجوٌة على ما نرى وما اوضحناه من امثلة محد
هً عبارة عن فقدان معدن أو تناقص كتلته ) كمٌته  أمثلة كثٌرة جداً فً الطبٌعة وتوثٌقاتها متفرقة فً المراجع الجٌولوجٌة (.

وحجمه مع الزمن نتٌجة تحوله الى معدن أو معادن أخرى أبسط تركٌباً ) فً معظم الحاالت ( وأصغر كتلة وحجماً وفً حاالت 
 . أخرى الى عناصر

إن عملٌات التجوٌة عادًة تبدأ بمعادن وتنتهً بمعادن . والمعادن كما اسلفنا ٌمكن توصٌفها مورفولوجٌاً اذا كانت بكمٌات  
 ذات حجم ٌمكن تداوله بالٌد أو بٌن األصابع. 

 عوامل تكوٌن الترب مورفولوجٌة 

تتكون الترب بفعل عوامل خمسة أدركها علماء التربة االوائل واوضحوا كٌفٌة فعلها فً الطبٌعة وطبٌعة هٌمنتها على  
العملٌات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة والمعدنٌة كافة التً تجري فً الترب وكذلك كٌفٌة تؤثٌرها فً انتظام عملٌات تكوٌن 

. وما تإدي الٌه هذه العملٌات من حاالت نشوء متدرجة وحاالت تطور متدرجة. وجمٌع هذه الحاالت الترب المعرفة قدٌماً وحدٌثاً 
موثقة طبٌعٌاً فً مورفولوجٌة الترب ، قد ٌقدم الموروفولوجً الى دراستها باألسلوب الموحد دولٌاً . لهذا ال بد للمورفولوجً من 

 له المٌدانً. التعرف على هذه العوامل وإدراك اهمٌتها فً مجال عم

 إن عدد هذه العوامل كما أشرنا الٌه آنفاً هو خمسة عوامل تشمل كل من : 

   Parent Materialالماة األصل  .1
  Climateالمناخ  .2
   Topographyالطوبوغرافٌة  .3
   Biologyالعامل البٌولوجً  .4
  Timeالزمن  .5

بصورة كمٌة  " Factors of Soil formation" عوامل تكوٌن التربة  فً كتابه  1941عام  Jennyوقد عرضها ٌنً 
 جاءت على هٌئة معادلة عرفت بإسمه وهً : 

 التربة = دالة )المادة االم ، المناخ ، الطوبوغرافٌة ، العامل البٌولوجً ، الزمن ......(  

تً تستدعٌها ضرورة التفصٌل. وقد جعلها مفتوحة النهاٌة كً ال ٌغلق الباب على االجتهاد المتوقع مستقبالً فً مجال الزٌادة ال
ونورد هنا على سبٌل المثال احتماالت تجزئة بعض الباحثٌن للعامل البٌولوجً الى عامل النبت الطبٌعً ، وعامل اإلنسان ، 

 وعامل االحٌاء االخرى. أو تجزئة العامل الطوبوغرافً الى عامل الماء األرضً وعامل بقٌة مشتمالت عامل الطوبوغرافٌة. 

 ح هذه العوامل بصورة تخدم المهام المورفولوجٌة ، نعرضها فٌما ٌلً: ولتوضٌ

   Parent Materialأوالً : المادة االم 

وتدعى أٌضاً المادة األصل التً ٌتكون منها كٌان جسم التربة. وهً مادة لوحدها مادة جٌولوجٌة وبوجودها ضمن جسم  
 ( وما تحتها.  Cالتربة تقع ضمن مواد آفاق )

 فً الحقٌقة المادة التً تكونت منها الترب أو مادة التربة قبل بدء تؤثٌرات بقٌة عوامل تكوٌن الترب علٌها. إنها 

 وهً فً الطبٌعة على انواع . ولطبٌعتها الجٌولوجٌة قد صنفت جٌومورفولوجٌاً حسب مسببات توضعها فً الطبٌعة الى ما ٌلً: 

ل التً ٌعود أصلها الى تراكم متحلالت الصخور والمواد الجٌولوجٌة االخرى وهً مواد األص معدنٌة )ال عضوٌة( :أوالً : 
 وقسمت حسب طبٌعة توضعها فً الطبٌعة الى نوعٌن : 

وهً المادة التً تتجمع وتتكون فً موضع تكون مادة أصلها الجٌولوجً الذي  : Residualالمادة االم الماكثة  - أ
انحدرت عنه موجودة فٌه، بذلك نعنً ان التربة ومادة أصلها موجودة فً مكان واحد. عند ذلك تإشر طبٌعة المادة 

 الجٌولوجٌة كاسم لهذه المادة االم الماكثة. 
االم المعدنٌة )الالعضوٌة( كافة التً تكونت بالتجوٌة عن الصخور  هً مواد : Transportedالمادة االم المنقولة  - ب

 أو المواد الجٌولوجٌة االخرى ولكنها انتقلت أو تحركت من موقعها واستقرت فً مكان آخر. 

 وعوامل الحركة هً الماء والهواء والجلٌد والجذب األرضً ونعرفها فٌما ٌلً: 

 المنقولة بالماء وهً :  .1
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 Marine Depositsالمترسبات البحرٌة  - أ
 River Depositsالمترسبات النهرٌة  - ب
 Lacustrine Depositsالمترسبات البحٌرٌة  - ت

تتجمع هذه المادة العضوٌة النباتٌة على االغلب فً منخفضات المناطق الباردة  :  Cumuloseثانٌاً : المادة االم العضوٌة 
تراكمها الى تكون متراكمات عضوٌة تفوق فٌها نسبة المتراكم على المتؤكسد بٌولوجٌاً والعالٌة الرطوبة تدرٌجٌة  بحٌث ٌإدي 

لذلك تبقى فترة طوٌلة من الزمن دون تغٌر ٌذكر. وهً على درجات متنوعة من التجزئة والتحلل بحٌث تصبح ما ٌسمى بالترب 
هذه الترب آفاق خاصة تعتمد على نوعٌة المادة  العضوٌة التً تستعمل كوسط لزراعة المحاصٌل الخضراء السرٌعة النمو. وفً

 النباتٌة المتجمعة فً كل أفق ودرجة تحللها.

اما انتشارها فً العراق أو فً منطقة الشرق االوسط فإنه ٌتراوح من غٌر موجود الى نادرة أو ضئٌلة بسبب طبٌعة مناخ هذه 
 ثة فً حاالت ضئٌلة خاصة. المنطقة الذي ٌإدي الى تاكسدها وضآلة تجمعها وفقدانها بالحرا

آثار النقل بادٌة على على محتوٌاتها بحسب القواعد الجٌولوجٌة. كما ان توزٌعها فً الطبٌعة محكوم بالقواعد الجغرافٌة كآن تكون 
 على هٌئة أشرطة متاخمة لناقلها أو فً مواقع البحٌرات القدٌمة. كما هً الحال فً السهل الرسوبً العراقً.

 

 الجلٌد : وهً المنقولة ب .2
  glacial tillمترسبات الجلٌد  - أ
  glacial outwashمترسبات انهار الفترة الجلٌدٌة  - ب
  glacial lacustrineمترسبات بحٌرات الفترة الجلٌدٌة  - ت
  Loessمترسبات الرٌاح فً الفترة الجلٌدٌة  - ث

إن آثار النقل الجلٌدي محفوظة فً مواصفات المواد المنقولة ولبعضها تفرعات وتصانٌف خاصة. أما مناطق مالحظة هذا 
النوع من المواد األصل فإنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمساحة التً انسحبت عنها مإثرات آخر فترة جلٌدٌة عرفتها الكرة 

 عرٌضة وشبه منتظمة حول قطبً كوكب األرض. األرضٌة وهً على هٌئة احزمة أو أشرطة 

وتشمل هذه المواد على المواد المنقولة من موطن أصلها بقوة :  Colluvialالمنقولة بالجذب األرضً  .3
ومنفصلة عن مادتها الجٌولوجٌة األصل بقوة الجذب األرضً.  الجذب االرضً . وهً لهذا تكون مواد جٌولوجٌة مجواة

موقعها األصلً أعلى طوبوغرافٌاً من موقع استقرارها الحالً. وموقع االستقرار ٌكون جغرافٌاً حول موقع األصل. واشهر 
الحاالت متوفرة فً المواقع العالٌة طوبوغرافٌاً فً هذا المجال هً التلول العالٌة والهضاب وسفوح الجبال. وجمٌع هذه 

 العراق والوطن العربً. وآثار النقل المٌكانٌكً واضحة فً مواصفات هذه المواد المنقولة.
إن هذه المترسبات وكما ٌوضح اسمها نقلت بفعل الرٌاح السائدة بٌن :  Aeolionالمترسبات الهوائٌة  .4

والتها من المواد الجٌولوجٌة من مكان تكونها الى منطقتٌن متجاورتٌن حٌث تنقل هذه الرٌاح وبفعل استمرارها وتراكم منق
مكان تجمعها الحالً. وتحكم عملٌة النقل الفٌزٌائٌة التجانس والتوزٌع الجغرافً لهذه المنقوالت التً تعرف بالنسجات 

حدودة من الغرٌنٌة )والطٌنٌة فً حاالت الرماد البركانً( فً أي مكان من العالم. وفً العراق والوطن العربً مساحات م
المترسبات الهوائٌة بعضها صغٌر كما فً العراق وبعضها واسع وكبٌر فً الوطن العربً، كما هً الحال فً شبة الجزٌرة 

 العربٌة وسورٌا والمغرب وغٌرها. 
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Outwish plain  مترسبات الفترة الجلٌدٌة 

    

glacial lacustrine 

    

   األصل المنقولة )المادة االم ( حسب عامل النقل ، منقولة بالجلٌد والجذب األرضًٌوضح انواع مادة  1 – 3شكل 

 


