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به الی اجزای سنگ ها ، به مرور زمان سنگ ها شکاف برداشته و خرد ریشه گیاهان منطقه : با نفوذ ریشه در ال
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جانوران حفار منطقه : جانورانی چون کرم خاکی ، مورچه ، گورکن ، موش و .... با النه سازی و کندن زمین ، خرد 

 شدن سنگ ها را سرعت می بخشند .
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 سنگ ها می شود  خرد شدنتغییر دما سبب  -9

 کنید ؟چگونه خرد شدن سنگ ها را در مناطق سرد و کوهستانی بیان  -10

در مناطق سرد ) کوهستانی ( ، به هنگام شب دمای هوا بسیار کم می شود به طوری که اگر آب درون شکاف 

سنگ ها وجود داشته باشد . یخ می زند . یخ نسبت به آب فضای بیشتری را اشغال می کند برای همین به دو 
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