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ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ
Αποσάθρωση καλείται το φαινόµενο κατά το οποίο τα προϊόντα της φθοράς των Αποσάθρωση καλείται το φαινόµενο κατά το οποίο τα προϊόντα της φθοράς των 
πετρωµάτων παραµένουν στη θέση τους.

∆ιακρίνουµε τη:
• µηχανική ή φυσική,µηχανική ή φυσική,
• χηµική και 
• βιολογική αποσάθρωση.
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1 Μ ή ή Φ ή Α άθ1. Μηχανική ή Φυσική Αποσάθρωση
Κατά τη φυσική αποσάθρωση τα πετρώµατα παθαίνουν µηχανική 
καταστροφή, δηλαδή καταστρέφεται µόνο η συνοχή των ορυκτολογικώνκαταστροφή, δηλαδή καταστρέφεται µόνο η συνοχή των ορυκτολογικών 
συστατικών των πετρωµάτων, χωρίς να µεταβάλλεται η ορυκτολογική τους 
δοµή ή η χηµική τους σύσταση.
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1. Μηχανική ή Φυσική Αποσάθρωση

Σπουδαίος παράγοντας της αποσαθρώσης είναι η θερµοκρασία που δηµιουργείται 
από την ακτινοβολία του ήλιου. Όταν µάλιστα η διαφορά της θερµοκρασίας 

ξύ έ   ύ  ί  άλ  ό  β ί   ή    άλλ  µεταξύ ηµέρας και νύχτας είναι µεγάλη, όπως συµβαίνει σε ερήµους και σε άλλες 
περιοχές της γης η καταστροφή γίνεται ακόµα µεγαλύτερη. Τα διάφορα 
ορυκτολογικά συστατικά των πετρωµάτων έχουν διαφορετικό συντελεστή 
θερµικής διαστολής µε αποτέλεσµα να διαστέλλονται και να συστέλλονται σε 
διαφορετικό βαθμό, πράγµα προκαλεί τον κατακερµατισµό τους. 
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Παράγοντες µηχανικής ή φυσικής αποσάθρωσης

1. Ηλιακή ακτινοβολία και ηµερήσιες θερµοκρασιακές 
δ έδιαφορές

2. Η µετατροπή του νερού σε πάγο

3 Ο ά    ά   έ3. Ο άνεµος µε την άµµο που µεταφέρει

4. Οι ρίζες των φυτών και των δένδρων

5 Τ  ό  β ή5. Το νερό της βροχής

6. Το νερό των υδατορευµάτων

7 Τ  ύ   θάλ7. Τα κύµατα της θάλασσας



2. Χηµική αποσάθρωση

Η χηµική αποσάθρωση περιλαµβάνει όλες τις διεργασίες κατά τις 
οποίες το πέτρωµα καταστρέφεται από τους φυσικούς παράγοντες 
χηµικά  δηλαδή µετατρέπεται σε χηµικά διαλύµατα σε αντίθεση µε χηµικά, δηλαδή µετατρέπεται σε χηµικά διαλύµατα σε αντίθεση µε 
τη µηχανική αποσάθρωση.



Η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται από την υγρασία, τη θερµοκρασία και 
τα διαλύµατα που κυκλοφορούν στο έδαφος και που σχηµατίζονται από τα διαλύµατα που κυκλοφορούν στο έδαφος και που σχηµατίζονται από 
το νερό της βροχής και από τις χηµικές ενώσεις του εδάφους.

Κύρια είδη χηµικής αποσάθρωσης

1. Η διαλυτική ικανότητα του νερού

2. ∆ιαλύµατα του ανθρακικού οξέος

3. Υδρόλυση

4 Οξ ίδ4. Οξείδωση

5. Αποσάθρωση καυσαερίων



3. Βιολογική ή οργανική αποσάθρωση

Οι ζωικοί και πιο πολύ οι φυτικοί οργανισµοί προκαλούν αποσάθρωση 
στα πετρώµατα  Η αποσάθρωση αυτή µπορεί να είναι µηχανική µε την στα πετρώµατα. Η αποσάθρωση αυτή µπορεί να είναι µηχανική µε την 
ανάπτυξη των ριζών των φυτών,αλλά  χηµική µε τα υπολείµµατα τους. 
Τα τελευταία σχηµατίζουν µε το νερό οργανικά οξέα, που επιδρούν 
καταστροφικά στα ορυκτά συστατικά των πετρωµάτωνκαταστροφικά στα ορυκτά συστατικά των πετρωµάτων.



ΔΙΑΒΡΩΣΗΔΙΑΒΡΩΣΗ
∆ιάβρωση ονοµάζεται το σύνολο των φυσικών και χηµικών 
παραγόντων που καταστρέφουν τα πετρώµατα και µεταφέρουν με τη 
βοήθεια της βαρύτητας τα κατάλοιπά τους.



ΔΙΑΒΡΩΣΗ
Τύποι διάβρωσης

• Διάβρωση με νερόΔιάβρωση με νερό
• Επιφανειακή διάβρωση
• Αυλακωτή διάβρωση  • Αυλακωτή διάβρωση  
• Χαραδρωτική διάβρωση

• Διάβρωση με αέρα
• Διάβρωση με πάγοΔιάβρωση με πάγο



Δ άβ   όΔιάβρωση με νερό
Επιφανειακή διάβρωση

Η επιφανειακή διάβρωση ή διάβρωση κατά στρώσεις είναι η αφαίρεση ενός 
λεπτού σχετικά στρώματος εδάφους, εξαιτίας των βροχωπτώσεων ή της 
επιφανειακής απορροήςεπιφανειακής απορροής.



Αυλακωτή διάβρωση
Σχηματισμός μικρών καναλιών διασκορπισμένων ανομοιόμορφα  ιδίως Σχηματισμός μικρών καναλιών διασκορπισμένων ανομοιόμορφα, ιδίως 
σε γυμνά, μη καλλιεργημένα ή φρεσκοκαλλιεργημένα εδάφη



Χαραδρωτική διάβρωση 
Σχηματισμός μεγάλων καναλιών ή χαραδών σε θέσεις όπου 
συγκεντρώνεται το νερό



Διάβρωση με αέραΔιάβρωση με αέρα

Συμβαίνει κυρίως σε ξηρές και ημίξερες περιοχές και 
λ ό   έ   ό   ύ  δ ώ

Νιγηρία

λιγότερο σε υγρές σε όπους τους τύπους εδαφών.

Νιγηρία





ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ

Η δ β ή δ ά   ώ  ί  λύ έ  Σ  έ    ώ  Η διαβρωτική δράση των παγετώνων είναι πολύ έντονη. Στο πέρασµα του ο παγετώνας 
παρασύρει υλικά του µανδύα αποσαθρωµάτων, αποσπά κοµµάτια από το υπόβαθρο, 
ιδίως όπου υπάρχουν διακλάσεις, χαράζει και λειαίνει τα πετρώµατα και τα κατάλοιπα 
τους, τα οποία σµικρύνονται κατά τη µεταφορά. Μετά την αποµάκρυνση του παγετώνα, ς, µ ρ η µ φ ρ η µ ρ η γ ,
χαρακτηριστικές χαραγές στα πετρώµατα και αποθέσεις, µαρτυρούν το πέρασµα του.
Με την έντονη παγετώδη διάβρωση οι πυθµένες των κοιλάδων πλαταίνουν και 
βαθαίνουν, αποκτώντας τελικά ένα ηµικυκλικό σχήµα και χαρακτηρίζονται σαν 

λάδ  ή  U  κοιλάδες σχήµατος U. 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΩΡΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΕΚ. 
ΣΤΡ.)

ΚΙΝΑ 990

ΙΝΔΙΑ 1400

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 1670

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ

2510

ΑΛΛΕΣ 6070ΑΛΛΕΣ 6070



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Η Εδαφική διάβρωση αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες μορφές 
εδαφικής υποβάθμισης και προκαλεί δυσμενή αποτελέσματα στη εδαφικής υποβάθμισης και προκαλεί δυσμενή αποτελέσματα στη 
φυτική παραγωγή γιατί χάνεται το γονιμότερο τμήμα του εδάφους. 



Οι συνέπειες της διάβρωσης είναι καταστρεπτικές γιατί Οι συνέπειες της διάβρωσης είναι καταστρεπτικές γιατί 
απομακρύνεται το επιφανειακό έδαφος που έχει τις καλύτερες 
φυσικές και χημικές ιδιότητες και χάνονται τα θρεπτικά 
συστατικά, ιδίως το ασβέστιο, το κάλιο και το μαγνήσιο. , ς β , μ γ ή



ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΒΡΩΣΗΔΙΑΒΡΩΣΗ

• Η καταστροφή των δασών και οι πυρκαγιές
Υ βό  ( ξ ίζ   βλά    όδ• Υπερβόσκηση (εξαφανίζεται η βλάστηση και τα πόδια

των ζώων καταστρέφουν τη δομή του εδάφους και
δημιουργούν κόκκους σκόνης)
• Μη ορθολογική καλλιέργεια γεωργικής γης (οι εντατικές
καλλιέργειες εξαντλούν τα θρεπτικά στοιχεία και
υποβαθμίζουν το έδαφος καταστρέφοντας τις φυσικές τουβ μ ζ φ ς ρ φ ς ς φ ς
ιδιότητες)



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
Βραχυπρόθεσμα:

• Λίπανση εδαφών: αφού η κύρια αρνητική επίδραση είναι η η φ φ η ρ ρ η ή ρ η η
απώλεια θρεπτικών μια καλή και ορθολογική λίπανση βελτιώνει 
την κατάσταση κατά πολύ.

• Προσθήκη οργανικών υλικών: τέτοια είναι η κοπριά και η ιλύς ρ ή η ργ η ρ η
αστικών αποβλήτων , τα οποία προσθέτουν και θρεπτικά, και 
επιπλέον είναι ανέξοδα και άφθονα.

• Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος: έτσι και θα 
προστεθεί οργανική ουσία όταν τα υπολείμματα αποικοδομηθούν, 
και θα αυξηθεί η φυτοκάλυψη του εδάφους. 



• ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

• Φύτευση επικίνδυνων περιοχών (πρανή ποταμών, δρόμων κτλ.)
• Άροση κατά τις ισοϋψείς, και όχι όπως συνήθως σε ευθείες γραμμές. Έτσι
‘αναγκάζεται’ το νερό να μην κατρακυλάει χαμηλότερα στο ανάγλυφο.γ ζ ρ μη ρ χ μη ρ γ φ
• Δημιουργία αναβαθμιδών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν διαδοχή επίπεδων
επιφανειών όπου είναι ευκολότερη η καλλιέργεια και ‘αποθαρρύνεται’ η
μεταφορά νερού χαμηλότερα στο ανάγλυφο.
• Δημιουργία ταρατσών: αυτές είναι επίπεδες περιοχές που κατασκευάζονται
σύμφωνα με το σκεπτικό των αναβαθμών, μόνο που αυτές είναι πολύ
μεγαλύτερης έκτασης. Αυτές έχουν νόημα περισσότερο σε εκτάσεις παράλληλα

 ί  ώσε κοίτες ποταμών.
• Άροση που να συνδυάζει και μεταφορά του εδάφους με ‘ήπιους’ ρυθμούς 

προς
 λό  ί   ά λ  ώ   ί   έτα χαμηλότερα σημεία του ανάγλυφου ώστε να μικραίνουν οι υψομετρικές

διαφορές.
• Μετατόπιση των καλλιεργειών από ετήσιες σε πολυετείς δενδρώδεις
(οπωροφόρα δένδρα)(οπωροφόρα δένδρα).
• Αναδάσωση (αλλαγή χρήσης γης από αγροτική σε δασική). 



Καλλιέργεια σε καμπύλες (όχι ευθείες) κατά τις ισοϋψείς με 
σκοπό το περιορισμό της διάβρωσης



Πεζούλες ή
αναβαθμίδες για
ί λίμείωση κλίσης

μιας επικλινούς
έκτασης
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