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 علم شكل األرض التطبيقي )الجيومورفولوجيا التطبيقية(.
 

أن تطور أساليب البحث الجيومورفولوجي واتساع دائرة عالقاته مع العديد من االختصاصاا  المتووعا  
التطبيا,  أ  توظياف المعلوماا  الجيومورفولوجيا  وقلته من مرحل  وصف مظاهر السطح إلا  مرحلا  

في خدم  األوسان ووشاطاته المختلف   حيث تؤثر األشكال األرضي  عل  األوسان بصورة مباشرة وغيار 
حد يؤثر عل  أعضاء جسم األوسان فتقل   مباشرة   التأثير المباشر يتمثل باالرتفاع فو, سطح البحر إل

وفس وعمل الادورة الدمويا  ووقاأل األوكساجين وكرياا  الادم التاي يحتاا  قدرتها عل  أداء وظائفها كالت
جسم األوسان إل  عدد اكبر موها في المرتفعا   كماا تتييار خصاائأل الموااب حساب طبيعا  التضااريس 

 وخاص  الحرارة التي توخفض باالرتفاع  وكذلك الضيط الجو  يقل باالرتفاع.
جساام األوسااان إلاا  عواصاار ومعااادن لومااوم وبواااءم وديموماا  المباشاار فيتمثاال فااي حاجاا   رأمااا التااأثير غياا

حيويته  والتي مصدرها القشرة األرضي   حيث يحصل عليها األوسان عن طري, تواول األغذي  الوباتيا  
 والحيواوي  وميام الشرب  وقد يؤد  وقأل بعض العواصر إل  اإلصاب  ببعض األمراض.

الساطح علا  الوشااط البشار   ويعاد علام شاكل األرض ووظرا ألهمي  ذلك فيجاب دراسا  تاأثير مظااهر 
التطبيقي مان العلاوم التاي تتوااول ذلاك  وعلياه يمكان تعريفاه بأواه العلام الاذ  يتوااول دراسا  الخصاائأل 
العام  لمظاهر سطح األرض من حيث الشكل والتكاوين وصافيا ومورفومتريااي قياسايال والعملياا  التاي 

  هبوطل وعالقا  ذلاك بالوشااط البشار  مان    اوهيارا   اوزال قاتؤثر في تلك المظاهري تعري   تجوي 
 حيث اإلمكاوا  والمعوقا   والمشاكل التي تواجه استيالل تلك المظاهر والحلول المواسب  لتجاوزها.

 : يوعليه يتواول التطبيقي الموضوعا  التي تصب في هذا االتجام وموها ما يأت
لتوفير المعلوما  المتووع  عن تلك الموطق   وعدم االعتماد عل   التحر  موقعياً عن موطق  الدراس  -1

من معلوما  من مصادر أخرى  ويجب التحق, من صح  تلك المعلوماا  مان خاالل الدراسا   رما متوف
الميداوي   وذلك لتباين أهداف وأغراض الجها  التاي وفار  تلاك المعلوماا   إذ تكاون فاي إطاار هادف 

افي  في جاوب وقاصرة في جواواب أخارى  وتساتخدم أجهازة ومعادا  القيااس تلك الجه   وعليه تكون و
في الدراس  الميداوي  ويمكن استخدام التقويا  الحديث  في توفير الكثير من المعلوما  عن موطق  الدراس  

 .GISو GPSمثل االستشعار عن بعد و
موطقا  الدراسا   ففاي بعاض  التكويوا  السطحي  وتح  السطحي ي الصخور والترب ل التاي تتضاموها -2

المواط, تكون الطبقا  الصخري  ظاهرة عل  سطح األرض دون أن تيطيهاا تربا   فاي حاين توجاد فاي 
مواط, أخرى ميطاة بطبق  من الترب  يتباين سمكها من مكان ألخر  كما يتم التعرف عل  طبيع  اوتشار 

لقاوة فاي تلاك التكويواا  وأثرهاا علا  تلك التكويوا  أفقيا ورأسيا  فضال عن تحدياد عواصار الضاعف وا
 الوشاط البشر .

االوحدارا  في موطق  الدراس   والتي تدرس وصفيا ومورفومتريا لمعرف  المواضع المستقرة وغيار  -3
المستقرة والمشاكل التي تتعرض لها بعض السفوح واثار ذلاك علا  الموشاا  والمشااريع المرتبطا  بهاا  

 لك المشاكل.والحلول المواسب  لتجاوز بعض ت
التعري   أسبابها  مشاكلها والتدابير واإلجراءا  التي يمكن اتخاذها للحاد مان اثارهاا ومشااكلها علا   -4

 الوشاط البشر .
التطبيقاااا  الهيدرومورفومتريااا  فاااي دراسااا  األوهاااار  أ  اساااتخدام األسااااليب التفسااايري  والقياساااي   -5

وأوديا  وقواوا  األوهاار  وعالقا  ذلاك باألوشاط   الجيومورفولوجي  والهيدرولوجي  فاي دراسا  أحاواض
 المختلف .

أهمي  المعلوما  الجيومورفولوجي  في اختيار المواقع والمواضع المالئما  للعماران ومشااريع الار   -6
 والطر, والجسور والمطارا .

ياام الجوفيا  استخدام الدالئل الجيومورفولوجي  في البحث عن الموارد الطبيعي  كالمعادن والاوفط والم -7
 والصخور والرمال.
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ل  يوضح المجااال  التاي 1دور الجيومورفولوجيا في التخطيط والتومي  والعمليا  العسكري   شكل ي -8
 يتواولها علم شكل األرض التطبيقي.

وماان الجاادير بالااذكر أن علاام شااكل األرض التطبيقااي ظهاار متااأخرا وذلااك فااي وهاياا  السااتيوا  وبداياا  
قرن العشرين في الدول المتقدم  مثل بريطاوياا وبولووياا وفروساا وفاي الوالياا  المتحادة الالسبعيوا  من 

األمريكي   ورغم ذلك شهد هذا العلم تطورا كبيرا وتيج  ألهميتاه فاي الحيااة العمليا  وفاي مجااال  شات  
مؤلفاا  ذا  عالق  مباشرة بحياة األوسان ووشااطاته المختلفا   والادليل علا  ذلاك ماا أوجاز مان بحاوث و

التي تصب في هذا االتجام مثل الجيومورفولوجيا الهودسي  الذ  يتواول تقيايم العملياا  التاي أساهم  فاي 
وجود األشكال األرضي  وطبيع  سلوك وخصائأل المواد الصخري  والترابي  لتلك األشاكال  والعملياا  

ة المالئم  إلقام  المشااريع والمشاكل التي تتعرض لها والتي عل  ضوئها يمكن تحديد المواضع المستقر
المختلف  كالعمران والطر, ومشاريع الر  وغيرهاا  والمواضاع غيار المساتقرة التاي تتعارض لمخااطر 
 االوهيار واالوزال, والهبوط والتعري  والتي يجب االبتعاد عوها أو معالج  المشاكل التي تتعرض لها. 

 
 التطبيقي( المجاالت التي يتناولها علم شكل األرض 1شكل )

علم شكل االرض

طبيقي
الت

وقعي
 الم

حري
الت

لها
شاك

وم
ها 

نواع
ت ا

ارا
حد

االن

رية
ومت

ورف
ت م

بيقا
تط

خية
منا

رفو
مو

جيو
ت 

سا
درا

التكوينات السطحية وتحت السطحية

التعرية انواعها ومشاكلها

تطبيقات هيدرومورفومترية

تطبيقات في المجال العسكري

سية
ع الهند

شاري
ي الم

ت ف
طبيقا

ت

تطبيقات اقتصادية

فط
الن

ن 
 ع

حث
الب

دن
معا

 ال
عن

ث 
بح

ال
ال

رم
وال

ر 
خو

ص
 ال

عن
ث 

بح
ال

ية
وف

لج
ه ا

ميا
 ال

عن
ث 

بح
ال

تخطيط المدن

تخطيط الطرق والجسور

ت
تخطيط المطارا

ي والخزن
تخطيط مشاريع الر

 
 

ومن البحاوث التطبيقيا  الجيومورفولوجياا الحضاري  الاذ  يتوااول دراسا  العالقا  باين العماران وطبيعا  
األشااكال األرضااي  ماان جبااال وسااهول ووديااان وهضاااب وماادى مالءمتهااا للتوسااع العمراوااي وتوزيااع 

و المديو  بما يتالءم وطبيع  تضاريس الموضع استعماال  األرض الحضري  عل  المواضع المالئم  لوم
 من ارتفاع واوخفاض واوحدار وووعي  التكويوا  ومواسيب الميام الجوفي .

وقد استمر  عملي  تطور هذا التخصأل فظهر  أبحاث ومقاال  متووع  وفي كاف  المجااال  المتعلقا  
  الحديثا  التاي تما  االساتفادة موهاا فاي في الحياة العملي  وخاص  في الدول المتقدم  التي تمتلاك التقوياا

تلك الدراسا  في توفير المعلوما  ومعالجتها وتحليلها  بسرع  وعارض الوتاائب بأشاكال مختلفا   ومان 
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ووظاااام المواقاااع  GIGتلاااك التقوياااا  االستشاااعار عااان بعاااد والحاساااوب ووظااام المعلوماااا  الجيرافيااا 
داد بحوث في كاف  مجاال  الجيومورفولوجيا   وغيرها  حيث أسهم  تلك التقويا  في أعGPSالعالمي

 التطبيقي  .
أمااا الاادول الوامياا  فلاام ياادخل مؤسساااتها التعليمياا  هااذا العلاام اال فااي اموواا  األخياارة وذلااك فااي موتصااف 
الثماويوا   والتزال الكثير من تلك الدول لم يصلها  وان الدول التي وصل أليها كمادة تدرس فاي بعاض 

, مااوهب يشااوبه التخاابط لعاادم تااوفر مؤلفااا  وعاادم تااوفر كااادر متخصااأل فااي هااذا أقسااام الجيرافيااا ووفاا
المجال  لذا بقي المفهوم الحقيقي للجيومورفولوجيا التطبيقي  أو علم شكل األرض التطبيقاي غيار واضاح 

الكثياار التباااس وخلااط بااين مفهااوم  كالجيرافيااا والجيولوجيااا  وساااد لاادىحتاا  لاادى األقسااام الماارتبط بهااا 
ين بهاا أو مان التطبيقي والميداوي  ومما زاد في هذا اليموض تدريس تلاك الماادة مان قبال غيار المختصا

غير الجيرافيا والجيولوجيا  لذا اقروا مفردا  وموضوعا  ال عالق  لها بالتطبيقيا   اختصاصا  أخرى
ا ومضامووا م هذا االختصاأل  وأعط  تصورا ومعواال من قريب وال من بعيد  وقد أساء ذلك إل  مفهو

  وكل ذلك اسهم في طمس الهوي  الحقيقي  لهذا العلم الحياو  وظال متوارياا عان غير حقيقي للمتعلم عوه
األوظار في الدول الواميا   مماا زاد فاي المشاكل  قلا  المتخصصاين فاي الجيومورفولوجياا الوصافي  التاي 

 تمثل األصل بالوسب  للتطبيقي .

 لنشأة والتطور:ا

  واألوهار الفيضي  والسهول الساحلي  والتييرا  والبراكين الزالزل دراس  عل  القديم  الدراسا  ركز 
 مترابط  غير بأفكار والحديث  الوسط  العصور في التطور بدأ وهكذا  األرض أشكال تطور دراس  في

 القارويين فاي والمياام الجيولوجيا بدراس  المتخصصين هم الجيومورفولوجيا طور من أول إن. ووصفيه

 مجموعاه وضاعها والاذ  Uniformitanism بالوساقيه يسام  ماا وظهر   عشر والتاسع عشر الثامن

 مفتااح هاو األرض شاكل فاي الحاضار أن إل  الفكرة هذم وتستود   Chorley شورلي أهمهم العلماء من

 وان  الجيولوجيا  األزموا  خاالل أيضاا عمل  قد الحاضر الوق  في تعمل التي التييرا  وان  الماضي
 تاوفر فعواد  فعالاه تكاون باالواقع فأوهاا بطيئا  أوهاا رغام األرض ساطح أشاكال فاي تحدث التي التييرا 
 بطيئا  قاوى بواساط  ثاوياه مارم وتتالشا  توشا أن يمكن برمتها األرض سطح مظاهر فان الالزم الوق 
 االعتقااد حسااب علا  واضاحا تقادما الوساقي  فكارة كاوا  وهكاذا  المجاال هذا في مستمرة أوها إال العمل

 االعتقااد الساهل مان اواه حياث  الوسقي  عليها طي  والتي  Catastrophic الفجائي  بالحركا  الخاطئ

 المياام جرياان يييارم مماا اكثار األوهاار ودياان فاي تييار  واادر بشاكل تحادث التي الشديدة الفيضاوا  أن
 هي وظريا  العلماء دراسا  عن ووتب. الووع هذا من فيضاوين بين الواقع  السووا  في اعتياد  بشكل
 المالحظاا  علا  تقاوم بخطاوا  العمال هاو أهمهاا كاان والتاي حاديثا العلام هاذا تطاور في ساهم  التي

 ماا دراسا  فايل العالم يديفز وخاص  البعض ببعضها ومقاروتها الوتائب واستخالأل وتفسيرها وتوظيمها
 الدورة أول    Normal Cycleي العادي   بالدورة سمي  متتابع  مراحل شكل عل  التعري  بدورة يسم 

 عليها يعتمد عوامل ثالث  عل  التأكيد خالل من الجيومورفولوجيا لعلم تطويرم في العالم واوطل,. المائي 
 :وهي المظهر تكوين

       Time الزمن - جـ          process العملية – ب           Structure البنية – أ

 الحااي الكااائن عماار مثاالي  للتضاااريس الوراثياا  بالمعالجاا  يساام  لمااا الوصااول إلاا  األمااور هااذم وأد  
 موهااا وااذكر أن يمكاان جيومورفولوجياا  ماادارس عاادة وظهاار ل   والشاايخوخ  والوضااب بالشااباب مارورا
 مدرسا  هاي المادارس هاذم أقاوى ولكان  االرتبااط ومدرسا  المواخي  والمدرس  الحركي  األفكار مدرس 
 طاور مان بحا, اواه إلا  ديفياز دراساا  وتشاير. األرضاي المظهار تحدياد فاي العوامل أهم كأحد المواب

 مقاروتااه مثال  دراسااته بهااا زود ذكيا  علميا  مصااطلحا  ابتاداع مان وتمكاان الحديثا  الجيومورفولوجياا
 والوضااب الشااباب مرحلاا  مثاال الحااي الكااائن عماار بمراحاال معيواا  موطقاا  فااي تحاادث التااي للظااواهر

 الواضاج  أماا  حاديثا تشاكل  موطقا  فاي الموجاودة هاي الشااب  األرضاي  األشكال أن حيث. والشيخوخ 
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  متاأخر وضب أو مبكر وضب يوجد وقد واالوخفاض االرتفاع بين التضاد إل  وصل  التي األشكال فهي
 . فيها تتالش  ال مرحل  إل  األشكال وصول فهي الشيخوخ  أما

 المواضيع الجيومورفولوجية: -أ 

تعااالب الجيومورفولوجيااا أشااكال سااطح اليااابس ماان الكاارة األرضااي  التااي تعتباار وتااا  لعمليااا  طبيعياا   
وبشري  وبسبب استمرار تأثير العمليا  ولقدم أشكال األرض تركز الجيومورفولوجيا عل  تاريخ أشكال 

الجيومورفولوجياا إلا  تفساير أشاكال األرض مان األرض يدراس  ماضي األشكال األرضي ل لذا تسع  
 وجه  وظر تاريخي .

تاااريخ أشااكال األرض باال تطورهااا عباار التاااريخ الجيولااوجي هااو الااذ  يؤكااد اوتماااء  علاا  إن التركيااز
 الجيومورفولوجيا إل  الجيولوجيا التاريخي .

وها تفسر أشاكال األرض من واحي  أخرى اعتبر علم الجيومورفولوجيا من فروع الجيرافيا الطبيعي  لكو
مواابل فوظارة  ضمن إطار العمليا  الجيولوجيا  المساتمرة التاي تارتبط بعواصار البيئا  المختلفا  يوباا  

الجيرافااي للجيومورفولوجيااا تسااتود علاا  دراساا  أشااكال سااطح األرض  لااذا تكتسااب الجيومورفولوجيااا 
ضي  األعم, وتدرساه فاي إطاار اوتماءها الجيرافي كووها تركز عل  سطح األرض وليس الطبقا  األر

زموااي تطااور  لااذلك تخاادم الجيومورفولوجيااا الكثياار ماان الدراسااا  الجيرافياا  التطبيقياا  بحيااث تصاابح 
وسااايل  تطبيقيااا  ولااايس هااادفاً بحاااد ذاتاااه  ولعااال األسااااليب وموااااهب البحاااث المتبعااا  فاااي الدراساااا  

 ي .الجيومورفولوجي  تساهم في تحديد علمي  الموضوع جيولوجي  أو جيراف

 أساليب البحث الجيومورفولوجي: -ب 

الجيومورفولوجي  وهاي  القارن التاساع عشار حتا  الوقا  الحاالي  باإلوجازا اتصف  الجواوب المتعلق   
 بالتالي:

 اعتمد  كثيراً من الدراسا  عل  المالحظ  األولي  والمشاهدة العام . -1 

أشااكال  ماان األسااس فااي الدراسااا  األولاا  علاا  وصااف ماعتماااد األساااس الزموااي التطااور  وغياار -2 
 شيخوخ ل . وضب  شباب هي األرضيدورة ديفز للمراحل الزموي  في تصويف أشكال األرض و

 تم وصف تطور الموحدرا  بواء عل  وظريتي الح  الرأسي والتراجعي. -3 

 تم وصف أشكال األرض بالرجوع إل  بوائها الجيولوجي وأوواع صخورها. -4 

ربط الظروف المواخيا  بعمليا  وصاف أشاكال األرض حياث مياز  أشاكال األرض حساب األقااليم  -5 
 المورفومواخي .

 تطور الوصف التقليد  إل  وصف قياسي من خالل الخصائأل المورفومتري  ألشكال األرض. -6 

بيا, تطور  الدراساا  الجيومورفولوجيا  بشاكل تادريجي حياث القيااس ثام معالجا  البياواا  ثام تط -7 
وأصااابح  األسااااليب الكميااا  هاااي المسااايطرة وقاااد طبقااا  معظااام الدراساااا    األسااااليب اإلحصاااائي 

 الجيومورفولوجي  في الجيرافيا والجيولوجيا الموهب الكمي مما عم, التوجه الكمي.

االعتماد عل  الجاوب ألمخبر  في قياس بعض عواصر أشكال األرض وعمليا  وشاأتها وتطورهاا  -8 
العالقا  الرياضي  بين عواصر الظااهرة أو العمليا  الجيومورفولوجيا    الجاوب عل  بواءوقد ساهم هذا 

 مثل متابع  التييرا  التي تتعرض لها شبكا  األقوي  المائي .

تووع مصادر المعلوما  الجيومورفولوجي  وذلك حسب المواضيع الدراسي  واإلمكاوا  المتوفرة أو  -9 
األجهزة المساحي  وتحليال عيواا  الصاخور والتربا  والخارائط التفصايلي   المتاح  كعملي  االعتماد عل 

 والصور الجوي  وصور األقمار.
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استخدام برمجيا  وظم المعلوما  الجيرافي  فاي الدراساا  الجيومورفولوجيا  بشاكل متزاياد مماا  -11 
 أتاح المجال لتوويع التطبيقيا  الجيومورفولوجي .

جاوب التطبيقاي لعلام الجيومورفولوجياا ولقاد تام تطبيا, األسااليب الدراساي  استمراري  االهتمام بال -11 
 األساليب متوقف عل  مدى خبرة الباحث وفسه إضاف  إل  ووع الدراس . العلمي  وأن استخدام هذم

لتحقيقهاا فاي  الجيومورفولاوجينلقد تم تحديد ثالث  أهداف رئيس  يساع  : أهداف الجيومورفولوجيا -ج 
 ي:دراساتهم وه

 وفيما يلي تفصيال لهذم األهداف الثالث .  التفسير. -3التصويف.  -2الوصف.  -1 

 الوصف: -1 

من خالل عملي  الوصف يتم تحديد الخصائأل الوصفي  والقياسي  ألشكال األرض المختلفا  بحياث ياتم  
أشاكال  م باأنوالمكتبيا  ماع العلا المخبريا الوصول إل  هذم الخصائأل من خالل المشااهدة الميداويا  أو 

وهاذم الخصاائأل التاي تمتااز   األرض تتباين في خصائصها ليس من مكان مخر بل في اإلقلايم الواحاد
 بها أشكال األرض لم توشأ وتتطور بصورة عشوائي  ولكوها خضع  لقواوين طبيعي .

مااان هواااا يمكااان القاااول أن عمليااا  وصاااف أشاااكال األرض ماااا هاااي إال مرحلااا  أولااا  فاااي الدراسااا   
فولوجي  كما أن عملي  الوصف وفسها أيضاً تستود إل  أساس علميا  واضاح  ومتعمقا  وليسا  الجيومور
ويظهر هاذا واضاحاً فاي مواضايع ذا  الصال  بعلام الخارائط والمسااح  والجيولوجياا والتربا    عشوائي 

إال  والمواب وغيرها مع التأكيد بأن عملي  الوصف يمكن أن تكون قياسي  يمورفومتري ل أو غير قياسي  
ممااا مهااد لتطااور األساااليب الكمياا  فااي   أن الوصااف أخااذ يكتسااب الصاابي  القياسااي  مااع تزايااد الدراسااا 

 الجيومورفولوجيا.

وأوااواع  شااكل  يمكاان للباحااث بااأن يصااف أشااكال األرض ماان خااالل الخصااائأل المتبايواا  ي مساااح   
 خصائأل الموحدرا  واألحواض والشبكا  المائي ل. الصخور 

 األرض: تصنيف أشكال -2 

وهي تلك المرحل  تتبع مرحل  الوصف والتي خاللها تختصر البياوا  إل  مجموعا  محددة بحياث أن  
عواصاار المجموعاا  الواحاادة تشااترك فيمااا بيوهااا بصاافا  تميزهااا عاان المجموعاا  األخرىيوااوع الشااكل 

  وصاوالً يسهل التعامل معهاا فاي الاربط والمقاروا ممااألرضي  الخصائأل المدروس   هدف الدراس ل 
ياألصاير إلا   إل  عملي  التفسير كما يمكن للباحث أن يبتكر أساس تصاويف خاصا  بموضاوع الدراسا 

 أحجامهال. األكبر  ووع الصخر  عوامل وشأة األشكال وتطورها 

ل وذلاك ضاامن Slopesإن مان أكثار خصاائأل أشاكال األرض خضاوعاً لعمليا  التصاويف الموحادرا  ي

 : معايير مختلف  موها

 التجزؤ. -ب  مستقيمل. مقعر  الشكل يمحدب  -أ  

 درج  االوحدار التي تتراوح بين الجرف والمستو . -   

 تفسير أشكال األرض. -3 

 :عملي  تفسير األشكال األرضي  قد تأخذ شكل إجابا  لتساؤال  والتي موها 

 كيف وشأة أشكال األرض؟ -

 كيف تطور  أشكال األرض؟ - 

 والعمليا  المسئول  عن تشكيل أشكال السطح؟ما هي العوامل  - 
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مااا هااي طبيعاا  العالقااا  السااببي  بااين خصااائأل وعواصاار الشااكل األرضااي الواحااد ماان جهاا  وبااين  - 
 ؟أخرىالظروف البيئي  من جه  

إن عملي  اإلجاب  عل  مثل هذم التساؤال  يمكن أن تحدد درج  االوتماء العلمي للجيومورفولوجيا ولكن  
 :التفسير بشكل عام قد تواجه أحياواً بعض اليموض في حاال  موهاعملي  

حياث أن كال شاكل أرضاي يمثال  عودما تمتااز عمليتاي الوشاأة والتطاور للشاكال األرضاي  بالتعقياد. -أ 
 محصل  تفاعل عدة متييرا  وعوامل متبايو  مكاواً وزماواً.

فس المكان وفي األماكن المختلف  فمثالً التباين في خصائأل ومكووا  الشكل األرضي الواحد في و -ب 
أن  قد يتكون الشاكل األرضاي مان واوع واحاد مان الصاخر ولوفتارض الصاخر الجيار  والمهام هواا هاو

المفاصاال   خصااائأل هااذا الصااخر قااد تختلااف ماان موقااع مخاار علاا  امتااداد الشااكل ماان حيااث الساامك 
كال هاذم وغيرهاا مان شاأوها أن تاود   التشققا   أسطح التطب,  ميل الطبقا   الوفاذي   وسب  الشاوائب 

 إل  تفاو  استجابا  أجزاء الصخر للعمليا  والعوامل الجيومورفولوجي  والبيئي .

يمكن القول أن اهتماما  الجيومورفولوجيين متبايو  فهواك من يركز عل  عامل الزمن أو المواب واخار 
ف أسالوب وموهجيا  عمليا  التفساير باين البواء الجيولوجي وأيضاً األوهاار كماا يجاب التأكياد علا  اخاتال

 :الجيومورفولوجيين حيث

 يعتمد البعض عل  التفسير الوصفي والتعميما  االفتراضي  في تحليالتهم. -1 

 يعتمد البعض امخر عل  العيوا  والتحليل ألمخبر  وتطبي, األساليب اإلحصائي  المختلف . -2 

الوتااائب وتباااين وجهااا  الوظاار المطبقاا  فااي التفسااير هااذم األساااليب ماان شااأوها أن تااؤد  إلاا  اخااتالف  
 الجيومورفولوجي.

 األخرى:عالقة علم الجيومورفولوجي التطبيقي بالعلوم 

وجاود الثاروا  االقتصاادي   وأمااكنوهي دراس  العالقا  باين البيئا  الجيولوجيا   :ـ البيئة الجيولوجية1
عملياا   أثوااءويدخل علم الجيومورفولوجي التطبيقي عود دراسا  الظاروف المواخيا  التاي كاوا  ساائدة 

فيماا بعاد مواقاع هاما  الساتيالل الثاروا   أصابح والحصا  التاي  األترب ترسيب وتجمع المفتتا  من 
  االقتصادي  بطريق  التعدين الموضعي من ذهب وفض .

والعوامال والعملياا   األرضتكاون العالقا  عان طريا, تحدياد شاكل ساطح  :يولوجية الهندسييةـ الج 2
 األماااكنالمشاااريع المختلفاا  كالساادود والمطااارا   فعوااد تحديااد  إلوشاااءالسااائدة فااي المواضااع المختااارة 
تحدياد جبها  التجويا  والتعارف عليهاا  أوتثبيا  الموحادرا   ألجل األرضالمعرض  لحرك  مواد سطح 

  .الهودسي  لإلوشاءا ما لها من تأثيرا  كبيرة في تحديد المواط, الصالح  ل

وحجام التصاريف الماائي وتكارارم والتاي لهاا عالقا   للوهاارهو فهم الوظاام الماائي  :ـ الهيدرولوجية 3
ساطح وأشاكال وثيق  بعمليا  التجوي  والتعري  وحجم الترسبا  الموقول  وعملياا  الترسايب ومعادالتها 

  وتطورها وتييرها. األوهارالواتج  عوها وبالتالي فهم وشأة  األرض

علاا  تتبااع اصاالها ووشااأتها ومراحاال تكويوهااا والتوبااؤ   التطبيقياا اساااعد الجيومورفولوجياات  :ـيي التربيية4
التربا  وبوائهاا وقادرتها  وساج بالتييرا  التي يحتمل ان تتعرض لهاا والعوامال التاي تسااعد علا  تييار 

  .أفاقهاتصريفه خالل  أوبالماء  عل  االحتفاظ

 والتاي األرض وأشاكال الجيومورفولوجيا  العملياا  فاي الموااب تاأثير خالل من ذلك ويبرز المناخ: -5
 كاالرتفااع الموااب علا  األرض أشاكال خصاائأل تبااين أثار تادرس كما مورفومواخي  أقاليم إل  تميزها

 .الصخر وووعي  واالمتداد واالوحدار
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هو التعرف عل  شكل السواحل البحري  وعوامل وشأتها وتطورها وتوزياع  :والمحيطات ـ علم البحار6
 الشااواطئالرواسااب البحرياا  وتذبااذب مسااتوى سااطح البحاار وعالقتااه بتطااور الساااحل ومشااكل  تأكاال 

  وتراجعها بالتعري  البحري .

 : مجاالت الدراسة الجيومورفولوجية

 اتسع مجال هذا العلم في اموو  األخيرة اتساعاً كبيراً ليشمل الموضوعا  الثالث  امتي :   

: وتهتم بدراس  أشكال السفوح morphographyدراس  أشكال سطح األرض ومظاهرها العام   -1 

 واالوحدارا  بأشكالها المختلف  وعالقتها بالتركيب الصخر  والتطب, من جه   وأثر عوامل الح 
 الخارجي  من جه  أخرى.

: وتهتم بدراس  وتحليل السما  morphogeneticتحديد الظاهرا  الجيومورفولوجي   -2 

سطح األرض  مراحل تكووها وتوزعها وعالقتها باألوضاع المواخي   الجيومورفولوجي  لظاهرا 
 والحركا  التكتووي .

بدراس  الزمن الجيولوجي الذ  تكوو  فيه  دراس  العمر الوسبي للظاهرا  الجيومورفولوجي : تهتم -3 
الظاهرة الجيومورفولوجي   والمراحل التي أد  إل  تطوير مظاهر سطح األرض وإبرازها بشكلها 

 الحالي.

 physicalوهكذا فالدراس  الجيومورفولوجي  تمثل حلق  الربط بين كل من الجيولوجي  الطبيعي 
geology  الطبيعي   والجيرافيPhysical Geography  ذلك ألن الظاهرا  الجيومورفولوجي  

 إيجادع مواخي  مختلف   قد تؤد  إل  لسطح األرض تتيير باستمرار بمرور الزمن  وتتطور في أوضا
 ظاهرا  جديدة لم تكن موجودة من قبل  أو إعادة تشكيل ظاهرا  قديم  وتعديل مظهرها العام.

 ية.المجاالت التطبيقية للدراسات الجيومورفولوج 

 مسح الموارد الطبيعي . -1 

 مسح الموارد االقتصادي . -2 

 دراس  األخطار الطبيعي . -3 

 دراس  المشاكل البيئي . -4 

هذم المجاال  الدراسي  تعم, عملي  اإلعداد العلمي للدارس الجيومورفولوجي بحياث أواه ييطاي العدياد  
هاو   إذا علماً ان أهم ما يميز أي  دراس  جيرافيهيدرولوجيال وخاص   مواب  يترب   من العلوم المختلف 

االرتباط القائم بين سطح األرض والتجمعا  البشري  ووقول هوا أوه ال يمكن تصور أي  دراس  جيرافي  
 تتم بمعزل عن المعطيا  الجيومورفولوجي  لمواقع الظاهرا .

 األنظمة الجيومورفولوجية 

ولقاد طبا, الماوهب  بط بعالقا  مباشرة ومتبادل  فيما بيوهاا عواصر ترت أوالوظام: هو مجموع  وحدا   
الوظامي في الدراسا  الجيومورفولوجي  ألشكال األرض والعمليا  الجيومورفولوجي  من خالل دراس  

وضع األشكال والعمليا  في اإلطار الوظاامي مان شاأوه أن  التباين المكاوي والزماوي وربط ذلك بالبيئ .
 ة والتطور والخصائأل وأي  عالقا  أخرى.يفرز متييرا  الوشأ

 : االتجاهات الحديثة في الدراسة الجيومورفولوجية

 وقد ظهر  في السووا  األخيرة اتجاها  جديدة في علم الجيومورفولوجيا يمكن أن ووجها بما يلي:
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لكي تصبح أكثر صل   –وخصوصا في الواليا  المتحدة  – الجيومورفولوجي االتجام بالدراس   أوال:
  ويرجع هذا إل  زيادة اعتماد هذم الدراس  عل  علم الجيولوجيا الجيولوجيا موها بعلم الجيرافيا بعلم

ذلك إل  أن الجيرافيين في الفترة األخيرة يركزون أغلب اهتمامهم عل  دراس  يرجع وبشت  فروعه 
 لدرج  ملحوظ  في تطوير الدراسا  الجيومورفولوجي .   ولذك قل وصيبهماألوسان

التي تهدف إل  تقسيم القارا  إل  أقاليم  اإلقليمي زيادة االهتمام بالدراسا  الجيومورفولوجي   ثانيا:
تتشابه في سماتها الجيومورفي   وفي تاريخا الجيولوجي. وهوا يجب أن يسهم الجيرافيون بأوفر وصيب 

م وتقويته  فالجيرافي يهتم في دراساته األصولي  سواء كاو  هذم الدراسا  في تومي  هذا االتجا
بتوضيح وإبراز مدى التياير  شيءأوال وقبل كل  –  يجيومورفولوجي   أو مواخي   أو وباتي   أو بشر

عل  سطح األرض في هذم الوواحي األصولي   ولهذا يجب أن يهدف من وراء دراسته  اإلقليمي
إل  أن يوضح في الوهاي  كيف أن سطح األرض يوقسم إل  أوماط وأوواع من حيث  الجيومورفولوجي 

تكويوه  ومن حيث صورم التضاريسي   ومن حيث العوامل التي أد  إل  تباين تشكيل قشرة األرض  
 وبهذا تختلف الدراسا  الجيرافي  عن الدراس  الجيولوجي .

  وتطبي, األسس الجيومورفي  عل  الجيومورفولوجي االتجام وحو إبراز األهمي  الوفعي  للدراس   ثالثا:
بعض الدراسا  في ميادين مختلف  كالدراس  الجيولوجي  للميام الجوفي   ودراس  الترب   والهودس  

 الجيولوجي .

المرحل  يجب السير فيها ببطء  في علم الجيومورفولوجيا  وهذم اإلحصائي بداي  مرحل  الدراس   رابعا:
يمته كعلم وحذر حت  ال تطيي الوواحي الرياضي  والطبيعي  والكيماوي  عل  هذا العلم وعودئذ يفقد ق

: "أن قواوين الدراس  B. Baulig. كما ذكر الجيومورفولوجي الفروس دراس  األشكال األرضي 

ها أرقام ثابت ". ولهذا من المفضل دائما أال قواوين معقدة ووسبي  ويودر أن تعبر عو الجيومورفولوجي 
وتمادى في هذا االتجام الكمي الذ  ال مواأل من أن يعو, تقدم هذم الدراس  اذا ما اهتم 

بالرياض  والطبيع  والكيمياء أكثر من اهتمامهم بالتكوين الصخر  والبوي   الجيومورفولوجيين
ي   وذلك أثواء مواقشاتهم ودراساتهم الجيولوجي  والتاريخ الجيولوجي والمؤثرا  المواخ

 الجيومورفولوجي .
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