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 المحاضرة الثانية

 مصادرالمعلومات في موضوع الجيومور فولوجي التطبيقي

Sources of information on the geomorphology applied topic 

 

 مصادر مكتبية : -1
وتشمل البحوث والتقارير والمؤلفات والخرائط واالحصائات التي أعدتها جهات مختلفة رسمية وغير رسمية, ويكون معظمها   

يقتصررررر علن جاعي معيب حدرررري ادة الدراسررررة والتهة التي اامن بها,  ما أن تععررررها معلومات عامة وغير مفصررررلة, ل ا 
أال تعد التحقق مب صحتها مب خالل الدراسة الميداعية, فالباحث العلمي يفعل أن ال يعتمد الباحث علن مثل تلك المعلومات 

  يمتلك وجهات عظر وأسلوب تحليلي وتفديري يختلف عب الباحثيب غير المتخصصيب في تلك التواعي.
 الخرائط الطبوغرافية :  -

 وبشرية لتزء مب سطح األرضصورة مرسومة تموجي مقياس رسم محدد وبوسائل مدح اندسية دقيقة تمثل ظواار طبيعية 
 ، في موضع محد مب خطوط الطول ودوائر العرض .

إن الخريطة الطبوغرافية توفر ااعدة معلومات أسرراسررية في متال المدررح والتخطيط ، في متال التيولوجيا والتيومورفولوجيا 
رة الظواار المرسرررررومة مب تحليل رمو  ، والتربة ، والموارد المائية ، والتبات الطبيعي حيث يدرررررتطيع اارا الخارطة مب التع

المصرررررررررطلحات المثبتة في مفتا  الخريطة ،وبداللة خطوط االرتفاعات المتدرررررررررراوية   ال نتورا المرسرررررررررومة علن الخرائط 
الطوبوغرافية التي تمثل تعاريس وإشكال سطح األرض   ارتفاعاتها ، اعحداراتها ، مواضع الترسبات الدطحية ، واد تعاة 

 يي وخطوط الهاشور لزيادة الداة في تمثيل سطح األرض. عقاط المناس
 خطوط االرتفاعات   خطوط ال نتور ا: اي خطوط تمر في النقاط المتداوية االرتفاع عب سطح الحر . -
 عقاط المناسيي : اي عقاط ت تي علن الخريطة لتبيب االرتفاع الدايق لموضع ما عب مدتوى سطح البحر .  -
رة تدرررتعمل ل رض تظليل وتوضررريح اعحدار سرررطح األرض وترسرررم مع اعحدار سرررطح خطوط الهاشرررور: خطوط اصررري -

 األرض .
وتعد خطوط  ال نتور ذات أاميه  بيرة في الدراسات التطبيقة  إما خطوط الهاشور فإعها اال أامية في توضيح إشكال سطح 

 األرض وان فائدتها تقتصر في إعطاءاألرض وخاصة في الدراسات التطبيقية ألعها ال تعطي تحديدا دقيقا عب إشكال سطح 
صورة توضيحية لشكل المنحدرات الشديدة . مثل التروة والشالالت الص يرة التي اليمكب تمثيلها تخطوط ال نتور لعدم  فاية 

 مقياس رسم الخريطة أو الفاصل الرأسي.
ة تعرراريدررية إن الخريطة الطبوغرافيوتعد خطوط ال نتور مب أفعررل الوسررائل لتمثيل إشرركال سررطح األرض وتحديد الفرواات ال

 سطح مدتوي يمثل إشكال سطح األرض بثالثة إتعاد 
الن مدرررررررافة حقيقية علن األرض مب خالل مقياس رسرررررررم  بيب عقطتيبا: ويمكب تحويله البعد األول   المدرررررررافة  -

 الخريطة .
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 البعد الثاعي   ارتفاع المكان عب مدتوى سطح البحر ا وتمثله عقطة المندوب أو الخط ال نتور .  -
البعد الثالث   اعحدار سرطح األرض وتعررسره ا حيث يدرتطيع اارءالخريطة تحديدي وقياسره واسرتقراءي مب مالحظة  -

شكال سطح األرض وسماتها العامة شكل خطوط ال نتور وامتداداا، واستخدام تعض المعادالت الرياضية , وتعكس إ
، ويمكب مب تحديد الشررركل التقريبي لدرررطح األرض عند إعداد القطاعات التعررراريدرررية علن امتداد خط القطاع بيب 
عقطتيب ، وب لك يدررتفاد مب الخريطة الطوبوغرافية في إعداد مدررح تمهيدي لتصررني  األرض لمنطقة معينة . وتعد 

اييس للخرائط الطبوغرافية المدرررتخدمة في تحليل إشررركال سرررطح األرض والدراسرررات المقاييس التالية مب أفعرررل المق
 المورفومترية

 
10000:1- 
20000:1- 
25000:1- 

 
 الدالالت التيومورفولوجية للخريطة الطوبوغرافية :. -

 خالل تحديد ارتفاعإن فحص وتحليل الخارطة الطوبوغرافية يمكب القارا مب تقدير أو تحديد أو قياس إشكال سطح األرض مب 
المكان وقياس المدافة األفقية بيب خطوط ال نتور ومدى تقاربها  أو تباعداا . المناطق التي يشتد أو يقل فيها االعحدار...؟ ،فيما 
لو  ان االعحدار مقعرا أو محدتا..؟ إن الخريطة الطوبوغرافية وسيلة للدراسة المورفومترية   قياس إتعاد إشكال سطح األرض ا 
كوعها تمثل ثالثة إتعاد   المدافة ، االرتفاع ، االعحدار ا وان قياس ا ي اإلتعاد الثالثة توفر معلومات دقيقة عب إشكال سطح 

 األرض ويمكب إجمال تعض الدالالت المهمة في تحليل الخرائط الطبوغرافية :
 دتوى سطح البحر .إن جميع المواضع التي يمر بها خط ال نتور ت ون متداوية في ارتفاعها عب م -1
 إن خطوط ال نتور تفصل المواضع المرتفعة عب المواضع المنخفعة . -2

 ان خطوط ال نتور ت ون في امتداداا متوا ية لبععها وال تتقاطع مع تععها إال عند وجود الوديان المعلقة 
 إن خطوط ال نتور تن لق علن عفدها ضمب الخريطة الواحدة أو في الخرائط المتاورة  -3 
إن خط ال نتور المن لق علن عفده ضمب حدود الخريطة وفي منطقة ص يرة مب الخريطة تمثل مرتفعا ارضيا  ما وتن لق  -4 

 علن عفدها في حالة وجود منخفعات حيث تمثل تخطوط الهاشور مب الداخل أو تخطوط متقطعة عحو مر ز المنخفض 
ضيا و لما اصرت المدافة الفاصلة بينهما  ان االعحدار شديدا واد إن خطوط ال نتور القريبة مب تععها تمثل منحدرا ار  -5 

 يكون جرفا ، ويكون االعحدار معتدال إذا  اعن المدافة الفاصلة بيب خطوط ال نتور طويلة .
 .يكون المنحدر األرضي متناسقا في اعحداري إذا  اعن المدافة األفقية الفاصلة بيب خطوط ال نتور متداوية أو متماثلة  -6
ا  ما إن شدة االعثناء  ۸تنثني خطوط ال نتور المتقاطعة مع األودية النهرية واألعهار تاتتاي المنبع تشكل رام ثماعية    -7

 تتناسي مع عمق الوديان وقيعان متاري األعهار الحظ الشكل التالي .
هما عب الخطوط الوااعة الن األعلن أو إذا وجد  وج مب خطوط ال نتور متقاربيب مب تععهما والمدافة بينهما اصيرة يفل -8

 إلن األسفل مب موضعها مدافة طويلة عدبيا فهما يمثالن مصطبة اومدرجا ارضي.  
ا يدتل الن  xا أو  ∆تدتعمل عقاط المناسيي لتحديد االرتفاع الدايق لموضع معيب مب سطح األرض  تمثل تعالمة   -9

 جواراا ارتفاع المواع عب سطح البحر
 ارتفاع خط ساحل البحر صفر متر مدتوىدطح البتر تكوعة مدتوى ااعدة عام .  يكون  -11
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 إن امتداد خط الداحل يمثل ظاارة جيومورفولوجية. -12
 
 (GIS)عظم المعلومات الت رافية  -2

في تطبيقات متنوعة ومتالت مختلفة ، ورغم اختالفها إال أعها تتمعها صررفة البعد المكاعي وال ي يعد العنصررر  (GIS)تدررتخدم إل
األسررراسررري ال ي منه تبداعملية التحليل تعد توفر المعلومات علن شررركل خرائط أو طبقات او جداول ول رض تحقيق عتائ  حقيقية 

 األرض ومنها ما يأتي البد إن تتوفر المعلومات األساسية التي تتعلق ت
 شبكة جيوديدية لتوفير مرجع احداثي دايق أو إحداثيات ج رافية   خطوط الطول ودوائر العرض ا  -1
 ااعدة بياعات طوبوغرافية والتي بواسطتها يمكب ربط المعلومات الت رافية األخرى ببععها  -2
 علومات ديموغرافية متنوعة .بياعات عب مدح األرض والتي ت ون مرجعا الستعماالت األرض ومل يتها وم -3

وتدخدم عظم المعلومات علن عطاق واسع في تحليل مظاار سطح األرض والتعرة علن عوع التعاريس  في منطقة الدراسة حيث 
تظم المعلومات التي توفراا برام  تلك النظم بياعات مكاعية مورفو مترية  قياسررررررية ا تشررررررمل إتعاد تلك المظاار وطبيعة االعحدار 

ات وصرررررررروية عب مواع وموضررررررررع الظواار وعالاتها تما يحيط بها  ما تدررررررررتخدم عظم المعلومات في متاتعة التطورات التي وبياع
تشررررررررهداا تعض ا لمظاار مثل مناطق الدررررررررواحل أو تحرة ال ثبان الرملية أو عمليات التعرية واإلرسرررررررراب النهري وغير ذلك مب 

رض حيث تمتلك عظم المعلومات اابليات وادرات التمتل ها النظم والبرامتيات العمليات التيومورفولوجية التي يتعرض لها سطح األ 
االخرى مما أعطا مروعة  بيرة في إمكاعية اسرررررررررتخدامها في متاالت عدة ومب تلك القدرات تحليل عموذج التعرررررررررراريس الرامي 

(DIGITAL TERRAIN ANALYSYS)  : ومب ا ي البرمتيات ما يلي 
 ليل المرئيات الفعائية واستخراج شبكة األودية:في تح (ARC GIS)استخدام  -

واد تطورت تقنيات النظم  ثيرا وارتفع عطاق اسررتخدامها في متاالت شررتن حيث تدررتخدم في اسررتخراج شرربكات تصررري  االحواض 
برعام   مالنهرية واألودية مب المرئيات الفعائية تدهولة وبدرجة وضو  عالية الداة وخالل  مب اصير وخطوات تديطة تاستخدا

(ARC GIS) 
 

 :في رسم المقاطع التعاريدية (GIS)استخدام  -
 في رسم مقاطع تعاريدية للمظاار (ARC GIS)تدتخدم برامتيات عظم المعلومات وخاصة 

 
 (Surfer)استخدام برعام   -

 يعمل البرعام  علنيدرررتخدم ا ا البرعام  في تحليل التعررراريس األرضرررية مب خالل عمل خطوط  نتورية لمنطقة الدراسرررة ،  ما 
 إظهار التعاريس األرضية علن شكل متدمات ثالثية اإلتعاد .

 
 

 (global mapper)استخدام برعام   -
المهمه التي أسرررررهمن في تطور الدراسرررررات التيومورفولوجية القياسرررررية , وال ي يعتمد بدوري علن اراءة   اSRواو مب برام    

الفعررراية الرادارية, حيث يدرررتخدم البرعام  في رسرررم المقاطع التعررراريدرررية والنماذج ثالثية عماذج االرتفاعات الرامية مب الصرررور 
 االتعاد وقياس درجات وعدي االعحدار واتتااات المنحدرات تالدرجات مب المرئيات الفعائية وبداة عالية .



DR.AHMED. FLAYYAH.F.AL-LAHIBI              APPLID GEOMORPHLOGY المرحلة الثانية 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 اGlobal Mapper13متموعة مب معطيات برعام     )شكل رام  

 اGeomediaبرعام   استخدام  -
برعام  ذو ادرات عالية في الدراسات الحقلية مب خالل اراءة محتوى الخريطة وقياس المظاار التي فيها وتحيد إتعاداا 

 ومداحاتها 
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 (WMS)(Watershed modeling system)برعام   -
يقوم ا ا البرعام  تالحداتات الخاصة تاالحواض المائية مب خالل تحديداا تخطوط تقديم المياي وبيان اشكالها  ومب خالل ذلك 

 المائية مب خالل المرئيات الفعائية . يمكب دراسة  ل خصائصها المداحية والشكلية  والتعاريدية والشبكية 
 

 
  

 (Google Earth)برعام   -
البرعام  علن شبكة االعترعن واو مب البرام  المهمة التي يمكب مب خاللها الحصول علن صور فعائية عالية الداة يدتعمل ا ا 

ويمكب مب خالل البرعام  إجراء القياسات المباشرة والحصول علن شبكة اإلحداثيات الت رافية  تاالضافة الن تعض الميزات االضافة 
 الموااع واجراء تعض القياسات لمدارات الخطوط والمداحات.مثل الصور المائلة والتوالت وتحديد 
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 ا: Remote Sensingاالستشعار عب تعد أو التحدس النائي   -3 

يعني االسرررتشرررعار عب تعد  توفير معلومات متنوعة عب سرررطح األرض دون االتصرررال ته تشررركل مباشرررر بواسرررطة أجهزة االلتقاط 
المتنوعة, وباستخدام خواص الموجات ال هروم ناطيدية المنعكدة و المنبعثة مب الت وينات األرضية أو مب التو أو المدطحات 

 سطح األرض, ومب الوسائل المدتخدمة في ا ا المتال ما يأترري:  المائية, التي تعطي صورة واضحة عب طبيعة
 
 الصور التوية: -أ
واي صور تلتقطها الطائرات بواسطة أجهزة تصوير خاصة وت ون علن ارتفاعات منخفعة وبأوضاع مختلفة رأسية ومائلة حدي  

منه مب مظاار علن عطاق واسررع, وا ا ال رض مب الصررورة, وفي  ل األحوال توضررح تلك الصررور طبيعة سررطح األرض وما يتعرر
 يوفر علن الباحث وان وجهد في جمع تلك المعلومات.

 
 الصور الفعائية: -ب
واي صرررررور تلتقطها األامار االصرررررطناتية علن ارتفاعات عالية جدا وت ون علن درجة عالية مب الداة وت ون المعلومات علن   

اوعلن ايئة أفالم وصور, وتحمل تلك األامار أربعة أعواع مب أجهزة التقاط شكل بياعات رامية مدتلة علن اسطواعات م ناطيدية 
 المعلومات مب سطح األرض اي:       

 أجهزة التقاط الصور.-1
 أجهزة راديوميتر متعدد الموجات-2
 راديو متر حراري ذو طول موجي واحد أو أكثر. -3
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 رادار.  -4

 تعدالمعلومات التي توفراا أجهزة االستشعار عب 
ت طي معلومات الصررور التوية والفعررائية مدرراحة واسررعة مب سررطح األرض يصررعي علن الباحث توفيراا وبأشرركال مختلفة, ل ا  

 كان لها اإلسهام الفاعل في تطور البحث الت رافي عامة والتيومورفولوجي خاصة, ومب المعلومات التي يوفراا مايأتي:
 

 حية, أي عب التربة والصخور .معلومات عب الت وينات الدطحية وتحن الدط .1
طبيعة سرررررررررطح األرض وما يتعرررررررررمنه مب مظاار مختلفة, ويتم ترجمة ذلك الن خرائط طوبوغرافية للمناطق التي جرى  .2

 مدحها .
 تحليل األرض حدي ال رض مب الدراسة, للتخطيط أو التنمية أو البحث عب الموارد أو  لألغراض العدكرية . .3
علن ارض منطقة الدراسررة وعوع اسررتعماالت األرض تالندرربة  لالسررتيطان وال ي يكون  ما طبيعة النشرراط البشررري القائم  .4

 يأتي:
 االستيطان الحعري  وتعم االستعماالت الحعرية ما يأتي: -ا

 أعماط التوسع العمراعي. .5
 استعماالت األرض الحعرية . .6
 مورفولوجية المدينة.  مظهر المدينة العمراعي والتخطيطيا .7
 لمواصالت في المدينة.طبيعة المرور وا .8
 االستيطان الريفي ويشمل ما يأتي: -ب

 أعماط االستيطان الريفي. -1
 األعماط الزراتية في منطقة الدراسة. -2
 الت يرات التي طرأت علن استعماالت األرض الزراتية بيب فترة وأخرى. -3
 مدوحات ديموغرافية عب التر زات الدكاعية وتبعثراا. -4
المختلفررررة التي حرررردثررررن في منطقررررة الرررردراسرررررررررررررة  ررررالتعريررررة واإلرسررررررررررررراب                                 العمليررررات التيومورفولوجيررررة  -5

 واالعهيار والهبوط وغيراا.
النظام الهيدرولوجي : -7   

والتفدير, ومب التدير تال  ر أن المعلومات التي توفراا وسائل االستشعار عب تعد علن درجة عالية مب الداة لتطور أجهزة االلتقاط 
وت ون تلك المعلومات علن عوعيب مورفو مترية   قياسيةا وتفديرية أو وصوية, األولن تتناول المعلومات الخاصة تالمواع الدايق 
للظواار الطبيعية, ويمكب استنباطها مب الخرائط الطبوغرافية المنتتة مب الصور التوية والفعائية, أما التفديرية ذات طبيعة 

ة علن التفدير الشخصي للخياالت التي توفراا الصور, ويمكب استخدام الحاسوب في تحليل الخياالت التي تعطي موضوتية ومبني
 معلومات وفيرة عب منطقةالدراسة و  لك الخرائط االشتقاقية                                                                              

مات االستشعار عب تعد في علم شكل االرض التطبيقيمتاالت االستفادة مب معلو   
تخطيط وتو يع أعمال التحري ألمواعي في منطقة الدراسة ليشمل جميع التواعي الطبيعية والبشرية اعتمادا علن معلومات  -1

ل هالصور التوية والفعائية الخاصة بتلك المنطقة,  ما يحدد علن ضوئها حر ة أجهزة وفرق التحري ألمواعي, ل ا تد
 عملية الدراسات الميداعية.
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 تحديد موااع الموارد الطبيعية المختلفة التي يمكب االستفادة منها في األعشطة المختلفة .  -2
 طبيعة النظام الهيدرولوجي في منطقة الدراسة بنوتيه الدطحي والتوفي. -3
ي ي تتعرض لالعزالق واالعهيار فمعرفة المناطق المدتقرة وغير المدتقرة في سفو  المرتفعات, أي تحديد المناطق الت -4

الوان الحاضر أو تعرضن له في الماضي أو ستتعرض له مدتقبال,  ما توضح التطورات التي شهدتها المنطقة مب 
         خالل المقارعة بيب الصور القديمة والحديثة لتلك المنطقة.                                                                       

توضيح التطورات التاريخية التي يشهداا آي مواع مب خالل المقارعة بيب الشوااد التي توضح االستخدامات القديمة  -5
والحديثة للمواع, وما حدث فيها مب ت يرات, مثل مناطق غاتات تتحول الن مناطق عمراعية أو  راتية, أو مناطق طمر 

 تعماالت األرض.                                                                      صحي الن عمراعية, وغير ذلك مب ت يرات في اس
والخواعق وفواات  إظهار المتاري القديمة لألعهار المطمورة واألخاديد المملوءة تالترسبات, وأعماط التصري  المشوشة  -6

 المناجم المهتورة.
 منطقة الدراسة والمناطق المتاورة لها.معرفة أشكال الدطح والبنية التيولوجية في  -7
 توفير خرائط متنوعة يدتفاد منها في متاالت عدي منها مايأتي: -8

 خرائط خاصة بتخطيط المشاريع الهندسية المختلفة  الطرق والتدور ومشاريع الري وتخطيط المدن والمواعئ وسكك الحديد. -أ 
 خرائط  نتورية توضح طبيعة الوضع الطوبوغرافي في آي منطقة يتم دراستها.    -ب 
  خرائط تفصيلية لمداحات ص يرة يدتفاد منها في متاالت محددة. -ج 
خرائط تفصيلية يدتفاد منها في العمليات العدكرية تؤشر عليها أماكب تتمع اوات العدو      وموااع األسلحة الدتراتيتية  -د 

  خيرة والمطارات, وطبيعة ارض العدو والمعواات واإلمكاعات في تلك الموااع.            وال
 خررائط توضح الت وينات الدطحية وتحن الدطحية والخصائص البايلوجية لمنطقة الدراسرة  -ارر 

  
  عظام تحديد الموااع العالميGPS  
مب  GLOBAL POSTINING  SYSTEMتعد البياعات التي يتم الحصرررررررررول عليها مب أامار تحديد الموااع العالمي        

,والتي ال تقتصررررررر علن األغراض العدرررررركرية والمالحية فقط بل يدررررررتفاد منها GISمصررررررادر المعلومات المهمة التي تعتمد عليها 
 motarolaة فقط اسرررررررتخدام أجهزة يدوية سرررررررهلة االسرررررررتعمال مثل الباحثون في متاالت متعددة,وال يحتاج ذلك الن جهود  بير 

LDT1ooo :والتي مب خاللها يمكب الحصول علن ما يأتي 
 اإلحداثيات الت رافية للمواع خطوط الطول ودوائر العرضا -أ

 ارتفاع المواع عب مدتوى سطح البحر. -ب
 بواسطة ا ا النظام.اتتاي وسرعة المر بات والدفب والطائرات التي يتم تتبعها  -ج
 المدار الخطي للمر بات والطائرات والدفب الن الهدة المحدد لها. -د
 تقدير وان الوصول الن الهدة. -ار
 التعرجات في المدار. -و
 عوع القمر االصطناعي ووان عمله وتاريخه. - 

 الية مب الداة حيثويمكب استخدام تلك المعلومات في تصميم ااعدة معلومات ج رافية تدرعة وعلن درجة ع

 . ARCINFOأو  ERDASمثل   GISيمكب اراءة المعلومات التي تنتتها أجهزة االستقبال بواسطة برام  
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