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 المبحث االول 

  النهائية الجيومورفولوجيةا الخارطةاعداد 

 تطلباخرى ت طبيعيةتوازن ديناميكي مع اظم  ةسطح االرض نظاما طبيعيا في حال لاا شكتعتبر 
 يةتطبيق ةالظواهر لما لها من اهمي لتلك المكانية العالقةتوضح  ةدراستها اعداد خرائط مناسب

في مقياسها  الجيومورفولوجيةاتتباين تقنيات اعداد الخرائط و  ة.بيئال ةالتخطيط وادار  ألغراض
 : الى ويمكن تصنيفهاعند اعدادها وفي المعلومات التي تتضمنها  المعتمدة التقنيةوالمستويات 

  ةالخرائط المورفولوجي  - 1

 .الجيومورفولوجيةاالخرائط   - 2

 

  المورفولوجيةاوال الخرائط  

وهي خرائط تهدف الى فصل العناصر التقوس واالستواء ومواضع االنقطاع عن القطاع عند 
برموز وتمثيلها  المساحةلمناطق صغيره  الدقيقةسطح االرض وتحديد التغيرات  نحدارديد اتح

 .من ذلك أكبراو  10000 :1كبير مقياس ب خرائطعلى  ةخاص

 منها:ة المورفولوجي الخارطة لتأليفوتوجد عده تقنيات  

  الكنتوريةاو  المتساويةخطوط االرتفاعات  خرائط - 1

  الجويةمن الصور  كرامتري التحليل الفوتو  - 2



 ليفيل ويهدفاستعمال ميزان ابني هو ابني سطح االرض ب ي النحدارالمسح الميدان - 3
في التحليل  مناسبة ووسيلةالى تمثيل اشكال سطح االرض  المورفولوجية الخارطةتصميم 

في  المتساويةمن الخرائط خطوط االرتفاعات  أفضللذلك يعتبر المسح الميداني  ةالمورفولوجي
  -خالل: ع تغيير االنحدار ودرجته من تحديد موض

 والواجهة المستويةعن المنحدر  خارطة وتأليف تحديد صفات شكل المنحدر وعناصره  - 1
 .والتغير البسيط في االنحدار والتغير الواضح في االنحدار عنصر االنحداروالجروف و 

 .المناسبةثانيا تحديد الرموز   - 2

 الميدانية الدراسةاثناء  المورفولوجية الخارطةرسم  - 3 

سطح الجرف  درجة، 40وى االفقي بما ال يزيد عن من االرض يميل عن مست المنحدر: سطح 
مستوى سطح مستوي او  الواجهة درجة، 40من  أكثرن المستوى االفقي ع االرض يميل من
سطح  نحدارعنصر اال ،به المحيطةويختلف عن االراضي  ئالبه مستوى قد يكون افقيا او ماش

اه االنحدار او اتج ةغير البسيط في االنحدار تغير درجالت مقعر، او من االرض محدب
سطح  ردانحح في االنحدار انتقال واضح في اغير الواضتلاالرض تدريجيا ا االنحدار سطح
 رادحنا ناصرع لتمثيل ةوتستعمل رموز خاص .سا والعكتقعر  ةتحدب الى حال ةاالرض من حال

 ةحيث يبدو واضحا اتجاه سطح االرض شد المورفولوجية الخارطةسطح االرض على 
 نحدار.ضع تغيير االامو ل الفاصلةالحدود  االنحدار، ةزاوي االنحدار،

  - :المورفولوجية الخارطةمعوقات اعداد  

 عناصرتحديد ب ةوثيق ةلها عالق وقاتمع، المورفولوجية ارطةتبرز عند اعداد الخ      
 :راالنحدا



 حدرنالمتدريجيا وليس انقطاع مفاجئا اوت غير حاده في  االنحدارعندما يكون تغيير    اوال  
جتهادات العند تصنيف المنحدرات وتخضع  لألراضي الفاصلةيصبح صعبا تعيين الحدود 

لفحص  ةميداني دراسةافقه ان ير على  الجويةالصور بستعان يوقد  ة،ذاتي تواعتبارا ةشخصي
على  ةمثبتالمن غير  البشريةوبعض اشكال سطح االرض او الظواهر  المختارةالمواضع 
 ة.ميدانيال ةدراسالعند  رئيةليست م وا األساسيةالخرائط 

 الميدانية مالحظةالفي  ةمهارات اساسي المورفولوجيةيتطلب اعداد الخرائط    ....اثاني 
قياس و عن تطور المنحدرات  ةكما تتطلب معلومات اساسي الجيومورفولوجيةاوالمعلومات 

 .الجيومورفولوجيةاالعمليات 

 الدراسةمع اختالف الهدف من  بايناالساس الذي يت للخارطةقياس المناسب مال اختيار ثالثا 
 المضرسةللمناطق  75000حيث يفضل مقياس واحد الى  االرض،رس سطح اختالف تض

 10000قياس واحد الى مفي انحدارها بينما يستخدم  متباينة ةحيث اشكال سطح االرض متنوع
 .االنحدار معتدلة المنطقةكانت  إذا

شكال سطح االرض وان بين ا الفاصلةعند رسم الحدود  الخارطةمقياس رسم  ةكما يجب مراعا 
 1.5ملمسمك ب ن الخطفمثال ا مناسبا، الخارطةعلى  المرسومةك الخطوط سميكون مقياس 

االرض مما يتطلب ان ال تقل  علىم  15 يساوي  10000 /مقياس واحد ب رطةعلى خا
اخرى يجب اختيار مقياس رسم مناسب ة عبار وب م، 15عن  رضيألا رظهللم الحقيقية مساحةال

 الدراسة.بالموضوع  العالقةلتمثيل جميع اشكال سطح االرض ذات 

 المورفولوجية للخارطة التطبيقية األهمية

دارها وقد انحدت شعن اشكال سطح االرض و  ةلمعلومات مفص المورفولوجيةتضم الخرائط  
 :المورفولوجيا الخارطة ةن اهميا البيئة ةفي ادار  محدودة ةبعض منها اهميلليكون 

 .الجيومورفولوجيةا ةخريطال عدادأل االساس خارطةتعتبر    اوال 



 األراضي..خرائط تقييم  يفتألاالساسي  خارطة تعتبر ثانيا

 

 5الى  2 من -2 1 -0) مراتبللمنحدرات الى  القد اقترح االتحاد الجغرافي العالمي تصنيف 
للمنحدرات  اتصنيف Croftواعتمد  55من  أكثر 55الى  35 من 35الى  15 من15 الى 5من

نحدار سطح االرض ا ةحيث تصبح شد بالمئة 20 بالمئة 10 بالمئة 2.5االغراض عمليه 
 19جدول  والزراعة واعمال البناءلبعض استعماالت مثل النقل  الحرجة الزاويةعامال محددا او 

 .للمنحدرات المالئمةيوضح استعماالت االرض 

 
  



االراضي الشبه الجافه او االراضي  لدراسة ةمناسب ةالمورفولوجيا وسيل الخارطةتعتبر  ثالثا
ملفت للنظر حيث ان الدراسات  حيث يتغير سطح االرض بشكل حاد الجبليةاو  المدارية

قياس مب ةطلب خرائط تفصيليتت يةالمستو  والسهلة نحدرةالماالراضي  ودراسة ةدقيقال صيليةالتف
 .كبير

 .مختلفة ةجيومورفولوجيعلى نظم  ادورا مؤثر  ارسمت االنحدار ةدرجو شكل المنحدر ان  رابعا 

  

بطول المنحدر  تتأثرالتي  التربةخالل افاق  الجاريةالمياه  ةوحرك الفيضيةالغطاءات   - ا
 .نحداراال ةوشد

 التربة ةعلى تعري السيطرةكما ان اعمال  الجاريةالمياه  ةها بواسطرفجو  التربة ةتعري  -ب 
على  ةواتساعها والمبين الزراعيةق المدرجات معو  حداراالن ةطلب معلومات عن شدتت

 المنحدرات.

 .والمراوح الفيضية الفيضيةتحديد السهول   -ج 

 ر.النه وشبكة الصرفتقسيم المياه  تحديد خط – د 

  القديمة االرضيةتعيين مواضع االنزالقات   - ه

 .في المستقبل االرضيةشاط االنزالقات المحتمل تعرضها لن واالماكنوالحاضرة 

او  رساب الريحياالمن الرمل والحصى عند تحديد مواضع  االرضيةمواضع الموارد  نتعيي -و 
 األرض.والتي تتطلب تحديد صفات شكل سطح  والمدرجات النهرية ليديالمائي او الج

 .التربةاه وتصريفها خالل الميبزل تؤثر صفات شكل سطح االرض على خصائص  -ز 

 


