
 األراضي المبحث الثالث تصنيف 

وفق نظام هرمي  ةمجاميع مرتبى راضي توحيد اشكال سطح االرض اليقصد ب تصنيف اال
 الخارطةم االرضية الكبيرة موضحه على ى الى النظمتسلسل من الوحدات الصغر 

لتماثل البناء الجيولوجي او العمليات وتجانسها  هر سماتتكر بتسم يسطح االرض ان  
 ةقسيمها الى اجزاء لها صفات مشتركيمكن ت. النباتي.او التربة او الغطاء  الجيومورفولوجيا

الوحدات االرضية تمثل مناظر رها في مجاميع من حصو  المجاورةن االراضي ع مختلفةجعلها ت
 .ل قمم الجبال او سفوح المنحدرات وقيعان الوديانمث ةصغير  ةارضي

و اختالف سطح االرض الى اقاليم يستند الى تماثل المنهج تصنيف االراضي تقسيم علمي  ان 
 او  تماثلب تتأثرسطح االرض التربة والغطاء النباتي و التي  انحدارعناصر الطبوغرافيا 

في العمل  1933تعود بدايته الى عام  , الجيومورفولوجيا لعملياتاو المناخ  الجيولوجيااختالف 
في الواليات  ميشغانل الزراعيةللتصنيف االراضي  Veatch الذي في العمل الذي قام به فيتش

البحث العلمي و الصناعي في استراليا باستخدام التحسس  ةثم طورته منظم األمريكية المتحدة
في  ةفقير  المتوفرةالتي ال يتوفر عنها خرائط اوان الخرائط  ألراضيلتصنيف سريع لالنائي 

 ,معلوماتها

المشاريع  او الزراعةييم االراضي في اغراض يهدف الى تق ألستراليالقد كان تصنيف االراضي  
  .وغيرها االتحاديةته دول اخرى مثل بريطانيا روسيا نبثم ت الهندسية

 اضي المستخدمة في تصنيف االر  اوال المصطلحات

 للتعريف بالوحدات االرضية كما متعددةلقد استخدمت في تصنيف االراضي مصطلحات 
 .COOK AND Doornkamp 1974 1988العامري عام لخصها 



ات سمو  ةمن اشكال طبوغرافي وما يكتنفهالجزء الصلب من سطح الكره االرضية  باألرضيقصد 
في تكوينه ويمكن تقسيمها الى وحدات يمكن  الداخلة والمواد الصخريةغطاء نباتي  ةطبيعية ترب
 حصرها:

 :وتضم غرى صالالوحدات االرضية  -اوال 

 ةتشغل مواضع صغير  بسيطة ةارضي وحدات Land Element  العناصر االرضية   - 1
سطح االرض مثل مواضع تغيير االنحدار سطح االرض او مورفولوجية تشير الى تغيير 

فعلى سبيل المثال ان  غطائها النباتي اهتورها تربخفي شكل سطح ص متشابهةوتقوسه 
او  الثاني االنحدار المتدرج باالول تغير االنحدار المحد ةثالث عناصر ارضيتضم المنحدرات 

 اكما تعتبر سطح المدرجات النهرية منظر  المقعر. رتغير االنحداالمستقيم الثالث موضوع 
ويتطلب تمييز العناصر االرضية  اثابت يارضا ايكون السطح الخلفية للمدرج عنصر  اارضي

 فحص ميدانيا كما يمكن تحليلها من الصور الجوية 

تعود  بتجانس أصلها صفتت ةصغير  ةطبوغرافي وحدات Land Facetsالوجوه االرضية   - 2
ومفتات  ةواد سطح االرض من تربم ثلتما حدارها. ها وانحسطوتجانس  ةواحد ةزمني ةالى فتر 
 النباتي.واحد من الصخور تماثل في الغطاء فوق  أتنشو  صخرية

ومن امثلتها المراوح الغرينية  رضيةللوجوه اال االرضية مرادفمصطلح الوحدات  ويستعمل
الوجوه االرضية الوحدات االرضية  ة تضموعادالسهول الفيضية الجروف الكثبان الرملية 

 .أكثراو  صرينعن

  الوحدات االرضية الكبيرة ثانيا: 

ما ال يقل تضم متكرر  يارض مظهرذات  ةمنطق Land Systemsاالرضية وتضم النظم 
وحدات ارضية صغيرة تتطابق حدودها مع البناء الجيولوجي والعمليات  10عن 



الطبيعي  ونباتهوتربته  هتيطوبوغرافيتسم بتكرر  مورفولوجيةجيو  ة نطاقامكونالجيومورفولوجيا 
 الجليدية.مثل الوديان 

 :تشمل االرضية الكبرى  الوحدات ثالثا:

من النظم االرضية لها  ةمجموع متض ةارضي وحدات Land Regionاألرضية  االقاليم: اوال
واالراضي األرضية متشابهة مثل السالسل الجبلية الكبرى االشكال تركيب جيولوجي واحد و 

 .الواسعة السهلية

 ةاالقاليم األرضية تعود الى وحدن م ةمجموع Land Division  األرضية  المقاطعات: ثاني 
 ة.يرئيس ةخريصالجيولوجية و 

سطح االرض ذات منشأ  شكالألوحدات ارضيه  Land Zonesاألرضية  نطاقات: ثالثا 
 ة.وتمثل اقاليم واسع طاق الدروعثل نطاقات الجبال االلتوائية نمتكتوني 

تطابق امتدادها مع النطاقات األرض تارضية ألشكال سطح  وحداتاألرضية  المناطقرابعا:  
ات النطاقالمناخية الرئيسة في العالم فهي اقاليم المورفومناخية تمتد خارج حدود 

ات يس المختلفة الموضحة للوحدوالمقاي هرميالبناء ال 21ويوضح الجدول  وجيولوجيةفو المور 
 األراضي.األرضية المستعملة في تصنيف 



 


