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 مقدمة

واألشكال  األرض سطح تشكل التي العمليات دراسة هي Geomorphology الجيومورفولوجيا
 التاسع لقرنا أواخر في اإلنجليزية اللغة في نفسها الكلمة إدخال تم .تنتجها التي األرضية والرواسب

 ologyبمعنى )شكل( و  morphبمعنى )أرض( و  geo اليونانية الكلمة بين الجمع خالل من عشر،
 لفهم منهجي لبشك وتفسيرها الطبيعية المناظر مراقبة الجيومورفولوجيا علماء يتعلم .بمعنى )دراسة(

 البيئية اراألخط آثار على والتعرف مكان، أي تاريخ تشفير وفك األرض، سطح العمليات لتشك كيف
 المياه تحرك يةكيف حول ةثاقب نظرة الجيومورفولوجياتقدم  (.إدارتها أو تخفيفها وربما) المجتمعات على

 توفر .الجبال التكتونية القوى ترفع وكيف التربة، لتكوين الصخور تنهار وكيف والرواسب،
 كان إذا راءتهاق يمكن قصًصا تحكي الطبيعية المناظر ألن العالم لرؤية جديدة طريقة الجيومورفولوجيا

 .المناسبة واألدوات المعرفة الشخص لدى

 يعتمد خصصت هيو  .النشطة وعملياته وتاريخه لألرض الديناميكي السطح دراسة هي الجيومورفولوجيا
 نحتت كيف فهمو  الطبيعية المناظر تكون عمليات لفهم والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء الجيولوجيا على

 على نعيش نناأل يةأساس مجتمعية أهمية أيضا لها الجيومورفولوجيا .ألرضا بيوالترس والتعرية التجوية
 خالل من يةالبشر  المجتمعات على تؤثر التضاريس تشكل التي الديناميكية والعمليات األرض، سطح
 نهياراتواال الفيضانات تحدث ومتى أين للزراعة، الصالحة لألراضي المكاني التوزيع في التحكم

زاحةو  الجليدية، األنهار وتراجعموضع التعرية الساحلية،  األرضية،  الصدوع ببسب األرضية األسطح ا 
 تنوعةم مجموعة مع الجيومورفولوجيا دراسة تتقاطع. العالم من مختلفة أنحاء في الزالزل عن الناتجة

 الصخور ترفع التي الدافعة القوى تفاعل تعكس التضاريس ألن والجغرافية الجيولوجية التخصصات من
 سطح مةمقاو  تحدد التي والعوامل ،لصخورا تبلي التي التعروية والقوى البحر، سطح مستوى فوق

يثبت  فوكي لالنحدار المكونة المواد تدريجيا التجوية ضعفت كيف ذلك في بما - للتعرية األرض
 .هذه المواد النباتي الغطاء عززوي

 تقودان( ةالمنصهر  الصخور ثوران) العملية البركانيةو ( لألرض الصخري الغالف حركة) التكتونية إن
 وترفع الجبال ترفع التي( الداخل من المتولدة أو الداخلية،) endogenicداخلية المنشأ  العمليات

 تدفع والتي ،لألرض الداخلية للحرارة نتيجة هي الداخلية العمليات .البحر سطح مستوى فوق التضاريس
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 العمليات نم الواسعة المجموعة تنشأ .جبة األرضل ةالعميق الحمل تيارات خالل منالتكتونية  الصفائح
 المتولدة أو الخارجية) exogenic المنشأ خارجية العمليات من األرض سطح على تؤثر التي التعروية

 لعملياتا تحفز .والجليد والمياه الرياح عمل خالل من الطبيعية المناظر على المفروضة( الخارج من
 .ستواءاال وخط القطبين بين الحرارة درجة وتدرج الشمس طاقةمن خالل  الخارجية

 الدراسات الجيومورفولوجية

هي  هناك أنواع من الدراسات الجيومورفولوجية. ومن هذه الدراسات الجيومورفولوجية     
 ،بحريةتحت ال والجيومورفولوجيا التكتونية، والجيومورفولوجيا ،ةالتطبيقي الجيومورفولوجيا

 .رفولوجيا التاريخيةالكواكب والجيومو  جيومورفولوجياو  الجيومورفولوجيا المناخيةو 

 الجيومورفولوجيا التطبيقية

 هافي تؤثر التي ريقةالط تعالج ، والتي هي امتداد للجيومورفولوجيا العملية،التطبيقية الجيومورفولوجيا    
 ومورفولوجياالجي المتخصصين في ساهموقد  .البشرية األنشطةمدى تأثرها بو  ةالجيومورفي العمليات
 على بشريةال بالتأثيرات المرتبطة المقلقة المشاكل التحري عن في ،وديالتهموباستخدام م ،العملية
دارة السواحل تعرية درسوا وقد .الطبيعية المناظر الوقاية و  اني،المب وتجوية التربة، وتعرية اطئ،و الش وا 
دارة األرضية، االنهياراتمن   فند مواقع وتصميم وتخطيط األنهار قنوات واستصالح ر،انهاال وا 

 . لنفاياتا

 الجيومورفولوجية التكتونية

 .األرض قشرة فيها تتشوه التي المناطق في والجيومورفية التكتونية العمليات بين التفاعل درسوهذه ت   
 لمع الزالزل، علم األرض،شكل سطح  علم دراسات من مستمدة وبيانات تقنيات يستخدم لحقوهو 

 .الرباعيالعصر  مناخ تغيرو  علم المساحة ،تركيبيةال ،التأريخ الجيولوجي

 الجيومورفولوجيا تحت البحرية

 .البحر قاععالم م روتطو  األصل الشكل، مع تعاملت وهذه    
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 جيومورفولوجيا الكواكب

 الزهرة، لمثالا سبيل على صلبة،ال قشرةذات ال الكبيرة واألقمار الكواكب على التضاريس دراسة وهي    
  .وزحل المشتري أقمار وبعض المريخ،

 الجيومورفولوجيا المناخية

  .وبالتالي على طبيعة التضاريس الجيومورفية العمليات على بقوة المناخ يؤثر  

 التاريخيةالجيومورفولوجيا 

 شكالأ في التغيرات أو األرضية التضاريس تطور دراسة هي التاريخية الجيومورفولوجيا      
 قرون،د على أمتدا الزمنية المقاييس تكون ما وعادةً  ،ة وطويلةمتوسطخالل مقاييس زمنية  التضاريس

 افتراضاته كلب للموضوع التاريخي البعد تعيد وهي .السنين من الماليين ومئات ماليين السنين، آالف
 .ااتهبيان لقواعد الرسوبي السجل وعلى األرض سطح شكل على رئيسي بشكل عتمدوت وطرقه،

 Tectonicsالتكتونية 

 تصنيف يتم .األرض لجبة الحراري الحمل عبر الصخري الغالفنتقل ي التكتونية، الصفائح تحرك أثناء
  Convergent boundaries المتقاربة دودالح. ومتباعدة ليةوتحو  متقاربة كحدودحافات الصفيحة 

 Transform لالتحو  حدود .البعض بعضهما مع وتتصادمان صفيحتان فيها تتحرك التي تلك هي
boundaries  المثال، يلسب على - البعض بعضهما بجانب صفيحتان فيها تنزلق التي تلك هي 

 Divergent المتباعدة الحدود .الزلللز  المعرضة كاليفورنيا في أندرياس سان صدع منطقة امتداد على
boundaries بعيدا عن بعضهما البعض حتانيصف فيها تنتشر التي تلك هي. 

 الوشاح خلقي حيثمتباعدة  صفائح حدود  Mid-ocean ridges لمحيطحواجز وسط ا تعد
 دفع يتم .جديدة محيطية قشرة  seafloor spreading البحر قاع انتشار مراكز عند المتصاعد

 البازلتية شرةالق هذه تشكل جديدة؛ مواد قذف يتم حيث الحافة عن بعيًدا وتتحرك جانباً  القديمة القشرة
  .غرقت وبالتالي كثافة، أكثر وتصبح الجديدة المحيطية القشرة تبرد .األرض محيطات أرضيات

 محيطية قشرة تغرق حيث متقاربة صفائح حدود هي  Subduction zones غورانال مناطق إن
 حد عدي .واكثر قابلية للطفو احدث عمرً أ محيطية قشرة أو كثافة أقل قارية قشرة تحت وكثيفة قديمة
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 الجزر يف يالبحر  خندقالو  الجنوبية أمريكا في األنديز لجبال الهادئ المحيط جانب علىالصفيحة 
 .تغوص ال كثافة األقل والجزر القارات .رانالغو  مناطق على أمثلة اليابانية

وحافات  الصفائح حدود معما تتطابق حيث  active margins نشطةحافات ب القارية تدعى الحافات
 حالال هو كما البحر، وقاع القارة بين نسبية حركة أي وجدت ال ماحيث  passive margins خاملة
 الجبلية األحزمة كلتتش .وأستراليا وأفريقيا الجنوبية مريكاوأ الشمالية ألمريكا الشرقية السواحل طول على

 من ينمصنوعت قارتين ضغط يتم حيث القارية التصادم مناطق في الهيمااليا، جبال مثل العظيمة،
 حالة في .خرىاأل أسفل إحداها فتدفع المتقاربة، الصفائح بين الكثافة منخفضةقشرة أرضية  صخور
 أدى لقد .الماضية عام مليون الخمسين مدار على بآسيا تصطدم الهندية ارةالق شبه كانت ، الهيمااليا
 .متقدمة افةجر  شفرة أمام الرمال تكدس مثل تماًما التبت، هضبة لتشكيل القشرة تكدس إلى التصادم

 جذر بناء عم تدريجياً  السطح ترفع القشرة سماكة ألن عالية جبال ببناء القارية التصادم مناطق تقوم
 .عميق ةقشر 

 orogenic باألحزمة البانية للجبال أو االحزمة التجبلية تسمى جبلية أحزمة من القارات تتكون
belts،  ومجن ،ممتدة صدعية أنطقةو cratons  يس ضار ت وذات التكتونية الناحية من ومستقرة قديمة
 مشوهة كونت التي متبلورةو  رسوبية صخور من عادة النشطة الجبلية األحزمة تتكون. عموًما ةمنخفض
 غير بليةالج األحزمة تتعرى .السنة في ملليمترات عدة إلى تصل بمعدالت بسرعة، وتتعرى للغاية
 تكتونيا، مستقرةلا القارية الطبيعية المناظر .السنة في المليمتر من جزء فقط بكثير، أكثر ببطء النشطة
  .سنة يونمل لكل واحد متر حدود في بمعدالت أكثر، ببطء تتآكل أستراليا، من الداخلية المناطق مثل

 .(ادناه شكلال) القارات أطراف على مغمورة سهول هي  Continental shelves القارية الرفوف
 حيث ،ةالسطحي للتعرية وتكراًرا مراًرا المناطق هذه تعرضت الماضية، السنين من ماليين عدة خالل
 من بأكثر رالبح سطح مستوى لخفض لقاراتا في كافي جليد دوري بشكل تحبس التجلد دورات كانت
 بضعة بعرض ضيقة معالم من وتتراوح الحالية، السواحل وراء ما إلى القارية الرفوف تمتد .متر 100

 ويمتد انسبيً  الضحل البحري الغمر من واسعة مساحات إلى تكتونية نشطة حافات على كيلومترات
 .خاملةحافات  على الشاطئ عن بعيداً  الكيلومترات مئات
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 لبقعا وتسمى ،الجبة أعماق من الساخنة الصخورصاعدة من  أعمدة تؤثر التكتونية، الصفائح داخل
 ويمكن فنشاط بركاني استثنائي وكثي تنتج ألنها التضاريس على كبيرا تأثيرا ، hot spots الساخنة

 المحيطية، اطقالمن في .كثافة لأق جعلها وبالتالي الصخور تسخين طريق عن حرارياً  االرتفاع تقود أن
 .لبحريةا االمبراطور جبالو  هاواي جزر مثل البحرية والجبال الجزر من سالسل الساخنةبقع ال تبني
 يلوستون بةهض مثل بركاني، نشاطارتفاع عالي و  ذات مناطق الساخنةبقع ال تنتج القارية، المناطق في

 ثابتة تظل إنهاف ، القشرة أسفل ةالموجود الجبة في متجذرة الساخنة البقع ألن نظًرا .وايومنغ في وكالديرا
 سبيل على .ةالصفيح حركة ومعدل اتجاه تتبع طبوغرافية معالم إلى وتؤدي فوقها، الصفائح تحرك مع

 الجزر رقش جنوب تدريجياً  األصغر الجزر تقع هاواي، لجزر الخطية البركانية السلسلة في المثال،
 .القديمة

 Lithology and Structure تركيبالصخارية وال

 بشكل الطياتو  والصدوع الرسوبية الطبقات مثل الجيولوجية والتراكيب( نوع الصخرة)ارية الصخ تؤثر
 لموادا تحمل قوةو  تنتجها، التي والتربة التجوية أسلوب على الصخارية تؤثر .التعرية مقاومة على يركب
 كبيًرا ختالًفاا المختلفة الصخور أنواع تتباين .التاللمنحدرات  منها تتشكل التي المواد وقوة جوية،تالم
 Grand Canyon جدران وفرت ، المثال سبيل على .مقاومة مادتهاو  ونسيجها الكيميائي تركيبها في
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 الوحدات تشكلو  الشديدة المنحدرات الصلبة الوحدات فيها تشغل والتي الساللم،الشبيهة بخطوات 
 . تضاريسال علىالصخارية  تأثير لكيفية جيًدا معروًفا مثااًل  طبوغرافية، حواف الضعيفة

وتشويه  تكسير هاب تم التي الدرجة ألن التآكل، مقاومة تحديد في رئيسًيا دوًرا أيًضا بنية الصخرة لعبت
 ولديها عموًما ةمتطبق الرسوبية الصخور تكون .المادية قوتها على ؤثرتكتونيا ي الصخوروقص 

قة المادة الالص ونوع وكمية التماسك درجة تؤثر .ضعف ومناطق انقطاعات تخلق مستويات تطبق
 مثل ،متبلورةال رالصخو  تكون ما عادة .ر الرسوبيةالجيومورفي للصخو  والتعبير قوةال على أيًضاالبينية 

النفصام امستويات  تهيمن ما غالًبا .الرسوبية الصخور من العديد من وأقوىكتلية  أكثر ، رانيتالغ
  .الجيومورفي شكلها على المتحولة الصخور يواالنسجة ف الموجهة

 Landscapes المناظر الطبيعية

 حركة نم والزمانية، المكانية المقاييس من هائل مدى حول تحريات الطبيعية المناظر دراسة تتضمن
 وبالتالي،يين. السن من الماليين عشرات خالل التبت هضبة ونمو الهيمااليا ارتفاع إلى الرملية الكثبان
 مع طةأن تكون منضب إلىتحتاج  معينة دراسة أيضمنة في المت التحليل ومقياس والطرق النهج فإن

  .معالجتها إلى الجيومورفولوجيا عالم يسعى التي األسئلة

 Process and Formالعملية والشكل 

 انهيارو  ،المجاري المائية تدفق يعمل .جيومورفولوجياال جوهر في والشكل العملية بين العالقة تكمن
 نفسه، قتالو  في .الطبيعية المناظر تشكيل على الرياحهبوب و  الجليدية، األنهار تحركو  المنحدر،

 األشكال واتجاهات أشكال تتحكم .الجيومورفولوجية العمليات ومعدل أسلوب نفسها التضاريس تحدد
 الحجم لصغيرةا والترسبية التعروية العمليات وتوزيع معدالت في اعمومً األرضية ذات المقياس الكبير 

 من كثير يف الجيومورفولوجيا لعالم يمكن .الوقت مرور مع األرضية األشكال تطور كيفية تحدد التي
 شكل نم السائدة الرياح اتجاهات تحديد في الحال هو كما العملية، الستنتاج الشكل قراءة األحيان
 يجب ،طبيعيال ظرالمن باستجابة والتنبؤ األرضية األشكال فهم أجل من ولكن .الرملية الكثبان واتجاه
 .المنظر الطبيعي تشكل التي العمليات نفهم أن
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 Spatial Scalesمكانية المقاييس ال

 مثل ئيسيةالر  التضاريس الطبيعية معالم الجيومورفولوجيا علماء يدرس قارية،و  عالمية مقاييس دعن
 في .نيلال أو األمازون أو المسيسيبي مثل العظيمة األنهار وأنظمة بيالترس وأحواض الجبلية األحزمة

 ،يبوالترس ةلتعريا على الصفائح وتكتونية العالمي المناخ في الواسعة األنماط تؤثر المقاييس، هذه
 وأحواض ليةالساح والسهول المنخفضة واألراضي والهضاب الجبال وامتداد حجم على تؤثر بدورها والتي

  .األنهار

 وسهول اتوقنو  وتجاويف تالل منحدرات إلى الطبيعية المناظر قسيمت يمكن ،أدق مكانية مقاييسعند 
 األودية بين مرتفعات هي( التالل قمم ذلك في بما)  Hillslopes التاللمنحدرات  .ومصبات فيضية
 ضفاف داخل رواسب ونقل مياه تدفق مناطق هي  Channels القنوات .للرواسب كمصادر تعمل
 الفيضية السهول من كال وتشمل الرواسب لتخزين مناطق تكون ما عادة الوادي قيعان .محددة

floodplains  مياهالبغمرت  التي بواسطة اليابسة األنهار وديان طول على تشكلت التي النشطة 
 في تشكلت مهجورة فيضية سهولهي و   terraces والشرفات النهرية ،العالي التصريف أوقات في

حيث  مواقع هي  Estuaries األنهار مصبات .الحالي الوقت في الموجودة تلك عن تختلف ظروف
 .رالبح سطح ستوىم - النهائي مقصدها إلى الساحلية المياه تدخل التي الجداول فيها تصل

 Temporal Scalesالمقاييس الزمنية 

 تتطور ،المثال سبيل على .زمنية جداولالمنظر الطبيعي ضمن  في لالهتمام مثيرة تغييرات تحدث
ة حازا ستغرقهاي التي القليلة األيام أو الدقائق أو الثواني من تتراوح زمنية فترات مدى على التضاريس

 لسنينا من الماليين عشرات إلى األرض سطح لتشويه فيضان أو أرضي انهيار أو زلزال عن ةناتج
 مع ينالسن آالف مدى على الطبيعية المناظر على المناخ دورات تؤثر .لتعرية احزمة جبلية الالزمة
 ما غالباً  نية،البركا واالنفجارات األعاصير مثل الكبيرة، االضطرابات .وتراجعها الجليدية األنهار تقدم
ان يعاد  لندوب االنزالق األرضي السنين عشرات األمر يستغرق قد لقرون؛ الطبيعية المناظر على تؤثر

 خالل المنحدرات من المتساقطة الرواسب معالجة من األنهار قنوات وتتمكن نمو الغطاء النباتي
 ةحرك وقيتت في تتحكم وموسمية سنوية تقلبات النهر تدفق ُيظهر .األمد وطويلة الشديدة العواصف
 .الرواسب
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 النقل

 حمولة حملت القذرة الفيضان مياهف الرواسب، نقلعملية  وضحظهر بيُ  فيضانالخالل إن النهر       
 نم حمولة أيًضا النهر يحمل ،المرئي الراسب إلى باإلضافةو  .األرض سطح من المشتقة المواد من

 هولذي او  الرواسب، نقل بين الجيومورفولوجيا علماء يميز ما غالًبا .محلول فيبشكل ذائب  المادة
 . ألساسا في كيميائيا هوالذي و  ،بشكل ايونات ذائبة في المحلول والنقل األساس، في ميكانيكًيا

إن نقل جميع المواد من حبيبات صلبة إلى ايونات ذائبة يحتاج إلى قوة تعمل على بدء وديمومة     
حو اسفل ن وتتحرك الترب والرواسبالحركة. هكذا قوة تجعل الجالميد تسقط من الجروف الصخرية، 

 المياه على طول القنوات. تتدفق منحدرات التالل، و 

ريد، من التأثيرات المناخية )التسخين والتبو من الجاذبية،  الرواسب مشتقةإن القوى التي تقود حركة    
 حالة يف كما مباشر بشكل تعمل قد وهيومن فعل الحيوانات والنباتات.  ، الرياح(االنجماد والدفئ

 لقوةا تقوم األولى، الحالة في .والرياح الماء مثل سائطو  خالل من مباشر غير بشكل أو الجاذبية،
 تجعل وةالق فإن الثانية، الحالة وفي؛ األرضية االنزالقات في الحال هو كما ،بجعل الرواسب تتحرك

 وتميل رواسبال على قوة المتحركة اسطةالو  وبالمقابل تبذل ،(المثال سبيل على الماء) تتحرك الوسائط
 المواد لىع تعمل التي الرئيسية القوىإن  .األنهار في الرواسب نقل في الحال هو كما تحريكها، إلى

 .ةيولوجياالب والقوى ،قوة التمدد المياه، ضغط قوة مائع،ال قوة جاذبية،ال قوة هي يةالجيومورف

 ذبيةا. قوى الج1

 الصخور جسامأ على مباشرة عملت وهي .الجيومورفية العمليات في تسيير كبرالقوة األ هي الجاذبية    
 العالم نحاءأ جميع في تعمل فإنها ذلك، على وعالوة .تحريكها إلى ميلوت والجليد، والمياه والرواسب

 المسافة عن ناتجة طفيفة اختالفات وجود مع ،( 2m / s) تربيع الثانية في متر 9.81 حوالي تبلغ بقوة
 .العرض وخط األرض مركز من

 . قوة السوائل2

 يف يتحرك سائل عن عبارة الماءو ، كالجداول واالنهار. ةالمنحدر  األرض حو سط على الماء يتدفق  
ك يتحر  .يةالجاذب قوة وهي وزنه، تأثير تحتنحو األسفل  الماء يتدفق لذا .عليه تسلط قوة أي اتجاه
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 قد لجريانل مختلفة مقاومات على التغلب بعد المتبقي والجزء االنحدار، قوة من جزًءا يستخدمالمياه 
 ًضاأي المياه وتحمل .مع األرض المياه تماسسطح  طول على أو الجريان في مادةبحمل الماء يقوم 
 .نفسه السائل من كجزء أساسي بشكل وتتصرف الماء سرعة بنفس تنتقل مذابة مادة

 . قوة ضغط الماء3

 فيلف القوة تختو  .الرواسب حركة على تؤثريمكن أن  مختلفة قوى والرواسب التربة في الماء يخلق   
 قطراتن إ (.ممتلئةتكون  المسام بعض) المشبعة وغير( ممتلئةتكون  المسام جميع) المشبعةالظروف 
 دق فإنها وسرعتها، حجمها على اعتمادا .األرض تضرب عندما قوة أيضا تخلق المتساقطة المطر
 .الرواسب حبيبات لتحريك يكفي بما قوية قوة تخلق

 . قوة التمدد4

 التسخين) حرارةال درجات لتغير استجابة وتتقلص الصلبة الصخور وحتى والترب الرواسب تتمدد قد   
 كيميائية تغيراتل استجابة وأحياًنا ،(والتجفيف الترطيب) الرطوبة محتوى أو( والذوبان والتجميد والتبريد

 من أكبر يكون اسفل المنحدر اتجاه في التمدد أن عنيي المنحدرات على الجاذبية فعل إن .المعادن في
 .نحو اسفل المنحدر للمادة شاملة حركة إلى يؤدي مما ،اعلى المنحدر اتجاه في االنكماش

 القوى البايولوجية. 5

ذا بًا،جان المواد النبات رو جذ تدفع .الرواسب حركة على تؤثر قوى تخلق والنباتات الحيوانات     وا 
 يف الحيوانات تحفر عندما .المنحدر أسفلنحو  حركة ذلك عن ينتج فقد منحدر، على ذلك حدث

  .المنحدر أسفلنحو  حركةلل ميل يحدث المنحدرات،

 Weathering and Soilsالتجوية والترب 

 ميتةو  حية يةعضو  موادب والمخلوطة كيميائيا والمتغير ميكانيكيا المكسر رالصخ من رقيقة طبقة تحدد
 وهو ية،التجو  طريق عن الطبقة هذه إنتاج يتم .الغازي جوها إلى الصخري األرض باطن من االنتقال
 الطبقة هذه لعبت الجيومورفولوجي، عالم نظر وجهة من .األولية للمعادن الفيزيائي أو الكيميائي التغيير
 تغيير في اعليةف أكثر تكون التعرية ألن األرض سطح وعمليات أشكال تحديد في رئيسًيا دوًرا الرقيقة
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 على يتنطو  عملية وهي - للنقل قابلة مادة إلى الصلبة الصخور انهيار بمجرد الطبيعية المناظر
  .الذائبة واأليونات الثانوية المعادن تخلق كيميائية وتحوالت فيزيائية تغييرات

: يقاوهذه العوامل مرتبطة ببعض ارتباطا وث التجوية عوامل من أنواع ثالثة على عام بشكل التعرف يتم
 الناتجة ألكبرا يةالسطح المساحة تعمل .البيولوجية والتجوية ، الكيميائية والتجوية ، الفيزيائية التجوية

 في التغييرات .الكيميائية التجوية عملية تسريع على أصغر أجزاء إلى ًيافيزيائ الصخور تكسير عن
 يحفز البيولوجي النشاط .الفيزيائية التجوية تعزز أن يمكن الكيميائي للتحلل المصاحبة الحجم أو الكتلة

 النشطة، األنواع لىع البيولوجي للنشاط جويةالت تأثيرات تعتمد .والكيميائية الفيزيائية التجوية كل من
 لصخورا تمزق المثال، سبيل على ،األشجار جذور .المعنية التجوية وعمليات ،والطبقة تحت السطح

 تتنفسه الذي( 2CO) الكربون أكسيد ثاني وكذلك تفرزها، التي العضوية واألحماض نموها، أثناء ببطء
  .لكيميائيةا التجوية معدالت من تزيد ، التربة في

 النسبية أهميتهاو  معدالتها لكن تجوية، كعوامل والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية العمليات جميع تعمل
  .العالم أنحاء جميع في المختلفة الطبيعية المناظر بين كبيًرا اختالًفا تختلف

 Physical Weatheringالتجوية الفيزيائية 

 الفيزيائية، التجوية أثناء (.تفكك) أصغر أجزاء إلى ميكانيكياصخور التي تكسر ال الفيزيائية العملياتهي 
ختزل ت الحاالت، بعض في .التركيب في اتر تغي دون لصخورالمكونة ل والمعادن الصخور تتفكك
لفيزيائية عوامل التجوية ا .المستقلة المعدنية الحبيبات من أجزاء إلىالمادة األصل  الفيزيائية التجوية
 هي:

 الحمل لةإزا unloading 

 ساعدي. السفلية الصخور على المحصور الضغط يخف السطحية، المواد التعرية تزيل عندما
 خلق لىإ يؤدي مما البعض، بعضها عن أبعد التحرك على المعدنية الحبيبات المنخفض الضغط
( واصلوف وركس) صغيرة أو كبيرة شقوق التمدد ينتج. الصخور تتوسع أو وتتمدد بينية، فجوات
. الكتل ةحرك من أخرى وأنواع الصخري السقوط التمدد فواصل تشجع. السطح مع بالتوازي تسير
 أو لبلوراتا تتفكك قد طولها على والتي ضعف خطوط األولية والفواصل الصغيرة الكسور توفر
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 الجسم من الصخرية الصفائح تشظي هو  Exfoliation التقشر. التقشر يحدث وقد الحبيبات
 رقشوضح الشكل ادناه كيفية تشكل التوي .الرئيسي يالصخر 

  الذوبان  –االنجمادFreeze–Thaw 

 في اصخ بشكل فعااًل  جليد الى تنجمد عندا والمسام الكسور في المحصورة المياه تمدد يعتبر
 في أساسية تجوية عملية هو  frost shattering الصقيع تحطيم فإن وبالتالي،. الصخور تكسير
 بنسبة المياه تمددت. متكرر كلبش الجليد ذوبان تجميد لدورات تخضع التي والقطبية األلبية البيئات
 مساحة من أكثر أو ٪90 تشبع تم إذا إال عموًما الصخور تتحطم لن لذا تتجمد، عندما تقريًبا 10٪

 .المتاحة المسام
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  التمدد الحراريThermal Expansion 

 تمنع خورللص المنخفضة الحرارية الموصلية لكن لحرارة،ل تعرضها عند والمعادن الصخور تتمدد
 الغابات حرائقاثناء  الصخور في سنتيمترات بضعة من أكثر اختراق من سخينالت منطقة عموًما

 لحرارةا درجات في الشديدة االختالفات تؤدي أن يمكن .الشديدة الشمس ألشعة التعرض من يوم أو
 تشظي إلى ديوتؤ  الصخرة قوة تتجاوز كبيرة تفاضلية وطضغ إلى البارد وداخلها صخرة سطح بين
في  باإلضافة إلى ذلك، .سنتيمترات عدة إلى سمكها يصل أن يمكن رقيقة خارجية طبقة( كسر)

ء أكثر تبرد ببطأسرع و  داكنةمن ألوان مختلفة، تزداد حرارة البلورات المكونة من بلورات صخور 
ئق رقا الصخور وتشكيل فككالحرارية قد تتسبب في ت جهاداتكل هذه اال .فتحمن البلورات األ
 .وقشور صخرية

  الترطيب والتجفيفWetting and Drying 

زالته الماء إضافة تتسبب أن يمكن  في فاف،والج الترطيب باسم المعروفة والعمليات المعادن، من وا 
 الزيادة .دةنفر م ةمعدني حبيبات الى تفكيكها أو الصخور تكسير على قادر انكماش أو انتفاخ حدوث

، بما بعض المعادن الطينية .األثرية للنصب مدمرة كانت ،مجبسالى  يتااألنهيدر تحول  فيالحجمية 
لتي تحتوي على المواد ا عندما تجف. نكمشيت، تنتفخ عند الترطيب وتفي ذلك السمكتايت والفيرميكوال

تشققات ين ، مما يحفز تكو عند الترطيببشكل كبير  ، تتوسعالحجر الطيني والطفل، مثل طيانهذه اال
عند التجفيف، يتبخر الماء الممتص من الطين  موجودة، أو تفكك كتلة الصخر.شقوق ، اتساع دقيقة
 ، وتتشكل تشققات انكماش.دمدتالم

ح داخل المل لورتبينتج  التبخر. عندفي المناطق الساحلية والقاحلة، قد تنمو بلورات في محاليل ملحية 
العملية  وتعرف هذه ، مما يؤدي إلى توسيعها، وهذا يؤدي إلى تفكك حبيبي.اجهاداتفجوات الصخور 

 . haloclasty التفتت الصخري أو  salt weatheringباسم التجوية الملحية 

 Chemical Weatheringالتجوية الكيميائية 

 عمليات .يةوالتساهم األيونية، ،الفلزية - الكيميائية االواصر كسر على الكيميائية التجوية نطويت
 في كما) األيونات وتبادل ،(التأين) اذابة ،(اختزال -أكسدة) اإللكترون تبادل هي الرئيسية التجوية
 التساهمية،و  األيونية االواصر من مزيج عليها يسيطر الصخور من العديد ألن نظًرا (.مضياالح الهجوم
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زالة الماء  Hydrationماهة اال .للتجوية الرئيسية العمليات من هما مضياالح والهجوم ذابةاال فإن وا 
dehydration  لتجويةا .البيئات بعض وفي الصخور من معينة ألنواع مهمة تجوية آلياتهما أيضا 

 البوتاسيومو  والمغنيسيوم الكالسيوم إلى النباتات تحتاجحيث ؛ الحيوي للغالف ضرورية الكيميائية
  .لتزدهر والفوسفور

 روفظ مع توازن حالة في المتكونة الصخور في الموجودة المعادن ألن الكيميائية التجوية حدثت
 تماًما تلفتخ - المنخفض واألكسجين المرتفعة الحرارة ودرجات العالي الضغط حيث - العميقة األرض

 ةورطب باردة سطحية لظروف المعادن هذه تتعرض عندما .األرض سطح على الموجودة المعادن عن
 على يميائيةالك التجوية نطويت .والتحول الكيميائي للتحلل عرضة تكون فإنها ، باألكسجين غنيةو 

  .الطين مثل ثانوية، معادن إلى لصخورالمكونة ل األولية المعادن تحول تفاعالت

 ألنها ةالكيميائي التجوية وتعزز األرض إلى تتسرب التي األمطار مياه هو الرئيسي التجوية عامل
 الماء ءلجزي يمكن .خاللها من تتحرك التي التربة ومن الجو من مكتسبة مذابة أيونات على تحتوي
 العضوية لموادا حللوت التربة في الدقيقة الحية الكائنات استقالب .قوًيا مذيًبا يكون أن القطب ثنائي
 رو الجذ نفست .التربة خالل من تتحرك التي المياه إلى العضوية األحماض تضيف ألنها التجوية زيعز 

 عندما بونيكالكر  حامضالذي يصنع  ، الكربون أكسيد ثانيب التربة جو يثريان الميكروبية واألكسدة
 تيككبريال حامض تجوية .التربة مياه عدائية من ويزيد الحموضة درجة يقلل مما الماء، في يذوب

 .المناطق بعض في مهمةتكون  النيتريك وحامض

 ،reduction االختزال ، oxidation األكسدة ، solutionاالذابة  الكيميائية التجوية عمليات تشمل
 جديدة ثانوية معادن وتشكيل ، ion exchange األيوني التبادل ، hydrolysis المائي التحلل
 معادنهاب مقارنة األرض سطح من بالقرب ثباتًا أكثر تكون والتي ،المائية واألكاسيد ناطياال مثل

 في بما متفاعلة،ال العوامل من متنوعة مجموعة على الكيميائية للتجوية النهائية النتائج تعتمد .األصلية
 يئةب في تعمل التي يةالحيو  والكيميائية والفيزيائية الكيميائية والعمليات األم للمادة والنسيج التركيب ذلك
 درجة ثلم البيئية الظروف على والمحاليل الناتجة الثانوية المعادن واستقرار حركية عتمدت .معينة

 .الحرارة ودرجة ، واالختزال األكسدةجهد و  ،الحموضة
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 Mineral Stabilityاالستقرار المعدني 

عميقا  يهف تتشكل الذي التسلسل عكس هي للتجوية للصخور المكونة للمعادن العامة الحساسية إن
 وازنالت عن تكون ما أبعد هي ضغوطو  حرارة درجات أعلى عند تشكلت التي المعادنف .األرضداخل 
 معادنلا بين من .للعناصر تعرضها عند للتجوية عرضة أكثر فهي وبالتالي السطح، ظروف في

يكون و  للتجوية، عرضة أكثر بيروكسينالو  وليفينكل من األ يكون الشائعة،للصخور السيليكية المكونة 
 كل من المسكوفايت والكوارتز اكثر مقاومة للتجوية كما في الشكل أدناه. 

 
 سلسلة تفاعل بوين \سلسلة تجوية غولديش 

 هو ، Goldich’s Weathering Series سلسلة تجوية غولديش باسم والمعروف ، التدرج هذا
 فاعل بوين ت سلسلةك الجيولوجيين لدى مألوف وهو ، الصهارة عندما تبرد التبلور ترتيبل المعاكس

Bowen’s Reaction Series. 

 والترتيب السهولة على ويؤثربشكل كبير  للصخور المكونة المعادن في الكاتيوناتتتغير حركية 
حركية  تسلسلتو  الثانوية، والمعادن الصخور من وناتالكاتي بانتزاع التجوية والتي تقوم فيها النسبيين

 <وتاسيوم ب <حركية كما يلي كالسيوم، صوديوم، مغنيسيوم  األقل إلىحركية  األكثرالكاتيونات من 
( غنيسيومالكالسيوم، الصوديوم، الم) األكثر حركية الكاتيوناتألمنيوم.  <حديديك  <سيليكون  <حديدوز 
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 لصخورا منيفقد  ما أول وهي ، محلولال في البقاء إلى وتميل المعدنية، األسطح من بسهولةتنتزع 
 نسبًيا لذوبانل قابلة غيرهي ( السيليكون والحديديك وااللمنيوم) حركية الكاتيونات أقل .التجوية أثناء
 .ثر حركيةبانتزاع عناصر اك التجويةبينما تقوم  الوقت بمرور المتبقية التربة فيتصبح متركزة و 

 Oxidation and Reductionسدة واالختزال االك

 على — أكسجين أيون يكون ما وغالًبا ، لمستقبل إلكترون الحديد مثل عنصر يفقد ، األكسدة في
 .لكترونإ اكتساب أنه على االختزال تعريف يتم ، العكس على .الحديد يصدأ عندما ، المثال سبيل

 .األرض طحس علىوفير  ولكنه ، الصخور تتشكل حيث القشرة أعماق في نادريكون  الحر األكسجين
 أو يًدا،ج المؤكسجة التربة لمياه تتعرض عندما للصخور المكونة والمعادن الصخور بعض تتأكسد
 الكثير جودو  مع األكسجين إلى تفتقر مياه فيالظروف المختزلة  .التربة مسام في الموجودة للغازات

 وتؤخر ، عموًما األكسدة تمنع المستنقعات، في المثال لسبي على توجد والتي ، العضوية المواد من
 .التجوية عملية وتبطئ ، العضوي التحلل

 الذي الحر، األكسجين توفر وهي ،( Eh) األكسدةجهد  حيث من األكسدة إمكانية عن التعبير يتم
 Ehذات قيمة  ةالترب تكون ما عادةً  .المسام سوائل في الذائبة العضوية المادة بكمية كبير بشكل يتأثر
 بشكل عرضونم والكبريت والمنغنيز الحديد ولكن شيوًعا، األكثر العناصر ألكسدة يكفي بما جًدا عالية
 مارسي .التربة في وصفراء وسوداء حمراء كطبقات خارجية عادةً  ويتواجدون السريعة لألكسدة خاص
 من شكل أولهي  األكسدة كونت ما اوغالبً  األيونات، حركة على كبيًرا تأثيًرا واالختزال األكسدةجهد 
 ةالمؤكسد العناصر معظم تشكل .حديثًا المكشوفة الصخرية األسطح لتغيير التجوية أشكال

المختزلة  اصرالعن معظم أن حين في ، نسبًيا ثابتةو  للذوبان قابلة غير فهي وبالتالي هيدروكسيدات
 .متحركة تكون وبالتالي للذوبان قابلية أكثر تكون

. الحصىو  المكاشف الصخرية والجالميد أسطح على كسدةتأالم الموادمن  قشور تتشكل الوقت، بمرور
 هيدروكسيدات وأوكسي( 3O2Fe) الهيماتيت مثل نسبًيا للذوبان قابلة غير حديديك أكاسيد األكسدة تنتج
 لمحمرا البني من مختلفة بظاللالصخر المتجوي و  التربة تلّون والتي ،FeO (OH ))( ثيتو الجي مثل
 الماء تتح الموجودة تلك مثل) ألكسجينا قليلة ظروف في المنوال، نفس وعلى .المصفر البني أو

 إذا امترشيحهو  امبذوبانه يسمح مما والمنغنيز، الحديد ختزلي( المتحللة العضوية بالمواد والغنية الراكد
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 تخضع ما اً غالب التي لتربةا من أجزاء على التعرف يمكن .التربة مناو يتم غسله  يتصرف الماء كان
 .الزرقاء الرمادية بألوانها االختزال لعمليات

 Solutionاالذابة 

 أو لتربةا من الذوبان كمية على تؤثر التي العوامل أهم من المسام لمياه والحموضة التدفق معدل يعد
 ذوبان قابلية ىعل بشدة الهيدروجيني الرقم يؤثر ،وتحديدا .معينة تجوية بيئة في الصخور أو الرواسب
 أكسيد ثاني بسبب( 5.7 -5 الهيدروجيني الرقم) قليالً  مضيةاحتكون  األمطار مياه. العناصر معظم

 الكيميائية التجوية وعمليات ،( 3CO2H ، الكربونيك مضاح يشكل الذي) الجو فيالمذاب  الكربون
 الثرى. و  التربة لخال يتحرك الذي الماء في موضةالح درجة تغيير من تزيد( والتحلل التنفس) والبيولوجية

 الكربون سيدأك ثاني انحالل بسبب طفيف، بشكل مضيةاح تكون أن إلى الطبيعية التربة مياه تميل
 يروف ولكنه ، قوًيا مًضااح ليس الكربونيك حمض (.3CO2H) الكربونيك حمض إلنتاج الماء فيالتربة 
 :الكربون أكسيد ثاني المياه واجهت حيثما لكربنةا تفاعل خالل من يتشكل ألنه للغاية

 
 لبكتيرياوا التربة في الالفقاريات تنفس مع جنب إلى جنًبا العضوية المادة انحالل يؤدي أن يمكن

 10 بنسبة برأك تكون بحيث التربة مسام في الكربون أكسيد ثاني اكيزتر  زيادة إلى الجذرية واألنظمة
 في خاص بشكل مهم عامل هي الكربنة فإن وبالتالي، .الجوي الفالغ تراكيز من مرة 100 إلى

  .بكثافة المزروعة المناطق

 مكان في ايعاد ترسيبه قد أو المتدفقة، الجوفية المياه مع وتتحرك محلولال في الذائبة المواد تظل قد
 عن محيطال حةملو  تنتج .المحيط إلى النهاية في وتصل واألنهار المياه مجاري في تدخل قد أو ، آخر

 حد إلى انللذوب قابلةتكون  الشائعة العناصر معظم .النهر ماء في المذابة للمواد األمد طويل التسليم
 .التربة ومياه األمطار مياه من كل في ما

 جودو  في يحدث مهم ةكيميائيتجوية  تفاعل هو( الكالسيوم كربونات ، 3CaCO) الكالسيت إذابة إن
 في( 3HCO) البيكربونات أيونات ويدخل( الكربونيك حمض) الماء في ذابالم الكربون أكسيد ثاني
 كـ عنه يعبر الناتجالتفاعل  .محلولال
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 أو ربة،الت غازات داخل الكربون أكسيد ثاني تركيز زيادة .للعكس قابل كربوناتال انحالل تفاعل
 سيزداد ؛(هأعال مكتوب هو كما) اليمينسيقود التفاعل الى  التخفيف أو الحموضة، درجة في نخفاضاال

المياه المترشحة  التأثير هذا يساعد .الجوفية المياه في البيكربونات تركيز وسيزداد الكربونات، انحالل
 بوناتالكر  صخورمبطنة بال المناطق في النطاق واسعة فو كه أنظمة وتشكيلالكسور  عريةعلى ت

 أو بونالكر  أكسيد ثاني تركيز انخفاض فإن لك،ذ من العكس وعلى (.الدولوميت أو الجيري الحجر)
 (.3CaCO) الكالسيوم كربونات ترسيبو  اليسارقود التفاعل الى سي التبخر أو الحموضة درجة زيادة
 .الصحراوية الترب في يتاالكالس وكذلك ، الكهوف في والهوابط الصواعدالتفاعل الذي يرسب  هو هذا

 لذلك ، كسجةمؤ  تربة مياه ظروف ظل في تقريًبا للذوبان قابلة غيرتكون  واأللومنيوم الحديد أكاسيد
 وفرة تزداد بالتالي،و  .المتحركة األكثر قابلية للذوبان المواد استنفاد يتم بينما عادةً  المركبات هذهخلف تت

 الحمراء بةالتر  .للتجوية والرواسب الصخور تتعرض عندما الوقت مرور مع واأللومنيوم الحديد أكاسيد
 .الوقت بمرور األكاسيد هذه تراكم كيفية على مثال هي والمستقرةالمتجلدة  غير القارية اطقللمن

 Hydrolysisالتحلل المائي 

 وأنيونات( H+) بروتونات إلى( O2H) الماء جزيئات فيهتنشطر  كيميائي تفاعل هو المائي التحلل
 معادن) جديدة مركبات شكيللت للصخور المكونة األولية المعادن مع تتفاعل( OH-) هيدروكسيد

 معادن لوتحوي الصخور تكسير على تعمل مهمة كيميائية تجوية عملية هو المائي التحلل (.ثانوية
 توليد في حاسمة العملية هذه .تجويةنواتج  إلى( األرض قشرة في انتشاًرا المعادن أكثر) السيليكات

 يف .التربة لخصوبة مهمة تعتبر التي الطينية المعادن وصنع regolith األرضاو وشاح  الثرى
 ،( H+) وجينبالهيدر  واستبدالها محلولال في المعدنية الكاتيونات إطالق يتم المائي، التحلل تفاعالت
 عادنمل فيه رجعة ال وتحول ،متطابق غير انحالل إلى العملية هذه تؤدي .جديًدا معدًنا نتجمما ب

 .مختلفة طينيةدن أو معا أكاسيد إلى والميكا، الفلسبار مثل ،ألومينوسيليكية
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 Clay Formationتكون الطين 

 كاسيدواأل ناطياأل مثل الثانوية المعادن فإن ، الكوارتز باستثناء األولية، المعادن معظم عكس على
 ألن لتربا في رئيسيامكونا  تصبحو  .األرض سطح ظروف ظل في كيميائياً  مستقرة تكون المائية

 .للتجويةموقعية شائعة  ثانويةكنواتج  يتركها حركيتها وعدم النسبي استقرارها

 منيوماألل من ذرة) (أوكتاهيدراثمانية األسطح ) ألومينا من صفائح من مكونة  الصلصال معادن معظم
 ذرات أربعب مرتبطة السيليكا من ذرة)رباعية االسطح  سيليكا أو( األكسجين من ذرات بست مرتبطة

 مانيث طبقات في أللمنيوممحل ا والمغنيسيوم الحديد)الشكل ادناه(. عادة ما يحل  (األكسجين من
 من طبقة كل تقترن حيث ،( T-O) 1: 1 بنية في إما مًعا الصفائح هذهترتبط  عموًما، .السطوح
-T-O) 1: 2 بنية في أو ،( (O ثمانية االسطح ألومينا بطبقة( T) ة االسطحرباعيالسيليكا  طبقات

T )، 1: 1) قةالطب بنية تحدد .السطوح رباعي طبقتين بين حالسطو  ثماني من طبقة كل تقع حيث 
 .الطين عادنم لمختلف الفيزيائية الخصائص بينها وفيما الصفائح داخل األيوني واالحالل( 1: 2 مقابل

 

 
 بواسطة ، 1: 1 بنية ذو طيني معدن وهو ،kaolinite يتاالكاولين في جاورةتالم الطبقاتتمسك 
 نظًرا .فائحالص بين الفراغات دخول من المياه أو الكاتيونات لمنع يكفي ابم قوية هيدروجينية اواصر
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 كثيًرا ينتفخ ال تياالكاولين فإن طبقاته، بين لالحالل القابلة الكاتيونات من قليل عدد على يحتوي ألنه
 حملت 1: 2نية ذات ب ناطياأل (.التشكيل على قليلة قدرة وبالتالي) منخفضة لدونة ولديه ترطيبه، عند
حالل الحديد إ بسبب عادةً ) لصفائحها الثمانية االسطح الكيميائي التركيب في بكثير أكبر تبايًنا

 تايتالسمك ناطيأ .الطبقات بين الموجودة األيونات ونوع وفرةال وفي والمغنيسيوم محل االلمنيوم
Smectite ، المونتموريلونايت مثل montmorillonite ،  بقاتط بين ضعيفةتمتلك أواصر 

 باسم أيًضا كتايتالسم ُتعرف .بسهولة البلورية البنية باختراق واأليونات للماء تسمح والتي السيليكا،
 Illiteاإلاليت  .الترب التمددية في رئيسي مكون وهي ترطيبها، عند بسهولة وتتوسع ،االطيان المنتفخة

 إحكام،ب طبقاتها بين الكاتيوناتز تحتج .مرتبطة بقوة 1: 2بنية  له التربة، في آخر شائع معدن وهو ،
  .لالنتفاخ من السمكتايت أقل احتمال لها يكون بحيث

 تسلسل كنل .البيئية والظروف األصل المواد على تعتمد التجوية عملياتمعينة الناتجة عن ال المعادن
 نأ كيف يوضح ،إاليت طين إلى( orthoclase)االورثوكليز  تحويل من بدءاً  التجوية، تفاعالت
 النهاية في ثم 1: 1 ةمعدنيبنية  إلى 1: 2 ةمعدنيبنية  من الصلصال معادن تغير التدريجية التجوية

 :1: 2 اإلاليت الطيني معدن إلنتاج الكربونيك مضاح مع زثوكليأور  يتفاعل .أكاسيد إلى

 
 الهيدروجين من نيتكو  والذي ، 1: 1 الطيني يتاالكاولينمعدن  لإلاليت المكثفة التجوية من المزيد نتجت

 :فقط واألكسجين والسيليكا واأللومنيوم

 
 Al) لجبسايتا أو األلمنيوم، أكسيد من بقايا تترك يتاالكاولين من السيليكا تنتزع التي التجوية إن
3(OH) :) 

 



 محاضرات جيومورفولوجي \ مرحلة ثانية أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
20 

 Hydrationاإلماهة 

 يدروكسيدالهايونات  أو الماء مع المعادن دمج خاللها من يتم التي العملية االماهة عملية تصف
(2OH )انويةث معادن إلى األولية المعادن لتحويل أخرى طريقة ماهة هياال .متميأة مركبات لتشكيل. 

 ،O2. 2H4 (CaSO) الجبس إلى( 4CaSO) األنهيدريت تحويل على الشائعة االماهة تفاعالت تشتمل
FeO (OH ))  تياالليمون لمث نسبًيا، للذوبان القابلة غيرالمائية  لمونيوماألو  الحديد أكاسيد وتشكيل

O2nH )االمازون حوض مثل الشديدة المدارية التجوية مناطق في. 

 Chelationالخلب 

 الحديد مثل ، نسبياً  القابلة للحركة غير المعادن أيونات تحريك خاللها من يتم التي العملية هي الخلب
 أيونات حول ةيحلق هياكل تشكل التي للذوبان قابلة عضوية مركبات بواسطة التربة، في واأللومنيوم

 عن لناتجةا( الفولفيك حمض وخاصة) العضوية األحماض بواسطة الخلب عملية تسهيل يتم .فلزاتال
 واألشنات العضويةالتربة  موادو  األوراق فضالت تحلل

 Soilsالترب 

 التي العضوية وادوالم المتحللة الصخور من طبقات بقايا هي التربة فإن الجيومورفولوجيا، لعالم بالنسبة
 مورفولوجيةو  ةوبيولوجي معدنية خصائص تمتلك الترب .الزمن من طويلة فترة مدى على التجوية تركتها

 للتربة، هاب خاصة تعاريف لها أخرى تخصصات هناك .األم بالمادة الخاصةالخصائص  تلك نتتميز ع
 يمكن كان إذا) األساس صخر فوق مفككة مادة أي هي التربة أن عموًما المهندسون يعتبر حيث

 يزرع أن مرءلل يمكن شيء أيعلى انها  التربة في الزراعة علماء يفكر ما وغالًبا ،( تربة فهي حفرها،
 .نباتًا فيه

 Soil-Development Processesعمليات تطور التربة 

 قالتوان وتحول انوفقد إضافة خالل من العمليات من متنوعة مجموعةبواسطة  التربة تطوير يحدث
 األرض سطح على العضوية المواد تراكم العمليات هذه تشمل .التربةقطع م داخل المواد( حركة)

 ومعدنية عضوية مكوناتترشيح و  ثانوية، معادن الى األولية المعادن وتحلل التربة، في الحًقا جهاودم
 .لتربةا في أعمق علياال التربة طبقات من المغسولة أو المترشحة المواد وحركة األم، المادة من معينة
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 السطحية لمياها تدفق تزيل التعرية بواسطة .الذوبان أو التعرية طريق عن إما المواد التربةقاطع م تفقد
 .لتربةمقطع ا داخل من المعدنية الموادتزيل االذابة و  التربة،مقطع  من العلوي الجزء من المواد والرياح

 قد .االنتقال المكاني باسم آخر جزء إلى تربةلمقطع  جزء من المادة حركة إلى التربة علماء يشير
 الترشيح اسمب تعرف عملية وهي ، جوفية مياه في التربة تترك أو التربة داخل الذائبة المادة تتحرك

leaching. طينال إدخال إلى أيًضا تؤدي قد العلوية التربةمن خالل  أسفل إلىمتسربة ال المياه 
عادة والغرويات والطمي  الموادذيب ي التربة إلىالمتسرب  األمطار هطول .التربة فيأعمق  سيبهار ت وا 

  .العليا الطبقات من

 Factors Affecting Soil Developmentالتربة  تطوير في المؤثرة العوامل

 التضاريسو  ،(البيولوجي النشاط) الحية والكائنات المناخ، هي التربة تطور في تتحكم التي العوامل
 نالعامال هما والوقت المناخ .والوقت ، األصل والمادة ،( االنحدارشدة و  المنحدر اتجاه ذلك في بما)

 خصائص على يركب بشكل تؤثر الجيولوجية العوامل ولكن ، إقليمي نطاق على التربة تطور في الغالبان
 .المحلية التربة

 مادة األصل 

 ٪1مشتقة من نواتج الصخور المتجوية؛ و  ٪99من كل أنواع التربة المختلفة، ما يقرب من     
المتبقية يتطور من تراكم سميك للمادة العضوية. ويعرف علماء التربة المادة األصل باعتبارها األفق 

Cدة العضوية التي تتطور منها آفاق التربة. وعلى ، الذي يتكون من ناتج التجوية األصلي أو الما
الرغم من أن صخر األساس هو في نهاية المطاف مصدر المواد المتجوية التي تشكل التربة، فإن 
صخر األساس السفلي في منطقة معينة ال يرتبط بالضرورة بالمادة األصل للتربة. وكما هو مبين في 

ى الرواسب التي تم نقلها وترسبها بواسطة الجداول. ومن الشكل ادناه، فإن التربة تتطور أيضا عل
الواضح أن مادة األصل في هذه الحالة ال عالقة لها بالصخر األساس السفلي. نالحظ أن التربة التي 
تتطور على الرواسب النهرية، التي تسمى الغرينية )الطموية(، عادة ما تكون خصبة جدا ويرجع ذلك 

عضوية التي تترسب جنبا إلى جنب مع الرواسب خالل الفيضانات الدورية. جزئيا إلى وفرة المادة ال
كما أن التربة الخصبة تتطور عادة على الرواسب التي ترسبها الرياح، وتسمى اللوس، والتي 

 ترسبهااألنهار الجليدية.
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ادة األصل معلى النقيض من المادة األصل التي تم نقلها، يتطور ما يسمى بالتربة المتبقية من ال    
(C  التي تتشكل من التجوية من الصخر األساس السفلي. هنا نوع التربة الذي يتطور يتأثر )األفق

بقوة بالتركيب المعدني لصخر االساس. على سبيل المثال، خذ في نظر االعتبار الحالة في الشكل 
ري، الحجر ادناه، حيث يكون سطح األرض تحت ثالثة أنواع مختلفة من الصخور: الحجر الجي

الرملي، والغرانيت. سيتجوى الغرانيت ويشكل طبقة رقيقة من صخور مفككة، كوارتز، وفتات معادن 
يت وكميات متفاوتة من اطينية. من ناحية اخرى، يتكون الحجر الجيري في المقام األول من كالس

ة نسبيا من يقيت ببساطة بعيدا، ويترك طبقة رقاالطين وشوائب أخرى. خالل التجوية، يذوب الكالس
مادة غير قابلة للذوبان غنية بالمعادن الطينية. في حالة الحجر الرملي يتكون في الغالب من الكوارتز، 

 تنتج التجوية مادة أصل تهيمن عليها حبيبات رمل الكوارتز )الرمال يشير إلى حجم الجسيمات(.
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وف تثبت النباتات نفسها. وبمجرد أن متاح س Cبعد أن تصبح المادة األصل أو األفق انه تذكر     
سوف يتشكل عندما تدمج المادة العضوية في التربة. هنا نوع  Aتبدأ النباتات في النمو، فإن األفق 

المادة األصل يمكن أن يؤثر بقوة على كيفية تطور التربة. على سبيل المثال، دعونا نأخذ في االعتبار 
األصل المختلفة الثالثة المبينة في الشكل أعاله. من ما سيحدث عندما يسقط المطر على المواد 

الواضح أن أعلى معدل لتسرب المياه سيكون في المواد الرملية التي تطورت على الحجر الرملي، في 
حين أن أدنى معدل سيكون فوق المواد الغنية بالطين التي تشكلت من الحجر الجيري. إن أشجار 

لى تاج جذورها إلى تربة ذات تصريف جيد ستنمو بشكل تفضيلي عالصنوبر والنباتات األخرى التي تح
المادة الرملية. وبالمثل، فإن أشجار البلوط وغيرها من األشجار الصلبة والنباتات التي تفضل ظروف 
تصريف سيئة تميل إلى النمو على المواد الغنية بالطين. كما أن مجموعة مختلفة من األشجار والنباتات 

ط من الكوارتز والمعادن الطينية التي تغطي تضاريس الغرانيت. والنقطة المهمة التي ستتطور على خلي
يجب مالحظتها هي أن االختالفات في الغطاء النباتي ستؤثر بدورها على كمية المادة العضوية التي 

 لفي مثالنا ستكون جميعها مختلفة السماكة. أيضا، فإن معد Aتدمج في اآلفاق. وهذا يعني أن آفاق 
التسرب العالي للمادة الرملية يعني أنه سوف تواجه أكبر عمل شطف للمياه المتحركة نزوال من خالل 
نطاق التربة. وهذا من شأنه أن يزيد من معدل قدرة انتقال الحبيبات الناعمة واأليونات الذائبة إلى أسفل 

 .Bإلى األفق 

 الكائنات الحية 

صل تساعد على تحديد المجتمعات النباتية التي تتطور على ينبغي أن يكون واضحا أن المادة األ    
تربة معينة. ومع ذلك، تحتوي التربة أيضا على كائنات حية أخرى، مثل الحيوانات الحافرة والحشرات 
والميكروبات التي يمكن أن تؤثر على تطور التربة. التربة عندئذ ال تدعم الحياة على السطح فقط، 

ا. وهذا هو السبب في أن بعض العلماء يعتبرون التربة نظاما حيا. وعلى غرار ولكن داخل التربة نفسه
النباتات، تساهم الكائنات الحية األخرى بالمواد العضوية في التربة، وتساعد على تكسير المعادن، 

 وتخلق ممرات تسمح لألكسجين والماء باالنتشار بحرية أكبر داخل التربة.
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 المناخ 

تنمية التربة هو المناخ، وذلك ألن هطول األمطار ودرجة الحرارة يساعدان عامل مهم آخر في     
على تحديد وفرة وتنوع الكائنات الحية، وكذلك معدالت التجوية للصخور والمعادن. تحتوي التربة 
السطحية الغنية والمنتجة عموما على مواد عضوية وفيرة، مما يتطلب بدوره درجات حرارة معتدلة 

من المياه. لذلك، في المناطق ذات درجات الحرارة الشديدة أو محدودية هطول األمطار، وكميات كافية 
تكون التربة الغنية غير شائعة بسبب انخفاض في عدد وأنواع الكائنات الحية. من المهم أيضا كيف 

ت أسرع تزداد معدالت التجوية الفيزيائية والكيميائية مع درجة الحرارة واألمطار. وهذا يؤدي إلى معدال
لتكوين التربة في المناخات الدافئة والرطبة حيث تميل المواد المعدنية والعضوية إلى التكسر بسرعة 
أكبر. ومع ذلك، الحظ أن المناخات الدافئة والرطبة بشكل استثنائي لديها عموما تربة فقيرة نوعا ما 

مادة األصل التي تظل فيها البسبب معدالت أكثر تطرفا للترشيح والتحلل الكيميائي. وفي المناطق 
متجمدة أو جافة بشكل دائم، يتوقف تطور التربة ببساطة إلى أن يتغير المناخ إلى ظروف أكثر 

 مالءمة.

 التضاريس 

تشير التضاريس إلى شكل سطح األرض، بما في ذلك مقدار االنحدار والتضاريس العمودية )فرق     
اية، وبطبيعة الحال، فإن المناظر الطبيعية لألرض متغيرة للغاالرتفاع بين النقاط العالية والمنخفضة(. 

تتراوح بين السهول المسطحة والجبال الوعرة. من حيث تكوين التربة، التضاريس مهمة ألناه تساعد 
على السيطرة على التسرب، التعرية، ومعدالت التحلل الكيميائي، فضال عن أنواع الكائنات الحية التي 

يعية. للمساعدة في فهم هذه العالقات، يفحص العلماء في كثير من األحيان موقع تسكن المناظر الطب
تجاه المنحدر نحو الشمس. وفيما يتعلق بالموقع،  معين من حيث موقعه على منحدر، انحدار شديد، وا 
 يمكننا أن نرى من الشكل ادناه أن منسوب المياه الجوفية عميق نسبيا على األجزاء العليا من المنحدر،
وضحل في المناطق المستوية في أسفل المنحدر. وبالتالي فإن المياه تتصرف بسهولة أكبر من خالل 
نطاق التربة في المناطق العالية تضاريسيا، في حين أن التصريف ضعيف نوعا ما في المناطق 

عا. فالمنخفضة. ويؤدي ذلك إلى ترشيح أكبر للترب في مناطق المرتفعات حيث يكون معدل التسرب مرت
 عمل الغسل للمياه هنا أيضا ينقل المعادن الطينية واأليونات الذائبة أعمق في مقطع التربة.
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الجوفي في جميع أنحاء التضاريس يلعب أيضا دورا هاما في  ءا أن العمق المتغير لمنسوب الماكم   

و الغطاء عاله أن نمتحديد كمية المادة العضوية التي تتراكم في التربة السطحية. الحظ في الشكل ا
بة في المناطق المنخفضة بسبب زيادة توافر المياه. وباإلضافة إلى ذلك، تميل و النباتي أكثر خص

( من دخول المسامات 2Oالتربة هنا إلى أن تكون مشبعة، مما يساعد على منع األكسجين الحر )
لهوائية ية من قبل البكتيريا اداخل التربة. ألن األكسجين الحر هو أكثر محدودية، تختزل المواد العضو 

إلى حد كبير. ويساعد معدل التفسخ البطيء هذا جنبا إلى جنب مع المزيد من النباتات الخصبة على 
 إنتاج تربة غنية كثيفة عضوية في المناطق المنخفضة تضاريسيا. 

شديدة. رات المن الشكل اعاله يمكننا أن نرى أيضا أن التربة تميل إلى أن تكون أرق على المنحد    
عندما يصبح المنحدر أكثر حدة، فإن جزء أكبر من المطر ومياه الجليد المنصهر سوف تتحرك مباشرة 
أسفل المنحدر، مما يعني أن كميات أقل من المياه يمكن أن تتسرب الى داخل التربة. وهذا يؤدي إلى 

رق. وكالهما يؤدي إلى تربة أتعرية أكبر وانخفاض معدالت التجوية الكيميائية داخل مقطع التربة، 
وأخيرا، نحن بحاجة إلى النظر في اتجاه المنحدر نحو الشمس. في نصف الكرة الشمالي، تستلم 
المنحدرات المواجهة للجنوب أشعة الشمس مباشرة أكثر، وبالتالي فهي أكثر دفئا بشكل طبيعي وتحتفظ 

اء النباتي ن النتيجة اختالفات كبيرة في الغطبرطوبة أقل مقارنة بتلك التي تواجه الشمال. ويمكن أن تكو 
 ومعدالت التحلل الكيميائي، وكالهما يؤثر على أنواع التربة التي تتطور.
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 الزمن 

ألن العمليات الفيزيائية والكيميائية المختلفة التي تنطوي على تكوين التربة تعمل ببطء، فمن     
شير سابقا، يمكن لهذه العمليات أن تتسارع أو الواضح ان الوقت هو عامال في تطور اآلفاق. وكما أ

تتباطئ تبعا للطريقة التي تتفاعل فيها العوامل األخرى التي تشكل التربة )المادة األصل والنباتات 
والحيوانات والمناخ والتضاريس( مع بعضها البعض. على سبيل المثال، آفاق التربة تتطور بسرعة 

رطبة وحيث المنحدرات لطيفة ومغطاة بالنباتات المورقة. لتوفير أكبر بكثير في المناخات الدافئة ال
 Aبعض الرؤية عند تأثير الزمن، في ظل ظروف مناسبة قد يستغرق تشكل تسلسل تربة بسيط ألفقي 

فقط مائة سنة أو أقل. ومن ناحية أخرى، هناك حاجة عادة إلى عدة مئات من السنين لتطوير  Cو 
إلى  5000حوالي  A-E-B-Cالمتجوية بعمق مع تسلسل  . وتتطلب التربةA-B-Cتسلسل 
سنة لتشكيلها، في حين أن التربة المدارية المتجوية بشكل مكثف والتي يتم إثراءها بشدة  10،000

 سنة. 100،000باأللمنيوم تحتاج إلى حوالي 

 الثرى )الهشيم( والترب :نواتج التجوية

وبيئات  تجويةالمحدودة بيئات  - نواتجمختلفة من ال واعأن ذاتهناك نوعان من بيئات التجوية الرئيسية 
تكون ،  weathering-limited environmentsالتجوية محدودة في بيئات  محدودة النقل.

ن طريق ع تتحرر، يتم إزالة أي مادة وبالتالي معدالت عمليات النقل تفوق معدالت عمليات التجوية.
ل السطحية الصخرة األشكا وبنية يحدد تكوين تطور.رة على الوتكون التربة أو الثرى غير قاد لتجويةا

 وية، تكون معدالت التج transport-limited environments محدودة النقلفي بيئات  الناتجة.
على األشكال  حركة الكتلثم تسيطر  أو التربة أن تتطور.ثرى يتسنى لل بحيثأسرع من معدالت النقل، 

أو التربة  الثرىمباشرة من التجوية على السطح البيني بين  متكونةالسطحية، وتقتصر األشكال ال
 مستمرة.تجوية إلى عن التجوية  متحررةتخضع المواد ال .تجويةوالصخور غير الم

 الثرى

. األساس غير المتغيرالتي تقع فوق صخر  ويةكل المواد المتجهو   regolithوشاح األرض أو الثرى 
 التجوية مقطع يطلق عليها اسمرئية إلى آفاق مشاح األرض أو القشرة ايز و في كثير من األحيان يتم
weathering profile التجوية  )الشكل أدناه(. جبهةweathering front   هي الحد الفاصل
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بعض  فوق جبهة التجوية فيمباشرة تسمى الطبقة الموجودة  .متجوية وغير المتجويةبين الصخور ال
قع ي saprock السابروك فوق التي تمثل المراحل األولى من التجوية.، و  saprock سابروك األحيان

لموجودة ا تراكيبولكن ال يزال يحتفظ بمعظم ال؛ وهو متجوي أكثر من السابروك saprolite السابرواليت
  األساس األم. صخرفي 

 
 القشرات الصلبة والطبقات الصماء

زمة ححيث أنها تعمل كأنها  تضاريسر الو أهمية كبيرة في تط Duricrusts ب القشرات الصلبةتكتس
اطة ، أو ببسفي شكل عقيدات أو قشرة صلبة تواجدوهي ت التالل. يمن الصخر المقاوم وقد تغط

غنية )  calcrete كالكريت ،غني بالحديد()  ferricreteفريكريت األنواع الرئيسية هي كطبقات صلبة.
 ،غني باأللمونيوم()  alcrete ألكريت ،السيليكا(غني ب)  silcrete سليكريت ،بكربونات الكالسيوم(
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 مانغنوكريت، و غني بالمغنيسيوم()  magnecrete مغنكريت ،(مغني بالجبس)  gypcrete جبكريت
manganocrete   .)غني بالمنغنيز( 

شبه  في البيئات المدارية الرطبة إلى تواجدت التجوية العميقة. مع مقاطع الكريتو فيركريتترافق ت
 بة.الرط

 التجوية الغنية بالحديد واأللمنيوم. رواسبهو مصطلح يستخدم لوصف  Lateriteالالتيرايت  

خراج م لجعل االستاأللومنيو بيشير إلى رواسب تجوية غنية بما فيه الكفاية   Bauxiteيت االبوكس
 باالهتمام. االقتصادي جدير

 95، من أكثر من  duricrust siliceous القشرة الصلبة السليكية ، أو Silcrete السليكريت يتكون
في بيئات استوائية رطبة وجافة، وال سيما في وسط أستراليا وأجزاء  تواجدوهو ي في المائة من السليكا.

 التجوية مثلمقاطع وفي بعض األحيان في نفس  أوروبا،من شمال وجنوب أفريقيا وأجزاء من 
 .مع الكالكريتأحيانا  تترافق، األكثر جفافافي بعض المناطق  الفريكريت.

هي في الغالب محصورة و  في المائة كربونات الكالسيوم. 80من حوالي  Calcrete الكالكريت يتكون
مليمتر ويغطي  600و  200لألمطار في نطاق يتراوح بين  في مناطق يقع فيها المتوسط السنوي

ي المائة من مساحة سطح األرض ف 13، وربما يشكل ن البيئات شبه القاحلة في العالمجزًءا كبيًرا م
 العالمي.

كل كبير بش تواجدوهو ي عبارة عن قشرة جبسية )كبريتات الكالسيوم المائية(. Gypcreteالجبكريت 
من بلورات الجبس  يتشكلو  ملم. 250في المناطق القاحلة للغاية مع متوسط هطول سنوي أقل من 

 إحالل الحبيبات الفتاتية.عن طريق  أو تطويق، إما عن طريق فتاتية رواسبالتي تنمو في 

يت )كربونات انادرة مصنوعة من المغنسقشرة صلبة هي عبارة عن  Magnecreteالمغنكريت 
 كسيد المنغنيز.و اسمنت من معادن أ قشرة صلبة ذاتهو  غنوكريتمان المغنيسيوم(.

 ون غيرتك، قشرات الصلبة، على عكس الطبقات صلبة ولكنهي   Hardpansالطبقات الصماء 
 عنصر محدد.مغناة ب
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ونتيجة  .يةعر ة للتفيها وأكثر مقاوم تواجدمن المواد التي ت البةالصلبة عادة أكثر صقشرات تكون ال
 .عريةتحمي سطوح األرض من عوامل التقشرة مصفحة تعمل ك فإنهالذلك 

 نواتج التجوية: التضاريس

خور صنتج عن التجوية التفاضلية لتو تنكشف الصخور الجرداء في العديد من المناظر الطبيعية. 
زالة الحطام المتجاألساس  رافقة مع تالم تضاريس التجويةمجموعتان من  .منحدربفعل عمليات ال ويوا 

( أحواض صخرية أصغر 2و ) وأعمدة جروف( 1ات محدودة التجوية هي )في بيئ جرداءالصخور ال
  ، وأقراص العسل. tafoni نخاريبو  حجمًا،

 ةالجروف واالعمد

 ةلجيريا حجار، بما في ذلك االالعديد من أنواع الصخورترافق الجروف والجروف شديدة االنحدار مع ت
احجار رملية شديدة في  الجروفتتشكل هذه  ،حالة جروف الحجر الرملي في .ليةحجار الرمواال

عزولة المالصخور عمدة أ ، خاصة على جوانب الوديان المحفورة بعمق وحول حواف الهضاب.االلتصاق
من ألعمدة واجروف الحجر الرملي ، تعتبر في جميع أنحاء العالم شائعة أيضا في هذه المواقع.تكون 

يل إلى ، ولكنها تمتجذب األنظار في المناطق القاحلةفهي  .الرمليالحجر تضاريس المميزة ل معالمال
 ا.مثل إنجلتر  رطوبة،أن تخفيها النباتات في المناطق األكثر 

 خاريب واقراص العسلاحواض صخرية ون

شكال أ تحمل أسطح غير منتظمة يبدو أنها ناتجة عن التجوية. الصخرية مكاشفتقريبا جميع ال
شائعة على جميع أنواع الصخور في جميع تكون  كهوفوالحفر وال نهيراتوال جاري المخددةالم

يئات ، ويرجع ذلك أساًسا إلى أن هذه البةفي البيئات القاحلة وشبه الجاف وهي أكثر وضوًحا المناخات.
 .جرداءالتحتوي على مساحة أكبر من األسطح الصخرية 

 grooves، األخاديد  runnelsنهيرات ، ال rillsجداول الصغيرة ، ال Flutesإن المجاري المخددة 
مكن ي .تواع الصخور في العديد من البيئا، تتشكل على العديد من أن gutters جاري القديمة، والم

 سم. 100إلى  22سم وعرضها من  30و  5بين  منفردةال جداول الصغيرةل الأن يتراوح طو 
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،  weathering pits، التي تسمى أيًضا حفر التجوية  Rock-basinsاألحواض الصخرية إن 
ى عدة من بضعة سنتيمترات إل، بعرض يتراوح مغلقة أو دائرية أو بيضاوية منخفضاتهي عبارة عن 

 لبازلتواصخور الغرانايت ، تتشكل على أسطح مستوية أو منحدرة بلطف من الحجر الجيري و أمتار
 ،وذات جانب حادالقاع وهي عادة ما تكون مسطحة )الشكل ادناه(.  نيس وأنواع أخرى من الصخورالو 

 على شكل صحن.على الرغم من أن بعضها يكون ، وال يزيد عمقها عن متر أو أكثر

 
كبيرة التي تأخذ شكل تجاويف أو تجوية  معالمهي  (tafoneمفردها نخروب )  Tafoni نخاريبال
يف صل لوصف التجاو ( ، وهو المصطلح المستخدم في األشكل ادناهعلى سطح صخري )ال كهفاتت

عمودية أو شبه  يةتشكل في وجوه صخر التميل إلى  رانيت في جزيرة كورسيكا.غالصخور المحفورة في 
 عمودية.
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يد من هو مصطلح يستخدم لوصف العد  Honeycomb weatheringة قرص العسل تجوي    
ة معقدة من ، مفصولة بشبكطولها عن سنتيمترات قليلة وعميقة، ال يزيد تجاويفالحفر الصغيرة أو ال

 تجوية قرص العسل بشكل خاص فيتجلى )الشكل ادناه(. ت الجدران الضيقة وتشبه قرص العسل
 الساحلية.البيئات شبه القاحلة و 

 
 

 Hydrologic Landformsاألرضية الهيدرولوجية  األشكال

 عملياتوال الذوبان يسودها فريدة تضاريس تبخراتموال الكربونات صخورعرية وت تجوية نتجت
 karst الكارست مباس الطريقة بهذه المنتجة الطبيعية المناظر إلى ويشار ؛ الجوفية للمياه الهيدرولوجية



 محاضرات جيومورفولوجي \ مرحلة ثانية أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
32 

 مميزة أنظمة ةالكارستي الطبيعية المناظر تعد .سلوفينيا في الجيري الحجر لمنطقة نيةألما كلمة وهي ،
 رضاألسطح  بين الماء من كبيرة كميات تتحرك حيث والهيدرولوجية، المورفولوجية الناحية من
األرضية  كالاألش من مميزة أنواًعا واالذابة الكيميائية التجوية نتج. تاألرض تحتالتجاويف المترابطة و 

 فيصر ت نماطأ ينتج مما ، األرض تحت أساسي بشكل األراضي الكارستية تصريف ويحدث ، الكارستية
 الحجر نم العالم في الكبرى الكهوف أنظمة معظمتتطور  .للغاية محدودة تكون ما وغالًبا فريدة سطحي
 .الكارستية التضاريس في وتحدث الجيري

( pH) ةوالحموض الجوفية المياه تدفق طريق عن أساسي بشكل الجيري حجرال ذوبان قابلية متظتن
 كارستال باسم ليهاإ يشار والتي السيليكات، صخور في الكارست تضاريس. الكربون أكسيد ثاني وتركيز

 أسطح على إال توجد وال ، السنين من عديدة ماليين تطوره يستغرق وقد ، الحدوث نادر أمر ،السيليكي
 المجن مثل ، االستوائية المدارية المناطق أجزاء بعض في عادي غير بشكل ومستقرة قديمة أرضية
 .االمازون حوض داخل المستقرة

 من رأكث من يتكون الذي الجيري الحجر على الكارستتضاريس  من الواسعة المناطق معظمتتطور 
 اتومتبخر ( مغنيسيومبال غنية كربونات) يتاالدولوم أن من الرغم على ، 3CaCO من المائة في 50
 نقاوة مع الكارست لتزداد احتمالية تشك عام، بشكل .يةكارست تضاريس أيًضا طورت قد الجبس مثل

 لتطبقمستويات او  والكسورالفواصل والصدوع  طول على المسامية وطبيعة تطور ان .الجيري الحجر
 .للمياه الحر باالنتشار تسمح عالية بنفاذية اقترنت إذا االنحالل تعزز

 لكربون،ا أكسيد ثانيالغنية ب المياه تبخر عن ناتجة رواسب هي  travertine ترافرتينوال  Tufa التوفا
 لتشكل تتراكم وأ السيليكات صخور تكسو أن يمكن التي الكالسيوم كربونات ترسيب في تتسبب والتي

 وتدفق لجوفيةا المياه وتدفق يعلليناب السابق الموقع الرواسب هذه تمثل)الشكل ادناه(.  سميكة رواسب
 .السابقة التدفق ممرات بناء بإعادة يسمح مواقعهم تعيين فإن ، وبالتالي السطحية؛ المياه
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ات الدولين باسم أيًضا والمعروفة ، sinkholes البالوعات هي شيوًعا األكثر الكارستية األشكال

dolines. كاًل ش وتنتج بعمق، وضيقة بيضاوية إلى دائرية تكونو  عمقها، من أوسع تكون ما عادة 
 .عمقا األمتار مئاتعرضا و  كم 1 إلىاتساع البالوعات  صلي أن يمكن .القمع يشبه

 فيه التحكم ميت الكهف تكوين أن يبدوو  .الكارستية التضاريس في شائعة والينابيع  Caves الكهوف
 تدفقت الكارستية، تضاريسال بعض في .الصخاريةو  رو الكس وأنماط الصخري التركيب طريق عن

 ياهللم الوحيد المخرج منها يكون والتي ، مخرج بها يوجد ال  blind valleysبتراء  وديان إلى األنهار
 من نوع هي؛ و الكارستية التضاريس في شائعة  Dry valleys الجافة الوديان .األرض تحتهو 
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 ويتدفق الوعةب في الوادي، قاع عبر يتدفق الذي النهر، يختفي عندما ينتج الذي المتقطع الجدول المائي
 .وجاًفا مرتفًعا السابق واديهترك ي مما ، األرض تحت

 يثح طبيعًيا منظًرا ويصف االستوائية المناطق في الغالب في  Tower karst الكارست برج يوجد
 هذه أن لىإ البعض يشير .منخفض غريني سهل فوق الجيري الحجر من االنحدار شديدة تالل ترتفع
 رًكاتا ، المتداخلة األضعف المواد أزال قد األخير التجريد وأن مقاومة األكثر الصخور هي األبراج

 .والمرتفع الوعر المنظر الطبيعي

 Hillslopesسفوح التالل 

 المناظر من كبيًرا جزًءا الوادي، قيعان بين المرتفعة األرضوهي  التالل،سفوح و  التاللقمم  تمثل
 بشكل .لطبيعيةا المناظر تطور لفهم أساسي أمرهو  التاللسفوح  عمليات فهمفإن  تالي،وبال الطبيعية؛

 العمليات تحكم التي البيئية والعوامل ،للمنحدر المكونة المواد طبيعة التاللسفوح  تضاريس تعكس ، عام
 .الطبيعية المناظر وتاريخ المائلة، األسطح على

 الموجودة قنواتلل الرواسب تجهيز الرواسب وتسليم لتربةا إنتاج سرعة تحدد جيومورفولوجي، منظور من
 هذه قلن يتم ، النهاية في .المجرى أسفل في النهرية العمليات على وتؤثر المنحدرات قاعدة عند

 تنقل التي اتالعملي من العديد تقوم .القارية والحافات الساحلية والسهول الترسيب أحواض إلى الرواسب
 massنهيار الكتلي اال المثال، سبيل على .متدفقة مياه دونب بذلك لالتالسفوح  أسفل المواد

wasting  عندما المنحدر أسفل إلى روالصخ التربة والذي خالله تتحرك لسفح الت اسبر  نقل هو 
 اوحتتر  (.قوته) اإلجهاد هذا مقاومة على المنحدر قدرة المنحدرالجاذبية العامل على  إجهاد يتجاوز
 أشجارو  ،افرةح حيواناتالمزاحة بفعل  للتربة البطيئة الحركة من المنحدراتنحو اسفل  نتقالاال معدالت
 .قيقةد من أقل في منزل تدمر أن يمكن التيو  كارثية أرضية انهيارات إلى جذبي زحفو  ، متساقطة

 Slope-Forming Materialsالمواد المكونة للمنحدر 

 توفر .لوالشك التاللسفوح  عمليات من كل على ميًقاع تأثيًراالمكونة للمنحدر  المواد خواص تبذل
 اتاتنب جذورمغطاة بتربة معززة ب ومنحدراتتماسكة م غير مفككة رواسب من عةالمصن المنحدرات

 وبسبب .الجاذبية عن الناجمللتعرية واالنهيار  تماًما مختلفة مقاومة األساسصخر  تكشف منحدراتو 
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 ذلك يف والتطور شكلال تحدد التي العمليات على بشدة تؤثر المنحدر تشكل التي المادة فإن هذا،
 )الشكل ادناه(.  المنحدر

 أو لمتشابكةا البلورية الهياكل طريق عن البعض ببعضها مرتبطة معدنية حبيبات من صخرةال تألفت
 حدراتالمن مورفولوجيا على مباشر بشكل األساسصخر  خصائص تؤثر .مادة الالصقة البينيةال

 تضاريسو  التربة وخصائص استقرارية على أيًضا صخر األساس السفلي ؤثروي .الجرداء الصخرية
 .بالتربة المغطاة المنحدرات

 
 Soil Creepزحف التربة 

تكون  ربةالت زحف عمليات .والرواسب للتربةتدريجية باتجاه اسفل المنحدر  حركة هو التربة زحف
 كونت .األمد طويلة لحركة أخرى مؤشرات أو فعال قياس دون رؤيتها يمكن ال بحيث للغاية بطيئة

 التربة رطوبة ومحتوى والمناخ االنحدار زاوية على وتعتمد متغيرة نحو اسفل المنحدر زحفال معدالت
مع  عادةً  زحفال معدالت تنخفض .السنة في ملليمترات ضعةب تتجاوز ما نادراً  لكنها ،الحبيبات وحجم

 لةاألد تشمل .السطح من متر نصف حواليضمن  اإلزاحة معظم حدثوت ، األرض سطح أسفل عمقال
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 اساساتو  ، المنحنية السفلية األشجار وجذوع المائلة، السياج أعمدة مثل لتربةالنشط ل زحفال على
 .الثابتة العوائق من العلوي الجانب على التربة وتراكم ، المتشققة المباني

 Mass Movementsالحركات الكتلية 

 يمكن .falls والسقوط  flows والتدفقات  slides االنزالقات: الكتلية الحركات من أنواع ثالثة هناك
  .سريعة أو وبطيئة جافة أو رطبة إما الكتلة حركات من المختلفة األنواع تكون أن

االنقالب ب أحيانايدعى السقوط الصخري خالل الهواء.  األرضيةهو حركة سريعة للمواد  السقوط      
topples  حيث تتضمن انفصال لوح او كتلة صخرية عن جدار صخري حاد. وهي تنتج عن التجوية
تجمع تالمتكررة للمياه الموجودة في الكسور والشقوق.  واإلذابةالمتضمنة عملية االنجماد  الفيزيائية

  .Talusالمنحدر ومع مرور الزمن على شكل كومة تدعى التالوس  أسفلصخور الساقطة عند ال

يحدث االنزالق عندما تتحرك مادة بطريقة انزالقية على بعض انطقة الضعف كمستويات التطبق 
والكسور والصدوع ومستويات التورق. ان االنزالقات التي تتضمن كتل من صخور او تربة او حطام 

 كثرأانزالقات صخرية او تربة او حطام على التوالي. من المرجح بصخور وتربة( يشار لها  )خليط من
 صخور،الحدوث االنزالق عندما تميل مستويات الضعف بنفس اتجاه ميل المنحدر. في حالة انزالق 

الحطام  قفي انزالق التربة وانزال أماالمنحدر كوحدة واحدة.  أسفلنحو  أكثرتتحرك كتلة كبيرة واحدة او 
 المنحدر. أسفلفتتحرك المادة ككتلة مختلطة نحو 

 لســــــــــفوح الجبال بتجميع مياه المغطية الرخوةيحدث التدفق عندما تقوم المادة غير المتماســــــــــكة 
لتدفق وتحويلها الى ما يشـــــــبه المائع يبدأ با األرضـــــــيةكافيه تعمل على تقليل االحتكاك الداخلي للمادة 

ة كمية المياه وشـــــــــد المادة،رعة التي تتحرك بها المادة تعتمد على نوع المنحدر. ان الســـــــــ أســـــــــفلنحو 
شــــــــــــــيوعا لالنجراف الكتلي المتضــــــــــــــمن التدفق هو التدفق الطيني  األكثرانحدار المنحدر. ربما النوع 

mudflow  من رواســـــــــــــــب ناعمة الحبيبات ومياه كافيه تجعله يتدفق نحو  األغلبوالذي يتألف على
بحيث  بير،كدفقات الطينية قد تتغير الكميات النســــبية للرواســــب والمياه بشــــكل المنحدر. في الت أســــفل

 نهاراألميوعة ويشــــــــــــــبه  أكثر اآلخربينما البعض  جدا،تجعل البعض لزجا جدا وحركة المادة بطيئة 
تناثرا الوعرة حيث الغطاء النباتي م األراضــــــــياســــــــب. تتكون التدفقات الطينية في و العكرة المحملة بالر 
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اقطة قطرات المطر المتســـــــ تأثير أمامالمناخ الجاف. يوفر الغطاء النباتي المتناثر حماية اقل بســـــــبب 
الشــــديدة ان تحمل معها كميات كبيرة من الرواســــب الناعمة مما يعرض المنحدر الى  لألمطارويمكن 

 خطر التدفقات الطينية.
لفرق الرئيسي هو في الحجم ان ا إالمشابه للتدفق الطيني  debris flowان تدفق الحطام       

الحبيبي حيث يحتوي تدفق الحطام على حبيبات تمتد في الحجم من الطين الى الرمل الى جالميد 
 .وأشجاركبيره 

مقطع كبير من سفح  Earth flowيتضمن تدفق التربة  الحطام،بخالف تدفقات الطين او 
تكون  . عموما تدفقات التربةاسكاتم وأكثرالمنحدر ككتلة لزجة  أسفلجبل غير مستقر يتدفق نحو 

شائعة على منحدرات مبطنة برواسب غنية بالطين وغطاء نباتي كثيف حيث تساعد جذور النباتات 
 على ربط الحبيبات مع بعضها وبهذا تقلل من احتمالية حدوث تدفق طيني.

 Weathering-Limited (Bedrock) Slopes محدودة التجوية )صخر أساس( منحدرات

 زالةإ معدالت فإن المنحدرات، هذه على .المنحدر تشكل على الرواسب ونقل التجوية واملع تؤثر
 المواد نقل ميت لذلك ،الوشاح الصخري او الثرى إنتاج معدالت مع عموًما تتوافقالكتلة بفعل التعرية 

بترب  أساًسا اصخرً  تكون أن إلى المنحدرات هذه تميل .اسفل المنحدر بالسرعة التي تنتج بها المتجوية
 الصخرية لةالكت قوةالتجوية ب محدودة المنحدرات انحدارشدة  في عام بشكل التحكم يتممتقطعة.  رقيقة

 محدودة دراتالمنح عادة توجد .السفلي الصخر بنوع وثيًقا ارتباًطا المنحدر تشكل رتبطي ما وغالًبا ،
 بطيئة خورالص لافصان ومعدالت ائيةالكيمي التجوية معدالت تكون حيث القاحلة المناطق في التجوية

 شديدة لقويةا العارية الصخرية المنحدرات كانت حيث والجبلية الشمالية القطبية المناطق في وكذلك ،
 .بواسطة الثالجات السابقة المتجوية الصخور من تجريدها وتم االنحدار

واسطة ب اإلزالة عدلم ، أساسصخر  جرف سطح من الرواسب تجهيز فيها يتجاوز التي األماكن في
 تتراكم ، screeركام صخري  تسمى والتي ، الصخري للحطام الزاوية الشظايا فإن ،الجداول المائية

 talus منحدر تالوس تبني المواد هذه مثل فإن المطاف، نهاية في .الجرف قاعدة عند وتتكدس
slope  حطامه. تحت الجرف تدريًجا يدفن رصيف منحدر أو 
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 Transport-Limited (Soil-Mantled) Slopes محدودة النقل بالتربة( )مغطاة منحدرات

 معدالت موًماع ولها السطح على بسهولة نقلها يمكن موادتجهيز ل علىالنقل  محدودة المنحدرات تحتوي
 تطوير ىإل تؤدي حالة وهي ،الى اسفل المنحدر التربة نقل معدالت من تزيد أو تساوي للتربة إنتاج

 لتيا المنحدرات هذه على المتاحة المنقولة المواد من يكفي ما هناكو  .تواصلوم ستمرم تربةوشاح 
 في بقوة حكمالت يتم .المنحدر التربة تركعنده ت الذي المعدل التاللسفوح  عملياتل النقل قدرة تحكم

 .التربة خصائصمن خالل  النقلمحدودة  منحدراتمورفولوجية ال

 Channelsالقنوات 

 إلى يةو التعر  المرتفعات من المواد وحمل الطبيعية المناظر بتصريف لجداول المائيةا قنوات تقوم
 وأحمال التدفقات بواسطة القنوات تتشكل .الساحلية والبيئات والمصبات بيةيالترس المنخفضة األراضي
إلى  تدفقت التي والمنحدرات ضفافها، على الموجودة للمادة التماسكية والقوة تحملها، التي الرواسب
األراضي  ديانو  ستخنق ،الحطام بعيدا لنقلمائية  وجداول أنهار وبدون .تقطعها التي والصخور ،اسفلها

 الوادي اعق إلىيخفض قمة التل  مما التالل،المتعرية من سفوح  الرواسب بسبب تدريجياً  المرتفعة
 لألنهار حيسم مما ، الرواسب وتآكل الترسيب المحلي في النهرية العمليات تتحكم .األرض وتسوية
 بهاشق ت التي ةالطريق أيًضا العمليات هذه تحكم .الفيضية السهول وتشكيل الوادي قيعان عبر بالهجرة
 لياتالعم فهم فإن وبالتالي، .المرتفعةاألراضي  وديان تضاريس ديوتول األساسصخر  األنهار

 .يعيةالطب المناظر تطور لدراسات أساسي أمر هوالنهرية  والديناميكيات

 ضاريست عبر تتدفق الجداول كانت إذا ما واسعبشكل  مًعا التكتوني والوضع اإلقليمي المناخ يحدد
 قةالدقي الرواسب من عالية أو منخفضة كميات تحمل القنوات كانت إذا وما ،معتدلة االنحدار أو حادة
 حكمويت السطحي، جريانوال األمطار لهطول الموسمي نمطالو  نوعالو  كميةال المناخ يحدد .الخشنة أو
 القنوات تكون دق .النهري التدفقتباين وحجم  وبالتالي ، السائدة السطحي لجريانالمولدة ل لياتاآل في
 حين في ،فقط السنة من لجزء وتتدفق  ephemeral الزوال سريعة القاحلة وشبه القاحلة المناطق في
 .السنة مدار على وتتدفق  perennial دائمةتكون  المعتدلة أو الرطبة المناطق في القنوات أن

 التي التضاريس يخفض هبوط إلى باإلضافة األرض سطح يرفع انهوضً  اإلقليمية التكتونية القوى تولد
ة بتدريج الجداول المائي تقوم الجيولوجي، الزمن مدار على .القنوات فيها وتشق الجداول عبرها تتدفق
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 الرواسب جهيزت بين والتوازن والتعرية النهوض في لتغيراتل استجابة القناةانحدار  وضبط ، قنواتها
 فوقها تتدفق تيال( الصخارية) الصخور أنواع اإلقليمي والتكتوني الجيولوجي التاريخ يحدد .النقل وقدرة

 لتيا الرواسب ديمومة على وكذلك األساس،تعرية صخر  عمليات على الصخور نوع يؤثر .الجداول
 .ائيتدفق المجرى الم يحملها

 Sediment Loadsحمولة الرواسب 

  total loadيتألف الحمل اإلجمالي  .load هتحمول يه مجرى مائيجميع المواد التي يحملها إن 
، ي الماء(ف لتكون معلقةغيرة بما يكفي (، والحمل المعلق )حبيبات صمواد ذائبةمن الحمولة الذائبة )

 بيعي(.طلفترة طويلة جًدا في ظل ظروف تدفق علقة على ان تكون مكبيرة جًدا )حبيبات  قاعوحمل ال
 كالتالي:مجرى مائي ل ، المكونات الثالثة لحمبالتفصيل

من   solute load ةالمذابالمادة أو حمل   dissolved loadيتكون الحمل المذاب  .1
 أيونات وجزيئات مشتقة من التجوية الكيميائية باإلضافة إلى بعض المواد العضوية الذائبة.

س ، بما في ذلك المناخ والجيولوجيا والتضاريعلى العديد من العوامل البيئية ركيبهاتمد تيع
 والغطاء النباتي.

، والطين غرينمن جسيمات صلبة، معظمها من ال  suspended loadكون الحمل المعلق يت .2
 اء.في الم باالضطرايتم دعمها عبر الدوامات و صغيرة بما يكفي وخفيفة بما يكفي لوالتي هي 

، ويمكن تعليق الحصى الصغيرة لفترة قصيرة خالل ع الرمال بواسطة تيارات قويةيتم رف
أقل  كيزامجرى التيار، وتصبح التر قاع حمل معظم الحمولة المعلقة بالقرب من ت الفيضانات.

 في التحرك نحو سطح الماء.
، الميدجمن الحصى وال  traction loadأو حمل الجر   bed load قاعيتألف حمل ال .3

فقد  ،إذا كان التيار قوًيا جًدا القناة عن طريق الجر. قاععلى طول  تدحرج أو تسحبوالتي 
ن أو جزًءا م قاعد يكون الرمل جزًءا من حمل الق .عن طريق الوثبفي قفزات قصيرة تثب 

هولة س، تتحرك الحبيبات الكبيرة بوبمجرد الحركة .جريانالحمل المعلق، وذلك وفًقا لظروف ال
بسهولة أكبر من الجسيمات  دورةكبر وأسرع من تلك الصغيرة، وتتحرك الجسيمات المأ

 .ذات الزواياالمسطحة أو 
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 Channel Patternsأنماط القنوات 

 فيصر تلا أحواض خالل من المواد وتوجيه النهرية العمليات بين التفاعل القناة مورفولوجيا تعكس
 راسبتجهيز ال بين مختلفة توازنات من المميزة القنوات أنماط تنشأ .المجرى المائي وادي وقطاعات

 ولط على الكبير العضوي الحطام وتزويد ، المناخ ،صخر األساس بنية من وكذلك ، النقل وقدرة
 .مجرى المائيال وادي

 قيمةمست مسارات إما وتتبع ة الخطوط النهريةمتعدد أو واحدخط نهري  إما هي المجرى المائي قنوات
 وه البسيط التعريف لكن ، مختلفة بطرق النهر  sinuosityتعرج  تعريف يمكن .نسبيا ملتوية أو

 الوادي ورمح أسفل المقاسة المستقيم الخط مسافة إلى القناة مركز طول على المقاسة القناة طول نسبة
 راتمسا رجمنخفضة التع قنواتال وتتبع ملتوية، مساراتعالية التعرج  قنواتال تتبع)الشكل ادناه(. 

 نتيجةلقناة ا شبكة داخلمع اتجاه النهر  آخر إلىمقطع  من القناة ونمطتعرج ال تغيري .نسبًيا مستقيمة
 من يف واسعط ضمن الطبيعية القنوات تختلف .وتصريفها الرواسبتجهيز  على المحلية للتأثيرات
  meandering ةمتعرجوال  straight المستقيمة القنوات ألنماط البسيط التمييز لكن ، األنماط
 في متتحك التي العمليات لفهم مفيًدا إطاًرا يوفر  anastomosing تشابكةوالم  braided والمضفرة
 . القناة مورفولوجيا
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 Straight and Sinuous Channelsقنوات مستقيمة وملتوية 

 ذوذات شال ه حتىنأل الطبيعية الجداول في نسبًيا نادرةتكون  1.3 >لتواءات األ ذات المستقيمة القنوات
التي   alternate barsحواجز متناوبة  في الرواسب وتراكم ترسب إلى تؤدي التدفق في جًدا الطفيفة

التواء أو تعرج  هال التي تلك) الملتوية القنوات تعتبر .القناة جانبي على متتابع بشكل تكون موضوعة 
 يتم فإنه القناة، من واحد جانب علىق حاجز رقي تشكيل بمجرد ألنه تماًما شائعة( 1.5 و 1.3 بين

ر بركة عندما حف في التدفق يبدأ حيث المقابلة، الضفة باتجاه النهر أعلى منالقادم  التدفق توجيه
 مما ، المقابلة فةالض إلى ، بدوره ، القناة عبر العائد تدفقال توجيه يتمويعري الضفة البعيدة. يرتطم 
 العملية ههذ تؤدي .القناة أسفل إلى وهكذا ،في اتجاه مجرى النهر خرآبركة وحاجز  تطوير إلى يؤدي
 تعرجات النهريةال ونمو الجانبية القناة هجرة تعزز التيحواجز والبرك المتناوبة ال من سلسلة تطوير إلى
واهد تركيبية ش تتبع أو ،عريةللت مقاومةضفاف  لها المستقيمة القنوات معظمتعرية الضفة.  خالل من

 .الطبيعية الجانبية الهجرة تمنع هندسية سدود بواسطة حصرها تم أو ،الصدوعمثل 

 Meandering Channelsالقنوات المتعرجة 

 قليل عدد مع وضيقة عميقة، واحدة قناةتمتلك  وعموما ، 1.5 ≤التواء  قيم ةالمتعرج القنواتتمتلك 
 افةالمس) انعطاف موجة طول حصورةلما غير ةتعرجمال قنواتال تطور ما عادة)شكل ادناه(.  الجزر من
 وهي قناة،عرض  12 إلى 10 حواليبقدر ( القناة من الجانب نفس على آخر إلى منحنى قمة من

اك برك تقع هن .متموجة قناة طول لىمحور الوادي عندما تتدفق المياه ع تذبذب بفيزياء مرتبطة عالقة
 6 إلى 5 من تتراوحبمعدل مسافة  عادةً صل تف وبالتالي منعطف، لكل الخارجية الضفاف على عموًما
  .القناة عرضمرات 
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 طفمنع ضيقمدى  التعرج، قوس تمأل التي الدائرة قطر نصفوهو  االنحناء، قطر نصف يصف
 .ضيق انحناء صغير انحناء قطر نصف يصف)الشكل أعاله(.  النهر

 Braided Channels او المجدولة القنوات المضفورة

 .التدفق يةعال التعرج منخفضة عريضة قناة داخل ونشطة متعددةجديالت  من رةالمضف القنوات تتكون
 انمطً لتشكل  خرىأ مرة وتتقارب وتتباعد تتفرع التدفق منخفضةو  عريضةو  جدائل قناة ضحلة من سلسلة
 قسمت التي الرواسبحواجز  تسمى)صورة ادناه(.  نموذجية مضفرة قناة ضفاف داخل مميًزا مضفًرا
 في متكررة وتغيرات ، عال  انحدار  .braid barsبحواجز ضفيرة  تعددةجديالت م إلى التدفق

 تعزز ةالخشن الرواسب من عالية وحمولة ، الضفة على المستقر النباتي الغطاء ونقص ،التصريف
 الجبهات وعلى الجليدية األنهار أسفل في عادة المضفرة القنواتتتواجد  .المضفرة القنوات تطوير
 .االنحدار شديدة قنواتمن الرواسب و  مرتفعة أحمال تذا الجبلية

 
 

 Anastomosing Channels متشابكةقنوات 

 حول تتدفقل االتصال وتعاود تتشعب التي الفردية القنوات من معقًدا نمًطا المتشابكة قنواتال تعرض
 بشكل وأعمق قأضية تشابكالم القنوات تكون)الصورة ادناه(.  نباتية تكون ما وعادة نسبًيا مستقرة جزر
 ية،الجانب الهجرة من تحد التي المتماسكةالضفاف  .المضفرة القنوات من أقل انحدارات ولها عام،
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 المحليةاف التي تعلو الضف الفيضانات تعزز التي واآلليات للفيضانات، المعرضة التصريف وأنظمة
 .تشابكةم قنوات تكوين على تشجع القنوات، انسداد أو

 
 

 Floodplainsفيضية السهول ال

 واسبر  بواسطة المائي، المجرى لقنوات المتاخمة المنخفضة األرض وهي الفيضية، السهولتبنى 
 السهول بناء تمي .واسعة فيضية جانبية سهول لديها عادةً  الغرينية القنوات .الفيضانات أثناء تترسب
 التي المعلقة الحمولة ترسب( 1) عن تنتج التي للرواسب والرأسي الجانبي التراكم طريق عن الفيضية
 األسطح تملغم( 3) الجانبية، القناة هجرة من القاع حمولة ترسب( 2) ،عبر الضفة التدفق من تستقر
الطمى المصطاد بفعل عوائق مثل االنزالقات األرضية ونمو النباتات الخانقة  من تتشكل التي المحلية

 لفيضية،ا السهول من مختلفة أنواع تكوين إلى ثالثال العمليات هذه تؤديللقناة والطرق المسدودة. 
 .الفيضية لسهولاالشكال األرضية ل من مختلفة مجموعات ومع مختلفة مواد من تتكون

 Drainage Basinsأحواض التصريف 

مجرى مائي  بواسطة فهايصر ت يتم التي المنطقةكامل  هو  drainage basin فيصر تال حوض
 هي ، watersheds المياه مستجمعات باسم أيًضا تعرف التي ،فيصر تال أحواض تعد .وروافده
 الماء فوقها تحركي التي األرضية السطوح ألنها النهرية لألنظمة الجيومورفوري للتحليل األساسية الوحدة

 التالل أو عة،المرتف األرضبواسطة  فيصر تال أحواض فصلت .االنحدارات التضاريسية أسفل والرواسب
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 عن فيصر تلا أحواض تحديد يتم وبالتالي .الطبوغرافي التصريفحدود تقسيم  حددتفي ما بينها  ،
 )الشكل ادناه(. والطوبوغرافيا الهيدرولوجيا من كل طريق

 
 

 في .باستمرار تتدفق  perennial streamsانهار ومجاري مائية دائمة  لها الرطبة المناطق معظم
 مرة اهالمي تحمل وقد الزمن، من طويلة لفترات ي جافةالمائ المجرى قنوات تظل قد القاحلة، المناطق
 ephemeral المؤقتةمجاري المائية ال هذه تتدفق ال .عقد كل واحدة مرة حتى أو سنوًيا فقط واحدة

streams األمطار هطول ألحداث استجابة إال.  

 ألن ةمفتوحبانها  فيصر تال أحواض معظم توصف .مفتوحة أو مغلقة فيصر تال أحواض تكون قد
 إلى ماإ المياه مستجمعاتالى خارج  ثم خالل منتنتقل ( الذائبة الحمولة ، الرواسب ، الماء) الكتلة

 اسمب أيًضا والمعروفة) المغلقة فيصر تال أحواض تنتهي .المحيط إلى أو أكبر مائية مستجمعات
 الى والتسرب رخالتب طريق عن فقط المياه فقد يتم حيث المنخفضة، األراضي في( الداخلي التصريف

 بكاتش تتطور ال حيث القاحلة المناطق في المغلقة التصريف أحواض توجد .الجوفية المياه نظام
 المناطق وفي ،استطالي المحلي التكتوني النظام فيها يكون التي المناطق وفي جيد، بشكل فيصر تال

 المنخفضة ياألراض تشغل ما غالًبا .بشكل كبير الوادي قيعانة عمقت الجليديالتعرية  حيث الجليدية
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 سطحي جريان أحداث بين playas الباليا أو مالحة مسطحات وتصبح تجف مؤقتة حيراتبب القاحلة
 )الصورة ادناه(. 

 
 

 تصنيف األنهار:
كما هي الحالة في كثير من الظواهر الطبيعية األخرى يمكن لألنهار أن تصنف إلى عدة        

 إذ تقسم األنهار استنادا إلى: ،م في ذلكتصانيف تبعا للمقياس المستخد
 أوال: طبيعة جريان الماء في الوديان النهرية إلى األقسام التالية:

  Permanentاألنهار الدائمة الجريان  -1
نعني بهذه األنهار تلك التي يستمر جريان الماء فيها طيلة العام وتسبب ظروف كثيرة حالة       

 ها:الجريان ألدائمي لألنهار من
تكون كمية التساقط كبيرة وموزعة توزيعا منتظما طيلة العام. كما في انهار األقاليم االستوائية مثل  -1

 زون والكونغو...الخ.ااالم
 ينبع النهر من بحيرة أو من عدة بحيرات أو يمر مجراه خاللها كما في النيل ومكنزي. -2
الجات كما في نهري الدانوب والراين في قارة ينبع النهر من نهائيات الغطاءات الجليدية أو الث -3

 أوربا ونهر مزوري في قارة أمريكا الشمالية.
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يصبح النهر دائمي الجريان إذا قام بتعميق أقسام من واديه إلى ما دون مستوى الماء الباطني  -4
 ألدائمي األمر الذي يجعله يتغذى بكميات ثابتة من المياه الباطنية.

  Intermittent األنهار المتقطعة -2
قطع عنها مصادر المياه في فترات. وتوجد هذه األنهار على األغلب ني تتوهي األنهار ال           

في األقاليم التي يكون التساقط فيها فصليا وتكون شائعة في األقاليم شبه الجافة. تقسم هذه األنهار 
 بدورها إلى قسمين هما:

 ساطة الينابيع.)أ( األنهار المتقطعة التي تتغذى بو 
 )ب( األنهار المتقطعة التي تتغذى من الجريان السطحي للماء.

دون ا إلى ديهاهار بسبب أنها لم تقم بتعميق و نينقطع الجريان بالنسبة للحالة األولى من اال      
لثاني عندما اخالل الفترة الجافة من السنة وينقطع الجريان في حالة النوع  جوفيالمستوى الدائم للماء ال

يتوقف التساقط في منطقة تغذية النهر لكونه ذا تساقط فصلي. ويصبح النهر فصليا إذا لم ينبع من 
 مناطق مرتفعة تغطيها الثلوج أو انه ال يمر في بحيرة أو ينبع منها.

 Ephemeralاألنهار الوقتية  -3
يحدث أي جريان مائي فيها إال عقب  تظهر هذه األنهار في المناطق الجافة وشبه الجافة, وال      

سقوط األمطار على أحواض ووديان تلك األنهار ويعتمد مقدار طول الفترة التي تجري فيها المياه في 
 مثل هذه األنهار على كمية األمطار الساقطة وعلى الفترة التي استغرقتها عملية التساقط.

 تصنيف األنهار تبعا لنظمها: –ثانيا 
نظام النهر الطريقة أو األسلوب الذي تتصرف بموجبه مياه النهر, أي الفترات التي نعني ب        

تكون فيها كمية التصريف عالية في النهر ) الفيضان( والفترات التي تنخفض فيها كمية ذلك التصريف 
 ) الصيهود(.

 تصنف األنهار تبعا لذلك إلى:
 األنهار ذوات النظام البسيط: -1

سيب المياه في النهر وتزداد كمية التصريف في هذا النوع من النظام مرة واحدة في ترتفع منا         
ترتبط مع فترة التساقط الكبيرة أو مع فترة زيادة التجهيز المائي من منطقة التغذية. وتنخفض و السنة 
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 وكمية التصريف وتهبط المناسيب للنهر في فترة معينة أخرى من السنة تتفق مع انقطاع التساقط أ
 تناقصه وقلة كمية التجهيز المائي من منطقة التغذية كما في نهري دجلة والفرات.

 األنهار ذوات النظام المزدوج: -2
ينهما فترتين حصران بتيظهر على انهار هذا النظام فترتان يرتفع فيهما منسوب المياه في النهر     

لحالة حيث االستوائية مثاال جيدا على هذه ا ائي القليل. وتعتبر األنهارمللمناسيب الواطئة والتصريف ال
توجد في المناخ االستوائي قمتان للمطر تتفقان مع فترتي تعامد الشمس على األقاليم االستوائية األمر 
الذي يؤدي معه إلى رفع مناسيب المياه في األنهار. وتنخفض تلك المناسيب المناسيب في فترتي قلة 

حالة أن زون والكونغو. ويمكن لهذه الاتين القمتين, كما في نهري االمالمطر النسبية المحصورة بين ها
تحصل أيضا لألنهار التي تتزود بالماء من األمطار الغزيرة في الخريف والشتاء ثم تقل األمطار بنهاية 
الشتاء ويقل معها التصريف النهري. وتحدث زيادة ثانية للتصريف عندما ترتفع درجات الحرارة في 

فصل الحار وتؤدي إلى إذابة الثلوج المتجمعة في منطقة التغذية وتعتبر انهار جنوب أوربا التي بداية ال
 تنبع من جبال األلب خير األمثلة على ذلك.

 النظام المركب:  -3
عندما تكون مساحة حوض النهر كبيرة جدا بحيث يمكن أن تضم أنواعا متباينة من األقاليم       

معقول أن يكون نظام الجريان في كل أجزاء النهر الس متنوعة فان من غير المناخية أو تشمل تضاري
الذي يصرف مياه ذلك الحوض متشابهه وتتبع نظاما واحدا ولذلك يصبح نظام الجريان مركبا فيها. 
وتعتبر انهار المسيسبي والدانوب أمثلة جيدة على ذلك. وتتصف هذه األنهار بكثرة روافدها وتباعد 

 تلك الروافد.  المسافات بين
  River Orders تصنيف األنهار تبعا لمراتبها:  -ثالثا 
في  Hortonجرت محاوالت عديدة لتصنيف األنهار تبعا لمراتبها كان من بينها محاولة هورتن       
 Scheideggerوشايدكر  1957سنة  Shreve وشريف  1952, ومحاولة سترالر عام 1945سنة 
لمحاوالت إلى تصنيف الوديان النهرية تبعا لبدء تسلسلها في تكوين . تهدف كل تلك ا1965سنة 

المجرى النهري. وال تهدف عملية ترتيب المجاري النهرية إلى هذا فقط بل يمكن لها أن تعطي دليال 
لنهر فان حيث كلما زادت مرتبة ا تقريبيا عن كمية الجريان الذي يمكن أن يكون في شبكة نهرية معينة
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لذي وضعة ا يعتبر الدليلو كبيرة بسبب الروافد التي تغذي.  هفي هن تكون كمية الميامن المتوقع أ
النهار . وقبل ان نصنف اهورتون اكثر تلك المحاوالت بساطة حيث قام بتصنيف االنهار الى مراتب

حسب رتبتها ال بد من التعرف على الخصائص المورفومترية لالحواض المائية الن الرتبة واحدة من 
 الخصائص.هذه 

 الخصائص المورفومترية لالحواض المائية:
تمثل دراسة االحواض المائية جانبا كبيرا من اهتمام الجومورفولوجيين, لما لهذه األحواض من      

لمورفومترية لالحواض المائية عامة ترتبط ارتباطا مباشرا بالعوامل ادالالت بيئية عديدة. فالخصائص 
عليها أ ( والمناخ والغطاء النباتي وأية تغيرات تطر  Structure) يولوجيةالطبيعية, خاصة البنية الج

نتاجها الرسوبي  ) كما تلقي دراسة تلك الخصائص الضوء على هايدرولوجية المجاري المائية وا 
Sediment Yield  ك. إن المختلفة. يضاف إلى ذل تعرويةوال ترسيبيةكال الدورها في تطوير األش(. و

دراسة تمثل قاعدة ضرورية الهتمامات علمية أخرى, كتلك المتعلقة بالمصادر المائية, والتربة, هذه ال
تحدد العوامل الطبيعية السائدة في بيئات األحواض المائية خصائصها  والهندسة الجيولوجية.

المورفومترية إلى حد كبير. إذ تتفاعل هذه العوامل لتساهم, في النهاية, في تطوير السمات 
لتلك األحواض, ولما كانت األحواض المائية حساسة جدا بالنسبة للتغييرات  ةلجيومورفولوجية المميز ا

 التي تتعرض لها العوامل الطبيعية, بحيث تتمكن من استيعابها بواسطة.   
 غرافية للحصول على مختلف القياسات المورفومترية التي, بطبيعتها, يمكنو الخرائط الطب وتستعمل    

 ، وتقسم هذه الخصائص إلى: ا مباشرة, أو بتطبيق الطرق الرياضية المتعارف عليهاحسابه
 الخصائص المساحية والشكلية وتشمل: -أ
 (2كم) الحوض مساحة -1
 
 ( =   Elongation Ratioنسبة االستطالة )  -2

 (كم) طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض
 (كم )   اقصى طول الحوض

 ( 3.14ثابت النسبة التقريبية ) X تربيع* مساحة الدائرة = نق 
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 ( =   Circularityاستدارة الحوض )  -3
 ( 2كم ) مساحة الحوض

 ( 2كم ) مساحة دائرة يساوي محيطها محيط الحوض نفسه
 3.14*  2نق *   المحيط = •
 3.14÷ نق مربعا = المساحة  •
 ( 3.14÷ ) المساحة  التربيعيجذر النق =  •

  
 = ( Form Factor) معامل شكل الحوض -4

 ( 2كم) مساحة الحوض
 (2كم) مربع طول الحوض

 الخصائص التضاريسية:  -ب
 ( =  Relief Ratio. نسبة التضرس )1

 التضرس ) الفرق بين أعلى واخفض نقطة في الحوض ( م
 (كم ) طول الحوض

 
 
 ( = Hypsometric Index. المعامل الهبسومتري ) 2

 (ارتفاع أي خط كنتوري مختار إلى أقصى ارتفاع في الحوض االرتفاع النسبي ) النسبة يين
محصورة بين أي خط كنتوري ومحيط الحوض إلى المساحة الالمساحة النسبية ) النسبة بين المساحة 

 نفس الحوض(لالكلية 
 الشبكة المائية:خصائص   -ج
 (=  Drainage Density. الكثافة التصريفية )1

 (كم ) بهاطول المجاري المائية بجميع رت
 ( 2كم) مساحة الحوض

 
 (=  Stream Frequency. التكرار النهري )2

 رتبهاعدد المجاري المائية بجميع 
 ( 2كم) مساحة الحوض
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 (.  Stream Order. رتبة النهر ) 3
وتعني مركز النهر أو المسيل المائي بالنسبة لبقية المجاري المائية في نفس الحوض , وحسب منهاج 

المجاري التي ال تصب فيها اية مجاري مائية بمجاري الرتبة االولى , في حين تنتمي  تسمى ستريلر
 الى الرتبة الثانية المجاري الناتجة عن التقاء مجريين او اكثر من الرتبة االولى وهكذا .

 =  (Bifurcation ratio ). نسبة التشعب النهري 4
 عدد االنهار من رتبة معينة

 التالية تبةعدد االنهار في الر 
 ( = Texture Ratio. معدل النسيج الحوضي ) 5

 وض المائيحت البارزة في أي خط كنتوري في المجموع النتوءا
 طول محيط الحوض نفسه

 
 ( = The Weighted mean value. معدل النسيج اإلقليمي )6

 معدالت النسيج ألحوضي   (× مجموع ) المساحات الحوضية 
 مجموع المساحات الحوضية

 بحيث ,بعد أن أكملنا الخصائص المورفومتريه نعود اآلن إلى تصنيف األنهار حسب رتبتهاو           
حددت الشبكات المائية بجميع رتبها حسب منهاج كل من هورتون وشوم وستريلر. بحيث وصل بين 

ية المتشكلة ئالتعرجات المتتابعة في خطوط االرتفاعات المتساوية باتجاه المنابع, ثم صنف المجاري الما
  .حسب الرتبة وفقا لمنهاج ستريلر

 مراتب األنهار بموجب دليل هورتون
 انهار المرتبة األولى, وهي األنهار التي ليست لها أية روافد. -1
 انهار المرتبة الثانية, وهي األنهار التي تصب فيها انهار المرتبة األولى فقط. -2
 نهار من ارتباط األنهار التي تعود إلى المرتبة الثانية. وتأتيانهار المرتبة الثالثة: وتنشأ هذه األ -3

 بعد ذلك بقية المراتب بشكل متسلسل.
  Drainage Patternتصنيف األنهار تبعا لنمط التصريف  –رابعا 

تأخذ شبكة التصريف النهري ألية منطقة شكال خاصا يعرف بنمط التصريف وهو الذي تبدو        
نهار عندما ترسم على خارطة تلك المنطقة. ومن الطبيعي أن ال يكون وضع فيه مجاري ووديان األ
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الشبكة النهرية هذا اعتباطيا بل انه يكون نتيجة للعالقات بين نوعية المناخ السائد وطبيعة التضاريس 
 النهرية إلى:التصريف وكذلك نوعية الصخور وبنيتها. وبذلك أمكن تقسيم أنماط 

  Dendriticالشجرينمط التصريف النهري  -1
يرتبط وجود هذا النمط من التصريف بالمناطق التي تكون صخورها متجانسة وتكون على           

أفقية االمتداد أو تميل ميال بسيطا. كما ويتصف السطح فيها بأنه ذو  األغلب ذوات طبقات صخرية
صان أغ ط وكأنها تفرعاتتبدو األنهار في هذا النمو  تضاريس واطئة كأن يكون سهال أو سطح هضبة.

النهري في هذا التصريف تبعا لدرجة صالبة الصخور ومساميتها  عاألشجار. وتختلف كثافة التفر 
كلما كانت الصخور ذوات صالبة قليلة كما هي الحال في  ععية المناخ إذ تزداد كثافة التفر وكذلك لنو 

 عرجة التفر الصلبة المقاومة. وتزيد د في مناطق الصخور النارية عالصخور الرسوبية في حين يقل التفر 
 ..أيضا مع زيادة كمية التساقط وتقل بقلته

  Rectangularنمط التصريف المستطيل  -2
مناطق ضعف في التكوين الصخري ألية منطقة من المناطق حيث تحاول  فواصلتعتبر ال        

ي المنطقة ف الفواصلأن تأخذ  ويحدث ،الوديان النهرية أن تثبت امتداداتها فوق مناطق الضعف تلك
 .نظاما متعامدا ينعكس بدوره على شكل التصريف حيث تلتقي األنهار مع بعضها بزاوية قائمة تقريبا

  Trellisنمط التصريف التكعيبي  -3
يتطور نمط التصريف النهري التكعيبي فوق المناطق ذوات البنيات االلتوائية التي تكون في          

 حيث تثبت الوديان النهرية الرئيسية نفسها فوق المناطق ،ن الدورة الجيومورفولوجيةمرحلة النضج م
الصخرية اللينة. وتتصل بهذه الوديان روافد عديدة بشكل متعامد تقريبا يكون بعضها موافقا في اتجاهه 

 .مع اتجاه الميل األصلي للصخور ويكون البعض األخر معاكسا التجاه ذلك الميل
  Annular )الدائري(يف المدورنمط التصر  -4

يرتبط وجود هذا النمط فوق الجهات التي تكون بنيانها قبابية وفي مرحلة النضج من الدورة        
مورفية حيث تتعاقب الطبقات الصخرية المختلفة في درجة الصالبة وتحيط كلها بالمركز الذي و الجي

دائرية وديانها فوق مناطق الصخور اللينة اليتكون من صخور نارية متبلورة. تثبت األنهار الرئيسية 
 .االمتداد وتلتقي بها روافد تنبع من الحافات المرتفعة التي تمثل الصخور األكثر صالبة



 محاضرات جيومورفولوجي \ مرحلة ثانية أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
52 

  Radial شعاعيال نمط التصريف النهري -5
بركانية إذ يظهر فوق المخاريط ال هذا النمط من التصريف فوق أنواع مختلفة من التضاريس تكوني     
باعد خطوط . وتتلمراوح الغرينيةباب وكذلك على الدلتاوات واق القباب التي تكون في مرحلة الشوفو 

 التصريف عن بعضها كلما ابتعدنا عن نقطة مركزية مرتفعة. 
توجد باإلضافة إلى ما تقدم من أنماط التصريف أنماط أخرى ذوات صبغة محليه على و  

وط التصريف مع بعضها في منخفض مركزي كما األغلب مثل التصريف المركزي حيث تلتقي خط
ف المتوازي ونمط التصري، في مناطق الحفر البالوعيه والفوهات ألبركانيه و بقية األشكال الحوضية

طق التي تمتد فيها المجاري على شكل مسافات منتظمة أو بشكل متوازي االذي يوجد في العادة في المن
 كما في مناطق الركام الجليدي.
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  Genetic Classificationمسا:  تصنيف األنهار تبعا لنشاتها خا
 تصنيف األنهار تبعا لنشاتها وطبيعة العالقة بينها وبين ميل الطبقات الصخرية التي تجري عليها إلى:      

  Consequentاألنهار التابعة  -1 
رجع معظم ور في اإلقليم. تنعني بها األنهار التي تتبع في اتجاة جريانها الميل األصلي للصخ      

ن أظهر األنهار التابعة فوق كل األشكال األرضية التي تكونت لتوها كتانهار األرض إلى هذا النوع. و 
 يا. انتكون جبال برك

  Subsequentاألنهار التالية:  -2
ه الن امتدادها العام يكون مع اتجا   Strikeاألنهار اسم انهار المضارب  هيطلق على هذ      

مضارب الطبقات الصخرية. وتثبت هذه األنهار وديانها فوق الطبقات اللينة نسبيا. ولذلك تتميز تلك 
 الوديان بأنها عميقة بسبب شدة تأثير التعرية الراسية أو العمودية فيها. 

  Obsequentاألنهار العكسية  -3
جريان  هخرية أي عكس اتجاميل الطبقات الص هار التي تجري باتجاه معاكس التجاعني األنهنو      

في اإلقليم. وتتصف وديان هذه األنهار بأنها  الموجودة Consequent الماء في األنهار التابعة 
قصيرة وذوات درجة انحدار شديدة وال تكون عميقة ألنها تجري فوق التكوينات الصخرية الصلبة عادة 

 على األغلب.   Subsequentوتعتبر األنهار العكسية روافد لألنهار التالية 
  Resequentاألنهار الحديثة  -4
تجري و  ،الميل للطبقات الصخرية عادة اسم األنهار الحديثة هعلى األنهار التي تجري مع اتجا يطلق   

األنهار  ؤعنها في أنها انهار نشأت بعد نش تلك األنهار مع اتجاة جريان األنهار التابعة وتختلف
 ة روافد لألنهار التالية على األكثر.   التابعة. وتكون األنهار الحديث

    Isequentاألنهار العشوائية  – 5
وهي االنهار التي ال يمكن أن نجد سببا مقنعا لتحديد مجراها إذ أنها ال تتبع ترتيب البنية الصخرية 
كما أنها ال تجري باتجاة الميل للطبقات غير أنها تجري في كل اتجاة مناسب. ويكون نمط التصريف 

 .النهري المرتبط معها شجريا
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تعتبر األنواع الخمسة السابقة أكثر أنواع األنهار من حيث النشأة شيوعا غير أن هناك و   
 انهارا أخرى تعرضت وديانها لعمليات باطنية أعطتها صفات نشأة خاصة بها وهي: 

  Antecedentالنهر السالف  -1
ن كان قد طور مجراه بشكل جيد نتيجة حيث في بعض الحاالت ينحرف مجرى النهر بعد أ    

يطلق و . جوفيةلاتكوينات الصخرية النارية وح البركانية أو انكشاف الفللحركات األرضية أو بسبب الط
غم قوى ر  هالبقاء في مجرا هعلى النهر اسم النهر السالف إذا كان من القوة بمكان يجعل في مقدور 

كون هذه األنهار ومجاريها غير منسجمة مع المنحدرات االنحراف التي يفترض أن تكون بطيئة جدا وت
 المجاورة لها. 

  Superimposedالنهر المنطبع:  -2
 راستمرامع و ضمن تكوينات صخرية معينة وضمن بنية معينة أيضا.  هيقوم النهر بعملية تعميق لوادي

في بنيتها ولذلك و  تكوينات صخرية مطمورة تختلف كثيرا في تكوينها األنهار ت التعرية تكشفايلعم
تجد األنهار نفسها وهي واقعة في أماكن غير مناسبة كان تكون على قمة أو على جوانب التواء محدب 
شديد أو أنها تعبر صخورا ذات صالبة كبيرة كان من الممكن أن تتحاشاها في ظروف التصريف 

لى حالة إ هطبع تعرضاالعتيادية ومما يساعد على سرعة كشف تلك التكوينات من قبل النهر المن
إعادة الشباب حيث تقوم األنهار بعد ذلك بتسوية اإلقليم مع بقاء التكوينات الصلبة أكثر ارتفاعا عن 

ون معظم تكو ون وديانها ضيقة وعميقة عند عبورها لتلك الصخور المقاومة. كالمستوى العام لها وت
  .فةعب تمييزها كثيرا عن األنهار السالهذه األنهار غير منسجمة تماما مع البنيات المحيطة بها ويص
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 :الجيومورفولوجي دورهاالرياح و 
 كيمكن أن يصنف ثلث مساحة سطح األرض باعتباره مناطق جافة أو شبه جافة ويعني ذل         

من سطح األرض. وليس من السهولة بمكان استعمال  ثالظروف الصحراوية تسود في هذا الثلأن 
جغرافية كالصحراء أو الجفاف قبل أن نتأكد مما نقصده بالصحراء وما يعنيه بعض المصطلحات ال

المناخ الجاف فليس هناك تعريف مقبول ومتفق عليه كليا عن الصحراء غير انه يمكن القول, على 
وينعكس هذا بدوره على قلة الكائنات الحية التي يمكن أن ، أية حال, إن الصحراء تتميز بقلة الرطوبة

هذه البيئة الصحراوية فندرة الغطاء النباتي تعتبر من بين أهم المظاهر الصحراوية ويكون توجد في 
كيفت تماما للعيش في الظروف الصحراوية. وينطبق الشيء نفسه تالنبات الموجود من األنواع التي 
يه كل فيمكن أن يعرف المناخ الجاف بأنه ذلك المناخ الذي يتبخر و بالنسبة إلى الحياة الحيوانية. 

المطر الذي يبقى على سطح األرض بعد سقوطه. ومن المهم أن نؤكد هنا انه ليس شرطا أن يرتبط 
الجفاف بقلة كمية األمطار الساقطة ذلك الن هناك مناطق ال تستلم إال كميات قليلة من األمطار دون 

. وتحاول رير ذلكن عملية التبخر هي العامل المهم في تقاأن تصبح مناطق صحراوية جافة. وبذلك ف
 معظم التصانيف المناخية أن تؤكد ذلك عندما تقرر طبيعة المناخ الجاف.

 به الجافةطبة والمناطق شر وال توجد في الحقيقة حدود فاصلة في المناخ والتضاريس بين األقاليم ال   
سم.  60 – 30ية حال المناطق شبه جافة إذا كانت كمية مطرها السنوي بين أوسوف نعتبر على 

ونعتبر المناطق صحراوية إذا كانت كمية أمطارها اقل من ذلك. ويعرف بعض الباحثين الصحاري 
 بأنها المناطق التي ال يمكن لها أن تنشأ تصريفا مائيا خارجيا يصل إلى المحيط.

ي مورفولوجالتأثير الجيو  تكون األنهار عوامل التعرية الرئيسية في األقاليم الرطبة ويقل فيها       
للرياح على خالف ما يحدث في األقاليم الصحراوية التي تعتبر الرياح فيها عوامل التغيير األساسية 

ة نادرة الوجود في مناطق الصحاري وهي من نوع ملمظاهر سطح األرض. هذا وتكون األنهار الدائ
لسند ونهر إذا ما وجدت فيها كما في انهار النيل ودجلة والفرات وا exiotedاألنهار الداخلية 

كولورادو.... الخ وتنتشر في األقاليم الصحراوية األنهار الوقتية والفصلية الجريان التي تتكون من جراء 
األمطار الوقتية الغزيرة أو من جراء ذوبان الثلوج في الجهات المرتفعة المجاورة. وتسود الصحاري 
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ر من يظهر وجود للغطاء النباتي في كثيالتجوية الميكانيكية أكثر مما عملية التجوية الكيماوية وال 
 جهات األقاليم الصحراوية ويكون نادرا في مناطق أخرى.

تنشأ التضاريس في األقاليم الصحراوية من خالل النشاطات المترابطة لعدة عمليات للتعرية        
 كالرياح والتجوية والمياه الجارية.

 عمل الرياح: 
ل التعرية األخرى مثل األنهار والثالجات إذ أنها تقوم بتعرية ال تختلف الرياح عن بعض عوام     

الصخور التي تواجهها وتنقل الحطام الصخري المفكك من مكان إلى أخر وتقوم أيضا بعملية الترسيب 
في مواقع معينة أخرى. وتشبه الرياح األنهار والجليد في أن عملها في تعرية الصخور يكون أسرع إذا 

الصخور المختلفة. وينشأ من جراء عمل الرياح مجموعة متنوعة من التضاريس  كانت محملة بذرات
 األرضية التي توجد في ثالثة أنواع من الصحاري هي:

 Hamada: الصحاري الصخرية -1
وتعرف عادة باسم صحاري الحمادة وتتألف هذه الصحاري من سطوح صخرية تنكشف فيها الصخور  

 التي تغطيها الحصى والرمال. األصلية عادة مع وجود بعض البقع
  Stony Desertsالصحاري الحجرية  -2

في الجزائر  Regوتغطي سطوحها الحجارة المحطمة والحصى المتنوع وتسمى عادة بصحاري الرق 
 والسرير في ليبيا وجمهورية مصر العربية.

 .Ergوتعرف عادة بصحاري العرق  الصحاري الرملية -3
 تعرية الرياح 

 تقوم الرياح بتعريتها للصخور من خالل عمليتين هما:          
  Deflationعملية التفريغ  -1
 وتعني عملية إزالة المواد الصخرية المفككة إما برفعها أو دحرجتها. وتعرف أحيانا بعملية التذرية. 

لرياح بوساطة اعملية التفريغ تعني اإلزاحة الكاملة للذرات الدقيقة من الصخور من منطقة ما كما أن 
ي مختلف يمكن لهذه العملية أن تتم فو فعها. ر تاركة المواد ذوات الذرات الثقيلة التي ال تستطيع الرياح 

األقاليم المناخية غير أنها تسود أكثر ما تسود في األقاليم الجافة وشبه الجافة, فقد قدر بعض الباحثين 
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جزاء دلتا النيل قد فرغت بوساطة الرياح خالل مترا من تربة أ 2.4على سبيل المثال بأنه ما سمكه 
سنة األخيرة. وقد تعرضت أجزاء واسعة من منطقة السهول العظمى في الواليات المتحدة  2600أل 

لعملية التفريغ خالل هذا القرن عندما قامت الرياح بنقل كميات هائلة من التربة التي تعرض تماسكها 
ة لة لها. وقد تسبب عن ذلك حدوث كثير من العواصف الغباريللتفكك بسبب عمليات الحراثة المتواص

ويعني ذلك أن عملية التفريغ تزداد حدة في . التي تتجه شرقا حتى ساحل المحيط األطلسي أحيانا
 األقاليم الصحراوية التي تكون الرياح فيها أكثر استمرارية واشد نشاطا وسرعة.

يومكسيكو وفي والية تكساس في الواليات المتحدة أحواض يوجد في الجهات الجنوبية من والية ن       
وهي منخفضات ناتجة عن عملية التفريغ التي تقوم  Bolsonتقع بين الجبال تعرف باسم البولسون 

بها الرياح. ويتغطى سطح بعض هذه األحواض برواسب طموية سميكة قامت بترسيبها األنهار الوقتية 
تلك األحواض. غير أن قسما أخر من تلك األحواض تكون ذوات التي تنبع من الجبال التي تحيط ب

قيعان صخرية، ويعتقد أن السهول الصحراوية الموجودة في صحراء كلهاري تعود إلى عملية التسوية 
التي تقوم بها الرياح. وتعتبر صحاري الحمادة نتاجا أساسيا لعملية التفريغ أيضا حيث تقوم الرياح 

رك الحصى والحجارة في مكانها مكونة ما يعرف باسم الصحاري تتلدقيقة و الرواسب ا ذراتبالتقاط 
تستطيع الرياح حتى في األقاليم األقل جفافا أن و  أو الحمادا. Desert Pavementsالمرصوفة  

تعمل بعض التجاويف الضحلة الدائرية الشكل في المناطق التي تكون الصخور فيها ذوات صالبة 
. هذا blowoutsلمجاورة لها وحيث يكون النبات قليال وتعرف هذه باسم اقل من الصخور األخرى ا

قد تكون بهذه الطريقة كثير من المنخفضات الموجودة في الصحراء الغربية في مصر كما  هويعتقد أن
رى المجاورة له والتي تقع كلها دون مستوى سطح خفي منخفض القطارة والمنخفضات الصغيرة اال

ي مناطق الواحات الصحراوية المشهورة في مصر مثل واحة الفرافرة والداخلة البحر وكذلك الحال ف
 والخارجة.

 Abrasionعملية النحت ) الصقل (  -2
التي تقوم بها الرياح من خالل ضربها للسطوح الصخرية بوساطة ما تحمله من ذرات وهي           

من خالل حركة الهواء فقط بينما ال الرمل وذرات الصخور األخرى. وبذلك فان عملية التفريغ تتم 
 تعملالو  .يمكن لعملية الصقل أن تتم دون وجود أدوات القطع والنحت المتمثلة بذرات الصخور المختلفة
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الرياح القليلة السرعة إال تعرية ميكانيكية قليلة لصخور غير أن الرياح القوية تستطيع بوساطة ما 
الصغيرة أن تقوم بصقل وتعرية ما يواجهها من  تحمله من حطام صخري كذرات الرمال والحصى

صخور. وتشبه الرياح في هذه الحالة المياه الجارية. ويزداد تأثير الرياح بوساطة عملية الصقل إضافة 
إلى ما تقدم, في المستويات القريبة من سطح األرض حيث من النادر أن تكون الرياح قادرة فيها على 

من المتر أو المتر الواحد علما بأن معظم ذرات الرمل  0.9تزيد عن  أن ترفع ذرات الرمل إلى مسافة
متر من سطح األرض. كما تلعب  0.5التي تستخدمها الرياح كأدوات للنحت والتعرية تتركز خالل 

درجة مقاومة الصخور دورا مهما في تقرير مقدار تأثرها بالتعرية الناتجة من عمل الرياح حيث تكون 
 ر تأثرا بتلك العملية منها في الصخور الشديدة الصالبة.الصخور اللينة أكث

ب ) ذوات الجوان وتعني dreikanterو  ventifacetsتعتبر الحصى والصخور ذوات األوجه       
( نتاجا مهما من نتائج عملية الصقل التي تقوم بها الرياح في الصحاري  ةالثالث في اللغة األلماني

الحجرية حيث تسود رياح قوية. إذ تقوم الرياح بصقل الجانب المواجه لها من تلك الصخور بصورة 
بعا صى تمستمرة بوساطة ما تحمله من ذرات الصخور كالرمال مثال. ويختلف شكل أوجه تلك الح

مظهر ارضي أخر من المظاهر الناتجة  Yardangالياردانك ، ويعتبر التجاه الرياح ومقدار سرعتها
عن التعرية الميكانيكية ) النحت والصقل ( الذي تقوم به الرياح. ويتكون الياردانك من مجموعة من 

مترات يلو ان إلى عدة كالحافات المرتفعة والوديان المتوازنة مع بعضها البعض. ويصل حجم بعض الودي
عرضا وتكون قيعانها حجرية في بعض الحاالت وقد تغطيها الرمال أحيانا وترتفع  واحد ترمطوال وكيلو 
مترا. وتمثل الوديان مناطق الصخور القليلة المقاومة التي استطاعت تعرية الرياح أن  50إلى حوالي 

عرية الرياح خور الصلبة التي لم تؤثر فيها تتؤثر فيها بشكل كبير في حين تحتل الحافات مناطق الص
كثيرا. واشهر المناطق التي تتمثل فيها هذه الظاهرة في جنوب غرب الواليات المتحدة وفي صحاري 
يران. وحين تكون الطبقات السفلى اقل صالبة من الطبقات العليا تتعرض إلى تعرية  وسط أسيا وا 

التعرية المركزة ويطلق على األشكال الناتجة عن هذه  شديدة في حين تظل الطبقات العليا بعيدة عن
أو تعرف باسم األعمدة الصخرية  mushroom العملية اسم الصخور التي تشبه نبات الفطر

Pedestal Rocks. 
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 نقل الرياح:
 Suspensionقل المواد الصخرية المفككة بوساطة الرياح بطرق ثالثة هي التعلق تتن    
معقدة غير ر تعتبلدحرجة. إن تفسير ميكانيكية عملية النقل التي تقوم بها الرياح وا  Saltationوالقفز

انه يمكن إيجازها باآلتي: يوجد نطاق رقيق جدا يقع فوق سطح األرض مباشرة حيث ال توجد في هذا 
ذلك  وتزداد سرعة الرياح بسرعة فوقالنطاق أية حركة للهواء إن لم تكن توجد فيه حركة ضعيفة جدا. 

 االعلى أو األسفل أو نحو نحو النطاق مع االرتفاع وتظهر فيها الدوامات وحركات اضطراب سريعة
الجانبين إضافة إلى االتجاه العام لحركة الرياح. وقد دلت التجارب على أن سرعة الحركة الصاعدة 

 السرعة العامة للرياح. معدل 1/5 للهواء خالل تلك الدوامات يبلغ حوالي
واد ضمن مجموعتين: ملقد أظهرت تحاليل المواد التي تنقلها الرياح أنها تقع من حيث الحجم       

مليمتر والتي تصنف على أنها غبار, ومواد تزيد أقطار جزيئاتها عن ذلك  0.06ذوات أقطار تقل عن 
تلتقط ذرات الغبار التي تضم الذرات الناعمة من الطين والغرين إلى و  والتي تصنف على أنها رمال.

ة يمرفوعة بوساطة الحركات الدوامتظل هذه الذرات ، و األعلى بوساطة الرياح وتنقل بطريقة التعلق
كم. ويمكن للهواء أن يرفع الغبار الرتفاعات  1610وبذلك يمكن أن تنقل إلى مسافات بعيدة تصل حتى 

في  1933فعلى سبيل المثال وصل سمك عاصفة غبارية حدثت في تشرين الثاني من عام  كبيرة،
صفة قد بدأت في والية نبراسكا وواليتي داكوتا وكانت هذه العا ،مترا 2740الواليات المتحدة إلى ارتفاع 

كم في الساعة. وقد غطت هذه  69الشمالية والجنوبية وسارت باتجاه نيويورك بمعدل سرعة يبلغ 
. ويعتقد بعض الباحثين انه يوجد فوق كل منطقة من سطح األرض 2كم 1.500.000العاصفة حوالي 

ول من حقيقة أن الرياح يمكن لها أن تنقل الغبار إلى غبار قادم إليها من مناطق أخرى ويتأكد هذا الق
لترا جان إلى أماكن بعيدة عن مصادرها. فعلى سبيل المثال يصل الغبار القادم من الصحراء الكبرى

كم. وقد سجل وصول كميات من الغبار البركاني القادم من  3200أحيانا رغم أنها تبعد عنها بحوالي 
افية مرات عديدة. ولقد قذف الرماد البركاني إلى مستويات عالية في أيسلندا إلى شبه جزيرة اسكندن

ظل عالقا في الهواء لفترة طويلة بعد أن  1883الهواء عند ثورة بركان كاركاتوا في اندونيسيا في عام 
 احاطة كاملة. باألرضأحاط 
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 ى أخر ففيوتستطيع عواصف الغبار أن تنقل كميات هائلة من ذرات الغبار من مكان إل        
من  2كم 750000حوالي غطت مساحة قدرت ب 1901 سمار  12و  9عاصفة واحدة حدثت بين 

طن وكانت  1.960.420 حواليمن الغبار تقدر ب رسبت كميةو المحيط  من 2كم 440000اليابسة و 
 نهذه العاصفة قادمة من الصحراء الكبرى باتجاه المحيط األطلسي. وقد سجلت مثل هذه الكمية م

الترسيب في عواصف الغبار التي تحدث في استراليا واألرجنتين وشرقي آسيا وفي كثير من األقاليم 
 الصحراوية األخرى.

ملم بطريقتي القفز والدحرجة على سطح األرض.  0.06تنقل المواد التي تزيد أقطار ذراتها عن      
طول مجاريها.  لها للمواد الخشنة الذرات علىوتشبه عملية النقل بالقفز تلك التي تقوم بها األنهار عند نق

إذ تقوم تيارات الهواء المرتفعة إلى األعلى بسبب الحركة االضطرابية للرياح بنقل ذرات الرمال نحو 
األعلى ثم تسقط هذه الذرات خالل حركتها األفقية مع االتجاه العام للرياح. ومن ثم يتكون مسار لذرات 

د تلك الذرة وتعي عود قصير شبه عمودي مع نزول منحدر طويل نسبياالصخور المتحركة يتألف من ص
عند سقوطها على سطح األرض حركتها ثانية أو أنها تبدأ القفز ثانية عند ارتطام ذرة رمل أخرى بها. 
يعتمد مقدار االرتفاع الذي تصل إليه ذرات الصخور عند قفزها على مقدار سرعة الرياح وكذلك على 

. إذ يكون ذلك االرتفاع على السطوح الحصوية أكثر من االرتفاع الذي ينجم عن طبيعة سطح األرض
مترا فوق سطح  1.8القفز فوق سطوح رملية. وال يمكن للقفز أن يزيد بأية حال من األحوال عن 

 األرض.
 ترسيب الرياح:  
حجامها من ذرات ألنقلتها الرياح والتي تتباين طرق نقلها تبعا  يتترسب كافة المواد الصخرية الت   

يتم ذلك الترسيب و  ،بطريقة التعلق إلى ذرات خشنة تنقل بطريقتي الدحرجة والقفز حدقيقة تنقلها الريا
تتناقص سرعة الرياح أما عند اقترابها من مناطق الضغط الخفيف و سرعة الرياح بالتناقص. تبدأ حالما 

ة. إن أهم األشكال الجيومورفوجية التي سببت حركة تلك الرياح أو من جراء وجود عوارض متنوع
 الناتجة عند ترسيب الرياح هي:
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 تربة اللويس: -1
وتنتقل  ،ت بنقلها الرياحمتي قاالاللويس كلمة ألمانية تطلق على تجمع الرواسب الدقيقة الذرات       

حراويه صتلك الترسبات عبر مسافات طويلة بوساطة الرياح القوية والثابتة من مناطق صحراويه أو شبه 
طوبه حيث تقوم األمطار بإنزالها من الغالف الجوي ثم تتراكم وتستقر في تلك ر نحو أقاليم أكثر 

 Vonاألقاليم. ولقد درست ترسبات اللويس ألول مره من قبل الجيولوجي األلماني فون رشتهوفن 
richthofen  م ما هحيث تنتشر تلك الترسبات فوق مساحات واسعة. إن أ ،في شمال غرب الصين

تتميز به رواسب اللويس أنها تتكون من ذرات دقيقه وتكون مسامية وال تظهر فيها خاصية الطبقية. 
 يحير وتدل الصفة االخيره على أنها ليست ناشئة من ترسيب نهري بل أنها ناتجة عن ترسيب 

Aeolian ي دفنت خالل تويظهر بها نوع من البنية العاموديه نتيجة لتأثير سيقان وجذور النباتات ال
وديه مللويس وجود عدد هائل من أنابيب عمودي لتكوينات ا. ويكشف لنا المقطع ألعستراكمات اللوي

دقيقه تكون مرتبطة في العادة برواسب من كربونات الكالسيوم المتخلف من تحلل المواد النباتية. وتفسر 
شديدة  درانجتعريتها, على شكل لنا هذه الخاصية كيف أن رواسب اللويس تبقى ثابتة, رغم سهولة 

تختلف مصادر ترسبات اللويس من مكان إلى أخر إذ يرجع اصل تربة اللويس الموجودة و االنحدار. 
مترا في بعض  350في الصين إلى صحراء غوبي في وسط منغوليا. ويبلغ سمك تلك الرواسب حوالي 

من  سي وروافدهم كميات هائلةجتياناألماكن. وقد أزالت انهار الصين الكبرى مثل نهر هوانك هو وال
عادة ترسيبها ثاني  داخل سهولها الفيضيه. ةهذه التربة وا 

اللويس في الواليات المتحدة في المناطق ألمجاوره لألنهار الكبرى في وادي نهر  رواسبد توجو     
سمك  اقصمترا أو أكثر من ذلك. ويتن 30المسيسبي و ويبلغ سمك هذه الرواسب قرب األنهار حوالي 

تلك الرواسب بشكل سريع كلما ابتعدنا عن المجاري النهرية. وقد قامت الرياح بنقل تلك الرواسب من 
السهول الفيضية فترة انخفاض مناسيب المياه حيث تتعرض خاللها مساحات من الغرين والرمال الجافة 

ل من الرواسب في األص نت األنهار قد نقلت تلكاإلى الرياح القوية التي تهب في اإلقليم. وقد ك
رواسب جليدية تقع إلى الشمال. ويكمن بذلك االختالف بين رواسب اللويس في الصين والواليات 

أن رواسب اللويس في الصين تكون ناتجة أصال من نقل الرياح ثم قامت األنهار حين المتحدة. في 
  .نقلهاي األصل ثم قامت الرياح برواسب اللويس في الواليات المتحدة نهرية ف، إال أن بإعادة ترسيبها
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تبدو رواسب اللويس في أوربا وكأنها جلبت من المناطق المجاورة التي تعرضت ألثر الجليد والتي      
تقع شمالها حيث قامت الرياح بنقل هذه الرواسب ثم أجرت األنهار تحويرات طفيفة عليها. وتتمثل تربة 

 قطع يمتد من حوض باريس عبر منطقة المرتفعات الهرسينيةاللويس في أوربا بنطاق واسع االمتداد مت
لندا حتى جنوب روسيا. وتوجد ارسابات أخرى للويس في مناطق أخرى من العالم كما و في ألمانيا وب

 في تركيا وفي األرجنتين واستراليا. 
  الكثبان الرملية: -2

ة في تتجمع بشكل تالل متباين تختلف الرواسب الرملية عن الرواسب الغبارية ) اللويس ( في أنها
. وتتحرك Dunesأحجامها وامتداداتها وأشكالها. يطلق على مثل هذه الرواسب الرملية اسم الكثبان 

في أحجامها  تختلف الكثبان كثيرا، و هذه الكثبان عادة بصورة بطيئة مع االتجاه الذي تهب إليه الرياح
 200تداد إلى أن يزيد ارتفاع البعض منها أكثر من من أمتار قليلة في االرتفاع وعدة أمتار في االم

مترا.  30مترا. ويتراوح ارتفاع معظم الكثبان الرملية في حدود  900مترا ويزيد ارتفاع قواعدها عن 
وعلى الرغم من إمكانية وجود الكثبان الرملية بصورة منفردة إال أن الشائع في وجودها أن يكون بشكل 

تزيد عن االف الكيلومترات المربعة في بعض األحيان. وال يقتصر  ةمجموعات تغطي مساحات واسع
وجود الكثبان الرملية على الجهات الصحراوية فقط إنما يمكن أن توجد في بعض المناطق الساحلية 

اح الجزر. حيث يؤدي هبوب ريعملية التي تنكشف فيها مناطق رملية عند انحسار الماء عنها خالل 
ه اليابسة إلى نقل بعض تلك المواد الرملية وترسيبها في المناطق القريبة من قوية من المحيط باتجا

الساحل. وال تكون تلك الكثبان بنفس الحجم الذي عليه الكثبان الصحراوية وال بنفس المساحة التي 
تشغلها. وتعتبر المنطقة التي تمتد على طول خليج بسكاي في فرنسا وكذلك سواحل بلجيكا وهولندا 

ناطق المشهورة في العالم بالكثبان الرملية الساحلية. وتنشأ الكثبان الرملية أيضا على طول من الم
مجاري األنهار التي تجري فوق وديان عريضة في مناطق جافة أو شبه جافة حيث تقوم الرياح بنقل 

 المواد الرملية وترسبها بشكل كثبان رملية.
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 تقسم الكثبان الرملية إلى:
  Transverse :مستعرضةالكثبان ال -1

دلة وتنشأ من رياح معت، التي يكون امتدادها العام عموديا مع االتجاه العام للرياح في المنطقةوهي 
 مستعرضةال الرملية سالسل الكثبانفي سرعتها وتهب من اتجاه واحد. ومن أمثلتها التموجات الرملية و 

 ف جانبها المواجه للرياح بأنه ذو درجةوالتي تتكون من سالسل من كثبان ذوات قمم متموجة, ويتص
ثبان كاح. وتمتد بعض الحين تزداد شدة االنحدار على الجانب األخر المعاكس للري فيانحدار قليلة 

ة مستمرة لمسافات طويلة. وتتحول هذه السالسل في المناطق التي ال يكون وجود ور بض مستعرضةال
(. وتمتد Barchan’sف باسم الكثبان الهاللية البارخان ) الرمل فيها كافيا إلى تالل هاللية الشكل تعر 

اذرع البارخان مع االتجاه العام لهبوب الرياح, ويكون الجانب المواجه للرياح من الكثبان الهاللية مقوسا 
وذو درجة انحدار قليلة في حين يكون الجانب األخر مقعرا وشديد االنحدار. وتنشأ هذه الحالة من 

ئية ترفع قسما من المواد الرملية التي تسقط على هذا الجانب. وتتقدم تلك الكثبان وجود دوامات هوا
إلى األمام مع حركة الرياح التي تقوم بإلقاء الذرات الرملية من فوق قمة الكثيب نحو الجانب العاكس 

رياح فيها ال ةلها. وتكون سرعة هجرة بعض الكثبان كبيرة في األقاليم التي فيها الرمال جافة جدا وسرع
مترا في العام. وقد غمرت الكثبان  30 – 5ة. ويتباين معدل سرعة تقدم الكثبان الهاللية بين كبير 

المتحركة أراضي الغابات واألراضي الزراعية في المناطق الرطبة المناخ كما دفنت كثير من القرى 
ود معدل لحركة الكثبان الهاللية الكبيرة وجوقد الحظ البعض والمدن في األجزاء الجافة من العالم. 

 الينا الشمالية. سنة في كارو  20مترا في خالل  61 بمعدل
  Longitudinal :الكثبان الطولية -2
تمتد هذه بشكل سالسل من الرواسب الرملية بصورة موازية لالتجاه العام للرياح السائدة وتسير هذه و 

مسافة تصل لعدة مئات من الكيلو مترات. وقد أظهرت في بعض األحيان وبصورة متصلة لالكثبان 
الدراسات أن هذه الكثبان تنشا في المناطق التي توجد فيها تيارات هوائية متجاورة قوية حيث تتناقص 
سرعة التيارين كليهما على الجوانب مما يؤدي إلى إلقاء الرواسب الرملية التي تحملها. وتعرف هذه 

ويصل ارتفاع بعض كثبان السيف في بحر الرمل في مصر إلى  Siefفية الكثبان باسم الكثبان السي
مترا ويبلغ مقدار عرض كثبان السيف  210متر ويصل بعضها في إيران إلى حوالي  100حوالي 
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ستة أضعاف ارتفاعها عادة. ويكون ظهر بعض الكثبان الطويلة عريضا فتعرف آنذاك باسم كثبان 
 )ظهر الحوت(.

 :ة الثابتةالكثبان الرملي -3
ان الهاللية حيث تتحول الكثب، تنشأ هذه الكثبان في المناطق التي تهب فيها الرياح من كل الجهاتو  

ثبان ويعتقد بعض الباحثين أن السبب الرئيسي في ثبات بعض الك ،إلى ما يعرف باسم الكثبان الثابتة
 الرملية هو قلة مصادر الرمال التي تتزود بها.

 
 Volcanic Geomorphologyلبركانية الجيومورفولوجيا ا

 سطح شكل وتغير جديدة قشرةتعمل على انشاء  حيث األرض، نظام من مهًما جزًءا البراكين تشكل 
 .س متجانسلي األرض على البراكين توزيعإن  .الطقس على وتؤثر المناخ تغير غازات وتبعث األرض
 في .لساخنةا البقع ومسارات الصفائححافات  طول على األرضيةشكال واال البركانية لياتالعم تتركز
 تعتبر ،الساخنة والبقع االنتشار، ومراكز ،على طول انطقة الغوران مثل التكتونية، البيئات بعض

مما  ةأرضي اراتانهيو  بركانية حمم وتدفقات زالزل تولد فهي .المهيمن الجيومورفوي عاملال هي البراكين
 ال األرض سطح معظم أن من الرغم على .المواد ترسب أو/  و بواسطة التعرية األرض سطحيغير 
 االنبعاثات ثيرتأ خالل من بأسره الكوكب على يؤثر البركاني النشاط نإال أ نشطة، براكين على يحتوي

على األرض  ر معظم المياهفالبراكين كانت سببا لتوف .المناخ على ، الغازات أو الغبار سواء ، البركانية
 والغازات في غالفنا الجوي.

 سطح إلى( magma الصهارة) المنصهرة الصخور تصل عندما تنشأ أرضية أشكال هي البراكين
 انبعاث يتركز حيث الصخري الغالف ضعف مناطق البراكين تحدد ما غالباً  النحو، هذا علىو  .األرض
ذاو  .الصهارة  المعالم شكيلت في البركاني النشاط أهمية فستدرك ، ضاءالف من األرض رؤية من تمكنت ا 

كلة بواسطة كوكبي المشالمقياس الذات  األرضية األشكال تشتمل. لكوكبنا الرئيسية الجيومورفولوجية
 خطية صدعهي انطقة و  ، mid-ocean ridges حواجز وسط المحيط علىالفعالية البركانية 

هي نسق خطي و  ، volcanic arcs بركانية أقواسو  ،جديدة محيطية قشرة إنشاء فيها يتم مرتفعة
 الفضاء من المرئية اإلقليمي النطاق ذات البركانية األشكال تشملو  .نطقة الغورانأل موازية لبراكين
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فيضان  يموأقال ، ومتفجرة ضخمة بركانية ثورات خلفتهاهي فوهات و  ، الكبيرة  calderas الكالديرات
 البازلت من هائلة كميات فيها غطتحيث  مناطق وهي ،flood basalt provinces البازلت

االشكال  معظم دفن إلى أدى مما ، الطبيعية المناظر( Fe في وعالية ،السيليكا منخفضة داكنة صخرة)
 .ة سابقاوجودمالاالرضية 

 التوازيب األرض، على البراكين من سالسل إلى قاري صخري غالف تحت االندساس او الغوران يؤدي
 يؤديو  .المتحدة الواليات غرب شمال في بركانيكاسكيد ال قوس المثال سبيل على - لساحلا مع

وهي  ،ocean island arc محيطية جزيرة قوس إنشاء إلى محيطي صخري غالف تحت الغوران
 .البركانية الجزر من سلسلة
 Eruption Sizes and Typesالثوران  وأنواع أحجام

 بناءً  رانالثو  أنواع تصنيف يمكن .والشدة األحجام من واسعة مجموعة في تأتي البركانية االنفجارات
 هذه تتضمن ما عادة .األيسلنديةب انفجاًرا األقل االنفجارات تسمى)الشكل ادناه(.  انفجارها على

 انهاواي نوع من االنفجارات .يةدرع وبراكين البركانية الهضاب وبناء البازلتية الحمم المتدفقة االنفجارات
 ناجمة الحمممن  رنوافي تولدفهي  .ية بشكل ضعيفانفجار  تكون ما وعادة تكوينها في بازلتية أيًضا هي
 أن يمكن اء،الهو  في تحليقها أثناء تبرد البركانية الحمم ألن نظًرا .الصهارية الغازات في التمدد عن

 شظايا أو  scoria سكوريا أو  cindersجمر  إنشاء إلى انهاوايية من نوع البركان ثوراتال تؤدي
ومتقطعة  فجرةمت غازات انبعاث مع انهاواي ثوران من عنًفا أكثر سترومبوليان ثوران .بركانية صخور من

 تى وحيثمام البركان؛ منحدراتعلى و  البركان فوهة خارج المبردة البركانية الحمم من كبيرة كتاًل  رامية
 غالبا رومبوليانست انفجارات .تنهار فإنها ، الخشنة يةالحبيب المادة لهذه الرقاد زاوية المنحدرات تتجاوز

 حتويوت االنفجار شديد Plinian بيلنيان ثوران .التركيب متوسطة إلى بازلتية صهارة على تنطوي ما
 أعمدة ترتفع نأ يمكن .المنبثقة الحمم من البركاني الزجاج من كبيرة نسبة على الناتجة البركانية المادة
 من لومتراتالكي مئات بعد على المقذوفات البركانية وتنتشر الجو في كيلومترات دةلع Plinian ثوران

 .الفلسية أو المتوسطة الصهارة تحركها التي هي Plinian انفجارات معظم .الفجوة االنبوبية
 الحجم/  التردد مقياس هو  Volcanic Explosivity Index( VEI) البركاني اإلنفجار مؤشر

 لتصنيف المستخدم( الزالزل حجم مثل حسابي،لوغارتمي  مقياس على 8 < إلى 0 نم القيم تتراوح)
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 الحمم وليس) تشظيةالم المقذوفات البركانية حجم االعتبار في VEI يأخذ .يةاالنفجار الثورانات 
 قبل ما لثورات VEI حساب يمكن البركانية، للرواسب الدقيق يالحقل التعيين مع ، وبالتالي ،( البركانية
 ثوران كان منظور، في المقياس لوضع .عالية VEIs ا قيملديه Plinian بلينيان اتثوران .التاريخ
له قيمة  1980 في عام هيلينز سانت جبل ثوران كان .VEI 7 قيمة له 1815 عام في الهائل تامبورا
VEI 5 .قيمة لديها انهاواي اتثوران VEIs منخفضة. 
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 Volcanic Landscapesالبركانية  الطبيعية المناظر
 ألن نظًرا .مميزة رواسب وتترك ،ارضية أشكاالً  وتخلق ، طبيعية مناظر تبني البركانية االنفجارات

 الصهارة ركيبت خالل من كبير حد إلى فيها التحكم يتم الناتجة األرضية والتشكيالت الثوران أسلوب
 .منفصلة يةوالسيلك البازلتية الطبيعية المناظر نعتبر فإننا ، البركانية
 Landscapes of Basaltic Volcanismالبازلتي  للنشاط البركاني الطبيعية المناظر
 الطبيعية لمناظرل بوالرواس األرضية واألشكال العمليات في البازلتية للحمم نسبًيا السائلة الطبيعة تتحكم

 ثورات فيها تحدث التي البركانية األقواس ومناطق المختلفة الصدع وبيئات هاواي جزر مثل البازلتية
 البركانية لحمما تراكم خالل من متناظرة براكين بانية منفصلة فتحات من بازلتية حممتصدر  .بازلتية

 المكسيكية المرتفعات في ولد الذي ، Paricutín باريكوتن هو بارز مثال .المقذوفات البركانية حطامو 
 بدأ )شكل ادناه(. المنطقة في متزايد بشكل ةالمتكرر  الزالزل من شهرين بعد ، 1943 فبراير 20 في

 بدءاً  ، سرعةبالفجوة االنبوبية  فتحت .ذرة حقل وسط في ةصغير ت فجوة انبوبية تشكل عندما الثوران
 9 الثوران دام .ساعة 24 غضون في كبير جمر مخروطتعاظم إلى و من الرماد  صغيرة انبعاثات من

 تغطي بركانية حمم تدفقات مع متر 400 إلى ارتفاعه يصل مخروط هناك كان ، انتهى وعندما سنوات
  .2كم 25 من يقرب ما
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 مادة ثتُنبع .بركانية حمم وتدفقاتمادة مقذوفات بركانية  من مزيج هي البازلتية البراكين معظم
 في تبردو  ، منصهرة ةر كصخ ،السكوريا أوجمر ال باسم عادةً  إليها يشار التي البركانية،مقذوفات ال

الجمر  مخروط سمبا يعرف متماثاًل  شكالً  لتشكل الفجوة االنبوبية من بالقرب األرض ىعل وتسقط الهواء
cinder cone الشكل ادناه( ذو منحدرات عموما عند زاوية الرقاد أو قريب منها(. 

 
 كبير يدرع بركان سطح يتكون .كبيرة يةدرع براكين تصنع السائلة البازلتية للحمم المتكررة االنفجارات

 .األعمار مختلف من اتتدفق من

 Landscapes of Silicic Volcanismالمناظر الطبيعية للنشاط البركاني السيليكي 

 بقالبركان المتط شكل هو بالثلوج ومغطى طويل مخروط أنه على بركانل النموذجي التصوير إن
stratovolcano ، أشكال هي ةبقالمتط البراكين .المتقاربة الحافات في السائد البركاني الشكل وهو 

 مقذوفاتال وحطام ،التركيب متوسطة البركانية الحمم تدفقات من عام بشكل تتكون ، مركبة أرضية
 المرتفع لسيليكاا محتوى ألن االنحدار شديدة المتطبقة البراكين تعتبر .الحطام تدفق ورواسب ، البركانية
  .قللتدف ومقاومة جًدا لزجة جعلهاي ما عادة تندلع التي األندسايتية البركانية الحمم من نسبًيا
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 التأثيرات غير المباشرة للبراكين

تعديل  ماة هماثنين من اآلثار الها المباشرة على التضاريس.البراكين لها العديد من التأثيرات غير 
 .قالب التضاريسف وانيصر تال

 كان.، وقد يستمر النمط بشكل جيد بعد تآكل البر غالبًا ما تتطور أنماط تصريف شعاعي على البراكين
، وعند القيام ةالحمم البركاني، تدفن البراكين المناظر الطبيعية الموجودة مسبًقا تحت باإلضافة إلى ذلك

ي الوادي ف فيصر توخير مثال على ذلك هو تحويل ال ف بشكل جذري.يصر ت، قد تغير أنماط البذلك
بناء ة مع ترافقمنذ خمسة ماليين سنة، قامت البراكين الم. )الشكل ادناه( المتصدع في وسط أفريقيا

يل عن طريق بحيرة النليرتبط بباتجاه الشمال ف يصر ت، كان السابقا بحيرة كيفو. حجزجبال فيرونغا ب
ي لمياه ف، فاضت االتدفق شمااًل على جبال فيرونغا عنالمياه عندما توقفت )الشكل ادناه أ(.  ألبرت

جنوبًا عند الطرف الجنوبي من الصدع عبر نهر روزيزي إلى بحيرة  تحركتالنهاية على بحيرة كيفو، و 
، وهكذا اإلى نهر الكونغو عبر نهر لوكوغ صلت المياه، و من بحيرة تنجانيقا .)الشكل ادناه ب( تنجانيقا

 . تم تحويلها من البحر األبيض المتوسط عبر النيل إلى المحيط األطلسي عبر الكونغو
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ثم يقلل التآكل من التالل المجاورة تاركة الصخور البركانية  إلى التدفق أسفل الوديان.الحمم تميل 
لى عهذه التضاريس المقلوبة تكون شائعة جدا.  اثنين من الوديان.بين حاجز األكثر مقاومة باعتبارها 

 أصالً وادي ية يمأليتية الثالث، كان تدفق الحمم الريوالة صغيرة في هيبريدان في اسكتلندا، وهي جزير إيغ
لة من ، وهو عبارة عن سلسإيغ يت اآلن فييتم الحفاظ على الريوال قديمة.لت باز نهر تآكل إلى حمم 

 ديان الموجودة.كيلومترات فوق الو  5متر وطولها  400بلغ ارتفاعها التالل ي

 

 Tectonic Geomorphologyالتكتونية  الجيومورفولوجيا

 المحيطات اضوأحو  والجبال، للقارات، العالمي التوزيع تشكل الصخور حركت التي التكتونية العمليات
 العمليات ترفع .لكذ عن الناتجة والتضاريس السطحية العمليات وكثافة توزيع علىتسيطر  بدورها، التي،

 مناظر لىإ للنحت الصخرية المواد التجويةتهيأ  حيث البحر، سطح مستوى فوق الصخور التكتونية
 .والثالجات واألنهار واألمطار الرياح بواسطة التعرية خالل من طبيعية

 أنواع حدود الصفائح 

د وهي حدود الحدو  من أنواع ثالثة على الصفائح تحتوي وتدمير الصفيحة، وحركة تشكل لدورة نتيجة
 لعشرات متدت مناطق بل ضيقة شقوًقا ليست الحدود هذه أن نفهم أن المهم متباعدة ومتقاربة وتحول. من

  .الكيلومترات مئات أو

 Divergent Boundariesحدود متباعدة . 1
ان حواجز وسط المحيط هي حدود تباعد حيث تحدث عملية تمدد قاع البحر. هنا الصفائح 

 ألحداثاالتكتونية على جانبي الحاجز يتحركان بعيدا عن بعضهما البعض كحزام ناقل عمالق. تسلسل 
جيرة ية عندما تسبب حالعمل تبدأيظهر كيف يعتقد العلماء نشؤ هكذا مراكز تمدد.  أدناه شكلالفي 

الحمل الحراري صعود الصهارة من الجبة باتجاه الغالف الصخري الصلب. ان القوة الصاعدة للصهارة 
خل الصخور الشدي دا اإلجهادتولد كمية كبيرة من  أيضاال تسبب انبعاج الغالف الصخري فقط ولكنها 

سر خطي عادة يقود الى تطور نطاق كالهشة نسبيا. وفي النهاية تتشوه الصخور وتتكسر. هذا التكسر 
استمرت القوى الشدية، عندئذ يمكن للصدوع ان تتطور على طول  إذاالكسور بالصهارة.  تمتلئحيث 
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 Rift Valleyتدعى وادي الصدع  منخفضهنطاق الكسر بشكل يشبه خطوات السلم ليكون معالم 
 .Grabenتدعى  وأيضا

 

مواقع تمدد قاع البحر المدروسة جيدا. بطول حوالي  أكثرمن  األطلسيربما يعتبر حاجز وسط 
سلسلة جبلية في العالم. اعتمادا على عمر الصخور  أطولكيلومتر يعتبر نظام الحاجز هذا  ألف 16

 التمدد، حسب الجيولوجيون تمدد قاع البحرمن مركز  وأبعادها األطلسيالبازلتية المكونة لقاع محيط 
 سم كل سنة.  2.5بمعدل 

 Convergent Boundariesحدود متقاربة . 2
بخالف القوى الشدية التي تكون وديان الصدع ومراكز التمدد، تنتج القوى االنضغاطية المترافقة مع    

الحدود المتقاربة سالسل جبلية معقدة. عالوة على ذلك، يمكن ان تتواجد المجاميع المختلفة للقشرة 
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ختلفة من م أنواعتج القارية والمحيطية متصادمة مع بعضها عند الحدود المتقاربة. هذا في المقابل ين
 –المجاميع المتنوعة للحدود المتقاربة هي كما يلي: محيطية  أدناه شكلالالجبال. كما موضح في 

 وأنواع المختلفة للتصادمات األنواع بإيجازسوف نستكشف  قارية. –قارية وقارية  –محيطية ومحيطية 
 الناتجة عن هذه التصادمات. األرضية األشكال

 شكل)العندما تتصادم صفيحتان محيطيتان  oceanic – oceanicمحيطية  –محيطية أ. 
المغطاة بالبازلت غوران مسببة انبعاج القشرة وتشكل خندق محيطي.  األلواحسوف تعاني احدى  (أدناه

مع اللوح الهابط حيث يعمل على تقليل نقطة انصهار الصخور  األسفليحمل الراسب الغني بالماء نحو 
في الجبة العليا. هذا عادة ينتج صهارة بتركيب بازلتي ترتفع من خالل الصفيحة المنبعجة لتشكل 

مع الوقت، ال تؤدي عمليات الغوران الى  .Island Arc قوس جزيرةسلسلة من جزر بركانية تدعى 
نمانمو الجزر فقط،  ج صهارة انديسايتية. يمكن ان تتكون صخور االندسايت عندما تسبب سوف تنت وا 

الصهارة البازلتية المرتفعة انصهار المعادن السيليكية الموجودة في الصخور المحيطة. هذه المادة 
 .assimilationسوف تندمج مع الصهارة وتغنيها بالسليكا بعملية تدعى الهضم 
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يكا ولكن اقل بالسيل أكثرمع الوقت، عمليات االنصهار الجزئي والهضم سوف تنتج صخور قشرة غنية 
فقط  أكبربح ال تص فإنها أقدم،الجزر  أقواسكثافة مقارنة مع القشرة البازلتية. هذا يعني كلما تصبح 

 ألكثرا. جزر اليابان هي مثال جيد لنظام الجزيرة البركانية أكثرعموما تحتوي صخور انديسايتية  ولكن
 نضوجا والكبيرة نسبيا والمتركبة من صخور قشرة اقل كثافة نوعا ما.

تتضـــــــــمن الحدود المتقاربة اصـــــــــطدام :   oceanic – continental قارية –محيطية ب. 
( وتقود الى غوران ونشــــــــاط بركاني. في هذه الحالة، النتيجة أعاله شــــــــكل)الصــــــــفائح قارية ومحيطية 

 continentalالبركانية على الصــــفيحة القارية ولذلك يشــــار لها بقوس قاري  األشــــكالســــلســــلة من 
arc   تذكر ان الغالف الصـــــــــخري القاري اقل كثافة بكثير من الصـــــــــفيحة المحيطية بســـــــــبب غنى .

ومعادن فيرومغنيســـية اقل نســـبيا. عندما تتصـــادم الصـــفيحتان تطفو الصـــفيحة  أكثرالصـــخور بســـليكا 
يحة قارية على حد صــف األمثلة أفضــل أحدكثافة.  األكثركثافة فوق الصــفيحة المحيطية  األقلالقارية 

الجنوبية هنا تقريبا تكون الحافة الكاملة للقارة  ألمريكامحيطية هو على طول الشـــــــــــــــاطئ الجنوبي  –
 مع صفيحة محيطية مكونة خندق محيطي ونظام قوس قاري معروف بجبال االنديز.متقاربة 

القارية والجزر تبنى بواسطة الصهارة التي تشتق من  األقواسمن المهم ان نؤكد ان كل من 
غوران الغالف الصخري المحيطي. هذه العملية تولد صخور نارية تصبح جزء من الصفيحة التي لم 

المحيطية  التدوير المستمرة للصفائح إعادةذات تركيب غرانايتي.  أرضيةية كتل تغور، منتجة في النها
لماذا  وأيضامليون سنة.  200وتكوين صخور قارية جديدة تفسر لماذا القشرة المحيطية بعمر اقل من 

مليار سنة. ان دراسات عمليات نطاق الغوران ساعد  3.6تحتوي القارات على صخور قديمة بعمر 
زل للمخاطر الجيولوجية المترافقة مع الزال أفضلوقادهم الى تفسير  األرضي كشف تاريخ العلماء ف

 واالنفجارات البركانية.
للحدود المتقاربة هي  األخير النوع continental – continentalقارية  –قارية ج. 

ذه الن كال صفيحتي الغالف الصخري متركبة في ه (.أعاله شكل)ال عندما تتصادم صفيحتان قاريتان
قليلة الكثافة وكالهما قابل للطفو نوعا ما، فال يوجد هناك غوران. بدال من  مادة غرانايتيةالحالة من 

ندفاع نحو باال وأيضاذلك تتصادم الصفيحتان مجبرتا الصخور باالرتفاع عموديا فوق سطح البحر 
وة انضغاطية كبيرة ق تأثيرعيف. في هذه الحالة تكون الصخور تحت باتجاه االسثينوسفير الض األسفل
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جدا مما يسبب تشوهها. هذا يؤدي الى انهيار الصخور قرب السطح من خالل التكسر والطي، في 
تشوه لدن. النتيجة هي سلسلة جبلية خطية مؤلفة من  أعمقحين سوف تعاني الصخور المدفونة 

 حزمةأ. يشير الجيولوجيون دائما الى هكذا إقليميعانى تحول صخور متصدعة ومطوية بشدة معظمها 
 .أرضيتينبين كتلتين  كأصرةلكونها تعمل  suture zonesجبلية بانطقة درزية 

 Transform Boundariesحدود تحول . 3
الرئيسية الثالث من حدود الصفائح هي حدود التحول حيث تسود القوى القصية  األنواعاخر 

بين صفيحتين. في هذه الحالة تسحق او تنزلق الصفائح على بعضها البعض على طول صدوع 
في ستينات القرن الماضي عندما الحظ العلماء حيود او انحراف في  أوالالتحول. حددت تلك الصدوع 

 نمط متعرج.  ونتاالمحيط مكحواجز وسط 

 
تقع الغالبية  الي،وبالتبسبب ترافقها مع مراكز التمدد، تقع معظم صدوع التحول في الصفائح المحيطية. 

على القارات. مثال جيد على حد  المحيطات ويوجد قليل منها نسبيا أسفلالعظمى من حدود التحول 
 تحول هو صدع سان اندرياس في كاليفورنيا/الواليات المتحدة. 

 .فائحالص حواف عند فقط وليس ،صفائح الغالف الصخري داخل أيًضا التكتوني النشاط يحدث   
 حدود تكتونية عن لتمييزها within-plate tectonics الصفائح داخل تكتونيةب يسمى ما وهذا

 .الصفائح
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 التضاريس المتعلقة بالصفائح التكتونية

 Plate-interior landforms صفيحةداخل  تضاريس

 وهي .القارات من والواسعة المركزية األجزاء هي  Cratons الصخرية القديمة أو المجنالكتل   
 حد إلى تتأثر ال التي الكمبري قبل مابعمر قاعدة صخرية  ذات ما حد إلى مستقرةدروع قارية  مناطق
المترافقة مع  بيرةالك التضاريس أشكال أهم إن .لنشؤ القارات خاضعة ولكنها البانية للجبال بالقوى كبير
 اخلد والبراكين ،صدعال وديانو  (،تحدبات واالنتفاخاتال) والهضاب األحواض، هي المناطق هذه
 لقاراتا حافات أي ،خاملةال القارية الحافات طول على القدر بنفس مهمة أرضية أشكال وتوجد .القارة
 تفككت ندماع الجنوبية وأمريكا ألفريقيا حدث كما السابق، في كتل أرضية انشقت عندما نشأت التي
 كم أو أكثر.  1000قد تكون االحواض المجنية الداخلية بعرض  .بانجياقارة 

 ومن .ة القاريةاألرصف ارتفاع متوسط فوق تقع واسعة هضبة أفريقيا، وخاصة القارات، بعض تمتلك    
 بدون ُرفعت قد الهضبة هذه أن يبدو .أفريقيا شمال في تيبستي وهضبة أهجار هضبة ذلك على األمثلة
 .البركاني النشاط بعض مع ولكن تصدع حدوث

دودة مم القارية القشرة فيها تكون التي المواقع في  Continental rifting القاري التصدع يحدث   
 لمثالا إفريقيا شرق طول على الجنوب إلى الشمال من يمتد الذي صدعال وادي يكون ربما .ومتصدعة

 .القاري لتصدعامع  البركاني النشاطترافق ي ما غالبا .المقبب بالرفع تكوينه ويرتبط شهرة، األكثر
 .الساخنة البقع مع أيضا يترافقو 

 Passive-margin landforms خاملةحافة تضاريس 

 لمرجحا من. الخامل النوع من حافاتل األساسية الجيومورفولوجية الخصائص أدناه الشكل يوضح    
ل إن السهصدع.  وادي طول على ينفصل الذي القاري الداخل من قديم كسهل تبدأ المعالم هذه أن

 قاع تمدد إنف ثم، ومن .يواجه تشوه تقعري التصدع، أحدثه الذي الجديدة، القارية الحافة علىالقديم 
مغمور السهل القديم ال على كإسفين الصدع بعد ما رواسب فيه تتراكم جديد محيط نمو يدعم البحر
 بعض كونت قدنحو الداخل يبقى السهل القديم كهضبة.  .البحر نحو مائل قاعدي توافق عدم ليلتشك

حيث  مناطق في .سهول قديمة من تتكون عريةت سطوح عن عبارة معظمها ولكن ترسيبية الهضاب



 محاضرات جيومورفولوجي \ مرحلة ثانية أ.م.د. محمود فاضل الجميلي
 

 
76 

ية كويستا مائلة وسالسل تالل مضرب شكل على المرتفعات تكون ،طيات الرسوبية الطبقات تشكل
 شكل لىع وتبقى سلخت من عانت تكون قد أو كبيرة مساحات على الهضاب تمتد قد .مسطحة متطابقة

 تفاخاتاالن .القديمة فيصر تال خطوطب تحتفظ ما غالبا وهي .األكثر صالبة لصخورا على شظايا
 يالت القارية الحواف طول على منتشرة متناظرة غير انتفاخات هي  Marginal swells الهامشية

 الهضاب لتشك بعد تنمووهي  .الساحل نحو( درجة 2) ات أكثر حدةمنحدر  مع البحر في مباشرة تقع
جدا  مميزةتضاريس  عن عبارة  Great escarpments العظيمة والجروف .الرئيسية والوديان
 الصخور نم متنوعة مجموعة في تتكون عادية غير طوبوغرافية معالم وهي .الخاملة الحافات من للعديد

 هولالس نع العالية الهضاب فصلتو ( متحولة صخورو  بازلت ،غرانايت مطوية، رسوبية صخور)
 تحت .متر 1000 من أكثر أماكن في اإلفريقي الجنوب في الكبير الجرف ارتفاع يبلغ .الساحلية

 العديد يقع .قديمة هضبة ألسطح عميقال التجريد خالل من وعرة جبلية مناطق شكلتت كبيرة،الجروف ال
 وولومومبي التشال في الحال هو كما كبيًرا، اجرفً  نهر يعبر حيث العالم في الكبيرة المياه شالالت من

 نحو البحر تقع  coastal plains الساحلية السهول أو  Lowland المنخفضة األرض .بأستراليا
 .عريةتال نتاج كبير حد إلى وهي .كبير جرف من

 Active-margin landforms تضاريس حافة نشطة

 .نشطة القارية حافاتال أن ُيقال البعض، بعضها تنزلق بجانب أو التكتونية الصفائح تتقارب عندما   
 عتمدوت .بليةالجاألحزمة و  الجزر أقواس هي المتقاربة بالحافات المرتبطة األساسية التضاريس أشكال إن

 إذا ما( 2) و جزيرة؛ قوسي أو جزيرة، وقوس قارة قارتين، تقاربالذي يحدث ل ما( 1) على أشكالها
 Subductionالغوران  عتقد أني .تصادم يحدث أو المحيطية للقشرة subductionيحدث غوران  كان
الغوران.  لقارةاقوس الجزيرة او قوس يقاوم حافات حالة ثابتة بمعنى إن القشرة المحيطية تغور بينما  ينشأ

 بعضها مع الجزر أو القارات أقواس تتصادم عندما تحدث  Collisions التصادمات ويعتقد أن
   .االندساس مقاومة إلى تميل ولكنها البعض
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 المعالم المورفوتكتونية الرئيسية لحافة قارة خاملةشكل يوضح 

 Transform marginsحافات التحول 
 وأصدوع تحول  طول على البعض بعضهابجانب  الصفائح بعضتنزلق  االصطدام، من بدال   

المتباعدة  ىالقو  تؤدي وقد .لحافات التحو  عند والمتباعدة المتقاربة القوى تحدث .منحرف صدوع انزالق
 نوبج نظام في فيها سالتون بحر حوض يعتبر والتي ، pull-apart basins انسحاب أحواض إلى
 تنتج وقد (.أ أدناه الشكل) جيًدا مثااًل  ، األمريكية المتحدة الواليات ، كاليفورنيا ، عللصد أندرياس سان
 سان جبال منهاو  ، transogerse orogensحركات بانية للجبال مستعرضة  متقاربةال قوىال

 (المستعرضةالسالسل الجبلية  مجتمعة وتسمى) متر 3000 طولها يبلغ التي بيرناردينو وسان غابرييل
 أحواض حدثت فقد متعرجة، الغالب في تكون لصدوع التحو  أن وبما (.ب أدناه الشكل) كاليفورنيا في

 .البعض بعضها من بالقرب المستعرضة الحركات البانية للجبالو  االنسحاب
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 االشكال األرضية المترافقة مع الطيات

 الطبقات المسطحة

أفقية  قريبات الصخور الرسوبية التي تبقىإن  أفقية أو قد تكون مطوية. متطبقةقد تبقى الصخور ال    
مسطحة  بقاتطإذا بقيت ال. مميزةضاريس يتم رفعها فإنها تشكل تبمجرد أن يتراجع البحر أو بعد أن 

 (.sediplains رسوبيةفإنها تشكل سهول رسوبية كبيرة )سهول ، بواسطة وديان األنهار قطعهاولم يتم 
، فإنها تشكل هضاب وسهول من خالل وديان األنهار قطعهامسطحة ولكن تم  طبقاتإذا بقيت ال

 منخفضةلتضاريس مناطق واسعة  هي  plateaux با، الهضرسوبيةمنطقة في متدرجة.  تضاريسو 
. (بواسطة منحدرات )الشكل ادناهعنها انفصلت ، والتي محيطة بهاأكثر انخفاضا أراضي فوق  تقع
تقسيم ، ولكن ال يوجد خط ارة عن هضبة صغيرةعب  table مائدةأو ال  mesaهضيبة ميسا أو الال

، عبارة عن هضبة صغيرة جًدا butteة الوحيدة كمة أو الهضبإن األ هضبة.الو الهضيبة بين  واضح
 .هال أقل من ارتفاعها فوق السهل المطوق لقمة سطحهااألقصى  قطرعندما يكون ال ميسا صبحوت

و تلة أ قمة مسننةأو  برًجا معزواًل كمة صبح األتل الغطاء الصخري في نهاية المطاف، قد عندما يتآك
عرض ت، stepped topography المتدرجةتضاريس في ال .غطاء الصخريحسب سمك ال مستديرة
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قد يث ح ةا حادجروفً ، و البةأكثر ص مصاطب التركيبية الناتجة عن طبقاتمن ال درات سلسلةحالمن
 تعرت الطبقات الرخوة.

 
 

 الطبقات المطوية

 synclines الطيات المقعرة ، في حين أنأقواس في طبقاتهي   Anticlinesالطيات المحدبة 
تطوى ،  recumbent anticlines الطيات المحدبة المضطجعة في (.أدناه هي أحواض )الشكل

سلسلة من حيث تترتب   Isoclinal foldingماثل الميل يحدث الطي المتالطبقات إلى الجانب. 
هي الطيات  Monoclinesأحاديات الميل  أطرافها في نفس االتجاه. ميلبحيث ت طيات المقلوبةال

 حواضالوأ،  Domesتتشكل القباب  من مستوى إلى آخر. الطبقاتفيها تنثني البسيطة التي 
basins  ،.طيات متمركزة الميلتسمى القباب أيًضا بـو  إذا جاءت قوى إضافية من اتجاهات أخرى 

periclines .غم من أن هذه الر  ، علىدفع القشرة صعوداً حيث يتم أيضًا  تراكيب المتقببةشكل التوت
على عثر ي توزيعات الضغط األكثر تعقيدًا.متشكلة بسبب تكون أبسط من تلك العادة ما األشكال 

 .diapirs يةكتراكيب اختراق عليامن خالل الطبقات ال لملحمثل ا مادة خفيفة، حيث ترتفع القباب أيًضا

 رضيةألشكال اإن األ سيطة أو معقدة.أو غير متناظرة، مفتوحة أو ضيقة، بمتناظرة قد تكون الطيات    
والقباب   breached anticlinesهي الطيات المحدبة المثلومة  األكثر شيوًعا المرتبطة بالطي 

 )أو قمة القبة( الطية المحدبة، تتعرض قمة حالما تنكشفهذا ألنه، . breached domesالمثلومة 
 .عريةللت
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تطور العديد من التضاريس وفًقا ، تمنطقة واسعة خالل مقاومة مختلفةذات عندما تميل طبقات    
وهي  درجات. 5ربما يصل إلى  طبقات مائلة بلطف،في  Cuestasميل الطبقات. تتشكل الكويستا ل

، بينمــا ايتوافــق مــع ميــل طبقاتــه إنحـدارًا معتــدالً  االجوانــب حيـث ينحـدر أحــد جوانبـه ةغـير متنـاظر  تالل
فيكـون   scarpأو   escarpment بشـكل يشـبه الُجــْرف اآلخــر إنحــدارًا شــديداً  اجانبــه ينحــدر

ف أو الحرو تكون  .مقاومـــــة للتجويـــــة مـــــن الجانـــــب المعتـــــدل اإلنحـــــدار الجانـب الشـديد اإلنحـدار أكثـر
وتتطور في طبقات مائلة  ناظرةغير متد بالكا،  Homoclinal ridges الحواجز متجانسة الميل

هي أشكال متناظرة  Hogbacksظهور الخنازير  درجة. 30و  10بين ميل أكبر مع حاد بشكل 
 درجة أو أكثر. 40عند  كل حاد جداالطبقات بش ميلتتطور حيث ت

 االشكال األرضية المترافقة مع الصدوع والفواصل

كسر هو   fault صدعال للكسر الموجودان في الصخور. النوعان الرئيسيانصدوع والفواصل تعتبر ال
 انب اآلخر.الج معيتحرك بشكل تفاضلي  صدع، أحد جانبي المترافقة مع زلزالحركة على طوله  حدث

غير ال تحدث له هو كسر ص  joint فاصلال نشطة إذا كانت الحركة حديثة. صدوعيطلق عليها 
، لناريةمن تبريد الصخور ا فواصلتنشأ ال ركة تفاضلية.، أو على األقل ال توجد ححركة على اإلطالق

 ، من اإلجهاد التكتوني.اف واالنكماش في الصخور الرسوبية، أو، في كثير من الحاالتمن الجف
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 صدوع انزالق ميلي

 المتضمن دعصالمفيد تصنيفها وفًقا لنوع ال من العديد من األشكال التكتونية تنتج مباشرة من التصدع.
نتج تصدوع انزالق مضربي وصدوع اندفاعية )الشكل ادناه(. و  انزالق ميلي أو اعتياديةصدوع  وهي

 هرأضمنحدرات صدعية، خسفات، انصاف خسفات،   Dip-slip faultsصدوع انزالق ميلي 
منحدرات   Strike-slip faultsصدوع انزالق مضربي ، تنتج في بعض األحيان وكتل مائلة. )نجود(

ذات  اتاندفاعملحوظة فقط إذا كانت  معالم تضاريسيةإلى إنتاج  االندفاعية الصدوعتميل صدعية. 
 .زاوية عالية

 
 منحدرات صدعية

وقد لوحظت العديد من  .التصدعالناتج عن هو الشكل األكثر شيوعا   fault scarpمنحدر الصدع 
 صاعدةلجه الكتلة الى و منحدر عيتشكل ال. التصدع أثناء الزالزلمنحدرات الصدعية المترافقة مع ال

ى ، ولكن بشرط أن الصخور علمنحدر الصدعكل أثر ل عريةزيل التتقد  .نازلةويطل على الكتلة ال
 اللمن خ قع الصدع، فمن المرجح أن يتم الحفاظ على مو جانبي خط الصدع تختلف في الصالبة

تستعيد األنهار  ،متكرر بشكل كان الصدع يتحركإذا  قد تنتج التعرية منحدر جديد. .ةالتفاضلي عريةالت
 .funnel valleysقمعية لتشكيل وديان شبابها 

 وكتل مائلة )نجود( هروديان صدعية، أض

 عالمسمى المت متوازية تقريًبا دون التعرض لإلمالة. صدوعة بين كتل القشر تخفض رفع أو تأحياًنا   
هو الوادي   graben فةخسأو ال  rift valley صدعيالوادي الهر.  أضو  صدعيةوديان الناتجة ب

الوديان (. اهأدن المتوازية )الشكل صدوعبين اثنين من ال المتشكل من خالل االنخسافالطويل والضيق 
الوديان عديد من ال قعت الخطية.ترافقة مع االنخفاضات ليست وديان حقيقية وليست كلها م صدعية هيال
 العظيم في شرقصدع وادي اللحال في في القشرة األرضية، كما هو ا شدفي مناطق ال صدعيةال
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عميقة  فاتالخسقد تكون  كبر في العالم.الخسفة األ، التي تعد أفريقيا، والبحر األحمر، وبالد الشام
عادة ما  .ترسبات الطمويةالكم من  10، وبعضها في شمال الجزيرة العربية يمتلك ما ال يقل عن جداً 

شرة األرض قحيثما تتمدد أو تتمطط تشكل توهي  ني والزالزل.النشاط البركاصدعية مع الوديان التترافق 
 .تطور صدوع شديدة االنحدار، مما يتسبب في أفقًيا

 
ومن (. )الشكل ادناه فقط على جانب واحد بصدع رئيسي half-graben الخسفة نصفيحاط     

ي ، ووادج في الواليات المتحدة األمريكيةمقاطعة رينوادي الموت في حوض هي األمثلة على ذلك 
 مندريس بتركيا.

 
هو مرتفع ضيق وطويل ارتفع بسبب نتؤ القشرة االرضية بين صدعين   horstالضهر )النجد(     

ضبة وه ،الراين في ألمانياخسفة ، التي تقع غرب جبال الفوجنجود هي ومن أمثلة ال(. اعاله)الشكل 
 ، التي تقع إلى الشرق منها.الغابة السوداء


