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جذوع  با�ستخدام  اجليومورفولوجى  التاأريخ  يعد 

العمليات  لتاأريخ  تهدف  التي  البحث  اأ�ساليب  اأحد  الأ�سجار 

الدرا�سة  منطقة  ت�سكيل  يف  املوؤثرة  اجليومورفولوجية 

من  اأنها  اإل   ،14 كربون  مثل  امل�سعة  النظائر  با�ستخدام 

العربية  اجليومورفولوجية  املدار�س  فى  اإ�ستخدامها  النادر 

م�سطلح  ويتكون  نتائجها،  ودقة  اأهميتها  من  الرغم  على 

 Dendro :من اأربعة مقاطع هي Dendrogeomorphology
 Ology ، اأى �سكل Morpho ، اأى الأر�س Tree ، Geo اأى �سجر

اأى علم، وعلى ذلك فامل�سطلح هو علم اأ�سكال �سطح الأر�س 

من  بعدد  امل�سطلح  هذا  يرتبط  كما  الأ�سجار،  با�ستخدام 

امل�سطلحات الأخرى هي: Dendrochronology اأي درا�سة 

وتاأريخها  الأر�س  ل�سطح  اجليومورفولوجي  التطور  مراحل 

بحلقات الأ�سجار، Dendroclimatology اأى درا�سة املناخ 

القدمي بوا�سطة حلقات الأ�سجار، Dendroarcheology  اأى 

 Dendroecology،الأ�سجار حلقات  بوا�سطة  الأثار  درا�سة 

الأ�سجار،  حلقات  با�ستخدام  البيئية  الظروف  درا�سة  اأى 

تعر�س  بتاأريخ  يهتم  الذي   Dendropyrochronology
الذي   Dendrohydrology القدمية،  للحرائق  الغابات 

 Dendroglaciology ، يدر�س تاأريخ املياه اجلارية القدمية

الذي يوؤرخ حركة اجلليد، Dendrovolcanology يف تاأريخ 

الإنبثاقات الربكانية القدمية.  

كتابه  يف  اأ�سار  من  اأول   Theophrastus اليوناين  ويعد 

ا�ستخدام  اإمكانية  اإىل   ”History of Plants“ املعنون 

 332 عام  اجلغرافية  الأحداث  تاأريخ  يف  الأ�سجار  حلقات 

اأهمهم:  اأ�ستخدمه فيما بعد عدد من الباحثني  ثم   ، ق.م 

Leonardo Da Vinci  يف اإيطاليا عام 1700م ، ويف فرن�سا 
ا�ستخدمه Duhamel and Buffon  عام 1737م، ويف اأملانيا 

 Charles بريطانيا  ويف  1837م،  عام   Theodor Hartig
Babbage عام 1838م، ويف ولية تك�سا�س بالوليات املتحدة 
 Robert Hartig عام 1859م، ويف اأملانيا Jacob Kuechler

) McGovern, et al.  1995 ( عام 1867م

التي تنمو  الأ�سجار  ويتم احل�سول على عينات من جذوع 

يف منطقة الدرا�سة بقطع رقائق عر�سية من جذوع الأ�سجار، 

قطعها  دون  الأ�سجار  جذوع  من  عينات  على  باحل�سول  اأو 

اجلذع  حلاء  من  العينة  تبداأ  بحيث  املن�سار،  با�ستخدام 

ثم   Drill با�ستخدام مثقاب اخل�سب  اخلارجي حتى مركزه 

عند  وخا�سة  ال�سجر  حلقات  من  امل�ستمدة  العينات  تاأريخ 

تغريها املورفولوجي با�ستخدام كربون 14 وتف�سريها وربطها 

الدرا�سة  مبنطقة  القدمية  اجليومورفولوجية  بالأحداث 

)�سكال 1 و2(. 

�سكل 1: طريقة احل�سول على عينة من حلقات ال�سجر 

باإ�ستخدام مثقاب ال�سجر اليدوي و�سكل العينة امل�ستخرجة 

) Pearson, 2007 ( من جذع ال�سجرة
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) Pearson, 2007 ( سكل 2: طريقة قطع مقاطع اإ�سطوانية من جذوع الأ�سجار�

�سكل3: مقطع عر�سي يف جذع �سجرة يدل على تعر�س املنطقة لعمليات الت�ساقط 

) Lang, et al., 1999 ( ال�سخري مرتني يو�سحهما ال�سهمني

العمليات  تاأريخ  فى  ال�سلوب  هذا  ا�ستخدامات  وتتعدد 

اجليومورفولوجية واأهمها مايلي:

الت�ساقط  وخا�سة  املنحدرات  على  املواد  حركة  تطبيقات 

 Brunsden,et al.,( الأر�سية   والنزلقات  ال�سخري 

ودرا�سة   ،)  1976, Be´gin,1988, Lang, et al., 1999
 Cook,( في�سانات الأنهار وال�سيول فى املناطق �سبه اجلافة

Roca, et al., 2008 ,1987( ، وتاأريخ الهيارات اجلليدية 

وتاأريخ   ،  )Ancey,et al., 2004, Luckman,2010(
 Briffa, et( النبثاقات الربكانية وتاأثريها على منو الأ�سجار

 ،)Germain, 2005(ودرا�سة حرائق الغابات ، )al., 1998
بعوامل  الأر�س  ل�سطح  القدمية  التعرية  معدلت  ودرا�سة 

 ،  )  Bryan,1990, Heikkinen,1994( املختلفة  التعرية 

راجع )اأ�سكال 6-3(.    
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�سكل 4: مقطع عر�سي يف �سجرة تنمو على �سفاف اأحد 

اخلوانق النهرية بولية اأريزونا الأمريكية يو�سح تاأثري 

الفي�سانات على منو اجلانب الأمين من جذع ال�سجرة 

) Pearson, 2007(

�سكل6: تاأثري حدوث الهيارات اجلليدية بجبال روكي 

الكندية على جذوع اأحدى الأ�سجار

 )Ancey,et al., 2004(

�سكل5: تاأثري حرائق الغابات القدمية على جذوع 

)Germain, 2005(الأ�سجار

وهناك العديد من املو�سوعات ميكن اال�ستفادة من هذا 

اال�سلوب عند درا�ستها مثل تاأريخ حركات حركة املواد على 

املنحدرات يف االأقاليم التي تنمو ها غابات �سجرية قدمية، 

وتقدير   ، اجلافة  �سبه  االأودية  مبجاري  ال�سيول  وتاأريخ 

مظاهر  على  املناخية  التغريات  وتاأثري  التعرية،  معدالت 

�سطح االأر�ض وغريها من املو�سوعات.
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