
العـدد الرابع        2012

المسح الچيومورفولوچى التفصيلى بشبكات المربعات

اأ.د .حممد جمدى تراب

اأ�ستاذ اجلغرافيا الطبيعية املتفرغ بجامعة دمنهور

رئي�س اجلمعية امل�سرية للتغريات البيئية

magdytorab@hotmail.com

65



العـدد الرابع        2012

المسح الچيومورفولوچى التفصيلى 
بشبكات المربعات

اأ.د. حممد جمدى تراب

اأ�ستاذ اجلغرافيا الطبيعية املتفرغ بجامعة دمنهور

رئي�س اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية

magdytorab@hotmail.com

ملخص:
يناق�س هذا البحث اأ�صلوبا مقرتحا  للم�صح الچيومورفولوچى 

الأبعاد،  املحدودة  الدقيقة  الأر�صية  للأ�صكال  التف�صيلى 

التف�صيلية،  اخلرائط  ر�صم  مقيا�س  يف  التحكم  بهدف 

الأ�صكال  هذه  وقيا�س  لتوقيع  املربعات  من  �صبكة  باإ�صتخدام 

من امليدان ، وامل�صاعدة فى درا�صة خ�صائ�صها املورفولوچية 

واملورفومرتية ومعدلت تطورها الچيومورفولوچى. 

1- مقدمة:
اجلغرافى  بالتوزيع  الچيومورفولوچية  اخلرائط  تهتم 

املورفومرتية  خ�صائ�صها  تو�صيح  مع  الأر�س  �صطح  لأ�صكال 

لإختلف  تبعا  )الو�صفية(،  واملورفولوچية  )الرقمية( 

وعمرها  ن�صاأتها  عن  امل�صئولة  والعمليات  ت�صكيلها  عوامل 

واإ�صطلحات  رموز  باإ�صتخدام  وذلك   ، الچيومورفولوچى 

متكن قارئ اخلريطة من فهمها ب�صرف النظر عن اإختلف 

اللغة املكتوب بها مفتاح اخلريطة )عا�صور ، 1991(. 

ويهدف هذا البحث اإىل اإقرتاح اأ�صلوب للم�صح والتخريط 

الچيومورفولوچى التف�صيلى لإنتاج خرائط للأ�صكال الدقيقة 

ميكن  مما  مورفومرتيا  اأبعادها  وقيا�س  الأر�س،  ل�صطح 

الباحث من حتليل عوامل تكوينها وتطورها الچيومورفولوچى 

فى خمتلف الأقاليم اجلغرافية ل�صطح الأر�س. 

2-مراحل تطور الخريطة الچيومورفولوچية:
يعد الباحث الأملاين  ‘S. Passarge’  اأول من ن�صر خريطة 

چيومورفولوچية عام 1912 يف مدينة هامبورج ، واأطلق عليها 

اأ�صم ‘Physiologische Morphologie’ فى كتابه املعنون 

 Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft"
" ، وتطورت اخلرائط   in Hamburg )Bd. 26 , Hef 2(

حيث   1961-1936 عامي  بني  فيما  اجليومورفولوجية 

تواىل ظهور اخلرائط الچيومورفولوچية فى كتابات كل من 

 Passarge, 1914, Klimaszewski, 1956; Macar et(

.)al., 1961
ثم بداأ خلل الثلث الأخري من القرن الع�صرين اإ�صتخدام 

الأر�س  �صطح  ظاهرات  عن  والتعبري  الكنتور  خطوط 

، ون�صر  باخلطوط والأ�صكال والرموز والألوان الإ�صطلحية 

خرائط  الفرتة  هذه  خلل  الچيومورفولوچيني  من  العديد 

ر�صم  ولكن مبقايي�س  اأوربا  دول  للعديد من  چيومورفولوچية 

كبرية  الچيومورفولوچية  اإ�صدار اخلرائط  بداأ  ثم   ، �صغرية 

املقيا�س، حيث مت اإن�صاء اأول خريطة مبقيا�س 1: 50000 عام 

 . )Verstappen, 1970( 1970

التخريط  اأ�صاليب  تطور  مراحل   )1( جدول  ويلخ�س   

الدوىل اجلغرافى  الإحتاد  اأقرتح  حيث   ، الچيومورفولوچي 

 1968 عام  الإ�صطلحية  والعلمات  بالرموز  قائمة   IGU
مركز  قدم  كما   ،)Gilewska and Klimek, 1968(

 Verstappen and Van(1969 عام  هولندا  فى   ITC
Zuidam, 1968(، وخلل الربع الأخري من القرن الع�صرين 
اخلريطة  اإن�صاء  اأ�صاليب  تطورت  احلاىل  القرن  واأوائل 

والقيا�س  امللحظات  من  امل�صتمدة  الچيومورفولوچية 

امليداين، وحتليل اخلرائط الكنتورية، وتف�صري اأزواج ال�صور 

باأطيافها  الف�صائية  للمرئيات  الآىل  التحليل  ثم  اجلوية، 

)املورفومرتية  الأر�صية  للأ�صكال  رموز  واإقرتاح   ، املختلفة 

اإبرز  اإىل  اإ�صافة  توقيعها،  واأ�صاليب  واملورفولوچية( 

التكوينات والبنية الچيولوچية ، واخل�صائ�س الهيدرولوچية، 

اإىل جانب   ، واأعمار ظاهراتها  والعمليات الچيومورفولوچية 

نظم  برامج  باإ�صتخدام  الچيومورفولوچية  اخلرائط  ر�صم 

اخلرائط  باإن�صاء  والإهتمام   ،GIS اجلغرافية  املعلومات 

الأخطار  خرائط  مثل  التطبيقية  الچيومورفولوچية 

الچيومورفولوچية: 
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جدول )1( مراحل تطور اأ�صاليب اإن�صاء اخلرائط الچيومورفولوچية خلل اأواخر القرن الع�صرين

م

اأ�سلوب 

التخريط 

الچيومورفولوچي

الرموز

املورفومرتية

/املورفولوچية

الرموز 

الهيدرولوچية

التكوين 

الچيولوچي

البنية 

الچيولوچية

العمليات 

الچيومورفولوچية

عمر الظاهرة 

الچيومورفولوچية

1

IGU. 
(Unified

Key, 1968)
خطوط كنتور + 

رموز

خطوط – رموز 

باللون الأزرق 

غري حمددغري حمدد

األوان ، خطوط 

، رموز ملونة

رموز ملونة

2

ITC
(Verstappen 

and Van 
Zuidam, 

1968)

ته�صري ، خطوط 

ورموز باللون 

الأزرق

اأمناط ، خطوط 

، رموز

األوان ورموزغري حمدد

الألوان فى 

خرائط م�صتقلة

3

Netherlands
(Maarleveld 
et al., 1977)

خطوط كنتور، 

األوان متدرجة 

ورموز

خطوط ، 

م�صاحات ورموز 

باللون الأزرق

غري حمدد

 جزئيا يف 

املفتاح

رموز باملفتاحرموز باملفتاح

4

GMK 25 
(Barsch 

et al., 
1987)

خطوط كنتور 

وتظليل بلون 

رمادي، رموز 

وخطوط

خطوط زرقاء 

ورموز

اأمناط باللون 

الأحمر وخرائط 

م�صتقلة

غريحمدد

رموز باألوان 

الأحمر والأ�صود

األوان

5

AGRG 
(De 

Graaff et al., 
1987)

خطوط كنتور 

بلون رمادي 

ورموز، اأ�صهم، 

واأ�صكال 

للمنحدرات

خطوط ، 

م�صاحات، 

رموز، اأمناط 

باللون الأزرق

رموز ملونةغري حمددخرائط م�صتقلة

اأحدث العمليات 

الچيومورفولوچية 

فقط

6
Western Alps 
(Nicod, 1988)

خطوط كنتور 

�صوداء اللون

خطوط زرقاء 

ورموز

تظليل باللون 

الأ�صفر لأنواع 

ال�صخور

خطوط �صوداء 

و�صفراء ورموز

خطوط ملونة 

ورموز

حمددة جزئيا 

مع خ�صائ�س 

ال�صخور

7

Italy
(Bartolini et 

al., 1986) خطوط كنتور

بلون رمادي، 

ته�صريات ، 

رموز خطية 

للحافات

خطوط ، 

م�صاحات، رموز 

واأمناط باللونني 

الأزرق والأ�صود

األوان وتظليلت 

ون�صو�س 

مكتوبه مرتبطة 

بقطاعات

خطوط باللون 

البني ورموز 

وخرائط 

م�صتقلة

ظلل ملونة 

ورموز

ظلل متدرجة 

ورموز

8

(Gustavsson, 
M. et al.,

2006)

رموز وحروف 

تعرب عن 

التكوينات 

الچيولوچية

خطوط حمراء 

اللون ورموز

رموز ملونة

حروف ملونة 

ورموز

After : Gustavsson et al., 2006
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3- أنواع الخرائط الچيومورفولوچية:
نوعني  اإىل  الچيومورفولوچية  اخلرائط  تنق�سم 

رئي�سيني هما:

 Basic األساسية  الچيومورفولوچية  الخرائط   1-3
:geomorphological maps

وهي عبارة عن خرائط ت�صتمل على جمموعة من الرموز 

للتعبري على مظاهر �صطح الأر�س  والعلمات الإ�صطلحية 

اجلوية  ال�صور  وتف�صري  امليدانية  امللحظات  من  وت�صتمد 

والغطاء  والرتبة  والچيولوچية  الكنتورية  اخلرائط  وحتليل 

اخلرائط  تهتم  وقد  وغريها.  الأر�س  واإ�صتخدام  النباتي 

مفهومني  لأحد  روؤية  بتقدمي  الأ�صا�صية  الچيومورفولوچية 

ملظاهر  تطورية  خرائط  ر�صم  هو  اأولهما  چيومورفولوچيني 

Morpho- الچيولوچي  تاريخها  خلل  الأر�س  �صطح 

evolution maps ، وهي التي يطلق عليها خرائط التطور 
خرائط  مثل   ،  Chronological maps الچيومورفولوچي 

اأو خرائط تطور  تطور دلتا نهر النيل خلل الزمن الرابع ، 

املفهوم  اأما   . املناخي  التغري  نتيجة  ال�صواحل  خطوط  �صكل 

 Morphodynamic  الثاين فهو اخلرائط املورفوديناميكية

ال�صطحية  العوامل  دور  وت�صمل  الأر�صية  للأ�صكال      maps
امل�صاهمة   surface geodynamics present احلالية 

الأر�صية  احلركات  تاأثري  مثل  الأر�صي،  املظهر  ت�صكيل  فى 

الرملية،  الكثبان  وحركة  الأر�صية  والإنزلقات  والربكنة 

املظهر  تعديل  يف  الب�صرية  الأن�صطة  تاأثري  على  ت�صتمل  كما 

الأر�صي، ويختار الباحث اأحد هذين املفهومني وفقا لطبيعة 

.)Verstappen, 1977(  منطقة درا�صته

اإلشتقاقيــة  الچيومورفولوچيــة  الخرائـط   2-3
:Derivative geomorphological maps

التحليل  من  اإ�صتنباطها  يتم  اخلرائط  من  جمموعة  هي 

املكاين للخرائط الچيومورفولوچية الأ�صا�صية ، مثل التجميع 

وفقا   ، جمموعات  يف  وت�صنيفها  الأر�صية  للأ�صكال  النوعي 

للعمليات اأو العوامل الچيومورفولوچية امل�صئولة عن ت�صكيلها ، 

مثل خرائط الأخطار الچيومورفولوچية، وخرائط الإنزلقات 

للإنبثاقات  خرائط  الفي�صانات،  خرائط  اأو   ، الأر�صية 

 .)Panizza, 1973( الربكانية ، اأو الت�صونامي وغريها

4- مقايس الخرائط الچيومورفولوچية:
كبري  مدى  يف  الچيومورفولوچية  الأ�صكال  اأبعاد  تتباين 

 كم2(  للأ�صكال 
7

يرتاوح بني اآلف الكيلومرتات املربعة )10 

الأر�صية كبرية امل�صاحة مثل القارات واأحوا�س املحيطات، و 

 كم2( للظاهرات الدقيقة مثل ثلوم 
8-

ب�صعة �صنتيمرتات )10

وتنق�صم  التماوج،  وعلمات  الأر�س  ب�صطح  اجلليد  اإحتكاك 

الأ�صكال  لأبعاد  وفقا  اجليومورفولوجية  اخلرائط  مقايي�س 

الأر�صية التي متثلها والفرتات الزمنية اللزمة لتكونها اإىل 

 :)Baker, 1986(  الأنواع التالية

:  Small-scale maps 4-1 خرائط صغيرة المقياس
مثل   ، امل�صاحة  الكبرية  الچيومورفولوچية  الأ�صكال  متثل 

ر�صـــــمها  ومقيـــا�س  التكتونية  والأحوا�س  اجلبلية  ال�صل�صل 

.  1000,000  :1 >

 Meso-scale المقياس  متوسطة  خرائط   2-4
: maps

املتو�صطة  الأر�صية  الأ�صكال  متثيل  يف  ت�صتخدم  وهي 

امل�صاحة مثل اأجزاء من النظم النهرية ، وال�صواحل وغريها، 

ويتفاوت مقيا�س ر�صمها بني 1: 100,000 و 1: 1000,000 .

: Micro-scale maps 4-3 خرائط كبيرة المقياس
الچيومورفولوچية  الظاهرات  متثيل  يف  ت�صتخدم  وهي 

اأو   ، رملي  كثيب   ، بحرية  م�صطبة  مثل  الأبعاد  ال�صغرية 

خمروط ه�صيم و مقيا�س ر�صمها > 1: 100,000.

5- التخريط الچيومورفولوچى التفصيلى :
القرن  من  الأخري  الربع  خلل  الباحثني  اإهتمام  زاد 

الأر�س  �صطح  ملظاهر  التف�صيلي  بالتخريط  الع�صرين 

 Cooke and( 10000 : 1مبقايي�س ترتاوح بني 1 : 5000 و

 Kienholz,(  اأنتج كل من ،  كما   )Doornkamp ,1990
 1978; Seijmonsbergen et al., 1988, 1992; van
خرائط چيومورفولوچية تف�صيلية   )Westen et al., 1999
اأوخرائط تطبيقية ، مثل خرائط الأخطار الطبيعية اأواملوارد 

ت�صييد  اأغرا�س  اإىل  اإ�صافة  البيئي،  اأوالتخطيط  الطبيعية 

اإل   ، ال�صدود  بناء  اأو  ال�صواطئ  حلماية  الهند�صية  املن�صئات 

الظاهرات  بتوقيع  لي�صمح  اخلرائط  هذه  ر�صم  مقايي�س  اأن 
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وهي   ،  Micro geomorphological features الدقيقة 

 ، �صنتيمرتات  عدة  اأبعادها  لتتعدى  التي  الظاهرات  تلك 

ولذلك يقرتح البحث احلايل اأ�صلوبا يتميز بالب�صاطة والدقة 

توقيع  عملية  يف  املربعات  �صبكات  با�صتخدام  واحد  اآن  يف 

الظاهرات ميدانيا.

التخريط  فى  وأستخدامها  المربعات  شبكات   -6
الچيومورفولوچى التفصيلى :

اإن�صاء  يف  املربعات  �صبكات  اإ�صتخدام  فكرة  تتلخ�س 

التحكم  على  ت�صاعد  كو�صيلة   Grid mapping اخلرائط  

باأبعادها  الظاهرات  وتوقيع   ، اخلرائط  ر�صم  مقايي�س  فى 

واإل حتولت   ، الر�صم بدون �صابط  اأكرب من  احلقيقية بدقة 

اإىل ر�صم تخطيطي Sketch مب�صط.

6-1 لمحة تاريخية:
اأ�صلوب  اأ�صتخدام  الع�صرين  القرن  ت�صعينيات  خلل  بداأ 

التخريط التف�صيلي ب�صبكات املربعات لإنتاج خرائط تف�صيلية 

"الكارن  ظاهرة  وخا�صة  الدقيقة  الكار�صتية  الإذابة  لأ�صكال 

"Karren ، والأ�صكال الأر�صية الدقيقة املرتبطة بها، مبقيا�س 
ر�صم 1: 20 , 1: 10 يف النم�صا) Veress, 1995( �صكل )1(.

 Totes يف منطقة " Karrenfield صكل )1( خريطة چيومورفولوچية تف�صيلية "حلقل من الكارن�

)After: Gines et al.,2009( يف النم�صا  Gebirge
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6-2 تركيب شبكات المربعات:
اأو  اخل�صب  من  مربعات  هيئة  على  ال�صبكات  هذه  ت�صنع 

بني  الإجمايل  �صلعها  طول  يتفاوت   ، احلبال  اأو  الأمونيوم 

مرتين و ثلثة اأمتار �صورة )1( ، ويتوقف طول �صلع املربع 

املطلوبة  اخلريطة  ر�صم  مقيا�س  ح�صب  ال�صبكة  يف  الواحد 

�صبكة  اإ�صتخدام  حالة  ففي  متثلها،  التي  الظاهرات  واأبعاد 

من الربعات طول �صلع كل مربع منها 20 �صم والتوقيع على 

الورق مبربعات �صول �صلع كل منها 1�صم ، تنتج لنا خرائط 

بطول  مربعات  �صبكة  اأ�صتخدمنا  اإذا  اأما   ،  20  :1 مبقيا�س 

�صلع 10 �صم للتوقيع على نف�س الورق ، تنتج لنا خرائط اأكرث 

تف�صيل مبقيا�س 1: 10 وهكذا .   

�صورة )1( �صبكة مربعات م�صنوعة من الإلومنيوم واحلبال 

بطول �صلع للمربع الواحد20�صم اأ�صتخدمت فى قيا�س 

معدلت تاآكل حفر الإذابة، ومعدلت تبقي قمم وبروزات 

الإذابة على م�صطبة بحرية الن�صاأة من الأحجار اجلريية 

يف منطقة راأ�س احلكمة، بهدف درا�صة معدل تطور هذه 

امل�صطبة )ت�صوير الباحث يف اأغ�صط�س 2012(  

6-3   أغراض إستخدام التخريط بالشبكات :
 Grid بال�صبكات  التخريط  اأ�صلوب  اإ�صتخدام  ميكن 

اخلرائط  لر�صم  اإ�صافة  التالية  الأغرا�س  يف   mapping
التف�صيلية للأ�صكال الدقيقة : 

الدقيقة  الأر�سية  الأ�سكال  كثافة  معدلت  ح�ساب   1-3-6

الربكانية  الأ�صكال  مثل   للمربعات  امل�ساحية  الوحدات  يف 

الربكانية  احلمم  يف  الغازات  اإنحبا�س  فجوات   ، الدقيقة 

وحزوز  حفر   ، النحل  خليا   ، التافوين  فجوات   ، املت�صلبة 

وقنوات الإذابة ، القمم والربوزات املتبقية عن فعل الإذابة، 

الكارن karren ، فعل ال�صقيع، الت�صققات الطينية، علمات 

املد  تيارات  اأو  اجلارية  املياه  اأو  بالرياح  املتكونة  التماوج 

الإحتكاك  واأ�صكال   ، التذرية  وحفر  الربي  حفر   ، واجلزر 

الطولية،  والثلوم  وال�صقوق  واحلزوز  اخلدو�س  مثل  باجلليد 

ومتوجات اأوجيف اجلليدية وغريها.

الچيومورفولوچية  الأ�سكال  تاآكل  قيا�س معدلت   2-3-6

الدقيقة يف الوحدات امل�ساحية، مثل حفر التجوية باأنواعها 

املختلفة وحزوز الربي والإحتكاك، �صواء الناجتة عن  املياه 

اجلارية اأو فعل الرياح اأو حركة الأمواج اأو الإذابة الكار�صتية 

اأو حركة اجلليد.

ح�ساب معدلت تطور �سكل �سطح الأر�س ودرجة   3-3-6

امل�صاطب  مثل  اأ�ستوائه،  ومدى  ووعورتها  ت�سر�سها 

البحرية، واأ�صطح التعرية، وال�صهول التحاتية. 

على  وتوقيعها  الغارقة  للأثار  الأر�سى  امل�سح   4-3-6

اخلرائط راجع �سورة )2(

 �صورة )2(  اإ�صتخدام �صبكات املربعات فى توقيع الأثار 

الغارقة على اخلرائط

الخاتمة :
ن�صتخل�س مما �صبق اأن اأ�صلوب التخريط الچيومورفولوچى 

خرائط  اإن�صاء  على  اأ�صتخدامه  يقت�صر  ل  بال�صبكات، 

امليدانى للأ�صكال  للتوقيع  املقيا�س  چيومورفولوچية مربوطة 

اأي�صا  ي�صاعد  واإمنا   ،  Micro features الدقيقة  الأر�صية 

اأبعاد هذه الظاهرات، وح�صاب كثافتها، ومعدلت  يف قيا�س 

تطورها الچيومورفولوچى.
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