آشنایی با ژئوهورفولوژی ،علن شکل شناسی زهین
ػلن جغرافیب 1ثِ دٍ دظتِ جغرافیبی اًعبًی ٍ 2جغرافیبی عجیؼی 3تمعین هیؼَد وِ شئَهَرفَلَشی از ؼبخِّبی
جرافیبی عجیؼی هیثبؼد.
شئَهَرفَلَشی ػلن ؼٌبظبیی اؼىبل ًبّوَاریْبی زهیي اظت ،ایي ٍاشُ از زثبى یًَبًی گرفتِ ؼدُ ٍ از ظِ جس  Geثِ

هؼٌی زهیي  Morphe ،ثِ هؼٌی ؼىل ٍ  Logosثِ هؼٌی داًػ یبؼٌبخت ترویت یبفتِ اظت وِ ثِ هغبلؼِ ػلوی
ٍیصگیْبی ٌّدظی ظغح زهیي هیپردازد.
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اگر چِ ایي اصغالح ػوَهبً ثِ آى دظتِ از ؼىلْبی زهیي هحدٍد هی ؼَد وِ در ظغح دریب یب در ثبالتر از ظغح
دریب تَظؼِ یبفتِ اًدّ ،وِ ٍیصگیْب یب جٌجِ ّبی ظغحی هؽترن ثیي لؽر جبهد زهیيّ ،یدرٍظفر(آة ورُ) ٍ
اتوعفعر را در ثر هی گیرد.
در شئَهَرفَلَشی ًِ ،تٌْب ؼىلّبی ظغحی لبرُ ّب ٍ هٌبعك حبؼیِ آًْب ،ثلىِ ؼىلْبی وف دریبّب ًیس ثررظی
هیؼًَد .ثؼالٍُ هؽبّدُ ظغح هبُ ٍ هریخ ٍ دیگر ظیبرُ ّب ظجت ؼد وِ شئَهَرفَلَشی ثِ ثررظی جٌجِ ّبی خبرد
از ظغح زهیي ًیس ثپردازد.

شئَهَرفَلَشی جدیدد ثیؽدتر هجتٌدی ثدر همبیعدِ
ظیعتوبتیه اؼدىبل ًبّوَاریْدب ٍ ًْؽدتِّدبیی
اظت وِ هَجت تؼیدیي ظدي آًْدب هدیگدردد ٍ
ّوچٌیي تؼییي اؼىبل اٍلیِ ٍ اصلی ًبّوَاریْدب
ٍ ثددددبالخرُ ؼٌبظددددبیی فرآیٌدددددّب ٍ هحددددیظ
هَرفَولیوبتیدده ٌّگددبهی وددِ ًبّوَاریْددب را
ثَجددَد آٍردُاًددد ،هددَرد تَجددِ هددیثبؼددد.

ّوچٌیي شئَهَرفَلَشی از هغبلؼبت آهبری ثرای ثررظی اؼىبل ًبّوَاریْدب ثْدرُ هدیگیدرد ٍ ظدؼی دارد در تحدَل
ًبّوَاریْبی زهیي ػلیرغن پیچیدُ ثَدى هعبلِ دیٌبهیه عجیؼدت  ،ظدْن فرآیٌددّبی هتتلدف ًبؼدی از آة ٍ ّدَا ٍ
پَؼػ گیبّی ٍ هبّیت ظٌگْب ٍ ظبخت زهیي ٍ تغییر ؼىلْبی تىتًَیىی ٍ هیراث هراحل اٍلیِ تىبهل را از ًظر دٍر
ًدارد.

ایي ػلن از دیرثبز ثِ ٍظیلِ جغرافی داًبى یًَبًی ثیآًىِ ػٌَاى هؽتصی داؼتِ ثبؼد ؼٌبختِ ؼدُ ثَد ٍ ثؼدّب در
دٍرُ رًعبًط  ،لئًَبردٍ داٍیٌچی ٍ ثرًبرد پبلیعی در گعترغ آى پیػ لدم ؼدًد .لئَرًبردٍ ٍاٍیٌچی در
یبدداؼتّبی خَد از رٍاثظ هْوی وِ ثیي اثؼبد درُّب ٍ رٍدخبًِّب ٍجَد دارد ظتي هیگَید ٍ در لرى ًَزدّن
شئَهَرفَلَشی یىی از ؼبخِّبی ظیعتوبتیه ػلَم هرثَط ثِ زهیي هیگردد.

انواع ژئوهورفولوژی
شئَهَرفَلَشی ظبختوبًی:
شئَهَرفَلَشی ظبختوبًی از هبّیت ظٌگْب ٍ عرز لرار گرفتي آًْب ٍ پدیدُّبیی وِ از ػول تىتًَیه (هبًٌد خویدُ
گیْبی عجمبت ،ؼىعتگیْب ،چیيّب ٍ )...حبصل هیؼَد ،ثحج هیوٌد وِ هیتَاى گفت لعوت ػودُ ؼىل
گیریْبی پَظتِ زهیي ثِ ٍظیلِ ایي ػلن ؼٌبختِ هیؼًَد.
شئَهَرفَلَشی دیٌبهیىی(فرظبیؽی):
گرٍُ دیگر هبًٌد آثْبی جبری  ،ثبد  ،یتچبلْب وِ هَجت وٌدُ وبری ًبّوَاریْب گؽتِ ٍ ون ٍ ثیػ هَجت تتریت
ٍ از ثیي رفتي آًْب هیگردًد ،هغبلؼِ ایي گًَِ ػَاهل  ،شئَهَرفَلَشی فرظبیؽی را تؽىیل هیدّد وِ گبّی ثِ آى
ثب ووی تفبٍت در هؼٌی ػجبرت شئَهَرفَلَشی دٍرُای اعالق هیؼَد.
وبرثرد شئَهَرفَلَشی در اٍایل لرى  19ثَظیلِ هٌْدظیي ّیدرٍلیه وِ هبهَر ایجدبد وبًبلْدبی آثدی ٍ رٍدخبًدِّدب
ثَدًد ،هَرد تَجِ لرار گرفت ٍ شئَهَرفَلَشی دیٌبهیىی ًیس در تٌظین عرحْبی ایوٌی ٍ حفبظت راُّب هَرد تَجدِ
هٌْدظیي ػوراى ًبحیِای ٍالغ ؼد.

ارتباط ژئوهورفولوژی با سایر علوم
ثیي شئَهَرفَلَشی ٍ ظبیر ػلَم ازجولِ خبن ؼٌبظی ّ ،یدرٍلَشی ٍ اوَلَشی ٍ آة ٍ َّا ؼٌبظبیی رٍاثظ ثعدیبر
ًسدیه ٍجَد دارد .زیرا ػَاهل ایي لجیل ػلَم ثیؽتر در ظغح زهیي هَحرًد .ثِ ػالٍُ هغبلؼبت شئَهَرفَلدَشی یده
ًبحیِ ثب داًعتي اعالػبت حبصلِ از ػلَم ذور ؼدُ آظبًتر هیگردد.


در وؽَر فراًعِ شًرال دٍالًَئِ ٍ هبرشری وِ اٍلی تَپَگراف ٍ دیگری زهیي ؼٌبض ثَد ،اؼىبل
والظیه ًبّوَاری شٍرایی را ثب تَجِ ثِ ظبختْبی چیي خَردُ آى ثررظی وردُاًد ٍ در ظبل  1888وتبة
جبلجی تحت ػٌَاى همدهِای ثر شئَهَرفَلَشی ثِ چبح رظبًیدُاًد.



در اتبزًٍی  ،4وؽف لعوتْبی ًیوِ خؽه غرة ثِ پٍَل اجبزُ داد وِ ضوي ثبزثیٌی زهیٌی ویفیت تتریت
رٍدخبًِای را در وبًیَى ولرادٍ تجسیِ ٍ تحلیل وٌدّ ٍ ،وچٌیي شیلجرت 5در ایي زهیٌِ هىبًیسم آثْبی
جبری را تؼییي وردُ ٍ هبن جی ًیس ًمػ آثْبی جبری ظفرُای ؼىل را ثررظی ًوَدُ اظت.



ایي لجیل ثررظیّب ثؼدا ثِ ٍظیلِ ٍیلیبم هَریط داٍیط 6تئَریعیي هؼرٍف تىویل گردیدُ ٍ ًبهجردُ تئَری
هؼرٍف ظیىل فرظبیػ را پیؽٌْبد هیوٌد ٍ ثب ارائِ ایي تئَری  ،شئَهَرفَلَشی ٍارد هرحلِ جدیدی
هیؼَد ٍ داٍیط)دی ٍیط) ؼتصیت ػلوی جْبًی پیدا هیوٌد .
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در ٍالغ ایي ػلن دادُ ّبی ظبیر ػلَم را ثِ صَرتی وبرثردی هد ًظر لرار دادُ تب تصَیری هٌغمی از رًٍد ؼىلگیری
ًبّوَاریْبی زهیي ارائِ دّد .ػلَهی ّوچَى :زهیي ؼٌبظی  -ؼیوی  -فیسیه  -زیعت ؼٌبظی – خبوؽٌبظی – اللین
ؼٌبظی ٍ  ....از جولِ داًؽْبیی ّعتٌد وِ ایي ػلن را در هعیر ارائِ تصَیری ٍاضح از اؼىبل یبری هی رظبًٌد  .ؼبید
ثِ ّویي خبعر اظت وِ ثعیبری از شئَهَرفَلَشیعتْبی ثسري یب ؼیویداى ثَدُ اًد یب زهیي ؼٌبض ٍ یب  .....اهب در
تجییي ؼىل گیری ًبّوَاریْب اجسا ٍ ػٌبصری ًیس هَرد اظتفبدُ ایي ػلن لرار هی گیرد وِ از ایي لجیل اًد:
اللین  -دیٌبهیه درًٍی ٍ ثیرًٍی  -ظبختوبى زهیي ٍ احرات فرظبیؽی ٍ غیرُ وِ ّر ودام ثِ ًحَی ثبػج تخجیت ٍ
تغیر در اؼىبل هی گردًد ٍ ًحَُ احر آًْب در ثعترّبی هتتلف هی تَاًد هتفبٍت ثبؼد .
اّویت ایي داًػ از آًجبظت وِ هی تَاًین ثِ ٍظیلِ آى در هَرد آیٌدُ زهیي لضبٍت وٌین زهیي  ،یؼٌی هىبى
زًدگی ثؽر وِ الزهِ اظتفبدُ ٍ زًدگی درظت در آى در ثرخَرد صحیح ثب آى ٍ ثرًبهِ ریسی ٍ آهبیػ صحیح هی
ثبؼد ٍ ثِ خبعر ّویي اّویت اظت وِ اهرٍزُ ایي داًػ ثِ صَرت رؼتِ ای هعتمل در هدارض ٍ داًؽگبّْبی جْبى
تدریط هیؽَد ٍ ّر رٍز ثر تٌَع ٍ گًَبگًَی ػرصِ ّب ی هغبلؼبتی آى افسٍدُ ؼدُ ٍ یبفتِ ّبی آى ثِ صَرت
وبرثردی هَرد اظتفبدُ ظبیر ػلَم لرار هی گیرد .
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