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ملخص:
ُتعدُّ الدرا�شات امليدانية املخترب احلقيقي للعلوم اجلغرافية، 

يف  حتى  امل�شادر  املتعّددة  واملعلومات  للبيانات  مهمًا  وحقاًل 

هذه  العمل  ورقة  تهدف  االإطار  هذا  يف  الرقمّي.  العهد  ظّل 

اإىل اإبراز اأهمّية الدرا�شات امليدانية كم�شدر مهم للمعطيات 

املخاطر  الإدارة  املحيطة  للبيئة  والرقمية  منها  اخلرائطية 

ب�شفتها   - امليدانية  الدرا�شات  دور  على  ويك�شف  الطبيعية. 

اأر�شية ودلياًل اأ�شا�شيًا - يف التحقيقات والتعديالت احلقلية 

املناهج  اأهم  �شيعر�س  كما  والب�شرية.  الفيزيائية  لالأو�شاط 

التطبيقية  اجليومورفولوجيا  ميادين  يف  املتبعة  العلمية 

واال�شت�شعار عن ُبعد، من خالل عر�س بع�س املناطق كاأمثلة 

املو�شوعية  للخرائط  امليداين  الرفع  مثل  احلاالت،  لدرا�شة 

املناظر  ديناميكية  حتديد  ق�شد  املكانية  البيانات  وجمع 

واإدارة املخاطر الطبيعية. 

الكلمات املفتاحية: الدرا�شات امليدانية، املخاطر الطبيعية، 

العهد الرقمّي، اجليومورفولوجيا، اال�شت�شعار عن ُبعد. 
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Abstract
Field studies are the real laboratory of ge-

ographic sciences, and an important field of 
data and information even under the digital 
age. The aim of the purpose of this work-
ing document is to highlight the importance 
of field studies as an important source of the 
cartographic and digital data of the surround-
ing environment to manage natural hazards, 
and the basis for field investigations and ad-
justments of the physical and human envi-
ronments. The research will present the most 
important scientific approaches in the fields of 
applied geomorphology and remote sensing, 
by presenting some areas as examples of case 
studies, such as field elevation of thematic 
maps and spatial data collection in order to de-
termine landscape dynamics and natural risk 
management. 
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أواًل: مقدمة
اإن اأهم الدرا�شات واالكت�شافات اجلغرافية عرب التاريخ كان 

البابلية،  احل�شارة  من  ابتداء  احلقلية،  املالحظة  م�شدرها 

ومرورا بع�شر االإ�شالم ملعرفة اأهم امل�شالك املوؤدية اإىل مكة 

العرب  رحالة  رجاالتها  واأ�شهر  احلج.  فري�شة  الأداء  املكرمة 

"ابن بطوطة "  الذي قطع رحلته من طنجة اإىل االإ�شكندرية 
و�شوريا  فل�شطني  اإىل  رحل  ثم  وليبيا،  وتون�س  زائرا اجلزائر 

العامل  "املقد�شي"  وكذلك  املنورة.  واملدينة  املكرمة  ومكة 

معلومات  وجمع  عدة  اإ�شالمية  باأقاليم  طاف  الذي  العربي 

مكت�شفني من غري  اإىل  هنا  االإ�شارة  كثرية. وجتدر  جغرافية 

العرب، ومنهم "همبولت" رائد املالحظة والتفح�س الأ�شكال 

�شطح االأر�س، و " ريرت " املعتمد على مبداأ التاأليف والرتابط، 

و"برت�شون" وغريهم كثريون )م�شر، 2011(.

اأن علوم اجلغرافية الطبيعية  ومما ال يخفى على املهتمني 

من  يتجزاأ  ال  جزء  خ�شو�شا،  واجليومورفولوجيا  عموما 

واجليولوجيا(.  واجليوفيزياء  )اجليوديزياء  االأر�س  علوم 

للتكوينات  البرتوغرافية  والطبيعة  البنية  يبني  فاجليولوجي 

الخ...،  طبقاتها  وميل  متو�شعها  ونظام  الرتبة  حتت 

واجليوفيزيائي يركز على درا�شة خبايا القوى الداخلية التي 

مثل  ال�شطح،  ت�شكيل  يف  اأثرها  وبيان  االأر�س،  باطن  ت�شكن 

منها  بقيا�شات،  يقوم  اجليوديزي  بينما  والرباكني،  الزالزل 

املثال ال احل�شر- حتديد مواقع نقاط معلومة  - على �شبيل 

على �شطح االأر�س وارتفاعاتها. اأما املتخ�ش�س يف الدرا�شات 

من  يكت�شب  التي  منها،  االأ�شا�شية  �شواء  اجليومورفولوجية- 

التي  التطبيقية  اأو  الالزمة،  العلمية  املعرفة  الباحث  خاللها 

ت�شهم يف حل امل�شاكل البيئية التي تواجهها املجتمعات- فمن 

جممل  عن  الناجتة  االأ�شكال  تعرية  درا�شة  اهتماماته  بني 

على  مالحمها  اإعداد  عن  امل�شوؤولة  التكتونية  احلركات 

م�شتوى حملي واإقليمي، معتمدا على الروا�شب ال�شطحية التي 

تغطي املظاهر الت�شاري�شية، حيث توفر معلومات عن القوى 

اأن  ذلك  االأر�س،  جيومورفولوجية  عن  امل�شوؤولة  والعمليات 

وجود طبقات عدم التوافق يك�شف اأهم مراحل كيفية الت�شكل 

.)Thomas, 2011 ; Tricart, 1978(

و�شل  همزة  متثل  اجليومورفولوجيا  اأن  القول  وميكن 

الذكر.  ال�شابقة  االأر�س  وعلوم  الفيزيائية  اجلغرافيا  بني 

امليدانية  الدرا�شات  مناهج  اختلفت  فقد  االإطار،  هذا  ويف 

الكال�شيكية  اجلغرافيا  بني  ع�شر  التا�شع  القرن  نهاية  منذ 

الو�شائل  يف  التنوع  اإىل  ذلك  ويرجع  احلديثة،  واجلغرافيا 

احلقلي  العمل  نظرة  تطور  واإىل  امل�شتخدمة،  والتقنيات 

وفل�شفتها )�شكل 1(. فقد اأعطت اجلغرافيا املعا�شرة مكانا 

مهما للعلوم الطبيعية واملظاهر الفيزيائية، وحتليل االأ�شكال 

والتكوينات النباتية خ�شو�شا، وهي املجاالت التي تكون فيها 

املالحظة املبا�شرة للميدان �شرورية وال ميكن اال�شتغناء عنها 

.)Claval, 2013 ; Coque, 2002(

للعلوم  احلقيقي  املخترب  امليدانية  الدرا�شات  وُتعد 

اجلغرافية مبختلف املقايي�س املحلية منها واالإقليمية، وحقال 

مهما للبيانات واملعلومات املتعّددة امل�شادر حتى يف ظل العهد 

الرقمي، وهو ما يغفل عنه عدد مهم من الباحثني اجُلدد يف 

العامل العربي. ويف هذا االإطار يهدف البحث اإىل اإبراز اأهمية 

الكرتوغرافية  للمعطيات  مهم  كم�شدر  امليدانية  الدرا�شات 

الدرا�شات  دور  على  ويك�شف  املحيطة،  للبيئة  والرقمية  منها 

اأ�شا�شيا - يف التحقيقات  اأر�شية ودليال  امليدانية - ب�شفتها 

 Petre(والب�شرية الفيزيائية  لالأو�شاط  احلقلية  والتعديالت 

العلمية املتبعة  اأهم املناهج  et al., 2012( . كما �شيعر�س 
يف ميادين اجليومورفولوجيا التطبيقية واال�شت�شعار عن ُبعد، 

وعلى  حالة،  لدرا�شة  اأمثلة  املناطق  بع�س  عر�س  خالل  من 

املو�شوعية  للخرائط  امليداين  الرفع  ذكر  ميكن  املثال  �شبيل 

املناظر.  ديناميكية  حتديد  ق�شد  املكانية،  البيانات  وجمع 

البحوث  توؤديه  الذي  الدور  اإبراز  يف  ت�شهم  الورقة  وهذه 

املرتبطة  بعد،  عن  اال�شت�شعار  وبيانات  اجليومورفولوجية 

واإدارتها،  الطبيعية  االأو�شاط  تهيئة  يف  امليدانية  بالدرا�شات 

للمخاطر، وخدمة  الهند�شية، جتنبا  للم�شاريع  �شليم  الجناز 

للبيئة واملجتمع.
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�شكل 1. اأهمية علم اجليومورفولوجيا وتطوره                              مع التعديل

ثانيًا: أسس الدراسة الميدانية: لماذا الميدان )الحقل(؟
احلقل دليل على احلقيقة التي يجب اأن تثبت، حيث ت�شمن 

املمار�شة امليدانية �شحة املالحظات، ولكنها تتطلب اإمكانيات 

من  فتحد  وو�شائلها،  اأهدافها  بح�شب  وقتا  وت�شتغرق  وعتاد 

اإمكانات عمل الفرد. ذلك اأن الكثري ي�شعون اإىل جتنب هذه 

القيود ويف�شلون ا�شتغالل ال�شهادات التي يجمعها اآخرون يف 

ميدان علوم املالحظة. وامليدان لي�س م�شدرا جلمع البيانات 

املتخ�ش�س  معلومات  وقائعية  �شحة  �شمان  هو  بل  فح�شب، 

واملهتم بذلك. وهو املنبع ال ميكن تعوي�شه باأي م�شدر اآخر.

الع�شوائي  التجان�س  عن  ينتج  ال  اجلغرايف  الواقع  اإن 

للبيانات، وال ي�شاوي جممل ما ميكن مالحظته عند نقطة ما 

الن�شق والتنظيم  اأو يف منطقة، بل يجب ت�شليط ال�شوء على 

يف املناظر الطبيعية. الأنه ودون اخلربة يف هذا املجال، فاإن 

احلقلية،  احلقائق  من  به  ي�شتهان  ال  جزءا  يفقد  اجلغرايف 

التي لي�شت جمرد الذكاء، ولكن احلد�س واحل�شا�شية والذوق 

العامل  يف  النوعي  التمييز  اأ�شا�س  كلها  وهي  اجلمال،  وعلم 

.)Claval, 2013(

اأدوات  اأهم  من  امليدانية  الرحالت  تعد  االإطار،  هذا  ويف 

التعليم والبحث اجلامعي للطالب واالأ�شتاذ، لتنمية القدرات 

والوقوف  والتاأويل،  والتف�شري  والتحليل  باملالحظة  اخلا�شة 

والب�شرية،  منها  الطبيعية  اجلغرافية  الظواهر  على  حقليا 

وجمع البيانات با�شتخدام و�شائل امليدان متمثلة يف "خرائط، 

ال�شمولية  النظرة  على  والرتكيز  اأجهزة"،  ف�شائية،  مرئيات 

اجلغرافيا:  يف  التحليل  م�شتويات  اأهم  معرفة  مع  للو�شط، 

االإقليمي واملحلي وم�شتوى الظاهرة )�شكل 2 و3(.

ومن ال�شروري التخطيط للدرا�شة امليدانية قبل اجنازها، 

لتحقيق االأهداف باأقل جهد واأدنى تكلفة واأعلى مردود. ومن 

بني االأمور التي يجب مراعاتها مايلي ذكره:

- حتديد م�شكلة الدرا�شة واأهدافها.

-  اختيار منطقة البحث وفق معايري طبيعية وب�شرية حمددة 

م�شبقا.

- توفر التباين االإقليمي للظواهر: طبوغرافيا وجيولوجيا.

- زيارة اأولية للمنطقة ومعرفة تف�شيلية لها.

وتوفري  امليدانية  للزيارات  املنا�شب  الوقت  اختيار   -

م�شتلزماتها.

وجتدر االإ�شارة اإىل اأنه قبل اخلروج اإىل احلقل يبداأ العمل 

للخريطة  تف�شيلية  ودرا�شة  مكتبي  ببحث  اجليومورفولوجي 

املنطقة،  موقع  تربز  مبقدمة  )الكنتورية(،  الطبوغرافية 

املف�شرة  والعوامل  اإليها،  املنتمية  الت�شاري�شية  املجموعات 

)Coque, 2002(
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للظواهر وعالقات التفاعل، وحتديد الوحدات الطبوغرافية 

وامتدادها  )موقعها  وال�شهول  واله�شاب  اجلبال    : الكربى 

ال�شخرية  واحلافات  واجتاهاتها،  واأنواعها  وارتفاعاتها 

واأنواع  جتزوؤها  ومدى  ال�شفوح  وطول  القمم،  واأنواع  و�شكلها 

االنحدارات و�شكلها وحدتها، واملحدبات واملقعرات والنتوءات 

كثافتها  حيث:  من  املائية  وال�شبكة  وامل�شاطب  واجلروف، 

تق�شيم  و�شعتها، وخطوط  و�شيقها وعمقها  وتوقيتها  واأنوعها 

نوعه،   : النباتي  والغطاء  الهيدرولوجية(  واالأحوا�س  املياه 

وكثافته...، وغريها.

ومن ال�شروري ر�شم مقاطع طبوغرافية تغطي اأهم املعامل 

اجليومورفولوجية ولالإجابة على بع�س الت�شاوؤالت امليدانية.

يحتوي  الذي  امليدانية  الزيارة  منوذج  يخ�س  فيما  واأما 

على  فيكون  املطلوبة،  الوثائق  جميع  مع  لذلك،  دليل  على 

ظواهر  واختيار  عليها  للتعرف  املنطقة  بتفقد  يبداأ  مراحل، 

واملرئيات  اجلوية  ال�شور  مع  الواقع  ومقارنة  للم�شح،  معينة 

املطلوبة،  احلقلية  اخلرائط  اجناز  ذلك  ويلي  الف�شائية. 

على  اجنازه  مت  ما  ومراجعة  ال�شطح،  عنا�شر  باإ�شقاط 

التكوينات  ودرا�شة  املو�شوعية،  واخلرائط  اجلوية  الوثائق 

مع  تو�شعها،  ونظام  �شمكها،  طبيعتها،  ناحية  من  ال�شطحية 

اأ�ش�س  وفق  الرتبة  من  عينات  واأخذ  ميدانية  جتارب  اإجراء 

)�شكل  لها  الالزمة  املعملية  التحاليل  الإجراء  معروفة  علمية 

ت�شجيل  دفرت  ومراجعة  النواق�س  وا�شتكمال  و3(،  2ذ، 

مهمة  واأداة  ميدانيا  �شجال  يعترب  االأخري  وهذا  املالحظات. 

 Marengo, 2013 in( جدا للباحث طوال م�شواره احلقلي

ي�شمح  اإذ  امليدانية،  املواد  من  نوع  وهو   .)Alaimo, 2012
التفا�شيل،  كل  عليه  م�شجال  املنجز،  للعمل  اليومي  بالر�شد 

وحتى االأقل اأهمية، حيث ميكن اأن يرثي البحث الحقا باأفكار 

وروؤى جديدة.

�شكل 2. عمليات جيومورفولوجية تعترب درا�شتها حقليا اأ�شا�س اإدارة �شليمة للمخاطر واالأو�شاط الطبيعية:

http://( :اأ: تدهور االأرا�شي وتعرية باالأخاديد )منطقة ال�شواقي بال�شمال اجلزائري، امل�شدر: الباحث 2005(، ب: حركة االأرا�شي وانزالق املواد )امل�شدر

A9omorphologie%sadekgat.blogspot.com/search/label/g%C3، ت: خماطر الكار�شت )و�شط بلجيكا، امل�شدر: الزيارات احلقلية لق�شم اجلغرافيا، جامعة 
لييج(، ث: جتوية فيزيائية وكيميائية )حرة ك�شف باأعايل مقلع طمية باململكة العربية ال�شعودية، امل�شدر Daoudi et al., 2018 : (، ج: ذوبان االأمالح ي�شهل ن�شاأة 

 GPS االأخاديد )منطقة ال�شواقي، امل�شدر: الباحث 2005(، ح: تاآكل ال�شطح )حرة ك�شف باأعايل مقلع طمية، امل�شدر                              (، خ: قيا�شات بــ

)منطقة ال�شواقي، امل�شدر: الباحث 2005(، د: قيا�شات هيدرولوجية )وادي ي�شر بال�شمال اجلزائري، امل�شدر: الباحث 2005( ، ذ: اأخذ عينات من الر�شوبيات 

Daoudi et al., 2018)مقلع طمية، امل�شدر:                               (

Daoudi et al., 2018
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ال�شكل 3. من الت�شوير احلقلي اإىل الرتميز الثنائي للتعرية االأخدودية )داودي، 2017 مع التعديل( 

ثالثًا: طرائق البحوث الجيومورفولوجية: 
النمذجة الرياضية أُْنموذجًا

كمية  طرائق  عدة  على  اجليومورفولوجية  البحوث  تعتمد 

منها:   ، واأ�شراره  امليدان  معلومات  لك�شف  عدة  وكيفية 

بيانات  على  للح�شول  وهيدرولوجية  مناخية  حمطات  اإقامة 

متيورولوجية، وطرائق علم الر�شوبيات ملعرفة ظروف التعرية 

من نحت، ونقل، وتر�شيب، وطرائق حرارية ملعرفة خ�شائ�س 

وجيوفيزيائية  جيوديزية  وطرائق  وتطوره،  ال�شطح  حرارة 

خا�شة  نقاط  لتحديد  االأوىل  البحث،  مقدمة  يف  ذكر  كما 

مواد  حركة  مقدار  ومعرفة  اخلرائط  واجناز  بالقيا�شات، 

ومظاهر ال�شطح. اأما الثانية فلمعرفة اخل�شائ�س الفيزيائية 

انتقال  و�شرعة  مقاومتها   حيث  من  ال�شطحية  حتت  للمواد 

املطلق  التاريخ  ملعرفة  اأما  عربها.  االهتزازية  االأمواج 

االأرا�شي  وزحف  املواد  لالأحداث اجليومورفولوجية، كحركة 

مثال، فيتم ا�شتخدام كربون 14، تاأريخ التكوينات ال�شطحية 

مقاربة  منها:  خمتلفة  ومقايي�س  متنوعة  واأ�شاليب  والنباتات 

مورفومرتية،  ومنذجة.

Battiau- ; 2002 ,Allison ; 2001 ,Oya ; 1991 ,Alexander(
.)2013 ,.Mercier et al ; 2002 ,Queney

ويف هذا االإطار يعترب ا�شتخدام املوؤ�شرات اجليومورفولوجية 

يف  واملناخية  البيئية  التغريات  لتحليل  االأ�شا�س  القاعدة 

التطبيقات،  من  العديد  مع  وتف�شريها،  واحلا�شر  املا�شي 

الطبيعية  املخاطر  واإدارة  املوارد  جمال  يف  وال�شيما 

)�شكل4(. اأما الطريقتان االأخريتان، فتتمثالن يف اخلريطة 

�شوف  اللتان  وهما  بعد،  عن  واال�شت�شعار  اجليومورفولوجية 

ياأتي احلديث عنهما الحقا )SSGm, 2009(. فعلى �شبيل 

املثال، ترتكز منذجة التعرية االأخدودية على حتديد املتغريات 

املتحكمة فيها، والتي يتم ح�شابها من م�شادر مكانية عدة، 

الجناز  احلقلية  القيا�شات  اخل�شو�س-  وجه  على   - منها 

قاعدة البيانات، بتطبيق التحليل العاملي لعدد من املوؤ�شرات 

االإح�شائية منها اأحادية املتغري ومتعددة املتغريات )�شكل4(. 

وجود  بني  للعالقة  املبا�شر  التحديد  اأ�شاليب  بني  ومن 

وانعدام االأخاديد من ناحية واملتغريات البيئية املتحكمة فيها 

اللوجي�شتي  االنحدار  منوذج  ذكر  ميكن  اأخرى،  ناحية  من 

ا�شتخداما  االأكرث   )Regression Logistic Model(
من  يتيحه  ملا  املائية،  التعرية  ميدان  يف  الراهن  الوقت  يف 

ومعاجلتهما  والكيفية  الكمية  املتغريات  درا�شة  يف  مرونة 
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�شكل 4. منذجة التعرية االأخدودية التي تعتمد على عدة متغريات منها البيانات احلقلية  

املتخ�ش�شة  االإح�شائية  بالربامج  اال�شتعانة  مع  ب�شهولة، 

 Dewitte  et al., 2015 ; Daoudi, 2008 ; Van Den
 Eeckhaut et al., 2006; Ayalew and Yamagishi,
 2005; Lee, 2005 ; Martinez-Casasnovas et al.,
 )2004; Meyer and Martinez-Casasnovas, 1999
ومما جتدر االإ�شارة اإليه �شرورة الرجوع اإىل امليدان الإجراء 

التحقيقات وتثبيت النموذج املنجز واملطبق يف الدرا�شة.

رابعًا: الجيومورفولوجيا واالستشعار عن بعد: 
تكامل نحو انجاز الخريطة الجيومورفولوجية

تعد بيانات اال�شت�شعار عن بعد امل�شدر االأ�شا�س يف الدرا�شات 

الو�شول  ي�شعب  التي  املناطق  خا�شة  اجليومورفولوجية، 

مناذج  واجناز  مو�شوعية  خرائط  اإعداد  اأجل  من  اإليها، 

اجليومورفولوجيا  وترتبط   .)5 )�شكل  الرقمية  االرتفاعات 

واال�شت�شعار عن بعد ارتباطا وثيقا من خالل متغريات النظم 

البيئية: اأ�شكال ال�شطح، والطبيعة ال�شخرية، وعنا�شر املناخ، 

من  املمكنة  تفاعالتها  وجممل  والزمن  احلية،  والكائنات 

هيدروجيومورفولوجيا، وتغريات تغطية االأر�س، وعالقة بيئة 

التكوينات ال�شطحية باملناظر الطبيعية.

  

وت�شكل ال�شور اجلوية واملرئيات الف�شائية اأداة قوية لتعديل 

الدقة املكانية، واإجراء م�شح على نطاق وا�شع، مما يجعل من 

املمكن التحقيق يف البيانات واملعلومات التي مل يتم اختبارها 

�شابقا. وميكن القول اأنه من بني وظائف اال�شت�شعار عن بعد 

هو حتويل ونقل اجليومورفولوجيا اإىل اأكرث عاملية، ملا يقدمه 

مكانية  بدقة  املتجددة  لبياناته  جديدة،  وتطبيقات  روؤى  من 

.)Slaymaker, 2001( من متو�شطة اإىل عالية
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�شكل 5. منذجة البيانات الطبوغرافية حل�شاب املتغريات اجليومورفولوجية )داودي، 2017 مع التعديل(

متثيليا  اأمنوذجا  اجليومورفولوجية  اخلريطة  وتعترب 

تطورها،  وفهم  الطبيعية   املناظر  لتحليل  ال�شطح،  الأ�شكال 

والتكوينات  وفرتاتها،  اجليومورفولوجية  العمليات  ومعرفة 

ال�شطحية ونتاج ديناميكية املظاهر، اإذ يتطلب اإجنازها بحثا 

لل�شور  رقمية  ومعاجلة  طبوغرافيا،  واأ�شا�شا  ببليوغرافيا، 

وقيا�شات  ميدانيا،  ورفعها  الف�شائية،  واملرئيات  اجلوية 

حقلية، وحتاليل معملية منها: التحليل احلبيبي ملعرفة القوام 

املجهري  والتحليل  والطني،  والطمي  الرمل  ن�شبة  حيث  من 

حلبيبات الرمال لك�شف اأ�شل الرمال وم�شدرها والدينامكية 

الرتبة  وميكانيكية  مائية(،  )ريحية،  تواجدها  على  الغالبة 

ملعرفة حدود قوامها، وبع�س االختبارات اجليوتقنية، الخ... 

)�شكل 6(.

البنيوي،  اإبراز الظاهرات ذات املن�شاأ  واإن حتليلها يتطلب 

بحري،  مائي،  )ريحي،  الديناميكي  املن�شاأ  ذات  والظاهرات 

جليدي(. وميكن االعتماد عليها يف ا�شتخدامات عدة منها: 

التخطيط العمراين، واالإن�شاءات الهند�شية، ودرا�شة النباتات 

والرتب، وحماية االأرا�شي، واإدارة الكوارث الطبيعية، اإلخ... 

)�شكل 7(.
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 �شكل 6. وثائق ومراحل ت�شميم واجناز اخلريطة اجليومورفولوجية

�شكل 7. الديناميكة اجليومورفولوجية يف منطقة بني �شليمان بال�شمال اجلزائري، اأين تظهر خماريط االإن�شباب دليل على التعرية 

املائية الن�شطة، حيث تهدد االأرا�شي الزراعية وخطر على الن�شيج العمراين للمدينة بالطمي الذي يتدفق خا�شة يف فرتات االأمطار، والتي 

اأدت اإىل ت�شكل تكوينات رباعية )تظهر باللون االأخ�شر الداكن والفاحت على ال�شكل 7ج( وتغطي املنخف�س البنيوي ملنطقة بني �شليمان: 

اأ- �شورة ميدانية )امل�شدر: الباحث 2005(، ب- مرئية ف�شائية للقمر ال�شناعي �شبوت4 1998، ج 

Bellatreche,1987متثيل جيومورفولوجي على اأ�شا�س طبوغرايف )امل�شدر:                             (.
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الجناز  الف�شائية  للمرئيات  الرقمية  املعاجلات  بني  ومن 

عدة  لقنوات  امللون  الرتكيب  اجليومورفولوجية:  اخلريطة 

موؤ�شر   : منها  املوؤ�شرات  وح�شاب  خمتلفة،  طيفية  حزم  يف 

والت�شنيف  التغري،  وك�شف  املعادن،  وموؤ�شر  النباتي،  الغطاء 

املوجه وغري املوجه باأ�شاليب متعددة. ويجب االإ�شارة اأن هذه 

وحتقيقا  للميدان،  امل�شبقة  املعرفة  تتطلب  االأخرية  املعاجلة 

النتائج.  اإىل  والو�شول  املعاجلات  �شل�شلة  اإمتام  بعد  حقليا 

ويف هذا االإطار فاإن من اأهم مبادئ املعرفة التحليلية مليدان 

مبداأ  يربز  بعد،  عن  اال�شت�شعار  جمال  يف  اجليومورفولوجيا 

قيا�س الب�شمة الطيفية لل�شخور، بو�شفها و�شيلة مهمة ت�شمح 

ودينامكيتها  وبنيتها  الليتولوجية  الوحدات  خرائط  باإعداد 

)�شكل 8(.

 �شكل 8. خريطة جيومورفولوجية )ميني( ملنطقة جافة يف اجلزائر اعتمادا على مرئية القمر ال�شناعي �شبوت )ي�شار(

بتاريخ 1986/3/10 مقيا�س 300000/1 : يظهر جليا ترجمة مكانية للمرئية الف�شائية اإىل خريطة جيومورفولوجية اعتماد 

على الب�شمة الطيفية ل�شخور الرتاكيب اجليولوجية املتنوعة بني احلديث منها والقدمي، واأهم املظاهر الديناميكية التي تعرب 

عن تطور املنطقة وتغرياتها، منها حافات �شخرية، وكثبان رملية، واأحادير، وخماريط االإن�شباب، وخماريط ركامات ال�شفوح، 

و�شبخة.     امل�شدر: pdf.36-p33/https://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M288  مع التعديل

يات الذي ظهر منذ تطور  ويعد مو�شوع ك�شف ومتييز اخلطِّ

موؤ�شرا  بعد،  عن  باال�شت�شعار  اخلا�شة  الف�شائية  التقنيات 

مهما لتف�شري ظاهرات طبيعية عدة على �شطح االأر�س )�شكل 

9(. ويتوقف و�شوح الرتاكيب اخلطية ومتييزها يف املرئيات 

الف�شائية على الدقة املكانية لل�شورة )اأبعاد البيك�شل( ونوع 

املر�شحات املطبقة واجتاهاتها )داودي، 2015 ب(، ذلك اأن 

يات يعك�س بو�شوح الظواهر االأ�شا�شية امل�شكلة  اختالف اخلطِّ

يف  تتحكم  احلاالت  اأغلب  يف  اأنه  حيث  اجليولوجية،  للبنية 

 Luca(.حتديد نظام الت�شريف، الغطاء النباتي وتغري الرتبة

جيومورفولوجية  تراكيب  يات   اخلطِّ et al., 1988(ومتثل 
ثنائية االأبعاد ت�شري اإىل معامل خطية مرتبطة بظاهرة حتت 

اجليومورفولوجيا  تراكيب  لر�شم  اأ�شا�شا  وتعد  �شطحية. 

االإقليمية ودرا�شة نظامها التكتوين، بداية من الرفع امليداين 

املو�شوعية  اخلرائط  ا�شتخدام  اإىل  واملعلومات  للبيانات 

اال�شتفادة  وتتم  املخربية.  والتحاليل  الف�شائية  واملرئيات 

والهيدروجيولوجية  الهيدرولوجية  الدرا�شات  يف  منها 

واال�شتك�شافات النفطية واملعدنية.
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يات  �شمال جدة اعتمادا على املرئيات الف�شائية بتطبيق مر�شحات باجتاه الغرب: مرئية �شبوت )ميني(   �شكل 9. ك�شف اخلطِّ

ومرئية الند�شات )ي�شار(: تربز البنيات اخلطية االإطار البنيوي الذي هو االأ�شا�س يف حتليل اجليومورفولوجيا البنيوية 

والديناميكية وعالقتها باجلانب اجليولوجي، حيث امليدان هو املرجع يف تاأكيدها وت�شنيفها. )امل�شدر: داودي، 2015 ب(

درا�شة  ذكره،  مت  عما  اأهمية  تقل  ال  التي  امليادين  ومن 

ال�شكانية،  للتجمعات  ف�شاء  بو�شفها  ال�شاحلية،  املناطق 

بثمن.  ر  ُتقدَّ ال  التي  واالإ�شرتاتيجية  البيئية  القيمة  ذات 

اأغلب  �شملت  عاملية  ظاهرة  ال�شاحلية  التعرية  اأ�شبحت  فقد 

�شواطئ امل�شطحات املائية، نتيجة لالرتفاع امل�شجل يف م�شتوى 

امل�شطحات املائية خالل الرباعي، النق�س يف الروا�شب على 

 .  )Paskoff, 2002 ; Ozer, 2003( ال�شواحل  م�شتوى 

فقد اأو�شح  Bird، 1985 اأن 70 % من ال�شواحل ت�شهد عملية 

 Cazes-Duvat,( تاآكل، 20 % م�شتقرة، 10 % يف حالة تقدم

. )2001
اجليومورفولوجية  اخلريطة  تعترب  اخل�شو�س  بهذا 

باالعتماد على امليدان وبيانات اال�شت�شعار عن بعد ومعطيات 

التغريات  لتمثيل  مرجعية  وثيقة  �شابقا،  ذكر  كما  اأخرى 

التي  واالأعماق  ال�شاحل  خط  مورفولوجية  يف  الدينامكية 

ي�شهدها �شريط التما�س بني النظامني مائي-ياب�س. والدرا�شة 

التي يعر�شها ال�شكل 10 تربز عينة الأثر الن�شاط الب�شري على 

املناطق ال�شاحلية، خا�شة منها ذات احل�شا�شية العالية لهذه 

لتفاعل  ال�شاحلي،  التاآكل  ظاهرة  اإىل  باالإ�شافة  التدخالت، 

عدة عوامل، وتراجع يف كميات الروا�شب ب�شبب اإقامة ال�شدود 

والعقوم يف اأحوا�س الت�شريف، التي متنع و�شول الر�شوبيات 

اإىل م�شبات االأودية يف البحر، وهذا ينعك�س �شلبًا على توازن 

)Ammour et al., 2006(. النظام الطبيعي املحلي
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�شكل 10. التعرية ال�شاحلية على م�شتوى م�شب واد ي�شر، �شرق اجلزائر العا�شمة: مت االعتماد على ال�شور اجلوية واملرئيات 

الف�شائية )1958، 1988، 2000( والدرا�شة امليدانية لتتمة بيانات اخلريطة املو�شوعية والتحقيقات بعد جمموعة من 

املعاجلات الرقمية ملعطيات اال�شت�شعار عند بعد. )امل�شدر:                                    مع التعديل(

خامسًا: إدارة المخاطر الطبيعية
لتحديد  فعالة  اأداة  الطبيعية  املخاطر  اإدارة  دورة  تعترب 

املناطق املعر�شة للخطر ومعرفة االآثار االجتماعية وتقييمها 

مع تقدير لالأ�شرار االقت�شادية، وحتليل مدى ه�شا�شة امليدان. 

وتتطلب عملية اإدارة املخاطر الطبيعية حتديد دقيق ملتغريات 

االآثار  وتنبوؤ  االأ�شا�شية،  البيانات  تنظيم  حيث  من  الكارثة 

 Poutrel(التو�شيات واقرتاح  احللول  وتقدمي  وتغرياتها، 

حمورين  العملية  وتت�شمن   .  )et Wasserman, 1977
اأ�شا�شني: اأولهما يتمثل يف التخطيط التفاعلي بني جانب تقني 

بحت، واآخر اإداري، وثانيهما يخ�س التخطيط الت�شاركي الذي 

التقني  وي�شمل اجلانب  اإداري.  و�شق  تقني  فيه جزء  يتداخل 

منذجة  حيث  من  االإدارة  مل�شروع  والتنبوؤ  والتف�شري  الدرا�شة 

)ال�شكل  لذلك  الو�شط  وتعر�س  اخلطر  حدوث  احتمالية 

11(. واأما اجلانب االإداري، فريكز على عملية �شياغة القرار 

احلقلية  واملراقبة  امليدانية  الزيارات  مع  �شليمة،  بطريقة 

اال�شرتاتيجيات،  وو�شع  االآثار،  حتديد  خالل  من  املتوا�شلة، 

جلميع  وامل�شتمرة  الدورية   املراجعة  مع  املتغريات،  وتقييم 

الطبيعية،  الكوارث  باإدارة  ال�شلة  ذات  واخلطط  االأنظمة 

اجلغرافية  املعلومات  بنظم  اخلا�شة  الطرائق  وتطبيق 

واالأنظمة اخلبرية )داودي، 2015 اأ(. 

Ammour et al., 2006
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ال�شكل 11. متغريات الكارثة )امل�شدر: جوجل مع التعديل(

سادسًا: خاتمة وتوصيات
اجليومورفولوجية  بالعمليات  اخلا�شة  الدرا�شات  اأ�شحت 

املخاطر  اإدارة  يف  ومركزة  موجهة  املجتمعي،  النطاق  يف 

االأرا�شي  وانزالق  الرتبة،  وتعرية  وال�شيول،  )الفي�شانات 

حتديد  مايلي:  حتقيق  على  والعمل  ال�شاحلي(،  والتاآكل 

للتطورات  م�شجالت  و�شع  االأ�شكال،  دينامكية  موؤ�شرات 

هيدرو- درا�شة  التغريات،  وتقدير  منذجة  البيئية، 

فاإن هذا  املائية. ويف هذا املجال،  للمجاري  جيومورفولوجية 

التوجه نحو البحوث اجليومورفولوجية ، يرتبط ارتباطا قويا 

وا�شعة  اآفاقا  يوفر  املكاين، حيث  والتخطيط  البيئية  باالإدارة 

مل�شتقبل عامل وظيفي متزايد الرتابط مع اجلامعات ومراكز 

البحوث.

عدة،  جغرافية  مليادين  امليدانية  التجارب  خالل  ومن 

اإفريقيا  يف  الدول  لبع�س  االأوىل  بالدرجة  وجيومورفولوجية 

جزيرة  اإيطاليا،  )بلجيكا،  واأوروبا  وتون�س(  )اجلزائر 

اأن  تبني  )ال�شعودية(  واآ�شيا  فرن�شا(  �شوي�شرا،  �شردينيا، 

وبناء  بت�شور  مقرونا  يكون  اأن  يجب  ميداين  ببحث  القيام 

اإ�شرتاتيجية علمية. واإن اجلمع بني ا�شتخدام اإمكانات تقنية 

االأمر  املتبع، وهذا  النهج  يتما�شى مع  للم�شح احلقلي ال  عدة 

يتعلق اأ�شا�شا بخلل يف املنهجية، وعليه يجب حتديد التقنيات 

ميدانية  طرائق  وا�شتخدام  للبحث،  ومالءمة  كفاءة  االأكرث 

وبني  امليدان  اأر�س  على  ومناق�شتها  جمابهتها  يتم  خمتلفة 

حقليا  امل�شتهدفني  ال�شكان  م�شاركة  مع  االأكادميني،  اأو�شاط 

.)Marengo, 2013(

الر�شالة  اأن  التاأكد من  اأن عدم  القول  االأخري، ميكن   ويف 

الدور  لفهم  القليلة،  ال�شفحات  هذه  خالل  من  و�شلت  قد 

هذه  اأن  االأمل  مع  وتف�شريه.  امليدانية  للدرا�شة  اال�شرتاتيجي 

االأ�شئلة  على  جزئيا  ولو  االإجابة  طياتها  بني  حتمل  الورقة 

املتكررة بهذا املو�شوع. واإنه من الوا�شح جدا اأننا ال نفتقر اإىل 

االأدوات، فرمبا لدينا الكثري، ولكن ال نتقن دائما ا�شتخدامها 

بطريقة �شليمة، الأننا غري مدربني مبا فيه الكفاية وال نتحكم 

للبيئة  خدمة  للبحث  العلمية  اال�شرتاتيجيات  حتديد  يف 

واملجتمع.
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