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  1ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی
  

   استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد- ∗سید رضا حسین زاده
  30/8/1386:  تایید نهایی26/10/1384: پذیرش مقاله

  
  چکیده

نظور آگاهی دانشجویان و محققین ژئومورفولوژی از وضعیت این علم در ایران پس از انقالب این مقاله به م
برای روشن شدن مرز فعالیتهای ژئومورفولوژی با علوم . اسالمی و چشم انداز آینده آن تهیه گردیده است

وسپس به گرفته یخی مورد توجه قرار رقلمروهای مختلف علم ژئومورفولوژی با رعایت قدمت تا ابتدامشابه 
 روش تحقیق مقاله توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و کلیه مواد .پرداخته شده استدر ایران وضعیت آن 

قرن یعنی از بدو پیروزی  4/1دوره مطالعاتی این مقاله . آن از منابع و اسناد موجود تامین گردیده است
 ساله اخیر 25دهد که طی  یج این مطالعه نشان مینتا.  را در بر می گیرد1383انقالب اسالمی تا پایان سال 

، ساختمانی، در ایران متوجه چهار موضوع ژئومورفولوژی عمومی عمدتاً مطالعات ژئومورفولوژی
، فرایندهای بادی، در مقابل موضوعاتی نظیر تخریب و هوازدگی. ای بوده است ای و حرکات دامنه رودخانه
گرچه نتایج این مقاله بیان . ردی چندان مورد توجه قرار نگرفته استژئومورفولوژی کاربیخچالی و ، ساحلی

 هنوز مطلوبکننده طلوع مجدد ژئومورفولوژی بعد از انقالب اسالمی است لیکن تا رسیدن به یک وضعیت 
  . راهی دراز در پیش است

، ولوژی در ایرانژئومورف  پیشرفت، پیشینه ژئومورفولوژی ایران، تاریخچه، ژئومورفولوژی: ها کلید واژه
  .انتشارات ژئومورفولوژی

 
  مقدمه 

ای لندفرمها و مناظر آنها بعالوه فرایندهای درونی  علم مطالعه سیستماتیک و بین رشتهژئومورفولوژی را می توان 
ها  انجمن جهانی ژئومورفولیست(دهند تعریف نمود و بیرونی کره زمین که اشکال را خلق کرده و آنها راتغییر می

رفولوژی بکار برده اند که از وومئبیان و یا توصیف اصطالح ژبرای های متعددی  رسی معادلدر زبان فا. )2004
، شناسی زمین شکل، شناسائی عوارض زمین، های زمین شناخت ناهمواری، آن جمله می توان به پیکرشناسی زمین

قین این رشته و  متخصصین و محقبا این وجود بیشتر.  اشاره نمود…زمین شناسی سطحی و، زمین ریخت شناسی
  . کار برنده را ب »ژئومورفولوژی«اصطالح  های مرتبط در کشور ترجیح می دهند سایر رشته

                                                        
        چـرا کـه بخـش اعظـم     .  محمـودی ایـن مقالـه را تقـدیم ایـشان مـی نمایـد          ...ا به منظور سپاسگزاری از زحمات استاد عالیقدر جناب آقـای دکتـر فـرج                هنگارند - 1

   .خداوند یکتا مسئلت دارددانسته های علمی و اخالقی خویش را مرهون زحمات آن عزیز می داند و برای ایشان طول عمر و سالمتی کامل را از درگاه 
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این علم در کشورهای توسعه یافته به پیشرفتهای شایان ، علی رغم استقالل نه چندان طوالنی ژئومورفولوژی

در ایران چنین به نظر . ثری را طی نموده استتوجهی دست یافته و در جهت حل مشکالت محیطی گامهای مؤ
ذرای جایگاه ژئومورفولوژی و مطالعات آن در حال تثبیت بوده و مرحله گ، می رسد که طی یکی دو دهه اخیر

ابهامات متعددی در زمینه موقعیت  وجودین ا با. گذارد های علوم را پشت سر می سرگردانی در میان سایر رشته
در این مورد دانشجویان . ی و علوم مشابه در کشور وجود داردهای ژئومورفولوژ عالیتعلم و مرز ففعلی این 

مختلف آن و همچنین تحول و قلمروهای ، گیری ژئومورفولوژی جغرافیا بیش از همه باید از چگونگی شکل
 به بحث در این مقاله که با همین هدف تهیه گردیده. های ژئومورفولوژیکی آگاهی داشته باشند محدوده فعالیت

دو زمینه یعنی تحول ژئومورفولوژی و شاخه های مختلف آن در مقیاس جهانی و سپس وضعیت فعلی آن در 
 .داخل کشور می پردازد

  
  ها و روشمواد 

،  پژوهشی- جلد مجله علمی200، مواد مورد استفاده در این مقاله تمام کتابهای منتشره در ژئومورفولوژی
های مطالعاتی و داده های سازمان سنجش و آموزش کشور برای  رح خدمات طرحش، ژئومورفولوژیهای  نقشه

    کتابهای ژئومورفولوژی بوده که کتابها صرفاً.  را در بر می گیرد1383دوره بعد از انقالب اسالمی تا پایان سال 
فرهنگ ، کاربردی، ایران، به طور سلسله مراتبی ابتدا به دو گروه تالیف و ترجمه و سپس به پنج موضوع مبانی

انتخاب ودر  پژوهشی – مجله معتبر علمی 5در بررسی مقاالت ابتدا . تقسیم بندی گردیده است GISلغت و 
.  جغرافیای طبیعی استخراج و فهرست گردیده استهای بعد از انقالب آنها مرور ومقاالت مرحله اول تمام شماره

، مواد و روشها، مقدمه، چکیده، اء هر مقاله یعنی عنواناجز،در مرحله دوم پس از تعیین سهم ژئومورفولوژی 
در یک بانک اطالعاتی بر نتایج ومنابع به طور دقیق مطالعه و ، نویسندگان و محل فعالیت آنان، منطقه مطالعاتی

و بنا به دالیلی نمی توان تمام نتایج اخذ شده در مرحله تجزیه . مبنای متغیرهای مختلف طبقه بندی وتحلیل گردید
روشها و سیر تحوالت آن در مقاطع زمانی پنج ساله پرداخته ، را ارائه نمود لذا به ارزیابی موضوعی مقاالتتحلیل 

روش تحلیل محتوا حفظ ودر پایان راهبردهایی جهت ، توجه به اعداد و ارقامموارد در همه ضمن . شده است
  . توسعه بهتر علم ژئومورفولوژی ارائه شده است

 
  ژئومورفولوژی م قلمروهای عل

. ای کهن دارد لیکن موضوع آن تاریخچه، ای نسبتاً جدید است واژه، گر چه ژئومورفولوژی بعنوان نام یک علم
های خود نحوه شکل گیری رشته کوهها و دیگر مناظر سطحی کره زمین را   فالسفه یونان و رم قدیم در نوشته

و بسیاری افراد  5زنوفن، 4استرابون 3، سنکا2، هرادتوس1ارسطو. اند مورد توجه قرار داده و نظریاتی را ارائه نموده 
نوسان ها و دلتاها و  موضوعاتی نظیر منشاء دره رودخانهدرباره  قرن قبل از میالد تا یک قرن پس از آن، 6از دیگر 

                                                        
1- Aristotle  2- Herodotus 3- Seneca  4-Strabo     5- Xenophanes 
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به )  میالدبعد از 980-1037(ابن سینا دانشمند فاضل ایرانی، سال بعد 1000حدود . اند بحث کردهسطح دریاها 

جان هاگت .(نقل از ارسطو نظریه فرسایش تفریفی و ایجاد برخی از کوهستانها را بر این اساس مطرح نموده است
  )4ص  2003

. اند یخ زمین را مورد بررسی قرار دادهاز آغاز رنسانس و در طول آن بسیاری از دانشمندان تار
های دریائی در کوهستانها معتقد به تغییرات  ا و صدفبر مبنای وجود فسیل ه )1452-1519( 1لئوناردوداوینچی

ها بوسیله رودها و انتقال رسوبات ناشی از آنرا به دیگر  او همچنین حفر دره. سطوح خشکی و دریاها بوده است
 با شتاب گرفتن اضمحالل عقاید کاتاستروفیستی نظریات متعددی 19 و 18در قرون . مناطق تشخیص داده بود

ها و مفهوم فرسایش  مطالعات زیادی مربوط به ناهمواریزمین و نحوه شکل گیری آن و همچنین درباره تاریخ 
در این بین مفهوم فرسایش که ارتباط مستقیم تری با اندیشه ژئومورفولوژی داشت و در عهد قدیم و . ارائه گردید

 مورد حمایت قرار گرفت و در های جدیدتر در دوره، قرون وسطی نیز توجه بیشتر دانشمندان را جلب نموده بود
  . زمینه مشخصی توسعه یافت

منتشر گردید هنوز اصطالح ژئومورفولوژی رایج نشده  2هاکسلی.اچ.که کتاب فیزیوگرافی تی 1877در سال 
فیزیوگرافی  1877بعد از ). 1999سن،  جن(بود و فقط مورفولوژی بصورت عمومی مورد استفاده قرار می گرفت

 دانشمند واالمقام آمریکائی بر مبنای 3ی تغییر نام یافت و باالخره به همت ویلیام موریس دیویسبه جغرافیای طبیع
 پنک.بوسیله ا 1894علم اشکال ناهمواری که از سال ، عقاید پیشین و مطالعات سایر دانشمندان همزمان وی

. ی آن مشخص گردیدها ین تفکیک و هدف و اصطالحات و روشمرفولوژی نام گرفته بود از دیگر علوم زم
 تا 1884اصول دیویس که شامل مفاهیم چرخه فرسایش و فرسایش عادی بود در چند مقاله مفصل بین سالهای 

پس از ظهور ژئومورفولوژی بعنوان یک شاخه ). 321 ص 1370ترجمه محمودی  روژه کک(منتشر گردید 1899
، 5فرایند ژئومورفولوژی، 4فولوژی تاریخیژئومور علمی مستقل توسط موریس دیویس این علم در چهار قلمرو

در ژئومورفولوژی مدرن با عمر . توسعه یافته است 7 و سپس ژئومورفولوژی کاربردی6ژئومورفولوژی مدرن
جان ( .را مطالعه می نمایند 8و تاریخ فرایند، شکلژئومورفولوژیست ها سه موضوع مهم از لندفرمها یعنی ، کوتاه

 دهه از یک حاکمیت جدی 4برای سه یا ) و هم کمّی(مطالعات فرایند). 1978 9هاگت به نقل از چورلی
بعداً با ساختاری قوی تر ، برخوردار گشت و مطالعات تاریخی که بواسطه مطالعات کمی از میدان بدر رفته بود

 بعد ژئومورفولوژی کاربردی که. ژئومورفولوژی مدرن را بوجود آورد، برگشت و در ترکیب با مطالعات فرایند
 بطن این تحوالت انواع دیگر در. زاده ژئومرفولوژی مدرن است، ایم گ جهانی دوم شاهد پیدایش آن بودهاز جن
 و 10ژئومورفولوژی ساختمانیتوان به  های ژئومورفولوژی نیز بوجود آمدند که از جمله آنها می شاخه

  . اشاره نمود 11ژئومورفولوژی اقلیمی

                                                        
1- Leonardo. Davinci 2- T.H. Haksli 3- William Morris Davis 4- Historical Geomorphology  
5- Process or Functional Geomorphology 6- Modern Geomorphology 7- Applied Geomorpology  
8- Form, Process and history  9- Chorly  10- Structural Geomorphology  
11- Climatic Geomorphology 
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  ژئومورفولوژی تاریخی 

ها را از طریق نقشه های ژئومورفولوژی و  سنتی کار استخراج تاریخ ناهمواریفولوژی تاریخی به طور ژئومور
زمان حال کلید فهم «که های تاریخی این گفته بود  نقش طالئی ژئومورفولوژیست. مناظر رسوبات انجام می دهد

فیک مشاهده شده امروزی می تواند و در واقع توجیه این نظریه بود که اثرات فرایندهای ژئومور  »گذشته است
 که بوسیله ویلیام 2یا چرخه فرسایش 1چرخه جغرافیائی. برای فهم علل تغییرات چشم انداز در گذشته بکار رود

قش برتر در مفهوم فرسایش عادی که ن. ن نظریه جدید تحول چشم انداز بودموریس دیویس ارائه شده اولی
یکی دیگر از دیدگاههای تفکر نیز ، رتباط نزدیکی با چرخه فرسایش داردها می دهد و ا فرسایش را به رودخانه

، پس از ارائه این نظریات والترپنک با طرح نظریه همزمانی باالآمدگی تکتونیکی و هموار شدگی. دیویسی است
 نیز  عادی اواصل فرسایش، با رد نظریه تثبیت دیویس. )1953 و 1924پنک (اصل تثبیت ناهمواری ها را رد کرد

نمونه این مطالعات در . ای مورد اعتراض قرار گرفت ی حارهها های علمی در مورد سرزمین با دسترسی به آگاهی
 بنام کاالهاری منتشر 1904پاسارگ منعکس بود که در سال  .ریشتوفن درباره آسیا یا س.کارهای ف

به نظر بسیاری از  ،علی رغم رد نظریات دیویس. )329 ،1370ًترجمه محمودی ، روژه کک(گردید
، بایستی نظریات وی را بعنوان اصول کالسیک ژئومورفولوژی در نظر گرفت، ژئومورفولوژیست های معاصر

جان هاگت به نقل از چورلی .(زیرا در عین سادگی برای قرار گرفتن در سیر تئوریکی جالب به نظر می رسد
رسوبات ، های تاریخی پیشین دیگر ژئومورفولوژیست از )پدر والترپنک(  و آلبرشت پنک3ادوارد بروکنر .)1965

 )1901-9(جوان زمین شناسی را برای تفسیر حوادث پلیستوسن بکار برده و دوره های عمده یخچالی را در آلپها
  )45 ،1999هالت جن سن ( .اند تشخیص داده

. ها را بعهده دارد ی بیرونی مسئول در تکامل ناهموارمطالعه فرایندهای دینامیک، ژئومورفولوژی فرایند
در جهت اندازه گیری کمی فرایندهای ژئومورفیکی در روی   به بعد وسیعا1940ًژئومورفولوژی فرایند از دهه 

 به سوی ساختن مدلهائی برای 1970 تا 1960زمین تحت عنوان ژئومورفولوژی کمی فعالیت نموده و از دهه 
های زمانی سن انسان در  ت که تغییرات را در مقیاسسوق یافنمایش تغییرات کوتاه مدت در اشکال زمینی 

کی را در قالب تولد و یپیشرفت مهم در مطالعه فرایندهای ژئومورف 6در عهد جدید شاید بتوان . گرفت برمی
مدیون این پیشرفت ها بوده  تکامل شاخه ژئومورفولوژی فرایند پذیرفت که تحقیقات سالهای اخیر عمدتاً

  ). 95-97  صص421989گِرگوری(است
 6 است که تحت عنوان زمین شناسی کوهستانهای هنری5اولین آن بدون شک کار گرو کارل گیلبرت -

او یکی از  1914در سال . ای اختصاص دارد  بررسی مکانیک فرایندهای رودخانهبهو منتشر گردیده ) 1877(
مبتنی بر کارهای تحقیقات خود تحت عنوان حمل و نقل مواد بوسیله آب جاری را انتشار داد که 

نمایند که گیلبرت یک ژئومورفولوژیست بسیار با   تصدیق میاکنون همه. آزمایشگاهی این محقق بود
ای را به  روح تازه، استعداد بوده و تالش های او در میان پیشرفتهای قرن بیستم ژئومورفولوژی

                                                        
1- Geographical cycle  2- Erosional cycle   3- Edvard Bruckner 
4- Ken.J.Gregory   5- Grove.Carl Gilbert  6- Henry Mountians 
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 ،1989و گرگوری  572 ،1964 1دان و بکین سل، چورلی.(ژئومورفولوژی کمی در این قرن بخشیده است

96 (  
اثر ارزشمند و . پیدا نمود،  دومین پیشرفت را می توان در میان کارهائی که بوسیله مهندسین صورت گرفته -

 1941ای که طی سال  سیله باد و دینامیک تپه های ماسه درباره فیزیک حمل ماسه بو2بگنولد. اِ.تاریخی آر
، در زمینه بگنولد عالوه بر فرایندهای بادی.  بر مناطق بیابانی بودپایه گذار فرایندهای حاکم، انتشار یافت
کارهای متعدد دیگری  )1979بگنولد (.کار کرده استای  همچنین فرایندهای رودخانهساحلی و فرایندهای 

صورت گرفته که  1960توسط مهندسین تا دهه است، که بطور مشخص مربوط به فرایندهای ژئومورفیکی 
  . امل نیستالبته چندان ک

 است که نتایج 3انتشار یافت مربوط به فیلیپ هلیستروم 1935سومین منبع که از اسکاندیناوی در سال  -
حمل و ، قطر ذرات و فرایندهای برداشت، مطالعات میدانی و آزمایشگاهی او درباره روابط بین سرعت رود

ب شناسی و بیش از آن در مطالعه نتایج این تحقیق اصول مهمی در رسو. رسوبگذاری را ارائه می نماید
سوئد انجام شده که منجر به  در )1956( 4تحقیق دیگری توسط ساندبورگ. یک استففرایندهای ژئومور

ز همچنین در اسکاندیناوی یک مطالعه مهم ا. تغییراتی در روابط ارائه شده بوسیله هلیستروم گردیده است
تمام فرایندهای مؤثر بر دامنه را در یک ، کوشش نموده) 1960راپ (ها فرایندهای حمل و نقل روی دامنه
پیشرفتهای مشابه در امریکای شمالی نیز با اختالفاتی جزئی در همین اثنا . محیط جنب قطبی توصیف نماید

  . ظهور یافته است
ل  در دانشگاه کلمبیا و در ارتباط با پیشرفتهای کمی ژئومورفولوژی که در سا1950چهارمین تحقیق در دهه  -

مدل رواناب هورتون و قواعد کمی . استرالر ارائه شد.ن.بوسیله آرتور، شروع شده بود52 بوسیله هورتون1945
ها قطعاً بطور مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه کمی در ژئومورفولوژی  بندی رودخانهاو در مورفومتری و طبقه 

به  10، موریساوا9، ملتون8کوات، 7 جمله شوم و تعدادی از دانشجویانش از6تأثیر گذاشته و بدنبال او استرالر
در دانشگاه کلمبیا در توسعه ژئومورفولوژی فرایند مطالعات 13و بروسکو12، ماکس ول11اتفاق میلر

ار منحصر به فرد کنقش استرالر در تثبیت قواعد ژئومورفولوژی دینامیک یک . ارزشمندی انجام داده اند
 ژئوموروفولوژی کلمبیا نسبت به اندازه گیری فرایندهای سازنده کانال استرالر و دانشجویانش در مدرسه. بود

ها در مناطق متعددی اقدام کرده و سپس با تمرکز بر روی فرایندهای ساحلی، تغییرات  رودخانه ها و دامنه
   )1966استرالر .(بوجود آمده بر نیمرخ تعادل ساحلی بوسیله امواج را بررسی کرده اند

، می گیرد منشاء) 1960( 14هِک. تی.  از عقاید تعادل دینامیکی گیلبرت بوسیله جانپنجمین مساعدت که -
وضعیتی که در آن مرفولوژی سطح زمین علی .  صحبت می کند15درباره به پایداری رسیدن یک چشم انداز

                                                        
1- Dunn, Beckinsale 2- Ralph. Alger.Bagnold 3- Philip Hjulstrom 
4- Sondburg  5- Horton   6- Arthur.N.Strahler 
7- S.A.Shumm  8- D.R.Coates  9- M.A.Mlton 
10- M.E.Morisawa  11- V.C.Miller  12- J.C.Maxwell 
13- A.J.Broscoe  14- J.T.Hack  15- Steady State of landscape  
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رغم ماده اضافه شده ناشی از باالآمدگی تکتونیکی و برداشت مداوم بوسیله گروهی از فرایندهای 

  . همچنان ثابت باقی می ماند، مورفیکژئو
والمن (توان در تحقیقات مربوط به شدت و فراوانی فرایندهای ژئومورفیکی  آخرین و ششمین پیشرفت را می -

  . یافت نمود )1964والمن و میلر ، لئوپولد(ای ن بطور عام در فرایندهای رودخانهو به تبع آ) 1960 1و میلر
های ثبات  ایده، ای عنوان یک ژئومورفولوژیست رودخانهشوم ب، قدر ادامه پیشرفتهای ششگانه فو

یک مقیاس زمانی در ، پایداری دینامیکی 3های ماوراء  و حالت2ها انداز را اصالح و با ارائه نظریات آستانه چشم
سوب در گذشته و زمان حال در های ر روی موازنه 4همچنین تریمبل. ها را بوجود آورده است تحول ناهمواری

  ). 1983 ، تریمبل(های آبریز کوچک کار کرده است حوضه
چورلی در انگلستان ژئومورفولوژی فرایند را وارد مطالعات ژئومورفولوژی کرده و به وضوح یک تحقیق 

ها و  فولوژی کمی تعداد زیادی از دامنهبدنبال پیشرفت ژئومور. سیستمی را در این زمینه پایه ریزی نموده است
 مورد اندازه گیری قرار گرفته وبرای ثبت تغییرات کوتاه مدت و گزارش نحوه عملکرد های آبریز حوضه

تجهیزات . ایستگاههای متعددی ایجاد و دستگاههای مربوطه در آنها نصب گردیده است، فرایندهای ژئومورفیک
مثالً .(استبکار رفته بر روی شیب دامنه ها و در ژئومورفولوژی عمومی در چندین کتاب توضیح داده شده 

  ) 1990و  521994گودی
ه به گرم شدن جهانی،  آغاز شده و طی سالهای اخیر با توج1960های آبریز از دهه  گیری ابزاری حوضه اندازه

های  گیری اندازهعلی رغم گذشت نیم قرن از . ها در مناطق حساس اقلیمی، بسیار باارزش هستند گیری اندازه
گیری شده در  سعه آن در تمام مناطق کره زمین تالش شود زیرا مقادیر اندازهسنگین میدانی بایستی نسبت به تو

بهرحال . تواند به سایر مناطق و یا حتی مکانهای مشابه آن تعمیم داده شود یک مکان مشخص نمی
ه هر چ های فرایند وظایفشان را در سه بخش عمده به شرح زیر به انجام رسانده و بدنبال ارتقاء ژئومورفولوژیست
  .نمایند بیشتر آن تالش می

   یک پایگاه اطالعاتی قوی از مقادیر فرایند در بخش های مختلف کره زمین ایجاد -1
  ناهمواری ) و در برخی زمینه ها بلندمدت(پیش بینی تغییرات کوتاه مدت ابداع مدلهایی برای -2
  ی ژئومورفیکی  نظریات واقعاً کارا درباره پایداری و ناپایداری در سیستم هاارائه -3

ای، حرکات  طی سالهای اخیر ژئومورفولوژی فرایند در زیرشاخه های متعدد از جمله ژئومورفولوژی رودخانه
 پیشرفت نموده و هر ساله کتب و …دامنه ای، یخچالی، سیل، هوازدگی و کارست، ساحلی، فرایندهای بادی و 

 های جهانی و عالوه بر آن پیدایش انجمن.  گرددهای تخصصی مذکور منتشر می مقاالت متعددی در زمینه
اعه هر چه بیشتر این علم در اش.. ای ژئومورفولوژی در کشورهای انگلستان، امریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و  منطقه
 های تحقیقاتی آن که عمدتاً به ژئومورفولوژی فرایند مربوط می شود اقدامات مهمی انجام داده و هر ساله و زمینه

                                                        
1- Wolman and Miller 12- Thresholds 3- Metastable States  
4- Stanly W.Trimble  5- Gudie 
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  1.ای پرباری را برگزار می نمایند نس های بین المللی و منطقهکنفرا

، به مطالعه روابط متقابل انسان و بوجود آمده است از جنگ جهانی دوم بعدژئومورفولوژی کاربردی که 
هایشان نشان داده اند که در  های فرایندی با مدل ژئومورفولوژیست. اشکال ناهمواری سطح زمین می پردازد

آنها فرسایش ساحلی و مدیریت . اند شار انسان بر لندفرمها سهیم بودهفی و حل مشکالت ناشی از فمعر، بررسی
، ها زمین لغزه کنترل، هوازدگی ساختمانها، فرسایش خاک، )1996 3ویلز و اسپنسر، 1996 2بیرد(سواحل

 های دفن زباله  سایتو مکانیابی و طراحی) 1996 4مثالً بروکس و شیلدز( اصالح کانال های رود، آبخیزداری
 تقابل  که به)1988 6هوک(کتاب ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی.  را مطالعه کرده اند)1993 5مثالً گری(

باتوجه وتعمق بر کاربری اراضی روستائی، فرسایش خاک، ، پردازد های عمومی می بین ژئومورفولوژی و سیاست
 را )ای یا بیمه( مند سازی ت سواحل، سیاست قاعدهزداری و مدیریها، آبخی کاربری اراضی شهری، مدیریت دامنه

 به ارزیابی نقش ژئومورفولوژی در )1990 7کوک(»ژئومورفولوژی و مدیریت محیط«کتاب . نماید معرفی می
مک ( »ژئومورفولوژی و مدیریت اراضی در تغییر محیطی«موضوعات مدیریتی محیط می پردازد و کتاب 

 بر روی مشکالت مدیریت اراضی در مقابله با یک پس زمینه تغییر محیطی تمرکز )1995 8گرگور و تامپسون
. همچنین بحث در زمینه لندفرمهای قدیم و جدید یک موضوع گسترده در ژئومورفولوژی کاربردی است. دارند

شی از در ژئومورفولوژی کاربردی با یک تمرکز روشن بر تغییرات نابه شرح زیر بطور کلی سه موضوع مهم 
   .)2000 9مِکِر(ها را بیان می دارد مهم ژئومورفولوژیستمورد توجه قرار گرفته که نقش گرم شدن جهانی 

   تالش در جهت تعدیل مخاطرات طبیعی با منشاء ژئومورفیکی-1
کارتوگرافی پیشرفته و ، GISهای جدید نظیر  های مدیریت محیطی با استفاده از تکنیک  مشارکت در برنامه-2

  ش از دورسنج
های   مطالعه تغییرات اقلیمی کره زمین از طریق تغییر مرزهای بحرانی و ارائه تصمیمات راهبردی درباره فعالیت-3

  اقتصادی 
  

  ی در ایرانژژئومورفولو
اولین گام در این زمینه بوسیله . ورود ژئومورفولوژی به ایران و اشاعه آن از دانشگاه تهران آغاز می شود

پایان نامه ایشان زیر . فرانسوی بود برداشته می شود103 که از دانشجویان امانوئل دمارتون)1317(احمد مستوفی
 تدوین شده بود و لذا با تفکرات ژئومورفولوگ مذکور به 11های تیمزوسن نظر دمارتون درباره حوضه رودخانه

الح پیکرشناسی زمین برای اصط. تدریس جغرافیای طبیعی و باالخص ژئومورفولوژی در دانشگاه تهران پرداخت

                                                        
 در گالسکوی انگلستان و ششمین آن در زاراگوزای اسپانیا و در تابـستان سـال   2004بین المللی ژئومورفولوژی در آگوست پنجمین کنفرانس   - 1

 . برگزار شد2005
2- Bird  3- Viles, Spencer  4- Brookes, Shields   5- Gray   
6- J.Hook  7- Cooke   8- Mc Gregor, Thompson  9- SlayMaker  
10- Emmanuel demartone  11- Thimes and sene 
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 و 30 ،1381گنجی (رود  بکار می1318اولین بار بعنوان معادل کلمه ژئومورفولوژی توسط مستوفی در سال 

درس مستقل ، 1340پس از تفکیک رشته تاریخ و جغرافیا از یکدیگر طی سال ). 40 ،1381 میرحیدر
 که مدرس اصلی آن مستوفی و سپس دانشجویان  در دانشگاه تهران ارائه می شود1343ژئومورفولوژی در سال 

، با تشکیل مرکز تحقیقات علمی مناطق خشک در همین اثنا .)57 ،1367 گنجی(وی محمودی و عیوضی است
ترین مطالعات میدانی  گسترده. شود مطالعات ژئومورفولوژی در بیابان لوت بوسیله مستوفی و همکاران آغاز می

        ریزی و سرپرستی می گردد و خود دوبار از ریگ لوت با کاروان شتر عبور  بوسیله وی برنامه1پروژه لوت
 مستوفی(نماید را تهیه میبیابان مذکور نقشه ژئومورفولوژی و ضمن ارائه اطالعات ارزشمند از لوت، می نماید 

  . )1351و  1348
 بعنوان مثال محمودی(تنمایند بنیانگذار ژئومورفولوژی در ایران احمد مستوفی اس گرچه بسیاری تصدیق می

.  محمودی است... چهرۀ ژئومورفولوژی ایران فرج الیکن به جرأت می توان گفت شاخص ترین) 62-56 ،1381
محمودی که از دانشجویان مستوفی است پس از اخذ درجه دکتری ژئومورفولوژی از کشور فرانسه در سال 

های علمی او که به  فعالیت. اه تهران بعهده می گیرد تدریس ژئومورفولوژی را در گروه جغرافیای دانشگ1346
 لوت صورت ترین بیابان ایران یعنی اد راهنمایش ژان درش در ناشناختهسرپرستی احمد مستوفی و همراهی است

 هر چند که .)1349-1350 ،محمودی(شود های جغرافیائی مؤسسه جغرافیا منتشر می گیرد در قالب گزارش می
های ژئومورفولوژی فعالیت  محمودی در تمام زمینه، لم ژئومورفولوژی در ایران تا آن زمانبدلیل جدید بودن ع

است که حتی در برخی موارد به  لیکن تمرکز مطالعات او روی لندفرمها و فرایندهای مناطق بیابانی، می نمود
  .)357، 1993 و گودی 1356محمودی، ( مبانی فرایندهای بادی و حمل ماسه در دنیا کمک نموده است

بیشتر به ) 1350-1357 ( سال7محمودی پس از اتمام پروژه لوت برای شناخت ژئومورفولوژی ایران به مدت 
 .نماید ایران سفر می نماید و اطالعات ارزشمندی را درباره ژئومورفولوژی ایران جمع آوری و ارائه مینقاط 

در  کتاب هاکه یکی از بهترین ترجمه کتاب ژئومورفولوژی روژه کک ) 1355 و 1356محمودی (
های متعددی از لندفرمهای بیابانی ایران را در بر دارد از دیگر خدمات  ژئومورفولوژی مدرن است و مثال

مقصود خیام و عبدالحمید رجائی از دیگر ، همزمان با محمودی). 1370 و 1368 محمودی( محمودی است
.  کشور فرانسه در دانشگاه تبریز به فعالیت مشغول می شوندبنیانگذاران ژئومورفولوژی ایران و فارغ التحصیل

 بوده و در سال )1353، 1351، 1350، 1349خیام (عمده مطالعات خیام روی فرایندهای مورفودینامیک کوهستان
.  که استاد راهنمایش در فرانسه بود را ترجمه و منتشر می نماید2 کتاب مبانی ژئومورفولوژی ماکس دریو1353

های علمی و آموزشی و تربیت متخصصین نسل جدیدتر ژئومورفولوژی در ایران بدون  ده پیشرفتبخش عم
بیشتر مطالعات خود را بر مفاهیم کاربردی ژئومورفولوژی  رجائی. شک مدیون زحمات محمودی و خیام است

                                                        
 با شرکت کمیته های علمی ایرانی و خارجی توسط موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران انجام 1350 تا 1345 سال از 5رح پژوهشی لوت به مدت      ـ ط 1

 . جلد گزارش های جغرافیایی منتشر شده است16شده که نتایج آن در قالب 

2- M.Derue 
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ای و  و عمران ناحیه یزیمتمرکز نموده که نتایج آنرا بعداً در دو جلد کتاب با عناوین ژئومورفولوژی در برنامه ر

   .)1368 رجائی(ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط ارائه می نماید
مهدی صدیقی، بدیع اهللا فیروزی، جمشید ، دانشمندان دیگری از جمله محمود حریریان، عالوه بر اساتید فوق

فیروزی . رفولوژی ارائه می نمایندای را در راه اشاعه علم ژئومو  عیوضی و حسن احمدی خدمات ارزندهجداری
 به چاپ می رسانند 1350  و1349های  یک کتاب مبانی ژئومورفولوژی را بترتیب در سال، و حریریان هر کدام

ها در  یقی در مشهد کتاب اشکال ناهمواریمرحوم صد.  با این عنوان در ایران استکتاب هاترین  که قدیمی
). 1364 صدیقی(جمه ولی بنا به مشکالتی پس از مرگ وی منتشر می شود را تر1مناطق خشک نوشته ژان تریکار

 یکتاب هایکی از ای عمدتاً در این زمینه تالش می نماید و  ضی با تخصص ژئومورفولوژی رودخانهعیو
، جغرافیای ایران چه اسالمیانقالب پیروزی بعد از در دوره ). 1374 عیوضی(ژئومورفولوژی ایران متعلق به اوست

هر چند که در این نوشته مجال تجزیه و . دست یافته است لحاظ کمی و البته کیفی به پیشرفتهای قابل توجهیبه 
تعداد ، لیکن کافی است با کمی دقت به آمار جغرافیدانان شریک در طرحهای تحقیقاتی، تحلیل آن وجود ندارد

یدانان در کنفرانس های بین المللی آمار مشارکت جغراف، فارغ التحصیالن موفق و برجسته تحصیالت تکمیلی
 و استقالل فهرست تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، افزایش گرایش های تخصصی جغرافیا، داخل و خارج کشور

  . های ادبیات بعنوان گوشه هائی از این پیشرفت اشاره نمود تدریجی آن از دانشکده
ای بعد از انقالب از رشته مادر متولد شده و وارد نیز همانند سایر گرایش های جغرافیا در ساله ژئومورفولوژی

 و فارغ التحصیلی دانشجویان ژئومورفولوژی های جدید به عرصه ورود چهره. دوره جدید و پرتحرکی می شود
استفاده گسترده از ، های دکتری دانشگاههای داخل در رشته جغرافیای طبیعی و سپس شاخه ژئومورفولوژی دوره

تا قبل از تفکیک .  به این روند کمک می نماید…جغرافیائی و تصاویر ماهواره ای و سیستم های اطالعات 
شاخه ژئومورفولوژی از جغرافیای طبیعی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به دلخواه رساله خود را 

 ژئومورفولوژی بعد از تفکیک این گرایش ها رشته. در یکی از موضوعات اقلیم یا ژئومورفولوژی می گذراندند
 در دانشگاههای تهران و تبریز راه اندازی و سپس به دیگر واحدهای دانشگاهی کشور 1370طی نیمه اول دهه 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در 60 تا 50در حال حاضر ساالنه بطور متوسط   گسترش می یابد

دوره . کرمانشاه و سبزوار پذیرفته می شوند، تیشهید بهش، فردوسی مشهد، اصفهان، تبریز، دانشگاههای تهران
ر ساله  دانشجو ه12 تا 10 اصفهان دایر بوده و بطور میانگین وتبریز ، دکتری این رشته نیز در دانشگاههای تهران

متأسفانه در هر یک از دانشگاه آزاد اسالمی نیز ساالنه ، در کنار این فعالیت ها. شوند در مقطع مذکور پذیرفته می
نماید که در جذب آنان هیچ   نفر دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی جذب می20اکز بزرگ خود تا مر

ای  همین امر یکی از معضالت اصلی این رشته تخصصی در آینده. شود توجهی به نوع رشته تحصیلی آنان نمی
های  تربیت دانشجویان دوره .نماید نزدیک خواهد بود و ضرورت توجه بیشتر انجمن جغرافیائی کشور را طلب می

 نفر از متخصصین جغرافیای طبیعی و باالخص 30بر عهده جمعی بالغ بر  تحصیالت تکمیلی امروزه

                                                        
1- J.Tricart 
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. ژئومورفولوژی است که اکثر آنان از دانشگاههای داخلی فارغ التحصیل شده و از توانمندی باالئی برخوردارند

های  های ژئومورفولوژی بوده که با مساعدت لی فعالیتاکنون دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران کانون اص
کسوتان آن و در جهت رشد و تعالی هر چه بیشتر  های جوان و راهنمائی پیش مؤسسه جغرافیا، ژئومورفولوژیست

تهیه اطلس ژئومورفولوژی ایران، اجرای طرحهای پژوهشی . این علم تالش مضاعفی را آغاز نموده است
فزایش چشمگیر مقاالت ژئومورفولوژی این دانشکده و تعداد زیاد دانشجویان دکتری تخصصی ژئومورفولوژی، ا

های اصفهان، تبریز،  های ژئومورفولوژی نیز در دانشگاه سایر کانون. این رشته، بازگوکننده این واقعیت است
نموده و در حال های پرارزشی را ارائه  های مشخصی تالش  زمینهرهر یک به نحوی و د...  و تی، مشهدشهید بهش

  .تکمیل آن هستند
  

   ساله اخیر25انتشارات ژئومورفولوژی در ایران طی 
مقاالت و نقشه های ، انتشارات ژئومورفولوژی در ایران را بعد از انقالب اسالمی می توان در سه بخش کتب

 طی سالهای  جلد38 عنوان کتاب در قالب 31در بخش کتب بطور کلی تعداد . ژئومورفولوژی پیگیری نمود
شکل ( عنوان بصورت ترجمه عرضه شده است9 عنوان آن تألیف و 22 تعداد به چاپ رسیده که 1383 تا 1367

،  جلد در زمینه مبانی ژئومورفولوژی15ی ژئومورفولوژی نشان می دهد که کتاب هابررسی موضوعی . )1شماره 
 جلد فرهنگ ژئومورفولوژی و یک جلد نیز در 2،  جلد درباره ایران9 ، جلد در ژئومورفولوژی کاربردی11

از مهمترین مسائلی که در . به رشته تحریر درآمده است. اند در ژئومورفولوژی نگاشته شده GISارتباط با کاربرد 
هائی است که مترجمین براساس  توان به آن اشاره نمود، تنوع و تفاوت واژه ی ترجمه شده میکتاب هامورد بیشتر 
های متفاوت از  ادبیات متنوع و گاه تعاریف و برداشت. اند  بعنوان معادل اصطالحات اصلی برگزیدهسالیق خود

هائی از این  متون اصلی، مشکالتی را برای درک مفاهیم ژئومورفولوژی توسط دانشجویان بوجود آورده و بخش
های فارسی جغرافیائی،  هنگفر. نظر خوانندگان را فراهم ننموده است ، جاذبه کافی برای جلبکتاب هانوع 
شناسی و حتی خود ژئومورفولوژی نیز به همین سرنوشت دچار شده که الزم است جهت یکنواخت کردن  زمین

ی ژئومورفولوژی ایران، آنچه بیش از کتاب هادر رابطه با . تری پرداخته شود نظر گسترده اصطالحات به تبادل
شناسی ایران و همچنین منابع دانشمندان خارجی  گان بر منابع زمیننماید، اتکاء بیشتر نویسند همه جلب توجه می

گرچه تالش نویسندگان . خورد های زیادی به چشم می  مشابهتکتاب هادرباره ایران است که تقریباً در تمام 
د های کارشناسی ارش فوق بسیار قابل تقدیر است لیکن بدلیل مشکالت موجود توجه کمتری به منابعی مانند رساله

خوشبختانه طی سالهای اخیر که دانشجویان دکتری ملزم . و دکتری جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی شده است
اند تا حدودی دسترسی به اطالعات   پژوهشی از متن رساله خویش شده–به چاپ حداقل یک مقاله علمی 

در حال حاضر به نظر . ر خواهند داشتتری را در اختیا ها تسهیل گردیده و نویسندگان بعدی منابع غنی نامه پایان
ای متعددی تقسیم شده و  های فرعی موضوعی یا ناحیه رسد که موضوع ژئومورفولوژی ایران باید به بخش می

ها و مقاالت ژئومورفولوژی بعدی  ، نوشته ها نامه مطالعه پایان. توسط گروهی از محققین و نویسندگان دنبال گردد
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.   محمودی داشته است... ای دکتر فرجکتاب ها آنها را عیأثیر بر ادبیات موضودهد که بیشترین ت نشان می

ی دکتر حسن احمدی بعمل آمده و البته در تمام کتاب هابرداری از  همچنین در طرحهای مطالعاتی بیشترین بهره
ه پس از زمینه های فوق نباید نقش مهم کتاب مبانی ژئومورفولوژی ماکس دریو ترجمه دکتر مقصود خیام ک

های کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا نیز بیانگر این  بررسی سؤال. انقالب نیز تجدید چاپ شده را از یاد برد
ی مبانی ژئومورفولوژی دکتر محمودی و دکتر خیام کتاب هاها از متن  ای از سؤال واقعیت است که بخش عمده

ی کتاب هاگر چه این موضوع کمبود . ودو کتاب ژئومورفولوژی ایران دکتر جداری عیوضی انتخاب می ش
  . ی یاد شده استکتاب هالیکن تا حد زیادی نشاندهنده ارزش علمی ، ژئومورفولوژی را در کشور تایید می نماید

  
  
  
  
  

  
  

  ی ژئومورفولوژی بعد از انقالب اسالمیکتاب ها طبقه بندی موضوعی 1شکل 

پژوهشی کشور که وابسته به دانشگاهها و یا  -ی  مجله علم18بطور پراکنده در  مقاالت ژئومورفولوژی
های ادبیات و  تاریخچه مجالت دانشکده. های پژوهشی است و یک مجله خصوصی به چاپ می رسد مؤسسه

فردوسی مشهد و مجالت ، شهید بهشتی، تربیت معلم تهران، تبریز، اصفهان، علوم انسانی دانشگاههای تهران
 )مرکز تحقیقات کویری و بیابانی ایران (بیابان ، مؤسسه جغرافیا ای جغرافیائیه پژوهش، پژوهشی دانشگاه اصفهان

، های تحقیقات جغرافیائی مجله. به قبل از انقالب برمی گردد)  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران(و منابع طبیعی
 کشاورزی و منابع طبیعی علوم، )انجمن جغرافیائی ایران(، علوم جغرافیائی )دانشگاه زاهدان(جغرافیا و توسعه

و ) دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی(نشریه علوم زمینی )سازمان زمین شناسی کشور( علوم زمین،گرگان
های جغرافیا و  همچنین مجله. اند پس از انقالب انتشار یافته) دانشگاه تربیت مدرس(مجله مدرس علوم انسانی

و فصلنامه جغرافیائی ) دانشگاه آزاد اسالمی اهر(فضای جغرافیائی ،)دانشگاه فردوسی مشهد(ای توسعه ناحیه
 که به تازگی به جمع مجالت صرفاً جغرافیائی پیوسته اند و مراحل اخذ تایید از )دانشگاه آزاد اسالمی(سرزمین

  . مقاالت ژئومورفولوژی را به چاپ می رسانند، کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور را طی می نمایند
تری دارند لیکن پس از پیروزی انقالب اسالمی فعالیت مجدد  ه مجالت گروه اول تاریخچه طوالنیند کهر چ

به منظور تعیین روند چاپ و تجزیه و .  به بعد از سر می گیرند1367خود را با چندین سال تأخیر عمدتاً از سالهای 
،  مجله پژوهش های جغرافیائی5، ت فوقتحلیل وضعیت مقاالت ژئومورفولوژی پس از انقالب از بین تمام مجال

تبریز و فردوسی ، های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه های تهران حقیقات جغرافیائی و مجله دانشکدهفصلنامه ت
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 مقاله در 357بر این اساس پس از پیروزی انقالب اسالمی تعداد . مشهد انتخاب و نتایج آن ارائه گردیده است

 درصد آن مقاالت 5/32ای طبیعی در مجالت مذکور به چاپ رسیده که زمینه های مختلف جغرافی
  .  درصد مربوط به اقلیم و مابقی به دیگر موضوعات جغرافیای طبیعی تعلق داشته است3/35، ژئومورفولوژی

  

  
  
  
  
  

 
 
  
  

   طبقه بندی فراوانی و موضوعی مقاالت ژئومورفولوژی2 شکل
 مقاله 56فصلنامه تحقیقات جغرافیائی با انتشار ، ط با جغرافیادر بین تمام مجالت جغرافیائی و یا مرتب  

 بعد از .از نظر کمیت بیشترین مقاالت ژئومورفولوژی را منتشر ساخته است مقاله اقلیمی 85ژئومورفولوژی و 
ه  مقال38، 1383های جغرافیائی دانشگاه تهران که ماهیت صرفاً جغرافیائی دارد تا سال  پژوهش، فصلنامه مذکور

 که چنانچه معیارهای استاندارد مقاالت علمی را مورد توجه  مقاله اقلیمی را منتشر ساخته25ژئومورفولوژی و 
همانطور که  .بینیم این مجله در بین کلیه مجالت جغرافیائی از باالترین سطح کیفی برخوردار است قرار دهیم می

فرایندهای ، ساختمانی، عات ژئومورفولوژی عمومی مقاالت ژئومورفولوژی در موضوبینیم در شکل شماره دو می
، بعد از آن. اند صد مقاالت را به خود اختصاص دادهای تقریباً بطور مساوی بیشترین در ای و رودخانه دامنه

بیابان و فرایندهای بادی در رده دوم و سایر موارد در رده ، انداز ت پالئوژئومورفولوژی و تکامل چشمموضوعا
 تنها دو مقاله ژئومورفولوژی به چاپ 1365روند تألیف مقاالت نشان می دهد که تا سال . یردسوم قرار می گ

یابد   کاهش می1371-75 ساله دوم افزایش چشمگیری یافته و سپس در فاصله سالهای 5رسیده که این تعداد طی 
 5لذا در نیمه اول .  گردد ده می به بعد روند افزایشی چاپ مقاالت منظم شده و بر تعداد آن افزو1376سالهای  و از

 آن افزایش تعداد رسد که علت  مقاله می39 تعداد مقاالت چاپ شده ژئومورفولوژی به 1380-85ساله 
 مقاله به مناطق 94در بین مقاالت ژئومورفولوژی تعداد .  ها و یا عالقمندان به این رشته است ژئومورفولوژیست

 مقاله 6 تعداد، در بین مقاالت مربوط به ایران.  فاً مبانی و عمومی استمختلف ایران اختصاص داشته و بقیه صر
ای مقاالت مذکور را  الگوی توزیع ناحیه 3 شکل . مقاله نقاط مختلف آنرا شامل می شوند88تمام پهنه ایران و 

کزی و البرز مر، های تراکم تعداد مقاالت در شمالغرب هسته، شود همانگونه که مالحظه می. دهد نشان می
  مقاله30 مقاله مورد بررسی تعداد 120از تعداد . خراسان شمالی و تا حدودی بلوچستان و یزد شکل گرفته است
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 مقاله از نوع توصیفی ولی مبتنی بر مشاهدات 47،  صرفاً توصیفی و بر مبنای منابع موجود تهیه شده) درصد25(

  . ولوژی کشور می پردازدمستقیم و غیرمستقیم به شناخت پدیده های مختلف ژئومورف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   الگوی توزیع مکان های مورد مطالعه در مقاالت ژئومورفولوژی3شکل 

کمی (ژئومورفولوژی فرایندی،  از روش های ژئومورفولوژی تاریخی) درصد2/37( مقاله45 همچنین در تهیه
ای مورد استفاده در ژئومورفولوژی ه روند تغییرات روش. های تلفیقی استفاده شده است  و یا روش)و مدل سازی

های ژئومورفولوژی مدرن طی سالهای اخیر بیشترین طرفداران را به خود جلب  دهد که عموماً روش نشان می
تر شدن  با توجه به کمرنگ. های توصیفی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ نموده است نموده و بعد از آن روش

مام دنیا، در ایران نیز این روشها چندان مورد توجه قرار نگرفته و در حال سازی در دهه اخیر در ت های مدل روش
 مقاله بوسیله زمین 23در مجموع حدود . های علوم زمین اعتبار یافته است حاضر در بین متخصصین سایر رشته

  . ه استهای جغرافیا نوشته شد  مقاله بوسیله متخصصین دیگر گرایش6 مقاله بوسیله آب شناسان و 3، شناسان
  های مورد استفاده در تهیه مقاالت ژئومورفولوژی روش 1جدول 

  زمان                                                      
  نوع روش مطالعه

جمع کل 83-1380 80-1376 75-1371 70-1366

  28  6  2  6  14  توصیفی و بر مبنای منابع
  47  12  9  5  22توصیفی براساس مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم

  11  5  2  3  2  تاریخی و میدانی
  20  12  8  --  --  ) تلفیقی(تجربی و آزمایشگاهی، تاریخی

  10  3  4  2  2  کمی و مدل سازی
  1        1  ترجمه
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  های مورد استفاده در مقاالت ژئومورفولوژی  روند تغییرات روش4شکل 
  

های محمودی،  ها چندان زیاد نبوده و منحصر به کارهای ژئومورفولوژی متأسفانه فعالیت در زمینه نقشه
نقشه ژئومورفولوژی .  ثروتی و سپس سازمان زمین شناسی و در حال حاضر مؤسسه جغرافیا می گرددعیوضی،

 بوسیله ثروتی و همکاران تهیه و توسط سازمان جغرافیائی کشور 1371در سال  1 : 000/2500ایران در مقیاس 
نقشه ژئومورفولوژی ایران با مقیاس . و مبنای خوبی برا ی کارهای بعدی با مقیاس بزرگتر استانتشار یافته و پایه 

شده  توسط سازمان زمین شناسی کشور در چهار برگ جدا از هم منتشر 1373در سال ) 1 : 000/1000(بزرگتر
ی چند ساله اخیر مؤسسه ط. اند ای طبیعی نقش مهمی را ایفا نمودهکه در تهیه آن فارغ التحصیالن رشته جغرافی

 است که تعدادی از 1 : 250000جغرافیای دانشگاه تهران درصدد تهیه اطلس ژئومورفولوژی کشور با مقیاس 
  . برگ های آن نیز به مرحله چاپ رسیده است

  
  طرحهای تحقیقاتی و سازمان ها ، ژئومورفولوژی

ی نشان می دهد که در ل در امر منابع طبیعبررسی شرح خدمات طرحهای مطالعاتی و اجرائی سازمان های مسئو
ا تجزیه شده و الحاق به دیگر ژئومورفولوژی بعنوان یک موضوع فرعی با شرح خدمات ناقص و ی، ها بیشتر پروژه

. هیدرولوژی و فرسایش و رسوب تجلی یافته است، زمین شناسی، فیزیوگرافی، ها از جمله توپوگرافی بخش
شرح خدمات .. سد سازی و، فضای سبز، پخش سیالب، کنترل سیل، زداریبعنوان مثال در طرحهای آبخی

 بند به تهیه نقشه واحدها و عوارض ژئومورفولوژی 3 یا 2ژئومورفولوژی بطور تلفیقی با زمین شناسی و در حد 
حث لیکن برای دنبال کردن مبا، گرچه قرابت زمین شناسی و ژئومورفولوژی امری اجتناب ناپذیر است. پردازد می

.  هیدرولوژی مراجعه نمود یاژئومورفولوژی تاریخی و فرایندی در این طرحها باید به بخش فرسایش و رسوب و
نه صرفاً ( بند مربوط به ژئومورفولوژی نیز اغلب توسط متخصصین مرتبط ناگفته نماند که همان چند

نتیجه این تفکیک غیراصولی . ودش های مختص مطالعات ژئومورفولوژی تهیه می از روش  و بدور)ژئومورفولوژی
ضعف جدی مطالعات مذکور در طرحهای تحقیقاتی و ، ژئومورفولوژی در امور فوق های غیر و دخالت تخصص

تعیین ، های سکونتی و صنعتی  مجتمعها از جمله مکانیابی از آن گذشته در بسیاری از پروژه. اجرائی را بدنبال دارد
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، شناسائی منابع معدنی مورد نیاز طرحهای زیربنائی، های ارتباطی یابی جادهمسیر، سمت توسعه شهرها و روستاها

این امر نادیده  تقریباً،  علی رغم نقش مثبت و ارزنده ژئومورفولوژی…شناسائی و کاهش اثرات آنتروپوژنیک و
ی دانش علوم های کاربرد ها و جنبه همانگونه که رامشت معتقد است اصوالً بها ندادن به داده. گرفته می شود

ریزان بویژه آنان که مبنای مطالعات  زمین یکی از مسائل و مشکالتی است که هم اکنون بر فضای فکری برنامه
  .)14، 1375رامشت، (شهری دارند حاکم است

عدم توجه مسئولین و محققین به ایجاد مرکزی برای ، منشاء اصلی ظهور مشکالت فوق پس از انقالب اسالمی
 سال 25دولت جمهوری اسالمی ایران در طول . اندهی مطالعات ژئومورفولوژی در کشور استپشتیبانی و سام

مؤسسات تحقیقاتی آب و خاک و ، سازمان جغرافیائی، گذشته با تقویت مراکز قبلی مانند سازمان زمین شناسی
       مایت از پوشش گیاهی و یا ایجاد مراکز جدید از جمله مرکز ملی اقلیم شناسی در جهت پشتیبانی و ح

که پایه و اساس برنامه ریزی کشور  ولی در مورد ژئومورفولوژیاست فعالیت های آنان گامهای مؤثری برداشته 
های ژئومورفولوژی تا زمانی که بطور متمرکز در یک  فعالیت. کاری صورت نگرفته است، به حساب می آید

. ر اصلی خود را طی نخواهد کردمسی، سازمان مشخص و با حضور متخصصین آن سرپرستی و هدایت نشود
جابجائی مرزهای ژئومورفیک ، های اخیر به نوسانها و تغییرات اقلیمی دههامروزه در بیشتر کشورهای دنیا با توجه 

های  های ژئومورفولوژی و معرفی چالش های مختلفی به تهیه نقشه نسان در تخریب محیط طبیعی سازمانو نقش ا
های پوشش سراسری  است که کشور ما حتی در تهیه نقشهاین در حالی .  پردازندهای اخیر می ژئومورفیکی دهه
  رود در درجه اول محققین  امید می. از کشورهای در حال توسعه چند دهه عقب مانده است، ژئومورفولوژی

عالقه مند به ژئومورفولوژی و سپس مساعدتهای دولت جمهوری اسالمی در جهت رفع این نقیصه تالش های 
  .  را بعمل آورندجدی
  

  نتیجه گیریبحث و 
گر چه در تهیه این مقاله امکان بهره گیری از تمام نوشته های موجود ژئومورفولوژی در ایران میسر نگردید و 

ها در قالب پژوهشی دیگر  های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ل سایر منابع از جمله پایان نامهتجزیه و تحلی
  : لیکن بر مبنای داده های موجود می توان به نتایج زیر دست یافت ، انجام استتوسط نگارنده در حال 

ی منتشر کتاب ها، با توجه به طیف وسیع عالقه مندان به ژئومورفولوژی در بین رشته های مختلف علوم زمین -1
 یکتاب هاشده در ژئومورفولوژی از نظر تعداد و تنوع موضوعات اندک بوده و چنین به نظر می رسد 

خصوصاً در زمینه کاربرد . موجود نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی محققین و کارشناسان مربوطه باشد
بندی واحدها و  ژئومورفولوژی در طرحهای منابع طبیعی هنوز سؤال های بدون پاسخ متعددی در تقسیم
به . ن وجود داردعوارض ژئومورفولوژی و روش تهیه نقشه های لندفرم و کاربردهای آن برای کارشناسا

رود در زمینه مبانی ژئومورفولوژی  ظار میمنظور رفع این مشکل از متخصصین ژئومورفولوژی دانشگاهها انت
ی مناسبی تألیف و در اختیار کتاب هادر موضوعات جداگانه و بخصوص در روش های تحقیق و مطالعه 
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ن نیز چون امکان جمع آوری تمام در مورد ژئومورفولوژی ایرا. عالقه مندان و کاربران قرار دهند

 بصورت موضوعی کتاب ها خصوصیات ژئومورفولوژیکی آن در یک کتاب وجود ندارد بهتر است تألیف
  . ای تقسیم بندی و انتشار یابد و یا ناحیه

 سال اخیر گر چه روند افزایشی داشته لیکن بطور پراکنده و بیشتر 25مطالعات ژئومورفولوژی در کشور طی   -2
شاید عدم وجود متولی مشخص برای پشتیبانی از ، علت اصلی آن.  انزوای علمی انجام گرفته استدر یک

پشتیبانی و  تا زمانیکه یک سازمان یا نهاد دولتی برای تقویت،. مطالعات این رشته علمی در کشور است
رد و حدود و شعور کارب، نمی توان به تثبیت جایگاه، نداشته باشد هدایت فعالیت های ژئومورفولوژی وجود

 ملیایجاد مرکز ، در این زمینه پیشنهاد می شود با کمک دانشگاهها. علم ژئومورفولوژی دست یافت
 21های ژئومورفیکی قرن  چرا که با توجه به چالش، مطالعات ژئومورفولوژی در دستور کار دولت قرار گیرد

، ای های جاده زافزون کالن شهرها و شبکهسترش روهای اخیر و گ ور تحت تأثیر تغییرات اقلیمی دههدر کش
  . نیاز به مطالعات ژئومورفولوژی جدی تر خواهد شد

ای و  فرایندهای دامنه، ای رودخانه، مطالعات ژئومورفولوژی در کشور بیشتر متوجه ژئومورفولوژی عمومی -3
 و ژئومورفولوژی یخچالی، ساحلی، فرایندهای بادی، ساختمانی بوده و در مقابل موضوعاتی نظیر هوازدگی

اثرات ، های مطالعه  مهمی نظیر روشهمچنین موضوعات. کاربردی چندان مورد توجه یا عالقه نبوده است
شود  ینه پیشنهاد میدر این زم. اند الً در جریان مطالعه قرار نگرفتهتغییرات اقلیمی و مخاطرات ژئومورفیک اص

عیت هر دانشگاه در کشور موضوعات خاصی در در دانشگاههای مختلف و موق های علمی با ایجاد قطب
های مطالعه در ژئومورفولوژی بایستی  در مورد روش. ژئومورفولوژی کانون اصلی مطالعات را شامل شود

های زیادی نیز در بردارد با  سازی که هزینه سنجی، کارهای آزمایشگاهی و مدل های دقیق سن روش
  . قرار گرفته و رواج یابدمساعدت سازمانهای مرتبط مورد توجه محققین

        پیشنهاد می شود انجمن  کشور ما با توجه به ضعف مطالعات بنیادی ژئومورفولوژی در -4
تأسیس و با مشارکت دانشگاهها و مساعدت دولت  IGAژئومورفولوژیست های کشور در قالب شاخه ای از 

ده معتقد است که ایران در زمینه نگارن. نسبت به رفع مشکالت موجود بر سر راه مطالعات بنیادی تالش نماید
ژئومورفولوژی ساختمانی و پالئوژئومورفولوژی می ، برخی مطالعات بنیادی از جمله ژئومورفولوژی بیابان

های این علم و فارغ التحصیالن  جمن می تواند در شناساندن قابلیتهمچنین ان. تواند در جهان پیشگام باشد
. ه و سازمانهای دولتی تعیین و به مسئولین امر خاطر نشان سازدهویت آنان را در شرکت های مشاور، آن

های جدید علمی   پژوهشی نسبت به انتشار یافتهـانجمن ژئومورفولوژی می تواند با انتشار یک مجله علمی 
  . در کشور اقدام نماید

در . فته استهای ژئومورفولوژی در کشور بیش از هر فعالیت دیگری مورد بی مهری قرار گر انتشار نقشه -5
نشگاههای مادر نسبت به تهیه حال حاضر بایستی با مساعدت جدی دولت و سازمانهای ذیربط و همکاری دا

برای مناطق کوهستانی و ساحلی و مقیاس  1 : 000/50های پوششی ژئومورفولوژی حداقل در مقیاس  نقشه
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ن ملی مطالعات ژئومورفولوژی این تا تأسیس سازما. برای مناطق بیابانی داخلی اقدام گردد 1 : 000/250

  . فعالیت می تواند توسط سازمان جغرافیائی کشور و مؤسسه جغرافیا پیگیری و به مرحله اجرا در آید
های ژئومورفولوژی کشور در یکی از دانشگاهها امری ضروری است تا بتواند بعنوان  ایجاد پایگاه داده -6

،  در سطح دانشگاهها و سازمانهای مختلف کشورمرکزی مشخص ضمن جمع آوری کلیه اطالعات موجود
ماهواره ای و سایر منابع مورد نیاز تحقیقات ژئومورفولوژی را داشته  تصاویر، امکان تهیه عکس های هوائی

متأسفانه در حال حاضر چنین . و پس از پردازش اطالعات آنها را در اختیار محققین و دانشجویان قرار دهد
مشکالت بسیاری برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دیگر محققین پایگاهی وجود ندارد و 

  . ژئومورفولوژی برای تأمین ابزار تحقیق آنها وجود دارد
پیشنهاد می شود انجمن جغرافیائی کشور با تشکیل کمیته های تخصصی مختلف که یکی از آنها کمیته  -7

ایش های مختلف جغرافیا و به ژئومورفولوژی خواهد بود تالش جدی تری را در جهت شناساندن گر
در رتبه بندی کلیه رشته ها و گروههای تخصصی مشاوره توسط . سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعمل آورد

سازمان مذکور متأسفانه در یک جا فقط گرایش ژئومورفولوژی به چشم می خورد که این امر نیاز به توجه 
  . بیشتر انجمن جغرافیائی را ضروری می نماید

 بعنوان کالم آخر استقالل رشته جغرافیا و ایجاد دانشکده های جغرافیا در دانشگاههای مهم کشور یکی از و -8
  .بهترین اقداماتی خواهد بود که می تواند در رسیدن به اهداف فوق مؤثر واقع شود

  
  منابع

، صلنامه تحقیقات جغرافیائیف، 1371 تا 1365گروه جغرافیا سالهای ، قدس رضوی های اسالمی آستان بنیاد پژوهش -1
  .27 تا 1های  شماره

  .32 تا 28شماره های ، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، 1372، ) ناشر(محمد حسین، پاپلی یزدی -2
  .73 تا 46شماره های ، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، 1383 تا 1376سالهای ، )ناشر(محمد حسین، پاپلی یزدی -3
ط بهمنی و علل ژئومورفولوژیکی آن، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، پاییز و ، سقو1349 خیام، مقصود، -4

  .429-440، صص 1349زمستان 
، پژوهشی در مرفولوژی ماسیف دماوند، قسمت اول و دوم، مجله دانشکده ادبیات و علوم 1350 و 51 خیام، مقصود، -5

  .596-613، صص 1351 و در زمستان 419-397انسانی دانشگاه تبریز، صص 
، لغزش و ریزش کوه و بررسی ژئومورفولوژیکی آن، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1353 خیام، مقصود، -6
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