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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 جغرافية الجبال

 Mountain Geography  
 مضر خليل عمر .د.أ

 المقدمة
تطورت العلوم و نمت لها تخصصات )تفرعات( جديدة بشكل متسارع خالل العقوود اخخيورة . عدعود  

أن كانوت الغرراعيووا ارعوا موون اووروع العلووم ا،جتماريووة ب )توودرخ موو بعوو، اووص تخصو  واحوود( ب انفصوولت 
ا مسوووتقال بمههغوووف والسوووفتف ب  وووم انقسووومت ملوووي اووورعين )شووودف مهفصووولين(  موووا الغرراعيوووا وشوووكلت حقوووال علميووو

الطبيعية و الغرراعيا الدشرية . وكل ارع مههما انقسم ملي أارع أكثر دقة وعمقا اص تخصصها وا تماماتها . 
اظهووووورت مسوووووميات جديووووودة ب عدعضوووووها تخصووووو  و تعموووووة اوووووص درا وووووة  وووووا رة واحووووودة )جرراعيوووووة التسوووووو  

Marketing Geography   ب جرراعيوة السوياحةGeography of Tourism   ب وبعضوها تدودد اوص )
ب جرراعيوة  Geography of Arid Areasدرا وة مهطقوة تات  ومات خا)وة )جرراعيوة المهوااة الغااوة 

( . وتدووو تلوو  أن تخصصووت أقسووام الغرراعيووا اووص بعوو، الغامعووات Oceanographyالددووار والمديطووات 
وع الغرراعيووووا )الغرراعيووووا الطبيعيووووة ب الغرراعيووووا ا،جتماريووووة )الدضووووارية( ب الغرراعيوووووا بفوووورع معووووين موووون اوووور 

ا،قتصادية( . وبهذا ابتعدت التفرعات عون اخ)ول ابورن مون يتسوا ل عون وحودة الغرراعيوا )مورووعا وا ورا 
الضوو   ومههغا والسوفة( . ولسوها  هوا اوص )ودد  وذا المعتوري الف ورأ ب علوي أ ميتوف وخطورتوف ب بول لتسولي 

. اوورع جرراعيووة الغدووال ب اارة التفرعووات واخاصووان والظووالل(علووي اوورع جديوود موون اووروع الغرراعيووا )الشووغرة الووو 
 و و من الدرا ات اإلقليمية وليست الهسقيف .

 
 ا، تمام بالغدال

َهانوا  (  وَن البَغَدواَل َأكب جا  اص القرآن ال ريم  )َوَجَعوَل َل موم مَن
و موا يسوت ن ب وكلموة اكهوان جموو كون و و 1

عيووف كالرووار ب كمووا اسوورت كلمووة أكهووان  بالميووا.  و المكاييوول . اهووص أموواكن داوواع )ووامدة  ب  و ووص خ انووات 
الميا. الطبيعية ب وايها الخيرات ال ثيرة التص ت وال بمختلوأ أنوواع المكاييول و المقواييه . اهوص  كوذا بمشوي ة 

  الخالة .  
يتعا م التركي  علي مكان دون اير. حيثما تصدح لف والغبل مكان ب وا، تمام بالمكان أنلص ب و 

اجتمارية . امهابو الهيل كانت لها أ ميتها اص نمن اابر ب وكذا مغا ل  – يا ية  –قيمة اقتصادية 
ماريقيا ب و العالم الغديد ب والشر  اخو   ب و الشر  اخقصي ب والقارة القطبية الغهوبية ب ومهابو اخنهار 

ب ومصائد اخ ماي ب و كذا . و قد تصدرت  المهااة الغبلية )فدات الصدأ و ب وأحواض الهف  
المغالت المختلفة مهذ القديم )))ورا وأخدارا و معلومات(( ب ول ن ليه بال ثااة التص و)لت مليها بعد 
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ب و بعد تخصي  اصل  1992اص مديهة ريو دأ جانيرو عام  Earth Summetعقد قمة اخرض 
عن الغبل والستراتيج العالمص  Agenda 21اص جدول أعمال القرن الدادأ والعشرين  (13كامل )الفصل 

 The International Year of Theعام الغدال العالمص   2002ندو.. و كذا الدال عهدما عد عام 
Mountains  ب ولهذا تريرت وجهات نظر ال ثير من السيا يين 

 و ا،قتصاديين و الداحثين  .
تعمقت رقعة مدراي المغتمو الدولص خ مية المهااة الغبلية و  شاشة موارد ا لقد اتسعت و 

 الطبيعية و )عوبة العيش ايها بعد مؤتمر ريو دأ جانيرو. عدعد المؤتمر حظيت  ذ. المهااة با، تمام 
 و انتقلت ملي مرك  الصدارة اص المهاقشات و الدوارات و الغدل بين الداحثين و الخبرا  و الفهيين 
و السيا يين و )انعص القرارات )دوليا و مقليميا ومدليا( . ورااة تل  حاجة لفهم واقعص لو ائأ نظم 
البي ة الغبلية ب وتأ ير الترييرات التص تطرأ علي مستوى ال رة اخررية علي  ذ. البي ات . وقادت مهظمة 

ضرورة مدامة البي ات الغبلية و حملة لتع ي  اإلدراي العالمص ب FAOاخاذية وال راعة لألمم المتددة 
مغلسا خا)ا يعهي بالمهااة  78( . وقد حف   ذا تأ يه 2002تهميتها )بمها دة العام العالمص للغدال 

وقعت  2004الغبلية وبي اتها اص دول عدة ب وكذل  ورعت برامغا بدثية علمية لهذا الررض . واص عام 
و مهظمات اير حكومية علي ميثا  المشاركة اص مغموعة رئيسة  47مهظمة دولية و  14دولة و  40

. لقد جا   ذا الميثا  نهاية العام العالمص للغدال )اص مؤتمر اص  Mountain Partnershipالغبل 
المتعلقة بالغدال ب و ورو  policiesجو ان بيري( و داف ميغاد أررية مشتركة لألبداث و ر م السيا ات 

 علي مستوى ال رة اخررية لهذا الررض .   politicalاجهدة اجتمارية و  يا ية 
لقد جا   ذا ا، تمام بعد  ويادة مدراي بوأن الغدوال معقودة بدود تاتهوا ب وأن ايهوا تهوعوا بي يوا كبيورا ب 
ونظمها البي ية معررة للمخاار . وان المهااة الغبلية ترطص حوالص ربو  وطح اخرض اليوابه ب ويعويش 

م . ومي تهوا عون اير وا عموديتهوا ب ولهووذا اوان التدايهوات ايهوا كبيورة  اووص مون  وكان العووال %12ايهوا حووالص 
ب وإنهووا توووار  وولعا وخوودمات أ ا ووية  Biodiversityالظورو  المهاخيووة والهداتيووة ب وايهووا تهوعووا حيويووا كبيوورا 

 ليه لسكانها اق  ب ول ن لسكان المهااة السهلية المغاورة لها أيضا . 
. ة موا يطورأ علوي نطاقوات مهواض لوألرضلمخاار بي يوة كبيورة نتيغو ويضا  ملي تل  ب أنها تتعرض

وايها تددث المخاار الطبيعية مثل ارطرابات الدديورات الغليديوة و انو ،  اخرض ونحوأ التربوة والهو ات 
و تبوود،ت اوص ا ووتعما،ت اخرض  Anthropogenicاخرروية و البوراكين . و تغوورأ ايهوا تريوورات  وكانية 

تتوراكم ايهوا التر ودات الدامضوية وترتفوو ايهوا  تراكيو   وانص اوكسويد ال واربون . وبسوب   والرطوا  اخرروص و
. علي أ ا ها تريرات البي ة عالمياتقاخ   indicatorsحسا ية نظمها البي ية و تهوعها اقد عدت مؤشرات 

بي ووة عالميووا و وان  ووذ. الدسا ووية قوود واوورت ار)ووا اريوودة لتدديوود و نمذجووة العمليووات المؤديووة ملووي تريوورات ال
 تدليلها و قياخ تأ يراتها علي اخوراع ا،جتمارية و ا،قتصادية اص المهااة الغبلية . 

و، يهسوووي اووونن  وووكان المهوووااة الغبليوووة قووود اووووروا تهوعوووا  قاعيوووا اهيوووا ب وت يفوووت حيووواتهم للظووورو  
ابات و ا،تصا،ت . وجا  الصعدة . وعبر تاريخهم أوجدوا تقهيات متطورة لل راعة ب و، تخدام الميا. و الر
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 تهوووووووع المدا)وووووويل اووووووص المهووووووااة الغبليووووووة نتيغووووووة التدوووووواين اووووووص ا،رتفوووووواع عوووووون مسووووووتوى  ووووووطح الددوووووور ب 
و التدواين اوص مواجهووة أشوعة الشوومه . وراوم  ووذا وبسوب  الع لووة و)وعوبة الو)ووول مليهوا وايهووا اقود  مشووت 

اخقاليم ب حيث تتواار لهم ار)ا اقول مون المهااة الغبلية و كانها اقتصاديا و يا يا اص العديد من الدول و 
علوي  وبيل المثوال ،  Peruاير م لالتصا،ت العصورية و البهوي التدتيوة و التعلويم و الصودة . افوص بيورو 

الدصر ب اان اقر الدم و و  الترذية مالحظان وبهس  عاليوة بوين اخافوال دون السون الخامسوة مون العمور 
 دل الواهص للمغموعة العمرية نفسها . اص المهااة الغبلية مقارنة مو المع

ومن اجل اهم أاضل للهظم البي ية الغبلية و تهوعها ب وكذل  لمراقدة تأ ير التريرات العالمية علي 
. واص الوقت الرا ن ب   monitoring sites  ذ. الهظم اقد تولدت حاجة ملي ا تدداث شدكة مواقو مراقدة

)عوبة الو)ول  ب وخا)ة اص ماريقيا و آ يا وأمريكا الغهوبية . اان عدد  ذ. المواقو قليل جدا بسب  
وعلي المستوى العالمص اههاي نق  كبير اص مراقدة التريرات ا،قتصادية وا،جتمارية اص اخقاليم الغبلية . 
اهتيغة ت ايد الضر  السكانص علي الهظم البي ية لألرض اان الطل  علي الموارد الغبلية )الما  مثال( اص 
اندياد حل ونص المسار ب وان احتما،ت التعارض و التصادم علي ا تخدام  ذ. الموارد اص اندياد مضطرد. 
ولتغه  التعاررات الدادة ب ولصيانة وإدامة البي ات و تهميتها اان حماية نظم البي ة الغبلية و تدسين 

فسف ب  وتل  من خالل تعمية مدارتها أ)دح أمرا ، مهاص مهف ب ومس ولية دولية و مدلية اص الوقت ن
المالحظة والمراقدة وتو يو رقعتها و الرب  بشدكة دولية تات عالقة . االمهااة الغبلية  ص أماكن  منذار 
مدكر عهد العديد من الداحثين والمهظمات الدولية والمدلية لما يغرأ من تريير بي ص علي مستوى ال رة 

 اخررية .
الدولية لما يغرأ اص المهااة الغبلية وتسغيل التأ يرات البي ية  ومن اجل تهظيم عملية المراقدة

 ايها اقد حددت مواقو مراقدة ب و وجهت دعوة ملي الدول و المهظمات الدكومية و اير الدكومية 
و المؤ سات العلمية للمشاركة اص برنامج دولص يرطص ال رة اخررية لهذا الررض . اا تددث موقعا 

 الذأ  داف تدادل المعراة  The Mountain Forumكة الدولية لمهتدى الغبل مل ترونيا علي الشد
و المعلومة والدوار اص المسائل التص تتعلة بالغدال . والمسا مة عيف مفتوحة للغميو أارادا و مؤ سات 

بعد  وكل من يعهية الغبل و حضارة  كانف و البي ات التص يدتويها و تهميتها وإدامتها . وقد تشكل المهتدى
.  يضا  ملي 2ب وباإلمكان الدصول علي نشرات مخدارية مل ترونية مهف  1992عقد قمة اخرض عام 

لتسهيل عملية الدصول علي المعلومات ب ومعراة  Mountain Module & TEMSتل  ا تدداث 
وباإلمكان  المواقو تات الصلة ولتسغيل المؤشرات المعتمدة للمراقدة و الدصول علي البيانات و الخرائ  .

للدصول علي اإلجابة ب اهداف رب  البي ة الغبلية عالميا بقواعد بيانات  queriesتوجيف اخ  لة والتقصص 
 اجتمارية واقتصادية و كل ما يتعلة بالبي ة الغبلية . 

                                                 
2 MF-Geography@mtnforum.org 

mailto:MF-Geography@mtnforum.org
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( )مدارة الهظم ا،يكولوجية الهشة : التهمية 13ومن الضرورأ التعريف بدع، ما ورد اص الفصل )
 : 3للغدال( اص اجهدة عمل القرن الدادأ والعشرين ب حيث جا  عيف  المستدامة
من الغدووال مصوودر  ووام للميووا. والطاقووة والتهوووع البيولوووجص . وعووالوة علووي تلوو  ب   1 – 13" 

اهوص مصوودر لموووارد رئيسووية مثوول المعوادن ب والمهتغووات الدراجيووة ب والمهتغووات ال راريووة وا، ووتغمام . 
 ووص نظووام ايكولوووجص رئيسووص يمثوول ايكولوجيووة كوكبهووا المعقوودة والمترابطووة ب  وحيووث أن البي ووات الغبليووة

اووان  ووذ. البي ووات أ ا ووية لدقووا  الهظووام ا،يكولوووجص العووالمص . م، أن الووهظم ا،يكولوجيووة للغدووال آخووذة 
اووص التريوور السووريو . و ووص معررووة لتدووات التربووة المتسووارع ب وا،ن ،قووات اخررووية ب و وورعة اقوودان 

والتهوع الغيهص . وعيما يتعلة بالدشر ب اان الفقر يهتشور علوي نطوا  وا وو بوين  وكان الغدوال الموائل 
وتتعوورض المعووار  اخ)وولية للوو وال . ونتيغووة لووذل  ب تشووهد أكثوور المهووااة الغبليووة اووص العووالم توود ورا 

ية المتعلقوووة ا،قتصووواد –بي يوووا . ومووون  وووم ب اوووان اإلدارة السوووليمة للمووووارد الغبليوووة والتهميوووة ا،جتماريوووة 
 بالسكان تقتضص اتخات مجرا ات اورية . "

 -أ دا   ذا المغال البرنامغص  ص :  5 – 13" 
)أ( مجرا  درا ة ا تقصائية لمختلأ أشكال التربة ب والرابات ب وا تخدام الميا. ب والمدا)يل ب 

المهظمات الدولية  والهداتات ب والموارد الديوانية للهظم ا،يكولوجية الغبلية ب مو مراعاة أعمال
 واإلقليمية القائمة :

)ب( منشا  قاعودة بيانوات ونظوم للمعلوموات والدفواه عليهوا مون اجول تسوهيل التقيويم اإلدارأ والبي وص 
 المت امل للهظم ا،يكولوجية الغبلية ب مو مراعاة أعمال المهظمات الدولية واإلقليمية القائمة :

المائيووة القائمووة عيمووا يتعلووة بالت هولوجيووات  \لوجيووة البريوة )ج(  تدسوين وبهووا  قاعوودة المعووار  ا،يكو 
وبالممار ووات ال راريووة وممار ووات الصووون اووص المهووااة الغبليووة اووص العووالم ب وبمشوواركة موون 

 المغتمعات المدلية :
)د( منشا  وتع ي  شدكة اتصا،ت ومرك  لتدادل المعلومات من اجل المهظمات القائمة المعهية 

 بمسائل الغدال :
) و( تدسين تهسية الغهود اإلقليمية لدماية الهظم ا،يكولوجية الغبلية الهشة عن ارية الهظر اص 

 ورو آليات مها دة ب بما اص تل  الصكوي القانونية اإلقليمية واير ا من الصكوي :
)و( توليد معلومات إلنشا  قواعد بيانات ونظم للمعلومات من اجل تسهيل مجرا  تقييم للمخاار  

 ي ية وال وارث الطبيعية اص الهظم ا،يكولوجية الغبلية . "الب
 ") ج ( التعاون الدولص واإلقليمص  

يهدروووص أن تقووووم الدكوموووات علوووي المسوووتوى المها ووو  ب وبووودعم مووون المهظموووات الدوليوووة   18 – 13
 واإلقليمية تات الصلة بما يلص :

                                                 
3 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html 
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مثووول الفريوووة ا، تشوووارأ تع يووو  دور معا ووود الددووووث والتووودري  الدوليوووة المها ووودة        (أ)
المعهص بمراك  الددوث ال رارية الدولية والمغله الدولص لددوث وادارة التربوة ب وكوذل  
مراكوووو  الددوووووث اإلقليميووووة ب مثوووول معا وووود اابووووات الغدووووال ب والمركوووو  الوووودولص للتهميووووة 
المت املوووووة للغدوووووال ب مووووون اجووووول ا،روووووطالع بوووووالددوث التطبيقيوووووة تات الصووووولة بتهميوووووة 

 ميا. :مستغمعات ال
تع ي  التعاون اإلقليمص وتدادل البيانوات والمعلوموات عيموا بوين البلودان التوص تتقا وم  (ب)

نفووووه السال وووول الغبليووووة وأحووووواض اخنهووووار ، وووويما البلوووودان المتووووأ رة بووووال وارث الغبليووووة 
 وبالفيضانات :

)ج( مداموووة واقاموووة عالقوووات مشووواركة موووو المهظموووات ايووور الدكوميوووة والغماعوووات الخا)وووة 
 العاملة اص مغال تهمية مستغمعات الميا. ." اخخرى 

 
 الغامعيون والغدال

يمثووول الغبووول موووادة علميوووة اهيوووة للدرا وووة والتقصوووص ب وايهوووا تشوووتري العلووووم المختلفوووة ب لوووذا تشوووكلت  
تعهووي بالغدووال . وقوود كووان ا، تمووام اووص البدايووة  Multidisciplinaryمؤ سووات علميووة متعووددة التخصصووات 

لطبيعيوووة ب ول ووون وبعووود ا،لتفوووات ملوووي السوووكان المهمشوووين ايهوووا و ا، تموووام بالتهميوووة مهصووودا علوووي الغوانووو  ا
 الدشوووورية وإدامووووة البي ووووة  اقوووود توجووووف الدوووواحثون موووون العلوووووم ا،جتماريووووة لدرا ووووة  ووووكان المهووووااة الغبليووووة ب 

 و أردت المشاريو الددثية ال بيرة عيف تهغ  من خالل ار  عمل متعددة التخصصات . 
( اوص تخصوي  كوورخ درا وص اوص جامعاتهوا عون الغدوال 1913ا  وداقة )مهوذ عوام وقد كانوت ارنسو

ملوي  Carl Trollلدرا وة جدوال اخلو   ب وقود عمود  Revue de Géographie Alpineتدوت عهووان 
لدرا ووة جرراعيووة بي ووة المهووااة المرتفعووة  وتلوو  عووام  IGUا ووتدداث لغهووة روومن اتدوواد الغرووراايين العووالمص 

وقوادت درا وات  وذ. اللغهوة ملوي )ويااة  Commission on High Altitude Geoecologyب  1968
تبهتووف مهظمووة  MABرموو  لووف   Man and Biosphereبرنووامج بدثووص عوون اإلنسووان والرطووا  الديوووأ 

UNESCO  ب وخووالل عقوود السوودعيهات موون القوورن المارووص ركوو ت المشوواريو الددثيووة عيووف علووي العالقووة بووين
تصوووادية لانسوووان موووو البي وووة الطبيعيوووة . وكوووان التركيووو  أول اخمووور علوووي ا ووور ا،ق –الهشوووااات ا،جتماريوووة 

السياحة علي جدال اخل  اص الهمسا   م علي اخل  السويسرية . وقد اعتمدت نماتج متطورة اص الدرا ة ب 
كيهيوا وقد اعتمدت دو، أخرى اخا ار واآلرا  تاتهوا مثول الصوين و  GIS 4بما ايها نظم المعلومات الغرراعية 

نماتجا أدرا كية عن العالقة بين  كان الغدال والبي ة ب و اعد اص ر م  يا ات  MAB. وقد اور برنامج 
 عن الراا. ا،جتماعص و التهمية اص  ذ. المهااة .

  Ives & Messerli)در كتاب عن معظلة جدال  الهما،يا لمؤلفيف  1989واص عام 

                                                 
4 www.cde.unibe.ch/griwal   

http://www.cde.unibe.ch/griwal
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The Himalayan dilemma: reconciling development and conservation  الوذأ
عوود نظريووة عوون تووداعص بي ووة الهما،يووا ب وقوود جلوو   ووذا ال توواب  ا،نتدووا. ملووي اقوودان الرابووات و نقوو  الموووارد 
المائية اص المهااة الغبلية . وعلي رو  تل   ب و جرا  الغدل الذأ أ ير حول الموروع اقد جا  الفصل 

 دد المس ولية المدلية والدولية رمن برنامج عمل مت امل .المذكورة آنفا ليد 21( اص اجهدة 13)
تغموووو أكووواديميون قصووود ا وووتدداث مركووو  دولوووص لتدوووادل المعراوووة والخبوووورة  1996واوووص أيلوووول عوووام 

 الغبلوووص اوووص باكسوووتان  داوووف جموووو اخبدووواث والخووورائ  والمقوووا،ت و ال تووو   Kara Koranالمتعلقووة بووونقليم 
مرئيووات وكوول مووا يتعلووة بوواإلقليم أررووا وشووعدا . وقوود جمعووت و ووائة و التسووغيالت الصووورية والصوووتية و ال

ومطبوعوات اوص مختلووأ الميوادين : الرابوات ب الغيولوجيووا ب البي وة ب الغرراعيوا الطبيعيووة و الدضوارية ب علووم 
اإلنسان ا،جتماعص ب علم اخجهاخ ب الدرا ات اللروية ب الترا يات واخدب و أدب الرحالت . وقد ا تددث 

اص الشودكة الدوليوة لهوذا الرورض . وقود تصواعد ا، تموام بالغدوال اوص باكسوتان لتخصو  لهوا أ وبوعا  موقعا
 ( لمعراة بع، المواقو علي الشدكة الدولية تات الصلة .1.  يهظر الغدول ) 5 هويا )اص شهر نيسان( 

الثالثة من عقدت اخكاديمية المل ية السويدية للعلوم السلسلة  1999 \ 9 \ 2 – 8 \ 30وللمدة 
من قسم  Roger Barryاجتماعات تخصصية تعهي اص تهمية المهااة الغبلية . وا تضاات اخ تات 

الغرراعيا اص جامعة كولورادو اخمريكية ليتددث عن ا ر الذبذبات المهاخية علي جدال أمريكا . وا تددث 
عهوان " اخقاليم الغبلية و )يانتها  معهد التريرات البي ية التابو ملي جامعة اوكسفورد برنامغا علميا تدت

Mountain Regions & Conservation  "6  عقدت الهدوة  2001 \ 10 \ 4 – 9 \ 30.  وللمدة
. وعرض مرك  أبداث الغدال التابو ملي جامعة مونتانا اخمريكية مهدا  7العالمية عن جدال  ويسرا 

تها حصرا علي الغامعات و المؤ سات العلمية ب درا ية لمن يتخص  بالغدال .  ولم ت ن الغدال ودرا 
تقدم ال ثير من المعلومات عن الغدال  8بل وحتي الدرا ة ا،بتدائية والثانوية . االمواقو التعليمية المختلفة 

 من حيث ت ونها ب الهداتات و الديوانات ايها ب مو )ور وأاالم و خط  درخ 
ل  و ولص أمر الطلدة اص ا تيعاب موروع مهم . كما و نشااات )فية و،)فية تساعد المعلم والطا

 & Mountain Research)درت مغالت علمية متعددة التخصصات تعهي بالغبل ب مثل : 
Development Journal    و مغلةJournal of Alpine Research  ب وخصصت أعدادا اص

الغدال ب مرااة ملي  ( عن2002)عدد شهر كانون  انص عام  National Geographicمغالت مثل 
اص ال تابات  Mountains( .  وعهد حساب ت رار كلمة 2001أ بوع مدراي الغبل )اص تشرين  انص 

 ( مرة . 9912اننها قد وردت ) 2002 – 1990العلمية المهشورة اص اللرة اإلن لي ية بين عامص 
ب لوذا ااورد لهوم حيو ا اوص  ذا غي، من عي، ب و قد كان للغرراايين اليد الطولي اص  ذا ا، تمام 

 .  الصلة با، تمام و درا ة الغدال  ذا المقال ب لتسلي  الضو  علي بع، الهشااات و الفعاليات تات
                                                 

5 http://www.mountains2002.org.pk   
6 http://www.ecu.ox.ac.uk 
7 http://www.wms2001.ch 
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http://www.mountains2002.org.pk/
http://www.ecu.ox.ac.uk/
http://www.wms2001.ch/
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 الغرراايون و الغدال
يرجووووو ا، تمووووام بالغدووووال والتدايهووووات المكانيووووة ايهووووا ملووووي ال سووووهدر اووووون  امبولووووت حيووووث ربوووو  بووووين  

عيوة اخخورى ايهوا ب خا)وة المهواض والهدوات ب وقود اوور كوارل تورول ا،رتفاعات اص الغدوال و الظووا ر الطبي
 ووذ. اخا ووار عهوودما ا ووتم بدرا ووة جدووال اخلوو  و البي ووات التووص تضوومها . وقوود أاووردت معظووم كتوو  الغرراعيووا 

 Millerواووص الطبيعيووة  Peattie 1936اصووو، عوون الغدووال ب ومهووذ أوائوول القوورن المارووص )اووص الدشوورية 
. ولم يبوة اخمور مدصوورا بال تو  المههغيوة ب بول تعودا. ملوي اخبدواث والدرا وات 9ر ا ( ب والعديد اي1953

موو  RGSالميدانية وتشكيل تغمعات تخصصية تعهي بالغدال . اقد اشتركت الغمعية الغرراعية البريطانية 
اوص ا وتدداث مغموعوة تخصصوية و دعموت بصوفدة علوي  1998عوام  IBGمعهد الغرراايين البريطانيين 

دكة الدوليوة ب  وداها توواير قاعودة معلوموات عون الغدوال. و تعقود المغموعوة مؤتمراتهوا السوهوية اوص أوائول الش
. واص آتار مون  2000عام  Sussexشهر كانون  انص من كل عام ب وقد كان المؤتمر اخول اص جامعة 

ام واحووود وخوووالل عووو MGSGمغموعووة مما لوووة  AAGا وووتدد ت جمعيوووة الغروووراايين اخمريكوووان  1999عووام 
انظوووم مليهوووا اكثووور مووون مائوووة عضوووو . وتصووودر نشووورة مخداريوووة مروووااة ملوووي مغموعوووة مووون الهشوووااات العلميوووة 
واإلعالميوووة تات العالقوووة بالغدوووال . امووون نشووواااتها موووؤتمر  وووهوأ ب وموقوووو علوووي الشووودكة الدوليوووة  و موووهح 

عقوودت حلقووة نقاشووية  2000للدوواحثين و الطلدووة عوون اخبدوواث المتميوو ة عوون الغدووال . واووص نيسووان موون عووام 
انصوو  الدوووار ايهووا علووي: المخوواار التووص تتعوورض لهووا المهووااة الغبليووة ب ا وور الريووا  عليهووا ب تركيبتهووا و 
اخنماط التص تشكلها ب الثالجاتب الغرراعية الدياتية اص الغدال ب و مسائل )يانة الغدال وإداموة بي اتهوا  ب 

هوعوووت الهشوووااات ايهوووا بوووين مدارووورات و بو وووترات و وانتهوووت بغلسوووة عووون المشووواكل و اخولويوووات . وقووود ت
عقودت  2001أبداث ب واشتراي ايها باحثون من جامعات من مختلأ أرجا  الو،يوات المتدودة . واوص عوام 

حلقوة نقاشوية خا)وة ركو  ايهوا علوي : السوكان والبي وة الغبليوة ب و تفاعول اخرض والهووا  و ال ائهوات الديوة 
( خمسوووون متدووود ا عووون الغدوووال اوووص موووؤتمر المغموعوووة 50تقووودم ) 2005اوووص الغدوووال . واوووص موووؤتمر عوووام 

 التخصصية . 
وتسووابقت أقسووام الغرراعيووا لدرا ووة الموروووع و القيووام بهشووااات ميدانيووة وبدثيووة . اقسووم الغرراعيووا   

نظم كور ا )يفيا خوالل شوهر تموون مون عوام  Appalachian State Universityوالتخطي  اص جامعة 
لدا واالدة من الدرا ات اخولية والعليا ب تدو تل  القيام برحلة لدرا ة جدال ا،ندي  . ( اا13رم ) 2000

واص  ذا ال ورخ كان التركي  علي مواد : الثالجات وتراجعها ب التهميوة الريفيوة ب الرعايوة الصودية اخوليوةب 
عوام نفسوف قوام مغموعوة و تقهيات التدسوه الهوائص . واوص ال GPSتطبيقات اص نظم المعلومات الغرراعية و 

بدرا ة ميدانية عن الثالجات و التواري  المهواخص  Tennesseeمن الدة وأ اتذة قسم الغرراعيا اص جامعة 
بسلسولة  South Carolinaاص كو تاريكا . وقام قسم الغرراعيا اص جامعوة  Chirripoوالهداتص لغدال مقليم 

 Central Washingtonاعيوووا اوووص جامعوووة أبدووواث عووون شووومالص جدوووال  ووويرا نيفوووادا . أموووا قسوووم الغرر 
                                                 

  , The Mountain Geography : a review , D.C. Funnell & M.F. Priceينظر    9 

Geographical Journal , Vol. 169 , No. 3 , Sept. 2003 , pp. 183 – 190  
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University  اقد نظم درا ة ميدانيوة لدووض ا،وريكوون والسلسولة الغبليوة . و وص مهطقوة شودف جااوة ب قليلوة
السووكان ب تقووو جهوووب شوور  و،يووة اوريكووون . وايهووا جدووال كا ووكيد البركانيووة و الرابووات الصووهوبرية و الديوواة 

اكين و الطقووه المتطوور  .  ووذا بعوو، مووا نقلتووف الهشوورات اخخداريووة البريووة ب وتضاريسووها معقوودة بسووب  البوور 
لمغموعة درا ة الغدال التخصصية التابعة ملوي جمعيوة الغروراايين اخمريكوان . ومون المهوم اإلشوارة ملوي أن 

قد  ا م  RS 10و تقهيات التدسه الهائص  GISو نظم المعلومات الغرراعية  Cartographyعلم الخرائ  
اووص درا ووة الغبوول مسووتهدين علووي ا وورة  أن التمثيوول الخرائطووص للغدووال يسوواعد اووص ا ووتيعاب  المختصووون بهووا

التهظووويم المكوووانص للوووهظم البي يوووة ايهوووا . وقووود انفوووردت مغموعوووة لهوووذا الرووورض ب  ووووا  اوووص ا،تدووواد العوووالمص 
 FAO  .12أو اص مهظمة اخاذية و ال راعة لألمم المتددة  11للخرائطيين 

ن درا ووة الغدوال  ووص مون نوووع الدرا وات اإلقليميووة و ليسوت الهسووقية )كموا  ووو وقود أشوير  ووابقا ملوي أ 
الدووووال مووووو درا ووووة ا، ووووتيطان ب الغيوموراولوجيووووا ب الطقووووه ب المهوووواض المدلووووص ب واير ووووا( . وأجوووود روووورورة 
توريح ابيعة الدرا ة اإلقليمية اص الغرراعيا ب حيث يتمل هص محساخ بسو  اهوم الودع، لماةيوة  وذا الهووع 

 لدرا ة و ابيعتها . وبعد تل  يتم تسلي  الضو  علي جرراعية الغدال و مفرداتها .  من ا
 

 ابيعة الدرا ة اإلقليمية 
اوص الغرراعيوا  وص درا وة مهطقوة مدوددة تات معوالم موحودة  Regional Study  الدرا ة اإلقليمية 

هوووات ابيعيووووة وبشووورية نظامووووا لهوووا )متريوووور واحووود أو أكثوووور( ب و تشوووكل المهطقووووة المختوووارة بمووووا ايهوووا موووون تداي
System  بشوورأ أو ابيعووص ب أو ا، هووين مووو بعوو،( . و ووذا الهظووام مفتووو  علووي أقرانووف يتفاعوول معهووا مووو(

الدفاه علي خصو)يتف )شخصيتف اإلقليمية ومكانتف الدضارية( . ويرى الغرراايون أن التداين )ابيعص أو 
تفاعلووت عها)وور الهظووام عيووف مووو بعوو، بنيغابيووة  بشورأ( داخوول اإلقلوويم يشووكل مصوودر قوووة و متانووة لووف االمووا

وشووفاعية . وتسووو  الدالووة عهوودما تسووترل التدايهووات إل ووارة المشوواكل والعقدووات أمووام تطووور. وتقدمووف . اضووعأ 
ب رض مصوالح عها)ور الهظوام  وتهاحر وااإلحساخ بوحدة الهظام )اإلقليم( وا،نتموا  مليوف قود يوؤدأ ملوي  تعوا

لعطا  )الديواة الطبيعيوة( اوص الهظوام . ولويه  وذا )وديدا اوص الغانو  الدشورأ وبالتالص تشل حركة اخخذ وا
اق  ب بل واص الغان  الطبيعص عهدما تددث حركات ت تونية أيضا . االهظوام قود يتالشوي ليدول نظوام آخور 

 مكانف .   
 نظامووا  يا وويا أو مداريووا( –)عوود مقليمووا  Countyأو وحوودة مداريووة    Countryوعهوودما يوودرخ بلوود  

يبوودأ بتدديوود المورووو والموقووو ب يعهووص اخول رقعووة اخرض المقصووودة بالدرا ووة ب  و يؤشوور الموقووو خطوووط 

                                                 

 Remote sensing of upland vegetation : theينظر على سبيل المثال ال الحصر :  10 

potential of high spatial resolution satellite sensors . Mehner H. et al , Global 

Ecology and Biogeography , 2004 , 13, 359 – 369  

 11 http://www.mountaincartography.org/  

nalysis of mountains and based a-Towards a GISينظرعلى سبيل المثال ال الحصر  12 

populations. Working paper no. 10 , FAO . 

http://www.mountaincartography.org/
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الطووول ودوائوور العوورض للمورووو ومووا يدووي  بووف موون بلوودان وأقوواليم ومسووطدات مائيووة .  وكال مووا ب المورووو 
خ  ا، توا  لها عالقة  والموقو ب يدددان ال ثير من المعطيات الغرراعية التص تدرخ ،حقا . االمسااة عن

بهوع المهاض ب وكذا القرب والدعد عن المسطدات المائيوة . ومسواحة اإلقلويم تووحص بموا يمكون أن يضومف مون 
تهوووع ابيعووص وبشوورأ . اهووص ليسووت أرقامووا ، معهووي لهووا ب بوول  ووص مقوواييه علميووة يسووتدل موون خاللهووا علووي 

 طقة . ال ثير من المعلومات . منها مفتا  معراة جرراعية المه
وبعد معراة المورو والموقو والمساحة يسل  الضو  علي التركي  الغيولوجص ب ويددد  ذا ابيعوة  

التضوواريه و نوريووة الموووارد الطبيعيووة اووص اإلقلوويم ب وبالتأكيوود لهووذا ا وور كبيوور علووي حيوواة  ووكان اإلقلوويم .  ووم 
مهووواض ب والتربوووة و الهدووووات يعووورج علوووي التضووواريه ب التوووص بوووودور ا تشوووكل مدوووورا جو ريوووا لمعراووووة  ووورو  ال

الطبيعووص اووص اإلقلوويم .  ويعتموود الوودع، اووص التوودريه اريقووة الخوورائ  الطدقيووة ب حيووث تر ووم خاراووة )ووما  
لاقلووويم تدووودد ايهوووا محووودا يات الطوووول والعووورض وحووودود مهطقوووة الدرا وووة ب ويكوووون الر وووم علوووي ور  شوووفا  

خاراة اخ اخ بعد تل  خرائ  )ادقات ( . وتسق   علي ال over head)يستخدم خجه ة العرض الرأ ص 
layers السطح ب الدرارة ب المطر ب الهدات الطبيعص ب الموارد المائية ...... ال  . ويطلو  مون التالميوذ )\ 

 الطلدة ا، تد،ل بصريا علي العالقة بين التونيعات السابقة ب  هائيا و مجما، . 
طبيعوص( ب )وورة البي وة التوص يعويش اإلنسوان ايهوا بر م مالمح الصورة الطبيعية )عها)ور الهظوام ال 

ويهشوو   تووأتي مرحلووة تسوولي  الضووو  علووي عها)وور الهظووام الدشوورأ و ارتدااهووا المكووانص مووو عها)وور الهظووام 
الطبيعووص . ويركوو  علووي تونيووو المسووتقرات الدشوورية )المسووتواهات( واخنموواط التووص تشووكلها ب وشووريان الديوواة 

نراعووص ب )ووهاعص ب تعوودين ب تغووارأ ب خوودمص ب ............ الوو ( . وموون )الهقوول( ب والهشوواط ا،قتصووادأ )
اجل أن ت ون الدرا ة اإلقليمية )ديدة و مفيدة االرب   جو رأ بين عها)ر الهظوام الطبيعوص موو بعضوها 
ب والوورب  بووين عها)وور الهظووام الدشوورأ مووو بعضووها موون جهووة و بيههمووا مووو بعوو، موون جهووة أخوورى . االرابووة 

غار متغوواورة  ب بوول  ووص نظووام بي ووص )حيوواتص( مت اموول .  ودرا ووة شووغرة مههووا ، يعهووص ليسووت مغموعووة أشوو
ا تيعاب ما تعهيف الرابوة . اال ول نظوام و الغو   عهصور يفقود قيمتوف عهودما يهظور مليوف بمعو ل عون موقعوف و 

ص )ورير  ب دور. اص الهظام . االدرا وة اإلقليميوة  وص درا وة نظوام حيواة مهطقوة معيهوة . االرابوة مقلويم جررااو
و ص نظام بي ص حياتص مت امل يشمل اخشغار واخرض و كل ما يعيش عليهما اص  ذا اإلقليم من كائهوات 

 حية .  
يسوووتدل مووون  وووذا ب من اإلقلووويم ب مهموووا كوووان حغموووف و ابيعتوووف ب يووودرخ جرراعيوووا كهظوووام مكوووون مووون 

حيويتوف ترت و ان علوي )نظااوة(  مغموعة من العها)ور المتفاعلوة والمكملوة لدعضوها . وديموموة  وذا الهظوام و
قهوووات ا،تصووال والتفاعوول بوووين عها)وور. . ااإلحسوواخ الوووذاتص لهووذ. العها)وور بأنهووا جووو   موون كوول ب وان موووا 
يدودث اووص جوو   يووهعكه  وولدا وإيغابووا علووي ال وول  وو الووذأ  يعطووص الهظووام وجووود. . ااخ وورة نظووام ب والقبيلووة 

 componentام . وكل واحد من  وذ. الوهظم  وو عهصور نظام ب والوان نظام ب والعالم نظام ب وال ون نظ
. والدووال كووذل  اووص الووهظم الطبيعيووة أيضووا . منهووا دليوول علووي  Heirarchyاووص الهظووام الووذأ يليووف اووص الهوورم 

  وحدة الخالة . 
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 مقليم الغدال
 للو لة اخولي  ب تشوكل الغدوال مظهورا أررويا متميو ا ب بارتفاعاتهوا و اخشوكال التوص ت ونهوا . ول ون

أو السلسولة الغبليوة (  وو مقلويم ابيعوص مت امول ب عيوف  \اص الواقو اان تمي  ا يفو  تل  بكثير . االغبول )و 
تتواجوووود و تتدوووواين مكانيووووا معظووووم )من لووووم يكوووون جميووووو( المعطيووووات الغرراعيووووة لاقلوووويم ال بيوووور الووووذأ يقووووو عيووووف 

المكوانص عيوف يفوو  التصوور ب اموو  –هوعص )ا، توائصب المدارأ ب المعتدل ب الدارد ب ... ال (  . االتداين ال
التدرج اص ا،رتفاع عن مستوى  طح الددر تتدرج عكسيا درجات الدرارة  والراوبة ب وتتداين كثااة الرطا  
الهدوواتص ونوعيتووف ب و  ووم  التربووة ونوعهووا . و هوواي نغوود ا،خووتال  مكانيووا واروودا اووص ناويووة  ووقوط أشووعة 

ير ا من العوامول تغعول البي وة الغبليوة شوديدة التعقيود . وعلوي الورام مون الشمه و مواجهة الريا  ب و ذ. وا
تل  ب اهذا اإلقليم لم يع  حقف اص الدرا ة  التفصيلية. االغرراعيوا الطبيعيوة ب وحتوي  اإلقليميوة ب تتعرروان 

، تموام للمهطقة الغبلية بمهظور عام دون الروص اص التدايهات المدلية ودون تكر حالة درا ية معمقة . اا
 مهص  علي اخنماط العامة المشتركة اق   . 

ب جيوا ب نشوااات اقتصوادية ب ا وتيطانو، بأخ ب لت ن اخنمواط العاموة )اقوه ومهواض ب جيوموراولو 
. االغبوول أو  لسوولة جبليووة \شخصووية كوول جبوول و ..... الو ( نقطووة ا،نطووال  لدرا ووة تفصوويلية  ووداها تدديود 

كي  علي المعطيات الطبيعية اكثر من الدشرية بدكم ابيعة البي ة )اص الغبل يشدف المديهة ب الفار  اص التر 
بي ة )هعها الخالة ب والمديهة بي ة )هعها اإلنسان( .  ولعل المقارنوة بوين الغبول والمديهوة تووحص بوال ثير ب 

نسوان ( ب االمديهوة در وت وبعموة و وعة خن اإل2وتثير نقاشا و جد، ب و ذا  و المطلوب . )يهظور جودول 
 )هعها ب وخنف يعيش ايها . 

وموروووع الغدووال لوويه مووادة درا ووية ادسوو  ب بوول مواروويو للددووث والتقصووص أيضووا . حيووث ا تمووت  
الدرا وووات الغيموراولوجيوووة بالتعريوووة والتغويوووة اوووص المهوووااة الغبليوووة ب مروووااة ملوووي ا، تماموووات الغيولوجيوووة 

وقود  Watertowersغرراايين يعود مصوطلح أبوراج الميوا. التقليدية اص التركي  والت وين . أما اص الميا. الل
ا تمووا بتراجووو مهووااة الترذيوة و مووا تتعوورض لوف موون تعريووة وروياع للميووا. . وقوود ربطوت الدرا ووات الغرراعيووة 
جميعهووا بووين مهووااة المرتفعووات و المهووااة السووهلية المتاخمووة لهووا ب مركوو ة علووي اإلدارة التعاونيووة لمغووارأ 

ب و موجهووة اخنظووار ملووي روورورة )وويانة البي ووات الغبليووة وأدامتهووا . وا تمووت اخبدوواث اخنهووار وأحوارووها  
الغرراعيووة بخوو  اخشووغار ومووا يصوواحدف موون كائهووات حيووة ومووا يطوورأ علووي  ووذا الخوو  موون تريوور . كمووا ا ووتم 

خدام الغرراايوووون بالثالجوووات و بالمشووواكل التوووص تواجوووف الرابوووات الدووواردة ب وبالمسوووائل التقهيوووة المصووواحدة ، وووت
 الهماتج تات الصلة . 

كمووا توجووف الوودع، لدرا ووة  التهوووع الديوووأ و تمويوول الميووا. و التعريووة والمخوواار التووص تتعوورض لهووا 
المهووااة الغبليووة . وقوود اشووتري بوواحثون اووص مشوواريو بدثيووة  ووداها جمووو بيانووات عوون أعووالص الغدووال . واووص 

رون بدرا ة تاريخية للبي ة الغبلية من اجل اهم ااضل لديهامية التريرات المهاخية . وقد الوقت نفسف ا تم آخ
أ مرت بع، الدرا ات عن منتواج أالوه خواص بغدوال ماريقيوا و جدوال ا،نودي  . وقود حواول الودع، الورب  

 بين التريرات المهاخية و جدولة نراعة المدا)يل اص اخقاليم الغبلية .  
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و مدامتهوا و )وويانة  MABلوي التوجوف العوالمص لدرا ووة العالقوة بوين البي وة واإلنسوان وقود أشوير آنفوا م
الديوواة ايهووا . وقوود عهووت اخبدوواث باختدووار الووهظم الرا هووة )ميووا. ب اابووات ب ارض ب مدارة السووياحة( و درجووة 

ا م ا،نتدوا. ملوي تلبيتها لمعايير )يانة البي ة وإدامتها  . االدع، ا تم بالتصدر و تراجو الرابات ب كما تعو
 التهوع اير المتغانه اص بع، البي ات و  أ ر. علي التعارض والصراع من اجل الدقا  .  

وركوو  الوودع، علووي السووياحة والسووياحة البي يووة ب وخا)ووة اووص جدووال اخلوو  و الهما،يووا واير ووا موون 
وإدامتهوا . واوص المهوااة السال ل الغبلية بقصد معالغة التعارض بوين التهميوة ا،قتصوادية و )ويانة البي وة 

الغبليوووة يووورتد  الغوووذب السوووياحص بالعووواملين الطبيعوووص والدضوووارأ ب راوووم انهموووا متعارروووين اوووص كثيووور موووون 
اخحيووان. اقوود حاولووت بعوو، الدرا ووات تدليوول عواموول اشوول أو نغووا  مشوواريو التهميووة السووياحية اووص بعوو، 

أررية نظرية تسوتهد عليهوا ب اموا موجوود  وو  اخقاليم الغبلية . وإجما، ب ما نالت  ذ. الدرا ات بداجة ملي
 مددود جدا .

ب لسيا ووات الر وومية و)ووهاعة القووراراتويوورى الوودع، أن الداجووة اآلن ملووي أبدوواث تصوو  اووص ر ووم ا
التص راضها الدع،  Carrying Capacityوان الدرا ات السابقة قد رك ت علي ااقة البي ة علي التدمل 

. واوص جميوو اخحووال بقيوت  Ecological Footprintاخ ور البي وص ب ول ههوا عوادت بمسوميات جديودة مثول 
 الغدال مرك ا  يا يا مهما للثورات وا،نتفارات والتمرد ب اهص )عدة اإلدارة والتدكم .

 
 الخاتمة

الغدال ج   من بي ة العرا  وتضاريسف ب وقد عانت  ذ. البي ة من ال ثير من اإل مال و  و  
  ها من مختلأ الغوان  خوان خن نتعر  عليها عن كث  ب و ندر التعامل معها . وقد آن ا

. لقد تأخرنا اص ال ثيرب و، يدة لها أن نتخلأ أكثر ب علي اخقل عيما يخ  بي تها ب مستقبل و المعطيات
أجيالها .  ذا المقال دعوة لدرا ة ميدانية لبي ة الغدال اص كورد تان ب وعلي الغرراايين أن يكونوا  داقين 

 اص  ذا المغال .
اغرراعية الغدال  ص ارع من اروع الغرراعيا ب تعهي بالغدال حيث تدرخ التهظيم المكانص للهظم 
البي ية الممثلة ايها  والمكونة لهظام الدياة اص اإلقليم . منها درا ة مقليمية )اإلقليم الغبلص بغميو مفردات 

ة )تدليل الهظم البي ة اص اإلقليم الغبلص مكانيا و )يانتها الدرا ة اإلقليمية اص الغرراعيا( ب و ص درا ة بي ي
و ديمومتها(  ب وابيعتها مهظور ا  التطبيقص )تخدم المغتمو و)انعص القرارات باتغا. حل مشكلة( ب  
وتات مههج نظامص )الرب  بين عها)ر الهظم الطبيعية والدشرية وتفاعلها مو بع،( . اهص تدرخ كل 

ب الطبيعية والدشرية و تداخل تأ يراتها ونتائغها . والددث عن شخصية الغبل منما مكونات شخصية الغبل 
 و تدليل للمالمح الطبيعية و الدشرية التص  مي تف عن اير. من الغدال ب القريدة والدعيدة . ااخشخاص 

شتري بيهها متشابهون اص ال ثير و ل ن شخصياتهم متفردة ب كذل  المدن ب وكذا حال الغدال . اما  و الم
؟ وبماتا تتفرد  ؟  ذا ما عليها تقصيف و تو يقف . وليه  ذا مستديالب ول هف يدتاج ملي ع يمة  ومثابرة ب 

 وهللا ولص التواية .
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 (1جدول )    
 بع، مواقو مؤ سات تعهي بدرا ة الغدال

 عنوان الموقع على الشبكة الدولية
http://www.giub.uni-bonn.de/ak-
hochgebirge/ 

ةالمغموعة اخلمانية لدرا ة الغدال العالي  

http://apmn.icimod.org/ با ف  –الغدال آ يا  شدكة 
http://www.cms.uhi.ac.uk/index.htm مرك  درا ات الغبل 
http://www.cmiae.org/ قيةمعهد جدال كولومبيا للبي ة التطبي  
http://www.icalpe.org/  المرك  العالمص لبي ات اخل 
http://www.icimod.org/home/ المرك  العالمص لتهمية الغبل 
http://www.cipra.org/cipra_international.htm    المغله العالمص لدماية جدال اخل 
http://www2.mtnforum.org/ مهتدى الغبل 
http://www.mountain.org/ معهد الغبل 
http://www.mrd-journal.org/ أبداث الغبل والتهمية 
http://www.mountainstudies.org/home.asp معهد درا ات الغبل 
http://www.rmi.org/ معهد جدال الروكص 
http://www.cms.uhi.ac.uk/rgsmrg/ ية ة الغرراعمغموعة أبداث الغبل ب الغمعي

يينالمل ية و معهد الغرراايين البريطان  
http://www.karto.ch/ica-cmc 
http://www.mountaincartography.org/ 

 مغله خرائ  الغدال

http://www.igu-net.org/ اتداد الغرراايين العالمص 
http://www.uni-
erlangen.de/geographie/hindukush/baltdon.h
tml 

Kara koramموقو يعهي بغدال  اص  
 باكستان

http://www.ggy.uga.edu/mgsg/ معية موقو مغموعة الغبل التخصصية اص ج
 الغرراايين اخمريكية

http://www.mountains2002.org.pk موقو أ بوع الغبل اص باكستان 
http://mountains.montana.edu انا موقو مرك  أبداث الغبل اص جامعة مونت

  
http://www.wms2001.ch  يسراموقو الهدوة العالمية عن الغبل اص  و  

http://www.giub.uni-bonn.de/ak-hochgebirge/
http://www.giub.uni-bonn.de/ak-hochgebirge/
http://apmn.icimod.org/
http://www.cms.uhi.ac.uk/index.htm
http://www.cmiae.org/
http://www.icalpe.org/
http://www.icimod.org/home/
http://www.cipra.org/cipra_international.htm
http://www2.mtnforum.org/
http://www.mountain.org/
http://www.mrd-journal.org/
http://www.mountainstudies.org/home.asp
http://www.rmi.org/
http://www.cms.uhi.ac.uk/rgsmrg/
http://www.karto.ch/ica-cmc
http://www.mountaincartography.org/
http://www.igu-net.org/
http://www.uni-erlangen.de/geographie/hindukush/baltdon.html
http://www.uni-erlangen.de/geographie/hindukush/baltdon.html
http://www.uni-erlangen.de/geographie/hindukush/baltdon.html
http://www.ggy.uga.edu/mgsg/
http://www.mountains2002.org.pk/
http://mountains.montana.edu/
http://www.wms2001.ch/
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http://www.ecu.ox.ac.uk تها ب موقو برنامج اخقاليم الغبلية و )يان
 جامعة اوكسفورد   

http://www.sci.port.ac.uk/geology/rgsmrg/rg
smrg.htm 

موقو مغموعة أبداث الغبل اص الغمعية 
 الغرراعية المل ية البريطانية

http://www.fao.org/gtos/tems/index.jsp  موقو مهظمة اخاذية وال راعة الدولية عن
 خرائ  الغدال

 (2جدول )  
 مقارنة جرراعية بين المديهة و الغبل 

 الجبل ت المدينة
 كذل  1 لها مورعها الخاص بها و موقعها .

اخلص الخاص بها ب قد تتشابف مو لها تركيبها الد
 كذل  2 المدن اخخرى ب م، انف ، توجد مديهتان توأم .

 كذل  3 تتداين المدن اص أحغامها و أشكالها
تختلأ المدن عن بعضها اص الو ائأ التص 

 تؤديها )تركيبها ا،قتصادأ(
 كذل  الغدال اص تركيبتها المعدنية . 4

 تهوع الطبيعص ايها كبيرال 5 التهوع الدشرأ ايها كبير
 كذل  6 ترتد  قيمتها بنقليمها ب وما تقدمف مليف من خدمات
كلما كبرت المديهة ب اتسعت مساحتها  وارتفعت 

عاليا المدانص ايها ب واتسعت رقعة  مقليمها 
 الو يفص

كلما كبر الغبل ب اتسعت مساحتف و ارتفعت  7
 عاليا قمتف وكبر مقليمف

بين أرجا  المديهة ب ويكون تتداين  رو  الطقه 
  ذا واردا كلما كبرت و علت مدانيها 

 كذل  8

 كذل  9 تعد المديهة مالتا للمهاجرين
تر م المديهة مالمح شخصية مقليمها بما تهتغف 

 كذل  10 من  لو وخدمات

نقطة مقارنة  CBDتعتمد مهطقة اخعمال المرك ية 
رض عهد قياخ التداين اص اخ عار و ا تعمال اخ

 و كثااتف ب والطقه ب واير ا .
11 

تعتمد  قمة الغبل نقطة انطال  لقياخ التريرات 
والتدايهات باتغا. الوادأ و من مسارات مختلفة 

 ندو ا،تغا ات اخربو
تدرخ المديهة من قبل تخصصات علمية متعددة : 

 مكانية ب اقتصادية ب اجتمارية ب مدارية ب ...
خصصين بالغيولوجيا تدرخ الغدال من قبل مت 12

ب علوم الدياة ب المهاض ب التربة ب ا،قتصاد ب 

http://www.ecu.ox.ac.uk/
http://www.sci.port.ac.uk/geology/rgsmrg/rgsmrg.htm
http://www.sci.port.ac.uk/geology/rgsmrg/rgsmrg.htm
http://www.fao.org/gtos/tems/index.jsp
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... 
يهظر للمديهة كلوحة )مونائي ( مكونة من أحغار 
مختلفة الدغم والشكل واللون ب كل حغر مهها 

 لسكان المديهة sub-cultureيمثل حضارة اررية 
13 

والغبل  و أيضا مكون من مغموعة من الهظم 
المهوعة ب اهو لوحة  ecosystemsالبي ية 

 مونائي  ابيعية
تمثل المديهة مرك  نشاط وإبداع اهص وا رأ و 

 14 علمص
تمثل بي ة الغبل مصدر الهام ا رأ واهص 

 وديهص و علمص
تعكه الرحلة من مرك  المديهة ملي أارااها تهوعا 
اص ا تعما،ت اخرض و المستويات ا،جتمارية 

 وا،قتصادية للسكان
لة من الوادأ ملي القمة ب و ملي تعكه الرح 15

 السفح الثانص تهوعا و تدرجا بي يا

تمثل بع، المدن موردا  ياحيا اقتصاديا مهما 
 16 لوجود معالم تاريخية وحضارية

تمثل السياحة موردا رئيسا للعديد من اخقاليم 
الغبلية لما تدتويف من تداين مهاخص و تهوع اص  

 مظا ر  طح اخرض
 كائها حيا ب يهمو و يمرض و يتر لتعد المديهة 

17 
تعد البي ة الغبلية اخكثر حسا ية تغا. ما يغرأ 

 اص المهااة اخخرى ب القريدة والدعيدة .
ا تمت المهظمات الدولية والغامعات بالمدن 
 18 ادر تها و ناقشت المشاكل التص تعانص مهها

بدأ مؤخرا ا، تمام بالغبل و بي تف و  كانف من 
 هظمات الدولية والعلميةقبل الم

ا، تمام العالمص الرا ن مهص  علي مدامة بي ة 
 بي ة الغبل كذل   19 المديهة و تهميتها

تشكل المديهة نظاما عها)ر. ا تعما،ت اخرض 
ايها  و ص تاتها اص الوقت نفسف عهصرا اص 

 الهظام الدضرأ لاقليم الذأ تعود مليف
20 

من مغموعة الغبل نظام بي ص خاص ب يت ون 
من الهظم البي ية ب و و عهصر اص الهظام 
 التضاريسص للبلد أو اإلقليم الذأ يقو عيف

 
 13مصادر ومراجو جرراعية الغدال 
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