
Geomorphology 
Geomorphology is the 

scientidic study of landscapes 

and the processes that shape 

them 



Major Tectonic landscape
(Anticlinal domes and basins)



Geomorphology 
• Stamp (1961) Geomorphology 

composed of three Greek parts Geo 
means land  

•Morpho means shape 

•Logos means Science 

•As a general the science of 
landscapes 



Geomorphology 
هو علم أشكال سطح األرض، والعوامل الطبيعية 

المنشئة لتلك االشكال وتتضمن الدراسة بمعناها الواسع 
جميع أشكال سطح األرض كبيرها وصغيرها، كما 
تشمل دراسة مختلفة للعوامل والعمليات  الباطنية 

 والظاهرية المنشئة لتلك األشكال



Relation between Geomorphology 

And other scientific Sciences 

1- Geodesy refers to determination of elevations of 
points on landscapes 

2- Geophysics  indicates to Geomorphologist to the 
internal movements and general tectonics which 
organize the landscapes 

3- Petrology indicates to types and characteristics of 
rocks 

4- Climatology indicates to paleoclimatic 
fluctuations during Quaternary time  

5- Geology (mother Science)  is the earth science 

 



Relationship between Geomorphology  

and Geology 
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Major Tectonic landscape
(Anticlinal domes and basins)





Goals of Geomorphology 

•3- Age of the 
geomorphologic 
features and stages 
od developments 
during times 
(Quaternary time) 

•1- Description of 
landscapes  and 
classifications 

•2- Analysis of the 
Geomorphologic features 
and their Geographic 
distributions, its 
formations and evolutions 
and paleoclimatic 
conditions 

• and discuss the Erosional 
cycle  



Tectonic Landforms 

Landforms that result from 

crustal movements are called 

Tectonic lanforms or 

structurally controlled 

landforms  



Landforms of tectonic origin 

The effect of Lithology and structure in shaping of landforms 

Of tectonic origin 

Structure  )نظام بنية الطبقات Lithology  التركيب الصخرى 

Hard and soft beds 

Porosity and permeability 

Joints, fractures and cracking 

The degree of Homogenous of beds 



1- The effect of hard and soft 

beds 

 

 يقصد بها المواد التى تكون مادة الصخر
ومدى تجانس هذه المواد ومدى صالبتها 
وخصائص الفتحات والشقوق الصخرية 

 .التى تتواجد فيها

A- Hardness and softyof 
beds 

 األحجار الرملية من الصخور
الصلبة التى تقاوم التعرية ويرجع 

ذلك الى تركيبها المعدنى 
ونوع المادة الالحمة، ( الكوارتز)

أما الصخور الطينية الصلصالية ال 
تقاوم وسرعان ما تتآكل بفعل 

 التعرية

Intermediste Rocks

Soft rocks

Very Hard

Hard



B- Porosity and Permeability 

Dissolution

Escarpments

 

لوكان الصخر منفذ للمياه ويقع •

فى مناطق الصحارى الحارة 

arid regions  فتنتشر

،  Scarpsالحافات الصخرية 

أما هذا كانت نفس الصخور فى 

 humidمناطق غزيرة المطر

فيحدث اذابة وتتكون بروزات 

 وانخفاضات



C- Presence of Joints, fractures, 

cracks in the beds 

اذا كان الصخر كثير الفواصل نجد •
سرعة نفاذية المياه له كبيرة 

وبالتالى يتشقق ويسقط على هيئة 
ركام ) Talusكتل صخرية ويكون 

 مثل صخر الجرانيت( الهشيم

واذا كانت المسافة بين أسطح •
الطبقات واسعة ويإدى ذلك الى 

مرور المياه وتحدث اذابة وتكوين 
كهوف وحفر مثل الحجر الجيرى 

)Karast landscapes) 

 



D- The degree of Homogenous of 

beds 
• 1- In the case of 

altenations hard and 
soft beds and if effected 
by faulting the resulting 
fault scarps in the 
upthrown beds  

• 2- If the whole beds are 
hard and homogenous 
the resulting high 
scarps 

• 3- If the whole beds are 
soft the resulting is 
peniplanation lands  



2- Structure 
ZuugenMashroom

Pedestal
Cuesta

ScarpsScarps

Horizontal beds

The effect of structure of beds on development of 

different landscapes

Hard beds

Soft beds

ويقصد بها بناء الطبقات •

سواء كانت أفقية أو مائلة 

 أو منثنية محدبة أو مقعرة

وتتكون البيوت والشواهد •

والموائد الصحراوية 

والكويستات والحافات 

 الرأسية والجبال الجزيرية

Inselbergs



1-- Tectonic landforms 

Faulting 
  

Folding 
  

Volcanos 



Landscapes associated Faulting 

Faulting 

 landforms 

Rift Valleys 

 or grabens 

Fault line 

 scarps 
Fault  

scarps 

  ٌ Compound 

Fault  

scarps 
Horsts 



A- Landforms made by Faulting 

•)Fault Scarps (escarpment -1 

• If a fault displaces the surface of the 

ground so that one side is higher or lower 

fault scarp resultsthan the other, a  

مرحلت )وهذا النوع يعبر عن الظاهرة فى مرحلت الطفولت •

 (حديثت العمر

 

•. 

 

 



Morphologic characteristics of 

Fault Scarps 

•1- The steeper the dip 

of the fault surface, the 

more linear the 

fault scarpresulting  

 

•2- In horizontal thrust 

fault, the scarp will follow 

the topography; if the 

lansdscape is irregular, the 

scarp will be as sinuous 



A model of Fault scarp 

•Example: The 

fault scarp is on a 

bedding plane of 

folded Pliocene 

strata 





Features associated fault scarps 

•1-  occumulations of fault 
breccias, crushed blocks , 
displacement  

•2- slickensides. 

•3- Formation of gullies and deep 
canyons in the form V shape 

•4- Formation of deep hanging 
vallies 

•5- Dissection by many gullies or 
hillslope erosion causes a scarp 
to be segmented into a series of 
triangular facets 

•7- Accumulations of alluvial 
fans at the base of fault scarps 

 



Features associated fault 

scarps 

Fault breccia gullies and deep canyons in the 

 form V shape 

Alluvial fans 



The resulting valleys 

•Narrow, at their lower 

ends and widen 

upstream. these 

distinctively shaped 

scarp vallyes have 

been called bottle-

necked scarp vallies 



 

•7- Occasionally occur 

earthquakes alng fault 

scarps and formation of 

seismites 

 

•8- Soil Creep and other 

mass-wasting processes 

(flow, slide, debris flow, fall) 

•9- Formation of inland lakes 

and Playas , closed basins at 

the foot of fault scarps and 

alluval fans 

Playa 

Alluvial 

fans 





2- Fault-line (Erosional) scarps 

•A scarp produced by structurally 

controlled erosion at an ancient fault, 

and considers of one of many kinds of 

structurally controlled erosional 

landforms 



Fault scarps
Tectonic

Fault-line scarps

Er
osio

n
Retreat



Fault-line scarps 

 يطلق عليه اسم حافات أسطح الصدوع وهى حافات تتشكل

بعد حدوث عمليات التصدع بمدة من الزمن وتؤثير عوامل 

التعرية عليها وهو يعبر عن الظاهرة فى مرحلة النضج 

والشيخوخة وذلك بسبب تؤثير عوامل التعرية التى تإدى 

الى تراجع الحافات الصخرية مسافات بعيدة عن أسطح 

اذا تعرضت لفعل التعرية ( مرحلة قديمة العمر)الصدوع 

 .النهرية الجبلية والتساقط واالنزالقات األرضية



  3- Composite Scarps 

جونسون ذكر أن هذا النوع من الحافات يتكون •
 -:كالتالى

اذا تعرضت الحافات الصدعية النشؤة الى فعل  -1•
التعرية وتزال مالمح هذه الحافة ثم تتعرض 

المنطقة لعمليات رفع تكتونية، ثم بعد ذلك تتكون 
حافة صخرية من فعل عوامل التعرية فى 

 .الطبقات الصخرية التى رميت ألسفل

اذا تجددت عملية التصدع مرة ثانية تتكون  -2•
حافات صدعية فى الطبقات التى رميت ألعلى، 
وعلى ذلك تصبح أعالى هذه الحافة مركبة من 

حافات صدعية بينما تتمثل أقدامها حافات 
 .صخرية ترجع نشؤتها الى فعل التعرية

ولذلك فيما بعد هذه الحافات المركبة عبارة  -3•
عن حافات سلمية مصطبية  وتنشؤ فى الطبقات 

 الصخرية المختلفة البنية

ولذلك الجيومورفولوجيون استخدمو تعبير •
على الحافات الصخرية السلمية “ حافة مركبة”

 .أو المصطبية

A- Fault scarp Forma tion

Waeathering
Processes

Uplift

A new fault scarp

Fault scarp

Erosional scarp

Formation of two scarps; up is fa ult scarp
a lower is erosional 



Horsts and Rift Valleys 

 Rift valleys الوديان الصدعية   -2•

(Grabens) 

وهو يتكون نتيجة لحدوث صدعين •

متوازيين أوأكثر وهبوط األرض بينهما مثل 

 الوادى الصدعى األفريقى العظيم

(    الضهور)الهضاب الصدعية  -3•

Horsts : وهى تنشؤ نتيجة ألرتفاع

األرض بين صدعين متقابلين وقد يحدث فى 

نفس الوقت هبوط فى األرض الواقعة على 

الخارجيين، وقد تتواجد  جانبيهما

سلسلة من الهضاب والوديان 

الصدعية متجاورة فى منطقة واحدة 

على حسب عدد االنكسارات التى 

 .تحدث فيها

 



Landforms made by foldingI 

• 1- Monoclinal 

scarps 
وفيه تلتوى الطبقات فى اتجاه واحد •

فقط وعلى كال جانبى االلتواء نجد 

الطبقات أفقية أو قد تميل ميال 

وفيما بين الجانبين . متناسقا هينا

.  تلتوى الصخور فى اتجاه رأسى

وقد يحدث بعد ذلك أن تشتد حركة 

الرفع أو الهبوط فتنفصل الطبقات 

عن بعضها البعض ويتحول االلتواء 

      fault scarpالى 



2- Sedimentary anticlinal Domes 

Oldest beds

 تحدث نتيجة تعرض الطبقات الرسوبية
خالل عمرها الجيولوجى الطويل الى حركة 

رفع تكتونية أو ضغوط جانبية تإدى الى 
 ثنى طبقاتها والتوائها وتكوين ثنيات محدبة

المنطقة )فى دول الخليج : أماكن انتشارها
 (سيناء)، مصر ( الشرقية

 الظاهرات الجيومورفولوجية المصاحبة
 -:لهاا

1-  تشكل جوانبها مجموعة من
الكويستات السلمية وتنشؤ بفعل تآكل 

 الصخور اللينة

2-  تكون أحواض عميقة فى أعاليها
وذلك عند ظهور الثنيات المحدبة 

فوق سطح األرض وتعرضها لعوامل 
 .التعرية



3- Salt Domes 
Sandstone

Gypsum

Anhydrite

Limestone

Gypsum

Oil Traps

Dolomit crusts

Development of Salt Domes

 هذه القباب الصخرية نتيجة
تكوين كتل هائلة من الملح 

الصخرى داخل طبقات القشرة 
احيانا تبرز الى أعلى ،األرضية 

على شكل قبة محدبة يغلفها 
 غطاءات صخرية صلبة

 ويوجد أنواع منها كثيرة فى
فى أجزاء متفرقة من : العالم 

أوربا ، مصر، إيران، روسيا، 
 ساحل االمارات

  



الظاهرات الجيومورفولوجية المصاحبة للقباب 

 -:الملحية

 
1-  ظهور الوديان األخدودية

 العميقة

2-  ظهور الصدوع على

  trapingجانبيها مما يجعلها  

3-  تشكل تصريف سطحى

 دائرى

4- يظهر على حوافها ينابيع 

5- يوجد  Sabkha lakes 

 .على سطح القبة

 


