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، نتيجة إدخال جمموعة من 21عرفت الدراسات واألحباث العلمية تطورا كبريا خالل القرن 

اجلديدة، هذه األخرية كانت نتيجة حتمية للتطور التكنولوجي الذي عرفته البشرية، يف التقنيات واألدوات 
( كأدوات Télédétection( واالستشعار عن بعد )SIGهذا اإلطار برزت نظم املعلومات اجلغرافية )

 جديدة يف الدراسات العلمية.
، "واستعملت ألول مرة 1963وتعترب نظم املعلومات اجلغرافية علما حديثا، ظهرت يف كندا سنة  

من طرف احلكومة الكندية من خالل حتويل خرائط املوارد األرضية من صورهتا الورقية إىل صورة رقمية 
لالستفادة من تصنيف األراضي واستخداماهتا املتعددة وإجراء بعض القياسات عليها مثل حساب 

ملعلومات اجلغرافية على أهنا "جممع ( نظم اESRIاملساحات". ويُعرف معهد البحوث والنظم البيئية )
متناسق يضم مكوانت احلاسب اآليل والربامج والقواعد والبياانت واألفراد املدربني، ويقوم هذا اجملمع حبصر 

 دقيق للمعلومات وختزينها وحتديثها ومعاجلتها وحتليلها وعرضها". 
سات اجملالية، فالربامج طفرة كبرية يف الدرا (SIG)لقد أحدثت نظم املعلومات اجلغرافية  

املعلوماتية احلديثة متكن من التمثيل الكارطوغرايف للظواهر اجلغرافية، وتتم معاجلتها وحتليلها من طرف 
الربامج املعلوماتية وإظهارها يف خرائط متكن ُمتَِّخَذ القرار من توطني املشاريع والبنيات التحتية واملرافق 

 املتعددة مبجاالت مالئمة. 
ستعمال نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ميس مجيع املواضيع الطبيعية منها إن ا 

والبشرية، فهذه األدوات أضحت أساسية يف الدراسات واألحباث يف ختصصات متعددة )اجلغرافيا، 
يجة اعتماده اجليولوجيا، اهلندسة... إخل(، وقد تزايدت أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف العقود األخرية نت

بشكل واسع يف األحباث والدراسات العلمية وكذلك املخططات الوطنية واجلهوية، حيث مُتّكن من متثيل 
 . Base de donnéesوحتليل املعطيات على اخلرائط انطالقا من قاعدة معطيات 

طرف  ُتوظف نظم املعلومات اجلغرافية يف مواضيَع متعددة سواء ضمن األحباث األكادميية، أو من
الدراسات اليت تنجزها مكاتب الدراسات من أجل املخططات الوطنية واجلهوية واحمللية، فاستعماهلا أصبح  

 كبريا، واإلملام هبا من طرف الباحث يشكل نقطًة مُتيز دراسته عن ابقي الدراسات األخرى. 
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عريب للدراسات والذي ينشره املركز الدميوقراطي ال-يف هذا اإلطار أييت هذا املؤلف اجلماعي 
ليربز مكانة وأمهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن  -االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية أبملانيا

دراسة علمية، ُحكِّمت من طرف جلنة علمية وازنة،  32حيث يضم الكتاب بعد يف الدراسات اجملالية، 
حرصنا أن حيكم كل مقال وفق التخصص تتشكل من أساتذة ابحثني متخصصني يف هذا اجملال، وقد 

 الدقيق لكل أستاذ ابحث، إضافة إىل مراعاة البعد اجملايل. 
، فبخصوص املواضيع يضم )العربية، الفرنسية، اإلجنليزية(تتنوع مواضيع الكتاب، كما تتعدد لغاته  

واستعماالهتا يف اجملال الكتاب إشكاليات متعددة كالتقعيد النظري واملفاهيمي لنظم املعلومات اجلغرافية، 
، إضافة إىل اجملال )التوسع احلضري، النمو احلضري، توزيع اخلدمات، حوادث السري... إخل(احلضري 

مث مواضيع مشرتكة كالسياحة  )التعاونيات، تطور اجملال الرعي زراعي، توسع اجملال الزراعي...(الريفي 
 ... إخل. لوجيتثمني الرتاث اجليومرفواحلكامة الرتابية والساحل و 

مشلت الدراسات ثالثة جماالت أساسية، وهي املغرب وموريطانيا وسلطنة عمان، إضافة إىل دراسة 
مشلت خمتلف الدول اإلفريقية، آملني أن يكون هذا اإلصدار إضافة نوعية إىل اخلزانة العلمية يف حقل 

بصفة خاصة، كما أنمل أن يفتح  اجلغرافيا بصفة عامة، ونظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد
 النقاش حول أمهية هذه الوسيلة يف تطور األحباث اجلغرافية. 

قراطي العريب أبملانيا األستاذ زيل إىل السيد رئيس املركز الدميويف ختام هذا العمل، أتقدم ابلشكر اجل
الذين حتملوا عناء  عمار شرعان، على نشر هذا العمل، والشكر موصول كذلك إىل أعضاء اللجنة العلمية

 فحص املقاالت العلمية ومتحيصها وتصويبها، كما نشكر مجيع املسامهني، واحلمد هلل رب العاملني. 
 

 
 
 

 د. زهري النامي
27/04/2021 
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افية واالستشعار عن بعد:  النشأة التطور واآلفاق املستقبلية نظم املعلومات الجغر
The general context for the emergence of geographic information 

systems and remote sensing: Aspects of development and future 

prospects 
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AbdelmalekEssaadi University, Morocco, med.azegrar@gmail.com 

 

 : ملخص
املعلومرررات اجلغرافيرررة واالستشرررعار عرررن بعرررد يف سرررياقات خمتلفرررة، اتسرررمت ابلتطرررور التقرررين والتكنولررروجي خرررالل ظهررررت نظرررم 

النصرررف الثررراين مرررن القررررن املاضررري. سررراهم هرررذا التطرررور يف تزايرررد االهتمرررام بدراسرررة الظرررواهر اجلغرافيرررة علرررى سرررطح األرض ويف ختطررريط 
واعررد بيرراانت متكاملرة ملختلررف املعررا، املكانيررة، وابلتررايل أصرربح مررن املمكررن التعرررف املشراريع بدقررة وكفرراءة عرراليتني، ابإلضررافة إىل بنرراء ق

على خصائص الظواهر اجلغرافية وتفسرري حتوالهترا ودينامياهترا مرع إمكانيرة اختراذ القررارات املناسربة بشرأهنا. هكرذا ، تعرد نظرم املعلومرات 
تنفيررذ بعررض األوامررر أو إجنرراز بعررض املشرراريع البسرريطة بررل أصرربح علمررا اجلغرافيررة واالستشررعار عررن بعررد جمرررد أداة يررتم توظيفهررا هبرردف 

 مستقال قائما على أسس اثبتة وواضحة.

 االستشعار عن بعد؛ السياق؛ التطور؛ علم. ؛نظم املعلومات اجلغرافيةالكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

Geographic information systems and remote sensing have appeared in different contexts 

characterized by technical and technological development during the second half of the last 

century,this development has contributed to the increasing interest in studying geographical 

phenomena on the surface of the Earth in a more easy and in-depth manner and in planning 

projects with high accuracy and efficiency. In addition to the possibility Building integrated 

databases for various spatial features, and thus it became possible to identify the characteristics of 

geographical phenomena and explain their transformations and dynamics with the possibility of 

taking appropriate decisions regarding them. 

 Geographic information systems and remote sensing are not just tools that are employed 

here and there with the aim of implementing some orders or completing some simple projects. 

Rather, it has become an independent science based on clear foundations and has its own method. 

Keywords: Geographic information systems - Remote sensing - Context – Evolution – science. 
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 مقدمة
شكلت اخلريطة الورقية لعقود من الزمن املصدر األساسي والوحيد ملختلف املعلومات الطبيعية والبشرية 
املوجودة على سطح األرض، وقد كان إجناز هذه اخلرائط مكلفا للغاية وتطلب الكثري من اجلهد والوقت واملال، 

ما ، يكن ابإلمكان بناء قواعد بياانت شاملة و، يكن من السهل أبدا حتديثها أو حتيني معطياهتا بسرعة، ك
 ومنظمة لتلك املعا، املكانية املمثلة على اخلريطة.

ومع ظهور نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد عرفت اخلريطة تطورات كبرية حيث أصبح ممكنا 
ت من السهل جدا تصميم وبناء إنتاج خرائط رقمية، تفاعلية وذكية يف وقت وجيز وبكفاءة ودقة عاليتني، إذ اب

قواعد بياانت ملختلف الظواهر اجلغرافية واستغالهلا يف إجراء خمتلف التحليالت الطبوغرافية واهليدرولوجية واملناخية 
 وغريها، وابلتايل إمكانية التوصل إىل حلول جذرية ملشكالت قائمة. 

مات اجلغرافية واالستشعار عن بعد رغم ظهورها اإلشكالية املطروحة يف هذا املقال، تتعلق بكون نظم املعلو 
احلديث نسبيا خالل سنوات الستينات والسبعينات من القرن املاضي استطاعت أن حتقق طفرة كبرية على الصعيد 
العاملي وأن تفرض نفسها بقوة يف عدد من الدراسات العلمية سواء تعلق األمر بدراسة الظواهر الطبيعية  

واملواد املائية أو بدراسة الظواهر البشرية كاألنشطة االقتصادية والتجهيزات واملرافق  ، كما كالفيضاانت والغاابت 
أصبحت توظف بشكل كبري يف خمتلف الدراسات احلضرية ويف ختطيط وتدبري اجملاالت الرتابية، من هنا صارت 

 هذه النظم أكثر أمهية وذات فاعلية كربى يف العديد من امليادين. 
ر الذي عرفته نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد رغم حداثة عهده ميكن إرجاعه إىل هذا التطو  

فرضية وجود سياق عام مساعد على هذا التطور متثل يف التقدم التكنولوجي الذي عرفه العا، خاصة يف جمال 
من البياانت، وابلتايل إمكانية  تكنولوجيا املعلومات واالتصال، األمر الذي ساهم على األرجح يف توفري كم هائل

 استثمارها يف إجناز خمتلف املشاريع.
لتتبع واستقراء جممل التطورات اليت عرفتها نظم  التارخيي لتحليل اإلشكالية املطروحة اعتمدان املنهج

ف من املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد من خالل سياقات اترخيية خمتلفة، مما سيمكننا يف هناية املطا
 الوقوف على أبز نتائج هذا التطور واخلروج بتوصيات ومقرتحات عملية يف سبيل تعزيز هذا املنحى التطوري.

I. ظهور نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ومسامهتها يف تطور الدراسات اجملالية 
 تعريف نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد .1

يفات اليت تناولت موضوع نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، تعددت التوصيفات والتعر  
وحاول كل طرف أن يعرفها وفق منظوره اخلاص وبناء على خلفيته العلمية والفكرية. ومن أهم التعريفات اليت 
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" DUEKERحاولت شرح نظم املعلومات اجلغرافية نورد على سبيل املثال ال احلصر تعريفي "
نظام معلومايت متميز حيتوي على قواعد »أهنا فاألول عرف نظم املعلومات اجلغرافية  ".BARROUGHو"

بياانت تعتمد على دراسة التوزيع املكاين للظواهر واألنشطة واألهداف اليت ميكن حتديدها يف احمليط املكاين، مثل 
اانت املرتبطة بتلك النقاط أو النقاط واخلطوط واملساحات، حيث يقوم نظام املعلومات اجلغرافية مبعاجلة البي

اخلطوط أو املساحات جلعل البياانت جاهزة لالسرتجاع من أجل حتليلها أو التعرف على بياانت أخرى من 
جمموعة من رزم الربجميات اليت »(.أما الثاين فعرفها بكوهنا:9، ص2010)خلف حسني علي الدليمي، « خالهلا

ة ومعاجلة وعرض بياانت مكانية جلزء من سطح متتاز بقدرهتا على إدخال وختزين واستعاد
وهناك تعاريف كثرية هلذا العلم، كثري منها (. BURROUGH P A and all, 2015, p3)«األرض

تعترب نظم املعلومات اجلغرافية تدخل ضمن نظم اختاذ القرار، وأخرى ترى وجود تشعب يف العلم، وابلتايل صعوبة 
 إجياد تعريف دقيق وشامل له.

"األمريكية يبقى هو األكثر تداوال واستعماال حىت اآلن ESRI أن التعريف الذي قدمته شركة "غري  
جممع متناسق يضم مكوانت احلاسب اآليل والربامج وقواعد البياانت »حيث عرفت نظم املعلومات اجلغرافية أهنا 

ملكانية وختزينها وحتديثها ومعاجلتها واألفراد املدربني، ويقوم هذا اجملمع حبصر دقيق للمعلومات املكانية وغري ا
 (.ESRI , 2001, p 2)«. وحتليلها وعضها

وعلى صعيد آخر مت تعريف االستشعار عن بعد بتعاريف خمتلفة ومتباينة، نستعرض من أمهها  
ذلك العلم الذي يتم بواسطته »اللذان اعتربا االستشعار عن بعد  ELACHI AND VAL ZYLتعريف

ات املتعلقة جبسم ما بدون أن يكون هناك اتصال طبيعي معه، ويتم احلصول على تلك احلصول على املعلوم
املعلومات عن طريق استكشاف وقياس التغريات اليت حيدثها اجلسم على احلقل احمليط به، سواء كان حقال  
ة كهرومغناطيسيا أو صوتيا أو مكانيا، ويتضمن ذلك وجود حقل كهرومغناطيسي ينعكس أو ينبعث بواسط

 (.26، ص 2013اجلسم، أو أتثري اجلاذبية األرضية أو احلقل املغناطيسي احمليط ابجلسم")مياس أمحد حممد ، 
طريقة للحصول على معلومات ألجسام »الذي اعتربه  KONECNYهذا ابإلضافة إىل تعريف  

هرومغناطيسية بني بعيدة بدون أي اتصال مباشر مع تلك األهداف، وهذا حمتمل نظرا لوجود حقول للطاقة الك
. لكن يبقى (KONECNY G, 2014, p1)« جمس االستشعار واجلسم املوجود على سطح األرض

األكثر تداوال هو التعريف الذي قدمه املركز الكندي لالستشعار عن بعد، حيث وصفه أبنه علم وإىل حد ما فن 
ن هناك اتصال مباشر هبا، بواسطة اكتساب معلومات تتعلق ابألهداف املوجودة على سطح األرض بدون أن يكو 
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استخدام جمسات استشعار تسجل الطاقة املنعكسة أو املنبعثة من تلك األهداف ومعاجلة وحتليل وتطبيق تلك 
 املعلومات.

 . ظهور نظم املعلومات اجلغرافية2
 الكندية،يرجح ظهور مصطلح نظم املعلومات اجلغرافية إىل املشروع الذي نفذته إدارة املوارد ابحلكومة 

هبدف تطوير  1963الذي محل اسم نظام املعلومات اجلغرايف لكندا، حيث بدأت احلكومة الكندية تنفيذه عام 
(، ويف نفس الوقت 3، ص2008نظم معلومات رقمي ملعاجلة خرائط املوارد الطبيعية لكندا )وسام الدين حممد، 

 معمل هارفرد لرسوم الكومبيوتر والتحليل املكاين. شرعت جامعة هارفرد األمريكية إبنتاج نظام جديد مسته ابسم
وبعد عقدين من ابتكار نظم املعلومات اجلغرافية واستخدامها كأداة، تطور تعريف هذا املصطلح بعد أن 
بدأت يف الظهور تطبيقات جديدة تعتمد ليس فقط على حفظ البياانت اجلغرافية يف صورة رقمية، بل ختطتها إىل 

صول إىل حلول علمية وعملية ملشكالت جمتمعية قائمة يف عدد من التخصصات واالهتمامات. حتليلها هبدف الو 
ومن مت ختطت نظم املعلومات اجلغرافية مرحلة األداة لتصل إىل مرحلة التقنية حيث صارت تعتمد يف داخلها 

كومبيوتر جبانب تقنية التكامل بني عدة علوم مثل علوم اجلغرافيا والكارطوغرافيا واجليوديسيا واإلحصاء وال
فرضت التكنولوجيا  (؛ وهكذا فقد5، ص 2014مجعة حممد داود، االستشعار عن بعد ونظم حتديد املواقع)

احلديثة أسلوهبا يف البحث العلمي والتطبيقات العلمية، وكان نصيب اجلغرافية كبريا مبا فيه الكفاية، فاالستشعار 
والنمذجة الرايضية للمسائل  GPSة ونظام حتديد املواقع العامليعن بعد وتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافي

اجلغرافية، واملعاجلة الرقمية للمعطيات املكانية املختلفة، أدت وتؤدي إىل تفعيل العمل اجلغرايف، ودفعه ابجتاه مواقع 
 (.14، ص2012ربطية بني العلوم املكانية األخرى)فاحل علي وشعوان مجال، 

ألوىل حملاوالت التطوير بدأت يف واقع األمر منذ ما قبل القرن العشرين مع جهود غري أن اإلرهاصات ا
الذين عملوا على تطوير وإنتاج اخلرائط الكمية مبختلف أصنافها واليت عرفت عدد من الباحثني يف أورواب وأمريكا 

خرائط أساسية، وقد اتبع فيما بعد خبرائط التوزيعات وذلك على هيئة إنشاء طبقات لبياانت مكانية موقعة على 
 Atlas toهذا األسلوب منذ منتصف القرن التاسع عشر امليالدي عند تصميم األطلس املسمى "

accompany the second report of the irish railway commissioners"  الذي
وذلك  عرض موضوعات عن السكان واجتاهات انسياب النقل على الطرق وتفاصيل جيولوجية وطبوغرافية،

ابالعتماد على نفس اخلريطة األساسية واليت رمست مستقلة، واملوضوعات املذكورة كل منها أيضا رمست على لوحة 
من الورق الشفاف ليسهل تطابقها على اخلريطة األساسية، وهذه الطريقة تشبه إىل حد كبري أيضا طرق العرض 

 (.35، ص 1998امي عزيز، حممد اخلز اليت تتبع يف نظم املعلومات اجلغرافية اليوم)
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اخنفاض أسعار احلواسيب وتطور عدد من الربامج، مكن خالل فرتة السبعينات من القرن العشرين ومع 
عقد أول مؤمتر لنظم جمموعة من الباحثني من عقد مؤمترات ونشر مؤلفات حول نظم املعلومات اجلغرافية حيث 

ما مت طرح مقررات دراسية ابجلامعات يف كندا والوالايت املعلومات اجلغرافية حتت إشراف منظمة اليونسكو، ك
املتحدة األمريكية وبدأت جمموعة من الشركات يف إنتاج نظم متعددة وظهور طرق حديثة للتمثيل اآليل للخرائط، 

إىل جانب نظم حديثة  GPSليتعزز هذا االهتمام خالل الثمانينات مع ظهور نظام حتديد املواقع 
مما سهل من عملية انتشار نظم املعلومات  ARCINFOو IDRISSI ،INTERGRAPHك

اجلغرافية على نطاق واسع. ومع مطلع التسعينيات عرفت أشكال البياانت تطورا كبريا 
RASTER/VECTOR حيث أصبحت نظم املعلومات اجلغرافية علما قائما بذاته يدرس يف العديد من

، وانضمت العديد ى كاجلغرافيا واجليولوجيا وعلم البيئة وغريهااملعاهد واجلامعات إىل جانب عدد من العلوم األخر 
من الدول النامية إىل قائمة الدول املستخدمة لنظم املعلومات اجلغرافية اليت بدأت تعرف انتشارا واسعا بني 

 الباحثني يف خمتلف التخصصات العلمية.
 جتاوز جمموعة من التحدايت اليت كما ظهرت نظم املعلومات اجلغرافية يف سياق خاص، اتسم ابلرغبة يف

ابتت تواجهها اخلريطة الورقية، خاصة على مستوى غياب الرتابط بني املعا، اجلغرافية والبياانت الوصفية اخلاصة 
هبا، وابلتايل عدم وجود إمكانية ميسرة وسهلة لتحديث وحتيني تلك البياانت بشكل دائم ومستمر األمر الذي 

إجراء أي حتليل هلا، وابلتايل عدم القدرة على اختاذ أي قرار من شأنه أن يعود ابلنفع على شكل عائقا كبريا أمام 
 اإلنسان واجملال على حد سواء.

عصر الثورة املعلوماتية اليت عرفها العا، حيث تسابقت الدول واملؤسسات يف وقد ظهر هذا العلم يف إطار 
جماالت التنمية البشرية. ففي العقود القليلة املاضية ابتكر  مجع املعلومات وتنظيمها واالستفادة منها يف شىت

اإلنسان عدة وسائل تقنية حديثة مثل احلاسبات اآللية واألقمار الصناعية مما مسح بتوافر كم هائل من املعلومات 
ب عن بيئة كوكب األرض وما حيتويه من معا، ومظاهر، بل توافر لإلنسان كم كبري من املعلومات عن الكواك

األخرى أيضا. من هنا زادت احلاجة املاسة لالعتماد على طرق التحليل لالستفادة من هذا الكم اهلائل من 
" قابلة للتطبيق يف Informations"وحتويلها إىل معلومات"Donnéesالبياانت والقياسات واألرصاد "

 (.1، ص 2012مجعة حممد داود، التنمية، )
 ,LONGLEY P A and allعلى أربعة أسس رئيسية ) وقد ارتكز هذا العلم منذ البداية

2004, p 54) ؛ وهي: استعمال األساليب الكمية يف حتليل البياانت، ابإلضافة إىل اعتماد طرق الرسم اآليل)
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للخرائط واالهتمام بتصميم قواعد البياانت، مث االستعانة ابإلمكاانت التقنية اليت توفرها احلواسيب اآللية احلديثة 
 طورة.واملت
 البداايت األوىل لظهور االستشعار عن بعد. 3

عندما مت إطالق منطاد هوائي لتصوير سطح  1909بدأت أوىل حماوالت التصوير اجلوي من إيطاليا سنة 
األرض ألغراض مدنية، وخالل الثالثينات من القرن املاضي مت إنتاج أول صورة فوتوغرافية ملونة وواضحة، ليعرف 

وي قفزة كبرية مع اندالع احلرب العاملية الثانية مث خالل احلرب الباردة لكن ألهداف عسكرية ميدان التصوير اجل
حمضة حيث تزايدت احلاجة املاسة إىل التجسس واحلصول على معلومات دقيقة ونوعية عن أهداف العدو وحتركاته 

 امليدانية.
يف الطائرات إىل أن بدأ عصر استمر التصوير اجلوي لعدة عقود معتمدا على وضع آالت التصوير و 

األقمار الصناعية مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين امليالدي. يف البداية كانت األقمار الصناعية خمصصة 
للتطبيقات العسكرية مثل إطالق الصواريخ والتحكم فيها أثناء سريها ملسافات طويلة عابرة للقارات، إال أن فكرة 

لقمر الصناعي بدأت يف الظهور مع إطالق أول قمر صناعي خمصص للتصوير الفضائي وضع آلة تصوير داخل ا
 (.83، ص 2013مجعة حممد داود، )1972يف عام 

التمييز بني الصور اجلوية اليت تنتج عن التصوير اجلوي ابلطائرات وبني املرئيات الفضائية  وجب ومن هنا
حيث التقطت أول صور لألرض بدأت تعرف تطورا متناميا  اليت يكون مصدرها هو القمر الصناعي. هذه األخرية

، كما كانت أول صورة للقمر Explorerبواسطة الساتل األمريكي إكسبلورر    1959غشت سنة  14يف 
، بعد ذلك التقطت مركبة الفضاء األمريكية 1959أكتوبر عام  6يف 3Lunaبواسطة الساتل السوفييت لوان 

، وأصبحت مشهورة لدى اجلمهور )عبد القوى نوفل رشا 1972الزرقاء عامصورة الكتلة Apollo 17أبولو
 (.40، ص 2018صابر، 

" مع مطلع السبعينيات شكل منعطفا حامسا  1Landsatقمر الصناعي الند سات "كما أن إطالق ال
والند  1999سنة  7يف اتريخ االستشعار عن بعد، وقد أعقبته أجيال متطورة من األقمار الصناعية كالند سات 

 ، ابإلضافة إىل جموعة أخرى من األقمار الصناعية كسبوت واإلكنوس والكويكبود وغريها.2013سنة  8سات 
بفعل هذه الطفرة الكبرية يف جمال تكنولوجيا االتصاالت أصبح ابإلمكان احلصول على مرئيات فضائية 

تلف من قمر صناعي آلخر، بشكل مسرتسل لكل منطقة جغرافية على سطح األرض وبدقة وضوح معتربة خت
األمر الذي أاتح فرصة احلصول على كم هائل من البياانت الرقمية اجلاهزة والغنية حول خمتلف الظواهر الطبيعية 

أن توفر العديد من املرئيات  NASAوالبشرية على سطح األرض. وهكذا استطاعت وكالة الفضاء األمريكية 
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اك شركات جتارية خاصة تبيع املرئيات أبمثنة بسيطة ومعقولة ويف متناول اجملانية لعموم املستخدمني، كما أن هن
اجلميع، حتتاج هذه املرئيات فقط إىل عملية التصحيح واملعاجلة والتصنيف قبل استثمارها يف خمتلف التحليالت 

خبارات العسكرية والدراسات العلمية. وتلعب اليوم األقمار الصناعية دورا فاعال يف صناعة االتصاالت، ويف االست
ومع تزايد الكم  (.2، ص 2008)عاطف معتمد عبد احلميد،  والدراسات العلمية لكل من األرض والفضاء.

اهلائل من املرئيات الفضائية أصبحت احلاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إىل ضرورة تطوير أنظمة التشغيل 
خمة، وابلتايل القدرة على ختزينها وعرضها ومعاجلتها اآليل حىت تكون أكثر جاهزية للتعامل مع هذه البياانت الض

 وحتليلها.
تتم عملية االستشعار عن بعد عن طريق تلك الطاقة املنبعثة من الشمس، واليت خترتق الغالف اجلوي 
حيث تتفاعل مع األهداف املوجودة على سطح األرض، مث تعكس اإلشعاع حنو املستشعرات اليت ختزن الطاقة من 

ترسلها مرة أخرى إىل حمطات أرضية من اجل املعاجلة والتحليل. ويتخذ الضوء املنبعث من الشمس جديد، مث 
عدة أنواع: ضوء مرئي )أزرق، أمحر، أخضر( وضوء غري مرئي ال تتحسسه العني اجملردة أو ما يسمى ابألشعة حتت 

 Bandsيف شكل نطاقات مستقلة  احلمراء، لذلك فإن إنتاج املرئيات الفضائية يكون بتسجيل املوجات الضوئية
 وليس يف إطار نطاق واحد فقط.

مثال تتكون من ثالث نطاقات مرئية )األزرق، األخضر واألمحر( مث ثالث نطاقات  7فمرئيات الندسات 
(، ابإلضافة إىل نطاق أخري 7والنطاق  5، النطاق 4أخرى خاصة ابألشعة حتت احلمراء املنعكسة )النطاق 

 8مرت. أما الندسات  30، وتبلغ درجة وضوح هذه النطاقات حوايل 6اري وهو النطاق رقم خاص ابلنطاق احلر 
( 7و 5،6( ونطاق األشعة حتت احلمراء )4و 2،3فيتألف تقريبا من نفس النطاقات، حيث النطاق املرئي )

ق التاسع فهو (. بينما النطاق األول خمصص يف الغالب لدراسة السواحل، أما النطا11و 10فالنطاق احلراري )
خاص ابلغالف اجلوي، يف حني أن النطاق الثامن بنكرماتيكي )ابيض وأسود( ذو درجة وضوح مهمة يف حدود 

 مرت. 15
أو اخلالاي الناجتة عن تقاطع عدد من الصفوف  Pixelsتتكون املرئية الفضائية من جمموعة من املربعات 

ن كمية الضوء املنعكس من سطح األرض. ختتلف املرئيات واألعمدة، وحتمل هذه املربعات أرقاما معينة تعرب ع
، حيث ميكن التمييز بني مرئيات ذات درجة وضوح ضعيفة Résolutionالفضائية حسب درجة الوضوح 

مرت(، مث مرئيات  100*100و 5*5مرت(، ومرئيات ذات درجة وضوح متوسطة )مابني 100*100)أكثر من 
 (.مرت 5*5ذات درجة وضوح عالية )اقل من 
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وفرة هذه املرئيات الفضائية وبشكل جماين على شبكة االنرتنت ابإلضافة إىل ظهور عدد من الربامج 
املتخصصة يف التعامل مع هذه البياانت ومعاجلتها، ساهم بشكل كبري يف تزايد اإلقبال على االستشعار عن بعد 

ستعماالت األرض، أو دينامية األوساط خاصة يف إنتاج جمموعة من أنواع اخلرائط سواء تعلق األمر خبرائط ا
 الطبيعية أو غريها.

وإجناز اخلرائط هلا كدراسة الرتبة وتطور النبااتت  اجملاليةمتكننا هذه املرئيات الفضائية من دراسة الظواهر 
ها هذه . وابلتايل يظهر جبالء األمهية القصوى اليت حتتلوالتعريةوالسواحل ابإلضافة إىل دراسة احلرارة والرطوبة 

البياانت الرقمية يف جمال البحث العلمي، خاصة عندما يتعلق األمر ببياانت حمينة وجديدة وذات دقة مكانية 
 عالية.

 . مسامهة تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف تطور الدراسات اجملالية4
د بشكل اجيايب على تطور الدراسات انعكس تطور تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بع

اجملالية بشكل عام سواء تعلق األمر ابجملاالت الطبيعية أو البشرية. أصبح من املمكن اليوم واعتمادا على املرئيات 
معرفة خمتلف األصناف الغابوية  -اليت تلتقطها خمتلف األقمار الصناعية كالند سات و سونتنيل مثال  -الفضائية 

ل جغرايف معني و دراسة ديناميتها عرب فرتات اترخيية متباينة ،إضافة إىل سهولة جرد املوارد املائية املوجودة مبجا
السطحية )أودية، سدود، ضاايت( و اكتشاف أنواع الرتابت ومدى قابليتها للتعرية،مث استخالص درجات حرارة 

 ني السفوح الظليلة والشميسة.  السطح  وابلتايل القدرة على التمييز بني املناطق احلارة والرطبة وب
تتيح هذه التقنيات كذلك إمكانية حتديد املناطق املهددة ابلفيضاانت ودراسة اجتاهات التوسع احلضري 
للمدن وتطور خطوط السواحل وضبط التوزيع اجملايل للخدمات واملرافق )مداس، مستشفيات، حمطات النقل، 

نظم املعلومات اجلغرافية أيضا آفاقا واسعة لدراسة األنشطة ساحات عمومية، مساحات خضراء...اخل(. تفتح 
االقتصادية كرصد تطور األراضي الزراعية وحتديد أنواع ااملزروعات وأصناف الغراسات مث التمييز بني املدارات 

 السقوية واملساحات البورية.
ات واالرتفاعات مثال( توظف هذه النظم كذلك يف اجناز خمتلف الدراسات الطبوغرافية )دراسة االحندار 

واهليدرولوجية )استخراج الشبكة املائية وحتديد األحواض( واملناخية )دراسة التساقطات واحلرارة والضغط( وغريها، 
وابلتايل ميكن استعماهلا يف معظم التخصصات ويف دراسة مجيع الظواهر املمثلة على سطح األرض مهما كان 

 نوعها وحجمها.  
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II. علومات اجلغرافية واالستشعار عن بعدأسس وآفاق نظم امل 
 األسس اليت تقوم عليها نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  .1

تقوم نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد على أساس جمموعة من األسس األساسية والضرورية 
وع نظم معلومات جغرافية أو استشعار حبيث ال ميكن جتاهلها أو االستغناء عنها عندما نكون بصدد إجناز مشر 

 عن بعد؛ وميكن إمجال هذه األسس فيما يلي:
شخص يريد أن ينشئ مشروعا معينا يف نظم املعلومات اجلغرافية أن يتوفر على آلة  ال بد ألي احلاسوب:

تطورا كبريا على احلاسوب اليت تعترب تقنية ال غىن عنها يف إجناز وتنفيذ مشاريع النظم. وقد عرف جمال احلواسيب 
مستوى الشكل واملؤهالت وحىت األمثنة، حيث ظهرت حواسيب حممولة جمهزة إبمكاانت وخصائص عالية وهلا 

 قدرة رهيبة على التخزين والتحمل وسرعة اإلجناز.
التوفر على احلاسب اآليل ال يكفي لوحده لبلورة مشروع نظم معلومات جغرافية أو استشعار عن بعد،  الربامج:

ال بد من وجود برانمج مثبت على احلاسوب ميكن من خالله العمل عل تنفيذ املشروع املراد إجنازه. هناك بل 
أو جتاري   Qgisالكثري من الربامج املتخصصة يف نظم املعلومات اجلغرافية منها ما هو مفتوح املصدر كربانمج 

ثر كفاءة على التعامل مع خمتلف . وقد عرفت هذه الربامج تطورا كبريا حيث أصبحت أكArcGisكربانمج 
أهم وأشهر برامج نظم املعلومات  ArcGisالبياانت وعرضها وحتليلها بدقة عالية. ويبقى برانمج 

واألكثر استخداما وانتشارا بني الباحثني، نظرا لسهولة استخدامه، وكذا لإلمكاانت اهلائلة والضخمة  اجلغرافية،
أصبحا يفرضان وجودمها  ArcGis ProوQgisحليل، كما أن برانمج اليت يتوفر عليها خاصة على مستوى الت

 بقوة عل الساحة العلمية، ومن احملتمل أن يرتبعا مستقبال على عرش نظم املعلومات اجلغرافية.
أما االستشعار عن بعد فيتميز بدوره بوجود جمموعة من الربامج املتخصصة يف معاجلة املرئيات الفضائية 

. هذه الربامج عرفت بدوها Idrissiو ErdasImagine،Enviثال ال احلصر برانمج أمهها على سبيل امل
تطورات كبرية، وقد صممت خصيصا للتعامل مع صور األقمار الصناعية من حيث تصحيحها ومعاجلتها 

 وتصنيفها مث حتليلها.
، وميكن التمييز فيها بني حتتل مكانة هامة داخل بيئة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد البياانت:

 نوعني: البياانت املكانية والبياانت غري املكانية أو الوصفية.
. ابلنسبة لألوىل Rasterوبياانت  Vectorتنقسم البياانت املكانية إىل قسمني أساسيني مها: بياانت  

عاد، وهي حتدد مواقع الظواهر يف فيمكن متثيلها بثالثة طرق هي النقطة واليت تعرب عن كل املعا، الصغرية عدمية األب
(. واخلط ويستعمل يف متثيل 5، ص 2017الطبيعة مثل األشجار واآلابر واألعمدة )الطيب حممد امحد الطيب،
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كل الظواهر اليت تتخذ شكل خط كالطرق وخطوط السكة احلديدية وجماري األودية وغريها. أما املضلع فتستعمل 
 السكنية، اجملاالت الغابوية واستخدامات األراضي وغريها. يف متثيل كل ما هو مساحي كاألحياء

أما الثانية فهي عبارة عن بياانت شبكية مكونة من جمموعة من اخلالاي كاخلرائط الطبوغرافية املمسوحة  
ه ضوئيا أو املرئيات الفضائية أو الصور اجلوية أو مناذج االرتفاعات الرقمية. ويتميز هذا النوع من البياانت بكون

 متاح للجميع وميكن احلصول عليها بسهولة دون أي جهد أو تكلفة.
خبصوص البياانت غري املكانية أو الوصفية فهي بياانت تصف الظواهر اجلغرافية، وتربز خصائصها من 
حيث امسها مثال أو نوعها أو حجمها...اخل. وهذه البياانت مهمة للغاية وضرورية جدا ألن معظم التحليالت اليت 

 إجراؤها تعتمد عليها، وال ميكن أن نتصور أي مشروع نظم معلومات جغرافية أو استشعار عن بعد بدوهنا. يتم
هم أفراد مدربون، متخصصون ومؤهلون إلنشاء خمتلف مشاريع نظم املعلومات اجلغرافية املستخدمون: 

خمتلف التحليالت عليها، ويتشكل واالستشعار عن بعد، وهلم القدرة على بناء قواعد البياانت اجلغرافية وإجراء 
 هؤالء من التقنيني واملهندسني واملربجمني وكافة األشخاص الذين هلم تكوين معمق ودراية واسعة هبذه النظم.

 . مستجدات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد وآفاقها املستقبلية2
فية واالستشعار عن بعد بشكل كبري حيث سامهت جمموعة من املستجدات يف تطور نظم املعلومات اجلغرا

أدى التقدم احلاصل على مستوى األقمار الصناعية وظهور الطائرات بدون طيار بشكل كبري إىل توافر كميات 
هائلة من البياانت املكانية بدقة عالية وبشكل جماين يف كثري من األحيان. كما أن تطور األجهزة احملمولة  

انعكس بشكل إجيايب على هذا اجملال حيث صار ابإلمكان جتميع عدد كبري من  كاحلواسيب واهلواتف الذكية
 البياانت املكانية وغري املكانية ومعاجلتها بشكل سريع وسهل.

ومن املستجدات األخرى اليت ظهرت يف السنوات األخرية، حتول نظم املعلومات اجلغرافية من املشاريع 
تة أو احملمولة إىل  فضاء األنرتنت مباشرة؛ ويف هذا اإلطار مت إنشاء املكتبية اليت تنجز على احلواسيب الثاب

الذي يعمل بشكل كلي على شبكة األنرتنت سواء من حيث  ArcGIS Onlineتطبيقات جديدة من قبيل 
تصميم قواعد البياانت أو عرضها وحتليلها، وابلتايل يكفي أن يدخل املستخدم على شبكة األنرتنت لكي يكون 

ته إنشاء مشروع نظم معلومات جغرافية متكامل دون احلاجة إىل حتميل وتثبيت أحد الربامج على جهاز ابستطاع
 احلاسوب احملمول كما كان األمر مألوفا يف السابق.

كما أن نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد بدأت تتجه لالعتماد أكثر فأكثر على البياانت 
، ابإلضافة إىل مناذج Sentinelو Landsatاألقمار الصناعية اجملانية وخاصة صور العاملية املتمثلة يف صور 

 openوالبياانت املتعلقة ابلشوارع املفتوحة  ASTERو SRTMاالرتفاعات الرقمية العاملية ك 
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streetmap فضال عن عدد كبري من البياانت اخلطية العاملية اليت يوفرها موقع ،DIVA-GIS  على شبكة
 USGSت مث جمموعة من البياانت الرقمية األخرى اليت يقدمها معهد الدراسات اجليولوجية األمريكي األنرتن

 ملختلف الظواهر اجلغرافية على سطح األرض بشكل جماين.
إىل اخلرائط احلالية، فإىل جانب البعدين  D4على مستوى أبعاد اخلريطة من املرجح إضافة البعد الرابع 

(XY)  والبعد الثالث(XYZ) اللذين مييزان معظم اخلرائط يف الوقت الراهن، ينتظر زايدة البعد الرابع الذي ،
سيكون هو البعد اخلاص ابلزمن، مبعىن أن مجيع البياانت سواء اخلطية منها أو الشبكية ستتوفر مستقبال على البعد 

نية إجراء املقارانت بني خمتلف الظواهر الرابع كعنصر أساسي لتحليل البياانت خالل فرتة زمنية معينة، وابلتايل إمكا
 واكتشاف التحوالت والديناميات املوجودة، وابلتايل إمكانية التنبؤ املستقبلي بتطورها.

ومن املرجح جدا مستقبال، أن حيدث اندماج وانصهار اتم بني نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن 
فية احلالية أصبحت تتضمن جمموعة القوائم واألدوات اخلاصة بعد، ذلك أن معظم برامج نظم املعلومات اجلغرا

الذي يتوفر على شريط خاص بتصنيف املرئيات  ArcGisبتحليل املرئيات الفضائية واملثال على ذلك برانمج 
موجودة يف  ImageAnalysis، وانفذة أخرى خاصة بتحليل املرئيات Image Classificationيسمى 
، ونفس ArcToolboxة إىل عدد من األدوات األخرى املوجودة يف برانمج ، ابإلضافWindowsقائمة 

، اللذان يتوفران على كافة األدوات واإلمكاانت املطلوبة ArcGis Proو Qgisاألمر ينطبق على برانمج 
 للتعامل مع كل أشكال البياانت الشبكية وحتليلها.

اصل والتباينات، وحصول تكامل كلي بني نظم وابلتايل ميكن التنبؤ مستقبال إبزالة كل الفوارق والفو 
املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، سواء على مستوى الربامج والتطبيقات العلمية والتقنية أو حىت على 

 املستوى النظري واملفاهيمي، حيث بدأت الفجوة تضيق بينهما شيئا فشيئا.
III. النتائج والتوصيات 

 النتائج .1
 ستخالص النتائج التالية:من خالل ما سبق ميكن ا 

o  كان لنظام املعلومات اجلغرايف الكندي وجامعة هارفرد األمريكية دورا أساسيا يف تطور نظم املعلومات اجلغرافية
 منذ الستينات من القرن املاضي.

o  ر  عرفت نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد تطورات هائلة منذ ظهورها إىل اليوم، وقد هم هذا التطو
 كل اجلوانب التقنية والفنية والبيانية وغريها.
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o  من مظاهر تطور نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ظهور جمموعة من الربجميات وتوافر البياانت
 املختلفة عن سطح األرض مما جعل دراسة دينامية الظواهر اجلغرافية أمرا ممكنا وميسرا.

o رافية واالستشعار عن بعد يف جمموعة من الدراسات واألحباث شريطة أن ميكن استخدام نظم املعلومات اجلغ
 تكون الظواهر املدروسة ممثلة متثيال فعليا على سطح األرض.

o  أصبحت معظم برامج نظم املعلومات اجلغرافية تتضمن قوائم وأدوات خاصة ابالستشعار عن بعد، مما يوحي
  إطار ختصص واحد مستقبال.إبمكانية حصول انصهار واندماج بني التخصصني يف

o  بدأت نظم املعلومات اجلغرافية تنتقل شيئا فشيئا إىل شبكة األنرتنت، ومن املتوقع أن تشكل هذه األخرية
 البيئة املفرتضة لعمل هذه النظم بدل احلواسيب احلالية.

o اص من التطورات استفادت جمموعة من التخصصات العلمية كعلم املساحة واجليولوجيا واجلغرافيا على حنو خ
اليت عرفتها نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد حيث أصبحت تعتمد عليها بقوة منهجا وتطبيقا 

 وحتليال. 
 املقرتحات    .2

 بناء على النتائج السالفة ميكن اخلروج ابملقرتحات التالية:     
o له ختصصا مستقال قائما بذاته يف خمتلف االهتمام أكثر بنظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، وجع

 اجلامعات واملعاهد العلمية.
o  انفتاح املؤسسات واإلدارات العمومية ومراكز الدراسات على نظم املعلوم اجلغرافية واالستشعار عن بعد

واستثمارها من جهة يف ختزين البياانت وحتليلها، ومن جهة أخرى يف إجناز خمتلف الدراسات واألحباث 
 ارير.والتق

o  ابلنسبة لتخصص اجلغرافيا، فإننا نقرتح أن تصبح نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد فرعا من
فروعها، وليس جمرد أداة أو تقنية يتم استدعاؤها عند إجناز البحوث اجلغرافية خاصة فيما يتعلق ابجلانب 

 الكارطوغرايف.  
o  نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد لفائدة الطلبة تنظيم دورات وورشات تكوينية يف خمتلف برامج

واألساتذة على حد سواء من أجل شرحها وتبسيطها، وابلتايل استخدامها على النحو األمثل واالستفادة منها 
 يف إجناز خمتلف املشاريع واألحباث العلمية واألكادميية.
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o ي؛ وذلك بتوفري كافة املعطيات والبياانت الرقمية اخنراط املؤسسات الرمسية يف دعم مشاريع البحث العلم
للباحثني من اجل توظيفها يف إجناز مشاريع نظم معلومات جغرافية قادرة على تقدمي حلول ملشكالت 

 مطروحة واستخدامها كذلك من قبل الفاعلني واملدبرين كأرضية ومستند الختاذ القرار.
IV. اخلامتة 

ات والسبعينات من القرن املاضي يف سياق التطور التقين الستين بعد ظهورها الفعلي خالل عقدي
والتكنولوجي، عرفت نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار سلسلة من التطورات الكربى مست مجيع املستوايت، 
سواء تلك املتعلقة بتطور اجلانب اآليل حيث ظهرت حواسيب وأجهزة أكثر تقدما وكفاءة وهلا القدرة العالية على 

زين وسرعة كبرية يف األداء واإلجناز، كما ظهرت برجميات متعددة ومتنوعة وقد مت تطويرها وحتديثها يف نسخ التخ
جديدة تتوفر على إمكاانت هائلة لتخزين البياانت وعرضها ومعاجلتها وحتليلها، كما أهنا تتسم يف اجململ ابملرونة 

 وسهولة االستخدام.
قمار الصناعية ووسائل الرصد املالحي، أصبح ابإلمكان التوفر على  على مستوى البياانت وبفعل تطور األ

كم هائل من البياانت الرقمية ملختلف املعا، املكانية املوجودة على سطح األرض بكل سهولة ويسر، ويف غالب 
األحيان بشكل جماين، وهذا ما انعكس بشكل إجيايب على ميدان البحث العلمي حيث سهل على الباحثني 

 ية إجناز الدراسات والبحوث العلمية بشكل سهل وأبقل تكلفة.مأمور 
أما خبصوص اجلغرافيا، فإن اجلدال ال زال حمتدما بني فريقني رئيسيني؛ أحدمها يرى أبن نظم املعلومات 

از اجلغرافية واالستشعار عن بعد ال تعدو أن تكون جمرد أداة من األدوات اليت يوظفها اجلغرايف، ويستعني هبا يف إجن
دراساته وأحباثه، وبني فريق اثن يؤكد جازما أن هذه النظم تعترب تقنية أساسية وضرورية ال غىن عنها اليوم يف 
البحث اجلغرايف، بل هي إحدى دعاماته األساسية، وابلتايل هي أقرب ما تكون إىل أن تصبح فرعا كبريا من فروع 
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 ملخص: 

اليت تعد  "نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد وأهم تطبيقاهتما اجلغرافية"نعاجل من خالل هذه الدراسة موضوع 
، وسنسعى من 21الفيزايئية لتبلغ أوجها مع مطلع القرن التقنية اليت شهدهتا جماالت العلوم الرايضية و  -أحد مالمح النمذجة العلمية 

خالهلا اإلجابة عن سؤال مركزي مفاده: ما ماهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد؟ وما أبرز تطبيقاهتما يف احلقل 
جلغرافية وتطوره ومكوانهتا الرئيسة؟ وما اجلغرايف؟ وتتفرع عن هذا السؤال املركزي األسئلة الفرعية التالية: ما مفهوم نظم املعلومات ا

ئية، تعريف االستشعار عن بعد وأمهيته ومتطلباته وخصائصه؟ وما أهم تطبيقاهتما يف اجملاالت الغابوية واحلرائق املرتبطة هبا، املوارد املا
عن بعد كفرع هلا  واالستشعاررافية استغالل األراضي، صناعة اخلرائط، االنزالقات األرضية؟  خلصنا إىل أمهية نظم املعلومات اجلغ

 ومزود أساس هلا ابلبياانت املتعلقة مبختلف ظواهر سطح األرض.

 نظم املعلومات اجلغرافية، االستشعار عن بعد، التطبيقات اجلغرافية.الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 
Through this article, we address the topic of : Geographic Information Systems (GIS) and 

Remote Sensing (RS) and their most impotant geographic application which is one of the features 

of scientific- Technical modling in the fields of mathematical and physical sciences have 

witnessed to reach their climax with the beginning of the 21 st century.(GIS) and (RS) ? What are 

the most prominent in the geographical field?  This central question is divided into the following 

sub- questions: What is the concept of (GIS), its importance, requirements and characteristics in 

forest areas and associated fires, water resources, land use, mapmaking, and landslides?  We 

concluded on the importance of GIS and RS as a branch and database supplier related to various 

phenomena of the Earth’s surface. 

Keywords: Geographic Information Systems, Remote Sensing, Geographic applications. 
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I-  مقدمة 
يعرف العا، اليوم، تطورات علمية وتقنية فاق هبا كل العقود املاضية اليت بدأت جتلياهتا منذ فرتة الستينيات 
من القرن العشرين، ويعزى ذلك إىل تطور العلوم الرايضية والفيزايئية اليت أفرزت فروعا متقدمة من النمذجة 

هما إىل بروز املعاجلة والنمذجة اآللية للمعلومات عرب تقنيات نظم الرايضية وعلوم اإللكرتونيات، وقد أدى املزج بين
 املعلومات اجلغرافية وعلوم االستشعار عن بعد. 

 أييت اهتمامنا هبذا املوضوع جملموعة من االعتبارات:
  ن تزايد االهتمام بنظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف الدراسات اجلغرافية، ابعتبارمها تتيحا

 حتديد التطورات اجملالية خالل فرتات زمنية متباينة بناء على مرئيات االستشعار عن بعد؛
  إعداد خرائط تفصيلية عالية الدقة تربز توزيع الظواهر اجلغرافية وعالقاهتا اجملالية اليت تساعد اجلغرايف يف

 دراسته؛
 إمكانية إجناز خرائط تنبؤية ملختلف الظواهر اجلغرافية؛ 

مقاربة هذا املوضوع ابإلجابة عن السؤالني التاليني: ماهي نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار سنحاول 
 عن بعد؟ وما أهم تطبيقاهتما اجلغرافية؟ 

II ماهية نظم املعلومات اجلغرافية وتطوره  
 Geographic Information Systemsمفهوم نظم املعلومات اجلغرافية:   -1

(GIS) 
نظم املعلومات اجلغرافية بتنوع تطبيقاهتا واألهداف املتوخاة منها حسب احلقول  تتعدد تعريفات    

 التخصصية، وفيما يلي نورد أهم التعريفات اليت قدمتها:
 تعريف دويكر (DUEKER 1979, p.106) يعترب رائد الدراسات البيئية دويكر نظم :

 حتتوي على قواعد معلومات تعتمد على دراسة املعلومات اجلغرافية أبهنا حالة خاصة من نظم املعلومات واليت
التوزيع املكاين للظواهر واألنشطة واألهداف اليت ميكن حتديدها يف احمليط املكاين كالنقط أو اخلطوط أو 
املساحات، حيث يقوم نظام املعلومات اجلغرايف مبعاجلة املعلومات املرتبطة بتلك النقط أو املساحات جلعل 

 رتجاعها وإجراء حتليل هلا أو االستفسار عن بياانت من خالهلا.البياانت جاهزة الس
  تعريف ابركر (PARKER , 1988 , p. 1547) يبين ابركر تعريفه من زاوية جغرافية ونظام :

املعلومات اجلغرايف حسبه هو نظام تكنولوجي للمعلومات والذي يقوم بتخزين وحتليل وعرض كل املعلومات 
 .املكانية وغري املكانية
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   تعريف مسيث وآخرونSMITH,1987, p.13) ( يرى رائد علوم احلاسب اآليل أن نظام :
املعلومات اجلغرايف هو نظام قاعدة املعلومات والذي حيتوي على معلومات مكانية مرتبة ابإلضافة إىل احتوائه على 

 دة املعلومات.جمموعة من العمليات اليت تقوم ابإلجابة عن استفسارات حول ظاهرة مكانية من قاع
نستشف من التعريفات الثالثة السالفة الذكر، أن جلها تصنف نظم املعلومات اجلغرافية ضمن نظم 

 املعلومات يف خمتلف مراحل توظيفاهتا.
وهناك تعريفات أخرى ترى وجود تشعب كبري يف مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية، أييت على رأسها تعريف معهد   

 Environmental Systems  (ESRI)  ية األمريكي املعروف بشركة "إسري"البحوث والنظم البيئ
Research Institude لربجميات نظم املعلومات اجلغرافية  : املنتج1990 سنةArcGis هو األقرب هلذا ،

د التحديد، إذ يعترب أن نظم املعلومات اجلغرافية هي جممع متناسق يضم مكوانت احلاسب اآليل، والربامج، وقواع
البياانت، ابإلضافة إىل األفراد، ويقوم يف جمموعه حبصر دقيق للمعلومات اجملالية وختزينها وحتديثها ومعاجلتها 

 (. 65، ص 2014) مسيح أمحد عودة،  وعرضها" 
  تعريف ابحثي ارداسERDAS,1997    ،(: هو نظام متفرد، 65، ص.2014)مسيح أمحد عودة

ى خزن وحتسني ومقارنة وحتليل جمموعة من ملفات البياانت اجلغرافية، مت تصميمه لتطبيقات خاصة قادرة عل
للحصول على معلومات قابلة للتفسري، وهو أيضا قادر على التعامل مع مرئيات احلاسوب واخلرائط الورقية 

 والبياانت اإلحصائية واليت تستخدم يف جمموعها حلل كثري من املشكالت.
 يف اليت قاربت مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية االستنتاجات التالية: نستنتج انطالقا من مجيع التعار   
  اختالف اخللفيات العلمية املقدمة لنظم املعلومات اجلغرافية من لدن مجيع املتخصصني السالفي الذكر

صية، كما وتنوع جماالت تطبيقاهتا خلقت تباينا يف صياغة هذه التعاريف استنادا إىل تباين املدارك العلمية والتخص
 نلمس أيضا أتثريا واضحا لدور تكوينهم الشخصي يف صياغة هذه التعريفات.

  التعريفات اليت اعتربت نظم املعلومات اجلغرافية منطا من نظم املعلومات هي أقرب تعبريا عن املفهوم
اآليل اخلاصة  بوضوح أكثر من غريها، إذ حددت أهم وظائفها والتوافق الوطيد ما بني الربامج ومكوانت احلاسب

وعنصر التفاعل ما بني األفراد واملعلومات وكيفية الصياغة التطبيقية التكاملية ما بني مجيع هذه املكوانت هو 
 أساس هذا املفهوم.

  تباين اهتمامات ومستوى تقدم استخدامات ووظائف كل مرحلة من مراحل تطور نظم املعلومات
 م وإىل اليوم، فما هي مميزات كل مرحلة؟اجلغرافية ابتداء من ستينيات القرن املنصر 
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 مراحل تطور نظم املعلومات اجلغرافية ومميزات كل مرحلة: -2
 ميكن التمييز يف تطور نظم املعلومات اجلغرافية بني أربع مراحل:

امتدت زمنيا من الستينيات إىل أواخر السبعينيات من القرن العشرين، تعترب مرحلة  املرحلة األوىل: - أ
أولية لنظم املعلومات اجلغرافية، إذ عرفت بروز مبادرات بعدد من الدول ككندا والوالايت املتحدة األمريكية مبكرة و 

واململكة الربيطانية، اهتمت جبرد املعطيات وإبراز العالقات كاجلرد الغابوي والشبكات العمومية واملعلومات 
ه املرحلة إلجناز اجلرد واالستشارة خاصة بكندا الكدسرتالية، وقد استعملت نظم املعلومات اجلغرافية يف هذ

 .والتسويق للربامج وتكوين الطالب واملهتمني بنظم املعلومات اجلغرافية
إذ أصبحت نظم املعلومات اجلغرافية قادرة على اإلجابة  الثمانينيات ترتبط بفرتة  ملرحلة الثانية:ا - ب

جمموعة من الطبقات املعلوماتية واستعمال التقنيات اإلحصائية عن األسئلة األكثر تعقيدا واليت تتطلب الربط بني 
والتحليل اجملايل، متيزت بفرتة رخاء يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية ملا ظهر فيها من نظم ضخمة ومتعددة 
 الوظائف بفعل اخنراط الشركات التجارية الكربى يف تطويرها، كما عرفت هذه الفرتة اتساع قاعدة املستخدمني

Users   ،هلا لتشمل كافة أوراب واالحتاد السوفيايت إىل جانب دول إفريقية من قبيل جنوب إفريقيا، نيجراي، تونس
مصر،  اململكة العربية السعودية واألردن، حيث قدر عدد املؤسسات احلكومية والتعليمية والتجارية اليت تعتمدها 

خدم النظم املطورة من قبل املنتجني األصليني، مما جعل آالف مؤسسة تست 10حىت هناية الثمانينات أبكثر من 
 (.  33، ص.1998هذه املرحلة تعرف مبرحلة التغيري ) حممد اخلزامي عزيز، 

وهتم فرتة التسعينيات، حاولت هذه املرحلة جتاوز صعوابت الفرتة السابقة بظهور املرحلة الثالثة:  -ت 
وخاصة حتليل املرئيات اجلوية ابالعتماد على نظم جديدة تتكون نظم فرعية تغطي العجز يف الوظائف واخلدمات 

 /Arc املنتجة لنظام   ESRI من منطني خمتلفني يف نظم الرسم اآليل ومعاجلة البياانت كالتعاون بني مؤسسة 
Info    الذي خيضع لنظم  SIG   وبني مؤسسةAutodesk    املنتجة لربانمج Auto CAD 

(Computer Aided Design والذي يهدف إىل اجلمع بني القدرات لدى كال املؤسستني، مما أاتح )
إىل جانب اضافة حتسينات أخرى إبضافة كروت الصوت  ARCCAD  هلما أتسيس نظام جديد

يف اجلامعات واملعاهد العلمية بوضع مقررات دراسية    SIGوالفيديو.كما شهدت الفرتة أيضا االهتمام بتدريس 
لدراسية كبديل عن املقررات التقليدية، كما تطور دور نظم املعلومات اجلغرافية ببزوغ توجه جديد رمسية يف الربامج ا

 .ابعتماد التحليل اجملايل والنمذجة حنو التدبري واختاذ القرار
وتشكل أهم مرحلة لتطور هذه النظم بتنوع وتعدد  ومتتد من األلفينات إىل اآلن،املرحلة  الرابعة:   -ث 
 اليت يتيحها رفقة االستشعار عن بعد كأحد الربامج التطبيقية هلا واالهتمام أكثر  ابلنمذجة اآللية. اإلمكانيات
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  مكوانت نظم املعلومات اجلغرافية: -3
 (1)الشكل رقم تتألف من مخسة عناصر أساسية وهي: 

 (: مكوانت نظم املعلومات اجلغرافية1الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7الفين والتدريب املهين االدارة العامة لتنظيم وتطوير املناهج، ص املصدر: املؤسسة العامة للتعليم
وتعين البياانت املكونة للحاسوب وطريقة إدارهتا ومعاجلتها وتنظيمها واستخدامها  Data املعلومات: -أ

يعها وحتليلها. وتفيد املعلومات اجلغرافية الربط ابلعنصر املكاين يف هذا النظام وتشمل املعلومات اليت جرى جتم
للتعبري عن البياانت   Vecteur( إما بطريقة فيكتورX.Yوخزهنا ضمن قاعدة معطيات من إحداثيني )

الذي يعىن إبدخال املعلومات يف   Rasterاجلغرافية سواء على أساس خطي أو مساحي، أو بطريقة الراسرت 
 .  Pixelبيكسيل 
 أجهزة احلاسب اآليل املرتابطة فيما : تستند نظم املعلومات اجلغرافية إىل (Hardware)األجهزة  -ب

بينها لتعطي نظاما واحدا متناسقا للقيام بوظائف ختزين ومعاجلة البياانت املختلفة لعرضها على شاشة احلاسوب. 
 منيز داخلها ثالثة أنواع أساسية وهي:

، حمطات الرصد GPS: وتشمل نظام حتديد املواقع العاملي أجهزة مجع البياانت امليدانية -
 القياس املتكاملة، الكامريا الرقمية وجهاز التسجيل اآليل للبيئة.و 

تضم أساسا أجهزة احلاسب اآليل اليت تعمل على إدخال البياانت قصد إدارهتا أو : أجهزة املعاجلة -
عرضها أو حتليلها. وتصنف إىل أربعة أصناف: أجهزة احلاسوب العمالقة، أجهزة اهليكل الرمسي، حمطات 

 سوب الشخصي.العمل، واحلا
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وتشمل كل األجهزة اليت تعمل على إخراج منتوج نظم  آخر مرحلة، : متثلأجهزة اإلخراج -
املعلومات كالطابعة، الرسم اآليل، الشاشة...، على شكل رسوم أو خرائط أو تقارير وتبعا لذلك فهي 

 متعددة بتعدد مهامها وأشكاهلا. 
 ملوظفة يف نظم املعلومات اجلغرافية: تتعدد الربامج التطبيقية ا(Software) لربامج -ت

نظاما(، إال أن القليل منها ممن تتوفر فيه املعايري األساسية إلجراء الدراسات واألحباث التطبيقية  170)تتعدى
   غري جمانية مثل:   وأخرى SAGA Gis QGISو   Grass Gisاملناسبة، وتنقسم عموما إىل جمانية مثل: 

ArcGis  شركة اسري  الذي تنفرد إبنتاجه(ISRI)  :وفيما يلي نقدم أهم االمكانيات اليت تتيحها هذه الربامج . 
توفر إمكانيات إدخال املعلومات أبنواعها بواسطة مرقم اخلرائط واملاسح الضوئي، ونظم حتديد  -

 ؛GPSاملواقع العاملي 
 تساعد على إجراء تعديالت على أساس رموز متنوعة؛ -
 UTMوالعاملية  GCSظم اإلحداثيات املختلفة كاجلغرافية متكن من حتويل املعطيات من ن -

 ؛ NTM والوطنية
 تساعد على التحليل املكاين للبياانت اخلطية والراسرتية؛ -
: يقصد هبم الكوادر املتخصصة من حمللني (People organisation) األطر واملستخدمون: -ث

ال البياانت مبختلف أنواعها املكانية وغري ومربجمني ومهندسي املساحة ورامسي اخلرائط والقائمني على إدخ
 املكانية.
 : تعد أهم مكوانت نظم املعلومات اجلغرافية، وتصنف إىل نوعني مها:Dataالبياانت:  -

 :البياانت املكانية Spatial Data تتضمن قاعدة معطيات املعلم اجلغرايف إببراز صنف شكله :
 طي إضافة إىل املساحي، أو  شبكيا : ويشمل التمثيل النقطي واخل(Vector)إما خطيا  
(Raster) فيضم البياانت املكونة من وحدات صورية تدعى البكسل :Pixels  تعتمد هذه ،

 الوحدات على صور األقمار االصطناعية واالستشعار عن بعد لتكوين قاعدة معطياهتا.
  :البياانت الوصفيةAttributes Dataتصف : تشمل جممل البياانت غري الكمية اليت 

الظاهرة اجلغرافية من حيث امسها، نوعها، وخصائصها اجلغرافية...، ويتم االستفادة منها بشكل 
 أكرب أثناء مرحلة التحليل املكاين واملعاجلة. 

يف   SIG: مرحلة أساسية ضمن بنية نظم املعلومات اجلغرافية وتربز أمهية (Procédure) املعاجلة: -
ية بصنفيها اخلطي والشبكي والبياانت الوصفية، وهو ما مييزها عن اخلرائط الرقمية إدارة ومعاجلة البياانت املكان
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تساعد على  SIGاملنجزة عرب احلاسب اآليل اليت تقف عند الرسم اآليل، يف حني أن اخلرائط املنجزة بواسطة 
يلها وتنقيحها وعرض معاجلة املشاريع والظواهر اجلغرافية بناء على إدخال وختزين البياانت واسرتجاعها وحتل

البياانت الناجتة عن عملية املعاجلة للخروج بتنبؤ وختطيط مستقبليني ملختلف املشاريع ذات البعد اجملايل أو اختاذ 
 القرارات الالزمة حول إدارهتا.

III - :ماهية االستشعار عن بعد 
  Remote Sensing  ( RS)تعريف االستشعار عن بعد – 1

عار عن بعد من بني العلوم اليت عرفت تطورا سريعا منذ عقد السبعينيات إىل اآلن، تعد تكنولوجيا االستش
وابلرغم من بروزها املبكر، إال أهنا الزالت تعرف اختالفا من لدن العلماء واملتخصصني فيها يف االتفاق على وضع 

دد العلوم املسامهة يف تعريف موحد لالستشعار عن بعد. ويعزى ذلك إىل سببني جوهريني: األول: يكمن يف تع
هذه التقنية )هندسة األقمار الصناعية، علوم الفيزايء، الرايضيات، اجلغرافيا، اجليولوجيا...(، والثاين يرجع لكون 
أنه ميثل حقال واسعا يشمل تكنولوجيا صناعة األقمار الصناعية وجمسات التصوير وطرق التقاط املرئيات وكذا 

 (.2ج املتعددة املوظفة يف تقنيات معاجلة هذه املرئيات )الشكل: احلصول على البياانت واملناه
 : أصناف االستشعار عن بعد2الشكل 

 
 2013املصدر: حممد أمحد مياس، 

 ميكن االستعانة ابلتعريفات الثالثة التالية بغية تقريب مفهومها وهي: 
أبنه علم وفن كيفية اعتربوا أن االستشعار عن بعد   (Lillesand et al ,2004,p.763)تعريف  -

احلصول على معلومات حول هدف أو منطقة أو ظاهرة ما، من خالل حتليل البياانت اليت يتم مجعها وتسجيلها 
بواسطة جمسات التصوير بدون حدوث أي اتصال مباشر مع اهلدف أو الظاهرة اليت يتم حبثها. وهذا التعريف 

، الذي يرى CCRS ,2007, p.123)تشعار عن بعد يتوافق إىل حد كبري مع تعريف املركز الكندي لالس
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أن االستشعار عن بعد ميثل علم وفن فهو يعمل على اكتساب معلومات تتعلق ابألهداف املوجودة على سطح 
األرض بدون أن يكون هناك اتصال مباشر هبا، عرب استخدام جمسات استشعار تسجل الطاقة املنعكسة أو 

 جلتها وحتليلها وتطبيق تلك املعلومات عليها.املنبعثة من األهداف املراد معا
يعرفه من خالل مكوانته  (Buiten et Clevers 1993,p.642)فيما ذهب البعض اآلخر 

ومناهجه اليت تفيد يف مراقبة سطح األرض من مسافة بعيدة وتعمل على تفسري املرئيات الفضائية أو القيم العددية 
 معلومات مفيدة ألهداف حمددة على سطح األرض. اليت تسجلها اجملسات هبدف احلصول على

استنادا ملا سبق، ميكن وضع التعريف التايل: االستشعار عن بعد هو علم جتميع املعلومات والبياانت ذات 
الصلة مبختلف ظواهر سطح األرض، دون أي اتصال فعلي مباشر معه، وذلك ابالعتماد على جمسات تسجل 

وتعاجلها وحتللها وتطبق املعلومات املتوصل إليها حسب األهداف املرجوة واملراد حتقيقها الطاقة املنعكسة أو املنبعثة 
وهو ما يشبه إىل حد كبري حاسة البصر لدى الكائنات احلية اليت تقوم من خالل العني ابحلصول على معلومات 

ار عن بعد أبسلوبني مها: اعتماد عن خمتلف الظواهر اليت تراها بدون ملسها أو التأثري عليها مباشرة. يتم االستشع
 االستشعار اجلوي عرب الطائرات، وإما االستشعار الذي ينجر ابألقمار الصناعية.

 أمهية االستشعار عن بعد:  - 2
يعرف سطح األرض تطورات سريعة بسبب األنشطة البشرية املختلفة، مما أدى إىل بروز حتدايت بيئية 

راجع املساحات الزراعية، التغريات املناخية...(، يتطلب حلها توفري قاعدة متعددة )تراجع املوارد الطبيعية، ت
معلومات وبياانت دقيقة طويلة املدى للقيام ابلتنبؤات املستقبلية لألخطار الطبيعية والبشرية احملتمل وقوعها كما 

كنولوجي املستمر خالل تتطلب يف اآلن نفسه إجياد سبل معاجلتها يف الوقت املناسب، وهو ما أاتحه التقدم الت
السنوات األخرية من القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين يف خمتلف علوم تكنولوجيا االستشعار عن بعد 
اليت متثل املزود الرئيس واألساس هبذه البياانت. ومن العلوم اليت استفادت بشكل كبري من التقدم يف االستشعار 

ية جند علم اجلغرافيا خاصة وأن األمر تزامن مع التقدم السريع يف أجهزة احلاسبات عن بعد ونظم املعلومات اجلغراف
اآللية وبرامج حتليل الصور الرقمية واملرئيات الفضائية األمر الذي سهل عملية حتليل وتفسري خمتلف الظواهر 

 اجملالية.
 تتلخص أمهية االستشعار عن بعد فيما يلي: 

ضائية تغطي مناطق شاسعة على سطح األرض، وتسجيل البياانت إمكانية احلصول على مرئيات ف-
واملعلومات أبطياف متعددة وهذا ما يفيد يف املقارنة الزمنية واملكانية ملناطق متعددة حسب الصور امللتقطة يف 
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 فرتات زمنية ومكانية لنفس اجملال وكذا مقارنة النتائج احملصل عليها بني قمر صناعي وآخر هبدف وضع خرائط
 دقيقة للمراكز احلضرية، طرق املواصالت حسب نوعية الوحدات التضاريسية...

احلصول على مرئيات تربز خمتلف التفاعالت اجلوية بغية تتبع ورصد الظواهر املختلفة مثل: األعاصري، -
 العواصف، الفيضاانت، حرائق الغاابت مما يقلص من حجم اخلسائر البشرية واملادية.

إلجناز خرائط دقيقة ابلتشكيالت الغابوية، أصناف الرتابت، أنواع احملاصيل الزراعية،  إاتحة اإلمكانية-
 رصد األمراض واألوبئة اليت ميكن أن تصيبها، وضع خرائط دقيقة الستغالل األراضي...

رصد بؤر التلوث على سطح األرض )البحار واحمليطات، اليابسة( ومراقبة التغريات البيئية ووضع احللول -
 ناجعة هلا.ال

 متطلبات االستشعار عن بعد:  - 3
يتطلب جناح االستخدام األمثل لالستشعار عن بعد حدوث تفاعل بني اإلشعاع الكهرومغناطيسي 
والظواهر املطلوب دراستها، سواء بواسطة اجملسات احملمولة على األقمار الصناعية أو طائرات التصوير أو تلك اليت 

 (. 3ة عن الظاهرة وتتلخص خطوات االشتغال به توفر ما يلي )الشكل: توفر بياانت ومعلومات رقمي
 : اخلطوات الالزمة إلجناز االستشعار عن بعد3الشكل 

 
  355، ص.2013املصدر: حممد أمحد مياس سنة 

وجود مصدر للطاقة الكهرومغناطيسية: لتزويد خمتلف الظواهر على سطح األرض ابلطاقة -
 مس املصدر الرئيس هلا.الكهرومغناطيسية وتعد الش
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تفاعل األشعة الكهرومغناطيسية مع الغالف اجلوي عرب خمتلف عمليات االنعكاس واالمتصاص -
 والنفاذية أثناء انتقاهلا من الشمس وقبل وصوهلا لسطح األرض.

التفاعل مع األهداف على سطح األرض: بعد نفاذية الطاقة الكهرومغناطيسية من الغالف اجلوي -
سطح األرض، فإهنا تتفاعل مع اهلدف حسب خصائصه الفيزايئية والكيميائية وخصائص اإلشعاع ووصوهلا ل

 (.4الكهرومغناطيسي. )الشكل: 
 : تفاعل اإلشعاع الكهرومغناطيسي مع الظواهر على سطح األرض 4الشكل 

 
 (Lillesand et al 2004)استنادا إىل  74، ص 2013املصدر: حممد أمحد مياس

 ة املنعكسة أو املنبعثة من األهداف بواسطة اجملسات.تسجيل الطاق-
استقبال البياانت ومعاجلتها: بعد استقبال اجملسات للطاقة املنعكسة من األجسام تقوم بفرز البياانت إىل -

قنوات طيفية وتسجيلها على شكل بياانت رقمية مت ترسل بعدها إىل احملطات األرضية اليت تعمل على معاجلتها 
 إىل مرئيات فضائية. وحتويلها

 : أنواع اجملسات املستخدمة يف االستشعار عن بعد5الشكل 

 
  355، ص .2013املصدر: حممد أمحد مياس، 
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التحليل والتفسري: يتم فيها حتليل املرئيات الفضائية بشكل بصري، أو إلكرتوين أو رقمي للحصول على -
 اهلدف املراد دراسته.

ئية لعملية االستشعار عن بعد، حيث تتم فيها االستفادة من املعلومات التطبيق: ميثل املرحلة النها-
املتعلقة ابألهداف واستخراجها من املرئيات الفضائية بغية كشف املعلومات اجلديدة احملصل عليها للمسامهة يف 

 دراسة الظاهرة املعاجلة.
 :خصائص مرئيات االستشعار عن بعد - 4
ة الكهرومغناطيسية ختزن على هيئة بياانت رقمية، تتميز بسهولة عبارة عن قياسات متنوعة للطاق  

معاجلتها عرب احلاسبات اآللية، كما ميكن ختزينها ومعاجلتها رقميا حىت تكون ذات قابلية أكثر للتفسري. تنقسم 
 خصائصها العامة إىل أربع خصائص رئيسة وهي: 

 :حدد  الدقة املكانية(Townshend ,1980,p.42 ) ايري هلذه اخلاصية وهي: أربعة مع
اخلصائص اهلندسية لنظام التصوير يف اجملس، القدرة على التمييز بني األهداف واملسافة الفاصلة بني اجملس 

 واهلدف املراد دراسته، القدرة على قياس األهداف.
بكسل الواحد يعرب عادة عن الدقة املكانية للمرئية حبجم املساحة املغطاة على سطح األرض واملمثلة داخل ال
 (5وتقاس ابملرت وأجزاء املرت، ويعتمد حجم الدقة املكانية للمجسات على جمال الرؤية الفوري )الشكل 

 (IFOV): جمال الرؤية الفوري 6الشكل 

 
 .96ص  2013املصدر: حممد أمحد مياس، 

 :وتبعا لذلك يشري إىل عدد وحجم القنوات الطيفية اليت يستطيع اجملس أن يسجلها،  الدقة الطيفية
تتحدد إمكانية حتقق أعلى درجة يف القدرة على التمييز بني الظواهر املوجودة على سطح األرض، مثل أصناف 
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النبااتت عرب متييز نسبة االخضرار هبا ابختالف نسبة الكلوروفيل فيها، ألن لكل نوع انعكاسه الطيفي اخلاص به، 
هو التكلفة العالية لذلك فاملستعمل بداية مطالب بتحديد اهلدف لكن الصعوبة املرتبطة هبذا النوع من املرئيات 

من دراسته عند شرائه هلذا النوع من املرئيات ميكن أن نقدم ثالثة أنواع رئيسة ملرئيات االستشعار عن بعد وهي: 
 (.1مرئيات أحادية اللون، مرئيات متعددة النطاقات الطيفية، مرئيات فائقة األطياف. )الصورة 

  يقصد هبا القيمة الرقمية أو درجات اللون الرمادي اليت يشملها كل بكسل يف  اإلشعاعية:الدقة
 املرئيات الفضائية، وتصف حمتوى املعلومات احلقيقة يف املرئيات عرب التمييز ما بني الفوارق الطيفية.

 :ة يف مداره، تعتمد متثل الفرتة الزمنية اليت يستغرقها القمر الصناعي إلكمال دورة كامل الدقة الزمنية
الدقة الزمنية الفعلية للمجس على عدة عوامل أبرزها: تداخل مسار القمر الصناعي وقدرات اجملس، خط العرض 
وتساعده يف رصد التوسع احلضري، مراقبة احملاصيل أو الكوارث الطبيعية. مما يساعد متخذي القرار على إعالن 

 حف الكثبان الرملية... حالة الطوارى أو إخالء السكان أو مراقبة ز 
 : الدقة الطيفية ملرئيات بعض أقمار االستشعار عن بعد1صورة 

 
 361، 2013املصدر: حممد أمحد مياس، 

IV تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد 
يا بفضل تساعد تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف تطوير آليات اشتغال اجلغراف   

تطبيقاهتما املتعددة والعالية الدقة يف جتميع املعلومات والبياانت عن خمتلف ظواهر سطح األرض الطبيعية والبشرية 
ويف ادارة املوارد املتجددة وغري املتجددة اليت كان من الصعب احلصول عليها ابلطرق التقليدية، نظرا لكوهنما 
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ت الرادار واألشعة الدقيقة فأبرز تطبيقاهتما اجلغرافية نلمسها يف عدة يهتمان بتقنية التصوير والتحليل وتطبيقا
 جماالت، نورد أبرزها: 

 اجملال الغابوي - 1 
حتظى الغابة أبمهية كبرية ابلنظر لتتعدد فوائدها: اإلحيائية، االقتصادية، الطبية...، لذا فاحلفاظ عليها 

رئيات االستشعار عن بعد يف توفري قاعدة معطيات عن يتطلب احلصول على معطيات دقيقة ومستمرة، وتساعد م
فرتات سابقة وحالية مبا يفيد يف اكتشاف وحتديد قياس مناطق امتدادها ومراقبة وتقييم تدهورها أو توازهنا. ويضمن 

 االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية دراسة اجملال الغابوي عن طريق:
 فرتات زمنية خمتلفة؛ رسم خرائط اجملاالت الغابوية يف 
 حتديد مناطق الغاابت املستخدمة ألغراض جتارية؛ 
 التتبع البيئي للمجاالت الغابوية للحفاظ على تنوعها وكثافتها؛ 
 املوارد املائية - 2

تساهم مرئيات االستشعار عن بعد يف حتديد ورصد اإلمكانيات املائية املتاحة على مدى جماالت واسعة 
 كروويف وحتديد درجة نقائها أو تلوثها؛عن طريق قنوات املي

وهذا التشخيص املرئي يساعد اجلغرايف يف تقييم حالة املوارد املائية يف مناطق متعددة ورسم خرائط 
 موضوعاتية هتم:

 رسم خرائط للمناطق الرطبة ومناطق الثلوج ومسكها؛ 
 تقدير نسبة الرطوبة يف الرتبة؛ 
 رصد اجلليد يف األهنار والبحريات؛ 
 م خرائط الفيضاانت وتغري مناسيب األهنار؛رس 
 ...إجناز خرائط أحواض التجمع املائي وحقينة الفرشات الباطنية 

 استغالل األراضي - 3    
إن االستغالل الفعال لألراضي يقتضي احلصول على معلومات كاملة وحديثة تتعلق ابالستخدام احلايل، 

وفرة حىت يتسىن للباحثني وضع اإلعداد املتالئم معها سواء يف اجملاالت نوعية الغطاء النبايت معرفة اإلمكانيات املت
 احلضرية أو الريفية وتبين مشاريع ختدم التنمية السوسيو اقتصادية وحتافظ على التوازانت البيئية لألراضي.

 ختتلف مرئيات االستشعار عن بعد يف حتليلها ومعاجلتها حسب نوعية استغالل األراضي بني كل تطبيق
وآخر؛ إذ إن لكل واحد منها متطلباته اخلاصة ودقته الطيفية واملكانية والزمانية، فتغري التغطية األرضية يربز 
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التغريات املومسية والدائمة يف نوع التغطية النباتية. لذا فإن رسم اخلرائط الغابوية يتوافق مع التعرف على حالة 
ظم املعلومات اجلغرافية ابالستعانة أيضا ابملعلومات املتوفرة السطح وهو ما يربز مرئيات االستشعار عن بعد ون

 والتحليل الرقمي والبصري يف إنشاء خرائط تفصيلية ودقيقة حول اجملاالت املدروسة.
 2016  -2000املغرب ما بني –: تطور استعمال الرتبة حبوض كرو األسفل 1خريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18، ص.2016املصدر: الفالحي بالل، 
 2016و 2000املغرب ما بني –أجنزت هذه اخلريطة لتربز تطور استعمال الرتبة حبوض كرو األسفل 

 ابالستعانة بنظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد. 
منوذج: توظيف نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف إبراز تطور التغطية النباتية واملساحة 

 (10-9-8-7حبوض وجلمان ابملغرب الشرقي )األشكال  2015و 1984املزروعة ما بني 
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 2015املصدر: مصطفى املسعودي 
 الفيضاانت -4

ابلوالايت املتحدة األمريكية   % 31تشكل الفيضاانت النوع الثاين األكثر كلفة اقتصاداي بنسبة  
(Nagahara et al,2004,398) اليت تتعرض هلا، وهو أحد الدوافع  ، ضمن قائمة الكوارث الطبيعية

 –املهمة الرامية للتطور احلاصل يف تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف اجملاالت البحرية 

: مؤشر التغطية النباتية والمساحة 10الشكل                2015: مؤشر التغطية النباتية سنة 9الشكل 

2015المزروعة سنة   

: مؤشر التغطية النباتية والمساحة  8الشكل                    1984: مؤشر التغطية النباتية سنة 7الشكل 

1984المزروعة سنة   
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احمليطية، وضرورة ملحة لتبين هذه التقنيات يف دراسة الفيضاانت؛ إذ قدم العلماء منهجيات دقيقة وسريعة للتنبؤ 
مقها ومداها اجلغرايف ابالستعانة مبرئيات األقمار الصناعية كأداة فعالة لرصد وإدارة الفيضاانت حبدوثها وتقدير ع

 من خالل: 
  رسم خرائط تفصيلية لتقييم خماطر الفيضاانت، واستخدام مناذج هيدرولوجية خمتلفة للمساعدة يف

 عمليات اإلنقاذ والتنبؤ حبدوثها مستقبال؛
 اطق األكثر عرضة للفيضاانت وتتطلب مساعدة عاجلة وخاصة كتلك تطوير مقاييس كبرية توضح املن

 املتواجدة ابلقرب من األحواض النهرية والسواحل.
   LIDAR: مرئية 2صورة 

 
 392، ص 2013املصدر: حممد أمحد مياس 

استخدمت هذه املرئية لتقييم خماطر الفيضاانت وللحصول على خريطة تصنيف الظواهر وانتاج منظر 
3D اللون األزرق مناطق الفيضان ميثل 

 صناعة اخلرائط - 5
تعد عملية رسم وإنتاج اخلرائط جزءا ال يتجزأ من عملية إدارة موارد سطح األرض واملعلومات اليت يتم 
توطينها على اخلرائط هي نتاج مشرتك لتحليل بياانت االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. ميكن 

 GPSاستخدام تقنيات مسح األراضي ابلتزامن مع استخدام نظم حتيد املواقع العاملي االستشعار عن بعد من 
 للحصول على الدقة العالية يف حتديد الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح األرض.

ابستخدام املنهجيات اليت تتيحها تكنولوجيا االستشعار  3Dإنشاء بياانت مناذج االرتفاعات الرقمية  -
 االستشعار عن بعد اليت ختدم تطبيقات رسم اخلرائط(. عن بعد )جمسات
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 االنزالقات األرضية -6
حتدث االنزالقات األرضية بشكل متفرق، لكن متكررة احلدوث يف أغلب املناطق اجلبلية، ويعزى حدوثها 

ا لسرعة احلركة إىل حصول اهنيارات أرضية تبعا لنوع احلركة يف هذه املناطق مثل: االنزالق، االندفاع، التمدد وتبع
ونوعية املكوانت الصخرية والرتابية واحلركة املساعدة على حدوثها مثل الزالزل وهطول األمطار أو األنشطة 
البشرية. وللتقليص من خماطرها يتم إجناز خرائط للمناطق الصخرية وخرائط جيو مورفولوجية وخرائط استخدام 

مر الذي كان حيتاج مدة طويلة وال يغطي كامل اجملاالت نظرا األراضي والغطاء النبايت واالحندارات، وهو األ
لوعورهتا فيلجأ إىل التعميم، هذا األمر أصبح متجاوزا اآلن بفضل مزااي تكنولوجيا االستشعار عن بعد ونظم 
املعلومات اجلغرافية، إذ مكنت مرئيات االستشعار عن بعد وبرامج التحليل املكاين على إجنازها يف ظرف وجيز 

 بدقة عالية وبتكلفة ذهنية ومادية أقل.و 
 حرائق الغاابت -7

 تساهم مرئيات االستشعار عن بعد يف رصد حرائق الغاابت عرب ثالث مراحل أساسية وهي: 
  ،حتديد خماطر احلرائق: إبنشاء قاعدة بياانت جتمع معلومات عن نسبة الرطوبة، سرعة الرابح واجتاهها

 ت النباتية، املناطق الغابية احملتمل تعرضها للحرائق...الغيوم، درجة احلرارة، التشكيال
  خالل احلريق يتم استخدام مرئيات(AYHRR)   القمر الصناعي(NOAA)   لرصد امتداد

لتمييز الدخان والتفريق ما بني املناطق احملرتقة وغري  4و 2و 1احلريق بواسطة قناة الطيف احلراري والقنوات 
 احملرتقة.
V خالصة 

رافيا مراحل متقدمة يف معاجلتها ملختلف املوضوعات املرتبطة ابلتطورات الطبيعية والبشرية خطت اجلغ
اجملالية، وهذا األمر ، يكن وليد الصدفة، وإمنا جاء نتيجة انفتاحها على خمتلف العلوم والوسائل التكنولوجية 

لشيء الذي أاتح هلا حتليال وصفيا دقيقا احلديثة كتلك املرتبطة بنظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، ا
وسهل عملية تفسريها، بل فعالية إدارة املوارد الطبيعية والبشرية على سطح األرض إبجناز خرائط تفصيلية دقيقة 
بناء على بياانت ومعلومات مرئيات االستشعار عن بعد وهي عمليات كان من الصعب إجنازها أو دراستها هبذه 

 هنية.الدقة والتكلفة الذ
غري أن درجة التقدم اجلغرايف يف دراسة خمتلف هذه الظواهر، يبقى متباينا ما بني دول العا، ويرتبط إىل حد  
كبري بدرجة انفتاحها عليها وكدا تطوير نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد خدمة للدراسات اجلغرافية، 
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مستوى إدراك أمهيتهما لتجاوز حتدايت الكوارث الطبيعية وجتويد امليزانية املخصصة للبحث العلمي يف هذا الشأن و 
 إدارة املوارد الطبيعية والبشرية حاضرا ومستقبال وفق رؤية فعالة وتنبؤية.

VI قائمة املراجع  : 
  ،أساسيات نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاهتا يف رؤية جغرافية، اجلامعة األردنية، قسم 2014عودة مسيح أمحد ،

 غرافيا، دار املسرية للنشر، الطبعة الثانية، اململكة األردنية اهلامشية.اجل
  ،دينامية األراضي هبوامش حبرية سد حممد بن عبد هللا حبوض كرو األسفل )مقاربة كارتوغرافية(، 2016الفالحي بالل ،

 ، املغرب.11/2016/  23-22الندوة الدولية الثالثة ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية، وجدة يومي 
  ،حممد اخلزامي عزيز، نظم املعلومات اجلغرافية: أساسيات وتطبيقات للجغرافيني، الناشر منشأة املعارف اإلسكندرية

 مصر. 
  ،استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف مراقبة الغطاء النبايت الطبيعي 2016املسعودي مصطفى ،

وض جرسيف )سهل وجلمان(، الندوة الدولية الثالثة ملستخدمي نظم املعلومات اجلغرافية، وتوسع األراضي الزراعية حب
 ، املغرب.11/2016/  23-22وجدة يومي 

  املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، االدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج، املساحة، نظم املعلومات اجلغرايف
 السعودية.مسح، اململكة العربية  213

  ،أسس االستشعار عن بعد، اجلزء من سلسلة علوم االستشعار عن بعد ومعاجلة الصور 2013مياس حممد أمحد ،
 اجلوية، اجلزء األول، الناشر دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، اجلمهورية اليمنية، صنعاء.
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اقبة التوسع الحضري بمدينة الحسيمة افية في مر  مساهمة نظم املعلومات الجغر
The contribution of geographic information systems to monitoring 

urban expansion in Al Hoceima 
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 ملخص: 
نظم املعلومات إحدى أهم األدوات اليت تسعى املؤسسات واهليئات واملنظمات العاملة يف جماالت التخطيط والتنمية املستقبلية 

ملعلومات والبياانت املكانية والوصفية إىل استخدامها بشكل أساسي كأدوات حتليلية وتقنية ذات فعالية يف مجع وحتليل الكم اهلائل من ا
صحاب القرار، يف خمتلف مراحل التخطيط، وابلتايل مواجهة املشاكل العاجلة، إضافة ألللظواهر البشرية والطبيعية، سواء للمخططني أو 

 إىل املساندة يف إجناز اخلطط التنموية بزمن قياسي وجودة عالية، مع تقليل اهلدر يف الطاقات واملوارد.
يتجه املغرب يف السنني األخرية حنو استعمال التقنيات احلديثة يف جمال التخطيط والتدبري احلضري، وتعترب نظم املعلومات 

لقيام اجلغرافية من أمهها، سواء من خالل مجع وتوفري املعطيات املتعلقة ابجملال احلضري، أو من خالل خمتلف التحليالت اجملالية اليت ميكن ا
التقنية واليت متكننا من رصد خمتلف التغريات اليت يعرفها هذا اجملال، وهو ما سنحاول إبرازه من خالل هذه الورقة البحثية اليت هبا عرب هذه 

نة سنتناول أمهية هذه التقنية يف جمال التدبري احلضري عرب إعداد نظام للمعلومات اجلغرافية ملراقبة التوسع احلضري الغري القانوين مبدي
 ابالعتماد على خمتلف الواثئق املؤطرة للمجال احلضري للمدينة وابستعمال جمموعة من الربامج املفتوحة املصدر. احلسيمة،

التدبري احلضري، التوسع احلضري الغري القانوين، خريطة املناطق املؤهلة للتعمري، تصميم التهيئة، نظم املعلومات الكلمات املفاتيح: 
 املصدراجلغرافية، الربامج املفتوحة 

Abstract: 
Information systems are one of the most important tools that institutions and organizations 

working in the fields of planning and future development seek to use mainly as analytical and technical 

tools that are effective in collecting and analyzing the vast amount of information and spatial and 

descriptive data of human and natural phenomena, both for planners and decision makers, at various 

stages of planning, and thus to face urgent problems, in addition to supporting the completion of 

development plans in record time and high quality, while reducing waste of energies and resources. 

In recent years, Morocco has been moving towards the use of modern techniques in urban 

planning and management, and GIS is one of the most important, whether for the collection and 

provision of urban data, or through various field analyses that can be carried out through this 

technology, that enables us to monitor the various changes that this field is knowing, and that’s what we 

will try to highlight through this paper, in which we will address the importance of this technology in 

urban management through the development of a geographic information system to monitor illegal 

urbanization in Al Hoceima, based on the various framed documents of the urban area of the city and 

using a range of open source programs. 

Keywords: urban management, illegal urbanization, map of areas eligible for reconstruction, 

configuration design, Geographic Information Systems, open source programs. 
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 مقدمة:
نظم املعلومات اجلغرافية إحدى أهم  تعامل مع املعلومة اجملالية ومنها تقنيةاخلاصة ابل تعد التقنيات احلديثة

األدوات اليت تسعى املؤسسات واهليئات واملنظمات العاملة يف جماالت التخطيط والتدبري احلضريني إىل استخدامها 
ات والبياانت املكانية بشكل أساسي كأدوات حتليلية وتقنية ذات فعالية يف مجع وحتليل الكم اهلائل من املعلوم

والوصفية للظواهر البشرية والطبيعية، ملا توفره من جمموعة من املعطيات السريعة والدقيقة تساعد على اختاذ 
القرارات بدقة كبرية، واملسامهة يف إدارة األزمات يف اجملال احلضري حيث متتاز ابجلمع بني عمليات التحليل 

انت، وبني التحليل واملراجعة انطالقا من اخلرائط وواثئق التعمري والصور اجلوية واملعاجلة انطالقا من قواعد البيا
 واملرئيات الفضائية.  

ميكن القول أبن استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف ميدان مراقبة التوسع احلضري ابملغرب تشوبه 
واملعلومات والواثئق اخلاصة هبذا اجملال، ومنها جموعة من العراقيل على الرغم من توفر جمموعة كبرية من املعطيات 

غياب التنسيق بني خمتلف املتدخلني على املستوى املركزي والالمركزي الشيء الذي ال يسمح إبنشاء قاعدة 
بياانت موحدة، مما يؤدي إىل تشتت املعلومات وتفرقها وعدم حصرها يف قاعدة معلومات واحدة تضمن استفادة 

ن جهة، وافتقار بعض املؤسسات إىل الوسائل اللوجيستيكية، وغياب العنصر البشري املؤهل اجلميع منها هذا م
 . ملثل هذه التقنيات من جهة أخرى

I. التوسع احلضري مبدينة احلسيمة وانعكاساته اجملالية 
 مراحل التوسع احلضري مبدينة احلسيمة .1

احل النمو اجملايل ملدينة احلسيمة، أهنا يتضح من خالل استعمال تقنية نظم املعلومات اجلغرافية للتبع مر 
عرفت حتوالت جمالية سريعة، جتسدت يف االمتداد اجملايل للسكن والبنيات التحتية على الرغم من املعيقات 
الطبوغرافية اليت تتميز هبا املدينة، واستنادا إىل حتليل خمتلف مراحل النمو احلضري للمدينة ابالعتماد على 

نة اليت تعود إىل فرتات اترخيية خمتلفة، ميكن التمييز بني مرحلتني أساسيتني وهي: مرحلة الصور اجلوية للمدي
انطالقة املدينة يف عهد االستعمار إىل حدود هناية الثمانينيات من القرن املاضي، واليت متيزت بنمو بطيء 

ه املدينة أكرب توسع اليت عرفت في 2018للمدينة، ومرحلة التسعينيات من القرن املاضي إىل حدود سنة 
إىل ما  2018هكتار لتصل سنة   29جملاهلا، فالرقعة املبنية ابجملال احلضري ملدينة احلسيمة ، تكن تتجاوز 

( وذلك نظرا لتضافر جمموعة من العوامل، سواء الطبيعية بسبب 1هكتار )اخلريطة واملبيان رقم  170يناهز 
احلركات الزلزالية اليت عرفتها املنطقة، اليت سامهت يف نزوح توايل سنوات اجلفاف خالل هذه الفرتة وكذا 

الساكنة القروية اجملاورة حنو املدينة واالستقرار هبا، أو االقتصادية واإلدارية بسبب االنتعاشة اليت عرفتها املدينة 
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اتوانت  –احلسيمة  -خاصة يف جمال الصيد البحري والسياحة، واعتبار مدينة احلسيمة كعاصمة جهة اتزة 
سابقا، مما ساهم يف تشجيع جمموعة من السكان سواء من املناطق اجملاورة للمدينة أو من ابقي مناطق املغرب، 
على االستقرار هبا، أو بسب اهلجرة الدولية اليت عرفتها منطقة الريف حنو أوراب خالل تلك املرحلة، واليت 

املغاربة املقيمني ابخلارج واملنحدرين من املنطقة إىل  سامهت بشكل كبري يف التوسع اجملايل للمدينة، حيث عمل
االستثمار يف جمال التعمري خاصة على مستوى مدينة احلسيمة، هذا ابإلضافة إىل جمموعة من املشاريع اليت 

 يف جمال األقطاب احلضرية والتجزائت السكنية. لثةأطلقتها الدولة والشركات اخلاصة مع بداية األلفية الثا
 : تطور املساحة املبينة مبدينة احلسيمة حسب املراحل ابهلكتار1رقم  املبيان

 
 املصدر: عمل شخصي عرب تقنية نظم املعلومات اجلغرافية
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 2018إىل  1945: مراحل تطور مدينة احلسيمة من سنة 1اخلريطة رقم 

 
بدقة مرت  DEMيطة : منوذج االرتفاع الرقمي خلفية اخلر  -،  2017إىل  1945الصور اجلوية ملدينة احلسيمة من  املصدر:

 واحد، الوكالة احلضرية للحسيمة + إجناز شخصي ابالعتماد على تقنية نظم املعلومات اجلغرافية
 تعدد البناايت املهددة ابملخاطر الطبيعية أهم جتليات التوسع احلضري ملدينة احلسيمة .2

إبقليم احلسيمة رائدة، واألوىل من نوعها يف جمال عالقة تعترب دراسة إجناز خريطة املناطق املؤهلة للتعمري 
املخاطر الطبيعية والتعمري على الصعيد الوطين واإلفريقي والعريب، وهي مثرة عمل ميداين وخمربي دام لسنتني وشارك 

ابحث وخبري وطين ودويل عرب مكتب للدراسات فرنسي مغريب. اعتمدت هذه الدراسة على ثالثة أنواع  50فيها 
من املخاطر الطبيعية واليت تعترب من أهم املخاطر اليت تعاين منها أغلب مناطق إقليم احلسيمة وهي الزالزل، وانزالق 
األرض جبميع أنواعها، والفيضاانت، وانطالقا من جمموعة من األعمال امليدانية والتحاليل املخربية، مت يف البداية 

ديد املناطق حسب درجة خطورهتا ابلنسبة لكل نوع من تلك استخراج ثالثة خرائط ختص كل واحدة منها حت
املخاطر الطبيعية، وابستعمال تقنية نظم املعلومات اجلغرافية مت دمج تلك اخلرائط يف خريطة واحدة الستخراج 
 خريطة املناطق املؤهلة للتعمري إبقليم احلسيمة بشكل عام ومبدينة احلسيمة واملراكز احلضرية األخرى بشكل خاص.
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بعد دمج خريطة املناطق املؤهلة للتعمري مع خريطة التوسع احلضري ملدينة احلسيمة ابالعتماد على تقنية 
( يتضح مدى االنعكاسات السلبية للتوسع احلضري الذي عرفته املدينة، 2نظم املعلومات اجلغرافية )اخلريطة رقم 

ق مهددة بتلك املخاطر الشيء الذي يوضحه من خالل تواجد العديد من البناايت اليت مت تشييدها فوق مناط
 تباين توزيع البناايت السكنية حسب قابلية املناطق إلجناز خمتلف عمليات البناء، حيث ميكن التمييز بني:

بناايت مت بنائها يف مناطق ممنوعة البناء، مما ينذر بكارثة إنسانية يف حال عرفت املدينة أحد تلك  -
 من جمموع البناايت املتواجدة ابملدينة؛ 2,4ولتها الدراسة، وتشكل %املخاطر الطبيعية اليت تنا

بناايت مت بنائها مبناطق حتتاج لدراسة تقنية معمقة أو حتتاج لشروط معينة حتددها ضابطة البناء اخلاصة  -
بنائها بعد  ، وحىت اليت مت2004هبذه اخلريطة، وهو ما ال يتوفر يف أغلب هذه البناايت خاصة اليت مت بناءها قبل 

هذه السنة ال تتوفر على هذه الدراسات ابلنظر إىل عدم العمل هبذه اخلريطة إىل حد اآلن من لدن السلطات 
من جمموع البناايت  33,26املكلفة مبنح رخصة البناء وهي اجلماعات احلضرية والوكالة احلضرية، وتشكل % 

 املتواجدة ابملدينة؛
ح البناء فيها وحتتاج فقط إىل احرتام ضابطة البناء املضاد للزالزل املعمول بناايت تتواجد ابملناطق املسمو  -

 من جمموع البناايت املتواجدة ابملدينة. 64,34هبا على الصعيد الوطين وتشكل % 
 : حالة البناايت حسب موقعها من التنطيق اخلاص ابملناطق املؤهلة للتعمري2املبيان رقم 

 
 نظم املعلومات اجلغرافية املصدر: عمل شخصي عرب تقنية
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 : حالة البناايت حسب موقعها من التنطيق اخلاص ابملناطق املؤهلة للتعمري2 اخلريطة رقم

 
خلفية اخلريطة : -خريطة املناطق املؤهلة للتعمري  -،  2017 إىل 1945من  الصور اجلوية ملدينة احلسيمة  -املصدر :

حد، الوكالة احلضرية للحسيمة + إجناز شخصي ابالعتماد على تقنية نظم بدقة مرت وا DEMمنوذج االرتفاع الرقمي 
 املعلومات اجلغرافية

II. استعمال نظم املعلومات اجلغرافية يف مراقبة التوسع احلضري مبدينة احلسيمة 
 أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف مراقبة التوسع احلضري .1

اجلغرافية يف تدبري اجملاالت احلضرية، جاء هذا احملور  يف حماولة لتسليط الضوء على أمهية نظم املعلومات
لتوضيح أمهية هذه التقنية يف معاجلة خمتلف اإلشكاالت احلضرية مع تقدمي حلول واقعية وفعلية يف كيفية التعامل 

 مع خمتلف الديناميات اجملالية. 
اآلنية للبيئة واهلندسة احلضرية  تلعب نظم املعلومات اجلغرافية دورا فعاال يف جمال حتليل وتقييم الوضعية

واملؤهالت الطبيعية من جهة، ومراقبة التوسع احلضري من جهة أخرى، وذلك من خالل جمموعة من التقنيات اليت 
يعتمد عليها هذا النظام يف إنشاء قواعد املعطيات ومجع  خمتلف املعطيات املكانية والوصفية املتعلقة ابجملاالت 

لربط بينها، وإعداد اخلرائط، مما يساهم يف فهم واقع حال هذا اجملال ومكانيزمات تطوره ورصد احلضرية، وحتليلها وا
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 (ESSEVAZ-ROULET Michel, p 26)خمتلف مراحله، مما يساعد على اختاذ التدابري الالزمة للتعامل معه، 
 ي ابحلسيمة جند :ومن أهم خاصياته اليت ميكن االعتماد عليها يف جمال تدبري ومراقبة التوسع احلضر 

مجع، وحتليل، وحتيني املعطيات املتعلقة ابجملال احلضري للمدينة يف قاعدة معطيات واحدة سواء تعلق األمر  -
 ابلصور اجلوية، واخلرائط، أو ابملعطيات اخلاصة مبختلف البناايت املتواجدة ابجملال احلضري؛

املعطيات اجملالية، مما يسمح إبجراء خمتلف  إدخال تصميم التهيئة اخلاص مبدينة احلسيمة يف نفس قاعدة -
 التقاطعات بني هذا التصميم وخمتلف التغريات اليت تطرأ على اجملال احلضري؛

 السماح ابلقراءة السريعة لتصميم التهيئة، وربط التوسع احلضري الذي تعرفه املدينة مبقتضيات هذا التصميم؛ -
والتسيري احلضريني، مشرتك بني خمتلف املصاحل املختصة بتدبري  إنشاء نظام للمعلومات اجلغرافية خاص ابلتدبري -

اجملال احلضري مبدينة احلسيمة، وذلك ابالستفادة من الفرص الذي تتيحها هذه التقنية على مستوى نشر 
 وتوزيع وتبادل املعطيات سواء عرب الشبكة احمللية أو عرب شبكة االنرتنت. 

 اقبة التوسع احلضري مبدينة احلسيمةإنشاء نظام للمعلومات اجلغرافية ملر  .2
 املنهجية املعتمدة:   .أ

مت االعتماد منهجيا إلجناز نظام املعلومات اجلغرافية اخلاص مبراقبة وتدبري التوسع احلضري مبدينة احلسيمة، 
 على غرار مشاريع النظم املعلومات اجلغرافية األخرى على النقط التالية:

ألنظمة املوجودة وحتليل احلاجيات بكل من الوكالة احلضرية وبلدية دراسة احلاجيات: من خالل دراسة ا -
احلسيمة ابعتبارمها أهم مؤسستني مكلفتني ابلتدبري والتخطيط احلضريني، وذلك لتحديد األهداف العامة 

 (Zeroili Driss, 2014, p1)إلجناز هذا النظام؛ 
نظم املعلومات اجلغرافية، واليت يعتمد عليها  مجع املعطيات: تعترب املعطيات جبميع أنواعها من أهم عناصر -

بشكل كبري إلجناز هذه األنظمة والقيام مبختلف التحليالت اجملالية، وإلجناز هذا النظام املعين ابلدراسة مت 
االعتماد ابألساس على املعطيات اليت مت احلصول عليها من الوكالة احلضرية، ابإلضافة إىل املعطيات اليت مت 

 (؛1من الصور اجلوية )اجلدول رقم  استخراجها
بعد مرحلة مجع املعطيات ومعاجلتها أتيت مرحلة منذجة قواعد املعطيات اجملالية اليت تعترب من أهم مراحل إعداد  -

نظم املعلومات اجلغرافية، وهتدف ابألساس إىل متثيل وفهم وحتديد متطلبات النظام، وذلك إلعداد تطبيق 
ل، وهي عبارة عن متثيل للواقع حيدد املميزات اخلاصة بكل وحدة جمالية على اثبت وفعال وسهل االستعما

 Zeroili)حدة، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة ومنهجية حمددة لنمذجة قواعد املعطيات اجملالية، 
Driss, 2014, p 183)    إال انه اعتمدان للنمذجة قاعدة املعطيات اجملالية اخلاصة ابلنظام على منهجية
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"، هي لغة رسومية تستخدم  UMLUnified Modeling Languageطريقة النمذجة املوحدة"و 
يف حتليل وتصميم النظم، وتقدم لنا صيغة لوصف العناصر الرئيسية للنظم الربجمية حيث تسمى العناصر 

ندسة هل"، وتقدم لنا رموزا إلنتاج النماذج، وهي لغة غنية حتمل أفضل التطبيقات Artifactsابملشغوالت"
-orienté objet ،" (http://umlالربجميات اليت تدعم التوجه حنو الكائن "

wael.blogspot.com/) .واليت يتم االعتماد عليها إلعداد النظم الكبرية واملعقدة 
املعلومات اجلغرافية اخلاص مبراقبة عتماد عليها إلجناز نظام : املعطيات اليت مت اال1اجلدول رقم 

 وتدبري التوسع احلضري مبدين احلسيمة
 املعطيات املستخرجة من الصور اجلوية املعطيات احملصلة عليها من الوكالة احلضرية

 2015الصور اجلوية ملدينة احلسيمة لسنيت 
 ؛2017و

 ؛2015تصميم التهيئة ملدينة احلسيمة لسنة 
لتعمري مبدينة احلسيمة خريطة املناطق املؤهلة ل

2008. 

طبقة البناايت املتواجدة مبدينة احلسيمة قبل 
 ؛2015

طبقة البناايت املتواجدة مبدينة احلسيمة ما بعد 
 .2015سنة 

 

 الربامج املعتمدة إلعداد النظام:  .ب
حتت  إن الربامج اليت يتم استخدامها إلنشاء وإدارة وحتليل وتصور البياانت اجلغرافية عادة ما تدرج

مصطلح شامل "برجميات نظم املعلومات اجلغرافية". وميكن حتديد الوظائف املختلفة لربجميات نظم املعلومات 
اجلغرافية سواء ابعتبارها أداة أو ابعتبار الوظائف اليت تقدمها، يف بناء التصور النموذجي للمعطيات، إعداد 

ها، القيام مبختلف العمليات التحليلية، برجمة النظام، السماح املعطيات وإدخاهلا إىل النظام، ختزين املعطيات وحتيين
ابالستخدام املشرتك للنظام سواء على الشبكة احمللية أو عرب االنرتنت، وسواء كمستخدم عادي أو بصفة إداري 

الربجميات  للنظام يسمح إبدخال وإدارة خمتلف املعطيات اخلاصة ابلنظام. أمام التكلفة املادية الباهظة اليت تطلبها
املؤدى عنها يف إعداد نظام املعطيات اجلغرافية، ارأتينا االعتماد يف إعداد نظام املعلومات اجلغرافية اخلاص مبراقبة 
التوسع احلضري مبدينة احلسيمة، على الربامج املفتوحة املصدر، خاصة وأهنا عرفت يف السنني األخرية تطورا مهما 

هذه الربامج اليت  2 يعتمد عليها إلعداد مثل هذا النظام، وميثل اجلدول رقممشل خمتلف اجملاالت التقنية اليت
 اعتمدان عليها وجمال ختصصها.

 

http://uml-wael.blogspot.com/)/
http://uml-wael.blogspot.com/)/
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: املعطيات اليت مت االعتماد عليها إلجناز نظام املعلومات اجلغرافية اخلاص مبراقبة وتدبري التوسع احلضري 2اجلدول رقم 
 مبدين احلسيمة

 اختصاصه الربانمج املعتمد
Qgis برررررررررررررانمج مفترررررررررررروح املصرررررررررررردر، مت نشررررررررررررره مبوجررررررررررررب ترررررررررررررخيصGPL1 خمررررررررررررتص ،

يف التعامررررررررررل مررررررررررع خمتلررررررررررف املعطيررررررررررات اجملاليررررررررررة )إدخررررررررررال املعطيررررررررررات، الرسررررررررررم، 
 ايل، إعداد اخلرائط...(.التحيني، التحليل اجمل

PostgresSQL  نظررررررام إلعررررررداد وإدارة خمتلررررررف قواعررررررد املعطيررررررات منهررررررا اجملاليررررررة، يتعامررررررل بشرررررركل
يف خاصررررررية االسررررررتعالمات  SQL، يسررررررتعمل لغررررررة Qgisسررررررلس مررررررع برررررررانمج 

 الفرعية.
Géoserver  هررررررررو خررررررررادم خرائطرررررررري مفترررررررروح املصرررررررردر، يسررررررررمح مبشرررررررراركة وتعررررررررديل البيرررررررراانت

 عرب الشبكة احمللية، أو شبكة االنرتنت.اجلغرافية، سواء 
OpenLayer 2هرررررو بررررررانمج جمررررراين، مت إصرررررداره مبوجرررررب تررررررخيصBSD عبرررررارة عرررررن مكتبرررررة ،

مررررن وظررررائف جافررررا سرررركريبت الرررريت ترررروفر نررررواة مررررن الوظررررائف املوجهررررة حنررررو تنفيررررذ 
 تطبيقات خرائط الوايب، ويسمح بعرض جمموعة من خلفيات اخلرائط

Joget-v6-
Professional 

ارة عرررررن منصرررررة مفتوحرررررة املصررررردر إلعرررررداد تطبيقرررررات الوايرررررب، تسرررررمح بنشرررررر عبررررر
 وإعداد خمتلف أنواع قواعد املعطيات.

 
 ج.  آليات اشتغال النظام:

يتم على مستوى مدينة احلسيمة مراقبة خمالفات التعمري، عرب الزايرات امليدانية ألعضاء جلنة اليقظة، 
ينة هبذه الطريقة، تعرف هذه األخرية استمرار ظاهرة انتشار السكن وابلنظر إىل صعوبة ضبط اجملال الواسع للمد

املهدد ابملخاطر الطبيعية. وهنا تربز أمهية استعمال التقنيات احلديثة وخاصة تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية، اليت 
قمار االصطناعية ميكن أن تلعب دورا هاما يف مراقبة وتتبع التوسع احلضري للمدينة ابالعتماد على الصور األ

                                                           
مستخدمة على حنو  رخصة برجميات حرة: General Public Licenseحسب موقع وكيبيداي هي رخصة جنو العمومية 1

 واسع، تعترب أشهر مثال معروف للحقوق املرتوكة املتشددة اليت تطالب أن ترّخص األعمال املشتقة حتت نفس الرخصة.
، نظام يب إس دي ت أصال معاستخدم .رخص برجميات حرة متساهلة هي عائلة اي رخص يب.إس.دي:ويكيبدحسب  2

 الذي مُسّيت ألجله الرخصة. شبيه يونيكس التشغيل

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3
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احملينة من طرف جلنة اليقظة، عرب االستفادة من االتفاقية املربمة بني عمالة احلسيمة واملركز امللكي لالستشعار 
 الفضائي، اليت تقضي مبد العمالة بصور األقمار االصطناعية احملينة بشكل دوري كل ستة أشهر.

كل كبري على مدى سهولة التعامل مع وجهتها، وهلذا تعتمد فعالية نظم املعلومات اجلغرافية املربجمة بش
(، تتيح للمستخدم 1الغرض مت االعتماد يف برجمة هذا النظام على واجهة سهلة االستعمال )الشكل رقم 

 استعماهلا ومراقبة التوسع احلضري مبدينة احلسيمة وخاصة يف شقه الغري القانوين واملهدد ابملخاطر الطبيعية بسهولة.
 : واجهة النظام اخلاص مبراقبة التوسع احلضري مبدينة احلسيمة1م الشكل رق

 
ويتم استعمال واحلصول عن النتائج يف إطار هذا النظام املقرتح ملراقبة التوسع احلضري مبدينة احلسيمة على 

 الشكل التايل:
 (؛2الدخول إىل القسم اخلاص مبراقبة التوسع احلضري إبدخال كلمة السر )الشكل رقم  -
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 : املكان املخصص إلدخال كلمة السر للقسم اخلاص مبراقبة التوسع احلضري2الشكل رقم 

 
إضافة خمتلف البناايت اليت يتم استحداثها ابالعتماد على حتليل صور األقمار االصطناعية اليت يتم  -

بنائها  إدخاهلا إىل الربانمج بشكل دوري، واملعلومات اخلاصة هبا، من حيث عدد الطوابق وسنة
ونوعيتها، ومباشرة بعد تسجيلها يقوم الربانمج بتحديد مدى قانونيتها ابالعتماد على تقاطعات 
جمالية مع تصميم التهيئة، واملناطق املمنوعة البناء، وأتخذ اللون األزرق يف حالة كانت البناية قانونية، 

 (؛3واللون األمحر إذا كانت البناية غري قانونية )الشكل رقم 
 : املكان املخصص إلدخال البناايت3كل رقم الش
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يف حالة عدم قانونية البناية يتم إضافة نوعية املخالفة ونوعية القرار املتخذ جتاهها من طرف رئيس  -
 (4اجمللس البلدي )الشكل رقم 

 : املكان املخصص إلدخال كلمة السر للقسم اخلاص بتدبري رخص البناء4الشكل رقم 

 
 

 اخلامتة:
طور الكبري الذي عرفته التقنيات احلديثة يف السنني األخرية وخاصة يف جمال املعلوميات بشكل عام، إن الت

ويف جمال نظم املعلومات اجلغرافية اليت تعتمد بشكل كبري على حتليل املعطيات اجملالية بشكل خاص، جعل 
عداد خمتلف الدراسات أو ملراقبة جمموعة من القطاعات على الصعيد الوطين تعتمد عليها بشكل كبري سواء يف إ

وحتليل خمتلف الديناميات اليت تعرفها خمتلف اجملاالت سواء الطبيعية أو البشرية أو االقتصادية، واليت يكون هلا أتثري 
 على الوسط الطبيعي، أو يف املساعدة على اختاذ القرارات. 

ملستوى الوطين كما هو الشأن ابلنسبة أمام التطور السريع الذي بدأت تعرفها اجملاالت احلضرية على ا
ملدينة احلسيمة، وما كان له من انعكاسات جمالية، سامهت يف االنتشار الكبري للسكن الغري القانوين، سواء على 
حساب التجهيزات األساسية والبنيات التحية، أو على حساب املناطق املهددة ابملخاطر الطبيعية واجملاالت 

ورة االعتماد على التقنيات احلديثة كاالستشعار الفضائي ونظم املعلومات اجلغرافية ملراقبة اخلضراء، أصبح من الضر 
التوسع احلضري، وذلك لتسريع وترية مراقبة هذه الظاهرة واختاذ القرارات الالزمة للحد من انتشار هاذا النوع من 

 .السكن
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 قائمة املراجع:
 ( مديرية إعداد الرتاب الوطين، وزارة إعداد الرتاب الوطين، والتعمري، 2013دراسة التصميم الوطين للمنظومة احلضرية ،)

 .واإلسكان وسياسة املدينة
 ESSEVAZ-ROULET (Michel), la mise en oeuvre d’un système d’information 

géographique dans les collectivités territoriales, Définitions proposes par le CNIG, Paris 

 François LAPLANCHE, article CONCEPTION DE PROJET SIG AVEC UML, Bulletin 

de la Société géographique de Liège, 42, 2002 

 M. Gilen, " Open GIS consortium : Apercu et perspectives de l'OpenGIS dans le domaine 

du WEB Mapping", Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne, Lausanne- Octobre 2001 

 A. Talhaoui, M. Aberkan, Iben Brahim, A. El Mouraouh (2014) , Risque géologique et 

activité sismique dans la région d'Al Hoceima (Maroc) : Approche de la quantification 

des facteurs responsables du déclenchement des in stabilités de terrain, article, http://hal-

insu.archives-ouvertes.fr/insu-00948298 

 ZEROILI Driss, contribution de la cartographie et des Système d'Information 

Géographique (S.I.G) à la gestion urbain : cas de la ville de Mohammedia au Maroc, 

thèse de doctorat, Université Paul-Valéry Montpellier France et Université Hassan II 

Casablanca Maroc, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00948298
http://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00948298
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 التوسع العمراني بمدينة مراكش وانعكاساته املجالية: مقاطعة املنارة نموذجا

افية واالستشعار عن بعد"  "دراسة بواسطة نظم املعلومات الجغر
Urban expansion in Marrakech and his spatial implications: the 

Manara district as a model Study by geographic information system 

and remote sensing" 
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 ملخص

ان مدينة مراكش، حيث برزت  من جمموع سك %44عرفت مقاطعة املنارة توسعا عمرانيا كبريا، إذ أصبحت تستحوذ على 
كنقطة جذب للسكان، إال أن هذا التوسع ، يتم بطريقة مهيكلة. الشيء الذي نتج عنه تداخل قوي بني تعمري مهيكل ومنظم، 
وتعمري غري منظم. مما نتج عنه انعكاسات جمالية مرتبطة أساسا برتاجع األراضي الفالحية لصاحل التجزائت العقارية وأيضا انتشار 

سكن العشوائي وتناقضات على مستوى املرافق العمومية. وعلى هذا النحو سنركز من خالل هذا املقال على التطور العمراين الذي ال
عرفته املنطقة وبعض املشاكل اليت ترتبت عنه، لكن بنظرة تطبيقية مغايرة، أال وهي استخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية 

 ة التوسع العمراين وانعكاساته على املشهد احلضري مبقاطعة املنارة.واالستشعار عن بعد يف دراس

 التوسع العمراين، االنعكاسات اجملالية، نظم املعلومات اجلغرافية، االستشعار عن بعد، مقاطعة املنارة. الكلمات املفاتيح:

Abstract: 

The Manara district experienced a great urban expansion, as it acquired 44% of the total 

population of the city of Marrakesh as it emerged as a point of attraction for the population, this 

expansion was not carried out in a structured manner. The thing that resulted in a strong overlap 

between structured and organized reconstruction, and non-organized reconstruction. This resulted 

in spatial repercussions mainly related to the decline of peasant lands in favor of real estate 

fragmentation and also the spread of informal housing and contradictions at the level of public 

facilities.As such, we will focus through this article on the urban development that the region has 

known and some problems that resulted from it, and some problems that resulted from it, but with 

a different practical view, and It is the use of geographic information systems and remote sensing 

techniques in studying urban expansion and its reflections on the urban landscape in Manara 

district. 

Keywords: Urban expansion, spatial reflections, geographic information systems, remote sensing, 

Manara district. 
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 مقدمة:
تعد ظاهرة التوسع العمراين أهم الظواهر اليت ميزت املغرب خالل القرن العشرين، وذلك راجع جملموعة من 
األحداث التارخيية، لعل أمهها دخول االستعمار حماوال خلق عدة حتوالت يف اجملال املغريب بشكل عام واجملال 

بية عرف اجملال احلضري ملدينة مراكش خالل العقود احلضري على وجه اخلصوص. وعلى غرار ابقي اجملاالت املغر 
 األخرية تنامي الظاهرة احلضرية املتمثلة يف تطور سكاين مهم وحركة عمرانية واسعة.

شهدت املدينة دينامية عمرانية سريعة، خاصة يف بداية التسعينات. وكان هلذه الدينامية املتنوعة األبعاد أثر 
دينة حيث مشل التوسع مناطق كانت متثل ضاحية املدينة األصلية وهي تعترب حاليا ابلغ على التوسع العمراين ابمل

كما هو احلال ابلنسبة جملال الدراسة   ،قطبا دميغرافيا وعمرانيا، إضافة إىل احتضاهنا ألنشطة اقتصادية وغري اقتصادية
ن. نتج عنه عدة انعكاسات )مقاطعة املنارة(. هذا ما جعل املنطقة تلعب دور املستقطب لعدد مهم من السكا

جمالية يف مقدمتها انتشار السكن العشوائي وأيضا الزحف العمراين املتواصل على حساب األراضي الفالحية 
 خصوصا من جهة الغرب.

ومنه فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول دراسة دينامية التعمري مبقاطعة املنارة من خالل التعرف على  
املبين وما رافقه من إختالالت وتناقضات تراكمت بتعاقب املراحل، وذلك وفق منهجية كرونولوجية تطور اجملال 

اعتمدان من خالهلا على املنهج التارخيي من أجل تتبع تطور اجملال املبين مبجال الدراسة، إىل جانب املنهج 
 به اجلغرافية.االستقرائي املبين على املالحظة والوصف مث التحليل، ملعاجلة املوضوع من خمتلف جوان

ويف هذا اإلطار مت االعتماد على تقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، من أجل تتبع تطور 
التوسع العمراين مبجال الدراسة، ابالعتماد على الصور اجلوية واخلرائط املوضوعاتية وصور األقمار االصطناعية 

Landsatعلومات؛ كربانمج، وقد اعتمدان جمموعة من الربامج امل ArcGis  إلنتاج خرائط موضوعاتية وبرانمج
ERDAS وENVI  ملعاجلة صور األقمار االصطناعية، وبرانمجMicrosoft Office Excel  ملعاجلة

 املعطيات الرقمية وحتويلها إىل أشكال بيانية وجداول إحصائية.
 توطني جمال الدراسة

من مساحة  %42، أي ما يعادل 2كلم  90ى مساحة تبلغ تقع مقاطعة املنارة مبدينة مراكش، ومتتد عل
املدينة، حيدها مشاال وادي اتنسيفت وغراب اجلماعة الرتابية سعادة وجنواب اجلماعة احلضرية املشور القصبة واجلماعة 

 الرتابية تسلطانت ومشاال مقاطعة جليز. 
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من  %44عادل أي ما ي ،2014حسب إحصاء  نسمة 411 094وقد بلغ عدد سكان املقاطعة 
وهي منطقة احلي احلسين، املنارة واحملاميد  ثالثة مناطقوينقسم جملس مقاطعة املنارة إىل ساكنة مدينة مراكش، 

 ملحقات إدارية. 10واليت تضم
 (: توطني مقاطعة املنارة1خريطة رقم )

 
مأخوذة من برانمج  املصدر: إجناز شخصي ابالعتماد على معطيات جملس مجاعة مراكش + صور القمر الصناعي

SASPANT  )بتصرف( 
I. مراحل التوسع العمراين مبقاطعة املنارة 

عرفت مقاطعة املنارة توسعا عمرانيا مهما، خصوصا يف العقود األخرية، حيث شهدت منذ تسعينيات 
ي أدى إىل القرن املاضي توسعا كبريا جملاهلا احلضري، سببه انتشار املشاريع العقارية العامة واخلاصة، الشيء الذ

ظهور سوق إسكان ضخمة موجهة خاصة للطبقة املتوسطة ابلدرجة األوىل، مما نتج عنه توسع املنطقة بشكل كبري 
 يف فرتات متالحقة. وميكن أن منيز بني أربعة مراحل أساسية:
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 (، توسع بطيء مبقاطعة املنارة1990-1956مرحلة ) .1
ملرحلة اليت تلت االستقالل، حيث كانت تضم بعض ظلت حركة التمدين مبقاطعة املنارة ضعيفة خالل ا

 1980الدواوير كدوار ازيكي، دوار العسكر، دوار بوعكاز، دوار احملاميد، دوار شعوف...، لكن بعد سنة 
بدأت تعرف توافد السكان سواء من داخل املدينة أو من الريف، وذلك بفضل اخنفاض سعر العقار هبا وتوفره من 

املقاطعة بدأت جتذب بعض االستثمارات خاصة بعد إنشاء املنطقة الصناعية أزيل جهة، وكذلك بسبب أن 
 واملنطقة الصناعية سيدي غامن من جهة أخرى. الشيء الذي جعل املنطقة تستقبل فئات اجتماعية خمتلفة.

 1990(: اجملال املبين مبقاطعة املنارة يف سنة 2خريطة رقم )

 
هكتارا  615,26بلغت  1990املساحة املبنية ابملقاطعة خالل سنة ، أن 2يتبني من خالل اخلريطة رقم 

هكتار واليت متثل املساحة الكلية جملال الدراسة دون احتساب مساحة مطار مراكش  6800,95من أصل 
من جمموع تراب املقاطعة. خالل هذه الفرتة كانت اغلب  %9املنارة، أي أن اجملال املبين يف هذه سنة كان ميثل 

ات السكنية ابملنطقة عبارة على دواوير كدوار احملاميد ابجلنوب ودوار العسكر ودوار ازيكي ابلوسط، التجمع
وبعض البيوت املتفرقة مبا يسمى اآلن مبنطقة اإلانرة مع تركز البعض منها مبنطقة سيدي غامن، اليت أصبحت خالل 

الصناعية أزيل، وابلتايل فإن استقرار بعض  هذه الفرتة جتذب بعض الوحدات الصناعية إليها شأهنا شأن املنطقة
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التجمعات هبذه املنطقة مرتبط مبا هو اقتصادي. كما عرفت هذه الفرتة أيضا إنشاء بعض التجزائت السكنية 
خاصة يف منطقة املسرية وأزيل واحلي احلسين. وعلى العموم فإن املنطقة خالل هذه الفرتة كانت تسود هبا أراضي 

 الزيتون. فالحية خاصة أشجار
وبشكل عام، اكتسبت هذه املنطقة اليت ظلت لفرتة طويلة كهامش حضري، أمهية متزايدة خالل هذه 

 الفرتة، سواء ابلنسبة لسكان الدواوير احمليطة، وكذلك لسكان مركز املدينة واملنعشني العقاريني.
 (، توسع عمراين مهم2000-1990مرحلة ) .2

القرن املاضي توسعا عمرانيا سريعا، حيث مت دفع هذه املنطقة إىل عرفت مقاطعة املنارة خالل تسعينيات 
واجهة املشهد احلضري للمدينة، بسبب املزااي اليت تقدمها، الشيء الذي يفسر انتقال اجملال املبين هبا من 

 10يف ظرف  %66.5أي بزايدة قدرها  ،2000هكتارا سنة 1835,42إىل  1990هكتارا سنة  615,26
 من جمموع مساحة املقاطعة. %27بح اجملال املبين خالل هذه الفرتة ميثل حيث أص .سنوات

شهت هذه الفرتة انفجارا عمرانيا يف بعض املناطق كما هو احلال ابلنسبة لكل من منطقة احملاميد ودوار 
غامن. هذا العسكر ودوار ازيكي وأزيل واحلي احلسين واملسرية، ابإلضافة إىل أجزاء بكل من اإلانرة ومنطقة سيدي 

التوسع راجع إىل حجم االستثمارات اليت قام هبا املنعشون العقاربون ابملنطقة، خاصة يف ظل الطلب املتزايد على 
 السكن ابملدينة.
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 2000(: اجملال املبين مبقاطعة املنارة يف سنة 3خريطة رقم )

 
 (، استمرار التوسع العمراين2010-2000مرحلة ) .3

فرتة انفجارا حضراي وتوسعا عمرانيا سريعا، حبيث بلغ عدد سكان املقاطعة شهدت املنطقة خالل هذه ال
 ، وهو األعلى على صعيد املدينة.281663ما جمموعه  2004حسب إحصاء 

يف هذه الفرتة واليت متثل بداية األلفية الثالثة، بدأت املنطقة تتوسع أكثر فأكثر يف مجيع االجتاهات ابستثناء 
ملقاطعة اتساعا مهما، وهذا راجع لألمهية اليت أوليت هلا، وابلتايل جعلها تعرف دينامية اجلهة الشرقية، عرفت ا

واليت هتم اجناز وحدات  2004عمرانية مهمة جدا. حيث أن عدد رخص البناء اليت مت منحها فقط يف سنة 
رخص املمنوحة. رخصة ابملدينة، وهو ما ميثل تقريبا نصف ال 887رخصة من أصل  404سكنية ابملقاطعة بلغت 

، أي ما ميثل ثلث الرخص املمنوحة على صعيد 604رخصة بناء من أصل  227مت منح  2009ويف سنة 
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املدينة. هذا ما يفسر الدينامية العمرانية اليت شهدهتا املنطقة خالل هذه الفرتة، حيث انتقلت املساحة املبنية يف 
 . %33أي ما ميثل زايدة قدرها  2010سنة هكتارا يف  2743,91هكتارا إىل  1835,42من  2000سنة 

 2010(: اجملال املبين مبقاطعة املنارة يف سنة 4خريطة رقم )

 
 (، مواصلة التعمري ابملنطقة2020-2010مرحلة ) .4

ميكن القول خالل هذه الفرتة أن املنطقة بقيت يف نفس اجتاهات التوسع العمراين، أي يف اجتاه كل من 
كجور ودوار العسكر واملسرية، ويف اجتاه اجلنوب خاصة مبنطقة احملاميد اجلنويب وكذلك يف الغرب ابلنسبة ملنطقة اس

اجتاه الشمال مبنطقة العزوزية واتركة. إال أهنا سجلت تراجعا يف نسبة التعمري مقارنة مع الفرتات السابقة، حيث 
هكتارا أي ما ميثل  2859,32( ما جمموعه 2020-2010بلغت مساحة األراضي املبنية خالل هذه الفرتة )

، والذي ميكن أن نفسره بغالء الوعاء العقاري ابملنطقة يف السنوات األخرية املرتبط ابملضاربة العقارية وتعقد 2%
 الوضعية القانونية لبعض األراضي.
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 2020(: اجملال املبين مبقاطعة املنارة يف سنة 5خريطة رقم )

 
II.  مبقاطعة املنارةاالنعكاسات اجملالية للتوسع العمراين 

 التوسع العمراين على حساب األراضي الفالحية .1
عرفت مقاطعة املنارة توسعا عمرانيا مهما يف السنوات األخرية، هذا التوسع كان على حساب األراضي 

حيث أن مساحتها تراجعت بشكل كبري، و، يبقى منها سوى القليل يستغل فالحيا. فإذا استمر الزحف الفالحية 
 هبذا الشكل الكبري، سنجد بعد عدة سنوات أن مجيع هذه األراضي سوف تتحول إىل جماالت عمرانية. العمراين 

أن مقاطعة املنارة ، كانت عبارة عن أراضي فالحية ابمتياز خالل تسعينيات القرن  6تبني اخلريطة رقم 
 اجلهة الغربية.املاضي، لكن سرعان ما حتولت إىل أراضي صاحلة للتعمري فتحت لتوسع املدينة من 
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 2020و 1990بني سنة  (: تراجع املساحة املزروعة ما1رسم بياين رقم )

 
 املصدر: عمل تركييب ابالعتماد على تقنية االستشعار عن بعد

 1990من خالل الرسم البياين أعاله والذي يوضح تراجع املساحة املزروعة مبقاطعة املنارة مابني سنة 
هكتارا سنة  2327,17فت تراجعا كبريا للمساحة املزروعة حيث كانت تبلغ . نالحظ أن املنطقة عر 2020و

من مساحة مقاطعة املنارة دون احتساب مساحة مطار مراكش املنارة وحدائق  %34، أي ما ميثل 1990
هكتار من 1664,10هكتارا، أي أن  663,07إىل  2020املنارة، لترتاجع هذه املساحة بشكل كبري يف سنة 

من جمموع  %10زراعية مت القضاء عليها لتبقى نسبة األراضي الزراعية اليوم مبقاطعة املنارة متثل فقط األراضي ال
 مساحة املقاطعة.

1990 2000 2010 2020

المساحة بالهكتار 2327,172 1966,137 1611,372 663,0754
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 (: التوسع العمراين على حساب األراضي الفالحية2( و)1صورة رقم )

 
 (2020) شخصية بعدسة صورة املصدر:

السقوية اخلضراء أصبحت اليوم عبارة عن تكثل وابلتايل فإن املنطقة اليت كانت واحدة من الفضاءات 
إمسنيت، علما أن الدولة املغربية خصصت اعتمادات مالية ضخمة يف إطار مشروع التجهيز اهليدروفالحي ملنطقة 
احلوز األوسط يف مثانينيات القرن املاضي، الذي كان يراهن على هذه املنطقة لكي تصبح قطبا للمنتجات 

ة التسعينيات بدء الزحف العمراين يتقدم بشكل مطرد على حساب العديد من الضيعات الفالحية، لكن مع بداي
. ويف الفرتة 3و 2و 1الفالحية ابملنطقة فظهرت إىل حيز الوجود أحياء وجممعات سكنية تسمى حاليا ابملسرية 

عليها علما أن  زاألخرية ظهرت جتزائت سكنية مبنطقة أسكجور وهي يف األصل منطقة فالحية وسقوية مت اإلجها
قانون التعمري مينع البناء يف مثل هذه املناطق، وسريورة زحف اإلمسنت األسود ، تتوقف عند هذا احلد بل ظهرت 
مؤخرا جتزائت وجتمعات سكنية جديدة كحدائق الليمون والكومي... وال شك أن األايم املقبلة ستعلن عن ميالد 

 .جتزائت أخرى على حساب احلزام األخضر
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 2020و 1990(: كرونولوجية تراجع األراضي الفالحية مبقاطعة املنارة ما بني 6يطة رقم)خر 

 
وصور  15/02/1990بتاريخ  Landsat 4-5 TMاملصدر: إجناز شخصي ابالعتماد على صورة القمر الصناعي 

 Landsat 4-5 وصور القمر الصناعي، 03/02/2000بتاريخ  Landsat 7 TMالقمر الصناعي
TMوصور القمر الصناعي ،06/02/2010 بتاريخLandsat 8OLI 18/02/2020بتاريخ. 

 انتشار السكن العشوائي .2
السكن العشوائي كما تعرفه وزارة اإلسكان والتعمري هو السكن الثابت املبين ابملواد الصلبة واجملهز جزئيا يف 

عن أحياء الصفيح واألحياء القدمية، غالب األحياء، والذي يتم بدون رخصيت التجهيز والبناء، الشيء الذي مييزه 
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ومدينة مراكش كباقي مدن اململكة ، تسلم هي األخرى من ظهور السكن العشوائي، وذلك راجع جملموعة من 
 .األسباب االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية

ختطيط حضري وتتضافر عدة أسباب لتزيد من تعقد ظاهرة السكن العشوائي مبقاطعة املنارة، فنظرا لغياب 
حمكم، عرفت املنطقة ظهور أحياء سكنية عشوائية، خاصة بعد االستقالل، حيث بدأ مشكل السكن العشوائي 

ورغم فتحها للتعمري، ال زالت هذه الدواوير على ابلظهور، واملتمثل يف بعض الدواوير اليت الزالت إىل يومنا هذا. 
فهناك بعض الدواوير الزالت تزاول نشاطها الذي كانت تزاوله  حاهلا وترسم صورة سيئة عن املظهر العام للمنطقة.

قبل فتح املنطقة للتعمري وهي تربية املاشية والفالحة، وهذا ما طرح لنا غياب نسق عمراين منسجم أي وجود 
 دواوير جبوار جمموعات سكنية ذات تصميم عصري.

 ارة(: مناذج سكن عشوائي برتاب مقاطعة املن5( و)4( و)3صورة رقم )

 

  
 (2020) شخصية بعدسة صورة املصدر:
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 توطني الدواوير الواقعة برتاب مقاطعة املنارة: (7خريطة رقم )

 
 + البحث امليداين+ صور القمر الصناعي2017املصدر: إجناز شخصي ابالعتماد على عدد أسر الدواوير مبقاطعة املنارة سنة 

املقاطعة حبيث ميكن القول أن اغلب أحياء املقاطعة تضم  دوار موزعني على تراب 58تضم مقاطعة املنارة 
أسرة أغلبها يرتكز يف كل من دوار  11843دوارا على األقل، يبلغ عدد األسر اليت تقطن هبذه الدواوير ما يقارب 

أسرة، أما الدواوير اليت تضم عددا قليال من السكان فهي   653أسرة مث دوار العسكر القدمي ب  800إزيكي ب 
أسر لكل واحد منهما. هذه الدواوير تعاين جمموعة من املشاكل  10السوداين و دوار بعمر ب من دوار  كل

دوارا، أو  17الشيء الذي جعل الدولة تتدخل من أجل هتيئتها وذلك إما عن طريق إعادة اهليكلة واليت مشلت 
 دوارا. 18الرتحيل والذي استفاد منه 
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 وميةتناقضات على مستوى املرافق العم .3
ال ختفى على أحد أمهية التجهيزات األساسية واملرافق العمومية يف هيكلة اجملال احلضري وأتهيله، فتوفرها 
يعكس جانبا إجيابيا من جوانب إطار حياة مالئمة داخل املدينة، يف حني أن ضعفها أو غياهبا يعكس تدين يف 

 (.75، ص2015ة )عبد اجمليد هالل، وآخرون سريورة أتهيل العمران واالستجابة حلاجيات الساكنة احلضري
 املؤسسات التعليمية مبقاطعة املنارة ما بني االكتظاظ واخلصاص .أ

يشكل قطاع التعليم أحد الركائز الكربى اليت تقوم عليها الدولة املتقدمة ومفتاحا جوهراي لبلوغ التنمية. بلغ 
مؤسسة  254، منها 2015مؤسسة سنة  403عدد املؤسسات التعليمية العمومية واخلاصة ابملدينة حوايل 

مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي، وهي موزعة  66مؤسسة للتعليم الثانوي اإلعدادي، و 83للتعليم االبتدائي، و
 بني مؤسسات عمومية وأخرى خصوصية.

 88نها مؤسسة تعليمية، أي نصف املؤسسات التعليمية املوجودة يف املدينة، م 203مبقاطعة املنارة  يوجد
ابلتعليم الثانوي  54مؤسسة للتعليم االبتدائي و 113مؤسسة خاصة. وهي موزعة على  115مؤسسة عمومية و

 ابلتعليم الثانوي التأهيلي. 36اإلعدادي و
فبالرغم من أن مقاطعة املنارة تستحوذ على نصف املؤسسات التعليمية داخل املدينة فهذا املؤشر ال يدل 

ة مقارنة مع ابقي املقاطعات اليت تتوفر فقط على نصف عدد املؤسسات التعليمية املوجودة على ببنية تعليمية جيد
ابملنارة. ولكن إذا أدخلنا متغريا اثنيا أال وهو عدد التالميذ فإننا سوف جند أن مقاطعة املنارة تعرف خصاصا كبريا 

د يف التعليم االبتدائي حجرة لكل على مستوى احلجرات الدراسية املخصصة لألسالك التعليمية الثالث، إذ جن
تلميذ، هذا ابلنسبة للتعليم العمومي. أما  50تلميذ، ويف التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي حجرة لكل  47

ابلنسبة للتعليم اخلصوصي، فهناك حتسن على مستوى هذه األرقام حبيث جند أن لكل حجرة دراسية هناك ما 
بنية التعليمية العمومية مبقاطعة املنارة جيب تدعيمها مبؤسسات تعليمية أخرى من تلميذا. ومنه فإن ال 23يقارب 

 أجل مسايرة التوسع احلضري الذي تعرفه املنطقة وكذلك ارتفاع الكثافة السكانية هبا.
 القطاع الصحي ضغط كبري وإمكانيات حمدودة .ب

ن ابعتبارها لبنة أساسية لتحقيق يعد القطاع الصحي من بني التجهيزات الضرورية اليت حيتاجها اإلنسا
التنمية املرجوة، وللمؤسسات الصحية دور أساسي يف تقوية املراكز احلضرية والتجمعات السكانية. وهلذا القطاع 
البالغ أمهية نظرا ملوقعه احملوري يف احلقل االجتماعي، كما تتجلى أمهيته يف كونه يرتبط ارتباطا وثيقا ابلرأمسال 

رب العنصر احملدد يف أي تنمية اجتماعية واقتصادية. ومن مث أصبحت الرعاية الصحية من أهم البشري الذي يعت
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املرتكزات اليت حتقق التنمية، ملا هلا من أتثري يف الثروة البشرية اليت تعترب أحد الضماانت االسرتاتيجية للتنمية 
 .البشرية يف البالد

وتناقضات كبرية، أوهلا غياب مستشفيات عمومية إن قطاع الصحة مبقاطعة املنارة يعرف اختالالت 
ابملنطقة مقارنة مع ابقي املقاطعات. حيث يتوفر فقط على بعض املستوصفات وهي موزعة على كل من احملاميد، 

واحلي احلسين، عزوزية، معطى هللا، ازيل، سيدي غامن، وهي بدورها تعاين من جمموعة من  1،2،3إزيكي، مسرية 
جهزة واملعدات وتقادمها، ضعف املوارد البشرية وغياب شروط االستقبال اليت ينبغي أن املشاكل كضعف األ

 يستقبل هبا املريض، األمر الذي جيعل هذه املؤسسات ال تقدم سوى خدمات صحية بسيطة.
يف مقابل غياب وضعف املرافق الصحية العمومية، فإن املنطقة تتوفر على جمموعة من املصحات اخلاصة 

 مصحة ترتكز ابألساس يف منطقة اتركة. 12ل عددها إىل واليت يص
 ضعف التجهيزات الثقافية والرايضية .ج

أمام هذا التوسع احلضري والنمو السكاين الذي تعرفه املنطقة، أصبح من الالزم توفري جمموعة من املرافق 
معات املتقدمة خاصة أن هذه والتجهيزات الثقافية والرايضية فهي من احلاجيات املختلفة اليت تقوم عليها اجملت

التجهيزات هتم ابألساس الفئة الشابة اليت تبث الروح يف اجملتمع وجتعله يعيش على أمل التغيري وتقوية القدرات 
التنموية، وعلى الرغم من الوجود احملتشم هلذه املرافق فإهنا ال تستويف تطلعات الفئات الشابة، وحىت املوجودة منها 

ل املكثف، حيث يؤدي هذا االستغالل إىل تدهور بنيتها التحتية ابإلضافة إىل أن املوارد املالية تعاين من االستغال
 .حمدودة للقيام ابلصيانة وإصالح املعدات الالزمة

 خامتة
من خالل هذه الدراسة يتضح لنا أمهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف دراسة الظواهر 

تنا يف رصد وتتبع مسلسل التعمري ابملنطقة خالل ثالثة عقود ماضية، واليت خلصنا من اجلغرافية، حيث ساعد
خالهلا إىل أن املنطقة شهدت توسعا عمرانيا كبريا، حتكمت يف نشأته وانتشاره جمموعة من العوامل يف مقدمتها، 

ملنطقة الصناعية سيدي غامن العامل االقتصادي والعقاري، حبيث جند أن مقاطعة املنارة تضم منطقتني صناعيتني ا
من جمموع األراضي اخلاصة التابعة للدولة، الشيء  %51واملنطقة الصناعية أزيل، كما أن جمال الدراسة يضم 

الذي شكل عامل جذب للسكان من أجل االستقرار ابملنطقة سواء من الريف أو من داخل املدينة وهو ما يفسر 
. وقد رافق هذا 2020هكتار سنة  2859,32إىل  1990سنة  هكتار 615,26انتقال اجملال املبين من 

التوسع انعكاسات جمالية، كرتاجع األراضي الفالحية لصاحل التجزيئات العقارية، وأيضا انتشار السكن العشوائي 
 مما جعل املنطقة تتميز بتنافر وتباين األنسجة السكنية وما له من انعكاسات على املظهر اجلمايل للمنطقة.
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 :ملخص
، 2020ر  2000ر  1980هتدف هذه الورقة البحثية إىل مقاربة إشكالية التوسع احلضري لتازة عرب املقارنة بني فرتات 

 (.Landsat)صور القمر االصطناعي الندسات وذلك ابستعمال واثئق االستشعار عن بعد 
، رغم حمدودية املساحات 2020و 1980خالل الفرتة ما بني ا وقد خلصت الدراسة إىل أن املدينة عرفت توسعا كبري 

الصاحلة للبناء، وذلك بفعل طبوغرافية املدينة اتزة، حيث حتيط هبا تضاريس ذات احندارات متباينة من جهة، وتضافر عوامل أخرى  
ى واجلهوي من جهة كاالرتفاع الكبري يف أسعار العقارات والكراء، واستقطاب املهاجرين والوظائف املتعددة اليت تسديها حمليطها احملل

 أخرى.
 مدينة اتزة، التوسع احلضري؛ االستشعار عن بعد؛ صور القمر االصطناعي الندسات. الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

This research paper aims to approach the urban expansion of Taza, by comparing the 

1980.2000.2020 periods, using remote sensing documents (Landsat satellite images). 

The study found that the city expanded between 1980 and 2020, despite the limited 

construction space. This is due to the topography of Taza city which surrounded is it consulting 

terrains on the one hand, and the combination of other factors, such as the greater the price of 

property and rents, and the polarization of immigrants and the various functions they provide to 

their local and regional surrounding on other outer hand.    

Keywords: Taza city; Urban expansion; Remote Sensing; Landsat satellite images. 
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I. مقدمة 
على عراقة الظاهرة احلضرية ( 2000، و1995من الدراسات )الناصري حممد، تؤكد جمموعة من  

ابملغرب، اليت كانت تعرب عن التطور الطبيعي للمجال واجملتمع. لكن سرعان ما تغريت الوضعية مع دخول 
عديدة. وبعد االستقالل، عملت السلطات العمومية على جتاوزها أو  االستعمار بظهور أمناط جديدة وإكراهات

ابألحرى التخفيف من حدهتا؛ وذلك إبطالق جمموعة من األوراش الكربى. ومدينة اتزة الخترج عن هذا السياق، 
فهي تنتمي إىل حظرية املدن الرتاثية املغربية، وعرفت حتوالت على عدة مستوايت، مثلما حدث يف النسيج 

 عمراين.  ال
(. ولقد لعبت 26، ص2015ترجع نشأة مدينة اتزة إىل فرتات قدمية من التاريخ )جالل زين العابدين،  

-أدورا طالئعية يف التاريخ السياسي والعسكري واالقتصادي للبالد، وهي تنتمي إداراي إىل تراب جهة فاس
، بل (Ministre de l'intérieur, 2015, p 19) مكناس، وحتتل املرتبة الثالثة فيها من حيث األمهية الدميغرافية

وهتيكل اجملال اجلغرايف إلقليم اتزة. وقد عرفت يف العقود األخرية حتوالت سوسيوجمالية بفعل النمو الدميغرايف وتطور 
 ، ومنها على سبيل احلصر،رح حتدايت أمام املهيئنياألنشطة االقتصادية وتغري القيم الثقافية...، الشيء الذي يط

 ارتفاع الطلب على العقار احلضري مقابل حمدودية األراضي القابلة للتعبئة واالستثمار.
يف هذا السياق، تساهم هذه الورقة البحثية يف مقاربة موضوع التوسع احلضري لتازة خالل الفرتة املمتدة ما 

 .Landsatناعي ، ابستعمال تقنية االستشعار عن بعد اعتمادا على صور القمر االصط2020و 1980بني 
II. املنهجية واألدوات 

 أتطري جمال الدراسة .1
تقع املدينة على ممر )اتزا( التارخيي، ابعتباره صلة وصل بني شرق املغرب وغربه. حتدها جنواب هناية سلسلة 

 الريف، وشرقا سهول ملوية الشاسعة، وغراب هضبة السايس. جبال األطلس املتوسط، ومشاال تالل مقدمة
، الذي كان يضم اجملاالت الرتابية جلرسيف إىل حدود 1959زة عاصمة إقليم اتزة منذ سنة تعترب مدينة ات

مكناس، حيث حتيط هبا -، أصبحت تنتمي إداراي جلهة فاس2015. ومنذ التقسيم اجلهوي لسنة 2009سنة 
 شرق.اجلماعتني الرتابيتني: ابب مرزوقة من نواحي الشمال والغرب واجلنوب، وكلدمان من الشمال وال
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 : املوقع اجلغرايف ملدينة اتزة ضمن الرتاب الوطين1 خريطة رقم

 
 2021املصدر: وزارة الداخلية، 

 إشكالية الدراسة .2
تعد مدينة اتزة عاصمة إلقليمها، وتسدي عدة وظائف )إدارية، جتارية، ثقافية...( لصاحل اجملاالت احمليطة 

الت متعددة. وهو ما أضحى يشكل ضغطا متزايدا على قطاع هبا. كما تستقطب تيارات هجرية خمتلفة ومن جما
اإلسكان هبذه املدينة، الذي يعرف إكراهات جراء غالء القيم العقارية )الكراء، الرهن، البناء...(. وللتخفيف من 
وقع املشكل على األسر ذات الدخل احملدود والضعيف، عمد املخططون إىل توجيه توسعه املدينة صوب الشرق. 

سنة، وذلك ابستغالل بياانت صور األقمار االصطناعية  40اول رصد وتتبع أشكال هذا التوسع ملدة وسنح
 األمريكية الندسات، عرب اإلجابة على التساؤالت التالية:

 كيف تتوسع مدينة اتزة وما هي آليات هذا التوسع؟ 
 ؟ما هي العوامل املتحكمة يف الصورة احلالية للنسيج العمراين ملدينة اتزة 
 ما هي حدود تدخالت املخططني لتجاوز ندرة العقار املوجه للتعمري؟ 
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 فرضيات الدراسة .3
 1980بني سنيت  هبدف مقاربة إشكالية التوسع العمراين ملدينة اتزة خالل الفرتة املمتدة ما

 ، تشكل اإلجابة على التساؤالت السابقة؛ جوهر فرضيات هذه الدراسة، وهي على الشكل التايل:2020و
 وقد سامهت يف 2020و 1980هدت مدينة اتزة توسعا كبريا خالل الفرتة الزمنية ش ،

 هذه الدينامية جمموعة من العوامل، أبرزها؛ اهلجرة القروية والزايدة الطبيعية.
  تشكل العوائق الطبوغرافية ابإلضافة إىل حمدودية الرصيد العقاري العمومي من بني أبرز

 حللية ملدينة اتزة.العوامل املتحكمة يف الصورة ا
  يسهر الفاعلون يف التخطيط احلضري مبدينة اتزة على البحث عن جماالت جديدة لتوسع

 املدينة، والذي غالبا ما يتم على شكل جتزائت العقارية على حساب األراضي الزراعية.  
 املنهجية املتبعة .4

القمر االصطناعي األمريكي هبدف تتبع مراحل التوسع احلضري مبدينة اتزة، مت االشتغال على صور 
سنة. وهي مدة نراها كافية  40، أي خالل 2020و 2000، 1980( لسنوات  Landsat)الندسات

لرصد وتتبع هذا التوسع. ولقد مت حتميل هذه الصور من املوقع االلكرتوين للمعهد األمريكي للدراسات 
واجلدول املوايل يوضح اخلصائص   /https://earthexplorer.usgs.gov(  USGSاجليولوجية )

 التقنية لصور القمر االصطناعي املستغلة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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: خصائص صور األقمار االصطناعية املستعملة1جدول رقم   
صورة القمر 
 املوجات املستشعر االصطناعي

الدقة التمييزية 
 اجملالية

اتريخ التقاط 
 الصورة

ريخ محميل ات
 الصورة

 \UTMمنطقة 
 املرجع اجليوديزي

1980 MSS 

 م30 4
يونيو   21

1980 
دجنرب   02

2020 
 \30املنطقة 

WGS84 
 م30 5
 م120 6
 م30 7

2000 ETM
+ 

 م30 1

فرباير  21
2000 

نونرب  25
2020 

 \30املنطقة 
WGS84 

 م30 2
 م30 3
 م30 4
 م30 5
 م60 6
 م30 7
 م15 8

2020 Oli/Ti
rs 

 م30 1

24 
 2020فرباير 

دجنرب  03
2020 

 \30املنطقة 
WGS84 

 م30 2
 م30 3
 م30 4
 م30 5
 م30 6
 م30 7
 م15 8
 م30 9
 م100 10
 م100 11
 ./https://earthexplorer.usgs.govاملصدر: 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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امللتقطة يف فصل الصيف، بينما مت  1980لعوامل تقنية مرتبطة جبودة الصور، وقع االختيار على صورة 
يف فصل الشتاء. وما يهمنا هو دراسة توسع اجملال املبين للمدينة الذي  2020و 2000التقاط الصورتني لسنيت 

يتميز بثبات طبيعته على مدار السنة، رغم نسبية النتائج اليت تظهرها اجملاالت الفارغة أو تلك املتعلقة ابلغطاء 
 النبايت.

( يف معاجلة هذه الصور، SIGكأحد برامج نظم املعلومات اجلغرافية )( ArcGisمت استعمال برانمج )
ور يف صورة واحدة، قبل معاجلتها بشكل موجه حبيث عملنا على جتميع املوجات الكهرومغناطيسية لكل الص

(classification supervisé)  بغرض استخراج استعماالت األرض )جماالت مبنية، جماالت فارغة. غطاء
 2020و 2000( للمرئيتني الفضائيتني لسنيت résolutionنبايت(. لكن قبل ذلك، مت تصحيح درجة الدقة )

(، للحصول على صورة فضائية ملدينة اتزة panchromatiqueلثامنة )ابستعمال املوجة الكهرومغناطيسية ا
 مرت. 15بدقة متييزية جمالية بقيمة 

وبعد التوصل إىل النتائج املرجوة؛ مت أتويلها والتعليق عليها ابعتماد مقاربة جغرافية عابرة للتخصصات، 
ي يتيح اخلروج بنتائج وخالصات حول تدمج بني التقنية واملعطيات اإلحصائية امليدانية...، وفق قالب منهج

 التوسع احلضري لتازة.
III. نتائج ومناقشة 

 مدينة اتزة: توسع عمراين متزايد .1
سنة. فقد  40مسحت لنا تقنية االستشعار عن بعد بتتبع مسار توسع اجملال احلضري لتازة خالل 

ا تظهر ذلك اخلرائط ، كم2020و 1980عرفت املدينة توسعا ملحوظا خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت 
( من التحليل اجملايل هلذه الصور، حيث 1. ومت استخراج املبيان رقم )2020و 2000، و1980سنوات 

 يعرب عن تطور استعمال األراضي مبحيط املدينة خالل الفرتة نفسها:
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 1980: مدينة اتزة خالل سنة 2خريطة رقم 

 
 1980ي الندسات املصدر: التصنيف املوجه لصور القمر الصناع

 2000: مدينة اتزة سنة 3خريطة رقم 

 
 2000املصدر: التصنيف املوجه لصور القمر الصناعي الندسات 
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 2020: مدينة اتزة سنة 4خريطة رقم 

 
 2020املصدر: التصنيف املوجه لصور القمر الصناعي الندسات 

)ابهلكتار(: استعمال األراضي ابجملال احلضري لتازة 1مبيان رقم   

 2020و 2000و 1980املصدر: التصنيف املوجه لصور القمر االصطناعي الندسات لسنوات 
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تؤكد النتائج املتوصل إليها ما سبق ذكره. فمدينة اتزة عرفت تزايدا كبريا يف مساحتها، حيث تبني اخلريطة 
اجلنوب واملدينة الكولونيالية )اتزة أن اجملال املبين )اللون األمحر( كان ميثل املدينة العتيقة )اتزة العليا( يف  2 رقم

(. ومع بداية األلفية 1)املبيان رقم  1980هكتار سنة  257,026السفلى( يف الوسط، أي مبساحة تقدر بر 
، وانتقلت إىل 2000هكتار سنة  597,678( مبا يقارب 3الثالثة، تضاعفت مساحة اجملال املبين )اخلريطة رقم 

، مما جعل 2020-1980للفرتة  %3,45عدل توسع سنوي يقدر بر ، أي مب2020هكتار سنة  1000,77
 (. 4املدينة تستهلك اجملاالت احمليطة هبا وتعمري القطع األرضية الشاغرة )اخلريطة رقم 

سامهت عدة عوامل يف توسع مدينة اتزة، أوهلا النمو الدميغرايف. فقد انتقل عدد سكان املدينة من  
)املندوبية السامية للتخطيط(، أي مبعدل منو  2014نسمة سنة  148456إىل  1982نسمة سنة  77216

كما سامهت اهلجرة القروية يف زايدة عدد سكان اتزة وأيضا يف توسع املدينة. وما دامت .  %2,06سنوي بلغ 
وات تشكل أكرب جمال حضري يف اإلقليم، فإهنا ما فتئت تستقبل اهلجرة النازحة من اجملاالت القروية بفعل توايل سن

اجلفاف منذ مثانينيات القرن املاضي واليت تزامنت مع تبين املغرب لسياسة التقومي اهليكلي نتيجة ارتفاع الدين 
اخلارجي. وأمام ضعف بنيات االستقبال ابملدينة، فقد استقر هؤالء يف دور الصفيح إىل أن مت القضاء عليها 

ا: العمل يف القطاعات العمومية الرمسية أو يف القطاعات الحقا. وتعددت دوافع اهلجرة إىل اتزة ألسباب عدة منه
غري املهيكلة كالتجارة مثال، أو من أجل متدرس األبناء، السيما وأن اجملاالت الريفية األصلية تشهد غيااب لبعض 

 املستوايت الدراسية والتخصصات.
املدينة. ويعد إقليم اتزة من بني  أما العامل الثاين، فيتعلق ابهلجرة الدولية اليت سامهت يف دينامية توسع

اجملاالت الوطنية اليت متتلك حصة مهمة من املهاجرين يف العا،، حيث يعمل هؤالء على حتسني أوضاعهم املعيشية 
ابالنتقال من اجملاالت األصلية )األرايف اجملاورة( إىل املدينة من أجل االستثمار يف العقار وبناء منازل. علما أن 

ترتك شاغرة على مدار السنة؛ إذ تستغل فقط يف أايم العطل من قبل مالكها، كما هو حال احليني  هذه املساكن
 السكنيني املسرية الثانية والقدس الثالث.

وقد سامهت الوظيفة اإلدارية للمدينة كذلك يف استقرار املوظفني العاملني مبختلف اإلدارات أبحياء 
ضافة إىل انتشار السكن الفردي )يشمل الكراء والبناء( نتيجة التحوالت املدينة؛ فارتفع الطلب على السكن، ابإل

اليت مست البنيات الدميوغرافية جراء ظهور األسر النووية. فتغري حجم األسرة يف اإلحصاءين األخريين، حيث 
 )املندوبية السامية للتخطيط(. 2014أفراد سنة  4,3إىل  2004أفراد سنة  5انتقل من 
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 NDVIالك املدينة للمجاالت اخلضراء احمليطة هبا من خالل مؤشر التغطية النباتية تزايد استه .2
مرات، وأتى هذا التوسع على حساب األراضي  4تضاعفت مساحة اجملال املبين مبدينة اتزة حبوايل 

، اليت مت التقاطهما من 2020وسنة  2000الزراعية. لتأكيد هذا املعطى، مت االشتغال على صوريت سنة 
"مؤشر التغطية النباتية واسطة القمر االصطناعي الندسات يف منتصف فصل الشتاء، الستخراج ب

NDVI." 
يسمح مؤشر التغطية النباتية بتحديد توزيع الغطاء النبايت والرتبة بناء على خصائص الطيف املنعكس 

ويتم رصد ما إذا  مؤشرا بسيطا لتحليل نتائج االستشعار عن بعد،  NDVIمن النبااتت اخلضراء. ويعد 
 كان اجملال حيتوي على نبااتت أو ال. وتتم عملية حسابه وفق املعادلة التالية:

𝑵𝑫𝑽𝑰 =
(𝑵𝑰𝑹 − 𝑹𝒆𝒅)

(𝑵𝑰𝑹 + 𝑹𝒆𝒅)
 

Redاملوجات الكهرومغناطيسية احلمراء املرئية املنعكسة؛ : 
NIR املرئي.: املوجات الكهرومغناطيسية حتت احلمراء املنعكسة والقريبة من الطيف 

ما بني  NIR، وطول املوجات mµ 0,7و mµ 0,6ما بني  Redويرتاوح طول املوجات 
0,7 mµ 1,3و mµ:وتتمثل النتائج املتوصل إليها يف اخلريطتني املواليتني . 

 2000يف اجملال احلضري لتازة سنة   NDVI: مؤشر التغطية النباتية 5خريطة رقم 
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 2020يف اجملال احلضري لتازة سنة   NDVIية : مؤشر التغطية النبات6 خريطة رقم

 
 2020و 2000صطناعي الندسات لسنيت مصدر اخلريطتان: صور القمر اال

( 1-( و)La Chlorophylle(، حيث اجملال مغطى ابليخضور )1بني القيم ) NDVIترتاوح قيم 
وتعكس اللون األخضر واألشعة حتت يف اجملاالت اليت تغيب فيها النبااتت، لكون هذه األخرية متتص مجيع األلوان 

احلمراء القريبة من اجملال املرئي. على هذا األساس، مت يف هاتني اخلريطتني منح املناطق الفارغة لوان أخضرا متدرجا 
 للقيم املوجبة، بينما مت منح اللون األمحر للقيم السالبة، اليت هي يف الغالب مناطق انتشار املباين. 

خلريطتني، تراجع املساحات امللونة ابألخضر مقابل تزايد املساحة املغطاة ابللون نستنتج من مقارنة ا
حيث يتم جتزيء األراضي  األمحر، اليت تعرب يف الغالب عن اتساع رقعة اجملال املبين. ميتد هذا التوسع حنو الشرق،

اء وعدد رخص السكن اليت منحتها الزراعية من قبل املنعشني العقاريني. ويبني اجلدول املوايل تطور عدد رخص البن
 اجلماعة الرتابية لتازة.
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 2018 -2014: تطور عدد رخص البناء والسكن املمنوحة من طرف اجلماعة الرتابية اتزة ما بني 2جدول رقم 
 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 1193 2011 1032 1260 1067 عدد رخص البناء
 627 608 569 795 584 عدد رخص السكن

 .2022ـ  2017املصدر: برانمج عمل مجاعة اتزة 
عرف عدد رخص البناء والسكن املسلمة من قبل اجلماعة تذبذاب حسب السنوات، لكن يف منحى 
تصاعدي، مما يدل على االرتفاع الكبري للطلب الذي يصاحب عملييت الشراء والبناء، وخاصة على حساب 

 يما بعد تقلص الوعاء العقاري داخل املدينة.األراضي الزراعية ابجتاه الشرق، والس
    التوسع القسري ملدينة اتزة يف اجتاه الشرق .3

يتخذ توسع مدينة اتزة شكال غري منتظم لعوامل مرتبطة ابلطبوغرافية. وتبني اخلريطة املوالية توزيع قيم 
 املنحدرات داخل اجملال احلضري.

حلضري لتازة: توزيع االحندارات داخل اجملال ا7خريطة رقم   

 
2020املصدر: وزارة الداخلية والنموذج الرقمي لالرتفاعات لشمال إفريقيا،   
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يساهم العامل الطبوغرايف يف حتديد اجتاه مسار توسع املدينة، حبيث أن االحندارات اليت ترتاوح ما بني 
ة األطلس املتوسط(، مما يصعب تتمركز يف الناحيتني الغربية واجلنوبية الغربية للمدينة )منحدرات هناي °30و 12°

متتد  °5و° 0عملية البناء وتوسع املدينة يف هذه االجتاهات. يف حني جند احندارات ضعيفة القيم ترتاوح ما بني 
يف الوسط ويف الشرق يف اجتاه مدينة جرسيف. هذه اجملاالت معظمها أراضي زراعية بورية، يتم حتويلها تدرجييا إىل 

يف إطار جتزائت عقارية. بينما يف الشمال، نالحظ غيااب للمجاالت املخصصة للتعمري،  مناطق مفتوحة للتعمري
بفعل احلاجز الطبيعي املتمثل يف واد األربعاء، الذي حيد توسع املدينة من الشمال، حيث تتمركز ابلقرب من 

 .ضفافه بعض الدواوير القروية، وبعده مباشرة متتد مرتفعات تالل مقدمة الريف
 ع الرسم ثالثي األبعاد أهم الوحدات التضاريسية اليت حتيط مبدينة اتزة: ويوض  

 الشكل الثالثي األبعاد ملدينة اتزة وبعض اجملاالت الرتابية احمليطة هبا

 
 لشمال إفريقيا MNTوالنموذج الرقمي لالرتفاعات  2020املصدر: صورة القمر االصطناعي الندسات لسنة 

ق أن مدينة اتزة حماصرة من مجيع اجلهات بوحدات تضاريسية وعرة؛ من خالل الشكل السابيتضح 
األطلس املتوسط جنواب وجزء كبري من الناحية الغربية ومشاال حيث تالل مقدمة جبال الريف، بينما اجلزء اآلخر 

بفيضاانت  من الناحية الغربية رغم انبساطها النسيب )يف اجتاه مدينة فاس(؛ إال أهنا تعترب من املناطق املهددة
األودية، ليتبقى الناحية الشرقية يف اجتاه مدينة جرسيف، حيث تتم هتيئتها وتطويعها لتقام عليها التجزائت السكنية 

 لكوهنا أراضي الزراعة البورية وغري اتمة االنبساط.
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 توسع التجزائت السكنية حساب األراضي الزراعية شرقا .4
ملوجهة للبناء، مت فتح منطقتني للتعمري يف الناحيتني الشمالية لالستجابة للطلب املتزايد على العقارات ا

 الشرقية واجلنوبية الشرقية ملدينة اتزة.
جتزئة سكنية، وهي يف الغالب عبارة عن  20هكتار، حيتضن  1400ميتد اجملال املفتوح على مساحة 

راي إىل مجاعة كلدمان ذات مي إدانتمشاريع ودادايت سكنية. ويغطي املشروع جتمعات سكنية غري مهيكلة، ت
اتوانت،  -هكتار )الوكالة احلضرية لتازة  65الصبغة القروية، ويهدف إىل إعادة هيكلة السكن على مساحة 

(. هذه اآللية هلا أثر اجيايب مزدوج. فمن جهة، تستجيب للطلب املتزايد على األراضي املعدة 16، ص 2021
سيواقتصادي يتمثل يف متكن األسر ذوي الدخل الضعيف واحملدود للبناء، ومن جهة أخرى، فإن هلا انعكاس سو 

والراغبة يف االستقرار ابملدينة من احلصول على سكن الئق أبسعار معقولة. وإذا كان هذا التوسع خفف جزئيا من 
لية، العبء االقتصادي واالجتماعي على األسر، ومكن الفاعلني يف ميدان التعمري من تلطيف السوق العقارية احمل

                                                                                                                                                                                                           فإنه أتى على حساب أجود األراضي الزراعية إبقليم اتزة.                                                                         
IV. خامتة 

يتضح مما سبق، أن مدينة اتزة عرفت توسعا مهما خالل األربعني سنة األخرية، حبيث تضاعفت مساحة 
الظروف السياسية مرات، نتيجة عدة عوامل، أبرزها، النمو الدميغرايف يف العقود األخرية، و  4جماهلا حبوايل 

ينضاف  واالقتصادية الصعبة اليت مرت منها البالد من قبيل توايل سنوات اجلفاف وفرض سياسة التقومي اهليكلي.
 إليها املسامهة املهمة للهجرة الدولية والوظيفة العمومية يف ارتفاع الطلب على السكن ابملدينة.

اطق جديدة للتعمري. ومت توجيه التوسع احلضري صوب أدى نفاذ العقار مبدينة اتزة ابملخططني إىل فتح من
 اتزة برمته. إبقليمالشرق، الذي أتى على حساب أجود األراضي الزراعية 

 توصيات: 
شكلت الدراسة حمطة للوقوف عند وترية التوسع احلضري ملدينة اتزة والعوامل املفسرة هلا، وأيضا إلبراز 

بيل البحث عن جماالت جديدة للتوسع، ومن هذا املنطلق نقرتح التحدايت اليت يعاين منها املخططون يف س
 جمموعة من التوصيات هتدف بشكل أو آبخر التخفيف من األزمة اليت تطرحها ندرة العقار:

أتهيل املراكز احلضرية إبقليم اتزة )اتهلة، واد أمليل، أكنول( هبدف ختفف العبء الدميغرايف  
 والسكين على مدينة اتزة. 

توسع العمودي، والسماح إبدخال مواد لبناء معدة خصيصا هلذا الغرض، آخذين بعني تشجيع ال 
 االعتبار الطبيعة اجليولوجية ملوضع املدينة.
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تشجيع القطاع اخلاص وتنويعه وإشراكه يف عملية توفري السكن االجتماعي على مستوى مدينة  
 اتزة. 

 ابلتحلي ابملسؤولية وتنزيل مبادئ احلكامة الرتابية جتدر اإلشارة إىل أن هذه اخلطوات ال ميكن أن تتم إال 
 وجتاوز النظرة التقليدية واالحتكار من طرف كل الفاعلني يف قطاع التعمري ابملدينة. 

V. :قائمة املراجع 
 ( ،التحوالت االقتصادية واالجتماعية مبدينة اتزة على عهد احلماية 2015جالل زين العابدين" ،)1956ر  1914 ،"

  رقراق، الرابط، املغرب.مكتبة أيب

 ( ،أسس االستشعار عن بعد"، القاهرة، مصر.2015مجعة داوود ،) 

 ( ،سياسة املدينة ابملغرب: دوافع التنزيل وانتظارات التفعيل"، عن "سياسة 2012حممد حزوي وألفة حاج علي" ،)
 ، فاس، املغرب.SOGERPRESSاملدينة: الواقع وأفق التفعيل"، 

 للمعهد األمريكي للدراسات اجليولوجية:  املوقع اإللكرتوينearthexplorer.usgs.gov.www. 

  :املوقع اإللكرتوين للمندوبية السامية للتخطيطwww.hcp.ma. 

  ،نسانية، ، املدينة العربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة. منشورات كلية اآلداب والعلوم اإل1995الناصري حممد
 جامعة ابن زهر أكادير، مطبعة املعارف اجلديدة، الرابط. 

  ،التمدنية وتطور املدن العربية اإلسالمية: جاذبية املدينة واألزمة احلضرية. منشورات اندي 2000الناصري حممد ،
 ، مطبعة املعارف اجلديدة، الرابط.21التقارب 

 2022ر  2017اتزة  وزارة الداخلية، مجاعة اتزة، "برانمج عمل مجاعة." 

 ( ،عرض بعنوان "مشروع خمطط التهيئة العمرانية لتازة وضواحيها: مذكرة 2015الوكالة احلضرية لتازة ر اتوانت ،)
 خبصوص مالحظات مصاحل الفالحة".

 Merra Gandhi G and others, (2015), "Vegetation change detection using remote sensing 

and Gis a case study of Vellore district", In procedia computer science magazine, N 57, 

INDIA. 

 Ministre de l'intérieur, (2015), "Monographie générale de la région Fès Meknès". 

 
 
 

http://www.hcp.ma/
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افية املعلومات ونظم بعد عن تقنيات االستشعار استخدام في تتبع النمو  الجغر

 نة عمانسلط-الحضري بوالية السيب 
The use of remote sensing techniques and geographic information 

systems in supervising urban expansion in the Wilayat of Seeb - 

Sultanate Oman 

  سيف بن نبهان اهلاديبن نبهان 

   nabhansaifnabhan.alhadi@ump.ac.maجامعة حممد األول، املغرب، 
nabhansaifnabhan.alhadi@ump.ac.maMohamed I University, Morocco,  
 

 ملخص
 تعترب امتدادا جماليا طبيعيا ملسقط عاصمة سلطنة عمان، تسعى هذه الدراسة إىل تتبع النمو العمراين يف والية السيب، اليت

وأكثر مدهنا عدداً للسكان وأكربها مساحة. من خالل توضيح مقدار التغري العمراين ابلوالية ونسبته، وكذلك اجتاهات النمو العمراين 
وبياانت االستشعار عن بعد،  افيةعرب تطبيق تقنية نظم املعلومات اجلغر (، وذلك 2017و 2000و 1990خالل املراحل الثالث )

كما استخدمت الدراسة جمموعة من التقنيات الكمية، مثل اختبار مرت.   30ذات دقة  الندساتاملتمثلة بصور األقمار الصناعية 
التقنيات  مربع كاي ومؤشر كثافة التوسع العمراين وذلك من أجل فهٍم أكثَر ألمناط النمو احلضري يف الوالية. وقد َمكَّن تطبيق هذه

من التعرف على حماور التوسع العمراين لوالية السيب، كما أن نتائج اختبار مربع كاي أكدت على أن النمو العمراين يف منطقة 
الدراسة غري متوازن وغري مستدام وغري متماسك. وبدورها أكدت نتائج مؤشر كثافة التوسع العمراين أن الوالية شهدت منوا ضعيفا يف 

وىل ومتوسطا يف املرحلة الثانية. هذه النتائج تؤكد على احلاجة املاسة والعاجلة إىل خلق سياسات حضرية مستدامة وفعالة املرحلة األ
 .للحد من التشتت الذي يعرفه النسيج احلضري بوالية السيب

 .مرات الرجرغررافريرةالنمو احلضري، أمناط الرتروزيرع، مؤشر كثافة التوسع، نرظرم الرمرعرلرو  :الكـلـمـات املـفاتيـح
Abstract: 

This study seeks to trace the urban growth in the Wilayat of Seeb, considered a natural 

extension of the area of Muscat: the capital of Sultanate Oman and its most populated and largest 

city. The aim through this study is to clarify the amount and percentage of urban change in the 

state as well as the trends of urban growth during the three stages (1990, 2000 and 2017) via the 

application of geographic information systems technology and remote sensing data represented by 

satellite images of 30-meter-long landsat. Moreover, the study relies on a set of quantitative 

techniques, such as the Pearson’s chi-square test and Urban Expansion Intensity Index to better 

understand the patterns of urban growth in the Wilayat. The Pearson’s chi-square test results 

confirmed that the urban growth in the study area is unbalanced, sustainable and inconsistent. The 

results of the urban expansion density index equally confirmed that the Wilayat of Seeb witnessed 

weak growth in the first phase and medium growth in the second one. These results confirm the 

urgent need to create sustainable and effective urban policies to reduce the dispersion that defines 

the urban fabric in the Wilayat of Seeb. 

Keywords: urban growth, distribution patterns, Urban Expansion Intensity 
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I. مقدمة 
يف شهدت معظم مدن ُعمان تطوراً وتوسعاً كبريين على حساب األراضي اجملاورة اليت حتيط هبا وخصوصا 

عواصم احملافظات، وبرز هذا النمو منذ منتصف العقد السابع من القرن العشرين وحىت وقتنا احلاضر، حيث تعرف 
عمرانيا متسارعا أاثر اهتمام املختصني والدارسني والباحثني، مبا يف مدن الساحل الشمايل الشرقي للسلطنة توسعا 

ذلك والية السيب، واليت ارتبط منوها ابألنشطة االقتصادية وارتفاع معدالت النمو السكاين هبا، وكذا التحوالت 
هذا التوسع  االجتماعية اليت تسببت يف توسع الرقعة العمرانية، وزايدة الطلب على استخدامات األرض ملواجهة

 الذي امتد إىل ما وراء حدود نطاق خمطط املدينة.
منذ بداية السبعينيات من القرن املاضي، أصبح االنتعاش االقتصادي ابلوالية أيخذ دوره يف زايدة السكان 
املطردة، وزايدة الطلب على استخدامات األرض املختلفة مما أدى إىل توسعها العمراين، والسيما مع بداية 

انينيات، وذلك بسبب ارتفاع معدالت الدخل ومستوى املعيشة للسكان وحتسن مستوى اخلدمات. لقد الثم
ساعدت هذه الظروف جمتمعه على بداية التوسع العمراين متمثال يف املباين واملنشآت اليت شيدهتا الدولة أو القطاع 

ليت مشلت شبكة الطرق واملؤسسات التعليمية اخلاص، عالوة على التوسع يف تنفيذ املشاريع اإلمنائية واخلدمية، وا
ارتفعت نسبة األراضي املستعملة يف والية واملراكز الصحية، مما انعكس إجيااب على التوسع العمراين للمدينة، حيث 

وهو ما ميثل نسبة منو سنوي  ²كلم   220إىل  74،8فازدادت من  2017و 1990السيب ثالث مرات ما بني 
، 2000اىل  1990خالل املرحلة املمتدة من  % 3باينات، حيث بلغت النسبة مع بعض الت %4،1بلغت 

 .2017و 2000يف الفرتة الثانية بني  % 4وارتفعت إىل 
وتعترب دراسة التوسع العمراين من أهم املواضيع اليت تلقى اهتماما واسعا يف الوقت الراهن، ملا حيمله من 

واالقتصادية واملعيشية للسكان. وهنا أتيت أمهية تطبيقات االستشعار  عناصر لالرتقاء مبختلف اجلوانب االجتماعية
عن بعد ملا هلا من قدرات وإمكاانت ميكن توظيفها ألداء مهام خاصة تدعم التنمية العمرانية، وتراقب النمو 

التقنيات من العمراين، من خالل استخدام صور األقمار الصناعية، إذ تعترب دراسة التوسع العمراين ابستخدام هذه 
 االجتاهات املعاصرة يف مراقبة التعمري. 

 أمهية الدراسة وأهدافها .1
إن عملية تنظيم استهالك اجملال احلضري وإجياد توافق بني عناصر اجملال الطبيعية والبشرية أضحت من أهم 

توسع يف احمليط  القضااي اليت تواجه املختصني يف امليدان، وذلك لتسارع النمو السكاين وما يرتتب عن ذلك من
العمراين، وهو ما شهدته والية السيب. فعلى الرغم من السياسة التوجيهية اليت اعتمدهتا السلطنة يف جمال 
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التخطيط واليت هتدف إىل التقليل من حدة االستغالل الالعقالين للمجال، إال أننا جند أن معظم اجملاالت السيما 
 العمراين وما يرافقه من آاثر سلبية متعددة. منها الساحلية تعاين من إشكالية التوسع 

 وميكن حصر أهداف الدراسة يف: 
إىل  1990تقديررر حجررم النمو العمررراين الررذي طرررأ عررلى والية السيب واجتاهاترره يف الفرررتة املمتدة مررن سنة  -

 ، مث مناقشررة مضامررني التغريرر يف التوسع العمررراين واجتاهاترره. 2017
هتدف الدراسة كذلك إىل حتليل وتشخيص واقع اجملال احلضري بوالية السيب ملعرفرة التوسرع العمرراين الرذي  -

حصر املنراطق العمرانيرة املطرورة واألرضري الفضراء ومعرفرة أمناطهرا وأنواعهرا وابلترايل التعررف  -طرأ على املدينة. 
 على مساحاهتا وأعدادها.

اجلوية والفضائية يف دراسة وحتديد حماور التوسع العمراين للمدينة، وإبراز مدى إبراز األمهية التطبيقية للصور -
 فاعلية هذه التقنيات يف تتبع االمتداد العمراين. 

 إشكالية البحث .2
يقف وراء ذلك  تنمو املدن وتتمدد عمرانيا نتيجة العديد من القرارات الفردية واجلماعية واحلكومية، إذ

ختلو منه أي مدينة. ويعترب النمو العمراين األفقي أحد  افية وغري اجلغرافية، األمر الذي الالعديد من العوامل اجلغر 
مقارنة أكثر من خريطة ألي مدينة كما هو احلال يف والية السيب اليت  أبعاد النمو العمراين الذي يلفت النظر عند

 تشهد توسعا متسارعا. 
اسة من خالل التساؤالت اآلتية: ماهي اجتاهات هذا وميكن تبسيط اإلشكالية اليت تعاجلها هذه الدر 

التوسع العمراين؟ وما هو منط هذا التوسع هل هو عشوائي أم منظم؟ وكيف هو حجم ونسب النمو العمراين زمانيا 
 ؟ 2017إىل  1990ومكانيا على امتداد الفرتة املمتدة من 

 مصادر بياانت الدراسة .3
والية  رافية واالستشعار عن بعد يف حتديد التوسع العمراين يفمت استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغ

مرت، وتشمل ثالث 30 بدقة  Landsat 5,7,8السيب، وذلك ابستخدام الصور الفضائية للقمر الصناعي 
وقد مت حتميل هذه الصور جمااًن من موقع هيئة املساحة اجليولوجية  .2017 – 2000 – 1990سنوات: 

 http://earthexplorer.usgs.gov .ت األمريكية على األنرتن
: األحياء واحللل السكنية 2010كما استخدمت اخلرائط اليت تبني حدود اجملال احلضري من بياانت تعداد 

 .(2013)املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات،  وجممعات البلدية، منشورات املركز الوطين لإلحصاء مبسقط
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II. ة الدراسةمنطق 
عمان. تقع مشال حمافظة مسقط،  اهلامة يف سلطنة حمافظة مسقط تعترب والية السيب إحدى والايت

وتطل على خليج عمان من اجلهة الشرقية، وتشرتك يف حدودها مع كل من: منطقة الباطنة يف الشمال، وحتديداً 
ومن اجلنوب تشرتك يف حدودها مع والية بوشر بركاء، ومنطقة الداخلية من اجلانب اجلنويب والغريب،  منطقة والية

 التابعة لنفس احملافظة أي مسقط.
نسمة حبسب تقديرات  391315، وبلغ التعداد السكاين فيها حنو 2كلم474،5وتبلغ مساحة الوالية 

(، بينما ، يكن سكان 2016-، املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات 6)اإلصدار رقم  2016السكان لسنة 
 2016و 1993. وقد تضاعفت الكثافة السكانية ما بني 1993نسمة يف إحصاء  154964ة يتعدون الوالي

 . 2نسمة يف كلم 824،8اىل  326،6حيث انتقلت من 
وقد عرفت منطقة مشال حمافظة مسقط، مبا فيها والية السيب، منوا حضراي كبريا ابتدأ مع النهضة اليت 

كن الزايدة الرئيسية يف النمو احلضري حدثت يف العقد الثامن )من ، ل1970عرفتها سلطنة عمان انطالقا من 
، واستمر (4، صفحة  Al-Awadhi ،2007)مرة  3.5( حيث تضاعفت أبكثر من 1980إىل  1970

 التوسع على الشريط الساحلي اىل أن بلغ والية الربكاء مبحافظة جنوب الباطنة.
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III. معاجلة البياانت ومحليلها دراسةمنهجية ال 
إصدار   ArcGISتقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ممثلة يف برانمجاستخدام مت 

. كما استخدمت الدراسة جمموعة من التقنيات الكمية مثل اختبار مربع كاي ومؤشر كثافة التوسع 10،5
 حلضري يف املدينة.العمراين، وذلك من أجل فهم أكثر ألمناط النمو ا

وقد مت عمل معاجلة وحتسني صور األقمار الصناعية ابملعاجلة الرقمية للصور الفضائية من أجل تسهيل 
كما مت إجراء املعاجلة الرقمية للصور   .وتوضيح الصور الفضائية متهيدًا الستخدامها يف نظم املعلومات اجلغرافية

  :و التايلالفضائية اليت تغطي منطقة الدراسة على النح
 منطقة الدراسة حسب احلدود اإلدارية لوالية السيب من صورة األقمار الصناعية.  مت اقتطاع -

، enhancement image) (هتيئررة الصرررورة قبرررل عمليرررات التصنيرررف عررررب أدوات حتسرررني الصرررورة الرقميرررة -
 ظواهرر اجلغرافيرة ليسرهل متييزهررا والتعرررف إليهررا بصريررا.وهررو إعررداد صررورة لتظهررر قردرا أكررب مرن تفاصيرل ال

 False Colorحتديد األلوان الزائفة -
لتحويررررل صرررورة األقمرار الصررناعية الرقميرررة إىل خريطرررة موضوعيررررة تبرررني اسررررتخدامات  عمليرررة التصنيررف املراقررب -

 وغطرراءات األرض 
 (Shape file) مررج ومررن ثررم حتويلهررا لصيغررةتصديررر البيانررات إىل الربان -
متهيررردا حلسرراب  (Raster to polygon) حتويرررل البيانرررات اخلاصرررة مبنطقرررة الدراسرررة إىل شررركل مسررراحي -

 مسراحات النمرو العمرراين أو حجرم الكتلرة العمرانيررة،
)ابلنسربة هلرذه الدراسرة  2اين ملنطقرررة الدراسرررة كمرا تظهرره اخلريطرة اختيرررار نقطرررة انطرررالق اجتاهرررات النمرررو العمرررر  -

 فقد مت اختيار النواة األوىل لسيب القدمي(. 
 .رسرم اجتاهرات النمرو العمرراين لالجتاهرات األصليرة والفرعيرة -
 .(Calculate Geometry)حسراب أطروال حمراور النمرو العمرراين عبرر األداة  -
النتائررج واملخرجرات يف ضروء عمليرات املعاجلرة والتحليرل، وتكررون هررذه املخرجررات عررلى هيئررة خرائررط اسررتخالص -

 وجرداول.
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IV. اإلطار النظري للدراسة 

تعترب تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ومعطيات االستشعار عن بعد وسائل فعالة جدا يف دعم وتطوير 
ت التخطيطية يف الدوائر احلكومية اليت تتعلق ختصصاهتا مبجال إدارة املدن والتخطيط عملية إدارة واختاذ القرارا

 .(198، صفحة  2010)إبراهيم،  العمراين
ويُعد توظيف تقنيات االستشعار عن بعد، من أهم التقنيات احلديثة يف دعم البحث العلمي لدراسة 

جتاهات التوسع العمراين. حيث يعترب استخدام هذه التقنية من أهم املصادر اليت توفر البياانت التحليل املكاين ال
اجلغرافية، بواسطة األقمار الصناعية اليت ختزن يف مرئيات فضائية للقيام بعمليات متعددة كالتفسري والقياس واحلصر 

ومات اجلغرافية، يف دمج بياانت االستشعار عن والتصنيف. وتتكامل تقنية االستشعار عن بعد مع تقنية نظم املعل
بعد مع بياانت نظم املعلومات اجلغرافية لبناء قواعد البياانت اجلغرافية مث معاجلتها وحتليلها ومنذجتها، مث القيام 
إبنتاج خرائط موضوعية مثل خرائط التوزيع العمراين والسكاين وشبكات الطرق واستخدامات األرضي، وهي نتائج 

. كما يساعد (2، صفحة 2016)البحررري، ة من شأهنا دعم اختاذ القرارات يف التخطيط احلضري علمي
االستشعار عن بعد يف عملية املراقبة املستمرة ملعا، األرض ومواردها وإعداد قاعدة من اخلرائط للمعا، املختلفة 
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شعار عن بعد يف متابعة اآلاثر الديناميكية واآلاثر النامجة عن األنشطة لألرض، إضافة إىل ذلك يساعد االست
 .(87، صفحة 2014)بركررررات، البشرية يف املناطق احلضرية واملساحات الطبيعية 

ء املخططني أثناء أما نظم املعلومات اجلغرافية فهي من الوسائل احلديثة اليت سامهت يف تسهيل مهام وأدا
قرارات مكانية تتعلق بتطوير أو حتليل مشكلة معينة ذات بعد مكاين. ولقد استخدمت هذه التقنية يف  اختاذ

ويرتبط  واملواصالت. اجملاالت العلمية املختلفة كتحليل استعماالت األراضي، أو تقسيم طرق النقل العديد من
والتقنيات األخرى، مثل االستشعار عن بعد، وتصميم اخلرائط،  نظام املعلومات اجلغرافية ابلعديد من العلوم

 (89، صفحة 2014)بركررررات،  والتخطيط احلضري واإلقليمي والبيئي
V. الدراسات السابقة 

 التوسع ومنذجة قياس إىل البحث سعى هذا   Awadhi, 2007 )-(Al  دراسة طالل العوضي-
 األقمار عرب بعد عن واالستشعار اجلغرافية املعلومات ألنظمة املشرتكة التقنيات ابستخدام الكربى ملسقط احلضري
 جمموعة تقييم مت األراضي، الستخدام التارخيية اخلرائط ومعرفة التفصيلية البياانت جمموعات إىل واستنادا .الصناعية
 خرائط ست تصميم العملية هذه نتيجة الكربى. وكانت مسقط يف األراضي ماستخدا عن مفصلة بياانت

 مساحة أن النتائج اليت طرحها الباحث إىل وتشري .اليت اعتمدهتا الدراسة السنوات تغطي األراضي الستخدام
. % 20 حوايل يبلغ سنوي منو ، مبعدل2003-1970الفرتة  يف % 650بنسبة  توسعت قد الكربى مسقط
 أبمناط للتنبؤ واستخدامها التغيريات هذه منذجة إمكانية مدى حتديد يف الدراسة هلذه اهلامة األهداف أحد ويتمثل
 املستقبل. يف التغيري

على تقييم أمناط النمو احلضري يف مدينة بنغازي ابستخدام   (2016)ميالد ابوراس، دراسة  ركزت-
بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، أي تقييم الظاهرة املدروسة نوعيا وكميا من أجل وضع تقنيات االستشعار عن 

أنسب اخلطط سواء كانت قصرية أو طويلة األمد من أجل تنمية حضرية مستدامة. كان اهلدف من هذه الدراسة 
من  2014-1986  هو تقييم وقياس أمناط النمو احلضري يف مدينة بنغازي مكانيا وزمانيا يف الفرتة ما بني 

أجل معرفة وفهم حدود هذه الظاهرة ابملدينة. ألجل هذا الغرض استخدم الباحث صورة األقمار الصناعية 
الندسات، الستخراج خرائط استخدامات األراضي للمدينة. كما استخدمت الدراسة جمموعة من التقنيات 

 الكمية مثل اختبار مربع كاي ومؤشر كثافة التوسع العمراين.
قامت الدراسة "التحليل املكاين للنمو السكاين  (2016)البحررري، داوود علي خلف البحررري  -

والتوسع العمراين يف حمافظة مسقط ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية" على التكامل 
ات اجلغرافية يف حتديد، ومن مث التحليل املكاين للنمو السكاين بني تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلوم
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والتوسع العمراين وحتديد اجتاهات التوسع العمراين يف حمافظة مسقط، من أجل كشف التغريات املكانية والزمنية يف 
برياً يف وقد توصلت الدراسة اىل أن حمافظة مسقط شهدت خالل العقدين األخريين تغرياً ك .استخدامات األراضي

استخدامات األرض داخل املنطقة احلضرية بسبب كثافة النشاط البشري مما أدى اىل توسع مساحة حمافظة مسقط 
العمرانية يف املناطق السكنية والتجارية والصناعية واخلدمية، كما أثبتت الدراسة كذلك أن هذا التوسع يتجه على 

 طول خط ساحل حبر عمان شرقا وغراب. 
( 1987-2017املوسومة ب"التمدد العمراين ملدينة الرايض ) ( 2018)التوجيري،   سعت دراسة -

ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية" إىل توضيح التمدد العمراين الذي طرأ على مدينة 
قدار التمدد العمراين ونسبته وكذلك اجتاهات النمو الرايض خالل فرتة الدراسة، واستهدفت الدراسة توضيح م

العمراين يف املدينة خالل الفرتة املمتدة بني هذين التارخيني عرب استخدام الربجميات ذات البعد املكاين. ومن أبرز 
ت نسبة النتائج اليت مت استخالصها: أمهية حجم التمدد العمراين الواضح ملدينة الرايض خالل فرتة الدراسة، إذ بلغ

، إضافة إىل تباين االجتاهات العمرانية للنمو 2017و1987بني عامي  82.9التمدد يف النمو العمراين %
خالل ذات الفرتة. وأوصت هذه الدراسة بضرورة اعتماد دراسات التمدد العمراين لتصبح دورية، وربطها ابخلطط 

 ات تتناول موضوع التنبؤ والتوقع للتغري العمراين.اخلمسية للدولة، على أن تكون مثل هذه الدراسات منطلقا لدراس
VI. محليل النمو العمراين كميا بواسطة منهج االجتاهات املكانية 

 تطور اجملال املستعمل وعالقتها ابلنمو العمراين .1
حبيث مت  1973شهدت والية السيب توسعا عمرانيا مهما منذ بداية السبعينيات من القرن املاضي 

  21املطار الدويل ملسقط يف اجلنوب الشرقي من الوالية، والذي أخذ مساحة شاسعة تصل اىل  اختيار جماهلا لبناء
( ُشرع يف بناء جامعة السلطان قابوس يف اجلزء اجلنويب واليت تصل 1982. ومع بداية الثمانينيات )²كلم

  13مساحته اإلمجالية . كما أن وجود سد اخلوض الوقائي وسط الوالية والذي تبلغ ²كلم  7مساحتها إىل حوايل 
مبا فيها املناطق احمليطة به وغري الصاحلة للبناء. وال شك أن هذه املشاريع الكربى ستؤثر على حساب نسبة  2كلم

 النمو العمراين ابلوالية.
، حبيث 2017و 1990عموما لقد ارتفعت نسبة األراضي املستعملة يف الوالية ثالث مرات ما بني 

. وختتلف هذه النسبة من مرحلة إىل % 4،1وهي متثل نسبة منو سنوية بلغت  ²لم ك  220إىل  74،8قفزت من 
فيما بني  % 4، ووصلت إىل 2000إىل  1990خالل املرحلة املمتدة من  % 3أخرى حيث بلغت النسبة 

 )معادلة حساب نسبة النمو السنوي(. 2017و 2000
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عدد السنوات بني  n =السنة السابقة،  P0 =، السنة الالحقة P1 =نسبة الزايدة السنوية، R = :حيث أن
 السنة احلالية والسابقة.

البنية  إن هذه الزايدة يف املنطقة املستعملة، واليت تشمل املناطق السكنية والتجارية والصناعية وشبكة
 جتاهاتالتحتية هي نتيجة للنمو السكاين والتجاري واخلدمايت ابملدينة. ويتضح من خالل تقسيم املنطقة إىل ا

، أن منطقة اجلنوب الشرقي هي اليت شهدت 2017و 2000 -1990 جغرافية متعددة وحسب السنوات
أعلى معدالت النمو العمراين، نتيجة ضمها املطار الدويل ملسقط، واحتوائها على معظم املؤسسات التجارية 

 مركز جتمع سكاين كبري ابلنظر املؤسسات احلكومية العامة؛ فضال عن أهنا تعترب الكربى، كما أهنا تضم أغلب 
 املركز التجاري واإلداري. لقرب هذه املنطقة وحميطها من

أما من جهة اجلنوب فتعزى أمهية التوسع العمراين من هذه الناحية إىل وجود جامعة السلطان قابوس اليت 
ذلك فقد عرفت تغطي مساحة شاسعةر، وتضم هذه اجلهة كذلك أكرب حي صناعي )الرسيل( مبحافظة مسقط.  ل

مع تراجعها  ،2000اىل  1990املرحلة املمتدة ما بني يف  % 4،4بلغت هذه اجلهة نسبة منو سنوي مهمة 
 .2017و 2000يف املرحلة ما بني  % 3،6نسبيا لتستقر عند 

ومبا أن مركز دائرة االجتاهات اجلغرافية يرتكز يف النواة األوىل للسيب يف أقصى الشمال، فإن جهات 
 .2واخلريطة  1ل والشرق والشمال الشرقي والشمال الغريب تسجل أقل املساحات املعمرة اجلدول الشما

 ²) كلم بـ( 2017و 1990يف منطقة الدراسة حسب االجتاهات ما بني  املساحة املستعملة1.اجلدول 

 اجلنوب الشرقي اجلنوب السنوات
اجلنوب 
 الشمال الشرقي الشمال الشرق الغريب

الشمال 
 اجملموع الغرب الغريب

1990 17,24 46,35 4,09 0,36 0,07 0,04 0,33 6,27 74,76 
2000 35,64 63,89 12,67 0,36 0,07 0,04 0,46 11,13 124,24 
2017 69,1 81,1 44,1 0,4 0,1 0,0 1,6 23,8 220,1 

 بواسطة نظم املعلومات اجلغرافية املصدر: عمل الباحث استخالص املعلومات
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 النمو املالحظ واملتوقع بوالية السيب .2
   يُظهر احتساب التوسع امللحوظ يف املساحة املستعملة يف االجتاهات املختلفة خالل الفرتة ما بني 

أن التوسع يف املساحة املستعملة ازداد  (2)اجلدول  2017إىل  2000بني  والفرتة ما 2000ىل إ 1990
اطق اجلنوب واجلنوب الغريب واجلنوب الشرقي والغرب، مقابل توقفه أو يكاد يف مؤخراً وبشكل كبري خصوصا يف من

ابقي اجلهات )الشمال والشرق والشمال الشرقي والشمال الغريب( بسبب احلدود الطبيعية املانعة للنمو واملتمثلة يف 
اهات املختلفة ومبساحاته الساحل البحري. وبشكل عام يبني النموُّ املالحُظ النموَّ احلضريَّ املسجل يف االجت

 املتفاوتة.
 

  2017و 1990النمو العمراين بوالية السيب ما بني : 3اخلريطة 
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 ²) كلم بـ(  2017و 1990: النمو املالحظ للمساحات املستعملة حسب االجتاهات ما بني 2اجلدول 

اجلنوب  اجلنوب الشرقي اجلنوب املراحل الزمنية
 الغريب

الشمال  الشمال الشرقي الشمال الشرق
 الغريب

 اجملموع الغرب

2000-1990 18,39 17,53 8,57 0,0 0,0 0,0 0,12 4,86 49,48 
2017-2000 33,44 17,17 31,42 0,0 0,0 0,0 1,13 12,71 95,87 

 145,35 17,57 1,25 0,00 0,00 0,01 39,99 34,70 51,83 اجملموع
 عمل الباحثاملصدر: 

 ²) كلم بـ(  2017و 1990: النمو املتوقع نظراي للتوسع العمراين يف منطقة الدراسة حسب االجتاهات ما بني 3اجلدول 

 اجلنوب الشرقي اجلنوب املراحل الزمنية
اجلنوب 
 الغريب

 الشمال الشرقي الشمال الشرق
الشمال 
 الغريب

 الغرب

2000-1990 17,65 11,81 13,61 0,00 0,00 0,00 0,43 5,98 
2017-2000 34,19 22,89 26,38 0,00 0,00 0,00 0,82 11,59 

 عمل الباحثاملصدر: 
 فهم اختالفات التوسع اجملايل، أجرت هذه الدراسة حتليال مقاران ما بني القيم املالحظة والقيموملزيد من 

 املتوقعة نظراي للتوسع العمراين مبنطقة الدراسة. ويتم احتساب النمو املتوقع للمساحة املستعملة من خالل املعادلة
 (Ren, 2013, p. 170)  التالية

 
من خالل طرح النمو املالحظ من النمو املتوقع ميكننا أن حندد مقدار التوسع العمراين يف منطقة الدراسة. 

اإلجيابية الناجتة من حاصل طرح النمو املالحظ من النمو املتوقع أو النمو النظري يؤشر إىل منو حضري  فالقيم
 ( نالحظ أن هناك منو عمراين سريع يف4من خالل )اجلدول بينما القيم السلبية تؤشر إىل منو منخفض. ف مرتفع،

، وبدورها عرفت مناطق اجلنوب الغريب منوا سريعا 2000 1990منطقة اجلنوب الشرقي يف الفرتة املمتدة ما بني 
؛ ابملقابل تسجل اجلهات األخرى منوا عمرانيا بطيئا مقارنة ابالجتاهات املكانية 2000و 2017يف الفرتة ما بني 

 .ألخرى ابلواليةا
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 ²) كلم بـ(  2017و 1990الفرق بني النمو املالحظ واملتوقع يف منطقة الدراسة حسب االجتاهات ما بني  :4اجلدول 

اجلنوب  اجلنوب الشرقي اجلنوب املراحل الزمنية
 الغريب

الشمال  الشمال الشرقي الشمال الشرق
 الغريب

 الغرب

2000-1990 0,75 5,72 -5,04 0,00 0,00 0,00 -0,30 -1,12 
2017-2000 -0,75 -5,72 5,04 0,00 0,00 0,00 0,30 1,12 

 عمل الباحثاملصدر: 
 Pearson’s chi-square اختبار مربع كاي    .3

للنمو  The Degree of Freedomيتم استخدام مربع كاي من أجل حساب درجة احلرية 
ة. وتؤشر درجة احلرية للنمو احلضري إىل االستدامة أو الدراسة يف اجتاهات وفرتات زمنية خمتلف احلضري ملنطقة

النمو احلضري، إذ تدل درجة احلرية العالية على أن العمليات اإلقليمية للنمو احلضري غري  عدم االستدامة يف
راسة ابلكامل ولكل اجتاه من . وميكن حساب درجة احلرية ملنطقة الد(7، صفحة 2016)ميالد ابوراس،  متوازنة

 (Mohsen Dadras, 2015, p. 43)  خالل املعادلة التالية  

 
where, X2 i is the degree-of-freedom for the i-th temporal span, while Mj is the 
observed built-up area in the j-th column for a specific row, ME j is the expected 
built-up area in the j-th column for a specific row. Hence, with a change in j 
(column) by i (row), and m (number of columns) by n (number of rows) 

متوازن أو  ( ميكننا أن نالحظ أن النمو العمراين يف منطقة الدراسة بشكل عام غري5من خالل اجلدول )
، فارتفاع درجة احلرية ال تعين انتشار املساحة املستعملة أو 2017و1990مستدام يف الفرتة ما بني  غري

منطقة معينة، بل تعين أن النمو العمراين غري متوازن جماليا من فرتة زمنية ألخرى أو من مكان آلخر  اندماجها يف
 (Ren, 2013, p. 43)اجملال   يف نفس

 2017و 1990درجة احلرية للنمو احلضري ما بني 5  اجلدول 
Freedom(𝒙𝒊 𝟐) املراحل الزمنية درجة احلرية     

2000-1990 5,1 
2017-2000 2,6 

 املصدر: عمل الباحث
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غريب لوالية ( أن التوسع العمراين يف اجلنوب الشرقي واجلنوب ال6 وميكننا أن نالحظ من خالل )اجلدول
السيب غري متماسك وغري متوازن، وحيتاج إىل سياسات حضرية مستدامة مستعجلة إلعادة ترتيب منط النمو يف 
هذا االجتاه. يف حني أن مناطق الشمال والشمال الشرقي والغريب والشرق سجلت أقل القيم من حيث درجة 

حلرية للتوسع العمراين يف التخطيط املستقبلي لتنمية احلرية. وبشكل عام، ميكننا أن نستفيد من معرفة قيم درجة ا
، 2016)ميالد ابوراس،  .حضرية مستدامة ومتوازنة متماسكة أتخذ يف االعتبار استدامة استخدامات األراضي

 (8صفحة 
 : درجة احلرية للتوسع العمراين حسب االجتاهات6اجلدول 

 اجلنوب االجتاهات
اجلنوب 
 الشرقي

اجلنوب 
 الشمال الشرق الغريب

الشمال 
 الشرقي

الشمال 
 الغرب الغريب

Freedom(𝒙𝒊 𝟐) درجة  
 0,32 0,33 0,01 0,00 0,00 2,83 4,20 0,05 احلرية

 عمل الباحثاملصدر: 
 Urban Expansion Intensity Indexمؤشر كثافة التوسع العمراين  .4

ما. وتسمى هذه  ين لتحليل اختالفات االمتداد املكاين الكمي ملنطقةُيستعمل مؤشر كثافة التوسع العمرا
تفضيل النمو احلضري يف  الظاهرة تفضيل النمو احلضري. وميكن أن يستعمل مؤشر كثافة التوسع العمراين ملعرفة

فة تغري التوسعات احلضرية، ويقارن سرعة أو كثا فرتة معينة، وهو يعكس االجتاه املستقبلي احملتمل وإمكانيات
 خمتلفة. استعمال األراضي احلضرية يف فرتات زمنية

منو  0،59اىل  0،28منو بطيء، من  0،28إىل  0مؤشر كثافة التوسع العمراين كالتايل: من  وُيصنف
منو عايل السرعة،  1،92إىل  1،05منو متوسط السرعة، من  1،05إىل  0،59السرعة، من  منخفض
م احتساب مؤشر كثافة التوسع العمراين لكل اجتاه ولكل فرتة زمنية بتطبيق السرعة جدا. ويت منو عايل <1،92

 (Ren, 2013, p. 173)  املعادلة اآلتية:

 
 Where, 𝑈𝐸𝐼𝑖𝑡shows the annual average expansion intensity index of i-th spatial 
direction during the specific time t; 𝑈𝐿𝐴𝑖,𝑎 and 𝑈𝐿𝐴𝑖,𝑏 show the starting and 
ending the built-up area of i-th spatial direction; 𝑇𝐿𝐴𝑖show the total land area of i-
th spatial direction. 
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( يف املرحلة 7ميكننا أن نالحظ من خالل اجملموع الكلي لقيم مؤشر كثافة التوسع العمراين يف )اجلدول 
، وهذا يؤشر حلدوث منو عمراين متوسط السرعة يف منطقة 0،84أن القيمة بلغت  2017 -2000الزمنية 

الدراسة، وهو ما يؤكد نتائج درجة احلرية للنمو احلضري اليت تثبت أبن النمو العمراين يف الوالية غري متوازن وغري 
 فتشرب إىل بطء النمو العمراين. 2000و 2017نية ما بني مستدام، بينما القيمة اليت سجلت يف املرحلة الزم

 2017و 1990: مؤشر كثافة التوسع العمراين ما بني 7اجلدول 
سعمؤشر كثافة التو  املراحل الزمنية  

2000-1990 0 
2017-2000 0,84 

 املصدر: عمل الباحث 
VII.     اخلامتة 

الصناعية من االجتاهات احلديثة واملعاصرة يف تعد دراسة ظاهرة التوسع العمراين ابستخدام صور األقمار 
العديد من دول العا،، حيث تعترب ميزة املراقبة وحتري التغريات يف اجملال بشكل دوري ومستمر، مصدرا هاما 
للحصول على املعلومات العمرانية واحلضرية، وأداة مهمة للتخطيط العمراين؛ حيث ميكن ملخططي املدن وصانعي 

وا بعني االعتبار التقنيات احلديثة مثل نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد عند دراسة القرار أن أيخذ
 ظاهرة التوسع العمراين من أجل وضع سياسات حضرية مستقبلية. 

لقد شهدت والية السيب خالل الثالثة عقود األخرية تغريًا كبريًا يف استخدامات األرض داخل املنطقة 
زاد من كثافة النشاط البشري. وقد أدى هذا النمو املتزايد إىل توسع مساحة والية السيب احلضرية، وهو ما 

العمرانية يف املناطق السكنية والتجارية والصناعية واخلدمية. ونتيجة لتلك الزايدة السكانية ظهرت خمططات عمرانية 
 قي. جديدة تتجه حنو أطراف املدينة، وخصوصا حنو اجتاه اجلنوب واجلنوب الشر 

من خالل النتائج ميكن أن نشري إىل أن والية السيب شهدت تغيريات كبرية يف شكل وأمناط ومساحات 
املنطقة احلضرية يف مجيع االجتاهات املكانية. كما أكدت نتائج اختبار مربع كاي على أن النمو العمراين يف منطقة 

ت نتائج مؤشر كثافة التوسع العمراين أن الوالية الدراسة غري متوازن وغري مستدام وغري متماسك. وبدورها أثبت
 شهدت منوا متوسطا يف مجيع الفرتات ويف مجيع االجتاهات.

إن هذه النتائج تؤكد على احلاجة املاسة والعاجلة إىل خلق سياسات حضرية مستدامة وفعالة للحد من  
 خدامات األراضي ابلوالية.االنتشار السريع هلذه الظاهرة واليت تؤثر بشكل كبري على استدامة است
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افية في املساعدة على اختيار املجال األنسب لوضع  دور نظم املعلومات الجغر

 التجهيزات التعليمية والصحية بمدينة الجديدة
The role of GIS in helping to choose the most appropriate field for the 

development of educational and health equipment in the city of El 

Jadida 

 2احلسني مغراين 1امساعيل خياطي، 1وديع مدهوم، 1عبد الوهاب خنوس،
   abdelouahabkhannouss@gmail.comجامعة شعيب الدكايل، املغرب،  1

madhoumouadia@gmail.com smailkhyati@yahoo.fr 
 l.maghrani@uiz.ac.maرب، جامعة ابن زهر، املغ 2

 
 : ملخص

نسمة سنة  20000نية وجمالية منذ بداية القرن املاضي، حيث انتقل عدد سكاهنا من تعرف مدينة اجلديدة دينامية سكا
بعد أن كانت يف حدود  2018هكتارا سنة  544، يف حني جتاوزت املساحة املبنية 2014نسمة سنة  194934إىل  1900

اتيجية استباقية، سواء تعلق األمر .  تفرض هذه الوضعية على املهتمني ابلشأن احمللي للمدينة وضع اسرت 1943هكتارا سنة  80
ابخلدمات التعليمية اخلاصة والعمومية أو اخلدمات الصحية. لذلك، وانطالقا مما تتيحه نظم املعلومات اجلغرافية من إمكانيات يف هذا 

 التعليمية والصحية. الصدد، قمنا بتوقع اجملاالت األفضل لتوطني اخلدمات
هكتارا كمجال  694حسب نوع التجهيزات، فبالنسبة للتعليم سجلنا مساحة تقارب جاءت نتائج هذه العملية متباينة 

هكتار مهت حىت  1550مناسب لوضع املؤسسات التعليمية، بينما وصلت املساحة املناسبة لتوطني املؤسسات الصحية حوايل 
 اجملاالت اليت من احملتمل أن يشملها تصميم التهيئة املرتقب.

 علومات اجلغرافية، اجملال األنسب، الدينامية اجملالية، الدينامية السكانية، مدينة اجلديدة.نظم امل كلمات مفاتيح:
Abstract: 

Since the beginning of the last century, the city of El Jadida has experienced demographic 

and spatial dynamism, its population increased from 20000 inhabitants in 1900 to 194934 

inhabitants in 2014, while the built surface exceeded 544.25 hectares in 2018, so that it was only 

80 hectares in 1943. This situation obliges the local actors to develop a planned strategy in order to 

install the private and public school equipments, as well as the sanitary equipments. This is why, 

and on the basis of the possibilities offered by geographic information systems in this regard, we 

have anticipated the best areas for locating such equipment. 

The results of this process varied depending on the type of equipment. Regarding 

education, we registered an area of about 694 hectares as a suitable area for the installation of 

educational institutions, while the suitable area for the installation of health institutions reached 

about 1550 hectares, including areas likely to be covered by the future development plan. 

Keywords: Geographic information systems, the most appropriate field, spatial dynamics, 

population dynamics, the city of El Jadida. 
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 مقدمة
 املالءمة تقييم إنتشكل املالءمة اجملالية لوضع التجهيزات إحدى التقنيات املهمة لتخطيط أفضل للمدينة. 

 وجلميع األرض استعماالت أنواع اجملال ملختلف يف املتاحة لإلمكاانت تقدير عملية جوهرها يف املكانية، هي
اليت  املوارد تقييم خالل من منطقية قاعدة على يرتكز أن جيب األرض استعماالت ختطيط أن إذ املوجودة، البدائل

 تقدمه الذي ابألداء التنبؤ خالله من يتم إذ األرض، استعمال كيفية لتخطيط فهي وسيلة يتوفر عليها اجملال،
 لألرض. استعمال كل من املتوقعة واالكراهات اإلمكاانت خالل من األرض

 مراعاة مع والكامنة، الفعلية الناحية من لألرض األفضل مالاالستع حتديد هو التقييم عملية من اهلدف إن
 كل من املرتتبة اآلاثر عن وكمية( )نوعية مكانية معلومات يوفر كما أنه املدينة، يف املختلفة املناطق بني الرتابط

 عمله. ومتطلبات فيه االستدامة وإمكانية استعمال
تعليمية والصحية، ألمهيتها ابلنسبة لساكنة املدينة سنقوم يف هذه املقالة ابلرتكيز على التجهيزات ال

 واجملاالت اجملاورة هلا، ومن جهة اثنية للنقص احلاصل فيها كما متت اإلشارة إىل ذلك يف الفصل السابق.
 إشكالية البحث .1

 سريعا، حيث انتقلت مساحتها حضرايتعترب مدينة اجلديدة من املدن املغربية الساحلية اليت عرفت توسعا 
 2018هكتارا سنة  544إىل  (1/10000مبقياس  1916)تصميم هتيئة  1916هكتارا سنة 14من ملبنية ا
 (.1)اخلريطة رقم  ( 2018محليل صور األقمار االصطناعية )
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 : مراحل التوسع احلضري ملدينة اجلديدة1خريطة 

 
واألقمار  1991جوية لسنة  ، وصور1984، 1942، وتصميم حضري 1916املصدر: ابالعتماد على تصميم التهيئة 

 2018و 2009و 2003االصطناعية 
ساهم التزايد السكاين والتوسع اجملايل ملدينة اجلديدة يف عدم قدرة هذه األخرية على تغطية جل جماهلا 

سنقوم يف هذه الورقة العلمية بوضع توقع للمجاالت األنسب لوضع هذه بتجهيزات التعليمية والصحية، 
 التجهيزات.
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 جية املعتمدةاملنه .2
تبقى املنهجية املعتمدة يف هذا العمل من أجل اختيار اجملاالت األنسب لوضع التجهيزات التعليمية 
والصحية، مرتبطة خبصوصية املدينة من جهة وتوجهات سياسة إعداد الرتاب الوطين من جهة اثنية )نقصد هنا 

ور(، وكانت أوىل اخلطوات امليدانية توطني جل املؤسسات بعض املشاريع الكربى املهداة ملدينة اجلديدة وجماهلا اجملا
 .(GPSالتعليمية والصحية بنوعيها العمومية واخلاصة، ابستخدام نظام التموقع العاملي )

 : معيار التباعد ما بني التجهيزات التعليمية بنوعيها العمومية واخلاصة1الشكل رقم  

 ArcGis 10.5املصدر: العمل امليداين وبرانمج 
لذلك سنحاول إبراز أمهية هذه الوسيلة يف االختيار األنسب لوضع التجهيزات التعليمية والصحية، 

، وقد ركزان يف دراستنا على بعض (300، ص 2020بوجي بالل، معتمدين يف ذلك على دراسات األكادميية )
 املعايري وهي:

 البعد عن احملاور الكربى للطرق والشوارع؛ -
 الكثافة السكانية؛ -
 قرب من خطوط النقل احلضري؛ال -
 التباعد ما بني كل صنف من التجهيزات؛ -
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 خريطة استعمال الرتبة من أجل اختيار اجملاالت الفارغة؛ -
طبوغرافية اجملال: حيث أن هذا املعيار ، تعطى له نسبة كبرية، وذلك راجع ابألساس إىل وجود  -

 احندارات ضعيفة.
 تبقى قابلة للتغيري حسب خصائص كل جمال، وأبن هذا العمل كما جيب اإلشارة هنا إىل أن هذه املعايري

يروم مساعدة على حتديد اجملاالت املناسبة لوضع التجهيزات التعليمية والصحية، وقد مت اختيار جمال حدود 
 تصميم هتيئة املرتقب من أجل توقع اجملاالت املناسبة. 

معيار، وختتلف قيم هذه األوزان حسب أمهية  إعطاء قيمة لكل لتحديد أمهية كل معيار على اآلخر، مت 
 Ministère)كل معيار، وأيضا حسب املرجع الذي يعتمده املغرب يف وضع التجهيزات داخل تصاميم التهيئة 

de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire Direction de l’Urbanisme, 
(2016),  P 23-37)وقد مت حتديد األوزان ابعتماد ، ( مقياسCramér's V)  ( يعترب مقياًسا لالرتباط

ومت استعماهلا من  Pearson. ويستند على مربع كاي 1و  0بني متغريين امسيني، مما يعطي قيمة بني 
 على الشكل التايل: (،1946الذي توصل إليها يف سنة  Harald Cramérطرف 

 : محديد أوزان املعايري1اجلدول رقم 
 الوزن املعيار

 0,16724101 عن احملاور الكربى للطرق والشوارع البعد
 0,19734008 الكثافة السكانية

 0,16503338 القرب من خطوط النقل احلضري.
 0,18269438 التباعد ما بني كل صنف من التجهيزات

 0,24267715 خريطة استغالل األرض من أجل اختيار اجملاالت الفارغة.
 0,045014 طبوغرافية )االحندارات(

 (Cramér's Vاملصدر: عمل الباحث ابالعتماد على مقياس )
 نتائج الدراسة .3

 املالءمة اجملالية إلنشاء املؤسسات التعليمية .1.3
تتسم مدينة اجلديدة بتباين انتشار مؤسساهتا التعليمية بني املدارس العمومية واخلاصة، ويرجع ذلك إىل 

التخطيط املسبق لذلك، إذ جند أن املراكز واملعاهد اخلاصة االختيار غري املناسب إلنشاء هذه املؤسسات وغياب 
 تنتشر يف وسط املدينة، بينما تنتشر الكليات واملدارس العليا يف هوامش املدينة يف اجتاه الدار البيضاء.
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 : اجتاه توزيع املؤسسات التعليمية مبدينة اجلديدة2خريطة رقم 

 2016لعمل امليداين صيف وا 2016املصدر: صور األقمار االصطناعية سنة 
يتضح من خالل النتائج املتوصل إليها أن اجملاالت القابلة إلنشاء التجهيزات التعليمية، وفقا للمعايري 
املستعملة، ختتلف داخل اجملال احلضري ملدينة اجلديدة، إذ جندها ترتكز خارج املدار احلضري ابملنطقة اليت 

 هكتار. 694ة تقدر حبوايل سيشغلها التصميم احلضري املرتقب مبساح
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 : املالءمة اجملالية إلنشاء التجهيزات التعليمية3اخلريطة رقم 

 
 2016والعمل امليداين صيف  2016املصدر: صور االقمار االصطناعية سنة 

عند تطبيق أسلوب املالءمة اجملالية، وجدان أن أنسب األمراكن إلقامرة املؤسسات التعليمية يف مدينة 
رتكز بكل من األراضي التابعة جلماعة احلوزية ابلقرب من الطريق السيار، وجبماعة موالي عبد هللا، اجلديدة، ت

حيث تتوفر على جماالت بورية، وبذلك فإن أنسب املواقع توجد خارج املدار احلضري، إذ تغيب مؤسسات 
 ئة املرتقب.التعليمية ابستثناء مؤسسة التكين اليت توجد يف جمال الذي سيشغله تصميم التهي
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 ملالءمة اجملالية إلنشاء املراكز الصحيةا .2.3
تتوفر مدينة اجلديدة على جتهيزات صحية جتمع ما بني مراكز صحية واملستشفى الكبري حممد اخلامس، 

 ابإلضافة إىل العيادات اخلاصة، لكن ما يهمنا حنن هنا هو دراسة املراكز الصحية وتوزيعها داخل مدينة اجلديدة.
 2018: التوزيع اجملايل للمراكز الصحية حسب األطر واملستفيدين سنة 4قم اخلريطة ر 

 
 ، ومعطيات املندوبية اإلقليمية للصحة ابجلديدة2016املصدر: العمل امليداين صيف 
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من خالل اخلريطة السابقة يتضح لنا أن املراكز الصحية ترتكز يف األحياء القدمية، وجندها تقدم خدمات 
اكنة األحياء البعيدة، مع تسجيل تباين بني هذه املراكز. ولتبيان هذا التباين نرصد هنا ابلتفصيل لعدد كبري من س

 كل مركز على حدة:
، يشتغل داخله ثالث 1948املركز الصحي احلضري ابن املهاجر: يعترب أقدم مركز ابملدينة، أنشئ سنة  -

نسمة  31015حوايل  2009، كان يستفيد من خدماته سنة 2009أطباء وثالثة ممرضني منذ 
 (؛2019املندوبية اإلقليمية للصحة مبدينة اجلديدة، )نسمة  35186وارتفع العدد إىل 

سنة  37670، وسجل استفادة 1957املركز الصحي احلضري درب غلف: ظهر هذا املركز سنة  -
نسمة. ويسهر على تقدمي اخلدمات  35205تراجع هذا العدد إىل  2018، لكن خالل سنة 2009

املندوبية )ممرضني  5شخصا لكل طبيب، هذا ابإلضافة إىل  17602الصحية طبيبان، أي مبعدل 
 (؛2019االقليمية للصحة مبدينة اجلديدة، 

 8أربع أطباء و 2018، ويشتغل به إىل حدود 1970املركز الصحي احلضري سيدي حيىي: أنشئ سنة  -
ية اإلقليمية للصحة مبدينة اجلديدة، املندوب)نسمة  53259ممرضني، ويستفيد من خدماته حوايل 

 (؛2019
، ويعرف تزايدا يف عدد 1974املركز الصحي احلضري درب الكباص: بدأ االشتغال هبذا املركز سنة  -

، 2018نسمة سنة  43055إىل  2009سنة  37786املستفيدين من خدماته، إذ انتقل من 
املندوبية اإلقليمية ) 2009نة ممرضني منذ س 4أطباء و 3ويسهر على تقدمي خدماته الصحية 

 (؛2019للصحة مبدينة اجلديدة، 
، 2003املركز الصحي احلضري السعادة: يعد من املراكز اجلديدة ابملقارنة مع األخرى، فقد أنشئ سنة  -

املندوبية )نسمة  52707أطر )طبيبان وأربعة ممرضني( يسهرون على تطبيب حوايل  6ويشتغل به 
 (.2019اجلديدة،  اإلقليمية للصحة مبدينة
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 2018: توزيع املستفيدين واألطر حسب املراكز الصحية مبدينة اجلديدة سنة 5اخلريطة رقم 

 
 املصدر: املندوبية اإلقليمية للصحة مبدينة اجلديدة

من أجل إجناز خريطة اجملال األنسب لوضع املراكز الصحية، قمنا بتحضري املعطيات الالزمة كخريطة 
 وخريطة املسافة الفاصلة بني املراكز الصحية كما يوضح الشكل املوايل.استعمال اجملال، 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

114 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : معيار مسافة فاصلة بني املراكز الصحية2الشكل رقم 

 
 2018و 2016املصدر: العمل امليداين صيف 

ابالضافة إىل ذلك، قمنا إبجناز خرائط القرب من خطوط النقل العمومي ملا هلا من أمهية يف التنقل إىل 
ملراكز، ابإلضافة إىل خريطة الكثافة السكانية اليت تعترب ضرورية لكون اجملاالت اليت تعرف كثافة مرتفعة هذه ا

تقتضي وجود مركز صحي. غري أن ما سجلناه من خالل ما سبق حتليله، هو غياب هذا املعيار يف عملية إنشاء 
 املراكز الصحية.

بنفس أوزان املعايري اليت مت االعتماد عليها يف مالءمة أما فيما خيص أوزان املعايري، فقد مت االحتفاظ 
 اخلدمات التعليمية.
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 : املالءمة اجملالية للخدمات الصحية 6اخلريطة رقم 

 
 2018و 2016املصدر: العمل امليداين صيف 

لقد توصلنا من خالل هذه املالءمة إىل حتديد اجملاالت األنسب لوضع املراكز الصحية، حيث تقدر 
هكتارا، يرتكز أغلبها ابجلهة الشرقية واجلنوبية للمدينة، حيث تعرف هذه اجملاالت غيااب  1550حبوايل  املساحة

اتما للمراكز الصحة، وتتوطن هبذه اجملاالت دواوير عشوائية تضطر ساكنتها إىل التنقل حنو املركز الصحي لسيدي 
 حيىي.
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 خامتة:
دام نظم املعلومات اجلغرافية يف وضع سياسات حضرية تؤكد هذه النتائج على احلاجة املاسة إىل استخ

مستدامة وفعالة للتحكم يف مسارات النمو احلضري غري املنضبط، واليت تؤثر بشكل كبري على استدامة 
 استخدامات األراضي ابملنطقة، كما أن هلا أتثريات الكبرية على اخلدمات بكل أنواعها.

لومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ومناذج التوقع أصبحت إن استخدام التقنيات احلديثة كنظم املع
 ضرورية يف ختطيط املدن ذات النمو السريع.

فمن خالل هذا العمل نؤكد على الدور الفعال هلذه التقنيات يف وضع التجهيزات الضرورية ابجملاالت اليت 
وضع تصاميم التهيئة احلضرية بشكل تعرف نقصا كبريا، وتشهد كثافة سكانية مرتفعة، إضافة إىل املساعدة يف 

 جيعلها تستجيب ملتطلبات الساكنة.
 بيبليوغرافيا

 ( 2016أمرية رجب حممد حسن:)  اخلدمات الصحية يف مركز الزقازيق دراسة جغرافية ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية
 واالستشعار من بعد، رسالة ماجستري جبامعة بنها، مصر.

  ،نظم املعلومات اجلغرافية  (:2012أبو بكر حممد حسني، حلمي حممود ايسر عبد احلميد، )برمهنب بن ايسني سامي
 Enterpriseاملؤسسية كأداة فاعلة يف دعم واختاذ القرارات املكانية تطبيق إنشاء قاعدة بياانت جغرافية مؤسسية 

Geo_DataBase .للمخطط اإلقليمي ملنطقة مكة، السعودية 

 ( 2020بوجي بالل:) حالة  -ينة املركزية واجملاالت احمليطة هبا: دور العالقات يف تشكيل وتطوير اجملموعات العمرانيةاملد
 أطروحة دكتوراه يف اجلغرافية، كلية عبد املالك السعدي، تطوان، املغرب. اجملموعة الناضورية،

 ( 2012مجعة داود حممد:) كة املكرمة، السعودية.أسس التحليل املكاين يف إطار نظم املعلومات اجلغرافية، م 

 ( 2018خنوس عبد الوهاب:) أعمال الندوة الدولية "إعادة دور النقل يف حتول اجملال البيحضري ملدينة اجلديدة ،
، اجمللد 2015أكتوبر 30و 29تشكيل وتنمية اجملاالت البيحضرية حبوض البحر األبيض املتوسط: رؤى متقاطعة" يومي 

اعيل خياطي، منشورات خمترب "إعادة تشكيل اجملال والتنمية املستدامة"، كلية اآلداب األول، تنسيق حسن العباسي وامس
 والعلوم اإلنسانية، اجلديدة، املغرب.

 ( 2020خنوس عبد الوهاب:) أطروحة دكتوراه يف اجلغرافية، كلية ، الدينامية احلضرية مبدينة اجلديدة: مقاربة خرائطية
 ، املغرب.االداب والعلوم االنسانية، اجلديدة
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 ( 2019خنوس عبد الوهاب وخياطي امساعيل:) الدينامية احلضرية مبدينة اجلديدة: أي دور للمجالس البلدية املنتخبة .
 5و 4أعمال األايم الدراسية الثالثة للطلبة الدكاترة اجلغرافيني "قضااي جغرافية يف تدبري املوارد وإعادة تشكيل اجملال" يومي 

 ترب "إعادة تشكيل اجملال والتنمية املستدامة"، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلديدة، املغرب.، منشورات خم2018ماي 

 ( 2018خنوس عبد الوهاب، حاضريي خاليد:)  دراسة كرطوغرافية للسكن واخلدمات العمومية، ابلدواوير اجملاورة ملدينة
لبة الدكاترة اجلغرافيني "قضااي جغرافية يف تدبري املوارد وإعادة أعمال األايم الدراسية األوىل للط، اجلديدة حالة دوار بوعلي

، تنسيق عبد اللطيف مجال، منشورات خمترب "إعادة تشكيل اجملال والتنمية 2015ماي  16و 15تشكيل اجملال" يومي 
 .املستدامة"، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلديدة، املغرب

 دور نظم املعلومات اجلغرافية يف تقييم خمططات (: 2019إمساعيل، ) اطيوديع، خي عبد الوهاب، مدهوم خنوس
احلكامة الرتابية وأدوات تدبري ”أعمال الندوة الوطنية ، ‘منوذجا' 2019 – 2009التهيئة''تصميم التهيئة ملدينة اجلديدة 

  اإلنسانية، وجدة، املغرب.احلميد مزغاب، منشورات كلية اآلداب والعلوم  ، تنسيق عبد2019نونرب  23اجملال" يوم 

 ( 2018خياطي امساعيل:) ،أعمال  انتشار التمدين وتطور السكن غري الالئق ابجملال اجملاور ملدينة اجلديدة، أي عالقة
 30و 29الندوة الدولية "إعادة تشكيل وتنمية اجملاالت البيحضرية حبوض البحر األبيض املتوسط: رؤى متقاطعة" يومي 

لد االول، تنسيق حسن العباسي وامساعيل خياطي، منشورات خمترب "إعادة تشكيل اجملال والتنمية ، اجمل2015أكتوبر
 املستدامة"، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلديدة، املغرب.

 Caloz R. et Collet C. (2011), Analyse spatiale de l'information géographique, PPUR 

Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, Suisse. 

 Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Direction de 

l’Urbanisme, (2016): Référentiel de programmation des équipements publics et 

privés d’intérêt général, Maroc. 
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افية: دراسة املجال الحضري باستعما  ل نظم املعلومات الجغر

 حالة التدبير املجالي ملقاطعة موالي رشيد بالدار البيضاء
Study the urban space using GIS: The status of spatial management of 

Moulay Rachid municipality in Casablanca 
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 :ملخص

ا اهتمت اجلغرافية النقدية واجلغرافية اإلنسية خالل مثانينات القرن املاضي بتنويع مستوايت املقاربة اجملالية وعناصر التفسرري، انطالقر
مفاهيم جماليرة مرن قبيرل: اجملرال املخطرط، اجملرال املردرك، اجملرال املعراش،  من األبعاد االجتماعية والتمثالت، وقد وظفت من أجل ذلك

حتراول هرذه الورقرة البحثيرة تشررخيص واقرع تردبري اجملرال املبرين ابلردار البيضرراء  إذ تتخرذ هرذه املفراهيم مرن اإلنسران حمرور الدراسررة اجملاليرة.
مررن خررالل الوقرروف علررى اجملررال املخطررط ملعرفررة تصررور السررلطة  حالررة مقاطعررة مرروالي رشرريد ابسررتثمار نظررم املعلومررات اجلغرافيررة، وذلررك

التخطيطيرررة، مث اإلشرررارة إىل اجملرررال املررردرك ابعتبررراره جمررراال يدركررره الفررررد يف حياتررره اليوميرررة املعاشرررة ويف تنقالتررره، علرررى أسررراس أن خنصرررص 
 له الدولة، وبني ما ترغب فيه الساكنة. املرحلة األخرية للحديث عن اجملال املعاش، الذي سنحدد من خالله التعارض بني ما ختطط 

 اجملال املخطط؛ اجملال املدرك؛ اجملال املعاش؛ التخطيط احلضري؛ التدبري. الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

During the eighties of the last century, critical geography and humanistic geography focused 

on diversifying the levels of the spatial approach and the elements of interpretation, based on 

social dimensions and representations, and for this spatial concepts such as: Space designed, 

Perceived space, Lived space. This research paper attempts to diagnose the reality of managing the 

built space in Casablanca, the case of the Moulay Rachid municipality using the GIS, by 

examining the Space designed to know the perception of the planning authority, then referring to 

the perceived space as an area that the individual perceives in his daily living life and his 

movements, in the last, we will talking about the Lived space, through which we will determine 

the conflict between what the authority plans and what the population desires. 

Keywords: Space designed; Perceived space; Lived space; Urban planning; The management. 
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 مقدمة .1
 السياق العام 1.1

شرركلت سررنوات السررتينات والسرربعينات ابلنسرربة للجغرافيررا فرررتة حتررول منهجرري وفكررري، إذ أدت التطررورات 
اليت شهدها العا، إىل حتيني االهتمامات البحثية، وجعلها تنصب حول إشكاالت العصرر السوسريوجمالية، فظهررت 

ينها، تلك الريت ترتكرز علرى التمرثالت الرمزيرة للمجرال مفاهيم مستحدثة على جدول أعمال حبث اجلغرافيني. من ب
 واألماكن. 

ظهررر املوضرروع يف السرربعينيات، وتطررور أكثررر يف الثمانينيررات، وأصرربح موضرروًعا للجغرافيررة املعاصرررة النقديررة 
ال اجملرال املخطرط واجملرال املردرك واجملرو واإلنسية، واليت وظفت من أجل ذلك حقال دالليا متنوعا من قبيل: التمثرل 

املمثل واجملال املتخيل واجملال املعاش... وذلك من أجل الوقوف على اجملال الذي ختطط له الدولة )اجملال املخطط 
أو املصررمم( واجملررال الررذي ترغررب فيرره السرراكنة )اجملررال املعرراش(، وهرري إشرركاليات أساسررية تنرردرج يف اإلطررار العررام 

 للتدبري اجملايل.  
تمع البيضاوي من اجملتمعات اليت قامت بتأسيس جماهلا املعاش املتميز ابلتفرد أتسيسا على ذلك، يعترب اجمل 

والتنوع والتناقض؛ فهو مرن اجملتمعرات الريت عررف جماهلرا اجلغررايف عردة تعرديالت، والريت عرربت عرن رفضرها لتصراميم 
اصررة، كمررا يعترررب مررن التهيئررة وللمخططررات املديريررة. فقررد أنشررأ لنفسرره جمرراال يناسررب تصرروراته ومتثالترره ومصرراحله اخل

اجملتمعرات الرريت مررازال خمياهلررا حبرريس رغبررات جماليررة نفسررية، وفررق خصوصررية الطبقررات االجتماعيررة، األصررل اجلغرررايف 
 والوضعية السوسيواقتصادية واخلصوصيات الثقافية واجملالية. 

 اإلشكالية 2.1
ملنظمة للمجال احلضري، كمرا يالحظ اليوم أن جزءا من الساكنة البيضاوية قام بتحرير نفسه من القوانني ا

 l’espace conçuهررو الشررأن يف مقاطعررة مرروالي رشرريد، وعرررب عررن ذلررك مررن خررالل رفضرره اجملررال املخطررط 
ة الررريت غرررريت املشرررهد يررر)تصررراميم التهيئرررة(. ويظهرررر هرررذا مرررن خرررالل مالحظرررة بعرررض املتغرررريات الالحضررررية والالثقاف

 احلضري للمدينة. 
مرراكن حسررب املخيلررة، والتمرررد علررى اجملررال العررام )اجملررال املرردرك( فقررد ترتررب عررن اسررتغالل املسرراحات واأل

ابلتغيري والتعديل، بعد حترير املبادرة يف البناء واملؤسسة على مبدأ الربح واملنفعة وتبادل املصاحل... أبن جعرل اجملرال 
ث عررن إعررادة إنترراج اجملررال وهررذا مررا جيعلنررا نتحررداحلضررري للمدينررة يتسررم بثنائيررة العقالنيررة والتلقائيررة يف االسررتغالل. 

La reproduction de l’espace    ابملقاطعررة املدروسررة انطالقررا ممررا هررو جغرررايف ثقررايف ذايت، عرروض
 انطالقا مما هو سياسي واقتصادي.  La production de l’espaceاحلديث عن إنتاج اجملال
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سرراؤل اإلشرركايل اآليت: "مررا مرردى انطالقررا مررن هررذه املقاربررة، سررتحاول هررذه الورقررة البحثيررة اإلجابررة عررن الت
توافررق وانسررجام ومالئمررة اجملررال املعرراش )جمررال الرغبررات واحلاجيررات اجملاليررة للسرركان( مررع اجملررال املخطررط )تصرراميم 
التهيئررة( ملقاطعررة مرروالي رشرريد يف ظررل تبرراين اخلصوصرريات اجملاليررة واالجتماعيررة واالقتصررادية، واخررتالف التمررثالت 

 ملمارسات السلوكية واجملالية والثقافية اليومية واخلصوصيات احمللية للساكنة؟"االجتماعية وتعدد أمناط ا
 فرضيات الدراسة   3.1

وضعت هذه الدراسة فرضية للربهنة العلمية، مفادها أن اجملال املعراش )جمرال الرغبرات( خيتلرف يف التصرور  
ع اجملررال املرردرك واملخطررط، كمررا والتمثررل، حسررب جمموعررة مررن احملررددات واملتغررريات املتحكمررة يف عرردم انسررجامه مرر

 تفرتض هذه الدراسة وجود تعارض بني ما ختطط له الدولة وبني ما ترغب فيه الساكنة.
 منهجية الدراسة .2

حاولنررررا خررررالل هرررررذه الدراسررررة القيرررررام بتحرررررايت إثنوغرافيرررررة ميدانيررررة بغيرررررة التحقررررق مرررررن املعلومررررة، وحاولنرررررا 
اركة. وقررد اعتمرردان يف البدايررة علررى بيبليوغرافيررة متنوعررة قصررد استخالصررها بطريقررة تقصرري احلقررائق ابملالحظررة املشرر

 التقعيد النظري للموضوع، وأتطريه نظراي. 
 687اعتمررردت الدراسرررة عينرررة متثيليرررة، بلغرررت ابجملرررال املعررراش )جمرررال الرغبرررات واحلاجيرررات اجملاليرررة( حررروايل 

ء أو علرررى شررركل خررررائط صرررماء. مبحرررواث ومبحوثرررة، حيرررث طلرررب مرررنهم حترررديث حاجيررراهتم اجملاليرررة يف أوراق بيضرررا
وألجرل تفريرغ مررا مت التوصرل إليرره، وظفنرا نظرم املعلومررات اجلغرافيرة يف تشررخيص واقرع اجملرال املخطررط واجملرال املرردرك 
واجملرررررررررررررررررال املعررررررررررررررررراش، إذ مترررررررررررررررررت االسرررررررررررررررررتعانة ابلعمرررررررررررررررررل الكرررررررررررررررررارطوغرايف مرررررررررررررررررن خرررررررررررررررررالل بعرررررررررررررررررض الرررررررررررررررررربامج 

ARCGIS,ERDASIMAGINE, SASPLANET,GOOGLE EARTH,).) 
 البحث يف الزمان واملكان موضوع  1.2

حاولنررا خررالل هررذه الدراسررة اختيررار منرروذج مررن مقاطعررات اهلررامش )مقاطعررة مرروالي رشرريد(، وقررد حصررران 
 . 2020و 2019األحباث امليدانية والتحرايت اإلثنوغرافية يف الفرتة الزمنية ما بني 
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 : توطني اجملال املدروس1خريطة رقم 

 
 sasplanet-shapefile marocاملصدر:                                                    

 اإلطار النظري للدراسة 2.2
تتعدد النظرايت اجملالية اهلادفة إىل حتليرل اجملرال احلضرري، وقرد حاولنرا تبرين نظريرة اجملرال املعراش عنرد أرمرون 

فحينمرا نتحردث عرن الفكرر اإلنسري يف . رايفرميون، ونظرية الثالثية اجملالية عند هنري لوفيرب بغية تقعيد الدراسة نظر
 Laاجلغرافيا، من الضروري استحضار مفاهيم هتتم هبذا الرباديغم اجلغرايف، كتلك اليت وظفها ارمون فرميون يف كتابه 

région, espace vécu   ويف جمموعرة مرن مؤلفاتره ومقاالتره، والريت أسرهمت يف التأسريس والتأصريل لدراسرة
بعرني االعتبرار حاجيرات ومترثالت اإلنسران يف اجملرال. فقرد ركرزت دراسراته علرى أمهيرة مفهروم  جغرافية بشررية، أتخرذ

 اجملال املعاش يف مقاربة التحوالت اجملالية واالجتماعية واالقتصادية اليت يعرفها العا،.
 مظاهر تعقد اجملال املخطط 3

يرة وواثئرق مرجعيرة لتنظريم اسرتعمال تردخل اإلدارة أبدوات منهجالتخطريط احلضرري مبثابرة إسررتاتيجية  يعترب
اجملال، وتقنرني أو حتديرد هرذا االسرتعمال لكرل منطقرة مرن منراطق املدينرة، وختصريص وظيفرة لكرل منره قصرد حتقيرق 
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(. فالدراسرررة 33، ص 1933تكامررل أجزائهرررا وانسرررجام أطرافهرررا وابلترررايل حسرررن تنظيمهرررا وتعمريهرررا. )البكريررروي، 
 وجه الدولة واملنصوص عليه يف تصاميم التهيئة واملخططات املديرية.اجملالية تقتضي أوال اإلشارة إىل ت

 تفاواتت ختطيط واثئق التعمري  1.3
بكونه جمراال مت التخطريط  -يف البداية  -  أو املصمم  l’espace conçuميكن تعريف اجملال املخطط 

البيانيرررة، وفرررق الرؤيرررة العامرررة لررره مرررن قبرررل املهندسرررني املعمررراريني واملخططرررني احلضرررريني بواسرررطة املخططرررات والرسررروم 
 Diلتصرور السرلطات العامررة. فهرو جمررال جمررد، نقيسره مررن خرالل اخلطررط، وهرو جمرال مفررروض علرى مسررتعمليه )

méo Guy  ،2014أحيررااًن جنررد عناصررر ومكرروانت يف اجملررال املخطررط، لكررن يف الواقررع جنررد مررا (41، ص .
  .خيالف ذلك

 وجررد يف أرض الواقررع، كرران مررن الررالزم إدراج تصررميم التهيئررةللوقرروف عنررد التفرراوت بررني مررا خيطررط لرره ومررا ي
اخلاص مبقاطعة موالي رشيد. يف البداية، وقصد حتقيق صورة متكاملة، انطلقت عملية الرصد من التصميم األخري 
قردير لوالية الدار البيضاء الكربى )التقسيم القدمي(، وأهم توجهاته املستقبلية اخلاصرة ابملقاطعرة، لت 2010 املديري

 مدى توافقه مع توجهات تصميم التهيئة، ابعتباره وسيلة لتنفيذ التوجه العام للمخطط التوجيهي.  
( إىل سرربعة معطيررات مسرراحية، وأربعررة معطيررات خطيررة. 2)اخلريطررة رقررم  2010يشررري املخطررط املررديري 

لضرارة، وختصريص مسراحات توضح املعطيات املساحية ختصيص املنطقرة اجلنوبيرة الشررقية للصرناعة واألنشرطة غرري ا
يف املنطقرة اجلنوبيرة للفضرراءات اخلضرراء واملنتزهررات واحلردائق العموميررة. ابإلضرافة إىل إدراج أقصررى جنروب املقاطعررة  
كمنطقررة إلعررادة التهيئررة. كمررا بررني املخطررط املررديري توزيررع الكثافررة السرركانية املسررتقبلية للمقاطعررة. أمررا املعطيررات 

قنرررراة خمصصررررة للمرررررتو، وخررررط لطريررررق رئيسررررية متوقعررررة، وأخرررررى للطرررررق الرئيسررررية اخلطيررررة، فتشررررري إىل وجررررود خررررط ل
 واملهيكلة. 
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 للدار البيضاء الكربى )التقسيم القدمي( : مقاطعة موالي رشيد حسب املخطط املديري التوجيهي2خريطة رقم 
 2010لسنة 

 
 إجناز: صاحل الدين زهلي     املصدر: املخطط املديري للدار البيضاء الكربى )التقسيم القدمي(. 

( إىل معطيررات أخرررى ال يتوافررق معظمهررا مررع مررا 3شررري تصررميم هتيئررة مقاطعررة مرروالي رشرريد )اخلريطررة رقررم ي
( معطيرررات مفصرررلة 2012جررراء بررره املخطرررط املرررديري؛ حيرررث يظهرررر تصرررميم التهيئرررة )تصرررميم هتيئرررة مررروالي رشررريد 

 سنوات( مثل:  10لتصاميم التهيئة )ودقيقة، يتوقع إجنازها خالل املدة الزمنية املخصصة 
 ختصيص أقصى الشرق لبناء قطب جامعي عمومي جديد. )غري وارد يف املخطط املديري(. -
 ختصيص مناطق جديدة للسكن املغريب العصري خاصة يف اجلنوب الشرقي.  -
 عدم إدراج أي مشاريع حضرية مكان السكن الصفيحي املتواجد يف وسط اجلنوب الشرقي. -
ت بدون حتديد نوعية استغالهلا، خصوصا املناطق اجلنوبية اليت مازالت تتوفر على رصيد عقراري ترك مساحا -

 مهم، مع ترك جمال السكن العشوائي قائما دون حتديد مصريه.
 منطقة كمجاالت خضراء، من خالل تعزيز مناطق قدمية وإدراج أخرى جديدة. 33ختصيص أكثر من  -
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 6إعررردادايت، أكثرررر مرررن  10مدرسرررة ابتدائيرررة، أكثرررر مرررن  14ر مرررن برجمرررة جتهيرررزات تعليميرررة جديررردة )أكثررر -
 اثنوايت أتهيلية، ملحقة جامعية جديدة، جتهيزان عموميان للتعليم(.

مراكز صحية، حوايل  10مالعب رايضية، حوايل  5مراكز اجتماعية، أكثر من  4جتهيزات عمومية أخرى ) -
دور الشرباب، حروايل  3أسرواق عموميرة،  5ي، حروايل مساجد، مركزان للتكوين املهين، مركز للدرك امللكر 7
 مراكز جتارية، مركز للوقاية املدنية، مركز للشرطة(. 7

توضرررح مقارنرررة توجهرررات املخطرررط املرررديري وتوجهرررات تصرررميم التهيئرررة وجرررود اختالفرررات وتباينرررات، حيرررث 
 حررني قلررص تصرررميم نسررجل مررثال توسرريع املخطررط الترروجيهي املنطقررة املخصصررة للصررناعة يف الشررمال الشرررقي، يف

 التهيئة تلك املساحة. 
من انحية أخرى، ركز املخطط املديري على تشييد منتزهرات وحردائق عموميرة، لكرن تصرميم التهيئرة أشرار 
فقط إىل مساحات خضراء دون حتديرد نوعيرة اسرتغالهلا. أيضرا هنراك إشرارة لقنراة خمصصرة للميررتو وخطروط لطررق 

 لكن ال وجود هلذه القنوات يف تصميم التهيئة.  رئيسية متوقعة يف املخطط التوجيهي،
 : منوذج تقرييب لتصميم هتيئة مقاطعة موالي رشيد: اجملال املخطط3خريطة رقم 

 
 .        إجناز: صاحل الدين زهلي. 2012املصدر: تصميم هتيئة مقاطعة موالي رشيد سنة 
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يئرررة، يتضررررح أن املقاطعررررة سررررتجهز مرررن خررررالل مالحظررررة توجهرررات الدولررررة جترررراه املقاطعرررة وفررررق تصررررميم الته
مبجموعرة مرن التجهيررزات العموميرة واملعطيرات املسرراحية، والريت ستسراهم يف الرفررع مرن جرودة احليرراة ابملقاطعرة، فررإىل 

 أي حد مت تفعيل مقتضيات توجهات السلطات التخطيطية جتاه املنطقة؟
 اجملال املدرك واستعمال اجملال 2.3 

يف إطرار رؤيترره للمجررال يف العلروم اإلنسررانية علررى   ONTARMAND FREM أكرد ارمررون فرميرون 
ضرررورة إجيرراد مرجعيررة فكريرررة وعلميررة تررؤطر املوضرروع مفاهيميرررا. ففرري هررذا السررياق، اعتمرررد علررى ثررالث مرجعيرررات 
رئيسية تتمثرل يف: علرم الرنفس وعلرم التحليرل النفسري وعلرم اجتمراع اجملرال. فاجملرال املعراش يتكرون بشركل عرام مرن 

 ألبعاد االجتماعية.جمموعة من ا
لتوضررريح البعرررد االجتمررراعي للمجرررال، ميرررز أرمرررون فرميرررون برررني اجملرررال املتملرررك واملغررررتب واملرررنظم. ولتفسرررري  

اجلانررب التنظيمررري اسررتدعى عناصرررر جماليررة مثرررل: الطريررق وشرررارع املدينررة واألزقرررة واألحيرراء. ففررري رأيرره، تلعرررب هرررذه 
ألفراد واجلماعات من خالل قيمها ووظائفها الرمزية. كما تساهم يف العناصر دورا مهما يف تنظيم األنشطة اليومية ل

التأثري على متثالت اإلنسان جملاله املعاش؛ إذ من خالهلا حيدد اإلنسان مدى انسجامه وأتقلمه مع اجملال، وانطالقا 
  (. 77، ص FRÉMONT A  ،1999منها حيدد حاجياته املوجودة يف ذهنه وخميلته )

الدراسررة، مكنتنررا تقنيررة االستشررعار عررن بعررد والصررور اجلويررة مررن التعرررف علررى مررا هررو  علررى مسررتوى ميرردان
موجررود أصررال يف املقاطعررة، والتعرررف علررى جمررال املمارسررات اجملاليررة واحلقيقررة احلضرررية. وقررد متثررل اهلرردف مررن هررذه 

، والصور اجلوية، 2012العملية يف متحيص مدى تطبيق تصميم التهيئة أو السري يف تطبيقه، ابعتبار أنه ظهر سنة 
 .(4)اخلريطة رقم  2019توضح ما أجنز إىل غاية سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

126 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 اجملال املدرك -2019: استغالل اجملال مبقاطعة موالي رشيد سنة 4خريطة رقم 

 
 إجناز: صاحل الدين زهلي.        sasplanet-Google earth 2019املصدر: برانمج 

العامرررة للمقاطعرررة والتوزيرررع العرررام لألحيررراء ونوعيرررة اسرررتغالل اجملرررال العرررام، انطالقرررا مرررن اهليكلرررة واملورفلوجيرررة 
(، تتكون يف معظمها من سكن مغريب 6، 3،4،5، 2، 1تتضمن املقاطعة ست جمموعات سكنية )موالي رشيد 

عصرررررري )مسررررراكن إعرررررادة اإلسرررررركان(، وهررررري الررررريت شررررركلت اللبنررررررة األوىل لتشرررررييد املقاطعرررررة سرررررنوات الثمانينررررررات 
)مسرراكن عبررارة عررن سرركن مغررريب عصررري قرردمي(، وحرري  2و 1ت. تتضررمن املقاطعررة أيضررا حرري املسرررية والتسررعينا

 بورانزيل )سكن العمارات يف معظمه( يف أقصى الشمال الغريب للمقاطعة. 
نسرررجل أيضرررا تواجرررد جمموعرررة مرررن األحيررراء: حرررري الفرررالح )سررركن مغرررريب عصرررري(، حررري الربكرررة )سرررركن 

ات والسكن االقتصادي(، املنزه )سكن العمرارات(، املدينرة اجلديردة )سركن العمارات(، حي جوهرة )سكن العمار 
 مغريب عصري(، حي الرمحة )سكن الفيالت(، جماالت مفتوحة فارغة بدون استعمال. 

تتضمن املقاطعة أيضا سوقا عشوائية صرفيحية ممتردة علرى مسراحة شاسرعة، كمرا تظهرر الصرور اجلويرة نردرة 
ضراء فقط(، وانتشار السكن العشوائي مبا فيه الصفيحي يف مناطق خمتلفة، خصوصا املساحات اخلضراء )الغابة اخل

اجلنوبية الشرقية. وأخريا نشري إىل وجود جماالت مهيأة للبناء يف املناطق اجلنوبية احملادية جلماعة اهلرراويني، واحتفراظ 
 املنطقة الصناعية بنفس املساحة املخصصة هلا. 
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، يفعرل يف جمملره علرى ( 1جـدول رقـم التعمريي املدرج يف تصرميم التهيئرة )يتضح أن اخلطاب السياسي و 
أرض الواقع، فالعديد من التجهيزات اليت تضمنها التصميم ، تنجز بعد. وهبذا تكون حماولة اخلروج مبقاطعة موالي 

لنشرأة ال ترزال حمرط أمراين رشيد من األزمات االجتماعية والثقافية السلبية والتناقضات والتفاواتت الريت لزمتهرا منرذ ا
 ساكنة املنطقة. 

 : نسبة اإلجناز اخلاصة بتصميم هتيئة مقاطعة موالي رشيد1جدول رقم 

عيرررة والدميغرافيرررة )معطيرررات املندوبيرررة ارتباطرررا ابملؤشررررات اإلحصرررائية والكميرررة املتضرررمنة للمعطيرررات االجتما
(، والرريت توضررح التبرراين والتفرراوت بررني مقاطعررة مرروالي رشرريد وابقرري مقاطعررات 2014السررامية للتخطرريط إحصرراء 

املدينة، يتضح أن املقاطعة تعد األكثر فقرا وانتشارا لألمية واهلشاشة وضعف مسرتوى التمردرس؛ فمرن خرالل هرذه 
 .لتهيئة ضرورة وليس اختيارا أو جمرد خطاب أديولوجي سياسياملؤشرات، يصبح تفعيل تصميم ا

( تشرررري اىل أن "املشرررروع املنررردمج ملررروالي 530، ص 1994فرررإذا كانرررت الدراسرررات )شرررويكي املصرررطفى، 
رشرريد الرررذي جرراء للحرررد مررن التمييرررز ابلنسرربة لسررركان الصررفيح اببرررن امسرريك قرررد حررل مشررركل السرركن دون ابقررري 

ا مشراكل الشرغل والردخل وابلترايل املسرتوى املعيشري. و... جراء انردماجهم عرن املشاكل االجتماعيرة، وخاصرة منهر
طريق هتميشهم جماليا وبتزايد ارتباطهم ابملنطقة الصناعية احملدثة ضرمن مشرروع اإلسركان. وبقري االنردماج منحصررا 

لوضرع علرى مرا هرو عليره يف توفري بعض التجهيزات التحتية واالجتماعية واملصراحل اإلداريرة " فرإن الواقرع يؤكرد بقراء ا

نسبة االجناز )مت حساهبا عن  ما هو موجود يف األصل ما خطط له
يف  geometryطريق تقنية 

 (arcgisبرانمج 
القطب اجلامعي اجلديد يف اجلنوب 

 الشرقي
 % 0 ابة هذه األسطرغري موجود لغاية كت

اندرة، ابستثناء الغابة اخلضراء وبعض  اجملاالت اخلضراء الشاسعة املخطط هلا
 املناطق يف أقصى الشمال الغريب

13 % 

 - موجود يف املنطقة دون أي تعديل احلي الصناعي
 % 0 غري موجودة امللحقة اجلامعية يف اجلنوب

السكن العشوائي )تركه دون حتديد مصريه 
 تقليص مساحته( مع

ال زال منتشرا يف جمموعة من املناطق مع 
 اتساع انتشاره

- 

جتهيزات تعليمية وعمومية ومراكز 
 اجتماعية

 % 11 معظمها ، يوضع له احلجر األساس

 % 27 مالعب قرب خصوصا يف املسرية مالعب رايضية 5
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، أي استمرار التهميش اجملرايل وضرعف التجهيرزات االجتماعيرة والعموميرة، والريت ال تراعري معرايري 1994منذ سنة 
(؛ فعلرى الرررغم مرن إدراج العديرد مررن التجهيرزات ومشرراريع 2014الشربكة املعياريرة )اإلحصرراء العرام للسركان سررنة 

 ع يشري إىل ضعف نسبة اإلجناز.إعادة التهيئة يف التصميم، إال أن الواق
حسب نظرية هنرري لروفيرب اخلاصرة ابلثالثيرة اجملاليرة، تقتضري مقاربرة اجملرال املعراش الوقروف أوال علرى اجملرال 
املخطررط ابعتبررراره نقطرررة انطرررالق الدراسرررة، وهرررو املعررررب عرررن التوجررره السياسررري والتعمرررريي للسرررلطة التخطيطيرررة. كمرررا 

ملخطط اسرتدعاء اجملرال املردرك ملعرفرة درجرة ترالؤم مرا خيطرط مرع مرا هرو جمسرد يف تتطلب معرفة درجة حتقق اجملال ا
 أرض الواقع. 

لقد مكنت مقاربة ثنائية اجملرال )اجملرال املخطرط واجملرال املردرك( اخلراص مبقاطعرة مروالي رشريد مرن الوقروف 
ال املخطرط، وهرو مرا يطررح على حجرم الفرارق برني اجملرالني؛ إذ وضرحت نسربة االجنراز ابتعراد اجملرال املردرك عرن اجملر

 عدة أسئلة حول الغاية من التصاميم، هل خدمة اجملتمعي واالجتماعي أم تدبري مصاحل الرأمسال واالقتصاد؟ 
لرصد الفوارق بني تصميم التهيئة أي ما خيطط له، واجملال املعاش أي جمال رغبات الساكنة واجملال الرذايت، 

ا منها )اجملال املخطرط، اجملرال املردرك، اجملرال املعراش( الوقروف عنرد اجملرال املعراش. تفرض الثالثية اجملالية اليت انطلقن
 وهو ما سنحاول التطرق إليه يف احملور اخلاص ابجملال املعاش.

 عوامل تباين اجملال املعاش .4
 يعرف اجملال املعاش بكونه جماال مؤسسا على إدراك الفرد وتصوره، وحسب فكره وثقافتره. فهرو جمرال انترج

عن اخلضوع لألفكار والثقافات السائدة، وهو إنتاج حملي ينبين على حاجيات الفرد يف الشركل واملضرمون. لرذلك 
فهررو جمرررال ميكرررن لإلنسررران التعرررايش معررره بررردل إدراكررره وفررررض الرررذات عليررره، ابلشررركل الرررذي يسرررمح بتحقيرررق مبررردأ 

 املالءمة والتالؤم، مث التوازن بني اإلنسان واجملال والزمان.
النترائج األوليرة للتحررايت امليدانيرة اخلاصرة هبرذه الدراسرة، ارتكراز العناصرر اجملاليرة املعرربة عرن رغبرات أبرزت 

الفرد يف اجملال )األوراق واخلرائط الصماء املقدمة للعينة املدروسة( على اجملاالت اخلضرراء وجمراالت الرتفيره وجمراالت 
ليميررة وجتاريرة واملسرراجد، خرط الطرامررواي وعناصرر أخرررى السركن وجمرال التجهيررزات العموميرة )رايضررية وصرحية وتع

متنوعة(. غري أنه وبشكل استثنائي عرب بعض األفراد عن رغبتهم يف إزالة أحياء سكنية والعمل على جعلها فارغة، 
أو تغيررري ذلررك احلرري مررن حرري سرركين إىل جمررال آخررر. وقصررد ترردقيق الدراسررة، سرريتم تفرريء النتررائج حسررب متغررريات 

 واملهنة ونوعية السكن.   السن واجلنس
نستهل حديثنا عن هذه املتغريات وعالقتها ابجملال املعاش ابلتطرق إىل متغري السن، نظرا ملا له من دور يف 

 الرتأثري على اجملال املعاش، كما أفرزت ذلك الدراسات السابقة.
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 عالقة تراتبية عناصر توطني اجملال املعاش مبتغري السن  1.4
اجملرال املعراش )جمرال الرغبرات( وحجرم تردداتره يف األوراق واخلررائط الصرماء املقدمرة  تتفاوت عناصرر تروطني

 (. 2رقم حسب الفئات العمرية )اجلدول 
 : تراتبية عناصر توطني اجملال املعاش حسب السن مبقاطعة موالي رشيد2جدول رقم 

الفئــات 
 العمرية

اجملـــــــــــــــاالت 
 اخلضراء

جمــــــــــــــــــاالت 
 الرتفيه

جمــــــــــــــــــاالت 
 السكن

جتهيــــــــــــــزات 
 رايضية

جتهيــــــــــــــزات 
 صحية

جتهيـــــــــــــزات 
 تعليمية

جتهيــــــــــــــزات 
 جتارية

خــــــــــــــــــــــــــــــط  مساجد
 الطرامواي

عناصـــــــــــــــــــر 
 أخرى

أقـــــــــــــــل 
مـــــــــــــــــن 

19 
 سنة

23 
18.69% 

 44 
44.89% 

11 
8.20% 

34 
62.96% 

13 
19.69% 

44 
50% 

4 
11.76% 

4 
7.27% 

6 
50% 

5 
21.73% 

20-
29 

44 
35.77% 

25 
25.51% 

44 
32.83% 

14 
25.92% 

12 
18.18% 

24 
27.27% 

14 
41.17% 

10 
18.18% 

5 
41.66% 

4 
17.39% 

30-
39 

51 
41.46% 

15 
15.30% 

65 
48.51% 

6 
11.11% 

18 
27.27% 

20 
27.72% 

15 
44.11% 

7 
12.72% 

1 
8.33% 

8 
34.78% 

ـــــــــــر  أكث
مـــــــــــــــــن 

40 

5 
4.06% 

14 
14.28% 

14 
10.45% 

0 
0% 

23 
34.84% 

0 
0% 

1 
2.94% 

34 
61.81% 

0 
0% 

6 
26.08% 

 123 اجملموع
17.90% 

98 
14.26% 

134 
19.50% 

54 
7.86% 

66 
9.61% 

88 
12.81% 

34 
4.95% 

55 
8.00% 

12 
1.75% 

23 
3.35% 

 687اجملموع العام:                              
 2020-2019املصدر: امليدان 

 %19.50يتضح أن بعض عناصر التوطني حتظرى أبمهيرة، إذ أييت تروطني جمراالت السركن كأولويرة بنسربة 
 19، مقابل تدنيها يف صفوف الفئة العمرية أقل من %48.51، بنسبة 39-30فئة العمرية خصوصا ابلنسبة لل

، على مستوى تزايد 2003. وقد جعلنا ذلك نستحضر ما تنبه إليه املصطفى شويكي سنة %8.20سنة بنسبة 
  حاجيات املدينة من السكن بشكل مضطرد، والذي اختذ صبغة أزمة خانقة متس فئات اجتماعية واسعة.

( 2( العجرز املرزمن إلنتراج السركن جرراء تراجرع دور الدولرة. 1تتجسد هذه األزمة على ثالث مسرتوايت: 
( التدهور 3معضلة أحياء الصفيح اليت ال تنفصل أبعادها االجتماعية عن تشعباهتا السياسية واجملالية واالقتصادية. 

تمراعي وأحيراء السركن غرري القرانوين، والريت جتعرل املتصاعد لظروف السكن يف األحياء القدمية وأحياء السركن االج
 (.5، ص 2003مشكلة السكن غري الالئق تتخذ أبعادا مهولة )شويكي املصطفى، 

 
 
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

130 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : اجملال املعاش: جمال الرغبات اخلاصة ابلسكن يف مقاطعة موالي رشيد5خريطة رقم 

 
 .      إجناز صاحل الدين زهلي. 2020-2019املصدر: عمل ميداين 

( أن جمرراالت السرركن العشرروائي عرفررت إضررافة جمرراالت السرركن )سرركن العمررارات، 5ح )اخلريطررة رقررم يتضرر
سكن مغريب عصري( من قبل العينرة املدروسرة، مرع وجرود أمراكن أخررى يف أحيراء املقاطعرة، وخصوصرا اجملموعرات 

لتمانينررات والتسررعينات. كمررا السررتة الرريت تتميررز ابرتفرراع الكثافررة السرركانية، وبوجررود السرركن املغررريب الررذي يعررود إىل ا
 عربت فئة اجتماعية عن رغبتها يف إزالة أحياء بكاملها وترك اجملال فارغا أو تعويضها مبجال أخضر أو ترفيهي.

أتيت اجملررراالت اخلضرررراء يف املرتبرررة الثانيرررة مرررن حيرررث تررروطني عناصرررر اجملرررال املعررراش، حيرررث وصرررلت نسررربتها 
، وسررررجلت أدب نسرررربة يف 39-30كبرررررية لرررردى الفئررررة العمريررررة ، وقررررد حظيررررت هررررذه اجملرررراالت أبمهيررررة  17.90%

 (. 6سنة )اخلريطة رقم  40صفوف الفئة العمرية أكثر من 
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 : اجملال املعاش: جمال الرغبات اخلاصة ابجملال األخضر 6خريطة رقم 

 
 .         إجناز: صاحل الدين زهلي. 2020-2019املصدر: عمل ميداين 

جراء بره تصرميم التهيئرة علرى مسرتوى املسراحات اخلضرراء، ومرا أكردت عليره العينرة خلصت املقارنة بني ما 
املدروسة إىل تسجيل فارق كبري بني ما خيطط له ورغبة الساكنة يف امتالك مساحات خضراء يف جمراالت شاسرعة، 

 وهي تعرب بذلك عن رفضها ملضمون تصميم التهيئة من خالل مبادئهم اخلصوصية والثقافية. 
ن تدبري اجملال من اإلنسان ولصراحل اإلنسران، فحرري بنرا مشراركته يف إعرداد هرذه التصراميم، فتفراداي فإذا كا

لضررمان التوفيررق بررني « الرردميقراطي»يعتمررد املخطررط مبررادئ املعمررار لظهررور جمرراالت إعررادة إنترراج اجملررال، جيررب أن 
بواسرطة األشركال واأللروان واملضرمون والوظرائف الثقافة والفكر واحلداثة، حبثا عن املدينة املعربة عن الثقافة الشعبية 

 . (9، ص 2012)جعفر عادل، 
سررنة بنسرربة  19مررن العينررة(، خصوصررا فئررة أقررل مررن  %14.26جرراءت جمرراالت الرتفيرره يف الرتبررة الثالثررة )

(. أما أدب نسبة فقد %25.51سنة ) 29و 20، كما سجلت نسبة مهمة يف صفوف الفئة ما بني 44.89%
 سنة.  40العمرية أكثر من  سجلت لدى الفئة
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سنة( نؤكد على حجم النقص املسجل يف  19لقد جعلنا ارتفاع هذه النسبة يف صفوف الشباب )أقل من 
هذا الصنف من اجملاالت، والذي تعاين منه الفئرة املرذكورة ابعتبارهرا األكثرر حاجرة إىل تلرك اجملراالت. فررغم إشرارة 

ملخصصة للمنتزهات واحلدائق العموميرة، فرإن تصرميم التهيئرة )اخلريطرة إىل بعض املناطق ا 2010املخطط املديري 
( ، يرد فيه أي تفصيل خاص مبجاالت الرتفيره. أي أن هنراك تنرافر أيضرا برني مرا خيطرط لره ومرا هرو مرغروب 7رقم 
 فيه. 

 : اجملال املعاش: جمال الرغبات اخلاصة مبجاالت الرتفيه يف مقاطعة موالي رشيد7خريطة رقم 

 
 .       إجناز: صاحل الدين زهلي. 2020 -2019صدر: العمل امليداين امل

أظهرت عملية توطني اجملال املعاش بروز بعض العناصر املرغوب فيهرا. فعلرى الررغم مرن حمردوديتها، إال أهنرا 
( احلاضرررة بقررروة يف %9.61( والتجهيررزات الصرررحية )%12.81ال ختلرروا مرررن أمهيررة، مثرررل التجهيررزات التعليميرررة )

( املعررب عنهرا بشركل كبرري مرن قبرل الفئرة %7.86سنة، والتجهيزات الرايضرية ) 40غبات الفئة العمرية أكثر من ر 
سرررنة، وبعرررض  40( املنتظررررة مرررن قبرررل الفئرررة العمريرررة أكثرررر مرررن %8.00سرررنة، واملسررراجد ) 19العمريرررة أقرررل مرررن 

، والرريت ترردخل يف معظمهررا ضررمن ( واملكونررة أساسررا مررن احلمامررات واملقرراهي واملطرراعم%3.35العناصررر األخرررى )
 التجهيزات اخلاصة أو املبادرة الفردية. 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

133 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

يررربز حتليررل تبرراين عناصررر الترروطني حجررم التطررابق بررني حاجيررات السرراكنة ومررا هررو انقررص يف اجملررال املرردرك، 
ية وبني ما هرو غرري موجرود يف تصرميم التهيئرة كمجراالت الرتفيره. حيمرل التبراين يف طياتره بعرض الردالالت، فاألسربق

املعطرراة للسرركن تفضرري إىل أزمررة السرركن يف املقاطعررة، وجررب الوقرروف علررى خلفياهتررا، ومررن مت توجيرره االنتقرراد إىل 
 واضع تصميم التهيئة )اجملال املخطط(. 

فإذا كان السكن أحد مقومات احلياة والعيش الكرمي، فإنه من الالزم النزول إىل مقياس كبري جدا والوقوف 
للوصرول إىل مسرتوى املواطنرة يف اجملرال الرذي يتحقرق عررب التكامرل احلضرري، إذ يعرد السركن  عند الرغبة يف اجملال،

 أحد مرتكزات ومقومات االندماج احلضري اجملايل. 
التكامل احلضري مرحلة ضرورية للمواطنة، ولكنها ليست كافية يف عا، تتآكل فيه اهلوايت بسبب النظام ف

القتصادية والسياسية، وهذا حتد هائل هلذا القرن الناشئ، ابلنظر إىل االنفتاح على العاملي اجلديد للهيمنة الثقافية وا
 .(384، ص 2017العا، اخلارجي ومسامية احلدود اليت يتم إنشاؤها تدرجييا )الناصري، 

تتطلب الدراسة الشمولية للمجال املعاش عدم االقتصار على متغري أو متغرريين يف حتليرل الرغبرات اجملاليرة، 
إذا كان متغري السن قد لعب دورا يف حتديد توجه الفئات العمرية ابجملال املدروس، فهل سيتم تدعيم وأتطيد هذه ف

 الرغبات حسب متغري اجلنس؟
 أتثر تراتبية عناصر توطني اجملال املعاش مبتغري اجلنس 2.4

برني اإلانث والرذكور يعتررب  إذا كان التباين واضحا بني الفئات العمرية يف توطني اجملال املعاش، فإن التمييرز
أن اجملرال املعراش اخلراص ابإلانث خيتلرف عرن  أرمرون فرميرونمن ركائز التعبري عن هذا اجملال. ففي هذا اإلطار، يقر 

(.  وتشكل هذه املقاربة مدخال لدراسة نظرة 88، ص FRÉMONT A  ،1976اجملال اخلاص ابلذكور )
 . (3جدول تياراهتا ورغباهتا يف اجملال، ومقارنتها مع التوجه الذكوري )املرأة القاطنة مبقاطعة موالي رشيد حول اخ
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 : تراتبية عناصر توطني اجملال املعاش النفسي حسب اجلنس مبقاطعة موالي رشيد3جدول رقم 
اجملــاالت  اجلنس

 اخلضراء
جمـــــــــــــــاالت 

 الرتفيه
جمــــــــــــاالت 

 السكن
جتهيـــــــــزات 

 رايضية
جتهيـــــــــزات 

 صحية
جتهيـــــــــزات 

 تعليمية
كــــــــــــــــــز مرا 

 جتارية
خـــــــــــــــــــــــط  مساجد

 الطرامواي
عناصــــــــــــــر 

 أخرى
 الذكور
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8 
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51 
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% 

4 
33.33

% 

5  
21.74

% 
 88 اإلانث

71 .5
4% 

58 
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% 

53 
39.55

% 

8 
14.81

% 

43 
65.15

% 

54  
61.36

% 

26 
76.47

% 

4 
7.27% 

8 
66.66

% 

18 
78.26

% 
 123 جملموعا

17.9
0% 

98 
14.26

% 

134 
19.50

% 

54 
7 .86

% 

66 
9.60% 

88 
12.81

% 

34 
4.95% 

55 
8.00% 

12  
1.75% 

23 
3.34% 

 687اجملموع العام: 
 2020-2019املصدر: امليدان 

ترررررربز أمهيرررررة اجملررررراالت اخلضرررررراء عنرررررد اإلانث، حيرررررث وصرررررلت نسررررربة تررررروطني اجملرررررال األخضرررررر عنررررردهن إىل 
عند الرذكور؛ أي أن اإلانث هرن األكثرر تعبرريا عرن الرغبرة يف اجملراالت اخلضرراء،  %28.45، مقابل 54%. 71

 خصوصا يف أحياء تتميز هبيمنة السكن الشعيب املغريب العصري. 
يدل التعبري عن الرغبة يف هذا اجملرال علرى أن واضرع التخطريط هلرذه اجملراالت ، يستحضرر اجملرال األخضرر، 

ساحة اخلضرراء، وتروطني هرذا اجملرال يف اجملراالت الفارغرة، كمرا أن مرا أوضرحته إذ ركز على السكن على حساب امل
خريطة اجملاالت اخلضراء دال أيضرا علرى أن التنقرل إىل تلرك املنراطق رغرم بعردها عرن السركن ال يعتررب مشركال، يف 

على حساب الذكور،  ظل الرغبة اجلاحمة يف اجملال األخضر.  أيضا حظيت جماالت الرتفيه أبمهية كبرية عند اإلانث
من النسبة العامة لتوطني جماالت الرتفيه. وقد حاولنا  %59.18فردا، شكلت النساء حوايل  98فمن جمموع بلغ 

 تفسري ذلك من خالل استدعاء مؤشرين إحصائيني مها معدل النشاط، ومعدل البطالة يف املقاطعة برمتها. 
عنرد اإلانث، وتبلرغ نسربة البطالرة عنرد الرذكور  %27.5 مقابرل %74.2تبلغ نسبة النشاط عنرد الرذكور 

(؛ فمرررن عوامرررل ارتفررراع نسررربة تررروطني 2014)إحصررراء  %28.6مقابرررل ارتفاعهرررا يف صرررفوف اإلانث  16.2%
جماالت الرتفيه عند اإلانث يبدو عدم خروجهن للعمل وضعف نسبة نشاطهن يف املقاطعة أساسي يف البحث عن 

 الم للحياة املنغلقة داخل احلي.مالذ للرتفيه عن أنفسهن وعدم االستس
تتم ترمجرة آراء النسراء يف املدينرة يف تعبرريات تقردر بشركل إمجرايل يف اجلماليرات املعماريرة واحلضررية عموما، 

وجررودة املنرراظر الطبيعيررة والنظيفررة واملفتوحررة والواضررحة واهلرردوء الطمأنينررة واملسرراحات اخلضررراء والنبررات والشررجر... 
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 Diخالل دراسة قام هبا مبدينة بروردو الفرنسرية ) Guy Di Méoتوصل إليها دي ميو وهي من النتائج اليت 
Méo Guy  ،2012 19، ص ). 

مقابرل  %60.45( عن أمهية جماالت السركن عنرد الرذكور، إذ وصرلت إىل 3أابنت الوثيقة )اجلدول رقم 
 جمتمعاتنرا تفسرر هرذه اهليمنرة (، فطبيعرة العالقرات االجتماعيرة والقريم السرائدة يف%39.55ضعفها عنرد اإلانث )

 الذكورية يف توطني جماالت السكن. 
كقراءة سريعة لباقي العناصر املدرجة يف اجلدول، نسجل أمهية بعض اجملاالت يف التوطني عند الذكور، من 
قبيرررل التجهيرررزات الرايضرررية واملسررراجد، مقابرررل هيمنرررة ابقررري العناصرررر األخررررى عنرررد اإلانث، حيرررث سرررجلت نسرررب 

 عندهن على مستوى توطني التجهيزات الصحية والتعليمية واملراكز التجارية وخط الطرامواي. مرتفعة 
أتكرررد تزايرررد اهتمامرررات الرررذكور ابلرايضرررة واملسررراجد، ومررردى بقررراء ثقافرررة الرايضرررة عنرررد النسررراء يف األحيررراء 

يررة. أيضررا بررروز املسرراجد  الشررعبية يف مراحلهررا األوىل، حيررث مررا زلررن خيجلررن مررن ممارسررة الرايضررة يف اجملرراالت العموم
كأحد العناصر األساسية املرغوب فيه ال يفسر إال ابلعودة إىل اجلانب الديين الذي جيعل تردد الرجل على املسجد 

 من األساسيات.   
أظهرت دراسرة العالقرة برني اجملرال املعراش ومتغرري اجلرنس عرن اخرتالف مترثالت اجملرال املعراش برني اجلنسرني، 

ىل استحضار مقاربة النوع االجتماعي يف التخطيط للمجال، أي استحضار احلاجيات اجملالية الشيء الذي يدعوا إ
للمرأة قبل التخطيط، وأخرذها بعرني االعتبرار خرالل التردبري اجملرايل. يتطلرب هرذا األخرري أيضرا استحضرار األوضراع 

 السوسيومهنية للجنسني قبل التخطيط للمجال وتدبريه. 
 طني اجملال املعاش مبتغري البنية السوسيومهنيةارتباط تراتبية عناصر تو  3.4

لتوضريح الصرورة أكثررر حرول اجملرال املعرراش اخلراص ابلرغبرات يف اجملررال، ولالقررتاب أكثرر مررن جدليرة اجملتمررع 
ابجملرررال املعررراش، مبعرررىن إىل أي حرررد ترررؤثر ( 4اجلـــدول رقـــم واجملرررال، اعتمرررد متغرررري عالقرررة الوضرررعية السوسررريومهنية )

 هنية يف اختيار عناصر توطني اجملال املعاش )جمال الرغبات(. الوضعية السوسيوم
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 : تراتبية عناصر توطني اجملال املعاش النفسي حسب البنية السوسيومهنية مبقاطعة موالي رشيد4اجلدول رقم 
البنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 السوسيومهنية
اجملـــاالت 
 اخلضراء

جمـــــــــــــــــاالت 
 الرتفيه

جمـــــــــــــــــاالت 
 السكن

ـــــــــــــزات  جتهي
 رايضية

ـــــــــــــزات  جتهي
 صحية

ـــــــــــــزات جت هي
 تعليمية

مراكــــــــــــــــــــــــز 
 جتارية

خـــــــــــــــــــــــــــــط  مساجد
 الطرامواي

عناصـــــــــــــــــــر 
 أخرى

 املهن احلرة
 واحلرفيون

13 
10.5
7% 

2  
2.04% 

67  
50% 

5  
9.26% 

14  
21.21

% 

4   
4.54% 

6  
17.65

% 

15  
27.27

% 

0  
0% 

2   
8.69% 

 املوظفون
)يف القطــــــــــــــــــــــــاع 

 اخلاص والعام(

56 
45.5
3% 

18 
18.37

% 

43 
32.08

% 

10  
18.52

% 

34  
51.51

% 

10  
11.36

% 

15  
44.12

% 

10  
18.18

% 

4  
33.33

% 

5  
21.74

% 
 10 التجار

8.13
% 

10 
10.20

% 

20  
14.92

% 

5  
9.26% 

10  
15.15

% 

8  
9.09% 

1  
2.94% 

23  
41.82

% 

0  
0% 

1  
4.35% 

 44 الطلبة والتالميذ
35.7
7% 

68 
69.39

% 

4  
2.98% 

34  
62.96

% 

8  
12.12

% 

66  
75% 

12  
35.29

% 

7  
12.73

% 

8  
66.66

% 

15  
65.22

% 
  123 اجملموع

17.9
0% 

98  
14.26

% 

134  
19.50

% 

54  
7.86% 

66  
9.60% 

88   
12.81

% 

34  
4.95% 

55  
8 % 

12  
1.75%  

23  
3.34% 

 687اجملموع العام:                              
 2020-2019امليدان: 

ر رغبررة مررن قبررل العينررة )اجملرراالت اخلضررراء، جمرراالت مررن خررالل الرتكيررز علررى اجملرراالت األكثررر متثرريال واألكثرر
الرتفيه، جماالت السكن(، يربز أن املوظفني يف القطاع اخلاص والعام كان هلم نصيب أكرب من حيث أتكيد رغبتهم 

. أمرررا أدب نسررربة، فقرررد %35.77. تلررريهم فئرررة الطلبرررة والتالميرررذ بنسررربة %45.53يف اجملررراالت اخلضرررراء بنسررربة  
(. وميكن تفسري هذه الوضعية انطالقا من اجلدول اخلراص ابجلرنس، والرذي %8.13التجار ) سجلت يف صفوف

يظهررر ارتفرراع نسرربة الرغبررة يف اجملرراالت اخلضررراء عنررد اإلانث، أي أن نسرربة مهمررة مررن املرروظفني والطلبررة والتالميررذ 
 تتكون من اإلانث. 

برررة والتالميرررذ ركرررزت يف اختياراهترررا علرررى سرررجلت املالحظرررة الثانيرررة حرررول جمررراالت الرتفيررره، ذلرررك أن فئرررة الطل
. غرري %2.04، مقابرل تسرجيل أصرحاب املهرن احلررة واحلرفيرون ألضرعف نسربة %69.39جماالت الرتفيه بنسبة 

أن هذه الفئة أي أصحاب املهن واحلرفيني كان هلم نصريب وافرر مرن حيرث اختيرار جمراالت السركن، واعتبارهرا مرن 
، تليهررا فئررة املرروظفني يف القطرراع اخلرراص والعررام %50سرربة االختيررار إىل أولرروايت رغبررات اجملررال، حيررث وصررلت ن

 (. %2.98، وسجلت أدب نسبة يف صفوف الطلبة والتالميذ )%32.08بنسبة 
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، يعد ختطيط الفاعلني يف اجملرال خرالل مراحرل سرابقة يروازي الديناميرة الدميغرافيرة واحلضررية هلرذه السراكنة، 
 نسان والتعمق يف خباايه خالل التدبري اجملايل. وهي نفس املربر الرذي اندت برهوهي دعوى أخرى للجلوس مع اإل

واإلنسران املنرتج واملسرتهلك ال زالرت يف حاجرة  -السراكن-اجلغرافية اإلنسية، واليت ترى أن دراسرة اإلنسران القراطن
  les rituels spatiauxإىل تعمق أكثر، وهري حتراول برذلك االسرتماع إىل النراس ومالحظرة طقوسرهم اجملاليرة 

 (.211، صJean Jacques Bavoux  ،2012األكثر قراب منهم )
فيما خيص ابقي عناصر االختيار اخلاصة ابلتجهيزات العمومية وخط الطرامواي، فإننا سجلنا أمهيرة اختيرار 

رغبررات مررن إمجررايل ال %62.96التجهيرزات الرايضررية والتجهيررزات التعليميررة يف صررفوف الطلبررة والتالميررذ، )حرروايل 
 اخلاصة هبذا املرفق العمومي(. وهو ما يؤكد أولوية هذه املرافق عند هذه الفئة واليت تالءم طموحاهتا وأعمارها.

أما التجهيزات الصحية واملراكز التجارية فكانت حاضرة بقوة يف صفوف مروظفي القطراع العرام واخلراص.  
ناصرر الرئيسرية يف تروطني جمرال الرغبرات. بينمرا عررب فقد سجلت فئة التجار حضورها يف اختيار املساجد كأحد الع

الطلبة والتالميذ عن رغبتهم يف مرور خط الطرامواي مبقاطعة مروالي رشريد، إذ وصرلت نسربة التعبرري عرن الرغبرة يف 
؛ أي أن هناك أزمة يف النقل مرتبطة ابملدينة يف رمتهرا، علرى أسراس أن أزمرة املرفرق حتولرت %66.66صفوفهم إىل

 ( حتل مبد خط الطرامواي إىل املقاطعة.10، ص 2003تدبري وابلتايل إىل أزمة )شويكي املصطفى،  إىل أزمة
أظهرت دراسة العالقة بني اجملال املعاش والبنية السوسيومهنية على أتثري ودور الوضعية املهنية يف التمثالت 

ذي يقتضي استحضار وتفعيل تصميم التنطيق اجملالية، فرؤية املوظفني ختتلف عن نظريهتا اخلاصة ابلطلبة، الشيء ال
 الذي يراعي اخلصوصيات اجملالية لكل بنية، والذي يهدف إىل هيكلة اجملال حسب الوظائف ونوع السكن.

 تبعية تراتبية عناصر توطني اجملال املعاش ملتغري احلي السكىن. 4.4
اعيرررة )األحيررراء السررركنية، يتكرررون اجملرررال املعررراش بشررركل عرررام مرررن جمموعرررة مرررن األبعررراد والعالقرررات االجتم

الطبقات االجتماعية...(. وتؤثر هذه املتغريات يف متثالت اإلنسان جملاله املعاش؛ فمن خالهلا حيدد اإلنسان مردى 
 (.75، ص FRÉMONT A  ،1976أتقلمه مع اجملال، وحيدد أيضا حاجياته املوجودة يف ذهنه وخميلته )

ة يظهررر مرردى التررأثري املتبررادل بررني هررذين البعرردين؛ ذلررك أن فررربط األحيرراء السرركنية ابلطبقررات االجتماعيرر 
ساكن منطقة الفيالت، البد وأن ختتلف متثالته عن ساكن األحياء الشعبية أو ساكن دور الصفيح. ولتبيان مدى 

 (5:)جدول رقم ندرج اجلدول التايل حجم التطابق بني االنتماء االجتماعي ونوعية اختيار عناصر التوطني
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 حسب احلي السكىن مبقاطعة موالي رشيد تراتبية عناصر توطني اجملال املعاش :5قم جدول ر 
نوعيــة احلــي 

 السكين
اجملـــــــــاالت 

 اخلضراء
جمـــــــــاالت 

 الرتفيه
جمـــــــــاالت 

 السكن
ـــــــــــــــزات  جتهي

 رايضية
جتهيـــــــــــــــزات 

 صحية
جتهيـــــزات 

 تعليمية
جتهيـــــــــــــــزات 

 جتارية
خـــــــــــــــــــــــــط  مساجد

 الطرامواي
عناصــــــــــر 

 أخرى
أحيرررررررررررررررررررررررررررررررررراء 

 شعبية
سررررررررررررررررررررررررررررررررركن 
مغرررررررررررررررررررررررررررررررررريب 

 عصري 

44  
35.77

% 

38  
38.77

% 

44   
32.83

% 

24    
44.44% 

33  
50% 

23   
26.17

% 
 

14  
41.18% 

22  
40% 

6  
50%   

7  
30.43

% 

سررررررررررررررررررررررررررررررررركن 
 الفيالت

12  
9.76% 

13  
13.26

% 

4  
2.98

% 

6  
11.11% 

5  
7.57% 

2  
2.27

% 

7  
20.59% 

3  
5.45

% 

0  
0% 

3  
13.04

% 
    45 العمارات

36.58
% 

29  
29.59

% 

64  
47.76

% 

14  
25.92% 

18  
27.27% 

53  
60.23

% 

13  
38.23% 

7  
12.7

3% 

6  
50% 

10  
43.48

% 
السرررررررررررررررررررررررررركن 
العشررررررررررررررررروائي 

 والصفيحي

22 
17.89

% 

18  
18.37

% 

22  
16,42

% 

10  
18.51% 

10  
15.15% 

 10  
11.36

% 

 0  
0% 

23  
41.8

2% 

0 
0% 

3  
13.04

% 
 123 اجملموع

17.90
% 

98  
14.26

% 

134  
19.50

% 

54  
7.86% 

66  
9.60% 

88  
12.81

% 

34  
4.95% 

55  
8% 

12  
1.75

% 

23  
3.34

% 
 2020-2019املصدر: امليدان: 

( مدى أمهية اجملراالت اخلضرراء عنرد قراطين األحيراء الشرعبية والسركن املغرريب 5ربز املعطيات )اجلدول رقم ت
سرررركان األحيرررراء مررررن االختيررررارات املرتبطررررة ابجملرررراالت اخلضررررراء كانررررت مرتبطررررة ب %90العصررررري، ذلررررك أن حرررروايل 

املرررذكورة. وقرررد أكررردت اجلررروالت امليدانيرررة حجرررم إعرررادة إنتررراج اجملرررال األخضرررر يف هرررذه األحيررراء؛ فالسررركن املغرررريب 
العصري مت بناؤه خالل نشأة املقاطعة، آنذاك ، تكرن اجملراالت اخلضرراء حتظرى ابألولويرة، أمرا سركن العمرارات فرتم 

 تشييده من قبل االستثمار اخلاص أو العام. 
وحردة سركنية ) شرويكي  13500على إثر حتالف الدولة مع الفئرات الفقررية، شريد مبروالي رشريد حروايل ف

(، إذ سرررامهت مرحلرررة النشرررأة يف تركيرررز االهتمرررام حرررول السررركن واعتبررراره مشرررروعا 459، ص 1994املصرررطفى، 
ثمانينرات، إذ اعتررب استعجاليا على حساب اجملاالت األخرى، ووسيلة للتهدئة والضبط االجتماعي بعرد أحرداث ال

(.تغررري 22، ص LEFEBVRE H.) ،1974اجملررال يف ذات الوقررت وسرريلة لإلنترراج وأداة للمراقبررة والسرريطرة والنفرروذ 
تركيز الدولة والساكنة على السكن، دفع ابلساكنة اليوم إىل التعبري عن رغبتها يف اجملاالت الضرورية للعيش الكرمي،  

 خضر.  كما هو األمر ابلنسبة للمجال األ
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يفسر تدين نسبة توطني اجملاالت اخلضراء عند قاطين الفيالت ابمتالك هذا النروع مرن السركن يف تصرميمه 
جملراالت خضررراء مررن جهررة، وتروفر معظررم قرراطين هررذا احلرري لوسرائل نقررل خاصررة مررن جهرة اثنيررة. وقررد جعلررتهم هررذه 

االت اخلضراء. فرغم وجود هذه اجملاالت يف مناطق األسباب ال يعرتفون ابملسافة اجملالية وإبشكالية الولوجية إىل اجمل
خمتلفة ابملدينة، إال أن التواجد يف نفس املدينة ال يعين ابلضررورة االسرتفادة مرن جتهيزاهترا؛ فالتفراوت الطبقري سراهم 
يف اسررتفادة طبقررة وحرمرران طبقررة أخرررى، كمررا أن التجهيررزات اجلماعيررة احلضرررية غالبررا مررا تررؤدي إىل هتمرريش الررذين 

يمررت مررن أجلهررم، لكوهنررا ختضررع ملنطررق النطاقيررة والتمييررز الررذي ختفرري تربيراترره التقنيررة أشرركاال معينررة لتنظرريم احليرراة أق
 (.12، ص Chambardons JC  ،1970)االجتماعية 

تتطابق نسب توطني جماالت الرتفيه مع اجملاالت اخلضراء حسب نوع احلي السكين، إذ عرب قاطنوا السكن 
كن العمارات عن رغبتهم يف جمراالت للرتفيره أسروة ابجملراالت اخلضرراء. ومرن املفارقرات املسرجلة املغريب العصري وس

أيضا جند أتكيد سكان احلي املغريب العصري خصوصا القدمي وسكان العمارت الرغبة يف جماالت إضافية للسكن. 
ألفراد يف كل غرفرة، إذ تعتررب مقاطعرة ومرد ذلك ابألساس إىل ارتفاع الكثافة السكانية هبذه األحياء، وارتفاع عدد ا

فرد يف كل غرفة( )إحصاء  1,62موالي رشيد من املقاطعات اليت تتميز أبكرب عدد األفراد يف كل غرفة )املتوسط 
2014.) 

فيما خيص ابقي عناصر التروطني )التجهيرزات الرايضرية، التعليميرة، الصرحية، التجاريرة، املسراجد(، يالحرظ 
ه اجملاالت يكون من نصيب سكان األحياء الشعبية وسكان العمرارات. وهرو أمرر برديهي أن أهم نسب توطني هذ

يستخلص من امليدان. فالطبقات الشعبية اليت تعرف ابلغياب شبه التام للرأمسال مهما كانت طبيعته حمكروم عليهرا 
 (.382، ص P.BOURDIEU  ،1979) ابختيار "الضروري"

يتضررح مرردى حجررم التطررابق بررني  ،نية، وجرردول األحيرراء السرركنيةمررن خررالل اسررتقراء الوضررعية السوسرريومه
اختيررارات الفئررة املكونررة مررن املهررن احلرررة واحلرفيررون والطلبررة والتالميررذ واختيررارات الفئررة القاطنررة يف األحيرراء الشررعبية 

 وسكان العمارات. فقد حظيت اجملاالت اخلضراء وجماالت الرتفيه وجماالت السكن أبولوية عند الفئتني. 
ومرن جهررة أخررى، جرراء اختيررار فئرة التجررار شربيه ابختيررار سرركان الفريالت؛ إذ غالبررا مرا تسررجل مسررتوايت 
متدنيررة يف ترروطني اجملرراالت عنررد هرراتني الفئتررني. لررن جنررزم يف اعتبررار قرراطين األحيرراء الشررعبية والعمررارات مرروظفني يف 

ولكرررن ميكررن ربررط االنتمرراء االجتمررراعي القطرراع اخلرراص أو العررام، أو نعترررب سررركان الفرريالت جتررارا ورجررال أعمررال. 
بتحديد االختيارات املرغوب فيها، فتمثالت الفاعلني تتغري حسب مرواقعهم ومصراحلهم وحسرب ملكراهتم بوصرفها 
منظومرررررة مرررررن البرررررىن اإلدراكيرررررة الررررريت تكتسرررررب مرررررن خرررررالل التجربرررررة الدائمرررررة يف موقرررررع داخرررررل اجملرررررال االجتمررررراعي 

(P.BOURDIEU  ،1987 156، ص.) 
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النتررائج املستخلصرررة مررن اجلررداول السرررابقة ولتقريررب الصررورة حرررول رغبررات سرراكنة املقاطعرررة، مت مررن خررالل 
 (8جتميع معظم الرغبات والصورة العامة للمجال املعاش وجمال الرغبات يف خريطة تركيبية. )اخلريطة رقم 

 : اجملال املعاش العام يف مقاطعة موالي رشيد8خريطة رقم  

 
 إجناز: صاحل الدين زهلي.         2020-2019املصدر: عمل ميداين 

 .خامتة واستنتاجات5
تعتررررب الثالثيرررة اجملاليرررة )اجملرررال املخطرررط، اجملرررال املررردرك، اجملرررال املعررراش( مرررن برررني املقرررارابت الررريت هتررردف إىل 

ئررق كرران اهلرردف مررن هررذه املقاربررة اجملاليررة هررو الوقرروف عنررد حجررم التبرراين بررني واثاإلحاطررة بدراسررة اجملررال احلضررري.  
التعمري )تصميم التهيئة، املخطط املديري( وما هو مردرك يف الواقرع، وبرني الرغبرات اجملاليرة للسركان. تسرجيل تلرك 
الفرروارق، جيعلنررا أوال نؤكررد الفرضررية الرريت انطلقنررا منهررا، كمررا جيعلنررا نسرراءل واضررع القرررار التخطيطرري اخلرراص بتهيئررة 

ذ كرران مررن املمكررن النررزول إىل امليرردان، وحتديررد رغبررات الفرررد قبررل املقاطعررة أو املسررؤول عررن ترردبري اجملررال احلضررري؛ إ
التخطرريط للمجررال ومتريررر العقررار إىل املنعشررني العقرراريني. اسررتمرار الدولررة يف نفررس الررنهج املتبررع خررالل الثمانينررات، 

فره واملعتمد على السكن علرى حسراب ابقري اجملراالت مرن شرأنه أن يرؤجج االحتقران االجتمراعي، والرذي ابءت تعر 
 املدينة يف ظل التفاواتت والالعدالة اجملالية اجملالية. 
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سرررامهت الدراسرررة أيضرررا يف الوقررروف علرررى جمموعرررة مرررن املتغرررريات االجتماعيرررة الررريت ترررربط برررني اجملرررال املعررراش 
ال والفرررد، واستخلصررنا أن هررذه املتغررريات هلررا دور يف تبرراين اجملرراالت املعاشررة، ويف حتديررد االختيررارات اجملاليررة. فاجملرر

املعرراش اخلرراص ابلطلبررة خيتلررف عررن نظررريه اخلرراص ابلتجررار والعمررال واملهنيررني واحلرررفيني. أيضررا خيتلررف اجملررال املعرراش 
حسن اجلنس ونوعية السكن والسن. فلكل صنف وفئة جمال معاش خاص هبا. فالتخطيط احلضري واالسررتاتيجي 

سوسرريومهنية والدميغرافيررة خررالل تبنيرره لنمرروذج دون للمجررال جيررب أن أيخررذ بعررني االعتبررار الررروابط بررني املتغررريات ال
 اآلخر، وذلك من أجل الوصول إىل التعمري الدميقراطي التشاركي.

 .قائمة املراجع6
o ( ،التعمري بني املركزية والالمركزية"، الشركة املغربية للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، الرابط.1993البكريوي عبد الرمحان " ،) 
o ( ،إنتاج اجملال: من التعمري اإلجباري إىل التعمري التوافقي جودة اجملرال جرودة احليراة"، مقرال منشرور 2012جعفر عادل" ،)

 (.  2018\04\11، الرابط، )اتريخ االطالع tanmia.maيف موقع 
o ( ،إنتاج وهيكلرة اجملرال احلضرري ابلردار البيضراء"، أطروحرة لنيرل الردكتوراه يف اجلغراف1994شويكي املصطفى" ،) يرا، جامعرة

 حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة اجلغرافيا، الرابط، املغرب.
o ( ،الررردار البيضررراء مقاربرررة سوسررريوجمالية1996شرررويكي املصرررطفى" ،)  "اآلداب والعلررروم اإلنسرررانية عرررني الشرررق، الطبعرررة  كليرررة

 األوىل، املغرب.
o ( ،تدبري املدن الكربى حالة ال2003شويكي املصطفى" ،)ينشرر، امللتقرى الثالرث للجغررافيني  ، مداخلرة دار البيضاء"، نص
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 التمدين العشوائي مظهر من مظاهر اإلقصاء السوسيومجالي بين املدينة وضواحيها

 حالة الضاحية الجنوبية والجنوبية الشرقية للدار البيضاء
Random urbanization is a manifestation of social exclusion between the 

city and its suburbs: The case of the southern and southeastern 

suburbs of Casablanca 

 يونس معدل
Youness Mouaddal 

 y.mouaddal@gmail.comجامعة احلسن الثاين ابلدار البيضاء، املغرب،  
Hassan 2 University , Morocco, y.mouaddal@gmail.com 

 
 ملخص: 

يتميز اجملال الضاحوي عموما بضعف وهزالة املرافق السوسيواقتصادية الضرورية اليت تعد العنصر األساس للنهوض ابجملتمع؛ 
حيث إن غالبية السكان ما زالوا يعيشون على اهلامش ويفتقرون ألدب الشروط الضرورية للحياة. ويف هذا اإلطار كانت هناك عدة 

حتريك دواليب عجلة التنمية وتفعيل مسلسل التحوالت السوسيواقتصادية هبذه اجملاالت. ومع ذلك تبقى هذه عمليات هتدف إىل 
املناطق، وخاصة الضاحية اجلنوبية واجلنوبية الشرقية ملدينة الدار البيضاء اليت تشكل موضوع البحث تشكو من هذا االختالل، إذ جند 

ها تطور لعدد املؤسسات السوسيومجاعية، وهو ما خلف خصاصا وهشاشة يف عدد من أن وثرية منو السكان املتسارعة ال يوازي
والالجتانس اجملايل اليت تطبع هذا  القطاعات االقتصادية يف اجملال. ولذلك تعد اجملاالت العشوائية ترمجة جمالية لالتوازانت االجتماعية،

يث أصبحنا أمام " متدين دون تنمية" يف ضواحي املدينة يف غياب أي اجملال الضاحوي وتعبري عن تفاقم ظاهرة اإلقصاء والتهميش؛ ح
 تدبري فعال لتأطري للمجال وتنظيمه.

  التمدين، العشوائية، الضاحية، اإلقصاء اجملايل.: الكلمات املفتاح
Abstract: 

 The suburban sphere is generally characterized by the weakness and emaciation of the 

necessary socio-economic facilities, which are the basic element for the advancement of society. 

As the majority of the population still lives on the margins and lacks the minimum necessary 

conditions for life. In this context, there were several processes aimed at moving the wheels of 

development and activating the series of socio-economic transformations in these areas. 

Nevertheless, these areas, especially the southern and southeastern suburbs of the city of 

Casablanca, which are the subject of the study, complain of this imbalance, as we find that the 

rapid pace of population growth is not matched by the development of the number of socio-

collective institutions in terms of quantity and quality, which left peculiarities and fragility in a 

number of economic sectors in the country. The field. Therefore, random areas are considered a 

domain translation of the social balances and spatial heterogeneity that characterize this suburban 

sphere and an expression of the exacerbation of the phenomenon of exclusion and marginalization. 

We are facing a "civilization without development" on the outskirts of the city in the absence of 

any effective measure to frame and organize the field. 

Keywords: urbanization - randomness - suburb - spatial exclusion. 
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 مقدمة:
مدينة الدار البيضاء وجود متدين هامشي تلقائي، وفوضى جمالية تؤكد أن عالقة اهلامش ابملدينة هي تعرف     

عالقات مفروضة وبشكل موجه، وهي عالقة املركز القوي ابحمليط الضعيف نتيجة الزحف اجملايل السريع لرقع )ة( 
ت يف ظل سوق عقارية عشوائية يتحكم فيها التمدين داخل املدينة الذي يزكي تنامي الوظيفة السكنية هلذه اجملاال

تضارب املصاحل وتعدد املتدخلني؛ حيث يتميز التمدين يف هذه الضاحية بتوسع عشوائي خارج عن منظومة 
املخططات احلضرية يولد واقعا عشوائيا يليب حاجيات اجتماعية لفائدة ساكنة ملفوظة؛ سواء من األرايف اجملاورة 

  .طون أساسا يف القطاع غري املهيكلأو من داخل املدينة؛ ينش
إن جمال الدراسة يعرب عن أحواز وضواحي أُنتجت وتنتج بشكل عشوائي يستجيب للحاجيات االجتماعية و    

طبيعة الفئة املنتجة هلذا الواقع اليت ال تكلف نفسها عناء الصراع مع أصحاب املصاحل الرأمسالية، ال لشيء إال 
زوي يف هوامش املدينة وختلق لنفسها سوقا عقارية عشوائية نشيطة ذات منفعة فردية أو لعدم قدرهتا املادية، فتن

مجاعية تستقطب الفئة الضعيفة الدخل اليت حتكمها طموحات االندماج داخل الوسط احلضري أبقل تكلفة مما 
ارخيية والتطورات خيلق وسطا شبه حضري، وألن هذه اجملاالت مع تقادمها الزمين أصبحت تتكيف مع الظرفية الت

 السوسيواقتصادية، وما يزيد من صعوبة األمر هو ترابط املساكن بعضها ببعض و أيضا ارتفاع الكثافات السكانية.
فالتزايد السريع للساكنة احلضرية؛ خصوصا بعد االستقالل مباشرة وما نتج عنه من تراكم يف احلاجيات      

بط أساسا بظهور أنشطة حضرية أثرت على تشكيل اجملاالت السكنية؛ ساهم يف بروز ممارسات جديدة ترت
ومسحت خبلق أسواق سكنية موازية غري قانونية، تكيفت مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية واملالية  الضاحوية،

 لفئات ذات الدخل الضعيف حيث استطاعت تلبية احلاجيات السكنية الدنيا. 
خترج عن هذا التطور؛ حيث عرف جماهلا  املتميز وخصائص موقعها فهي الوحبكم اتريخ مدينة الدار البيضاء     

احلضري واجملاالت احمليطة به حتوالت مهمة بسبب منو ساكنتها اليت تغذت أساسا ابهلجرة القروية، األمر الذي 
ستقبلت . فكيف اساهم يف تضخم مشاكلها احلضرية، وعلى رأسها املسألة السكنية ويف تغري حمتواها االجتماعي

وما أهم جتليات اإلقصاء السوسيوجمايل هبا؟ وماهي  الضاحية اجلنوبية واجلنوبية الشرقية هذا التزايد السكاين؟
 أهم العوامل املتحكمة يف إنتاج هذه التجمعات العشوائية؟ وما مستوايت تدخل جل الفاعلني يف إنتاجها؟

م أوهلا ابلدور الذي تلعبه الدار البيضاء ابعتبارها يقوم البحث على فرضيات متعددة يسل وبناء على ذلك     
قطبا وطنيا، خيضع لنفوذه جمموع الرتاب الوطين، يف التأثري على ضواحيها وجعلها اتبعة هلا يف تلقي كافة املؤثرات 

سكن؛ الناجتة عن ديناميتها الداخلية جماال يستجيب حلاجياهتا يف إعادة توزيع الوظائف اجملالية األساسية من ال
وابلتايل تصبح الدينامية الضاحوية جمال استقبال ملؤثرات املدينة األم بكل محولتها اإلجيابية والسلبية. والفرض الثاين 
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يسلم بدور احلموالت الدميوغرافية يف طبع معا، متدين ضواحي الدار البيضاء، وعلى إنتاج اجملال املبين هبا، خاصة 
 التجمعات العشوائية.

 الدراسةتقدمي جمال  -
تعترب ضاحية الدار البيضاء جمال يشهد حركية مسرتسلة نظرا حلجم الدار البيضاء كحاضرة وطنية تستجمع       

كل خصائص املرتوبول الوطين أوال كحوض هجري يستقطب الساكنة من ربوع الوطن، واثنيا كمركز اقتصادي 
اجملاالت الضاحوية املتامخة. لذلك تعترب احلركية اليت يشهد دينامية كبرية وحتوالت مهمة، تؤثر على اجملال احلضري و 

تشهدها ضواحي الدار البيضاء نتيجة ميكانيزمات وعوامل تتجاوز حدود نفوذ املدينة حمليا اىل ما هو وطين. 
وابلتايل فالضغط على اجملال الضاحوي البيضاوي له تداعيات على املستوى احمللي والوطين. والبحث يف هذا 

ومن زاوية معينة واليت تدخل يف سياق هذه الدراسة يسعى إىل الوقوف على كيفية تشكيل جزء من تراب االجتاه، 
يستقبل كافة التأثريات احمللية والوطنية من جهة، ويتم عربه، من جهة أخرى، تصريف أتثريات أخرى إىل ربوع 

تني القرويتني سيدي حجاج واد حصار الوطن. ويتضمن جمال الدراسة كل من اجلماعة احلضرية اهلراويني واجلماع
 وبلدية تيط مليل التابعة إلقليم مديونة. واجلماعة القروية الشالالت التابعة لعمالة احملمدية.

 اخلصائص السوسيومهنية ألرابب األسر ابلتجمعات العشوائية املدروسة -1
حول ظروف وأوضاع هذا  إن اهلدف من دراسة خصائص سكان هاته اجملاالت، هو تعميق البحث         

الساكن الذي جيب أن يعترب أساس وحمور كل تدخل أو تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو جمالية. كما تساهم دراسة 
وحتليل اخلصائص السوسيودميوغرافية مبا فيها األصول اجلغرافية والبنيات العمرية واملستوى التعليمي والرتكيبة 

 .لى فهم الرتكيبة االجتماعية هلذه األحياءاالجتماعية لسكان هذه األحياء ع
 االستقرار ابلتجمعات العشوائية وتباين سنوات االستقرار حسب اجملاالت العشوائية -1-1    
إن طول مدة االستقرار ابلتجمعات العشوائية ال تقّوي فقط من هوية التجمعات السكنية املعنية وجتعلها      

واالرتقاء االجتماعي،  غرايف، وإمنا جتعل من هذه الدواوير أماكن إلعادة اإلنتاجمركبات جمالية هلا وزن سكين ودمي
 وهذا ما تربزه املؤشرات اإلحصائية التالية:

حيث ختتلف البنية العمرية للسكن ابجملال؛ حيث تشكل املساكن ببلدية تيط مليل اليت يرتاوح عمر إسكاهنا     
، %27سنوات بنسبة  10تليها مساكن عمر إسكاهنا أقل من ، %46سنة أعلى نسبة بر  20و  11ما بني

 سنة. 51مساكن عمر السكن فيها أكثر من  %2.9وأخريا وبنسبة أقل تقدر بر 
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 ℅ ب الشرقيةابلضاحية اجلنوبية واجلنوبية  : تقادم حضرية املساكن حسب اجلماعات1جدول
 
 
 
 
 
 
 

 2014املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكىن لسنة 
، وهذا %43.8سنوات بنسبة  10وأما يف بلدية اهلراويني فالنسبة األكرب للمساكن اليت عمرها أقل من      

راجع إىل كثافة عمليات إعادة اإلسكان اليت عرفتها املنطقة يف العقد األخري أمهها ترحيل سكان "كاراين 
 سنة.  51 لسكن عمره أكثر من %1.8سنطرال"، وأقل نسبة كانت 

  %36.9ما يف مجاعة الشالالت فاحلالة خمتلفة عن البلديتني السابقتني فالنسبة الغالبة واليت قدرت ب أ     
سنة ومساكن  20و 11 سنة، مث مساكن عمر سكنها ما بني 50و 21كانت ملساكن عمر سكنها ما بني 

 . %8.4و %23.7سنة بنسب  50بعمر 
 50و 21فيها أيضا املساكن اليت عمر سكنها ما بني  وأخريا مجاعة سيدي حجاج واد حصار واليت تشكل    

 يف املرتبة األخرية.  %15.3سنوات بنسبة  10، واملساكن أقل من %37.2سنة أعلى نسبة بر 
ويتسم اتريخ استقرار الساكنة ابلدواوير العشوائية ابلتباين ما بني القدمية واحلديثة، ومن مثة فإن مدة اإلقامة هبا      

ل أو تقصر حسب أقدمية الدواوير، غري أن اخلاصية اليت جتمع بني خمتلف هذه الدواوير هي كون ميكن أن تطو 
أغلبها عرفت تعمريا مهما مع بداية التسعينيات. ويعود ذلك لظروف طبيعية مرتبطة بتوايل سنوات اجلفاف، 

ضاحية البيضاوية اليت ارتبطت وظروف سياسية مرتبطة ابملقاربة األمنية اليت اعتمدت يف التقطيعات الرتابية لل
 برهاانت انتخابوية معينة. 

لنستنتج أن التعمري يف الضاحية اجلنوبية واجلنوبية الشرقية هو تعمري حديث، وحديثة العهد هبذا النمط من      
 من املساكن ظهرت خالل الثالثني سنة األخرية. %80التمدين العشوائي؛ إذ أن ما يقارب 

 
 

اجلماعة احلضرية  عمر حضرية املساكن
 اهلراويني

اجلماعة القروية 
 التالشال

بلدية تيط 
 مليل

اجلماعة القروية سيدي 
 حجاج واد حصار

 15.3 27.0 31.0 43.8 سنوات 10أقل من 
 31.0 46.0 23.7 36.4 سنة 20سنوات اىل  11من 
 37.2 24.1 36.9 18.1 سنة 50سنة اىل  21من 

 16.5 2.9 8.4 1.8 سنة 51أكثر من 
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 ابب األسر و انتشار األمية ة متدنية ألر مستوايت تعليمي-1-2        
على الرغم من أن املستوى التعليمي هو معطى اجتماعي وليس دميغرايف، فهو يعترب من املؤشرات اهلامة اليت       

ميكن توظيفها ملقاربة إمكانية اندماج األسر ابلوسط احلضري من جهة، وصلته املتينة مبجموعة كبرية من أوجه 
أخرى؛ حيث يعد هذا املؤشر مقياسا دقيقا وواقعيا حلجم مشكلة األمية حىت ميكن السلوك الدميغرايف من جهة 

 الوقوف على أبعادها وحتديد أسباهبا ألجل وضع اخلطط وحتديد السياسات واآلليات الالزمة حللها.
ا على األوضاع ما يثري االنتباه أن نسبة األمية مازالت هتيمن على ساكنة اجملال، فارتفاع نسبة األمية حييلن      

التعليمية املزرية هبذا اجملال فهي أمية ريفية ابألساس، وعرفت امتدادا ابلوسط احلضري عرب آلية اهلجرة، لكن أمام 
األزمة السكنية وتدهور القدرة الشرائية انزلقت فئات ذات مستوايت تعليمية، وإن كانت غري عالية، لالستقرار 

، تليها مجاعة سيدي %30.7ن مجاعة الشالالت حتتل املرتبة األوىل بنسبة هبذه التجمعات السكنية. إذ نالحظ أ
، ويف األخري جند بلدية تيط %25.9مث بلدية اهلراويني ب  ،%30.6حجاج واد حصار بنسبة متقاربة جدا 

 .%22مليل ب 
ا وطنيا. وأكيد أن يف حني ال متثل الفئة اليت تلقت تعليما عاليا سوى نسبة ضعيفة جدا إذا ما متت مقارنته    

هذا املستوى التعليمي سيكون له انعكاس على نوعية النشاط املزاول ومكان العمل مما سيؤثر على مستوى 
العيش، واختيار السكن وطريقة التنقل وعلى السلوك واالندماج يف املنظومة احلضرية، لكن أهم جتليات هذا 

 األخري ستكون على مستوى تعليم األبناء.
القول ابالستناد إىل ما سبق أن الرتكيبة التعليمية ألرابب األسر تتسم بطغيان واضح لعناصر األمية ميكن     

وابخنفاض واضح لنسبة املتعلمني تعليما عاليا. فكلما صعدان يف السلم الدراسي إال وتقلصت املستوايت التعليمية 
على اندماج هؤالء يف الثقافة احلضرية، ال مما يؤدي إىل تقليص حجم الفئة "املتعلمة"، الشيء الذي سينعكس 

سيما إذا علمنا أن الفاعل الثاين داخل األسرة )الزوجة( ال تتمتع أبي مستوى تعليمي؛ اذ ترتفع نسبة األمية 
 بصفوف النساء أكثر من الذكور يف مجيع اجلماعات، مما سيؤثر سلبا على السلوك االجتماعي يف مجيع مستوايته.

ملستوى الدراسي لألبناء عن هذا السياق؛ حيث نلمس تدين واضح للمستوايت الدراسية. وأكيد وال خيرج ا     
 أن هذا الوضع التعليمي املزري سيرتتب عنه ال حمالة عدة اختالالت على املستوايت االجتماعي.

 بنية النشاط: مؤشرات تؤكد ضعف املهن املوفرة للعمل القار-1-3
نية املهنية ألرابب األسر القاطنني ابلتجمعات العشوائية، هو التعرف على أهم املهن إن اهلدف من دراسة الب      

اليت يزاولوهنا لإلبراز اهلوية املهنية، وحتديد عدد النشيطني داخل كل أسرة، والكشف عن مدى مسامهة هذه 
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هم يف البناء االقتصادي األخرية يف االرتقاء االجتماعي هلؤالء، والفرص واإلمكانيات اليت وفرهتا هلم إلدماج
 واالجتماعي للمدينة.

تتفاوت بنية الساكنة النشيطة من مجاعة ألخرى؛ حيث تصل أعداد الساكنة النشيطة يف بلدية تيط مليل       
نسمة من الساكنة غري النشيطة، غالبيتها من اإلانث،  21174نسمة، غالبيتها من الذكور، مقابل  11608

 لإلانث.  %26.9للذكور ونسبة  %10.9ه اجلماعة نسبة وتشكل نسبة البطالة هبذ
نسمة جلهم من الذكور والساكنة غري النشيطة تقدر  21943ويف بلدية اهلراويني تشكل الساكنة النشيطة       
، جند %15.9نسمة، ثالثة أرابع أعدادهم من اإلانث؛ وتصل نسبة البطالة ابجلماعة إىل نسبة  42814حبوايل 

 يتكرر تقريبا يف مجاعة الشالالت. الوضع نفسه 
يف حني جند مجاعة سيدي حجاج واد حصار تشمل أدب عدد للساكنة النشيطة مقارنة ابجلماعات الثالث      

 %10نسمة للساكنة غري النشيطة، ويعد معدل البطالة الذي يقدر ب  2913نسمة مقابل  6820األخرى 
 أقل معدل يف اجلماعات األربع.   

ن دراسة نوعية األنشطة املزاولة من حتديد املستوى املادي واملعيشي، كما أن نوعية هذه األنشطة ختتلف متك     
 ابختالف املستوايت التعليمية للمشتغلني، السيما إذا علمنا أن أغلبية األسر ذات مستوى تعليمي ضعيف جدا. 

واحمللي خصوصا واليت من نتائجها ندرة فرص  ففي ظل األزمة البنيوية اليت يعيشها االقتصاد الوطين عموما    
الشغل يف القطاعات الرمسية، يبقى القطاع غري املهيكل الذي تتعدد صيغه ومسمياته وفق نظر الباحثني مثل " 

 القطاع غري املنظم، أو املتدهور، أو اهلامشي، االقتصاد املتواضع، االقتصاد املوازي، أو القطاع الثالث البدائي...،
جأ الوحيد أمام الراغبني يف العمل ابعتباره ال يتطلب رساميل مهمة وال تكوينا مهنيا متخصصا، بل يعتمد " املل

أحياان على قوة العمل كرأمسال ضروري. وميكن حتديد الفئات االجتماعية اليت متارس نشاطا اقتصاداي يف هذا 
ري قانوين ال ختضع للمحاسبة الوطنية ألهنا غري اإلطار لدى كل النشيطني الفعليني الذين يزاولون مهنا ذات وضع غ

 مسجلة بدفاتر الضريبة. 
انطالقا من هذا التحديد فإن املهن الصغرية اليت تدر مداخيل ضعيفة على ممارسيها تعترب من املكوانت     

ني واملشتغلني األساسية للقطاع غري املهيكل، وتتمثل أساسا يف الباعة املتجولني واملياومني والبنائني واحلرفي
 حسب نتائج العمل امليداين من الرتكيبة السوسيومهنية ابلتجمعات املدروسة. % 55.5ابخلدمات؟، وميثل هؤالء 
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 : بنية النشاط ومعدل البطالة حسب اجلماعات ابلضاحية اجلنوبية واجلنوبية الشرقية للدار البيضاء2جدول 

 2014املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكىن                                                   
فقر وضبط التوازانت االجتماعية، رغم عدم وجود أتمني ويلعب القطاع غري املهيكل دورا أساسيا يف حماربة ال    

عن البطالة كحل بديل لتجنب ظاهرة تفاقم الفقر وعجز االقتصاد العصري يف توفري الشغل للساكنة النشيطة، إال 
أن هذا القطاع بفضل مرونته وديناميته متكن من استيعاب العاطلني والفقراء، وقد ساهم توفري يف مستوى 

اقتصادي، السيما - متكني الساكنة من تلبية احتياجاهتا األساسية وخلق نوع من التوازن السوسيوالكفاف، ويف
 وأن الرتكيب العمري الفيت والشاب لساكنتها يوفر موارد بشرية هامة من القوى العاملة.

 
 

 اجملموع ثاإلان الذكور بنية النشاط اجلماعات املدروسة
 

 بلدية تيط مليل
 11608 2516 9092 الساكنة النشيطة

 21174 13452 7722 الساكنة غري النشيطة
 51.4 22.7 78.8 صايف النشاط
 14.4 26.9 10.9 معدل البطالة

 21943 4684 17259 الساكنة النشيطة بلدية اهلراويني
 42814 27668 15146 الساكنة غري النشيطة

 49.1 20.8 78 نشاطصايف ال
 15.9 25.5 13.3 معدل البطالة

 21943 4684 17259 الساكنة النشيطة اجلماعة القروية الشالالت
 42814 27668 15146 الساكنة غري النشيطة

 49.1 20.8 78 صايف النشاط
 15.9 25.5 13.3 معدل البطالة

اجلماعة القروية سيدي 
 حجاج واد حصار

 6820 11.4 5716 الساكنة النشيطة
 12913 8432 4481 الساكنة غري النشيطة

 49.6 16.5 80.5 صايف النشاط
 12.7 26.6 10 معدل البطالة
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 ر البيضاءتدين مستوى العيش من أهم جتليات العشوائية ابلضاحية اجلنوبية واجلنوبية الشرقية للدا -2
مبا أن اجملال هو جتسيد للمجتمع مبختلف مكوانته وابعتبار اجملتمع يتأسس عن طريق إنتاج جماله اخلاص،      

سنحاول التعرف على جدلية التفاعالت املرتبطة بتعقد تفاعالت السكان ابجملال. حيث سامهت احلركية اجملالية 
شروط العيش وتوضح عدم االنسجام بني مكوانت اجملال للسكان يف ظهور جتمعات عشوائية تنعدم هبا أدب 

احلضري، ومن أجل التكيف مع الواقع احلضري، غالبا ما يلجأ املهاجرون والوافدون اجلدد إىل البحث عن 
 اسرتاتيجيات البقاء واالندماج يف إطار ممارسة األنشطة غري املهيكلة تعكس الفعل االجتماعي داخل اجملال.

 قاء إىل ملكية السكن أساس االنتماء إىل اجملال احلضري: االرتصفة حيازة السكن - 2-1         

( أن صفة احليازة الغالبة هي فئة املالك وأكثرهم 1تتباين نوعية احليازة ابجملال بتعدد حاالهتا وتوضح )اخلريطة      
لك ، تليها فئة امل%65، وبلدييت اهلراويني وتيط مليل أبقل نسبة وتصل إىل %89يف مجاعة الشالالت بنسبة 

، مث %9، مث فئة املكثرين وأغلبهم أيضا يف اجلماعة نفسها بنسبة %23املشرتك وأكثرها يف بلدية اهلراويني بنسبة 
 صفة الرهن، وأخريا صفة اإلرث كأقل نسبة. 

إن تطور السكن العشوائي الصلب على عكس األشكال السكنية األخرى خاصة الصفيحية اليت منت عن     
تسلط، مّت أغلبه فوق أراض مت شراؤها من مالكني ومضاربني عقاريني عملوا على جتزئها وبيعها طريق االحتالل وال

إىل زبناء غالبا ما ينتمون إىل الشرائح الدنيا من الفئات الضعيفة، وذلك بواسطة رسوم عرفية تثبت ملكيتهم للبقع 
جود بعض التجمعات العشوائية اليت منت األرضية واليت متت أغلبها فوق أراضي امللك اخلاص رغم كون أن هناك و 

فوق أراض اتبعة للدولة، وقد تشرتك فيها أكثر من أسرة على الشياع، وهذا ما يظهر أن نسبة املالك يف هذه 
 الدواوير هي أقوى إذا ما قورنت بباقي التجمعات السكنية األخرى. 

هو الرغبة -سواء داخل املدينة أو ابألرايف - يتضح إذا، أن من األسباب الكامنة وراء تغيري السكن السابق     
يف امتلك مسكن خاص واالبتعاد عن الكراء، وابلتايل حتسني الظروف السكنية السابقة، وكذلك الظروف 
االجتماعية، وكلها عوامل تؤثر يف احلركية اجملالية السكنية. وهكذا يعترب هاجس متلك السكن الوازع األول 

عطى مؤشر سيادة امللكية اخلاصة يف هذه اهلاالت اهلامشية. وقد لعبت هذه الوضعية يف للوافدين، ويؤكد هذا امل
 صفة احليازة دورا كبريا يف تضخم حجم هذه التكتالت السكنية العشوائية.
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 صفة حيازة املسكن وحجم األسر - 2- 2
ر مهم يف فهم النمو يؤثر متوسط حجم األسر على صفة حيازة السكن، حيث يظهر أن حلجم األسر دو       

حيث 1الدميغرايف هلذه التجمعات، ويكشف ابلتايل عن التطورات اليت تعرفها سلوكات األسر السوسيودميغرافية؛ 
( 2ختتلف صفة احليازة وعالقتها بعدد األسر من مجاعة ألخرى؛ إذ نالحظ من خالل البحث امليداين )اخلريطة 

 أن:
احليازة، ففي بلدية تيط مليل ترتفع نسبة األسر املالكة ملساكنها إىل توزيع حجم األسر خيتلف حسب صفة      
لدى األسر املرتاوح عدد أفرادها ما بني  ℅25أفراد، وإىل  4و 1لألسر املرتاوح عدد أفرادها ما بني  ℅ 50
 12إىل  8، وما بني 17%أفراد إىل  8و 4أفراد. أما ابلنسبة لصفة حيازة الكراء فيصل عدد األسر ما بني  8و4

 .  8%فرد إىل 
فرد تصل إىل  8و 4أما بلدية اهلراويني فنجد يف حيازة امللك أن نسبة األسر اليت يرتاوح عدد أفرادها ما بني    

، يف حني أن عدد األسر 63%فرد فتصل إىل  12و 8. أما نسبة األسر اليت يرتاوح عدد أفرادها ما بني %8
. على غرار صفة حيازة الكراء فيصل عدد األسر 14%فردا فتصل إىل  12اليت يصل عدد أفرادها إىل أكثر من 

فردا  12، أما عدد األسر اليت يفوق عدد أسرها 29%فردا فتصل إىل  12و 8اليت يرتاوح عدد أفرادها ما بني 
بني عند األسر اليت يرتاوح عدد أفرادها ما 1%. إضافة إىل صفة حيازة امللك املشرتك فنجدها تصل إىل  2 %إىل
. أما اجلماعة القروية الشالالت 2%فردا فتصل إىل  12أفراد، أما األسر اليت يزيد عدد أفرادها عن  8و 4

، أما عدد 5%فردا يصل إىل  4و 1فبالنسبة حليازة امللك، جند أن عدد األسر اليت يرتاوح عدد أفرادها ما بني 
فرد فتصل إىل  12. أما األسر ايل تفوق 58%ىل فتصل إ أفراد 8و 4األسر اليت يرتاوح عدد أفرادها ما بني 

 فرد. 12خاصة يف األسر اليت يزيد أفرادها عن  1%. كذلك حيازة الرهن فتصل إىل%16
 8إىل  4على غرار اجلماعة القروية الشالالت، فحيازة امللك حتتل فيها األسر اليت يرتاوح عدد أفرادها ما بني      
 . 15% فرد ب 12ة الكراء عند األسر اليت يزيد عدد أفرادها عن أسرة. كذلك جند حياز  85%أفراد 

                                                           
تزايد عدد األسر سيضر ابألبعاد االجتماعية أثناء تنفيذ التهيئة التدرجيية لعمليات الرتحيل، حيث أن استمرار وجود التجمعات  1

يعة مع مطالب العشوائية لعقود زمنية طويلة أدى إىل بروز جيل جديد داخلها، أصبح يعرب عن احتياجات تتشابه من حيث الطب
اجليل األول، أي احلصول على سكن الئق، غري أنه يتميز عنه من حيث مطالبته، أيضا، ابالستقالل عن اآلابء بسبب اختالف 

 ثقافة اجليلني والتغيري الذي طال بنية األسر املغربية مع التوجه املتزايد حنو األسرة النووية.
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إذن نالحظ أن حجم األسر كميا خيتلف من مجاعة ألخرى؛ حيث حتتل مجاعة الشالالت املرتبة األوىل ب    
 11%، مث بلدية تيط مليل ب % 35من جمموع عدد األسر الكبرية احلجم، يليها بلدية اهلراويني ب  51%

 .  %3ريا مجاعة سيدي حجاج واد حصار ب أسرة، وأخ
حيتل امللك الرتبة األوىل يف اجلماعات األربع، واملالحظة نفسها تنطبق على الرهن الذي حيتل الرتبة األخرية.      

لكن يتضح هناك اختالف يف ترتيب الكراء وامللك املشرتك؛ حيث حيتل الكراء الرتبة األوىل ببلدية اهلراويني بنسبة 
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، ويف األخري مجاعة سيدي حجاج واد %4، مث مجاعة الشالالت ب %25متبوعة ببلدية تيط مليل ب ، 25%
، يليها بلدية اهلراويني %13. أما صفة امللك املشرتك فتحتل مجاعة الشالالت الرتبة األوىل ب %3حصار ب 

 .%5، وأخريا مجاعة الشالالت ب %8، مث بلدية تيط مليل ب %9ب 
أن جم األسر ال يؤثر على توزيع صفة احليازة، لكن أكيد أن هناك متغريات أخرى غري دميغرافية إذا، نالحظ      

 تؤثر يف صفة احليازة قد تكون هلا عالقة ابجملال وبنية السكن. 
  بنية السكن وحجم األسر: ارتفاع واضح داخل التجمعات العشوائية   -2-3
العشوائية  ( أن بنية السكن هلا أتثري على عدد أفراد األسر؛ إذ تشكل ابلتجمعات2يتبني من خالل )اخلريطة      

، أما األسر اليت يرتاوح % 59أفراد حوايل  8و 4ودواوير إعادة اهليكلة األسر اليت يرتاوح عدد أفرادها ما بني 
، كذلك األسر %18فردا ب  4و 1يليها األسر ما بني  ،% 19فردا فتصل إىل  12و 8عدد أفرادها ما بني 

 أسرة.  52فردا فتصل إىل  12اليت يفوق عدد أفرادها 
وابلتايل فنجد أن هذه الفئات حتتل أكرب نسبة مقارنة بباقي أنواع التجمعات السكنية األخرى خاصة ساكنة       

كأكرب فئة، واألسر ما   % 70أفراد إىل  4و 1مشاريع إعادة اإلسكان واإليواء اليت حتتل فيها الفئة األوىل ما بني 
. 1%فردا فال متثل سوى  12أما األسر اليت تفوق ، 4%فردا  12إىل  8، ومن % 25أفراد إىل  8و 4بني 

حيث يظهر أن عدد أفراد األسر ابلتجمعات العشوائية ودواوير إعادة اهليكلة كبري ابملقارنة مع جتزائت إعادة 
اإلسكان اليت يقل فيها عدد أفراد األسر. وتعرب هذه املؤشرات عن مدى حرص استفادة األسرة الواحدة من 

سكان؛ لكون اسرتاتيجياهتم تكون مضبوطة وفق تصورات حمددة؛ حيث يستقر كل فرد حبجرة عمليات إعادة اإل
 مستقلة وحيصى مبعزل عن أسرته، من ألجل حتايلهم على اللجنة اليت تسهر على إحصاء املستفيدين.

قليدي قروي ويرتبط توسع حجم األسر ابلتجمعات العشوائية أيضا ابحتفاظ أرابب األسر بسلوك دميغرايف ت      
ميتاز خبصوبة مرتفعة، ويُنظر إىل األسرة الكثرية العدد امتيازا اجتماعيا يعكس فحولة الرجل وخصوبة املرأة، ويستمد 
هذا السلوك تصوراته من املرجعية الثقافية التقليدية اليت تقف موقفا سلبيا يف الغالب من حتديد النسل أو تنظيمه، 

يف الوقت الذي ، تفرز فيه عملية احتكاكهم بنمط العيش احلضري أي تعديل يف  ومن املرأة ودورها يف اجملتمع،
 سلوكهم الدميغرايف.

وميكن تفسري ظاهرة ارتفاع حجم األسر بعاملني أساسيني ومها: أوهلما صعوبة احلياة يف هذه التجمعات      
آلابء واألسرة، واثنيهما كون العديد من العشوائية واليت ال تسمح لبعض الشباب املتزوج العيش يف استقاللية عن ا

األسر ما زالت حمافظة ومتشبعة بعدد من التقاليد والسلوكات االجتماعية املرتبطة ابلتماسك العائلي. وأيضا ابلبعد 
االقتصادي الذي يشكله األطفال كمورد إضايف ملواجهة تكاليف احلياة، وبتعدد األسر األبوية بنسبة هامة، لبعدها 

file:///C:/Users/Mes%20documets/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Mes%20doucments/Desktop/تخربيق/11%20الفصل%20الثالث.docx%23_Toc391859398


افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

153 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

عي املتمثل يف التكافل االجتماعي والتعاون على املصاريف وتكثيف عملية االدخار، وكذلك بطغيان االجتما
 األصول الريفية ألرابب األسر وتدين وعيها بسبب ضعف مستواها التعليمي. 

هذه  تؤثر بنية السكن العشوائية يف زايدة عدد أفراد األسر مما يؤدي إىل زايدة حجم الكثافة السكنية داخل     
 التجمعات، األمر الذي سيشكل عائقا أمام خمتلف آليات تدخل الدولة هبذه التجمعات السكنية.

 وظروف العيش وعالقته بنوعية السكن التساكن -2-4
( العالقة القائمة بني املساحة وعدد الطوابق حسب بنية السكن )التجمعات العشوائية 3توضح )اخلريطة       

عادة اهليكلة(. وما يتضح ابلنسبة للتجمعات العشوائية حسب معطيات البحث امليداين والدواوير اليت خضعت إل
مسكنا، وحتتل دواوير الربامهة جبماعة  %53أن معظم املساكن تنتمي إىل الفئة األوىل وهي السفلي ويبلغ عددها 

مرت مربع. يليها  70و 30وأغلبها تتواجد يف مساكن ترتاوح مساحتها ما بني  30%الشالالت الرتبة األوىل ب 
 مسكنا ويتواجد معظمها بدواوير الربامهة وتتواجد يف أغلبها على مساحة 17% املساكن بطابق واحد مبجموع

 مرتا مربعا. 70تفوق 
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مرتا مربعا،  70و 30 يظهر جليا أن املساحة السكنية السائدة هبذه اجملاالت هي املساحة املرتاوحة ما بني    
ذه املساحة بني املساكن نظرا للتجزيء الذي تقسم هبا األراضي عندما تباع على شكل بقع صغرية من وختتلف ه

 لدن مالك األراضي الصغار األصلني، وأغلبها مساكن سفلية بوجود استثناءات بطابق واحد. 
واحد وهذا راجع على غرار التجمعات السكنية اليت خضعت إلعادة اهليكلة اليت تعرف انتشار مساكن بطابق     

لطبيعة مواد البناء الصلبة اليت توفر ملساكنها ظروف التوسع العمودي مقارنة مع ابقي املساكن الصفيحية األخرى 
اليت يكون امتدادها أغلبه أفقيا، وابلتايل فاالمتداد اجملايل هلذه الدواوير أيخذ مورفولوجية االمتداد العمودي الذي 

 ، والذي تتحكم فيه العناصر التضاريسية وكذلك االجتماعية والثقافية للمجال.يكون متناثرا ومتكتال أحياان
وللتدقيق أكثر يف هذه الدينامية السكنية، سنعمل على إبراز العالقة بني عدد الطوابق وعدد األسر داخل هذه   

بة األكرب التجمعات. حيث يتضح من معطيات البحث امليداين، أن املساكن اليت تضم أسرتني تشكل النس
أسرة معظمهم يف مساكن سفلية، أما املساكن اليت تضم ثالثة  341ابلتجمعات العشوائية ويصل جمموعها إىل 

 أسرة وأغلبهم أيضا يف مسكن من طابق واحد.  165أسر فهي مبجموع 
ها يف مساكن أسرة، مبعدل أسرتني يف املسكن وأغلب 322وفيما خيص ساكنة دواوير إعادة اهليكلة تصل إىل       

أسرة أغلبها تتواجد مبعدل أسرتني إىل ثالث  45ذات طابق واحد، أما املساكن السفلية اليت تتواجد مبا جمموعه 
 أسر يف املسكن. 

نالحظ أن تطور حجم األسر مرتبط بتزايد عدد الطوابق ابلدواوير املهيكلة، وتزايد املساحة ابلتجمعات      
عوامل كارتفاع معدالت اخلصوبة لدى النساء وبسيادة أعمار الفئات  العشوائية ويرجع ذلك إىل عدة

الشابة...إخل. كما يعرب ارتفاع نسب التساكن بني األسر داخل نفس املسكن على التالحم االجتماعي ضد 
س مشكل اجتماعي وهو أزمة السكن اليت تعرفها املدينة، وكذلك ملواجهة تكاليف احلياة الصعبة. كما يتبني أنه لي

جلميع املساكن مساحة اثبتة وإمنا ختتلف من جتمع آلخر، وقد جند هذا االختالف بني مساكن وأخرى داخل 
 التجمع السكين نفسه.
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عموما خنلص إىل أن هناك عدة مؤشرات تتحكم يف مساحة السكن وعدد األسر وعدد الطوابق؛ حيث يعد      

حة املساكن كلما كانت املسافة بني هذه التجمعات واجملال القرب أو البعد عن املدينة أمهها، إذ تزداد مسا
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احلضري بعيدة ويقل معها عدد الطوابق وعدد األسر والعكس صحيح. إضافة إىل مؤشر مثن األرض الذي 
ينخفض كلما بَرُعدت املسافة عن املدينة حيث يزيد من فرص امتالك مساحة سكنية أكرب، إضافة إىل قدم أو 

تعرف التجمعات العشوائية احلديثة )مثل حالة بلدية اهلراويني( ارتفاعا يف عدد وحجم األسر حداثة التمدين؛ إذ 
نظرا ألن سرعة ووثرية اكتساح هذه التجمعات العشوائية للمجاالت الفالحية املتامخة للمدينة هي أقوى مقارنة 

مراقبة التعمري زاد من حدة التشتت  ابملناطق اليت عرفت متدينا قدميا )مثل بلدية تيط مليل(، إضافة إىل أن ضعف
اجملايل، فالتأخر يف عدم مشل بلدية اهلراويني واجلماعة القروية الشالالت بواثئق التعمري ساهم يف انتشار الفوضى 
اجملالية الذي يرتجم يف تباين املساحة املساكن وعدد الطوابق وتكدس األسر داخل السكن الواحد، عكس  

 يتها بواثئق التعمري اليت مت التحكم فيها نسبيا مثال بلدية تيط مليل. اجلماعات اليت متت تغط
مفاد القول، إن ارتباط نوع السكن بعدد أفراد األسر حتكمه توزيعات البعد السلوكي املرتبط بعالقة املساحة       

نني ابملساكن ذات بعدد أفراد األسرة أكثر مما ترتبط جبودة السكن؛ فباستثناء تقلص عدد أفراد األسر القاط
املساحات الصغرية نسجل أن ارتفاع عدد األفراد يزداد كلما كانت مساحة املسكن أكرب سواء تعلق األمر 

 .ابلسكن العشوائي أو املهيكل
 عدد األفراد املشتغلني داخل األسرة: بني العمل غري القار واملدخول املتواضع-2-5

املادي واملعيشي لألسر؛ ألنه كلما تعدد عدد األفراد املشتغلني ابألسرة  متكننا هذه الدراسة من حتديد املستوى     
 إال وتقلص معدل االعالة الذي يتحمله يف الغالب رب األسرة والعكس صحيح.

فمن أجل حتقيق مداخيل إضافية ينهج أرابب األسر "تكتيكات" معينة كتجنيد أكرب عدد من أفراد األسرة يف      
مداخيلهم يف عملية البناء يف حالة االستفادة من برامج إعادة اإلسكان، وميكن تفسري سوق الشغل، لتوظيف 

ذلك ابستقرار الوضع املادي ألرابب األسر ملواجهة متطلبات العيش اجلديدة وميتهن املشتغلون بعض اخلدمات 
 البسيطة على غرار رب األسرة.

من األسر يعيلها شخص واحد وهو  %56د حوايل كما تتميز هذه الضاحية بنسبة إعالة مرتفعة حيث جن      
من األسر تتقاسم فيها األمهات أو األبناء املسؤولية  %27رب األسرة الذي يتحمل معظم املسؤولية بينما جند 

مع رب األسرة، وأقل نسبة من األسر يف هذه التجمعات السكنية؟ يتعدد فيها عدد املشتغلني داخل األسرة تصل 
ونون يف الغالب من األبناء الذين خولت هلم شهاداهتم احلصول على عمل، كما جند نسبة أشخاص يتك 4إىل 

من األسر، ال يشتغل فيها أي شخص وهي املتقاعدين، أو تستفيد من كراء بعض البيوت داخل املنزل أو  4%
 مدخول آخر.



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

158 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 
، وتصل نسبة األسر اليت 1%30 كما نالحظ كذلك أن األسر اليت ال تتوفر على عاطل قليلة العدد بنسبة       

وهي تعرب إىل حد كبري عن األزمة اليت متس البنية االقتصادية للمدينة  46.5.2%تتوفر على عاطلني أو أكثر إىل 
 املركز، وعن غياب النظرة الشمولية يف معاجلة معضلة السكن العشوائي.   

                                                           

ون التصريح بعدد النشيطني داخل األسرة، وهو سلوك ينهجه قاطنو التجمعات من أرابب األسر يرفض %50تبني أن أكثر من   1
 السكنية العشوائية إلبراز ضعف إمكاانهتم املادية،

وقد أخذان بعني االعتبار العنصر النسوي ال سيما اللوايت هلن شهادات معينة ويبحثن عن عمل أو سبق هلن أن اشتغلن، كما أننا  2
 .سنة منقطع عن الدراسة وسبق له أن اشتغل هو األخر ويبحث عن عمل 12ذكور كل فرد يفوق سنه أدرجنا ضمن العاطلني ال
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املؤثرة يف نوعية األنشطة املزاولة، وابلتايل التأثري إن دراسة خصائص املشتغلني شيء ضروري ألهنا من العوامل      
على املستوى املعيشي. وعلى سبيل املثال تبني لنا دراسة السن الفئات العمرية األكثر اشتغاال. ومن هنا نستنتج 

 جمموعة من املعطيات مثل املستوى املعيشي والتعليمي... اخل. 
 مؤشر السن وعالقته بطبيعة النشاط – 2-6

يساهم السن يف التأثري على طبيعة النشاط املزاول يف اجملال، وتربز نتائج البحث امليداين أن بلدية تيط مليل      
سنة، ليأيت بعد ذلك  60و 50يستحوذ عليها القطاع اخلاص وأكثر الفئات العمرية نشاطا ترتاوح أعمارها ما بني 

ئة العاملة املشتغلة يف األعمال احلرة اليت ترتاوح أعمارها ما سنة، مث الف 60الطبقة العاملة كأجراء أغلبهم أكثر من 
 سنة. 30و 20بني 
سنة،  60و 40أما بلدية اهلراويني فنجد أن أغلب الفئات النشيطة تنشط يف األعمال احلرة أكثرهم ما بني     

كثر فئة تنشط ابلقطاع تليهم الفئة اليت تشتغل ابلقطاع اخلاص مث أبنشطة أخرى، ويف مجاعة الشالالت جند أن أ
سنة تليهم الفئة املشتغلة أبعمال حرة مث فئة األجراء، أما مجاعة سيدي حجاج فأغلب  60اخلاص أغلبهم فوق 

 سنة.  50و 40املشتغلني ينشطون ابلقطاع اخلاص أو كأجراء مياومني خاصة الفئة العمرية املرتاوحة ما بني 
سنة  50 – 41هم من فئة الكهول الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  لنخلص أن معظم أرابب األسر املشتغلني    

، هذا ابإلضافة إىل وجود فئة منهم جتاوزت السن القانوين %25سنة بنسبة  60 – 51، ومن %57بنسبة 
للعمل، إال أهنم يشتغلون بنسبة ضعيفة خاصة يف بعض املهن احلرة والتجارة. وأقل نسبة من املشتغلني ال يتجاوز 

 سنة يشتغلون خاصة يف الورشات الصناعية الصغرية. 20سنهم 
سنة ابإلضافة  50-31ترتاوح أعمارهن ما بني  %72أما األمهات املشتغالت فأعلى نسبة منهن تصل إىل     

إىل وجود نسبة ضعيفة منهن جتاوزت السن القانوين للعمل وتشتغلن يف بعض احلرف التقليدية داخل املنزل  
سنة ما زالوا  50-41مساعدة يف مدخول األسرة. أما األبناء الذين ترتاوح أعمارهم ما بني كاخلياطة، وذلك لل

يعيشون مع آابئهم يف مسكن واحد و، يستطيعون تكوين أسر خاصة هبم مما يدل على أن التكوين األسري يف 
 هذه التجمعات السكنية يطغى عليه تكوين األسر املمتدة.

 ترتبط مبكان اإلقامة السابق أغلب األنشطة املزاولة -2-7
تعد دراسة مكان اإلقامة السابق للمشتغلني مهما ألهنا من العوامل األساسية اليت تتحكم يف املستوى التعليمي، 
 وابلتايل من شأهنا أيضا التأثري على نوعية األنشطة املزاولة، وتبعا لذلك ميكن تفييء جمال الدراسة إىل ثالث فئات

تنشط يف كل من الدار البيضاء واألرايف  % 60ضم أكرب نسبة من املشتغلني حبوايل نسبة الفئة األوىل وت  
األخرى، وتتوزع هذه النسبة على مهن خمتلفة؛ حيث جند يف مدينة الدار البيضاء أن نسبة املشتغلني ابلقطاع 
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القطاعات األخرى  اخلاص واألعمال احلرة أي العمل حلساهبم اخلاص واألجراء ومبهن أخرى أعلى من ابقي 
 .كالوظيفة العمومية، أما الوافدون من األرايف فنجد أغلب النشيطني يشتغلون يف األعمال احلرة كأجراء

 %37وأما الفئة الثانية فينشط أغلب مشتغليها يف اجلماعات القروية اجملاورة واملدن األخرى بنسبة تقدر ب     
فقط فينشط  %3ة الثالثة واألخرية واليت ال تتعدى نسبتها موزعة بشكل متفاوت من قطاع مهين آلخر. والفئ

  .أغلب مشتغليها يف مجاعة اإلقامة وأغلبهم من األجراء والعمال ابلقطاع اخلاص واألعمال احلرة
هناك عالقة وطيدة بني مكان اإلقامة السابق وبنية النشاط وطبيعته، فإذا أخذان بلدية اهلراويني كحالة، فإن      

، وابلتايل سينعكس هذا %29.6وافدين هم من أصول حضرية خاصة من مدينة الدار البيضاء بنسبة معظم ال
على املستوى التعليمي الذي سيكون مرتفعا نسبيا، وابلتايل سيكون له أتثري على نوع األنشطة املزاولة، مما سيؤثر 

خبالف اجلماعات األخرى اليت أغلب  على مستوى العيش عموما، كوهنا تالمس جبهات التعمري الرئيسية للمدينة
وافديها من األرايف اجملاورة للمدينة اليت تتميز مبستوى تعليمي ضعيف، وابلتايل فبنية النشاط ستكون هشة وغري 

 قارة؛ وهذا سينعكس على سلوكها احلضري واملعيشي.
 نتائج الدراسة

ضواحيها اليت أصبحت تعرف منوا دميغرافيا  تتعدد املشاكل اليت تتخبط فيها مدينة الدار البيضاء وخمتلف   
مسرتسال وسريعا الذي من أبرز جتلياته بروز دينامية عمرانية تتميز بسوء التنظيم اجملايل واالرجتال، أفرزت جماالت 
سكنية تتعدد فيها مظاهر اإلقصاء مثل ضعف اخلدمات والتجهيزات العمومية وانتشار األنشطة اإلنتاجية غري 

ج عنها سلوكات ثقافية واجتماعية صفتها التهميش مبختلف مظاهره من هدر مدرسي وتفشي البطالة املهيكلة نت
 وضعف الدخل الفردي وارتفاع معدل الفقر...إخل.

وهنا تطرح بعمق قضية النمو احلضري غري املراقب ومبادئ التهيئة اجملالية اهلادفة يف عمقها وتوجيهاهتا الكربى     
يساير حاجيات السكان ويعاجل املشاكل الكربى ملدينة الدار البيضاء، لكن الواقع أنتج إلنتاج جمال ضاحوي 

 انفصاما زمنيا بني إنتاج وتدبري اجملال الضاحوي ومنو حاجيات السكان.
كما أن معرفة خصائص السكن السابق من حيث مكان اإلقامة ونوع املنطقة مهم ألنه يبني املناطق الدافعة     

كل اليت تعاين منها، واليت غالبا ما تكون إما أحياء يف املناطق القدمية اليت أصبحت تعرف تشبعا للسكن واملشا 
دميغرافيا، وتتميز بضعف التجهيزات ونقص يف املساحة ابإلضافة إىل االكتظاظ وارتفاع الكثافة وقلة املساحة، 

من التدفق السكاين حنو الضواحي  وابلتايل فمحاولة حل هذه املشاكل وهتيئة هذه املناطق كفيل ابلتخفيف
إن عطوبية اجملال انعكست على سلوك الساكنة تعليميا  واألحواز القريبة ألهنا تعد من العوامل الطاردة للسكان.

ومهنيا واجتماعيا، ألن فوضوية اجملال تنعكس على سلوك الساكنة وتغذيه، ويتمثل ذلك يف عدة جتليات مثل 
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مي وجتهيزات السكن ونوع األنشطة...إخل. فاجملال العشوائي يعد مرآة اجتماعية ظروف العيش واملستوى التعلي
 لساكنة مهمشة ومقصية. 

ختاما ميكن القول، إن التطور املنظم يف التوجهات والتلقائي النمو يف الواقع، الذي يتمثل يف تناسل      
ال تالئم إمكاانهتا املنجزة حلد اآلن إيقاع  التجمعات العشوائية اليت تعرف ضعفا وهشاشة يف البىن التحتية اليت

 الدينامية الدميغرافية القوية، وهذا ما يؤكد ضعف التدبري الرتايب يف هذه اجملاالت.
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 : ملخص

علررى العالقرات السررائدة بررني الكيرراانت والوحرردات اجملاليررة تسراهم الديناميررة العمرانيررة ابملراكررز الضرراحوية يف توسرع جمررايل مهررم، يررؤثر 
املركرز، كمرا ان الديناميرة الريت يشرهدها اجملرال املردروس -املشكلة للشبكة احلضرية، هذه االخرية تتطور ابستمرار يف ظل مركزيرة وأتطرري املدينرة
املركررز -حلركيررة والتررنقالت بررني املراكررز الضرراحوية واملدينررةتررؤدي إىل حترروالت يف جغرافيررة املنطقررة، بتطررور مراكررز ونشرروء أخرررى، إىل جانررب أن ا

 تصبح أقوى.
شهد اجملال املدروس املتمثل يف املراكز الضاحوية التابعة ملدينيت فاس ومكناس )بوفكران، سبع عيون، احلاج قردور، عرني الشركاك، 

لك انتج عن أتثري املدينة املركز علرى املسرتوى االقتصرادي السخينات(، دينامية عمرانية مهمة خاصة ابلنسبة للمراكز الضاحوية احلضرية، وذ
والسوسرريوجمايل، واملوقرررع االسرررتاتيجي، ممرررا أدى إىل توسررع جمرررايل علررى حسررراب اجملرررال الفالحرري اخلصرررب. سررنحاول مرررن خررالل هرررذا املقرررال 

 يت فاس ومكناس واملراكز الضاحوية التابعة هلما. التطرق للدينامية العمرانية اليت شهدهتا املراكز الضاحوية ومقارنة اجملال املبين بني مدين
 املراكز الضاحوية؛ املدينة املركز؛ حتوالت سكنية؛ اجملال املبين ؛الدينامية العمرانيةالكلمات املفاتيح: 

Abstract: 
The urban dynamism in suburban centers contributes to an important territorial expansion that 

affects the relations between the entities and the spatial units forming the urban network, the latter 

constantly evolving in light of the centralization and framing of the city-center, and the dynamism 

witnessed by the studied space leads to transformations in the geography of the region, through the 

development of centers and the emergence of others, along with the mobility and movement between 

suburban centers and city-center that are becoming stronger. 

The studied space represented by the suburban centers of the cities of Fez and Meknes 

(Boufekran, Sebaa Ayoun, Haj Kaddour, Ain Cheggag, and Skhinat) witnessed an important urban 

dynamism, especially for the suburban urban centers, as a result of the influence of the city center on 

the economic and socio-spacial level, and the strategic location. This leads to an urban expansion at the 

expense of the fertile agricultural area. Through this article, we will try to address the urban dynamism 

witnessed by suburban centers and to compare the built-up space between the cities of Fez and Meknes 

and their suburban centers.  

Keywords: Urban Dynamism – Suburban Centers – City center – Housing transformations –  Built-up 

space. 
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  مقدمة
وعرا تعرف مدينيت فاس ومكناس دينامية مهمة، لكنها متفاوتة، حيث تشهد مدينة مكنراس ديناميرة بطيئرة ن

ما مقارنة مبدينة فاس، اليت تعدى عدد سكاهنا املليون نسمة، فأدى ذلك إىل توسع جمايل قوي ساهم يف استهالك 
األراضي اهلامشية للمردينتني، وكرذا تطرور التعمرري ابجملرال الضراحوي، لتغطيرة اخلصراص احلاصرل علرى مسرتوى تلبيرة 

 التحرروالت اجملاليررة الرريت تعرفهررا الضرراحية، بفعررل حاجيررات السرركان مررن السرركن، وقررد كرران للمرردينتني دور مهررم يف
عامرل القرررب اجلغرررايف، وحماولررة تصرريف األزمررات السرركنية والسوسيواقتصررادية الريت تشررهدها املرردينتني صرروب اجملررال 

 الضاحوي.
تغررريت املعطيررات علررى مسررتوى النسرريج العمررراين املشرركل للضرراحية، حيررث انتقلررت مررن جمررال يغلررب عليرره 

إىل جمال يعررف سريادة العمرران احلضرري احملرض خاصرة ابلنسربة للمراكرز الضراحوية احلضررية كمرا هرو الطابع الريفي 
 احلال ببوفكران وسبع عيون.

 اإلشكالية والفرضيات: .1
 طرح االشكالية:  .1.1

تعرف املراكز الضاحوية عدة حتوالت سوسيوجمالية أثرت بشكل واضح على تنظيم وهيكلة الكياانت 
قدم مراكز وتراجع أخرى، كما أدى النمو الدميوغرايف إىل إحداث تغريات جمالية وتفاواتت اجملالية، وسامهت يف ت

سوسيواقتصادية، متباينة بني املدن املركز واملراكز الضاحوية، مما انعكس على تطور اجملال املبين وتباينه بني املراكز 
 الضاحوية.

 يف هذا اإلطار تندرج اشكالية املوضوع حول: 
 وارق املوجودة يف اجملال املبين بني املراكز الضاحوية التابعة ملدينيت فاس ومكناس"هي الف "ما

 تتفرع هذه االشكالية إىل عدة أسئلة:
 ماهي مراحل التوسع العمراين بضاحييت مدينيت فاس ومكناس -
 كيف ساهم النمو الدميوغرايف يف تطور اجملال املبين ابلضاحية -
 اجملال املبين بني املراكز الضاحوية ماهي أبرز الفروقات املوجودة يف -

 . الفرضيات:2.1
 تتمحور فرضيات البحث حول:

 شهد اجملال الضاحوي مراحل توسع جمايل مهمة انعكست على تطور اجملال املبين -
 ساهم النمو الدميوغرايف للمدينة املركز واملراكز الضاحوية يف تطور اجملال املبين -
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لضاحوية يف تطور اجملال املبين، مع أفضلية للمراكز الضاحوية احلضرية هناك فروقات واضحة بني املراكز ا -
 على حساب ابقي املراكز

 حركية جمالية متفاوتة بني املراكز الضاحوية للمدينتني .2
مراكرز ضراحوية الصرغرى ذات ديناميرة دميوغرافيرة وجماليرة، حيرث ازداد عرددها  عرفت هضبة سايس برروز

منهرا إىل مسرتوى مراكرز متوسرطة، لتلعرب دورا رايداي داخرل جماهلرا، بتأطريهرا للمراكرز وتوسع جماهلا، وارتقرى العديرد 
، لتصرررل إىل 1982سرررنة %80.7والكيررراانت اجملاليرررة األقرررل حجمرررا. وسرررجلت هرررذه املراكرررز نسررربة حتضرررر بلغرررت 

، وتفسررررر هررررذه النسررررب ابلثقررررل الرررردميوغرايف ملرررردينيت فرررراس ومكنرررراس، ومسررررامهتهما يف 2004يف سررررنة 85.45%
، ص 2015)بوصـــفيحة صـــباح،  حررروالت اجملاليرررة ابلضررراحية، واسرررتقطاب املزيرررد ليسرررتقر بضررراحييت املررردينتني.الت

11-16)  
 مراحل التوسع العمراين بضاحييت مدينيت فاس ومكناس: مقاربة مقارانتية .1.2

يتشرركل جمررال هضرربة سررايس مررن قطبررني رئيسرريني )فرراس ومكنرراس(، ضررمن شرربكة حضرررية تتكررون مررن مرردن 
ضررراحوية. شرررهدت هرررذه األخررررية طفررررة دميوغرافيرررة مهمرررة، وتوسرررع جمرررايل علرررى حسررراب األراضررري صرررغرى ومراكرررز 

الفالحيررة اخلصرربة، ممررا أدى إىل أشرركال حضرررية متباينررة، بررني مررا هررو عشرروائي خيررالف ضرروابط ومقتضرريات واثئرررق 
 التعمري، وما هو قانوين يتماشى واملعمول به ضمن القوانني املؤطرة لعمليات البناء.

التحررول اجملررايل بضرراحييت املرردينيا عرردة مراحررل، حيررث أن هضرربة سررايس ، تكررن حتتضررن أي جتمررع  مشررل هررذا
حضررري قبررل االسررتعمار، ابسررتثناء مرردينيت فرراس ومكنرراس وقصرربة برروفكران، إذ اختررذ السرركان مررن النررواالت واخليررام 

)بوصفيحة ن كبوفكران... مسكنا هلم، مستقرين حول أبرز العيون واألودية، كعني الشكاك، سبع عيون، أو الوداي
 (340، ص2015صباح، 
 مرحلة االستعمار: بداية تشكل املراكز الضاحوية هبضبة سايس -

، ويف اجلهة اليمىن املؤديرة ملدينرة 1924عمل املستعمر على بناء حي أوريب بعني اتوجطات انطالقا من سنة 
. كمررا (341، ص2015يحة صــباح، )بوصــفمكنرراس، مت بنرراء حرري مكررون مررن املرافررق اإلداريررة وبعررض الفرريالت 

سرراهم خررط السرركة احلديديررة الرررابط بررني طنجررة وفرراس يف تطررور عررني اتوجطررات، ببنرراء حرري اوريب، وآخررر خرراص 
ابملغاربرررة الرررذين كرررانوا يعملرررون لصررراحل املسرررتعمرين ابلضررريعات الفالحيرررة. وتبرررني الفررررق برررني األحيررراء األوربيرررة اجملهرررزة 

ة اليت تعاين نقصا حادا يف التجهيزات واملرافق الضرورية، حيث كانت رغبة املرشال ابملرافق الضرورية، وأحياء املغارب
ليرروطي هتمرريش وإقصرراء األحيرراء القدميررة، حلمايررة األوربيررني، وإبررراز تفرروق التعمررري الغررريب. وتشررجيعا للمعمرررين علررى 
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عرة لكرل أوريب مقابرل هكترار، ومنحرت بق 250االستقرار، مت تقسيم عدة جتزائت إىل بقع، متوسط مساحتها هو 
 .(341، ص2015)بوصفيحة صباح، االستقرار واالهتمام ابألراضي الفالحية 

ظرل مشرروع القريرة األوربيرة بسربع عيرون حرربا علررى ورق، و، يرتم اجنراز سروى معمرل "نرورا" و"اإلذاعرة" وبعررض 
رافق اإلدارية، كبناء مدرسة األحياء السكنية. خيتلف األمر بضاحية فاس، حيث اقتصر املستعمر على بناء بعض امل

 وحمطة ملراقبة القطارات برأس املاء. 1918بعني الشكاك سنة 
انضاف إىل احلي األوريب واملغريب، احلي الصفيحي مع بداية احلرب العاملية الثانية، هرذا األخرري بردأ يسرتقطب 

 .(342، ص2015)بوصفيحة صباح، أعدادا كبرية من السكان بفعل اجلفاف 
 : استقطاب أفواج مهمة من سكان األرايف1989إىل  1956ستقالل من مرحلة اال -

متيزت هذه املرحلة ابستقالل املغرب ومغادرة املعمرين، ليتم تعويضرهم أبفرواج مهمرة مرن القررويني، ممرا انعكرس 
جي على املدن األقطاب فاس ومكناس وضواحيهما، من خالل انتشار السكن العشوائي والغري قانوين )النوايل، طن

فررراس وديرررور املخازنيرررة، البسررراتني بعرررني اتوجطرررات(، )بررروقرب والزيترررون وجماهرررد بسررربع عيرررون(، )الرباريرررك ببررروفكران(، 
)القبرررابز بعرررني الشررركاك(، )حررري السررروق ابحلررراج قررردور(...، سرررامهت هرررذه األحيررراء يف تفكيرررك النسررريج احلضرررري، 

 .(342، ص2015) بوصفيحة صباح، قانونية والتأثري على اجتاه التعمري، إضافة إىل تناسل أحياء جديدة غري 
شهد مركز عني الشركاك تروطني جتزئرة "الفالحرني"، أو "النخبرة" نظررا السرتفادة قائرد املنطقرة مرن بقعرة خرالل 

(، ويف ²م630مبسراحة  18، و²م720مبسراحة  4بقعرة ) 22، يف هذا التاريخ كانرت التجزئرة تضرم 1954سنة 
 م720و ²م660توسررريع التجزئرررة، تصرررل مسررراحتها مرررا برررني  بقعرررة ستسررراهم يف 16ستنضررراف  1965سرررنة 

(BOUSFIHA sabah, 1989, P221). 
عرفررت املراكررز الضرراحوية تزويرردها مبجموعررة مررن التجهيررزات بشرركل متفرراوت، إضررافة إىل تغطيررة كررل مررن عررني 

ر علرررى الشرركاك، احلرراج قرردور، ملهايررة، بتصرررميم للتنميررة، يف حررني أن عررني اتوجطررات وسررربع عيررون وبرروفكران تترروف
 ,BOUSFIHA sabah, 1989 )تصرميم للتهيئرة. شرهدت هرذه املرحلرة أيضررا اجنراز عردة جترزائت

P221): 
 بقعة 252توفرت عني الشكاك على جتزئة تضم  -
  227مت اجناز جتزئتني ابحلاج قدور تضم  -
 بقعة 600توسعت بوفكران من خالل مخسة جتزائت سكنية تضم  -
ن العشروائي، يف نفرس اآلن شررهد تروطني سررت جترزائت تضررم اخترذ التوسرع مبركررز سربع عيررون شركل السررك -

 بقعة. 700
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عرفت املراكز الضاحوية خالل هذه الفرتة بداية التعمري القانوين من خالل التجزائت السكنية، وغري القانوين، 
 .(BOUSFIHA sabah, 1989, P223) أي أن السكن أصبح يف تطور متسارع يف اجتاهات خمتلفة، يف غياب للمراقبة

شهد اجملال الضاحوي خالل الثمانينات تزايدا يف أعداد األحياء الصفيحية والعشروائية، نظررا لضرعف التغطيرة 
بواثئق التعمري، وحمدودية مراقبة عمليات البناء اليت كانت تتم بشكل سرري، بفعرل ضرعف اإلمكانيرات، والظرروف 

كيررز االهتمررام حررول مرردينيت فرراس ومكنرراس، يف االجتماعيررة الرريت كانررت متيررز سرركان الضرراحية آنررذاك، كمررا سرراهم تر 
استفحال أزمة السكن ابلضاحية، وتفاقم االختالالت السوسيواقتصادية واجملالية. واسرتدعت هرذه الوضرعية تردخل 
الدولررررة بسياسررررات عمرانيررررة تسرررراهم يف التخفيررررف مررررن حرررردة األزمررررة، والعمررررل علررررى خلررررق برررردائل وحلررررول ملواجهررررة 

  أفرزها التغلغل االستعماري ابملغرب.االختالالت السوسيوجمالية اليت
 هناية القرن العشرين وبداية القرن احلايل: مالمح تشكل شبكة حضرية -

متيز تدخل الدولة خالل التسعينات ابلرتكيز على املدن الكربى، على اعتبار أهنا تشكل مستقبل التنمية، فيما 
األزمرة، ووجرد السركان يف الضراحية جمراال مالئمرا  مت اقصاء املراكز الضاحوية.  ويف ظل هرذه الوضرعية، اسرتفحلت

 لالستقرار، األمر الذي أفضى إىل تطور سكاين مهم.
)بوصــفيحة صـــباح،  قابلررت الدولررة هررذه األزمرررة ابلعديررد مررن السياسررات والتررردابري املتعلقررة مبجررال التعمررري،

ووضررع برررانمج ملرردن ألررف سرركن،  200. يف هررذا اإلطررار مت الشررروع يف إطررالق عمليررة إنترراج (342، ص2015
بدون صفيح، ومنح األولوية للربامج السكنية على العموم، غري أنه ، يتم االهتمام ابجملرال الضراحوي املردروس، إال 
يف العشرررية األخرررية مررن هررذا القرررن، ليشررهد نسرريجا عمرانيررا متناقضررا يضررم سرركن صررفيحي وعشرروائي قبررل ترردخل 

رات، فيالت، سكن اقتصادي... يف حرني يظرل التردخل حمتشرما، الدولة، وجتزائت سكنية قانونية على شكل عما
 وال يرقى إىل تطلعات الساكنة، اليت تعرب عن افتقادها للمرافق العمومية، ولبنيات حتتية يف املستوى املطلوب.

 التوسع العمراين ملدينيت فاس ومكناس على حساب اهلامش .2.2
ملغربية بصفة عامة وبسايس على وجه اخلصوص، ملا يكتسي موضوع التوسع العمراين أمهية ابلغة ابملدن ا

له من انعكاسات واضحة علرى اجملرال، كانتشرار السركن العشروائي والصرفيحي وارتفراع أمثنرة العقرار هبرامش مردينيت 
فاس ومكناس، وما يرتتب عن ذلرك مرن أزمرات متعلقرة أساسرا ابلسركن ومردى تروفر التجهيرزات واملرافرق العموميرة 

 ناطق اهلامشية اليت تعرف مبناطق التعمري اجلديد. األساسية هبذه امل
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 2020و 2000: تطور املساحة املبنية مبدينة فاس بني سنيت 1 خريطة رقم

 
، كان على حساب اجملال الفالحي 2020و 2000شهدت مدينة فاس تطورا عمرانيا مهما بني سنيت 

بوغرافيرة مناسربة للبنراء ووجرود امكانيرة لتعبئرة العقرار هبرذه خاصة يف اجلهة اجلنوبية واجلنوبية الغربيرة، بفعرل تواجرد ط
اجلهررررة، األمررررر الررررذي أدى إىل تضررررخم املدينررررة وامترررردادها، وكرررربح التطررررور العمررررراين الررررذي مررررن املمكررررن أن حيرررردث 
ابلضاحية. من هنا نالحظ أن املدينة تتوفر على احتياطات عقارية مهمة ابهلامش عكرس مدينرة مكنراس الريت نفرذ 

 تياط العقاري لينتقل البناء للضاحية.هبا االح
لعل من أبرز السمات اليت تطبع الدينامية السوسيوجمالية للمدن وهوامشرها هرو االزدواجيرة برني الرغبرة يف 
التخطرريط العمررراين العقررالين، الررذي يقرروم علررى تعبئررة كررل األدوات واآلليررات الكفيلررة ببلرروغ تعمررري مسررتدام يراعرري 

إلمهال والالمباالة فيما خيص تسيري الشأن العام احمللي، مما يفضي إىل انتشار السكن حقوق السكان األساسية، وا
العشرروائي وخمتلررف أشرركال اإلقصرراء والتهمرريش الرريت تعانيهررا هررذه اجملرراالت البعيرردة عررن واجهررة املدينررة، واألزمرررات 

سرررتوفر هلرررم املسررركن والعمرررل السوسيواقتصرررادية لفئرررات كثررررية مرررن املهررراجرين الوافررردين علرررى املدينرررة ظنرررا مرررنهم أهنرررا 
وخرررردمات ومتطلبررررات أخرررررى، لكررررن الواقررررع عكررررس ذلررررك، حيررررث جتتمررررع أشرررركال وأنررررواع األزمررررات االجتماعيررررة، 

 االقتصادية واجملالية...ابملدينة.
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 2020و 2000: تطور املساحة املبنية ملدينة مكناس بني سنيت 2 خريطة رقم

 
 2000اجملررال املبررين خررالل الفرررتة املمترردة بررني سررنيت سرراهم املوقررع االسرررتاتيجي ملدينررة مكنرراس يف تطررور 

، وقرد هررم هرذا التطررور اجلماعرة احلضرررية لويسرالن جبهررة الشررق وترروالل يف الغررب، ابإلضررافة إىل االمتررداد 2020و
احلضررري الررذي شررهدته املدينررة يف اجلهررة اجلنوبيررة، كمررا أن احلرراجز الطبيعرري يف جهررة الشررمال حررد بشرركل كبررري مررن 

يل، ونظرا لنفاذ االحتياط العقاري ابملدينة فقد انتقل البناء للمجال الضاحوي الذي شرهد بردوره تطرورا التوسع اجملا
 عمرانيا متباينا.

لقرررد فشرررلت عمليرررات التخطررريط، حيرررث أصررربحت غرررري قرررادرة علرررى أتطرررري عمليرررات التعمرررري واحلرررد مرررن 
ا، فال اإلرهاصات األوىل لعمليات التخطيط الفوضى والعشوائية والعبث بشؤون املدينة واملناطق اهلشة اليت حتيط هب

اليت مت اعتمادها خالل فرتة االستعمار، وال الرتسانة الكبرية من واثئق التعمري اليت كان معمروال هبرا منرذ االسرتقالل 
)عـالل زروايل، املركرز -إىل اليوم، استطاعت أن ختفف من العشوائية والفوضى يف التعمري الناجترة عرن توسرع املدينرة

 .(23 ، ص2011عيد انطيطح، س
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 التحوالت السوسيواقتصادية: مؤشر على دينامية قوية للضاحية .3
حتظى املدينة بدور مهم يف احداث حتوالت سوسيوجمالية على املستوى الوطين، مما يعين أن أتثري املدينة على 

موازي للقاعدة االقتصادية، كما أن جمموع تراب الدولة مير عرب الدورة االقتصادية، رغم أن التمدين ال يرافقه تطور 
الديناميررررة االجتماعيررررة تتجسررررد ابملرررردن، حيررررث تعترررررب هررررذه األخرررررية جمرررراال مالئمررررا ورايداي للتحرررروالت االقتصررررادية 

السرتقطاهبا لفئرات اجتماعيرة خمتلفرة مرن منراطق  ،(Mustapha Chouiki, 2013, P81)ة والسوسريوجمالي
 ضا اجتماعيا وتعقدا للوضعية االقتصادية. متنوعة، مما جيعل منها جماال يعرف تناق

بفعل إشعاع املدن الكربى، وأتثريها على جمال واسع، أصبح لتطورها وديناميتها العمرانية والسوسيواقتصادية 
انعكاسا واضحا على اجملرال الضراحوي، الرذي يشرهد بردوره حركيرة وديناميرة متعرددة األبعراد، ترزداد قوهترا مرع مررور 

اجملاور للمدن الكربى مكنها من دينامية دميوغرافية قويرة، انتبره اليهرا جرل املخططرني والبراحثني يف الوقت، فموقعها 
جمال التعمري، لكن التدخل لضبط هذه الدينامية والتحكم يف آاثرها ظرل متواضرعا، فكران للديناميرة السوسريوجمالية 

 ابلضاحية انعكاسات على اجملال واالنسان. 
من فئات يف غالبيتها قادمة من اجملال الريفي، وبذلك أصبحت تكتسي خصائص تشكل اجملتمع الضاحوي 

مرتبطرررة هبرررذا اجملرررال، كتررردين املسرررتوى التعليمررري، ابسرررتثناء بعرررض املراكرررز الضررراحوية احلضررررية الررريت متيرررزت بتقررردم يف 
خيررص عمررل هررذه مسررتواها، هررذا ابإلضررافة إىل هيمنررة الفئررة الشررابة ابجملررال، االمررر الررذي يطرررح عرردة صررعوابت فيمررا 

املركرز سراهم يف التخفيرف مرن -الفئات يف ظل وجود ضاحية تقرل هبرا فررص العمرل، لكرن عامرل القررب مرن املدينرة
 حدة هذه الوضعية.

املركز، واستقطابه لفئة مهمرة مرن -يشهد اجملال الضاحوي حتوال على مجيع املستوايت، نظرا لقربه من املدينة
طرررور املسرررتوى التعليمررري بررربعض املراكرررز...، واالنتقرررال إىل جمتمرررع يسرررري حنرررو السررركان قادمرررة مرررن املررردن، وابلترررايل ت

 التحضر، تتالشى به اخلصائص املرتبطة ابجملال الريفي تدرجييا.
 الضاحية: دينامية سوسيواقتصادية متباينة -

ظلررت اهلجرررة مررن األرايف مالزمررة للديناميررة العمرانيررة، فمنررذ مطلررع القرررن العشرررين، برردأت القرررى تفقررد 
شخص سنواي مع بداية  8000عددا مهما من سكاهنا لفائدة املدن والضواحي، حيث انتقل عدد املهاجرين من 

شررخص  126800، مث إىل 1960و 1952شررخص سررنواي مررا بررني سررنيت  45000القرررن املنصرررم، ليصررل إىل 
مرر الرذي قرروي يهراجر كرل يروم صروب املردن والضرواحي، األ 300مبعدل يقارب  2004و 1994سنواي ما بني 

، 2012)الــدكاري عبــد الرمحــان، أفرررز حترروالت سوسيواقتصررادية، متثلررت يف تطررور مسررتوايت التحضررر ابلضرراحية 
 .(23-22ص 
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 منو دميوغرايف متباين ابجملال الضاحوي ملدينيت فاس ومكناس -
علرى حردى، وحتديرد املعطى الدميوغرايف أمهية ابلغرة يف التعررف علرى الروترية الريت يسرري هبرا كرل مركرز  يكتسي       

احلاجيررات واملتطلبررات األساسررية والالزمررة، وبنرراء توقعررات انطالقررا مررن نسررب التطررور السرركاين الرريت تعرفهررا املراكررز 
الضررراحوية، كمرررا يسررراهم هرررذا املعطرررى يف التخطررريط لكرررل السياسرررات التنمويرررة علرررى املسرررتوى السوسررريو اقتصرررادي 

يف جمرررال التعمرررري والسررركن علرررى اخلصررروص، وأتثرررري الرتكرررزات  واجملرررايل، فمرررن الضرررروري حتديرررد احلاجيرررات ومقاربتهرررا
السرركانية علررى الترروازانت البيئيررة واجملاليررة، وهررذا لررن يتررأتى إال بتحليررل التوزيررع اجملررايل للسرركان، والتطررور الررذي تعرفرره 

 ابملقارنة بني السنة األقدم واألحدث )املاضي واحلاضر(.
دم، حيث عرف السكان حتوالت مهمة ومتسارعة، وينحو هذا التطور يتموقع املغرب يف طور انتقال دميوغرايف متق

بوترية الدول اليت اسرتكملت انتقاهلرا الردميوغرايف، كمرا أن املغررب يسرري يف هرذا االجتراه إىل حردود اسرتكمال انتقالره 
 .(26 ، ص2006)املندوبية السامية للتخطيط، الدميوغرايف، مما سينعكس على األوضاع السوسيواقتصادية 

 9ماليررني مررع بدايررة القرررن العشرررين، ليصررل إىل  5يعرررف املغرررب تطررورا سرركانيا مهمررا، إذ كرران يقرردر ب          
ماليررني خررالل النصررف األول مررن القرررن العشرررين، وخررالل عقررد  4، أي بررزايدة بلغررت 1952ماليررني خررالل سررنة 

، أي أنه عدد السكانتضاعف  2004إىل  1960(، ومن سنة 1960-1952فقط سجلت نسبة منو مماثل )
، 2014مليرررون نسررررمة خرررالل سررررنة  33مليرررون نسررررمة، لينتقرررل إىل  29.9مليررررون نسرررمة إىل  11.6انتقرررل مرررن 

 1994وابملقارنة بني الوسطني احلضري والقروي، فقد شهد الوسط احلضري نسبة منو مهمة بلغت خالل إحصاء 
ا يدل على طررد فئرة مهمرة مرن املنراطق القرويرة ابلنسبة للساكنة القروية، مم %0.6فيما ، تتعد  %2.1 2004و

ــة الســامية للتخطــيط،  بفعررل تررردي األوضرراع السوسيواقتصررادية، لكررن هررذا ال يعررين خلوهررا مررن السرركان )املندوبي
 .(26 ، ص2006
سرراهم توافررد السرركان يف تعمررري املنطقررة انطالقررا مررن تزايررد سرركان مرردينيت فرراس ومكنرراس وامترردادمها علررى         

هلمرا املباشررر، وظهرور مراكررز قرويرة وحضرررية جديردة مبحرريط املردينتني، يف حررني عرفرت فيرره مراكرز أخرررى حسراب جما
 تطورا دميوغرافيا ساهم يف ترقية إدارية للمراكز القروية الصغرى، إىل مراكز حضرية.
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 2014و 1982: تطور عدد سكان املراكز الضاحوية بني سنة 1مبيان رقم

 
 2018املصدر: حبث ميداين 

نسررمة سررنة  7688شررهدت مراكررز سرربع عيررون وبرروفكران  تطررورا دميوغرافيررا كبررريا، حيررث انتقلررت مررن             
نسرمة  12941إىل  1982نسرمة  سرنة  1923بسربع عيرون، ومرن  2014نسمة سرنة  26677إىل  1982

لكرن مركرز عرني الشركاك  ببوفكران، وهرذه الطفررة الدميوغرافيرة ال جنرد هلرا مثريال بضراحية مدينرة فراس، 2014سنة 
 2223بلرررغ  1982وخاصررة يف العشررررية األخررررية بررردأ يعررررف توافررردا مهمرررا للسررركان، فعررردد السررركان خرررالل سرررنة 

، ممرررا جعلررره يعتررررب ضرررمن املراكرررز الضررراحوية األكثرررر أمهيرررة، هرررذا 2014نسرررمة خرررالل سرررنة  10124لينتقرررل إىل 
 ي واجملايل، بفضل موقعه واملقومات اليت يتوفر عليها.ابإلضافة إىل أن هناك آفاقا للتطور الدميوغرايف، االقتصاد
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 2020و 2000: تطور اجملال املبين ابملركز الضاحوي سبع عيون بني سنة 3خريطة رقم

 
 2020و 2000: تطور اجملال املبين ابملركز الضاحوي بوفكران بني سنة 4خريطة رقم
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 2020و 2000احوي عني الشكاك بني سنة : تطور اجملال املبين ابملركز الض5خريطة رقم

 
 2000يعررررف اجملرررال الضررراحوي ملدينرررة مكنررراس ديناميرررة عمرانيرررة مهمرررة خاصرررة يف الفررررتة املمتررردة برررني سرررنيت       

، وذلك من خالل تواجرد مراكرز حضررية تعتررب رائردة علرى املسرتوى العمرراين والسوسيواقتصرادي، يف هرذا 2020و
وي لسبع عيون امتدادا عمرانيا يف اجتاه الشمال والشمال الغريب، وعلى طول الطريق اإلطار فقد شهد املركز الضاح

الرابطرررة برررني مررردينيت فررراس ومكنررراس، وذلرررك انجرررم عرررن القررررب اجلغررررايف مرررن مدينرررة مكنررراس واملوقرررع  6الوطنيرررة رقرررم
وي لبوفكران من بني أهم االسرتاتيجي ابإلضافة إىل اخلدمات االساسية اليت يقدمها املركز. كما يعترب املركز الضاح

املراكررز الضرراحوية التابعررة للمرردينتني نظرررا لالمتررداد العمررراين يف مجيررع االجتاهررات والنرراتج أساسررا عررن املوقررع اجلغرررايف 
ابلقررب مررن مدينرة مكنرراس مررن جهرة اجلنرروب، وللرردور القيرادي الررذي يضررطلع بره املركررز وسررط عردة دواويررر ومراكررز 

س أكثررر ديناميررة نظرررا لقرردم التعمررري هبررذه املنطقررة والنفترراح املدينررة علررى جماهلررا ضرراحوية. اذن فضرراحية مدينررة مكنررا
 الضاحوي عكس مدينة فاس.

يعترب مركز عني الشكاك من بني أهم املراكز الضاحوية التابعة ملدينة فاس، وذلك نظرا للتطور العمراين خاصة       
شرهد  2020و 2000 مجيرع االجتاهرات، فمرا برني سرنيت يف العشرية األخرية، مما انعكس على االمترداد اجملرايل يف

املركررز امترردادا عمرانيررا يف اجتاهررات خمتلفررة، بفعررل وجررود طبغرافيررة مناسرربة، وكررذا للتحرروالت العقاريررة الرريت تشررهدها 
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األراضي ابجملال، كما نسجل عدة معيقات عقارية حتول دون تطور التعمري ابملركز، حيث تسود األراضي اجلماعية 
 صاحبها من اشكاالت يف التفويت والتقسيم.   وما ي

 2020و 2000: تطور اجملال املبين ابملركز الضاحوي احلاج قدور بني سنة 6 خريطة رقم

 
يتضررح مررن خررالل اخلريطررة أن مركررز احلرراج قرردور ، يشررهد امترردادا عمرانيررا كبررريا كمررا هررو احلررال ابلنسرربة للمراكررز     

ك بفعل عرائق عقراري يتمثرل يف وجرود أراضري التعاونيرات الفالحيرة الريت حتريط احلضرية لسبع عيون وبوفكران، وذل
 ابملركز واليت حتول دون امتداد املركز، لتلجأ اجلماعة إىل البحث عن جمال آخر لتوطني عدة جتزائت عقارية.

حلراج قردور تعترب مراكز احلاج قدور  والسخينات مراكز ضاحوية صاعدة ابجملال، حيرث انتقرل عردد السركان اب    
، ورغررم التزايررد البطرريء 2014نسررمة خررالل االحصرراء األخررري لسررنة  6508إىل  1982نسررمة سررنة  1508مررن 

نسرربيا يف عرردد السرركان فرراملركز يترروفر علررى مررؤهالت مهمررة جعلررت منرره مركررزا مررؤطرا للمجررال احملرريط برره، مررن قبيررل 
يرون عررب مسرالك طرقيرة اثنويرة، وتروفره علرى املوقع ابلقرب من مدينة مكناس وانفتاحه على مركرز بروفكران وسربع ع

، لكن اإلمهال ENAM جمال فالحي خصب، ويعرف تركزا للعديد من املؤسسات الصناعية+ املدرسة الفالحية
 الذي يطال مثل هذه املراكز يف جمال اإلعداد والتهيئة، جيعل تطوره يسري بوترية بطيئة جدا.
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 2020حوي السخينات سنة : اجملال املبين ابملركز الضا7خريطة رقم

 
يتضررح مررن خررالل اخلريطررة أن وضررعية مركررز السررخينات مشرراهبة ملثيلتهررا مبركررز احلرراج قرردور، حيررث ، يشررهد  

املركز دينامية عمرانية مهمرة، ابسرتثناء بعرض البنراايت املعزولرة، والنوايرل املنتشررة ابهلرامش الريت تنتظرر االسرتفادة مرن 
لعرردة أسررباب لعررل مررن أبرزهررا الوضررعية الطبوغرافيررة احمليطررة ابملركررز واملتمثلررة يف السرركن داخررل املراكررز، ويرجررع ذلررك 

وجرررود تضرررريس قررروي حيررريط ابلسرررخينات، إضرررافة إىل البنيرررة العقاريرررة السرررائدة واملتمثلرررة يف سررريادة أراضررري األحبررراس 
للتهيئة يضم مجاعة  مبجموع املركز، لكن من املتوقع أن يشهد املركز دينامية عمرانية مهمة، خاصة مع وضع تصميم

 سيدي حرازم والسخينات.
يعرف مركز السخينات تزايدا سكانيا بطيئا، نظرا لظروف نشأته املرتبطة برتحيل السكان من منطقة تقع 
ابلقرررب مررن عررني سرريدي حرررازم ترردعى "السرروامر"، فاسررتقطب عرردد قليررل مررن السرركان مررن اقلرريم اتوانت وجبررال 

 3014رتبطررة مبدينررة فرراس بشرركل كبررري، فانتقررل عرردد السرركان ابملركررز مررن مقدمررة الريررف عامررة، وظلررت السرراكنة م
 .2014نسمة خالل سنة  3502إىل  1994نسمة سنة 
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 خامتة:
لعرررل مرررا ميكرررن استخالصررره، هرررو التبررراين احلاصرررل مرررا برررني مررردينيت فررراس ومكنررراس علرررى مسرررتوى التوسرررع 

أكثر توسعا وأكثرر كثافرة يف البنراء علرى العكرس  املركز ابلضاحية، حيث تعترب مدينة فاس-العمراين، وعالقة املدينة
من مدينة مكناس، ألن مدينة فاس حتتكر وهتيمن على حساب ابقي اجملال الضاحوي، األمر الذي أخرر كثرريا مرن 
التطور العمراين الذي قد تشهده الضاحية، ممرا أدى إىل اخرتالف يف الديناميرة العمرانيرة بضراحييت املردينتني، حيرث 

ية مدينة مكناس أكثرر ديناميرة مرن مثيلتهرا بفراس، ويتجلرى ذلرك مرن خرالل تواجرد مراكرز صراعدة يتضح أن ضاح
 )احلاج قدور( وأخرى حضرية )بوفكران، سبع عيون(، وغياهبا بضاحية مدينة فاس.

اتضحت جليا، ابملقارنة بني املراكز الضاحوية املدروسة، األمهية الدميوغرافية للمراكز الضراحوية لبروفكران 
بع عيون، اليت تشكل مراكز حضرية ابجملرال، ممرا انعكرس علرى املسرتوى التعليمري، حيرث ميكرن القرول إنره كلمرا وس

 زاد حتضر املراكز الضاحوية، كلما ارتفع املستوى التعليمي.
 قائمة املراجع:

 ( .الدينامية العمرانية ابملراكز واملدن الصغرى بسايس: بني اسرتاتيجيات ا2015بوصفيحة صباح :) .لتأهيل وإكراهات التفعيل
التأهيل احلضري ابملغرب. منشورات امللتقى الثقايف ملدينة صفرو. الدورة السادسة والعشرون. الشركة العامة للتجهيز والطبع. 

 فاس. الطبعة األوىل. 
 ( .دينامية التمدين الصغري بسايس: بني التحدي الدميوغرايف والرهان االقتصادي. 2015بوصفيحة صباح :) الدينامية اجملالية

 وإعداد الرتاب بسايس وهوامشه. جملة الرتاب والتنمية. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز. فاس. العدد الثاين. 
 ( .سياسة املدينة بني إكراهات السياسات احلضرية املتعاقبة والرغبة يف جتاوز مظاهر األزمة. 2012الدكاري عبد الرمحان :)

 فاس. -رة الثالثة والعشرين للملتقى الثقايف ملدينة صفرو. الشركة العامة للتجهيز والطبعأشغال الدو 
 (: "التوسع العمراين للمدن الساحلية بني العشوائية والتخطيط". فاس: أعمال ندوة 2011، سعيد انطيطح. )عالل زروايل

 اب والعلوم االنسانية وجدة. التهيئة الضاحوية السريورة والرهاانت واملخاطر والتوقعات. كلية اآلد
 ( .املغرب املمكن إسهام يف النقاش العام من أجل طموح مشرتك: دار النشر املغربية. 2006املندوبية السامية للتخطيط :)

 الدار البيضاء.
 Abdelaziz MOUSSAOUI. )2014  ( : Mobilités spatiales de la population dans la couronne nord 

est de Casablanca. Ain Harouda et Tit mellil. Thèse de doctorat. Université Hassan2. 

Casablanca.  

 BOUSFIHA sabah. (1989): les petites agglomérations du sais: étude typologique. thèse du 

doctorat de 3ème cycle. université francois rabelais-tours. 

 Mustapha Chouiki. )2013(: Ville et changement au Maroc quel changement véhicule la ville 

marocaine. INAU.  



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

177 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

دور النسيج العمراني العتيق في الدينامية السياحية ملدينة فاس ومدى إسهام نظم 

افية في استدامتها  املعلومات الجغر
The role of the ancient urban fabric in the Tourist dynamism in the 

city of fez, and the extent to which Geographic information systems 

Contribute to its sustainability  
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 : ملخص

يت شيدت على امتداد قرون عديدة، مت اإلعالن عنها كرتاث إنسراين عراملي منرذ تعترب مدينة فاس من بني أهم املدن املغربية ال
ة أكثررر مررن ثالثررة عقررود، نظرررا ملررا تزخررر برره مررن كنرروز معماريررة أصرريلة متثررل اهلويررة العربيررة واإلسررالمية. وحتظررى البيئررة العمرانيررة هلررذه املدينرر

لف مبىن اترخيي ابإلضافة إىل األبواب والقصبات والقناطر واألسرواق أ 11العتيقة أبمهية ابلغة على املستوى الكمي والنوعي، إذ تضم 
 واألسوار... وغريها من املآثر اليت تشكل جمتمعة متحفا حيا وعرضا متميزا جلذب السياح داخليا وخارجيا.

بذولرة يف إطرار اإلنقراذ تعاين حاليا مدينة فاس العتيقة من التقادم والتدهور وكذا االهنيار يف بعض األحيان، رغم اجملهودات امل
لررى ورد االعتبرار. هلرذا سررنحاول مرن خرالل هررذه املقالرة التحقرق مررن احلالرة البيئيرة ألهررم املعرا، الرتاثيرة بفرراس والريت ترؤثر إجيررااب أو سرلبا ع

 مسلسل التنمية السياحية املستدامة. 
 .ة؛ األثر البيئيالبيئة العمرانية؛ االستدامة؛ التنمية السياحي ؛الرتاثالكلمات املفاتيح: 

Abstract : 

The city of Fez is one of the most important Moroccan cities. It was built over many 

centuries ago, and it was proclaimed as a world human heritage in 1981 because of its rich 

architectural treasures that represent Arab and Islamic identity. The city’s ancient urban 

environment is of great importance at the quantitative and qualitative level with 11 thousand 

historic buildings that together form a living museum and a distinct offer to attract tourists both 

domestically and internationally.  

This study focuses on portals, Kasbahs, canals, markets and fences because of their 

importance within the tourism offer. However, they are currently enduring ageing, deterioration 

and sometimes collapse. It is sustainable between the urban heritage and tourism development of 

the city to become a tourist attraction competing with popular tourist destinations. 

Keywords: Heritage; Urban environment; Sustainability; Tourism development; Environmental 

impact. 

mailto:chafikbochnnafa@gmail.com
mailto:chafikbochnnafa@gmail.com
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 مقدمة:
والقريوان مبا فيهم اليهود الذين سامهوا يف التعمري السريع للمدينة  عرفت مدينة فاس بتارخيها من األندلس

ويف إنعاش اقتصادها، وذلك بفضل ما محلوه من أموال وجتارب حرفية وجتارية، كما اختذها عدة ملوك عاصمة 
 ( .وعرفت هذه املدينة شهرة ومكانة ابرزة حىت يف810ص  ،1994للدولة املغربية، )هاشم العلوي القامسي، 

اإلشعاع الواسع الذي قامت به جامعة القرويني  وذلك بفعل  ،الفرتة اليت ، تعد تلعب فيه الدور السياسي الرائد
ابعتبارها املصدر الرئيسي الذي ميد الدولة ابألطر اإلدارية والرمسية من علماء وفقهاء ورجال الدولة، والذين سامهوا 

  (Ali fejjal,1992, p:9)يف تسيري شؤون البلد يف خمتلف اجملاالت. 
ونظرا هلذه األدوار اليت لعبتها مدينة فاس فقد شيدت هبا خمتلف املآثر التارخيية كاألسوار واألبراج واألبواب 
والقناطر واألسواق والساحات وغريها، اليت أغنت احلضارة العربية اإلسالمية، وجعل منها منوذجا عمرانيا يصمد 

ترااث إنسانيا عامليا )حلسن جنان وأمحد 1980لسياح، وابلتايل مت تصنيفها سنة على مر العصور، ووجهة جلذب ا
كقسم التعمري بوالية فاس، مندوبية اإلسكان -مما دفع ابملصاحل اإلدارية احمللية  ،( 6، ص 2001السعدي 

سرتاتيجيات عملية إىل تنزيل القوانني وا –ومفتشية التعمري واجمللس البلدي ووكالة التنمية ورد االعتبار لفاس 
 (Haoudi .A ,2009,  p 242)اإلنقاذ ورد االعتبار للمدينة القدمية. 

انطالقا من هذه اللمحة التارخيية اليت توضح الدور الذي لعبته املكوانت البشرية ذات األجناس املختلفة 
مارية الرتاثية اليت متثل العمود يف تشكيل البيئة احلضرية ابملدينة، فإن هذه املقالة سوف تدرس الوضعية البيئة املع

الفقري لالستقطاب السياحي ابلعاصمة الروحية للمملكة ومدى استدامتها ابالعتماد على نظم املعلومات 
 اجلغرافية.

I.  البيئة العمرانية العتيقة ملدينة فاس: جرد ألهم األسوار واألبواب والقصبات والقناطر التارخيية 
 يف ذو طابع اسرتاتيجي مدينة فاس العتيقة: موقع جغرا .1

 4"41,44'56°توجد مدينة فاس يف أقصى الشمال الشرقي للمملكة املغربية، وتقع بني خطي طول 
 300مشاال. أما متوسط االرتفاع فيصل إىل  33 " 54,83'59°و 34" 37,55'4°غراب، وبني خطي عرض 

إحدى األقطاب احلضرية الكربى ابملغرب، مرت ابملدينة اجلديدة. وتعد مدينة فاس  400مرت ابملدينة القدمية و
إىل جهة فاس مكناس، بعدما كانت  –جهة  12يف إطار التقسيم اجلهوي اجلديد املكون من -حيث تنتمي 

تنتمي إىل جهة فاس بوملان يف إطار التقسيم اجلهوي السابق، وحيدها من الشمال جهة طنجة تطوان احلسيمة، 
ومن الشرق اجلهة الشرقية ومن  ة ومن اجلنوب الغريب جهة بين مالل خنيفرة،ومن الغرب جهة الرابط سال القنيطر 

اجلنوب جهة درعة اتفياللت. تضم اجلهة حاليا عماليت: فاس ومكناس، ابإلضافة إىل سبعة أقاليم )بوملان، 
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ه من جهة احلاجب، إفران، موالي يعقوب، صفرو، اتوانت، واتزة(. أما جمال الدراسة "مقاطعة فاس املدينة"فيحد
الشرق مقاطعة جنان الورد ومن انحية الشمال مقاطعة املرنيني، ومن انحية اجلنوب مقاطعة أكدال، وأخريا من 

 انحية الغرب مقاطعة زواغة. 
 : يكتسي جمال الدراسة موقعا متميزا داخل الرتاب الوطين 1اخلريطة رقم 

 
  2020شفيق بوشنافة املصدر: 

 س:األسوار القدمية ملدينة فا .2
متثل هذه األسوار أحزمة عمرانية  حتصن فاس البايل وفاس اجلديد،وقد ظلت صامدة يف وجه األحداث 
السياسية والعوامل الطبيعية والبشرية، وتعد شاهدا اترخييا  يعرب عن قوة  األسر احلاكمة اليت تعاقبت على املدينة، 

ية من أجل محايتها من الغزو األجنيب، حيث وقد مت تشييدها من طرف السالطني على خمتلف الفرتات التارخي
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خصصوا هلا أمواال هائلة واستدعت منهم وقتا طويال وجمهودا جبارا ،واعتمد يف بنائها على املزج بني الرتاب واجلري 
لتشكل حزاما دفاعيا متني البنيان، يتجاوز مسكه يف بعض األجزاء مرتين تعلوها شرفات هرمية الشكل ترى من 

 (88، ص1983)فنان عبد القادر . نة لتشكل مشهدا ابنوراميا مميزا يثري إعجاب الزوارخارج املدي
ال ميكن احلديث عن األسوار دون ذكر القصبات واألبواب واجلسور اليت تشهد على مهارة الصانع املغريب 

القصبات واألبواب  وقدرته على تكييف املعمار مع التطورات التارخيية اليت عرفتها املدينة.لقد ركزان على بعض
والقناطر اليت تتميز خبصوصية هندسية وبعد اترخيي، وابعتبارها أيضا ترااث معماراي ميكن أن يساهم بشكل كبري يف 

 .تنمية السياحية ابملدينة
حزمة عمرانية محصن مدينة فاس القدميةأ :1 الصورة رقم   

 
 األبواب التارخيية ملدينة فاس القدمية  .3

م من طرف املوحدين ومتت صيانته يف 12أيضا ابب أيب اجلنود، وقد مت بناؤه يف القرن  ىيسم: ابب جبلود   
ويعترب املدخل الرئيسي لولوج أزقة املدينة القدمية  (104، ص 2018)حسن احلجامي عهد احلماية الفرنسية، 

حد أشهر بواابت املدينة من اجلهة العليا، عرب حموري الطالعة الكبرية والطالعة الصغرية، الشيء الذي جيعله أ
وأكثرها مجاال، وذلك بفضل هندسته وزخرفته املتميزة ابلفسيفساء اخلضراء والزرقاء وجبودة اخلشب املنقوش، وأتيت 
أمهيته لكونه أقرب األبواب اىل فاس اجلديد والقصر السلطاين. وبعد إحداث املسارات السياحية، أصبحت هذه 

 فواج السياح إىل قلب املدينة العتيقة.املعلمة الرتاثية نقطة انطالق أ
يعد الواجهة الرئيسية للزوار العابرين إىل فاس اجلديد، حيث تتاح هلم فرصة التوقف على ابب القصر امللكي:     

الفن املعماري املغريب األندلسي يف أهبى صوره واملتجلية يف األقواس املتناظرة واملتناسقة ذات األشكال الزخرفية 
 .والعناصر املعمارية القائمة على أعمدة من الرخام األبيض واألبواب الضخمة احملالة ابألصفر الذهيبالبديعة 
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 : ابب القصر امللكي 2الصورة رقم 

 

 11يطلق عليه أيضا ابب اجليسة أو الكيسة، ويقع بعدوة القرويني، وقد مت تشيده يف القرن  ابب عجيسة:    
، 2018)حسن احلجامي أعاد املوحدون صيانته على عهد الناصر املوحدي. على يد األمري الزانيت عجيسة، و 

ويعد الباب الرئيسي من اجلهة الشمالية للمدينة القدمية الذي يتيح رؤية املناظر الطبيعية جلبل  (104ص 
إن هذه زالغ.يتميز هذا الباب بطرازه املعماري الفريد ذي املدخل املقوس املزين ابلقرميد األخضر، ولإلشارة ف

البوابة ترتبط بساحة شاسعة تضم حمطة لسيارة األجرة الكبرية، وموقفا للسيارات اخلاصة، مما يسهل على السياح 
 .زايرة املعلمة والرتاث املعماري احمليط هبا

ما  يقع يف اجلنوب الغريب لعدوة األندلس ويعد البوابة الرئيسية لفاس البايل من اجلهة الشرقية، وهذاابب فتوح:    
 11يؤهله ليكون معربا مهما وواجهة يتوقف عندها السياح الراغبون يف زايرة العدوة املذكورة. مت تشييده يف القرن 

وقد عرف حتوال كبريا خالل فرتة حكم الدولة  (128، ص 2012على يد األمري الزانيت الفتوح، )أقصيب منري، 
ملتعدد األلوان الذي مييز فن املعمار املغريب األصيل. تتألف العلوية، إال أنه يفتقد للخصائص اجلمالية كالزليج ا

واجهته من مدخلني صغريين يعلومها برجني مستطيلي الشكل، كما يتميز هذا القوس إبطار هندسي رقيق مشيد 
 ابآلجر املتداخل.

 , MarrakchiHany) م 12يعرف كذلك بباب الشريعة وقد مت تشييده يف القرن: ابب احملروق   
2004 ,p19)  ويعود إىل احلقبة املوحدية املتميزة مبعمارها األصيل املستوحى من الرتاث األندلسي ، وهو ال يقل

أمهية عن ابقي أبواب املدينة العتيقة ابعتباره منفذا يؤدي إىل سوق الساللني يف اجتاه األحياء القدمية أو إىل قصبة 
 ة، وهذا ما جيعل منه معلمة تثري اهتمام الزوار.الشراردة احملاذية حملطة احلافالت وسيارات األجر 
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أو ابب عيون صنهاجة وقد استمد امسه من حرفيي الصفائح احلديدية املعدة للخيول، وقد مت ابب السمارين:    
. تتميز هذا البوابة بقيمة معمارية كربى نظرا )104ص  ،2018احلجامي  حسن(م  13تشييده يف القرن 

قوف املقببة والشرفات البديعة، احملاطة بربجني ضخمني يعززان مجاهلا، وما يثري السائح ملدخلها املقوس ذي الس
أانقة التشكيالت الزخرفية املنسجمة اليت تعلو قوس الباب املؤدي إىل الشارع الرئيسي لفاس اجلديد الذي يعرف 

 .تدفقا متزايدا للزوار
له، ويقع مشال فاس اجلديد املقابل لقصبة شراردة التارخيية استمد امسه من مصنع السالح اجملاور : ابب املكينة   

حيث يربط بني املدينة القدمية وخمتلف املمرات املؤدية إىل املدينة اجلديدة، وقد مت تشييده على الطراز املريين خالل 
. يتميز (guide des circuits touristiques de Fès Medina, 2013, p :9) 19القرن 

احة شاسعة حماطة أبسوار يعززها من اجلانبني برجان عاليان، وهذا ما أهله ليصبح مكاان متميزا فضاؤه بوجود س
الحتضان املهرجان العاملي للموسيقى الروحية الذي يقام يف شهر يونيو من كل سنة، والذي يستقطب أفواجا 

 هائلة من السياح من خمتلف اجلنسيات.
حة بوجلود شيد يف عهد الدولة العلوية، ويتميز معماره بوجود يقع بني جنان السبيل وسا: ابب الشمس   

قوسني رئيسني أحدمها مزخرف ابلزليج األزرق واألخضر، بينما اآلخر ظل بدون تزين. تعرف هذه البوابة حركة 
يقة جنان مرور كثيفة نظرا ملوقعها االسرتاتيجي الرابط بني فاس البايل وفاس اجلديد إذ أهنا املنفذ الرئيسي لزوار حد

 .السبيل من جهة، ولرواد ساحة بوجلود من جهة اثنية
 القناطر الرتاثية ملدينة فاس .4

تعترب القناطر الشرايني الرابطة اليت وحدت اترخييا بني العدوتني، واليت ميكنها اآلن أن تلعب دورا مهما يف      
البيئة العمرانية للمدينة القدمية، لذلك أوردان تنمية السياحة الثقافية ابعتبارها مورواث حضاراي ومكوان أساسيا يف 

واليت تتميز حبمولتها التارخيية وموروثها الثقايف وكذا مؤهالهتا -على سبيل املثال ال احلصر-بعض هذه القناطر
 السياحية.

ندلس، وتسمى أيضا ابب السلسلة أو قنطرة سيدي العواد وهي الرابطة بني عدوة القرويني واأل: قنطرة الطرافني   
وأعيد  (110، ص1991، )علي اجلزانئيم، 11مت تشييدها على يد األمري الزانيت دوانس بن محامة خالل القرن 

م. واملالحظ أن هذه  14بناؤها من طرف املرينيني بعدما تعرضت للهدم بسبب فيضاانت واد فاس خالل ق 
ألمهيتها التارخيية وللرواج التجاري القائم يف املعلمة ميكنها يف الوقت الراهن أن تلعب دورا سياحيا مهما نظرا 

 . الدكاكني اجملاورة هلا
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م على يد الزانتيني، وتعد واحدة 11مت بناؤها تزامنا مع قنطرة الطرافني وذلك خالل القرن  قنطرة بني املدن:   
يت أصل ومن هنا أي( 110، ص1991، )علي اجلزانئيمن بني القناطر اليت شيدوها للربط بني العدوتني 

م لتظل شاهدة على أصالة الفن املعماري املغريب الذي ميكن أن يكون 14التسمية. وقد مت جتددها خالل القرن 
 مكوان تراثيا مسامها يف الدينامية السياحية.

 األبراج والقصبات األصيلة مبدينة فاس .5
يث لعبت دورا مهما يف محاية املدينة، تعد القصبات إحدى املعا، التارخيية بفاس اليت ميزت إرثها املعماري، ح    

 وتضطلع أبدوار رائدة يف الرتويج للسياحة الثقافية اليت تعترب الركيزة األساسية يف البيئة السياحية للعاصمة الروحية.
 guide des circuits)م، 16مت بناؤه تزامنا مع الربج الشمايل، وذلك خالل القرن : الربج اجلنويب     

touristiques de Fès Medina, 2013, p :15)  وهو منشأة دفاعية تقع على مرتفع صخري يطل
على خمارج املدينة من جهة ابب الفتوح، ويتميز مبعماره املريين وفقا للنموذج اهلندسي املستطيل الذي يتوفر على 

ل خلزن األسلحة، ممر مكشوف يف الطابق السفلي للربج يؤدي إىل جمموعة من الغرف اليت يرجح أهنا كانت تستعم
أما الطابق العلوي فيتوفر على سبعة غرف ضيقة يبدو أهنا كانت أتوي احلراس. أما سطح البناية يتكون من 
طابقني يتوفران على العديد من فتحات املدافع واألسلحة النارية وهذا ما أهل هذه املعلمة لتلعب دورا سياحيا 

هد على املراحل التارخيية اليت مرت منها املدينة، ومن جهة اثنية مزدوجا فمن جهة تعرض إرثها املعماري الذي يش
  .تسمح للزائر ابالستمتاع ابملشهد البانورامي للمدينة األصيلة من الزاوية اجلنوبية

 الربج اجلنويب ملدينة فاس   :3 الصورة رقم

  
، ويقع على خمارج املدينة من 1582بناؤه على يد السلطان السعدي املنصور الذهيب سنة  : متالربج الشمايل   

جهة ابب الكيسة، على موقع اسرتاتيجي شاهق يطل على فاس البايل الذي يتيح للزوار االستمتاع ابملشهد 
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،    1963البانورامي للمدينة األصيلة، ولإلشارة فقد مت حتويل هذا الربج إىل متحف لألسلحة ابتداء من سنة 
وهي موزعة ( 2011)فاطمة شكيب ، ربز الفن املعماري يف العصر املريينقاعة للعرض ت 15يضم طابقه األرضي 

قطعة صاحلة للعرض   3000منها  8000على سبع حماور، حتتوي على عدة أنواع من األسلحة تقدر ب 
 حفيظ املقدم(.:مدير متحف األسلحة ابلربج الشمايل ملدينة فاسواألخرى يف طور الرتميم )

خمتلف احملطات التارخيية اليت عرفتها املدينة، الشيء الذي جعل من هذه املعلمة تشهد هذه املعروضات على  
 .   نقطة جذب للسياح الداخليني واخلارجيني وابلتايل أحد العناصر احملركة للسياحة الثقافية ابملدينة

 الربج الشمايل ملدينة فاس :4 الصورة رقم

 
م على يد السلطان املوىل الرشيد هبدف 17ا يف القرن مت تشييده( 2011 ،)فاطمة شكيب قصبة شراردة:   

إيواء قبيلة شراكة اليت انصرته يف السيطرة على مدينة فاس. تتميز هذه القصبة بشكلها املستطيل وأبراجها املربعة 
إحدى الذي يفرتض أن تكون ، و وهندستها املتميزة أبسوارها العالية واليت متزج خمتلف أشكال الفن املعماري املغريب
 . املعا، املستقطبة للسياح حبكم موقعها االسرتاتيجي بني ابب املاكينة وابب احملروق

استمدت املدينة اجلديدة امسها من هذه القصبة اليت ( 113، ص 1995)روجي لوطورنو قصبة دار دبيبغ:    
ع يف موقع اسرتاتيجي ، وتق18مت تشييدها من طرف السلطان العلوي عبد هللا ابن إمساعيل يف منتصف القرن 

على بعد كيلومرتين من املالح جنوب فاس البايل، وذلك هبدف مراقبة حتركات القبائل اجملاورة للمدينة، وهي من 
املنشآت الدفاعية الفريدة اليت تعترب حصنا منيعا مبا تتميز به من أسوار شاهقة وأبراج للمراقبة وغرف لتخزين 

حلماية الختاذها مقرا هلا. وميكن هلذه املعلمة اليوم أن تلعب دورا كبري يف الشيء الذي دفع سلطات ا ،األسلحة
 جذب السياح وذلك حبكم موقعها املتميز وغىن تراثها املعماري الشاهد على أحداث مهمة يف اتريخ املدينة. 
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II. رها احلالة البيئية لألسوار واألبواب والقصبات والقناطر واألسواق والساحات التارخيية بفاس وآاث
 على تنمية السياحية 

 تقييم الوضع البيئي لألبواب والقصبات التارخيية مبدينة فاس القدمية  .1
لقد لعبت هذه املعا، الرتاثية دورا اترخييا هاما يف محاية املدينة والربط بني أجزائها، وميكنها اليوم أن تستمر يف     

ي إن توفرت العناية الكافية للحفاظ عليها من التدهور أداء أدوار تنموية أخرى مرتبطة أساسا ابلقطاع السياح
 الذي تعرضت له بفعل العوامل الطبيعية والبشرية. 

وذلك قصد معرفة مدى مسامهتهما  1واملبيان رقم  2لقد مت تشخيص حالتها البيئية من خالل اخلريطة رقم     
 يف التنمية السياحية ابملدينة. 

 يئية لألسوار واألبواب والقصبات التارخيية مبدينة فاس القدمية حسب أمهيتها: تقييم احلالة الب2خريطة رقم 

 
  2020 – 2019املصدر: إجناز شفيق بوشنافة اعتمادا على معطيات العمل امليداين 

د، أن األبواب التارخيية أبسوارها العتيقة تتباين حالتها البيئية بني املقبول واجلي 2نالحظ من خالل اخلريطة رقم    
نظرا ملا تتمتع به من قيمة مجالية وأصالة ومتانة يف العمران، ابإلضافة إىل موقعها االسرتاتيجي داخل املدينة. إن 
عمليات الرتميم ورد االعتبار اليت استفادت منها هذه املعا، الرتاثية على فرتات متفاوتة جاءت بنتائج معربة على 
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لباب  %74لباب بوجلود، و % 83وذلك على التوايل بنسبة  الوضع البيئي اجليد عموما هلذه األبواب،
لباب احملروق. احنصرت أعلى نسبة يف صفوف املعربين عن الوضع البيئي  %61لباب فتوح، و %66عجيسة، و

ورمبا يرجع ذلك إىل ضيق مدخله واألضرار اليت حلقته جراء كثافة  %63لباب الشمس يف املقبول، وذلك بنسبة 
  متر عربه من وإىل املدينة اجلديدة.حركة السري اليت

 : تقييم احلالة البيئية لقصبة دار دبيبغ ابملدينة اجلديدة 1املبيان رقم  

 
 2020 – 2019العمل امليداين املصدر: 

من  %58نستنتج من خالل اخلريطة واملبيان أعاله أن قصبة الشراردة تتمتع حبالة بيئية جيدة، وذلك بنسبة   
املستجوبة، أما فيما يتعلق ابلربج اجلنويب فقد وصلت نسبة املعربين عن جودة حالته البيئية إىل جمموع العينة 

، ورمبا يرجع هذا الوضع إىل حداثة الرتميم والصيانة اليت أجريت هباتني املعلمتني معا، يف إطار رد االعتبار 66%
دين نسبة املعربين عن الوضع البيئي املقبول لقصبة دار للمآثر التارخيية مبدينة فاس. يف املقابل يوضح املبيان أعاله ت

من املستجوبني عن جهلهم التام هلا، رغم أن املدينة  % 33يف الوقت الذي عرب فيه  %41دبيبغ واليت ، تتجاوز 
 . اجلديدة استمدت امسها من هذه املعلمة التارخيية

ىل كوهنا أقل أمهية من الناحية السياحية، نظرا ولإلشارة فإن عدم إدراج القناطر ضمن هذا التقييم، يرجع إ
 لتواجدها ضمن جماالت بيئية ملوثة طاردة للزوار ابلرغم من قيمتها التارخيية. 
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 مكانة الساحات واألسواق التارخيية يف التنشيط السياحي بفاس  .2
املقومات البارزة يف احلفاظ يتميز فاس البايل بتعدد الساحات والفضاءات التجارية التقليدية اليت تعترب إحدى 

على املوروث احلضاري للمدينة، وذلك من خالل املزج بني الرتاث العمراين والثقايف اللذان يعتربان الرأمسال 
 .(3الرمزي احملرك القتصاد املدينة وتنمية بيئتها السياحية )أنظر اخلريطة رقم 

 ا يف التنشيط السياحي بفاس: توزيع األسواق والساحات التارخيية وأمهيته3خريطة رقم 

 
 2020شفيق بوشنافة املصدر: 

)حممد م ويرتبط امسها جبنود السلطان الذين كانوا يرابطون هبا، 12مت تشييدها خالل القرن  :ساحة أيب اجلنود    
وهي توجد يف فضاء شاسع ومتميز حماط أبسوار عالية تتخللها عدة أبواب تربط بني ( 2013علمي العروسي 

البايل وفاس اجلديد، الشيء الذي جعل منها مركزا لألنشطة الثقافية املتمثلة يف أشكال فرجوية ذات الطابع فاس 
الشعيب )سرد احلكاايت، ألعاب، املوسيقى....( وقد متت هتيئتها لتصبح ساحة حمتضنة للتظاهرات الفنية، وابلتايل 

لسياح من خمتلف أحناء العا، وفضاء للتنزه أصبحت هذه املعلمة مركز تنشيط سياحي يستقطب العديد من ا
 واالسرتاحة ابلنسبة الساكنة احمللية.
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  Guide des circuits)على يد السلطان موالي احلسن 1886مت تشيدها سنة  :ساحة ابب املكينة    
(touristiques de Fès Medina, 2013, p  9   وتقع ابجلهة الشمالية لفاس اجلديد أمام ابب

من ساحتني  حتيط هبما  أسوار تتخللها أبواب _ الذي يسمى ابملشور _ويتكون هذا الفضاء التارخيي  املكينة،
،حيث كانت تقام  االحتفاالت امللكية الرمسية قدميا، وهي اليوم حتتضن أكرب تظاهرة للموسيقى الروحية اليت 

 .تستقطب مجهورا واسعا من عشاق هذا الفن العريق
د يف موقع اسرتاتيجي مهم بني العدوتني مبحاذاة واد اجلواهر، وقد مت هتيئتها سنة : توجساحة الرصيف    

 :مسؤول إداري بوكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس)من أجل حتسني الصورة اجلمالية ملدخل املدينة  2011
العمراين بفاس القدمي الذي وتعترب ساحة الرصيف من بني أهم املدارات السياحية يف النسيج  .عبد الرحيم الشايف(

يؤهلها لتكون إحدى الفضاءات احملتضنة للمهرجاانت نظرا لكوهنا فضاء اترخييا متجددا لتنشيط احلركة التجارية 
 والسياحية ومعربا لتسهيل الولوج إىل املدينة العتيقة.

ندلس والقرويني، ومتتد توجد على ضفيت واد فاس يف موقع اسرتاتيجي رابط بني عدويت األ :ساحة لاليدونة   
تعترب هذه املعلمة جماال لتنمية الصناعة التقليدية واإلنتاج  .(2010)حسن عطاش مرت مربع  7400على مساحة 

احلريف خاصة النحاس، حيث تضم مركزا حيواي ألنشطة الصناعة التقليدية إضافة إىل املتاجر واملقاهي واملطاعم اليت 
ابهتمام الزوار ويساهم يف دعم احلركية االقتصادية للصناع التقليديني وحتسني تؤهله ليصبح قطبا سياحيا حيظى 

 األوضاع االجتماعية للساكنة احمللية. 
حتتل هذه الفضاءات مكانة ابرزة يف الرتويج السياحي ملا تتمتع : أهم األسواق التجارية التقليدية مبدينة فاس   

ه هذه األسواق التجارية من منتوجات أصيلة تربز العادات والتقاليد به من خصوصية عمرانية عريقة وأيضا ملا تعرض
 : ومن ضمن هذه األسواق نذكر احمللية املرتبطة ابالستعماالت املتعددة هلذه املواد،

عشاب املستخدمة يف الطب التقليدي األ: يتميز جبودة معروضاته املتمثلة يف أنواع خمتلفة من سوق احلناء -
 . وخصوصا مادة احلناء

: الذي ميتد بني ابب الفرج ومدرسة العطارين، فيختص ببيع العطور واملواد الطبية التقليدية سوق العطارين -
 اليت تعرض يف دكاكني ذات طابع معماري أصيل. 

واألكياس وكذا املواد  يعترب فضاء جتاراي مفتوحا خمتصا يف بيع املنتوجات اجللدية كاحلقائب: علو سوق عني -
 يوف القدمية واخلناجر والسكاكني.احلديدية كالس

وجتدر اإلشارة أن املدينة األصيلة تضم عددا كبريا من األسواق اليت تستوحي أمساءها من املواد التقليدية املتنوعة 
يف  ىاليت تعرض هبا كسوق الشماعني والبالجني وسوق اجللد وسوق الصفارين، كل هذه األسواق هلا قيمة كرب 
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ة من خالل استقطاهبا ألفواج هائلة من السياح الذين يرغبون يف اقتناء هدااي وتذكارات تؤرخ تنمية البيئة السياحي
 لزايرهتم للمدينة.  

حتتضن مدينة فاس القدمية أيضا عددا كبريا من القصور ودور الضيافة اليت تتميز ابلطابع املعماري األصيل،    
راكز إيواء إىل جانب الفنادق وغريها من الوحدات الرتاثية وتلعب دورا مهما يف االستقطاب السياحي ابعتبارها م

 اليت ختدم السياحة.
 خامتة: 

الذي أضحى اليوم من بني  تشكل البيئة املعمارية العتيقة ملدينة فاس، أحد أهم روافد املنتوج السياحي الثقايف،
احلضاري العريب  ل ذات األصلالعروض اليت تغري السائح، نظرا ملا يقدمه اجملال من تنوع وتعدد يف األشكا

 اإلسالمي. 
ف تباينا من معلمة إىل وهكذا يتضح من خالل البحث امليداين، أن احلالة البيئية للرتاث العمراين ابملدينة يعر 

سواق والقناطر أخرى، إذ أن املآثر التارخيية السالفة الذكر سواء منها البواب أو القصبات، وكذا الساحات واأل
ئي متدهور، أما ابلنسبة للحالة وضع بيئي جيد، ابستثناء قصبة دار الدبيبغ اليت تعيش وضع بيتتمتع كلها ب

قيمته السياحية، رغم  املقبولة فإهنا تقتصر على ابب الشمس، نظرا لضغط األنشطة البشرية اليت تؤثر على
نة فاسة ملدياجملهودات املبذولة يف إعادة االعتبار له من طرف املتدخلني يف البيئة السياحي  

وبناء على ذلك فعملية تقييم الوضع البيئي للرتاث املعماري، وما قد حيدثه من ترأثري على الدينامية 
من أجل بلورة خمططات طموحة تستجيب ملتطلبات السياحة املستدامة، وتراعي  السياحية ابملدينة، أصبح ضروراي

   هلوية احمللية.وحتمي املوارد الرتاثية، وتصون ااحلفاظ على البيئة، 
 املراجع:
  النظام الدفاعي العتيق ملدينة فاس، دراسة اترخيية وأثرية للمباين العسكرية. أطروحة لنيل الدكتوراه يف  ،2012أقصيب منري

 فاس.–التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز 

  أطروحة لنيل الدكتوراه يف اجلغرافيا، كلية اآلداب  لقدمية،، الولوجية والتنمية السياحية مبدينة فاس ا2018حسن احلجامي
 فاس .–والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز 

  على ، رد االعتبار ملدينة فاس وإعادة هيكلة املوقع التارخيي ساحة لاليدونة ونقل األنشطة امللوثة 2010حسن عطاش
 شتنرب 9خارج األسوار نشر بتاريخ 

  لبنان-بريوت 5787/113بل احلماية اجلزء األول، دار الغرب اإلسالمي بريوت ص.ب ، فاس ق1995روجي لوطورنو 

 الرابط–، جين اآلس يف بناء مدينة فاس، الطبعة الثانية، الطبعة امللكية 1991اجلزانئي علي 
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  سط، ، دار السالح بفاس أقدم متحف يف العا، العريب شيده أسرى برتغاليون، جريدة الشرق األو 2011فاطمة شكيب
 يناير. 23، 11744العدد 

  أسوار مدينة فاس أصالة أم حاجز، موضوع مسامهة الباحث يف األايم الدراسية اليت نظمها فرع 1983فنان عبد القادر ،
 ومارس12و 11للجمعية الوطنية للجغرافيني املغاربة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يومي 

 30احلضارة، جملة اجلواهر عدد  ، فاس احلاضرة فاس2001سن جنان وآخرون حل  

  استعدادات اجمللس اجلهوي للسياحة لتطوير القطاع السياحي مبدينة فاس. مقال نشر  ،2013حممد علمي العروسي
 www.horiqpress.comنونرب على املوقع    6بتاريخ 
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دينامية البيئة الساحلية بمارتيل وأزال في ظل السياحة الشاطئية: دراسة باستعمال 

افية واالستشعار عن بعد  نظم املعلومات الجغر
The dynamism of the coastal environment of Martil and Azla communities 

in light of coastal tourism: study with GIS and remote sensing  

 3حممد الطيلسان  2، مجيلة السعيدي،1سارة بوكطاية  
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 :ملخص
تعرف املناطق الساحلية املتوسطية أبهنا جماالت ابلغة األمهية من حيث استقطاهبا للكثافات السكانية وللسياحة الشاطئية          

. ومتيز لك أصبحت تواجه تداعيات هذا الضغط القائم على مستوى مرفلوجيتها وديناميتها الطبيعيةذلكن ورغم  ،بشكل خاص
يف دينامية املنطقة الساحلية، من خالل االستغالل تؤثر  لسياحة الشاطئية اليت جتعلها قبلة للمصطافني وابلتايلمجاعيت مارتيل وأزال اب

إعادة و اجلائر للشواطئ على حساب البيئة الساحلية وايكولوجية النظام الساحلي. وتوصي الدراسة بتنمية الساحل لكونه منظومة ثرية 
اخلدماتية واجملاالت السكنية بشكل غري منظم وال حيرتم خصوصية اجملال الساحلي عن طريق تقدمي  النظر يف عشوائية انتشار األنشطة

 .arcgis 10.2بربانمج  builder modelمنوذج خريطة للمواقع املثلى للتخطيط لألنشطة املختلفة ابستخدام تقنية 

 ومات اجلغرافية؛ االستشعار عن بعد.دينامية؛ خط الساحل؛ السياحة الشاطئية؛ نظم املعلالكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

             The Mediterranean coastal areas are important in terms of attracting population densities 

and coastal tourism in particular, they are facing the repercussions of this pressure based on their 

level of morphology and natural dynamism. Martil and Azla are distinguished by coastal tourism. 

The study recommends developing the coast because it is a rich tourism resource and 

reconsidering the spread of service activities and residential areas randomly, unorganized and does 

not respect the privacy of the coastal area by presenting a template for a map of the optimal sites 

for planning various activities through the model technique of ARGIS 10.2. 

Key words: Dynamic – coast line - GIS – coastal tourism – Teledetection. 
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 مقدمة
من ساكنة املدن املغربية(، ابإلضافة إىل  %60تعرف املدن الساحلية أعلى نسب النمو احلضري ابملغرب )

ذلك فقد جعلت الدولة من تنمية الساحل إحدى الركائز املهمة يف اقتصاد البالد، حيث متت هتيئة بعض املناطق 
مجالية. ويعترب الساحل املتوسطي على امتداده من حدود مدينة من الطاقة اإلستيعابية اإل %70الساحلية الحتواء 

و تنوع من حيث أشكاله املورفولوجية ومناظره الطبيعية كما تتنوع املؤهالت اليت ذالسعيدية إىل مضيق البوغاز 
رار السكاين، تتوفر عليها املنطقة املتوسطية من حيث الطبوغرافيا واملناخ واجليولوجيا مما جيعلها طبيعة خصبة لالستق

وملزاولة األنشطة الفالحية من جهة والسياحية من جهة أخرى، مما جيعل املنطقة ذات وظيفة سياحية بشكل 
 مستمر. 

ابإلضافة اىل املؤهالت البشرية اليت سامهت يف تكثيف النسيج العمراين الذي ابت مستقرا على مستوى 
يد النسيج احلضري وتغيري معا، املنطقة اليت صارت تشتد الشريط الساحلي، حيث ساهم النمو الدميغرايف يف تزا

ا اجملال على ذعليها الضغوطات خاصة يف مواسم اإلصطياف. ولذلك كانت السياحة الشاطئية من مميزات ه
امتداده خاصة على مستوى الشريط الساحلي املمتد من أزال اىل الرأس األسود، كما ساهم ارتفاع الطلب الداخلي 

شاطئية يف تنامي مشاريع السكن الثانوي واستغالل امللك العمومي البحري بكثرة، فأصبح اليوم مييل للسياحة ال
إىل أن يصبح جماال مستعمال إبفراط بسبب اتساع النسيج العمراين وخاصة األنشطة السياحية والرتفيهية، لتكون 

طبيعية اليت يتوفر عليها. ومنه فإن اإلجابة بذلك املنطقة عرضة لإلخالل بدينامية البيئة الساحلية، وابلعناصر ال
على اإلشكال املطروح حول أتثري األنشطة البشرية والسياحية ابخلصوص على الشريط الساحلي سيتم رصده من 
خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، ابإلضافة اىل ما توصلنا إليه يف الدراسة النظرية 

 . والعمل امليداين
 إشكالية الدراسة   .1

تعترب السياحة كغريها من األنشطة البشرية تؤثر على اجملال سواء يف جزئه الطبيعي أو البشري، فهي تعترب 
من األنشطة اليت تؤدي إىل تغيري مالمح اجملال الطبيعية والبشرية على السواء، كما أن القطاعات األخرى ال تقل 

سواء يف شقه الطبيعي أو البشري. ويتوفر هذا اجملال على شواطئ تعد من أفضل عنها أمهية يف التأثري على اجملال 
الوجهات للسياح الوافدين من داخل وخارج املغرب، كما يعترب واحدا من السواحل املتوسطية اليت تعرف غىن على 

العقود املاضية منها على الشريط الساحلي. كما عرفت وإىل حدود  % 90مستوى املشاريع السياحية اليت يستقر 
األخرية، تكامال بني خمتلف عناصرها الطبيعية والبشرية، غري أنه اليوم مييل إىل أن يصبح جماال مستعمال إبفراط 

خالل بدينامية بسبب اتساع النسيج العمراين وخاصة األنشطة السياحية والرتفيهية، لتكون بذلك املنطقة عرضة لإل
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إىل أي حد تؤثر ليت يتوفر عليها، ومنه نطرح السؤال اإلشكايل التايل: "الشريط الساحلي والعناصر الطبيعة ا
 األنشطة السياحية على دينامية الشريط الساحلي املمتد من الرأس األسود إىل أزال؟ "

 وسوف يتم االجابة عن السؤال الرئيسي من خالل األسئلة الفرعية التالية:
  ما وضعية البنية التحتية السياحية ابجملال؟ 
 ما هي العوامل املؤثرة يف دينامية وتطور اجملال الساحلي؟ 
 ما هو دور النظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة املناطق الساحلية؟ 

 الدراسة أمهية  .2
هو طبيعي يف منطقة الدراسة، ويف تطرقه الحدى  هو بشري مع ما تفاعل ما تهتكمن أمهية املوضوع يف دراس

 كما تتلخص أمهيته يف: كبرية وهي منطقة الريف الكبري على الساحل املتوسطي،اجملاالت اليت تعرف دينامية  
 أمهية الشريط الساحلي على مستوى الساحل املتوسطي.   إبراز 
 .الكشف عن أتثري السياحة الشاطئية على البيئة الساحلية للمنطقة 
 .التعرف على بعض أشكال االخالل ابلنظام البيئي للمنطقة 

 ة يف دراسة املوضوعاملنهجية املتبع .3
تعترب منهجية العمل على مقالة علمية هي اخلطة اليت متكن الباحث من تقدمي دراسته بشكل متسلسل 

هنه إجاابت واضحة عن االشكالية املطروحة، كما متكننا من معاجلة املوضوع من ذومرتابط جيعل القارئ يبين يف 
 ول إىل نتائج أكثر موضوعية من خالل اخلطوات التالية: خمتلف جوانبه وبشكل أقرب ما ميكن إىل الدقة والوص

املعلومات النظري الذي ميكن استقاؤها من الكتب العلمية واملقاالت والدراسات اليت سبق وأن  البيبليوغرافيا: -
يات، اهتمت مبوضوع حبثنا، وزايرة بعض املصاحل اإلدارية اليت متكننا من احلصول على واثئق رمسية )تقارير، إحصائ

جداول ومبياانت...(. ومن أجل بناء قاعدة نظرية حول املوضوع توجهنا يف إطار علمي موضوعي، ابإلضافة إىل 
 تكوين تصور عام نستنبط منه جمموعة من الفرضيات اليت سنتحقق من صحتها عرب الدراسة امليدانية.

مينح للدارس معارف ومكتسبات جد مهمة كما   يعترب امليدان الساحة العلمية للبحث اجلغرايف الدراسة امليدانية: -
حيث قمنا بزايرات عديدة من أجل توثيق التغريات املفرتضة يف منطقة  ،ختتصر له مسافة كبرية من العمل النظري

الدراسة وكذا من أجل أخذ صور وإجراء مقابالت مع العاملني يف قطاعات هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة 
 ك زايرة بعض املصاحل اإلدارية وحتديد مواقع بعض املرافق واخلدمات السياحية. بقطاع السياحة، وكذل

( أداة حديثة وفعالة يف إدارة ومعاجلة GISتعترب تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية )الدراسة الكرطوغرافية:  -
رية، كما توفر هذه التقنية البياانت وحتليلها وعرضها، حيث تتعامل مع كم هائل من البياانت بدقة عالية وبسرعة كب
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طرقا لتصنيف البياانت من أجل استيعاهبا بسرعة أيضا، ابإلضافة إىل إمكانية عرضها على اخلرائط، كما جتمع 
GIS  بني عمليات اإلستعالم واإلستفسار وإمكانية املشاهدة والتحليل واملعاجلة البصرية للبياانت اجلغرافية من

 لصناعية والصور اجلوية، ومن الربامج اليت مت االعتماد عليها يف هذه الدراسة هناك: خمتلف اخلرائط وصور األقمار ا
إستخراج املعطيات اجلغرافية والتعامل معها حبرص ونقلها قصد حتليلها عن طريق تقنية أخرى ال تقل أمهية عن  

الب اجلغرايف الذي يبحث عن العمل امليداين وهي العمل املعلومايت هذا األخري أصبح رهان املستقبل خصوصا للط
توظيف نظم املعلومات  تعميق معارفه وتتويج مسريته الدراسية بثمرة حبث يف املستوى العلمي األكادميي من خالل

 اجلغرافية واالستشعار عن بعد واعتمادا على الربامج التالية يف رسم الظواهر وإخراج اخلرائط: 
 ARCGIS 10 .2 اآللية برانمج اخلرائط  ▪
  ERDAS IMAGINE 9.2مج االستشعار عن بعد: بران ▪
  SNAP 64برانمج:  ▪
 USGS - bbbike - ESAبرامج استرياد صور األقمار الصناعية واملعطيات املكانية:  ▪
 اخلصائص الطبيعية للمجال املدروس  .4

 حيظى الشريط الساحلي املدروس مبوقع جغرايف متميز1-4 
 35°30و' 53° 50غراب وخطي عرض ' 5° 20'و 5° 10يقع الشريط الساحلي بني خطي طول '

إداراي اىل جهة طنجة تطوان احلسيمة، حيث ميتد من الرأس األسود إىل حدود مجاعة أزال، وحيث  مشاال. وينتمي
 الفنيدق، مث اجلماعة القروية أزال التابعة لعمالة تطوان. -يضم اجلماعة احلضرية مارتيل ضمن عمالة املضيق

الشريط الساحلي للريف الغريب، الذي يضم جمموعة من األقاليم من بينها إقليم تطوان إقليميا ينتمي هذا  
الفنيدق، حيث حتده مشاال اجلماعة احلضرية للمضيق وجنواب مجاعة زاوية سيدي قاسم، أما من  -وإقليم املضيق

 مجاعة املالليني. الشرق فيحده ساحل البحر األبيض املتوسط، بينما غراب مجاعات الزيتون ومجاعة تطوان و 
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 : توطني جمال الدراسة1خريطة رقم 

 
 1973لسنة  1/50000  واخلريطة الطبوغرافية لتطوان 2015املصدر: التقسيم اجلهوي للمغرب لسنة 

 تنوع طبوغرايف جيمع بني الساحل والسهل واجلبل  2.4
هكتار(،  1725النبساط )سهل مرتيل تقع مجاعة مارتيل ضمن وحدة سهلية ساحلية منخفضة، تتميز اب

مرت، كما أن احنناء سطحه يبقى ضعيفا، بل يكاد ينعدم يف وسط السهل،  5و 2حيث ترتاوح االرتفاعات بني 
الشيئ الذي جيعل هذه املنطقة تعرف صعوبة تصريف املياه، ومن مث تعرضها يف أغلب األحيان خلطر الفيضاانت 
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مما حيوهلا إىل مرجات من املياه على الضفة اليمىن لواد املاحل ويف فرتات مهمة من خالل الفرتات املمطرة من السنة، 
 السنة.

ورغم هذه الصعوابت الطبيعية فقد اعترب سهل مارتيل موقعا مثاليا للتوسع احلضري، خاصة على الضفة 
هو ما كان سببا يف تطور نسيج اليسرى لواد مرتيل )احلومة اجلديدة(، ويف اجتاه الطريق املؤدية إىل الرأس األسود، و 

 .عمراين متباين ملدينة مارتيل، إذ أضحت تغذيه أمناط عمرانية متباينة ومتنوعة
كلم، ابمتداد أشرطة سهلية ضيقة ومنعرجة تبعا   2,5ومتتاز مجاعة أزال ابإلضافة إىل الساحل املمتد على 

املعاشية، كما هو حال سهل بين معدان  لرسم الساحل يف عالقته ابلظهري القاري اجلبلي، خمصصة للزراعة
 ومنعرجاته. كما تتوفر هذه اجلماعة على غطاء غابوي كثيف، مع وعورة تضاريسها اجلبلية املتوسطة جنوبيا.

عموما، تتميز منطقة الدراسة بتنوعها التضاريسي، ضمن متوالية تربط بني الساحل والسهل مث اجلبل، مما أكسبها 
 ا أحيائيا مهما.وخاصة مجاعة أزال تنوع

 اخرتاق طبوغرايف على شكل جماري مائية 3 - 4 
يتوفر الشريط الساحلي على شبكة مائية كثيفة. إال أن جمرى وادي مارتيل يعترب من أهم اجملاري املائية 

وات ابملنطقة، والذي لعب إىل جانب جماري الشبكة املائية اخلاصة ابملنطقة، دورا أساسيا يف تزويد الشواطئ ابإلات
الغرينية خصوصا الرملية، اليت حتملها تلك اجملاري من العالية حنو البحر. إال أن بناء السدود يف العالية قلص إىل 
حد كبري من حجم هذه اإلاتوات، مما أثر على التوازن املورفورسايب داخل جمال منطقة الدراسة، وابلتايل أتثريه على 

ملنطقة ثالثة أودية وهي؛ واد مرتيل ووادي املاحل املومسي مث واد البيلم مورفولوجية خط الساحل. عموما، خترتق ا
 اخلاص جبماعة أزال.

  وادي مرتيل  ●
يف الثانية، خالل شهر  3م 0,25يتميز جمراه بعدم انتظام الصبيب من فصل آلخر، والذي يتميز بتفاوته من  

يب سنواي؛ إذ ترتاوح الكميات املائية اجلارية مرت مكعب يف شهر يناير. كما خيتلف ذات الصب 4,77شتنرب إىل 
كحد أقصى. وتبلغ كمية املياه اجلارية سنواي بواد   3مليون م 640كحد أدب و  3مليون م 100بواد مرتيل بني 

 مليون مرت مكعب. 300مارتيل حوايل 
 وادي البيلم ●

نطقة مكداسن إىل مصبه ابلبحر، واد البيلم هو اجملرى الرئيسي الذي خيرتق تراب مجاعة أزال، انطالقا من م
كلم جمموعة من الروافد املائية، اليت تتوزع بني روافد   14تزيد يف صبيه على مستوى قطاعه الطويل على مسافة 
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، %83مومسية، لكن صبيبها يرتفع بسرعة على إثر حدوث تساقطات مطرية يف فصل الشتاء وبنسبة تزويد 
 من نسبة التزويد ابملياه السطحية. %17 وروافد اثنوية دائمة وهذه تساهم حبوايل

تصب هذه األودية قبل اخرتاقها للحزام السهلي يف الساحل املتوسطي، صبيبها األوجي والفجائي، يؤدي 
إىل تعرض املنطقة عند السافلة لفيضاانت تكون يف بعض السنوات خطرة، كما أهنا تعترب مصدرا للتلوث، لكوهنا 

 ة املنزلية والصناعية وغريها، دون أن ختضع ألدب معاجلة.تصرف أيضا املياه املستعمل
 تباين االرتفاعات السائدة ابملنطقة 4-4

لتزيد ارتفاعا كلما  ،م5م ابجلرف امليت و2بني  مرتيلحيث ترتاوح يف سهل  ،تتباين اإلرتفاعات ابملنطقة
م ابلقرب من السفوح 400و 200حيث ترتاوح ما بني  ،تقدمنا ابلداخل القاري يف اجتاه جنوب منطقة أزال

نفس الشيء عند الرأس األسود حيث تطور جرف حبري صخري  ،اجلنوبية لألعراف اجلبلية القريبة من الساحل
يف اإلرتفاعات املنطقة ذات طبوغرافية متنوعة جتمع بني الساحل اإلختالف م. جيعل هذا  330يبلغ ارتفاعه 

 م.800والسهل واجلبل الذي يصل ارتفاع قممه إىل 
 : االرتفاعات الرقمية ابملنطقة املدروسة2خريطة رقم 

 
 بتصرف 10.2ARCGISبرانمج   ،8املصدر: القمر الصناعي الندسات
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 مناخ املنطقة متوسطي ذي أتثريات حميطية مناسبة لالستقرار السكاين 5.4
عرف تباينات مناخية حملية، رغم انتماء الشريط الساحلي للمنطقة للنطاق املناخي املتوسطي شبه الرطب، إال أنه ي

انجتة عن القرب من البحر ووجود تضاريس مرتفعة حميطة به، مما جيعله يتسم بظروف مناخية غري مستقرة خالل 
فرتة طويلة من السنة. خاصة فيما يتعلق بعنصري الرطوبة والرايح، ونظرا النتماء اجملال للمنطقة الشمالية املعتدلة 

ات البحرية املتوسطية الشرقية احململة ابلرطوبة، فإن املناخ الذي يسود هبا هو املناخ وذلك حبكم تعرضها للتأثري 
 املتوسطي، الذي يتميز بفصل حار وجاف صيفا، وفصل رطب وممطر شتاء. 

 2019: متوسط درجات احلرارة وهطول االمطار مبحطيت مارتيل وأزال سنة 1مبيان رقم 

 
 2019سنة  -  Météoblueبياانت املناخيةاملصدر: استعمال ملعطيات موقع ال

ملم/السنة. يف حني ترتاوح معدالت درجات  600فيما خيص التساقطات، تتلقى املنطقة سنواي ما قدره 
خالل فصل الشتاء، وهو ما يفسر رطوبة الفصل. بينما ترتفع معدالت درجات ° 15و° 10احلرارة الدنيا ما بني 

وانطالقا من هذه املعدالت يتضح على أن املدى °. 31و° 27رتاوح ما بني احلرارة القصوى يف فصل الصيف ت
 احلراري يبقى معتدال.

إن املنطقة إذن حسب دراسة الطبوغرافيا واملناخ مناسبة لالستقرار السكاين، بفعل تكوينها الطبوغرايف 
بشرية، يوفر بذلك جماال خصبا املناسب املمثل يف املنخفض السهلي الذي تسهل معه التنقالت وممارسة األنشطة ال

 ملمارسة السياحة الشاطئية اليت متيز املنطقة.
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 املؤهالت السياحية الشاطئية على مستوى الشريط الساحلي 6 -  4 
يتوفر الشريط الساحلي على شواطئ متنوعة من حيث أشكاهلا املورفولوجية، تشكل عامال سياحيا جيذب فئة 

 تجهيزات اليت تتوفر عليها. ومن أهم الشواطئ اليت ينفرد هبا الشريط الساحلي. عريضة من السياح سنواي نظرا لل
  :شاطئ متوسطي ميتد على طول كيلومرتين ونصف، وميتاز بطبيعة جغرافية هائلة  عبارة عنشاطئ أزال

ر جتمع بني السهل واجلبل والغابة والبحر مما يؤهل اجلماعة ألن تكون يف مصاف املناطق السياحية األكث
 استقطااب للزوار واملصطافني.

 :كلم على شكل طويل، يوجد مبوازاة منتجع مارتيل   8عبارة عن شاطئ رملي بطول  شاطئ مارتيل
الساحلي الذي يتمتع بسمعة وطنية إن ، تكن دولية كبرية، ويستقطب عددا من الزوار الصيفيني، 

 معظمهم من عشاق املغرب على شواطئ البحر املتوسط.
  شاطئ ذو مواصفات عاملية تستقر ابلقرب منه منتجعات سياحية وفنادق، تراتده نيكروشاطئ كابو :

الفئة امليسورة من املصطافني والسياح، ويظهر على شكل خليج عن الرأس األسود تربز عليه بعض 
 التكوينات الصخرية. 

 عن شاطئ رملي  كلم، عبارة  8وأزال ميتد على طول  مرتيلشاطئي  يقع بني :شاطئ سيدي عبد السالم
 ساكنة املناطق اجملاورة بشكل كبري.  ويراتده تتخلله بروزات صخرية

 ازال -: أهم الشواطئ املتواجدة على مستوى الشريط الساحلي الرأس األسود3خريطة رقم 

 
 .sentinel L2Aاملصدر: إجناز شخصي اعتمادا على صورة القمر الصناعي 
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لى مؤهالت طبيعية تتمثل يف تنوع اجملال الطبوغرايف بني السهل والساحل إذن ميكن القول أبن املنطقة تتوفر ع
واجلبل ويف جماري األودية واجملاالت اخلضراء على شكل غاابت كثيفة يف كل من كدية الطيفور وأزال، وهي 
مقومات ساعدت على جذب العنصر البشري الذي سيساهم فيما بعد يف خلق الضغط على البيئة الساحلية 

 طقة. للمن
 التغريات اليت عرفتها املنطقة يف ظل الدينامية الطبيعية والتدخل البشري  .5

 تعرف املنطقة منوا دميغرافيا متسارع  1.5
(، حيث كانت تقدر ساكنة 2عرفت كل من مجاعيت مارتيل وأزال تطورا مهما يف عدد السكان )املبيان          

 6034، وبزايدة بلغت 2014نسمة سنة  16128اىل نسمة، وارتفعت  10094ب  2004مجاعة أزال سنة 
اىل  2004نسمة سنة  23143. كما انتقلت ساكنة اجلماعة احلضرية مارتيل أيضا من %37أي بنسبة 
أي ما يقارب ثالثة أضعاف، وهذا ما يفسر التزايد  %64بزايدة بلغت نسبة  2014نسمة سنة  64355

الساحلي، والذي أدى إىل حتول املنطقة من استقبال املهاجرين قدميا الكبري للنسيج العمراين على مستوى الشريط 
 إىل استقبال السياح من خمتلف الوجهات، الشيء الذي حتم زايدة يف بنيات االستقبال وشقق الكراء.

 2014و 1994: تطور أعداد السكان ما بني 2مبيان 

 
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط، بتصرف

و الدميغرايف السريع، توسعا عمرانيا حضراي كبريا على حساب اجملال الساحلي.  وهذا راجع إىل جنم عن هذا النم
 ارتفاع نسبة الوالدات واخنفاض نسبة الوفيات بفعل التحسن املعيشي لألسر.
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 وترية التوسع احلضري والنسيج العمراين تزايد 2.5
، 5و 4عاما، كما هو مبني يف اخلريطتني  35عرفت املنطقة توسعا جماليا للبناايت السكنية على مدى  

لصيقا ابلساحل، ضمن جتمعات ضعيفة الكثافة، وهذا  1984حيث يتضح أبن اجملال السكاين كان حىت سنة 
يعين ارتباطه بنشاط الصيد البحري على مستوى ميناء مرتيل. كما أدى الزحف العمراين الكبري إىل تدهور وتراجع 

، والذي تعرض جماله إىل استقرار كثيف للسكن على طول الشريط 2014و 1984بني  امتداد الغطاء النبايت ما
الساحلي وعلى جنبات واد مرتيل، نفس الشيء تعرضت له غابة كدية الطيفور، اليت استقرت على مستواها 

 ة.العديد من املشاريع السياحية الشيء الذي جنم عنه تغيري عميق للمشهد الطبيعي واملورفولوجي للمنطق
 2019و 1984: النسيج العمراين ابجلماعتني ما بني 5و 4 خريطة

  
 بتصرف ERDAS 9 .2ابستعمال برانمج  Sentinel L2Aاملصدر: صور القمر الصناعي 

 توسع خدمات البنية التحتية من مظاهر التغري اجملايل ابملنطقة 3.5 
 قبيل، و 1960رفت إعدادا سياحيا وذلك منذ يعد الساحل التطواين من بني املناطق األوىل اليت ع    

عرف هذا الساحل حركة قوية وفجائية للفنادق والتجهيزات السياحية  1967-1965انطالق التصميم الثالثي 
لك قرهبا ذ( لعامل املؤهالت السياحية اليت يزخر هبا وكريستينكاواحملطات السياحية )حمطة الرأس األسود، املضيق، 

أكرب مصدر للسياح يف العا،. وجند هبذا الساحل جيلني من املنشآت السياحية: اجليل األول هو من أوراب الغربية 
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وليد خمططات التصميم الثالثي وهو عبارة عن جمال منظم حسب املتطلبات التجارية للشركات العاملية )هيمنة قرى 
املد، هامشيتها ابلنسبة ملنطقة  االستجمام )كرب حجم املؤسسات، ابتعاد احملطات عن التجمعات السكنية وعن

اإليواء(. أما اجليل الثاين فهو وليد طلب داخلي منطلق من املدن الكربى والطبقات االجتماعية الراقية واملتوسطة 
 خالل الثمانينيات، وهو جمال تغلب عليه اإلقامات الثانوية واملركبات السياحية املكونة من شقق وفيالت للشراء. 

سريرا، وحتتل املضيق الصدارة بنسبة تقدر حبوايل  1481ملصنفة ابلساحل التطواين حوايل توفر الفنادق ا
 .%3و  %12مث مرتيل وكابونيكرو على التوايل ب %31الفنيدق ب تليها 54%

  تزايد األنشطة اخلدماتية املوجهة للسياحة الشاطئية 4.5
ا منطقة ذات سياحة شاطئية بدون منازع، بداية االستقالل بوظيفتها السياحية، وكوهن ذعرفت مارتيل من

كلم طوال من   4ي هو يف الواقع أحد الشواطئ املهمة واندر من حيث امتداده، وميتد على بعد ذمييزها البحر ال
م، واندرا أيضا من حيث الرمال الناعمة ذات اللون الذهيب. إال أن 70اىل  1130دون انثناءات على عرض 

 تغالهلا بشكل جيد نظرا لقلة البىن التحتية.ه االمتيازات ، يتم اسذه
كما قد شكلت منطقة الرأس األسود إحدى احملطات السياحية اليت حظيت ابألولوية ضمن املخطط 

(، الذي استهدف خلق حمطات للسياحة العاملية على الساحل املتوسطي شبيهة بتلك 1967-1965الثالثي )
ذلك فقد استقرت جمموعة من املنشآت السياحية مبحطة الرأس . لCosta del Solاملوجودة جبنوب إسبانيا 

 ( حيث قامت هذه األخرية ابقتناء األراضي الضرورية.SATاألسود، بفعل استثمارات الشركة السياحية )
 وجود بنية محتية غري مؤهلة ملواجهة حاالت الفيض اليت تشهدها املنطقة 5.5

 تردد الفيضاانت ●
كة املائية احمللية، بعدم انتظام جرايهنا، نظرا لصغر أحواض تصريفها وقوة يتميز النظام اهليدرولوجي للشب

احندار السفوح، مقابل تساقطات مهمة يف بعض السنوات الرطبة، مقابل تردد الفيضاانت وحاالت اجلفاف، وهذا 
ع املنطقة، وكذا راجع إىل عدة عوامل إضافية منها: تقلب نظام اجلراين املائي والسياق اجليومورفولوجي الذي يطب

التطور غري املعقلن واستفحال ظاهرة التعمري ابملناطق املهددة ابلفيضاانت، إضافة إىل عدم صيانة اجملاري املائية 
اليت تستعمل غالبا مطارح للنفاايت واألزابل، مما جيعل الفيضاانت يف الغالب تكون مدمرة، أمام ضعف وسائل 

وى التنسيق بني املؤسسات العمومية املعنية، إذ تبقى مسؤولية مجيع الوقاية من الفيضاانت وخاصة على مست
 .املتدخلني غري حمددة بصفة دقيقة

تعد كل من عمالة تطوان والفنيدق املضيق من أهم املواقع املهددة ابلفيضاانت، خالل فصل الشتاء تغمر 
األراضي تغمرها مياه الفيضاانت، اليت  املياه العديد من أحياء مدينيت مرتيل وتطوان السفلى. كما أن العديد من
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 26خترج يف بعض األحيان عن جماريها العادية. الشيء الذي ترتتب عنه خسائر مادية وبشرية، مثل ما حصل يوم 
من األراضي. كما أابنت الظاهرة عن ضعف كبري يف البنية ه  2400نتيجة غمر املياه حوايل  2000دجنرب 

التصريف يف الشوارع، حيث اقتلعت السيول كل قطع الزليج اليت وضعت بشارع  التحتية للمدينة وهشاشة بنية
حممد اخلامس وشوارع أخرى، كما عرفت جماري املياه العادمة اختناقا كبريا، ، تتمكن معه القنوات اليت وضعتها 

مثلما عرفته حومة  شركة أمانديس مؤخرا من تصريف مياه األمطار، مما نتج عنه تسرب املياه إىل شقق املواطنني،
والفيضان األخري الذي خلفته التساقطات االستثنائية على  2010الزاوية، خملفة أضرار كبرية، مثل فيضاانت 

مع وجود مشكل تصريف املياه وقوة السيول يف املرتفعات الشيء الذي خلق  2021مارس  2عمالة تطوان يوم 
 عنه أضرار بشرية ومادية ضخمة. املياه على مستوى االحنناءات، نتج جتمعا واحنباس

 2010: فيضان واد مرتيل سنة 1صورة رقم 

 
 www.tetouan.maاملصدر: 

 
 
 
 
 
 

http://www.tetouan.ma/
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 : احنباس مياه األمطار يف األزقة واجملمعات السكنية2صورة رقم 

 
 2021مارس  2املصدر: عمل شخصي بتاريخ 

 . نتائج الدراسة6
 تعرف املنطقة دينامية مستمرة 1.6 

عرفت املنطقة منوا دميغرافيا مهما، صاحبه توسع البناايت السكنية على مستوى الشريط الساحلي، وذلك 
من أجل االستقرار اترة أو من أجل إنشاء وحدات سياحية اترة أخرى، مقابل تراجع الغطاء النبايت بفعل الزحف 

حريقا مهوال أتى على مساحة واسعة  2018شهدت غابة كدية الطيفور سنة  العمراين، واحلرائق املتكررة، حيث
 من الغابة.
ابإلضافة اىل عوامل التدهور البيئي اليت قد تغري واقع املنطقة بشكل كبري ويف وقت وجيز هلذا نالحظ من  

حساب  عرفت حدوث تزايد يف التوسع العمراين على 1987( أن املنطقة منذ سنة 8-7-6خالل اخلرائط)
األراضي الفالحية والغابوية، مع تركز كثيف على الشريط الساحلي الذي ابت يعرف دينامية مهمة تتأثر هبذه 

 العوامل.
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 2019و 1987: التصنيف اجملايل على مستوى الشريط الساحلي مابني  8-7-6رقم  خريطة

 
 1987 -1995 -2019لسنوات   sentinel L2Aاملصدر: ابندات القمر الصناعي 

 يف محديد األماكن املناسبة إلنشاء الوحدات السياحية builder modelاستعمال تقنية  2.6 
يعرف اجملال الساحلي من حيث التجهيزات انتشارا بشكل كبري على مستوى مجاعة مارتيل وكابونيكرو 

موجهة للفئات فكابونكرو منطقة سياحية، تتوفر على وحدات سياحية اتبعة للدولة وأخرى خاصة  ،ابألخص
حيث اجملال الغابوي يف تراجع  ،امليسورة، وتنتشر على طول شاطئ كابونيكرو ويف السفح اجلنويب لكدية الطيفور

مستمر بفعل بناء هاته املنشآت السياحية، وابملقابل تتمتع املنطقة بشاطئ نظيف ومزود ابلتجهيزات الالزمة 
ليه ضئيلة، الشيء الذي جيعله متاحا ألصحاب السيارات والطبقة لالصطياف إال أن الوحدات الطرقية اليت تؤدي إ

 امليسورة.
لكن املالحظ أن ضوابط انتشار هذه التجهيزات واملباين اإلمسنتية ال خيضع ألي قانون أو ألي معيار 

من أجل إجناز  ، model builderتراعى من خالله خصوصية املنطقة الساحلية، لذلك كان استعمال تقنية
حترتم فيها املعايري البيئية واملرفولوجية  ،حول األماكن املناسبة النتشار األنشطة اخلدماتية املوجهة للسياحةتصور 

 خلط الساحل.
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 10.2ربانمج ارك ماب ب  model builderصورة: تقنية

 
 10.2املصدر: عمل شخصي بربانمج أرك جيس 

 shapefileال النطاقات املشرتكة بني يتم إدخ ،يف برانمج األرك جيس ،modelاعتمادا على عنصر 
الوحدات الفندقية كما هو مبني يف الصورة للوصول  polyligneتقطيع اجملال و polygoneخط الساحل و 

كيلومرت وعن ابقي الوحدات الفندقية ب   1وقد مت اختيار مسافة بعد البناايت على خط الساحل ب  ،إىل النتيجة
طة املواقع املثلى إلنشاء الوحدات السياحية واخلدماتية على مستوى مجاعيت مرت. حصلنا بعد ذلك على خري 100

لكون املنطقة جماال اسرتاتيجيا  ،إبصالحات مستقبلية almadiكتصور جديد لتدارك أخطاء   ،مارتيل وأزال
 للسياحة الشاطئية اليت تطبعه منذ سنني سواء داخلية كانت أو خارجية. 

 محاية البيئة الساحلية التوصيات املقرتحة حول 3.6 
 توصيات خاصة ابلبناء على املناطق الساحلية

 مسافة البعد عن اجملال الساحلي يف عملية التعمري اعتمادا على تقنية  حرتامإنشاء تصاميم مؤطرة ال
(model بربانمج )arcgis 10.2؛ 
 ل؛ دعم البنية التحتية جبماعة أزال من أجل القضاء على التفاوت اخلدمايت احلاص 
 ال حترتم ابإلضافة إىل قانون التعمري؛ تفعيل قوانني الساحل اليت غالبا ما 
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  ملا له من أمهية يف النهوض ابلسياحة  مرتيل وادسهل  بتهيئةالتسريع يف تفعيل املشروع اخلاص
 ابملنطقة.

 توصيات خاصة ابلطرق والشبكات
  العمالة والقضاء بذلك على التفاوت على ابقي تراب  انفتاحهامد مجاعة أزال بشبكة طرقية تسمح

 احلاصل بينها ومجاعة مارتيل من حيث اجلانب اخلدمايت؛
  حتسني شبكة الصرف الصحي ابملؤسسات الصناعية وحتسيس مسؤوليها أبمهية موضوع معاجلة املياه

 العادمة الصادرة عنها وضرورة احرتام البيئة احمليطة هبم.
 خامتة

شرايان حيواي، خاص ابلسياحة الشاطئية، وذلك ألن السواحل املطلة على البحر  تشكل منطقة مارتيل         
األبيض املتوسط تعترب جماالت غنية ومتنوعة املوارد ومستقطبة لتيارات اهلجرة الداخلية واخلارجية. لكن رغم ذلك 

تؤثر على األوساط الطبيعية حتتاج اىل إعادة النظر يف السياسة املتبعة يف حكامتها، نظرا لعمق االختالالت اليت 
وعلى السياحة واالقتصاد. وتعترب مجاعة أزال نقطة هامة، وجب االلتفات إليها من أجل تنميتها وأتهيلها، من 
حيث شبكة الطرق واجلوانب اخلدماتية لتفادي األخطاء التنموية السابقة. كما حدث تراجع مهم للمجال 

أهم التجمعات السياحية على طول خط الساحل، واليت تعمل على  الفالحي لفائدة التوسع احلضري وكذا تركز
استيعاب أعداد كبرية من الوافدين على املنطقة بغرض السياحة واالستفادة من األنشطة اخلدماتية املرتبطة هبا من 

 فنادق ومطاعم وغريها....
ستشعار عن بعد، حدوث تغري يف وقد أظهرت دراسة خط الساحل بواسطة نظم املعلومات اجلغرافية واال         

مورفولوجية الشريط الساحلي يف مناطق متعددة، حيث تعرض جرف الرأس األسود للتعرية وحنت مستمرين، مما 
أدى إىل تراجعه. أمام هذا الوضع، فإن النتائج احملصل عليها ال تدل عن اجتاه املنطقة حنو االستقرار أو التوازن، 

تبعا للمعايري احملددة يف القوانني اخلاصة ابلبيئة الساحلية، لكي ال تستمر يف تدهور بل تبقى يف حاجة اىل العمل 
 منظومتها البيئية. 

 قائمة املراجع
 (2016-2010) مرتيل ملدينة اجلماعي املخطط ،2010 مرتيل بلدية. 

  2022-2017 أزال مجاعة عمل برانمج تقرير 

 واملضيق )مرتيل احلضرية ابملراكز واجملالية واالقتصادية االجتماعية التحوالت ،1997 العبدالوي، حممد نوردين الشيخي 

  .8 العدد بتطوان. اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية جملة هلا، احملاذية واجملاالت الشمايل التطواين ابلساحل والفنيدق(
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 التوازانت. تدبري وصعوابت األبعاد السياقات، التطواين: املتوسطي للساحل احلالية الدينامية ،2010 النخيلي، حممد 

  ،الطبعة األوىل ،اجلغرافية املعلومات نظم إطار يف املكاين التحليل أسس ،2014حممد مجعة داود 
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افية في تثمين التراث الجيومرفلوجي:   دور نظم املعلومات الجغر

 دراسة حالة األطلس املتوسط الهضبي
The role of geographic information systems in valuing geomorphology 

heritage: A case study of the middle plateau atlas 

 2حممد أوعال، 1حسن الكتمور
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 : ملخص
أثبتررت العديررد مررن األحبرراث والدراسررات األجنبيررة، أن البحررث اجليومرفلرروجي قررادر علررى تطرروير وتثمررني الرررتاث اجليومرفلرروجي، 

ة من قيم علمية وأخرى إضافية، تسهم يف جعلها ترااث غنيا، وثقافيرا وطبيعيرا. غرري أنره وذلك ابلنظر إىل ما تتميز به املواقع اجليومرفلوجي
يف هررذا اإلطررار، يالحررظ أن فهررم األشرركال اجليومرفلوجيررة وآليررات تشرركلها يف املغرررب الزالررت ضررعيفة لرردى العمرروم، وهررو األمررر الررذي 

 .يؤدي إىل ضعف االهتمام هبا ويزيد من خطر تعرضها للزوال واالنداثر
 ابعتبارهرا تررااث إىل إلقراء الضروء علرى دور نظرم املعلومرات اجلغرافيرة يف إبرراز أهرم معرا، املواقرع واملشراهد قرالامل اهدف هذلذا ي

جيومرفلوجيرا متميررزا ابألطلرس املتوسررط اهلضرريب، مرع تبسرريطها وتعميمهررا لردى العمرروم، مرن خررالل جرررد بعرض األشرركال املتفررردة وذات 
طبيعيا يعكس اتريخ هذا اجملال، وتتفاعل فيه مكوانت املنظومة البيئية والبشرية، مشركلة مروردا اقتصراداي ميكرن  ترااث اخلصوصية، وأيضا

 .أن يدر مداخيل سياحية مهمة، وابلتايل حتقيق تنمية مستدامة
 األوسط. : الرتاث اجليومرفلوجي؛ نظم املعلومات اجلغرافية؛ التبسيط؛ التعميم؛ األطلس املتوسطالكلمات املفاتيح

Abstract: 

Many international studies have shown that geomorphology research can develop and 

valuing the geomorphic heritage, given the scientific and additional values of geomorphic sites of 

multiple cultural dimensions, which contribute to making them rich, cultural, and natural heritage.   

 Therefore, the aim of this statement is to shed light on the role of  GIS  in highlighting the 

most important features of sites and scenes such as the heritage of the Middle Atlas, while  

simplifying and generalizing it to the general public, by inventorying some unique and private 

forms, as a natural heritage reflecting the history of this field, in which the components of the 

environmental and human system interact, a problem of an economic resource that can generate 

important tourism revenues, and thus achieve sustainable development. 

Keywords: Geomorphologic heritage, GIS, simplification, generalization, Middle Atlas. 
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 مقدمة:
سرررواء علرررى يف السرررنوات القليلرررة األخررررية، بررردأ االهتمرررام ابلررررتاث اجليومرفلررروجي يف العديرررد مرررن اجلامعرررات 

املسرتوى الرردويل أو الروطين. حيررث تطررورت جمموعرة مررن املنرراهج يف جمرال جرررد وتصررنيف وتقيريم ومحايررة املواقررع ذات 
األمهيررة اجليومرفلوجيررة، والرريت هلررا دور كبررري يف جمررال علرروم األرض. ويف إطررار الرغبررة يف تثمررني الرررتاث اجليومرفلرروجي، 

بسيط هذا الرتاث لدى العموم، حيث ركزت هذه املشاريع على نشرر أجنزت العديد من األحباث والدراسات بغية ت
املعرفة حول املواقع وتيسري فهرم آليرات تشركلها واتريرخ تطورهرا مرن خرالل اعتمراد اللوحرات املوضروعاتية، واخلررائط 

 التبسيطية.
ة اجلررد أو أثنراء تسمح نظم املعلومات اجلغرافية، إبجنراز اخلررائط حرول املواقرع اجليومرفلوجيرة، سرواء يف مرحلر

تقييم املواقع أو خالل تثمينها. فحسب هذه األمهية فإن اخلرائط اليت يتم اجنازها غالبا ما تكرون موجهرة للعمروم أو 
للمتخصصني يف اجليومرفلوجيا، حيث ميكن من خالل توظيف جمموعة من التقنيات، إعداد خرائط خمتلفة موجهة 

اجلررررد، اخلررررائط اجليوسرررياحية، اخلررررائط اجليوديداكتيكيرررة...( والررريت قرررد تكرررون لتهيئرررة املواقرررع اجليومرفلوجيرررة )خررررائط 
 .(Martin & Ghiraldi, 2010, p. 107)خرائط ورقية اثبتة أو خرائط ديناميكية تفاعلية

عرفررة اجليومرفلوجيررة مررن يهرردف هررذا البحررث إىل دراسررة دور نظررم املعلومررات اجلغرافيررة يف تعمرريم وتبسرريط امل
خررالل تثمررني الرررتاث اجليومرفلرروجي؛ كمررا يهرردف الوقرروف علررى واقررع تعمرريم املعرفررة اجليومرفلوجيررة ابملغرررب وكيفيررة 
استعمال نظم املعلومات اجلغرافية كوسيلة حديثة لتبسيط وفهم اآلليات اجليومرفلوجية من طرف العمروم. وتتمحرور 

ع تعمريم املعرفرة اجليومرفلوجيرة ابملغرررب؟ مرا أمهيرة نظرم املعلومرات اجلغرافيررة يف أهرم التسراؤالت حرول مرا يلري: مررا واقر
جررررد الررررتاث اجليومرفلررروجي؟ مرررا دور نظرررم املعلومرررات اجلغرافيرررة يف تقيررريم املواقرررع اجليومرفلوجيرررة؟ كيرررف تسرررهم نظرررم 

 املعلومات اجلغرافية يف تبسيط اجليومرفلوجيا لغري املتخصصني؟ 
I.  :األطلس املتوسط اهلضيب جمال غين ابملشاهد اجليومرفلوجيةتقدمي جمال الدراسة 

يقع يف وسط مبوقع جغرايف متميز، ومبشاهد جيومرفلوجية متنوعة وأصيلة،  يتميز األطلس املتوسط اهلضيب
املغرب، ميتد من اجلنوب الغريب إىل الشمال الشرقي، مشكال حاجزا بني املغرب األطلنيت غراب وسهل ملوية شرقا. 

مرت، تنعت ابألطلس املتوسط اهلضيب أو  2000و800بارة عن هضاب متدرجة، يرتاوح ارتفاعها ما بني وهو ع
الكوص. حتده من اجلهة اجلنوبية الشرقية سالسل ضيقة متوازية مع جمموعة من املقعرات، تتخذ اجتاها من اجلنوب 

مرت،  2700و2200ارتفاعاته ما بني  الغريب إىل الشمال الشرقي، وتنعت "ابألطلس املتوسط امللتوي"، ترتاوح
 مرت. 2794تشكل فيه كتلة تيشوكت النقطة األكثر ارتفاعا بر 
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 (: موقع جمال الدراسة01اخلريطة رقم )

يعترب األطلس املتوسط اهلضيب جزء يتوسط األطلس املتوسط عامة، إذ يتشكل يف معظمه من هضاب  
مائية رئيسة )واد سبو، واد سرو وأم الربيع...(. ترتاوح  كلسية، تتخللها منخفضات شاسعة، وخترتقها جماري

م( كأدب قمة مبنخفضات سبو وواد  697م( كأعلى قمة بكتلة تيشوكت، و) 2794االرتفاعات املطلقة بني )
 سرو وابهلوامش الشمالية للهضاب األطلسية. 

امليزوزوي(، وحتديدا من تتشكل البنية الصخرية لألطلس املتوسط يف جمملها من غطاء الزمن الثاين )
اجلوراسي إىل الكريتاسي. ابإلضافة إىل تكوينات الزمن الثالث واليت تنتشر فوق القاعدة الصخرية األولية 

(. إذ يتميز ابلتنوع الصخاري، الذي يرتبط بتنوع ظروف االرساب، وهو ما سيكون 1)الكاربونيفري( )الشكل رقم 
ية واملورفولوجية، ألن كل تشكيلة صخرية ستتعامل بشكل خمتلف مع عوامل على تعدد األشكال البنيو  له أثر ابلغ

التعرية، كما أن هذا االختالف الصخاري سيكون له أثر كذلك على املستوى اهليدرولوجي، إذ أن اختالف 
مسامية الصخور ونفاذيتها سيجعل التعرية الكيماوية ختتلف من صخر إىل أخر. الشيء الذي سيخلق تنوعا يف 

 لتشكيل، خاصة فيما يتعلق ابلتشكيل الكارسيت. ا
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

212 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 اهلضيب (: مقطع يوضح الوحدات اجليولوجية الكربى لألطلس املتوسط01الشكل رقم )

 
Source : Charroud.M, Souhail.M (2016) in regard sur le patrimoine 
culturel et naturel du Moyen Atlas, ministre de la Culture, Direction du 
patrimoine culturel. P 30. 

ومن الناحية املناخية يتميز منراخ األطلرس املتوسرط، بكونره مناخرا متوسرطيا، مرن النروع اجلبلري، فهرو رطرب 
إىل شبه رطب. ويعرف شتاء شديد الربودة وصيف حار، الشيء الذي ميكن تفسرريه ابالرتفراع والقاريرة، فمتوسرط 

درجررة، أمررا متوسررط احلرررارة القصرروى  -4)ينرراير( تصررل يف بعررض احملطررات إىل احلرررارة الرردنيا للشررهر األكثررر برررودة 
 درجة.  30للشهر األكثر حرارة )غشت( فتصل إىل أكثر من 

أمررا ابلنسرربة للتسرراقطات فتررزداد بتزايررد االرتفرراع، مرررع اخررتالف يف الكميررة املتسرراقطة بررني الغرررب والشررررق، 
م. ويوافق الفصل البارد  1800وق املرتفعات اليت تتعدى وذلك حسب توجيه السفوح. كما أن الثلوج تتساقط ف

أشهر تقريبا من نونرب إىل مارس، وخالله ترتاوح نسبة الكمية املتساقطة مرا  5الفصل املمطر، إذ يدوم هذا الفصل 
 من اجملموع السنوي للتساقطات.   % 80إىل  65بني 

اان مائيررا مهمررا للمغرررب، حيررث يعررد مصرردر مررن الناحيررة اهليدرولوجيررة، يعررد األطلررس املتوسررط اهلضرريب خررز 
كلم(، ابإلضافة إىل وجود روافد متعددة ال تقرل   458كلم( وسبو )  555ومنبع وادين كبريين ابملغرب: أم الربيع )
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أمهية )واد سرو، واد هبت...(. يستحوذ حوض سربو علرى مسراحة شاسرعة مرن األطلرس املتوسرط اهلضريب يف اجتراه 
يف اجتراه اجلنروب الغرريب، وأخرريا تعرد   2كلرم  3140م الربيع على مساحة تقردر ب الشمال، كما يستحوذ حوض أ

 )كرررل اهلررروامش اجلنوبيرررة الشررررقية مرررا برررني تيرررزي نغشرررو ومنطقرررة بوملررران مررررورا مبمرررر زاد جمررراال اتبعرررا حلررروض ملويرررة
Direction du patrimoine culturel, 2016) . 

ملتوسط اهلضيب بسيادة املسطحات املائية، إذ يضم عددا مهما من الضاايت كما يتسم األطلس ا
ضاية، أضف إىل ذلك الضاايت  21إبقليم إفران وحده أزيد من  ضاية، حيث يوجد 40الكارستية يتجاوز 

املومسية والدائمة يف هضبة أجدير وهضبة احلمام. تستغل هذه الضاايت لتطوير السياحة واستقطاب أعداد مهمة 
 . (10، صفحة 2018)صواب، من السياح، كما أهنا ذات صبغة علمية وحتسيسية وتربوية

أما الغطاء النبايت، تتطور التشكيالت الغابوية الكثيفة على املنحدرات الغربية والشمالية الغربية للهضاب 
االت موجهة للمؤثرات احمليطية الرطبة، وتستقبل مرت(، ويفسر ذلك بكون هذه اجمل 1500األطلسية )فوق 

إىل وجود أربعة  1969ملم. وقد أشار لوكونت سنة  1000و 800تساقطات مطرية مهمة ترتاوح ما بني 
-Lecompt, 1969, pp. 6)أصناف أساسية )األرز، البلوط األخضر، بلوط الزان، الصنوبر البحري(

. كما يعرف اجلزء امللتوي املشرف على اهلضاب األطلسية، تغريا كبريا على مستوى الغطاء النبايت، حيث (15
يتوزع بشكل متفرق وذلك راجع إىل صعوبة الظروف املناخية من جهة، وتزايد الضغط البشري من جهة أخرى. 

ايت يف الرتاجع بسبب الظروف املناخية مرت، يبدأ الغطاء النب 2000و 1800فعند املرتفعات اليت ترتاوح ما بني 
 القاسية.

II. منهجية الدراسة: السياق واألدوات 
 سياق وواقع تعميم وتبسيط املعرفة اجليومرفلوجيا ابملغرب 1

تعد اجليومرفلوجيا من بني التخصصات العديدة اليت تسهم يف قضااي التنمية املستدامة والتهيئة يف األوساط 
 ، وال سيما يف املناطق اليت تعرف تردهورا كبرريا بسربب تردخل اإلنسران(Tricart, 1973, p. 442)الطبيعية

إىل جانب العوامل الطبيعية األخرى. لذلك "فاملقاربة اجليومرفلوجية تشكل قاعدة لفهرم ديناميرة األوسراط الطبيعيرة 
نتائجها تشكل أساسا يعتمد عليره عنرد تنفيرذ املشراريع التنمويرة،  املوروثة واحلالية وتطوراهتا اجملالية، حبيث أصبحت

؛ مبعىن توجيه عمليات التهيئة والبحث عن (96، صفحة 2004)الطيلسان،  اليت يرجى منها أن تظل مستدامة"
مواردها. إال أنه الزال هذا التخصص رغم أمهيته ، احللول املمكنة للحفاظ على املشاهد الطبيعية وضمان استدامة 

يوظف بشركل جيرد، و، تعرط لره املكانرة الريت تليرق بره واسرتمرار تعقرده وصرعوبة فهمره. "فمرن أهرداف كرل علرم أن 
يساهم يف توسريع القاعردة العلميرة للثقافرة العامرة إبضرافة مردارك جديردة بطريقرة تلقائيرة بواسرطة الترداول أو بطريقرة 
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 تواصل يهدف التعميم، حيث إن اجليومرفلوجيرا يف املغررب غابرت عرن هرذه احلركرة إذ أهنرا ، تسراهم قرط موجهة يف
 .(3، صفحة 2010)رحو، يف توسيع ثقافة اجملال واملشاهد الطبيعية املتنوعة واليت يزخر هبا"

تعميم املعرفة حول اجليومرفلوجيا وفهمها، مما سيسرهم وميكن للرتاث اجليومرفلوجي أن يشكل قاطرة لنشر و 
يف تنرررامي الررروعي أبمهيتهرررا وتزايرررد الرغبرررة يف محايرررة التضررراريس االسرررتثنائية واحلفررراظ عليهرررا )املعرفرررة اجليررردة ترررؤدي إىل 
احلماية الفعالة(. وهذا لن يتم إال من خالل االعتماد على نتائج البحث العلمي، وتطوير منهجيات وصف وجررد 

 وتقييم الرتاث اجليومرفلوجي مع العمل على تبسيطها، واالنفتاح على ختصصات أخرى كاجلغرافية الثقافية. 
إسربانيا  مثرل إذا كران تعمريم وتبسريط املعرفرة يف حقرل اجليومرفلوجيرا قطرع أشرواطا مهمرة يف الردول األجنبيرة

دى العمرررروم يف فهررررم اجليومرفلوجيررررا. فرررررغم وسويسرررررا وإيطاليررررا، فررررإن واقررررع احلررررال يف املغرررررب يؤكررررد التررررأخر الكبررررري لرررر
اجملهودات املبذولة من طرف اجلهات املختصة الريت تعمرل علرى إيصرال كرل مرا يتعلرق ابلررتاث الثقرايف وااليكولروجي 
)الربامج الواثئقية واللوحات التعريفية(،  الزالت هناك العديد مرن الصرعوابت واإلكراهرات الريت تعروق عمليرة تعمريم 

يومرفلوجيا على املسرتوى الروطين، والريت ميكرن تلخيصرها يف؛ أتخرر إدراج ختصرص اجليومرفلوجيرا يف وتبسيط علم اجل
خانة املعارف العلمية إال يف مرحلة حديثرة مرن اتريرخ تطروره، يف مقابرل مرا تتميرز بره البلردان الرائردة يف البحرث مرن 

، ابإلضرررافة إىل بررررطء عمليررررة إدراج الرررررتاث (6، صررررفحة 2010)رحررررو، تعميرررق التخصصررررات وترررردبري ترررراكم معريف
اجليومرفلوجي ابملغرب كعنصرر مرن عناصرر املشرهد ضرمن املنراهج اجلغرافيرة، رغرم اجملهرودات الريت تبردل يف السرنوات 

قردرة  األخرية داخل العديد من املؤسسات اجلامعية. إىل جانب صعوبة املفاهيم واملصطلحات اجليومرفلوجيرة وعردم
غررري املتخصصررني علررى فهمهررا، األمررر الررذي يسررتدعي تبسرريطها وتوظيررف وسررائل أخرررى لشرررحها وايصرراهلا للعمرروم 

 )مطوايت، رسوم، صور...(. 
إن املعرفررة اجليومرفلوجيررا ال ميكررن أن تنحصررر داخررل أسرروار املؤسسررات األكادمييررة والنرردوات العلميررة، وإمنررا 

)رحو، خصصررة، بغيررة تبسرريط املرجعيررة اللغويررة واملصررطلحية اجليومرفلوجيررةجيررب أن تعمررم علررى ابقرري الفئررات غررري املت
، ممرا يسرتدعي البحرث عرن سربل أخررى؛ كإشرراك البراحثني املتخصصرني والطلبرة، وتشرجيعهم (3، صفحة 2010

االعداديررة والثانويررة.  كمررا ميكرررن أن لالشررتغال علررى هررذا املوضرروع، وتعمرريم هررذه املعرفرررة يف املسررتوايت االبتدائيررة و 
 تشكل نظم املعلومات اجلغرافية، أداة أساسية وفعالة يف تعميم وتبسيط املعرفة اجليومرفلوجية. 

 أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف عملية جرد املواقع اجليومرفلوجية 
إعررداد خرررائط لتحديررد موقعهررا  يسرراهم نظررام املعلومررات اجلغرافيررة، يف جرررد املواقررع اجليومرفلوجيررة مررن خررالل

ومعرفررة توزيعهررا يف اجملررال، حيررث تكررون املواقررع حمررددة يف متثيررل نقطرري أو خطرري أو مسرراحي، وتسررمح ابلررربط بررني 
 خصائص املواقع اجليومرفلوجية وتوزيعها اجملايل عن طريق:
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  ترقيم املواقع للتمييز فيما بينها؛ 
 حتديد آليات تشكل كل موقع على حدة؛ 
 حداثيات اجلغرافية لكل موقع يف جمال الدراسة؛ حتديد اإل 
  حتديد نقط االرتفاع؛ 
  إدخال وحتديد طبيعة كل موقع؛ 
 حتديد حجم ومساحة املواقع يف جمال الدراسة؛ 
   حتديد طبيعة امللكية اليت يوجد عليها كل موقع؛ 
 إضافة معلومات وصفية حول آليات تشكل املواقع؛ 
 ع.إضافة صور فوتوغرافية لكل موق 

ورغرم هررذه األمهيررة هنرراك بعررض الصررعوابت يف التمثيرل الكررارطوغرايف للمواقررع اجليومرفلوجيررة، كمررا أشررار إىل 
. فحينمرا يتعلرق (Carton, Coratza, & Marchetti, 2005, p. 374)ذلرك العديرد مرن البراحثني

كبرية يف متثيلها واختيار الرموز املعربة عنها. يف الوقرت الرذي تطررح فيره   األمر ابملواقع النقطية واخلطية، هناك سهولة
إكراهررات واضررحة عنررد اختيررار الرمرروز املناسرربة لتمثيررل املواقررع املسرراحية، نظرررا لوجررود عرردة عناصررر مشررهدية داخررل 

ثيررل هررذه املواقررع نفررس املسرراحة الرريت يوجررد فيهررا املوقررع املعررين، وهنررا ظهرررت العديررد مررن املقرتحررات الرريت تركررز علررى مت
 املساحية واإلشارة إليها برموز رقمية ووصفية كما هو وارد يف وصفها وترقيمها.

 دور نظم املعلومات اجلغرافية يف متثيل القيم العلمية واإلضافية للمواقع اجليومرفلوجية 
 القرريم العلميرررة يسررمح نظررام املعلومرررات اجلغرافيررة، إبجنرراز خررررائط تركيبيررة للمواقرررع اجليومرفلوجيررة، جتمررع برررني

واإلضافية، وذلك انطالقا من نتائج اجلرد. يتم متثيل هذه القريم ابعتمراد املتغرريات البصررية املبنيرة علرى رمروز دوليرة، 
فمن خالل أعمال وأحباث جامعة لوزان بسويسرا تشري الدوائر التناسبية إىل القيمة العلمية أو القيمة اجليومرفلوجية 

( للررردوائر Tramesم اإلضرررافية متثرررل مرررن خرررالل إضرررافة لرررون أو عررردة ألررروان أو رمررروز )العامرررة. وفيمرررا خيرررص القررري
التناسبية، حيث يعرب كل لون عرن قيمرة إضرافية معينرة. كمرا ميكرن لرنظم املعلومرات اجلغرافيرة أن تسراعد علرى متثيرل 

. وقد تكون من األساليب وعرض خمتلف استعماالت املواقع اجليومرفلوجية، واألساليب املمكنة أو املقرتحة لتهيئتها
الناجعة يف اختيار املواقع النموذجية والغنية مبجموعة من القيم، من أجل تثمينهرا وجعلهرا مروردا اقتصراداي أو مواقرع 

 بيداغوجية مهمة يف جمال علوم األرض.
 
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

216 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 (: متثيل املتغريات الكمية والنوعية للمواقع اجليومرفلوجية02الشكل رقم )

 
Source : GéraldineR (2011), cartographier les géomorphosites : Objectifs, publics 
et propositions méthodologiques, Thèse de Doctorat, Faculté des géosciences et 

de l’environnement université de Lausanne. 
 ومرفلوجيا.دور نظم املعلومات يف إعداد اخلرائط للمتخصصني ولغري املتخصصني يف اجلي 

يسمح نظام املعلومات اجلغرافية، إبعداد خرائط جيوسياحية خمتلفة حول أهم املسارات السياحية واملواقع 
ذات األمهية اجليومرفلوجية يف منطقة ما، وذلك من خالل املرور من إجناز اخلرائط املوجهة للباحثني واملتخصصني 

كالسياحة مثال، إىل مرحلة تبسيطها وجعلها يف متناول غري   يف اجليومرفلوجيا، أو يف التخصصات املرتبطة هبا
املتخصصني كالسياح ومستعملي املواقع اجليومرفلوجية. وقد أشار العديد من الباحثني إىل منهجية تبسيطها عرب 

 ,Géraldine)مرحلتني أساسيتني: تبسيط اخلريطة اجليومرفلوجية الكالسيكية وإضافة القيم العلمية واإلضافية
2011, p. 93). 
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 املتخصصنيبناء على ما سبق، جيب أن تكون هذه اخلرائط املوجهة للمتخصصني يف اجليومرفلوجيا، ولغري 
 الشكل التايل: على 

  خررررائط املتخصصرررني: يرررتم االعتمررراد علرررى جمموعرررة مرررن الرمررروز واأللررروان املتعرررارف عليهرررا يف رسرررم اخلررررائط
فلوجيرررة، دون االعتمررراد يف كثرررري مرررن األحيررران علرررى خلفيرررات طبوغرافيرررة واالكتفررراء ابلرمررروز النقطيرررة واخلطيرررة اجليومر 

 واملساحية، املعربة عن املواقع اجليومرفلوجية املعنية، كما هو مرتجم يف مفتاح اخلرائط )رموز، أرقام، ألوان...(. 
 لررررى الرمرررروز اجليومرفلوجيررررة الرررريت يفهمهررررا خرررررائط غررررري املتخصصررررني: ال يعتمررررد هررررذا النرررروع مررررن اخلرررررائط ع

املتخصصرررون؛ حيرررث جيرررب أن تكرررون هرررذه الرمررروز مبسرررطة وقابلرررة للفهرررم والقرررراءة، فعالرررة يف نقرررل قررردر مهرررم مرررن 
املعطيات. وللوصول إىل هذه األهرداف أصربح مرن الضرروري االعتمراد علرى خلفيرات طبوغرافيرة، كتلرك املسرتعملة 

رائط الشرربكة الطرقيررة... ومررن مرررربرات هررذه الطريقررة يف اعررداد اخلررررائط مررن طرررف وكرراالت األسررفار السرررياحية وخرر
املوجهة لغرري املتخصصرني يف اجليومرفلوجيرا، دورهرا الكبرري يف ضربط جمموعرة مرن الرمروز واأللروان السرهلة، ابإلضرافة 

(. هرذا إىل جانرب إىل توفرها على معطيات مهمة حول املواقع املسرتهدفة )نقرط الرؤيرة، الفررتات املناسربة للرزايرة...
تكييرف مفتراح اخلريطررة وتضرمينه الئحرة مفصررلة عرن املواقرع اجليومرفلوجيررة )رقرم املوقرع، االسررم...(، وتقردمي وصررف 
مبسررررط حررررول نشررررأهتا وتطورهررررا ابسررررتعمال مصررررطلحات جيومرفولوجيررررة مفهومررررة وسررررهلة، مررررع ذكررررر القرررريم العلميررررة 

 ,Carton)تعرررررب عررررن املواقررررع املعنيررررة يف اخلريطررررةواإلضررررافية الرررريت متيزهررررا، كمررررا ميكررررن إرفاقهررررا بلوحررررات صررررور 
Coratza, & Marchetti, 2005, p. 374). 

 مراحل ومنهجية إعداد خريطة املواقع اجليومرفلوجية لغري املتخصصني: (01اخلطاطة رقم )
 
 
 
 
 
 

 
Source : Géraldine.R (2011), cartographier les géomorphosites : Objectifs, publics 
et propositions méthodologiques, Thèse de Doctorat, Faculté des géosciences et 

de l’environnement université de Lausanne 
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وعموما متثل نظرم املعلومرات اجلغرافيرة إحردى الوسرائل احلديثرة الريت أصربحت تسرتخدم بشركل كبرري يف العديرد 
الت، كما هو الشأن جملال محاية الرتاث اجليومرفلوجي وتسويقه، ملا تتميز به من كفاءة وفعالية من خرالل دمرج من اجملا

املواقع ابلبياانت اخلاصة، وعرضها على خمتلف الفئات من متخصصني وغري متخصصني. وتعد اخلرائط اليت يتم إجنازها 
فهرم الديناميرة اجليومرفلوجيرة، وتبسريطها وجعلهرا يف متنراول  من أهم خمرجات نظم املعلومات اجلغرافية، حيث متكن مرن

 زوار املواقع اجليومرفلوجية، إىل جانب قدرهتا على تقدمي جمموعة من املقرتحات لتهيئتها وحتويلها إىل موارد ترابية غنية.
 أدوات جرد وتعميم املعرفة اجليومرفلوجية2

ويرهررررا مبعهررررد اجلغرافيررررا والتنميررررة املسررررتدامة جبامعررررة لرررروزان الرررريت مت تط اعتمرررردان يف هررررذه الدراسررررة علررررى املنهجيررررة
"، وهي عبارة عن بطاقة تقنية تستجيب لغاايت متعددة، 2007السويسرية من طرف األستاذ "إميانويل رينار وآخرون 

يرة، وهري القريم إما علمية حمضة، وإما تنموية أتخد بعني االعتبار القيم اخلمسة اليت تتميز هبا خمتلرف املواقرع اجليومرفلوج
 .(221، صفحة 2015)اخلالقي، إدايل، الغاشي، و رداد، العلمية، واإلحيائية، واجلمالية، والثقافية، واالقتصادية

 (: أجزاء وأهداف عناصر بطاقة اجلرد01اجلدول رقم )
 األهداف عدد العناصر العناوين األجزاء

 حتديد املوقع ومجع املعطيات حوله 11 معطيات عامة األول
 وصف املوقع وحتديد اآلليات اجليومرفلوجية 2 معطيات وصفية الثاين

 حتديد القيمة العلمية املميزة للموقع  4 القيمة العلمية الثالث
 حتديد القيم الثقافية والبيئية واجلمالية واالقتصادية 4 القيم اإلضافية الرابع

 حتديد املخاطر وسبل التهيئة 3 مرفلوجية العامةالقيمة اجليو  اخلامس
 الدراسات واألحباث املنجزة حول املوقع  3 املصادر العلمية السادس

 ( بتصرف2007املصدر: رينار اميانويل )
كما اعتمدان على نظرم املعلومرات اجلغرافيرة، كوسريلة للتقيريم العلمري واإلضرايف للمواقرع اجليومرفلوجيرة، وكرذلك 

وتبسررررريط املعرفرررررة اجليومرفلوجيرررررة، مرررررن خرررررالل رسرررررم خررررررائط مبسرررررطة ولوحرررررات توضرررررح اآلليرررررات واألشررررركال يف تعمررررريم 
 اجليومرفلوجية وجعلها يف متناول اجلميع، خاصة الفئات العريضة من غري املتخصصني يف اجليومرفلوجيا.  

III. نتائج ومناقشة 
ابألطلس املتوسط اهلضيب مرن خرالل حتديرد  لوزان العلمية، سنتناول املواقع املدروسة انطالقا من مقاربة جدادة

املعطيررات العامررة )املوقررع اجلغرررايف، واإلحررداثيات، واالرتفاعررات، ونرروع املواقررع، وطبيعررة امللكيررة...(، مررع االعتمرراد علررى 
العمل الكارطغرايف والبياانت اإلحصرائية، ابإلضرافة إىل وصرف آليرات نشرأهتا وتطورهرا، وذلرك وفرق معرايري خمتلفرة منهرا 

 يار سالمة املوقع والتمثيلية، والندرة والقيمة الباليوجغرافية. مع
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إال أن هررذا املقررال ال يتسررع لعرررض كررل املواقررع الرريت مت جردهررا يف الدراسررة الرريت حنررن بصرردد إجنازهررا، يعررين أننررا 
 سنركز على تقدمي بعض املواقع كنماذج للدراسة ابألطلس املتوسط األوسط خاصة اهلضيب. 

 ع اجليومرفلوجية ابألطلس املتوسط اهلضيبجرد بعض املواق .1
يتميررز األطلررس املتوسررط اهلضرريب بسرريادة أشرركال جيومرفولوجيررة متنوعررة، وقررد متكنررا مررن خررالل االعتمرراد علررى 
جمموعررة مررن األدوات اجلغرافيررة مررن جرررد جمموعررة مررن املواقررع اجليومرفلوجيررة )الشررالالت، الرردارات، اجلرروابت، األجهررزة 

ألطالليرة...(. والريت بلرغ عرددها العشرررات مرن املواقرع ذات األمهيرة اجليومرفلوجيرة، حيرث ركرزان علررى الربكانيرة، املشراهد ا
 املواقع املعربة والغنية ابلقيم العلمية )الندرة، التمثيلية...( والقيم اإلضافية )اجلمالية، الثقافية...(.

 (: املواقع اجليومرفلوجية املدروسة02اجلدول رقم )
 
 الرقم

 
 يد املوقعرمز محد

 
 اجلماعة الرتابية

 
 املوقع

 
 النوع واآللية

 االحداثيات
Y X 

1 MACkar001 093 498 544 288 شالل شالل زاوية إفران واد إفران 
2 MACkar002 022 532 176 323 مشهد أطاليل تدغني إفران 
3 MACkar003 069 298 786 513 مقعر، ضاية، جوبة منخفض أفنورير عني اللوح 
4 MACvol004 864 523 986 306 خمروط بركاين جبل هربي أزرو 
5 MACvol005 729 529 867 312 فوهة بركانية جبل ميشليفن أزرو 
6 MACstr006 792 507 846 326 منظر بنيوي منظر إيطو تَكريَكرة 
7 MACkar007 636 281 086 505 دارة كارستية ضاية ويوان أم الربيع 
8 MACkar008  102 296 241 514 بلوعة وجمرى جاف إفري أو بريد املخفيسيدي 
9 MACstr009 308 315 306 516 كارستيةالرصراصة أقشمري أزرو 

10 MACkar010 715 272 751 498 شالل وعيون  عيون أم الربيع أم الربيع 
11 MACflu011 321 569  825 319 منعطف هنري اتفردوست سكورة 
12 MACkar012 504639 294191 مشهد أطاليل تسفولة عني اللوح 
13 MACvol013 522854 324893 فوهة بركانية الكدايت إفران 
14 MACstr014 495748 264107 ضاية أَكلمام أزَكزا أَكلمام أزَكزا 
15 MACstr015 537365 275106 ضاية أَكلمام سيدي علي إيتزر 
16 MACvol016 532082 304755 فوهة بركانية بوابلغاتن تيمحضيت 
17 MACpal017 588216 316531 أثر الديناصورات املرس املرس 
18 MACpal018 573438 320989 أثر املاموث اتغروت سكورة 
19 MACkar019 543485 329055 ضاية كارستية إفرح ضاية عوا 
20 MACpal020 518911 315128 مقطع جيولوجي مقطع أزرو أزرو 

 2020املصدر: العمل امليداين 
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 التوزيع اجلغرايف للمواقع اجليومرفلوجية وآليات تشكلها .2
( منهرا املواقرع 02يتسم األطلس املتوسط األوسط عامة بسريادة مشراهد جيومرفلوجيرة متنوعرة )اخلريطرة رقرم

حيرررث تعتررررب السرررحنات الكلسرررية والدولوميتيرررة املنتميرررة لليررراس األسرررفل، سرررحنات مهمرررة قابلرررة للتحلرررل الكارسرررتية، 
كمررا يتميررز ابنتشررار األجهررزة الربكانيررة   بواسررطة ميرراه الثلرروج، ممررا يسررهم يف انتشررار أشرركال كارسررتية خمتلفررة.والرذوابن 

ذات األحجام واألشكال املتباينة، اليت منحت للمجال مشاهد أصريلة واندرة، ابإلضرافة إىل أشركال أخررى بنيويرة 
 لتدرج يف االرتفاعات واألجراف الصخرية. أعطت لألطلس املتوسط طابعا تضاريسيا يتميز بوجود املنخفضات وا

 (: التوزيع اجلغرايف للمواقع اجليومرفلوجية وآليات تشكلها02اخلريطة رقم )

 
 2020املصدر: العمل امليداين                                                                   
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 نتائج املقاربة اجليومرفلوجية العلمية )جدادة لوزان( .3
يتضررح أن املواقررع اجليومرفلوجيررة املدروسررة، حتمررل قيمررا علميررة خمتلفررة ترررتبط بظررروف نشررأهتا وتشرركلها عرررب 
فررررررتات زمنيرررررة خمتلفرررررة. وقرررررد مت التوصرررررل إىل هرررررذه النترررررائج مرررررن خرررررالل البحرررررث امليرررررداين والدراسرررررات اجليولوجيرررررة 

 واجليومرفلوجية والبيئية اليت تناولت األطلس املتوسط اهلضيب. 

 
 2020ر: عمل ميداين، يونيو املصد

(، تتجلرى يف 0,73انطالقا من نتائج هذا التقييم يبردو واضرحا أن هرذه املواقرع ختترزن قيمرة علميرة مهمرة )
نذرهتا وقيمتها البيئية والباليوجغرافية. فعلى مستوى معيار سالمة املوقع، يالحظ أن جل املواقرع حترتفظ خبصائصرها 

ها معرضة لتهديدات مستمرة )منوذج مواقرع أثرر الديناصرورات ابملررس وأثرر املراموث ومعاملها األساسية، غري أن أغلب
بتاغروت(، يف ظل غياب شروط حلمايتها، سواء من الضغط البشري أو من تزايد حدة التغريات املناخية واألخطار 

درة علرررى املسرررتوى الطبيعيرررة. أمرررا معيرررار النررردرة فررراألطلس املتوسرررط اهلضررريب يتميرررز بسررريادة أشررركال جيومرفلوجيرررة ان
اجلهوي والوطين، كما هو الشأن ابلنسبة لألجهزة الربكانية الريت تغطري معظرم مسراحة هضربة أزرو، هرذا إىل جانرب 
أثر الديناصورات واملاموث ابملرس واتغروت، أما ابقي األشكال الكارسرتية والبنيويرة فهري ال تشركل اسرتثناء داخرل 

دورها يف تفسري اخلصائص اجليومرفلوجية واجليولوجية لألطلس املتوسط عامة. جمال الدراسة، نظرا ألمهية انتشارها و 
وفيمررا خيررص معيررار القيمررة الباليوجغرافيررة، يتضررح أن معظررم املواقررع قررادرة علررى متكيننررا مررن إعررادة بنرراء اتريررخ األرض 

 واتغروت.  واملناخ، خاصة املواقع الربكانية واملقطع اجليولوجي ألزرو وموقع أقشمري، وموقعي املرس
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معيار السالمة التمثيلية الندرة القيمة الباليوجغرافية



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

222 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 محديد القيم اإلضافية للمواقع اجليومرفلوجية املدروسة .4
تعررد القيمررة العلميررة عنصرررا مركررزاي يف تقيرريم املواقررع اجليومرفلوجيررة، تبررىن عليهررا مقرتحررات احلمايررة والتثمررني. 

للمواقرع  وتبعا ألهداف التقييم )سياحية، وبيداغوجية...(، يرتم وضرع معرايري أخررى تسرمح بتحديرد القريم اإلضرافية
اجليومرفلوجية، واليت ميكن إمجاهلا يف أربعة معايري )املعيار اإليكولوجي، واجلمايل، والثقايف واالقتصادي(. كما جتدر 
اإلشررارة إىل ضرررورة العمرررل مررع فريررق متعررردد التخصصررات أو استشررارة متخصصرررني يف جمرراالت أخرررى كالبيولوجيرررا 

حباث السابقة يف ختصصات خمتلفة، وهي اخلطوة الريت اعتمردان عليهرا والتاريخ...، أو االعتماد على الدراسات واأل
يف هررذا اجلررزء مررن الدراسررة اسررتندا إىل بعررض األعمررال املنجررزة حررول جمموعررة مررن املواقررع، وذلررك هبرردف وضررع سررلم 

 تنقيط للمواقع اليت مت اختيارها كنماذج للدراسة.
 ع اجليومرفلوجية املدروسة(: نتائج تقييم القيم اإلضافية للمواق02املبيان رقم )

 2020املصدر: عمل ميداين، يونيو 
ويعد موقع شالل زاوية إفران من أهرم  0,87و0,25تتميز معظم املواقع بقيم إضافية مهمة ترتاوح ما بني 

(، نظرا الرتباطه اترخييا مبجموعة مرن التطرورات، أمههرا وجرود زاويرة 0,87املواقع اليت حتظى بقيمة إضافية مرتفعة )
سرريدي حممررد برروبكر، ابإلضررافة إىل كونرره مصرردرا مهمررا مليرراه السررقي ابملنطقررة، وعررامال أساسرريا يف اسررتقرار السرراكنة 

(، نظرا 0,87هبذا اجملال. كما يعترب موقع عيون أم الربيع من املواقع املهمة داخل األطلس املتوسط اهلضيب مبعدل )
ادية، خاصرررة أنررره يررردر أرابحرررا شررربه دائمرررة لسررراكنة املنطقرررة ألمهيتررره كموقرررع سرررياحي متميرررز جبماليتررره وقيمتررره االقتصررر
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( نظرا ألمهيته اإليكولوجية  0,81وللمستثمرين يف القطاع الفندقي. أييت بعدها موقع أفنورير يف مرتبة اثنية مبعدل )
كأول موقع داخل املغررب مصرنف ضرمن اتفاقيرة رامسرار للمنراطق الرطبرة، حيرث حيتضرن أنواعرا اندرة مرن الطيرور. 

(، نظرا للدور الذي يلعبانه كمناطق سياحية 0,75يف مرتبة اثلثة أييت موقعي جبل هربي وجبل ميشليفن بقيمة )و 
جتذب هواة الرايضة الشتوية. يف حني أن مواقع كل من تدغني وإفري أوبرريظ وأقشرمري ال تتروفر علرى قيمرة إضرافية 

املشراهد الكارسرتية األطالليرة علرى مسراحات شاسرعة  مهمة، إال أهنا حتظى بقيمة مجالية مرتفعرة تتجلرى يف انتشرار
بتدغني ووجود مغارة افري أوبريظ ابلقرب من ضاية أفنورير كموقع استغواري مهم، إىل جانب مجالية موقع أقشمري 

 داخل مدينة أزرو وما يتيحه من رؤية على منخفض تَكريَكرة.
 تركيب القيمة اجليومرفلوجية العامة .5

بعرررض النمررراذج مرررن الررررتاث اجليومرفلررروجي ابألطلرررس املتوسرررط اهلضررريب، أن املواقرررع يتضررح مرررن خرررالل تقيررريم 
، رغررم تفاوهتررا مررن موقررع إىل آخررر. فكلمررا 0,63اجليومرفلوجيررة حتمررل قيمررة جيومرفلوجيررة إمجاليررة مهمررة تصررل إىل 

ضررافية مقسرروم تعررددت خصررائص هررذه املواقررع إال وارتفعررت قيمتهررا اجليومرفلوجيررة العامررة )جممرروع القرريم العلميررة واإل
 (.2على 

يبررررردو مرررررن خرررررالل مرحلرررررة التقيررررريم أن املواقرررررع الربكانيرررررة تصرررررنف يف املراترررررب األوىل علرررررى مسرررررتوى القيمرررررة 
( وذلررك نظرررا لنررذرهتا وتفردهررا، ممررا يعكررس قيمتهررا وأصررالتها إن علررى مسررتوى جمررال 0,87اجليومرفلوجيررة العامررة )

(، خاصة موقعي 0,5-0,74اقع الكارستية املتنوعة ابجملال )األطلس املتوسط، أو على املستوى الوطين. تليها املو 
 شالل زاوية إفران وضاية أفنورير.

أمرررا فيمرررا خيرررص القررريم اإلضرررافية تنفررررد املواقرررع الكارسرررتية مبراترررب متقدمرررة، حيرررث تتميرررز جبماليتهرررا وتنوعهرررا 
ا تظررل تعرراين مررن الضررغط اإليكولرروجي، كمررا تتعرردد اسررتعماالهتا كرررتاث طبيعرري ومررورد اقتصررادي وسررياحي. إال أهنرر

 البشري وجمموعة من األخطار الطبيعية خاصة أمام غياب أو ضعف برامج التهيئة والتثمني.
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 (: القيمة اجليومرفلوجية العامة03اخلريطة رقم )

 
 2020املصدر: عمل ميداين، يونيو 
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ـــة: منـــو  .6 ـــا يف تعمـــيم ونشـــر املعرفـــة اجليومرفلوجي ذج خريطـــة املســـارات دور نظـــم املعلومـــات اجلغرافي
 السياحية 

يزخر األطلس املتوسط عامة مبشاهد جيومرفلوجية غنية، واليت تعد من عوامل اجلدب السرياحي وتسرتهوي 
العديرررررد مرررررن الرررررزوار لالسرررررتمتاع جبماليتهرررررا وممارسرررررة العديرررررد مرررررن األنشرررررطة الرتفيهيرررررة. إال أن فهرررررم هرررررذه األشررررركال 

را، ممرا يسرتدعي البحرث عرن الوسرائل املمكنرة لتحقيرق ذلرك. ويف هرذا اجليومرفلوجية وتبسريطها للعمروم الزال مترأخ
اإلطرار ميكرن للمسرارات السرياحية البيداغوجيرة أن تشركل أداة فعالرة لتبسريط وتعمريم املعرفرة اجليومرفلوجيرة، وذلرك 
مررن خرررالل رسرررم خررررائط مبسرررطة مرفقررة بصرررور وبطاقرررات تعريفيرررة للمواقرررع وقاعرردة بيررراانت حرررول آليرررات تشررركلها، 

 وضيحات مبصطلحات سهلة الفهم واالستيعاب من طرف العموم. وت
 (: منوذج مسار بيداغوجي مبسط ألهم املواقع اجليومرفلوجية ابألطلس املتوسط اهلضيب04اخلريطة رقم )
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 (: قاعدة البياانت الرقمية اخلاصة ابملسارات السياحية البيداغوجية ابألطلس املتوسط اهلضيب03الشكل رقم )

 
 ARCmapصدر: إعداد الباحث اعتمادا على برانمج امل

 :توصياتخامتة و 
يرتد السياح ابألطلس املتوسط على املواقع اجليومرفلوجية لالستمتاع جبماليتها، إال أن أغلبهم غري مطلع 

أن على القيم اليت تزخر هبا سواء العلمية أو اإلضافية، وهو ما قمنا بتوضيحه يف هذه الورقة حيث توصلنا إىل 
الرتاث اجليومرفلوجي غين بقيمه املتعددة، وهو أساس املنظومة االيكولوجية، كما أنه مورد ترايب قابل للتعبئة 
والتثمني وابلتايل حتقيق التنمية املستدامة، وتنويع العرض السياحي. غري أن حتقيق هذه األهداف يتطلب االنطالق 

يف اجليومرفلوجيا، بناء على أن املعرفة اجليدة هبذا الرتاث تزيد  من التعريف به وتبسيطه للعموم من غري املتخصصني
من قيمته وتسهم يف احلفاظ عليه. وتعد نظم املعلومات اجلغرافيا من أهم الوسائل احلديثة اليت ميكن أن تلعب دورا  

 وجي.كبريا يف تبسيط وتعميم املعرفة اجليومرفلوجية، من خالل جرد وتقييم وتثمني الرتاث اجليومرفل
وبناء على ما سبق توصي هذه الدراسة اجلهات املعنية ابلسياحة، إبضافة اجلانب اجليومرفلوجي ألشكال 
األرض يف جداوهلا السياحية، ونشر املعرفة اجليومرفلوجية ابألطلس املتوسط عامة. كما توصي ابلتوسع يف 

يداغوجية، وتوفري خمتلف املستلزمات املبسطة استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف إنشاء املسارات السياحية الب
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  :ملخص
سررتوى الصررناعي واجملررايل ومررا صرراحبهما مررن تطررور منوهررا املتعرراين مدينررة طنجررة حبكررم موقعهررا والتطررور الررذي تعرفرره علررى 

 غابة بريديكاريس احلضرية املتنفس الوحيد لساكنتها.  مما جعلالرتفيه،  على مستوى فضاءاتالدميغرايف، من نقص حاد 
خمتربا لفهم  منهان الضغط الذي تعرضت له هذه الغابة أثرت على توازهنا الطبيعي والبيئي، هذه العوامل جعلت اال أ

عرفها الغاابت احلضرية بصفة عامة وبريديكاريس تديناميتها واستشراف مستقبلها، لذا فهذه الورقة هتدف اىل فهم الدينامية اليت 
لفرتات زمنية  LANDSAT TMمعتمدين صور القمر االصطناعي  يصفة خاصة، وتسليط الضوء على االكراهات

 خمتلفة.
  LANDSAT TMالغابة احلضرية ر دراسة كرطوغرافية ر نظم املعلومات اجلغرافية ر  كلمات املفاتيح:

Abstract: 
The city of Tangier, due to its location and the development; like industry, spatial, and 

a demographic growth, suffers from an acute shortage of recreational spaces, which made the 

urban forest of perdicaris the only outlet for its citizens. 

However, the pressure on this forest affected its natural and ecological balance, these 

factors made it a laboratory for understanding its dynamism and foreseeing its future, so this 

paper aims to understand the dynamics defined by urban forests in general and perdicaris in 

particular, and to shed light on the constraints, using the LANDSAT TM satellite images. For 

different time periods. 

Keywords :Urban forest - cartographic study - Geographic information system ـ LANDSAT 

TM 
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 مقدمة:
كلم من اجملال احلضري ضمن الغابة احلضرية والبيحضرية )املندوبية السامية   30تصنف كل غابة يف حميط 

تنفس الوحيد لساكنة املدن الكربى اليت تفتقر للفضاءات اخلضراء، حيث للمياه والغاابت(. هذه الغاابت تعترب امل
 .ميكن للمواطن قضاء فرتة من النزهة او ممارسة الرايضة

اال أن هذه الغاابت تعاين من ضغط كبري من طرف الزائرين والنمو احلضري وكذا الضغط الدميغرايف، 
أكثر ما يندى له اجلبني هو تنازل اإلدارة املختصة عن أمالكها إضافة اىل احلرائق املتكررة وقطع عشوائي للغابة، و 

 .الغابوية إلقامة مشاريع اقتصادية او تنموية، متناسني أمهيتها االيكولوجية ودورها التنموي
يتوفر املغرب على عدد مهم من الغاابت احلضرية والبيحضرية يصل عددها حسب دليل املندوبية السامية 

غابة حضرية  22بيحضرية، تتوزع على جمموع الرتاب الوطين، منها  101حضرية و 51 للمياه والغاابت اىل
 .وبيحضرية جبهة طنجة تطوان احلسيمة وغابتني حضريتني بعمالة طنجة

ونظرا ألمهيتها ابلنسبة لإلنسان واملنظومة البيئة وما تعاين منه من ضغط حاد، ارأتينا تشخيص حالة الغابة 
خرائط لديناميتها عرب فرتات زمنية واستشراف مستقبلها، خاصة وأهنا حمط أطماع املنعشني احلضرية لطنجة ووضع 

 .العقارين وانهيب اخلشب الذين يرتبصون هبا ليل هنار يف غباب أي مراقبة تذكر
وقد اعتمدان يف إجناز هذه الدراسة على ما توفره لنا نظم املعلومات اجلغرافية من إمكانيات، اليت قمنا  

 .تغالهلا الستخراج مؤشرات تدل على الدينامية اجملالية هلذه الغابةابس
 12وب% 1999و 1990بني فرتة  %30وتوصلت الدراسة اىل تراجع الغابة احلضرية لطنجة حبوايل 

، نتيجة للضغط الدميغرايف الذي عرفته مدينة طنجة وتوسعها احلضري إضافة اىل احلرائق 2017و 1999بني فرتة 
 االجتثاث مث القطع العشوائي ال شجارها.املتكررة و 

I. إشكالية الدراسة وأدواهتا 
 االشكالية: .1

تتعرض الغابة احلضرية بريديكاريس لضغط بشري حاد لكوهنا املتنفس الوحيد لساكنة طنجة، مما أثر 
 على ديناميتها اجملالية وكثافتها

 . الفرضيات:2
 ثر على منظوماهتا البيئيةتعرف الغابة احلضرية بريديكاريس زايرات يومية تؤ  -
 تشهد الغابة احلضرية بريديكاريس حرائق متكررة -
 تساهم نظم املعلومات اجلغرافية يف تتبع الدينامية اجملالية للغطاء الغابوي -
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 األدوات .3
بعد  عن االستشعار تقنييت ابستخدام وذلك إجناز خريطة للغابة احلضرية لطنجة، هتدف هذه الدراسة اىل

األطياف  الند سات متعددة الصناعي للقمر رقمية فضائية صور استعمال اجلغرافية. من خالل وماتاملعل ونظم
. للتمكن من حساب قيم  NIR 1القريب األمحر األخضر األمحر وحتت ضوئية حزم وبثالث م30 إىل يصل

مبجال الدراسة  ، إذ يعترب هذا املؤشر أساسي لدراسة تراجع الغطاء النبايتNDVIكثافة الغطاء النبايت ))
 .(Rouse, et al., 1973,p16)ودينامية اجملاالت الغابوي 

( بنظامي Landsat 4,5,7استخدمت مخس مرئيات فضائية ملتقطة من االقمار االصطناعية )
(TM(و )MSS وبقنوات خمتلفة وخالل فرتات متباينة من السنة لطنجة، مراعني )معايري: وهي التغطية  4

 لصورة مث جودهتا.وحجم اجملال وزمن ا
وقد قمنا ابختيار الصور ذات اجلودة العالية، امليزة اخلاصة بصور الند سات، وابلنسبة لتارخيها؛ فقد 

، واضفت صورتني قريبتني 2017مث  1999و 1990اعتمدت ثالث تواريخ تغطي ثالث فرتات وهي صورة 
 29غربية ويتعلق االمر ابحلرائق فاعتمدت صورة لبعضهما البعض اال اهنا تعكس ظاهرة تعاين منها جل الغاابت امل

، أما فيما خبص الفرتة الزمنية من السنة فقد 2حلساب مساحة الغابة احملرتقة 2017غشت  10و 2017يوليوز 
 اعتمدان صور التقطت خالل فصل الصيف لتجنب النبااتت غري الشجرية.

II. مراحل الدراسة 
 ليها على املستوى العاملي يف هذا اجملال واملتمثلة يف:اتبعنا يف هذه الدراسة املراحل املتعارف ع

إجناز التصنيف غري املوجه للمرئية الفضائية، للتميز بني املناطق املغطاة ابلغابة والغري املغطاة من خالل -
. معتمدين املعادلة التالية: NDVI (Rouse, et al., 1974,p16) استخراج مؤشر كثافة الغطاء النبايت

NDVI= NIR-R/NIR+R 
مرجعية اعتمادا على الدراسة  بياانت مع (Reference Data) املصنفة اخلريطة بياانت مقارنة- 

 .ArcGisامليدانية واسقاط ما مت التوصل اليه على خرائط جوجل بواسطة برانمج 

                                                           

 الطيفية انعكاساهتا خصائص على اعتمادا املختلفة املعا، أمناط تظهرها اليت الرقمية البياانت دراسة على املرئية تصنيف يهدف 1 
 تصنيف حيدد الذي هو الطيفي النمط ألن التصنيف عملية يف (Pixel) ،األطياف متعددة بياانت استخدام يتم حيث وانبعااثهتا،

 .معلومات إىل املرئية بياانت حتويل يف املتبعة األساليب أفضل من هذه التقنية خلية وتعترب كل
 ، ، تعرف أسبابه.2017يوليوز  3و 2و 1لإلشارة عرفت غابة جبل كبري حريق مهول أايم   2 
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او ينعدم حساب املساحة اليت تشغلها الغابة يف جمال الدراسة ومقارنتها ابجملال اليت تشغله البناايت  – 
 (100*(A1/(A2-A1)))فيه الغطاء النبايت، ابعتماد الصيغة التالية:

 إجناز خريطة كثافة الغطاء النبايت للغابة احلضرية بطنجة تغطي الفرتة الزمنية احملددة.- 
 حتليل ومناقشة ما مت التوصل اليه. – 

III. تتعدد اخلصائص الطبيعية والبشرية لطنجة 
 اخلصائص الطبيعية .1

 غرايف واحلدوداملوقع اجل 1.1
 : توطني اجملال املدروس1خريطة رقم 1

 
 تطوان –املصدر: املندوبية السامية للتخطيط مديرية جهة طنجة 

الغريب ملضيق جبل طارق، وتعترب  تقع مدينة طنجة يف أقصى مشال املغرب، على خليج منفتح على اجلزء
تقع يف آن واحد على احمليط األطلسي والبحر األبيض املتوسط وهي أيضا أقرب مدينة املدينة املغربية الوحيدة اليت 

كلم، ومن   14إفريقية من أوراب، وهو ما جعلها حتتل موقعا اسرتاتيجيا هاما. وحيدها من الشمال خليج يبلغ طوله 
يف غرهبا هضبة مرشان ووادي  الغرب احمليط األطلسي. ويتكون جمال املدينة من الوحدات البارزة التالية حيث متتد
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م( إىل رأس سبارتيل، وعلى طول احمليط األطلسي جنوهبا، متتد مغارة هرقل وأطالل   311هلود وجبل الكبري )بعلو 
 زانية، ويوجد يف شرقها وادي مغوغة ومرتفعات زمزم وجميميت.ڭكوطا والغابة الدبلوماسية إىل غاية حدود مجاعة 

تطوان -من املساحة الكلية جلهة طنجة 7,5%، أي 2كلم  863يلة أص-وتبلغ مساحة عمالة طنجة
 .2كلم  128(؛ أما مساحة اجلماعة احلضرية لطنجة فتبلغ 2كلم   11.570)
 لتضاريسا 2.1 

تتسم تضاريس مجاعة طنجة بطوبوغرافية متموجة، تتخللها جماري مائية يصب معظمها يف خليج طنجة؛ 
 جملاالت الرطبة، وهي معرضة ابستمرار للفيضاانت.أما املناطق املنخفضة، فتندرج ضمن ا

ويشكل خليج طنجة عنصرا هاما يف رسم صورة النسيج احلضري للمدينة، حيث حتده قمتان جبليتان:  
 رأس مال ابطا يف الشرق ورأس سبارتيل يف الغرب، وقد أثرت سلبا وعورة التضاريس على هتيئة اجملال احلضري.

الطبوغرافية املتموجة تتيح مناظر طبيعية خالبة كما تساهم يف امتصاص  وابلرغم من كل هذا، فهذه 
 االنعكاسات السلبية النامجة عن تنوع أشكال النسيج احلضري املختلفة من حيث مظاهرها ومكوانهتا االجتماعية.

 املناخ 3.1
بفصول أربعة  يندرج مناخ مدينة طنجة ضمن املناخ املتوسطي ذي الطابع احمليطي املعتدل، حيث يتسم 

أبرزها فصالن مها: فصل شتاء دافئ ورطب وفصل صيف معتدل احلرارة وجاف. غري أن املدينة غالبا ما تكون 
  30و 20عرضة لتقلبات مناخية حادة، فالرايح الشرقية والغربية تتواتر ابستمرار ويصل متوسط سرعتها ما بني 

كمعدل ملوسم   893ملم يف السنة )وقد بلغ  1000و 700ساعة؛ ويرتاوح معدل التساقطات ما بني  /كلم
درجة، مع  23و 12(. أما درجة احلرارة فتتميز ابعتداهلا عموما، حيث ترتاوح ما بني 2010/ 2009

 واحلرارة 2005 يناير 28يوم  حتت الصفر° 4,2استثناءات انذره إذ بلغت درجة احلرارة الدنيا على سبيل املثال 
يوما يف السنة مقابل  90. ويصل عدد األايم املمطرة يف املتوسط 2003نة يف فاتح غشت س° 43،5 القصوى

-2003يوما مشمسا يف السنة. ويبني اجلدول التايل، تطور معدل بعض املؤشرات املناخية خالل الفرتة ) 125
2009 .) 

 اخلصائص الدميغرافية  -2
يف سنة  669.685، مقابل 2014نسمة سنة  947952بلغت ساكنة اجلماعة احلضرية لطنجة 

. ويف سنة 2014و 2004نسمة طيلة الفرتة الفاصلة بني اإلحصاءين  172.000، أي بزايدة تناهز 2004
من جمموع سكان العمالة  92,6%، كانت ساكنة املقاطعات األربعة للجماعة احلضرية لطنجة متثل 2004

سنواي بني إحصاءي    %3زايد بلغمن ساكنة اجلهة. وقد سجلت اجلماعة احلضرية لطنجة معدال للت % 7, 26و



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

234 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

يف 3,54%يف طنجة املدينة، 3,43   %يف السواين،  0,14 % ، مع تباين بني املقاطعات:2004-2014
يف بين مكادة. كما تعزز هذا التزايد احلضري بفعل اهلجرة القروية احمللية وتدفقات املهاجرين من  4,94%مغوغة و

   5, 24%منها ترتكز ببين مكادة و  39,8%حسب املقاطعات أن توزيع هذه الساكنة خارج اجلهة. ويبني
 ابلسواين.  15,2%مبغوغة و  20,5%ابملدينة و 

 (2004-1994: تطور ساكنة اجلماعة احلضرية لطنجة )1جدول رقم 
 % معدل التزايد 2014الساكنة يف سنة  2004الساكنة يف سنة  املقاطعات
 94, 4 191 386 342 238 م. بين مكادة

 3,54 122 201 968 140 م. مغوغة
 0,14 557 117 115800 م.سواين
 3,43 082 243 169185 م. املدينة

  947952 664.295 جمموع املقاطعات
 3,5 601 065 1 964 756 جمموع العمالة

 .2014و 2004املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكىن 
 2014يف سنة : الكثافة السكانية حسب املقاطعات 2جدول رقم 

 

 2014املصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكىن 
  557 117) 2014ددا من حيث السكان سنة فعلى الرغم من أن مقاطعة السواين هي األقل ع 

نسمة ببين مكادة(، فإهنا متثل أكرب كثافة سكانية يف املدينة وتليها  بين مكادة مث مقاطعة  191 386مقابل 
 (. 2نسمة/ كلم 4191املدينة )

 2014( 2الكثافة)ن/كلم (2املساحة )كلم املقاطعات
 5468 35 بين مكادة

 8044 25 مغوغة
 11755 10 السواين
 4191 58 املدينة

  128 جمموع املقاطعات
  863 جمموع العمالة
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وتفسر تباينات الكثافة السكانية ابلتحوالت اليت يعرفها النسيج احلضري وكذا التحديد الذي وضعه 
 . 2009مث  2003لتقسيم اإلداري للمقاطعات سنة ا

 التعمري -3
احلضري، حيث يرتجم دينامية عمرانية سريعة وإنتاج السكن  جملاهلا مسبوق غري تطورا طنجة مدينة تعرف

مرتفعة ويتزامن ذلك مع انطالق املشاريع السياحية الكربى اليت سرتفع الطاقة االستيعابية للمنشاة السياحية  بوترية
 .2015سرير يف افق  15000 اىل

 اهلشاشة من تعاين مهمة غابوية إمكاانت على مدينة طنجة تتوفر -4
 مساحة من % 2 تشكل إذ هكتار، فلأ 17 حوايل ب غابوية مهمة تقدر مساحة على طنجة، تتوفر

نجة، اال ان جمموع املساحة الغابوية املنتشرة يف تراب اجلماعة الرتابية لط هكتار 2170جهة طنجة تطوان، منها 
من  44من جمموع مساحة اإلقليم و % 6هكتار بنسبة  970ما هو مصنف ضمن الغابة احلضرية ال يتجاوز

 :التايل الشكل مساحة غاابت مجاعة طنجة، وتتوزع على
 2014: توزيع املساحات الغابوية حسب اجلماعة بعمالة طنجة أصيلة سنة3جدول رقم 

 النسبة املئوية اراملساحة الغابوية ابهلكت اجلماعات
 42 6642 املنزلة

 38 6026 دار الشاوي
 9 1352 حجر النحل

 6 2170 طنجة
 5 800 أقواس بريش

 100 16990 اجملموع
 2014املصدر: املندوبية السامية للمياه والغاابت سنة 

بيولوجية تنتشر الغابة احلضرية لطنجة على كتلة جبل كبري، وقد صنفت ضمن املناطق ذات األمهية ال
وااليكولوجية، حيث جند هبا منطقة رميالت يف الشرق وكاب سبارطيل يف الغرب بينهما غابة السلوقية يف الوسط 

 والرهراه يف اجلنوب ال تقل أمهيتها االيكولوجية.
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والتشت، إضافة اىل عدد  1هذه املنطقة تتميز بتنوع التشكيالت النباتية حيث جند البلوط األخضر والزان
نوع  53كالصنوبر واالكالبتوس، وتصل األنواع النباتية يف املنطقة اىل   2ن التشكيالت األخرى الدخيلةمهم م

  (2014 من األصناف )املديرية اجلهوية للمياه والغاابت وحماربة التصحر ابلريف 206و
نوع من  16نوع من الطيور و 55من جهة أخرى تضم هذه املنطقة عدد مهم من الوحيش، من 

نوع من الزواحف. وتعترب منطقة كتلة جبل كبري منطقة عبور ابلنسبة للطيور املهاجرة،  28يات، إضافة اىل الثدي
 9نوع،  60حيث يصل الفوج األول منها مع بداية فصل الربيع. فعدد الطيور اليت لوحظت ابملنطقة وصل اىل 

 des  L’Observatoire de( Protection de l’Environnement et)3منها مهمة
Monuments Historiques Tanger, 2017,pp 21-22) 

 وتنقسم الغابة احلضرية لطنجة اىل:
 :4غابة الرميالت 4-1

هكتار  67 مساحة على اتبعة إداراي ملقاطعة طنجة املدينة ومتتد شرق مدينة طنجة، مشال تنتشر 
من النبااتت، صنفت ضمن  صنف 200(، تتوفر على 90، ص 2010 )املندوبية السامية للمياه والغاابت،

وقعت اتفاقية بني جهة طنجة تطوان  2003، يف سنة  SIBE 5املناطق ذات األمهية البيولوجية وااليكولوجية 
، وتعترب هذه 1887 إىل سنة إنشائها اتريخ ومنطقة كوت ازور لتهيئة غابة بريديكاريس وفتحها للزوار، ويرجع

الرتفيهية، ملمارسة الرايضية او يف إطار السياحة، فمع حلول فصل  للسياحةالغابة قبلة لسكان مدينة طنجة وزوارها 
 L’Observatoire de Protection de) خالل يوم االحد فقط زائر  1000يستقبل حوايل  عالربي

l’Environnement et des Monuments Historiques Tanger, 2017 , p 65).) 
  :الرهراه غابة 4-2

 مساحتها اإلمجالية تبلغ مقاطعة طنجة املدينة، إىل إداراي تنتمي املدينة، ة طنجةمشال شرق مجاع تقع
 يف كبريا دورا اجملال هذا (، ويلعب90، ص 2010 هكتار )املندوبية السامية للمياه والغاابت،273حوايل 
 أصبح يعاين لكنه ،إضافة اىل كونه جمال مفضل ملمارسة الرايضة الرتفيهية لسكان مدينة طنجة وزوارها، السياحة

                                                           

 مرت فوق سطح البحر( 300اته انه يظهر على ارتفاعات مهمة اال أنه يف غابة الرميالت يظهر على ارتفاعات دنيا )بلوط الزان من خصوصي1 
 ، متت غراستها مبحاذات القصر Pinus pinea،Eucalyptus sp ،Acacia spمنها  2 

cigogne blanche 3،busard des roseaux ،bulbul des jardins ،tchagra à tete noire ،fauvette pitchou ، 
pouillot véloce، merle bleu، et noir، grimpereau des jardins 

 تشرف عليها املندوبية السامية للمياه والغاابت 4 
 يعترب املوقع الوحيد على املستوى الوطين الذي حيمل اسم حممية طبيعية حضرية. 5 
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الزحف  إىل ابإلضافة اجتثاث الغابة قصد بيعها، القانوين املتمثل يف غري االستغالل أمهها املشاكل، من جمموعة من
 .العمراين للمدينة

 كاب سبارطيل  4-3
، وهي منطقة 1هكتار، غنية بتنوعها البيولوجي ومعاملها التارخيية630عبارة عن منتزه تصل مساحته اىل 

ة ابلزحف العمراين لكون نصفها ملك للخواص، ويضم كل من غابة السلوقية ومديونة، تتعرض بني الفينة مهدد
 واألخرى للحرائق واالجتثاث.

IV. النتائج: تطور الغابة احلضرية لطنجة 
متباينة،  زمنية فرتات عرب مت التقاطها اليت اجلوية الصور على اعتمدان لدراسة تطور الغابة احلضرية لطنجة،

، من خالها سنحاول التعرف على حتوالت الغابة احلضرية لطنجة عرب فرتتني: 2017مث 1999و 1990سنة ل
 .2017و 1999مث الثانية بني  1999و 1990األوىل 

 1999و 1990وضعية الغابة احلضرية لطنجة خالل فرتة  1.5

 

 
 1990شتنرب 4اليل، اعتمادا على صور القمار الصناعية الند سات ملتقطة يوم املصدر: نورالدين كو 

                                                           

 منارة رأس سبارطيل والطريق الرومانية. 1 

 1990: الغابة احلضرية لطنجة سنة 2خريطة رقم 
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مهوال نتيجة للضغط البشري املمارس عليها، واملتمثل عرفت الغابة احلضرية خالل املرحلة األوىل تراجعا 
ابألساس يف التوسع على حساب الغابة وهو الشيء املالحظ إال انه يتفاوت على مستوى الشكل ففي غابة كتلة 
جبل كبري مت التوسع عليها إلنشاء سكن من النوع الراقي اخلاص ابلفئات امليسورة، أما جنواب فأصبحت الغابة 

 .(3و 2خريطيت رقم سع العشوائي من طرف اجملزئني السريني حيث امتداد حي مسنانة صوهبا )مسرحا للتو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1999: الغابة احلضرية لطنجة سنة 3خريطة رقم   

 1999شتنرب 4املصدر: نورالدين كواليل، اعتمادا على صور القمار الصناعية الند سات ملتقطة يوم 
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 2017و 1999وضعية الغابة احلضرية لفرتة  5-2
 2017 : الغابة احلضرية لطنجة سنة4خريطة رقم 

 
 2017غشت  4املصدر: نورالدين كواليل، اعتمادا على صور القمار الصناعية الند سات ملتقطة يوم 

، لكوهنا استفادة من مشروع طنجة % 11خالل هذه الفرتة سجل تراجع الغابة احلضرية لطنجة ب 
الكربى، ومتت عملية هيكلة جذرية ملنتزه بريديكاريس، كما مت إدراج غابة الرهراه ضمن الغابة احلضرية وادرجت يف 

 (.4مشروع عمل اجلماعة احلضرية )خريطة رقم 
VI. الغابوية لطنجة البيئة تدهور يف تساهم تعددةم املناقشة: عوامل  

 الرتاجع،  مبدينة طنجة، هذا احلضرية الغابة مساحة واخلرائطية تراجع  امليدانية الدراسة نتائج أثبتت وقد
 ، الزحف العمراين بينها من ، العوامل من جمموع فيه سامهت بكثافة األشجار، أو ابملساحة األمر تعلق سواء
 من هكتار  290حوايل  انداثر إىل أدى ، األخرية السنوات يف مهما تطورا عمرانيا عرفت طنجةمدينة  أن حيث
 الذي الدميغرايف النمو أن سكن للفيالت، كما عن عبارة أضحى الذي و جلبل الكبري، احلضري الغابوي امللك
من  وخصوصا الغابوية، املوارد على الضغط خالل املساحة من هذه تراجع يف كبري بشكل ساهم طنجة، عرفته
يلخص أهم النتائج اليت مت التوصل اليها من  4واجلدول رقم  عديدة، ألهداف األشجار وقطع االحتطاب خالل

خالل حتليل صور األقمار الصناعية وحساب مؤشر كثافة الغطاء النبايت يف املنطقة، حيث تنب ان هذه الغابة يف 
، وخالل  % 22يالحظ أن هذا الرتاجع وصل اىل  1999و1990 تراجع مستمر ، ففي الفرتة األوىل أي فرتة
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نظرا الستفادة طنجة من التأهيل احلضري مما انعكس إجيااب على محاية هذه  % 11الفرتة الثانية بقي يف حدود 
 الثروة وخاصة وأهنا جزء من مشاريع طنجة الكربى.

 .2017و 1990: تطور مساحة الغابة احلضرية لطنجة بني 4جدول 
 %نسبة التغري  %النسبة املئوية  مساحة الغطاء الغابوي ابهلكتار لسنواتا

1990 640200 40,65  
1999 494490 31,4 -22,76 
2017 440100 28 11- 

 املصدر: نورالدين كواليل اعتمادا على نتائج محليل صور األقمار الصناعية
 احلرائق .1
ررة، بسبب الرايح وكثافة الغطاء النبايت وكثرت النبااتت امليتة تتعرض الغابة احلضرية لطنجة حلرائق متك 

 ،Pinus pinea  (اليت ترتك يف الغابة رغم سرعتها يف االشتعال إضافة اىل طبيعة النبااتت السريعة االحرتاق
Pinus radiata et Pinus حيث  2017(، وكان أخطر احلرائق اليت عرفتها هذه الغابة هو حريق يوليوز

هكتار من جماهلا الغابوي من جراء طيش االنسان الذي يتعمد اشعال النار يف الغابة  260طنجة حوايل فقدت 
 (.4أو جشعه يف التوسع على حساب اجملاالت الغابوية ) خريطة رقم 

 2017: الغابة احلضرية لطنجة سنة 4خريطة رقم 

 
 2017غشت  4ند سات ملتقطة يوم املصدر: نورالدين كواليل، اعتمادا على صور القمار الصناعية ال
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 2017: حريق يوليوز 1صورة رقم 

 
 زواال. 13على الساعة  2017يوليوز  1املصدر: فريق البحث يوم 

أايم، وبعد جمهودات جبارة متكن مصاحل الوقاية  3يوليوز واستمرت ملدة  1اندلع حريق غابة سلوقية يوم 
 ابلغة وكادت أن أتيت على معظم مساحاهتا. املدنية من إمخاد نرياهنا ولكن خسائرها كانت

كما ال ننسى التصرفات السيئة جتاه هذا الفضاء احليوي من طرف الزائرين املتمثل يف إشعال النار وقطع 
 .الغابة ورمي النفاايت والرعي، ويف الغالب معظم احلرائق اليت تعرفها هذه الغابة تبقى جمهولة

 الضغط احلضري .2
ة لطنجة من التوسع العمراين العشوائي من جهة ومن استثناءات التعمري من جهة اثنية، تعاين الغابة احلضري

من األمثلة على ذلك ما تتعرض له غابة السلوقية والرتخيص ابلبناء يف غابة الرهراه وكذا السماح إلقامة بعض 
 املشاريع االستثمارية يف بعض املناطق )اندي الفروسية واملقربة النموذجية(.

أدى التطور االقتصادي واالجتماعي ملدينة طنجة والضغط الدميغرايف مث التوسع احلضري اىل مضاعفة وقد 
الضغط على الغابة احلضرية لطنجة، إضافة اىل قرهبا من مركز املدينة، جعلها منطقة مفضلة لقضاء فرتات الراحة 

خالل هناية األسبوع وأايم العطل،  واالستمتاع ابلغابة، الشيء الذي جعلها تعرف زايرات عدة ومكثفة خاصة
كما تعد متنفسا لسكان املدينة قصد السياحة والرتفيه، إضافة اىل  وفصل الربيع؛ العطل أايم خالل وتزداد ازدحاما

العمليات  الكثرية واملتكررة ِعالوة على أفواج أخرى من ممارسي أنشطة عدة منها الرايضة واملشي والرحالت، 
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ر بشكل منظم، وغالبا ما جتد وسط الغابة درجات ذات ثالث عجالت تقوم هبذه العملية لعمليات قطع األشجا
 1.حيث يتم بيعه لألفران واحلمامات

: الزحف العمراين على اجملاالت الغابوية حبي 3صورة رقم  : السكن الراقي مبنطقة جبل كبري2صورة رقم  
 مسنانة

  
 2016ر يناي 10املصدر: عدسة فريق البحث بتاريخ 

الصور تبني حدة التوسع العمراين على جماالت كانت غابوية ابألمس القريب، وأصبحت كتلة من 
االمسنت، كما نالحظ أيضا يف األفق أحد املشاريع الكربى يف إطار طنجة الكربى واالمر يتعلق ببناء مركز الطب 

كبري جنوب غابة بري ديكاريس حيث يتمدد الشرعي واملقربة النموذجية، اما الصورة الثانية فهي ملنطقة جبل ال
 السكن الراقي الفيالت على هذا املوروث الطبيعي.

VII. اخلامتة 
أصبحت نظم املعلومات اجلغرافية أداة فعالة إلجناز دراسات جغرافية فائقة الدقة ملا تقدمه من أدوات 

جغرايف مرن ملختلف الظواهر  وتقنيات تسهل عملية إجناز أعمال خرائطية مهمة، مما يسهل عملية إجناز حتليل
 اجلغرافية، )السوسيو اقتصادية واجملالية( تسمح بتحليل جغرايف ينبين على تفسري جغرايف متكامل ومنسجم.

يف هذا السياق متكنا من خالل هذا العمل من استخالص نتائج ملموسة ملا تتعرض الغابة احلضرية لطنجة.... 
مستمر نتيجة للتدخل البشري الالمعقلن واندالع احلرائق مما يتطلب  وهذا ما يوضح ان الغابة تتعرض لتهديد

                                                           

عجالت تقوم بتهريب خشب غابة الرهراه يف واضحة النهار وأمام مرأى  3مرات دراجات انرية ذات  7ر من صادفت أكث 1 
 ومسمع اجلميع، و، اصادف ولو مرة واحدة أحد املسؤولني يقومون بدورايت حلماية هذا املوروث.
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اختاذ االجراءات الالزمة متناسقة منسجمة بني ما هو اجتماعي واقتصادي يف إطار احرتام مقتضيات ومبادئ 
 .التنمية املستدامة، مع االخذ بعني االعتبار املقاربة النسقية والتشاركية
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افية في بناء نظام العنونة: أهمية استخدام  نظم املعلومات الجغر
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:ملخص  

منها اىل إعادة بناء نظام العنونة، قامت مجاعة املضيق إبطالق اجلزء األول من هذا املشروع الذي هم تسمية وترقيم  سعيا
مسلسل التحول وتصنيف خمتلف الطرق والساحات واملباين داخل حدودها الرتابية؛ ويف إطار إضفاء البعد الرقمي للمشروع وجماراة 

الرقمي حنو اإلدارة اإللكرتونية هدفت هذه الدراسة اىل ابراز مدى إمكانية استخدام التقنيات احلديثة، خاصة تقنية نظم املعلومات 
تبني من خالل هذه الدراسة ان  لقداجلغرافية، يف دعم هذا املشروع التنموي ابجلماعة قيد الدراسة، واليت اختذانها جماال للتطبيق. 

لنظم املعلومات اجلغرافية أمهية كربى يف بناء وإدارة نظام العنونة جبميع مراحله على املستوى امليداين واملكتيب، ودعامة أساسية 
كما تعترب أداة فعالة ميكن استخدامها يف حل معظم املشاكل اجملالية اليت تؤزم  للتحديث اإلداري وللتحول الرقمي ابجلماعات الرتابية،

مية الرتابية، وهذا ما اتضح لنا من خالل األنشطة التطبيقية والنتائج اإلجيابية اليت توصلنا اليها من خالل اخنراطنا يف هذا عجلة التن
 املشروع.

 ؛ نظام العنونة؛ اإلدارة اإللكرتونية؛ اجلماعات الرتابية.GISظم املعلومات اجلغرافية اجلغرافيا التطبيقية؛ نالكلمات املفاتيح: 
Abstract: 

In an effort to rebuild the labeling system, the collectivity of M’diq launched the first part 

of this project, which is the designation, numbering and classification of various roads, public 

space and buildings within its territorial boundaries. As part of the digital dimension of the project 

and in keeping with the digital transition to e-management, this study aimed to highlight the extent 

to which modern technologies, especially GIS technology, can be used to support this 

development project in the collectivity under study. Through this study, it has been found that GIS 

is of great importance in building and managing the labeling system at all stages, it is an essential 

pillar of administrative modernization and of the digital transformation of the territorial 

collectivities, and it is also an effective tool that can be used to solve most of the current problems 

that impede territorial development, as demonstrated by our applied activities and positive results 

through our involvement in this project . 

Keywords: applied geography; GIS; Labeling system; e-management; Territorial collectivities. 
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I. :مقدمة 
التدبري اإلداري املعاصر اللجوء اىل إبراز أمهية التقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة موضوع تناول  يتطلب

ابعتبارها وحدة إدارية،  ،املواطنني، كاجلماعات الرتابيةيف هذا اجملال، خاصة ابإلدارات اليت تقدم خدمات لفائدة 
 تدير خمتلف شؤون املواطنني وحمركا أساسيا لعجلة التنمية داخل جماهلا الرتايب.

تعد اجلماعات الرتابية من بني اإلدارات اليت أتخرت عن االندماج املبكر داخل نظام الرقمنة والتحديث 
ا من الثورة التكنولوجية احلديثة يف جتديد خدماهتا خاصة االنفتاح على تقنيات اإلداري، وابلتايل ، تستفيد كثري 

علوم اجملال، األمر الذي جعلها تعاين يف الوقت الراهن من عجز يف إدارة جمموعة من املرافق احليوية مما ساهم يف 
 ضعف اخلدمات املقدمة لفائدة املواطنني. 

طت عملية بناءه ابجلماعات الرتابية ابعتباره اختصاصا ذاتيا للجماعة يعد نظام العنونة من املشاريع اليت أني
اخلاص ابجلماعات الرتابية، وبناء عليه تعمل كل مجاعة  113.14من القانون التنظيمي رقم  85طبقا للمادة 

 على بناء وحتيني نظامها اخلاص ابلعنونة.
جلة التنمية، اعترب هذا األخري حتداي كبريا ونظرا لألمهية الكربى اليت يكتسيها نظام العنونة يف دعم ع

ملختلف اجلماعات خاصة مجاعة املضيق موضوع الدراسة، مما ساهم يف ضعف اخلدمات املقدمة من طرف خمتلف 
اإلدارات العمومية داخل تراب اجلماعة خاصة تلك اليت تكتسي تدخالهتا بعدا جماليا، سواء األمن الوطين، الربيد، 

 النقل... الصحة، الضرائب،
وعليه، ميكن القول أن نظم املعلومات اجلغرافية من بني التقنيات اجملالية احلديثة اليت ميكن أن تتبناها 
خمتلف املؤسسات العمومية واخلصوصية خاصة اجلماعات الرتابية، ابعتبارها أداة فعالة تساعد على تدبري خمتلف 

 ة القرارات ذات التأثري على املستوى البعيد.اخلدمات اجلماعية اليومية وكذا اختاذ القرار خاص
وبناء على ما سبق، هتدف هذه الدراسة إىل إبراز مدى إمكانية استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف 
إجناح املشاريع التنموية إبدارة اجلماعات الرتابية خاصة إعداد وتدبري نظام العنونة، حيث اختذان من مجاعة املضيق  

للتطبيق، نظرا لتزامن إعدادان هلذا املشروع األكادميي مع إطالق املرحلة األوىل لتحيني نظام العنونة اخلاص كأرضية 
 جبماعة املضيق.

يتواجد جمال دراستنا ضمن احلدود اإلدارية للجماعة الرتابية املضيق، اليت تنتمي اىل عمالة املضيق الفنيدق 
 . إقليميا، وجهة طنجة تطوان احلسيمة جهواي
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 : توطني اجملال املدروس على املستوى الوطين1خريطة رقم 

 
 2015املصدر: إجناز الباحث بناء على منوغرافية جهة طنجة تطوان احلسيمة 

ويف األخري تتحدد اإلشكالية اليت حنن يف صدد معاجلتها يف السؤال االشكايل التايل: اىل أي حد ميكن 
النظام املعلومايت اجلغرايف أداة مساعدة يف دعم املشاريع التنموية ابجلماعة خاصة يف بناء وتدبري نظام  اعتبار

 العنونة؟ وانطالقا من اإلشكالية أعاله نضع الفرضيات التالية، قصد حتليلها واالجابة عليها:
 ملقدمة من طرف ان تقادم وعدم حتيني نظام للعنونة جبماعة املضيق ساهم يف عرقلة اخلدمات ا

 خمتلف اإلدارات العمومية ابجلماعة؛
  ان استخدام النظام املعلومايت اجلغرايف يف بناء نظام العنونة قد يساهم يف بناء قاعدة بياانت

 جغرافية للجماعة قابلة للتحديث من لوقت حلني؛
 جلماعة، خاصة ان تركز اخلدمات واملرافق العمومية ساهم يف تفاقم إشكالية االختناق اجملايل اب

 خالل فرتة االصطياف.
II. محديد مفهومي نظام العنونة ونظم املعلومات اجلغرافية والعالقة بينهما 

 نظم املعلومات اجلغرافية .1
خيتلف تعريف نظم املعلومات اجلغرافية حسب الباحثني والشركات املتخصصة وحسب جمال استخدام هذا 

ت املفاتيح اليت تكون نظم املعلومات اجلغرافية وهي )الربامج، النظام، غري أن كل التعاريف أمجعت على الكلما
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األجهزة، التخزين، التحديث، املعاجلة التحليل، العرض(، وابلتايل ميكن تعريف نظم املعلومات اجلغرافية أبهنا نظام 
البياانت وحتليلها  معلومايت ذو بعد جمايل يتعامل مع البياانت اجلغرافية الوصفية منها والكمية، ويقوم بتخزين هذه

ومعاجلتها وحتديثها وعرضها على شكل خرائط ورقية أو تفاعلية عن طريق نشرها على املواقع اإللكرتونية أو 
 تطبيقات للحاسوب واهلاتف احملمول.

 اجملاالت املؤهلة الستخدام نظم املعلومات اجلغرافية جبماعة املضيق .2
حتكاك بعمل خمتلف اجلماعات الرتابية، ان اخلدمات اليت من بني النتائج اليت ميكن اخلروج هبا عند اال

تقدمها هذه األخرية، يطغى عليها البعد اجملايل حيث يتطلب إدارهتا ابلشكل األمثل توفر جمموعة من البياانت 
يف ذات املصادر املتنوعة إىل جانب االعتماد على جمموعة من األجهزة والربامج اإللكرتونية اجملالية اليت تساعد 
 حتليل هذه البياانت قصد اختاد القرار املناسب يف الوقت املناسب، وميكن حتديد أهم هذه اخلدمات فيما يلي: 

 الرتابية املعلومات اجلغرافية ابجلماعات: أهم اجملاالت املعنية ابستخدام نظم 1شكل رقم 

 2018للجماعة  لداخليعداد الباحث بناء على التشخيص اإاملصدر: 
 نظام العنونة .3

ميكننا تعريف العنونة بكوهنا عملية للتشوير والتوجيه، تقوم على أساس إعطاء قيمة إمسية أو رقمية ملعلم 
جغرايف حىت يسهل حتديده والوصول إليه. ويقصد بنظام العنونة األداة املرجعية واملنهجية املتبعة يف ترميز خمتلف 

النظام 

املعلوماتي 
الجغرافي  
بالجماعات 

الترابية

التعمير
النقل 

الحضري 
و التشوير 

الطرقي

ادارة 

األنشطة 
االقتصادية

االنارة 

العمومية
ةنظام العنون

قطاع املاء 

والصرف 
الصحي

النظافة
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دود مجاعة ترابية، وختتلف املنهجية املتبعة يف بناء هذا النظام من دولة إىل أخرى ومن الكياانت اجلغرافية داخل ح
مدينة إىل أخرى، وحيكم بناء نظام العنونة جمموعة من العناصر املتشابكة كجيومرفولوجية املدينة وموضعها 

 والتنمية، وأتمني العالقات وخصائها االجتماعية...، ويهدف أساسا إىل الرفع من جناعة عمليات التواصل والتدبري
 االجتماعية، من خالل:

 حتيني عمليات إحصاء الوعاء الضرييب؛ 
 حتسني عملية جرد املمتلكات اجلماعية من طرق وساحات وأزقة؛ 
  حتسني عمليات التدبري اجلماعي بصفة عامة، من خالل ضبط عناوين خمتلف الرخص اليت يتم

 تسليمها؛
 تلف اإلدارات العمومية ومقدمي اخلدمات العمومية، املكلفني ابلتبليغ؛تسهيل مأمورية مهام أعوان خم 
 تسهيل مهام رجال األمن والوقاية املدنية، من أجل القيام ابلتدخالت املستعجلة الالزمة. 

وتكمن العالقة بني نظام العنونة ونظم املعلومات اجلغرافية بكون هذه األخرية عبارة عن بيئة عمل لبناء 
 ا النظام، إذ تتجلى أمهية اعتماد هذه التقنية يف حتقيق جمموعة من األهداف أبرزها:واشتغال هذ
  توفري الوقت وجتنب هدر جمموعة من املوارد اجلماعية أثناء إعداد املشروع؛ 
  الدقة يف العمل وقلة األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها املشروع؛ 
  ينها من وقت حلني؛توفري قاعدة بياانت جغرافية يسهل مشاركتها وحتي 
  إجناز حتاليل جمالية للبياانت املتوصل إليها قصد حل جمموعة من اإلشكاالت... 

ويعترب نظام العنونة من بني أهم اجملاالت احليوية اليت سهرت اجلماعة املدروسة على إعداده مبواردها 
 )2019مجاعة املضيق، (الذاتية....

III. مراحل اإلعداد والنتائج املتوصل إليها 
 تنوع مراحل إجناز املشروع .1

 املرحلة األولية: مجع وتصنيف البياانت 1.1
تعترب هذه املرحلة أساسية يف بناء هذا املشروع، حيث عملنا فيها على مجع خمتلف البياانت اخلامة املطلوبة قصد 

فئة تضم  تصميم وبناء قاعدة للبياانت اجلغرافية حتاكي واقع مجاعة املضيق، مث تصنيفها إىل فئات عديدة كل
بياانت متماثلة، عن طريق إحداث منوذج مكاين للظواهر اجلغرافية اليت تشكل جمال الدراسة بناء على البياانت 
اخلامة اليت حتصلنا عليها وعلى املعا، والظواهر اليت سنقوم حبصرها يف العمل امليداين، ابعتبار أن لكل معلم 

 خصائص متيزه عن األخر. 
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 : البياانت األولية املستخدمة يف بناء قاعدة البياانت اجلغرافية للمضيق1جدول رقم 

 املصدر: إجناز الباحث بناء على املعطيات املتوصل اليها أثناء إعداد املشروع.

                                                           
برخصة  منشورة خرائط مشروع تعاوين يهدف إىل إنشاء ( OSM:جنليزيةابإل) و اختصارا (openstreetmap: ابإلجنليزية) خريطة الشارع املفتوحة  1

أخرى.  مبصادر حرة ابالستعانة وكذلكاحملمولة،  نظام التموضع العاملي بطريق مجع البياانت اجلغرافية ابملسح األرضي ابستخدام مستقبالتتُرسم اخلرائط  .حرة
 ويكيبيداي  .التحرير املتاحةوالطرق وحتديثها من خالل وسائل  ميكن للمستخدمني حترير املسارات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%
D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9 اتريخ  

02/02/2020االطالع   

 التاريخ االسم الفئة

اخلرائط الورقية 
 والرقمية

 1973 50000/1اخلريطة الطبوغرافية لتطوان مقياس 
للمضيق مبقياس  YEBALA 2خريطة ابسم 

50000/1 1927 

قع العاملي خلريطة الشارع اخلريطة الرقمية للمضيق من املو 
  1OpenStreetMapاملفتوحة

2017 

 
 
 

الصور اجلوية 
 واملرئيات الفضائية

 2006 صورة جوية ملدينة املضيق
 Landsatاملرئيات الفضائية لألقمار االصطناعية 

5,7,8 
1974 ،1984 ،

1994 ،2003 ،2016 
 Digital Globe 2014املرئية الفضائية للقمر االصطناعي 

 Sentinel 2 2017املرئية الفضائية للقمر االصطناعي 

 
 

املخططات 
 والتصاميم

املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للساحل السياحي 
 1998 (SDAULTالتطواين )

 2001 تصميم التهيئة للمضيق
 2010 تصميم التهيئة للمضيق
 2017 تصميم التهيئة للمضيق

 2014، 2006، 2001 التصاميم احلضرية للمضيق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
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 املرحلة الثانية: بناء قاعدة البياانت اجلغرافية وربطها ابجلهاز اللوحي 2.1
تعترب املرحلة األولية مرحلة أساسية يف بناء قاعدة البياانت، فمن خالهلا يتم خلق خمتلف الطبقات اليت 

 سيتم العمل عليها، حيث عملنا على إنشاء قاعدة بياانت جغرافية جلماعة املضيق ضمن بيئة عمل برانمج
ArcGIS 10.4.1  من نوع قاعدة البياانت اجلغرافية اإلستثمارية Géodatabases 

d’entrepriseاستنادا على نظام إدارة قواعد البياانت ، (Microsoft SQL Server). 
لقاعدة السالفة الذكر عدة طبقات نقطية وخطية ومساحية تتوزع بني )اخلدمات وقد تضمنت هذه ا

العمومية، الرتبية والتعليم، املراكز الدينية، الصحة، اإلدارات الرتابية، الفالحة والصيد البحري، التجارة واخلدمات، 
قف السيارات، الشبكة الرايضة والشباب، مراكز األمن، السياحة، األماكن العمومية، حدود األحياء، موا

 الطرقية...(.
 : حمتوايت قاعدة البياانت اجلغرافية االستثمارية للمضيق2شكل رقم 

 
 املصدر: إجناز الباحث بناء على املعطيات املذكورة يف اجلدول السابق.
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 املرحلة الثالثة: إدخال وختزين البياانت 3.1
الرئيسية ملختلف البياانت الوصفية واملكانية اخلاصة مبجال الدراسة،  مت يف هذه العملية اعداد الطبقات

 ابستخدام ثالث فئات رئيسية:
احتوت الشبكة الطرقية، استخرجناها انطالقا من عدة مصادر منها الصورة اجلوية  فئة الطبقات اخلطية:

 Yahoo Mapمن  السابقة الذكر ابإلضافة إىل خرائط الشبكة الطرقية للمجال املدروس مستخرجة
وعملنا على حتيينها ابلعمل امليداين، كما مثلنا يف هذه الفئة خطوط  Bing Mapو Google Mapو

 احلافالت وسيارات األجرة من الصنف الثاين اليت متر ابجملال املدروس....
ة بكل تضمنت هذه الفئة جمموعة من الطبقات املرتبطة ابلبياانت الوصفية اخلاص فئة الطبقات النقطية:
 منها كاإلسم والنوع ...، منها:

مواقف السيارات، حمطات احلافالت، حمطات سيارات األجرة من الصنف األول والثاين، عالمات  -
التشوير الطرقي، مؤسسات الرتبية والتعليم، السياحة والصناعة التقليدية، املراكز الدينية، اإلدارات 

 الرتابية...
 عدة فئات منها: تتكون من فئة الطبقات املساحية:

 اجملاالت املبنية، الشبكة الطرقية مرفقة مبواقف السيارات، اجملاالت اخلضراء.... -
 ترتيب الطبقات يف قاعدة البياانت اجلغرافية :3شكل رقم 

 ل السابق.املصدر: إجناز الباحث بناء على املعطيات املذكورة يف اجلدو 

ةطبقات نقطي  

 طبقات خطية

طبقات مساحية   
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 مشاركة قاعدة البياانت اجلغرافية مع جلان العمل امليداين 4.1
بعد انتهاء عملية احلصر املكتيب وإدخال البياانت الوصفية واملكانية األساسية بقاعدة البياانت انتقلنا إىل 

اانت مكانية ووصفية املرحلة األساسية يف املشروع واملتمثلة يف عملية احلصر واملعاينة امليدانية قصد إدخال بي
 جديدة ابإلضافة اىل حتديث قاعدة البياانت احلالية، وقد مرت هذه العملية عرب مرحلتني أساسيتني:

مع ربطه خبادم نظم املعلومات اجلغرافية  ArcGIS: منوذج التصال قاعدة البياانت اجلغرافية بربانمج 4شكل رقم 
ArcGIS Server 

 
  2021 : إجناز الباحثاملصدر

ميثل الشكل أعاله منوذج مبسط إلعداد اتصال خاص بقاعدة البياانت اجلغرافية االستثمارية من نوع 
Microsoft SQL Server  وهتيئتها قصد نشرها على خادمArcGIS Server :على الشكل التايل 

صال مع خادم نظم املعلومات ميثل ات -2ميثل خلق اتصال بقاعدة البياانت اجلغرافية اإلستثمارية؛  -1
 HTMLأداة -4مساحة لعرض املعطيات املكانية لقاعدة البياانت؛ -3؛ ArcGIS Serverاجلغرافية 

Popup  5لعرض احملتوايت الوصفية لقاعدة البياانت مبا فيها املرفقات كالصور امللتقطة ابمليدان ملعلم معني؛- 
لعرض وتعديل البياانت الوصفية املرتبطة ابلبياانت املكانية داخل -6إلدارة الطبقات املختلفة لقاعدة البياانت؛ 

 قاعدة البياانت اجلغرافية.
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 املسح امليداين: احصاء وتصنيف الطرق ميدانيا 5.1
يف سبيل حتديد تصنيف الطرق مت االعتماد على جمموعة من املنهجيات مع احرتام بعض العناصر احمللية 

 .لقة أساسا ابملوضع اجلغرايف واجليومورفولوجية احلضرية للمجال املدروساليت أثرت يف هذا التصنيف، واملتع
 العامة املتبعة يف تصنيف الطرق ابجلماعة املنهجية: 5شكل رقم 

 
 املصدر: إجناز الباحث بناء على مصادر متنوعة.

 وضع مقرتحات للتسمية والرتقيم 6.1
موعة من املنهجيات والطرق قصد اخلروج بنظام عنونة دامج، حيرتم مت يف هذه املرحلة االعتماد على جم

خاصيات املنطقة ويوحد نظام الرتميز ابجلماعة حىت يسهل قراءته والوصول إليه من طرف عامة املواطنني، وقد مت 
 االعتماد على ما يلي:

 دمج/حتويل التجزائت إىل أحياء؛ 
 تقسيم بعض األحياء إىل جمموعات؛ 
 ألمساء القائمة، مع حتيني أمساء املمرات واألزقة املرقمة؛االحتفاظ اب 
 :اقرتاح أمساء هلا دالالت 

 وطنية )األعياد الوطنية، مقاومي جيش التحرير، املواقع السياحية الوطنية...( -
 اترخيية )أمساء املدن واحلضارات القدمية، املعارك، املواقع األثرية...(  -
 دينية )أمساء الصحابة واخللفاء( -
 بيعية )أمساء السدود، األهنار، البحريات، الورود...(ط -
 أمساء العلماء، األدابء والشعراء. -
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 استخدام احلروف واألرقام. -
 النتائج املتوصل إليها .2

 قاعدة بياانت جغرافية ضمت معظم املعامل اجملالية ابملدينة 1.2
املعا، اجملالية ابملدينة، واملرتبطة  توصلنا يف هذه الدراسة إىل إنشاء وتوفري قاعدة بياانت جغرافية ضمت خمتلف

 أساسا ب:
 توطني خمتلف املرافق واخلدمات العمومية؛ -
جمموعة من البياانت الوصفية مرتبطة ابلشبكة الطرقية )اسم الطريق، صنف الطريق، الطول،  -

 العرض، صورة للطريق...(
 صل إليها عن طريق العمل امليداين: خريطة نظام العنونة املتو 2خريطة رقم 

 
 https://arcg.is/0mKbf4اخلريطة بصيغتها الرقمية:  

 املصدر: اجناز الباحث بناء على البياانت املتوصل إليها من العمل امليداين



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

255 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 استخدام قاعدة البياانت اجلغرافية املتوصل اليها يف التحليل اجملايل لتحديد مواقع االختناق اجملايل  2.2
قاعدة البياانت اجملالية اليت توصلنا إليها انطالقا من مشروع نظام العنونة، يف حتديد مناطق  سامهت

االختناق اجملايل داخل املدينة، حيث اتضح أن مركز املدينة واملناطق القريبة له تعترب نقط سوداء من حيث 
عوامل املرتبطة أساسا ابملوضع االختناق اجملايل خاصة خالل فرتة االصطياف، وهذا راجع إىل جمموعة من ال

اجلغرايف للمدينة الذي جيعل منها نقطة عبور أساسية حنو اسبانيا، إىل جانب متركز خمتلف اخلدمات واملرافق 
العمومية، وكذا بنية الشبكة الطرقية اليت تتميز ابلعشوائية يف معظم أحناء املدينة، ويف كثري من األحياء غري صاحلة 

 صة املتواجدة بغرب املدينة.ملرور العربيات خا
 : توطني لالختناق اجملايل يف عالقته بتنظيم الشبكة الطرقية3خريطة رقم 

 وتوزيع اخلدمات واملرافق العمومية ابملضيق

 
 املصدر: إجناز الباحث بناء على البياانت املتوصل إليها من العمل امليداين

 اخلامتة:
خالل هذه الدراسة حتديد األمهية الكربى الستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف ختطيط حاولنا من 

 وتدبري وإدارة املشاريع التنموية ابجلماعات الرتابية، خاصة إعداد مشروع نظام العنونة جبماعة املضيق.
خمتلف املصاحل واألقسام وعليه فقد اتضح لنا أنه ميكن استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية من طرف 

اإلدارية اليت تكتسي تدخالهتا بعدا جماليا داخل اجلماعة؛ وقد تعزز هذا الطرح أكثر انطالقا من النتائج اليت 
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توصلنا إليها من األعمال التطبيقية يف إعداد مشروع نظام العنونة، واليت قدمت حال ملشكل حتديد العناوين داخل 
ه خمتلف اإلدارات العمومية خاصة خدمة الربيد، والوقاية املدنية، واألمن الوطين إىل املدينة الذي كانت تعاين من

جانب عموم املواطنني على حد سواء؛ ومن جانب آخر حاولنا توضيح أن قاعدة البياانت اجلغرافية اليت توصلنا 
ت اجملالية األخرى اليت إليها من خالل اعداد نظام العنونة سامهت أيضا يف حتديد أسباب جمموعة من اإلشكاال

 تعاين منها املدينة، خاصة مشكل االختناق اجملايل الذي يطغى على واجهة املدينة خاصة خالل فرتة االصطياف.
ويف األخري نشري إىل أن موضوع استخدام نظم املعلومات اجلغرافية ابجلماعات الرتابية ال يزال فتيا إىل حد  

خلوض فيه عن طريق االخنراط يف مشاريع تنموية تقوم هبا خمتلف اجلماعات اآلن، حيث ميكن للطبة والباحثني ا
الرتابية، قصد إبراز أمهية هذا النظام مبختلف القطاعات اجلماعية، سواء تعلق األمر مبجال النقل احلضري، املاء 

 والكهرابء، النظافة، التعمري...اخل.
 قائمة املراجع:

  ،منشأة املعارف، اإلسكندرية، لومات اجلغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافينينظم املع، 1998اخلزامي عزيز حممد ،
 مصر.

 ،منشورات القانون التنظيمي اجلديد للجماعات )حنو تدبري عمومي ترايب جديد ابملغرب(، ، 2017املصمودي جنيب
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ي باملغرب، كفاءة التوزيع املجالي للتعاونيات الفالحية بتالل مقدمة الريف الشرق

افية افية باستخدام التحليل اإلحصائي ونظم املعلومات الجغر  دراسة جغر
Efficiency of spatial distribution of agricultural cooperatives in the hills 

of the forefront of the Eastern Rif in Morocco, a geographical study 

using statistical analysis and geographic information systems 

 عزيز حمجوب

Aziz MAHJOUB 

  aziz.mahjoub@usmba.ac.ma جامعة سيدي حممد بن عبد هللا فاس، املغرب،
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Morocco, aziz.mahjoub@usmba.ac.ma 

  
 : ملخص

د القطاعات الواعدة يف تثمني املنتجات احمللية، لذا جاء يعد القطاع التعاوين بتالل مقدمة الريف الشرقي إبقليم اتزة أح
 هدفنا من خالل هذا املقال إىل دراسة تعاونيات املاشية ومعامل ارتباطها اجلغرايف ابجلماعات الرتابية اليت تنتمي جملال الدراسة. ويف

 أحياز دون أخرى.هذا الصدد، سنقوم بدراسة التوزيع اجملايل لتعاونيات الزيتون وأسباب متركزها يف 
ومن خالل نتائج الدراسة، يتبني أنه ليس هناك أي ارتباط بني املورد الرتايب املتمثل يف عدد رؤوس املاشية والتنظيم املهين 
املتمثل يف تعاونية املاشية حسب اجلماعات الرتابية، وهذا ما يدل على عدم قدرة القطاع التعاوين من توحيد جهود الفالحني 

 كتساب قدرة أكرب على تثمني السالالت احمللية من املواشي.وجتميعهم ال 
من جهة أخرى، جند ارتباط وثيق بني أشجار الزيتون والتعاونيات املهتمة بتثمينه، ويعود الفضل إىل مشروع خمطط املغرب 

 سويقه يف إطار منظم.الذي ساهم يف جتميع الفالحني يف إطار تعاونيات هتتم بتجميع منتوج الزيتون وت 2008األخضر لسنة 
 ؛ تعاونية؛ حتليل احصائي؛ نظم املعلومات اجلغرافية. توزيع جمايلالكلمات املفاتيح: 

Abstract: 
We will study livestock cooperatives and their geographic link factor in the field. We will 

also study the spatial distribution of olive cooperatives and the reasons for their concentration in 

different fields. 

There is no correlation between the soil resource represented by the number of livestock 

and the livestock cooperative according to the land groups, and this indicates the inability of the 

cooperative sector to unify the efforts of farmers and group them to gain a greater ability to value 

the local breeds of livestock.  

We find a strong link between olive trees and olive cooperatives, thanks to the Green 

Morocco Plan 2008 project, which contributed to gathering farmers in the framework of 

cooperatives concerned with collecting the olive product and marketing it in an organized 

framework. 

Keywords: Field distribution; cooperative; statistical analysis; Geographic information systems. 

mailto:aziz.mahjoub@usmba.ac.ma
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I. :مقدمة 
التعاونيات الفالحية بتالل مقدمة الريف الشرقي أمهية كبرية يف االقتصاد احمللي، ابلنظر ألمهيتها  تشكل

العددية وتنوع جماالت تدخلها. لكنها ما تزال عاجزة على أن تفرض نفسها ككيان انبع من اجملال احمللي وتسعى 
من العوامل املتعددة واملعقدة، تبدأ بظروف خلدمة مهومها وانشغاالهتا. وترجع أسباب هذه الوضعية إىل جمموعة 

نشأة التعاونية. وتنتهي عند ضعف القدرات املالية والبشرية أمام تعدد املتدخلني، خاصة وأن األمر يتعلق بكيان 
)االقتصاد االجتماعي التضامين( حديث النشأة، ، يراكم من التجربة ما جيعله قادرا على تعبئة وأتطري الفالحني 

 مواجهة التحدايت اليت تواجه مسلسل بناء املشروع الرتايب احمللي. يف مسار
اتزة ابلدينامية والتطور، الشيء الذي جعله ينغرس يف -يتميز القطاع التعاوين بتالل مقدمة الريف الشرقي

من الذات.  اجملال الرتايب، وذلك عرب أنشطة متنوعة هتدف إىل بناء مشاريع ترابية، وابلتايل خلق ثروة حملية تنطلق
تعاونية فالحية مبجال الدراسة، متثل فيها تعاونيات  153توجد  2018إذ حسب نتائج البحث امليداين لسنة 

 تعاونية(. 43تعاونية( وأتيت يف املرتبة الثانية تعاونيات الزيتون ) 70املاشية حصة األسد )
 اإلشكالية:

اتزة منذ انطالق املبادرة الوطنية -دمة الريف الشرقيأمام الدينامية اليت يشهدها القطاع التعاوين بتالل مق
، واجهت هذه التنظيمات املهنية الناشئة عدة 2008وخمطط املغرب األخضر سنة  2005للتنمية البشرية سنة 

اكراهات يف تثمني املوارد الرتابية املتاحة على مستوى الوحدة اجملالية املدروسة.  فكيف ميكن للتعاونيات الفالحية 
 تساهم يف تثمني املنتجات اجملالية أمام اختالف كمية املوارد الرتابية من جمال إىل آخر؟ أن

 لذا فإشكالنا املطروح يتمحور حول األسئلة الفرعية التالية:
إىل أي كيف تتوزع التعاونيات الفالحية داخل جمال الدراسة؟ وما هي طبيعة األنشطة اليت تقوم هبا؟ و   

 ر املورد الرتايب عامل حمفز على أتسيس التعاونيات يف جمال دون آخر؟ حد ميكن أن نعترب توف
 الفرضيات:

 لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة البد من وضع الفرضيات التالية:
 خيتلف توزيع التعاونيات مبجال الدراسة بني ما هو متوازن وغري متوازن حسب نوع األنشطة املزاولة؛ 
 رؤوس املاشية، أشجار الزيتون( عناصر حمفزة على أتسيس تعاونيات جديدة؛ تعد املوارد الرتابية املتاحة( 
  ختتلف قدرة التعاونيات يف تثمني مستدام للموارد الرتابية حسب اجلماعات الرتابية ونوع األنشطة

 املزاولة؛
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 منهجية البحث
لرتابط احلاصل بني لإلجابة عن هذه اإلشكالية املطروحة سنقوم ابعتماد املنهج الكمي لدراسة مدى ا

-قطعان املاشية وتعاونيات تربية املاشية والتحليل االحصائي اجملايل لتعاونيات الزيتون بتالل مقدمة الريف الشرقي
للتعرف على ظاهرة القطاع التعاوين ابجملال، ووضعها يف إطارها جاء اعتمادان على املنهج الوصفي اتزة. كما 

 تفسري العوامل املؤثرة فيها.االقتصادي واالجتماعي والبيئي، و 
، والذي توحى حتدد املكانة 2018ابإلضافة إىل نتائج العمل امليداين الذي اجنز يف شهر أبريل من سنة 

الفعلية للتعاونيات ودورها يف تثمني املوارد الرتابية، واملراهنة على حتقيق التنمية احمللية، وذلك من خالل استثمار 
تلفة اليت تتوفر عليها، ومدى قدرهتا على جتاوز الصعوابت واملعيقات اليت تعرتضها يف اإلمكاانت والقدرات املخ

حميطها االقتصادي واالجتماعي، واستغالل الفضاءات اليت تفتح أمامها إلدماج فئاهتا داخل النسق اجملتمعي، 
 وتدبريها كفاعل معرتف به. 

سائل؛ منها املقابلة امليدانية مع جمموعة من كما تطلب األمر االعتماد على جمموعة من التقنيات والو 
رؤساء التعاونيات الفالحية. وتوظيف العمل الكارطوغرايف لتمثيل املعطيات احملصل عليها، وذلك من أجل تبسيط 

 لوضع اخلرائط. ArcGIS وتسهيل الظواهر وحتليلها، ويف هذا اإلطار مت استعمال برانمج 
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 موقع جمال الدراسة
 اتزة-: التقطيع الرتايب احمللي جملال التكتالت اجلماعية املدروسة بتالل مقدمة الريف الشرقي01ريطة رقم خ

 
 ، وضع وإجناز عزيز حمجوب2015املصدر: التقسيم اجلهوي للمغرب سنة 

ة، مجاعات ترابي 10يتبني من خالل اخلريطة أعاله أن التقطيع الرتايب احمللي للمجال املدروس يتكون من 
ثالث منها تنتمي لدائرة واد أمليل وهي اجلماعات الرتابية: بين فراسن، أوالد زابير والربع الفوقي، واجلماعات 
األربع املتمثلة يف بين لنت، أوالد شريف، مكناسة الشرقية ومكناسة الغربية ينتمون لدائرة اتزة بينما كل من 

ناست. وعلى العموم، ينتمي اجملال الرتايب املدروس إلقليم اتزة اجلماعات مسيلة، ترايبة وطايفة ينتمون لدائرة اتي
 املتواجد جبهة فاس مكناس.

II. نتائج الدراسة 
 تركز تعاونيات املاشية ابجملال 1

 70تعترب تعاونيات تربية وتسمني املاشية من التعاونيات الرائدة مبجال الدراسة، حيث حتتل املرتبة األوىل بر 
من جمموع التعاونيات حسب نتائج البحث امليداين. وتستثمر يف اللحوم احلمراء  %45,75تعاونية، أي بنسبة 

 واأللبان ومشتقاهتا، وتبيع منتجاهتا لوحدات إنتاجية أو يف أسواق أسبوعية حسب العرض والطلب.
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 2017: توزيع تعاونيات تربية املاشية ابجلماعات الرتابية حسب النشاط لسنة 01مبيان رقم 

 
 ، بتصرف2017ديرية اإلقليمية للفالحة اتزة. يوليوز املصدر: امل

وقد عرف نشاط تربية املواشي واملاعز مبجال الدراسة تراجعا ملحوظا خالل العقد األخري مع بروز خمطط 
. إذ مت غرس مساحات شاسعة أبشجار الزيتون ضمن برانمج حتدي األلفية 2008املغرب األخضر سنة 

ي قلص من املساحات الرعوية، مما انعكس سلبا على هذا النشاط. لكن رغم ذلك لألشجار املثمرة، الشيء الذ
تعاونية(، وتشكل تربية املاعز احللقة األضعف ضمن  22الزالت هنالك جمموعة من التعاونيات هتتم برتبية الغنم )

ع الفوقي(. كما يعد مجاعات ترابية )بين لنت، والد شريف، الرب 3تعاونيات تتوزع على  3تتجاوز  ال القطيع، إذ
تسمني العجول من األنشطة اليت تقوم هبا التعاونيات لتغطية الطلب املتزايد على اللحوم. وتعمل هذه التعاونيات 
مع خرباء الفالحة على تطوير نسل قطعان املاشية، وحتسني نوعية السالالت عن طريق التلقيح والتخصيب 

 يدة.ابملزاوجة بني األنواع، واسترياد سالالت ج
 
 
 
 
 
 
 
 

تربية األبقار
26%

تربية المعز
6%

تربية المواشي
34%

تسمين العجول
34%
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 اتزة-: ارتباط تعاونيات املاشية مع رؤوس املاشية بتالل مقدمة الريف الشرقي02مبيان رقم 

 
 2018+ حبث ميداين أبريل 2017املصدر: املديرية اإلقليمية للفالحة اتزة. يوليوز 
ما  رأس، ومتوسط عدد التعاونيات 13540,90يبلغ متوسط رؤوس املاشية حسب اجلماعات الرتابية 

تعاونية. نستطيع من خالل استعمال دليل الرتكز أن نقيس درجة أو مقدار تركز ظاهرة تعاونيات  13و 12بني 
املاشية مبجال الدراسة. وهذه الظاهرة سنبنيها على مقارنة ظاهرتني بعضهما ببعض، ومها عدد تعاونيات املاشية 

 وجمموع رؤوس املاشية. 
 طوات التالية:والستخراج دليل الرتكز نقوم ابخل

 حندد كل من عدد تعاونيات املاشية مبجال الدراسة ورؤوس املاشية.  اخلطوة األوىل:
 تعاونية. 70: 2018عدد تعاونيات املاشية حسب البحث امليداين أبريل  -
 رأس. 135.409عدد رؤوس املاشية:  -

 (.35= 70/2: )2نقسم عدد تعاونيات املاشية على العدد  اخلطوة الثانية:
رأس من املاشية بكل مجاعة ترابية وذلك  10.000حنسب نسبة تعاونيات املاشية لكل  طوة الثالثة:اخل

 /عدد رؤوس املاشية بر اجلماعة )أ(.10000على النحو التايل: جمموع تعاونيات املاشية ابجلماعة )أ(*
لرتابية ذات النسبة نرتب اجلماعات الرتابية حبسب قيمة النسب حبيث تكون اجلماعات ا اخلطوة الرابعة:

 العالية يف األول والدنيا يف أسفل القائمة، واجلدول املرفق ضمن اخلريطة التالية يوضح ذلك.



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

264 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : توزيع تعاونيات املاشية لكل عشرة آالف رأس حسب اجلماعات الرتابية02خريطة رقم 

 
 .2018أبريل  + حبث ميداين2017مصدر املعطيات: املديرية اإلقليمية للفالحة اتزة. يوليوز 

نبدأ جبماعيت أوالد زابير والربع الفوقي جنمع نسبة تعاونيات املاشية لكل عشرة آالف  اخلطوة اخلامسة:
تعاونية لكل عشرة آالف رأس  2,5تعاونية، ونضيف إىل من الربع الفوقي نسبة  32,5رأس هبما والذي يساوي 

والذي  35لنحصل على جمموع تعاونيات املاشية  تعاونية ببين فراسن، 16من أصل  4,86غنم؛ أي ما يعادل 
 يساوي نصف العدد اإلمجايل لتعاونيات املاشية مبجال الدراسة ككل.

من خالل اخلريطة أعاله، يتبني أن تركز تعاونيات املاشية يوجد بركل من أوالد زابير، والربع الفوقي وجزء 
 .مبنطقة تركز تعاونيات املاشيةت ترابية مجاعا 3من بين فراسن. ويسمى هذا اجملال الذي يتشكل من 
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بعد ذلك حنسب النسبة املئوية لتعاونيات املاشية ابجلماعة الرتابية بين فراسن، اليت  اخلطوة السادسة:
 منخرط )أي نصف تعاونيات املاشية( كاآليت: 35يصبح الرقم املتجمع هبا مساواي لر 

 .16)أ(: جمموع تعاونيات املاشية ببين فراسن هو 
)ب(: العدد املطلوب جلعل حاصل تعاونيات املاشية )أوالد زابير، الربع الفوقي( إىل نصف جمموع 

من عدد تعاونيات املاشية جبماعة بين  %30,27. وهذا العدد يساوي 2,5تعاونيات املاشية مبجال الدراسة: 
 فراسن.

 نطبق هذه النسبة على تعاونيات املاشية ببين فراسن: اخلطوة السابعة:
19438  *30,27%  =588.388,26 

( من تعاونيات املواشي ببين فراسن يف عمود اجلدول اخلاص %30,27) 19438,00ندخل الرقم 
 بعدد رؤوس املاشية.

 22.948,88جنمع حمتوايت حصيلة عمود رؤوس املاشية، فيكون حاصل اجلمع هو:  اخلطوة الثامنة:
 املواشي مبجال الدراسة.من جمموع تعاونيات  %16,95وهذا الرقم يساوي 

وبذلك نستطيع أن نعرف أبن سدس تعاونيات املاشية مبجال الدراسة يرتكز يف جمال جغرايف حيتوي على 
اتزة. وهذه النسبة تدل على درجة تركز متوسطة -من تعاونيات املاشية بتالل مقدمة الريف الشرقي 16,95%

 لربع الفوقي وجزء من مجاعة بين فراسن.نسبيا ابجلماعات الرتابية الثالث: أوالد زابير، ا
. 84,05فيكون الناتج  100من  %16,95نطرح النسبة املئوية املستخرجة أعاله  اخلطوة التاسعة:

 .دليل الرتكيز"وهذا الرقم هو ما نسميه "
ة ، ألنه يف هذه احلالة تكون تعاونيات املاشية مركزة يف مجاع100ال ميكن أن يكون دليل الرتكيز يساوي 

، وإذا حدث مثل هذا، فال بد أن يكون 50ترابية غري مأهولة ابملواشي. وال ميكن لدليل الرتكيز أن يكون أقل من 
 قد حدث خطأ يف العمليات احلسابية، وعلينا يف هذه احلالة أن نراجع خطوات عملنا.

املاشية كبريا، والعكس  وطبيعي أنه كلما كان دليل الرتكيز عاليا، كلما كان الرتكيز اجلغرايف لتعاونيات
-ابلعكس؛ أي تكون الظاهرة كثرية االنتشار والتوزيع. فظاهرة تركيز تعاونيات املاشية بتالل مقدمة الريف الشرقي

يعرب عن التوزيع  50)الرقم  50وتتوزع توزيعا غري عادل حبيث يتجاوز دليل تركزها الرقم ، 84,05اتزة تبلغ 
عادل هو االرتباط غري املتساوي مع ظاهرة جمموع رؤوس املاشية. ففي حالتنا يكون العادل(، ونعين ابلتوزيع غري ال

 التوزيع غري عادل ما دام ال يتماشى مع عدد رؤوس املاشية.
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

266 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 التحليل اإلحصائي اجملايل لتعاونيات الزيتون 2
، إذ حيتل املرتبة يعترب قطاع الزيتون بتالل مقدمة الريف الشرقي بتازة نشاطا مهيمنا ضمن القطاع التعاوين

 8تعاونية هتتم بتثمني املنتوج ذو البيئة املتوسطية ) 43، يضم %28,10الثانية ضمن األنشطة الفالحية بنسبة 
 أبوالد زابير(.  3تعاونيات منها توجد ببين فراسن، و

 : مقاييس النزعة املركزية، التشتت واالنتشار املكاين لتعاونيات الزيتون03خريطة رقم 

 
 2018(، حبث ميداين أبريل ArcGIS 10.2.2در: تطبيق أدوات التحليل املكاين ضمن برانمج )املص

متثل الدائرة على اخلريطة املسافة املعيارية خلدمة التعاونيات. وكلما صغرت الدائرة املرسومة، كلما دل ذلك 
 فإن التوزيع املكاينحالتنا، على تركز التوزيع املكاين للظاهرة. أما إذا اتسعت مسافتها كما هو الشأن يف 

؛ أي أن مساحة الدائرة تتناسب طرداي مع درجة انتشار التوزيع املكاين، وأن التوزيع املثايل مشتتاللتعاونيات يكون 
من التعاونيات جيب أن تقع داخل دائرة املسافة املعيارية، وهو الشيء غري املتوفر يف هذه  %68هو ما يقارب 

 احلالة.
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. وهو ابلتأكيد حمور غريب-شكال بيضاواي يف اجتاه شرقياجلغرايف ملواقع تعاونيات الزيتون  أيخذ التوزيع
تعاونية؛  18نشاط االقتصاد االجتماعي التضامين لتالل مقدمة الريف الشرقي بتازة. وقد مشل الشكل البيضاوي 

 من التعاونيات خارج الشكل البيضاوي. %58,14وحنو  %41,86أي بنسبة 
رة النتائررج اخلاصررة ابلتحليررل املكانرري للطاقررة االسررتيعابية للتعاونيات، فإن هذا يقتضرري دراسررة وملناقشر

إلظهرار منررط   Kernal Densityالتوزيررع اجلغرافرري للتعاونيات. وعليرره، فقررد مت تطبيررق حتليرل كثافررة "كرينررل "
 الدراسة؛ وذلك عررن طريق حسرراب كثافة النقرراط حررول نقطة املركررز. كثافررة التعاونيات علرى املسراحة فري جمال
 : كثافة تعاونيات الزيتون حسب محليل كرينل04خريطة رقم 

 
 2018(+ حبث ميداين أبريل ArcGIS 10.2.2ضمن برانمج )Kernel-Densité))املصدر: تطبيق 

، تتجمع فري وسررط اجملال ما بني 43ددها يظهرر مرن اخلريطة، أن معظرم تعاونيات الزيتون البالغ ع
اجلماعتني الرتابيتني بين لنت ومسيلة، وكذلررك إلرى جهرريت الشمال الشرقي مبكناسة الشرقية والشمال الغريب من 
اجملال )بين فراسن(. إن تركز التعاونيات يف اجملاالت الثالث يعود إىل اعتبار هذه املناطق ملتقى الشبكة الطرقية 

ادهتا من برانمج حتدي األلفية لألشجار املثمرة، مما أدى إىل توسيع مساحة بساتني الزيتون، والذي رافقه واستف
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أتسيس تعاونيات من أجل تثمني منتوج الزيتون بشكل مجاعي والعمل على تسهيل عمليات اإلنتاج والنقل 
 والتسويق.

III. :اخلامتة 
غري متوازن يف عالقتها ابملورد الرتايب املتعلق بعدد رؤوس  يعترب التوزيع اجملايل للتعاونيات املاشية توزيعا

املاشية؛ وهذا ما يعرب عن عدم قدرهتا على نشر ثقافة التعاون لدى املتعاونني وإدراك أمهية التكتل والتضامن لتثمني 
. هذا يف املاشية تثمينا مستداما، فمعظم الفالحني الزالوا يعملون خارج نسق االقتصاد االجتماعي التضامين

الوقت الذي جند فيه توزيع جمايل متوازن لتعاونيات الزيتون بتالل مقدمة الريف الشرقي، نظرا الرتباط الفالحني 
بشجرة الزيتون املباركة واليت تنتشر جبل تراب اجملال، والرغبة اجلاحمة يف تثمينها عرب منط االقتصاد االجتماعي 

 التضامين.
ملثمرة )الزيتون( الذي استفادت منه اجلماعات الرتابية بتالل مقدمة الريف يعود الفضل ملشروع األشجار ا

الشرقي يف إطار خمطط املغرب األخضر، الشيء الذي جعل من تعاونيات الزيتون حتتل املرتبة الثانية ابلنسبة 
نيات. ومن خالل للتعاونيات الفالحية. وهذا ما يفسر االرتباط املوضوعي بني تزايد غراسة الزيتون وعدد التعاو 

نتائج الدراسة، تبني لنا عكس ذلك ابلنسبة لتعاونيات املاشية؛ فليس هناك ارتباط بني عدد رؤوس املاشية وعدد 
التعاونيات الفالحية اليت هتتم ابألنشطة املرتبطة ابملاشية )التسمني من أجل إنتاج اللحوم، الرتبية من أجل إنتاج 

 احلليب...(.
س التعاونيات بتالل مقدمة الريف الشرقي قاعدة أساسية مردها توفر املنتوج اجملايل ال ميكن اعتبار أتسي

ووفرته يف جمال دون آخر، بل هو عنصر مساعد ابإلضافة إىل جمموعة من العناصر املساعدة على تطور ودينامية 
روس ملعظم أنشطة القطاع التعاوين، وهذا ما يؤكد فرضيات البحث. وإذا كان استقطاب اجملال القروي املد

التعاونيات الفالحية، فإن أي خطوة من الفاعلني يف اجتاه دعم اخنراط هذه التعاونيات يف خمتلف أوراش التنمية من 
شأهنا أن تنعكس بشكل إجيايب على مستوى بناء مشاريع ترابية. وتعترب اجلوانب املتعلقة بتسيري عمليات التواصل 

وتوعيتها أبمهية االخنراط من أجل خلق إطار عالئقي تصبح ضمنه التعاونيات مع الساكنة، عرب رصد انشغاالهتا 
الفالحية احمللية أداة لدعم التنمية الرتابية وبناء منوذج جيعل انتظارات السكان واملقومات اخلاصة ابملنطقة أحد 

 األسس لتوجيه هذه التدخالت.  
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IV. :قائمة املراجع 
 (: " حتديد صالحية املناطق للتنمية يف منطقة مكة املكرمة 2007 بن حممد )بن ايسني سامي برمهني، أبو بكر حسني

 .2007أكتوبر  - 12ابستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية ". جملة تقنية البناء العدد 
 ( الدينامية اجملالية والبشرية بتالل مقدمة جبال الر 2019بوبرية عبد الواحد، زروايل عالل والبزوي جواد" :) .يف الشرقي

احملمدية "اجملال، الرتاب واجملتمع ابملغرب -حالة احليز الرتايب لقيادة الطايفة/ اتزة". منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 حتوالت، ديناميات ورهاانت".

 ( اجملال واجملتمع جنوب الريف األوسط". أطروحة دكتوراه يف اجلغرافيا. جامعة سيدي حم2005ضايض حسن" :) مد بن
 سايس، املغرب. -عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس

 ( خرائط اإلمكاانت البيئية إلنتاج حماصيل احلبوب يف حمافظة اببل ابستعمال نظم 2007علي كرمي حممد إبراهيم" :)
 (". رسالة ماجستري )غري منشورة( كلية اآلداب جامعة بغداد.GISاملعلومات اجلغرافية الر)

 (: "تعظيرررم تغطيرررة الطاقرررة االسرتيعابية ملرافرق املستشرفيات: دراسرررة تطبيقيرررة ابسرررتخدام نظرررم 2017ررة اثئرر )عياص
 املعلومات اجلغرافية عرررلى حمافظيت جررررش وعجلرررون ابململكة األردنية اهلامشية". جملة العمرارة والتخطيرط، الريراض.

 (: "كفراءة التوزيرع املكانري ملراكرز الرعايرة الصحيرة فري مدينرة معران ابسرتخدام نظرم 2015) الفناطسرة عبد احلميرد
 (، مصر.35". جملرة كليرة اآلداب، جامعرة بنري سرويف )GISاملعلومرات اجلغرافيرة 

 ( التعاونيات الفالحية والتنمية الرتابية بتالل مقدمة الريف الشرقي2021عزيز حمجوب" :)-أطروحة لنيل شهادة اتزة ."
فاس. غري -فاس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز-الدكتوراه يف اجلغرافيا. جامعة سيدي حممد بن عبد هللا

 منشورة.
 ( استخدام النمذجة الكارتوغرافية لتحديد أفضل املواقع جملموعة ذات نفع اقتصادي إلنتاج 2018حمجوب عزيز" :)

حول "توظيف نظم  2018أكتوبر  20-19اتزة". ندوة دولية بوجدة -تالل مقدمة الريف يف احلليب ومشتقاته
 املعلومات اجلغرافية يف اختاذ القرار واحلكامة الرتابية".

 ( أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة وتشخيص املدن العتيقة وآاثرها االقتصادية ابلدول 2018حمجوب عزيز" :)
 12-10". امللتقى الثاين عشر لنظم املعلومات اجلغرافية ابململكة العربية السعودية، أايم -نة فاسحالة مدي–املغاربية 

 الدمام. جامعة اإلمام عبد الرمحان بن فيصل. كتيب األحباث العلمية. اململكة العربية السعودية. 2017أبريل 
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: رصد 2020 - 1951زراعي بجماعة الدشرة وأثره في الفترة -تطور املجال الرعي

افية واالستشعار عن بعد  باعتماد نظم املعلومات الجغر
The evolution of agro-pastoral area in the commune Eddachra and its 

impact during the period 1951-2020: monitoring by geographic 

information systems and remote sensing  

 عبد الصمد الزايين
Abdessamad ezziani 

  ezzianiabdo@gmail.com، املغرب ،جامعة حممد اخلامس
University of Mohammed V, Morocco, ezzianiabdo@gmail.com 

 
 : ملخص

سمح للمجتمع ابلتدخل توفر تقنيات االستشعار عن بعد أداة تشخيص ميكن أن تكون مبثابة نظام إنذار مبكر، مما ي
القبلي ملواجهة املشاكل احملتملة قبل أن تنتشر على نطاق واسع وتؤثر سلبا على إنتاجية احملاصيل. مع التطورات األخرية يف تقنيات 
االستشعار عن بعد وحتليل البياانت، تتوفر حاليا العديد من اخليارات للمجتمعات الزراعية لتدبري أفضل للمجال. ورغم ذلك 

القطاع الزراعي ، يستفد كثريا من تقنيات االستشعار عن بعد ابلشكل الكامل واملرغوب بسبب الفجوات املعرفية حول كفايتها ف
وذلك خالل الدشرة،  ومالءمتها واجلدوى التقنية واالقتصادية منها. استعرضت هذه الدراسة تطور اجملال الزراعي ابجلماعة الريفية

واليت ركزان من خالهلا على رصد تطور اجملال الزراعي، هبدف املسامهة يف الفهم العلمي  2020و 1950 بني عاميالفرتة املمتدة 
إلمكانيات تقنيات االستشعار عن بعد لدعم اختاذ القرار يف مراحل اإلنتاج املختلفة، وإدراك حجم تطور اجملال بسبب عوامل 

 جغرافية خمتلفة.
 .الرصد؛ زراعي-اجملال الرعيغرافية؛ االستشعار عن بعد؛ نظم املعلومات اجل :الكلمات املفاتيح

Abstract : 

Remote sensing technologies provide a diagnostic tool that can act as an early warning 

system, allowing the community to intervene in tribes to confront potential problems before they 

spread widely and negatively affect crop yields. With recent advances in sensor technologies and 

data analysis, many options are currently available to agricultural communities for better 

management of the field. Nevertheless, the agricultural sector has not benefited greatly from 

remote sensing techniques in the full and desired manner, due to the knowledge gaps about their 

adequacy, suitability, and technical and economic feasibility. This study reviewed the development 

of the agricultural field in the rural commune Eddachra between the years 1950 and 2020, through 

which we focused on monitoring the development of the agricultural field, with the aim of 

contributing to the scientific understanding of the capabilities of remote sensing techniques to 

support decision-making in the various stages of production, and to realize the extent of the field's 

development due to different geographical factors. 

Keywords: Geographic information systems; Remote Sensing; agro-pastoral area; Monitoring. 

mailto:ezzianiabdo@gmail.com
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 :مقدمة
مكنت نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد من توفري بياانت ساعدتنا على رصد تطور اجملال 
الزراعي جبماعة الدشرة، هذا التطور الذي يعزى إىل عوامل خمتلفة إما سلبية سامهت يف تراجعه وتقهقره وإما اجيابية 

، هذا 1951داد جمايل للرقعة الزراعية إىل غاية سنة سامهت يف امتداده ومنوه، ويف هذا الصدد مت تسجيل امت
االمتداد الذي شهد تراجعا خطريا بعد ذلك، عقب إنشاء سد موالي يوسف على عالية وادي تساوت الذي كان 

ت بذلك مرحلة شح يف املوارد املائية إىل أن مت تعويض أيغذي اجلماعة مبياهه من خالل الساقية الفكرونية. فبد
، والذي لعب دورا مهما يف تنمية النشاط 1997من خالل التجهيز اهليدروفالحي منذ سنة ذوي احلقوق 

الفالحي وإعادة امتداد الرقعة الزراعية من جديد، حيث مت اإلقبال على غرس شجر الزيتون على مساحات شاسعة 
شهدت مجاعة  هكتار من احلبوب، وعقب هذه الفرتة 1200هكتار، وزرع ما مساحته  0800قدرت أبكثر من 

توسعا عمرانيا بكل الدواوير، فعملت بذلك املوارد املائية على إحياء تراب اجلماعة، وحتقيق تنمية فالحية  الدشرة
زراعي اهلش الذي طبعها قبل -مبوازاة تنمية اقتصادية شاملة، عرفت من خالهلا اجلماعة منوا جماليا غري الشهد الرعي

 ذلك. 
الضوء على أمهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف رصد التطور تروم إشكالية حبثنا تسليط 

اجملايل للرقعة الزراعية، وحتديد امليكانيزمات والعوامل املتحكمة يف ذلك واليت ال ميكن أن تشتغل يف اجتاه إجيايب إال 
داد زراعي يدل على وجود التنمية عدم حتقيق امت إبرادة عنصر الفاعلني، الذين يظلون حجر الزاوية يف حتقيق أو

من عدمها. وهذا ما جيعلنا نتساءل حول الدور الذي ميكن أن يضطلع به خمتلف الفاعلني يف حتقيق التنمية 
الشاملة ابعتماد االمتداد الزراعي ومدى االستفادة مما توفره معطيات االستشعار عن بعد يف ذلك؟  فنفرتض 

 احللول األساسية للتنمية الزراعية. بذلك أن توفري عنصر املاء هو أحد
يف هذا البحث سوف يتم استخدام املنهج التحليلي املكاين، أتوماتيكيا، للمرئيات الفضائية عن طريق 

لألشعة حتت احلمراء املنعكسة هو السائد يف كل البياانت اليت IR استخدام توليفة للبنود، حبيث يكون بند 
 يم كل فئة على حدة، وابلتايل التمكن من تصنيف فقط فئةسوف يتم تصنيفها اعتمادا على تقس

 النبااتت دون غريها من الفئات للظهور.
زراعي ابجلماعة، حبيث يتم -رعيمتكننا منهجية الرصد التارخيي للمجال من حتديد اجتاهات التطور ال

موضوع الدراسة، وبذلك اعتماد الفرتة املرجعية لكل معطى استشعاري يف حتديد العوامل املسؤولة عن الوضع 
اخلروج ابستنتاجات وخالصات تفيد يف املعاجلة املستقبلية ملا ميكن أن يتطور إليه اجملال، فنتجنب بذلك خماطر 

 عدم حتقيق التنمية. 
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وقد مت احلصول على نتائج هذه الدراسة من خالل إتباع املنهجية الرقمية املعتمدة على معاجلة املرئيات 
 :الفضائية التالية

 املرئيات الفضائية اليت متت معاجلتها واعتماد خرائطها يف هذه الدراسة -
 
 
 

 
 Landsatيف هذا البحث مت استخدام هذه الصور الفضائية وأخرى من سلسلة األقمار االصطناعية 

من  USGS( United States Geological Survey، و Explorer ( DEM)مفتوحة، 
  ( Topographic Mapفتم احلصول عليها من   Aerial Survey Departmentاملصدر: 

 ، اململكة املغربية. فكانت بياانهتا كالتايل:ASD)  كذلكو 
 : بياانت املرئيات املستعملة حلساب مؤشر التغطية النباتية1رقم  جدول

Ro املنتج اتريخ االلتقاط الدقة املكانية 
w 

Path رقم املرئية نوع القمر االصطناعي 

30 8/9/1980 USGS 38 216 MSS(LANDSAT1) 1 
30 17/8/1990 USGS 38 201 MSS(LANDSAT5) 2 
30 27/7/2000 USGS 38 201 TM(LANDSAT5) 3 
30 4/7/2010 USGS 38 201 ETM(LANDSAT5) 4 
30 4/7/2020 USGS 38 201 ETM(LANDSAT5) 5 

 وطريقة معاجلة البياانت متت على الشكل التايل:

مرئية 

1980 

مرئية 

1990 

مرئية 

2000 

مرئية 

2010 

مرئية 

2020 
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زراعي خالل الفرتات التارخيية املختلفة، دون إغفال اعتماد -النهاية إىل رصد تطور اجملال الرعي لنخلص يف

 البعد امليداين والبيبلوغرايف الذي مت من خالله مت تطعيم النتائج النهائية للدراسة.
  Iجمال الدراسة : 

ر أم الربيع، مشال الدشرة جغرافيا شرق وادي تساوت، وغرب وادي العبيد وجنوب هن متتد مجاعة
مرتفعات أزيالل، وتشغل جزءا مهما من الضفة اليمىن لواد تساوت من الناحية الشمالية الشرقية، بني خطي 

، 7° 11' 50و"7° 5' 55مشال خط االستواء، وبني خطي طول " 32° 8' 40و" 32° 14' 32عرض "
وتتموقع إداراي ابلشمال الشرقي إلقليم  )1.50000اخلريطة الطبوغرافية بزو  ذات املقياس  (غرب خط غرينتش. 

قلعة السراغنة التابع جلهة مراكش أسفي، وحيدها جنواب وغراب مجاعة أوالد بوعلي الواد ومشاال وغراب كذلك مجاعة 
أوالد مسعود ومها مجاعتان قرويتان، تشكالن حدودها الرتابية، إىل جانب إقليمي الفقيه بن صاحل وأزيالل شرقا. 

 )2018منوغرافية مجاعة الدشرة (. 2كلم  56ال هذه اجلماعة على مساحة إمجالية تصل إىل حوايلوميتد جم
 )2014حصاء العام للسكان والسكىن اإل(نسمة.  8776وتقطنها ساكنة تقدر ب 
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 املصدر: إجناز شخصي
كبري يف واقع حال الساكنة احمللية   موقع اجلماعة هذا أكسبها مميزات طبيعية وبشرية خاصة، تؤثر بشكل

 واملؤشرات التنموية بشكل عام.
  IIزراعي واستنباط-مكنت أنظمة املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد من رصد تطور اجملال الرعي 

 محوالته السوسيو اقتصادية
زراعي ابجلماعة، -ابعتماد نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، مت رصد تطور اجملال الرعي

واليت متت  Earth Explorerاملتوفرة مبوقع  Landsatوذلك من خالل بياانت مرئيات القمر االصطناعي 
. وقد مت رصد 1973، هتم  املرئيات املتاحة ابملوقع املذكور  السنوات منذ  ENVIمعاجلتها من خالل برانمج 

يق معطيات اخلريطة الطبوغرافية "بزو" ذات املقياس امتداد اجملال الزراعي قبل هذا التاريخ كذلك، عن طر 
 .1951لسنة 50000/1

انطلقت اإلرهاصات األوىل لالستقرار االجتماعي واالقتصادي ابجملال الدشراوي مع وفرة مياه الساقية 
، ظهر ذلك جليا من 1970الفكرونية اليت كانت أساس التنمية الفالحية قبل صرف مياه وادي تساوت سنة 

لسنة 50000/1الرواايت الشفهية اليت توافق ما حصلنا عليه ابخلريطة الطبوغرافية "بزو" ذات املقياس خالل 
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، وبعد هذه الوضعية انفتحت اجلماعة عقب صرف مياه وادي تساوت، كمجرى رئيسي تتوزع منه عدة 1951
منو اجملال على فرتات تدهور خطرية تراجع على إثرها (Louhmadi.A, 1993, p80) سواق صغرية، 

ابجلماعة وتدهور األدغال واملشجرات هبا، إىل أن بدأ إحياء اجملال من جديد تدرجييا بعد التجهيز  املسقي
اهليدروفالحي،  ويضاف إىل هذا منو اجملال العمراين، والذي تركز بشكل كبري بني الدواوير لينتج عنه تداخل فيما 

 تفرقا يف العقود السابقة.بينها، لدرجة أصبح السكن متجمعا بعدما كان م
 1951زراعي إىل غاية سنة -امتداد اجملال الرعي  .3

، كانت مجاعة الدشرة تعرف 1951لسنة 50000/1حسب اخلريطة الطبوغرافية "بزو" ذات املقياس 
تركزا كبريا ملختلف أشجار الفواكه وغريها من املغروسات واملزروعات األساسية آنذاك كالقمح والشعري، ببالد 

لغابة" و"النخيلة" وقد رافق هذا الوضع  تعمري هزيل على اعتبار سيادة األسر املمتدة املعتمدة على مسكن "ا
واحد لكل العائلة، وقد اعتمد قيام النشاط الفالحي مبجال الدشرة آنذاك على تقنيات تقليدية بسيطة سواء 

ار واحملاصيل، وقد عرفت هذه الفرتة  وفرة فيما املتعلقة بوسائل وأدوات احلرث والري، أو اجلين، أو استخالص الثم
خيص مغروسات الفواكه ببالد "كماضن"، حيث كانت تعترب حسب الذاكرة احلية، أهم غذاء يسعى وراءه 

قنطار للهكتار، مع بعض  8و6الفالحون واألسر. وقد ظلت املردودية الزراعية للقمح والشعري ضعيفة ترتاوح بني 
لسنوات املمطرة وجوانب جمرى الساقية. وتوضح اخلريطة اآلتية امتداد اجملال الزراعي خالل االستثناءات خاصة يف ا

 هذه الفرتة.
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 1اخلريطة رقم: 

 
خالل هذه الفرتة كانت الساقية الفكرونية أهم مورد مائي ابجلماعة، إذ كانت تغذي الفالحة ابملياه 

 تنمية الرتاب احمللي بشكل كبري، وذلك قبل حتويل مياه هذا اآلتية من واد تساوت، وقد لعبت دورا مهما يف
، وعرفت ساكنة اجملال خالل هذه الفرتة اكتفاء ذاتيا مما تنتجه الطبيعة من غذاء يعتمده 1971الوادي سنة 

 الفالحون يف حياهتم اليومية إىل جانب مغروساهتم املقاللة.
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 1980زراعي إىل غاية سنة -امتداد اجملال الرعي .4
بدأت تظهر اإلرهاصات األوىل لرتاجع اجملال الفالحي  1970بعد صرف مياه وادي تساوت سنة 

ابجلماعة مبكرا، إذ صرفت عن املنطقة ككل هذه املياه اليت شكلت أساس التعمري وجلب واستقرار السكان 
 وأنشطتهم منذ القدم.

 2اخلريطة رقم: 

 
املعاجلة على  1980" لسنة LE72020382003106MPS00حبسب معطيات املرئية الفضائية "

اخلريطة، تراجع اجملال الزراعي، خاصة ابالستغالليات البعيدة عن مياه اجملرى الرئيسي للساقية، اليت رغم صرف 
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مياه وادي تساوت كانت توفر بعض الدفعات املائية األخرية املتمثلة يف مياه األمطار مرة تلوى األخرى، اعتماد 
من طرف الساكنة جللب القليل من املياه قصد سقي اجملال املزروع.  ومت استغالل األراضي 1ارية"على أسلوب "اجمل

البورية ابالعتماد أكثر على مياه جمرى مثلو املومسي، وأصبحت ساكنة اجملال تعاين من نقص مياه السقي حيث 
لتكيف، ابجلماعة اليت اضطر معظم السكان إىل هجرات متعددة األشكال واالجتاهات. كشكل من أشكال ا

 )105، ص 2016عبد الصمد الزايين،  (تبلورت هبا جمموعة من الشروط املواتية لتسريع وترية اهلجرة.
 1990زراعي إىل غاية سنة -امتداد اجملال الرعي  .5

مليون مرت مكعب على وادي 877بعد تشيد سد موالي يوسف الذي تصل حقينته إىل أكثر من 
مليون  270نوتني، وبناء كل من سدي سيدي إدريس الذي تبلغ سعة حقينته حوايل تساوت وأمامه سد تيمي 

على  1988و 1984مليون مرت مكعب سنيت  188مرت مكعب، وسد احلسن األول الذي تبلغ حقينته حوايل 
عض التوايل، على رافده )واد تساوت( واد األخضر ، تعد مياه الوادي تصل إىل اجلماعة، ابستثناء ما تتيحه ب

اجملاري املائية املومسية من مياه األمطار خالل السنوات املطرية، فتدهور على إثرها اجملال تدهورا خطريا. وخصوصا 
مع توايل سنوات اجلفاف اليت راكمت مشاكل بنيوية ، يتخلص منها اجملال إال بعد عدة عقود.  فانطلقت بذلك 

 رج.تيارات هجروية مهمة من اجلماعة حنو الداخل واخلا
عرفت هذه الفرتة تراجعا كبريا يف إنتاج احلبوب، حيث شهدت اجلماعة تقلصا يف املساحة الفالحية 
بشكل عام والزراعية بشكل خاص، وفيما خيص اإلنتاجية واملردودية قدر أعلى مردود خالل املواسم الفالحية هلذه 

 كون الفالحني اخذوا يعتمدون بشكل رئيسي الفرتة حبوايل قنطارين يف اهلكتار. ويرجع هذا الرتاجع اخلطري إىل
على مياه األمطار، بعدما تراجعت الدفعات األخرية من مياه الساقية الفكرونية، وخصوصا بعدما أتلفت السواقي 

 الرتابية وتراكمت هبا األوحال واألتربة.
 
 
 
 
 

                                                           
هي تلك العملية اليت يقوم هبا أفراد القبيلة من خمتلف الدواوير، حبملهم أدوات جلب املياه من معول ومدرة وغريها من األدوات  1

مبا يعرف ابلنجارة وهي إزالة أدب العوائق اليت قد متنع سيل مياه الساقية، وقد عرفت هده الفرتة والقيام بتنظيف الساقية جيدا، 
 نزاعات قبلية كثرية على اعتبار نقص املياه، خاصة بني العالية والسافلة.
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 3اخلريطة رقم: 

 
التساقطات وعدم انتظامها، بل وتوايل تبعا للنقص احلاد يف مياه السقي الذي ازداد حبدة مع ضعف 

سنوات اجلفاف يف الثمانينيات ابخلصوص، عرف اجملال أزمة حقيقية، تدهور معها النشاط الفالحي بشكل عام. 
هذا النشاط الذي مثل أهم مصدر دخل للساكنة احمللية وسبب استقرارها. وأصبح اجملال جمال طرد بعدما كان 

تيارات اهلجرة سواء يف صفوف األفراد أو األسر ككل، فيما ظل من اضطر من جمال جذب، حيث تزايدت وترية 
 )173، ص 2016عبد الصمد الزايين،  ( السكان إىل البقاء يعاين ثقل األوضاع الصعبة ابجملال.
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 2000زراعي إىل غاية سنة -.  امتداد اجملال الرعي4
بيل االستفادة من التجهيز اهليدروفالحي، زراعي ابجلماعة أقصى درجات التدهور ق-عرف اجملال الرعي

، حيث أن الساكنة تشبثت ابألراضي الفالحية واالستغالليات األقرب إىل مقرات سكناها خاصة 1997سنة 
 أبطراف دوار أوالد محادي وعتارة، يف الوسط واختفت جل االستغالليات البعيدة ببالد الغابة.

 4اخلريطة رقم: 

 
جم االنتكاسة اليت عرفها اجملال الفالحي ابجلماعة على إثر تدهور املوارد من خالل اخلريطة يتضح ح

املائية تدهورا خطريا، الشيء الذي كانت له انعكاسات وخيمة على الساكنة وتتجه حنو وضعية أخطر، وكما 
الحي هم يالحظ من خالل اخلريطة تدخلت الدولة تدخال فعليا إبنشاء قناة "الفكرونية السفلى" كتجهيز هيدروف
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، يف حماولة إلنقاذ اجملال وتعويض حقوق الفالحيني املائية.  وقد اهتم 1997اجلماعة وابقي املنطقة عموما سنة 
الفالحون خالل هذه الفرتة أكثر ابجملال البوري معتمدين على التساقطات املطرية وما يتيحه جمرى مثلو املومسي من 

 اعة الشعري أكثر كونه ال يتطلب كميات مهمة من املياه.مياه الفيض الوفرية. فتم االعتماد على زر 
أما فيما خيص اإلنتاجية، فقد تراجعت عدة مرات، كما متيزت أمثان األعالف ابالرتفاع، واضطر معها 
الفالحون إىل بيع جزء من قطيع املاشية ألجل شراء األعالف للجزء الباقي. هذا وقد عمد بعض الفالحني إىل 

 املائية الباطنية بكثرة عن طريق حفر اآلابر لتلبية النقص احلاصل يف املياه.استخدام الفرشة 
 2010زراعي إىل غاية سنة -امتداد اجملال الرعي .5

بعد ثالث عشر سنة من التجهيز اهليدروفالحي أخذت معا، اإلقبال على النشاط الفالحي تظهر  
اليت كانت سقوية خالل فرتة الساقية الفكرونية، واليت  ابجلماعة، حيث عمد  الفالحون إىل إعادة زراعة األراضي

مت تركها سنوات عدة بعد صرف مياه وادي تساوت كمجاالت رعوية، وقد  ساعدت مياه التجهيز اهليدروفالحي 
على تبين اجتاهات تنموية كبرية فيما خيص القطاع الفالحي، وذلك من خالل اعتماد الفالحيني املغروسات 

تنوعة، اليت ، تكن الساكنة متارسها من قبل مشكلة بذلك امتدادا جماليا مبختلف االستغالليات، واملزروعات امل
 سواء منها اليت ابلقطاع املسقي أو البوري.

وإمجاال فخالل هذه الفرتة، عرفت اجلماعة حتسنا ملموسا يف اإلنتاجية الزراعية وخصوصا بعد تلقي 
اليت مت اعتمادها بشكل كبري، كما شجعت عائدات املهاجريني على الفالحيني الدعم خبصوص شتالت الزيتون 

االستثمار أكثر يف النشاط الفالحي ابعتباره أساس االستقرار والنمو لباقي األنشطة األخرى ابجلماعة. حيث 
يالحظ من خالل اخلريطة بعده أن اجملال الفالحي ابجلماعة، بدأ يستعيد عافيته وابخلصوص على مستوى 

هكتار ممتدة على طول الضفة اليسرى لقناة التجهيز اهليدروفالحي  1600ي املسقية، اليت قدرت حبوايل األراض
 )الفكرونية السفلى(.
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 5اخلريطة رقم :

 
 يالحظ من خالل اخلريطة أن اجملال الفالحي ابجلماعة، بدأ يستعيد عافيته وابخلصوص على مستوى

 .هكتار ممتدة على طول الضفة اليسرى لقناة التجهيز اهليدروفالحي1600 األراضي املسقية، اليت قدرت حبوايل
 2020زراعي إىل غاية سنة -امتداد اجملال الرعي .6

لقد شكلت التنمية اجملالية أحد أهم االنعكاسات املنظرية للمشهد الفالحي ابجلماعة، فباعتماد خيار 
طنية كأهم رافعني للتنمية الفالحية ابجملال، وبتعزيز الدعم تثمني مياه التجهيز اهليدروفالحي ومياه الفرشة البا

 زراعي ابجلماعة على نطاق واسع.-الفالحي واالخنراط االجيايب يف برانمج خمطط املغرب سيمتد اجملال الرعي
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 6اخلريطة رقم: 

 
 

ىل إقبال يالحظ من خالل اخلريطة أن مجاعة الدشرة بدأ إحياء جماهلا الزراعي من جديد، ومرد ذلك إ
فالحيها على االهتمام أبراضيهم الزراعية يف حماولة للتأقلم مع واقع اجلماعة اجلديد، واستغالل مؤهالته املساعدة 
على خمتلف األنشطة الفالحية، اليت أصبحت تساهم يف دينامية األنشطة االقتصادية األخرى كذلك كقاطرة 

 (Thami El khayari, 1987, p57)  لتنميتها. 
 ة خالص

زراعي الدشراوي منذ اإلرهاصات األوىل لصرف مياه وادي -إن جممل التطورات اليت عرفها اجملال الرعي
تساوت وإىل يومنا هذا، تربز مدى االرتباط اجملايل بعنصر املاء كمورد حيوي المتداد اجملال الزراعي وتنميته، 
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يبة مرت منها، وأبساليب خمتلفة لعل أبرزها فطبيعة التكيف مع واقع احلال الذي هنجته الساكنة يف فرتات عص
التخلي عن ممارسة الزراعة املغاللة واالقتصار على الزراعة املقاللة، واالحتفاظ ابألرض كوعاء عقاري، زايدة عن 
ختلي السكان عن اجملال هبجرته والبحث عن مصادر بديلة للعيش، هو من أشكال التكيف األكثر مالءمة يف 

 ألجل االستمرارية.مثل هذه الظروف  
إن إعادة التشكيل الذي ابتت تعرفه اجلماعة خاصة بعد التجهيز اهليدروفالحي يربز مدى اعتماد 
الساكنة على عنصر املاء يف تطوير القطاع الفالحي الذي هو أساس ابقي األنشطة االقتصادية األخرى اليت 

ضاع املعيشية للساكنة احمللية، وإبراز مشهد زراعي راهنت الدولة على حتقيقها، كفك عزلة الدواوير وحتسني األو 
حيقق تنمية اجملال عموما، لذلك رافقت مشروع التجهيز اهليدروفالحي جمموعة من التجهيزات واملرافق اإلدارية 
واملسالك الطرقية. رغم كونه مشل فقط اجملاالت املسقية قدميا و، يشمل اجملال البوري. لنعتربه بذلك تعويضا 

 ق املائية أكثر منه مشروعا تنمواي ابجملال.للحقو 
وعموما بينت املعاجلات املستعملة يف حتليل وتفسري بياانت األقمار االصطناعية املستخدمة يف هذه 
الدراسة مدى التطور يف الرقعة الزراعية، كما مكنت من استنتاج األسباب واألساليب اليت سامهت يف تطور وتوسع 

 ذلك خمتلف اآلاثر السوسيو اقتصادية املتعلقة هبا.هذه الرقعة واستنتاج ك
إن دراسة ومعاجلة املرئيات الفضائية بشكل جيد من شأنه أن يساهم يف رصد اجتاهات التطور اجملايل، 
وابلتايل جتنب اإلشكاالت اليت ميكن أن حتول دون حتقيق التنمية، وما يرتتب عن ذلك من خماطر اجتماعية 

 واقتصادية متالحقة. 
 املراجع
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اجلماعة الريفية الدشرة منوذجا، رسالة لنيل شهادة املاسرت يف اجلغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القاضي عياض، 
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افية لدراسة أثر تدخل الدولة في توسع امل جال استخدام نظم املعلومات الجغر

 الزراعي بتساوت العليا
 The use of geographic information systems in studying the effect of 

state intervention on expansion of the agricultural field in highest 

Tassaout (Morocco) 

 مد الزوعبد الص
Abdessamad EZZAOU 

  abdoezzaou@gmail.comجامعة ابن طفيل، املغرب،
Ibn Tofail, Tofial, Morocco, abdoezzaou@gmail.com 

 

 : ملخص
أمهية ابلغة يف وقتنا احلايل. ويرجع ذلك ابألساس إىل أمهيتها يف دراسة خمتلف  (GIS) نظم املعلومات اجلغرافيةل

مبقارنة عدد كبري من البياانت املتعلقة ابملنطقة املدروسة واستخدامها وحتليلها.  إذ تسمح التحوالت اليت يعرفها جمال معني،
من احلصول على املعطيات الالزمة  صانعي القرار متكنمتثل أداة عالية الكفاءة  GIS)وهكذا فنظم املعلومات اجلغرافية )

 .للتدخل والتخطيط للمنطقة املدروسة

 . تساوت العليا؛ اإلعداد اهلدروفالحي؛ خمطط املغرب األخضر؛ اجملال الزراعينظم املعلومات اجلغرافية؛ الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

Geographic Information Systems (GIS) have become of increasing significance in 

recent years. One main reason for this in the field of Environmental Impact Assessment 

(EIA) is the need to compare a great number of area-related data describing the natural 

resources involved and their sensitivity to the effects of various impacts. Because GIS can 

be used to couple area-related data with their attributes, and can be used to overlay these, 

they represent highly efficient instruments for such planning tasks. 

Keywords: Geographic Information Systems; Agricultural field; Hydro agricultural 

arrangement; Green Morocco Plan; highest Tassaout. 
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I. :مقدمة 
كان املغرب وما يزال بلدا فالحيا ابمتياز، فاحلضارات اليت تعاقبت عليه كانت دائما هتتم ابلزراعة نظرا 

خصبة...(. وبدوره فاملستعمر لتوفر البلد على مؤهالت زراعية مهمة )سهول شاسعة، موارد مائية مهمة، تربة 
مبجرد فرض احلماية على املغرب شرع يف االستيالء على أخصب األراضي، واستصلح أراض جديدة، إضافة إىل 

بغية نزع أراضي الفالحني واالستيالء  1913إصدار ترسانة قانونية لعل أمهها قانون التحفيظ العقاري لسنة 
 عليها.

غرب حنو تبين إسرتاتيجية للتنمية الفالحية تقوم على هدفني اثنني: من ومباشرة بعد االستقالل، اجته امل
أخرى _ومن جهة_ جهة، حتديث الفالحة التقليدية والتقليص من أتثريات التغريات املناخية عرب التحكم يف املاء.

  (Levau, 1976, p235املسقية_ابملناطق_واالهتمام_السدود_بناء_عرب عمليات_املردودية_من_الرفع_
(Remy وتعترب مشاريع اإلعداد اهلدروفالحي يف صلب هذه اإلسرتاتيجية اليت تبناها املغرب وهو ما مكننا .

مليون هكتار من جمموع األراضي الصاحلة للزراعة واليت تبلغ  1.6اليوم من توسيع املساحة الزراعية املسقية إىل 
 (.7، ص2018مليون هكتار. )وكالة التنمية الفالحية، 8.7

 إلشكالية ا -
تعترب منطقة تساوت العليا أحد الدوائر السقوية اليت استفادت من سياسة الدولة لتطوير القطاع الفالحي، 
حيث مت إعدادها وجتهيزها ابلسواقي العصرية انطالقا من سد "موالي يوسف" أبيت عادل، وهو األمر الذي جنم 

 ساحة الزراعية ابملنطقة. عنه حتديث وعصرنة القطاع الفالحي وابلتايل امتداد امل
كيف ساهم تدخل الدولة من خالل من هذا املنطلق ميكن صياغة اإلشكالية العامة للدراسة كما يلي: 

 اإلعداد اهليدروفالحي وخمطط املغرب األخضر يف توسع اجملال الزراعي بتساوت العليا؟
 فرضيات الدراسة  -

صد علمي واطالع واسع، وهي تفسري أويل حياول تشكل الفرضيات أجوبة افرتاضية لظاهرة مبنية على ر 
 اإلجابة داخل إطار مفاهيمي ونظري قابل للتحقق. كما تعترب جوااب على إشكالية ، تنته دراستها بعد.

 انطالقا مما سبق فمن الفرضيات اليت سنحاول يف هذه الدراسة أتكيدها أو نفيها هي:
 ساس ظهور النشاط الزراعي هبا. نظرا لطبيعة تساوت العليا اجلافة شكل السقي أ 
 .ساهم اإلعداد اهليدروفالحي الذي عرفته املنطقة يف اتساع اجملال الزراعي 
  ابلرغم من أمهيته يف اتساع اجملال الزراعي، ، يساهم خمطط املغرب األخضر يف تبين الفالحني للطرق

 العصرية يف السقي. 
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 تقدمي جمال الدراسة -
ضع حدودا لسهل احلوز اليت حددها بني سلسلة اجلبيالت ودير أول من و  Jean Drechيعترب 

 (Pascon.P, 1983, p24) األطلس الكبري، وقسمه إىل احلوز الشرقي واحلوز الغريب واحلوز األوسط.
تنتمي تساوت لسهل احلوز، وهي عبارة عن حوض يف قطاعني كبريين: أحدمها يف العالية يسمى تساوت العليا، 

 .(Lahlimi. A, 1967, p3) ة بني سهلي البحرية واتدال يسمى تساوت السفلىواآلخر يف السافل
كلم مربع، وهو منطقة سهلية   3370يعترب سهل تساوت العليا جزءا من سهل السراغنة الذي تصل مساحته إىل 

اليت مرت. وتتوسط السهل سلسلة اجلبيالت الشرقية  500و 400ضمن سهول املغرب الداخلية، ارتفاعاته ما بني 
كلم تقريبا من الشرق حنو الغرب، وارتفاعاهتا يف حدود   100تنتمي إىل الزمن اجليولوجي األول، ومتتد على طول 

 (.29، ص 2014عبد الرمحان ،الناطوس م )1000
تعد تساوت العليا أول دائرة سقوية يتم جتهيزها بسهل احلوز، إذ انطلقت هبا عمليات التجهيز 

مليون مرت  260. وهكذا مت بناء سد موالي يوسف وتعبئة ما يناهز 1977 غاية إىل 1968واالستصالح منذ 
 ألف هكتار غري جمهزة(. 22ألف هكتار جمهزة و 30ألف هكتار ) 52مكعب من املياه، وهوما مكن من سقي 

 : موقع تساوت العليا ضمن الدوائر املسقية للحوز1اخلريطة 

 
 ) بتصرف(ز احلو  -حياملصدر: املكتب اجلهوي لالستثمار الفال
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 منهجية العمل -
ابإلضافة إىل املعطيات احملصل عليها من امليدان ومن املراجع، سنعتمد يف دراستنا هذه على نظم 
املعلومات اجلغرافية، من خالل الصور اجلوية اليت شكلت األساس لوضع اخلرائط اليت مت إجنازها ومعاجلتها بواسطة 

 .Mapinfoو  Arcgisبرانجمي 
II. حل توسع اجملال الزراعي بتساوت العليامرا 

 مرحلة ما قبل اإلعداد اهلدروفالحي .1
عرف سهل السراغنة عموما وتساوت العليا ابخلصوص استقرارا بشراي منذ القدمي، ويرجع ذلك إىل توفر 

طقة اعتمد األراضي اخلصبة وواد تساوت الذي يعترب أهم مورد مائي ابملنطقة. وقبل عملية اإلعداد الذي عرفته املن
الفالحون على تقنيات تقليدية تعتمد ابألساس على السدود التحويلية يتم تشييدها بواسطة األحجار واألغصان، 

 وتتفرع عن هذه السدود عدة سواقي ترابية.
تساهم العناصر الطبيعية املكونة للمجال السرغيين بشكل كبري يف حتديد نوعية اإلنتاج الفالحي، واختيار 

نسب الذي يتماشى وهذه العناصر. وعلى رأس هذه املنتجات جند الزيتون والصبار والرمان، وهي املنتوج األ
 مغروسات متتاز بتكيفها مع الظروف املناخية شبه اجلافة اليت تطبع املنطقة قيد الدراسة.

ل اجملال وتعترب التنظيمات االجتماعية واالقتصادية املتواجدة ابملنطقة أهم حمدد لتقنيات وطرق استغال
الفالحي. يتم توزيع مياه السقي إما حسب الدورة السقوية، أو يف نفس الوقت أو حسب العائلة. وتتم مراقبة 
حقوق املياه إما نظاميا من طرف شخص يدعى "النايب" خالل فرتات الضغط على املياه ويف مناطق التوتر على 

على عدم جتاوز احلصص املخصصة أو تعمد السقي املفرط  املاء، أو بني املزارعني املتجاورين. إذ حيرص كل منهما
(. هذه التقنيات التقليدية يف السقي جعلت 178، ص 2012للقطعة األرضية )أبو اخلري نبيل والراضي حممد،

اجملال الزراعي بتساوت العليا حمدودا واملردودية ضعيفة، إذ أن اإلنتاج الزراعي كان يوجه ابألساس لالستهالك 
 اجملال الزراعي بتساوت العليا قبل اإلعداد اهلدروفالحي:توضح واخلريطة املوالية الذايت. 
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 : اجملال الزراعي بتساوت العليا قبل اإلعداد اهلدروفالحي2اخلريطة 

 
 Earth Explorerاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على صور القمر االصطناعي     

الزراعي بتساوت االعليا يبقى حمدودا، حيث ترتكز األراضي  من خالل اخلريطة يتضح لنا جليا أن اجملال
الزراعية ابلقرب من واد تساوت والسواقي الرتابية التقليدية اليت تتفرع عنه. كما أن أساليب السقي التقليدية املبذرة 

ا تطرقنا إليه للماء ، تسمح بتكثيف األنشطة الزراعية أو امتدادها لتشمل جماالت أخرى، وهو ما ميكن تفسريه مب
سالفا، من أن الفالحني يف هذه الفرتة كانوا يعتمدون على الزراعة املعيشية، اليت هتدف ابألساس إىل سد 

 احلاجيات الذاتية.
 مرحلة اإلعداد اهليدروفالحي .2

ية تعترب سلبية الظروف الطبيعية وبنية اهلياكل التقليدية، إضافة على النمو الدميغرايف واالختيارات االقتصاد
للدولة املغربية أواخر الستينيات، أهم الدوافع اليت عجلت إبجناز مشاريع اإلعداد اهليدروفالحي. ويف هذا اإلطار 
شكلت تساوت العليا أحد السهول الداخلية للبالد، اليت استفادت من سياسة سقي املليون هكتار )املباركي 

 جتهيزها فيما يلي:(. وميكن إمجال أهداف إعداد املنطقة و 119، ص2004حسن، 
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 الرغبة يف جتاوز سلبيات الظروف املناخية 
تعترب الظروف املناخية بتساوت العليا من أهم العوامل املتحكمة يف اإلنتاج الزراعي. فبحكم موقع املنطقة  

ملم يف السنة، كما أن درجة احلرارة  250ضمن النطاق شبه اجلاف، فهي تتميز بتساقطات مطرية ال تتجاوز 
عة تؤدي إىل التبخر والنتح. إذن للتخفيف من قساوة املناخ، كان لزاما تبين السقي كضرورة حتمية من خالل مرتف

 إعداد وجتهيز املنطقة. 
 ترشيد استعمال املوارد املائية 

تتميز املنطقة بضعف نظام اجلراين املائي، بسبب املناخ وطبيعة التكوينات اجليولوجية اليت تشكل حوض 
 ال تسمح بنفاذية مهمة للمياه هبذا احلوض. كل هذه العوامل جتعل من واد تساوت ذو جراين غري تساوت، واليت

 منتظم، حيث يعرف صبيبه تذبذاب يرتبط ابلفرتات اجلافة واملطرية.
من أجل االستغالل األمثل ملياه واد تساوت، واالستفادة من مياهه طيلة السنة، مت إجناز مشروع سد "موالي 

مليون مرت مكعب من املياه. كما تشييد سد حتويلي يف السافلة لرفع مياه  200ي مكن من تعبئة يوسف" الذ
حسن،  الواد املعمقة يف مروحة االنصباب، وتوزيعها مبنطقة "أكادير بوعشيبة" على قناتني رئيسيتني )املباركي

 22000صري وهكتار تنتمي للتجهيز الع 30000هكتار، منها  52000( لسقي حوايل 28، ص2009
 هكتار تروى بطرق تقليدية من مياه السد.

 االستغالل األمثل لألراضي الزراعية 
يغلب على سهل السراغنة األراضي البور، بينما تنحصر األراضي املسقية ابلقرب من هنر تساوت والسوقي 

داد اهلياكل العقارية، الرتابية اليت تتفرع عنه. لذلك عمل مشروع اإلعداد اهلدروفالحي لتساوت العليا على إع
وهتيئة األرض عن طريق تسويتها وتنقيتها من األحجار، وجتهيزها بقنوات الري العصرية غري املبذرة للمياه. وكل 

 ذلك للرفع من املردودية الزراعية وحتقيق احلاجيات الغذائية للساكنة اليت تزداد بشكل سريع.
 احلد من اهلجرة 

يل فرتات من اجلفاف شأهنا يف ذلك شأن الرتاب الوطين، وهو ما نتج عرفت منطقة السراغنة عموما توا
عنه أتزم أوضاع الفالحني وحماولة البحث عن مصادر عيش جديدة. وبذلك شكل سهل تساوت العليا جماال 

 طاردا للسكان، سواء حنو الدول األوروبية أو يف اجتاه املدن الكربى كالدار البيضاء.
د الفالحي للمنطقة بغية التخفيف من آاثر اجلفاف، وحماولة تثبيت الساكنة هبذا اجملال من هنا جاء مشروع اإلعدا

 الفالحي ابمتياز.
 وتوضح اخلريطة التالية امتداد اجملال الزراعي بتساوت العليا بعد تبين سياسة اإلعداد اهليدروفالحي:
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 : اجملال الزراعي بتساوت العليا بعد اإلعداد اهلدروفالحي3اخلريطة 

 
 Earth Explorerاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على صور القمر االصطناعي 

يظهر من خالل اخلريطة أعاله أن اجملال الزراعي بتساوت العليا، قد عرف اتساعا ليشمل جماالت أخرى 
، تكن مزروعة من قبل. كما أن هذا اإلعداد مكن الفالحني من إدخال أنواع جديدة من املزروعات، ، تكن 

 عروفة ابملنطقة كالقطن والشمندر السكري.م
وما يالحظ كذلك أن اتساع األراضي الزراعية بتساوت العليا، كان على حساب جماالت بورية ، تكن 
مستغلة. هذا األمر ابلرغم من إجيابياته، إال أن له سلبيات كثرية لعل أمهها ارتفاع الضغط على مياه السقي، 

ى مزروعات حتتاج كميات مهمة من املاء، كاخلضروات والبطيخ. علما أن أغلب خاصة عند اعتماد الفالحني عل
 الفالحني ال زالوا يعتمدون التقنيات التقليدية يف السقي، وهي تقنيات مبذرة للماء بشكل كبري.

 مرحلة تبين خمطط املغرب األخضر.3
حي، حتت اسم خمطط املغرب ، تبنت احلكومة املغربية إسرتاتيجية مشولية للقطاع الفال2008يف أبريل 

إىل  10األخضر، الغاية منها االستغالل الكامل إلمكانيات املغرب الفالحية. وتطمح كذلك ابلنسبة للسنوات 
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مليون منصب شغل إضايف ومكافحة الفقر  1.5القادمة، إىل مضاعفة الناتج الداخلى اخلام الفالحي، وخلق  15
ماليني من القرويني، وكذا  3ثالثة أضعاف املستوى احلايل لفائدة  وحتسني الدخل الفالحي بنسبة ضعفني إىل

مليار درهم ابلنسبة ألهم سالسل اإلنتاج اليت يتمتع فيها املغرب  44إىل  8الزايدة يف قيمة الصادرات من 
 (.14، ص 2018ابمتيازات تنافسية )وكالة التنمية الفالحية، 

قد عرف سهل السراغنة مبا فيه تساوت العليا جمموعة من وكغريها من املناطق الفالحية املستهدفة، ف
املشاريع، حيث أولت مشاريع الدعامة الثانية االهتمام بدعم جمموعة من السالسل اإلنتاجية، وعلى رأسها 

هكتار على صعيد اإلقليم بتكلفة  4500مت إعداد برانمج لغرس مساحة تقدر ب  2012الزيتون. فخالل سنة 
مليون درهم، بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية. وقد استفاد من هذا املشروع أربع  103.6 إمجالية وصلت إىل

مجاعات ترابية تنتمي إىل تساوت العليا: زمران الشرقية، العطاوية، أوالد خلوف، سيدي رحال. ابإلضافة إىل هذا 
كلم إضافية   10الستصالح  كلم، كما مت إبرام صفقة  63فقد هم املشروع أيضا استصالح السواقي على طول 

 (.47، ص 2014مليون درهم )حيب عبد هللا وميدون بدر،  12بتكلفة 
 واخلريطة املوالية توضح لنا امتداد اجملال الزراعي بعد تبين خمطط املغرب األخضر:

 : اجملال الزراعي بتساوت العليا بعد تبين خمطط املغرب األخضر4اخلريطة 

 
 Earth Explorerعلى صور القمر االصطناعي  املصدر: عمل شخصي اعتمادا
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يتضح جليا من خالل اخلريطة، مدى الدور الذي لعبه خمطط املغرب األخضر يف اتساع رقعة اجملال الزراعي. 
خاصة على مستوى غراسة أشجار الزيتون اليت يراهن عليها جمال السراغنة، لتحقيق التنمية احمللية. كما أن هذا 

املنطقة، جتهيز أراضيهم الزراعية ابلسقي املوضعي )السقي ابلتنقيط(. فمن خالل األهداف  املخطط أاتح لفالحي
املسطرة لتثمني مياه الري فقد مت العمل على تغيري نظام الري من األساليب التقليدية املبذرة إىل نظام الري 

إلعاانت لتجهيز الضيعات املوضعي، وقد ركزت الدولة على هذا اهلدف بشكل رئيسي مما جعلها ترفع نسبة ا
اهلكتارات(. وابلتايل فاالقتصاد يف  5ألكثر من  % 80هكتارات و 5ألقل من  % 100بنظام الري املوضعي )

مياه السقي، مكن من استغالل هذه املياه لري أراض جديدة ، تكن مستغلة من قبل، بسبب قلة نصيب الفالح 
 من مياه السقي.

III. ي بتساوت العلياانعكاسات توسع اجملال الزراع 
رغم اإلجيابيات اليت نتجت عن توسع اجملال الزراعي بتساوت العليا، سواء تعلق األمر ابرتفاع املردودية 
وتوفري حاجيات املنطقة من املواد الفالحية، إضافة إىل حتسن مستوى عيش الساكنة مقارنة ابملاضي. إال أن 

 كذلك، وميكننا تلخيصها فيما يلي:امتداد اجملال الزراعي كانت له انعكاسات سلبية  
 .الضغط على املوارد الطبيعية1

بشكل كبري يف انتقال املنطقة من جمال يعتمد على  اإلعداد اهلدروفالحي الذي عرفته منطقة الدراسة،سامه
ية  الرعي وبعض األنشطة الفالحية احملدودة، إىل جمال يعرف انتشار أنشطة فالحية مهمة، تطلبت تعبئة موارد مائ

 كبرية من أجل مواكبة خمتلف التحوالت اليت عرفها القطاع الفالحي ابملنطقة.
وقد أدى تركز األنشطة الفالحية بتساوت العليا، إىل تزايد الساكنة يف السنوات األخرية، مما زاد من حدة 

 الضغط على خمتلف املوارد الطبيعية ابملنطقة خاصة املياه والرتبة.
 غرب األخضر كان من أهم أهدافه احلفاظ على املوارد الطبيعية من أجل فالحة مستدامة،وابلرغم من أن خمطط امل

من خالل اللجوء اللجوء إىل تقنيات أكثر حفاظا على املاء، وإطالق برانمج وطين القتصاد مياه السقي. إال أن 
 التايل: تساوت العليا ال زالت تعتمد على تقنيات ري مبذرة للمياه، وهو ما يلخصه املبيان

 
 
 
 
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

294 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : طرق السقي املعتمدة بتساوت العليا1املبيان 

 
 2020املصدر: العمل امليداين 

( يعتمدون على السقي التقليدي، إما %66نستشف من خالل املبيان أعاله أن معظم فالحي املنطقة )
نسبة األمالح ابلرتبة. أما  وهي طرق معروفة بتبذيرها للمياه، وأيضا ابلرفع منمن خالل الغمر أو ما يعرف ابلربطة.

من الفالحني فيعتمدون على السقي املوضعي، حيث استفاد معظمهم من متويل الدولة يف إطار تنزيل  22%
 بني السقي ابلتنقيط والسقي التقليدي.( %12) خمطط املغرب األخضر. بينما تزاوج النسبة املتبقية من الفالحني

 .تلوث املوارد املائية2
اهليدروفالحي الذي شهدته تساوت العليا، إىل تبين منط إنتاج فالحي عصري، يتطلب كل  ساهم اإلعداد

مقومات التحديث الفالحي األمر الذي جعل الفالح احمللي، يرى يف استعمال األمسدة واملخصبات العضوية 
ة سامهت يف بروز جمموعة والكيماوية، أمرا ال غىن عنه من أجل الرفع من اإلنتاجية واملردودية، إال أن هذه الوضعي

من النتائج السلبية على املوارد املائية السطحية واجلوفية، إذ تشري خمتلف دراسات وكالة احلوض املائي أم الربيع، أن 
، كما هو الشأن ابلنسبة  (50mg/l)معدل تركز النثرات ابلفرشة املائية يفوق يف بعض املناطق املعدل املسموح به

وت العليا. وابلتايل فقد أصبحت وضعية املوارد املائية ابلدائرة السقوية تساوت العليا اليت للدائرة السقوية تسا
تشكل مركز ثقل اقتصادي وسكاين ابملنطقة، مهددة بتلوث حقيقي قد يتعدى املوارد املائية، ليشمل األتربة وابقي 

، ص 2019لي )راحت هللا عبد اجلليل، مكوانت الوسط الطبيعي ...أي الركائز والقواعد األساسية لالقتصاد احمل
186.) 

 واملبيان التايل يربز مدى استخدام األمسدة الكيماوية واملبيدات من طرف فالحي املنطقة:
 

66%
22%

12%

السقي التقليدي

السقي بالتنقيط 

مزدوج
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95%

5%

استعمال االسمدة والمبيدات

تعدم استعمال االسمدة والمبيدا

 : استعمال األمسدة واملبيدات من طرف الفالحني بتساوت العليا2املبيان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020املصدر: العمل امليداين 
يعتمدون على  (%95)يداين، أن جل الفالحني بتساوت العليا نسجل من خالل نتائج البحث امل

االستعمال املكثف للمبيدات واألمسدة الكيماوية. هذه األخرية هلا انعكاسات سلبية على خمتلف مكوانت الوسط 
 الطبيعي، وعلى رأسها املياه اجلوفية.

 .التفاواتت اجملالية3
هكتار، حيث تعتمد على سد موالي يوسف  52.000تغطي الدائرة السقوية لتساوت العليا حوايل 

 لتوفري مياه الري الالزمة. إال أن سياسة اإلعداد اهليدروفالحي الذي عرفته املنطقة، أفرز تباينات جمالية واضحة:
  هكتار مشلته سياسة اإلعداد والتجهيز والتحديث، حيث يعتمد يف سقيه  30.000جمال ميتد على مساحة

اإلمسنتية اليت مت إنشاؤها، لتعويض السواقي الرتابية. كما تسقى بعض األراضي  على جمموعة من القنوات
 اعتمادا على تقنية السقي ابلتنقيط، بعدما مت جتهيزها يف إطار االستفادة من دعم خمطط املغرب األخضر.

  ئية.ومن أهم ال زال يسقى بطرق تقليدية، وهو ما ينعكس على اجملال واملوارد املاهكتار  22.000جمال يغطي
التقنيات اليت يعتمد عليها يف هذا اجملال، جند السقي ابلغمر والسقي ابلربطة. وهي تقنيات تقليدية تبذر بشكل  

 كبري املياه، وترفع من األمالح يف الرتبة.
  جمال بوري ظل مهمشا رغم تشكيله ملعظم الرتاب السرغيين. ومعظم هذا الرتاب رهني ابلتساقطات املطرية رغم

 تها وعدم انتظامها زمنيا.قل
 وتظهر الصورة اجلوية املوالية حدود اجملالني املسقي والبوري بتساوت العليا:
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 اجملال املسقي واجملال البوري بتساوت العليا: 1الصورة 

 
 SASPlanetاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على برانمج 

III. خامتة 
شغل نسبة كبرية من الساكنة، ومتثل مورد الرزق الوحيد تكتسي الفالحة ابإلقليم أمهية ابلغة، نظرا لكوهنا ت

لعدد كبري من األسر والعائالت. ولقد قد جاءت سياستا اإلعداد اهليدروفالحي واملخطط األخضر من خالل 
املخطط اجلهوي جلهة مراكش آسفي كمحاولة لتجاوز الصعوابت، وحماولة إصالح أنظمة التسيري وتغيري الرؤى من 

لقطاع الفالحي ابملنطقة بشكل عام.وابلتايل حتسن اإلنتاج وجودة سالسل اإلنتاج املتعددة، وموازاة أجل الرقي اب
 مع ذلك الرفع من مستوى عيش الساكنة.

 وقد أدت هاتني السياستني على مستوى تساوت العليا إىل:
مر إبعداد األرض أو التجهيز توسع اجملال الزراعي وامتداده تدرجييا ارتباطا ابلتدابري املتخذة، سواء تعلق األ -

 املائي.
رغم أمهية التدابري املتخذة إال أن الفالحني ال زالوا يعتمدون أساليب تقليدية يف الري، مما يساهم يف تبذير  -

 هذه الثروة النادرة هبذا اجملال شبه اجلاف.
املسقية واألراضي البور، أدت تدخالت الدولة بتساوت العليا، إىل خلق نوع من التباين اجملايل بني األراضي  -

 وهو ما جنم عنه إفراغ هذه األخرية من سكاهنا من خالل اهلجرة بنوعيها: الداخلية والدولية.
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افية  واالستشعار عن بعد في اتخاذ القرارات الزراعية  دور نظم املعلومات الجغر
The role of geographic information systems and remote sensing in 

agricultural decision-making  
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 ملخص:
عرفت اجلغرافيا احلديثة تطورات كبرية، ساعدت خمتلف الباحثني على دراسة خمتلف الظواهر اجلغرافية املوجودة يف اجملال 

نيات االستشعار عن بعد، مث مبوضوعية عالية ودقة كبرية، كاعتمادهم على تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية، والصور اجلوية، وتق
 اخلرائط الكارطوغرافية احلديثة املبنية على صور االستشعار عن بعد. 

ويف هذا اإلطار، أصبح القطاع الفالحي وكافة املتدخلني يف تدبريه، يف أمس احلاجة إىل توظيف الوسائل والتقنيات 
على مستوى الكم أو الكيف. وخري مثال على ذلك، مصادر املعلومات  املعلوماتية اجلديدة ملا هلا من أمهية يف توفري املعلومات سواء

املتعلقة بصور االستشعار عن بعد اليت يعتمد عليها املنتجون الفالحيون، نظرا ملا هلذه األخرية من دور كبري يف مساعدة الفالحني 
ن املناسب. على هذا األساس، أتيت هذه الدراسة وابقي الفاعلني على اختاذ قرارات زراعية سليمة وجيدة يف الوقت املناسب واملكا

 .إلبراز إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى مسامهة تقنيات االستشعار عن بعد يف دعم نظم اختاذ القرارات الزراعية لدى الفالحني
 التنمية.  ؛االستشعار عن بعد؛ اختاذ القرار؛ الفالحة؛ استعمال الرتبةالكلمات املفاتيح: 

Abstract : 

The field of modern geography has undergone through great developments and 

technologies that have helped various researchers and actors study countless geographical 

phenomena in the field objectively and accurately. Such a fact can be seen in their reliance on 

geographic information systems, aerial imagery, and remote sensing techniques and modern 

cartographic maps based on remote sensing images. 

In the same vein, the agricultural sector and all those involved in its management are in dire 

need of new information means and technologies because of their importance in providing 

information, whether it comes to quantity or quality. The best example of this is the sources of 

information related to remote sensing images that farmers depend on, given the latter's major role 

in helping farmers and other actors to make sound and good agricultural decisions that intervene at 

the right time and place. On this basis, this study comes to highlight a fundamental problem that 

revolves around the extent to which remote sensing techniques support farmers' agricultural 

decision-making systems. 

Keywords: Remote Sensing; Decision making; Agriculture; Soil Use; Development. 
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 مقدمة
يف بروز إصالحات جديدة ، تتمثل أبرز السمات اليت أصبحت تطبع القطاع الفالحي يف الوقت الراهن

هذا القطاع من بلوغ قاطرة التنمية، ومواجهة حتدايت الواقع وكذا لتثمني اإلمكانيات املتعلقة به.  من أجل متكني
ويف هذا اإلطار أصبحت الفالحة تلعب دورا أساسيا يف اقتصاد خمتلف الدول املتقدمة وكذا الدول السائرة يف 

ي أو اإلنتاج الغذائي للموارد يف الدول طريق النمو، وميكن أن تشكل صناعة انجعة يف الدول ذات االقتصاد القو 
(. فمن جهة يعترب اإلنتاج الغذائي أساسي يف مجيع الدول 26، ص 1986الفقرية )حممد سيد أمحد حنفي، 

مهما كان وزهنا االقتصادي؛ ومن جهة اثنية تعترب النجاعة االقتصادية هي هدف كل املنتجني الفالحيني وكل 
 (.204-203، ص 1989ية. )ألبري ساسون، املسريين لالستغالليات الفالح

ومن هنا حيتاج كل منتج فالحي إىل معلومات الختاذ قرارات سليمة تساعده على التسيري الواضح حملاصيله 
الزراعية وحيازته الفالحية. ولبلوغ هذا اهلدف، يعمل هؤالء املنتجني )نسبة معينة منهم وليس مجيعهم( على 

اتية اجلديدة اليت عرفت تراكما منذ عصر الثورة الكمية، واليت تسمح ابلتخطيط استثمار كل األدوات املعلوم
املعقلن واحملكم لعملياهتم الفالحية مث ملواجهة خمتلف التهديدات اليت من شأهنا أن متس ابإلنتاج الزراعي )عرفان 

رتبطة إبجهاد (، كغزو احلشرات وتقلبات املناخ: خصوصا اجلفاف أو األضرار امل43-42، ص 2006علي، 
 النبااتت اليت ميكن أن تصيب احملصول الزراعي وحىت األرض الزراعية...إخل.

على هذا األساس أصبح مساسرة املوارد األولية ذات املصدر الفالحي الغذائي أو ما يعرف ابملضاربني 
والكيف، من أجل الزراعيني، يف حاجة ماسة إىل معلومات شاملة تتعلق ابإلنتاج الفالحي على مستوى الكم 

تقدير املردودية الفالحية ملختلف املنتوجات وجودهتا الغذائية، حىت يعملوا على حتديد أسعار البيع مبا يرتبط مع 
سوق العرض والطلب، يف إطار ما يعرف بنظم اختاذ القرارات الزراعية اليت عرفت اهتماما كبريا من قبل املدرسة 

( Pred ،1967( و)Wolpert 1964جمموعة من الرواد كر: ) اجلغرافية السلوكية احلديثة على يد
 وغريهم. (2007)حسن املباركي، (2002( مث )حممد األسعد،Bennet ،1967و)

ويف هذا اإلطار، عرفت اجلغرافيا احلديثة تطورات كبرية وتقنيات حديثة ساعدت خمتلف الباحثني والفاعلني 
ة يف اجملال بدقة وموضوعية. كاعتمادهم على تقنيات نظم املعلومات على معاجلة خمتلف الظواهر اجلغرافية املوجود

( واألساليب اجليوديسية 4-3، ص 2003اجلغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد )خالد بن مسلم الرحيلي، 
مث اخلرائط احلديثة املبنية على صور االستشعار  ،(6-4ص -، ص2002املتطورة )مشاعل بنت حممد آل سعود، 

(. ولعل أهم مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها 5-3ص -، ص2007)حممد بن عوض العمري، عن بعد 
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بعض املنتجني الفالحني تلك املتعلقة بصور االستشعار عن بعد والصور اجلوية، نظرا ملا هلذه األخرية من دور كبري 
 الوقت املناسب واملكان املناسب.  يف مساعدة الفالحني وابقي الفاعلني على اختاذ قرارات زراعية جيدة تتدخل يف

 وبصفة عامة فصور االستشعار عن بعد متكن من مراقبة احملاصيل الزراعية حيث يتم يف هذا اإلطار:
 حصر املساحات املزروعة ابحليازات الفالحية، وحتديد مث توقع مقدار احملاصيل الزراعية؛ 
  عات وسالمتها من خمتلف األمراض؛تقدير احلالة العامة للمحاصيل من خالل تتبع صحة املزرو 
 مراقبة تعرض احملاصيل الزراعية للكوارث الطبيعية كالفيضاانت واألعاصري واآلفات واألمراض 

 الزراعية؛ مث وضع سياسات معينة حلفظ املناطق الزراعية وذلك من خالل املراقبة املستمرة؛
 طق الزراعية؛عمل اخلرائط الالزمة لتحديد املنا، و تصنيف أنواع املزروعات 
 .إجناز خرائط تساعد على تدبري القطاع الفالحي 

من هذا املنطلق ارأتينا طرح إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى مسامهة التقنيات اجلغرافية احلديثة 
املتمثلة يف االستشعار عن بعد، يف دعم نظم اختاذ القرارات الزراعية لدى الفالحني؟ وحىت جنيب عن هذا 

 نطرح جمموعة من التساؤالت:اإلشكال سوف 
 ما هو اإلطار املفاهيمي املهيكل ملوضوع دعم نظم اختاذ القرارات الزراعية بواسطة االستشعار عن بعد؟

 أين تتجلى أمهية تقنيات االستشعار عن بعد يف رصد ومراقبة احملاصيل الزراعية؟
 ات؟ وكيف يساهم االستشعار عن بعد يف حتديد كرطوغرافية أنواع املزروع

 وما هي جماالت دعم نظم اختاذ القرارات الزراعية من خالل االستشعار عن بعد؟
I. مقاربة مفاهيمية ملوضوع االستشعار عن بعد ونظم اختاذ القرار 

تعترب إشكالية اختاذ القرار من بني املواضيع احلديثة اليت ظهرت يف الساحة اجلغرافية مبختلف حقوهلا 
املوضوع، يف كونه جيمع بني جمموعة من العناصر األساسية املكونة للمجاالت الرتابية واليت املعرفية، وتربز أمهية هذا 

تظهر بشكل جلي يف الفاعلني سواء أكانوا أفراد أو مجاعات أو جمموعات اجتماعية، إضافة إىل تراكب الرتاب 
جملاالهتم الرتابية وملختلف الظواهر  املكون من جمموعة من الرهاانت املادية والبشرية مث يف متثالت هؤالء الفاعلني

 اجلغرافية اليت يعيشوهنا داخلها.
ويف هذا اإلطار هناك جمموعة من الباحثني السلوكيني الذين تطرقوا إىل هذا املوضوع من زوااي خمتلفة  

رارات داخل الرتاب، ومتعددة، حيث أبرزوا دور الفاعلني ومتثالهتم للظواهر اجلغرافية والتنظيمات اجملالية يف اختاذ الق
وخاصة يف اجملال الزراعي. ومن هنا يظهر أن اجلغرافيا قد أنشأت قاعدة من املعطيات اخلاصة ابختاذ القرارات 
الزراعية، من خالل حصيلة من الدراسات أجنزها جمموعة من الباحثني املنتمني ابألساس إىل املدرسة السلوكية. غري 
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وتطورت تقنيات جديدة يف اجلغرافيا: من قبيل نظم املعلومات اجلغرافية أنه خالل سنوات قليلة مضت، ظهرت 
والصور اجلوية مث تقنيات االستشعار عن بعد، حيث حاول هؤالء الباحثون دمج هذه التقنيات يف خمتلف 

ومني دراساهتم املتعلقة إبشكاليات اختاذ القرار. بناًء على ما سبق، سنحاول من خالل هذه الفقرة اإلحاطة مبفه
 مركزيني مها اختاذ القرار واالستشعار عن بعد.

 مفهوم اختاذ القرار .1
تتعدد املقارابت والتعاريف املرتبطة مبفهوم اختاذ القرار، ما حال دون التوصل إىل تعريف موحد ودقيق ميكن 

رتاتيجيات اليت تعميمه وتداوله يف خمتلف التخصصات واحلقول املعرفية، غري أهنا تلتقي يف كونه جمموعة من االس
 متكن خمتلف الفاعلني من التدبري اجليد جملاالهتم الرتابية. ومن أبرز هذه التعاريف، نذكر ما يلي:

يعرف حممد األسعد القرار "بكونه تدبري يتخذ قصد إجناز فعل معني. ويتم مبوجبه حتديد االختيارات سواء 
ايل يبدأ بتحديد األهداف نتيجة ملثريات معينة، بشكل واع أو بشكل غري واع. وختضع القرارات ملسلسل احتم

حتدد نوعية املعلومات اليت يكوهنا الفرد واليت متكنه من اختيار نوعية القرار. وال ميكن عزل القرارات يف األنظمة 
 ثقايف، إذ يتخذ الفالح قراراته بناًء على تفاعل العوامل اإليكولوجية ابلنسق–زراعية، عن حميطها اإليكو–الرعي

(. من 6، ص 2006الثقايف من أجل حتقيق غاايت حمددة، جوهرها البحث عن االنتظام والتكيف" )األسعد،
خالل هذا التعريف يظهر على أنه ركز على جانب اإليكولوجيا الثقافية اخلاصة ابجملال الفالحي، وأشار إىل أهنا 

 (.40، ص 2012قايف )حممد األسعد،تعترب اإلطار الفكري املالئم إلدراك قرارات الفالح يف حميطه الث
من جهة أخرى، غالبا ما ينظر إىل القرار كرد فعل منعزل ملتخذ القرار من أجل ممارسة اختياره ابألنظمة 

( أبن "اختاذ قرار هو Royزراعية من بني جمموعة من االختيارات يف وقت حمدد. ويف هذا اإلطار يقول )-الرعي
اعد متخذ القرار للوصول إىل أهداف حمددة وفق معيار يرتبط بنتائج غري قبل كل شيء اسرتاتيجية حمكمة تس

 ,ROY.B, 2000)معقدة وتتميز ابلدقة، وهذا النهج سيمكن صاحب القرار من تقييم كل اختياراته" 
p:21). 

من خالل هذا التعريف، يتضح أن اعتماد منوذج املعيار الواحد من طرف الفالح ال يعين تلقائيا أنه هو 
زراعية، واملهم أن هلذا املعيار دور كبري يف املساعدة على اختاذ -عيار الوحيد املوجود يف واقع األنظمة الرعيامل

 القرارات املنطقية وهنج االسرتاتيجيات املناسبة اليت متكن اجملتمع الفالحي وخمتلف الفاعلني من تدبري جيد للرتاب.
اختاذ القرار على أنه "العملية  (CRETENET)وميشيل كريتين  (JALLAS) كما يعرف جاالس

اليت تعتمد على مناذج ذات شرح واضح لكن ليست ابلضرورة ذات طابع رمسي، وتساعد يف اإلجابة على خمتلف 
األسئلة اليت يطرحها الفاعلون داخل أنظمتهم الرتابية، من خالل آليات تشجع على السلوك اإلجيايب يف اختيار 
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 ,JALLAS Eric et CRETENET Michel, 2002)اختاذ القرار" أفضل البدائل ضمن عملية 
p:3) . 

من هنا يظهر أن صياغة اإلشكال املتعلق ابختاذ القرار ال ميكن أن ينتج بشكل مستقل عن العالقة بني 
، وابلتايل فتصور ومتثالت هذا الفرد تتداخل بشكل مباشر مع هذا الواقع والتحوالت اليت ترتبط به هالفرد وواقع

(ROY.B, 1992, p:498). 
 Michel( وميشيل ليسولت )Jacque Lévyعلى سياق آخر؛ يعرف كل من جاك ليفي )

Lussaultقراراته ليعدهلا عند احلاجة وابلكيفية  ( القرار أبنه: "عملية متحركة وعلى املرء أن يراقب ويتابع نتائج
ت وحتليلها ومعاجلتها بطريقة علمية، األمر الذي يؤدي تنبثق من مجع املعلوما كما أن عملية اختاذ القرار  .املطلوبة

احلساابت عند  البدائل املمكنة للحل، كما أن اختاذ أحد البدائل يتطلب غالبا أخذ احلس البشري يف إىل اختيار
يعتمد على التقدير السليم كما يعتمد على  تفحص أفضلية ما يرتتب على بديل ما من نتائج، فاختاذ القرار الناجح

 .(Lévy Jacque et Lussault Michel, 2003, p:226-227)املعلومات املوثوقة" 
 زراعي أبنه: -بناًء على ما سبق جنمل، فنعرف اختاذ القرار الرعي

"عملية أو اسرتاتيجية االختيار الرشيد من بني البدائل املتاحة لتحقيق أهداف معينة، وبعبارة أخرى هو 
زراعية ينهجه متخذ القرار عرب اختيار أمثل لبديل واحد من بني بديلني حمتملني  -يتدبري اسرتاتيجي لألنظمة الرع

 أو أكثر، هتدف لتحقيق أهداف حمددة جوهرها البحث عن االنتظام والتكيف داخل احليازات الفالحية". 
 حيمل مسلسل اختاذ القرار عدة دالالت ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

  التفكري والفعل، ألنه كاجلسر الذي يعرب بنا إىل الفعل أو القرار احلقيقي. الوسيط بنييعترب القرار مبثابة 
  أن اختاذ القرار يتم من خالل اتباع خطوات اسرتاتيجية متتابعة، تشكل أسلواًب منطقيًا يف الوصول إىل

 احلل أو البديل األمثل.
 رنتها وفق قواعد ومقاييس حمددة.أن ألي مشكلة عامة حلوالً بديلة جيب حتديدها وحتليلها ومقا 
  أن طريقة اكتشاف البدائل، وحتديد قواعد االختيار، واختيار احلل األمثل، تعتمد مجيعها على هدف أو

 (.42، ص 2018أهداف ميكن حتقيقها، وعلى معيار رئيسي لقياس مدى فعالية القرار. )ايسني ارميل، 
طار تفاعلي يشمل عدة عناصر )تلخص ما سبق( ميكن وختاما يظهر أن مسلسل اختاذ القرار يدور يف إ

 إمجاهلا يف اخلطاطة التالية:
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 :         العمليات التفاعلية ملسلسل اختاذ القرار1خطاطة رقم 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 (43، ص 2018املصدر: )ايسني ارميل،                          
 مفهوم االستشعار عن بعد .2

شهد مفهوم االستشعار عن بعد تطورا مستمرا واكب توسع وانتشار استعماالته، ويف هذا اإلطار، حاول 
جمموعة من الباحثني مقاربة مفهوم االستشعار عن بعد من زوااي متعددة، ختتلف ابختالف ختصصاهتم وخلفياهتم 

 حد وموحد هلذا املفهوم. العلمية، ما حال دون وضع تعريف وا
( يف كتابه "معجم اجلغرافيا حول جيوسياسية املشاهد" LACOSTE Yvesيعرف إيف الكوست )

االستشعار عن بعد أبنه: "جمموعة من التقنيات املستخدمة يف مجع املعطيات واملعلومات واليت ترتبط ارتباطاً 
واهتا الدفينة بواسطة األقمار الصناعية، اليت أطلقها عضواًي بدراسة ومالحظة سطح األرض، وحميطها احليوي، وثر 

اإلنسان لتدور حول الكرة األرضية، على ارتفاعات خمتلفة، وتستشعر األرض طبقًا لألجهزة اليت حتملها. ويتم 
استخدام االستشعار ابلتصوير على ارتفاعات عالية، يف الطائرات واألقمار الصناعية. وترتكز أمهية االستشعار عن 

عد يف استكشاف املوارد ورصدها وتسجيلها، من ماء، ومعادن، وغطاء نبايت، وتربة، وما حتت الرتبة، وتسجيل ب
التغريات اليت تطرأ على هذه املوارد، سواء كان هذا التغري انجتاً عن اإلنسان أو عن الطبيعة. ويكون اهلدف بطبيعة 

لتأثري السليب، مثل اجلفاف والفيضاانت، والتصحر، وآتكل احلال هو التنبؤ ابلتغريات، خاصة تلك التغريات ذات ا
الشواطئ، والتلوث مبختلف أنواعه، واكتشاف موارد جديدة واستغالهلا، وإعطاء املؤشرات لتخطيط حركة 

وحسب هذا التعريف يظهر أن لالستشعار عن بعد  (LACOSTE Yves, 2007, p:374)العمران".  
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ألصحاب القرار والسلطات العمومية حيث ميكن استخدام هذه املعلومات يف  دور كبري يف العمليات التخطيطية
خمتلف الربامج واملشاريع البيئية، مثل إنشاء السدود، وحفر القنوات، وإنشاء البحريات الصناعية، أو جتفيف 

ثرياهتا بعيدة البحريات الطبيعية، واستغالل املناجم، كما ميكن أن تدرس يف ضوء تكاملها مع البيئة احمليطة وأت
 املدى، إضافة إىل إمكانية متابعتها حبيث تعاجل آاثرها يف إطار هذه الصورة املتكاملة.

من جهة أخرى من أجل التعمق يف معرفتنا عن الكرة األرضية، كان ال بد من احلصول على معلومات 
كان ال بد من إجياد وسائل   أكثر مشولية وأكثر دقة عنها وعن بعض الظواهر اليت حتدث عليها. وحىت يتم ذلك

للرصد واملراقبة عن بعد وخاصة من الفضاء ألماكن على سطح الكرة األرضية يصعب الوصول إليها. وموضوع 
املراقبة من الفضاء أو موضوع التحسس عن بعد أو االستكشافات عن بعد أو إمكانية احلصول على معلومات 

 (Curran, 1985)ويف هذا اإلطار يعرف كريان  .عن شيء دون االتصال به هو االستشعار عن بعد"
االستشعار عن بعد أبنه علم وفن وتقنية احلصول على معلومات عن جسم أو ظاهرة ما من مسافات أو ارتفاعات 
خمتلفة ابستخدام أجهزة حتسس واستشعار متنوعة ودقيقة تكون حممولة يف الطائرات أو األقمار الصناعية أو 

ويف بعض احلاالت تكون حممولة داخل املركبات أو حوامل أرضية. أما ابلنسبة لكيفية احلصول املركبات الفضائية، 
على هذه املعلومات، فيتم عن طريق استخدام املوجات الكهرومغناطيسية املنعكسة أو املنبعثة من األجسام 

على األقمار الصناعية أو األرضية أو من اجلو أو مياه البحار واحمليطات بينما تكون أجهزة التقاط املوجات 
   (.120-119، ص: 2012الطائرات أو البالوانت. )علي فاحل ومجال شعوان، 

أبن اهلدف األول لالستشعار عن بعد هو متكني  ،من جهة أخرى يشري املركز الكندي لالستشعار عن بعد
ا بشكل فعال، فهي وسيلة أسرع اهليئات املسؤولة عن التخطيط يف دولة ما من إدارة مواردها الطبيعية واستخدامه

وأدق وأقل تكلفة من األساليب التقليدية املعتمدة حالياً، فاالستشعار عن بعد ميكن من مجع املعلومات وحتليلها 
وتصنيفها، وتقدمي اخلدمات الضرورية ملستخدم هذه املعلومات، مبا يف ذلك إعداد ملفات للصور، كصور األقمار 

ر اجلوية، والصور املرئية لتدبري األخطار الطبيعية، وتقدمي املساعدات املمكنة لالستخدام الصناعية املختلفة، والصو 
 .(Centre Canadien de Télédétection, 2007, p:5-6)األمثل للموارد االقتصادية 

يعرف كل من علي فاحل ومجال شعوان االستشعار عن بعد بكونه جمموعة من الطرق اليت تستخدم جلمع 
ت عن األجسام والظواهر األرضية دون مالمستها، وذلك من مسافات قد تكون قريبة أو بعيدة. كما أهنا املعلوما

علم يهتم بتصوير خمتلف الظواهر اجلغرافية من منصات جوية أو فضائية، ابستخدام أجهزة تسجيل اإلشعاعات 
مار صناعية على هيئة رقمية )علي الكهرومغناطيسية املنعكسة من خمتلف األجسام أو الظواهر لتعطي أو صور أق

 (.120-119، ص: 2012فاحل ومجال شعوان، 
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وعلى العموم، فلصور االستشعار عن بعد أمهية خاصة يف الدراسات اجلغرافية، ألهنا متثل سجال مرئيا 
جعلت خالل الفرتة الزمنية اليت التقطت فيها، وهذه اخلاصية   للخصائص اجملالية للمنطقة اليت تغطيها الصورة

استخدام صور االستشعار عن بعد واسع االنتشار يف البحث اجلغرايف، ألهنا متكن من دراسة الظواهر اجلغرافية من 
حيث مراقبتها وتتبع تطورها والتغريات اليت تطرأ عليها ) منوها أو تراجعها واجتاهات ومعدالت النمو والرتاجع(، 

ملكانية بينها حىت يف املناطق النائية، أو اليت يصعب الوصول إليها. وإعداد خرائط دقيقة تبني توزيعها والعالقات ا
وقد كان ملا يعرف ابالجتاه الكمي يف اجلغرافيا دور رئيسي يف تنوع استخدام االستشعار عن بعد كمصدر من 

  .مصادر البياانت واملعلومات اليت تستخدم يف بناء النماذج واختيار الفرضيات اجملالية
II. الستشعار عن بعد يف دعم نظم اختاذ القرارات الزراعيةدور تقنيات ا 

يعد جمال جغرافية الزراعة من أكثر اجملاالت إستفادة من تقنيات االستشعار عن بعد، إذ تطبق هذه 
التقنيات بفعالية ودقة يف دراسة الغطاء النبايت، وتصنيفه، واستخدامات األراضي، وتتبع احملاصيل، والتنبؤ بصحتها، 

يتها، وابألمراض اليت تصيبها. ومع توافر الصور يف فرتات متتابعة عن منو احملصول الزراعي يف املوسم وإبنتاج
الكارطوغرافية اخلاصة  اخلرائطالزراعي الواحد ولسنوات عديدة ميكن اعتماد هذه الصور يف إنتاج جمموعة من 

حصائيات اإلنتاجية الرمسية )عبد الفتاح صديق، بتقدير مردودية احملاصيل الزراعية وجبودة إنتاجيتها مع ربطها ابإل
 (.157-155ص: -، ص2007

االستشعار عن بعد ابلشمولية اليت تعترب عامال هاما يساعد يف اكتشاف  ويف هذا اإلطار، تتميز صور
كن التمييز بني حيث مي التعددية الطيفية اليت جتعل متييز احملاصيل داخل احليازات الفالحية ممكناً وابلتكرارية الزمنية،

واعتمادا على هذه البياانت واملعطيات، ميكن اختاذ  مواعيد زراعتها ومراحل منوها. احملاصيل املختلفة استنادًا إىل
اخلطط والتدخالت  القرارات و اإلجراءات الوقائية أو العالجية للمزروعات يف الوقت املناسب، وابلتايل رسم

االقتصادي األمثل  معلومات دقيقة وواقعية من أجل احلصول على املردوداألساسية لتسويقها وذلك بناًء على 
واالقتصاد الوطين وحتقيق التكامل  احمللية الذي حيقق الربح األعلى والذي يساعد على دعم خمططات التنمية

 االقتصادي بني الدول. 
 رصد ومراقبة صحة احملاصيل الزراعية بتقنيات االستشعار عن بعد .1

 اصيل الزراعية وتقييم األضراررصد صحة احمل  .1.1
ميكن رصد صحة احملاصيل الزراعية وتقييم األضرار ابإلضافة إىل الكشف املبكر عن اإلصاابت ابألمراض 
من حتقيق أقصى قدر من اجلودة للمنتجات الزراعية، ويف هذا اإلطار توجد عوامل خمتلفة يف البيئة الطبيعية تؤثر يف 

ري هذه الظروف يؤثر على احملصول الزراعي بشكل أو آبخر مما يوقع النبات حتت ما منو النبااتت بشكل عام، وتغ
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. هذا إضافة إىل أتثر احملصول الزراعي مبجموعة من العوامل األخرى كشح 1“ابجلهد أو ابلضغط البيئي”يسمى 
 ؤثرة.املياه واحلشرات واألعشاب والفطرايت أو اإلصابة مبختلف األمراض، وغريها من العوامل امل

وعموما، فكل هذا يتطلب كشفاً مبكراً لتمكني الفالحني من معاجلة حماصيلهم الزراعية وإصالح األضرار 
النامجة عنها، حيث ميكن للفالح اعتماد تطبيقات عديدة لالستشعار عن بعد، وابلتايل فالكشف املبكر 

ستعمال أنظمة متعددة لالستشعار، إلصاابت املزروعات ولغارات احلشرات على املناطق الزراعية من خالل ا
سيخفض بدون شك من اخلسائر الناجتة عن ذلك، وسوف يتيح فرصة التدخل السليم يف إجياد احلل املناسب 

كما ال تتطلب هذه العملية سوى احلصول على صور   ،والقرار األمثل كي يطبق بشكل أسرع وبفاعلية كبرية
مرتني يف األسبوع، ويتم تسليمها للفالح بسرعة، وعادة ما تكون يف االستشعار عن بعد على األقل مرة واحدة أو 

 حدود يومني. 
إضافة إىل ما سبق، فاملزروعات ال تنمو يف كل املناطق بصورة متشاهبة، مما يؤدي إىل تغيريات كبرية يف 

صور يف الرتبة )أي اإلنتاج الزراعي داخل نفس احليازة الفالحية. هذه االختالفات يف النمو قد تكون انمجة عن ق
افتقارها إىل املواد العضوية أو املعدنية الضرورية لنمو احملاصيل الزراعية(، أو متلح الرتبة نتيجة السقي املكثف 

(Centre Canadien de Télédétection, 2007, p:183-184)،  أو غريها من أشكال
 اإلجهاد. 

املشارات واحليازات األقل إنتاجية للعمل على من التعرف على كل  2يسمح االستشعار عن بعد للفالحني
اختاذ القرارات املناسبة لتصحيح الوضعية السلبية: كإدخال األمسدة، واملبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب يف 
األماكن اليت حتتاج إليها داخل احليازات الفالحية، لتحسني إنتاجية األراضي، وهذه القرارات تتيح للفالحني احلد 

فقات الزائدة واألثر البيئي السليب لتدخالهتم. والقاعدة املتبعة عادة ملنع إصابة النبااتت، أو خلفض ختريب من الن
احملاصيل اليت تنتقيها احلشرات الضارة، هي رش احملاصيل دوراي، عدة مرات خالل املوسم الفالحي، غري أنه 

قول املصابة عن احلقول السليمة، يتمكن الفالح بواسطة تقنيات االستشعار عن بعد القادرة على كشف ومتييز احل

                                                           

ات أو استجاابت على ميكن تعريف اجلهد البيئي على أنه: "االحنراف من احلاالت املثلى للحياة والذي يؤدى إىل ظهور تغري  -1
  مستوى مجيع العمليات احليوية للكائن احلي. أي أن النبات يقع يف ظروف بيئية غري مالئمة لنموه وهي ما يعرف بعوامل اإلجهاد".

ال يتعلق األمر بصغار الفالحني، بل يهم كبار الفالحني والشركات املتعددة اجلنسيات احلاصلني على التكوينات الالزمة اليت  -2
متكنهم من التعامل اجليد والتحكم يف أدوات االستشعار عن بعد، إضافة إىل توفرهم على اإلمكانيات املادية الالزمة لتوفري هذه 

 التقنيات طيلة املوسم الفالحي.
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من جتنب رش املبيدات غري الضرورية يف املناطق ذات الزراعات السليمة والكثيفة، وذلك بتحديد احلقول غري 
 املصابة والتدخل فقط يف املناطق املصابة. 

 مميزات االستشعار عن بعد يف تقييم صحة احملاصيل وتقييم األضرار 2.1
تشعار عن بعد من تقدير حالة احملاصيل العامة ومراقبة تعرضها للكوارث الطبيعية  * ميكن االس

 كالفيضاانت واألعاصري.
* تقدير النقص يف املياه أو اجلفاف الذي قد تتعرض له املزروعات طيلة املوسم الفالحي وخاصة خالل 

جهاد املائي للحيازات الفالحية املرحلة األوىل للنمو، حيث متكن صور االستشعار عن بعد من كشف درجة اإل
 .1بدقة عالية، وهذا ما توضحه الصورة رقم 

 2009: درجة اإلجهاد املائي حليازة فالحية جبنوب فرنسا سنة 1الصورة رقم 

 
Source : (Astrium GEO-Information Services- France) 

ظروف املناخية، كما يكشف * يساعد االستشعار عن بعد يف حتديد املناطق اليت تضررت من جراء ال
 بشكل دقيق املزروعات املريضة وخاصة اليت تضررت من احلشرات والفطرايت أو اإلصابة ابألعشاب الضارة.

* تسمح التطورات األخرية يف نظم املعلومات اجلغرافية، للقطاعات احلكومية الوصية وللشركات العاملية 
من احلصول على صور وخرائط  الفالحنيإضافة إىل بعض كبار  املتعددة اجلنسيات املرتبطة ابجملال القالحي،

 خاصة ابحليازات، ما يساعدهم يف اختاذ القرارات يف الوقت املناسب لتدبري احملاصيل الزراعية من كافة األخطار.
* ميلك االستشعار عن بعد الكثري من الصفات اجليدة اليت متكن من رصد صحة احملاصيل وتقييم 

قطات البصرية هلا ميزة القدرة ليس فقط عن كشف اإلشعاع املرئي، ولكن يتعداها ليكشف عن األضرار. فالال
األشعة حتت احلمراء واليت هي حساسة للغاية يف معرفة صحة املزروعات. وابلتايل فالصور اليت ميكن احلصول 

يف قياس فعالية العالج  عليها طوال املوسم الفالحي، ال متكن فقط من الكشف عن املشاكل، ولكن تساعد أيضا
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وجناعته. وهذا ما توضحه الصورة التالية؛ حيث يتبني أن احملاصيل الزراعية اليت تظهر ابللون األمحر تعرضت 
لإلصابة أو لإلتالف وال بد من التدخل السريع بقرارات انجعة ملعاجلتها وحىت ال تنتقل العدوى إىل ابقي احملصول 

 الذي يظهر ابللون األخضر.
احملصول الزراعي واألضرار اليت حلقت إبحدى احليازات الفالحية  : دقة االستشعار عن بعد يف رصد صحة2ورة رقم الص

  2008بفرنسا سنة 

 
Source : (Anne Blondlot et Henri Douche, 2008, p 66) 

 أمهية املعلومات اليت يقدمها االستشعار عن بعد يف تقييم صحة احملاصيل وتقييم األضرار: 3.1
تتضح صحة احملاصيل الزراعية من خالل الكلوروفيل أو املادة اليت تنتج اللون األخضر ملعظم النبااتت، 
فكلما كانت صحتها جيدة كلما كانت كمية الكلوروفيل كبرية، والعكس صحيح. ويف هذا اإلطار تعكس 

لكون الكلوروفيل ميتصها، ولكن  النبااتت ذات الصحة اجليدة القليل فقط من اإلشعاعات الزرقاء واحلمراء نظرا 
 كثريا ما تعكس األشعة حتت احلمراء واخلضراء.

ويف هذا اإلطار، إن احملاصيل اليت تعرضت للتلف أو اإلجهاد، ال حتتوي على كمية كبرية من الكلوروفيل 
ن كمية األشعة مما يؤدي إىل تغيريات يف بنيتها الداخلية، وابلتايل فاخنفاض كمية الكلوروفيل يقابله اخنفاض م
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اخلضراء املنعكسة، يف حني أن التغريات يف البنية الداخلية للنبااتت تقلل من كمية األشعة القريبة من حتت احلمراء 
 .(DECHAYES .M et MAUREL .P, 1990, p 16)املنعكسة 

ل هذه التخفيضات تسمح ابلكشف املبكر عن اإلجهاد واإلتالف يف احملاصيل. وهذا ما يظهر من خال
 الشكل التايل:

 : دور كمية الكلوروفيل يف الكشف املبكر عن اإلجهاد واإلتالف يف احملاصيل الزراعية3الصورة رقم 

 
 املصدر: )جمهود شخصي(                                                              

 NDVIامل اليت تؤثر يف قيمة تعترب مرحلة منو املزروعات وصحتها خالل املوسم الفالحي من أهم العو 
ومن  .(DECHAYES .M et MAUREL .P, 1990, p 16))تطبيع تفاضلية الغطاء النبايت( 

أبرز األمثلة على ذلك، نذكر الفرق بني احملاصيل املسقية وغري املسقية. فاحملاصيل املسقية تكون خضراء اللون 
لصورة فهي اليت متثل املراعي اجلافة القليلة النبات ما يربز على صور االستشعار عن بعد، أما اجملاالت املظلمة يف ا
 أهنا غري مسقية، وهذا ما يظهر من خالل الصور التالية. 
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 : دور االستشعار عن بعد يف التمييز بني احملاصيل املسقية وغري املسقية4الصورة رقم 
 

 
 
 
 
 
 

Source: (Centre Canadien de Télédétection, 2007, p:160) 
من هنا يتبني أن كشف األضرار ورصد صحة احملاصيل يتطلب بياانت عالية الدقة ومتعددة األطياف، 
وتسليمها يف أقصر وقت ممكن بعد احلصول على املعلومات للفالحني هو العامل األهم يف اختاذ القرار، وكل 

تدبري األضرار خالل الوقت صورة تعود ألسبوعني مثال ليست مفيدة للفالحني ولن تساعدهم يف مراقبة و 
املناسب، وابلتايل فالصور احملصل عليها بواسطة أقمار االستشعار عن بعد ستكون أكثر فائدة إذا مت احلصول 

 عليها يف أوقات حمددة خالل املوسم الفالحي ويف فرتات متقاربة من منو املزروعات.
III. شعار عن بعدكرطوغرافية أنواع املزروعات من خالل استخدام تقنيات االست 

تكتسي كرطوغرافية أنواع املزروعات من خالل استخدام تقنيات االستشعار عن بعد أمهية قصوى يف دعم 
األساسية من طرف جمموعة  املرزوعاتنظم اختاذ القرارات وتدبري القطاع الفالحي. وعليه يتم حتديد ورسم خرائط 

لية، والوزارات املشرفة على تدبري القطاع، وشركات التأمني من الفاعلني يف جمال الفالحة كالوكاالت الفالحية الدو 
 .(Centre de Télédétection, 2007, p:181-182)واللجن الزراعية اجلهوية وغريها 

فمن بني الوسائل التقليدية اليت كانت تستعمل للحصول على هذه املعلومات جند التحديد واملسح 
د شجع بتوحيد هذه اإلجراءات، مما أاتح وضع اسرتاتيجيات األرضي؛ بيد أن استخدام االستشعار عن بع

مشرتكة جلمع البياانت واستخالص املعلومات، وخاصة ابلنسبة للوكاالت والوزارات الفالحية والشركات املتعددة 
 (.29-28، ص 2007اجلنسيات )حممد بن عوض العمري، 

 ات االستشعار عن بعدأنواع اخلرائط واألعمال الكرطوغرافية املنتجة بواسطة تقني  .1
تتعدد األعمال الكرطوغرافية للمجال الفالحي املنتجة بواسطة تقنيات االستشعار عن بعد، وجتب 

 اإلشارة إىل أن هذه اخلرائط أصبحت تلعب دورا مهما يف اختيار الفالحني لقراراهتم الزراعية، ومن أبرزها نذكر:
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 :ليت تعتمد على الصور الفضائية اليت مت التقاطها وميكن تصنيفها ضمن الواثئق ا اخلرائط الفضائية
بواسطة األقمار االصطناعية، كخلفية هلا. كما ميكن هلا أن تكون متعددة األطياف، أو حساسة جلميع ألوان 

  الطيف املرئية أو مزجيا منها.
 :لتقدم وتعترب كتطبيق عملي لتقنيات رسم اخلرائط اآللية؛ حيث يساهم كل من ا اخلرائط املوضوعية

الذي تشهده تقنيات املعاجلة الرقمية للصور، إضافة إىل تطور طرق استغالل الصور اجلوية يف توسيع تشكيلة 
التطبيقات يف جمال االستشعار عن بعد وذلك فيما خيص اخلرائط املوضوعية، وخنص ابلذكر على سبيل املثال 

 ئط استعمال الرتبة وتربية املواشي عرب العا،.اخلرائط اخلاصة ابستغالل األراضي الفالحية أو ما يسمى خبرا
 :تسمى أيضا خبرائط التفسري غري املراقبة، ويتم احلصول عليها انطالقا  املثال الرقمي اجملسم للميدان

من قواعد املعطيات اجملمعة وتبعا ملعاجلة الصور اليت سامهت يف احلصول على منتوجات فرعية، وجتسد هذه األمثلة 
 (172، ص: 2007ل احملصول الزراعي بدءاً من زراعة احملصول إىل حصده. )عبد الفتاح صديق، الرقمية مسلس

 فوائد خرائط االستشعار عن بعد .2
 ميكن إمجال فوائد خرائط االستشعار عن بعد املعدة لتدبري القطاع الفالحي يف النقاط التالية:

  يطة الفالحية، مع العمل على ضمان التوظيف األمثل لألراضي الفالحية من خالل اعتماد اخلر
 إدراج عنصر التغريات املناخية عند إجناز عملية حتيني اخلرائط؛

 حتديد خرائط التوزيع اجلغرايف للمزروعات داخل جمال معني حسب األنواع؛ 
 بوغرايف؛و حتديد خرائط معرفة اإلمكانيات الزراعية من تربة ومياه واالنبساط الط 
 حي حسب نوع املناخ السائد واالستغالل األمثل للمياه املخزونة يف خرائط التنبؤ ابملردود الفال

األرض، حيث يتم ضبط الكميات املستهلكة وكمية التبخر يف كل مرحلة من مراحل الفرتة اإلنباتية للمزروعات 
 بداية من مرحلة النمو وصوال إىل النضج، وذلك بفعل معاجلة الصور الفضائية؛

  منطقة على حدة والتعرف على املساحات املزروعة بدقة؛نشر اخلرائط الفالحية لكل 
 متكننا هذه اخلرائط من تلبية معظم حاجيات املستعملني للواثئق اخلرائطية اخلام للمجال الفالحي؛ 
 إجناز خرائط جلرد أنواع املزروعات املمارسة يف كل منطقة وابقرتاح أهم الدورات الزراعية؛ 
 يد وحساب مساحة املزروعات، وهي واحدة من بني األنشطة اليت رسم خرائط إنتاج الرتبة؛ مث حتد

 تستفيد أكثر من اخلرائط الزراعية.
  متكني خمتلف الفاعلني يف تدبري القطاع الفالحي من وضع الربامج واملشاريع الزراعية، إضافة إىل

 مساعدة الفالحني يف اختيارهم ألشكال القرارات املناسبة خالل املوسم الفالحي.
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IV. نظم اختاذ القرارات الزراعية لدى الفالحني بواسطة تقنيات االستشعار عن بعد دعم 
حقق استخدام االستشعار عن بعد جناحا كبريا يف مجيع أحناء العا،، وخاصة يف التطبيقات اخلاصة مبراقبة 

لتقليص من الكلفة، احليازات الفالحية ومنو احملاصيل املزروعة، حيث ساهم يف توفري اجلهد والوقت كما ساعد يف ا
وذلك إلمكانية صور االستشعار من التمييز بني اإلجاابت الطيفية ملختلف احملاصيل وقدرة التمييز املكاين والزمين 
جلهاز االستشعار. وابلتايل يظهر أن هلذه التقنية أمهية كبرية يف تقدمي املعلومات املناسبة لتدبري القطاع الفالحي من 

اعية مالئمة ومنطقية تتدخل يف الوقت واملكان املناسب حىت تكون املردودية الفالحية أكثر خالل اختاذ قرارات زر 
 جناعة وأكثر تطور؛ وهي ما يصطلح عليها بدعم نظم اختاذ القرارات الزراعية. 

 التخطيط الستخدام األراضي وتقدير املساحات املزروعة .1
الفاعلني يف تدبري القطاع الفالحي من اختاذ متكن تقنيات االستشعار عن بعد خمتلف الفالحني وابقي 

 قرارات جيدة ومناسبة يف التخطيط الستخدام األراضي وتقدير املساحات املزروعة.
 التخطيط الستخدام األراضي واستعماالت الرتبة: -أ

 ختتلف استخدامات األراضي واستعماالت الرتبية مبرور الزمن نتيجة املتغريات االقتصادية واالجتماعية
ابجملاالت الريفية، مثل: انتقال امللكية والتطور االجتماعي، وحجم املستغالت الفالحية، والبنية العقارية لألراضي 
الفالحية، ورغبات الفالحني ومتثالهتم...اخل، وبذلك مكن استخدام تقنيات االستشعار عن بعد يف دراسة ومقارنة 

 والعمل على وضع خرائط مثلى مقرتحة هلذه االستخدامات. وحتديد التغريات اليت تطرأ على استخدام األراضي
 األرض واستكشاف استخدام متابعة بعد يف عن االستشعار تقنيات استخدام ومن جهة أخرى ميكن

 املتعلقة املعلومات ومتابعة حتديث العمراين القريب من املدن، للتوسع عرضة تعترب املناطق اليت يف الطبيعية املصادر
 خاصة يف هذا اجملال، يف ودقيقة فعالة وسائل واملرئيات الفضائية اجلوية الصور تعترب حيث والنقل، اناإلسك بتطور

 DUHEISAT .S et)النشاط السكاين.  على تؤثر اليت واملتغريات لكافة الظواهر املبكر اإلنذار
DHAIMAT .O, 1999, p 38). 

 تقدير املساحات املزروعة: -ب
ية املسجلة بواسطة املستشعرات احملمولة على ما التوابع الصناعية يف تقدير تستخدم املعطيات الفضائ

وحصر املساحة املزروعة مبحصول معني والتنبؤ ابإلنتاج واإلنتاجية الزراعية من خالل تتبع مراحل منو النبااتت، 
ك، شركة وذلك ابالعتماد على املميزات اليت توفرها املعطيات الفضائية. ولعل أبرز مثال على ذل

FARMSTAR .اليت تعمل على تقدير املساحات املزروعة بفرنسا من خالل تقنيات االستشعار عن بعد 
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 تقدير غلة احملاصيل الزراعية .2
يعد تقدير غلة احملاصيل الزراعية، اهلدف النهائي ألي عمل يتعلق مبراقبة تطور وتتبع مراحل منو النبااتت، 

 ال القرارات الزراعية لدى الفالحني قبل وبعد استغالل احليازة الفالحة. وأحد أهم العوامل املتحكمة يف أشك
تقدر غلة احملاصيل الزراعية اعتمادا على معيارين أساسيني مها املساحة احملصولية وإنتاج وحدة املساحة. 

سطوع، وميكن وميكن الوصول إىل ذلك ابالعتماد على املعلومات املناخية الزراعية مثل: درجة احلرارة وفرتة ال
  « MSS »االستفادة من املعطيات الفضائية يف ذلك حيث تقدر املساحة ابالعتماد على معطيات املستشعر

احملمول على ما القمر االصطناعي النسات، بينما تقدر الغلة بناًء على مناذج مناخية زراعية تعتمد على 
ادا على حتديد اإلجاابت الطيفية للنبااتت ومن مث يستفاد من هذه املعطيات اعتم حساابت لسنني سابقة.

والدالئل النباتية اليت تقاس بنسبة األشعة املنعكسة عن سطوح تلك املزروعات ضمن اجملالني الطيفيني املرئي وحتت 
األمحر القريب، ويتم عادة هذا من خالل التقنيات احلديثة ومنها املعطيات الفضائية املسجلة بواسطة املستشعرات 

لة على ما التوابع الصناعية اليت تعترب أداة فعالة وقيمة لتأمني دراسة املوارد الطبيعية والزراعية وتقدير غالهلا احملمو 
قبل مواسم احلصاد على املستوايت احمللية واإلقليمية بغية معرفة الغلة املتوقعة للعمل على تسويق الفائض واستدراك 

 الغذائي.النقص لتحقيق التوازن االقتصادي واألمن 
 مراقبة املناطق املسقية وإدارة املراعي .3

تعد تقنيات االستشعار عن بعد من أفضل التقنيات احلديثة املستخدمة يف مراقبة املناطق املسقية وإدارة 
املراعي ما جيعلها تلعب دورا مهما يف دعم القرارات الزراعية لدى الفالحني، حيث تستخدم يف هذا اجملال الصور 

 اجلوية واملعطيات الرقمية املسجلة على أشرطة ممغنطة.الفضائية و 
 مراقبة املناطق املسقية -أ

ففي املناطق املسقية تطرأ على الرتبة تبدالت خمتلفة بسبب تغري خواصها الفيزايئية والكيميائية مثل الرش 
إبحدى تقنيات االستشعار والصرف والنفاذية وامللوحة، وتعكس القشرة السطحية هذه التغريات واليت تتم مراقبتها 

 عن بعد وذلك اعتمادا على اخلواص الطيفية للرتبة.
 مراقبة وإدارة املراعي -ب

فتستخدم املعطيات ملراقبة الدورات السنوية ملناطق الرعي وتقييم التغيريات اليت تطرأ عليها. كما ميكن 
واملزروعات العلفية. ومن جهة أخرى ميكن  دراسة الرتبة وحتديد درجة األراضي وحتديد أتثريها على منو النبااتت

تسجيل املعطيات االستشعارية الالزمة ملراقبة املناطق الرعوية وإدارهتا؛ حيث ميكن احلصول على صور مساحية 
إلعداد خرائط املراعي، وعليها يتم اختاذ القرارات املناسبة، مثل: إقامة األسيجة، وزراعة األعالف، ومحاية املناطق 
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ة، ابإلضافة إىل مراقبة احلاالت الطارئة على املراعي مثل اجنراف الرتبة ونشوب احلرائق. وكل ذلك يساعد املتدهور 
 على ضبط تنفيذ خطة الرعي وتقدير احلمولة الرعوية.

 خامتة:
تظهر أمهية االستشعار عن بعد جبميع أنواعه: الصور اجلوية ومناطق األقمار االصطناعية والرادار وغريها، 

دمي معلومات غزيرة عن األرض كما أهنا تساعد على املراقبة املستمرة هلذه األخرية وملواردها. ومبا أن الفالحة يف تق
من أهم مقومات االقتصاد الدويل، فإن تقنية االستشعار عن بعد تساهم يف املساعدة على اختاذ القرارات يف هذا 

 معطيات وآليات متكن من التدخل األمثل يف اإلنتاج اجملال من طرف خمتلف الفاعلني وخاصة الفالحني، وتوفري
الزراعي وتساعد على اختاذ اإلجراءات الضرورية لوضع اخلطط والربامج التنموية، كما يتم بواسطتها حتيني 

مبختلف أنواعها  مناستعماالت الرتبة يف كل منطقة على حدة، واعتماد التقنيات املتطورة للتنبؤ املبكر ابحملاصيل 
من أجل وضع واثئق خرائطية لالستقصاء والستعمال األرض، واحلصول على ابقة متنوعة من اخلرائط  وذلك

الفضائية واخلرائط املوضوعية مث األمثلة الرقمية اجملسمة للميادين، واليت تبقى ركيزة الدراسات التخطيطية اجلغرافية 
 للقطاع الفالحي وأتمني العون الفين والتقين.

بيقات االستشعار عن بعد يف تدبري القطاع الزراعي ودعم نظم اختاذ القرار لدى وعموما تبقى تط
الفالحني من بني أهم هذه التقنيات، نظرا لعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتحكمة يف  القطاع الفالحي 

ا ومع ذلك فهي ليست بديلة وتبدل استعمال األراضي، األمر الذي يستدعي االستمرار يف مراقبتها ومتابعة تطوره
ألي تقنية وإمنا أداة داعمة ووسيلة مكملة تطبق يف هذا القطاع وغريه من القطاعات للوصول يف وقت وجيز إىل 
نتائج إجيابية تساعد أصحاب القرار واملخططني على وضع خطط التنمية الشاملة يف إطار منظومة متكاملة لدعم 

 نطقية يف هذا الباب.نظم اختاذ القرارات املالئمة وامل
 قائمة املراجع:

حالة سهل تساوت –: "دينامية اجملاالت الريفية املسقية واسرتاتيجيات تكيف احليازات الفالحية ابملغرب 2018ارميل ايسني،  -1
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مراكش.  -السفلى" دكتوراه يف جغرافية األرايف، جامعة القاضي عياض

زراعية ابلبيئات شبه اجلافة ابملغرب. دراسة يف -: "اختاذ القرار لدى الفالحني يف األنظمة الرعي2002حمد، األسعد مر -2
 اإليكولوجيا الثقافية" دكتوراه دولة، جامعة حممد اخلامس، الرابط.

دراسة -ه اجلافة ابملغرب: "أشكال القرارات الزراعية لدى الفالحني ودالالت اختياراهتم يف البيئات شب2006األسعد مرحمد،  -3
السلسلة اجلديدة، إصدار  2006، يناير 22، جملد 2-1يف اإليكولوجيا الثقافية"، مقالة منشورة يف جملة جغرافية املغرب، عدد 

 الدار البيضاء.  Best Imprimerieاجلمعية الوطنية للجغرافيني املغاربة، مطبعة 
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الطبعة األوىل، دار اجليل "، 2000: "مستقبل التنمية الزراعية يف الوطن العريب حىت عام 1986حنفي مرحمد سيد أمحد،  -5
 لبنان. -بريوت
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 الحكامة الترابية وإشكالية تدبير خطر الفيضانات بسهل جرسيف:

 "حالة الجماعة الترابية جرسيف" 
Territorial governance and the problem of managing the flood risk in 

Guercif plan: “community of Guercif as a case”  

 يونس ابملسيح 
Youness belmsiah  

  belmsiah.youness@gmail.com ،املغربجامعة سيدي حممد بن عبد هللا فاس، 
Univesrsity Sidi Mohamed Ben Abdellah Fes, Morocco, belmsiah.youness@gmail.com 

 

 ملخص: 
تعرضت جمموعة من اجلماعات الرتابية خلطر الفيضاانت بشكل قوي ومتكرر، مما جعل الدولة تويل اهتماما كبريا بتدبري هذا 

وقد  اخلطر، لكن ابلرغم من ذلك مازالت األضرار النامجة عن هذا اخلطر يف تزايد مستمر مبجموعة من اجملاالت احلضرية ابملغرب.
 .هجية اهليدروجيومرفلوجية أن جمموعة من اجملاالت ضمن هذه اجلماعة الرتابية مهددة خبطر الفيضاانتأظهرت املن

خلصنا اىل أن حتقيق حكامة ترابية على مستوى تدبري خطر الفيضاانت، يتطلب تبين مقاربة تشاركية، يندمج فيها كافة 
أتخذ بعني االعتبار كافة االحتماالت مع توفري اخلطط البديلة املعدة مسبقا  الفاعلني املعنني بتدبري الشأن احمللي، وفق رؤية اسرتاتيجية

ألي طارئ، هذه الرؤية جيب ان تتأسس على قوة القانون وحماسبة كافة الفاعلني للوصول اىل فعالية أكرب وتدبري أمثل للمخاطر 
 الطبيعية لبلوغ تنمية مستدامة عوض احللول الظرفية والقطاعية.   

 احلكامة الرتابية، اجلماعة الرتابية جرسيف، املنهجية اهليدروجيومرفلوجية، خطر الفيضاانت.املفاتيح:  الكلمات

Abstract: 

Many territorial communities were affetcted repeatedly by the danger of floods which 

pushed the country to handle and take care of this danger.however, the effect of this danger is still 

increasing in urban areas in Morocco. The hydromorphology method showed that several fields 

within this community is at risk of this hazardous floods. 

All in all, to achieve a territorial gavernance at the level of handling and dealing with the 

risk of floods we need a participatory approach which can bring together all the concerned persons 

who are managing the local concern. 

Due to a strategic vision that takes into consideration all possiblities and provide pre-plans 

prepared for the coming future. This vision must be set upon the strenght of law, which means to 

judge all the concerned persons to achieve big efficiency and good performance and to manage the 

natural hazards which leads to sustainable development instead of the current solutions. 

Keywords: territorial gavernance - the risk of floods - The hydromorphology method. 
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I. :مقدمة 
تشكل احلكامة الرتابية إحدى الدعامات األساسية للحكامة اجليدة، اليت شاع تداوهلا حديثا بني خمتلف 

فاعلني على كافة املستوايت. ولعل الغاية من ذلك إفراز منوذج األطراف السياسية واالقتصادية، واملهتمني وال
، وهبذا (PAYE O. 2005) تدبريي تنموي، يراعي متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية واجملالية العادلة 

ها أصبحت احلكامة الرتابية قطب اساسيا للتدبري األمثل والرشيد للمجال، الرتكازها على سياسة القرب، وإشراك
، رهني مبدى وعي (LELOUP F.et al, 2005)ملختلف الفاعلني يف التدبري، غري أن حتقيق هذه الغاايت 

النخب احمللية وإدراكها حلجم املسؤولية امللقاة على عاتقها، وهذا ليس ابلشيء اهلني ويتطلب حسن التخطيط 
  سؤول والناجع.والربجمة والتنفيذ القائم على الشفافية واحملاسبة...، والتدبري امل

وترتبط احلكامة الرتابية ارتباط وثيقا إبشكالية املخاطر الطبيعية، فاألخرية هي إحدى اإلكراهات الصعبة 
  .اليت تواجه تنزيل احلكامة الرتابية، ملا هلا من انعكاسات سلبية على اإلنسان واجملال

تفاعل جمموعة من العوامل  وقد شهدت اجلماعة الرتابية جرسيف، جمموعة من الفيضاانت، نتيجة
 الطبيعية، وأخرى بشرية، كانت هلا انعكاسات وخيمة على اجملال وسامهت يف حدوث جمموعة من اخلسائر.

ويفرتض ان يكون هذا الوضع نتيجة سوء تدخل االنسان على مستوى حوض ملوية بشكل عام وحوض جرسيف 
 .بشكل خاص، إضافة اىل هشاشة اجملال

 حيص الفرضيات اتبعنا املنهجية التالية:حلل االشكالية ومت
، واعتمدهتا مصاحل الدولة الفرنسية 1985املنهجية اهليدروجيومرفلوجية، هي مقاربة طبيعية تطورت سنة 

، وهي توافق أول عملية يف حتليل األوساط الطبيعية، والنشاط األول 1996املكلفة بتدبري خطر الفيضاانت سنة 
تلف األسرة النهرية واجملاالت املهددة من اجملاالت اآلمنة، كما أهنا تساعد على حتديد للواد، وهتدف إىل إبراز خم

. وإلبراز وحتديد الوحدات املرفولوجية (Jean ballais et al 2011) العوامل الطبيعية املسببة للفيضاانت
 .))التحليل احلبييباملتعلقة ابلسهل الفيضي، يتم االعتماد على املورفولوجيا )شكل السطح(، والرواسب 

يتم تنزيل املنهج اهليدروجيومرفلوجي عرب مرحلة التحليل )الوصف الطبوغرايف واجليومرفولوجي للمجال، 
 والتاريخ املرتبط به والتهيئة املطبقة ابجملال(، مث مرحلة استخالص النتائج )حتويل النتائج إىل خرائط(.

للمناطق املهددة، غالبا ما يتم إجنازها على مقياس  إعداد خريطة خطر الفيضان تتم لتوفري بنك خرائط
( ويف اجملاالت األكثر هشاشة )املدن واملناطق 5000/1و 2500/1، وعلى مقياس كبري )10000/1

 (Jean-Louis ballais et al 2007الصناعية( لتحديد أكثر دقة للمناطق املهددة. )
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 توطني جمال اجلماعة الرتابية جرسيف -
لرتابية جرسيف ابلشمال الشرقي من املغرب، بني ممري اتزة غراب، واتوريرت شرقا؛ وسط تقع اجلماعة ا

سهل واسع حتيط به مرتفعات من كل النواحي، خيرتقها واد ملوية حسب اجتاه جنوب مشال. أما إداراي، فتنتمي 
م،   2014قسيم م، الذي ينتمي إىل جهة الشرق حسب ت 2009اجلماعة الرتابية إلقليم جرسيف احملدث سنة 

 كما يتميز هذا السهل بوجود موارد مائية سطحية، هي ملوية وأملولو.
من الناحية املناخية يتميز اجملال املدروس بضعف التساقطات وارتفاع درجة احلرارة والرايح اجلافة )م.  
ت وراين، وايت ( وخبصوص الناحية البشرية، فتضم جمموعة من القبائل أمهها: قبيلة هوارة، واي2011بنكريش،

 (. 2013بوحيي )ع. صديق، 
 : خريطة توطني مدينة جرسيف1اخلريطة رقم 

 
 (: التوسع احلضري وإشكالية هتيئة اجملال حالة مدينة جرسيف2015عبد النور صديق وآخرون )املصدر: 

 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

320 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

II. اجملاالت املهددة خبطر الفيضاانت وفق النهج اهليدروجيومرفلوجي 
طر الفيضاانت ابجلماعة الرتابية جرسيف، قمنا بتقسيم اجملال إىل ثالثة أجزاء لدراسة اجملاالت املهددة خب

وحاولنا أن نطبق عليها النهج اهليدروجيومرفلوجي، جلعل العمل الكرطوغرايف أكثر وضوحا، وابلتايل إنتاج خريطة 
 واضحة املعا، للمناطق املهددة خبطر الفيضاانت، ودرجة هذا اخلطر. 

   :واد ملوية، من دوار الزركان إىل نقطة إلتقائه بواد ملولو وسط املدينةاجملال األول 
يتميز هذا اجلزء من واد ملوية بضعف االحندار، ويظهر ذلك من خالل املساحة اليت تشغلها األسرة 

اعة النهرية، حيت جند العوارض والسريرين األول والثاين يشغالن مساحة شاسعة تستغلها الساكنة احمللية يف الزر 
املومسية، يف حني جند السريرين الثالث والرابع يتميزان ابنتشار السكن كما هو احلال يف دوار الزركان وجتزئة ملوية 

 الثانية. واخلريطة التالية تبني كيفية انتشار األسرة النهرية هبذا اجملال.
دوار الزركان إىل نقطة إلتقائه بواد  : الوحدات اهليدروجيومرفلوجية ودرجة خطر الفيضان لواد ملوية من2الشكل رقم 

 ملولو وسط املدينة
 

 املصدر: إجناز شخصي بناء على العمل امليداين
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           اجملال الثاين: واد ملوية، من نقطة التقائه مع واد ملولو اىل حدود اجلماعة الرتابية جرسيف 
عة األسرة النهرية واجملال الفيضي للواد، كما يشغل هذا اجلزء اجملال األكرب من جمال الدراسة، ويتميز بشاس

أن األسرة النهرية تتميز ابالستغالل الفالحي املومسي والدائم ابإلضافة إىل األنشطة البشرية املرتبطة ابلسكن 
 واملشاريع الصناعية والبنية التحتية املهمة.

ية من نقطة التقائه بواد ملولو على طول : الوحدات اهليدروجيومرفلوجية ودرجة خطر الفيضان لواد ملو 3الشكل رقم
 احلدود الشرقية للجماعة الرتابية جرسيف

 

 املصدر: اجناز شخصي بناء على العمل امليداين
 اجملال الثالث: مصب واد ملولو، ابتداء من مقر عمالة جرسيف إىل نقطة التقائه بواد ملوية 

يشغلها الواد، بفعل قوة االحندار ما جيعل األسرة يتميز هذا اجلزء من جمال الدراسة بضيق املساحة اليت 
النهرية غري واضحة وصعبة التحديد، كما أن التدخل البشري هبا عرب الزراعة والغرس ساهم يف طمس احلواف 

 النهرية، وتزداد مساحة الواد اتساعا يف اجتاه املصب يف واد ملوية.
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 خطر الفيضان لواد ملولو ابجلماعة الرتابية جرسيف : الوحدات اهليدروجيومرفلوجية ودرجة4الشكل رقم 
 

 

 املصدر: اجناز شخصي بناء على العمل امليداين
أظهرت املنهجية اهليدروجيومرفلوجية املطبقة على جزء من حوض ملوية )اجلماعة الرتابية جرسيف(، أن 

ع االختالف يف درجة اخلطر؛ حيث جمموعة من اجملاالت ضمن هذه اجلماعة الرتابية مهددة خبطر الفيضاانت، م
ينتشر اخلطر القوي ابجملاالت الفالحية، خاصة وجلة أوالد محوسة، اليت عرفت خسائر كبرية خالل فيضان 

. يف حني جند بعض التجزائت العقارية مهددة خبطر الفيضاانت كما هو احلال ابلنسبة لتجزئة ملوية، 1993
ة النهرية يف ختطيط املدينة ويف واثئق التعمري، ابإلضافة إىل املضاربة بفعل غياب الدراسات املرتبطة ابلدينامي

 العقارية اليت ميارسها املسؤولون عن اجلماعة الرتابية جرسيف.
 
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

323 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

III. اآلليات التقنية للحكامة الرتابية على مستوى توقع واستشراف املخاطر الطبيعية 
رثة، هلذا يعد جانب الوقاية واستشراف املخاطر يقصد ابلوقاية حتديد اإلجراءات الالزمة لتجنب وقوع الكا

مسألة مهمة يف تدخالت. تعترب اآللية التقنية وسيلة ضرورية يف تنزيل احلكامة الرتابية، تتمثل هذه اآللية يف البىن 
 التحتية املنجزة حلماية اجلماعتني الرتابيتني من الفيضاانت.  

 سد اتركا أو مادي 
نبين على التوقع والوقاية، نستحضر سد "اتركا أو مادي" الذي ال زال يف طور يف إطار رؤية اسرتاتيجية ت 

اإلجناز حيث سيلعب دورا مهما يف احلد من فيضاانت واد ملولو اليت متس مدينة جرسيف. يهدف سد اتركا او 
 مادي، إىل محاية املناطق املتواجدة بسافلة السد من الفيضاانت خاصة مدينة جرسيف.

 قية اجلدران الوا 
هي جدران إمسنتية تبىن على ضفاف األهنار املأهولة ابملؤسسات واألحياء السكنية املهددة ابرتفاع 

 منسوب املياه. منوذج مشروع اجلدار الواقي ملدينة جرسيف من فيضاانت واد ملولو، وكانت على الشاكلة التالية:
  رب القنطرة املؤدية إىل الشوبري؛ابلضفة اليسرى للوادي، ق مرت 158جدار واقي ابحلجارة على طول 
  ابلضفة اليمىن للوادي، قرب القنطرة املؤدية اىل الشوبري مرت 164جدار واقي ابحلجارة على طول. 

وجتدر اإلشارة اىل أن هناك خمطط بناء جدران على طول الضفة اليسرى لنهر ملوية حلماية جتزئة ملوية 
 ومن انزالقات هذه الضفة اليت أصبحت هتدد البىن التحتية للتجزئة. وجتزئة أوالد محوسة من ارتفاع منسوب النهر،

 : اجلدار الواقي حلماية املدينة جرسيف4الصورة رقم 

 13/06/2018املصدر: التقاط شخصي يوم 
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تعترب املصاحل اخلارجية املتمثلة يف املديرايت واملندوبيات ووكالة احلوض املائي مللوية، إضافة اىل اجلماعة 
بيةوقانون املاء أهم اآلليات املؤسساتية والقانونية للحكامة الرتابية، املسؤولة عن تدبري الفيضاانت ابجلماعة الرتا

 الرتابية جرسيف.   
 وكالة احلوض املائي مللوية 

تعترب مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل. تتوىل إجناز البنيات التحتية الضرورية، 
وسامهت يف بناء  ،ا الصدد، تساهم وكالة احلوض املائي مللوية يف تدبري خطر الفيضان مبنطقة نفوذهاويف هذ

جمموعة من السدود التلية واحلواجز للحد من تدفق احلموالت حنو املدارات احلضرية كما هو احلال مبدينة 
. كما تقوم وكالة حوض ملوية جرسيف، حيث سامهت يف إجناز سد اتركا ومادي حلماية املدينة من الفيضاانت

بتتبع صبيب واد ملوية انطالقا من شبكة من احملطات اهليدرولوجية وامليرتولوجية على طول واد ملوية )حمطة 
 جرسيف ودار القايد...(.

من نفس القانون أنظمة مندجمة للتوقع واإلنذار  121كما تضع وكالة احلوض املائي طبقا للمادة 
 جماري املياه أو مقاطع جماري املياه احملدثة للفيضاانت.ابحلموالت على مستوى 

  36-15قانون املتعلق ابملاء 
بصفة املنع، من  117، اتسمت املادة 10-95جاء هذا القانون لتجاوز النواقص اليت تعتلي القانون  

 األراضي اليت خالل منع إقامة حواجز أو بناايت أو جتهيزات أخرى من شأهنا أن تعرقل سيالن مياه الفيضان يف
ميكن أن تغمرها املياه بدون ترخيص إال إذا كان الغرض منها محاية املساكن واملمتلكات اخلاصة املتامخة، وأُنيط 
بوكالة احلوض املائي تقدمي الدعم التقين إلجناز احلواجز أو البناايت أو التجهيزات املرخص هبا، يف حال طلب منها 

 ذلك.
رجال السلطة مكانة أساسية يف تدبري خطر الفيضاانت ساعة وقوعه، ونقصد بحيتل رجل السلطة احمللية 

  احمللية ممثلو وزارة الداخلية الدين يتوفرون على اختصاصات ترتبط ابحملافظة على النظام العام جملال نفودهم الرتايب.
 
 
 
 
 
 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

325 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

IV. :اخلامتة 
ع تدخالت وآليات احلكامة الرتابية من خالل دراستنا خلصنا إىل جمموعة من النتائج مكنتنا من تقيم واق

ويرتكز هذا التقييم على مدى حضور مرتكزات ومعايري احلكامة الرتابية يف تدبري خطر  .يف تدبري املخاطر الطبيعية
 .الفيضاانت

 :أوال، مرتكزات احلكامة الرتابية يف التدبري
ة الرتابية جرسيف، من خالل هيمنة ركيزة أساسية يف تدبري خطر الفيضاانت ابجلماع السلطة احملليةتعترب 

هذا اإلطار املؤسسايت على كافة مراحل التدخل، حبيث يعترب وايل اجلهة والعامل، ... املسؤولون عن تدبري اخلطر 
الطبيعي ساعة وقوعه؛ يف حني تتدخل املندوبيات واملديرايت الوزارية اإلقليمية، ووكالة احلوض املائي مللوية يف 

ابلوقاية والتوقع، مث العودة إىل احلياة العادية. هذه التدخالت كرستها آليات قانونية متمثلة يف قانون  التدبري املرتبط
 والقوانني املتعلقة ابلبيئة ابإلضافة اىل قوانني أخرى؛ 36-15و 95-10املاء 

ة للجماع 2011فعلى الرغم من الصالحيات الواسعة اليت أمدها دستور  للسلطة املنتخبةابلنسبة  
الرتابية، فإن املنتخب اجلماعي مبجال الدراسة اليزال حبد ذاته يساهم يف الرفع من خطر الفيضاانت، من خالل 

 .مصادقته على جمموعة من املشاريع والتجزائت العقارية يف جماالت مهددة ابملخاطر الطبيعية
ة، إال أن تدخله يبقى ضعيفا يف حالة وقوع اخلطر الطبيعي، بتوعية الساكن اجملتمع املدينيف حني يقوم 

 .ابلنظر إىل اإلمكانيات اليت تبقى متواضعة جدا إىل منعدمة
 :اثنيا، الشق املرتبط مبعايري احلكامة الرتابية  

: من خالل حبثنا يف تدخالت آليات احلكامة الرتابية أو الفاعلني املعنيني بتدبري هذا املقاربة التشاركية
 تمع املدين أو املواطن بشكل عام ضعيفة إىل منعدمة؛اخلطر، يتضح أن مشاركة اجمل

نسجل ضعف فعالية هذه التدخالت من خالل تبنيها للحلول الرتقيعية غري املبنية على خطوات  الفعالية:
 استباقية، أو محاية جمال وساكنة معينة على حساب جمال وساكنة أخرى؛

را لعدم أخدها يف احلسبان تطور الساكنة والنمو االفتقاد لرؤية اسرتاتيجية، نظ الرؤية االسرتاتيجية:
 الدميوغرايف الذي تعرفه اجلماعة، كما أن التدخالت تتمثل يف حلول ظرفية فقط؛

حتقيق حكامة املخاطر الطبيعية تقتضي الضرب بيد من حديد، خاصة إذا كانت املشاريع  احملاسبة:  
على أي تقصري من طرف الفاعلني، لكن ضبابية القوانني  يندمج فيها كافة الفاعلني، عرب تفعيل مبدأ احملاسبة

 .وتوافق املصاحل بني الفاعلني جبرسيف جتعل احملاسبة أمر صعب التحقيق
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ويبقى أمر حتقيق احلكامة الرتابية على مستوى تدبري املخاطر الطبيعية، يتطلب تبين مقاربة تشاركية، يندمج 
احمللي، وفق رؤية اسرتاتيجية أتخذ بعني االعتبار كافة االحتماالت، مع  فيها كافة الفاعلني املعنني بتدبري الشأن

توفري اخلطط البديلة املعدة مسبقا، هذه الرؤية جيب أن تتأسس على قوة القانون وحماسبة كافة الفاعلني للوصول 
 إىل فعالية أكرب، وتدبري أمثل للمخاطر الطبيعية لبلوغ تنمية مستدامة.

V. :قائمة املراجع 
 (: التصحر وحركات الرمال دراسة جتريبية يف حوض جرسيف وهوامشه، أطروحة لنيل شهادة 2011د بنكريش )حمم

 دكتورة الدولة يف اجلغرافية.  جامعة حممد األول، كلية االدب والعلوم اإلنسانية وجدة. )غري منشورة(

 ( التنمية الرتابية وإعداد اجملال ابملناطق السهوب2014عبد النور صديق :) ية: دراسة مجاعيت اتدارت وهوارة أوالد رحو
حبوض جرسيف )إقليم جرسيف(، أطروحة لنيل شهادة الدكتور يف اجلغرافيا، جامعة ابن طفيل كلية االدب والعلوم إنسانية 

 القنيطرة. )غري منشورة(.

 ( التوسع احلضري وإشكالية هتيئة اجملال حالة مدينة جرسيف،2015عبد النور صديق وآخرون :)  )ورد ضمن )تنسيق
، مطبعة 26حممد الزرهوين، حممد البقصي "التأهيل احلضري ابملغرب" منشورات امللتقى الثقايف ملدينة صفرو، الدورة 

 الشركة العامة للتجهيز والطبع، فاس.
 Jean-Louis ballais et al (2011) : la méthode hydrogémophologique de détermination des 

zones inondables. physio-géo, collection ouvrages. Édition : Claude MARTIN (Physio-

Géo.) 

 Jean-Louis ballais et al (2007) : hydrogémophologique et inondabilité. Géographie 

physique et Quaternaire volume 61, numéro 1. 

 LELOUP F., MOYART L., PECQUEUR B. (2005), « la gouvernance territoriale comme 

nouveau mode de coordination territoriale ? », Géographie Économie Société, 2005/4, 

vol.7. 

 PAYE O. (2005), « la gouvernance : D’une notion polysémique à un concept Polito 

logique », Revue Études internationales, vol. 36, n°1, 2005, édité par l’Institut Québécois 

des Hautes Etudes Internationales. 
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افية واالستشعار عن بعد في تتبع دينامية زحف الرمال  دور نظم املعلومات الجغر

 بواحة الجرف، إقليم الراشيدية 
The role of geographic information systems and remote sensing in 

monitoring the dynamics of silting up in the Al-Jarf Oasis, Rachidia 

region 

 3مصطفى أعفري  ،2حممد البكاري ،1، عبد الصمد خواي1عبداالله عبدالوي

 - abdellaoui.geo11@gmail.comجامعة سيدي حممد بن عبد هللا، املغرب، 1
khouyageographie2014@gmail.com 

 elbakkarimohamed@gmail.comجامعة سيدي حممد بن عبد هللا، املغرب،  2  
 aafirmustapha@yahoo.frجامعة سيدي حممد بن عبد هللا، املغرب،  3

 

 :ملخص
يف السررنني األخرررية أتخررذ أبعررادا خطرررية حبكررم  ابجلنرروب الشرررقي عامررة، وواحررة اجلرررف خاصررةلقررد أصرربحت ديناميررة الرتمررل  

زحفها على حسراب األراضري الفالحيرة والبرىن التحتيرة، واعترربت الظراهرة مفاجئرة حبيرث ، تكرن السراكنة تتوقرع أن حترل ابألمراكن الريت 
ظراهرة مرن برني مظراهر التردهور البيئري الرواحي اخلطرري الرذي تعراين منره  تشغلها حاليا، ويبدوا أن الرتمل إىل جانب إشكالية نردرة امليراه

العديد من اجملاالت القارية املتامخة للمجاالت الصحراوية. ولذلك سوف حناول يف هرذا املقرال دراسرة ظراهرة زحرف الرمرال مرن خرالل 
( الريت واكبرت اجلفراف احلراد وصروال إىل سرنة 1984معاجلة وحتليل صور االقمار االصطناعية اليت تغطي املنطقة مرن فررتة الثمانينرات )

، ممررا سرريدفعنا إىل أتكيررد هررذه الديناميررة وتفسررري أصررل الرمررال عررن طريررق الدراسررة الرسررابية، لررنخلص إىل االنعكاسررات البيئيررة 2020
 للظاهرة على اجملال الواحي مبكوانته، والتطرق لبعض التدخالت اليت سامهت يف النقص من حدة الرتمل. 

 صور االقمار االصطناعية. ؛واحة اجلرف ؛دينامية الرتمل اجملال الواحي؛ لمات املفاتيح:الك
Abstract:  

The dynamism of the sandal area in the southeast in general, and the oasis of al-Jarf, 

especially in recent years, has taken on dangerous dimensions by virtue of its encroachment at the 

expense of agricultural lands and infrastructure. Moreover, the phenomenon was considered so 

surprising that the inhabitants did not expect to settle in the places they currently occupy, and it 

seems that widowhood, in addition to the problem of water scarcity, is apparent. Among the 

manifestations of the evident and serious environmental degradation afflicting many continental 

domains bordering desert areas. Therefore, in this article, we will try to study the phenomenon of 

sand encroachment by processing and analyzing satellite images covering the region from the 

eighties (1984) that accompanied the severe drought up to the year 2020. Which will prompt us to 

confirm this dynamic and explain the origin of sand in order to conclude the environmental 

repercussions of the phenomenon on the revealing field with its components, and discussing some 

of the interventions that contributed to the decrease in the severity of widowhood? 

Keywords: the revealed sphere; Sandal dynamism; Al Jurf Oasis; Satellite images. 

mailto:khouyageographie2014@gmail.com
mailto:aafirmustapha@yahoo.fr
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 مقدمة:
تعرف الواحات الواقعة يف اجلنوب الشرقي املغريب اختالال يف توازن املنظومة البيئية، فإىل جانب اخنفاض 
السدم املائية وتدهور الغطاء النبايت، وارتفاع ملوحة الرتبة...، فإهنا تعاين أيضا من ظاهرة الرتمل اليت ما فتئت هتدد 

 شهم، مما جيعل هذه املناطق مسرحا ألمناط تدهور يصعب التغلب عليها.الساكنة يف مصدر عي
إن رصد تطور زحف الرمال هبذه املناطق، والوقوف على مظاهره، ومراقبة زحف الكثبان الرملية، وتقييم 
مدى تدهور األراضي، من إمكانه أن يساهم إىل حد كبري للوصول إىل أسس صحيحة ملقاومة هذه الظاهرة، ومن 

ع الوسائل للقيام بذلك؛ االعتماد على التقنيات اجلديدة اليت أضافت الكثري للدراسات اجلغرافية، ويتعلق األمر أجن
بنظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، اليت تكتسي أمهية كبرية نظرا ملا توفره من إمكانيات لتتبع الظواهر 

مراقبة بعض املناطق اليت يصعب الوصول إليها وذلك خالل زمن  اجملالية ومن بينها زحف الرمال، ومتكن أيضا من
، من 2020إىل  1984قصري وجهد قليل. وسنحاول يف هذا الدراسة تتبع دينامية الرمال مبنطقة اجلرف منذ 

 خالل جمموعة من صور األقمار الصناعية، واخلروج خبريطة موضوعاتية تربز تطور زحف الرمال مبنطقة الدراسة.
I.  اإلشكالية ومنهجية العمل تقدمي 

 اإلشكالية وفرضيات الدراسة .1
اليت تصيب األوساط الواحية عامة وواحة اجلرف ابجلنوب الشرقي ظاهرة الرتمل  حدة تزايديرتتب عن  

العديد من املشاكل، من قبيل زحف الرمال على مساحات مهمة صاحلة للزراعة يف للمغرب على وجه التحديد، 
من الضروري حتديد أجنع ملساحات، وأيضا ترمل بعض اخلطارات اليت تعرضت للردم، فبات جمال تضيق فيه هذه ا

تقنيات نظم املعلومات  أساليب التدخل يف مثل هذه األوساط وإعادة أتهيلها ومحاية مواردها، وأصبح اليوم بفضل
والصور اجلوية، التمكن من اجلغرافية واالستشعار عن بعد، اليت تعتمد على احلاسوب وصور األقمار االصطناعية 

رصد وتتبع وضبط حتركات زحف الرمال ابلواحة، ومعرفة حجم الضرر الذي خيلفه جماليا، ومن مث البحث على 
 أجنع السبل ملواجهته، وتقرتح دراستنا االنطالق من ثالث فرضيات أساسية كاآليت:

  ينامية مهمة يف الرتمل؛د2020 إىل سنة  1984عرفت املنطقة يف الفرتة املمتدة ما بني سنة 
 نسبة كبرية من الرمال الزاحفة على املنطقة ذات أصل حملي أو قريب؛ 
 .كانت هلذه الظاهرة انعكاسات سلبية على واحة اجلرف، من خالل ترمل اخلطارات، واألراضي الفالحية 

 منهجية العمل .2
واثئق، ويتعلق األمر من أجل دراسة تطور زحف الرمال بواحة اجلرف، سنعتمد على جمموعة من ال 

ابخلرائط الطبوغرافية وصور األقمار الصناعية لفرتات زمنية خمتلفة، واليت سيتم معاجلتها بواسطة برامج نظم 
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. وجتدر اإلشارة Arc Gis 10.2, Erdas imagine 2014)املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد )
ها مأخوذة من القمر الصناعي الندست جبميع أنواعه، نظرا إىل كون الصور الفضائية املعتمدة يف هذا العمل كل

لكوهنا صور متاحة جمانية على شبكة االنرتنيت، ابملوقع اخلاص ابهليئة األمريكية للمسح اجليولوجي 
(https://earthexplorer.usgs.gov):  بعد حتميل جمموعة كبرية من صور األقمار الصناعية قمنا

وات مع مراعاة خلوها من السحب لضمان تغطية شاملة وواضحة جملال الدراسة، بتصنيفها حسب الشهور والسن
 ومن مث اخرتان الصور املالئمة ملوضوع الدراسة.

 (LANDSATخصائص صور القمر الصناعي): 1اجلدول رقم 

 عدد القنوات صورة
(Bandes) 

 اسم السلسلة اترخيها اسم القمر
(Série) 

 

7 L4-5 
TM 

18/10/
1984 

LT520023819843
010XXX02 

 

7 L7 
ETM+ 

18/10/
2002 

LE720023820021
018EDC00 

 

11 
L8 

OLI/TI
RS 

18/10/
2020 

LC820023820201
018LGN00 

 تركيب شخصياملصدر: 
ابإلضافة إىل العمل اخلرائطي، اعتمدان أيضا على التحليل املخربي لعينات الرمال أخذهنا من جمال الدراسة، 

، الرريت ستسررمح لنررا مبعرررف تررردد  Granulométrique الدراســة احلبيبيــة للرمــالة مررن أجررل القيررام ابلدراسرر
أحجررام احلبررات الرمليررة، وتعتمررد هررذه الدراسررة علررى قيرراس ودراسررة حجررم احلبررات الرمليررة وذلررك ملعرفررة اخلصررائص 
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) جردول رقرم املميزة لإلرساب واستخالص طريقة توضعه مبجال الدراسرة، وللقيرام برذلك اعتمردان املؤشررات التاليرة 
2  .MEZRHAB et autres , 2002) (. 

 : مؤشرات قياس حبات الرمال2جدول رقم 

 , )بتصرف( MEZRHAB, et autres (2002) املصدر:

 (مؤشر التصنيف )الرتتيب
L’indice de Classement 

 معامل التناسق
Coefficient d’Asymétrie 

 حيتسب مؤشر التصنيف وفق املعادلة التالية
: 𝑆0=√𝑄3/𝑄1

 
من  ويتم أتويل النتائج حسب كل

TRASK وFUCHTBAUER  
 :كالتايل

تناسق الرتتيب احلبييب داخل جمموعة إرسابية يعطي فكرة 
 اخلشنة ابملقارنة مع العناصر الدقيقة، مهمة لرتتيب العناصر

(Grossiers)  وحيتسب معامل التناسق داخل جمموعة 
الرتكيز على  إرسابية بطرق متعددة، سنحاول يف حتليلنا هذا

 وطريقةTRASK منوذجني؛ طريقة،
.POMEROL التالّية: وحيتسب هذا املؤشر ابلطريقة 

  TRASKحسب  TRASKحسب 
= 2.50 > So رواسب جد مرتبة؛ 

= 3.50>So>2.50 رواسب مرّتبة؛ 
= 4.50>So>3.50 رواسب مرتبة نسبيا؛ 

= So > 4.5 رواسب سيئة الرتتيب؛ 

𝑠𝑘=

𝑄1 − 𝑄3

2
 

: 1 = SKتوزيع متماثل؛  
:1 < SK توزيع غري متماثل )ترتيب جيد للعناصر الرملية

 الدقيقة( ؛
:1 > SKجيد للعناصر الرملية  توزيع غري متماثل )ترتيب

 اخلشنة(؛
 POMEROLحسب  FUCHTBAUERحسب 

= 1.23 > So ترتيب جيد جدا؛ 
= 1.41>So>1.23 ترتيب جيد؛ 

= 1.74>So>1.41 ترتيب جيد نسبيا؛ 
= 2.00>So>1.74 ئ؛ترتيب سي 

= So > 2.0 ترتيب سيئ جدا؛ 

𝐴𝑠𝑞=

𝑄1 + 𝑄3 − 2𝑀𝑑

2
 

:0 = Asqتناسق مثايل؛ 
:0 > Asq تناسق سليب )ترتيب جيد للعناصر الرملية

 الدقيقة(
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علرى شركلها اخلرارجي، ومعرفرة ومكنتنا الدراسة اجملهرية للرمال من التمييز برني حبرات الكروارتز ابالعتمراد  
املسافة اليت قطعتها هذه الرواسب، وكذا معرفة عوامل نقلها )نقل رحيي أو مائي(. حيث كلما كران شركل عناصرر 
الكرروارتز "زاوي" كلمررا دل ذلررك علررى أن مصرردر نقررل الرمررال مررائي حررديث التوضررع، أمررا إذا كرران شرركل احلبررات 

  ة النقل الرحيي.مستدير دل ذلك على طول مسافة النقل وسياد
أما من حيث حتضري العينة للدراسة فتمر عرب مراحل عدة، حيث يتم غسل عينة من الرمرال ابملراء يف غررابل 

 .ملم 0.30يتم مترير العينة يف غرابل قطره وبعدها  .ملم، حىت يتم التخلص من العناصر الدقيقة 0.05ذو قطر 
ملم، مث يتم غسلها ابملاء املؤكسرج مرن  0.30يقل قطرها عن  بعد ذلك، نقوم أبخذ العينة احملصل عليها واليت

مث يرتم غسررل العينررة ابملرراء املقطررر وجتفرف يف الفرررن. بعرردها يررتم غسررلها حبررامض  .أجرل الررتخلص مررن املررادة العضرروية
 .مث جتفف من جديد العينة احملصل عليها CaCo3( للتخلص من الكاربوانت Hclالكلوريدريك )
 : جمهر ضوئي لدراسة حبات الكوارتز                     2الصورة        أفنور للدراسة احلبيبة : غرابل1الصورة رقم 

  
 2016املصدر: تصوير شخصي، سنة 

II.  تقدمي جمال الدراسة 
 املوقع اجلغرايف لواحة اجلرف .1

مشال خط االستواء، وخطي طول  ‘ 36°31و ‘ 25°31تقع منطقة الدراسة بني خطي عرض 
غرب خط غرينتش، وقد كان هلذا املوقع أثرا واضحا على مناخ اجلرف. ومن الناحية اجلغرافية  ’30°4و ’4°18

تنتمي تقع املنطقة ضمن سهل اتفياللت، بني اجلنوب الشرقي لألطلس الكبري والشمال الشرقي لألطلس الصغري. 
قيادة مدغرة  ة، حيدها كل منحسب التقسيم اجلهوي اجلديد، وإقليم الراشيدي إداراي إىل جهة درعة اتفياللت

يف و اخلنك مشاال؛ واجلماعة احلضرية أرفود شرقا؛ وقيادة غريس وملعب غراب؛ وقيادة الريصاين ومجاعة السيفا جنواب. 
 مت تقسيمها إىل ثالث مجاعات؛ وهي اجلماعة احلضرية للجرف، ابإلضافة إىل مجاعتني قرويتني عرب 1992سنة 

 (1ريطة رقم الصباح غريس مث فزان. )اخل
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 : موقع واحة اجلرف ضمن الرتاب الوطين واجلهوي واالقليمي للمغرب1اخلريطة رقم 

 
 ، بتصرف2020املصدر: التقسيم اجلهوي اجلديد للمغرب سنة 

 تتميز واحة اجلرف برايح جافة متباينة السرعة ومتعددة االجتاهات .2
ايح شرقية يوافق الصيف، وفصل ابرد تتميز واحة اجلرف مبناخ شبه جاف، يتسم بتعاقب فصل حار ور 

وجاف يوافق الشتاء. كل هذه الظروف املناخية والعوامل هلا أتثري مباشر على نشاط التعرية الرحيية ابملنطقة. 
 ( وهي: BENALLA et al, 2003 ويعرف جمال الدراسة نوعان من الرايح حسب اجتاهاهتا )

 ا النوع من الرايح بربودته يف فصل الشتاء، وحرارته : هتب من الشمال الشرقي، يتميز هذرايح الشركي
كلم/الساعة، وتسبب يف إضعاف احملاصيل   7.5العالية يف فصل الصيف، تصل سرعتها يف فصل الصيف 

": رايح جنوبية رايح "الساحلالزراعية، وحدوث الزوابع الرملية احللزونية مما يؤدي إىل إتالف نسيج الرتبة.  
 فصل الشتاء، ومسيت ساحلية لكوهنا قادمة من احمليط األطلنطي، وتكون رطبة، ورغم غربية، تنشط كثريا يف

ذلك تصل جافة نتيجة فقدان محولتها املائية بسبب بعد املسافة واحلواجز اجلبلية األطلسية، وتصل سرعتها 
 كلم/س.  10.8
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III.  2020و 1984دينامية زحف الرمال مبنطقة اجلرف ما بني 
 طيةنتائج الدراسة اخلرائ .1

 2002وسنة  1984ما بني سنة  بواحات اجلرف تطور زحف الرمال .1.1
تشكل واحات منقارة، واجلرف، وفزان الشريط الواحي األوسط ملنطقة اجلرف، وهي واحة منقارة، مث  

واحة اجلرف اليت تنتمي إىل اجملال احلضري للجرف، مث واحات العشورية وفزان اللتان تنتميان إىل اجلماعة القروية 
ان. وتشكل واحات حنابو لكراير والبوية، الواحات اجلنوبية ملنطقة اجلرف، ويتعلق األمر ابجلماعة القروية عرب فز 

الصباح غريس، هذه الواحات تتعرض خلطر زحف الرمال من واجهتني، الواجهة اجلنوبية الشرقية، والواجهة 
 اجلنوبية الغربية.  

  1984رة، اجلرف، العشورية وفزان سنة وضعية الرمال بواحات منقا: 2اخلريطة رقم 

 
 )بتصرف( 1984لسنة   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي
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 2002الرمال بواحات منقارة، اجلرف، العشورية وفزان سنة  : وضعية3اخلريطة رقم 

 
 )بتصرف( 2002لسنة   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي

شريط األوسط لواحات اجلرف، الذي يتشكل من واحة املنقارة، واحة نستنتج من اخلريطتني أعاله، أن ال
، حيث نالحظ أن واحة 2002و 1984اجلرف، واحة العشورية مث واحة فزان، عرف عدة تغريات ما بني سنيت 

سنة لزحف مهم لرمال من اجلهة الشمالية الشرقية، حيث أصبحت حماطة بكثبان  18املنقارة تعرضت يف مدة 
 الواجهة اجلنوبية الغربية، وذلك راجع لكوهنا حممية بواسطة الكتلة اجلبلية للمنقارة. رملية؛ عكس

كما نالحظ أن واحة اجلرف عرفت ما بني الفرتتني تراكما للرمال على وجهتها اجلنوبية الغربية، حيث  
ظ أن الواحة ، نالح2002مساحة صغرية ابلقرب من اجملال الزراعي، لكن سنة  1984كانت الرمال حتتل سنة 

أصبحت حماطة بشريط من الكثبان الرملية، اليت احتلت مساحة مهمة من الواحة. إال أن الساكنة احمللية عوضت 
 ما مت فقدانه بسبب الرمال، وذلك بتوسيع مساحة الواحة على الضفة اليمىن لواد غريس.   

جزءا   1984ل حتتل يف سنة أما واحة العشورية وفزان، فهي عكس الواحات األخرى، فقد كانت الرما
، إذ اكتسحت الرمال 1977كبريا منها، هذه الوضعية كانت بسبب عاصفة رملية عرفتها منطقة اتفياللت سنة 
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 2002(، لكن نالحظ يف سنة 2006هكتار من األراضي الزراعية بواحة اجلرف )املولودي حممد،  16حوايل 
حمللية أو من طرف الرايح ذاهتا. ولكن رغم ذلك ما زالت واحة أنه مت إزالة هذه الرمال، إما من طرف الساكنة ا

، سواء من اجلهة اجلنوبية 2002العشورية مهددة خبطر زحف الرمال، حيث ال زالت الرمال حتيط هبا منذ سنة 
 الغربية، أو من جهة الشمال حيث الرمال اليت أييت هبا واد غريس ترتاكم على ضفتيه وهتدد واحة العشورية.

  1984وضعية الرمال بواحات حنابو لكراير البوية سنة  :  4يطة رقم اخلر 

 
 )بتصرف( 1984لسنة   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي
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  2002وضعية الرمال بواحات حنابو لكراير البوية سنة  :   5اخلريطة رقم 

 
 )بتصرف( 2002لسنة   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي

، تغريات 2002و 1984خالل اخلريطتني أعاله، أن جنوب جمال الدراسة، عرف ما بني نالحظ من 
تراكما  1984كان يعرف يف   -جنوب واحة حنابو-على مستوى دينامية الرتمل، حيث أن أقصى اجلنوب 

ملياه، ألهنا للرمال. هذه الرمال هتدد بشكل مباشر واحة حنابو ولكراير والبوية، واخلطارات املزودة هلذه الواحات اب
، مما زاد من خطر 2002أيضا توجد يف جمال مرور الرايح اجلنوبية الغربية. وقد ازداد هذا الرتاكم أكثر يف سنة 

الرتمل، وهذا ما وقع يف واحة البوية حيث نالحظ أنه ازدادت ترمال، وهذا راجع لكوهنا توجد قرب ممر طبيعي 
 للرايح يفصل بينها وبني واحة املنقارة. 

، هي انجتة عن دينامية رحيية 1984ذه الوضعية املتقدمة من الرمال اليت كانت تعرفها املنطقة سنة ه
مهمة، عرفتها املنطقة يف سبعينات القرن املاضي، من خالل تشكل عواصف رملية اجتاحت الواحة. فقد 

اليت غطتها الرمال بكل من أوضحت دراسة للمكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي بتافياللت، أن األراضي الزراعية 
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 هكتار. 208تقدر ب  1987و 1958واحة حنابو والكراير والبوية للفرتة ما بني 
(ORMVAT,1995). للردم ابلرمال، إال أهنا تعرف صيانة من  702رقم  كما تعرضت الطريق اجلهوية

 ا، خاصة خطارة البوية.طرف املصاحل املعنية؛ عكس اخلطارات اليت تضررت بشكل كبري من زحف الرمال وردمه
ونشري أنه بني هاتني الفرتتني عملت الدولة يف شخص املصاحل املعنية، ابلتعاون مع الفالحني املتضررين، 
القيام بعدة مشاريع من أجل التخفيف من خطر الرتمل، وذلك عرب إقامة عدة حواجز يف اجتاه هبوب الرايح، وقد 

 ن توقف جزء من الكثبان الرملية من الزحف داخل الواحة. أتت هذه املشاريع أكلها، حيث استطاعت أ
 2020يف سنة  بواحات اجلرف تطور زحف الرمال .2.1

 2020الرمال بواحات منقارة، اجلرف، العشورية وفزان سنة   : وضعية6اخلريطة رقم 

 
 )بتصرف( 2020لسنة   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي

( 3)اخلريطة رقم  2002اجلرف عرفت عدة تغريات ما بني سنيت  نستنج من اخلريطة أعاله أن واحة
؛ فمن جهة ارتفعت نسبة الرتمل يف واحة فزان والعشورية، إذ نالحظ أن الرمال توغلت إىل داخل الواحة 2020و

وأصبح اجملال الزراعي متضررا بشكل كبري. ومن جهة أخرى نسجل أن بعض املناطق هاجرهتا الرمال، وهذا ما وقع 
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 اجلنوب الغريب لواحة اجلرف ابلقرب من اجملال احلضري للجرف، وكذا يف مشال هذه الواحات على الضفة يف
اليسرى لواد غريس. ومن بني التغريات اجملالية اليت عرفتها واحة اجلرف خالل هذه الفرتة أيضا، اتساع اجملال املبين، 

 خاصة اجملال احلضري للجماعة احلضرية ابجلرف.
 2020الرمال بواحات حنابو لكراير البوية سنة   : وضعية7قم اخلريطة ر 

 
 )بتصرف( 2020لسنة   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي

)اخلريطة  2002عرفت الواحات اجلنوبية لواحة اجلرف )حنابو، لكراير، البوية(، خالل الفرتة املمتدة بني 
حيث ازداد حجم الرتاكمات الرملية، خاصة يف ، عدت حتوالت على مستوى زحف الرمال، 2020( و6رقم 

أقصى اجلنوب، وعلى الضفة اليسرى لواد غريس، وأصبحت واحة حنابو أكثر هتديدا خبطر زحف الرمال، حيث 
 ترتاكم كثبان رملية على جوانبها، سواء من اجلهة اجلنوبية أو الشرقية.
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مال خالل هذه الفرتة، إذ نالحظ يف وضعية أما واحة لكراير والبوية فقد تعرضت بشكل كبري الكتساح الر 
، أن الرمال توغلت إىل داخل الواحة، وأصبحت حتيط هبا من كل جانب، كما تضررت خطارات واحة 2020

 البوية ابلرمال، فتغطت معظمها ابلرمال، إال أنه متت صيانتها هذه اخلطارات.
 2002 و 1984املناطق املرملة بواحة اجلرف سنة : 9و 8اخلرائط رقم 

 
 )بتصرف( 2002و  1984لسنيت   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي
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 2020: وضعية الرمال بواحة اجلرف سنة 12اخلريطة رقم 

 
 )بتصرف( 2020لسنة   Landsat املصدر: صورة القمر الصناعي

 الدراسة الرسابية لعينات الرمال بواحة اجلرف .2
لبحث عن جمموعة من املعطيات واملعلومات اليت ختتزهنا التكوينات الرسابية، إذ تتوخى الدراسة الرسابية ا 

بواسطتها ميكن فهم وتتبع مراحل التشكيل والتطورات احلالية اليت مر هبا ميدان الدراسة، عن طريق أخذ عينات 
اإلجابة عن جمموعة  مبختلف اجملموعات الرملية املكونة للرمال املنطقة، وفحصها وأتويلها للحصول على عناصر

من التساؤالت اجليومرفولوجية، مما ميكننا من معرفة ظروف النقل مث التطورات اليت خضعت هلا احلبات الرملية بعد 
عملية التحريك، وذلك من خالل استعمال مؤشر الفرز احلبييب. كما ان الدراسة اجملهرية حلبات الرمال الكوارتزيتية 

 يوضع موقع العينات املدروسة. 3كثر يف تشكيل احلبات الرملية، واجلدول رقم تساعدان على فهم العامل األ
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 موقع عينات الدراسة : إحداثيات3جدول رقم 
 رقم

 العينة
 إحداثيات الطول

(X) 
 إحداثيات العرض

(Y) 
 االرتفاع ابملرت

(Z) 
 اسم موقع أخذ

 العينات
1 31°29'43.39"N 4°24'44.44"O 825 اجلرف 
2 31°26'36.21"N 4°21'18.92"O 801 حنابو 
3 31°31'54.44"N 4°26'46.91"O 837 سافلة واد اغريس فزان 
4 31°10'6.61"N 4° 1'13.79"O 743 مرزوكة 

 2016املصدر إجناز عبدالوي عبداالله، 
 : موقع عينات الدراسة1شكل رقم 

 
 )بتصرف( Google Earht Pro 2016املصدر: 

 Granulométrique الدراسة احلبيبية للرمال 2.1
متكن دراسة توزيع أصناف العناصر الرسوبية املكونة لعينة رملية معينة من استنتاج ظروف الرتسب، 
وخمتلف مراحل التعرّية والنقل اليت مرت منها الرواسب املدروسة، وذلك من خالل متثيل النتائج على شكل 

شرات الرسوبية، مؤشر الرتتيب وكذا حساب املؤ  Courbe granulométriqueمنحنيات وحتليلها، 
Indice de classementالتناسق  ، معاملCoefficient d’Asymétrie. 
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 : املنحىن احلبييب جملموع العينات1مبيان رقم 

 
 2016املصدر: نتائج الدراسة املخربية 

اجا مهما يهم  من خالل النتائج احملصل عليها يف الدراسة احلبيبية للعينات املدروسة نسجل مالحظة واستنت
ملم( ويف املقابل نسجل قلة الرمال الدقيقة  0,4و 0,1 كل العينات، وهو هيمنة الرمال املتوسطة )املرتاوحة بني

اليت تشرتك فيها الرمال الدقيقة واملتوسطة نظرا لكون هاته املنطقة توجد يف  3والرمال اخلشنة، ما عدا العينة رقم 
 اية قوة التيار املائي مما يساهم يف تغذية املنطقة ابلرواسب الرملية. سافلة واد اغريس، وابلتايل تكون هن

وميكن تفسري ذلك ابلرجوع إىل مسألة الدينامية الرحيية وقوة التيار املائي؛ ذلك أن العناصر اخلشنة تتوضع 
ذات القطر قرب منطقة تزويد وال تصل إىل مناطق االستقبال نظرا للعدم قدرة الرايح على محل حبات الرمال 

الكبري، أما العناصر الدقيقة فال يتم توضعها يف مناطق الدراسة إال اندرا نظرا لكون قدرة الرايح إبمكاهنا محل تلك 
 املواد ملسافات أطول. 

كما يبدوا واضحا من خالل شكل املنحنيات التجميعية أهنا تعكس نوعا من التماثل يف كل من العينات 
ون وسيلة النقل تتمثل يف الرايح؛ ومن هنا ميكننا تسجيل فرضية، أن الرمال املغذية هلاته االوىل والثانية، نظرا لك

املنطقة ذات أصل حملي، يف حني جند اختالف العينة الرابعة حيث جند حبيبات الرمال ذات القطر املتوسط 
 منطقة مرزوكة. بكثرة. ومن هنا ميكننا أن نستنتج أن الرمال املغذية ملنطقة الدراسة ال تنتمي إىل
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 الدراسة اجملهرية حلبات الرمال  2.2
حبكم أن جزيئات الكوارتز ال ميكن مالحظتها ابلعني اجملردة، نستعمل من أجل هذا الغرض اجملهر ذو 
االستقطاب الضوئي، فنضع كل عينة على حدة )فصل بعض احلبات( ونالحظها جمهراي ابالعتماد على متغري 

 مال.شكل اخلارجي ولون حبات الر 
 : نتائج الدراسة اجملهرية4جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 2016املصدر: نتائج الدراسة املخربية 

 : نتائج املالحظة اجملهرية: 1.2.2
تتميز هذه العينة بقلة عناصر حبات الكوراتز، لكن رغم ذلك فالعناصر املتوفرة كافيرة ألخرذ فكررة عرن  :1ـ العينة 

شرفافة ذات أضرالع  ظروف وآليات الرتسيب يف هذا املوقع، حيث تتميز حبيبرات الكروراتز بسريادة العناصرر غرري ال
مررن جممرروع حبررات الكرروراتز، يف حررني نسررجل تواجررد ضررعيف  %70كرويررة، ومسررتديرة حيررث وصررلت النسرربة إىل 

 للحبات احلادة وشبه احلادة، مما يدل أن النقل ذو أصل مائي، ونقل متوسط أو بعيد. 
ــ العينــة  الع كرويررة، حيررث وصررلت : تتميررز هاترره العينررة بسرريادة عناصررر حبررات الكرروراتز غررري الشررفافة ذات أضرر2ـ

من جممروع الكروراتز، وأيضرا نالحرظ شربه غيراب كمرا هرو األمرر يف العينرة األويل للحبرات احلرادة  %82النسبة إىل 
 ، وابلتايل فالنقل هنا ذو أصل مائي، ونقل متوسط أو بعيد.%17,5 وشبه احلادة

ذات احملرررريط شرررربه الررررزاوي بنسرررربة و  anguleuxتتميررررز بسرررريادة العناصررررر الشررررفافة ذات حمرررريط زاوي : 3ـــــ العينــــة 
 رحيي.، أي أن العناصر املتوضعة ابملنطقة هي رواسب 62,5%

، ذات لرون امحرر %85: تتميز هاته العينة بكثرة حبات الكروراتز الشرفافة، ذات شركل الرزاوي وبنسربة  4ـ العينة 
ضرعة فهاتره املنطقرة هري رواسرب مرن مقارنة مع ابقي العينات األخرى اليت متيل إىل االصفرار، أي أن العناصرر املتوا

 أصل رحيي.

 
 رقم العينات

 (%نسبة )
 احلبات الزاوية

 (%نسبة )
 احلبات شبه الزاوية

 
 اجملموع

 (%نسبة )
 احلبات املستديرة

 70 30 17,5 12,5 )اجلرف( 1
 82,5 17,5 10 7,5 )فزان(2
 37,5 62,5 25 42,5 )حنابوا(3
 15 85 12,5 72,5 )مرزوكة(4
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 : أصل الرمال ابملنطقة2.2.2
إن الرتاكمات الرملية مبجال الدراسة تتكون من رمال ذات أصول متعددة، وميكن أن جنملها يف مصدرين، 

 األول مصدر حملي والثاين مصدر بعيد.  
 من الواحات محاية" إىل ادفاهل (F.A.O) الفاو مشروع إطار يف أجنزت اليت التجارب أكدت ولقد

 التحليالت دأبت كما للكثبان احلالية واألبعاد وشكل فالتوزيع غريين، أصل من الرمال على هيمنة "الرتمل
 أساسيا دورا املاء يلعب ، وهنا (KABIRI, 2005)مائي  مصدر من الرمال بينت هيمنة واحلبيبية الرسوبية

 عن احلديث ميكن الفيض، ولذلك مبناطق درجات ترسبها يف على عملي الرملية، حيث الكثبان تراكم مسلسل يف
 ذرات من صغريا جزيئا سوى يشكل وال البعيدة ضعيفا، الرايح تنقله ما ذلك، يعترب للرتمل. ومقابل احمللي األصل
الرايح وسط  املناطق. والعناصر الرملية الدقيقة اليت يتم حتريكها غالبا من طرف هبذه الرايح ترسبها اليت الغبار

احلوض، هي ابألساس نتيجة تعرية مائية نشيطة اقرتنت بتعرية رحيية متطورة وسط جمال ذو غطاء نبايت متدهور، 
 (2001)احلارث، وال ميثل أي حاجز حقيقي يف وجه نقل احلبات الرملية.

 زحف الرمال يضر ابجملاالت الزراعية .3
جال الدراسة، هو تضرر اجملاالت الزراعية ابلواحة، حيث إن من التأثريات البيئية اخلطرية لزحف الرمال مب

أن عدة هكتارات ، تعد صاحلة للزراعة بسبب زحف الرمال كما يوضح الشكل أسفله، إذ فقدت منطقة الدراسة 
هكتار  74هكتارا من أصل  29حسب االستمارة اليت أجريت بكل من املنقارة واجلرف وفزان حنابوا ما يفوق 

(، وهي مساحة كبرية مقارنة مبحدودية اجملال الزراعي ابلواحة، إذ أن كل هكتار فُقد 2) املبيان رقم صاحل للزراعة 
إال ويساهم يف هجرة أسرة كانت تعتمد عليه يف توفري قوت يومها، ، لذلك يضطر الفالحون مع هذا الزحف إىل 

أو إزالة هذه الرمال املرتاكمة يف حالة ،  ترك األرض اليت ترملت والتوسع يف جماالت أخرى خارج الواحة القدمية،
 تتضرر األرض بشكل كبري.
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 : مساحة األراضي الزراعية مقارنة ابملساحة املرملة2مبيان رقم 

 
 2019ة املصدر: االستمارة امليداني

 : تضرر األراضي الزراعية بواحيت املنقارة وفزان بفعل زحف الرمال4و 3الصور رقم

  
 2016صوير عبدالوي عبد االله سنة املصدر: ت

 بعض التقنيات املستخدمة ملكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية   
إىل حدود اليوم، ركزت أوراش مكافحة الرتمل على تقنيات ذات طابع عالجي، إذ احنصرت يف تثبيت 

رتاكم، بينما ، تشكل قطاعات الكثبان والصيانة بواسطة حباك اجلريد وأشرطة التصدي على مستوى قطاعات ال
التآكل أي هتيئة للتدخل. وهكذا ميكن أن تطول مدة التصدي تبعا لتحرك الرمال، وقد تتسع تبعا لتدهور الغطاء 

 النبايت، خصوصا وأن بعض اجملاالت احليوية ابلواحة تعرف تغذية رملية مفرطرررة )حنابو، فزان، والعشورية...(
 لتقنيرررررررررات الررررررررريت تسرررررررررتعمل وسرررررررررائل تثبيرررررررررت مثرررررررررل اللوحرررررررررات املتموجرررررررررة ويهرررررررررم ا :امليكـــــــــانيكي التصـــــــــدي

Fibrociment وبعرررض الوسرررائل احملليرررة مثرررل اجلريرررد، والقصرررب، وأغصررران األشرررجار... هرررذه الوسرررائل ،
وتشكل هذه اللوحات تقنية إجابية نظرا لسهولة العمل  .هتدف كلها إىل التصدي للرمال أثناء هبوب الرايح
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طلبهررا ليررد عاملررة حمرردودة. وتعترررب هررذه الوسرريلة فعالررة لكوهنررا تسرراهم يف تسررريع وترررية هبررا. هررذا ابإلضررافة إىل ت
األشغال. كما ميكن رفعها إىل األعلى أثناء اكتساحها ابلرمال. لكن مع ذلك تبقى ذات مزااي حمدودة؛ فإىل 

 درهم/لكل كلم خطي( وتتطلب صيانة منتظمة. 105000جانب نذرهتا فإن سعرها مرتفع )
 حبنابو : تقنيات التصدي لزحف الرمال بواسطة اللوحات املتموجة5رقم  الصورة

 
 2016/04/09املصدر: تصوير شخصي بتاريخ 

 :يعترب وافرا ابملنطقة وخاصة ابلنسبة للنخيل املهجور. وتكمن فعاليته يف نفاذيته للرايح.  تربيعات اجلريد
 16يتطلب بدوره كميات كبرية مرن اجلريرد: لكن يتطلب يد عاملة كثرية عند وضع احلباك. هذا األخري 

درهم/للمرررررت  13إىل  10درهم/جريرررردة، وهررررو مررررا يعررررادل  0,80إىل  0,60جريرررردة/لكل مرررررت خطرررري )
اخلطري(. ويف حالررة اكتسرراحه ابلرمررال، فإنرره يتطلررب وضررع حبرراك جديررد. هررذا ابإلضررافة إىل كونرره يكررون 

ت، فيتم بناء فوهة العني أبحجار مثبتة من أجل معرضا أكثر ألخطار احلريق. أما ابلنسبة حلماية اخلطارا
 .تاليف اكتساحها ابلرمال
 : تقنيات التصدي لزحف الرمال بواسطة جريد النخيل ابملنقارة6الصورة رقم 

 
 2016/04/09املصدر تصوير شخصي بتاريخ 
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 البيولوجي التصدي: 
ل واألراضي املراد محايتها، فإن إذا كان التصدي امليكانيكي يهدف إىل إنشاء حواجز ما بني مصدر الرم

التصدي البيولوجي يستعمل وسائل نباتية حية. فالتصدي امليكانيكي يلعب دورا هاما، لكن ال ميكنه أن يؤمن 
التثبيت الدائم للكثبان، إذ يتطلب صيانة مستمرة، مما يثقل من سعر الصيانة. ولذلك فإن يعتمد على غراسة 

يم دور احلواجز امليكانيكية واستبداهلا على املدى املتوسط والبعيد. لذا يعترب مصدات نباتية يبقى ضروراي لتدع
 .الغطاء النبايت وسيلة بيولوجية فعالة ملقاومة زحف الرمال

 : تقنيات التصدي لزحف الرمال بواسطة التثبيت البيولوجي بفزان7الصورة رقم

 
 2016/04/09املصدر تصوير شخصي بتاريخ 

 خامتة: 
ستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية من الوسائل والتقنيات اجلديدة اليت أضافت الكثري يعترب اال

للجغرافية وسهلت عملية البحث على الباحثني اجلغرافيني أساسا، حيث بواسطتها ميكن تتبع الظواهر اجلغرافيا 
وية. ومن خالل تطبيق هذه التقنية وتطورها، ومن بني هذه الظواهر، ظاهرة زحف الرمال ابألوساط اجلافة والصحرا

، تبني أن املنطقة عرفت دينامية مهمة على 2020و 1984على دراسة زحف الرمال مبنطقة اجلرف، ما بني سنة 
سنة، حيث أن اجملاالت عرفت اكتساح  30مستوى حركية الرمال خالل هذه الفرتة اليت متتد على أكثر من 

 للرمال.
ال املرتاكمة مبجال الدراسة ذو أصل مزدوج بني النقل النهري والرحيي وأظهرت الدراسة، أن أصل الرم

حلبات الرمال وتوضعها ابجملاالت املتامخة لألراضي الزراعية، لكن يبقى النقل النهري حلبات الرمال هو السائد 
 بكثرة، نتيجة للحموالت اليت أييت هبا واد غريس.
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احة اجلرف، نتجت عنه عدة خماطر بيئية، فبالرغم من تعدد إن هذا التطور الذي عرفته دينامية الرتمل بو 
التقنيات املستعملة ملكافحة هذا الزحف، فإن اخلطر يبقى قائما، كما ال ميكننا نفي الدور املهم الذي قامت به 
تدخالت املصاحل املعنية يف إيقاف موجات زحف الرمال. ويظهر ذلك من خالل حجم الرتاكمات الرملية احملجوزة 

راء كل حاجز استعمل هلذا الغرض. إال أن زحف الرمال يف مجيع االجتاهات بشكل سريع وشاسع يضعف من و 
 قيمة كل التدخالت. 

التعبئة  وعموما، فإن اسرتاتيجية التدخل يف املناطق الواحية ومنها منطقة الدراسة جيب أن ترتكز على
نطالقا من تبين خمطط يف إطار مشروع وطين ملكافحة وذلك ا التشاركية حلماية البيئة الواحية من خطر الرتمل

 الرتمل، وضبط مناهج املتابعة وتقومي مشاريع املكافحة، إبشراك السكان وتعبئتهم يف أوراش العمل.
 قائمة املراجع:

 ( ظاهرة التصحر واسرتاتيجيات حماربة زحف الرمال ابجلنوب الشرقي املغريب، منوذج القسم ا2001احلارث خدجية" ،) لغريب
بوذنيب " اتفياللت"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف اجلغرافيا، جامعة احلسن الثاين، كلية اآلداب  –من حوض الرشيدية 

 الدار البيضاء. –والعلوم اإلنسانية بن امسيك 

 ( مسامهة يف دراسة زحف الرمال بواحات سهل اتفياللت حالة واحات اجلرف، مقار 2016عبدالوي عبداالله" ،)  بة
 كارطوغرافية"، رسالة لنيل شهادة املاسرت، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية احملمدية. املغرب.

 ( مكافحة زحف الرمال بواحة اتفياللت، بني تدخل الدولة ومبادرات الفالحني، مقال منشور يف 2006املولودي حممد ،)
 .www.tanmia.maاألنرتنيت، 

 Benalla M, Alem EM, Rognon P, Desjardins R,Hilali A, Khardi A. (2003).  "Les dunes 

du Tafilalet (Maroc): Dynamique éolienne et ensablement des palmeraies". Sécheresse 

2003 ; 14 : 73-83 

 KABIRI. Lahcen (2005), « Contribution à la connaissance de la dynamique éolienne dans 

les oasis du sud Marocain : Cas du Tafilalet ». Actes du Symposium International sur le 

Développement Durable des Systèmes Oasiens, Erfoud, Maroc’ ’Deuxième partie : 

Communications en sessions parallèles. 

 Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalet (ORMVAT), (1995). 

 MEZGHAB.M LAAOUANE.M AKDIM.B, (2002), "Protocoles d’analyse : 

Sédimentologie, Pétrologie et Hydrochimie", imprimerie Infoprint. 155p. Maroc. 
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افية وتقنيات االستشعار عن بعد في تتبع مشكل تدهو  ر دور نظم املعلومات الجغر

 األراض ي باملجاالت الواحية )حالة إقليم الرشيدية(
The role of geographic information systems and remote sensing 
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 : ملخص

اجلغرافيا، نظرا ملا يشكله من إكراه وتعقيد يصعب يشكل موضوع تدهور األراضي أحد اإلشكاالت املطروحة يف علم 
التغلب عليه. فرغم التنوع الذي تعرفه هذه األراضي، إال أهنا أضحت من بني التحدايت اليت ابت يعيشها املغرب. ويعترب إقليم 

التصحر وزحف الرمال وفرتات الرشيدية واحدا من اجملاالت اليت تعيش على هذا الوقع كونه مهدد ابلعديد من الظواهر الطبيعية مثل 
اجلفاف املتكررة اليت أدت إىل إحداث تغيري يف املشهد الطبيعي للواحة ويف اختالل توازن نظامها البيئي. ويعترب التدخل البشري من 

ام الواحي بني العوامل األخرى اليت سامهت يف تدهور هذا اجملال بعد التخلي عن النظام التقليدي الذي كان يضمن استمرارية النظ
املبين على التوازن، وهذا يظهر من خالل وضعية القصور اليت عرفت تضررا واضحا لبناايهتا جراء تعرضها للنسيان، وأتثر احليازات 

 الفالحية من قساوة الظروف املناخية، أضف إىل ذلك ضعف التجهيزات األساسية وهشاشة البنيات التحتية.
 إقليم الرشيدية.؛ ؛ نظم املعلومات اجلغرافية؛ تقنيات االستشعار عن بعدالتصحر؛ الواحات الكلمات املفاتيح:

Abstract: 
The issue of land degradation is one of the problems raised in geography, given its compulsion 

and complexity that is difficult to overcome. Despite the diversity of these lands, they have 

become among the challenges that Morocco is facing. The Errachidia region is considered one of 

the areas that suffer from this impact, as it is threatened by many natural phenomena such as 

desertification, sand encroachment and recurrent droughts that have led to a change in the natural 

landscape of the oasis and the imbalance of its ecosystem. Human intervention is among the other 

factors that have contributed to the deterioration of this field after the abandonment of the 

traditional system Which was used to ensure the continuity of the ensure the continuity of the oasis 

system which is based on balance, and this is evidenced by the situation of the palaces, whose 

buildings were clearly damaged due to being forgotten, and the agricultural holdings were affected 

by the harsh climatic conditions, in addition to the weakness of basic equipment and the fragility 

of the infrastructure. 

Key words: Desertification - The oasis - Geographic Information Systems - Remote Sensing 

Techniques, Territory of Errachidia. 
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I. :مقدمة 
يرجع الفضل يف تواجد الواحات املغربية إىل جبال األطلس اليت تستند عليها. فهذه األخرية، متتد على 
شكل جدار طويل يقابل الصحراء، تزود الواحات ابملوارد املائية وتوفرها هلا الظروف املناخية اليت متكنها من توفري 

اال انتقاليا، فاجملال الشبه صحراوي يقاوم بكيفية مستميتة ودائمة مناخ حملي وحيوي وابلتايل جتعلها تشكل جم
زحف الصحراء، وذلك عن طريق املوارد املائية الداخلية وأيضا بواسطة العمل الدؤوب لساكنة ذات مهارات 

 عالية.
لرغم إىل حدود بداية القرن العشرين كانت الواحات تتميز بنوع من التوازن يف خمتلف اجملاالت، وذلك اب

من قساوة الظروف الطبيعية وضعف اإلمكاانت االقتصادية والبشرية فيها، غري أن ذلك التوازن كان يبدو هشا 
ومعرضا لالختالل، وقد أدت التحوالت اليت عرفتها خمتلف اجملاالت الواحية إىل تفكك البنيات التقليدية وتدهور 

 املنظومة البيئية.
غنية حول التصحر والواحات وخاصة يف اجلنوب الشرقي املغريب )بيبليوغرافية وتظهر املراجعة البيبليوغرافية ال

مرافقة(، أن التحوالت اجملالية الواحية متواصلة، بل وتتقوى يف السنوات األخرية، وتزداد ضغوطها على الوسط 
 (2020)أقدمي،  الطبيعي حدة، وهي أحياان هتدد التوازانت اهلشة املكتسبة عرب قرون يف هذا اجملال الرتاثي

للوقوف على هذا املوضوع، ارأتينا دراسة واحات إقليم الرشيدية، هذه األخرية عرفت حتوالت جذرية 
جعلتها تفقد مجلة من املرتكزات األساسية؛ منها ضعف يف محاية األراضي الفالحية من الفيضاانت، وظهور طرق 

واجلوفية، وقد كان هلذه التحوالت أثر عميق على اجلانب جديدة يف استغالل وتدبري املوارد املائية السطحية منها 
االقتصادي واجملايل واالجتماعي من خالل تالشي وتفكك القبيلة كمؤسسة تقليدية عرفية ذات أمهية ابلغة يف 

 تسيري شؤون الساكنة الواحية. 
أن واحات اتفياللت  إذا ما استثنينا بعض االختالفات الناجتة عن ظروف اجلغرافية احمللية، فقد اعتربان

كري( وبعض الواحات املتفرقة األخرى اليت متتد داخل إقليم   –زيز  –الكربى هي جمموعة األودية الرئيسية )غريس 
الرشيدية )واحة فركلة، واحة كلميمة...(، ونظرا لتجانس هذه اجملاالت وتشابه أوضاعها سواء يف املاضي أو يف 

تعريف مشويل وعام وهو كوهنا واحات متقاربة توحد بينها الظروف  الوقت احلاضر فإننا سنتحدث عنها من
  (1993)جرير،  الطبيعية والتارخيية وتستقر هبا جمموعات بشرية قروية متارس هبا نشاطا زراعيا يقوم على السقي

تعترب املخاطر الطبيعية إحدى اإلكراهات األساسية اليت تعرقل النمو االقتصادي، وتنتج عنها مأساة 
، وعلى مستوى إقليم الرشيدية تتعدد مظاهر وأشكال هذه (2006)احلافيط إدريس، جتماعية متفاوتة اخلطورة ا

املخاطر حسب زمن وقوعها وحسب األسباب اليت أدت إىل نشأهتا، حيث ترتبط أوىل هذه املخاطر بشكل كبري 
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واد زيز وواد غريس وواد كري اليت وفيضاانت كل من  (2020)أعفري،  خبطر الفيضاانت ألودية فركة وروافدها،
ختلف وراءها خسائر كبرية سنواي، نتيجة هشاشة األراضي اليت تتعرض ابستمرار للتعرية املائية خالل فرتة تركز 
التساقطات املطرية، إىل جانب تزايد زحف الرمال بسبب عامل الرايح وندرة الغطاء النبايت وضعف البنيات 

 التحتية.
املسامهة إىل إبراز املفارقة املتمثلة يف تدهور األراضي إبقليم الرشيدية بسبب عدة  ونصبو من خالل هذه

مؤثرات )مناخية وبيئية واجتماعية وسياسية(، فاإلشكال ليس هو تدهور املوارد، بل نتيجة غياب رؤية اسرتاتيجية 
ة. ويبقى اهلدف من هذه الدراسة هو تتبع لتهئية اجملال لرصد امليكانيزمات واآلاثر النامجة عن اختالل توازانته البيئي

سريورة التحول الذي عرفه هذا اجملال الواحي وما عرفه من تطورات وذلك هبدف إبراز مكامن االختالل والالتوازن 
 يف املنظومة الواحية.

II.  تقدمي جمال الدراسة 
م اجلهوي اجلديد يف إطار يقع إقليم الرشيدية إداراي ضمن النفوذ الرتايب جلهة درعة اتفياللت حسب التقسي

، وحيده من الشمال إقليم ميدلت ومن الشرق إقليم فكيك وإقليم تنغري غراب وإقليم 2015اجلهوية املتقدمة لسنة 
زاكورة يف اجلنوب الغريب واحلدود اجلزائرية يف الشرق واجلنوب، ومن الناحية اجلغرافية فهو ينتمي إىل جزء يعرف 

قدمة الصحراء( حيث يتميز مبناخ قاري وجاف، فتضاريس األطلس الكبري الشرقي ابجملال الشبه الصحراوي )م
واألطلس الصغري املشرفة عليه، تعترب مبثابة حواجز طبيعية حتول دون وصول التأثريات احمليطية، لذلك يسود 

لم يف الشمال م 265ابملنطقة مناخ جاف وقاحل، يتميز بتأثريه القاري وبتساقطات سنوية ضعيفة ترتاوح ما بني 
، وتتميز هذه التساقطات يف غالب األحيان ابلضعف والرتكز (2002 - 2001)احلارث، ملم يف اجلنوب  60و

والعنف، حبيث يتجلى هذا االختالف يف التباينات الفصلية وحسب التغريات املناخية اليت تؤثر يف املناطق الواحية. 
الرشيدية معرضة يف كثري من األحيان إىل خسائر مادية وأحياان وأمام هذه الوضعية املناخية، فإن واحات إقليم 

بشرية بفعل توايل العواصف والفيضاانت اليت تتسم هبا، أما درجات احلرارة فتختلف من الشمال إىل اجلنوب، كما 
درجة، أما خالل الفصل  45أهنا تشتد خالل فصل الصيف، حيث ميكن أن تتجاوز يف بعض جهات املنطقة 

فإهنا تنزل إىل ما دون الصفر. يف حني تبقى الرايح جنوبية غربية وشرقية إىل جنوبية شرقية جافة، ويهب ريح البارد 
خالل فصل الربيع واخلريف، يف حني يتميز  –ريح جاف حار من اجلنوب الشرقي  –الشرقي املعروف ابملنطقة 

: Aristida pungens، Artimisia Herba-alba) الغطاء النبايت بسيادة بعض األصناف النباتية
: الرمت...( وبعض الشجريات اليت تتأقلم مع املناخ السائد ومنها شجرة الطلح Retama-Retamالشيح، 

Acacia Radiana وشجرة الطرفاء ،Tamarix aphylla. 
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لعالية وفيما خيص املنظومة الزراعية، فإن إقليم الرشيدية يتميز ابلتنوع على مستوى املنتوجات الزراعية من ا
)جبال األطلس الكبري الشرقي( حنو السافلة )سهل اتفياللت، أماغا، توروك، مالعب ...(، وأتيت يف مقدمة هذه 
املنتوجات أشجار النخيل اليت عهد عليها اإلنسان منذ القدم ملا له من خصائص طبيعية تتمثل يف عمق جذوره 

بة مهمة من امللوحة من جهة أخرى. وتليها أشجار داخل الرتبة من أجل البحث عن املاء من جهة، وحتمله نس
الفواكه )التني، الزيتزن، الرمان، اخلوخ، املشمش، اللوز...( اليت تعتمد على السقي، وتكمن هذه اخلاصية يف 
وضعية جذورها اليت تتخذ شكال أفقيا مقارنة مع جذور أشجار النخيل اليت تكون عمودية. أما فيما خيص 

أغبالو نكردوس، أمالكو...( فتختلف عن سابقاهتا من حيث توزيع املنتوجات الزراعية، حبيث الواحات اجلبلية )
 تنعدم أشجار النخيل ليحل حملها اخلضر واحلبوب وغراسة الوردايت واجلوز.

مرت، وتتكون من  700و 1273كما يتميز إقليم الرشيدية من الناحية الطبوغرافية ابلتباين من حيث االرتفاع بني 
ثة وحدات مورفولوجية كربى تتميز تضاريسها ابلبساطة واالتساع والتنوع وهي احلمادات )اهلضاب( الكريطاسية ثال

م واملنخفضات )منخفض 1100و  1000مثل محادة مسكي، محادة بودنيب ومحادة كري اليت يرتاوح علوها بني 
ت النهرية(، ومنظومات تلية شاهدة على غريس( والكثبان الرملية.)الرقوق، املخاريط والدرجا-اتفياللت-بودنيب

م 1150و  900بقااي عناصر هضبية تنتمي جيولوجيا إىل الزمن الثالث لكري يف الشرق ابرتفاعات ترتاوح بني 
بومعيز    ، وكتل وأعراف كوارتزية تعود إىل الزمن األول )جبل أوكنات غراب، جبل(2020)مهديوي و تزاين، 

 م(.1000-900جنواب )
 : توطني جمال الدراسة1رقم  اخلريطة

 
 + جمهود شخصي  2015املصدر: التقسم اجلهوي اجلديد لسنة 
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 السؤال اإلشكايل
تعاجل اإلشكالية العامة هلذا املقال تدهور األراضي إبقليم الرشيدية، وهذا مرده عدة خماطر بيئية مثل 

 تراجع الغطاء النبايت وأتثريها على املوارد التصحر واجلفاف على اعتبار أهنا ظواهر تساهم يف تدهور الرتبة، ويف
املائية السطحية مع تزايد حدة التبخر بسبب ارتفاع درجة احلرارة كخاصية تنفرد هبا املناطق الصحراوية وشبه 

 صحراوية.
كيف استطاع اإلنسان التأقلم مع الظروف العامة ابلواحة؟ وما التقنيات اليت اعتمدها حلماية خمتلف املوارد 

 يف ظل الظروف املناخية الصعبة؟ واحيةال
 الفرضيات

 يعد بناء املنشآت املائية الكربى من أهم الربامج اليت سامهت يف احلفاظ على املوارد الطبيعية للواحات 
 سامهت املخاطر البيئية يف تدهور املنظومة البيئية للواحات 
  خبلق تقنيات وأساليب حلماية املوروث استطاع اإلنسان الواحي التأقلم مع الظروف املناخية، حيث قام

 الطبيعي ابلواحة 
III. العمل منهجية وأدوات 

هتدف هذه الدراسة إىل دراسة وضعية إقليم الرشيدية الذي عرف تطورا واضحا منذ عقود، وسنعزز هذا العمل 
قا للمعطيات اليت عرب إعداد خرائط موضوعاتية سنعتمد عليها يف تتبع وتطور معا، هذا اجملال الواحي وحتليلها طب

ستوفرها نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد اليت من شأهنا أن تشكل قاعدة لعدد من البياانت 
سيعتمد عليها خمتلف الفاعلني من أجل استغالهلا والعمل هبا خالل إعداد خمتلف برامج العمل التنموية، وابلتايل 

لتصحر  ومشكل التعرية والرتمل اليت ابتت هتدد مستقبل هذا اجملال اهلش ومنه إبراز العوامل املتحكمة يف ظاهرة ا
 إجياد احللول املمكنة للتخفيف من حدهتا. 

 NDWIومتاشيا مع ما سبق، سنعتمد على عدة مؤشرات يف إعداد اخلرائط وهي مؤشر اإلجهاد املائي 
(Normalised Difference Water Index) ت اليت حلقها الضر نتيجة الذي يوضح أهم النباات

الزايدة أو النقص يف املاء، ولتعريف هذا املؤشر أكثر فهو املؤشر الذي يستخدم فيه النطاق الطيفي لألشعة حتت 
احلمراء بداًل من األشعة احلمراء، وخيتلف هذا املؤشر اعتماًدا على احملتوى املائي لألوراق، ولذلك يتم اإلشارة إليه 

ت يف حالة إجهاد مائي، وابلتايل فهي مرحلة مفيدة جًدا ملراقبة الغطاء النبايت يف املناطق عندما تكون النباات
 NDVI (Normalised Difderence Vegetation Index)اجلافة. أما مؤشر التغطية النباتية 

ابية بني نطاقي الذي يستخدم يف توزيع الغطاء النبايت مبجال الدراسة فيتم العمل به استناًدا إىل العمليات احلس
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لألشعة حتت احلمراء  NIRلألمحر( واألشعة حتت احلمراء القريبة ) Rطيفي مت التقاطهما ابللون األمحر )
، وتتوافق القيم السالبة مع املناطق اليت ال تتوفر على غطاء 1و 1-القريبة(، وتشري القيم احملسوبة هلذا املؤشر إىل 

يث يكون االنعكاس يف اللون األمحر أكرب من انعكاس األشعة حتت نبايت مثل الثلج أو املاء أو السحب، ح
 احلمراء القريبة.

 : نتائج مؤشر الغطاء النبايت ومؤشر اإلجهاد املائي1جدول رقم 
إىل  0.06من  0.06إىل  0من  0أقل من  NDVIقيم 

0.10 
إىل  0.10من 

0.19 
إىل  0.19

0.54 
 جيدة متوسطة يفةضع ضعيفة جدا منعدمة كثافة الغطاء النبايت

 -0.15بني NDWIقيم 
 -0.37و

 -0.15بني 
 -0.12و

 -0.12بني 
 -0.09و

 -0.09-بني 
 -0.07و

 -0.07بني 
 0.2و

 متوسط منعدم منعدم منعدم منعدم مستوى اإلجهاد املائي
 Images satellites de Landsat 7 et 8املصدر: 

 Sentinelو  Landsat 7/8صناعية املتاحة )وحلساب هذه املؤشرات فقد اعتمدان على صور األقمار ال
 Landsat، خصوصا صور األقمار الصناعية Modis )(https://earthexplorer.usgs.gov)و 

 اليت سنعتمد عليها لتتبع دينامية اجملال من خالل اختيار فرتات زمنية حمددة ومتباعدة.
ت صور األقمار الصناعية عالية جزء من عائال 2013اليت مت اعتمادها سنة  Landsat8وتشكل صور 

صور   4إىل  2يوًما وينتج من  16الدقة لتحديد األوساط جبودة عالية، حبيث يغطي القمر الصناعي األرض كل 
 9م. ومن أهم املميزات األخرى هلذه الصور كوهنا تتوفر على النطاق  30كل شهر، ودقة مكانية تصل إىل 

( الذي يستخدم للكشف عن وجود السحب على ارتفاعات عالية، اننومرت 1390و 1360)الطول املوجي بني 
مفيدان يف توفري درجات  11و 10واليت قد ال تكون مرئية يف النطاقات الطيفية األخرى، النطاقان احلراراين 

ة حرارة سطح أكثر دقة ومفيدة لتحديد اجلزر احلرارية يف املناطق احلضرية، أضف إىل ذلك إمكانية تتبع بيئة الغاب
)مستشعر األشعة حتت احلمراء احلراري( املوجود على ما القمر الصناعي  TIRSمن خالل مقياس اإلشعاع 

( اليت توفر بياانت عن األطوال Infra Redإمكانية استعادة صور األشعة حتت احلمراء متعددة األطياف )
أو  NDVIيق إنشاء مؤشرات مثل املوجية واليت ميكن أن تسهل العمل على الغطاء النبايت، وال سيما عن طر 

NDWI. 
 ومن أجل إعداد خرائط اجملال قمنا بتتبع املراحل التالية:

  حتميل صور األقمار الصناعية ومعاجلتها بواسطة برانمجQGIS 
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 داخل برانمج  مجع الصور على شكل صورة شعاعية واحدة خاصة مبجال الدراسةARCGIS 10.2 
   حساب كل من مؤشر اإلجهاد املائيNDWI    ومؤشر التغطية النباتيةNDVI 
 دمج املعطيات على مستوى نظم املعلومات اجلغرافية من أجل حتليلها واستخالص النتائج منها 

ومن أجل االنفتاح على اجملال أكثر استعنا بعدد من اخلرائط الطبوغرافية اليت تشكل قاعدة للباحثني ملعرفة 
 خصائص اجملال والوقوف على شكل توزيعها.

IV. نتائج ومناقشة 
 أمهية املوارد املائية بواحات إقليم الرشيدية  1.4

يعترب يعترب املاء عصب احلياة يف استمرارية الواحات املغربية )مياه العيون واخلطارات...(، فعلى مستوى 
نه واحات اتفياللت فإن املوارد اليت تستقبلها هذه األخرية مصدرها جبال األطلس الكبري الشرقي الذي تنطلق م

عدة أودية كواد غريس وزيز وكري وفركلة، وهذا راجع إىل التكوينات اجليولوجية اليت تتميز هبا سلسلة جبال األطلس 
)طبقات الكلس( اليت تساهم يف تزويد السافلة ابملوارد املائية السطحية والباطنية، ومن خالل املناخ الذي يطبع 

ة نوعا ما تبعا لتعاقب الفصول، حبيث يعرف اجملال تردد جمال إقليم الراشيدية، تبقى التساقطات متذبذب
االمتطاحات الصيفية اليت تتلف أجزاء كبرية من احملاصيل الزراعية على جنبات األودية، إىل جانب اجنراف الرتبة 

الرئيسي يف عدد من املناطق اليت تعرف احندارا قواي للتيار املائي. ويف املقابل، فإن هذه الفيضاانت تعترب املزود 
 للرتبة مبواد غرينية إضافة إىل ما توفره من رطوبة تساهم من خالهلا يف تطور الغطاء النبايت.

لقد استطاع سكان الواحات استعمال املوارد املائية بشكل عقالين حيفظها من االتالف ويضمن توزيعها 
ي. فاملياه املستغلة ابجملال الواحي بشكل أمثل متاشيا مع متطلبات النبااتت وتكيفا مع احمليط الطبيعي والبشر 

أغلبها موجهة للنشاط الفالحي الذي عرف تزايد عدد االستغالليات الزراعية خارج النطاق الطبيعي للواحة. 
وتعترب الفالحة يف الواحات مبثابة النشاط الرئيسي الذي مارسه السكان ألزمنة طويلة، مستعملني تقنيات تقليدية 

عة، انبثقت من تراكم جتربة الفالح الواحي يف خدمة األرض وتوفري أمنه الغذائي لضمان بسيطة يف الري والزرا
عيشه، كما أطرها أبعراف حملية متفق عليها، فكانت مبثابة دستور حيفظ لكل عنصر حقوقه دون املساس ابملوارد 

واحي تتجلى يف ظهور ضيعات املتاحة. إال أنه إابن اآلونة األخرية أصبحنا أمام ظاهرة جديدة عن هذا الوسط ال
فالحية عصرية ترتكز على مساحة زارعية شاسعة خارج الشريط األخضر الواحي، وتستثمر فيها أموال مهمة كما 
يوجه إنتاجها اىل السوق احمللية واإلقليمية وكذا الدولية، ادخل عليها الفالح أو املستثمر إن صح التعبري تقنيات 

  (2019)صربي، أعفري، و تريي،  نقيط.عصرية يف الزراعة والري ابلت
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وتشكل املنشآت املائية التقليدية )خطارات( أو العصرية )سياسة بناء السدود( من أهم الربامج اليت تقوم على  
التدبري اجليد للموارد املائية من جهة، ومحاية املناطق الواحية من توايل الفيضاانت ومجع كميات مهمة من املوارد 

جل استعماهلا خالل الفرتات احلرجة من السنة من جهة أخرى. فعلى مستوى املنشآت التقليدية، السطحية من أ
تشكل اخلطارة أحد الطرق التقليدية اليت دأب اإلنسان الواحي على استخدامها منذ قرون عديدة، حيث تقوم 

ابطنية من العالية حنو السافلة، تقنية اخلطارة على استغالل مياه الفرشة الباطنية عن طريق نقل املياه عرب قناة 
مستغلة االحندار الطبوغرايف للمنطقة، وتعمل القناة على احلد من ظاهرة التبخر، وتراكم الرمال ابلقنوات بفعل 

 (2020)حساين، صديق، و صباحي،  الزوابع الرملية
 (2017 08 23حنابو ) بواحات اخلطارات بواسطة التقليدي السقي من : منوذج1 رقم صورة

 
 املصدر: مؤلف مجاعي بعنوان األنظمة الواحية: مظاهر التجديد وآفاق التنمية املستدامة

 بواحات املياه استخراج مراحل يوضح التخطيطي الرسم
 اخلطارات تقنية ابعتماد اتفياللت

 
 املصدر: مونغرافية درعة اتفياللت
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سد احلسن الداخل الذي مت انشاؤه سنة ومن أهم املنشآت املائية الضخمة اليت شيدت إبقليم الرشيدية، 
، هذه املنشأة اليت عملت على تقلص اجلراين واإلمداد املائي ابلقطاعني األوسط واألسفل لوادي زيز، 1972

ورغم الدور الذي يلعبه يف تدبري املياه السطحية، إال أنه يبقى دخيال على املنظومة الواحية حبيث كان هلذا السد 
تنمية احليازات املتواجدة أسفل سهل اتفياللت. ورغم الطلقات اليت تتم خالل السنة للسد أثر غري إجيايب يف 

)ثالث طلقات إىل أربع يف السنة(، فإن التدبري اجلديد للمياه ساهم يف تدهور خمتلف املوارد الواحية اليت تقع 
رعة انتقال الرمال يف اجملال...( أسفل السد )تراجع مستوى اآلابر، تدهور الغطاء النبايت يف جنبات األودية، س

وضعف التساقطات السنوية، حبيث كلما كانت التساقطات السنوية مبحطة فم زعبل أقل من املتوسط السنوي 
مليون مرت  122,2ملم(، فإن حجم الواردات السنوية مبحطة فم زعبل أقل من املتوسط السنوي )186,6)

 .(2020)مهديوي و تزاين،  مكعب(
 معدل إذ انتقل حصيلة املوارد املائية لسد احلسن الداخل جد متذبذبة خالل السنوات املاضية، وهكذا تبقى 

 /1959-1958للفرتة  3ملم 139.7أرفود من اتفياللت قنطرة سهل مدخل لزيز عند السنوي احلصيل
، أي بعجز يقدر برر:  1993 -1992 / 1971-1970فقط للفرتة  3ملم 105إىل  1970 -1965
ث قبل بناء السد إىل / 3م 4,4ا يؤكد ذلك أن معدل الصبيب السنوي يف القنطرة نفسها إنتقل من . وم25%

، يف حني استقبل خالل فرتة  (BOUBAKRAOUI.E.H, 1994)بعد بنائه  ث/ 3م 2
بنسبة ملء  3م م 551.2وألول مرة يف اترخيه حجم استثنائي من املياه حيث بلغت القيمة  2008/2009
 حني أن واد غريس )ينطلق من اتمدا منسعود( هو أحد روافد هنر زيز، حبيث يقع يف هضبة .يف%100تعدت 

صحراوية أكثر ارتفاعا وعمقا. ويقطع يف طريقه الصخور اجلريية اللياسية والباجوسية لدادس ومكون. ويبدأ من 
ابطنية، وال تظهر إال كينابيع  حدود حبريات الشمال الغريب ووادي تدغا العليا يف اجلنوب، ومياهه غالبا ما تكون

 . )املولودي(متقطعة 
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 2020و 1990: تطور حصيلة املوارد املائية لسد احلسن الداخل وأتثريه على الواحات بني 4و 3و 2خريطة رقم 

 
 

 Images satellites de Landsat 7 et 8  املصدر:
املائية لواد زيز عرفت تذبذاب خالل السنوات يتضح من خالل صور األقمار الصناعية، أن حجم املوارد 

( وهذا راجع إىل أتثري املناخ على جمال إقليم الرشيدية، فرغم أن حبرية السد  2020و 1990السابقة )بني سنة 
، ويعزى هذا التغيري إىل 2020مهمة، إال أهنا عرفت تراجعا واضحا خالل سنة  1990كانت خالل سنة 

احليازات الزراعية أسفله، األمر الذي انعكس سلبا على حقينة السد بسبب ارتفاع استغالل مياه السد يف سقي 
 نسبة التبخر وبفعل استفحال ظاهرة اجلفاف املتكررة على اجملال. 

 وضعية الغطاء النبايت  2.4
تكمن أمهية الغطاء النبايت يف دوره الوقائي ضد العمل الرحيي، حيث أن هذا الغطاء، ويف حال وجوده ال 

فقط ابلتقليل من سرعة الرايح، بل يساعد على احلفاظ على املستوايت العليا للرتبة ومحايتها من التعرية  يسمح
أضف إىل ذلك أنه يشكل الغطاء النبايت جدار واقيا للموارد الواحية، فهو يعمل  (2002 - 2001)احلارث، 

رتفاع درجات احلرارة وهي من السمات اليت على تلطيف اجلو والتخفيف من حدة التأثريات املناخية املتمثلة يف ا
تنطبق على واحات إقليم الرشيدية. فوجوده يساهم يف خلق مناخ حملي مييز جمال الواحات عن اجملاالت اجملاورة 

درجات أو من حيث نسبة الرطوبة اجلوية وأمهية سرعة الرايح  10سواء من حيث احلرارة حيث قدر التباين حبوايل 
(Rion, 1991) . 

وعلى مستوى النتائج اليت توصلنا هبا من خالل أطياف املرئيات الفضائية، فقد تبني أن قيم مؤشر التغطية 
كما هو   2020سنة  0.54إىل  1990سنة  0.38النباتية إبقليم الرشيدية عرف تطورا مهما حيث انتقل من 

 موضح يف اجلدول التايل:

2020 1990 
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 2020و 1990بني : تطور قيمة مؤشر التغطية النباتية 2جدول رقم 
 2020 1990 السنوات

 NDVI 0.38 0.54قيمة مؤشر التغطية النباتية 
 Images satellites de Landsat 7 et 8املصدر: 

ويرجع هذا التطور إىل الظروف املناخية املواتية للمجال من جهة، وتدخل اإلنسان الواحي من أجل محاية 
املؤشرات، يبقى الغطاء النبايت ابملنطقة ضعيفا ومتدهورا بشكل  املوروث الطبيعي من جهة أخرى. لكن رغم هذه

أو مع وجود غطاء نبايت  –عام، وهذا راجع إىل وجود جماالت واسعة ممتدة ومفتوحة وعارية من أي غطاء نبايت 
، يقلل من ضياع %20، قد يسمح للرايح أبن تتحرك بكل حرية. فوجود غطاء نبايت بنسبة -ضعيف منفرج 

 .%50، يف حال وجود غطاء نبايت بنسبة %5كما أن هذا الضياع قد ال يتعدى   %50أو اجنرافها بنسبة الرتبة 
وعموما، فإن إمكانية تكيف النبااتت مبجال الدراسة رهني مبدى توفر املياه، حبيث أن انتشار بعض األنواع 

ن املياه، يف حني أن توزيعها اجملايل يبقى من هذه النبااتت ابجملاالت اجلافة تتميز بعدم استهالكها لكميات كبرية م
غري منتظم، فاستمرار النبااتت هبذا اجملال اجلاف يرتبط بعدة خصائص بيولوجية تقاوم من خالهلا النبتة اجلفاف 

(، géophytesعرب التقليل من النتح عن طريق األوراق، أو عرب جذورها اليت تكون طويلة مقارنة مع ساقها )
 الذي يزدهر وميوت يف أسبوع. (Boerhavia repensيز حبياة قصرية مثل نبات )أو تلك اليت تتم
 مظاهر التصحر وأساليب حماربة زحف الرمال  3.4

يعزى يعزى تدهور املوارد الواحية من غطاء نبايت وموارد مائية وتربة إىل عدة أسباب وميكانيزمات مسؤولة عن 
يم الرشيدية، فقد سامهت هذه األسباب يف خلل على مستوى التعرية وزحف الرمال وتدهور الوسط الطبيعي إبقل

املنظومة البيئية للواحات مبجال الدراسة ويف تنامي ظاهرة التصحر وزحف الرمال، وهذه الوضعية ، ترتبط ابلعامل 
ات الطبوغرايف فقط، أو الوضعية الصخارية بل ابلظروف املناخية السائدة، فاجلفاف هبذه املنطقة يعترب من السم

الرئيسية اليت ينفرد هبا جمال إقليم الرشيدية وما يرافقه من ضعف على مستوى التساقطات وضعف يف توزيع الغطاء 
النبايت، الشيء الذي يسمح للرايح ابلتأثري بشكل كبري على هذا اجملال الواحي اهلش.  فالتعرية الرحيية إىل جانب 

املنطقة منها، حبيث أن التعرية الرحيية تتميز بعدة عوامل مسؤولة عن التعرية املائية من بني الظواهر اليت ال ختلو 
نشاطها؛ وميكن إمجاهلا فيما يلي: رايح قوية مسؤولة على نقل خمتلف العناصر الرسابية، تربة هشة وخشنة تسمح 

ومناخ جاف يؤثر  للرايح بنقل املواد املتواجدة ابملسكة العليا، توزيع مشتت للغطاء النبايت يزيد من حدة الظاهرة
 بشكل مستمر على توزيع الغطاء النبايت بسطح الرتبة.
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أما فيما خيص التعرية املائية فهي األخرى سامهت يف التأثري على املنطقة، مما نتج عنه تغيري معا، السطح  
من العالية  بسبب ضعف يف انتشار الغطاء النبايت الذي حيميه من حدوث ظاهرة اجنراف الرتبة ومنه نقل ترسباهتا

حنو السافلة. ورغم قلة التساقطات، فإن عملية التعرية يف استمرار دائم على مستوى السفوح وجنبات األودية 
وأقدام اجلبال، ومن بني مظاهر التعرية املائية نذكر السيول املائية اجلارفة اليت يظهر أتثريها عند قوة التيار املائي، 

ستمرار على سطح الرتبة حني تصبح األمطار قوية ومركزة يف وقت زمين قصري، حيث أن التساقطات املطرية تؤثر اب
مث اجملاري املائية ابألودية اليت متارس التعرية اجلانبية وابلتايل نقل املواد الرسوبية حنو السافلة مما يؤدي إىل بروز 

زمين قصري. والشكل التايل تراكمات خاصة ابحليازات الفالحية يصعب على اإلنسان الواحي إزالتها يف وقت 
 يوضح قيم تطور معامل التعرية مبجال الدراسة:

 : قيم تطور معامل التعرية إبقليم الرشيدية5خريطة رقم 

 
 Images satellites de Landsat 8املصدر:  
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توى يتضح من خالل اخلريطة أعاله أن قيم تطور معامل التعرية إبقليم الرشيدية مرتفعة إىل حد كبري على مس
الوسط )بني أرفود وموالي علي الشريف( واجلنوب )سيدي علي( ويف اجلهة الشرقية )بوذنيب( حيث ترتاوح 

، يف حني يبقى معامل تطور التعرية ضعيفا ابجلهة الشمالية الغربية )أمالكو( %0.63و %0.53القيمة بني 
 .%0.45و %0.35ني وعلى مستوى اجلهة الغربية من اإلقليم )تنجداد( حيث تراوحت القيمة ب

لقد أشران سابقا إىل أن الرايح من بني السمات اليت متيز جمال الدراسة وهي كذلك من بني مظاهر التصحر، 
فالتعرية الرحيية سامهت يف خلق أشكال خمتلفة من الكثبان الرملية )الربخان، العروق...( اليت قد يصل ارتفاعها إىل 

ايح الكبرية، ومن بني حاالت الرتمل إبقليم الرشيدية، نذكر منطقة أمتار وذلك بفعل سرعة الر  3أكثر من 
خطارات اليتامى اليت تتعرض بشكل دائم لزحف الرمال األمر الذي يهدد املزروعات ومياه السقي، ومنطقة 

 وتشكلتيزوكارين ومنطقة حلميدة وواحة تينغراس ومنطقة إيردي ومنطقة فركلة اليت تعاين كلها من زحف الرمال، 
واحتا فركلة وتودغى مثالني ابرزين على معاانة هذه املناطق جراء ندرة املياه والتغريات املناخية، ما سيؤدي إىل 
تدهور املنظومة البيئية للواحات )الرتاب واملاء والغطاء النبايت( وانداثرها؛ إذ يكشف منوذج واحة فركلة أن املوارد 

ما أن زراعة النخيل املنتج للتمور تعرضت خالل مثانينات وتسعينات املائية حمدودة والطلب يف تزايد مستمر، ك
. وعموما ميكن القول أن التغريات القرن املاضي إىل أزمة كربى أثرت على إنتاج التمور والتنوع البيولوجي ابلواحة

 تتجلى يف املناخية والتدخل البشري يف موارد الواحة جعلها مهددة ابرتفاع حدة التصحر ومشكل التعرية اليت
تدهور مسكات الرتبة ويف زحف الرمال، والنتيجة هي حتول يف املشهد الطبيعي واجلغرايف للمنطقة كما هو موضح 

 يف اخلرائط التالية:
 2020و 1990: تطور انتقال الرمال بني  7و6خريطة رقم 

 
 Images satellites de Landsat 7 et 8املصدر: 
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ن الرايح هي العامل الرئيسي يف انتقال الرمال عرب اجملال، فخالل سنة وقد أظهرت الدراسات السابقة أ
شهدت منطقة غريس األوسط ظاهرة زحف الرمال حيث وصل متوسط الزحف الرملي إىل  2006و 2002

 10مرتا سنواي الشيء الذي قد يؤدي إىل الزحف عندما تشهد السنة العواصف الرحيية اليت عرفتها املنطقة يف  13
ومن بني  (2006)عقاوي،  مرتا 17و 10حيث وصل الزحف الرملي بعد العاصفة وبلغ ما بني  2004دجنرب 

التقنيات املستعملة من طرف الساكنة يف التخفيف من حدة التصحر هناك تقنية احلباك اجلريدية وتقنية الرتبيع 
الكثبات الرملية. أما تدخالت  ودورها يف حجز الرمال واحلد من خطورهتا وتقنية التشجري فوق الرتبيع لتثبيت

الدولة فيما يتعلق مشكل التصحر، فقد عمل املغرب على اختاذ إجراءات حملاربة التصحر وزحف الرمال منذ مؤمتر 
مبساعدة من منظمة األغذية والزراعة  1978، إذ كان أول مشروع منوذجي سنة 1971نريويب للتصحر سنة 

(F.A.O) ية وبرانمج األمم املتحدة للتنم(P.N.U.D)  وكانت من بني أهدافه استخالص طريقة عملية
انجعة ملكافحة الرتمل، تنفيذ مشاريع استعجالية يف املناطق املهددة )أودية درعة وزيز( وإعداد مشروع حملاربة 

 التعرية الرحيية...
واجلفاف، تتمثل أهم ويف جمال التنمية الفالحية والقروية واحملافظة على املوارد الطبيعية ومكافحة التصحر 

الربامج واالسرتاتيجيات اليت وقع هتيئتها أو تلك اليت دخلت حيز التنفيذ يف املخطط التوجيهي لتنمية الري ألفق 
 واملخطط املديري للتدبري احلمائي لألراضي الفالحية والبورية  2030واملخطط املديري للتشجري  2020

 (2006)برانمج العمل الوطين ملكافحة التصحر،، 
V. خامتة 

يتبني لنا من خالل هذه الدراسة أن اجملال الواحي إبقليم الرشيدية يتميز ابهلشاشة وهذا يظهر جليا من خالل 
املوارد املائية املتاحة )سد احلسن الداخل، عني تيفوانسني...( والغطاء النبايت اللذان يشهدان تراجعا مستمرا مع 

لرمال الناتج عن التعرية الرحيية اليت تتميز هبا معظم الواحات توايل السنوات، أضف إىل ذلك مشكل زحف ا
مبجال الدراسة، وهلذا فإن مثل هذه املناطق الصحراوية اليت تتميز بندرة املوارد املائية وضعف يف توزيع الغطاء 

مل على تغيري النبايت وعنف التساقطات وارتفاع درجة احلرارة والتبخر تعرف حضور كل من التعرية الرحيية اليت تع
معا، سطح الرتبة من جهة والتعرية املائية املسؤولة عن السيول املائية اجلارفة اليت يظهر أتثريها عند قوة التيار املائي 

 من جهة أخرى.
ويرتبط مشكل التصحر وزحف الرمال إبقليم الرشيدية جبملة من املعيقات منها توايل فرتات اجلفاف ومشكلة 

خالل املوقع اجلغرايف الذي حيتله جمال الدراسة فقد أصبحت ظاهرة التصحر من املعيقات  استغالل األرض. ومن
الكربى اليت تكتسي طابعا خطريا يهدد موارد واحات املنطقة، وإىل جانب قساوة الظروف املناخية على خمتلف 
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ت يف اختالل توازن املنظومة املوارد الطبيعية مبجال الدراسة، يبقى التدخل البشري من العوامل األخرى اليت سامه
 الواحية، كل هذه العناصر تعترب من أهم األسباب اليت تؤدي إىل ظاهرة التصحر مبجال الدراسة.

إن مكافحة ظاهرة التصحر رهني بتدخل كل من الساكنة عرب استعمال التقنيات املالئمة للتخفيف من حدة 
يات وطنية شاملة ومنفتحة على خمتلف الفاعلني واليت من زحف الرمال، وتدخل الدولة عرب خلق برامج واسرتاتيج

وتشكل تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية أمهية كبرية يف تتبع  شأهنا أن حتد من هذه الظاهرة.
التنبؤ وتطور الظواهر اجملالية، نظرا لدقة املعطيات والنتائج اليت تتيحها للباحث من أجل فهم عمق الظواهر وكذلك 

 مبستقبل اجملال وابلتايل خلق تصور اسرتاتيجي حلمايته.
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افية وتقنيات االستشعار عن بعد في دراسة دينامية  استعمال نظم املعلومات الجغر
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 : ملخص

سفي على غرار ابقي املدن املغربية، آكلم. عرفت   16 سفي على الواجهة األطلنتية، وميتد على مسافة تقدر بآيقع ساحل مدينة 
للمغرب  استقطاب خمتلف أصناف األنشطة الصناعية، اليت مت تركيز منشآهتا ابلواجهة البحرية وذلك مع دخول املستعمر الفرنسي

(، الذي استهدف استغالل الثروات البحرية واملعدنية.  إال أن هذا التوجه الصناعي استمر إىل فرتة ما بعد االستقالل، الذي 1912)
رافقته حتوالت جمالية عميقة متثلت يف النمو الدميغرايف والعمراين، الذي ساهم يف توسع النسيج احلضري للمدينة، مما أثر بشكل ملحوظ 

الوضعية البيئية للمدينة، حيث ابتت يف حاجة ماسة إىل هنج سياسة حضرية توازن بني تنمية املدينة وهتيئتها، وبني استدامة مواردها على 
 الطبيعية كساحل له خصوصية جمالية معينة. 

"صور األقمار الصناعية" وكذا ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية سنحاول حتليل خمتلف البياانت الرقمية 
، ومن حتديد وضعية ساحل املدينة وحتديد املناطق األكثر تعرضا 2020إىل  1964اخلرائط الطبوغرافية والصور اجلوية وذلك بني سنة 

  .للتعرية واألقل منها وحتليل خمتلف األسباب اليت أدت إىل هذا الرتاجع واليت شكل التوسع العمراين أبرزها
  خط الساحل؛ حتوالت جمالية؛ التعرية؛ التوسع العمراين. ساحل مدينة آسفي؛املفاتيح: الكلمات 

Abstract: 
The coast of Safi lies on coast Atlantic, and extends over a distance of 16 km. Like the rest of the 

Moroccan cities, Safi was known to attract various types of industrial activities, whose facilities were 

concentrated on the waterfront, with the entry of the French colonizer to Morocco (1912), who aimed to 

exploit marine and mineral resources. However, this industrial trend continued into the post-independence 

period, which was accompanied by profound spatial transformations represented in the demographic and 

urban growth, which contributed to the expansion of the urban texture of the city, which significantly affected 

the environmental situation of the city, as it became in dire need of an urban policy approach that balance 

between the development and preparation of the city, and the sustainability of its natural resources as a coast 

that has a specific specificity. 

Using remote sensing techniques and geographic information systems, we will try to analyze various 

digital data "satellite images", as well as topographic maps and aerial photos, between 1964 to 2020, and from 

determining the status of the city’s coast, identifying the areas most exposed to erosion and the least, and 

analyzing the various causes that led to this decline. Which was the most prominent urban expansion. 

Keywords: Safi coast; Coastline; Spatial transformations; Erosion; Urban expansion. 
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I. :مقدمة 
السواحل األجراف حيث يرتاوح ارتفاعها سفي عن ابقي سواحل املغرب على انه من آميتاز ساحل مدينة 

وهي عبارة عن سلسلة أجراف حية ذات احندارات قوية وحادة   .مرت يف بعض املناطق 100مرت إىل  25ما بني 
املكون هلا  الصخاريعلى شكل زاوية قائمة جتعلها غري مستقرة فهي عرضة لالهنيارات واالنزالقات بفعل العامل 

من الناحية املناخية متتاز  .اخية والبحرية الدائمة، مما يهدد األنشطة البشرية املنشأة عليهاوأتثرها ابلدينامية املن
مدينة آسفي وابقي مكوانهتا اإلقليمية مبناخ شبه جاف عموما، فموقعها اجلغرايف املطل على احمليط األطلنيت يساهم 

لصيف مناخا حارا إىل جاف وخالل فصل عموما يف تلطيف وترطيب املناخ. إذ تعرف املدينة خالل فرتة فصل ا
ملم كمتوسط سنواي.  وحبكم أن  405إىل  الشتاء مناخا معتدال إىل رطب. حيث تتلقى كمية تساقطات تصل

ساحل املدينة له اتصال بشكل مباشر مع التيارات البحرية فإهنا تؤدي إىل حنت واجهة األجراف بفعل نقلها 
خط ساحل املدينة حيث ازدادت حدهتا عند إنشاء ميناء املدينة وأصبح دورها للمواد الفتاتية وحتريكها على طول 

ضعيفا يف عملية النقل واإلرساب. وتغري اجتاهها اليت أصبحت تدور حوله وتتكسر على جرف اموين احملاذي 
ف عر  يف الوقت الذيحلاجز امليناء. مما خلف جمموعة من التجويفات واالهنيارات على مستوى هذا اجلرف، 

سفي إبنشاء وحدة للتصنيع آساحل املدينة متدينا سريعا منذ االستقالل بسبب الطفرة الصناعية اليت شهدهتا مدينة 
الكيماوي وإنشاء مصانع تصبري السمك هذه املنشآت واليت كان هلا األثر الكبري على تراجع خط ساحل مدينة 

شف عنها من خالل هذه الورقة العلمية، كمحاولة سفي وخلق دينامية متسارعة نتيجة جمموعة من األسباب سنكآ
 لتحليل اإلشكالية املركزية اليت ميكن صياغتها يف السؤال التايل:

ما هي آليات ومظاهر دينامية الساحل الصخري آلسفي الطبيعية والعمرانية وأين تتجلى انعكاساهتا على خط 
 ساحل مدينة آسفي؟

 ضية، واليت ميكن بناؤها على الشكل التايل:هذه اإلشكالية تستدعي، وضع أجوبة افرتا
إن جمموع الديناميات اليت شهدهتا وتشهدها آسفي، أوصلت بنية املدينة ونسيجها العمراين إىل وضعية  -

 خمتلة، تستدعي آليات انجعة لضمان استدامة املنظومة اجملالية الساحلية. 
ة على طول خط الساحل، وغياب فاعل إن غياب تطبيق مواد قانون الساحل وتراكم األنشطة الصناعي -

سفي، وذلك هبدف حتقيق تنمية مستدامة آأساسي حيد من تدهوره وحيرتم اخلصوصية اجملالية ملدينة 
 جملال عطوب. 
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 سفي داخل خريطة املغربآ: موقع مدينة 1خريطة 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 سفي، واخلريطة آلاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على اخلرائط احملصل عليها من اجمللس البلدي 
 000 1/50)الطبغرافية آلسفي )

II. :املنهجية 
سفي، على صور القمر الصناعي آاعتمدان، فيما خيص إجناز خرائط تطور خط ساحل مدينة 

. إن اختياران لصور "الندسات" لشهر 2020-1964خالل سنوات خمتلفة  لشهر غشت "الندسات"
اعدة بشكل كبري. كما أن اختيار هذه السنوات غشت من فصل الصيف فلكون الظروف اجلوية تكون مس

سفي حيث آهي بداية التحوالت اجملالية لساحل مدينة  1964ليس اعتباطيا بل لعدة اعتبارات فسنة 
بعد اهنيار جرف اموين على أن منطقة اموين هي منطقة متضررة حيث سجلت اهنيار  1965سيعلن سنة 

 2020رف ابلرتاجع وظهور التجويفات على خط طوله، أما سنة العديد من املنازل، وسيبدأ خالهلا هذا اجل
فلدراسة مستوى املد العمراين الذي شهدته املدينة يف السنوات األخرية ابستخدام برانمج نظم املعلومات 

  ArcGIS 10.2.اجلغرافية
III. :النتائج واملناقشة 

مناطق دون أخرى خاصة  توصلنا يف دراستنا إىل أن خط ساحل مدينة آسفي يعرف تراجعا مهما يف
  .اليت هلا اتصال مباشر مع البحر وذلك انتج لعدة أسباب
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 اإلطار الطبيعي جملال الدراسة: .1
 طبوغرافية شبه منبسطة لكنها غري مساعدة على التوسع العمراين-أ        

وترتاوح  سفي ابلطابع اهلضيب، والطابع املنبسط،آتتكون التضاريس املكونة للمجال الطبيعي ملدينة 
مرت فأكثر، وحيدها من االجتاه الغريب احمليط األطلنيت، هذا األخري  100و 50االرتفاعات العامة ما بني 

عبارة عن سلسلة أجراف حية ذات احندارات قوية وحادة على شكل زاوية قائمة؛ جتعلها غري مستقرة عرضة 
يضا لتأثرها ابلدينامية املناخية والبحرية الدائمة لالهنيارات واالنزالقات بفعل العامل الصخاري املكون هلا، وأ

 مما يهدد األنشطة البشرية املنشأة عليها.
تتخلل هذه التضاريس أودية مهمة من حيث رمسها الطبغرايف، ممثلة يف واديني مهمني ابملدينة ومها وادي 

اثنوي حبيث ال يشهد صبيبا كلم، وهو عبارة عن وادي   2الباشا الذي يوجد بشمال املدينة يبلغ طوله حوايل 
مهما إال يف حاالت اندرة جدا، فبفعل التهيئة البشرية اليت أحيطت به، أصبح دون مزود مائي، مث خيرتق 

کلم وهو ذو 8كلم جنوب واد الباشا، ويصل طوله إىل   1املدينة واد الشعبة الذي يوجد على بعد حوايل 
ا فيضاانت مهمة غالبا ما خلفت خسائر مادية وبشرية. احندار قوي يف اجتاه السافلة وقد كان يعرف قدمي

لكن بعد هتيئته من قبل املستعمر ، يعد يشكل هتديدا للمنشآت، إال أنه شكل عائقا مهما أمام التوسع 
 احلضري لكونه يفصل املدينة إىل جزأين مشايل وجنويب.

لشمال الغريب للمدينة، وهو يتكون املشهد الطبغرايف آلسفي أيضا من شاطئ رملي متحرك يتواجد اب
منحصر بني جرف سيدي بوزيد مشاال وجرف الدبرة شرقا وامليناء جنواب، مما جيعله يعاين نوعا من االختناق، 

مرت وعرضه إىل حوايل  600حيث ال ميكن مشاهدته إال من أعلى األجراف املرتفعة مشاال ويصل طوله إىل 
 .يتقلص خالل فرتة الشتاءمرت يف فرتة الصيف، علما أن عرضه قد  200

نضيف إىل ما سلف، أن العامل البشري ساهم يف تشكيل الشاطئ الرملي؛ عرب إنشاء امليناء مما خلق 
منطقة إرساب للرمال، بفعل االجتاه العام للعباب "مشال مشايل غريب" الذي يسمح بنقل الرواسب، ويف 

لرواسب على طول الشاطئ مع ظهور شواطئ غياب التيارات اجلانبية على مستوى الشاطئ ترتسب هذه ا
 صغرية أخرى يف فصل الصيف شاطئ رأس األفعى. 
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 : خريطة متثل الوضع الطبوغرايف ملدينة آسفي واألقاليم اجملاورة.2خريطة 

 
 الدراسة جيولوجيا: جمال-ب

ة يطبعها عموما فمجال الدراسة كما سبقت اإلشارة هو عبارة عن جرف صخري ينتمي إىل هضبة ملتوي
التماسك يف مناطق والتجزؤ يف مناطق أخرى تتخللها منخفضات، وخيرتقها جمرى مائي )واد الشعبة(. 

رابعي هناية الزمن -ويتكون من إرساابت، تنتمي إىل الزمن اجليولوجي الذي ميتد من احلقب األول إىل البليو
ينات هذه السلسالت ببنيتها املنضدية، األول )البليوسني(، وبداية الرابعي )البليستوسني(، وتتميز تكو 
 وبتوضعها فوق تشكيالت هريسينية. )ما بني الديفوين، والربمي(.
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 : مقطع جيولوجي عن التكوينات اجليولوجية جلرف سيدي بوزيد1الشكل 

 
 ت.التكتونية والصخارة والكائنات احلية:
عن جرف تعرض حلركات تكتونية خاصة، سفي هو عبارة آكما هو معلوم أن اجملال الساحلي ملدينة 

سامهت يف تغيري الشكل العام لساحل املدينة مشاال وجنواب، إذ أن هذا اجلرف منحوت يف الركائز 
سفي فهو عبارة عن جرف ميت يتأثر بشكل كبري ابملؤثرات القارية. أما آاجلوراسوكريطاسية، خاصة مشال مدينة 
كلم   7يصل إىل حدود املركب الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط قرابة جنوهبا الذي ينطلق من ميناء املدينة و 

يف اجتاه اجلنوب "جرف اليهودي"، فهو عبارة عن جرف حي منحوت فوق تكوينات كثيبية رابعية، هذه الدينامية 
التكتونية أفرزت لنا طبقات صخرية خمتلفة السمك واملقاومة تتكون من الطني، الصلصال، الكلس، احلث، 

مركبات تبخارية. كما واكب هذه الدينامية تواجد الكائنات احلية اليت تلعب دور كبري هي األخرى يف عمليات و 
 النحت امليكانيكي والكيمائي بفعل عمليات التفكيك والتحليل للطبقات الصخرية.

 ث.املـــــنــــــــاخ:
نخفض "جزر اآلصور" يتأثر يتميز املغرب مبناخ خيتلف من موسم آلخر بسبب تواجده ابلقرب من م

يف جماالته الساحلية ابملؤثرات الباردة خالل فصل الشتاء، احململة ابلرايح واألمطار ودرجات احلرارة الباردة. 
ومتتاز مدينة آسفي وابقي مكوانهتا اإلقليمية مبناخ شبه جاف عموما، فموقعها اجلغرايف املطل على احمليط 

وترطيب املناخ. إذ تعرف املدينة خالل فرتة فصل الصيف مناخ حار إىل األطلنيت يساهم عموما يف تلطيف 
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جاف وخالل فصل الشتاء مناخ معتدل إىل رطب. أما فيما خيص درجات احلرارة فهي على العموم متوسطة 
درجة كأخفض وأعلى درجة يف املتوسط السنوي(. كما تعرف املدينة  30,09درجة 10,2االرتفاع )ما بني 

درجة،  40الت االستثنائية، هبوب رايح الشرقي اليت تساهم يف رفع درجات احلرارة إىل حدود يف بعض احلا
رغم وجود املؤثرات البحرية. أما فيما يتعلق ابلتساقطات املطرية فمدينة آسفي، يقدر متوسطها السنوي من 

ي من األمطار ملم، مع وجود تباينات سنوية يف هذا املعدل )أقصى معدل سنو  405األمطار يف حدود 
ملم(. ويصل  137مبقدار  1981، وأدب معدل سنوي سجل سنة ممل 1040مبقدار  1996سجل سنة 

يوما، مع التأكيد على تدبدب هذه املعطيات  45املعدل السنوي لعدد األايم املطرية يف املتوسط إىل حدود 
لتايل يوضح بشكل جلي درجات واجلدول ا  سنواي وهو ما يفسر ضعف الفرشة املائية السطحية ابإلقليم.

 .2020احلرارة املسجلة خالل سنة 
 2020معدل أعلى درجة حرارة وأخفض درجة حرارة خالل سنة : 2شكل رقم 

 
 2020سفي سنة آاملصدر: مندوبية األرصاد اجلوية مبدينة 

 ج.الدينامية البحرية
 :العباب 

خط الساحل، وخيتلف أتثريه حسب  يعترب العباب هو املتحكم الرئيسي يف نقل الرواسب على طول
يؤثر هذا العباب على  شكل وطبيعة ذلك اخلط، كما أن له دور كبري يف التطور املورفولوجي والرسايب له،

أجزاء خمتلفة من اخلط الساحلي ألسفي بشكل يعمل على حتريك املواد الرسوبية وترسيبها على مستوى 
 .الشاطئ، مما يغري شكله
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من أكتوبر إىل مايو  SHOM فريق سفي بواسطةآانت اليت مت قياسها بساحل استناًدا إىل البيا
كالتايل: غربية إىل غربية مشالية  . ميكن مالحظة أن اجتاهات املوجة يف آسفي مرتبة حسب األمهية1949

وجنوبية غربية إىل غربية جنوبية غربية ب  %23,5، غربية مشالية غربية إىل مشالية غربية ب %50غربية ب 
أما االجتاه الغالب للعباب يف معظم األوقات فهو مشايل غريب إىل غريب مرتبط بتأثري املنخفضات  .18,5%

 القادمة من مشال احمليط األطلنيت.
 (SHOM 1949): اجتاه تردد العباب على ساحل مدينة آسفي 3الشكل 

 
نة هو مشايل غريب مشايل إىل غريب بناء على هذه املعطيات فيمكن أن نستنتج أن اجتاه األمواج على طول الس

مما يؤدي إىل االصطدام بشكل مباشر مع القاعدة الصخرية لألجراف ويؤدي إىل أتكلها تدرجييا وتكوين احلفر 
 والتجاويف علما أن املواد الفتاتية احملمولة بواسطة املوج تزيد من عدوانية هذه األخرية.

 التيارات البحرية  
راف بفعل نقلها للمواد الفتاتية وحتريكها على طول خط ساحل املدينة حيث تؤدي إىل حنت واجهة األج

ازدادت حدهتا عند إنشاء ميناء املدينة وأصبح دورها ضعيف يف عملية النقل واإلرساب. وتغري اجتاهها اليت 
 أصبحت تدور حوله وتتكسر على جرف اموين احملاذي للحاجز.

 الرتاقص 
فاض وارتفاع مياه البحر، وتتم على فرتات زمنية حمددة، وترتبط هذه الظاهرة تعرب ظاهرة املد واجلزر عن اخن

سفي على غرار ابقي السواحل املغربية يشهد هذه الظاهرة بشكل يومي، حيث آاحل مدينة فسابلشمس والقمر، 
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ى سطح البحر مرت. ميكن أن يتغري مستو  2أمتار، وأدب ارتفاع يبلغ حوايل  4يزيد ارتفاع أقوى للمد قلياًل عن 
اعتماًدا على الظواهر اجلوية واألوقيانوغرافية االستثنائية اليت تؤدي إىل ارتفاعات كبرية. أو بسبب الرايح أو الضغط 

يف  1953أغسطس  13و 12مما يؤدي إىل ظهور موجات كبرية ويبقى آخرها ما متت مالحظته يف  .اجلوي
 التحتية وخنص ابلذكر ميناء املدينة. آسفي واليت خلفت خسائر كبرية على مستوى البنيات

خالل اخلمسينيات،  SHOMيف إطار دراسة ظاهرة املد و اجلزر اليت متت دراستهما من طرف فريق 
، هذه الظاهرة هلا وقع كبري يف آتكل األجراف وذلك عن طريق تكسري األمواج، 1957و  1956، 1955

م وهو ما مت تسجيله سنة  3.82واجلزر ليصل إىل  سفي خيتلف مستوى سطح مياه البحر حتت أتثري املدآب
، واليت ختضع بشكل مباشر لتأثري الرايح وميكن أن أيخذ املد واجلزر قيمة  SHOMمن طرف فريق  1957
 .1962أبريل  23فرباير و  22م. حيث لوحظت هذه القيمة األخرية  بني  4.30

 " M.Zakarya 1994: خصائص املد يف منطقة آسفي "1اجلدول 
 اجلزر املد متوسط علو املوجة

 مرت1,30 مرت2,60 مرت 2,19
 

 منو دميوغرايف متسارع وتوسع عمراين على حساب ساحل املدينة:  .2
ميارس كل من النمو الدميغرايف والتوسع العمراين ضغطا كبريا على حساب ساحل املدينة حيث أن نسبة منوها 

سط الوطين، ومنذ بداية اخلمسينيات من القرن املاضي عرفت والذي يتساوى مع املتو  %4الدميغرايف يصل إىل 
. 1970املدينة توسعا عمرانيا غري عادي وذلك بسبب معامل التصبري ومع بناء أول وحدة للمغرب فوسفور سنة 

سفي آهذا التطور الصناعي واكبه تسارع يف النمو الدميغرايف، وهذا يفسر بعامل اجلدب الذي كانت متارسه مدينة 
من  %50والذي ميثل  2014حسب إحصاء  308508ب اليد العاملة، حيث ارتفع عدد السكان إىل جلل

وعرف التوسع العمراين للمدينة عدة مراحل مرتبطة أبحداث معينة سامهت يف إحداث  .سفيآجمموع سكان إقليم 
جراف مما افرز يف النهاية عدم خلل يف التبادالت الطبيعية بني القارة والبحر ليتغري السلوك الدينامي الطبيعي لأل

 استقرارها الذي تربزه االهنيارات املتكررة لصخورها.
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2020-1971سفي ما بني سنة آالنمو الدميغرايف ملدينة : 4شكل رقم   

 
 2004، 2014، 1994، 1982، 1971 املصدر: معطيات اإلحصاءات العامة للسكان والسكىن،

ركزية أيضا بشكل أو آبخر يف هذا التدهور عرب السماح بتحويل اجملاالت وقد سامهت الدولة ومؤسساهتا الالم
 سفي إىل جماالت عمرانية وجماالت للملك اخلاص قابلة لالستغالل العقاري والصناعي. آاملتامخة لساحل مدينة 

ط سفي حيث أصبح الضغآلقد ساهم تظافر العوامل السالفة الذكر يف الضغط على اجملال الساحلي ملدينة 
العمراين يشكل سببا رئيسيا ومباشرا ابإلضافة إىل العوامل الطبيعية األخرى اليت خلقت جماال هشا، هذه 
الديناميات اليت كان هلا انعكاس واضح على خمتلف التجهيزات األساسية. ساعدت يف ذلك عمليات التعرية، 

عرية الساحلية ساهم بشكل كبري يف فاالرتفاع املهم جلرف اموين، وتواجد طبقات صخرية مالئمة لنشاط الت
عمليات االهنيار واالنزالقات اليت يعرفها هذا اجلرف. كما أن للتعرية الكيميائية دور كبري من خالل رمي وقذف 

كلم وال توجد أية حمطة إلعادة تطهري   300النفاايت الصلبة والسائلة واليت تضم شبكة تصريف وصلت إىل 
ساهم يف رفع محوضة املياه اليت هلا أثر كبري على الطبقات الكلسية وخنص ابلذكر  السائل ابملدينة، هذا املعطى

 مقذوفات مغرب فوسفور عرب مخس قنوات خاصة.
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 :2001إىل حدود سنة  1964التوسع العمراين ما بني سنة  .3
 2001و 1984و 1964: التوسع العمراين ما بني سنوات 3خريطة 

 
 1964على اخلرائط الطبوغرافية والصور اجلوية وصور األقمار االصطناعي لسنوات  املصدر: عمل شخصي ابالعتماد

 2001و 1984و
من خالل املالحظة األولية للتوسع العمراين ملدينة اسفي، يتبني انه يتخذ شكال طوليا على طول خط 

 2و 1فوسفور  ساحل املدينة، مما شكل ضغطا كبريا عليه، كما شكل تواجد مكتب الشريف للفوسفاط "مغرب
" عائقا كبريا أمام توسع املدينة مشاال، أما بظهري املدينة شرقا فيتواجد كل من مصنع "الفارج" ومطرح النفاايت 
رغم تغيري مكانه يف السنوات األخرية ال يزال له أتثري سليب على املدينة.  أما يف اجتاه الشمال الشرقي فيوجد 

ا على توسع املدينة فأصبح هلا اجتاه واحد وهو اجتاه الشمال على مستوى مصنع "إمسنت املغرب"، مما انعكس سلب
 جرف سيدي بوزيد ابلرغم مما يعرفه من دينامية قارية وحبرية، إال انه هو املالذ الوحيد لتوسع العمراين ملدينة اسفي.
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 :2020 إىل حدود سنة 2001التوسع العمراين من سنة  .4
2020 إىل حدود سنة 2001نة : التوسع العمراين من س4خريطة 

 
 املصدر: عمل شخصي ابالعتماد على الصور اجلوية وصور األقمار االصطناعي 

كما سبقت اإلشارة فان التوسع العمراين ملدينة اسفي يتخذ منحى واحدا وهو يف اجتاه الشمال على 
ختالالت الديناميات سواء جرف سيدي بوزيد، وكما توضح اخلريطتني أعاله، هذا اجملال يشهد جمموعة من اال

قارية أو حبرية، ابإلضافة إىل البشرية، ومما ال شك فيه سيخلق لنا جماال هشا سيعرف تراجعا قواي بفعل تلك 
 .الديناميات وهو ما سيتم التطرق إليه يف النقطة التالية
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 تراجع خط ساحل مدينة آسفي: .5
 وخط تراجع الساحل 2020نة إىل س 1964: خريطة التوسع العمراين من سنة 5خريطة 

 
 2020إىل سنة  1964املصدر: عمل شخصي ابالعتماد على دراسة خط ساحل املدينة من سنة 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

378 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

من خالل اخلريطة يتضح أن ساحل مدينة اسفي يعرف ثقال عمرانيا كبريا مما انعكس على خط ساحل 
املدينة حيث ترتكز خمتلف األنشطة  املدينة الذي يعرف تراجعا سنواي خيتلف من منطقة إىل أخرى،  ففي جنوب

التصريف احلضرية والصناعية تطرح نفاايهتا يف البحر دون  الصناعية فيعرف تراجع كبري، كما هو معلوم فإن قنوات
الصناعية تقوم برمي نفاايهتا يف البحر دون ربط قنواهتا مع شبكة  من املؤسسات %90 حوايل أية معاجلة مسبقة،

اجلنويب منه، الذي  سلسلة من قنوات تصريف خاصة هبا تتوزع على طول الساحل خاصة مكونة بذلك التطهري،
امللواثت يف جمال واحد، وينضاف إىل ذلك التلوث  يعرف متركز أغلب هذه الصناعات، مما يؤدي إىل احنصار

جمموع من  %97,19 املركب الكيماوي، هذه األخرية متثل حصة األسد بنسبة الكيماوي الذي تسببه وحدات
يف  لرت 300 النفاايت واإلفراغات السائلة اليت تصرف يف البحر أبسفي. فكيماوايت أسفي حتتاج إىل ما يقل عن

مكعب يف  لرت 53600 الثانية لتربيد حمركاته ولغسل الفوسفاط، وأهم عواقب هذه العملية هو طرح ما يناهز
ه املقذوفات ختل ابلتوازن احلمضي القاعدي للوسط هذ .اليوم، وهذا يؤدي إىل تلوث ابلغ اخلطورة ملياه البحر

البحري، حيث تزداد محوضة املياه. كما هو معلوم أن غالبية التكوينات اجليولوجية ملدينة اسفي تتكون من الكلس 
وهو أكثر حساسية ضد املياه احلامضية مما خيلق لنا جتويفات وابلتايل عدم التوازن داخل هذه الطبقات، مما يؤدي 

 اهنياالت واهنيارات اليت يتم نقلها عرب التيارات البحرية هذا كله يتسبب يف تراجع خط الساحل. إىل
أما ابجلهة الشمالية ملدينة اسفي األقل ضررا نظرا لعدم وجود اتصال مباشر مع البحر إذ تبقى الديناميات 

بوزيد والعوامل القارية هي اليت تتسبب القارية هي املسيطرة بشكل كبري. أال أن الرتكيبة اجليولوجية جلرف سيدي 
 يف تراجع خط الساحل بشكل نسيب.

IV. :اخلامتة 
من خالل الوزن الدميغرايف واملكانة االقتصادية اليت تعرفها مدينة اسفي كقطب اقتصادي جهوي جلهة           

مدها من اخلصوصية مراكش اسفي، وكذلك من خالل الدينامية الطبيعية اليت يعرفها ساحل املدينة واليت يست
اجليولوجية كساحل أجراف، فقد خلقت لنا جماال هشا وجب على الفاعلني التدخل أبسرع وقت حلمايته وتفعيل 
االسرتاتيجيات املقرتحة من مجيع املتدخلني وذلك من خالل إخالء اجملاالت املتضررة، وحماولة إجياد حلول تتكيف 

ين سياسة استباقية استشرافية على املدى القريب واملتوسط وذلك نظرا و اخلصوصية اجملالية لساحل املدينة، و تب
لنشاط اجملال الساحلي للمدينة،  هذه االسرتاتيجيات جيب األخذ فيها بعني االعتبار انعكاسات التغريات املناخية 

 احلالية و املستقبلية من خالل وضع تصاميم هتيئة خاصة ابلساحل.
االت اهلشة وذلك األخذ ابالعتبار جمموعة من املتغريات الطبيعية والبشرية اخلريطة التالية توضح اجمل    

 واليت خلصنا من خالهلا إىل هذه اخلريطة. 
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 خريطة متثل اجملاالت األكثر هشاشة بساحل مدينة آسفي
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 : ملخص

جتابه نقص املياه العتبارات مناخية ومائية  يعترب تدبري املوارد املائية من أهم اإلشكاليات التنموية ابلقارة. فدول القارة
ية والعتبارات البنية التحتية الضعيفة. لكن وابملقابل، تعرف القارة حتدايت كبرية ارتباطا ابلنمو الدميوغرايف املتسارع ومتطلبات التنم

 االقتصادية. 
 دول وفرية املياه وأخرى جافة وجند هبا من خالل استخدام مناهج خرائطية إحصائية يتضح أن القارة تعرف تباينا كبريا بني

دوال مستقلة مائيا وأخرى رهينة موارد مائية خارجية. ابستخدام نفس املناهج، يتضح أن عددا مهما من الدول تشرتك يف مياه دولية، 
وارد يبقى يف عدة حاالت غري وغالبيتها تقع يف نطاقات مناخية جافة. كما تربز آلية املعلومات اجلغرافية أن التنافس والصراع على امل

منطقي ابعتبار أن بعضها تدافع عن حصصها املائية دون أن تعمل على تعبئتها واستغالهلا وتوفريها للساكنة ولالقتصاد وخاصة إذا 
 أخذان بعني االعتبار التزايد احلاد للحاجيات الدميوغرافية.

 املقاربة اخلرائطيةفريقيا، املياه، النمو الدميوغرايف، إ: الكلمات املفاتيح
Abstract: 

The management of water resources is one of the most important development issues on the 

continent. Countries on the continent are facing water shortages due to climatic and hydric 

considerations and weak infrastructure. On the other hand, the continent is facing great challenges 

related to rapid population growth and the demands of economic development. 

Using statistical mapping methods, it becomes clear that the continent has a great disparity 

between water-abundant and dry countries, and we find countries that are hostage to external water 

resources and others that are independent. Using the same mapping methods, it becomes clear that 

a significant number of countries share international waters, and the majority of them are located 

in arid climate ranges. The GIS also points out that competition and conflicts over resources 

remain in many cases unreasonable, as some of them defend their water quotas without working to 

mobilize, exploit and supply them to the population and the economy, especially if we take into 

account the strong increase in demographic needs. 

Keywords: Africa, water, demographic growth, cartographic approach. 
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 مقدمة
من سكان العا،  15%، تضم إفريقيا 2016حبسب تقرير األمم املتحدة حول املياه إبفريقيا الصادر سنة 

من موارد املياه املتجددة على مستوى العا،. كما أن هذه املوارد تبقى جد متباينة من  %9ما ال حتتضن سوى بين
منطقة ألخرى مع أمهية كربى كبرية للموارد املائية املشرتكة سواء السطحية )أهنار وحبريات دولية( أو فرشات مائية 

ارد، تعرف القارة منوا اقتصاداي وجماليا كبريا يتسم بطفر اقتصادية عابرة للحدود. إضافة إىل هذا التوزيع املتباين للمو 
يف عدد من القطاعات املستهلكة للمياه خاصة الفالحة والصناعات االستخراجية ومنوا حضراي كبريا. كل تلك 

ابلتغريات العوامل تنذر بتنافس شديد بني الدول األفريقية حول مصادر املياه. كما أن الظرفية املناخية املتسمة 
 الكبرية ملناخات القارة تتجه حنو تناقص املوارد املائية.

تبعا لذلك فإن تدبري املوارد املائية ابلقارة يكتسي أمهية ابلغة ملا هلا من تبعات على مستوى االستقرار 
 على نظم االجتماعي واالقتصادي والسياسي واألمين لدول القارة. ويف اإلطار متنح املناهج اجلديدة اليت تنبين

املعلومات اجلغرافية فرصا مهمة للمساعدة يف تشخيص الوضعية املائية ابلقارة ولتدبري أمثل للموارد مبا يتماشى مع 
 احلاجيات االقتصادية واالجتماعية للدول.

 اإلشكالية واملنهجية
يرتك أحد بدون مياه"، ، املعنون "لن 2019حبسب تقرير األمم املتحدة املتعلق بتنمية املياه يف العا، لعام 

يف املائة سنوايً منذ الثمانينيات، كما يعيش أكثر من ملياري شخص يف  1فإن استخدام املياه يف العا، يزداد بنحو 
بلدان تعاين من اشتداد أزمة املياه؛ توجد غالبيتهم إبفريقيا. ويضيف التقرير أن القارة اليت تعرف منوا اقتصاداي 

 .2050يف املائة حبلول عام  30ل ستعرف منوا للطلب على املوارد املائية مبا يصل إىل مضطردا يف عدد من الدو 
كل هذه اإلشارات تنذر بوجود أزمة مياه هتم أساسا عدة دول إفريقية خاصة على مستوى املدن الكربى. 

د املائية يف عالقة وتشري عدة تقارير أخرى أن عدة دول إفريقية جتابه شحا للمياه أوال ارتباطا بتناقص املوار 
ابلتغريات املناخية وتزايد اجلفاف واثنيا بسبب تزايد الطلب على املياه ارتباطا ابلنمو االقتصادي والنمو الدميوغرايف 

 واثلثا بسبب مشاكل يف تدبري املياه وضعف تعبئتها. 
 2050عرف حبلول عام فمن انحية النمو الدميوغرايف، وبناًء على توقعات األمم املتحدة، فإن إفريقيا ست

يف املائة. كما أن  59مليار، مع تنامي كبري للساكنة احلضرية واليت ستشكل  2.5تضاعف عدد السكان إىل 
النمو االقتصادي اليت تعرفه عدة دول منذ سنوات خاصة إثيوبيا ورواندا وساحل العاج وكينيا وما يصاحبه من منو 

املياه خاصة يف القطاعات األكثر استهالكا للمياه يف هذه الدول حضري ودميوغرايف كبري يزيد من الطلب على 
 املتسارعة النمو )الزراعة، الصناعات االستخراجية واملعدنية(
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وكما هو معلوم فإن الدول اإلفريقية تتباين من حيث مواردها املائية خاصة بني دول املناخ االستوائي الغنية 
الشحيحة مائيا. تروم هذه الدراسة تتبع الوضع املائي للدول اإلفريقية مائيا ودول الساحل والصحراء اجلافة أو 

ارتباطا بعدد من املتغريات اليت تؤثر على العرض والطلب املائيني للقارة بغرض استخراج املناطق والدول األكثر 
 عرضة للشح املائي وإبراز أسباب الصراع على املياه.

بلوغ األهداف املسطرة، مت تبين املقاربة اإلحصائية اخلرائطية من ، إلجراء الدراسة و املنهجيةمن الناحية 
 خالل اعتماد نظم املعلومات اجلغرافية. إذ مت بناء قاعدة معطيات إحصائية وخرائطية هتم أساسا:

املعطيات اجلغرافية لكل بلد وخاصة املساحة، واستعماالت األرض، وأشكال األحواض املائية وغريها. وهي  •
 ليت توفرها صور األقمار الصناعية اليت متت معاجلتها وتصفيفها على شكل شرائح؛ املعطيات ا

قاعدة املعطيات املناخية لكل بل من خالل جتميع اإلحصائيات اخلاصة مبتغري التساقطات وإحصائيات حول  •
؛ واليت جندها التغريات املناخية. وهي اإلحصائيات اليت توفرها كل دولة بناء على متوسطات هتم البلد بكامله

 مصنفة لدى منظمة األمم املتحدة للزراعة والبنك الدويل؛ 
قاعدة املعطيات الدميوغرافية واليت ميكن جتميعها من عدة مصادر سواء القاعدة اإلحصائية لألمم املتحدة  •

طنية )البنك الدويل، صندوق األمم املتحد للسكان( ومتحيص املعطيات مبقارنتها مع إصدارات املؤسسات الو 
 اليت تعىن ابإلحصاء يف كل دول إفريقيا؛

واليت هتم أساسا نسبة مسامهة الفالحة يف االقتصاد واليت تتضمنها قاعدة بياانت  االقتصاديةقاعدة املعطيات  •
 البنك الدويل؛

ياه قاعدة املعطيات املائية وابألساس حجم املياه الداخلية والوافدة، حجم املياه السطحية والباطنية، حجم امل •
املستغلة، قدرة التخزين يف السدود، وغريها من البياانت املائية واليت أصدرهتا منظمة الزراعة والتغذية سنة 

 ؛2015
قاعدة املعطيات الفالحية خاصة فيما يتعلق ابستعماالت املياه الفالحية وأساسا نوعية املزروعات، حجم  •

 درها سنواي منظمة األغذية والزراعة؛األراضي الفالحية، نسبة األراضي السقوية، واليت تص
قاعدة املعطيات حول استعماالت املياه واليت تنتجها منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل واليت تعطي فكرة  •

عن استعماالت املياه بكل دولة حسب القطاعات وحبسب مصادرها وكذا التطور الزمين لتطور احلاجيات 
 من املياه.

متغري داخل منظومة املعلومات اجلغرافية على مستوى برانمج  67يف أكثر من يف اإلمجال، مت تصن
Map info  
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 : بنية املتغريات يف برانمج نظم املعلومات اجلغرافية1خريطة رقم 

 
 نتائج الدراسة

 تباين شديد بني على مستوى املوارد املائية ذات األصل مناخي .1
اليا وذلك ابلنظر لغلبة املناخات اجلافة بدول الساحل والصحراء تعترب إفريقيا القارة األكثر قحولة بعد أسرت 

من األراضي هبذه اجملاالت توجد يف إطار مناخ جاف أو شبه  %66واملناخ القاحل إبفريقيا اجلنوبية. إذ أن 
 جاف. ويستثىن من ذلك املناخات املدارية واالستوائية بوسط القارة. من خالل عدة إحصائيات ومؤشرات مناخية

 يتضح من خالل التمثيل اخلرائطي أن إفريقيا تنقسم إىل فئتني من الدول:
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 : التساقطات املطرية أبفريقيا بناء على املتوسطات الوطنية2 رقمخريطة 
  دول جافة مناخيا وابلتايل ضعف

قدرة البلد على إنتاج املوارد املائية 
تبقى جد حمدودة وهي حالة دول 

ث يوجد الشمال اإلفريقي حي
املناخ املتوسطي اجلاف وحالة 
دول الساحل والصحراء ودول 

 إفريقيا اجلنوبية.
  دول رطبة مناخيا وهي اليت توجد

أساسا حول خط االستواء 
بصفة خاصة بوسط القارة 

 وخليج غينيا ومدعشقر 
ينبغي التذكري أن إفريقيا قارة جافة: وهو ما 
 يضفي على املوارد املائية السطحي الباطنية
أمهية كبرية وحساسية كبرية على املستوى 

 اجليوسياسي

 
 

وبطبيعة احلال تنعكس حالة الشح املناخي هاته على إنتاج املوارد املائية الداخلية. وهكذا، فإن الدول 
اإلفريقية االستوائية تتميز مبوارد مائية داخلية مهمة مما جيعلها مستقلة مائيا. وهي حالة كل من الكونغو 

قراطية والكامريون ونيجراي وغينيا وليرباي وبنسبة أقل دول مجهورية إفريقيا الوسطى والغابون وكينيا وزامبيا الدميو 
 وأثيوبيا والنيجر.

وابملقابل جند دول الشح املائي ارتباطا ابلشح املناخي وخاص ابلشمال اإلفريقي )خاصة موريتانيا ومصر 
ل الساحل والصحراء )خاصة جيبويت وأرترياي والنيجر والبنني وليبيا وبدرجة أقل تونس واجلزائر( وكذا دو 

وبوركينافاسو والصومال( وجند يف خانة دول الشح املائي املرتبط بشح لتساقطات دول اجلنوب اإلفريقي املتواجد 
ية بصحراء كلهاري خاصة بوتسواان وانميبيا وزميبابوي الليسوتو وسوازيالند. كما تعيش حالة شح املوارد املائ

الداخلية كل الدول اجلزرية ما عدا مدغشقر خاصة رأس الرجاء األخضر، وجزر القمر وجزر املوريس وساوتومي 
 15وبرنسيب. كل هذه الدول تسجل نسب شح مائي كبري إذ تقل املياه الداخلية املتجددة أبصل مطري عن 
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حجم التساقطات ضئيال أو متواجدة يف مليار مرت مكعب. فهي يف اجململ دول إما صغرية املساحة وهو ما جيعل 
 إطار مناخي جاف 

 أمهية املياه املشرتكة الدولية .2
عند إدراج كافة املعطيات اجلغرافية مع احلدود السياسية للدول يف برانمج نظم املعلومات اجلغرافية، يتضح 

املياه الدولية سواء منها النهرية أو جليا مدى أمهية املياه املشرتكة بني الدول. فالقارة اإلفريقية تتميز أبمهية هذه 
اجلوفية. إذ أن نسبة الدول اليت تشرتك يف مياه دولية مهم مقارنة مع ابقي  –البحريات أو الفرشات الباطنية 

 القارات األخرى: 
 : نسبة الدول اليت تتقاسم مياه عذبة دولية1جدول رقم 

 % 2002 1999 1978 القارة
 62 59 60 57 إفريقيا

 60 38 38 36 أمريكا اجلنوبية
 54 60 71 48 أورواب
 39 57 53 40 أسيا

 35 40 39 33 أمريكا لشمالية والوسطى
 45 263 261 214 اجملموع على املستوى العاملي

 FAO,  2009املصدر: 
 وتشتمل هذه املياه على ثالث أقسام:

حوض  63ار الكربى: من الناحية الطبيعية، تتوفر القارة اإلفريقية على ما يفوق املتمثلة يف األهن املوارد النهرية 
من  %64هنري دويل مشرتك. وابستخدام برانمج نظم املعلومات فإنه ميكن احتساب مساحتها واليت تغطي 

ارد أساسا يف أهم من املوارد املائية السطحية ابلقارة. وترتكز هذه املو  % 93مساحة القارة. متثل األهنار ما يفوق 
 األحواض النهرية للنيل، والنيجر، والكونغو، والسنغال، والفولطا، والزامبيز، واالورانج واألوكفانغو والليمبو؛

حبرية كبرية وترتكز أساسا يف وسط القارة وشرق القارة على طول  14واليت يزيد عدها عن  البحريات املشرتكة
 ىل حبرية تشاد؛ابإلضافة إ األخدود االنكساري للقارة

فرشة عابرة للحدود تتمركز أساسا بوسط القارة على مستوى حوض الكونغو  40: هتم ما يقارب املوارد اجلوفية
الساحلية )فرشات اتودوين املشرتكة بني مايل وموريتانيا واجلزائر(. كما متتد فرشات ابطنية  -ويف اجملاالت املدارية

 . الليبية  املشرتكة بني تونس و ليبيا و اجلزائر  -شة الصحراويةجد مهمة ابلنطاق الصحراوي خاصة الفر 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

387 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

وتعزى أمهية هذه املوارد املشرتكة إىل التاريخ االستعماري ألفريقيا واىل البنية اجليولوجية واجليومورفولوجية للقارة؛ إذ 
ريتانيا والسنيغال أو هنر أن احلدود السياسية غالبا ما تتوافق مع األهنار الكربى )حالة هنر السنيغال بني مو 

الكونغو( أو اشرتاك الدول يف مياه البحريات العظمى ابلقارة أو وجود فرشات مائية عابرة للحدود أو فقط وجود 
 أهنار عظمى عابرة للحدود )النيل، النيجر، الكونغو، اخل( 

ياسية مع اجملاري وبطبعة احلال فإن ذلك يكتسي أمهية جيوسياسية ابلغة خاصة عند توافق احلدود الس
 املائية وما ينجم عن ذلك من صراعات مسلحة وحروب بني الدول )حالة هنر السنيغال مثال(

 تباين حجم املياه الداخلية مع املياه الوافدة أو االستقالل املائي .3
كربى أو املياه امليزانية املائية للدول ال تقتصر على املياه الداخلية بل كذلك على املياه الوافدة عرب األهنار ال

املشرتكة الدولية على مستوى الفرشات املائية والبحريات. من خالل التحليل اخلرائطي، يتضح أن غالية الدول 
 اإلفريقية تعتمد على موارد خارجية وأحياان بنسب كبرية جدا كما هو حال مصر.

 مصادر املائية اخلارجية: خريطة املوارد املائية للدول اإلفريقية مع نسب االرهتان لل 3خريطة رقم
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ومن خالل الدراسة اإلحصائية والكارطوغرافية، جند أن الدول املستقلة مائيا تنحصر فقط يف الدول 
برانسيب والرأس األخضر( إضافة إىل عدد قليل من الدول  -اجلزرية )مدغشقر، املوريس، جزر القمر، ساو تومي 

أو ابطنية )إثيوبيا، غينيا، غينيا االستوائية، سرياليون، الليسوتو  اليت ال تستقبل أية موارد خارجية سواء سطحية
 واملغرب(.

ابملقابل، فإن أعلى نسب االرهتان ملصادر املياه اخلارجية تسجلها عدة دول ابلساحل والصحراء أو 
خارج تصل الشمال اإلفريقي ودول إفريقيا اجلنوبية. ففي الفئة األوىل جند مصر يف الطليعية بنسبة ارهتان لل

يف املائة وكلها دول جافة  80وموريتانيا والنيجر وبوتسواان واليت تفوق هبا نسب االرهتان للخارج هبا  96,8%
واليت تعترب كلها دوال جافة  80و 50وصحراوية. إضافة لذلك، جند دول أخرى ترتاوح هبا نسب االرهتان ما بني 

 يرتاي. خاصة دول التشاد وغامبيا والبنني والصومال وإير 
 صراعات على املياه تقابلها ضعف تعبئة املوارد املائية .4

من خالل الدراسة الكارطوغرافية، يربز تطابق شديد بني الدول اليت تعتمد على املياه املشرتكة مع تواجدها 
يف النطاقات املناخية اجلافة أو الصحراوية. وبطبيعة احلال، فإن ذلك يؤدي إىل إضفاء قيمة جيوسياسية 

سرتاتيجية للموارد املائية ابلقارة. كما أن وجود مياه مشرتكة على احلدود السياسية أو تطابق األهنار مع احلدود وا
 السياسية اليت خلفتها االستعمار فإن الصراع العسكري يبقى السمة الغالبة بني الدول.
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 : أهم الصراعات على املوارد املائية ابلقارة4 خريطة رقم

 
o نزاعا مسلحا بني خمتلف دول املنطقة إما حول املياه أو حول  26وض النيل نسجل أكثر من حب

 احلدود اليت تشكلها روافد النيل.
o  جمرى مائي دويل واليت تتواجد يف إطار  11إبفريقيا اجلنوبية، هتم املوارد املائية املشرتكة أكثر من

 ف عدة صراعات بني دول املنطقةمناخي جاف وشبه جاف خاصة يف اجلزء الغريب والذي عر 
o  واليت استمرت إىل  1993-1989الصراعات حول مياه األكافانغو بني بوتسواان وانميبيا سنوات

 1994حدود
o  إضافة إىل بوركينافاسو نيجرياي ومايل والنيجر والبنني وغينيا دول  9حالة حوض النيجر واليت هتم

اصة تغذيها الصراعات احلدودية ابعتبار النهر الكامريون وتشاد وساحل العاج وهي صراعات جد خ
 حدا سياسيا بني الدول وهي نفس حالة هنر السنيغال.

لكن مقابل هذه الصراعات، يتضح أن الدول اإلفريقية ال تعبئ كميات كبرية من املياه ابلنظر لضعف 
دا ويف بعض البلدان اليت تتصارع االستثمارات يف البنية التحتية املائية. فعدد السدود واخلزاانت املائية ضعيف ج

فباستثناء مخس دول )زميبابوي، مصر، غاان، أوغندا، وتنزانيا(  .على املياه ال جند نسب تعبئة املوارد بشكل معقول
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غالبية الدول اإلفريقية ال تتوفر على إمكانيات تعبئة املوارد املائية تساوي أو تقارب حجم مواردها املائية اإلمجالية 
ة تعبئة املوارد املائية املتجددة لسنة واحدة( ونستثين من تلك الدول كل من زامبيا والليسوتو وكينيا واملغرب )إمكاني

واجلزائر وجنوب إفريقيا وتونس والسودان واليت استطاعت خلق بنية حتتية من السدود قادرة على جتميع أكثر من 
ل فهي ال تتوفر على سدود كافية إما العتبارات مناخية نصف املوارد املائية املتجددة سنواي. بينما ابقي الدو 

)تواجدها يف نطاق جاف( أو مائية )وجود مياه وفرية مشرتكة( أو تعوزها املوارد املالية إلقامة البنية التحتية أو ال 
 تتوفر على مواقع جيومورفولوجية مالئمة إلقامة السدود.

 د ابلقارة )على اليمني( : خريطة توزيع السدو 6م وخريطة رق 5خريطة رقم 
 وخريطة توزيع حقينة السدود لكل بلد )على الشمال(

  
لذلك، وابلنظر حلجم تعبئة املوارد املالية الضعيف ابلقارة فإن حصة الفرد من املياه املعبئة فعليا ال تكاد 

ب سنواي. ويبني مرت مكع 600مرت مكعب للفرد سنواي يف املتوسط بينما املعدل العاملي يقارب  271تصل 
 اجلدول املوايل تباين حصص الفرد من املياه ابلدول األكثر تعدادا من حيت السكان.
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 : حجم سعة ختزين السدود للدول اإلفريقية األكثر اعتمادا على مياه السدود2جدول رقم 
املوارد املائية املتجددة سنواي  البلد

 مبليار مرت مكعب
حصة الفرد من املوارد املائية 

 ابملرت مكعب/السنة
 سعة ختزين السدود

3km) 
 045 6 210 1 20 زميبابوي
 724 1 589,4 57,5 مصر
 150 5 949 1 56,2 غاان

 866 1 402 1 60,1 أوغندا
 818 1 680 1 96,27 تنزانيا
 914 5 131 6 104,8 زامبيا

 263 1 353 1 3,022 الليسوتو
 498,8 617,7 30,7 كينيا
 201 282,4 11,67 اجلزائر
 502,5 879 29 املغرب

 546,9 905,4 51,35 جنوب إفريقيا
 FAO, 2015املصدر: 

 مع حاجيات النمو الدميوغرايف املتسارع توزيع غري متكافئ بني املوارد املائية .5
فقط من املوارد املائية.  %9من سكان العا، مقابل  14تعرف إفريقيا منو دميوغرافيا كبريا؛ إذ حتتضن 

ويرتكز خمتلف السكان على طول اجملاري املائية الكربى )النيل والنيجر أساسا( ويف الساحل. وابلنظر للوزن 
مرت مكعب للفرد سنواي مقابل  4528الدميوغرايف للقارة وابلنظر لشح املياه فإن حصة الفرد من املياه تنحصر يف 

وبطبيعة احلال، فإن هذه احلصة يف تناقص كبري ابلنظر لتسارع كعب للفرد. مرت م 6859متوسط عاملي يصل إىل 
 النمو الدميوغرايف خاصة يف الدول األكثر كثافة:

مرت مكعب للفرد سنواي ميثل حالة قلق مائي وهو ما  1700حبسب املنظمة العاملية للصحة فإن سقف  . 
ا تعترب املنظمة أن حالة الشح والنقص املائي تكون تعاين منه حاليا كل الدول اإلفريقية بدون استثناء. كم

سنواي وتكون حالة النقص احلاد اخلطورة عندما تنزل احلصة عن  1000عندما تقل حصة الفرد عن مستوى 
مرت مكعب. ابلرجوع للجدول املوايل فإنه ابستثناء نيجرياي والكونغو الدميقراطية وتنزانيا وأوغندا وأثيوبيا  500
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مرت مكعب  500ل اإلفريقية تعيش حالة نقص مائي؛ بل إن عدة دول ترزح حتت عتبة فإن جل الدو 
 )دجيبويت، تشاد، مثال(.

 : حصة الفرد من املياه يف الدول األكثر كثافة سكانية ابلقارة3جدول رقم 
حصة الفرد 
احلالية سنواي 

3m 

جممل املياه 
 3mابملليار

نسبة   % 
ان االرهت

 للخارج

السكان يف 
 (2065أفق 

 مليون نسمة(

عدد السكان 
مليون احلايل )

 (نسمة
 البلد

الرتتيب 
 القاري

 1 نيجرياي 183 588 22,78 286,2 1571
 2 أثيوبيا 103 217 0 122 1227

 3 مصر 87 130 96,91 58,3 637,1

الكونغو  74 195 29,85 1283 16605
 4 الدميقراطية

 5 تنزانيا 54 173 12,75 96,2 1800
 6 جنوب إفريقيا 54 66 12,84 51,35 942,4
 7 كينيا 48 120 32,57 30,7 666,7
 8 السودان 42 92 96,13 37,8 939,5
 9 أوغندا 42 138 35,11 60,1 1540

 10 اجلزائر 41 56 3,599 11,67 294,2
 11 املغرب 34 44 0 29 843,6

 FAO, FNUAP 2015املصدر: 
رانمج نظم املعلومات، يظهر أن الدول األكثر سكاان هي يف جمملها دول تعتمد على على بابالعتماد 

دولية مثل نيجرياي وإثيوبيا ومصر والكونغو الدميقراطية وجنوب إفريقيا وتنزانيا وكينيا والسودان الاملياه املشرتكة 
، السودان، كينيا(. فعدة دول ترتبط مبوارد وأوغندا. كما أهنا تتواجد ضمن النطاقات املناخية اجلافة )مصر، نيجرياي

 %96خاصة احلالة املصرية والسودان حيث نسبة االرهتان ابخلارج تقارب  % 25مائية خارجية بنسبة تفوق 
 األمر الذي يهدد األمن واالستقالل املائيني هلذه الدول.

عن عتبة الشح املائي وايل ستعرف  تعترب احلالة اجلزائرية حلة خاصة ابعتبار أن حصة الفرد من املياه تقل
مليار مرت مكعب كموارد مائية  12تناقصا حادا ابلنظر للنمو الدميوغرايف للسكان كما أن البلد ال يتوفر إال على 
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متجددة سنواي؛ أي أن حجم املياه غري قابل لالزدايد بينما احلاجيات السكانية يف تزايد مضطرد. وهي نفس 
إلفريقية اليت ستعرف تزايدا مضطردا للساكنة لكن املوارد املائية تبقى حمدودة؛ ويف حاالت الوضعية لعد من الدول ا

خاصة يبقى البلد رهني موارد مائية خارجية )مصر( أو يشرتك مياه دولية مع بلدان له معها مشاكل وصراعات 
 حدودية )بوتسواان مع انميبيا مثال(. 

 2065اإلفريقية األكثر تعدادا يف أفق : سيناريو تطور ساكنة الدول 1مبيان رقم 

 
 FNUAP, 2015املصدر: 

وهكذا وكما يوضح املبيان أعاله فإن كال من نيجرياي وأثيوبيا ومصر والكونغو الدميوقراطية اليت يفوق 
مليون نسمة ستجد نفسها بعد مخسني سنة يف وضعية دميوغرافية خاصة بتفاقم احلاجيات من  100سكاهنا 
. فإثيوبيا اليت تتوفر على موارد مائية تفوق ئية مما يعين تناقص حصة الفرد من املياه إىل درجة الشح املائياملوارد املا

¾ مليار مرت مكعب واليت هي يف جلها موارد مشرتكة من حوض النيل ستتناقص هبا حصة الفرد ب  122حاليا 
. ووهي نفس املالحظة %فقط  مرت مكعب 300مرت مكعب للفرد سنواي إىل أقل من  1200من أكثر من 

يف حصة الفرد السنوية مثل النيجر وأوغندا وأنغوال،   %80ابلنسبة لدول أخرى ستسجل تناقصا أكرب يفوق 
 ارتباطا بتنامي أعداد الساكنة.

تبعا لذلك فان الدول األكثر سكاان إبفريقيا ستعرف تناقصا حادا حلصة الفر من املياه ابلنظر للحجم 
اليت ستصبح عليه على املدي القريب واملتوسط. فإثيوبيا وكينيا والنيجر والسودان وأوغندا واليت متلك الدميوغرايف 

مرت  300حاليا موارد مائية جد مهمة فإهنا ستعرف تناقصا حادا حلصة الفرد من املياه ودخوهلا عتبة أقل من 
لية سيكون السمة الغالبة. وقد تتغذى هذه مكعب للفرد سنواي. وابلتايل فإن التنافس والصراع على املياه الدو 
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الصراعات ابلنزاعات احلدودية واليت تشكل األهنار والبحريات حدودا طبيعية كحالة دول البحريات الكربى ودول 
 حوض النيجر.  

 استغالل مفرط للمياه بقطاع الفالحة لكن مبردودية اقتصادية حمدودة .6
لقارة حتدايت اقتصادية كبرية ابلنظر للتطور االقتصادي اليت إضافة إىل التحدايت الدميوغرافية، تعرف ا

اإلفريقية تعرف مستوايت منو  دولتعرفه يف العشرية األخرية الذي سيستمر على املدى املتوسط؛ فعدد كبري من ال
يت تسجل برقمني أي أكثر من عشرة يف املائة )رواندا، إثيوبيا، دجيبويت، البنني، ساحل العاج، أوغندا، غاان( وال

.  وابلتايل إن احلاجيات من املياه يف تزايد ارتباطا بتنامي قطاع الفالحي والصناعات %6نسب منو تفوق 
 االستخراجية واخلدمات. 

قاراي، يعترب القطاع الفالحي أكرب مستهلك للمياه وخاصة يف عدد من الدول )انظر اجلدول أسفله(. 
 قطاعي تربز عدة مفارقات صارخة:وبتحليل حجم املياه املستغلة وتوزيعها ال

  الدول األكثر ارهتاان للمياه اخلارجية )مصر والسودان( هي الدول األكثر استهالكا للمياه ابلفالحة
ليس فقط عل املستوى القاري ولكن عامليا؛ يف قطاع ال يساهم إال بنسب ضعيفة يف الناتج 

ني احلالة املصرية اليت تستفيد ماليا ( مع تباين كبري ب%20والسودان  %11الداخلي اخلام )مصر 
مليار دوالر( واليت اجتهت حنو فالحات جد مستهلكة للمياه وللتصدير عكس  28)أكثر من 

 مليار دوالر 5السودان اليت تصل القيمة املضافة لفالحته 
 ا توجه الدول األكثر جفافا )مصر، السودان، املغرب، اجلزائر ومايل( ابلرغم ن وضعيتها املناخية فإهن

؛ وهو ما %80غالبية املياه املعبئة حنو الفالحة؛ إذ تصل املياه املستغلة ابلفالحة إىل أكثر من 
 يقتضي إعادة النظر يف السياسات املائية هلذه الدول.

  عند دراسة العائد املايل للفالحة مع حجم املياه املستغلة ابلقطاع يتضح أنه على املستوى القاري
يوبيا )مالءمة املناخ( وتونس وجنوب إفريقيا بسياسة فالحية رشيدة تستثمر مياها تنفرد نيجرياي وإث

 أقل وتضمن عائدا ماليا كبريا عكس املغرب أو مصر.
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 2019: حجم وتوزيع املياه قطاعيا يف الدول اإلفريقية األكثر استهالكا للمياه ابلفالحة 4جدول رقم 
مياه %

لدايت الب
يل امن إمج

املياه 
 املعبئة

املياه املستغلة  %
يف الصناعة من 

 يل املياه املعبئةاإمج

املياه املستغلة  %
يف الفالحة من 

 يل املياه املعبئةاإمج

مسامهة الفالحة %
يف الناتج الداخلي 

 2018 اخلام 

القيمة املضافة 
ليار للفالحة )مب

 2018-دوالر 

حجم املياه املستغلة 
 ابلفالحة

(10^9 m3/an) 

املياه اإلمجالية 
املتجددة سنواي 

 3مبليار مرت 
 

 مصر 57,5 61,35 28,163 11,2 79,16 6,96 13,87
 السودان 64,5 25,91 5,451 20,9 96,21 0,27 3,528
 مدغشقر 337 13 3,302 23,8 95,87 1,19 2,913

جنوب  51,35 11,39 8,014 2,2 58,77 21,16 20,07
 إفريقيا

 إثيوبيا 122 9,687 26,308 31,2 91,82 0,65 10,3
 املغرب 29 9,156 14,461 12,3 87,79 2,03 10,19
 اجلزائر 11,67 6,671 20,815 12 63,78 1,83 34,42
 نيجرياي 286,2 5,51 84,425 21,2 44,19 15,76 40,1
 مايل 100 5,075 6,421 37,3 97,86 0,08 2,063
 تونس 4,615 3,773 4,134 10,4 77,39 19,79 2,81

 2020املصدر: البنك الويل ومنظمة الفاو 
 مياه وفرية مع ضعف التزود ابملاء الشروب بدول تتصارع على املياه .7

دول من خالل املقاربة اإلحصائية والكارطوغرافية تظهر عدة مفارقات ابلقارة؛ إذ تظهر فوارق كبرية بني 
بذلت جمهودات كبرية يف تعبئة املوارد إبنشاء السدود وخلق البنية التحية الضرورية لنقل وتوزيع املوارد املائية )مصر، 
اجلزائر، املغرب مثال( مقابل دول تتصارع على املياه الدولية دون أدب استثمار يف تعبئتها واستغالهلا.  وعلى هذا 

من مواردها ونفس األمر ألثيوبيا املتوفرة على  %0,005ميقراطية ال تستغل إال املستوى فإن دوال مثل الكونغو الد
وهنا يتضح أن التنافس على املياه املشرتكة ; .%5فعليا سوى أقل من  مليار مرت مكعب لكن ال تستغل 122

ر، فإن سد راجع أساسا إىل استعماهلا كورقة ضغط أكثر مما هي يف حاجة فعلية هلذه املوارد. وهي هذا اإلطا
النهضة إبثيوبيا يدخل يف خانة إنتاج الكهرابء أكثر من االستفادة من املياه أو حتسني مستوى تزود السكان ابملياه 
ابعتبار تواجده على احلدود مع السودان وصعوبة نقل املياه من السد املتواجد ابلسافلة إىل مدن اهلضبة اإلثيوبية 

 ابلعالية.
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 : مؤشرات استغالل املوارد املائية للدول األكثر سكاان إبفريقيا5جدول رقم 

نسبة احلاصلني  %
 على مياه الشرب

من املياه  حصة الفرد
ابملرت  سنواي املعبئة

 املكعب

املياه العذبة  نسبة
 املعبئة

سنواي  حصة الفرد
 ابملرت املكعب

املياه ابملليار  جممل
 البلد مرت مكعب

 الكونغو الدميقراطية 1283 18498 0,05 11,95 52,4
 نيجرياي 286,2 1603 4,58 89,07 68,5
 أثيوبيا 122 1503 4,56 79,46 57,3
 تنزانيا 96,2 1897 5,39 144,8 55,6
 أوغندا 60,1 1547 1,06 17,53 79

 مصر 58,3 699,1 117,15 1000 99,4
 جنوب إفريقيا 51,35 966,3 24,34 270 93,2
 السودان 37,8 975,1 71,24 724 55,5
 كينيا 30,7 674 10,48 74,5 63,2
 املغرب 29 865,9 35,97 320,7 85,4
 اجلزائر 11,67 292,3 48,64 175,7 83,6

 FAO,2020املصدر: 
يتضح من اجلدول أن هناك فرقا كبريا بني املوار د املائية املتوفرة لكل بلد وحصة كل فرد منها وبني حصة 

من املياه املستغلة فعليا. وهنا نسجل أن أعلى نسب حصص الفرد من املياه العذبة املستغلة فعليا تسجل يف  الفرد
مرت مكعب سنواي للفرد( وابلعكس ال تكاد تصل  200دول مصر والسودان واملغرب وجنوب إفريقيا )أكثر من 

كينيا وإثيوبيا ونيجرياي وهي دول وفرية مرت مكعب سنواي بدول الكونغو الدميقراطية وأوغندا و  100احلصة إىل 
املياه. األمر الذي ينعكس سلبا على نسبة احلاصلني على مياه الشرب العذبة واليت تعد من مؤشرات التنمية 
البشرية لألمم املتحدة. فدول كإثيوبيا أو الكونغو الدميقراطية واليت تعد األغىن من حيث املوارد املائية قاراي ال توفر 

من سكاهنا. وابلتايل فإن حالة إثيوبيا تعترب حالة شاذة يف صراعها مع دول سافلة  % 40لشرب ألكثر من مياه ا
من   %60وال تضمن مياه الشرب إال ألقل من  %5النيل حول املياه ابلرغم من كوهنا ال تستغل من النيل سوى 

ة االقتصادية مبوارد مائية كافية تعترب اهم سكاهنا. وهكذا فإن تبين سياسة السدود ومشاريع لربط السكان واألنشط
 حتدي لعدد كبري من الدول اإلفريقية.
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 خامتة
بيئية مناخية وسياسية  تعترب دراسة املياه إبفريقيا من اإلشكاليات العويصة ابلقارة؛ إذ تتداخل عدة عوامل

تعرتيها نقاط اتبثة وأخرى متحولة  واقتصادية واجتماعية وتقنية يف رسم الوضعية املائية لدول القارة. فاإلشكالية
فالثابت منها هو وضعية الشح املائي واحتدام التنافس الدويل حول املياه املشرتكة والذي ستزكيه الصراعات 

 احلدودية وتنامي احلاجيات الدميوغرافية واالقتصادية يف ظرفية متسمة ابلتغريات املناخية.
حصر فيما هو داخلي وطين من خالل إمكانية تبين الدول غري أن األبعاد املتحولة من اإلشكالية تن

لسياسات مائية واجتماعية وفالحية توازن مع احلاجيات واملوارد )حالة رواندا مثال(. إذ أن املوارد املائية تعترب 
يف حالتها الراهنة كافية ابلنسبة لعدد من الدول لكن تقتضي تبين سياسات استشرافية رصينة وهذا ما ميكن 

 جينب القارة الدخول يف صراعات مائية جديدة. أن
 قائمة املراجع:

 Banque mondiale, base de données, http://databank.banquemondiale.org/data/home. aspx 
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 Blanchon D. et Maupin A., Géopolitique de l’eau en Afrique australe, Sécurité globale | 

Automne 2009  
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 Franck G, 2008 - L’eau. Géopolitique, enjeux, stratégies. Paris : CNRS, 186 p 

 L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO, AQUASTAT, 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=fr consulté le 18 

septembre 2020 

 Maupin Agathe, 2010 - L’espace hydro politique de l’Afrique australe. Le risque hydro 

politique dans les politiques de gestion de l’eau des bassins transfrontaliers. Pessac : 

Thèse de doctorat, Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, soutenue le 10 

décembre 2010 

 Papazian, V., 2012. Les investissements agricoles massifs en Afrique, moteurs du 

développement ? Dans P. Jacquet, R. Pachauri et L. Tubiana (dir.), Regards sur la Terre. 

Développement, alimentation environnement : changer l’agriculture ?, Armand Colin, 

Paris 

 RAMOU H « Les eaux partagées en Afrique : contraste entre abondance hydrique et 

faible accès à l’eau potable » in H. RAMOU et al. (coord.) Les eaux partagées en Afrique, 

actes du colloque international organisé 13 novembre 2015, publications de l’IEA (en 

arabe- publication en cours) 

 RAMOU H, 2013, « l’eau en Afrique du nord et au Sahel : entre rareté des ressources et 

croissance démographique » in A. BAHANI (coord.) Mélanges en l’honneur du 

http://databank.banquemondiale.org/data/home.%20aspx


افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

398 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

professeur Ahmed Lakmahri, Publications de l’Institut Universitaire de la Recherche 

Scientifique, pp 81 -107, ISNN 9954-538-14-2  

 RAMOU H. et al. (coord.) les eaux partagées en Afrique, actes du colloque international 

organisé 13 novembre 2015, publications de l’IEA (publication en cours) 

 RAMOU H. et al. (coord.), L’Afrique dans le contexte des changements climatiques » 

actes du colloque organisé par l’IEA les 20-21 octobre 2016, publications de l’Institut des 

études africaines (publication en cours) 

 Ramou H. et Hafid H., « Le développement de l’Agriculture dans un contexte climatique 

changeant : entre rentabilité économique et optimisation de l’eau d’irrigation. Cas du 

Maroc et de l’Afrique Subsaharienne »in actes du colloque l’Afrique dans le contexte des 

changements climatiques, Publications de l’IEA (en cours) 

 Subramanian, A., B. Brown, and A. T. Wolf. 2014. Understanding and overcoming risks 

to cooperation along transboundary rivers. Water Policy 16 (5):824. 

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 

World Population Prospects : The 2012 Revision, DVD Edition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/publications/Subramanian-Brown-Wolf%20Overcoming%20Risks%20in%20TB%20Waters%2014.pdf
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/publications/Subramanian-Brown-Wolf%20Overcoming%20Risks%20in%20TB%20Waters%2014.pdf


افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

399 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

افية لتحديد نطاق خدمة مدارس التعليم  استخدام نظم املعلومات الجغر

 سلطنة عمان -ساس ي بشمال محافظة مسقط األساس ي وما بعد األ 
The use of geographic information systems to determine the scope of service 

for basic and post-basic education schools in the Northern Governorate of 

Muscat - Sultanate of Oman 

  2دق، عبد احلق الص1سيف بن نبهان اهلاديبن نبهان 

   nabhansaifnabhan.alhadi@ump.ac.maجامعة حممد األول، املغرب، 1
 a1.essaddek@ump.ac.ma، جامعة حممد األول، املغرب2

 
 ملخص:

ترطرورات كربريررة مرن نراحريرتري الرتروسرع الرمرسراحري والنمو السكاين بشكل مسقط خالل العقود األخرية مشال حمافظة شرهرد 
غري مسبوق، رافقتها تطورات يف جماالت احلياة كافة، منها جمال الرخردمرات التعليمية. إال أن مواكبة هرذه الرترطرورات مرن الناحية 

الوقت احلاضر. هتدف هذه الدراسة إىل إعطاء صورة مفصلة عن واقع التوزيع املكاين ملؤسسات  املكانية ال ترزال تشكل حتداي حىت
من خالل حتليل وتشخيص واقع حال خدمات التعليم األساسي وما بعد األساسي يف مشال حمافظة مسقط اخلدمات التعليمية، 

يف تقدمي اخلدمة الضرورية للسكان على مستوى األحياء  مبراحلها املختلفة، والكشف عن خصائص توزيعها املكاين، ومدى كفاءهتا
واخلروج خبرائط وذلك ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وخاصة اجلانب التحليلي منه الذي توفره دراسة الشبكات،   السكنية.

ال الدراسة غري منتشرة بشكل جيد، وقد توصلت الدارسة إىل أن املدارس الرتبوية داخل جم .رقمية تبني التوزيع املكاين هلذه اخلدمات
كما أن غالبيتها تعاين من تداخل كبري يف نطاق التأثري، خاصة يف والييت مسقط ومطرح، مما   .وهي ال تقوم بتغطية كل اجملال احلضري

 دراسي. يدل على سوء توزيع أماكنها، وتبني أيًضا أن هناك تفاوت كبري جداً يف املساحات اليت ختدمها كل مدرسة لكل طور
  الرخردمرات الرترعرلريرمريرة، أشكال الرتروزيرع، نطاق اخلدمات، نرظرم الرمرعرلرومرات الرجرغررافريرة :الكـلـمـات املـفاتيـح

Abstract: 

The north of the Muscat Governorate has witnessed major developments in terms of both survey 

expansion and population growth in an unprecedented manner, accompanied by developments in all areas of 

life, including the field of educational services. However, keeping pace with these developments from a 

spatial point of view remains a challenge until the present time. This study aims to give a detailed picture of 

the reality of the spatial distribution of educational services institutions, by analyzing and diagnosing the 

reality of the state of basic and post-basic education services in the north of the Governorate of Muscat with 

its different stages and revealing the characteristics of their spatial distribution, and their efficiency in 

providing the necessary service to the population at the level of residential neighborhoods; and thus by using 

geographic information systems, especially the analytical aspect of it provided by the study of networks, and 

coming up with digital maps that show the spatial distribution of these services. The study concluded that 

educational schools within the field of study are not well spread, and they do not cover the entire urban 

sphere. Most of them suffer from a large overlap in the scope of influence, especially in the states of Muscat 

and Matrah, which indicates the poor distribution of their places, and it has also been found that there is a 

very large disparity in the areas served by each school for each phase. 

Keywords: educational services, forms of distribution, scope of services, Geographic Information Systems 
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I. :مقدمة 
ع العمراين السريع يف ، مما أدى إىل التوس1970شهدت سلطنة عمان تطورا كبريا منذ عصر النهضة عام 

مجيع أحناء البالد. وتتوسع اجملاالت احلضرية حملافظة مسقط منذ ذلك احلني بسبب الطلب القوي على األراضي 
املخصصة للسكن واخلدمات. ما دفع إىل تطوير مناطق جديدة على نطاق واسع بعيدا عن املناطق املكتظة 

 يف العاصمة. نتيجة لذلك، انتشر التحضر يف ضواحي مسقط،ابلسكان من أجل استيعاب النمو السكاين اهلائل 
مما أدى اىل برجمة وبناء جمموعة كبرية من املؤسسات العمومية خلدمة السكان ومن بينها املؤسسات التعليمية 

 مبختلف مستوايهتا.
ة لتقدم تعد اخلدمات التعليمية أحد أبرز اخلدمات يف بنية اجملال احلضري كوهنا من اخلدمات األساسيو 

وتطور اجملتمعات، حيث أكدت مجيع الدراسات التخطيطية على أمهيتها، وأثرها على واقع اجملاالت احلضرية. لقد 
اكتسب موضوع اخلدمات أمهية كبرية وخاصة بعد دخول التقنيات اجلغرافية يف منهجها العلمي، ومن أبرزها نظم 

يقة وحتليالت مكانية جتعل عملية فهم كفاءة اخلدمات التعليمية املعلومات اجلغرافية، كوهنا تستطيع إخراج نتائج دق
 .أكثر وضوحا، فضال عن كوهنا أداة أثبتت قدرهتا العلمية والتحليلية يف جمال التنمية والتخطيط اآلين واملستقبلي

 دماتأدت التغريات السكانية وكذلك االجتماعية واالقتصادية إىل زايدة احلاجة لتوفري العديد من اخللقد 
العديد من املدارس يف مجيع أحناء السلطنة بشكل  التعليمية، واستجابة لذلك مت إنشاء العامة ومن بينها اخلدمات

عام ويف حمافظة مسقط بشكل خاص. وتركز الدراسة على فهم توزيع املدارس وانتشارها يف مناطق معينة دون 
احلجم والعدد يف  ق حتليل توزيع املدارس من حيثغريها، ومدى خدمتها لنطاقات ذات أحجام خمتلفة. عن طري

خمتلف مناطق مشال حمافظة مسقط، فضال عن دراسة العالقات املكانية بني عدد املدارس وكل من املساحة 
 والسكان.

 أمهية الدراسة وأهدافها .1
حياء، وتوزيعها على األمشال حمافظة مسقط هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع اخلدمات التعليمية يف 

وتسعى كذلك إىل معرفة منط االنتشار وكفاءهتا املكانية، فضال عن إنشاء قاعدة بياانت مكانية ابستخدام نظم 
املعلومات اجلغرافية. هتدف الدراسة إىل معرفة مدى مسامهة هذه التقنية يف رسم صورة واضحة حول حتليل كفاءة 

إن الغاية من دراسات التحليل املكاين ملؤسسات  ي السليم.اخلدمات التعليمية ودورها يف إصدار القرار التخطيط
التعليم احلكومي هي الوقوف على مناطق الرتكز واخللل يف التوزيع. ومن مث تقدمي مقرتحات عن التوزيع األنسب أو 
 األكثر مالءمة للمؤسسات التعليمية. وغاية هذه الدراسة كذلك إبراز منط توزيع مؤسسات التعليم احلكومي يف

 مشال حمافظة مسقط، وحتليل البياانت اإلحصائية اخلاصة هبا ملساعدة صناع القرار يف جمال التخطيط التعليمي.
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 :إشكالية الدراسة .2
شرهرد مشال حمافظة مسقط ترطرورات كربريررة مرن نراحريرتري تروسرع اجملاالت املبنية والنمو السكاين خالل فرتة 

موعة كبرية من املؤسسات العمومية خلدمة السكان، ومن بينها املؤسسات ما أدى إىل برجمة وبناء جم .وجيزة
أن قطاع التعليم يعد من أساسيات بناء اجملتمعات وهنضتها، فيجب أن يعطى له ومبا  التعليمية مبختلف مستوايهتا.

الية الدراسة يف أمهية وأولوية من حيث الربامج التعليمية، وحسن تدبري توزيع املدارس. وبناًء عليه تتلخص إشك
احلكومي األساسي وما بعد األساسي بكافة أنواعها، ومدى  حتديد وتقييم منط التوزيع اجملايل ملؤسسات التعليم

 تناسبها مع الزايدة السكانية ومع التوسع العمراين السريع. وتتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة:
 مي يف اجلزء الشمايل من حمافظة مسقط؟ما هو نطاق خدمة مؤسسات التعليمي احلكو  -
هل تتوزع مؤسسات التعليم احلكومي األساسي بشكل متوازن على األحياء السكانية يف اجلزء الشمايل من  -

 حمافظة مسقط؟
 هل توجد عالقة بني عدد وحجم املدارس يف جمال الدراسة، وعدد السكان واجملاالت املبنية؟ -

 :منهجية الدراسة .3
اسة على املنهج التحليلي يف حتليل البياانت املكانية ملواقع اخلدمات التعليمية يف اجلزء اعتمدت الدر 

الشمايل من حمافظة مسقط، ابستخدام جمموعة من األدوات التحليلية اليت توفرها نظم املعلومات اجلغرافية، واليت 
ايري املتبعة يف التخطيط املكاين ملواقع تساعد يف حتليل منط التوزيع والرتكز، وكذلك مدى تطابق املواقع مع املع

كما اعتمدت الدراسة على كفاءة التوزيع املكاين للخدمات موضوع الدراسة، والتعرف على   .اخلدمات التعليمية
 Arc 10.5املشاكل املتعلقة ابلوصول ألماكن اخلدمات التعليمية، ابالستعانة بربانمج نظم املعلومات اجلغرافية 

GIS اصة ملحق منطقة خدمة الشبكة.وملحقاته، خ 
 مصادر بياانت الدراسة .4

اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي على البياانت املكانية، اليت توضح مواقع املدارس احلكومية للتعليم 
األساسي وما بعد األساسي على خرائط األقمار الصناعية املفتوحة املصدر، وعلى املعطيات اليت يوفرها موقع 

https://www.openstreetmap.  جملال الدراسة. كما استخدمت اخلرائط اليت تبني حدود األحياء من
)املركز  منشورات املركز الوطين لإلحصاء مبسقط : األحياء واحللل السكنية وجممعات البلدية،2010بياانت تعداد 

إلسناد اجلغرايف لكل اخلرائط الورقية متت إعادة رسم كل ، بعد عملية ا(2013الوطين لإلحصاء واملعلومات، 
حدود األحياء واجلزيرات اإلحصائية من طرف فريق البحث "التهيئة ونظم املعلومات اجلغرافية" الذي ينتمي إليه 

وإحصاءات الباحثان. أما البياانت الوصفية فتم احلصول عليها من املوقع اإللكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم )بياانت 
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(، واشتملت على أمساء املدارس وأعدادها وتصنيفها حسب املرحلة الدراسية والنوع االجتماعي. 2017عام 
حسب التجمعات  2010بياانت تعداد وابلنسبة للبياانت الوصفية اخلاصة ابلسكان مت احلصول عليها من 

 .(2012) املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات منشورات  السكنية،
II. منطقة الدراسة 

تقع حمافظة مسقط يف اجلزء الشمايل الشرقي من سلطنة عمان، وتطل على خليج عمان من جهة 
الشمال، وتتصل من الشرق جببال احلجر الشرقي واملنطقة الشرقية، ومرن الغررب مبنطقة الباطنة، ومن اجلنوب 

 .وتضم حمافظة مسقط ست والايت )مسقط ومطرح وبوشرر والعرامرات وقرايت والسيب( .ملنطقة الداخليةاب
شهدت حمافظة مسقط خالل العقدين األخريين تغريًا كبريًا يف استخدامات األرض داخل اجملال احلضري، حيث 

ه التوسع العمراين على طول خط أدى النمو املضطرد للسكان إىل توسع املساحة العمرانية حملافظة مسقط. ويتج
ساحل حبر عمان شرقا وغراب. ويعترب هذا النمو السريع من أهم املشاكل اليت تواجه جمال مشال حمافظة مسقط 
بسبب ما يصاحب ذلك من زايدة الضغط على اخلدمات واملرافق العامة، إضافة إىل حدوث التكدس 

 واالختناقات املرورية. 
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سرع حمافظات السلطنة يف النمو السكاين والتوسع العمراين نظرا للتحضر السريع تعد حمافظة مسقط من أ
نسمة وذلك نتيجة الخنفاض  226728عدد سكان حمافظة مسقط بنحو  الذي شهدته احملافظة. فقد تضاعف

لوافدين. )املركز معدل الوفيات اخلام ووفيات األطفال الرضع مع استمرار ارتفاع معدل املواليد اخلام والزايدة القوية ل
ونظرا لزايدة السكانية يف حمافظة مسقط خالل العقود الثالثة املاضية فقد  .( 2011الوطين لإلحصاء واملعلومات،

 . ازدادت متطلبات السكان على املساكن واملرافق اخلدماتية
III. اإلطار النظري 

 التعريف بنظام املعلومات اجلغرافية .1
ة ابرزة يف الساحة اجلغرافية. وقد ساعد التطور التقين يف هذا اجملال حتتل نظم املعلومات اجلغرافية مكان

على االستفادة من تلك النظم يف متثيل الظواهر اجلغرافية الطبيعية والبشرية، وتسهيل رؤية العالقات املكانية لتلك 
هتا على التحليل املكاين الظواهر يف أسلوب متحرك على اخلرائط. تكمن قوة وأمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف قدر 

عدة وتوجد فائدة من املعلومات اجملمعة واملنقحة.  واإلحصائي، والتحليل هو القلب النابض الذي بدونه ال
جماالت ميكن تسخري نظم املعلومات اجلغرافية خلدمتها وعلى سبيل املثال التحليل الذي يعتمد على عامل الزمان 

 (.، مركز صحي...حتديد مواقع جديدة )مدرسةواملكان )تغري استعمال األراضي(، و 
إدخال ومعاجلة وحتميل وعرض وإخراج املعلومات اجلغرافية بعد  نظم املعلومات اجلغرافية إمكانية توفر

يتم إدخال املعلومات اجلغرافية املكانية من )خرائط وصور جوية ومرئيات  مجعها من أجل أهداف حمددة، حيث
ء وجداول( ومعاجلتها )تنقيحها من األخطاء(، وختزينها واسرتجاعها واستفسارها فضائية( والوصفية من )أمسا

وحتميلها )حتميل مكاين وحتميل إحصائي( جبودة عالية وسرعة فائقة، وعرضها على شاشة احلاسب اآليل، أو على 
ذلك كان االعتماد ورق يف شكل خرائط وتقارير ورسومات بيانية. ومتتاز أيضاً بسهولة إدراكها البصري، من أجل 

عليها كبرياً يف الكثري من الدراسات التطبيقية، اليت متس القضااي التنموية واليت أييت يف مقدمتها اخلدمات التعليمية 
 املتمثلة يف املدارس.

، التحديد )ما هذا؟(: نظم املعلومات اجلغرافية يف اإلجابة عن كثري من التساؤالت مثل اليت ختص تساعد
دارس اليت يزيد عدد ما هي املمثاًل.. الشرط )مدرسة ما؟(، أين تقع مثاًل... املوقع ) ،ملسافات()ا القياسات

منذ عام  للمؤسسة التعليميةما هو التغري الذي حصل مثاًل... التغري )تلميذ؟(،  600التالميذ فيها عن 
مثاًل... الطرق ) ، أنسب(دارس؟وحجم املما هي العالقة بني توزيع السكان مثالً...التوزيع النمطي ) ،؟(1990

تالميذ للمؤسسة ماذا سيحصل إذا زاد عدد مثاًل... ) ، السيناريوهاتما هو أنسب طريق بني نقطتني حمددتني؟(
 ؟(.تلميذ 2000عن  التعليمية
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  محليل الشبكات ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية .2
 نظام املعلومات اجلغرايف أن يقوم هبا بكفاءةتعترب عملية حتليل الشبكات من أهم الوظائف اليت يستطيع 

عالية. ونظرا ألن حركة األشخاص وتنقالهتم وتوزيع البضائع واخلدمات والطاقة يتم من خالل شبكات الطرق، 
يف عدالة توزيع  فإن شكل وكفاءة هذه الشبكات حيدد بشكل كبري مستوى معيشة األفراد، ويؤثر بشكل ملحوظ

الشبكات أمرا هاما جدا لتأثريها على املنطقة اجلغرافية بشكل كبري، فال ميكن تنمية  "تعترب دراسة .اخلدمات
منطقة دون تنمية الشبكات املوجودة هبا سواء شبكات الطرق والنقل أو شبكات البنية التحتية. وتقوم عمليات 

، 2018)نوفل،  الزمة هلا"ال التخطيط بدءا ابلتخطيط للشبكات املوجودة وبناؤها، مث بعد ذلك إجراء التحليالت
   (14صفحة 

إن دارسة الشبكات أمر هام جدا يتطلب اهتماما متزايدا من الباحثني، ألن دارسة الشبكة يقوم على 
ر أساس اقتصاد املدن، وبظهور نظم املعلومات اجلغرافية أصبحت دراسة الشبكات أتخذ منطا جديدا يواكب التطو 

املعلومايت والتكنولوجي، وأتيت برامج نظم املعلومات اجلغرافية كأداة مهمة لدراسة وإنشاء الشبكات، ومن أمثلة 
 .(15، صفحة 2018)نوفل،    ARCGISهذه الربامج برانمج 

واليت (Edges) كالوصالت  الشبكة بكوهنا عبارة عن جمموعة من العناصر املرتابطة مع بعضها وتعرف
يظهر جزء  1)الشكل رقم (Points) واليت متثلها النقاط (Junctions)ونقاط الربط  (lines)ابخلطوط تتمثل

خر، آبني موقع و  من جمال الدراسة(. عند مجع هذه العناصر تعطي يف النهاية املسلك أو الطريق الذي يربط ما
 على األقدام للوصول اىل هدفهم. السيارات أو سرياً  فاألشخاص يتنقلون عرب هذه الشبكات بواسطة

 Arcgis: عناصر الشبكة من خالل التحليل الشبكي لربانمج 1الشكل 
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 شبكات املواصالت وطرق اخلدمة .3
لدراسة نطاق اخلدمة حنتاج إىل شبكات املواصالت، اليت تعترب من العوامل املهمة اليت تعكس األمهية 

ت، لذلك تؤخذ بعني االعتبار يف أي دراسة للتحليل الشبكي لنظم املعلومات اجلغرافية، الوظيفية ملواقع اخلدما
فهي حتدد قرب املسافة وبعدها واملدة الزمنيرة الالزمة للوصول إىل موقع اخلدمة، وكلما توزعت شبكة املواصالت 

. (226، صفحة 2018)احلافظ, أمل حممد،  .بشركل يسرمح بسرهولة الوصول إىل موقع اخلدمة يكون أفضل
 .openstreetmap( الذي توفره ابجملان 2اعتمد البحث على شبكة الطرق جملال الدراسة )اخلريطة رقم 

 
 Open Street Maps     (OMS)مصدر املعطيات: 

 نطاق اخلدمة  .4
املعلومات اجلغرافية لتحديد  نظم من بني أهم ما توفره (Service Area)يعد حتليل نطاق اخلدمة 

 (Time) يف حتليل نطاق اخلدمة سهولة الوصول ابالعتماد على الزمن املقطوع يدخلمنطقة احلزام لكل خدمة. 
(، ويعد نطاق اخلدمة من أبرز املؤشرات املعتمدة يف حتليل الشبكات. يعتمد Path lengthأو طول املسار )

لدراسة توزيع اخلدمات ونطاق أتثري كل خدمة على احمليط التابع هلا، وتعرف هذا األسلوب يف التحليل املكاين 
منطقة التأثري أبهنا املنطقة املستفيدة من اخلدمة يف زمن معني أو مسافة حمددة. كما يطلق مصطلح منطقة خدمة 

من عامل حمدد قد ميكن الوصول إليها، وهذه الشوارع تقع ض الشبكة على املنطقة اليت تشمل مجيع الشوارع اليت
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الوصول من  من قياس إمكانية ArcGISيكون الزمن أو املسافة. ميَكِّن "حملل الشبكات" الذي يوفره برانمج 
 .(112، صفحة 2019)حممد طاران، حيث الوقت الذي يستغرقه السفر وبعد املسافة 

  Bufferالنطاقات املتعددة  .5
الدراسات على متثيل نطاق اخلدمة على النطاقات املتعددة يف نظم املعلومات اجلغرافية،  تعتمد أغلب

( Polygon، مضلع Line، خط Pointابحلدود اليت حتيط إبحدى الظواهر اجلغرافية على اخلريطة )نقطة 
امها تقع ضمن ومبسافات متساوية انطالقًا من تلك الظواهر حبيث تفصل اخلريطة إىل نوعني من املناطق، إحد

)حممد ( وتعرب عن حدث معني، واألخرى تقع وراءها  Buffer Zoneمسافة خمصصة تسمى )نطاق احلواجز 
  .(116، صفحة 2019طاران، 

عامل ال بد من اإلشارة إىل أن نتائج حتليل النطاقات املتعددة ال أتخذ بعني االعتبار ال عامل الزمن وال 
الشبكة الطرقية اليت ميكن من خالهلا حساب املسافة املقطوعة للوصول اىل اخلدمة، وابلتايل ال ميكن حساب 

 زمنية ابستعمال النطاقات املتعددة، وهلذا ستعتمد هذه الدراسة على التحليل الشبكيال املدة املسافة الفعلية وال
Network Analyst   .الذي يعطي نتائج دقيقة وعلمية 

IV. الدراسات السابقة 
 حظيت اخلدمات التعليمية بعدد من الدراسات اليت تناولت جوانب معينة من املوضوع ومن ذلك:

اليت هدفت إىل التحليل املكاين لواقع توزيع اخلدمات التعليمية  (2019)العتيقي، دراسة العتيقي  -
ها ومدى انتشارها وكفايتها للسكان ابلوالية؛ وتقدمي تصور للتعرف على منط توزيع بوالية العامرات

مستقبلي يتمثل يف رسم خريطة مدرسية رقمية توضح مجيع االحتياجات املستقبلية من اخلدمات. 
أظهرت الدراسة أن والية العامرات تعاين نقصا يف اخلدمات التعليمية، حبيث تفتقد بعض أجزاء 

 .دارس يف أجزاء أخرى وأن هناك عشوائية يف توزيعهاالوالية للمدارس، بينما ترتكز امل
واليت تعترب من بني األحباث املهمة يف دراسة نطاق اخلدمات ،  (2019)حممد طاران، دراسة طاران  -

فهدفت إىل قياس وحتليل وتقييم سهولة الوصول إىل مراكز الرعاية الصحية يف مدينة املفرق كمؤشر 
لى مدى كفاءة توزيعها ومالءمتها مكانيا يف تقدمي اخلدمة الصحية ابلنسبة لألحياء السكنية يف ع

املدينة، وذلك ابستخدام أدوات التحليل املكاين والشبكي يف نظم املعلومات اجلغرافية، كما سعت 
كانية طبقا الدراسة إىل حتديد نطاقات خدمة املراكز الصحية يف املدينة وحتليل خصائص مواقعها امل

إلمكانية الوصول إليها، وتوصلت الدراسة يف النهاية إىل أنه يوجد تباين يف إمكانية الوصول إىل 
 املراكز الصحية يف مدينة املفرق.
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اليت سعى من خالهلا إىل معرفة واقع توزيع مدارس التعليم األساسي  (2017)النقار، دراسة النقار  -
لقة األوىل يف مدينة طرطوس ابستخدام التحليل املكاين، لبحث اخللل يف التوزيع املكاين اجلغرايف للح

للمدارس، وقد اعتمدت الدراسة أسلوبني إحصائيني مها أسلوب االحنراف املعياري، وأسلوب اجلار 
وصلت األقرب، واستنتجت الدراسة أبن هناك خلل يف التوزيع املكاين للخدمات التعليمية. وت

 .الدراسة أيضا إىل أن التوزع العشوائي قد حرم كثريا من األحياء من اخلدمة
V. التوزيع اجلغرايف للمدارس احلكومية 

 سيتم الرتكيز يف هذه الدراسة على املؤسسات احلكومية للتعليم األساسي والتعليم ما بعد األساسي.
م األساسي إىل حلقتني: احللقة األوىل من الصف ومدته عشر سنوات، وتنقسم سنوات التعلي :التعليم األساسي -

 .األول إىل الصف الرابع، واحللقة الثانية من الصف اخلامس إىل الصف العاشر
ومدته عامان دراسيان للصفني احلادي عشر والثاين عشر، ويتضمن مناهج أساسية  :التعليم ما بعد األساسي -

 ب وميوهلم وقدراهتم الدراسية.وأخرى اختيارية أخذاً يف االعتبار رغبات الطال

مؤسسة للتعليم  111مؤسسة للتعليم احلكومي، منها  132يتوفر جمموع جمال حمافظة مسقط على 
مؤسسة تعليمية حكومية،  99مؤسسة للتعليم ما بعد األساسي، بينما يضم جمال الدراسة  31األساسي، و

مؤسسة(. كما هو مبني يف  17ا بعد األساسي )مؤسسة( والتعليم م 82تتكون من مؤسسات التعليم األساسي )
 اجلدول التايل:

 : املؤسسات التعليمية حسب املستوايت بشمال حمافظة مسقط 1اجلدول 
 اجملموع 12-11الصفوف  12-10الصفوف  احللقة الثانية احللقة األوىل 2016-2015السنة الدراسية 

 132 6 15 59 52 جمموع احملافظة
 99 4 13 41 41 (*الدراسة ) عدد املؤسسات مبجال

 94 4 13 39 38 (**املؤسسات املشمولة ابلدراسة )
 3مؤسسات ) 5( ، نستطع توطني **)( والية مسقط، والية مطرح، والية بوشر، والية السيب.            *)

 احللقة الثانية( 2احللقة األوىل، و
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 مصدر املعطيات: وزارة الرتبية والتعليم

ويتأثر كذلك بعدد من العوامل. وتتأكد أمهية  ،ر وحتديد مواقع املدارس إىل عدد من الضوابطخيضع اختيا
التخطيط للمدارس واختيار املواقع املناسبة هلا ملا للموقع املناسب من أتثري إجيايب على املدرسة ووظيفتها ودورها يف 

الئم يساهم يف التوزيع العادل ويف حتقيق أهداف اجملتمع واحلي الذي تقع فيه. إضافة لذلك، فإن اختيار املوقع امل
، صفحة 2009)زبيدي، املسؤولني واملخططني ومن ذلك جوانب السالمة، واملسافة، والبيئة احمليطة ابملدرسة. 

67). 
احلجم، تزداد تتوزع مؤسسات التعليم بشمال حمافظة مسقط بشكل متفاوت سواء من حيث العدد أو  

أمهية العدد واحلجم تدرجييا كلما اجتهنا من الشرق حنو الغرب، أي من األحياء التارخيية القدمية حنو األحياء 
احلديثة. ويتأثر التوزيع العام للمدارس كذلك أبمناط استعمال األرض، حبيث تسجل أقل األعداد ابملناطق 

لكربى، واألحياء اإلدارية كأحياء الوزارات والسفارات، كما أن الصناعية، ومنطقة املطار، واملناطق التجارية ا
للظروف الطبيعية أتثريا واضحا على توزيع املدارس، مثل املسطحات املائية كسد اخلوض ابلسيب، وكذلك املناطق 

أساسيا يف  اجلبلية مبسقط ومطرح وجنوب والية بوشر. كما أن للعامل الدميوغرايف املتمثل يف الكثافة السكانية دورا
 التوزيع اجلغرايف للمدارس.
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 2017  التوزيع اجلغرايف للمدارس حسب الوالايت واملستوى الدراسي :2اجلدول 
 اجملموع 12-11الصفوف  12-10الصفوف  احللقة الثانية احللقة االوىل الوالية
 50 4 5 22 19 السيب
 21  3 9 9 بوشر
 21  4 8 9 مطرح
 2  1  1 مسقط
 94 4 13 39 38 اجملموع

 ربعوناملصدر: وزارة الرتبية والتعليم اإلصدار السابع واأل
تتوزع املدارس احلكومية للتعليم األساسي وما بعد األساسي بشكل متفاوت بني خمتلف والايت مشال 

مؤسسة( متثل  50حمافظة مسقط، تستحوذ والية مسقط على أكثر من نصف عدد املؤسسات مبجال الدراسة )
مؤسسة لكل منهما.  21موع مؤسسات جمال الدراسة، تليها ابلتساوي والييت بوشر ومطروح بر جممن  %53,2

 ويربز اخللل والتباين يف التوزيع أكثر عند تفحص توزيع هذه املؤسسات على أحياء الوالايت األربع.
 2017التوزيع اجلغرايف للمدارس حسب االحياء واملستوى الدراسي  :3اجلدول 

 اجملموع 12-11الصفوف  12-10الصفوف  احللقة الثانية احللقة االوىل األحياء الوالية
 15 2  6 7 املعبيلة اجلنوبية السيب
 8  2 3 3 اخلوض السيب
 6 1 1 1 3 احليل اجلنوبية السيب
 5  1 2 2 بوشر بوشر
 5   1 4 مطرح مطرح
 4   3 1 احليل الشمالية السيب
 4   2 2 السيب اجلديدة السيب
 4   3 1 املواحل اجلنوبية السيب
 4  1 2 1 اخلوير اجلنوبية بوشر
 1 2 1 الوادي الكبري مطرح

 
4 

 4  2  2 بيت الفلج مطرح
 املصدر: وزارة الرتبية والتعليم اإلصدار السابع واألربعون+ عمل الباحث استخالص املعلومات بواسطة نظم املعلومات اجلغرافية
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مؤسسات فما فوق، يالحظ أن أحياء والية السيب حتتل  4بار اجلماعات اليت تضم إذا أخذان بعني االعت
واحليل اجلنوبية  8مؤسسة، يليها حي اخلوض بر  15املعبيلة اجلنوبية بر املراتب الثالث األوىل، يتصدر القائمة حي 

لكل منهما. هذا التفاوت يف مؤسسات  5، وأتيت والية بوشر ابلتساوي مع والية مطرح يف املرتبة الرابعة بر 6بر 
توزيع املؤسسات احلكومية للتعليم األساسي وما بعد األساسي سيكون له انعكاس على توزيع التالميذ حسب 

 الوالايت األربع وحسب األحياء املكونة هلا.
 2017: التوزيع اجلغرايف للتالميذ حسب الوالايت واملستوى الدراسي 4اجلدول 

 اجملموع 12-11الصفوف  12-10الصفوف  احللقة الثانية احللقة األوىل الوالية
 41524 3806 4307 20095 13316 السيب
 2632 5452 3232 بوشر

 
11316 

 7013  1657 2570 2786 مطرح
 478  249  229 مسقط
 60331 3806 8845 28117 19563 اجملموع

 ربعون.وزارة الرتبية والتعليم اإلصدار السابع واأل-املصدر: 
تضح من خالل األرقام يف اجلدول أعاله أن والية السيب تسجل أعلى أعداد التالميذ يف كل مستوايت ي

التعليم، فهي أتخذ حصة األسد من جمموع التالميذ املتمدرسني على مستوى والايت مشال حمافظة مسقط ب 
ابلنسبة  %71,5و % 68,1من اجملموع، تتوزع كما يلي: احللقة األوىل  % 68,8تلميذا، ما ميثل  41524

. تليها والية بوشر 12-11يف الصفوف  % 100، و12-10ابلنسبة للصفوف  48,7%للحلقة الثانية و 
 تلميذا. 7013تلميذا، وأتيت والية مطرح يف املرتبة الثالثة بر  11316بر 
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 مصدر املعطيات: وزارة الرتبية والتعليم

بشكل جلي التفاوت يف توزيع املدارس من حيث العدد واحلجم ( 4-5-6-7) ربعتظهر اخلرائط األ
 والنوع االجتماعي.

توجد املدارس ذات احلجم الصغري من حيث عدد التالميذ بوالييت مطرح ومسقط، وتتوزع هذه املدارس حسب  -
-10ي للبنات الصفوف )األحياء السكنية واألمهية يف حي بيت الفلج حيث توجد مدرسة روي للتعليم األساس

تلميذة، حي ميناء الفحل حيث توجد مدرسة القرم للتعليم األساسي للبنات الصفوف  196( اليت تستوعب 12
-5تلميذة(، حي الوادي الكبري مدرسة أمساء بنت أيب بكر للتعليم األساسي للبنات الصفوف ) 254( )5-9)
 تلميذة( اخل. 282( )9
كبري من حيث عدد التالميذ يف والية السيب، حبيث تضم منطقة احليل اجلنوبية توجد املدارس ذات احلجم ال -

اليت  ("9-5أكرب مدرسة للتعليم األساسي "اصيله بنت قيس البوسعيدية للتعليم األساسي للبنات الصفوف )
 يذة. تلم 1287(" اليت تستقبل 12-11تلميذة تليها مدرسة "املعبيلة اجلنوبية للبنات الصفوف ) 1380تضم 
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 (2017: توزيع التالميذ حسب النوع االجتماعي واملستوى الدراسي ) 5اجلدول 
 اجملموع اإلانث الذكور احللقات

 19563 9885 9678 احللقة األوىل
 28117 14384 13733 احللقة الثانية

 8845 5428 3417 12-10الصفوف 
 3806 1287 2519 12-11الصفوف 

 60331 30984 29347 اجملموع
 املصدر: وزارة الرتبية والتعليم اإلصدار السابع واألربعون.

ابلنسبة لتوزيع تالميذ التعليم األساسي والتعليم ما بعد األساسي يف خمتلف املستوايت وحسب النوع 
تلميذة  30984)من جمموع التالميذ  %51,3االجتماعي يالحظ تفاوت بسيط لصاحل التلميذات إذ ميثلن 

ولو -ابلنسبة لتوزيع التالميذ حسب النوع االجتماعي واحللقات يالحظ كذلك هيمنة لميذا. و ت 29347مقابل 
حيث سجلت ابلتتابع  12-10اإلانث يف كافة مستوايت احللقة األوىل والثانية والصفوف  -بشكل طفيف

 .% 66,2اليت يهيمن فيها التالميذ الذكور بر  12-11الصفوف  وابستثناء %61,4، و%51,2و 50,5%
VI. الكثافة السكانية 

يتأثر توزيع اخلدمات بشكل عام ابلتوزيع اجلغرايف للسكان ومتركزهم يف أحياء معينة، ولذا ميكن لدراسة 
الكثافة السكانية املساعدة يف شرح أسباب ومنط تركز املؤسسات التعليمية يف أماكن دون أخرى. سنركز يف هذه 

)ألن معظم املدارس احلكومية يلج إليها تظهر الصورة بشكل أوضح  ىتحالدراسة على الكثافة السكانية للعمانيني 
. ختتلف الكثافة السكانية للعمانيني يف جمال الدراسة من منطقة إىل أخرى (%96,4 يشكلونالعمانيون والذين 

تواجد السبعة أحياء اليت تسجل (، إذ تسجل أعلى الكثافات السكانية يف والية مطرح ومسقط. ت8)اخلريطة 
أعلى الكثافات السكانية )عند القاطنني العمانيني( مبجال الدراسة بوالية مطرح، إذ يسجل حي احلمرية بوالية 

 8778، يليه حي وادي عدي ب ²نسمة لكل كلم 17440مطرح أعلى الكثافات على اإلطالق ب 
املناطق ذات  . ومنه نستنتج أبن أعلى الكثافات تسجل يف²نسمة/كلم 6471، مث منطقة روي ²نسمة/كلم

كانت املناطق الوحيدة اليت تعرف استقرارا   1970التعمري القدمي، فوالييت مسقط ومطرح وإىل حدود سنة 
 للسكان واألنشطة التجارية واخلدماتية.

ونظرا للزايدة السكانية والطلب على األراضي  1970بعد عصر النهضة اليت عرفتها السلطنة عام 
ي يف اجتاه الغرب وابألخص يف املنطقة الساحلية إىل احلدود الغربية من والية السيب السكنية، توسع اجملال احلضر 
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 مرورا بوالية بوشر. تسجل منطقة الغربة الشمالية واخلوير اجلنوبية أعلى الكثافات السكانية بوالية بوشر ابلتتابع
الشمالية طقيت الشرادي واحليل . أما املناطق األكثر كثافة يف والية السيب فنذكر من²نسمة/كلم 3876و 4097

. ابلنسبة للمناطق األكثر كثافة يف والية مسقط نشري إىل ²نسمة/كلم 3329و 3340 اليت تسجل على التوايل
 .²نسمة/كلم 3024و 3240 تسجل ابلتتابعمنطقيت سداب وحرامل اليت 

فة الضعيفة للمباين، ألن تعرف والية بوشر والسيب تشتتا كبريا يف جماهلا املبين، وتتميز كذلك ابلكثا
لكل قطعة أرض  ²م 600احلكومة تنشئ املخططات السكنية وتوزع بقعا أرضية ذات مساحات شاسعة تبلغ 

خمصصة للسكن، فاألحياء تنتشر يف كل مكان ميكن البناء فوقه، وال يوجد متاسك بينها نظرا لطبغرافية املنطقة 
ل يف وضع املخططات السكنية اليت تتوالد حتت ضغط الطلب على اليت تُقطَعها األودية، ونظرا كذلك لالستعجا

البقع األرضية. كما توجد يف والية السيب مساحات كبرية خمصصة للمطار الدويل ملسقط، وجمموعة من األحياء 
 الصناعية، ووجود سد اخلوض الذي ميتد على مساحة كبرية. 

نني العمانيني اعتمادا على اجلزيرات اإلحصائية )اخلريطة لقد مت إجناز خريطة اثنية للكثافة السكانية للمواط
(. أظهرت اخلريطة املذكورة نتائج واقعية وأكثر دقة من خريطة الكثافة السكانية حسب األحياء الكربى )ميكن 9

وميكن اعتمادها لدراسة انتشار مدارس التعليم األساسي وما بعد   (.9و 8مقارنة ذلك من خالل اخلريطتني 
، اليت مت اجلمع 10سي، حيث تظهر مناطق التمركز والتشتت للسكان واملدارس ويالحظ يف اخلريطة رقم األسا

فيها بني الكثافة السكانية حسب اجلزيرات واملؤسسات التعليمية، تناغم كبري من حيث االنتشار لكن يوجد 
 تفاوت من حيث عدد وحجم املدارس.

 2010تعداد  -سلطنة عمان-مسقط ، واملعلومات املركز الوطين لإلحصاءاملصدر املعطيات: 
تتناغم الكثافة السكانية حسب اجلزيرات اإلحصائية مع التوزيع اجلغرايف للمدارس، مع استثناءات قليلة يف 
والية بوشر، لكن هذا التوزيع النقطي املتوازن للمؤسسات سيختل عندما نعيد توزيع هذه املؤسسات التعليمية من 
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. كما سيظهر 7و 6-5-4حيث املستوايت التعليمية، كما تظهره بشكل واضح اخلرائط حيث احلجم ومن 
 االختالل كذلك عند دراسة نطاق خدمة املدارس.

 
 وزارة الرتبية والتعليم+  2010تعداد -سلطنة عمان-مسقط  املركز الوطين لإلحصاء واملعلوماتاملصدر املعطيات: 

VII. نطاق خدمة املدارس 
يستخدم هذا التحليل لتحديد نطاق خدمة معينة نطاق التأثري، يسمى كذلك  نطاق اخلدمة والذي

(، وتعرف منطقة اخلدمة أبهنا املنطقة اليت حتيط جبميع Network Analystبواسطة أدوات حملل الشبكات )
ق الشوارع اليت ميكن الوصول إليها حسب زمن أو مسافة معينة بني موقع املدرسة ونقاط الطلب، وتساعد مناط

اخلدمة اليت مت إنشاؤها بواسطة حملل الشبكة على تقييم إمكانية الوصول إىل اهلدف )املدرسة(، وقد اعتمدان هذا 
التحليل على مؤسسات التعليم احلكومي األساسي وما بعد األساسي يف مشال حمافظة مسقط. وقد ساعد حتديد 

 رفة األحياء السكنية املشمولة ابخلدمة.مع خدمة التعليم احلكومي األساسي وما بعد األساسي يفنطاق 
وهو متوسط التعليم احلكومي األساسي، الطبيعية للوصول إىل مؤسسات م املسافة  600مسافة تعترب  

 التعليم احلكومي ما بعد ، ابلنسبة (2019)حممد طاران، املعيار العاملي لنطاق أتثري خدمات التعليم األساسي 
ومما ال شك فيه أن مدى املسافات  .الطبيعية للوصول للمدرسةاملسافة  م 1000األساسي فقد مت حتديد مسافة 

املقطوعة من األحياء السكنية صوب املؤسسات التعليمية تتفاوت. وختتلف مساحة اخلدمة ابختالف املسافة 
م.(، لذلك 5000، 4000، 3000، 2000، 1000، 600مسافات هي ) 6احملددة، حيث جرى حتديد 
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مميزة أبلوان خمتلفة تبعا للمسافة )اخلريطة رقم كل مدرسة من مدارس التعليم األساسي تظهر ست نطاقات حول  
، 3000، 1000مسافات هي ) 4(. أما ابلنسبة للتعليم ما بعد األساسي فقد جرى حتديد 12و 11

 دا أبن معظم األحياء السكنية مشمولة(، ويعطي هذا الشكل تصورا جي13م.( )اخلريطة رقم 10000، 5000
 ضمن معيار املسافة احملددة.التعليمية ابخلدمة  )ولو بشكل متفاوت(

 نطاق اخلدمة ملدارس التعليم األساسي )احللقة األوىل( .1
 9,2م 600وفق معيار املسافة  بلغت نسبة املساحة اليت تغطيها مدارس التعليم األساسي احللقة األوىل

ساحة إلمجالية جملال الدراسة وهي نسبة ضعيفة جدا، ألن أقل من ُعُشر التالميذ الذين يقطنون من جمموع امل %
مرت للوصول إىل مدرستهم. وختتلف التغطية حسب والايت جمال  600يف جمال الدراسة سيقطعون نظراي 

ع مساحة والية من جممو  % 20,4الدراسة، حيث تسجل والية مطرح أكرب تغطية على مستوى جمال الدراسة بر 
( اليت تغطيها خدمة مدارس التعليم األساسي % 57,7تقع أكثر من نصف مساحة جمال الدراسة ) .مطرح

ابلنسبة لوالية مطرح وتليها  %62,8م، تتباين التغطية حسب الوالايت و3000احللقة األوىل دون املساحة 
 لكل منهما. %60والييت مسقط وبوشر بر 

 ملدارس التعليم األساسي احللقة األوىل: نطاق اخلدمة 6اجلدول 
(ملرتاملسافة )اب  اجملموع أكثر 4001 4000-3001 3000-2001 2000-1001 1000-601 600-1 
 100 15,9 18,5 22,9 26,9 8,4 7,5 السيب
 100 17,6 15,5 21,4 26,8 10,0 8,7 بوشر
 100 5,4 28,1 31,3 19,9 6,5 8,9 مسقط
 100 13,9 7,3 15,5 26,9 16,0 20,4 مطرح

 100 16,0 16,7 21,9 26,7 9,6 9,2 جمال الدراسة
 نظم املعلومات اجلغرافية املصدر: إعداد الباحثني بواسطة
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 وزارة الرتبية والتعليم اإلصدار السابع واألربعون.-مصدر املعطيات: 

دد تقع على هوامش يالحظ أن معظم األحياء السكنية اليت تقع خارج نطاق اخلدمة ضمن املساحات احمل
وأطراف الوالايت األربع، وابلذات يف األجزاء اجلنوبية من والية السيب )أحياء مرتفعات املطار والرسيل(، ويف 

أما األحياء اليت حتظى بتغطية  .الوسط الغريب من والية بوشر وابلتحديد )أحياء الغربة اجلنوبية ومدينة اإلعالم(
 حسب األمهية. يف اجلدول التايلفنجملها جيدة 

 : األحياء ذات التغطية العالية ملدارس التعليم األساسي احللقة األوىل )املسافة )ابملرت(7اجلدول 
ةالوالي األحياء  اجملموع أكثر 4001 4000-3001 3000-2001 2000-1001 1000-601 600-1 

 100 0,0 0,0 4,2 29,2 11,0 55,5 مطرح وادي عدي
 100 0,0 0,0 0,4 17,8 33,5 48,3 مسقط سداب

 100 0,0 0,0 0,1 25,0 31,1 43,8 مطرح بيت الفلج
 100 4,0 0,0 4,8 23,4 28,5 39,3 مطرح مطرح
 100 0,0 8,2 18,5 10,2 30,4 32,8 بوشر غال

 نظم املعلومات اجلغرافية املصدر: إعداد الباحثني بواسطة
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 نطاق اخلدمة ملدارس التعليم األساسي احللقة الثانية .2
م ضعيفة 600وفق معيار املسافة  عترب نسبة املساحة اليت تغطيها مدارس التعليم األساسي احللقة الثانيةت

من جمموع املساحة إلمجالية جملال الدراسة، فهي تتشابه من حيث الشكل واالمتداد بنطاقات  %8,8جدا تبلغ 
ة الثانية من والية ألخرى، تسجل والية خدمة التعليم األساسي احللقة األوىل. خيتلف نطاق خدمة مدارس احللق

. حبساب املساحات اليت يقطع فيها التلميذ أقل موع مساحة الواليةأعلى نسبة تغطية جملوهي  %12,5مطرح 
م جند أبهنا متثل أكثر من ثلثي املساحة اليت تغطيها مدارس التعليم األساسي احللقة الثانية 3000من 

من مساحة والية مطرح يقطع  %78,6ب الوالايت واألحياء املكونة هلا، (. ختتلف نسبة التغطية حس69,3%)
التعليم األساسي احللقة الثانية، بينما يف والييت السيب  م للوصول إىل أقرب مدرسة 3000فيها التلميذ أقل من 

 .% .67,5و %68,3وبوشر فبلغت التغطية على التوايل 
 ساسي احللقة الثانية: نطاق اخلدمة ملدارس التعليم األ 8اجلدول 

(ملرتاملسافة )اب  اجملموع أكثر 4001 4000-3001 3000-2001 2000-1001 1000-601 600-1 
 100 13,2 18,5 24,2 26,2 9,3 8,6 السيب
 100 15,0 17,5 22,4 29,2 8,3 7,6 بوشر
 100 85,9 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 مسقط
 100 7,6 13,8 23,9 29,1 13,1 12,5 مطرح

ل الدراسةجما  8,8 9,5 27,4 23,5 17,5 13,2 100 
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 نظم املعلومات اجلغرافية املصدر: إعداد الباحثني بواسطة
 وزارة الرتبية والتعليم اإلصدار السابع واألربعون.-مصدر املعطيات: 

( أن بعض األحياء تعاين من نقص يف خدمات التعليم األساسي احللقة 12يظهر من خالل اخلريطة )
الشرقي والغريب من والية بوشر )حي الصاروج ومدينة االعالم ومدينة -، وخاصة اليت تقع يف اجلزء الشمالالثانية

السلطان قابوس(، كذلك احلال ابلنسبة لبعض األحياء يف والية مسقط كحي البستان ورابية القرم. ابلنسبة لوالية 
يف خدمة التعليم األساسي احللقة الثانية. مطرح يعترب حي وادي عدي من أكثر األحياء اليت تعاين من نقص 

وبشكل عام فإن تباين اخلدمة ملدارس التعليم األساسي احللقة الثانية يتأثر بظاهرة التمدد والتشتت الذي تعرفه 
خمتلف التخطيطيات املعتمدة يف جمال والية السيب وبوشر مما انعكس سلبا على كفاءة توزيعها املكاين، وترتبت 

من املشاكل اليت يعاين منها السكان بشكل عام للوصول إىل خمتلف اخلدمات اليومية، والتالميذ  عليه جمموعة
بشكل خاص للوصول إىل مدارسهم. ابملقابل توجد جمموعة من األحياء تتميز بتغطية جيدة، واليت جنملها يف 

 اجلدول التايل حسب األمهية.
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 س التعليم األساسي احللقة الثانية )املسافة )ابملرت(: األحياء ذات التغطية العالية ملدار 9اجلدول 

-2000 601-1000 1-600 الوالايت األحياء
1001 

3000-
2001 

4000-
3001 

4001 
 أكثر

 اجملموع

الوادي 
 الكبري

 %100 0,0 0,5 9,6 31,7 26,0 32,3 مطرح

املواحل 
 الشمالية

 %100 0,0 0,0 5,3 42,7 24,2 27,8 السيب

 %100 9,9 0,0 18,5 34,4 10,6 26,6 مطرح روي
 %100 0,3 1,4 29,5 38,0 9,1 21,7 مطرح دارسيت
الغربة 
 الشمالية

 %100 0,0 0,0 0,5 48,7 29,3 21,4 بوشر

بيت 
 الفلج

 %100 0,0 0,0 0,0 44,8 37,0 18,1 مطرح

 بواسطة نظم املعلومات اجلغرافية املصدر: إعداد الباحثني
 ا بعد األساسي نطاق اخلدمة ملدارس التعليم م .3

 % 7,9م حنو 1000تبلغ نسبة املساحة اليت تغطيها مدارس التعليم ما بعد األساسي وفق معيار املسافة 
، تليها والية مطرح بر %15,3من جمموع املساحة إلمجالية جملال الدراسة. ووالية مسقط أعلى نسبة تغطية بر 

، %40م أقل من 3000بعد األساسي إىل حدود  . وتصل املساحة اليت تغطيها مدارس التعليم ما% 13,5
م من والية ألخرى ومن حي آلخر، حيث تسجل والية مطرح أعلى نسبة 3000وتتفاوت نسبة التغطية ملا دون 

مرت، تليها مسقط بر  3000( أن يقطع مسافة ال تتجاوز % 62,2تغطية حبيث ميكن للتلميذ يف ثلثي جماهلا )
 .% 37,7ووالية السيب بر  % 55,5

 : نطاق اخلدمة ملدارس التعليم ما بعد األساسي10اجلدول 
 اجملموع 5001-10000 3001-5000 1001-3000 1000-1 الوالايت
 100 40,5 21,8 29,4 8,3 السيب
 100 43,4 26,7 25,9 4,1 بوشر
 100 0,2 44,4 40,4 15,1 مسقط
 100 11,7 26,1 48,7 13,5 مطرح

 100 37,0 24,0 31,0 7,9 جمال الدراسة
 بواسطة نظم املعلومات اجلغرافية املصدر: إعداد الباحث
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 وزارة الرتبية والتعليم اإلصدار السابع واألربعون.-مصدر املعطيات: 

أظهرت نتائج الدراسة كذلك أن بعض أحياء اجلزء الشمال الغريب من والية السيب تعاين من نقص كبري 
ل حي املعبيلية الشمالية، وحي الرسيل واملطار يف اجلزء اجلنويب. ويسجل مث يف خدمات التعليم ما بعد األساسي

نفس النقص يف اجلزء الشرقي واجلنويب من والية بوشر، وخاصة يف أحياء االنصب والعذبية اجلنوبية والعذبية 
ح يف خدمات الشمالية والغربة اجلنوبية. كما توجد يف والية مسقط جمموعة من األحياء اليت تعاين من نقص واض

مثل حي البستان ورابية القرم. ابلنسبة لوالية مطرح تعاين أحياء احلمرية ودارسيت والقرم  التعليم ما بعد األساسي
هي األخرى من نقص خدمات التعليم ما بعد األساسي. وميكن شرح هذا النقص الكبري يف اخلدمة إىل ما سبقت 

أتثر ابلتوسع األفقي  -وخاصة اجلزء الغريب منه-ن جمال الدراسة اإلشارة إليه ابلنسبة للتعليم األساسي، أي أ
السريع وابلتشتت الذي تعرفه خمتلف التخطيطيات املعتمدة يف والية السيب وبوشر مما انعكس سلبا على كفاءة 

بعد توزيعها املكاين يف أحياء خمتلف الوالايت. وابلنسبة لألحياء اليت هلا خدمة جيدة يف خدمات التعليم ما 
 فنجملها حسب األمهية يف اجلدول التايل: األساسي
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 : األحياء ذات التغطية العالية ملدارس التعليم ما بعد األساسي )ابملرت(11اجلدول 
 اجملموع 5001-10000 3001-5000 1001-3000 1000-1 الوالايت األحياء
 100 0,0 0,0 31,6 68,4 مسقط حرامل

 100 3,8 0,0 35,0 61,3 مطرح بيت الفلج
 100 0,0 10,6 39,4 50,0 مسقط سداب

 100 10,2 0,0 45,6 44,2 السيب سور آل حديد
 100 1,9 0,1 56,9 41,1 السيب احليل اجلنوبية

 100 12,1 0,0 49,6 38,3 السيب الشرادي
 100 0,0 2,3 61,6 36,1 السيب املواحل الشمالية

 اجلغرافية بواسطة نظم املعلومات املصدر: إعداد الباحث
لتغطية النقص الكبري والتوزيع غري املتساوي يف املؤسسات التعليمية بشمال حمافظة مسقط، نظرا لتشتت 
اجملال املبين يف كل االجتاهات، والذي نتج عنه قطع مسافات طويلة للوصول ألقرب مؤسسة للتعليم األساسي وما 

يذ إىل خمتلف املدارس ابجملان )ابستثناء الذين يقطنون جبوار بعد األساسي، فإن وزارة التعليم تتكلف بتوصيل التالم
املدارس(. وتعد عملية توصيل التالميذ إىل املدارس عملية مكلفة جدا، فباإلضافة إىل أسطول احلافالت الذي 

عقدة سنواي مع شركات متخصص يف نقل التالميذ الستئجار  17000تتوفر عليه املدارس، تربم وزارة التعليم 
 ئل النقل املدرسية. وسا

ضوابط ( 2020) وكنتيجة هلذه التكلفة العالية لتوصيل التالميذ إىل مؤسساهتم، حددت وزارة الرتبية
بشأن نقل طالب املدارس، إذ أكدت أن يكون توفرري وسائل النقل املدرسية  (2020مارس  8)ُعمان،  جديدة

، على أن يكون احلد األدب للمسافة اليت تتطلب توفرري وسائل النقل املدرسية بني املنزل وفقا لإلمكانيات املتاحة
بعد موافقررررة الررروزارة بنررررراء علرى طلرررب -واملدرسة كيلومرتين، واستثنررراء مرن ذلرررك، جيررروز فري بعض احلررررراالت 

 .(2020مارس  8)ُعمان،  أن تكون املسافة أقل من كيلومرتين -املديريررررة
VIII. اخلامتة والتوصيات 

أظهرت الدراسة أبن التوزيع املكاين ملدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي ال يوفر سهولة وصول 
 .مقبولة إذا ما قورنت مبعايري املسافات املعتمدة هلذه اخلدمات، مع وجود اختالف وتباين نسيب حمسوس بينها

كما أظهرت كذلك أن معظم األحياء السكنية الواقعة على هوامش وأطراف جمال الدراسة وابلذات يف 
نطاق اخلدمة األجزاء الغربية واجلنوبية وما بني حدود الوالايت نفسها تعاين من صعوبة يف الوصول ألهنا تقع خارج 
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تعليمية على هوامش وأطراف جمال الدراسة، وذلك املزيد من املؤسسات الالتعليمية. وابلتايل توصي الدراسة إبنشاء 
 .للرفع مستوى اخلدمة التعليمية، وزايدة العدالة يف توزيع املدارس

توصلت الدارسة أيضا إىل أن املدارس الرتبوية داخل جمال الدراسة غري منتشرة بشكل جيد، وهي ال تقوم 
خل كبري جدًا يف نطاق التأثري، خاصة يف والييت كما أن غالبيتها تعاين من تدا  .بتغطية كامل اجملال احلضري

مسقط ومطرح، مما يدل على سوء توزيع أماكنها، وتبني أيًضا أن هناك تفاوت كبري جدًا يف املساحات اليت 
 .ختدمها كل مدرسة لكل طور

ل بينت الدراسة كذلك أن هناك اختالفا يف عالقة عدد املدارس ابلنمو السكاين والتوسع األفقي للمجا
احلضري، ومن مَثَّ عدم مواكبة األعداد للزايدة السكانية املستمرة، ما أدى إىل فتح املدارس على فرتتني صباحية 
ومسائية. وتوصي الدراسة بتخطيط أفضل يف املستقبل للمؤسسات التعليمية مبا خيدم توقع اجتاه النمو السكاين 

 والعمراين.
 تخطيط املكاين للخدمات التعليمية املعتمد على التحليلكما توصي الدراسة أيضا ابالعتماد على ال

ويف تقييم وقياس سهولة الوصول إىل  نظم املعلومات اجلغرافية لضمان التوزيع اجليد للخدمات.الشبكي الذي توفره 
 اخلدمات التعليمية بشكل خاص واخلدمات العامة األخرى بشكل عام.

 البيبليوغرافية ابلعربية
 مسقط ، سلطنة عمان. حسب التجمعات السكنية. 2010بياانت تعداد (. 2012املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات. ) -
(لقياس سهولة الوصول إىل مراكز الرعاية الصحية يف GIS(. استخدام نظم املعلومات اجلغرافية )2019عايد حممد طاران. ) -

 .122-95، الصفحات لة مداد اآلدابجممدينة املفرق. )جامعة احلسني بن طالل، احملرر( 
)شبكة النبأ املعلوميات، احملرر( مت االسرتداد  كفاءة التوزيع اجلغرايف املكاين للخدمات احلضرية.(. 2019امحد الكبيسي. ) -

 https://annabaa.org/arabic/sciences/18262من 
 ط ابستخدام اخلريطة املدرسية الرقمية. )بال اتريخ(.التخطيط املكاين للخدمات التعليمية بوالية العامرات يف حمافظة مسق -
(. التحليل املكاين ملواقع مدارس البنات األهلية يف مدينة جدة ابستخدام نظم املعلومات 2009اجلوهرة أمحد انصر زبيدي. ) -

ر( " حبث مقدم كجزء من متطلبات احلصول اجلغرافية. )جامعرررررررة امللك عبد الررررررررعزيز، كلية اآلداب والعلوم اإلنسررررررانية، احملر 
 على درجة املاجستري.

(. دور اخلريطة املدرسية الرقمية كأداة من أدوات التخطيط الرتبوي والعوامل الرئيسية يف 2018احلافظ, أمل حممد. )أبريل,  -
اجمللة الرتبوية، جامعة سوهاج، احملرر( إعدادها من وجهة نظر العاملني يف إدارة التخطيط بوزارة الرتبية الكويتية. )كلية الرتبية 

 .العدد الثاين واخلمسون
مسقط،  : االحياء واحللل السكنية وجممعات البلدية. 2010بياانت تعداد (. 2013املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات. ) -

 سلطنة عمان.
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صول للخدمات الصحية بريف مركز كفر (. التقييم اجلغرايف لإلمكانية املكانية للو 2015امللك غالب مرفت عبد اللطيف. ) -
 .8اجمللة العربية لنظم املعلومات اجلغرافية ، الدوار ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية. )اجلمعية اجلغرافية السعودية، احملرر( 

ل الرئيسية يف (. دور اخلريطة املدرسية الرقمية كأداة من أدوات التخطيط الرتبوي والعوام2018أمل حممد احلافظ. )أبريل ,  -
إعدادها من وجهة نظر العاملني يف إدارة التخطيط بوزارة الرتبية الكويتية. )اجمللة الرتبوية كلية الرتبية جامعة سوهاج، احملرر( ) 

 الثاين واخلمسون(.
. مت االسرتداد من جريدة ُعمان: جريدة عُمان(. 2020مارس  8جريدة ُعمان. ) -

https://www.omandaily.om/?p=772741 
مكة املكرمة: اململكة العربية  ات اجلغرافية.ѧأسس التحليل املكاين يف إطار نظم املعلوم(. 2012مجعة حممد داود. ) -

 السعودية.
(. بناء منوذج حتليلي حملاكات اخلدمات التعليمية للمدارس الثانوية يف مدينة البصرة  2010خدجية عبد الزهره حسني. ) -

 (.10)السنة اخلامسةغرايف. )جملة دراسات البصرة، احملرر( ابستخدام نظم املعلومات اجل
مت  .10.5إصدار Arc GISحتليل الشبكات يف نظم املعلومات اجلغرافية تطبيق بربانمج (. 2018رشا صابر نوفل. ) -

 https://www.merefa2000.com/2019/08/arcgis.htmlاالسرتداد من 
لتحليل املكاين لتوزيع خدمات التعليم األساسي مبدينة طربق ابستخدام نظم (. ا2016عبد العزيز عبدالكرمي بو حليقة. ) -

 كلية اآلداب والعلوم ابملرج جامعة بنغازي، احملرر(-املعلومات اجلغرايف. )جملة العلوم والدراسات اإلنسانية
دراسية مدينة انبلس(. (. مقياس سهولة الوصول إىل اخلدمات العامة يف املدن الفلسطينية )حالة  2007عوادة غالب. ) -

 .رسالة ماجستري غري منشورة)جامعة النجاح الوطنية، احملرر( 
(. التحليل املكاين لتوزع مدارس التعليم األساسي )احللقة األوىل( يف مدينة طرطوس ابستخدام نظم 2017كريمان النقار. ) -

 (.20)39لسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، احملرر( املعلومات اجلغرافية. )جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _ س
(. التخطيط املكاين للخدمات التعليمية بوالية العامرات 2019حممد بن سليمان بن خلفان اهلطايل، إبراهيم مرعي العتيقي. ) -

 .2جملة دراسات انسانية واجتماعية، يف حمافظة مسقط ابستخدام اخلريطة املدرسية الرقمي. 
(. تقييم واقع اخلدمات التعليمية يف مدينة سرت: دراسة يف جغرافية اخلدمات. )جامعة 2013بيومي. )مصطفى توفيق،  -

 سرت ليبيا، احملرر(
(لقياس سهولة الوصول إىل اخلدمات العامة يف GIS(. "استخدام نظم املعلومات اجلغرافية ) 2016هاشم ابقر وشرب عماد. ) -

 (.2)24سية، احملرر( مدينة احللة. )جامعة اببل للعلوم اهلند
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 التحليل السوسيومجالي لتوزيع الخدمات التعليمية في والية الترارزة )املوريتانية(

افية""  مقاربة إحصائية باستخدام نظم املعلومات الجغر
Socio-spatial analysis of the distribution of Educational services in the 

Wilaya of Trarza (Mauritanian) 

"A statistical approach using geographic information systems" 

 د عايل املختار التقيمحم
Mohamed Aly El Moctar TAKI 

 etaghi@yahoo.fr، جامعة نواكشوط العصرية، موريتانيا
University of Nouakchott Al-Aasriya, Mauritania, etaghi@yahoo.fr 

 
 ملخص: 

التوزيرع الرتتيرب النراتج عرن توزيرع الظراهرة يف اجملرال وفرق منرط معرني؛ كمرا تعتررب األشركال املختلفرة الريت تتخرذها الظرواهر يعين 
اجلغرافيررة انعكاسررا لنوعيررة األمنرراط السررائدة، فكلمررا تغررريت تلررك األمنرراط كلمررا تغررريت األشرركال، وهررذا مررا يسررتدعي يف بعررض األحيرران 

 ائية ملعرفة خصائص وعوامل التوزيع اجملايل لظاهرة معينة، للوصول إىل التوزيع األمثل هلا.اللجوء إىل بعض األساليب اإلحص
ويف هررذا السررياق، سررنحاول تشررخيص التوزيررع السوسرريوجمايل، للخرردمات التعليميررة يف واليررة الرررتارزة؛ ومرردى مالئمترره للتوزيررع 

يف والية الرتارزة؛ وذلك ابستخدام بعض مؤشررات ومعرايري  السيوسيوجمايل، من أجل الوقوف على مدى كفاية تلك اخلدمات للسكان
 .يف نظم املعلومات اجلغرافية التوزيع السوسيوجمايل املعروفة

 ا اخلدمات؛ التغطية التعليمية؛ التوزيع اجملايل؛ التباين اجملايل؛ اخلريطة التعليمية. :الكلمات املفاتيح

Abstract: 

Distribution is the arrangement resulting from the distribution of a phenomenon in 

place, according to a certain model; the different forms in which geographic phenomena 

appear reflect the dominant models. The more the model changes, the more the shapes change; this 

requires, in certain cases, the use of certain statistical methods, in order to know the properties and 

the factors of the distribution of the studied phenomena, in order to reach the optimal distribution. 

In this context, we will try to diagnose the socio-spatial distribution of educational services 

in the Wilaya of Trarza, and its level of relevance to the socio-spatial distribution. In order to 

determine the adequacy of these services to the needs of the population of the Wilaya of Tararza; 

and this by using some of the indicators and criteria of socio-spatial distribution, known in 

geographic information systems. 

Keywords: Services; Educational coverage; spatial distribution; spatial differentiation; 

Educational map. 
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I. :مقدمة 
بشري، ووسيلة أساسية ألي منو اجتماعي وتطور يعترب التعليم من أهم اخلدمات املرتبطة ابالستقرار ال

تتنوع  ةفكري؛ ومؤثرا هاما يف استمرارية وتطوير عمليات اإلنتاج يف أي بلد، بشكل غري مباشر. ويف والية الرتارز 
ومؤسسات  مؤسسات خدمات تربية ورعاية األطفال، أشكال وأصناف مؤسسات اخلدمات التعليمية، لتشمل:

ائي )األساسي(، ومؤسسات خدمات التعليم اإلعدادي والثانوي، ومؤسسات خدمات خدمات التعليم االبتد
التكوين الفين واملهين، ومؤسسات خدمات التعليم العايل، و"مؤسسات" خدمات التعليم التقليدي )مدرسة قرآنية، 

 حمظرة(.
ة يف والية الرتارزة ومن خالل نظرة سريعة على واقع اخلدمات التعليمية، يتضح أن معظم اخلدمات التعليمي

ترتاوح بني النقص والتباين اجملايل الكبري، وبني مبان خربة وأاثث ابٍل وفصول مكتظة، إذ  تتسم خبصائص كثرية،
بقدر ما نريد تسليط الضوء على التباين اجملايل يف توزيع ...؛ ولسنا هنا بصدد استعراض مشاكل تلك اخلدمات، 

ع الذي جيعل الكثري من السكان والسيما القاطنني يف املراكز احلضرية القريبة ، كما وكيفا، وهو الوضتلك اخلدمات
 نسبيا من العاصمة، يتجهون إىل العاصمة حبثا عن مستوى أكثر مالءمة.

ويف هذا الصدد سنتعرض لتلك التباينات، ابحلديث عنها يف سياق مندمج مع احلديث عن بعض  
ية التعليمية؛ من خالل الرتكيز على التحليل السوسيوجمايل لتوزيعها يف اخلصائص اهليكلية للبىن واملنشآت اخلدم

والية الرتارزة، بتطبيق بعض املؤشرات اإلحصائية واجملالية ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية؛ وذلك ابإلجابة على 
وما هي أبرز التباينات الكمية  التساؤالت التالية: كيف إذا تتوزع بىن اخلدمات التعليمية يف والية الرتارزة، جماليا؟

والنوعية اليت تعرتيها؟ وما مدى مستوايت تغطيتها ألعداد السكان يف اجملال الرتارزي؟؛ وإىل أي مدى يتالءم 
 توزيعها اجملايل مع التوزيع اجلغرايف األمثل، املطبق على بعض مؤشرات التوزيعات اجلغرافية؟

رتاض أن اجملال الرتارزي هو جمال متجانس نوعا ما من حيث بعض وللتأسيس علميا هلذا املقال إبمكاننا اف
اخلصائص اجملالية املتعلقة ابلظروف الطبيعية وابملساحة الطبيعية للمقاطعات اإلدارية، والتوزيع املتساوي لكثافات 

حصائية واجملالية السكان؛ وإن كانت حماولة اخلروج بصورة التوزيع السوسيوجمايل للخدمات التعليمية من الناحية اإل
ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ال تتطلب الكثري من االفرتاضات النظرية. وستكون منهجيتنا، للخروج بتلك 

بعض تقنيات  امالصورة، معتمدة ابألساس على اعتماد بعض املعايري اإلحصائية الوصيفة، إىل جانب استخد
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(، وذلك ابعتماد توزيع خدمات ArcGISيف حزمة ) (ArcMapجمايل من خالل برانمج )سيو التحليل السو 
 .1التعليم العمومية بشكل أساسي، من صنف املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية

II. ألعداد وأنواع البىن التعليمية، ومعدالت التغطية التعليمية التوزيع اجملايل 
ويف هذا الصدد تؤكد  .امل عديدةتعد مسألة توزيع وتوطن األنشطة واخلدمات، مرتكزة ابألساس على عو 

جل الدراسات النظرية والتطبيقية املتعلقة ابخلدمات عموما، على مبدأ التوزان يف توزيع اخلدمات على احليز اجملايل، 
وهي الدراسات اليت تتمحور ابألساس حول حمورين أساسيني، أوهلما منوذج األماكن القائمة )احلالية( للبىن 

ملقرتحة لتحديد أفضل موقع لتلك البىن، من خالل معادالت رايضية ومعايري عديدة تستخدم اخلدمية، واألماكن ا
للوصول إىل أفضل املواقع لتوقيع البىن اخلدمية على اجملال؛ واثنيهما السعي إىل التعرف على احلدود املثلى 

قها تقدمي أفضل خدمات للخدمات داخل املدن والتجمعات ملعرفة حدود الوحدات اجملالية اليت ميكن عن طري
(. وبغض النظر عن تلك العوامل سنحاول 328-273، ص ص: 2011لسكان تلك الوحدات اجملالية )نزهة، 

ههنا، تسليط الضوء على الصورة التوزيعية للخدمات التعليمية يف والية الرتارزة، بدراسة تبايناهتا الكمية والنوعية 
 تلك الوالية. وتغطية بناها وطواقمها ألعداد السكان يف

 )بنية/تلميذ( لتعليميةنقص وتباين كمي يف توزيع البىن التعليمية ومؤشرات التغطية ا .1
( يتضح التباين اجملايل الكبري ألعداد DREN ROSSO 2018ابلنظر إىل املعطيات املتوفرة )

( بدرجة أوىل مث %25لركيز )املدراس االبتدائية واملقاطعات والبلدايت، معا، إذ تتمركز النسب الكبرية يف مقاطعة ا
(، %13، %14(، مث روصو وكرمسني بنسبتني متقاربتني )على التوايل %16(، مث املذرذره )%20بوتيلميت )

-2017، من جمموع املدارس االبتدائية يف الوالية لسنة %13يف حني ، تتجاوز مقاطعة واد الناگه نسبة 
2018 . 

كبري يف الغالب ملعدالت أعداد التالميذ يف كل مدرسة يف الوالية، ويالحظ كذلك ارتفاع يف اجململ وتباين  
تلميذا، غري أن االرتفاع الكبري لذلك املعدل يف  203إذ بلغ املعدل العام ألعداد التالميذ يف املدرسة االبتدائية 

كما هو احلال   بعض املقاطعات والبلدايت ميكن اعتباره مؤشرا هاما يف النقص يف أعداد املؤسسات االبتدائية،
تلميذا( رغم األمهية النسبية ألعداد املدارس يف  234تلميذا(، مث مقاطعة الركيز ) 289ابلنسبة ملقاطعة روصو، )

 (.1الوالية )اخلريطة: 
 

                                                           
يات استمارة ميدانية أجريناها يف وذلك ابعتماد بعض اإلحصاءات الرمسية ألعداد السكان وبىن وطواقم اخلدمات التعلمية، مع االستئناس مبعطيات معط - 1

 )موريتانيا(. ة، يف إطار حبث لنيل شهادة الدكتوراه؛ عنوانه: اخلدمات واجملال يف والية الرتارز 2018والية "الرتارزه" سنة 
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خالل  (: التباين النسيب ألعداد املؤسسات التعليمية، والطاوالت واحلجرات الدراسية، وتغطية كل منها ألعداد التالميذ،1اخلريطة )
 )املدارس االبتدائية العمومية( 2017-2018

 
 ( بتصرفDREN ROSSO 2018املصدر: من إجناز الباحث ابالعتماد على معطيات )

تلميذا، قادرين على متثيل مؤسسة تعليمية ابتدائية، فإن النقص يف أعداد  180وإذا ما اعتربان أن كل 
سألة اليت تنطبق على التباين النسيب بني تلك املقاطعات يف نسب املؤسسات املبنية )البىن( سيكون كبريا. وهي امل

(، وبقية %24جمموع األقسام الرتبوية من جمموعها يف الوالية، اليت ظلت مقاطعة الركيز يف املرتبة األوىل بنسبة )
عة روصو اليت املقاطعات يف نسب قريبة جدا من نسبها من جمموع املدارس االبتدائية يف الوالية، ابستثناء مقاط

 (.1من جمموع أعداد األقسام الرتبوية )االبتدائية( يف الوالية )اخلريطة:  %17قفزت نسبتها إىل 
وهنا توضح اإلحصائيات املتوفرة، التباين الكبري بني املقاطعات والنقص على مستوى األقسام الرتبوية، إذ 

مدرسة،  413من أصل  126، ال متثل سوى ةوالية الرتارز يبني اجلدول املوايل، أن املدارس االبتدائية املكتملة يف 
بينما ال يتوفر ابقي العدد سوى على قسم واحد أو أكثر وتعد املدارس اليت حتتوي قسمني فقط هي األغلب، إذ 

مدرسة، وينطبق هذا احلال على املقاطعات الذي ترتفع فيها أعداد املدارس اليت يقل  128بلغ عددها اإلمجايل 
امها عن ستة أقسام، وهي الوضعية اليت ترتب عنها إهدار ألوقات املعلمني وساعات العمل القانونية عدد أقس

 (.1لديهم؛ وعدم تكيف املعلمني، وعدم اكتمال املدارس بشكل عام )اجلدول: 
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 2018-2017(: البنية الرتبوية )املدارس، واالقسام( االبتدائية يف والية الرتارزه، خالل الدراسية 1اجلدول )
 أعداد املدارس حسب أعداد األقسام الرتبوية

 املقاطعة عدد ال مدراس األقسام الرتبوية
6+ 6 5 4 3 2 1 

 روصو 57 300 1 13 7 5 2 17 12
 بوتيلميت 81 336 1 27 11 11 5 17 9
 كرمسني 57 240 1 14 10 4 1 24 3
 املذرذره 65 250 0 20 20 4 2 16 3
 الركيز 102 417 3 34 9 12 1 40 3
 واد الناگه 52 196 1 20 7 5 5 12 2
 الوالية 413 1739 7 128 64 41 16 126 32

 DREN ROSSO 2018املصدر: 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه رغم اجلهود املبذولة من طرف خمتلف اجلهات املسؤولة يف وزارة 

البسيطة من طاوالت دواليب ومقاعد وأدوات  التعليم األساسي والثانوي عن التجهيزات املدرسية الضرورية
وطباشري، تظل مشكلة نقص تلك التجهيزات قائمة يف البالد عموما، وال سيما يف املناطق الريفية والداخل، ما 

 يؤثر على مستوى العمل اإلداري ومستوى اخلدمة التعليمية، وهي مشاكل قدمية حديثة.
بروصو إىل نقص يف التجهيزات واألدوات املدرسية املتوفرة خالل وتشري إحصائيات اإلدارة اجلهوية للتعليم 

)ابلنسبة لالبتدائيات(، حيث يعرتي الكثري من املدارس النقص يف الوسائل  2018-2017السنة الدراسية 
 (.DREN ROSSO 2018) والتجهيزات واألدوات الضرورية رغم احلالة اجليدة ألغلبها

يف أعداد احلجرات املدرسية حسب املقاطعات والبلدايت، رغم الكفاية وهو ما يتضح من التباين الكبري 
تلميذا لكل حجرة، وكذا احلال  56)التغطية( النسبية لتلك احلجرات ألعداد التالميذ إذ بلغت يف املتوسط 

ابلنسبة للطاوالت، غري أن النقص الكبري يف الطاوالت يتضح بشدة يف جل البلدايت واملقاطعات، من خالل 
تالميذ للطاولة الواحدة  6رتفاع متوسطات أعداد التالميذ للطاولة الواحدة، وهو املتوسط الذي بلغ يف اجململ ا

 (.2على مستوى الوالية، ما يؤشر على االكتظاظ الكبري يف أعداد التالميذ )اخلريطة: 
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ات الدراسية، وتغطية كل منها ألعداد التالميذ، (: التباين النسيب ألعداد املؤسسات التعليمية، والطاوالت واحلجر 2اخلريطة )
 )املدارس االبتدائية العمومية( 2018-2017خالل 

 
 ( بتصرفDREN ROSSO 2018املصدر: من إجناز الباحث ابالعتماد على معطيات )

ويتضح من خالل املشاهدة امليدانية أن التجهيزات الضرورية انقصة يف كثري من األحيان، وأن املرافق 
رتبطة بقطاع اخلدمات التعليمية يف الوالية، متهالكة يف معظم األحيان، ومتباينة حسب املناطق، وليس هذا امل

الوضع خاصا فقط ابملناطق الريفية وحدها وإمنا وجدانه أيضا يف بعض املدارس يف التجمعات احلضرية، وهنا تشري 
 ون مقاعد وطاوالت للدراسة.اإلحصائيات األخرية إىل أن نسبة كبرية من التالميذ تبقى د

 نقص نوعي يرافقه تباين يف توزيع املؤسسات ومستوايت التغطية التعليمية على املستوى اإلداري  .2
لقد اتضح لنا من خالل الواثئق ومعطيات العمل امليداين التباين الكبري ألعداد املؤسسات التعليمية كلها،  

لية للمؤسسات التعليمية بغض النظر عن العمومي منها امجعداد اإلاألكما ونوعا، وهو التباين الذي اعتمدان فيه 
واخلصوصي. وهنا يتضح النقص الكبري يف أعداد بعد األصناف التعليمية كما يتضح التباين أيضا واستحواذ 

 942(، 2018جماالت معينة على النسب األعلى؛ فلقد بلغ العدد اإلمجايل لتلك املؤسسات )حسب امليدان 
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، تلتها يف مرتبة اثنية مقاطعة الركيز %21مثلت منها مقاطعة بوتيلميت، النسب العليا اليت بلغت ، 1مؤسسة
، مث أخريا %18، مث يف مرتبة اثلثة مقاطعة روصو بنسبة بلغت %19، ومقاطعة كرمسني بنسبة %20بنسبة 

 (.1)الشكل:  %10، واملذرذره بنسبة %12مقاطعيت واد الناگه بنسبة 
 2018-2017لتباين النشيب ألعداد املؤسسات التعليمية، حسب املقاطعات، السنة الدراسية (: ا1الشكل )

 
 2018املصدر: معطيات االستمارة امليدانية، 

كما تباينت، كذلك، تلك املقاطعات كثريا من حيث نسب كل منها حسب األصناف الفرعية 
عداد مؤسسات التعليم العايل واملهين، كل من جمموع أ %100للمؤسسات التعليمية، إذ حظيت روصو بنسبة 

. %53على حدة، كما ارتفعت نسبتها من جمموع أعداد مؤسسات تربية ورعاية األطفال، حيث حظيت بنسبة 
( مث %31( واإلعدادي )%25ونالحظ ارتفاعا يف نسب مدينة الركيز لكل من مؤسسات التعليم االبتدائي )

ميت يف تلك املؤسسات، غري أهنا استفردت ابلنسبة األكرب من جمموع (، وإىل حد ما يف بوتيل%22الثانوي )
 (.2من جمموعها يف الوالية )الشكل:  %21أعداد مؤسسات التعليم التقليدي )احملاظر والكتاتيب( بنسبة بلغت 

 
 
 
 
 

                                                           

وبرينة  عمومية وخصوصية، أغلبها مؤسسات التعليم االبتدائية واحملاظر )التعليم التقليدي(، وهذا خارج حصة بلدية لكصيبة - 1
 وجدر احملكن فيما خيص التعليم احملظري.

%10; المذرذره

;  واد الناگـه
12,00%

%19; كرمسين

%18; روصو

%21; بوتلميت

%20; الركيز
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  2018-2017(: التباين النسيب ألعداد املؤسسات التعليمية حسب املقاطعات سنة 2الشكل )
 صوصي()عمومي وخ

 
 2018املصدر: معطيات االستمارة امليدانية، 

، والذي أظهرت 2013وهي مسألة تدعمها معطيات املسح اإلحصائي األخري للسكان واملساكن سنة  
معطياهتا اليت حتصلنا على بعضها ابلتفصيل حول والية الرتارزه، أن مقاطعة بوتيلميت استحوذت على نسبة 

مؤسسة، تلتها مقاطعة الركيز بنسبة  453س القرآنية واحملاظر والذي بلغت من جمموع أعداد املدار  38%
(. هذا رغم تضارب تلك النسب مع معطيات %9(، مث واد الناگه بنسبة )%17(، مث املذرذره بنسبة )32%)

د العمل امليداين اليت جعلت كرمسني ذات نسبة مرتفعة نسبيا يف أعداد مؤسسات التعليم التقليدي، وذلك عائ
 ابألساس إىل اعتبار الكثري أن الكتاتيب املنتشرة يف البلد ككل بشكل يعصب ضبطه، هي صنف احملاظر.

وللتدليل على خاصية النقص النوعي هنا، اعتمدان على مقارنة معدالت تغطية البىن الرتبوية العمومية 
سنة(، والذي يوضح التباين  19-10ة ))ابتدائي، اعدادي، اثنوي( ألعداد التالميذ املتمدرسني من الناحية النظري

الكبري بني املقاطعات، والنقص الكبري يف أعداد املؤسسات التعليمية من صنف الثانوايت واإلعدادايت؛ فباستثناء 
 94مؤسسات التعليم االبتدائي اليت حققت معدالت تغطية هامة يف تلك املقاطعات، بلغت يف معدهلا العام 
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سنة(، بلغت 19-10أن املعدل العام ألعداد التالميذ يف سن اإلعدادية والثانوية ) تلميذا لكل )مدرسة(، جند
 (.3)الشكل:  1تلميذا 1391و 1095على التوايل 

(: التباين بني املقاطعات يف معدالت تغطية املؤسسات التعليمية العمومية، حسب األصناف، ألعداد التالميذ يف 3الشكل )
 2سسن التمدرس، حسب فئات التمدر 

 
 2018املصدر: من إجناز الباحث ابالعتماد على معطيات اإلدارة اجلهوية للتعليم األساسي والثانوي بروصو، 

وابلنظر إىل مقارنة تلك النسب، يتضح النقص الكبري يف مؤسسات التعليم اإلعدادي يف مقاطعة كرمسني 
 3319انوي يف مقاطعة روصو )تلميذا/اعدادية( والث 1710تلميذا/اعدادية(، مث املذرذره ) 3324)

(، غري أن احلصيلة النهائية ملعدالت تغطية 3تلميذا/اثنوية( )الشكل:  2341تلميذا/اثنوية(، مث واد الناگه )
املؤسسات التعليمية العمومية من تلك األصناف ألعداد التالميذ يف سن التمدرس االبتدائي واإلعدادي والثانوي، 

مؤسسة، كانت فيه مقاطعة واد الناگه أحسن حاال من ابقي املقاطعات اليت يرتفع تلميذا/ 215بلغت يف جمملها 
 (.2018فيها ذلك املعدل )االستمارة امليدانية، 

 
 

                                                           

 هذا طبعا على افرتاض عدم وجود تسرب مدرسي للتالميذ من تلك الفئات - 1
اليت  لقد مت استخراج تلك املعدالت، حسب الفئات العمرية للتالميذ، من األعداد اإلمجالية لسكان الوالية، دون استثناء لتشمل التجمعات -2 
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 تباين يف أعداد الطواقم الرتبوية ومؤشرات التغطية التعليمية )معلم/تلميذ( .3
لوالية، فإن ما تطلق عليه املؤسسات لئن كان التباين اجملايل متعلقا ابلبىن التحتية خلدمات التعليم يف ا

التعليمية يف الواثئق الرمسية املوريتانية ليس ابلضرورة مؤسسات تعليمة متكاملة، إذ يطلق اسم املدرسة أحياان على 
فصل واحد أو أكثر يدرس يف قاعة واحدة، وهلذا يكون الكشف عن مستوايت التباين اجملايل من خالل معدالت 

ا عليها هنا معدالت التغطية، انطالقا من أعداد املعلمني نسبة إىل أعداد التالميذ )تلميذ/معلم(؛ التأطري اليت أطلقن
مؤشرا هاما للتباين اجملايل يف مستوى اخلدمات التعليمية يف والية الرتارزه، هذا إذا اعتربان أن أعداد التالميذ حمدد 

تلميذ يعد معيارا لتحديد املؤسسة اليت تقدم خدمات  180ملفهوم املؤسسة التعليمية. كما لو اعتربان أن توفر كل 
تعليمية، فإن التباين يف أعداد املعلمني )املدرسني( ستكون ذات معىن داليل، أكثر، على مستوى التباين يف التوزيع 

 (.3اجلغرايف للخدمات التعلمية حسب املقاطعات يف والية الرتارزه )اخلريطة: 
يتبني مدى التفاوت الكبري يف التوزيع اجلغرايف ألعداد املعلمني يف ومن خالل حساب تلك النسب  

اجملال الرتارزي، سواء على مستوى البلدايت أو على مستوى املقاطعات، هذا انهيك عن ارتفاع تلك النسب 
وهو التفاوت الذي يشمل كذلك النقص يف أعداد الطاقم التعليمي، والذي يتمثل يف الفارق بني  داخل املدن.

معلما، وبني املوجود منهم والذي بلغ لنفس  1460إىل  2018-2017احلاجة إىل املعلمني اليت وصلت سنة 
معلما. وهي حالة ليست خاصة مبقاطعة دون  255معلما. حيث يصل النقص إىل  1205السنة التعليمية 

ككل، غري أن ارتفاعها الكبري  غريها. ما يؤكد على عمومية هذه اخلاصية ملؤسسات التعليم االبتدائي يف الوالية  
(، وظل يف ابقي املقاطعات -46(، مث بوتيلميت )-55(، مث كرمسني )-143كان من نصيب مقاطعة الركيز )

 )2018أرقام من إجناز الباحث ابالعتماد على معطيات اإلدارة اجلهوية للتعليم بروصو (دون األربعني معلما.
النسيب يف أعداد كل من التالميذ واملعلمني حسب املقاطعات، وهو التباين الذي يتدعم أكثر ابلتباين 

والنتائج املرتتبة عنهم من تباين ملعدالت تغطية أعداد املعلمني ألعداد التالميذ، حيث يرتفع معدل التغطية 
معلما، معدل التغطية -134يف بعض املقاطعات اليت ارتفع فيها ميزان النقص )الركيز النقص  1)معلم/تلميذ(

تلميذا للمعلم(؛ هذا رغم التناسب العددي إىل حد ما، ألعداد املعلمني والتالميذ، يف ابقي املقاطعات،  122
وهو التباين امللحوظ أيضا يف املستوى اإلداري ابلنسبة للبلدايت، والذي ميكن تعميم تلك املالحظات على 

 )2018اجلهوية للتعليم بروصو أرقام من إجناز الباحث ابالعتماد على معطيات اإلدارة (مستواها. 
 
 

                                                           

 .متوسط أعداد التالميذ لكل معلم -1 
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/+(، حسب -(: التباين النسيب ألعداد التالميذ واملعلمني، ومعدالت التغطية )تلميذ/معلم(، وميزان املعلمني )3اخلريطة )
 2018-2017املقاطعات، خالل 

 
 2018املصدر: من إجناز الباحث ابالعتماد على معطيات اإلدارة اجلهوي للتعليم بروصو 

ارزيَّة على خدمات التعليم الالزمة والكافية ال كما، وال نوعا، إذ ال يتوفر الكثري وهكذا  ال تتوفر املراكز الرتَّ
من املراكز والتجمعات السكانية على مدارس ابتدائية وإن توفر فيكون مدارس ابتدائية من قسم واحد يف الغالب 

 دي والثانوي اليت ال توجد إال اندرا. ومعلم واحد، وكذا احلال ابلنسبة ملدارس التعليم اإلعدا
وهكذا تتضح احلصيلة يف مستوى ذلك التوزيع والعرض والتغطيات مبختلف األصناف اخلدمية، هو توزيع 
متباين وغري متوازن جماليا، يف أغلب األحيان، كأحد مظاهر االختالل اجملايل )احلضري والريفي( اليت لسنا بصدد 

 احلديث عنها.
III. وسيوجمايل للبىن التعليمية: أي كفاية خدمية يف والية الرتارزه؟التوزيع السي 

رغم غياب املعطيات الكافية اليت يستند إليها للفحص الدقيق للعملية التنموية اليت مت من خالهلا توزيع 
حتليل  اخلدمات التعليمية يف البلد، فإننا سنحاول يف هذا احملور اختبار التوزيع اجملايل لتلك اخلدمات من خالل

العالقات بني كثافات وأعداد السكان وأعداد املؤسسات اخلدمية على املستوى اإلداري من جهة وعلى مستوى 
التجمعات عواصم البلدايت من جهة أخرى. وسُيعىن متشينا يف هذا السياق، بشكل أكثر أبمناط ذلك التوزيع، 
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صورة عن عوامل ذلك التوزيع وعن عشوائية وجوده  وارتباطاته بتوزيع بعض التوزيعات اجلغرافية األخرى، إلعطاء
وعدم انتظامه، رغم صعوبة الوقوف على كل عوامل التوزيع اجملايل للخدمات. كما سنحاول التحقق من ذلك 
استنادا إىل استعراض بياانت العمل الواثئقي واالستقصاء امليداين ومن خالل استخدام بعض األساليب اإلحصائية 

-، أذا، األمناط اجملالية السائدة لذلك التوزيع؟ وإىل أي حد حيقق ذلك التوزيع التجانس اجملايلالشائعة؛ فما هي
الوظيفي التعليمي للتجمعات اخلدمية الكبرية والصغرية؟ وإىل أي مدى ارتبط ذلك التوزيع بتوزيع الكثافات 

 السكانية يف اجملال الرتارزي، وأبحجام التجمعات املدروسة؟
 ت التعليمية وتوزيع كثافات السكان يف والية الرتازه، أية عالقة؟توزيع اخلدما .1

حتيل التباينات السابقة على املستوى اإلداري، إىل التساؤل حيال التباين األمثل الذي ينبغي أن يكون، 
 ملعرفة مدى مواءمة تلك األعداد، للحاجات السكانية، سواء على املستوى اإلداري )املقاطعات والبلدايت( أو
على مستوى التجمعات؛ ويف هذا العنصر سينطلق حتليلنا للعالقات بني توزيع الكثافات السكانية وتوزيع البىن 
اخلدمية املدروسة، من افرتاض وجود جتانس يف كثافات السكان يف اجملال الرتارزي، وهو ما ال يتوفر خاصة يف 

وع من التوزيع املتجانس إىل حد ما يف املناطق اجلنوبية األجزاء الشمالية من الوالية، وإن كان ميكن القول بوجود ن
 من الوالية.
 الكثافات السكانية يف اجملال الرتارزي: كثافات ملحوظة يف مقاطعات اجلنوب 2.1

ابلنظر إىل والية الرتارزة جند أهنا تصنف من بني الوالايت املوريتانية متوسطة الكثافة، غري أن الكثافة 
ية تعد جد متباينة حسب اجلهات؛ ومن خالل الطريقة البسيطة حلساب الكثافة السكانية داخل تلك الوال

ألعداد السكان، تبني لنا وجود ثالثة نطاقات لتلك  2013السكانية يف والية الرتارزة، انطالقا من إحصاء سنة 
ة، والثالث ذو كثافة الكثافة حسب املستوى اإلداري، أوهلا نطاق ذو كثافة مرتفعة نسبيا، والثاين ذو كثافة متوسط

 منخفضة، ووجود تركز للكثافة بشكل تدرجيي من الشمال حنو اجلنوب.
: يوجد هذا النوع من النطاقات يف مستوى مقاطعة روصو، حيث يظهر نطاق ذو كثافة مرتفعة نسبيا -

ان تبلغ ، أن الكثافة السكانية العامة للسك2013حساب الكثافات السكانية املطبق على أعداد السكان لسنة 
من جمموع سكان  %22وبنسبة سكان بلغت  2ن/كلم41أعلى ارتفاع هلا أيضا يف مقاطعة روصو، إذ بلغت 

 الوالية.
يضم مقاطعيت الركيز، وكرمسني يف وسط اجلزء اجلنويب من الوالية، وغربه، نطـاق متوسط الكثافة نسبيا:  -

، أن الكثافة السكانية 2013لسكان لسنة حيث يظهر استخراج معدالت تلك الكثافة املطبقة على أعداد ا
العامة للسكان يف مقاطعيت الركيز، وكرمسني متثل النسب املتوسطة لتلك الكثافات يف والية الرتارزة عموما، إذ 
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، كما مثلت أعداد سكاهنما 2ن/كلم10و 14بلغت تلك الكثافات ابلنسبة ملقاطعيت الركيز وكرمسني على التوايل 
 .%10و %27لك السنة، نسبة على التوايل، يف ت

ويضم مقاطعيت بوتيلميت و"واد الناقه"، الشماليتني، وكثافته حسب إحصاء  نطاق ضعيف الكثافـة: -
، تبني أن مقاطعات املذرذره وبوتلميت، وواد الناقه، هي من املقاطعات األقل كثافة سكانية، إذ 2013سنة 

 .2ن/كم1و 2و 4بلغت لكل منهما على التوايل  ، بكثافة2ن/كلم5و 1ترتاوح كثافاهتا السكانية بني 
 عالقات ضعيفة لكثافات السكان، بتوزيع بىن اخلدمات التعليمية .2.1

ال تتوقف أمهية األحجام السكانية يف توزيع البىن واألنشطة اخلدمية، على أحجام املدن والتجمعات 
ا أكدته اجلغرافية شوماكري حينما اعتربت أن السكانية فحسب، وإمنا أيضا على جماالهتا الريفية احمليطة هبا، وهو م

تغري أمهية وتنوع خمتلف اخلدمات اليت تقدمها املدن، مهما كانت، ال يتم تفسريها من خالل أحجام سكان تلك 
(، Schoumaker. 1996, P:55املدن فحسب، وإمنا أيضا من خالل ما امسته جماالت نفوذ تلك املدن )

لتلك املدن، وهذا ما دعاان إىل حتليل العالقات اإلحصائية بني توزيع أعداد  وهي جماالت اإلشعاع املفرتضة
املؤسسات واحملالت اخلدمية وبني توزيع أحجام السكان على املستوى اإلداري منطلقني من حساب الكثافات 

 السكانية حسب املقاطعات والبلدايت.
ة، بني توزيع اخلدمات والكثافات السكانية ولقد اتضح يف هذا الصدد أن حتليل عالقات الرتابط اإلحصائي

سيكون يف املستوى اإلداري، حبكم االمتداد الذي يتطلبه حساب الكثافات؛ ويف هذا الصدد أوضح تطبيق 
( ضعيفة جدا بني رتب R2العالقات اإلحصائية الرتابطية )ابستخدام االحندار اخلطي( وجود عالقة ترابطية )

خلدمات التعليمية، فيها، وبني رتبها حسب الكثافات السكانية؛ حيث بلغت املقاطعات حسب مستوى توزيع ا
 (4بني رتب املقاطعات حسب الكثافة ورتبها حسب املؤسسات التعليمية )الشكل:  0,099

وهكذا يتبني غياب عالقات ذات داللة إحصائية، بني رتب املقاطعات حسب الكثافة واملؤسسات 
عض املقاطعات خاصة )روصو، الركيز(، وهو ما جيد تفسريا له يف املساحات التعليمية، والسيما ابلنسبة لب

الشاسعة لتلك املقاطعات، مقابل األعداد السكانية من جهة وأعداد املؤسسات اخلدمية من جهة أخرى. وابلنظر 
ت حسب إىل توزيع تلك الرتب حسب البلدايت تتضح نفس املالحظة تقريبا، إذ بلغت العالقة بني رتب البلداي

 (5)الشكل:  0,16الكثافة واملؤسسات التعليمية 
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(: العالقة االرتباطية بني رتب املقاطعات حسب  4الشكل )
 كثافات د السكان، ونسب أعداد املؤسسات التعليمية

 
 جناز الباحث ابالعتماد على: إاملصدر: من 

+ واثئق املندوبية  2018معطيات االستمارة امليدانية،  - -
 .2018ة اجلهوية للصح

- - RIM, ONS, 2017,  P 12. 

(: العالقة االرتباطية بني رتب البلدايت حسب  5الشكل )
 كثافات السكان، ونسب أعداد املؤسسات التعليمية

 
 جناز الباحث ابالعتماد على: إاملصدر: من 

+ واثئق املندوبية  2018معطيات االستمارة امليدانية،  - -
 .2018اجلهوية للصحة 

- - RIM, ONS, 2017,  P 12. 
 عالقات قوية ألعداد السكان، بتوزيع البىن اخلدمية التعليمية .3

ال شك أن احلديث عن عالقات الرتابط بني عنصر الكثافات السكانية، وتوزيع املؤسسات التعلمية، 
 ميكن أن ينطلق من افرتاضات عديدة بينها التجانس اجملايل وجتانس العرض والطلب ابلنسبة للخدمة، كتجانس
أعداد السكان حسب فئات سن التمدرس، ما جيعل احلديث عن تلك العالقات، هنا، ينطلق من انحية نظرية 
حبته، إال أن حتليل ذلك االرتباط، جيد مربرا له يف اعتبارات عديدة منها، طبيعة توزيع وتشتت توزيع السكان، 

رب احلاجة هلا ملحة وضرورية، ما جيعل فضال عن طبيعة الطلب على بعض األصناف اخلدمية التعلمية اليت تعت
غياب عنصر الكثافة السكانية من هذا املنطلق، مؤشر على قصور يف توزيع اخلدمة من الناحية اجملالية، ولئن 
أكدت النتائج السابقة على ضعف املوازنة بصورة عامة، وعدم يف التجانس بني توزيع املؤسسات التعليمية 

لسكانية ابعتبار عامل املساحة، إال أنه يالحظ، إىل حد ما، مدى املراعاة للتباين )املدروسة( وبني الكثافات ا
النسيب يف أعداد السكان، وهو ما مت استنتاجه من خالل عالقات الرتابط اإلجيابية بني التباين النسيب ألعداد 

 السكان حسب املقاطعات والبلدايت والتباين النسيب ألعداد املؤسسات التعلمية. 
د تبني من خالل حتليل عالقات الرتابط اإلحصائية، وجود عالقات تناسبية موجبة وقوية يف أغلب ولق

األحيان بني كل من نسب أعداد السكان من جمموعها، وبني نسب أعداد املؤسسات والتعليمية من جمموعها، 
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لنظر إىل تلك . فبا1على املستوى اإلداري، من جهة، وعلى مستوى التجمعات السكانية من جهة أخرى
العالقات يف مستوى البلدايت يتضح الرتابط اإلجيايب القوي جدا، بني التوزيع النسيب ألعداد السكان، والتوزيع 

 (7، 6)الشكلني:  0,81النسيب ألعداد املؤسسات التعليمية، حيث كانت قوية جدا بقيمة بلغت 
(: العالقة االرتباطية بني التوزيع النسيب ألعداد 6الشكل )

 السكان، وأعداد املؤسسات التعليمية، حسب املقاطعات

 
 جناز الباحث ابالعتماد على: إاملصدر: من 

+ واثئق املندوبية  2018معطيات االستمارة امليدانية،  - -
 .2018اجلهوية للصحة 

- RIM, ONS, 2017,  P 12. 

(: العالقة االرتباطية بني التوزيع النسيب ألعداد 7الشكل )
 داد املؤسسات التعليمية، حسب البلدايتالسكان، وأع

 
 جناز الباحث ابالعتماد على: إاملصدر: من 

+ واثئق املندوبية  2018معطيات االستمارة امليدانية،  - -
 .2018اجلهوية للصحة 

- RIM, ONS, 2017,  P 12. 
التجمعات؛  وابستخراج قيم الرتابط الطردي بني أعداد املؤسسات التعلمية وبني أعداد السكان حسب

من خالل معادلة االحندار اخلطي البسيط، بني نسب األعداد املستخرجة من الواثئق -أابنت عالقات الرتابط
أابنت أن أمهية أعداد -البلدية والعمل امليداين وبني النسب املئوية للسكان من جمموعها يف التجمعات املدروسة

ة إىل حد كبري أبعداد السكان يف كل من تلك التجمعات املؤسسات التعليمية، يف تلك التجمعات، تعد مرتبط
 %27من جمموع تلك التجمعات، حظيت بنسبة  %39وحميطها الريفي. حيث جند أن مدينة روصو اليت مثلت 

                                                           

، الذي يعد املتاح الوحيد خبصوص أعداد السكان يف 2013لقد انطلقا يف هذا العنصر من نتائج اإلحصاء األخري للسكان واملساكن  -1
 الوقت احلايل.
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من جمموع املؤسسات التعليمية يف تلك التجمعات؛ وهذا ما أكد وجود عالقة الرتابط املوجبة القوية بني نسب 
 (8)الشكل:   0,91اد املؤسسات التعليمية حسب املقاطعات واليت وصلت قيمتها إىل أعداد السكان وأعد

(: العالقة االرتباطية بني التوزيع النسيب ألعداد السكان، وأعداد املؤسسات التعليمية، حسب 8الشكل )
 التجمعات

 
 جناز الباحث ابالعتماد على:إاملصدر: من 

 .2018اثئق املندوبية اجلهوية للصحة + و  2018معطيات االستمارة امليدانية،  -
- RIM, ONS, 2017,  P 12. 

وتعود عالقات الرتابط اإلجيابية تلك إىل الرتابط الطردي، أي أنه كلما ازداد أعداد السكان يف تلك 
التجمعات، كلما ازدادت أعداد املؤسسات التعليمية، وازادت نسب التغطية. كما يبني توزيع تلك التجمعات 

شكال السابقة إىل جوار حماور االحندار اخلطي املثايل، لالرتباط القوي بني التوزيع النسيب ألعداد السكان ضمن األ
وأعداد املؤسسات التعليمية يف تلك التجمعات؛ ويف هذا السياق نالحظ ابتعادا طفيفا لبعض التجمعات عن 

ر"، واليت ال تناسب أحجامها السكانية إىل خط التوزيع األمثل يف األشكال السابقة، وهي "علب آدرس" بو"آجوي
 حد ما مع أحجامها ابلنسبة ألعداد املؤسسات التعلمية.
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 بتطبيق بعض املؤشرات اجملالية تعليميةالتوزيع اجملايل لبىن اخلدمات ال .4
 ألن دراسة الكثافة السكانية ال تقدم ابلضرورة أمناطا جمالية دقيقة لتوزيع القرى والتجمعات وكذا توزيع
البىن اخلدمية، فإن دراسة مؤشرات التباعد ميكنها أن متكن من حتديد تلك األمناط بدقة، من خالل حساب 

( الذي ميكن من ترتيب التجمعات على طول مقياس يبدأ من شديد Spacing Indexمعامل التباعد )
مقياس أو معامل صلة ويعد  .2,15التجمع إىل شديد التشتت، حسب قيمة ترتاوح بني الصفر )النظري( والر 

؛ مفيدا يف دراسة النمط الفعلي للتوزيع اجملايل 1(Nearest Neighbor analysisاجلوار أو اجلار األقرب )
(، وهو معامل يعترب من 26، ص:148، ع 1992للبىن اخلدمية والتجمعات يف منطقة ما )أمحد الديب، 

ل املسافة احلقيقية الفاصلة بني مواقع البىن اخلدمية األساليب اإلحصائية العديدة، اليت يتم استخدامها لتحلي
والتجمعات السكانية املوزعة على اخلريطة ونسبة معدل املسافة املتوقعة الفاصلة بني كل من مواقع تلك البىن وتلك 
 التجمعات يف منط التوزيع )أي مقارنة متوسط املسافات الفعلية بني البىن والتجمعات يف اجملال املدروس وبني

 متوسط املسافات النظرية بينها(.
وألجل التوصل إىل معيار كمي يكشف عن خصائص وأمناط التوزيع اجملايل لبىن اخلدمات التعليمية، يف 
والية الرتارزة، سنحاول يف هذا العنصر الكشف عن صورة التوزيع اجملايل للخدمات التعلمية يف مدن وقرى والية 

لذلك التوزيع، ودرجات الرتكيز واالنتشار اليت يتسم هبا، وهي األمناط املرتبطة بدون الرتارزة، وعن األمناط السائدة 
ارزيَّ؛ غري أن الذي يهمنا هنا أكثر، هو معرفة ما إذا كان البىن التعليمية تبعا  شك ابلتوزيع اجملايل للتجمعات الرتَّ

، أو صدفوي. فهل كان توزع تلك البىن لتوزيع تلك القرى والتجمعات يشكل منطا حمددا، أم أن التوزيع عشوائي
 يشكل منطا حمددا؟ أم أنه ميثل توزيعا عشوائيا )أو صدفواّي(؟

، نتمكن يف الواقع من احلصول على معايري وأسس رمسية، إلحداث املؤسسات اخلدمية التعليمية، ابستثناء 
كان من الفئات العمرية يف سن التمدرس، هذا ما ذكرانه يف احملور الثاين من هذا املقال، واملتعلق بتوزيع أعداد الس

يف ظل تنوع أصناف ومستوايت املؤسسات التعليمية يف جمال الدراسة؛ ولذلك سنحاول الكشف عن أمناط 
التوزيع اجملايل لتلك البىن )العمومية فقط(، من خالل مؤشر صلة اجلوار، مع أتكيد نتائج ذلك املؤشر ومقارنتها 

، الذي يسمح إبضافة متغريات ذات صلة ابلتوزيع اجملايل؛ وإن كان من الصعب، يف 2من خالل مؤشر "موران"

                                                           
1 - Analyse des plus proches voisins. 

، نسبة للعا، )correlation spatiale “'indice de Moran”-indice d'autoمل موران" )معامل االرتباط الذايت "معا -2
دراسة التماثل يف توزيع  الذي ابتكره، وهو معيار حياول معرفة النمط املكاين أو اجملايل، لتوزيع الظاهرة اجلغرافية، نقطية كانت أم خطية، من خالل

 اط الذايت بني مفردات تلك الظاهرة.مفردات تلك الظاهرة، جماليا، ومدى االرتب
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الواقع، إعطاء تفسري لذلك التوزيع بشكل دقيق، غري أننا سنحاول ذلك من خالل حساب معامل صلة اجلوار، 
لك الظاهرة مع توزيع والذي يسهل معرفة منط انتشار ظاهرة معينة جغرافيا أو جماليا، عرب مقارنة التوزيع الفعلي لت

. وبتطبيق تلك القرينة )صلة اجلوار( يف توزيع املدارس االبتدائية يف 1(51، ص:2012حممد،  نظري معني )مجعة
، انطالقا من برانمج Euclidean Distance)، ابعتماد املسافة "اإلقليدية" )2018والية الرتارزة لسنة 

ArcGISعلى شكل عناقيد جمالية، وجمموعات متقاربة؛ مائل إىل  ؛ اتضح وجود توزيع للمدراس االبتدائية
( عن الصفر بشكل Zدرجة، نظرا الخنفاض قيمة ) 0,61العشوائية، بسبب وصول قيمة مؤشر صلة اجلوار إىل 

كم، مع متوسط مسافة متوقعة بلغ أزيد 3(، ومبتوسط مسافة مالحظ بني املدارس بلغ أزيد من -16,19كبري )
يع الذي تشابه إىل حد ما مع التوزيع ابستخراج قيمة مؤشر "موران"، اعتمادا على أعداد كم؛ وهو التوز 5من 

السكان يف القرى اليت تنتمي هلا تلك املدارس االبتدائية، حيث تشري تلك القيمة إىل وجود توزيع عشوائي بلغت 
 (.10، 9درجة، رغم تشتت ذلك التوزيع )الشكلني: 0,91-( Zفيه قيمة )
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وذلك بتحليل وحساب متوسط املسافات الفاصلة بني البنية التعليمية، وبني أقرب بنية من نفس الصنف، مث قسمة املتوسط  - 1
ملتوسط املتوقع الفعلي احملسوب على املتوسط املتوقع جململ املسافات املتوقعة )النظرية(؛ فإذا كان متوسط املسافة احملسوبة أقل من ا

(؛ أما إذا كان املتوسط أكثر من Clusteredجململ املسافات بني التجمعات فإن توزيعها يكون متجمعا )مركزا، عنقوداي( )
املتوسط املتوقع للتوزيع العشوائي، فإن ذلك يعين أن توزيع تلك التجمعات أو تلك البىن اخلدمية هو توزيع مشتت أو مرتب ومتماثل 

(Dispersed)( ويف ما عدا ذلك يعترب توزيعا عشوائيا أو جزافيا ،Random وحلساب معامل اجلوار صيغ كثرية؛ كما ترتاوح .)
(،  2,1491، وكلما اقرتبت قيمته من الصفر كان التوزيع متجمعا، وكلما اقرتبت من احلد األقصى )2,1491قيمته بني الصفر و

، على التوزيع العشوائي الكامل؛ ويعد املعيار األساسي يف حتديد منط 1 تساوي كلما كان التوزيع منتظما، يف حني تدل قيمته اليت
مز له التوزيع اجملايل يف حتليل معامل صلة اجلوار، هو معيار املسافة احملسوبة أو املالحظة بني املواقع واملسافة املتوقعة بينها، الذي ير 

 فات احملسوبة )الفعلية(.(، والذي يتم حساب قيمته بتقسيم متوسط املساZابحلرف )
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(: محليل صلة اجلوار يف توزيع املدارس االبتدائية 9كل )الش
 2018سنة 

 
 (ArcGISاملصد: من إجناز الباحث، ابستخدام برانمج )

(: الرتابط املكاين بتحليل موران، يف توزيع 10الشكل )
، ابعتبار عدد السكان 2018املدارس االبتدائية سنة 

2013 

 
 (ArcGISمج )املصد: من إجناز الباحث، ابستخدام بران

(، اليت تظهر التطابق يف توزيع 4ولفهم ذلك التوزيع بشكل أكثر ميكن النظر إىل اخلريطة املوالية )اخلريطة:
املتوسطات املكانية يف توزيع كل من املدارس االبتدائية والتجمعات السكانية، والتطابق أيضا يف توزيع الظاهرة 

 والتجمعات السكانية. 2018لكل من املدارس سنة املركزية واجتاه التوزيع اجلغرايف العام 
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 (: التوزيع اجملايل للتجمعات السكانية واملدارس االبتدائية، املتوسطات اجملالية واجتاهات ذلك التوزيع4اخلريطة )

 
 املصدر: من إجناز الباحث ابالعتماد على:

 ، 2013نسمة سنة  50وق الـ قاعدة املعطيات اخلرائطية للتجمعات السكانية اليت تف  -
 ، 2017معطيات التقرير السنوي للبنية الرتبوية لإلدارة اجلهوية للتعليم بروصو للسنة الدراسية  -
 (.ArcGISاستخدام برانمج ) -
IV. خامتة 

، مدعاة لتحليل خمتلف املعايري اإلحصائية يف احملاور األوىل من هذا املقالتعد املالحظات السابقة 
بشكل أكثر تفصيال وابعتماد أبرز األصناف اخلدمية التعلمية يف احملور األخري، وهو ما يسمح  والسيوسيوجمالية،

 ابلوصول إىل التوزيع اجملايل للخدمات التعلمية يف والية الرترازه، بشكل أكثر كفاءة من الناحية العلمية.
ارزيَّة هي احملصلة ولئن كانت خريطة توزيع أعداد وكثافات السكان والقرى والتجمعات السكانية  الرتَّ

النهائية لتداخل جمموعة من العوامل الطبيعية والبشرية اليت حتدد يف النهاية منط ذلك التوزيع املتشت بسبب 
شساعة املساحة اجلغرافية لوالية الرتارزة، يف ظل غياب سياسات تدخل حكومية ملموسة، يف جتميع بعض القرى 

إال أن التوزيع اجملايل والسيوسوجمايل للبىن التعليمية يف تلك الوالية، فيما يبدوا  الصغرية احلجم على مستوى الوالية؛
، يكن متناسبا مع معظم تلك التوزيعات السيوسيوجمالية؛ والسيما على املستوى اإلداري للمقاطعات والبلدايت، 
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ن الكثافات السكانية فيه، فضال وذلك الشك بفعل عوامل عديدة، أبرزها املساحة الكبرية للمجال الرتارزي؛ وتباي
عن غياب بعض املعايري اجلغرافية احلديثة، يف ظل أتثري بعض االعتبارات االجتماعية والسياسية، يف بعض 
األحيان، على عمليات التخطيط لتوزيع تلك اخلدمات؛ هذا ابإلضافة إىل أن قطاع اخلدمات التعليمية، يف البلد  

ية نوعية كبرية على املستويني التجهيزي والتمويلي؛ ابإلضافة إىل حاجته إىل ككل، ال زال حباجة إىل جهود كم
دراسات جغرافية واجتماعية وإحصائية أكثر تعمقا تشخص حالته من خمتلف النواحي العلمية؛ لتلبية كفايته 

 للمستهلك النهائي لتلك اخلدمات.
 كفأ توزيع جمايل من الناحية السوسوجمالية:وفيما يلي ميكن اإلشارة اىل بعض أبرز التوصيات للوصول إىل أ

مراجعة املنظومة اإلدارية الطبية لتالءم بشكل أكثر الواقع اإلداري والسوسيوجمايل واخلصوصيات الطبيعية  -
 للمجال الرتارزي.

بذل املزيد من اجلهود الكمية والنوعية، لتحسني جودة وتغطية البىن التعليمية والطواقم الرتبوية،  -
 ت احمللية من اخلدمات التعليمية.للمتطلبا

اعتمادا دراسات متعددة التخصصات أكثر عمقا، أتخذ يف احلسبان األبعاد اجلغرافية وبعض املؤشرات  -
السيوسيوجمايل، وإشراك اجلغرافيني يف اخلطط والربامج التنموية املتعلقة ابخلدمات التعليمية، يف البلد، 

 مية من الناحية العلمية والعملية.للوصول إىل أكفأ توزيع للخدمات التعل
V. قائمة املصادر واملراجع 

، اخلدمات واجملال يف والية الرتارزه )موريتانيا(، أطروحة دكتوراه يف اجلغرافيا، ختصص اجملال واجملتمع 2019التقي )حممد عايل(،  -
 صفحة(. 426والرتاب، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس، جامعة تونس )

، شبكة املدن العمانية، احلجم والتباعد، دراسة جغرافية، رسائل جغرافية، اجمللة اجلغرافية 1992)أمحد الديب(، محدي  -
 صفحة(.75) 148الكويتية، قسم اجلغرافيا، جامعة الكويت واجلمعية اجلغرافية الكويتية. العدد 

-اجلغرافية، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية ، أسس التحليل املكاين يف إطار نظم املعلومات2012داود )مجعة حممد(،  -
 صفحة(. 258طبعة الكرتونية )

 2018معطيات االستمارة امليدانية،  -
، مؤشرات التباين اإلقليمي للخدمات التعليمية ابململكة العربية السعودية، اجمللة اجلغرافية العربية، العدد 2011اليقظان )نزهة(،  -

 (.328-273األربعون، )ص ص: ر السنة الثالثة و 1، ج50
- Mérenne-Schoumaker B., 1996, La localisation des services, Nathan, Paris, (172p). 

- Mérenne-Schoumaker B., 2008, Géographie des services et des commerces, 2ème 

édition, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 255p. 

- RIM, DREN ROSSO 2018. 

- RIM, ONS, 2015, RGPH 2013. 

- RIM, ONS, 2017, Monographie régionale de la wilaya du Trarza, (36p). 
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دراسة التطور الحديث لساحل نواكشوط في سياق التغيرات املناخية وتركز 

افية  السكان واألنشطة، باستخدام نظم املعلومات الجغر
A study of the recent evolution of the coast of Nouakchott in the context 

of climate change, population concentration and activities, using 

geographic information systems 

 2د عايل املختار التقيم، حم1حممد فال حممد بوه
Mohamed Vall Bouh1, Mohamed Aly El Moctar TAKI2. 

 valmed103@gmail.com، ، تونسجامعة تونس1
 etaghi@yahoo.fr، جامعة نواكشوط العصرية، موريتانيا  2

1 University of Tunis, valmed103@gmail.com 
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 ملخص: 

تظهر دراسة اخلصائص اجليولوجية واجليومورفولوجية لساحل نواكشوط ضعفا وهشاشة على مستوى الوسط الطبيعي، موروثة 
 املوريترراين السررنغايل، عررن تعاقررب فرررتات مررن التعريررة والرررتاكم خررالل أواخررر الفرررتة اهلولسررينية الرريت تشرركل خالهلررا كامررل احلرروص اإلرسررايب

وتبني نتائج هذه الدراسة اليت تستخدم نظم املعلومات اجلغرافية، .حتت أتثري ظروف مناخية أكثر جفافا، وهيدروديناميكية حبرية نشطة
نة حنو السهل كما تبني منو املدي  أتثري الطبيعة، إىل جانب األنشطة البشرية املتنوعة، على الوحدات اجليومورفولوجية لساحل نواكشوط.

السراحلي، علررى الرررغم مررن أن اجلررزء اجلنرويب مررن السرراحل ال زال شرربه سررليم مررن االسرتغالل، وتبعررا لتررواتر العواصررف أصرربحت اجملرراالت 
 .الرطبة من ذلك الساحل، يف تطور متواصل، ومتصلة ابحمليط بشكل شبه دائم

 الغمر البحري ؛ملناخيةالتغريات ا ؛الشاطئية التهيئة ؛نواكشوط ساحل الكلمات املفاتيح:

Abstract: 

The study of the geological and geomorphological characteristics of the coast of 

Nouakchott shows weakness and fragility in the natural environment, inherited from the 

succession of periods of erosion and accumulation at the end of the Holocene during the 

formation. Mauritanian-Senegalese sediment formed under the influence of aggressive climatic 

conditions and active marine hydrodynamics.The results of this study, which uses geographic 

information systems, show the impact of nature, as well as of various human activities, on the 

geomorphological units of the Nouakchott coast.   It was also evident that the city developed 

towards the coastal plain, although the southern part of the coast was still almost intact from 

exploitation, and depending on the frequency of storms,the wetlands of this coast have become 

continuously developing and are almost permanently connected to the ocean. 

Keywords: Nouakchott coastline - Coastal development - Sedimentation - climate change - 

Marine flooding. 
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I. :مقدمة 
(، (De Lanjamet, I. 1988حيتل ساحل نواكشوط اجلزء األوسط من الشاطئ املوريتاين الكبري  

الذي يتميز ابالستقامة والراتبة وبنيته اجليولوجية اهلشة اليت يعود تشكلها إىل أواخر الزمن الرابع. فبامتداد يصل إىل 
نواكشوط يف شكل مستقيم  اء الصداقة حيث يظهر ساحلكلم من اجلريدة مشاال إىل جنوب مين  20أكثر من 

ومتناسق، بشاطئ رملي جاف ومعرض حلركة الرمال. جياوره كثيب هامشي متفاوت االرتفاع والعرض ومتقطع 
األوصال إىل درجة اختفائه يف بعض املناطق، لتنكشف القارة على سهل ساحلي فسيح االمتداد ومنخفض 

أجزاءه، وخيتفي شرقا عند أقدام هضاب رملية محراء متثل أهم الوحدات الطبوغرافية يف االرتفاع حتتل املدينة معظم 
 (.1املنطقة )اخلريطة 

 : موقع ساحل نواكشوط يتوسط الشاطئ املوريتاين الكبري(1)اخلريطة 

 
 )من إجناز الباحثني ابالعتماد على خرائط متنوعة( 
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فاعلية يف املنطقة بسرعة قصوى تصل إىل معدل يرتاوح ما بني وتعترب الرايح العامل املورفودينامكي األكثر 
م/ث. يف اجتاه سائد من الشمال إىل الشمال الغريب خالل معظم أايم السنة. تواتر الرايح  20.5إىل  15

 الشمالية يفتح اجملال أمام عمل العناصر اهليدرودينامكية اليت تشهد تطورا ملحوظا يف خصائصها احليوية.
قواي وشبه يومي  marnageالذي يعرف مبواجهته للمحيط تراقصا–ساحل نواكشوط حيث يشهد 

semi-diurne 0.03مرت خالل املد األقصى و 2.05. تصل معدالت املد واجلزر إىل حد يرتاوح مداها بني 
 (. Marico, 1996 Ould el Moustapha, 2000خالل اجلزر األدب )

 ,Oueld el Moustapha) % 89إىل اجلنوب شرقي بنسبة وتتواتر األمواج يف اجتاه مشايل غريب 
أمتار يف بعض األحيان. وبصفة عامة فإن التيارات الساحلية هتب يف اجتاه من  3(، ابرتفاع يصل إىل 2000

 الشمال حنو اجلنوب متأثرة حبركة الرايح وتيارات املد واجلزر. 
مرت يف أعىت حاالته، ابجتاه  4 وقد يصل إىل مرت 1وينشط العباب بصفة دائمة ابرتفاع ال يقل مطلقا عن 

ويعترب العباب والتيارات الساحلية اليت تنتج عنه من أهم العناصر اهليدرودينامكية املأثرة يف تطور  مشايل غريب.
العناصر اجليومورفولوجية الساحلية يف منطقة نواكشوط. وتتنقل الرواسب على طول الساحل تبعا حلركتهما يف اجتاه 

رسابية على جوانب منشآت التهيئة ووسائل احلماية الدور البارز الشمال إىل اجلنوب، كما تربهن التوضعات اإلمن 
هلذه التيارات يف توزيع الرواسب على كامل خط الساحل. حيث يقدر حجم العبور االرسايب السنوي ما بني 

 ,Thénot. A, (2007)   ,Oueld el Moustapha. A ³م1100000إىل  ³م700000
(2014), Oueld el Moustapha.A, (2000), 

 اإلشكالية الرئيسية للدراسة:  .1
كلم من الواجهة البحرية، يتميز ساحل نواكشوط براتبة التضاريس وهشاشة البنية   50امتداد يتجاوز على 

الشاطئ رملي اجليولوجية املوروثة عن أواخر الزمن الرابع، مما أكسبه مظاهر مروفولوجية ضعيفة االرتفاع، حيث 
وعريض نسبيا، ويفصله عن القارة شريط ساحلي متقطع، قليل االرتفاع جياوره سهل ساحلي تستوطن املدينة 

 املتسمة بنمو دميغرايف واقتصادي سريعني؛ معظم أجزاءه. 
لتضطلع بوظيفة عاصمة الدولة الفتية و، يكن تعداد سكاهنا،  1958ولقد شيدت مدينة انواكشوط سنة 

نسمة، وهي اآلن تؤوي ثلث سكان البالد وأهم منشآت البنية التحتية االقتصادية  5000، يتجاوز حني ذاك
 الوطنية ضمن حيز جغرايف هش طبيعيا ومهدد بعديد الكوارث الطبيعية الناجتة عن ظاهرة التغري املناخي العاملي. 

صائص الطبيعي لتلك املنطقة، يف هذا السياق لواقع منطقة نواكشوط ويف إطار التغريات امللحوظة يف خ
تندرج اإلشكالية اليت يهدف هذا املقال إىل تسليط الضوء عليها، من خالل استخدام نظم املعلومات اجلغرافية؛ 
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يف دراسة أثر وانعكاس التطور واالمتداد اجملايل للحضور البشري، على ساحل نواكشوط؛ وما حيفز ذلك من منو 
و على املستوى االقتصادي، عرب استهداف اجملال احليوي للشاطئ، ابلتهيئة والبناء سوءا على املستوى الدميغرايف أ

 يف إطار سياسة غري مدروسة وتسيري غري معقلن ودون اعتبار ملا قد يرتتب عن ذلك من خماطر طبيعية. 
 الفرضيات املطروحة يف احلسبان .2

خلدمات إىل اللجوء إىل احمليط ومنه إىل أدت الزايدة اهلائلة للسكان وازدايد الطلب على األنشطة والقد 
اخلارج. كما نتج عن هذه الظروف تزايدا مطردا للمنشآت البشرية يف حيز اجملاالت العامة البحرية. سواء كان على 

إىل أزيد من عشرين منشأة، أو على األجزاء الغربية  2016الشريط الساحلي الذي يصل عدد املنشآت فيه سنة 
حيث وصل عددها إىل مستوى عصي على االحصاء، وإن كان يف شكله العام يتمثل يف من السهل الساحلي 

 األحياء السكنية )حي امليناء( واملنشآت الصناعية )املطاحن، املستودعات، ومولدات الطاقة(.
ويف هذا السياق لنا أن نفرتض عدة افرتاضات، ميكن اختبارها من خالل برجميات نظم املعلومات اجلغرافية 

 الستشعار عن بعد، على مستوى ساحل مدينة نواكشوط؛ ومن أبرز تلك االفرتاضات ما يلي:وا
أدى الدور املزدوج لعمل الرايح، وتدهور خصائص الوسط الطبيعي نتيجة تواصل عقدين من اجلفاف،  -

الطبيعية للمنطقة إضافة إىل الكثافة السكانية اليت قادت إىل منط عشوائي يف احتالل األرض، وإىل استنزاف املوارد 
)املساحات املشِجرة واملراعي إضافة إىل مصادر املياه(، األمر الذي كان مالئما لعمل عناصر الدينامية اهلوائية يف 

 نقل الرمال وحتريك الكثبان الرملية اليت أصبحت قممها معراة.
تدخل شبه خال من أي نوع من أنواع ال 1984لقد ظل ساحل انواكشوط منذ االستقالل حىت  -

البشري؛ والذي قد يشكل ضررا على دينامكية الساحل وتوازن الطبيعة الذي يرافق هذه الدينامكية. ذلك ان 
 حاجات مدينة نواكشوط وسكاهنا، ، تكن تقتضي عالقة كبرية ابحمليط.

 منذ مثانينيات القرن العشرين، بدأ االتصال ابحمليط يشهد وترية حنو التطور. وذلك بفضل االحتياجات -
 االقتصادية واالسرتاتيجية اليت ترافقت مع زايدة أعداد السكان وتطلعات البالد. 

 املنهجية املتبعة لتناول املوضوع .3
من خالل حتليل الصور اجلوية ومعطيات الواثئق املكتبية، على فرتات زمنية خمتلفة، ابستخدام برامج نظم 

ول تبيان مسار التطور احلديث لساحل (، سنحاArcGIS( يف حزمة )ArcMapاملعلومات اجلغرافية )
نواكشوط يف سياق التغريات املناخية وتركز السكان واألنشطة؛ مسلطني الضوء يف البداية على حتليل عناصر 
املناخ، قبل استعراض أبرز جتليات إشكالية الساحل انواكشوط، خالل نصف قرن من التطور بني أتثريات الطبيعة 

 واألنشطة البشرية. وعمليات التهيئة احلكومية 
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I. محليل تطور املناخ يف منطقة ساحل نواكشوط 
تشكلت السواحل املوريتانية كما هي معروفة يف الوقت الراهن نتيجة اتريخ طويل من التقلبات املناخية، 

ألف سنة  4200ألف سنة قبل احلاضر( وحىت الفرتة التافولية ) 200امتدت من الفرتة الباليستوسينة )التفارييت 
(. اليت امتازت بتطور العناصر الدينامية، 1959) ,Hebrard L. (1973), Elouard. Pبل احلاضر( ق

دينامكية، -نتيجة لسيادة تصحر شديد اتضحت مالحمه يف تناقص فرتات املطر واضطراب يف العناصر اهليدرو
على محل كمية  فنشط بذلك تيار ساحلي ابجتاه مشال_ جنوب، عمل بدعم من عباب مشال الشمال الغريب

 ,Marico( لبناء الشريط الساحلي، )آزفال، وآكشار وأم كروزمعتربة من رمال الكتل الرملية الشمالية )
إغالق اخلليج النواكشوطي الذي كان يشغل املوقع احلايل ملدينة انواكشوط و (. 2013( )ولد أمحدو، 1996

مع  Hyper salinesت مغلقة شديدة امللوحة وحميطها. فتحولت على إثره اخللجان النواكشوطية إىل حبريا
 (. Oueld El Moustapha, 2014انتشار للتكوينات اجلبسية 

وبشكل عام فإن التطور اآلين يف الظروف املناخية والعناصر اهليدرودينامية يعيد إىل ذهن املالحظ للوسط 
غريات املناخية املعاصرة وأتثريها الطبيعي يف منطقة نواكشوط نفس السيناريوهات السابقة. خاصة يف سياق الت

على موريتانيا بشكل عام واملنطقة الساحلية بشكل خاص منذ هناية الستينات وحىت اللحظة. إن االسقاطات 
املستقبلية للمناخ تشري بشكل دقيق إىل إعادة هيكلة شاملة للظروف املناخية للمنطقة خالل القرن احلايل ومع 

ما قد يطرأ على مستوايت البحار واحمليطات. فهل تسهم التغريات املناخية احلالية يف  هنايته، واضعة بعني االعتبار
 إعادة رسم املالمح الوسط الطبيعي املوروثة عن التقلبات املناخية أثناء الزمن الرابع على ساحل نواكشوط؟

 تطور العناصر املناخية يف املنطقة الساحلية لنواكشوط .1
مل األساسية املؤثرة يف تطور املشاهد الطبيعية. وابعتبار موقعها اجلغرايف الواقع يعترب املناخ أحد أهم العوا

بني الصحراء املغربية يف الشمال ومنطقة الساحل اإلفريقي يف اجلنوب، ، تكن موريتانيا مبعزل عن آاثر اجلفاف 
اخنفاض يف معدالت والتصحر اللذان قاست منهما املنطقة. فمع هناية عقد الستينات شهدت حمطات الرصد 

 ,Weicheng WU, (2003)االمطار وصل يف بعض األحيان إىل مستوى نصف معدل احلاالت العادية 
Thénot. A, (2007 .) ،صاحب ذلك ارتفاع يف معدالت درجات احلرارة، وزايدة فرتة اإلشعاع الشمسي

ت استفادة الغطاء النبايت من كمية األمطار وكنتيجة هلذه املعادلة املناخية ارتفعت معدالت تبخر النتح احملتمل، وقل
 (.1احملدودة أصال )الرسم البياين 
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 : املعدل السنوي لألمطار حسب األشهر1الرسم البياين 

 
 (2018املصدر: )حممد فال، 

خاصة على  ركةولقد قادت تلك الظروف املناخية الطارئة إىل حتفيز الرواسب الرملية على إعادة احل
الكثبان اهلامشية املتامخة للشواطئ أو اهلضاب الرملية الشرقية اليت أصبحت شبه خالية من أي وجود لغطاء نبايت 

 قادر على تثبيتها، يف ظل دينامية رحيية أكثر قدرة وفاعلية على حتريك الرواسب. 
 1970م/ث(، وبني  4.8ولقد لوحظ تطورا كبريا يف معدل سرعة الرايح منذ منتصف الستينات )

Niang. A, (2008 .)%80(، بنسبة تصل إىل حوايل Thénot, 2007)م/ث(  4.95) 1990و
م/ث. وتشري معظم  3.3(. علما أن الرايح تصبح فعالة جيومورفولوجيا إذا ما جتاوز معدل سرعتها 2)اجلدول 

ت املتاحة فإن العناصر املناخية يف تطور سريع نتيجة لزايدة تركز الدراسات املناخية إىل أنه اعتمادا على املعطيا
 غازات االحتباس احلراري يف اجلو.

يف ° 2وتبعا لتنبؤات مستقبلية عن حالة املناخ يف موريتانيا، فإن درجة احلرارة سرتتفع مبقدار يرتاوح ما بني 
طق الوسطى من الساحل هي األكثر سخونة ، على عموم الساحل املوريتاين، فيما ستكون املنا2100حدود سنة 

يف املنطقة الواقعة ما بني راس تيمرييس % 30وسترتاجع معدالت األمطار مبقدار °. 2.5بزايدة تصل إىل 
 .Ministère de l’environnement, (2012)ومصب النهر السنغايل 

 ارتفاع مستوى احمليط وتطور العناصر اهليدرودينامكية  .2
لة احمليط والظروف املناخية للساحل على امتداد عقود من زمن تظهر تغريا واضحا إن دراسة خصائص حا

 ,Oueld El Moustapha)يف خصائص الرايح والعباب والتساقطات املطرية يف منطقة نواكشوط 
2014) (Thénot, 2007 تتواتر هذه الرايح على الساحل بسرعات أكثر ومن اجتاهات خمتلفة، مسامهة .)

. فقد رصدت أجهزة قياس اهليدرودينامكيةعة التيارات الساحلية والعباب اللذان ميثالن أهم العناصر يف زايدة سر 
م/ث إىل  5.5سرعة الرايح واجتاهات حركتها املثبتة ابلقرب ميناء الصداقة أن الرايح اليت ترتاوح سرعتها ما بني 
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وتلك اليت  %42م/ث نسبة  5.5ن من حاالت الرصد، فيما متثل تلك اليت أقل م %55.6م/ث مثل  10.8
 (. 2من مجيع حاالت الرصد السنوي )الرسم البياين  % 2.3م/ث نسبة  10.8تفوق سرعتها 

 : نسبة تكرار اجتاهات الرايح يف نواكشوط حسب2الرسم البياين 
 2015إىل  1982معطيات اهليئة الوطنية للرصد اجلوي من 

 
 (2018املصدر: )حممد بوه، 

(، والشمال غربية %21.77مشال غربية بنسبة )-(، والشمال%22.27ح الشمالية بنسبة )وتعترب الراي
( بشكل خاص، األكثر نشاط من حيث السرعة وطول فرتة اهلبوب واألكثر أتثريا على العباب 18.97%بنسبة )

شى ابلقرب من الذي يتواتر من أكتوبر إىل ابريل، قادما اجتاه غرب الشمال الغريب أو الشمال الغريب ليتال
الساحل. ورغم ذلك فإنه ومنذ بداية الثمانينات فقد سجلت حاالت استطاع فيها العباب الوصول إىل الساحل 
بكامل قوته وبزاوية اصطدام خبط الساحل ذات أتثري ابلغ. أدت إىل احداث ثغرات يف الشريط الساحل واإلضرار 

الرايح التيارات الساحلية واألمواج وتيارات املد واجلزر، كما ابملنشآت املوجودة على الساحل. وحيفز هذا العباب و 
إذا ما وصلت إىل سرعة معينة واتسمت بزوااي وارتفاعات  ،تتميز هذه الرايح ابلنشاط والفعالية اجليومورفولوجية

 معينة عند االصطدام خبط الساحل. 
ية حيوية، تستقبل كميات كبرية من ميثل الساحل املوريتاين كما يف معظم الدول الساحلية منطقة اقتصاد

السكان كحالة مدينة نواكشوط اليت أصبحت منذ بداية هذا العقد مدينة مليونية، إضافة إىل نواذيبو اليت متثل 
عاصمة البالد االقتصادية. خارج هذين التجمعني السكانيني ال يزال الساحل املوريتاين بشكل اتم طبيعيا وخال 

رغم ذلك فإنه ليس مبنأى عن خطر الفيضان والتعرية الساحلية عند احلديث عن ارتفاع من كل أشكال التهيئة. و 
مستوى مياه احمليط. بل إن آاثر هذه الظاهرة قد تتجاوز إىل ما هو من املناطق الساحلية حنو داخل البالد، بفضل 
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حل السباخ وأراضي مصب األجوان، سواالضعف البنيوي للوسط وامتداد االراضي املنخفضة ابلقرب من احمليط )
 (. النهر السينغايل الرطبة

فاألدلة التارخيية على حوادث الغمر يف التاريخ اجليولوجي للمنطقة أثناء الزمن الرابع تؤكد أن مسالك 
  200احمليط يف اجتاه القارة ال تزال ممهدة بشكل أو آخر. فمن الدلتا وصل احمليط إىل منطقة أركيز حاليا )تقريبا 

 (. آفطوط الطرقة، آفطوط بياليف حميط مدينة نواكشوط حاليا ) ل البالد( ومداخل الغمر النواكشوطيكلم داخ
أن زايدة املنتظرة االرتفاع املتوقع مستوى  ,MPEM (2004تقدر وزارة الصيد واالقتصاد البحري )و 

 Ministèreرة البيئة مرت. فيما تشري اسقاطات وزا 0.88إىل  0.09سترتاوح ما بني  21احمليط خالل القرن 
de l’environnement, (2012) ,  بشكل مفصل إىل أن االرتفاعات املستقبلية ملستوى مياه احمليط

، فيما سترتاوح املعدالت القصوى 2050سم يف أفق  6.62سم و  6.12سترتاوح عند أدب مستوايهتا إىل بني 
ما  احمليط عند أقل تقديراته ارتفاع مستوىيتوقع  2100سم. ومع حلول  29.09سم و  25.41لالرتفاع بني 

 سم. 65.15سم و 77.37سم وويف احلالة القصوى ترتاوح ما بني  12.88سم و 16.85بني 
II.  .أشكال الساحل نصف قرن من التطور بني الطبيعة والتهيئة 

ة نتيجة يتميز ساحل انواكشوط عموما بسيادة السواحل الرملية اليت ختضع يف الوقت الراهن لتغريات كبري 
، وبشرية متزايدة. وابلتحليل اجملايل خلارطة ذلك الساحل، ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية، ونيةلعوامل طبيعية ك

تتضح لنا دينامية متواصلة بعفل تراكم أتثري عوامل الطبيعية، واألنشطة البشرية املتمثلة يف االستنزاف البشري الكبري 
 لكثبان شاطئي مدينة نواكشوط.

 دينامية خط الساحل: انعكاس للتدخل احلايل لإلنسان، والبصمات املرتاكمة للطبيعة  .1
اعتمدان يف حتديد وضعية خط الساحل على التفسري البصري ملرئيات فضائية وصور جوية رقمية، حيث مت 
التعرف على املؤشر املختار حسب خاصية كل وثيقة، مث مت بعد ذلك نقله يف شكل طبقة خطية 

(vectorielle ويتمثل اخلط املرجعي الذي مت اعتباره يف إطار هذه الدراسة يف احلدود اآلنية للمياه احلية أو .)
 على خمتلف الواثئق اليت مت استخدامها يف هذه الدراسة. (la limited’humectationحدود خط البلل )

ه حنو الرتاجع مبستوايت متغرية رغم أن نسق حركية خط الساحل، على امتداد الفرتة املعنية ابلدراسة، يتج
من مكان إىل آخر حسب طبيعة الساحل ومستوى هتيئته وحجم الضغوط اليت يعاين منها جراء األنشطة البشرية 
املختلفة. إال أن حماكاة خط الساحل تظهر فرتتني مفصليتني لتطوره، إذ أن مقارنة وضعية خط الساحل من 

 20ئيات الفضائية خمتلفة التواريخ، تتيح متييز فرتتني هامتني. األوىل تغطي خالل عملية تطابق الصور اجلوية واملر 
 .2020إىل  1989، والثانية من 1989إىل  1969سنة، أي 
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 : تقسيم ساحل انواكشوط إىل مناطق خمتلفة2 اخلريطة

  
 )من إجناز الباحثني ابالعتماد على خرائط متنوعة(

 ناز بنسق ضعيف، إىل بداية التأثر ابمليناء: من االكت1989إىل  1969خط الساحل من  -أ
على امتداد العشرين سنة من الدراسة أظهر الساحل يف أكثر أحواله تقدما للقارة على حساب احمليط. 
رغم ظهور حاالت استثنائية جنوب ميناء الصداقة وعلى امتداد اخلط الرابط بني فندق صباح، شاطئ الصيادين 

مرت من الرتاجع خالل العام(. ورغم ذلك فإن  5-إىل  1-ت تعرية )من وفندق األمحدي، حيث سجلت حاال
مرت بشكل عام(، ويعترب مشال امليناء أمهها على اإلطالق، فقد   5إىل  2حاالت االكتناز هي األكثر شيوعا )من 

ء بني كان الساحل مستقيما بشكل اتم وكانت الدينامية بطيئة قبل تشييد حائط معيق للرمال حتت جسر املينا



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

454 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

يالحظ أن املنطقة الوقعة مشال  1989إىل  1985، وخالل هذه الفرتة القصرية جدا من 1986و 1985
 مرت يف السنة. 4,34مرت أي  86,83امليناء سجلت معدل اكتناز وصل إىل 

: نسق عام حنو الرتاجع السريع يف بعض األحيان، واملتباين 2020إىل  1989خط الساحل من  -ب
 حسب املناطق

 اطق التهيئة الكثيفة يف من
تتمثل هذه املنطقة يف اجلزء اجلنويب من الساحل، ومتتد من مرفأ نواكشوط إىل صائدة األمواج جنوب ميناء 

)حواجز محاية، كاسرات الصداقة. وحتتضن هذه املنطقة مجيع وسائل احلماية املوجودة على ساحل نواكشوط 
هم يف التأثري على الدينامية الساحلية. فقد مت تشييدهم بدء من واليت تعترب العنصر األأمواج، حوائط حجز....( 

بغية محاية مرافق امليناء احليوية وزادت كميات تباعا على ضوء اخلطر الذي تشكل التعرية الساحلية. مما  1986
كلم ومنطقة ارساب هائلة   2.5جنوب امليناء بنحو  tombolosمتثل أساسا يف  منط إرسايبأدى إىل تشكل 

ال جسر امليناء. وبني هذا وذاك، أي داخل منطقة التعرية تشكلت منطقة ارساب مؤقتة أمام حاجز احلماية من مش
 كما تظهر املرئيات الفضائية.   2007إىل  1990

 1999إىل  1989حميط امليناء على امتداد الفرتة من  يف 3وأ 2أاحلساابت اليت مت اعدادها عند النقطة 
 33مرت، مما يعين أن سرعة التعرية خالل هذه العشرية حبدود  191و 337ل مبستوى تظهر تراجعا خلط الساح

يف هذين النقطتني األكثر تضررا من عملية حجز الرواسب فإن سرعة التعرية خالل الفرتة من و  م/ع. 19م/ع و 
، أما 122مبعدل عام خالل كامل الفرتة وصل إىل  2أتباطأت بشكل ملحوظ عند النقطة  2012إىل  1999

 . 1999إىل  1989فإن سرعة التعرية ظلت قريبة من معدالهتا خالل الفرتة من  3أعند النقطة 
 : تقييم حركية خط الساحل يف املنطقة )أ(1اجلدول 
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وحىت الوقت احلايل يستنج من خالل املالحظة امليدانية وكما أتكد احلساابت  2012خالل الفرتة من 
فإن جنوب امليناء بشكل عام، أصبحت التعرية تشكل نسقه تطوري وحركية خط  املعتمدة الواثئق الرقمية،

 (.2، واخلريطة 1الساحل حنو تراجع سريع )اجلدول 
 يف مناطق التهيئة املتوسطة 

شري قياسات معدالت  القطاع ب ميتد من مرفأ نواكشوط حىت فندق ترجيت الراحة، بشكل شبه عام
تشري إىل جمال سوق مسك  1معدالت التعرية متقاربة إىل حد كبري. النقطة ب احلركية أن نسقها تراجعي، كما أن 

 والفنادق احمليطة به.
مرت يف  1حبدود  1999إىل  1989وقد أظهر تراجعا يف موضع خط الساحل بطيء يف الفرتة من 

دام حاجة سكان السنة. وميكن تفسري هذا الرتاجع الطفيف مبحدودية األنشطة اليت حتاك يف هذه املنشأة، وانع
نواكشوط آنذاك إىل الرتفيه والسياحة ابلنسبة للفنادق احمليطة هبا، وجترمي استنزاف مواد الشاطئ والشريط الساحلي 

 الرملية. 
 : تقييم حركية خط الساحل يف املنطقة )ب(2اجلدول 

 
اقتصادية املعاصرة، أصبح شاطئ الصيادين حاليا ميثل منشأة  2020إىل  2012خالفا للفرتة من 

ضخمة، يرافق عديد املنشآت والشركات املتخصصة يف خمتلف جماالت نشاط الصيد البحري اليت حتتل كامل 
 الشريط الساحلي إضافة إىل أجزاء من الشاطئ.

 1989متباينة يف الزمان بني  دينامكية تراجعيةمتثل منطقة مرفأ نواكشوط، وقد أظهر  2والنقطة ب 
 (.2، واخلريطة 3مرت )اجلدول  26وصلت إىل  2020و 2012وبني مرت،  71وصلت إىل  1999و

 مناطق من الساحل ال تزال شبه طبيعية 
القطاع )ت( ميتد من فندق ترجيت الراحة يف اجتاه الشمال إىل "اجرْيدة"، وقد أظهرت القياسات اختالفا 

ية والرتاجع أهم املؤشرات داللة، زمنيا ومكانيا على مستوى حركية خط الساحل، رغم أنه وبشكل عام تعترب التعر 
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مرت على  35كسب خالهلا الشاطئ   1999إىل  1989( خالل الفرتة من 1تبني فرتة استقرار نسيب )ت
 حساب احمليط.

 : تقييم حركية خط الساحل يف املنطقة )ت(3اجلدول 

 
 1999ل الفرتة من ( تبني تراجعا تدرجييا خال1تظهر بياانت القياس أن معدالت االكتناز يف القطاع )ت

، وميكن تفسري ذلك ابطراد تركز االنشطة البشرية يف هذا القطاع على مدى الفرتة املدروسة، إضافة 2012إىل 
إىل زايدة التوجه حنو الرتفيه، وما يشكل ذلك من أثر على الشاطئ وحميطة من خالل تردد االفراد ووسائل النقل 

 (. 2، واخلريطة 4املختلفة )اجلدول 
( على الفرتة 2ج حنو الشمال وبشكل متدرج نسق التعرية حىت الوصول إىل فندق اخلليج )تيتدر 
( 2012إىل  1999مرت يف السنة )-3.23(، و1999إىل  1989مرت يف السنة )-4.98املدروسة، 

 (.2020إىل  2012مرت يف السنة )-8.65و
 فقد العاصمة حصن محايتها    الشريط الساحلي: اتريخ من االستنزاف البشري للكثبان اهلامشية أ .2

يتشكل الشريط الساحلي من رمال بيضاء تشغل كامل املنطقة الغربية من إقليم انواكشوط على شكل 
جمموعة من الكثبان الرملية املختلفة األشكال، وحقول من النباك امللتحمة بشكل مواٍز وفاصل بني احمليط يف اجتاه 

 مترس مشاال حىت مصب النهر السنغايل جنواب. الغرب والقارة شرقا، انطالقا من رأس 
ومبحاذاة منطقة انواكشوط يتقوس هذا الشريط تقوسا خفيفا، ما جعله أيخذ شكل نصف دائري يبلغ 

كيلومرت. ويعود السبب يف وجود هذا التقوس إىل   60اتنيت مشايل انواكشوط بنحو  أقصى جمال احنرافه قرب قرية
 حبرية املتمثلة يف جون انواكشوط العميق نسبيا.تشوهات يف الطبوغرافية التحت 

قبل احلاضر. فقد  مليون سنة 1.8إىل  4يعود اتريخ تشكل هذا احلزام الرملي إىل الفرتة املمتدة ما بني 
تزامن تراجع الغمر النواكشوطي مع تركز لفرتة جفاف على مستوى املناطق القارية، وهيجان واضطراب يف 

البحرية والتيارات الساحلية سحب الرواسب  ية البحرية، استطاعت أثناءها اآلليزياخلصائص اهليدرو دينامك
الرملية على طول خط الساحل وتوزيعها لتأخذ شكلها احلايل. وعملت الرايح القارية اليت متيزت ابلعنف )يف مناخ 
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 .Ahmed ,2014زم. )حًتول إىل منط أكثر جفافا عنه يف حقبة النواكشوطي( على توفري الرصيد الرسويب الال
S 1969 و, Elouard.P 1973) و, Hebrard. L, 

أصبح هذا الشريط منذ العقود األخرية، وحتت أتثري الدور املزدوج للطبيعة واإلنسان هشا ومفرغا يف 
العديد من املواضع، وتكثر فيه الثغرات خصوصا يف حميط املنشآت الصناعية واملرافئ الكربى. كما أن رماله 

 كثر قابلية للحركة، بفعل عراء قمم الكثبان اليت يتشكل منها هذا الشريط.أصبحت أ
فالظروف املناخية القاسية اليت سادت أثناء اجلفاف الكبري ، تستثين الشريط الساحلي من انعكاساهتا 
املختلفة. فقبل الستينات كانت منطقة نواكشوط بشكل عام واجملال الساحلي بشكل خاص، يشكالن ملجأ 

، وبيئة تنمو فيها العديد من األنواع النباتية. IRC-Consultant. (2008)ديد من الكائنات احلية للع
هذه النبااتت شكلت األساس الطبيعي الذي تنمو خلفه أنواع خمتلفة من النباك، متتد مساحة انتشارها من 

متار كحد أقصى يف حالة النباك املهرقان إىل كثبان الشريط الساحلي أبحجام متباينة تصل إىل أكثر من سبعة أ
 املدغلة. 

ومع بداية اهلجرة السكانية الكبرية إىل العاصمة نواكشوط، خالل السبعينات والثمانينيات، وعلى أثر 
ملنطقة. عاب الشريط الساحلي ضغوطا مزدوجة من طرف االنسان  اجلفاف الذي ضرب عموم البالد وكامل

لة األمطار وانعدام القيمة الفعلية للكميات القليلة منها إىل القضاء على والظروف املناخية السيئة. فقد أدت ق
معظم الغطاء النبايت. وضاعف أثر ذلك اعتماد معظم الوافدين اجلدد على الوسط الطبيعي لبناء أكواخهم 

حنو ملجئهم ( اليت رافقتهم الرعي اجلائر(، إضافة إىل استخدامه كمرعى للحيواانت )االحتطابوأعرشتهم للتدفئة )
 استنزفت رماله لغرض بناء منازل العاصمة.  اجلديد، ويف مرحلة الحقة

فرباير  25وقد اتضح بشكل جلي مدى خطورة احلالة اليت وصل إليها تدهور الشريط الساحلي يوم  
، عندما هبت عاصفة عنيفة تسببت يف خلق انقطاع داخل الشريط الساحلي حتديدا عند منطقة التعرية 1987

 Ould)مرتا  20ويب ميناء الصداقة. وقد نتج عن تلك العاصفة إحداث ثغرتني ميثل قطر كل واحدة منهما جن
el moustapha, 2014.تسربت منهما مياه احمليط واغرقت اجزاء كبرية من السهل الساحلي .) 

، حيث أفرغ الشريط الساحلي على 1997ديسمرب من  15و 14ولقد تكررت نفس احلادثة ليليت 
كيلومرتات تقريبا من فندق األمحدي إىل فندق صباح، نتيجة لعباب عنيف وموجة مرتفعة جيدا نتجتا   5سافة م

عن منخفض عميق داخل األطلسي الشمايل. وقد تسببت هذه احلادثة يف خسائر كبرية يف األرواح واملمتلكات( 
Ould el moustapha. A, 2014 Ould el moustapha. A, 2000 Weicheng 

WU, 2003 .) 
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حاجزا طبيعيا حتتمي العاصمة خلفه. ما أجلأ  وعلى إثر هذه احلاالت ، يعد الشريط الساحلي يشكل
صناع القرار إىل استجداء احللول الضرورية لتفادي غمر العاصمة، خاصة مع غياب الصرف الصحي وعودة 

. وقد قادت هذه السياسة إىل القيام التساقطات املطرية إىل معدالت قريبة مما كانت عليه قبل اجلفاف الكبري
ابلعديد من الدراسات، كان من بينها مسحات طبوغرافية لوضعية ارتفاع الشريط الساحلي، ميكن من خالل 

 حتليل نتائجها إعطاء فكرة عن التطور احلايل هلذه الوحدة اجليومورفولوجية.
األكثر سالمة وحضورا على مستوى  ميثل اجلزء الشمايل من الشريط اهلامشي لساحل انواكشوط اجلزء

ارتفاعه. بيد أن هذا اجلزء، نظرا العتبارات طبيعية وبشرية، يشهد تباطؤا من سنة إىل أخرى. فقد كان متوسط 
. وتراجع أكثر أجزائه 2007أمتار سنة  5، بينما ال يكاد يصل إىل 2004أمتار يف سنة  5االرتفاع أكثر من 
 3. واألجزاء األدب ارتفاعا من معدل 2007أمتار سنة  9إىل معدل  2004 أمتار سنة 10ارتفاعا من معدل 
. وبصفة عامة فإن هذا القطاع قد تناقص ارتفاعه 2007)مرتين( سنة  2إىل معدل  2004أمتار خالل سنة 
 مرت تقريبا على مستوى مجيع املتوسطات. 1مبقدار  2007إىل  2004خالل الفرتة من 

هلامشي فإنه من املالحظ زايدة كبرية يف جماله، بدءا ابحلد الشمايل جلسر على مستوى عرض الشريط ا
امليناء منذ استكمال األشغال يف هذا األخري، ويبدأ هذا العرض ابلتضاؤل شيئا فشيئا ابالبتعاد حنو الشمال مع 

 .2007مرت سنة  350إىل متوسط عرض حبوايل  2004م عام  450تالشي أتثري امليناء من متوسط حبوايل 
وعلى الرغم من أن اتساع عرض الشريط الساحلي يف اجلزء الشمايل، يرجع قطاع كبري منه إىل عملية إعاقة 
الرواسب اليت يقوم به امليناء، إال أننا جند أن دينامكية مساكته يف القطاعات األكثر توغال يف الشمال، ترتبط 

 .بعوامل طبيعية أو بشرية خارجة عن أتثري ميناء الصداقة
ميثل اجلزء اجلنويب من الشريط اهلامشي لساحل انواكشوط أكثر األجزاء هشاشة، خاصة على مقربة من و 

كيلومرتات، يالحظ   5كلم من الساحل يف اجتاه اجلنوب. ولكن عند االبتعاد أكثر بنحو من   2امليناء بنحو من 
أمتار سنة  4ارتفاعها إىل حنو من  وجوده يف جمموعة من النباك الكبرية احلجم املبعثرة يف شكل تالل يصل

 .2004أمتار سنة  5، وميثل متوسط االرتفاع 2004أمتار سنة  6بعد أن كان ارتفاعها يصل إىل  2007
خالفا للدور الذي يقوم به امليناء يف جانبه الشمايل، فإننا نالحظ أن دوره يف تقويض وجود الشريط 

م قريبا، حيث نالحظ بشكل جلي أن 100الدعامة حىت مسافة الساحلي يف جانبه اجلنويب، يبدأ حتديدا من 
يصل تقريبا إىل مستوى النصف. وهنا  2007و 2004الفارق يف مستوى عرض الشريط الساحلي بني عامي 

 ميكن ربط أتثري امليناء ابلعوامل الطبيعية األخرى لشرح وضعية عرض الشريط الساحلي بني الفرتتني.
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دان حنو اجلنوب قل الفارق بني الفرتتني تبعا الخنفاض أتثري امليناء يف عبور كما نالحظ أننا كلما ابتع
، 2004والذي مت إجنازه  2007، وميكننا من خالل املقارنة بني نتائج الرفع الذي مت إجنازه سنة اإلرساابت

عرض. مالحظة أن الشريط الساحلي على طول منطقة انواكشوط يف طور تناقص واضح من حيث االرتفاع وال
 2إىل  1فقد تناقصت قمم الكثبان الساحلية على طول األربع سنني اليت تفصل بني الفرتتني مبا معدله من 

مرت  200إىل  100)مرتين( من ارتفاعها، بينما تراجع عرض امتداد الشريط الساحلي مبا مقداره يرتاوح ما بني 
 ما بني مرفأ انواكشوط وميناء الصداقة. ابستثناء املناطق املتأثرة جبسر امليناء من القطاع الواقع

 2007و 2004: املقارنة بني مستوى ارتفاع كثبان الشريط الساحلي مشال ميناء الصداقة 3الرسم البياين 

  
(IRC-Consultant. 2008) 

 
 2007و 2004املقارنة بني مستوى ارتفاع كثبان الشريط الساحلي جنوب ميناء الصداقة : 4الرسم البياين 

 
 (IRC-Consultant. 2008)  

شهد هذا الشريط دينامية تطورية سريعة على مستوى جممل قطاعاته، فخالل فرتيت رفع مستوايته 
( لوحظ من خالل مقارنة مناذج االرتفاعات االرضية اليت مت اعدادها أن 2007إىل  2004الطبوغرافية )من 

 كلم من الساحل احملاذي ملنطقة نواكشوط.   40امتداد الكثبان اهلامشية خسرت كميات هائلة من أحجامها على 
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مبقدار يصل  2007و 2004جنوب امليناء قدرت كمية املواد الضائعة من رمال الكثبان اهلامشية بني 
مما يعين تعرية من الشريط الساحلي تصل إىل  (IRC-Consultant. 2008) ³م 7901117إىل 

يفسر نتائج املقارنة بني قمم الكثبان من جهة، وهو ما  (IRC-Consultant. 2008) ²م 85000
 وعرضها من جهة أخرى والتغري احلاصل خالل فاصل زمين ال يتجاوز سنتني.

 ³م 117000على اخلط الواصل بني امليناء واملرفأ فإن املقارنة بني النموذجني، توضح تعرية مبقدار 
ة إبعاقة الرمال من طرف امليناء. وهو ما يعين أن ( على الرغم من كوهنا منطقة اكتناز مرتبط2018م)محد بوه، 

 الشريط الساحلي قد تالشى يف الشاطئ فزاد من حجم امتداده.
 ³م 3200000مشال الوارف وعلى عموم املنطقة املعنية ابلدراسة فقد شهد الشريط الساحلي تعرية مبقدار 

(. 2018يف السنة )حممد بوه،  ³م 66000( من حجمه كما تثبت املقارنة بني الفرتتني أي 2018)حممد بوه، 
ويوضح حجم الرواسب الضائع من الكثبان اهلامشية على امتداد هذا القطاع أن نسق التعرية أبطأ منه يف اجلزء 

 اجلنويب من الساحل. 
 4-3-2-1الصور 

 
ووسائل  فنظرا لالبتعاد النسيب عن أتثري امليناء وسنوات من عمليات تثبيت الرمال من خالل التشجري

جترم استخدام رماله فقد منت كثبانه، وتعافت ولو نسبيا القطاعات اهلشة منه. ابإلضافة إىل سن القوانني أخرى، 
ورغم ذلك فإن نفس القطاع وخاصة يف اجلزء الواقع بني فندق األمحدي وسوق السمك، حيتضن العديد من 

 لى السهل الساحلي. مرت من االنفتاح ع 60الثغرات يصل عرض بعضها إىل أكثر من 
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 السهل الساحلي )آفطوط الساحلي(  .3
 آفطوطوهو يتمثل يف سهل الساحلي منخفض االرتفاع، يتوسط منطقة الدراسة، يعرف حمليا ابسم 

يف الشمال ابمتداد مساحي متباين.  اندغمشةالساحلي، وميتد من مصب هنر السنغال يف اجلنوب حىت سبخة 
  5قليم انواكشوط، األقلَّ امتدادا على مستوى العرض. إذ ال يتجاوز أقصاه ويعترب جزؤه الواقع يف حدود إ

 كيلومرتات يف اجلنوب وحتديدا عند منطقة )شط بول(.  10كيلومرتات، بينما يصل عرضه إىل 
يعترب هذا السهل املنطقة األقل ارتفاعا من بني مجيع الوحدات الطبوغرافية يف منطقة الدراسة، فال تتجاوز 

م فوق مستوى سطح البحر عند هوامشه الشرقية والغربية. وقد ينخفض يف بعض األماكن إىل 2طة فيه أعلى نق
أمتار حتت مستوى سطح  3دون مستوى سطح البحر. كما هو احلال يف قيعان السباخ حيث يصل االرتفاع إىل 

 البحر. 
، النواكشوطيوجزء من اخلليج  طيالنواكشو للغمر امتدادا جماليا  الفرتة اهلولسينيةويعد هذا السهل خالل 

واألجزاء اجلنوبية من الساحل. ويعترب إىل فرتة قريبة منطقة استقبال لفيضاانت  التافويلونقطة وصل بني اخلليج 
النهر السنغايل. ورغم تباعد التواريخ اليت وصلت فيها هذه الفيضاانت إىل نواكشوط وحميطها إال أن السهل 

 حتضان السباخ واملستنقعات الساحلية. الساحلي ظل دائما منطقة ا
 : أبرز املالمح اجليومرفولوجية للسهل الساحلي )آفطوط الساحلي(5الرسم البياين 

 
 (2018املصدر: )حممد بوه، 

 ويف الوقت احلايل فمن البحر يف اجتاه القارة ميكننا متييز التايل:
أمتار(. تعمل على إعاقة مياه البحر  3متار )تتخلل هذا السهل ُرًًب رملية ال يتجاوز ارتفاعها بضعة أ -

أثناء املد العايل، ومياه السيالن القادمة من سفوح الكثبان احمليطة به. وتتمايز مساحة انتشارها داخل السهل 
الساحلي من الشمال حنو اجلنوب، حيث تزداد أمهية انتشارها واختالف األشكال اليت تظهر يف اجلزء اجلنويب من 

 اسة، بينما تظهر مشاال على شكل ُرًب متناثرة وقليلة االرتفاع.منطقة الدر 
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غالبا ما ترتاكم التكوينات الرملية دخل السهل الساحلي على شكل صفائح من الرمال حيث ميكن   -
مالحظة أغشية رملية ورًب حول السباخ تفصل بني أجزاء هذه األخرية. ويتضح من خالل مقارنة هذه التكوينات 

أن اجلميع حيمل نفس اخلصائص اإلرسابية  الرتاقصلرملية الشاطئية وبتلك املوجودة يف أسرة جماري ابلتكوينات ا
 تقريبا. مما يرجح احتمالية تراكمها أثناء فرتات هيجان للمحيط وتسربت املياه حنو الداخل. 

بني انواكشوط كثريا ما تظهر السباخ واملستنقعات على طول الساحل املوريتاين خاصة يف اجلزء الواقع  -
ومصب النهر السينغايل، حيث تنتشر مساحات شاسعة من السباخ والشطوط اليت غالبا ما تغمرها مياه احمليط 
أثناء فرتات اضطرابه وتنصرف عنها أثناء الفرتات اهلادئة خملفة مساحات كبرية من النبااتت األليفة للملح، مثل 

 الطرفاء.
ا البعض، بشبكة من اجملاري املائية الصغرية تتجه من البحر يف ترتبط هذه املستنقعات والسباخ، بعضه

اجتاه املستنقعات الواقعة يف السهل الساحلي؛ يف اجتاه البحرية احملجوزة قرب حاجز احلماية، لتستمر بعد امتالء 
 البحرية يف جمموعة من اجملاري الضيقة اليت خترتق الشطوط اجملاورة يف اجتاه السبخة. 

اجملاري جبوانب ضعيفة االحندار، تتكون من رواسب خشنة تتمثل أساسا يف بقااي الشريط وتتميز هذه 
الساحلي واملواد اليت حيملها البحر، بينما تتكون قعورها من رواسب غالبا ما يرتكز فيها مستوى الصلصال. ويرتتب 

نواعها، حيث تعترب اجملاري اليت عن هذا االختالف على مستوى التكوينات املكونة للمجرى إمكانية التمييز بني أ
تتكون أسرهتا من التكوينات الطينية واضحة اجلوانب من تلك اليت تكثر فيها نسبة الرمال وتزداد منعطفاهتا 

ذات األسرة الرملية، فهي أكثر اتساعا وأقل عمقا  الرتاقصوضوحا وتنحدر جوانبها بشدة حنو قعورها، أما جماري 
 كما أن قطاعاهتا كثريا ما تتعرض للتالشي يف أعقاب تعرضها ألي موجة عالية.   حبيث تكاد ختتفي جوانبها،
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 2012، 1999، 1989: تطور خط ساحل انواكشوط خالل 5-4-3اخلرائط 

 
 (2018)حممد بوه، املصدر: 

وتنتشر الشطوط خلف الشريط الساحلي مبساحات حمدودة جماليا ومتقطعة تفصلها مساحات رملية من  -
مرت وحتتلها بشكل شبه كثيف نبااتت أليفة للملح حبجم متوسط  1ااي الشريط الساحلي يصل ارتفاعها إىل بق

 . tamerix.S,Wzegophyllumمرت( غالبا من نوع الطرفاء  1)أقل من 
وخالل العقود املاضية شهدت هذه اجملاالت دينامية تطورية حثيثة، أثرت على تنوع هذه اجملاالت على 

  امتدادها.
عند عروض العاصمة، يتضح أن هذا السهل الساحلي قد استوطنت أراضيه بشكل كبري من طرف املباين 
واملنشآت، فضاقت األجزاء الشاغرة وتلك اليت تشغلها السباخ، حىت كادت تقتصر على شريط ضيق يقع أسفل 
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ليا أو جزئيا عصية على التهيئة، الكثيب اهلامشي. ورغم ذلك فإن األجزاء اجلنوبية والشمالية للمدينة ال زالت ك
 وتربز أمثل الصور املعربة عن هذه البيئات الرطبة.  

لقد كانت منطقة انواكشوط منذ عدة عقود مسرحا لعدة مراحل من الفيضاانت، كان هلا أثر فعال يف 
 . آفطوط الساحليزايدة وتطور املستنقعات الساحلية واألراضي الرطبة اليت تنتشر على امتداد 

قد كانت هذه اجملاالت تتطور فيما مضي حتت أتثري فيضاانت النهر السنغايل. فقد ذكرت املراجع و 
يف الشمال  اندغمشة( اليت وصلت فيها مياه النهر إىل سبخة 1951 1932، 1890العديد من احلاالت )

امل املناخية اليت سامهت مرورا مبنطقة انواكشوط. ويرجع السبب يف ذلك إىل اخلصائص الطبوغرافية للمنطقة، وللعو 
 يف زايدة منسوب النهر من جهة أخرى.

وقد سامهت املياه اليت تدفقت مع هذه العواصف اليت اخرتقت الشريط الساحلي يف خلق العديد من 
األسطح املائية، وزادت من عمق السباخ وجعلتها قادرة على اختزان املياه بكميات كبرية داخل قعورها ويف أماكن 

أن هذه  1989املرئية الفضائية من الساتل/ القمر الصناعي سبوت  تويب ميناء الصداقة. وقد أظهر عديدة جن
خصوصا قرب حاجز احلماية،  1987اجملاالت قد جتاوزت ابمتدادها مساحات كبرية، مقارنة مبا كانت عليه قبل 

ياه البحر يف النصف الثاين من حيث استقرت حبريات شبه دائمة. عند الرجوع إىل البياانت املوجودة عن حالة م
 Ould elالقرن املاضي وحىت يف العقدين املاضيني، فإن هذه العاصفة ، تكن األعىت على اإلطالق )

moustapha, 2014 اجليومورفولوجية(. ولكن تظافر العديد من العوامل أدى إىل إضعاف فعالية الوحدات 
وقد انعكست  هتيئته،مبيناء الصداقة وما يرافقه من وسائل  الساحلية على ساحل انواكشوط، خاصة تلك املرتبطة

 .النتائج املرتتبة على هذه الوضعية بشكل كبري على دينامكية األوساط الطبيعية جنويب ميناء الصداقة
III. :اخلامتة 

قد شهد دينامية تطورية سريعة -خالل العقود اخلمسة السابقة-يتبني من العرض أن ساحل نواكشوط 
ًفا، بظهور أشكال تراكمية عديدة. وقد  امتزجت فيها العوامل البشرية ابلطبيعية واتسمت من حيث التغريُّ َكمًّا وَكيرْ

ساهم الكثري من العوامل يف هذا التطور مثل استهالك رمال الشاطئ والشريط الساحلي حلاجيات البناء، وتزايد 
لى الشريط الساحلي، إضافة إىل األنشطة العشوائية، الدينامية الرحيية اليت تعاظمت بسبب اختفاء الغطاء النبايت ع

 والبناء على قمم كثبان الشريط الساحلي واليت يعترب ميناء الصداقة إىل حد ما من أبرز األمثلة عليها.
وقد مكنت دراسة العديد من الواثئق اخلرائطية والصور اجلوية خمتلفة التواريخ، ابالعتماد على نظم 

من تتبع تطور االشكال الساحلية )خط الساحل، الشريط الرملي، والسهل الساحلي( بشكل  املعلومات اجلغرافية،
 مناطق يتجلى فيها التطور بشكل ملحوظ:  3متسلسل. مما مكن من تبيان 
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مشايَل سوق السمك، أمكننا مالحظة استقرار نسيب مقارنة ابألجزاء األخرى من الساحل على مستوى - 
حل رغم تعدد الثغرات يف األول، والرتاجع الكبري نسبيا على مستوى الثاين خصوصا الشريط الساحلي وخط السا

 يف اجلزء املوايل لسوق السمك وخاصة خالل الفرتات األخرية من جممل الفرتة اليت قمنا بدراستها.
بني سوق السمك ومرفأ انواكشوط، فإننا نالحظ أن تغري وضعية خط الساحل كان متواضعا إىل حد - 

على الرُّغم من القرب من أتثري امليناء جنواب. وخالل املراحل األخرية من الدراسة، نالحظ أن املرفأ قد أصبح ما، 
 ذا أثر على الرغم من شكله الذي يسمح بعبور الرواسب دون عائق.

يتضح أن اجملال الواقع بني مرفأ انواكشوط وميناء الصداقة، قد اتسم بظهور شريط ساحلي كبري نسبيا - 
أتثرا جبسر امليناء الذي يعمل على إعاقة انتقال الرواسب. وقد عملت هذه اإلعاقة للرواسب على زايدة كبرية يف 

 1امتداد خط الساحل وخلق خندق جنوبه
و، تقتصر هذه الدينامكية احلثيثة على خط الساحل وحْسب، بل إن الشريط الساحلي كان هو اآلخر 

تفاعه وعرضه ويف بعض األحيان يف وجوده. فلقد قاد أتثر خط الساحل والشريط من بني أبرز املظاهر تضررا يف ار 
الساحلي إىل نوع من الدينامكية يف اجملاالت الداخلية، وخاصة يف اجملاالت الرطبة اليت ازدادت يف االمتداد 

 وتنوعت أشكاهلا جنويَب امليناء لتطغي على املشهد بصفة عام.
احلسبان ضرورة إجراء دراسات متخصصة تعتمد التقنيات اجلغرافية احلديثة ويف هذا اإلطار جيب األخذ يف 

ونظم املعلومات اجلغرافية، لدراسة وإدارة ومحاية املنطقة الساحلية ملدينة نواكشوط خصوصا، وموريتانيا عموما، 
تلك املنطقة، وذلك للتخفيف من حدة التأثريات الطبيعية واالستنزاف البشري املستمر لدعائم االستقرار البيئي ل

بشكل جيعلها تستجيب ملتطلبات دورها التنموي، وجيعلها يف مأمن من خمتلف التغريات املفاجئة اليت قد حتصل 
 بفعل التغريات املناخية العاملية.
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 : ملخص

ينة واملد البحري، تناولت الدراسة التطورات اليت شهدها الكثيب الرملي الساحلي لنواكشوط والذي يعترب احلاجز الطبيعي بني املد
حيث مت خالهلا تقييم التغريات اليت طرأت على ساحل املدينة، وجعلته أكثر هشاشة وأقل قدرة على مقاومة آاثر التغريات املناخية وذلك 

امل من خالل دراسة الكثيب الساحلي وقياس مستوى التدهور الذي شهده خالل العقود اخلمسة املاضية بفعل استنزاف رماله وأتثري عو 
(. حيث تبني أن MSS/MT/EMT/EMT+/OLI)األمريكية  Landsatالتغري املناخي، وذلك ابستخدام مرئيات أقمار 

هكتار من مساحته، مبعدل خسارة وصل إىل  238الكثيب الساحلي بني شاطئ الصيادين وميناء نواكشوط املستقل خسر ما يصل إىل 
 .هكتار/السنة 5.95

ة أن عرض الكثيب الساحلي قد تقلص يف مناطق عدة، خاصة يف املقطع بني منطقة الورف كما بينت املعطيات اإلحصائي
مرت جنوب  50الصناعية وميناء الصيد التقليدي، حيث عرفت عدة أجزاء من هذا املقطع تراجعا كبريا يف عرض الكثيب الرملي ألقل من 

 شاطئ الصيادين.
 ؛ االستشعار عن بعد؛ نظم املعلومات اجلغرافية؛ الشاطئ.قدم الكثيب الساحلي ؛نواكشوط الكلمات املفاتيح:

Abstract: 
The study dealt with the developments in the coastal sand dune of Nouakchott, which is the 

natural barrier between the city and the tide, during which the changes that occurred on the city’s coast 

were evaluated. These changes  have  made the city's coast more fragile and less able to resist the 

effects of climate changes as shown by studying the coastal dune and measuring the level of 

deterioration that it witnessed during the past five decades, due to the depletion of its sand and the 

influence of climate change, using the visuals of the US Landsat satellites (MSS / MT / EMT / EMT + / 

OLI). It was found that the coastal dune between the fishermen's beach and the independent port of 

Nouakchott lost up to 238 hectares of its area, with a loss rate of 5.95 hectares / year. 

The statistical data also showed that the width of the coastal dune has decreased in several areas, 

especially in the section between the Al-Wharf industrial area and the traditional fishing port, as several 

parts of this section witnessed a significant decline in the width of the sand dune to less than 50 meters 

south of the fishermen beach. 

Keywords: Nouakchott - coastal sand dune – remote sensing - GIS - coastal. 
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 مقدمة:
وغرافية الشريط الساحلي لنواكشوط تغريا كبريا بفعل مجلة من العوامل يف مقدمتها العامل تشهد طب

البشري، حيث عرفت الكثبان الرملية الواقعة هبذا الشريط تراجعا كبريا خالل العقود األخرية، بسبب استغالل 
ال إىل ميناء نواكشوط رماله، فضال عن كثافة األنشطة االقتصادية على طول الساحل من ترجيت فكانص مشا

أدى الرتكز الكبري لألنشطة االقتصادية واملنشآت الصناعية على الشريط الرملي إىل إحداث  املستقل جنواب، حيث
اختالالت بيئية ابلغة ابجملال الساحلي، فقد أفرزت هذه االختالالت حالة من اهلشاشة وعدم التوازن داخل 

اسي عن ظهور متركز قوي لألنشطة االقتصادية والسياحية ابجملال اجملال، هذه االختالالت انجتة بشكل أس
الساحلي، فضال عن أتثري عوامل طبيعية كالتعرية الرحيية والعواصف البحرية اليت عرفها الساحل وخلفت فتحات 

 عدة خاصة يف املقطع الواقع بني شاطئ الصيادين مشاال حىت منطقة الورف جنواب.
راسة اجملال الساحلي لنواكشوط، لتقييم مستوى اخلطر الذي يشكله زايدة ومن هذا املنطلق اخرتان د

منسوب البحر على املدينة يف ظل هشاشة الشريط الساحل بعد التحوالت اليت عرفها خاصة بعد إنشاء ميناء 
تني ، وسنستخدم يف الدراسة تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية كآلي1986نواكشوط املستقل 

أصبحتا من أهم وسائل رصد ومتابعة األخطار البيئية، وحتديد مدى وخطورة تطورها، فضال عن إمكانية 
 ا يف إعداد التوقعات املستقبلية لتطور هذه األخطار.ممساعدهت

 وسنتناول املوضوع من خالل دراسة احملاور التالية:
 منهجية توظيف املرئيات الفضائية يف استخراج البياانت -
 امل املسامهة يف هشاشة الشريط الرمليالعو  -
 مراحل ومالمح تطور الكثيب الرملي لساحل نواكشوط -

 منهجية توظيف املرئيات الفضائية يف استخراج البياانت: .1
حلساب التغري الذي حصل يف الكثيب الرملي الساحلي مت استخدام سلسلة مرئيات أقمار صناعية من 

سنة، مما  48يف سلسلة أقماره الصناعية الذي ميتد ألكثر من أرش Landsat، حيث يتيح 2019إىل  1979
 جيعل مرئياته مهمة يف مراقبة التغيريات الكربى اليت حتصل يف النظم البيئية.

ولتحديد مستوى التغري احلاصل يف مساحة الكثيب الرملي، قمنا بعملية تصنيف موجه 
(classification superviseeللمرئيات املستخدمة يف ال ) دراسة، لغرض استخراج التغريات اليت حصلت

(. حيث تعمل تقنية التصنيف على مجع القيم 2019 – 1979يف الكثيب على مدى الفرتة الزمنية املدروسة )
 املتشاهبة يف قيمة واحدة أو فئة واحدة وهي املعلم املراد اجياده.
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 خصائص على املختلفة اعتمادا املعا، اطأمن تظهرها اليت الرقمية البياانت دراسة على املرئية تصنيف يقوم
 هو الطيفي النمط ألن التصنيف عملية األطياف يف متعددة بياانت استخدام ويتم وانبعااثهتا، الطيفية انعكاساهتا

 املرئيات بياانت حتويل يف املتبعة األساليب أفضل من هذه التقنية وتعترب (Pixel)خلية  كل تصنيف حيدد الذي
( يف جمموعة تعرف ابملصفوفة Pixelحيث تتمثل هذه العملية يف وضع العناصر األساسية ) .معلومات إىل

 جتانسها حسبالطيفية، اعتمادا على خصائصها االنعكاسية، من أجل التعرف على ما متثله من أهداف أرضية، 
 اجملموعات.  متثلها تلك اليت األرض غطاءات وأصناف املعا،، حتديد بعد ذلك ليتم ومتاثلها الطيفي،

 هذه مثل إنتاج يف الدقة فإن األرض، كذلك غطاءات خرائط إعداد يف أمهية التصنيف تتضح هنا من
إجراء  يف رئيسيان أسلوابن وهناك الدراسة، مرئية تصنيف عملية دقة مدى على أساس تعتمد بشكل اخلرائط
 مها: التصنيف عملية

 Classification Superviséeاملوجه  التصنيف -
 Classification Non Superviséeاملوجه  غري تصنيفال -

 Classification Superviséeالتصنيف املوجه  .أ
التصنيف املوجه هو عملية يتم توجيه الربانمج املستخدم من خالهلا لعملية تصنيف املرئية، على أساس 

من البياانت املعربة عن اإلحصائيات الداخلية للصورة، كما يف التصنيف غري املوجه ولكن على أساس جمموعة 
فئات التصنيف واليت تعرف بعينات التدريب، يتم إدخاهلا للربانمج وميكنه من خالهلا التعرف على تقسيمة الفئات 

 داخل املرئية.
 املرئية داخل املتجانسة العينات من جمموعات عن عبارة صغرية مواقع اختبار على األسلوب هذا يعتمد

وهي يف ابطنها  الدراسة، منطقة يف األرض غطاء أمناط خمتلف متثل حبيث الدراسة، قولوح اخلرائط على ابالعتماد
 مث ، (1)الشكل  يف موضح هو كما الرقمية للمرئية البياانت على اعتمادا طيفيا املتشاهبة املناطق عملية حتديد

 الطيفية. يةالناح من هلا األرض األقرب غطاء منط يف املرئية معطيات جمموعة يف خلية كل توضع
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 (: طريقة عمل التصنيف املوجه1الشكل )

 
 /https ://www.rncan.gc.caاملصدر: 

 Méthode de classificationالطريقة املستخدمة يف التنصيف   .ب
لكثيب الساحلي لنواكشوط مت االعتماد يف علمية تصنيف املرئيات املستخدمة يف دراسة التغري وآتكل ا

 أساليب كإحدى(Maximum Likelihood Classifier) األعظمية  غوس احتمالية على طريقة
 هذا يف اخلالاي تصنيف إىل دقة ذلك يف السبب ،ويعود Classification Superviséeاملوجه  التصنيف
 ابالعتماد احتمالية األكثر صنفال يف كل خلية وضع يتم إذ املوجه، التصنيف أساليب من غريه عن األسلوب

 اخلالاي. هذه انعكاس قيم على
مت اقتطاع املرئيات على جمال الساحل وحتديد عدد الفئات املوجود ابجملال املقتطع من الصورة، حيث وصل 

(، وهي الفئات اليت مت بناء عليها إنشاء ملف 1فئات )أمناط الغطاء األرضي( كما هو مبني يف اجلدول ) 5إىل 
 بصمة الطيفية الذي مت على أساسه العمل على تصنيف املرئيات الفضائية املستخدمة يف الدراسة.ال

 
 
 
 
 
 
 

https://www.rncan.gc.ca/
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 (: أمناط غطاء األرض املستعملة يف الدراسة1اجلدول)
 غطاء أرضي الرقم
 كثيب رملي ساحلي 1
 آفطوط الساحلي 2
 عمران 3
 مياه 4
 سباخ 7

 (: عينات التوجيه1صورة )

 Post-traitementة ما بعد التصنيف ج.  معاجل
 Filtre majoritaireتنعيم الصورة املصنفة   -

 ويعود أخرى، لصفوف اتبعة خبالاي املتطرفة، واختالطها اخلالاي بعض املرئية تصنيف عملية نتيجة تظهر
 الصعب ومن ة،صغري  الدراسة حقول وأن السيما املرئية، األرض داخل غطاء أمناط بني الطيفي ذلك إىل التداخل

 مت اختيار ذلك أجل من وتفسريها، املرئية قراءة على القدرة تقليل إىل بدوره يؤدي وهذا ما  .بينها احلدود متييز
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 يؤثر أن دون العملية هذه من اهلدف حتقيق خالهلا من اليت ميكن(Filtre majoritaire) تنعيم الصورة  تقنية
 . البياانت دقة ذلك على
 مجع إمكانية ملعرفة وذلك ( خالاي،8 – 4من ) يصل ملدى اجملاورة اخلالاي بتحديد غربلةال عملية وتقوم 

 اليت القيمة من أقل مجعت اليت الطبقة يف اخلالاي عدد وإذا كان نفسها، الطبقة يف اجملاورة اخلالاي مع املتطرفة اخللية
 وتثبيتها مبجموعة خلية كل حتليل يتم غربلة. وبذلكال آلية ابستعمال الطبقة املصنفة من غري اخلالاي تزال إدخاهلا مت

ما جيعل البياانت أكثر انتظاما ( 2يف )الشكل  موضح هو كما املبعثرة املنفردة اخلالاي وإزالة هلا، اجملاورة اخلالاي
 وأقل من حيث وجود اخلالاي الشاذة.

 Filtre majoritaire  (: مبدأ عمل أداة 2الشكل )

 
-https ://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/tools/spatial-analystاملصدر: 

toolbox/majority-filter.htm 
 Nettoyage de Limiteتنعيم احلواف  -

د واحلواف املتعرجة بني اخلالاي للصورة املصنفة، مما جيعل اخلالاي اجملاورة تعمل هذه األداة على تنعيم احلدو 
 واليت هلا نفس القيم متصلة وهو ما يزيد من التماسك املكاين للصورة املصنفة.

 
 
 
 
 

https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/majority-filter.htm
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/majority-filter.htm
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 Nettoyage de Limite(: مبدأ عمل أداة 3الشكل )

 
-https ://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/tools/spatial-analystاملصدر: 

toolbox/majority-filter.htm 
 Extraction de données د. طريقة استخراج البياانت 

الرملي الساحلي لنواكشوط من خالل أداة  بعد إجراء عملية التصنيف مت اختيار الفئة اليت متثل الكثيب
con  بصندوق األدواتArcToolbox  يف برانمجArcGis بعدها مت حتويل البياانت املصنفة للمرئيات .

( وذلك هبدف استخراج املعطيات fishier de formeالفضائية للفرتة املدروسة إىل الصيغة الشعاعية )
التعرف على مساحة الكثيب للمنقطة املدروسة الواقعة بني ميناء اإلحصائية املساحية لكل مرئية على حدة و 

 مرت.  150كلم و  12الصيد التقليدي وميناء نواكشوط املستقل على طول مسافة بلغت 
مت اقتطاع األجزاء اليت ظهرت يف التنصيف وتقع شرق الطريق الرابط بني ميناء نواكشوط  2019يف مرئية 

ي، ألن تلك املناطق عبارة عن سباخ ملحية وظهورها انتج عن خطأ يف عملية املستقل وميناء الصيد التقليد
التنصيف بسبب تشابه االنعكاس الطيفي بني لون هذه السباخ والرمال الساحلية خاصة تلك القريبة من الساحل. 

شة ، ويرجع سبب ظهور هذه السباخ إىل صعود الفر 22/07/2020ومت استبعادها بعد التحقق امليداين يوم 
الباطنية ملنطقة نواكشوط خاصة املناطق املنخفضة كما هو احلال ابلنسبة للمنطقة املعنية، اليت تقع ضمن منخفض 

 آفطوط الساحلي.
 
 
 
 

https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/majority-filter.htm
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/majority-filter.htm


افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

474 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 (: مراحل عملية التصنيف واملعاجلة واستخراج البياانت2مقاطع )

 
 2019املصدر: مرئية الندسات 

 العوامل املسامهة يف هشاشة الشريط الرملي .2
 مل طبيعية:عوا .أ

يتكون الشريط الساحلي من كثبان رملية بيضاء قليلة النبااتت وهو ما جيعله عرضة للتعرية )حممد األمني 
وتتخلله مناطق ضعف تتمثل يف فتحات أو مناطق تراجع حادة يف عرض الكثيب يصاحبها ( 2015وسليمان، 

 ضعف يف االرتفاع.
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د العايل دور يف إضعاف الكثيب الرملي الساحلي، من انحية أخرى كان للعواصف القوية وموجات امل
إىل إحداث فتحة كبرية يف الكثيب الرملي جنوب ميناء  1987فرباير سنة  25حيث أحدثت عاصفة قوية يف 

 FAYE 2010, OULD ELمرتا ) 20الصداقة، يصل عرض كل واحدة منها 
MOUSTAPHA et al., 2005.)  مدفوعة بعاصفة  ، اجتازت مياه البحر،1992أغسطس ويف

عنيفة، منطقة ضعف يف الكثيب الرملي سببها االستنزاف املفرط للرمال مشال فندق األمحدى ما تسبب يف 
وقد لوحظ تواتر ظاهرة العواصف البحرية يف السنوات  (.FAYE 2010مرتا ) 50إحداث فتحة كبرية بعرض 

 (.2الالحقة )الصورة 
 1997اطئ الصيادين : أتثري عاصفة قوية على منشأة ش2الصورة 

 
 2003املصدر: وزارة البيئة 

 عوامل بشرية:   .ب
على مدى عقود من الزمن تعرضت رمال الكثبان الرملية لساحل نواكشوط الستغالل كبري، حيث عرف 
عقدي الثمانينات والتسعينات أوج ازدهار ورواج جتارة الرمال بفعل النمو الدميوغرايف السريع الذي شهدته املدينة، 

لذي صاحبه توسع وحركة عمرانية كبرية، حيث قدر االستخراج اليومي لرمال الكثيب الساحلي الواقع بني ميناء وا
أخرى أنه ما  دراسات(. وبينت 2013)ولد أمحد،  3م 6إىل  5شاحنة أي حوايل  50الصيادين والورف حبوايل 

غري قانوين من طرف شركات  مليون طن من الرمال مت استخراجها بشكل 2.7أكثر من  1992و 1975بني 
 (.2013طن يوميا )ولد أمحد،  210البناء، أي حوايل 
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وقد أدى هذا االستغالل اجملحف إىل ظهور فتحات بعدة أماكن كما حدث يف اجلزء الواقع بني ميناء 
. ليتحول استغالل 1992الصيادين وفندق األمحدي، وهو ما أدى إىل منع استغالل رمال هذه املنطقة سنة 

حيث اختذت السلطات قرارا مبنع  1999لرمال إىل الكثيب الواقع مشال ترجيت فكانص والذي استمر حىت سنة ا
من مدونة البيئة  44(. ويف هدا الصدد نصت املادة 2013استغالل الرمال الشاطئية بشكل هنائي )منت بيده، 

ابلبيئة يف ضواحي الورشات وال حيدث على أن استغالل املقالع جيب أن يتم بشكل الئق؛ حبيث ال يلحق الضرر 
أو يفاقم ظواهر االحنراف، وأن ميكن من إعادة املواقع اليت احتضنت الورشات إىل حالتها األصلية ويلزم مستغل 

 (.2000املقلع أو املعدن إبعادته إىل حالته األصلية )القانون اإلطار للبيئة، 
 (: توطني مقالع الرمال الساحلية القدمية1خريطة )

 
 2011املصدر: أطلس نواكشوط 
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وقد تركز استنزاف الرمال يف املقطع الساحلي للكثيب الرملي الواقع مشال ترجيت فكانص )اخلريطة 
مرت. فقد بلغ عدد  350(، حيث قوة الكثيب الرملي الذي يصل عرضه يف هذا اجلزء إىل أكثر من 3.2

عدد املقالع يف املقطع الواقع بني مرفأ نواكشوط مقلع، بينما وصل  27املقالع مشال شاطئ الصيادين إىل 
 (.         3.2مقالع )اخلريطة  7وشاطئ الصيادين إىل 

 : مقالع الرمال الشاطئية5و 4و 3الصور 

 (1990، وزارة البيئة 2013، منت بيدة ADU 2003، 2012املصدر: )ولد أمحد 
 

(3) الصورة  

 (5) الصورة (4) الصورة
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صور فإن حجم االستنزاف كان كبريا لدرجة أن كثيبا كامال بعرض مئات كما هو واضح من خالل ال
هذه العملية اليت استمرت على مدى عقود من الزمن واستهدفت الشريط  األمتار وعلو كبري ميكن أن ينقل يف

 مرت. 350الرملي كان عرضه يتجاوز 
 مراحل ومالمح تطور الكثيب الرملي لساحل نواكشوط.3

 Période de 1988 – 1979أ.  الفرتة من 
اتسمت هذه املرحلة بشبه استقرار للكثيب الرملي وذلك بفعل ضعف تركز األنشطة االقتصادية 

كلم بني ميناء الصيد  12والرتفيهية الساحلية، حيث بلغت مساحة املنطقة املدروسة منه وهي املنطقة املمتدة 
، 1988هكتار سنة  663ما بلغت بين 1979هكتار سنة  666التقليدي وميناء نواكشوط املستقل 

هكتار سنواي، وهو معدل ضئيل جدا. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن أتثري  0.3مبعدل خسارة سنوي بلغ 
 التدخل البشري يف منطقة الشاطئ جد ضعيف يف تلك الفرتة. 

 1988(: وضعية الكثيب 4)اخلريطة                                                1979(: وضعية الكثيب 3اخلريطة)

 1988و Landsat/MSS &TM  1979املصدر: مرئيات 
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  2019Période de – 1998ب . الفرتة من 
خالل هذه الفرتة شهد الكثيب الرملي آتكل كبري، خاصة يف املنطقة الواقعة بني ميناء الصيد التقليدي 

 50إىل أقل من  1979مرت سنة  337ومنطقة الورف، حيث تقلص عرض الكثيب الرملي يف بعض املقاطع من 
 . (3.7)اخلريطة ، ومشال فندق األمحدي Acccوسط مشروع ابملقطع الواقع بوذلك  2019مرت سنة 

 2019(: وضعية الكثيب 6اخلريطة )                          1998(: وضعية الكثيب    5اخلريطة )           

 
 2019و Landsat/ETM+ &OLI  1998ئييت املصدر: مر 



افية واالستشعار عن بعد في الدراسات املجالية  تتوظيف نظم املعلوما  الجغر

  

  

480 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

هكتار، بينما وصلت  375ما يصل إىل  1998وقد بلغت مساحة املنطقة املدروسة من الكثيب سنة 
ويعود سبب هذه هكتار/سنة،  2.5مبعدل زايدة سنوية وصل إىل هكتار،  428إىل  2019مساحته سنة 

ة الواقعة بني الورف وميناء الصداقة منذ بناء حاجز امليناء سنة الزايدة إىل عملية التوضع الرسايب اليت شهدهتا املنطق
مرت/سنة. حيث كان من  23.1، حيث وصل معدل الزايدة السنوية يف بعض أجزاء هذا املقطع إىل 1983

الصعب الفصل طيفيا بني الكثيب األصلي والرمال املرسبة خاصة تلك القدمية منها اليت يتشابه انعكاسها الطيفي 
د كبري مع انعكاس رمال الشريط الرملي القدمي، وذلك بسبب عوامل من بينها العوامل الطبيعية اليت عملت إىل ح

على خلط الرمال املرسبة برمال الكثيب األصلي ما يعطيها لوان قريبا من لونه يعصب متييزه من خالل املرئيات 
اليت مت منها استخراج مساحة  للمرئيةل ابلنسبة أو املتوسطة كما هو احلاالفضائية ذات الدقة املكانية الضعيفة 

 مرت. 15، واليت وصلت دقتها املكانية بعد عملية التحسني إىل 2019الكثيب سنة 
 2019Période de – 1979ج.  خالصة الفرتة 

تغطي هذه الفرتة كامل الزمن الذي مت من خالله دراسة وقياس التغري الذي حصل يف الكثيب الرملي 
، وقد 2019حىت  1979سنة ابتداء من سنة  40دينة نواكشوط، وهي فرتة ممتدة على مدى الساحلي مل

مكنت الدراسة من احلصول على معطيات إحصائية بينت مستوى التدهور الكبري الذي شهده الكثيب وتقلص 
حيث  مساحته وعرضه يف مناطق عدة خاصة يف املقطع بني منطقة الورف الصناعية وميناء الصيد التقليدي،

 مرت. 50عرفت عدة أجزاء من هذا املقطع تراجعا كبريا يف عرض الكثيب الرملي ألقل من 
أما يف املقطع الواقع بني الورف وميناء نواكشوط املستقل فقد كان األمر خمتلفا، حيث أدت عملية 

ال يشكل إضافة ذات الرتسيب إىل زايدة يف عرض الكثيب الرملي، إال أن مسك طبقة الرمال املرسبة يظل ضعيفا و 
 قيمة كبرية للكثيب الساحلي بفعل ضعف مسكه واحتمالية تعرضه للتعرية بسبب خلوه من النبااتت. 
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 2019 – 1979(: مساحات الكثيب الرملي بني 4الشكل )

 
 

( مستوى التغري الذي حصل يف مساحة الكثيب خالل العقود األربعة املاضية حيث 4ويظهر الشكل )
، وهو ما يعين 2019هكتار سنة  428هكتار يف حني بلغت  666ما يصل إىل  1979مساحته سنة بلغت 

 هكتار/السنة. 5.95من مساحته، مبعدل خسارة  هكتار 238أن الكثيب فقد خالل هذه الفرتة 
حيث فقد  1998و 1979وكان أسرع معدل فقدان يف اجملال املدروس من الكثيب هو بني عامي 

 من إمجايل املساحية املفقودة.  %22هكتار من مساحته االمجالية، أي ما يصل إىل  291إىل الكثيب ما يصل 
 اخلامتة:

لقد بينت النتائج املتحصل عليها مستوى اهلشاشة والتدهور الكبريين الذي وصل إليهما الكثيب الرملي 
ل الفرتة املمتدة هكتار من مساحته خال 238خسر الكثيب الساحلي ما يصل إىل لساحل نواكشوط، حيث 

رغم الزايدة السنوية اليت يشهدها قدم الكثيب املوازي للشاطئ واليت تصل يف املتوسط إىل  2019إىل  1979
 م/سنة، وهو ما يعين أن معدل آتكل الكثيب الرملي الساحلي كبري جدا. 15.78

خاصة يف املقطع كما بينت املعطيات اإلحصائية أن عرض الكثيب الساحلي قد تقلص يف مناطق عدة 
بني منطقة الورف الصناعية وميناء الصيد التقليدي، حيث عرفت عدة أجزاء من هذا املقطع تراجعا كبريا يف عرض 

 مرت. 50الكثيب الرملي ألقل من 
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عوامل طبيعية وبشرية، إال أن  يعود مستوى التدهور الكبري الذي شهده الكثيب الساحلي لنواكشوط إىل
ي املتمثل يف االنتشار الكبري ملنشآت البىن التحتية الشاطئية مبنطقيت شاطئ الصيادين، ومنطقة أتثري العامل البشر 

 الورف الصناعية يظل هو أكرب هتديد يواجه الكثيب الساحلي لنواكشوط.
تعكس هذه املعطيات مستوى التهديد احلقيقي الذي يشكله آتكل الكثيب الرملي على نواكشوط، حيث 

تراجع الكثيب الساحلي بسرعتها احلالية سيؤدي إىل اختفائه كليا، كما حدث جنوب ميناء  أن استمرار وترية
نواكشوط املستقل بفعل قوة التعرية املائية، وهو ما قد سيجعل حوض منخفض آفطوط الساحلي امتدادا ملياه 

ضمن مناطق واطئة من  األطلنيت خالل السنوات القادمة، مما سينتج غمر ملساحات كبرية من أحياء املدينة تقع
 هذا املنخفض.

 :املراجع 

  حبث ماسرت، إشراف األستاذ:  األخطار البيئية اليت هتدد منطقة نواكشوط: 2013 –آمنة بنت الشيخ ولد بيده ،
 كمال إبراهيم صيدم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة نواكشوط.

  حبث ماسرت، إرسابية وخماطر غمر املدينة-مية املورفوساحل نواكشوط؛ الدينا: 2012 –الشيخ )ابي( ولد أمحد ،
 صفحة. 272)إشراف: عبد اللطيف حيمد(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلديدة، جامعية شعيب الدكايل، 

  املتعلق ابلقانون اإلطار للبيئة. 2000يوليو  26صادر بتاريخ  45-2000قانون رقم 

 حالة مدينة نواكشوط  –التغريات املناخية وأثرها على السواحل املوريتانية مدون، حممد األمني حممد حممود وسليمان حا
، مداخلة مشرتكة يف املؤمتر الدويل: السواحل املغربية؛ التغريات املناخية واسرتاتيجيات التدبري، كلية اآلداب والعلوم –

 .2015أكتوبر  29و 28اإلنسانية مراكش )املغرب(، 

 71، جمموعة نواكشوط احلضرية، لس نواكشوط؛ البىن التحتية واخلدمات احلضريةأط: 2011 –مؤلف مجاعي 
 صفحة.

  ADU. 2003 a. Schéma directeur d'aménagement urbain de Nouakchott, Ministère de 

l'Équipement et desTransports, Direction des Bâtiments, de l'Habitat et de l'Urbanisme. 

Urbanplan, RIM, p75, 2003 a. 

 FAYE, Ibrahima Birame Ndébane. 2010. Dynamique du trait de côte sur les littoraux 

sableux de la Mauritanie à la Guinée-Bissau (Afrique de l’Ouest) : Approches regionale 
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et locale par Photo-Interpretation, Traitement d’Images et Analyse de Cartes Anciennes 

Thèse doctorat, Univ de Bretagne Occidentale. 2010. 

 Faye, Ibrahima B. Nd., et al. 2008. Évolution du trait de côte à Nouakchott (Mauritanie) 

de 1954 à 2005 par photo-interprétation. Norois, 2008. 

 Ould El Moustapha, (A.). 2000. Influence d'un ouvrage portuaire sur l'équilibre d'un 

littoral soumis à un fort sédimentaire. Exemple du port de Nouakchott (Mauritanie). caen, 

thèse de doctorat d'université, Université de Caen/basse Normandie. 2000, p. 55. 

 

 http://www.earthexplorer.usgs.org 

 https://www.rncan.gc.ca/ 

 10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/majority-filter.htm 

 arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/majority-filter.htm 

 https://www.openstreetmap.org/ 
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Résumé : 

Les applications SIG exploitent les outils de cartographie numérique 

interactive pour répondre de façon précise aux besoins spécifiques en termes 

d’exploitation des données et d’organisation fonctionnelle dans différents 

domaines (géomarketing, logistique, administration, environnement,…), et plus 

particulièrement, l'aménagement et la gestion du territoire. Et ce, dans le but de 

gérer des données géographiques, avec l’optimum de traitement, de stockage, de 

consultation, ainsi que de manipulation des objets représentés sur des cartes et des 

plans. C’est également un grand outil de prévision et d’anticipation, s’appuyant 

sur une solution Intra/internet sécurisé pour son déploiement et son exploitation. 

Les mots clés : système d'information géographique ; l'aménagement du 

territoire ; planification ; développement. 

 :ملخص
تستخدم تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية أدوات لرسم اخلرائط الرقمية التفاعلية، وذلك لإلجابة بدقة على حاجات حمددة 

دمات اللوجيستيكية، اإلدارة، من حيث استغالل البياانت وفق تنظيم وظيفي للمعطيات يف جماالت خمتلفة )التسويق اجلغرايف، اخل
البيئة...(، وبشكل أدق هتيئة وتدبري الرتاب، وذلك هبدف إدارة البياانت اجلغرافية، مع املعاجلة والتخزين، مع إمكانية اإلضافة 

نت لنشرها والتحويل يف اخلرائط والتصاميم، وذلك وفق نظرة توقعية واستشرافية، جتعل املعطيات يف قالب حممي، ابستخدام األنرت 
 .واستغالهلا

 .املعلومات اجلغرافية؛ التهيئة؛ إعداد الرتاب؛ التخطيط؛ التنمية نظم الكلمات املفاتيح:
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I. INTRODUCTION   

Dès le 19ème siècle, la spatialisation de données a été utilisée pour 

permettre une meilleure description ainsi qu’une analyse plus approfondie d’un 

phénomène donné. Cette approche qui a évolué via le développement de nouvelles 

techniques de dessins et de cartographie combinée à partir du milieu du 20ème 

siècle au développement d’un outil informatique permettant de stocker, analyser 

et manipuler les données a permis d’aboutir au puissant outil qu’est le Système 

d’Information Géographique (SIG). 

Ainsi, l’évolution rapide et continue que connaît, depuis trois décennies, la 

technologie relative à la saisie, au traitement et à la modélisation des données 

géographiques et alphanumériques a favorisé le développement d’outils de 

production et d’exploitation entièrement numériques permettant la mise en place 

d’analyse spatiale multi-sources et multimédias. 

Rapporté au domaine de l’aménagement du territoire, ce système constitue 

un important outil d’observation des territoires et d’analyse spatiale car il permet 

aussi bien de combiner les informations géographiques et statistiques que de 

cartographier et de quantifier les dynamiques territoriales.  

En effet, dans un contexte marqué par des évolutions socio-économiques 

rapides, des défis de durabilité et de résilience des territoires et des enjeux en 

termes de compétitivité et attractivité, le potentiel des SIG en matière d’aide à la 

décision, notamment dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et du 

développement des territoires est ainsi indéniable. Dans un environnement marqué 

par la production de volumes considérables de données numériques de plus en 

plus fiables et accessibles, ce système peut ainsi permettre une gestion rationnelle 

et optimale des territoires grâce à la mise en relation entre bases des données 

alphanumériques et géographiques et supports cartographiques numériques via 

des outils informatiques permettant de manipuler, de gérer et d’analyser les 

données selon de multiples critères et indicateurs. 

Toutefois, le potentiel des SIG en matière d’aide à la décision, notamment 

dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et du développement des 

territoires, reste sous-exploité. 

Dans ce contexte général, notre article, va se focaliser sur la démonstration 

de l’utilité du développement SIG et son apport dans les domaines de la 

planification et gestion urbaine comme étant l’un des supports de l’aménagement 

des territoires. 

Notre intervention vient également inviter les divers intervenants 

(concepteurs, analystes, décideurs, etc) à mener une réflexion autour des questions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_(informatique)
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suivantes : Comment la pratique de la planification et gestion urbaine peut tirer 

profit des avancées en matière de développement SIG ? Quelles sont les 

utilisations et applications possibles du développement en SIG dans ce domaine ? 

Les objectifs et la signification de recherche 

Cette intervention est basée sur le statut de l’utilisation des applications en 

Système d’information Géographique dans l’aménagement et la gestion du 

territoire, pour impliquer les méthodes et la stratégie de l’utilisation du SIG dans 

l’aménagement et la gestion du territoire. 

La méthodologie de recherche 

Etudier l’histoire du développement du SIG, la théorie de l’aménagement et 

la gestion du territoire, les bibliographies sur l’utilisation des applications SIG 

dans l’aménagement et la gestion du territoire, et analyser le potentiel du 

développement en système d’information géographique, le rôle de développement 

en SIG pour l’aménagement et la gestion du territoire. Le but est d’explorer 

comment utiliser les applications SIG plus efficace dans l’aménagement et la 

gestion du territoire.  

On a collecté les documents afférents au développement du SIG et à 

l’aménagement et la gestion du territoire ; ce sont les revues ; les documents de 

conférences ; les règlementations gouvernementales ; les résultats de la recherche 

théorique et technique ; les informations qui sont publiées sur la plate-forme site 

internet etc. 

II. Présentation de la théorie aménagement de territories et planification 

urbaine sous-développement en système d'information géographique. 

1. Qu'est-ce que l’aménagement du territoire ? Quels sont les outils 

d’aménagement du territoire. 

Beaucoup de définitions de l'Aménagement du Territoire existent et elles 

varient souvent d'un pays à l'autre. Toutefois, nous allons retenir celle donnée par 

le « Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement,” (MERLIN.P, 2009, 

p111)qui définit l'aménagement du territoire comme étant « l'action et la pratique 

(plutôt que la science, la technique ou l'art) de disposer avec ordre, à travers 

l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les 

équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser, en prenant 

en compte les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire 

stratégiques. ». 

L’aménagement du territoire est ainsi une discipline qui vient traduire 

spatialement l'ensemble des actions à mener par l’Etat et le secteur privé (en ce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyens_de_communication
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qui concerne les missions que le service public lui confie) qui interviennent sur un 

territoire donné et en façonnent son paysage (infrastructures, zones industrielles, 

sites naturels à préserver, etc.) dans le cadre d’orientations stratégiques et 

prospectives 

Cette utilisation parcimonieuse de l'espace passe par la gestion de celui-ci. 

Plusieurs outils ont donc été développés en ce sens. L'aménagement de territoire 

est donc fixé par les documents suivants : 

● Documents d’orientation :  

o Les Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (SRAT) : Sont 

définis comme des déclinaisons des orientations du SNAT à l’échelle 

régionale.   

o Les programmes de développement : Ils visent à développer « La 

Planification Stratégique Participative » à l’échelle locale selon une 

démarche participative.  

o La Stratégie Nationale de Développement Rural (SNDR) : Cette stratégie 

vise à répondre à une série d’enjeux nationaux et d’ambitions prioritaires 

pour les territoires ruraux.  

o La Stratégie Nationale de Développement Urbain (SNDU) : Cette stratégie 

vise à assurer un développement urbain durable, avec pour finalité 

l'émergence d'une ville compétitive.  

o Les « projets de Territoire » : C’est une démarche nouvelle de 

développement qui consiste à faire émerger des projets à une échelle 

territoriale pertinente sur la base de deux principes fondamentaux : La 

vocation et L’identité.  

● Documents normatifs (ils ont une valeur réglementaire) :  

o Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) 

o Plans d'aménagement (PA) 

o Plan de développement (PDAR) 

Tous ces outils qui visent à aider les gestionnaires de l'espace à prendre les 

meilleures décisions possibles se basent sur une analyse territoriale pertinente, 

prospective et concertée.  Cette analyse passe nécessairement par des analyses de 

données spatiales dynamiques alliées à des statistiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
http://developpement-territorial.wallonie.be/PDS.html
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CC4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.intelliterwal.net%2FDocuments%2F2006-08-28_Intelliterwal_Outil-PCA-v3.pdf&ei=i8s1TJ-WJMG6OODO4MME&usg=AFQjCNGB3qDkFrf91BgbpwDGc8B6RkPDug&sig2=fbwXajPmuuPHo6R2Vj9qtg
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Enfin, souvent les résultats sont obtenus à l'aide d'une solution SIG. La 

présentation des résultats sous forme de cartes justifie également pleinement la 

maîtrise de la cartographie thématique. 

2. Développement en système d'information géographique 

La technologie de développement en systèmes d’information géographique 

(S.I.G) tendent à se développer dans différents domaines (géomarketing, 

logistique, administration, environnement,…) et plus particulièrement au sein de 

tout organisme en relation avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Le 

développement en systèmes d’information géographique (S.I.G) offrent 

l’optimum de traiter et de stocker ces données, consulter et manipuler des objets 

représentés sur des cartes et des plans (plan cadastral, plan d’aménagement, plan 

de zonage, plan de développement, réseau d'assainissement, réseau d'eau, 

démographie  …etc.), C’est également un grand outil de prévision et 

d’anticipation.  

Les solutions en systèmes d’information géographique (S.I.G) peuvent 

contribuer à l’amélioration du service aux usagers en réduisant les délais d’étude, 

de prise de décision et d’obtention des documents.  

On distingue trois périodes principales dans l’évolution des SIG d'après 

(Maguire, 1991): 

 Fin des années 1950 – milieu des années 1970 : début de 

l’informatique, premières cartographies automatiques 

 Milieu des années 1970 - début des années 1980 : diffusion des outils 

de cartographie automatique/SIG dans les organismes d’État (armée, 

cadastre, services topographiques …) 

 Depuis les années 1980 : croissance du marché des logiciels SIG, 

développements des applications SIG, mise en réseau (bases de données 

distribuées, avec depuis les années 1990, des applications SIG sur 

Internet) et une banalisation de l’usage de l’information géographique 

(cartographie sur Internet, calcul d’itinéraires routiers, utilisation 

d’outils embarqués liés au GPS...), apparition de « logiciels libres » ou 

d’outils dédiés aux pratiques coopératives … 

 

 

 

 

http://www.ilgu.org/gis/illustration/assainissemnt.htm
http://www.ilgu.org/gis/illustration/reseauhydro.htm
http://www.ilgu.org/gis/illustration/demographie.htm
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III. Développement en système d'information géographique et son rôle 

dans la planification et la gestion urbaine 

1. La solution SIG appliquée à la planification et à la gestion urbaine 

dans le contexte local 

Le SIG est un outil comprenant une base de données sur les atouts, les 

potentialités, les richesses...etc, d'un territoire donné, ainsi cet outil permet une 

analyse prospective en vu d'une planification urbaine permettant l'évolution sur 

tous les domaines. Le SIG entant qu'outil dans la planification et gestion urbaine 

permet d'avoir une vision claire et nette dans l'analyse, la planification d'un 

territoire donné et ce entant qu'outil en amont. 

En aval et après l'établissement de la planification le développement en SIG 

permet la gestion et la manipulation dudit espace et ce en rectifiant certaines 

orientations de planification, corrigé et résoudre les défaillances résultantes de la 

pratique urbaine au quotidien et ce en temps réel. 

Le développement en SIG permet d'accompagner les investisseurs potentiels 

en mettant en valeur les atouts d'un secteur nommé (voie de communication, 

aéroport, fleuves, chemin de fer...), il peut aussi mettre en relief les potentialités 

d'un territoire relativement aux matières premières, les circuit commerciaux et 

plateformes d'exploitation possibles. Simplifiant par la même occasion les circuits 

et procédures de mise en œuvre des projets d'investissements que ce soit pour 

l'établissement des dossiers techniques, administratif, et procéduraux.  

L’application SIG s’appuyer sur une solution Intra/internet sécurisé pour 

son déploiement et son exploitation, son interface graphique est subdivisée en 

général en trois grands axes (Figure N°1 et N°2) :  

- le premier axe sera affiché dans la partie "supérieur-haut" contenant un 

ruban qui servira pour l’accès aux fonctionnalités et aux modules développés ; 

- Le second axe sera affiché dans la partie gauche de l’interface et il est 

constitué de deux onglets dont le premier sera dédié à l’affichage de la légende, et 

le dexième à l’affichage des interfaces développées ; 

- Le troisième axe lot, sera subdivisé en trois onglets, dont le premier sera 

dédié à l’affichage des données géographiques, le second pour la mise en page des 

cartes, et le dernier pour l’affichage des données attributaires des couches et des 

statistiques, rapports et tableaux de bords.  
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Figure N°1 : Interface de la solution SIG 

Axe N° 1 : Ruban contenant les boutons d’accès aux fonctionnalités 

Axe N° 2 :  

Légende Fonctionnalité 

 

 

Axe N° 3 :  

Vue 

Géographique 

Vue 

Impression 

Vue 

tabulaire 

 

 

Figure N°2: Exemple d'un interface de l'application SIG 

Cas d'un plan d'aménagement de Meknes 

 

La solution SIG exploite les outils de cartographie numérique interactive, et 

répond de façon précise aux besoins spécifiques d’une problématique locale 

étudiée en termes d’exploitation des données et d’organisation fonctionnelle, elle 

permet de : 



Utilisation des Systèmes d’Information Géographique et de la Télédétection dans les études spatiales 

 

  

491 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

-  Stocker et mettre à jour et faciliter la consultation instantanée des données 

(ajout, modification, recherche multicritère, supression, réaliser des 

statistiques...etc) des différentes informations relatives à un document 

d’urbanisme (Figure N°3) ; 

- Suivi et interrogation des données pour répondre à des besoins particuliers 

(dans le cadre d’un plan d’aménagement par exemple);  

- Identifier toutes les informations et caractéristiques des couches : 

(Equipements, Zonings, Places, Espaces verts, Parkings, Voirie…etc); 

- Maîtriser l’information possédée et acquise ; 

- Accéder et retrouver rapidement l’information recherchée ; 

- Réaliser des analyses et des requêtes spatiales et répondre à des 

interrogations, des recherches et des identifications spatiales ; 

- Réaliser des statistiques tabulaires, graphiques et géographiques répondant 

à des critères et requêtes standard ou personnalisées,  

- générer des cartes thématiques. 

Figure N°3: Exemple d'un interface de l'ajout d'une zone Villa dans un plan 

d'aménagement 

 

Ainsi, la solution SIG appliquée en intranet nous permet de mettre en 

valeur, la facilité et la rapidité d'accéder à l'information et de l'exploiter. 

2. La solution SIG appliquée à la planification et à la gestion urbaine 

dans le contexte Internet 
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La réalisation de cartes dynamiques sur Internet est séduisante lorsqu’on 

souhaite diffuser de l’information géographique. Souvent utilisée dans la 

localisation des lieux par leurs adresses, dans le calcul d’itinéraires ou pour le 

géomarketing, son utilisation est croissante et s'élargit vers de nouveaux secteurs. 

Issu de l’informatique appliquée à la géographie, cet outil se place à la croisée de 

techniques alliant la gestion de données relationnelles, la représentation et 

l’analyse spatiale, la programmation en langage de script. 

Le serveur cartographique est le guichet automatique auquel l’utilisateur fait 

appel pour afficher des cartes sur son poste informatique. Par le protocole de 

communication Internet, TCP/IP, des ordinateurs branchés en réseau peuvent 

échanger de l’information via un navigateur Web ou transférer des fichiers grâce 

au protocole FTP. L’architecture est de type client/serveur, c'est-à-dire qu’un 

ordinateur dit serveur répond aux requêtes d’une série d’ordinateurs dits clients. 

L’utilisateur, à partir de son terminal effectue des requêtes pour demander 

l’affichage d’une carte spécifique ; le serveur cartographique interprète cette 

requête et renvoie la carte sous la forme d’une image matricielle (png, jpg,…) ou 

vectorielle (svg, swf,…) (Figure N°4). 

Figure N°4 : Principe des échanges entre un ordinateur client et un serveur 

 

Parmi les utilisation des solutions SIG appliquées à l’aménagement du 

terrritoire via internet on trouve les géo-portail qui met à la portée des internautes 

les document de la planification urbaine de façon interactives (Figure N°5): 
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● Publication vers le grand public des documents d’urbanisme homologués en 

offrant aux usagers la possibilité d’éditer gratuitement et instantanément des 

notes de renseignement indicatives ; 

● Demande en ligne et instruction automatique des demandes des notes de 

renseignements urbanistiques officiellement délivrées par les agences 

urbaines (Figure N°6). ; 

● Suivi en temps réel de l’avancement de la couverture du territoire national 

par les documents de l’urbanisme ; 

● Calcul d’indicateurs globaux de l’activité urbanistique : Autorisations, 

infractions, dérogations, requêtes,…ect ; 

● Etablissement de benchmarks inter-régions ; 

● Recherches multicritères et spatiales trans-régionales ; 

● Unification effective des procédures gérant l’activité d’urbanisme à l’échelle 

nationale : Etudes urbanistiques, études thématiques, instruction des 

dossiers d’autorisation, contrôle infractions, …etc ; 

● Unification du référentiel de zonage à l’échelle nationale ; 

● Unification de la structure cartographique des documents d’urbanisme : 

Légendes, couches, attributs, … 

● Point de contact unique pour les investisseurs/entrepreneurs Marocains et 

étrangers en ce qui concerne l’information urbanistique. 
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Figure N°5 : Exemple d'un géo-portail de l'Agence Urbaine d'Agadir 

 

Enfin Le vieil adage « une meilleure information implique une meilleure 

décision » est vrai pour un SIG autant que pour tout autre système d'information. 

Un SIG n'est pas un système automatique de décision mais plutôt une série 

d'outils pour interroger, analyser et cartographier des données tout au long d'un 

processus de décision. Mais la qualité et la clarté des différents scénarios 

possibles produits avec l'aide du SIG contribuent à une meilleure concertation et 

une meilleure compréhension des enjeux dans un seul but : prendre la meilleure 

décision. 

Figure N°6: Exemple d'un interface de recherche et d'impression 

instantanément de la fiche urbanistique d'un terrain Via le Web sur un fond 

de carte de plan d'aménagement Agence Urbaine de Casablanca 

  

Ainsi le géo-portail permet à l'exploitant d'avoir un axé rapide, riche en 

information que se soit au niveau de la planification urbaine, qu'au niveau des 

données territoriales relatives aux différentes couches d'information. De ce fait il 

devient l'outil incontournable pour les investisseurs autant que pour les décideurs 

on leur simplifiant les prises de décisions. 
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IV. CONCLUSION  

La gestion et la planification urbaines constituent des enjeux importants 

pour un pays soucieux de son développement durable, en l’occurrence le Maroc. 

Les instances en charge de ces missions demeurent confrontées à des problèmes 

liés à l’augmentation du volume de données à gérer, à son actualisation, à 

l’incohérence, spécialement en ce qui concerne les données géographiques, aux 

difficultés de partage et d’accès simultanés aux données, aux pertes de temps dues 

parfois à des traitements manuels, à l’archivage et la mise à l’échelle, etc. Cela 

nécessite l’utilisation de moyens modernes de gestion du territoire tels que les 

développements en SIG, qui permettent de faciliter le travail traditionnel. Le 

recours aux développements SIG devrait constituer un gain considérable en 

termes de temps. La planification et gestion urbaine sont des processus complexes 

qui nécessitent une base d’informations conséquente et une grande coordination 

entre les différents acteurs (notamment agences urbaines, préfectures, wilayas, et 

municipalités...etc) de l’espace urbain. Pour cette raison, les outils classiques de 

l’aménagement n’ont pas l’efficacité souhaitée. Des instruments comme les 

développements SIG augmentent fortement les phénomènes du management 

urbain. La réussite du projet de développement SIG pourra se mesurer par la 

volonté des acteurs du territoire de travailler ensemble pour un projet de territoire 

partagé sur des thématiques communes. En outre, l’échange et le partage des 

données permettra de mieux les qualifier, d’éviter les redondances et, finalement, 

de gagner en efficience par la mutualisation des efforts. 

V. Liste bibliographique :  

 ADIDI A, (2011), De l’aménagement du territoire au développement territorial : quelle 

transition et quelle articulation ? 1ère Conférence Intercontinentale d’Intelligence Territoriale 

"I.C.I. les territoires, l’Intelligence, la Communication et l’Ingénierie territoriales pour penser 

ensemble le développement des territoires", Gatineau, Canada.  

 CONSTITUTION (2011) « la région assure, sous l’impulsion du président du Conseil 

régional, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités, dans le respect des 

compétences propres de ces dernières » et ce « … Dans l’élaboration et le suivi des 

programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des 

territoires » 

 http://mappemonde.mgm.fr/num8/internet/int05401.html. 

 http://www.sig-geomatique.fr/sig-sig.html 

 https://www.persee.fr/docAsPDF/bagf_0004-5322_2003_num_80_4_2356.pdf 

 MERLIN P., Et CHOAY F, (2009), Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement. 2ème 

édition, Paris, PUF. 

 



Utilisation des Systèmes d’Information Géographique et de la Télédétection dans les études spatiales 

 

  

496 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

Système d’Information Géographique et analyse spatiale des 

accidents de la circulation en milieu urbain -Fès- Maroc  

  )املغرب(بمدينة فاس املجالي لحوادث السير نظام املعلومات الجغرافي والتحليل 

FALEH Ali1, ELFILALI ELBOUASAMI Meryem 2  

1 Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Faculté des Lettres Saïs-Fès (Maroc), 

falehali2001@yahoo.fr 

2 Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Faculté des Lettres Saïs-Fès (Maroc), 
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Résumé : 

La ville de Fès a connu ces dernières décennies un étalement urbain dû à la 

croissance démographique, à l’exode rural et à plusieurs autres paramètres 

sociaux, économiques. Cette situation engendre une multitude de problèmes dans 

la gestion de l’espace urbain. 

L’objectif de l’étude est d’approfondir davantage les connaissances sur la 

problématique des accidents de la circulation au niveau de la ville de Fès et de 

faire un diagnostic statistique, de la sécurité routière dans la ville de Fès. 

 Le but aussi de cette étude est d’élaborer une cartographie pour la localisation 

des accidents et victimes de la circulation et approfondir les connaissances sur les 

zones d’accumulation des accidents et victimes de la circulation à Fès. 

La modélisation par SIG est le volet spatial qui présente en ce sens des 

avantages énormes, dans les opérations de collecte, de stockage, de traitement et 

d’aide de prise de décision des données géographiques. 

Les mots clés : SIG ; modélisation spatiale ; accidentologie ; Fès. 

 : ملخص
األخرية توسعا حضراي بسبب النمو السكاين واهلجررة القرويرة والعديرد مرن العوامرل االجتماعيرة  شهدت مدينة فاس يف العقود

واالقتصررادية األخرررى، الشرريء الررذي أدى ملشرراكل يف الترردبري احلضررري للمدينررة، وقررد ولرردت زايدة حركررة السررري أزمررة يف النقررل وارتفرراع 
 حوادث السري.

وتوظيررف نظررم املعلومررات اجلغرافيررة للنمذجررة اجملاليررة املتحكمررة يف حرروادث  لهترردف هررذه الورقررة البحثيررة إىل تشررخيص العوامرر
 حلوادث السري مبقاطعة أكدال.  

 نظم املعلومات اجلغرافية؛ حوادث السري؛ النمذجة اجملالية؛ فاس. فاتيح:املالكلمات 

http://www.fls-usmba.ac.ma/
http://www.fls-usmba.ac.ma/
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INTRODUCTION  

Au Maroc comme partout dans le monde, le fléau des accidents de la 

circulation constitue un danger majeur pour la santé publique dont les 

conséquences aussi bien économiques que sociales sont désastreuses. Au-delà du 

drame humain qui endeuille des milliers de familles chaque année, le fléau des 

accidents de la circulation a des conséquences néfastes sur l’économie du pays, 

hypothéquant la croissance et la productivité. Le coût socioéconomique est 

immense et représentent pour notre pays une perte de l’ordre de 2,5% du PIB, soit 

plus de 11 Milliards de Dirhams par an. (7 ème Congrès National de la Route, 

2006) 

Cet état critique de hausse des accidents met sous la loupe d’investigation les 

lieux en danger, qui sont sans doute les lieux urbaine, ils représentent des lieux 

fertiles en utilisateurs de la route, la ville est une mosaïque urbaine, d’où vient le 

choix de la ville de Fès, qui représente un lieu noir avec plus de 1500 accidents 

enregistrés en 2011. 

On fait recours donc au SIG qui présente en ce sens des avantages énormes 

pour ce qui concerne la gestion de l’espace. L’intégration de la composante 

spatiale, permet de localiser l’information et d’organiser les données des accidents 

d’une façon structurée, notamment facilite le travail cartographique, cet outil 

permet d’identifier les zones de concentration des accidents et aide à la prise de 

décision, mais avant cette étape une étude exploratoire est primordiale en raison 

de diagnostiquer l’état et avoir une idée claire de la situation des accidents de la 

circulation dans la ville. 

1. Objectifs et méthodologie 

Cette étude a pour objectif de : 

 Le diagnostic de l’état actuel des accidents de la route dans la ville 

de Fès à partir de l’étude statistique des données 

 L’élaboration des cartes thématiques relatives aux accidents de la 

route dans de la ville de Fès (densité d’accidents, distribution des 

accidents, identification des points noirs des accidents...)  

 La modélisation spatiale des accidents de la route dans 

l’arrondissement d’Agdal. 

 La détermination et l’analyse de points noirs et des zones à 

concentration d'accidents dans la ville de Fès. 
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2. Zone d’étude  

L’étude s’est déroulée dans la ville de Fès, la troisième ville de plus d’un 

million d’habitants après Casablanca et Rabat-Salé avec 1,3 million d’habitants, 

elle s’étend sur un plateau de 420 Km2, soit une densité de 3096 Hab/Km2, Fès 

est un métropole démographique, économique et un territoire exemplaire pour la 

gestion urbaine ceci génère une multitude de problèmes particulièrement de 

transport et de sécurité routière, nécessite des  décisions stratégiques pour la 

gestion de réseau routier.  

3. constitution d’une base de données des accidents de la circulation 

Les données ont été recueillies au bureau technique et archives des services de 

la police de circulation routière. 

Après avoir pris l’accord du préfet de police de Fés pour la collecte de données 

des accidents à partir de l’archive des années 2016, 2017, dans le but d’accélérer 

cette procédure on a placé un questionnaire à remplir qui contient diverses 

questions à propos de l’accident en se basant sur le procès-verbal établi par le 

constateur de police. 

Au début on stocke les données qualitatives et quantitatives recensé à partir de 

l’archives dans des tableaux sur Excel, puis on passe à stocker les données 

spatiales que ce sont les lieux des accidents dans une couche de données, à partir 

de l’adresse décrite dans le procès-verbal de chaque accident on la positionne sous 

format ponctuel sous ArcGis, ensuite on joint pour chaque accident les attributs 

appropriés, à la présence d’une couche de réseau routier de la ville. 

I. Résultats 

1. Analyse statistique 

Il s’agit d’une étude descriptive ayant inclus tous les véhicules et les victimes 

qui ont été enregistrés par la police de circulation routière après avoir été 

impliqués dans un accident de circulation routière du 1er janvier au 31 décembre 

de l’année 2016 et 2017. 

a. Accidents entre 2016-2017 

Avant d’aborder l’examen particulier des singularités dont permet l’étude, il 

s’avère nécessaire de présenter une description générale de la répartition des 

accidents par typologie de collisions et de dégâts survenus. 

Répartition par type de collision 

On a recensé trois types d’accident de la route réparti selon la nature de la 

collision, les collisions solos ou autonomes qui n’impliquent qu’un seul usager, 
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les collisions avec piéton qui impliquent deux usagers une véhicule et un piéton, 

les collisions entre véhicule qui impliquent deux véhicules.  

 

  Graphique : Répartition par type de collision entre 2016 et 2017 à Fès 

Soit une augmentation de +0,13 des accidents enregistrés dans le type de 

collision entre véhicules, et de +0,43 dans les collisions autonomes, et une faible 

diminution dans les collisions avec piéton de -0,01 entre l’année 2016 à 2017. 

Répartition par nature de dégâts  

On a dégagé deux types de dégâts d’accident de la route, celle qui provient des 

dégâts humains une victime mort, une victime avec blessé grave, ou bien une 

victime avec blessé léger, ou des dégâts matériels qui se révèlent au véhicule.  Le 

nombre de victimes blessées légers est le plus propagés. 
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   Graphique : Répartition par nature de dégâts entre 2016 et 2017 à Fès 

La variation des accidents de la circulation entre 2016 et 2017 par type de 

dégât : 

· -0,04 pour les accidents mortels. 

· -0,45 pour les accidents blessés graves. 

· +0,11 pour les accidents blessés légères. 

· +0,68 pour les accidents dégâts matériels. 

b. Répartition temporelle des Accidents 

La particularité de l’étude c’est qu’il nous permet d’approfondir l’analyse par 

quelques paramètres liés à la période dont l’accident est produit, afin de définir 

une répartition temporelle. 

Répartition par mois  

Le mois qui connait une augmentation du nombre des accidents c’est Janvier 

dans les deux années, et le d’aout connait aussi une augmentation légèrement 

exceptionnel en 2017, les accidents commis dans le mois d’aout du fait de 

conditions météo moins propices dans la ville de Fès, en outre c’est le mois 

d’accueil des immigrés marocains, la circulation est décrite comme stressante et 

bondée.   
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Graphique : Répartition des accidents de la route par mois entre 2016 et 

2017 à Fès 

Répartition par jour, et par tranche horaire 

 

 

Graphique : Répartition par jour, et par tranche d'heures en 2016 
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Graphique : Répartition par jour, et par tranche d'heures en 2017 

Tous les jours de la semaine généralement sont accidentogénes, mais le début 

de la semaine et début de week-end à partir du vendredi sont les plus 

remarquables, durant ces deux jours la plupart des gens se dirigent vers le centre-

ville où il y a une densité de population et de circulation. 

 La plupart des accidents sont commis dans les heures de pointe entre 12h à 

16h, et de 16h à 20h, ces périodes se caractérisent par une intensité des voitures 

dans la circulation due à la sortie des personnes en activités (des fonctionnaires, 

des élèves et des étudiants…). Puisque l’accumulation d’heures de travail entraîne 

inévitablement une augmentation de la fatigue et une diminution de la vigilance, 

ce facteur ne fait qu’augmenter le risque de s’impliquer dans des accidents à la fin 

de la journée et aux heures de pointe. 

c. Accidents par tranche d’âge et sexe  

L’étude de facteurs comportementaux qui causent des accidents de circulation 

liés au sexe ou l’âge d’utilisateur de route. 
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      Graphique : Répartition des accidents par tranche d'âge et sexe entre 

2016 et 2017 

Soit une augmentation des accidents commis par les hommes entre 2016 et 

2017 de +0,07,et de +0,24 par les femmes, On note une prédominance de sexe 

masculin en ce qui concerne les conducteurs de différents engins. Ceci pourrait 

s’expliquer par le comportement à risque des hommes au volant. 

Légèrement plus de 87,12 % des intervenants des accidents de la circulation 

routière sont de sexe masculin, tandis que légèrement plus de 12,87% de sexe 

féminin, due au fait que les hommes conduisent plus que les femmes, notamment 

la conduite souvent plus rapide des hommes, cause plus des accidents graves et 

souvent mortels. 

 La tranche d’âge la plus touchée par les accidents est entre 25 à 44 ans, car 

c’est proportionnel avec le nombre de la population conduisant, La grande 

fréquence des accidents commis par les personnes en jeunes âges à une 

explication essentielle réside dans le risque associé aux premières années de 

conduite automobile, la baisses des accidents aux âges plus adultes pour les deux 

sexes est due à la maturité lié avec cet âge. Certains auteurs ont signalé dans leurs 

études que ces facteurs humains pouvaient mené à des accidents de la circulation 

que la tranche d’âges de 17 à 36 ans était incriminée à cause de l’inexpérience. 

(Tiwari RR, 2008, pp 197-9) 
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d. Catégories des Usagers 

 

Graphique : Répartition des accidents de la route en pourcentage 

selon les catégories des usagers entre 2016 et 2017 

Les principaux usagers de la route sont les voitures les motocyclettes et les 

piétons représentent plus de 75% du total des accidents, la majeure partie des 

accidents de la route concernent des automobilistes, la combinaison en danger 

c’est voiture-motocyclette puis voiture-piéton ensuite voiture-voiture après 

motocyclette-piéton. 

 

Graphique : répartition des accidents de la route selon les collisions les 

plus fréquentes entre 2016 et 2017 
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2.  Répartition spatiale des accidents et identification des zones 

d’accumulation - Agdal – 

 Les données des accidents de la route survenus à Fès en 2017 spécialement 

dans arrondissement Agdal, sont traitées sous ArcGis comme c’est un outil 

d’analyse de l’information géographique, et il présente en ce sens un instrument 

adéquat pour la cartographie des phénomènes territoriaux. 

 

La carte nous montre qu’il existe une forte densité des accidents de la 

circulation se propagent dans cette section de la ville. La répartition spatiale des 

accidents selon la typologie se penche plus vers les accidents à blessés corporels 

légers et les accidents à dommages matériels, qui se concentrent plus dans les 

intersections et les ronds-points dus à plusieurs facteurs comportementaux du 

conducteur tel que le refus de priorité et le non-respect de la signalisation, aussi 

des facteurs liés à la maintenance de la signalisation dans ces endroits. 

 Méthode de densité de noyau 

Densité de noyau (KDE) est une méthode de calcul de densité des entités dans 

le voisinage de ces entités, on obtient comme rendu un raster où s’affecte une 

valeur pour chaque pixel signifie son ampleur, dans cette étude on calcule la 
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densité des accidents à la recherche de points chauds et définit les segments à haut 

risquent de collision.  

 

Le résultat de la méthode de densité de noyau aide à la détection des zones de 

haute concentration des accidents de la route, les accidents se fréquentent plus 

dans les intersections des routes qui convergent vers le centre-ville, ceci 

caractérise ce réseau routier par une structure radiale, un prolongement des routes 

principaux de la ville vers le centre-ville. Aussi il y a une concentration des 

accidents dans les ronds-points des avenues principales comme avenue Hassan II, 

Allal Fassi et avenue des Forces Armées Royales, puisqu’il connaît un trafic très 

dense. 

Discussion 

Le diagnostic de l’état des accidents de la circulation dans la ville de Fès à travers 

l’analyse statistique, l’identification des zones d’accumulation et la cartographie y afférente 

moyennant un Système d’Information Géographique adéquat, nous a permis d’avoir une 

vision assez claire de la situation de la sécurité routière dans un espace urbain. 

Le résultat spatial a mis en valeur l’information, a permis de visualiser les zones de 

concentration ainsi la répartition des accidents par typologie, d’où montre l’importance du 

SIG dans les études des phénomènes territoriaux. 
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Plusieurs critères qui aboutissent à la fin à une telle répartition des accidents de la 

circulation dans une ville comme Fès, mettent en question l’état de l’aménagement routier 

au niveau de la signalisation et de l’état de route, aussi le facteur humain occupe une place 

prépondérante, il est notable de constater que le processus d'influence que joue le 

comportement de conducteur au volant est considérablement renforcé comme cause 

principale qui produit l’accident. 

Au fil de cette étude, on a dégagé l'importance d’avoir une vision sur le comportement 

des utilisateurs de la route, pour ceci l’étape prochaine sera un examen approfondi dans 

l’analyse de ce comportement par des enquêtes sur terrain afin d’analyser le phénomène 

d’accidentologie dans son ampleur. 

II. CONCLUSION  

Dans l’analyse spatiale des phénomènes ont une liaison avec le territoire, fait 

recours à plusieurs méthodes d’analyse afin de cartographier les lieux d’intérêt, 

dans le cas d’accidentologie les lieux dangereux, donc on confronte de problèmes 

relatifs au choix des méthodes d’analyse, et également à la nature d’information 

utilisée, le défi principal été la construction d’une masse de données divers et 

assez importante, puis sa structuration, ensuite l’analyse et le traitement de 

données qualitatives, quantitatives et spatiales. Par la suite cette étude spatiale va 

être généralisée et couverte toute la ville de Fès pour rendre le travail plus 

exhaustif, on va étudier chaque arrondissement de la ville en tenant compte de sa 

spécificité ainsi en rajoutant d’autres paramètres d’étude spatiale pour chercher la 

pertinence et la fiabilité d’analyse afin de faciliter la prise de décision. 
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Apport des SIG dans le choix de sites adéquats pour l’installation 

de centres de lutte contre la vulnérabilité sociale dans quelques 

provinces du nord du Maroc 

اقع املناسبة إلنشاء مراكز ملكافحة  افية في اختيار املو مساهمة نظم املعلومات الجغر

 الهشاشة االجتماعية في بعض أقاليم شمال املغرب
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Résumé : 

Situées au nord du Maroc, la région étudiée est composée des provinces de Taza, Al Hoceima, 

Taounate et Guercif. C’est essentiellement une zone montagneuse s’étendant sur 23398 km2 et abritant une 

population de 1807036 habitants aux ressources naturelles bien limitées. En effet, dans les grandes villes 

(Taza, El Hoceima, Guercif, Taounate) se concentre la majorité des activités économique et de services. Cette 

région est assez contrastée et la pauvreté dépasse 20% en milieu rural. En outre, la répartition des centres de 

lutte contre la vulnérabilité sociale dans ces provinces est inégale. La résolution de ce problème nécessite la 

mise en place de centres en fonctions des catégories sociales vulnérables. C’est l'objectif principal de ce 

travail. La procédure est basée sur l'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG) et les résultats 

ont produit plusieurs cartes thématiques selon des critères bien définis. 

Les différents critères de superposition des couches matricielles ont conduit à la sélection de plusieurs 

zones à sites favorables, compte tenu de leurs proximités avec le réseau routier, le réseau hydrographique, les 

pentes, le développement humain, la densité de la population…  

L'évaluation finale n'est efficace que lorsqu'elle prend en compte les points de vue des parties 

prenantes (décideurs, gestionnaires, associations). Les résultats confirment que les SIG sont de puissants 

outils d'analyse spatiale pour fournir une aide précieuse dans la gestion des territoires et la prise de décision.  

Mots clés : SIG, vulnérabilité sociale, sites adéquats, Nord du Maroc.  

 : ملخص
تقع املنطقة املدروسة يف مشال املغرب، وتتكون من أقاليم اتزة واحلسيمة واتوانت وجرسيف؛ وهي يف األساس منطقة جبلية متتد على 

نسمة مع موارد طبيعية حمدودة للغاية. يف الواقع، ترتكز غالبية األنشطة واخلدمات االقتصادية  1807036، ويبلغ عدد سكاهنا 2كلم  82339
يف املناطق الريفية.  ٪20يف املدن الكربى )اتزة، احلسيمة، جرسيف، اتوانت(. وتتميز املنطقة بتباينات واضحة حيث تتجاوز نسبة الفقر 

 ذلك، فإن توزيع مراكز حماربة اهلشاشة االجتماعية يف هذه األقاليم غري متكافئ. إجياد حل هلذه املشكلة يتطلب إنشاء مراكز على ابإلضافة إىل
(، GIS)أساس توزيع الفئات االجتماعية الضعيفة. هذا هو اهلدف الرئيس هلذه الورقة العلمية اليت تعتمد على استخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

 فرت النتائج عن عدة خرائط موضوعاتية وفًقا ملعايري حمددة جيًدا.وأس
لقد أدت املعايري املختلفة لرتكيب الطبقات الشبكية إىل اختيار عدة مناطق ذات مواقع مالئمة، نظرًا لقرهبا من شبكة الطرق، والشبكة 

ويصبح التقييم النهائي فعاال فقط عندما أيخذ يف االعتبار  فة السكانية...اهليدروغرافية، وعدم توفرها على احندارات قوية، والتنمية البشرية، والكثا
جملايل لتقدمي آراء خمتلف الفاعلني )صناع القرار، واملسريين، واجلمعيات(. وتؤكد هذه النتائج أن نظم املعلومات اجلغرافية هي أدوات قوية للتحليل ا

 مساعدة قيمة يف تدبري الرتاب واختاذ القرار.
 : نظم املعلومات اجلغرافية، هشاشة اجتماعية، مواقع مناسبة، مشال املغرب.مات املفاتيحالكل

mailto:Sbaiabdelkader59@gmail.com
mailto:Dilinet1@gmail.com
mailto:elmrisimed@gmail.com
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Introduction 

Le Sommet mondial pour le Développement Social de Copenhague (1995) 

a fixé comme objectif de la politique sociale l'amélioration de la qualité de vie des 

populations. Les chefs d’Etats et de gouvernements de 118 pays se sont engagés « 

à faire de la lutte contre la pauvreté, de la réalisation du plein emploi et de 

l’instauration d’une société où régneront la stabilité, la sécurité et la justice, leur 

objectif suprême» (Déclaration et programme d’action de Copenhague, 1995). Il 

s’agit d’un objectif qui exige que l’on mette fin au concept étroit de 

développement social et, par conséquent, que les systèmes changent de vision sur 

leurs politiques sociales, en y incluant de multiples dimensions du développement, 

en particulier la catégorie fragile de la société, 

Les provinces étudiées au nord du Maroc définissent un certain nombre de 

ces catégories de vulnérabilité. Ce qui nécessite la mise en place d'institutions 

pour les abriter. Ainsi, quels sont les lieux les plus appropriés pour la construction 

de ces centres? Quels sont les critères retenus pour rechercher ces lieux appropriés 

à cet effet? 

I. Présentation de la zone d’étude 

La zone d’étude est située au nord du Maroc, en grande partie dans le Rif. 

Elle est composée des provinces de Taza, Al Hoceima, Taounate et Guercif 

(Fig.1). C’est essentiellement une zone montagneuse comportant une zone rifaine 

et une zone moyen atlasique, en plus d’une zone de plaine (couloir Taza-Guercif). 

Le tout s’étend sur 23398 km2 et abrite une population de 1807036 habitants 

(HCP, 2014) aux ressources naturelles bien limitées. 
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Fig.1. Zone d’étude 

Cette région est assez contrastée: les grandes villes abritent la majorité des 

activités économique et de services ; le milieu rural est sujet à une pauvreté accrue 

dépassant dans la majorité des communes 15% (Fig.2). La cartographique de la 

pauvreté montre des poches où elle dépasse 35% dans les communes de Saka, 

Oulad Bourima et Berkine (province de Guercif), Bouyablane, Tazarine, 

Maghraoua, Kaf El Ghar (province de Taza), Chakrane (province d’ElHoceima), 

Tabouda, Sidi El Abed, Loulja, Bouchabel, Bouarous (province de Taounat). Ce 

phénomène demeure donc principalement un phénomène rural (HCP, 2017). 
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Fig.2. Taux de pauvreté par commune 

Les enquêtes de terrain permettent d’établir une base de données sur la 

vulnérabilité à l’échelle des communes. Dix catégories ont été retenues: jeunes 

sans abri et enfants de rue, ex-détenus sans ressources, enfants abandonnés, 

handicapés mentaux sans ressources, femmes sans ressources, personnes 

handicapées, mendiants et vagabonds, personnes âgées sans ressources, atteints du 

Sida sans ressources, toxicomanes sans ressources. La représentativité de telles 

enquêtes se limite généralement à la région. Plusieurs cartes ont été réalisées pour 

chaque catégorie. La cartographie de la vulnérabilité totale montre la dispersion 

spatiale de ce phénomène à l’échelle des communes et des provinces (Fig.3). Des 
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îlots apparaissent clairement sur la carte : Saka et Lamrija (province de Guercif), 

Ghiata Al Gharbia, Taza ville (province de Taza), Beni Abdellah, Beni Boufrah, 

Beni Bouhdifa, Zaouiat Sid Abdelkader (province d’El Hoceima), Tabouda, 

Kissane, Bouarous, Taounat Ville (province de Taounat). 

 

Fig.3. Vulnérabilité totale par commune 

Les centres de lutte contre la vulnérabilité sociale se trouvent dans les 

principales villes qui regroupent tous les secteurs d'activités. Les zones rurales en 

sont dépourvues. La résolution de ce problème nécessite la mise en place de 

centres en fonction des catégories sociales vulnérables. 
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II. Méthode et outils de travail 

L'objectif de ce travail est de déterminer les sites adéquats pour construire 

des centres pour les catégories vulnérables, dans les provinces étudiées, en 

fonction d'un ensemble de critères, tels que le facteur naturel, le développement 

humain, les infrastructures, la taille et la densité de la population, puis la 

vulnérabilité sociale. Pour calculer chaque critère séparément, il faut tenir compte 

des facteurs en fonction de leur importance, de rechercher les relations entre eux 

et de les calculer à partir de données et de statistiques en s’appuyant 

principalement sur la méthode d’analyse spatiale qu’offrent les logiciels des SIG 

(Daoud Joumoua, M. 2012 ; Abdelhamid Mouhammed Abdelaziz et Elmessined 

Moussaid Abdellah, 2015 ; Kenani Kamel Kathem Bachir et Eljabri Ahmed 

Abdessalam Hanach). 

La figure 4 montre la relation entre les différents critères pour déterminer 

les sites appropriés. 

 

Fig.4. Schéma de la relation entre les différents critères pour déterminer le 

site approprié 
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III. Résultat et discussion 

Pour déterminer les zones appropriées pour la construction des centres 

d’accueil pour les groupes sociaux vulnérables, plusieurs critères ont été retenus : 

- Le facteur naturel représenté par le degré de pente, l'éloignement des cours d'eau 

et les failles ; 

- Le facteur démographique ; la densité et la taille de la population; 

- Le développement humain et la vulnérabilité sociale (les catégories vulnérables, 

les personnes ayant des besoins spéciaux ; les sans-abri, les abandonnés, les 

veuves dans une situation particulière...); 

- L'infrastructure, qui à son tour est représentée par l’éloignement et la proximité 

des routes principales et des voies ferrées comme facteur d'attraction ou 

d'expulsion, puis le taux de raccordement au réseau d'eau potable et d'électricité. 

Ces critères ont été classés selon leur homogénéité, et chaque critère selon 

les facteurs qui le contrôlent, et chaque facteur selon le degré de son importance 

comme facteur d'attraction ou d'expulsion, en le notant de 1 à 5 selon 

l'importance, puis en modélisant ces statistiques et ces données afin de calculer 

chaque critère séparément. 

Après avoir calculé les résultats des différents facteurs et converti toutes les 

couches du format vecteur au format raster, afin de pouvoir calculer les pixels en 

fonction de la résolution des différentes couches, et de combiner les différents 

critères, on obtient la figure 5 qui donne une idée du degré d'ajustement spatial 

approprié en fonction de son importance. En conséquence, le résultat final a été 

classé en cinq catégories. Après avoir classé et calculé les facteurs en fonction de 

leur importance, et recherché la relation entre eux, la figure 5 a été restreinte à la 

catégorie «Très appropriée», dans le but de déterminer les sites appropriés pour la 

construction de centres pour les catégories vulnérables. 

 Il ressort de la figure 5 les sites adéquats à la mise en place de centres 

d'hébergement des populations vulnérables (Tabl.1). Par exemple, dans la 

province de Guercif, les communes de Saka (à l'extrême nord-est de la province) 

et de Ras Laksar (au sud-ouest de la province) connaissent des superficies 

importantes du degré d'aptitude à l'établissement de centres d'hébergement. Au 

contraire, les communes d’Ouled Rahhou et Mezguitem ont des superficies faibles 

ou inappropriées. Le reste des communes ont un niveau moyen (Mouadili et al, 

2019). La commune de Saka demeure la plus favorisée à établir ce centre, car elle 

constitue une zone importante et plus appropriée. 



Utilisation des Systèmes d’Information Géographique et de la Télédétection dans les études spatiales 

 

  

516 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 

Fig.5. Sites appropriés à la construction de centres d'hébergement 

Le tableau 1 résume l'essentiel des résultats obtenus. 

Tabl.1. Sites adéquats proposé à la mise en place de centres d'hébergement 

Province Nombre de sites adéquats 

proposés 

Commune ou municipalité 

El Hoceima 2 Imzouren 

Targuist 

Guercif 2 Saka 

Ras Laksar 

Taza 2 Taza 

Oued Amlil 

Taounat 2 Taounat 

Kariat Ba Mohamed 
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Conclusion 

Le bilan de cette étude porte sur la vulnérabilité sociale dans quatre provinces du 

nord du Maroc. L'utilisation des systèmes d'information géographique dans l'étude 

du choix des sites les plus appropriés pour la mise en place de centres 

d’hébergement pour les classes vulnérables a permis une conceptualisation 

préalable des zones adéquates dont l'importance varie selon les critères approuvés. 

Cependant, la définition de ces critères a conduit à la sélection de plusieurs sites 

par province.  

En conséquence, les résultats de cette étude peuvent être considérés comme une 

contribution scientifique qui peut être adoptée par les décideurs pour établir et 

réaliser les centres en question afin d'améliorer les conditions sociales des groupes 

vulnérables et de les aider à s’intégrer sur le plan social et économique. 
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ABSTRACT: 

This work aims to inventory and assess geomorphosites in Zaouiat Ahançal community 

which is geographically located in high limestone Atlas, particularly in the South - eastern part of 

the province of Azilal, and it belongs administratively to Beni Mellal-Khenifra region. It covers 

around 930 Km.²  

The study of geomorphological sites is important in terms of scientific research and of 

tourism activities which can improve the social and the economic situation of the local population. 

This study offers a comprehensive inventory of geomorphological sites. The selection of these 

sites is based on their scientific importance and their added value. This research uses the method 

which developed by the Geography Institute of the University of Lausanne (2007). The latter 

includes the Qualitative and Quantitative assessment (numerical assesement). The findings 

allowed us to make a classification of the geomorphosites which have an interesting geoscientific 

value and a geotouristical potential in order to integrate them in geotourism circuit, hence 

valorizing the local development around improving the geotouristical and geoeducational 

activities. 

Keywords: Zaouiat Ahançal- Geomorphosites- Inventory Assessment - tourism. 

 : ملخص
بري يهدف هذا العمل إىل جرد وتقييم املواقع اجليومرفولوجية ابجلماعة الرتابية لزاوية أحنصال اليت تقع جغرافيا ابألطلس الك

  930خنيفرة. ومتتد على مساحة تقدر حبويل  -األوسط، وابلضبط ابجلنوب الشرقي إلقليم أزيالل، وتنتمي إداراي إىل جهة بين مالل 
  .²كلم

تكتسي دراسة املواقع اجليومورفولوجية أمهية كربى على مستوى البحث العلمي واألنشطة السياحية اليت ميكن أن حتسن احلالة 
قتصادية للساكنة اجلبلية، ويف هذا الصدد، قمنا إبجراء جرد مشويل للمواقع اجليومورفولوجية وبعد ذلك   مت انتقاؤها االجتماعية واال

(، 2007سويسرا ) -بناء على األمهية العلمية والقيم اإلضافية، استنادا إىل الطريقة اليت وضعها املعهد اجلغرايف اجلامعي بلوزان 
تسمح لنا نتائج التقييم بتصنيف  نوعية تسمح بتحديد خصائص املواقع وذلك للقيام ابلتقييم الكمي.تتضمن هذه الطريقة معايري 

املواقع اجليومرفولوجية حسب قيمتها العلمية واإلمكانية املتاحة للسياحة اجليولوجية، وتندمج هذه املواقع اجليومرفولوجية ضمن 
   السياحة احمللية واليت ميكن أن تساهم يف تنمية هذه املنطقة اجلبلية املعزولة. املدارات السياحية والديداكتيكية يف األفق لتعزيز

 زاوية أحنصال؛ املواقع اجليومرفولوجية؛ جرد؛ تقييم؛ السياحة  :الكلمات املفاتيح
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1. Introduction:  

         During the last decades, several studies have been undertaken to reveal the 

importance of the geomorphological objects considering that these relief forms are 

characterised by their scientific value (Grandgirard, 1997). In this case, 

geomorphosites can pass on information about the evolution or restoring the 

history of the earth and past climate. Further, the geomorphosites are not limited 

to their scientific value, but they also involve other features related to th 

relationships between them and other components of the environment (Biotic 

elements and human perception) (Panizza & Piacente, Panizza 2001).  

 In this regard, this study aims at carrying out a qualitative and quantitative 

assessment of geomorphosites based on scientific and added value: ecological, 

cultural, aesthetic, economic values (Reynard et al 2007, 2009). The assesement 

results will allow us to classify the sites which have a big geotourism value in 

order to valorize geotourism activities that will have an important role in fostering 

local development (EL KHALKI, Y 2009-2010). 

2. Presentation of study area:  

 Zawyat Ahansal rural community. It belongs to the Beni Mellal Khenifra 

Region. It covers almost 930 km². It pertains to the Middle High Atlas mountain 

which is characterized by its rugged topography situated between altitudes of 

1400 and more than 3000 metres.  
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Fig 01: location of the study area in Morocco and in Beni Mellal Khenifra region 

2.1 the altitudes of the study area 

The landforms are classified within a mountain and one of its main 

characteristics is that it includes many mountains of forms, including the peaks, or 

ridges. Lack of human stability. 

Most of the domains are non-arable areas semi-bare of vegetation. It 

concerns the heights, which are mostly formed either from linear peaks in the 

form of the ridges, or either from wide and narrow depressions of various forms 

of the Ait Abdi plateau.  The elevations in the study area are characterized by a 

variable distribution, which contributes to the different geomorphosites prevailing 

in the area. 
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Fig 2: Distribution of the altitudes in the study area  (Zaouiat Ahçal, Ait 

Mohammed, Tabant, Tilmi, jbel Tektinin 1/50,000 , personnal work 2014) 

2.2 Geology: 

The geological history of this area is part of the geological evolution of the 

middle High Atlas of Morocco that started during the Triassic era 250 million 

years ago, but the main phases of sedimentation have infolded during the Jurassic 

period, about 180 million years ago (Pérritaz,1995). 
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Fig 3:  Geology map of study area (source:geology maps of Zaouiat Ahançal 

and Tinrhir, scale 1/100.000) 

The formation of this mountain went through several periods. After a 

sandstone and clayey sedimentation in upper Triassic period, the lower and 

middle Lias is the first phase of deposits. At the upper Lias the sea recedes, it has 

deposits, rather than massive limestone, a series, sometimes very thick, marls and 

limestone in shoals. The second great limestone sedimentation period begins at 

the end of the upper Lias and finishes during the Bathonian, but the Dogger, 

represented by limestone and limestone marl, less extensive marine sediments to 

the West than the previous ones. Then with the final decline of the sea appear 

varied deposits dominated by red sandstone. In addition, the studied area is 

characterized by an alternation of syncline and Anticline (Azourki mountain, 

Talmest syncline, folds of Tighanamine), and faults (fold- fault of Masco) resulted 

from the Atlas tectonic deformities which play a wide role in the morphogenesis 

of several geomorphological forms. 
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2.3 Geomorphological features  

The purpose of this section is to present the geomorphological forms of the 

local landscape. This studied area is characterized by alternative landforms and 

valleys with a variety of fluvial and gravity, or even human forms. 

a. Structural forms 

Structural shapes are totally related to the pleated or faulted structure in the 

study area, corresponding to the Anticline folds. They are formed by the hard 

limestone, which act as resistant elements in the landscape.  

  

Fig4: Fold-fault of Maskou (H.ACHKIR 2014)  Fig5: geological section of 

azourki anticlinal (H. IBOUH et al 2001, adapted by H.ACHKIR 2014)  

b. Karstic forms 

The Karst forms are largely related to the chemical dissolution of the 

carbonates rocks by water. They may be formed on the surface or in the deep 

(Endokarst). The most striking surface forms are the lapies. Water from rain and 

snow melt runoff on limestone beds resulting of the ditches and channels. In areas 

affected by plate tectonics, it creates lapies of joint. The dissolution is 

preferentially in areas of weakness of the rock corresponding to the jointing. The 

dissolution of the limestone can also lead to the formation of sinkholes, closed 

circular depressions. Sinkholes can be formed by collapse (Aven) or dissolution 

and reach several metres deep. 
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Fig6: Lapies form (H.ACHKIR 2014)  Fig7: Sinkhole (H.ACHKIR 2014)  Fig8: 

Polje (H.ACHKIR 2014) 

Generally, the Karst forms are varied and and are often combined with the 

melting of the snow, the dip and the structure of the rock. Some forms are the 

result of the mutual reaction between plate tectonics and the Karstification. This is 

the case of the poljes (Ex: polje of Talmest and polje of Almou n Ouhanad). 

c. Fluvial forms 

Fluvial processes and water erosion are particularly active in the studied 

area. In mountainous areas, a lot of forms are related to the dynamic of rivers and 

their reactions with rocks and the bioclimatic conditions. By vertical erosion, the 

valleys form longer canyons in the limestone and dolomite rocks. In this area, it is 

the case of the canyon of Taghia.  We can also find the badlands which are the 

result of the intense rains that contribute to produce the ravines on the pink clays 

rocks of upper Trias.   

           

Fig9: Taghia canyon (H.ACHKIR 2014)   Fig10: Small canyon 

(H.ACHKIR2014)   Fig11: Badlands (H.ACHKIR 2014)         
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d. Gravity forms                                                                  

These forms are linked to the combined action of gravity (strong slopes and 

density of materials) and erosion. Then, the materials move from upslope to down 

slope results the scree or rock falls. 

 

Fig12: Rocks falls from the upper (H.ACHKIR 2014) 

e.   Anthropogenic forms 

 The prints of human activity are 

presented and associated with geological and geomorphological objects in our 

area; it refers to their perception and their   use by people in many fields.  It is 

related to various   constructions and traditions and sacred geomorphosites, legend 

stories (shelter under rock, sacred cave...). 

 

Fig13: Schelter under rock (H.ACHKIR2014) 

2.4 Climate characteristics and water resources 

       The climate plays a fundamental role in activating the dynamics of 

geomorphological forms above the surface, especially the factors of 

 



Utilisation des Systèmes d’Information Géographique et de la Télédétection dans les études spatiales 

 

  

526 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

precipitation and heat, as the heat prepares the surface by dismantling the 

rock elements to facilitate their transport due to the runoff resulting from 

favorable precipitation. The study area is characterized by the presence of a 

permanent stream called Ouad Ahançal. The study area has a water sources 

that contribute to the stability of the population. 

a. Climate: Mountain climate  

For its geographic position within middle High Atlas, the study area 

(Zaouiat Ahançal) is characterized by a continental climate, very cold and semi-

moist in winter, hot and dry in summer. In addition, mountain areas are also very 

known by their microclimates, making the climate drier between the slopes and 

more humid on the heights of the peaks. The rainfalls also from storms are 

considered like the most spectacular climate phenomena in mountain areas. 

Storms phenomena specifically affect the high peaks and in an especially limited 

period in the summer such as "the big summer storms which brought about 30 mm 

in 20 minutes, in August 22, 1955 at Msemrir town)” (Roofer, 1988). 

b. Water resources: rivers and sources  

  

Fig14:  Zawyat Ahançal river (H.ACHKIR2014 Fig15: source in Tighanamine 

Town (H.ACHKIR2014)  

In this mountainous area, the important river is Zawyat Ahançal. It is used 

for drinking and watering agricultural parcels. Also, several sources have been 

recorded. Most of these sources are temporary and related to the current rainfall 

and Karst morphology.There are the permanent sources with seasonal variations 

such as sources of Taghia which have a great economic importance. It is used for 

drinking and for watering the agricultural parcels of Taghia town and zawyat 

Ahançal.     

 

same remarks for the shots 
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2.5 Vegetation cover 

In the study area, several plant formations were noticed, and which are 

distributed according to the altitude. Each species has the suitable climatic 

conditions for living. In other words, each species occupies its own bioclimatic 

floor. According to (PERRITAZ. L ,1995), areas of vegetation in the middle High 

Atlas are subdivided into four floors: 

Semi-arid floor (900 – 1500 m): it is characterized by cedar and red juniper, 

highly resistant to cold tree. There is also the Aleppo Pine on the slopes of the 

Ahansal river. 

Sub -humid floor (1500-2200 m): it is located on the northern slope of the 

Atlas by the Holm and the Doum. 

Semi-arid and semi- cold Floor (2200-2500 m): it is the floor of Juniper 

incense and it includes the herbaceous areas 'grass' in the clayey bottom of Karst 

depressions (Ex: Polje of Talmest).  

Floor (over 2500): it is mainly constituted from different spaces of 

xerophytes, a very typical pad, disappearing little by little to 3600 m. 

 

Fig 16: Holm in Masco (H.ACHKIR2014)   Fig 17: spaces of xerophytes, 

Izoughar (H.ACHKIR 2014) 

Fig18: Aleppo Pine in the Tazoult (H.ACHKIR 2014) Fig 19: Juniper 

Thurifer and gras in Ait abdi (H.ACHKIR2014) 
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3.Method: IGUL 

There are several methods for assessing geomorphosites and each of them 

serves specific purposes, but the most used is that of Lausanne, which presents a 

rich qualitative and quantitative assessment. Further, it is available for all kind of 

geomorphosites. 

Assesement steps Sub-criteria Definition 

1-General data Name,code, 

location, type, 

property, 

altitude  

General characteristics of geomorphosites  

2-Descriptive data  a- Description 

b- 

Morphogenesis 

Make a short description of sites and explain its 

formation processes   

Quantitative assesement Scor

e 

 

3-Scientific 

value  

a. Integrity  The site keeps its initial natural or not 0-1 

b. Representat

iveness 
 The site represents regional 

geomorphology characteristics 

0-1 

c. Rareness Concerns the rarity of the site with 

respect to a reference space (e.g. 

region,commune, country). 

 The criterion serves to identify 

exceptional landforms in an area. 

0-1  

d. Palaeograp

hic value 
 The Site can allow us to reconstitute 

the earth history and past climate 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Added  values  

a. Ecological 

value  
 The site allows growing of a specific 

vegetal and or animal species  

 The site is protected or not  

 

0-1 

 

b. Aesthetic 

value  

 View Points of site(its observable or 

hidden) 

 Structure and vertical development of 

site.   

 

0-1 

 

 

 

c. Cultural 

value  

 Religious importance (Sacred site, 

Religious buildings 

 Historical roles (historical events, 

archaeological or rock Engravings ...) 

 Artistic and literary importance: site is 

involved in literature and artistic 

works like poetry, painting ... 

 Geohistorical Importance 

 

 

 

 

0-1 

  Products economic that can be  
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d. Economic 

value  

collected through exploiting of site  

(ex: Number of visitors in tourism) or 

in else economic activity (industrial 

activity)   

0-1 

1. Synthesis  

a) Global value  it is constituted of the synthesis of the scientific value and other 

additional values (it is described literary)  

b-Educational 

value 

The site allows educational knowledge based on actives processes 

and its external aspects  

b) Threats  The site can be damaged by natural and human factors  

c) Management 

measures  

The measures proposed will be used to improve the site quality or 

in order to valorize geotourism activities. 

d) Bibliography  The references are related to the site that had been published or not. 

e) Author We write the name of person who has achieved the assesement 

steps and date of this assesement.  

Fig 20: Values and criteria for assessing geomorphosites (E.  Reynard, 2007) 

4. Results and discussion  

      The different process responsible for the emergence of geomorphosites led to 

the geological diversity of the region. The importance of geomorphosites does not 

stop only in the natural characteristics, but also it goes beyond them to the cultural 

importance due to the interaction of human being with nature. The scientific value 

of geomorphosites is an important component. Through it, it is possible to 

understand the most important characteristics that characterize the site, 

climatically and geomorphologically. It can also influence the most prominent 

factors that are affected by it, especially at the level of external appearance.  

4.1 Inventory of geomorphosites:          

                 The inventory includes fifteen geomorphosites, which are classified in 

four categories according to the dominant morphogenetic process: Karst, River, 

structural, human. The dominance of karstic forms is related to the importance of 

carbonated rocks and the favorable bioclimatic conditions which favorise the 

chemical weathering (sinkholes, lapies, poljes, caves, sources...) Calculating these 

percent in this graph, we apply the following formula. The total of sites is 15. 

  7 sites of karst ÷ 15 × 100 = 47%, 3structural site ÷ 15 × 100= 20% ,3 fluvial 

site ÷ 15 ×100=20% 

2 anthropic site ÷ 15 × 100= 13%. 



Utilisation des Systèmes d’Information Géographique et de la Télédétection dans les études spatiales 

 

  

530 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 

Fig21: process of the geomorphosites (personnal work 2014) 

          The region is characterized by the predominance of limestone rocks, then 

the climatic factor that is characterized by important snowfalls every year, 

because most of the forms that have been inventoried are concentrated in heights, 

where the snow lasts between 3 and 4 months during the year. This led to the 

emergence of various geomorphological forms dominated by karst forms. 

The diversity of the maps based on it in study area helps us to know the 

components of the region, and among them we find the structural factors 

represented in tectonics (refractions, convexities and concavities). In addition to 

the various rocky distribution (various types of limestone and clay, fourth time 

formations). The topographic maps used allow us to know some forms of karst, 

such as sinkholes, polje, caves, lapies.  
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Fig 22: Distribution of the geomorphosites (Zaouiat Ahçal, Ait Mohammed, 

Tabant, Tilmi, jbel Tektinin 1/50,000 , personnal work 2014) 

5.Geomorphosites assessment 

         This article will focus on assessing the scientific value of geomorphosites 

which are an important component of the IGUL method. Then comes the stage of 

assessing geomorphosites within the work of the added value, where the focus is 

on monitoring the ecological, aesthetic, cultural and economic dimensions of each 

site separately. After that, the results of these two values will be drawn in order to 

diagnose and draw conclusions of the total geomorphological value. 

5.1 Scientific value:  

              It seems that the inventoried geomorphosites have a significant 

average scientific value which reaches the score of 0, 61. Most of the 

geomorphosites in this inventory represents a remarkable scientific interest 

because they have a good example of local geomorphology as well as their 

integrity and their uniqueness.  
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Fig 23: the scientific criteria (personal work 2014)  Fig 24: cientific value of 

the geomorphosites (personal work 2014 

In this respect, we note that the sites have a high integrity (34%), because 

they are still intact. Representativeness is also important (32%), because the 

selected geomorphosites are representative of karst geomorphology as well as by 

their rarity (36%) in studied area. On the other hand, the sites do not have 

palaeogeographical significance. 

5.2 Added values:  

In addition, we have achieved an assesement for the added values which 

seem less significant than the scientific value. The geomorphosites are 

characterized by weak average of additional values reaching 0, 25.  The weakness 

is due to the monotony of the sites and the relationship between people and 

geomorphosite that is not well developed except a few sites like  sacred cave of 

Asam Souk and shelter under rock of Maskou.  

  

Fig 25: additional value of the geomorphosites (personal work 2014) 
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Fig 26:  additional value criteria (personal work 2014) 

              The additional value criteria remain very modest especially the cultural 

value, which does not exceed 3% like in the ecological value which reached 13 %. 

However, the aesthetic value seems very important arriving to 79 %.  At the 

economic level, some geomorphosites have an economic value with 5% citing for 

instance (sources of Taghia, Talmest Polje, Taghia rocks cliffs...) 

6 Synthesis: Global geomorphological value and educational value 

The geomorphological value of the geomorphosites raches average of 0.43. 

This regression of the overall value is influenced by the low additional value. 
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7.Valuation proposals of the geotourism activity: 

     

Fig 27: global value of the geomorphosites( Zaouiat Ahçal, Ait Mohammed, 

Tabant, Tilmi, jbel Tektinin 1/50,000 , personnal work 2014) 

         The second objective of this study is to identify some proposals to valorize 

the geomorphological heritage within our study area. In this regard, we propose 

the geotouristical tour to discover the tourist offer of this mountainous region 

which is rich in terms of geological and geomorphological objects. Further, the 

achievement of any circuit must take into consideration the existence of safe and 

acceptable roads and trails infrastructure as tourist accommodations.  

The proposed circuit allows discovering sthe full tourist potential in our 

study area from 145km. It starts from Izoughar Lake (Ait Bougmez town) through 

Zaouiat Ahançal village, Taghia town, Tighanamine, Ait Abdi Plateau, 

Ouaoulizerth, Talmest and we come back to the Ait Bougmez Centre. 

This circuit is very rich in geological and geomorphological landscapes with 

various landforms of karst that is widely presented like Polje of Talmest and 

karstic plateau of Abdi with typical karstic forms, Tighanamine sinkhole, Karstic 
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sources in Taghia... The structural forms are also present as in Azourki anticline, 

cliffs of Taghia, Fold-fault of Masco. 

We can also find a lot of hydrological forms which depend on water erosion 

and the rugged rocks (limestone and dolomite); for instance, canyons of Taghia is 

related to the relationship between water erosion and resistance of rocks and the 

stronger slopes. 

 

Fig 28: touristic circuit of the geomorphosites(  Zaouiat Ahçal, Ait Mohammed, 

Tabant, Tilmi, jbel Tektinin 1/50,000 , personnal work 2014 

Beside of these landforms, we find beautiful cultural landscapes, which 

represent a remarkable cultural diversity of Amazigh 1population and their 

traditions, like traditional agriculture terraces and collective granaries including 

agriculture Terraces of Zaouiat Ahançal valley and, collective granaries of Zaouiat 

Ahançal town or which is called Kasbah of Agoudim). 

    Briefly, this circuit is very interesting and you can enjoy in comfortable 

conditions accompanied by touristic guides who can give you more information 

about geological, ecological features and the local culture.  

 

                                                           
1 The locals are Imazighen and the languages spoken are Tamazight, Moroccan Arabic 

(darija), Classical Arabic, and French.  
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8. Conclusion  

This paper is about an inventory of geomorphological sites whitch 

characterized by their important scientific value. It has shown that the added 

values remain low because of the weak historical, artistic and geohistoric values. 

So, the geomorphological value average of the majority of geomorphosites is 

reduced and remains lower.  

Also, we have focused on the global value to classify the geomorphosites 

which have been proposed for improving geotouristical activity circuit. Fifteen 

geomorphosites have been selected. 

Generally, we can say that the studied area (Zaouiat Ahançal community) 

involves a lot of spectacular geotouristical sites, but they are not yet exploited in a 

good way. So, it seems that the Management highlights must take more interest in 

this mountainous region and provide tools which can help the local population. In 

this regard, we can never achieve a touristic development without the involvement 

of the local population in touristic projects. 
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