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 تقدمي 

ضحت نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد أداة أساسية يف الدراسات اجلغرافية أ
أعمال  على وجه اخلصوص والدراسات اجملالية بشكل عام، حيث ال ختلو دراسة جغرافية من 

تلخص جمموعة من  ائطحول املدن أو األوساط الطبيعية من خر  حبثلو خي، كما ال كارطوغرافية
 .املعطيات اليت يصعب التعبري عنها بواسطة الكتابة

إن نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ليست وسيلة لرسم اخلرائط فقط، لكنها 
ستخراجها على شكل خرائط متكن متخذ القرار أداة متكن من رصد الظواهر وتتبعها وحتليلها، وا

من تبين االقرتاحات الدقيقة، وفق مؤشرات وأرقام مضبوطة، كما أن اخلريطة ليست جمموعة من 
الرموز واأللوان، بل وثيقة علمية تبىن وفق قواعد سيمولوجية متعارف عليها بني خمتلف الباحثني. 

ماد الكلي على الربامج املعلوماتية، دون مساءلة أو ويف اآلونة األخرية، بدأ يالحظ نوع من االعت
جمرد وسيلة لرسم اخلريطة، يف حني أن الباحث هو من  جمتحيص، ويف الواقع جيب أن يكون الربانم

 يتحكم يف النتائج، دون إغفال أساسيات العمل اخلرائطي. 

ن يشكل قطيعة إن االعتماد على نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، ال جيب أ
مع العمل اخلرائطي اليدوي، بل جيب أن يكون مكمال له، يف أفق إنتاج علمي رصني، وهو ما جيب 

 احلرص عليه يف تكوين اجليل اجليد من الباحثني اجلغرافيني. 

وقد عرفت األوساط الطبيعية ابملغرب حتدايت كربى، كارتفاع حدة التعرية وتراجع الغطاء 
ل الساحلي نتيجة التوسع العمراين وتركز األنشطة االقتصادية، إضافة إىل تراجع النبايت وتضرر اجملا

املوارد املائية وبروز الظواهر املناخية املتطرفة، دون إغفال الفيضاانت املتعددة اليت ابت يعرفها املغرب 
 بشكل متكرر. هي إشكاليات وأخرى تنتظر أجوبة من طرف الباحثني بشكل عام، واجلغرايف على

 وجه اخلصوص. 
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يف هذا اإلطار أييت هذا املؤلف اجلماعي ليربز مسامهة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار 
، تشمل جل اجملاالت مقاال علميا 27يضم عن بعد يف دراسة األوساط الطبيعية ابملغرب، حيث 

(، كما ... إخريف، الغرب، األطلس املتوسط، األطلس الكبري، سوس، اجلنوب املغريباملغربية )ال
حرائق الغاابت وتتبع دينامية الغطاء النبايت ودراسة تشمل جمموعة من املواضيع الطبيعية املهمة ك

لبعض األحواض  اخلصائـــص املورفومرتيـــةاملوارد الطبيعية واستعماالت األرض، وخطر التعرية، ودراسة 
 كالية الفيضاانت... إخ. ، وإشتتبع الدينامية احلالية لألوساط الساحليةالنهرية، و 

 خمتلفوقد حكمت املقاالت من طرف جلنة علمية وازنة تتكون من أساتذة ابحثني من 
اجلامعات املغربية، واهلدف من ذلك نشر مؤلف جغرايف يقدم اإلضافة املطلوبة، حىت يصبح مرجعا 

كما سيكون هذا علميا للطلبة والباحثني الذين ينجزون حبوثهم ودراساهتم حول هذا املوضوع،  
الكتاب مرجعا أساسيا ملختلف الفاعلني، فاملقاالت العلمية ترصد مكامن اخللل وتقدم احللول 

 .واالقرتاحات الكفيلة مبعاجلة خمتلف االختالالت اليت تعاين منها األوساط الطبيعية ابملغرب

إلصدار ويف اخلتام، أنمل أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل، كما نرجو أن يقدم هذا ا
قراطي العريب أبملانيا يف ابلشكر اجلزيل إىل املركز الدمي اإلضافة املطلوبة. ونغتنم هذه املناسبة لنتقدم

شخص رئيسه، األستاذ عمار شرعان، على نشر هذا العمل، كما نشكر أعضاء اللجنة العلمية 
على حتملهم عناء قراءة ومتحيص وتصحيح وتصويب املقاالت العلمية، والشكر كذلك موصول 

 جلميع املسامهني يف هذا اإلصدار واحلمد هلل رب العاملني. 
 

 

 

 

 ميد. زهري النا
28/04/2021 
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افية واالستشعار عن بعد في نمذجة حرائق الغابات  توظيف نظم املعلومات الجغر

 بظهير ميناء طنجة املتوسط
Mapping Areas at Risk of Forest Fires Using the GIS and Remote 

Sensing in the Hinterland of the Tangier Med Port. 

 2عبد الرحيم مقطيط 1علي فاحل،
2, Abderrahim Maktite1Faleh Ali 

  falehali2001@yahoo.frاملغرب،  جامعة سيدي حممد بن عبد هللا،1  
  maktiteabderrahim@gmail.com املغرب، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا،   2

1 Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco, falehali2001@yahoo.fr  
2 Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco, 

maktiteabderrahim@gmail.com 
 

 :ملخص
( أدت 2009-1960ســنة األخــرية ) 50حريــق خــالل  12912لقــد أكــدت دراســة حرائــق الغــاابت ابملغــرب عــن وقــوع 

ب  1983هكتـار كـل سـنة، سـجلت أقصـاها خـالل سـنة  2986هكتار من الغاابت، وذلك مبعدل  149292إىل إتالف حوايل 
مـــن جممـــوع املنـــاطق الغابويـــة يف  0,051هـــو هكتـــار، وكـــان املعـــدل الســـنوي  593ب  2002هكتـــار، وأدانهـــا يف ســـنة  11289
 (. HCEFLCD, 2013البالد )

عرف ظهري ميناء طنجة املتوسط تزايد عـدد حرائـق الغـاابت ابملـوازاة مـع التزايـد السـكاين وحجـم املشـاريع املنجـزة، إضـافة إىل 
الطبيعة الطبوغرافية املتضرسة للمجال وطبيعة املناخ الغري املستقرة. هلذا يهدف هذه العمل إىل تتبع تطور خطر حرائق الغـاابت مبنطقـة 

حتليل خرائط املتغريات املسؤولة عن الظاهرة. وكذا منذجة وتفييئ جمـال الدراسـة حسـب درجـة خطـر حرائـق الغـاابت، الدراسة، وإجناز و 
 .DUCHEوDAGONEوإجناز خريطة موضوعاتية للظاهرة وفق أمنوذج 

 .DUCHEو DAGONEميناء طنجة املتوسط، حرائق الغاابت، أمنوذج الكلمات املفاتيح: 
Abstract: 

The analysis of the forest fires situation in Morocco displays that during the last fifty years-

from 1960 to 2009-nearly 12912 fires have damaged 149292 hectares of forests; that is to say, an 

average of 2986 hectares annually; with a maximum in 1983 and the minimum was in 2002.This 

annual average surface represents 0.05 percent of the total surface of forests in the country. 

This latter is known for its sensitivity to heat especially because of the nature of the vegetation 

cover, weather conditions (chergui frequent and strong wind) and high population density.  

This work aims to prioritize the parcel study area according to the fire risk level using the 

method DAGORNE Y.DUCHE To achieve this goal, the application of GIS and REMOTE 

SENSING is needed to develop a fire risk map in the hinterland of Tangier Mediterranean port. 

Keywords:  Tangier Mediterranean port, Forest Fires, the method DAGORNE Y.DUCHE 
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I. :مقدمة 
حريق كل  290هكتار من جماله الغابوي، وذلك مبعدل  3000يفقد املغرب بسبب احلرائق كل سنة، 

(،  ويرجع سبب هذا التدهور الغابوي يف غالب األحيان إىل األنشطة البشرية  ,.BAYO. I 2016سنة )
املناخية اليت تتميز بطول مدة اجلفاف والرايح اجلافة القادمة  )كإزالة احلطب، الرعي اجلائر، ...( وكذلك التغريات

 من الشرق أو اجلنوب الشرقي.
عشرة حرائق، حيث أدت إىل إتالف  2015وقد بلغت حرائق الغاابت مبنطقة الدراسة خالل سنة 

رمت، هكتار جبماعة ثالاثء اتغ 10,09هكتار منها جبماعة قصر اجملاز و  10,78هكتار، سجلت  30حوايل 
ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع عدد سكان هاتني اجلماعتني وتزايد الدميوغرايف هبما 

(2015DPEFLCD,.) 
II. تقدمي جمال الدراسة 

وحماربة التصحر  ينتمي اجملال الغابوي مبنطقة الدراسة إىل اجملال الغابوي للمديرية اإلقليمية للمياه والغاابت
هكتار. وهو يعرف كل سنة جمموعة من احلرائق يتم تسجيلها  42000ة بطنجة والذي تبلغ مساحته اإلمجالي

لدى املديرية املكلفة، ويكون السبب يف غالب األحيان هو الضغط السكاين على اجملال أو الطبيعة املناخية 
 للمنطقة اليت تعرف رايحا شرقية قوية وجافة أو طبيعة الغطاء النبايت للمنطقة.

III. منهجية الدراسة 
يتطلب تقييم خطر احلرائق التوفر على متغريات مناسبة واختيار أحد الطرق لنمذجة هذه املتغريات من 

الذي بدأ العمل به  Y. DUCHEو A. DAGORNEأجل إجناز الدراسة، وقد مت اختيار أمنوذج 
)فرنسا، إيطاليا، ، حيث مت اختباره وجتريبه يف العديد من الدراسات يف منطقة البحر األبيض املتوسط 1990منذ 

 اجلزائر، تونس...(، فهو أمنوذج رايضي يعتمد على إعطاء كل متغري درجة ترجيحه وأتثريه يف الظاهرة
( بكونه وسيلة وأداة لنمذجة IR، هذا األمنوذج )DUCHEو DAGORNEوصف كل من 

 .SIGاملتغريات الطبيعية للمجال الغابوي عن طريق تقاطعها وحتليل نتائجها يف برانمج 
 وهكذا يقوم النموذج بنمذجة كل املتغريات وفق املعادلة التالية:

 مع:
 
 

IC.ميثل مؤشر الغطاء النبايت : 

IR = 5 IC + 2 IH + IM 
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IH.ميثل املؤشر املرتبط ابجلانب البشري : 
IM.ميثل املؤشر الطبومورفولوجي : 

انطالقا من خصائصها البيولوجية، وقد يضم األمنوذج مؤشرات حتدد قدرة النبااتت على االحتفاظ ابملاء، 
مت إعداد طبقة معلوماتية لكل متغري ومت منذجتها يف نظم املعلومات اجلغرافية حسب معادالت األمنوذج املختار 

 مستعملني بذلك خمتلف أدوات نظم املعلومات اجلغرافية.
IV. نتائج واستنتاجات 

اابت وذلك إبعطاء لكل فئة من كل متغري هتدف هذه الدراسة إىل إجناز خريطة مؤشر خطر حرائق الغ
 . A. DAGORNEو Y. DUCHEقيمة حسب أتثريه يف الظاهرة وذلك وفق أمنوذج 

 :(IM) املؤشر الطبومرفلوجي .1
ينجز املؤشر الطبومرفلوجي انطالقا من تركيب ثالث طبقات )االحندار، توجيه السفوح، وطبومرفلوجية 

 (.MNTإجناز هذه الطبقات من النموذج الرقمي لألرض )، وقد مت SIGاجملال( داخل برانمج 
 خريطة االحندار: .1.1

  يلعب االحندار دورا مهما يف انتشار احلرائق، فكلما كان االحندار قواي كلما زادت سرعة انتشار احلرائق.
 : فئات االحندار1 جدول

 الرمز النسبة Km²املساحة  فئات االحندار
P < 15 % 138,3 71,4% 1 

15% ≤ P < 30% 53,3 27,5% 2 
30% ≤ P < 60% 1,8 0,9% 3 

P ≥ 60% 0,3 0,2% 4 
 

( تغري درجات االحندار يف جمال الدراسة، حيث يلعب هذا األخري دورا 1تبني خريطة االحندار )شكل
أغلب مهما يف التأثري على درجة انتشار النار، إذ يتضح من خالل نتائج قاعدة البياانت، أن درجة االحندار يف 

 مناطق اجملال ضعيفة إىل معتدلة، فيما تشكل االحندارات القوية تواجدا ضعيفا.
 ≥ %15) 2( متبوعة ابلفئة P < 15%) 1يبني توزيع مساحات خمتلف فئات االحندار هيمنة الفئة 

P < 30% وترتاجع نسب التواجد ابلنسبة للفئات ذات االحندار القوي، والقوي جدا، وبصفة عامة، فإن ،)
 االحندارات املهيمنة هي الضعيفة واملتوسطة.
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 : خريطة فئات االحندار1شكل رقم 

 
(25000/1املصدر: النموذج الرقمي لألرض )  

 خريطة توجيه السفوح: .2.1
( إىل حتديد السفوح اجلافة والرطبة، فالسفوح اجلافة تتلقى أشعة 2هتدف خريطة توجيه السفوح )شكل

جيعل الغطاء النبايت فيها أكثر جفافا، بينما السفوح غري املشمسة، فهي  الشمس ملدة طويلة خالل اليوم، مما
 تعرف رطوبة مرتفعة، هلذا فإن سرعة انتشار النار يف السفوح اجلافة تكون أكثر ابملقارنة مع السفوح الرطبة.
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 تتميز عادة السفوح املوجهة حنو اجلنوب والشرق بتوفرها على ظروف مناسبة للحرائق، كهبوب رايح
( مساحة مهمة 2الشركي، وكذلك التعرية اليت تعرفها هذه السفوح، حيث متثل السفوح الشرقية واجلنوبية )جدول 

 من مساحة الدراسة( وهكذا ميكن اعتبار هذا املتغري معيارا مسؤوال عن ظاهرة احلرائق.  %40من جمال الدراسة )
: فئات توجيه السفوح2جدول   

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرمز النسبة املساحة توجيه السفوح

% 11.2 21.7 أراضي منبسطة  1 
% 10.8 21 الشمال  2 

% 10.7 20.8 الشمال الشرقي  2 
% 7.8 15.1 الشرق  3 

% 7.8 15 اجلنوب الشرقي  3 

% 10.8 20.9 اجلنوب  4 

% 13.8 26.7 اجلنوب الغريب  4 

% 15.6 30.2 الغرب  4 

% 11.5 22.3 الشمال الغريب  4 
 193.7 100%   
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 : خريطة توجيه السفوح2شكل 

 
(25000/1املصدر: النموذج الرقمي لألرض )  
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 اخلريطة الطبومرفلوجية: .3.1
مت إعداد اخلريطة الطبومرفلوجية من النموذج الرقمي لألرض، حيث مت تقسيمها إىل أربع فئات حسب 

 (.3درجة االرتفاعات )جدول 
 : فئات الطبومرفلوجية3جدول 

 
فاجملاالت املنبسطة تكون أقل شدة وانتشارا من أخرى تتغري شدة النريان حسب تغري طبوغرافية اجملال، 

من  %49,6ذات ارتفاعات عالية، ويظهر يف جمال الدراسة أن غالبية املناطق ذات ارتفاعات ضعيفة مبعدل 
، أما الفئات الباقية فهي ضعيفة %43,6مساحة جمال الدراسة، كما جند أخرى ابرتفاعات متوسطة مبعدل 

 سالفيت الذكر.ابملقارنة مع الفئتني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرمز النسبة 2املساحة كلم الطبوغرافية فئات االحندار
P ≥ 25% 4 %2,5 4,8 ارتفاعات قوية 

12,5% ≤ P < 25% 3 %43.6 84.4 ارتفاعات متوسطة 
3% ≤ P < 12,5% 2 %49.6 96 ارتفاعات ضعيفة 

P < 3 % 1 %4,3 8,5 مناطق منبسطة 

 193,7 100%  
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 اخلريطة الطبومرفلوجية: 3شكل 

 
(25000/1املصدر: النموذج الرقمي لألرض )  

 خريطة املؤشر الطبومرفلوجي:  4.1
تنجز خريطة املؤشر الطبومرفلوجي انطالقا من تركيب خريطة االحندار وخريطة توجيه السفوح واخلريطة 

 IM = 3 p + (m x e) العالقة:الطبومرفلوجية وفق 
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إن اجلمع بني معطيات اخلرائط السالفة يعطي فكرة عن أتثري التضاريس على انتشار حرائق الغاابت، 
 9( والقابلية املتوسطة )IM < 9( يبني هيمنة فئيت القابلية الضعيفة )4فتوزيع فئات مؤشر الطبومرفلوجي )شكل

≤ IM < 1414النطاقات ذات القابلية املرتفعة ) ( ومها ينتشران يف مجيع نطاقات جمال الدراسة، أما ≤ IM 
( فهي تتواجد يف اجلنوب الغريب والشمال الغريب مث الشمال الشرقي من جمال الدراسة، وخبصوص الفئة 19 >

 (.4( فتواجدها ضعيف )جدول IM ≥ 19الرابعة ذات القابلية املرتفعة جدا )
 : فئات املؤشر الطبومرفلوجي4جدول 

  
من مساحة جمال  %61( أن 4يتضح من خالل قاعدة بياانت خريطة املؤشر الطبومرفلوجي )شكل  

من املساحة اإلمجالية أما ابلنسبة  %30الدراسة هلا قابلية ضعيفة الندالع احلرائق، متبوعة بفئة القابلية املتوسطة 
من مساحة جمال الدارسة، يبدو من  %8سبة لباقي الفئات )قابلية مرتفعة وقابلية مرتفعة جدا( فال تتواجد إال بن

خالل النتائج أن الظروف الطبومرفلوجية ال تساهم بشكل كبري يف انتشار احلرائق، وهذا ما يسهل عملية إمخاد 
 احلرائق والسيطرة عليها يف وقت وجيز يف حالة اندالعها ابملنطقة.

 
 
 
 
 
 
 
 

IM الرمز النسبة 2املساحة كلم الداللة 
IM ≥ 19 4 %0.7 1.3 قابلية مرتفعة جدا 

14 ≤ IM < 19 3 %7,7 15 قابلية مرتفعة 
9 ≤ IM < 14 2 %30,6 59,3 قابلية متوسطة 

IM < 9 % 1 %61 118,1 قابلية ضعيفة 
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  : خريطة مؤشر الطبومرفلوجي4 شكل

 
وتوجيه السفوح واالرتفاعات االحنداراملصدر: تنضيد خرائط:   

 
 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

22 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 (:ICمؤشر قابلية الغطاء النبايت لالحرتاق ) .2
مؤشرات إلجياد قدرة النبااتت على االحتفاظ ابملاء  DUCHEو DAGORNEيضم أمنوذج 

لية احرتاق الغطاء انطالقا من خصائصها البيولوجية وكثافة تواجدها ابملنطقة املدروسة، ويتم حساب مؤشر قاب
 ( انطالقا من العالقة الرايضية التالية:ICالنبايت )

 
 

ابلنسبة لطبقة  E1ابلنسبة للنوعني املهيمنني:  9و 1ترتاوح قيم سرعة قابلية الغطاء النبايت لالحرتاق بني 
 ابلنسبة لطبقيت الشجريية والعشبية. E2األشجار و

ونظرا لغياب دراسات حول الغطاء النبايت ابملغرب يف هذا اجملال، مت االعتماد على النتائج املعمول هبا يف 
 فرنسا لكوهنا تنتمي حلوض البحر األبيض املتوسط، ابإلضافة إىل تشابه الغطاء النبايت لدول هذا احلوض.

 قة الدراسة: سرعة قابلية أهم أنواع الغطاء النبايت لالحرتاق يف منط5جدول 
طبقة األشجار  نوعه الغطاء النبايت

 املهيمنة 
 E1 E2 طبقة الشجريية أو الطبقة العشبية

 نبات اخللنج البلوط الفليين البلوط الفليين
Erica Arboria 

7 8 

 Ciste 3 3القستس   أوكاليبتوس أوكاليبتوس
Ciste blanc صنوبر صنوبر القستس   7 6 

 Reboisementتشجري
Résineux 

Ciste صنوبر حبري القستس   7 3 

Ciste أوكاليبتوس تشجري املورقات القستس   2 3 
 .CEMAGREF, 1990.  املصدر: 

يرتبط توزيع خمتلف النبااتت حسب اخلصائص البيئية واملناخية ونوعية الرتبة وارتفاع التضاريس مث توجيه 
إزالة األشجار والرعي اجلائر وغريها، هلذا قمنا السفوح وطبيعة االحندارات، إضافة إىل التدخل البشري عن طريق 

 بتقسيم خريطة الغطاء النبايت إىل أربع فئات حسب مقاومتها للحرائق.

IC = 39 + 2,3 x BV (E1 + E2 – 7,18) 
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ويبدو أن الغاابت ومناطق التشجري الكثيفة تنتشر يف مرتفعات جمال الدراسة )خصوصا تلك املتواجدة يف 
كمية التساقطات اليت تتلقاها هذه النطاقات، ابإلضافة الشمال الغريب واجلنوب الشرقي والوسط(، وهذا راجع إىل  

 (.5إىل توجيه سفوحها حنو الغرب والشمال وارتفاع الرطوبة هبا )شكل
وإمجاال، تعد اجملاالت ذات االرتفاعات العالية أكثر هتديدا خلطر احلرائق على اعتبار كثافة غطائها النبايت 

 (.E1=7وارتفاع سرعة قابليته لالحرتاق )
 خريطة مؤشر قابلية السطح لالحرتاق: 5شكل

 
املصدر: مديرية املياه والغاابت )تطوان(   
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أجنزت خريطة مؤشر قابلية الغطاء النبايت لالحرتاق انطالقا من خريطة مؤشر الغطاء النبايت لربانمج التهيئة 
( انطالقا من BVالغطاء النبايت ) الغابوية التابع للمندوبية السامية للمياه والغاابت بطنجة، وقد مت حساب كثافة

درجة تواجد كل صنف من النبااتت، كما مت إدراج مؤشر سرعة قابلية كل صنف لالحرتاق كذلك داخل العالقة 
 (.ICالرايضية ملؤشر قابلية الغطاء النبايت لالحرتاق )

 : فئات مؤشر قابلية الغطاء النبايت لالحرتاق6جدول 
 الرمز النسبة 2املساحة كلم الداللة ICفئات 

IC ≥ 60 4 %6 11,6 مرتفع جدا 
50 ≤ IC < 60 3 %22.3 43,2 مرتفع 
40 ≤ IC < 50 2 %14.6 28,3 متوسط 

IC < 40 1 %57,1 110,6 ضعيف 

 193,7 100%  
 

من جماالت  %57( أن 5( )شكلICيتضح من خالل حتليل قاعدة بياانت خريطة الغطاء النبايت )
، متبوعة ابجملاالت ذات اخلطر املرتفع 2كلم  110,6مؤشر ضعيف لالحرتاق وذلك مبساحة منطقة الدراسة ذات 

وجماالت اخلطر  %14من مساحة منطقة الدراسة، ويف األخري، جند جماالت اخلطر املتوسط ب  %22ب 
 من املساحة الكلية. %6املرتفع جدا ب 

 :(IH)مؤشر التدخل البشري  .3
 يضم التدخل البشري مؤشرين يتم حساهبما حسب العالقة الرايضية: 

 
 

ومن أجل تقييم أتثري التدخل البشري على حرائق الغاابت، مت رسم كل اجملاالت السكنية والطرق بشىت 
أنواعها )طريق سيار، طرق وطنية وجهوية، سكة حديدية، مسالك قروية...( من صور األقمار االصطناعية 

Google Earth  أعطيت لكل مرت لكل عنصر وبعدها  100واعتربان مساحة هامشية للخطر قدرت ب
 (.7حسب القرب أو البعد من اجملاالت الغابوية )جدول 4إىل  0مؤشر قيمة للخطر من 

 
 

IH = IV+ID 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

25 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : فئات مؤشر التدخل البشري 7 جدول
 4 3 2 1 0 الرمز
 قوي جدا قوي متوسط ضعيف ال شيء أتثريه

 
 خريطة فئات اخلطر املرتبطة ابلسكان: 6شكل 

 
 املصدر: صور األقمار الصناعية + العمل امليداين 
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 خريطة فئات اخلطر املرتبطة ابلشبكة الطرقية: 7شكل 

 
 املصدر: صور األقمار الصناعية + العمل امليداين
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 (:IRخريطة مؤشر خطر احلرائق ) .4
قابلية حنصل على مؤشر خطر احلرائق عن طريق تركيب ثالث مؤشرات: املؤشر الطبومرفلوجي ومؤشر 

 الغطاء النبايت للحرائق ومؤشر التدخل البشري وفق العالقة الرايضية التالية:
 
 
 

 : فئات مؤشر خطر احلرائق 8 جدول

أن اجملاالت ذات اخلطر القوي جدا واخلطر الضعيف أكثر تواجدا بنسبة تقدر على التوايل  8 يبني اجلدول
واخلطر القوي، من مساحة جمال الدراسة، أما ابلنسبة لباقي فئات ذات اخلطر الضعيف جدا  %41و %49ب 

 فتواجدمها ضعيف ابملقارنة مع الفئات األخرى.
يظهر كذلك من خالل النتائج احملصل عليها أن جمال الدراسة يضم مساحات كبرية ذات قابلية الندالع 
احلرائق، ويرجع السبب حتديدا إىل طبيعة الغطاء النبايت والتواجد السكاين الكبري يف اجملاالت القريبة من الغاابت  

 كما هو احلال لعدد كبري من الطرق.
إن تواجد املنطقة على ساحل البحر األبيض املتوسط، على بعد كيلومرتات قليلة من إسبانيا، جعل غاابهتا 
ملجأ لعدد كبري من أفارقة جنوب الصحراء الذين حياولون اهلجرة إىل الضفة األخرى إلسبانيا، حيث يشكل 

وقد الحظنا ذلك من خالل الزايرات امليدانية اليت قمنا هبا ملنطقة الدراسة  تواجدهم هبذه الغاابت خطرا عليها،
 وأدرجنا هذا العامل ضمن املؤشر اخلاص ابلسكان.

توجد أغلبية مناطق جمال الدراسة ضمن مؤشر خطر احلرائق القوي جدا والضعيف حيث تنتشر هاتني 
جمال الدراسة، أما الفئات األخرى خلطر احلرائق  الفئتني يف اجلنوب الشرقي والشمال الشرقي إضافة إىل غرب

 (.8فتتواجد يف الشمال واجلنوب)شكل

 الرمز النسبة (2املساحة )كلم  الداللة IRفئات 
IR ≥ 12 4 %49 94,4 خطر قوي جدا 

9 ≤ IR < 12 3 %9 17,3 خطر قوي 
6 ≤ IR < 9 2 %41 80,6 خطر ضعيف 

IR < 6 1 %1 1,4 خطر ضعيف جدا 

IR = 5 IC + 2(IV + ID) + IM 

IR = 5 IC + 2 IH + IM 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

28 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 خريطة مؤشر خطر احلرائق : 8شكل 

 
 املصدر: تنضيد خرائط املؤشر الطبومرفلوجي ومؤشر قابلية السطح للحرائق ومؤشر اخلطر املرتبط ابلسكان والطرق

 منوذج:تقييم جودة األ .5
لتقييم جودة األمنوذج، قمنا مبقارنة النتائج اليت حصلنا عليها من خالل خريطة مؤشر خطر احلرائق ونقط 

، اليت مت تسجيلها من لدن املندوبية السامية للمياه والغاابت بطنجة، وقد مكنتنا هذه 2015احلرائق خالل سنة 
انطالقا  IRيف حتديد مدى جناعة وجودة املؤشر املقارنة من التأكد من صحة النتائج وكذا حتليلها، كما سامهت 

 من أرشيف احلرائق.
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( تنزيل نقط حرائق الغاابت مبنطقة الدراسة خالل سنة 9توضح خريطة تقييم جودة األمنوذج )شكل
من أجل تعزيز جودهتا وتثمني نتائجها، حيث عرفت املنطقة خالل هذه السنة تسجيل  IRعلى خريطة  2015

وقد وقعت تسعة منها يف املناطق ذات اخلطر القوي والقوي جدا فيما وقعت واحدة يف فئة عشر نقط للحرائق، 
 (.9 خطر ضعيف، ومن هنا يتضح لنا جودة املقاربة وصحة معطياهتا )جدول

 2015: نقط احلرائق خالل سنة 9جدول 

فئة خطر ضعيف  ضعيف فئة خطر فئة خطر قوي فئة خطر قوي جدا فئات خطر احلرائق
 جدا

 1 0 4 5 عدد احلرائق املسجلة
 املصدر: املندوبية السامية للمياه والغاابت
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: خريطة تقييم جودة النموذج9شكل 

 
 املصدر: خريطة مؤشر خطر احلرائق + معطيات املندوبية السامية للمياه والغاابت 
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V. :خامتة عامة 
 من خالل تقييمنا جملال الدراسة حسب درجة مؤشر خطر احلرائق استخلصنا النتائج التالية: 

ال ترتبط حرائق الغاابت مبجال الدراسة بتأثري بعض العوامل الطبيعية فقط، بل جند كذلك التدخل البشري 
 .املتواصل يف هذا اجملال عن طريق إقامة جتمعات سكنية، وشق الطرق واملسالك القروية

الثروة الغابوية مبجال الدارسة تتأثر كثريا بظاهرة احلرائق، مما يؤدي إىل تراجعها بشكل واضح، وتزداد حدة 
 الظاهرة مع التزايد الدميوغرايف للساكنة.

منحت خريطة املؤشر الطبومرفلوجي معلومات عديدة عن الظاهرة وعالقتها مبختلف العوامل كاالحندار 
واالرتفاع، حيث قسم اجملال إىل أربع فئات حسب درجة أتثريه ابلعوامل السالفة الذكر مبينة بذلك وتوجيه السفوح 

 املناطق املؤهلة الندالع احلرائق.
مكنتنا خريطة مؤشر قابلية الغطاء النبايت للحرائق من معرفة العالقة بني التشكيالت النباتية واندالع 

 ئق مرتبطة بشكل كبري بطبيعة الظروف املناخية للمنطقة.احلرائق، فقابلية الغطاء النبايت للحرا
وأما عن خريطة مؤشر التواجد البشري اليت مت احلصول عليها عن طريق تركيب كل من خريطة مؤشر 
اخلطر املرتبط ابلسكان وخريطة مؤشر اخلطر املرتبط ابلطرق، فقسمت جمال الدراسة إىل نطاقات حسب درجة 

 لبشري.اخلطر املرتبط ابلتدخل ا
ويف األخري مت استخالص اخلريطة النهائية ملؤشر خطر احلرائق مبجال الدراسة عن طريق تركيب كل اخلرائط 
السالفة الذكر، حيث أعطت نتائج هذه اخلريطة تواجد مساحات كبرية ملؤشر اخلطر القوي جدا وهذا راجع إىل 

 تداخل العديد من العوامل.
ة ال تعطي حال هنائيا للحد من حرائق الغاابت بل تبقى أداة فعالة ملعرفة إن اخلريطة النهائية هلذه الدراس

املناطق املؤهلة الندالع الظاهرة من أجل التدخل بتهيئتها واحملافظة عليها، وتقييم العمل عن طريق استعمال نقط 
منوذج املستخدم يف ، أكد عن فعالية وجودة األ2015احلرائق املسجلة من طرف إدارة املياه والغاابت خالل سنة 

 الدراسة مبجاالت البحر األبيض املتوسط.
ونشري إىل وجود ثالثة مراكز حلراسة الغاابت مبجال الدراسة اتبعة إلدارة املياه والغاابت، لكن دورها 

 يقتصر على التبليغ يف حالة حدوث حرائق، وليس هناك اسرتاتيجيات احرتازية ضد اندالع احلرائق.
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األطلس املتوسط الشمالي الشرقي،  -تتبع دينامية الغطاء النباتي بمنتزه تازكة 

 « ERDAS 9.2 »باعتماد برنامج االستشعار عن بعد  )املغرب(
Detecting the dynamism of flora in Tazekka park-northern Middle 

Eastern Atlas, (Morocco) using teledetection"erdas 9.2"software 
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 : ملخص

يعتــرب توظيــف نظــم املعلومــات اجلغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد يف دراســة ديناميــة الغطــاء النبــايت مــن املواضــيع ذات األمهيــة يف 
القــرار يف الوقــت املناســب، يف هــذا الســياق ســنحاول مــن خــالل هــذا  اختــاذالوقــت الــراهن، كونــه ميكــن الفــاعلني يف اجملــال الــرتايب مــن 

د العمل تتبع الغطاء النبايت املكون ملنتزه اتزكة  على فـرتات زمنيـة متباينـة مـن أجـل رصـد مـدى تراجـع أو تزايـد الغطـاء النبـايت بـه ابعتمـا
حة صـغناها علـى الشـكل اآليت: إىل أي حـد ، أطران هذا العمل إبشكالية واضـerdas-imagine9.2برانمج االستشعار عن بعد 
تؤكد النتائج أن غابة اتزكة عرفت فعال تراجعا واضحا يف أجزاء كثرية . اجملايل ابعتبارها منطقة حممية؟ امتداهاحافظت غابة اتزكة على 

 .منها خصوصا يف اجلزء اجلنويب وكذا يف الشمال الشرقي

 .، منتزه اتزكة، االستشعار عن بعدالدينامية، الغطاء النبايت الكلمات املفاتيح:

Abstract: 
The application of geographical information system and teledetection in studying the 

dynamism of the vegetation is considered a topic of interest at the moment. Since it allows 

territorial actors to make decisions at the right time. In this context, we will try through this work 

to track vegetation which makes the Tazekka park at different points in time, in order to monitor 

the extent to which vegetation declines or increases using ERDAS – imagine9.2. We based our 

work on a clear issue, which is as follows:  to what extent did Tazekka forest protect its extension 

area as a protected zone? The results confirm that the Tazekka Forest did actually know an 

apparent decline in lots of parts, especially the southern and the northeast parts. 

Keywords: Dynamisms, flora, teledetection, Tazekka Park. 
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I. :مقدمة 
تعترب وسائل االستشعار عن بعد من أهم مصادر إمداد نظم املعلومات اجلغرافية ابلبياانت واملعلومات 
النمطية عن سطح األرض، وما عليه من ظواهر وأنشطة وثروات...وابلرغم ما تقدمه املرئيات الفضائية من كم 

ينة التحقق واملقارنة بنتائج الدراسات هائل من املعلومات، إال أن النتائج النهائية اليت تستخلص منها تظل ره
 .(23، 22، ص2012علي فاحل، مجال شعوان،(امليدانية 

املتوسط، إذ ال يبعد مدخله عن مدينة اتزة إال حبوايل  ابلشمال الشرقي لألطلس الوطين اتزكة منتزه يقع
منتزه  مشاال. ويعترب والريف املتوسط جنواب األطلس سلسليت بني اتزة ممر على ابجلنوب الغريب، ويشرف كلم20

حلماية أشجار األرز  1950اتزكة اثين أقدم منتزه على املستوى الوطين بعد منتزه توبقال، حيث مت تشييده سنة 
  680اليت تغطي املنطقة، وتشكل األشجار األساسية املكونة لغابة اتزكة مساحة بلغت يف املرحلة األوىل حوايل 

 .²كلم  14000يشمل مساحة بلغت ل 2004، ومت توسيعه سنة ²كلم
سنعمل من خالل هذه الورقة البحثية تتبع تطور الغطاء النبايت املكون ملنتزه اتزكة على فرتات زمنية متباينة، 
من أجل رصد مدى تراجع أو تزايد الغطاء النبايت به، علما أن املنطقة حممية وابلتايل أغلب الفرضيات تسري يف 

بايت لن يعرف تراجعا على فرتات زمنية متفرقة، لكن الدراسة والرصد واالستشعار الفضائي اجتاه كون أن الغطاء الن
اإلجابة، وهلذا الغرض أطران عملنا إبشكالية واضحة متت صياغتها على  الذي سنقوم به هو الكفيل إبعطاء

 اجملايل ابعتبارها منطقة حممية؟ امتداهاإىل أي حد حافظت غابة اتزكة على الشكل اآليت: 
م  1984بني بعضها البعض، بداية بسنة  نسبيااعتمدان يف دراسة املنطقة على أربع فرتات زمنية متباعدة 

م كانت 1984م  وقد اعتمدان هذه السنة رغم قرهبا من الفرتة السابقة، نظرا لكون املرئية اخلاصة بسنة 1989مث 
م من أجل جتاوز هذا 1989(، وابلتايل أضفنا مرئية فضائية لسنة Bands تتوفر فقط على أربع )نطاقات

م، وقد حاولنا إدراج 2011م وأخرى حديثة لسنة 2003العائق، كما اعتمدان أيضا على مرئية خاصة بسنة 
( لكن تعذر ذلك كون أهنا تتوفر على عيوب تتعلق ابلضباب ورغم جهدان وحماوالتنا 2016مرئية أحدث )

" لكن بدون جدوى وابلتايل ERDAS 9 .2من أجل إزالة الضباب من املرئية ابعتماد برجمية "املتكررة 
على أربع فرتات زمنية تلخص أربعة عقود، ومت حتميلها من موقع  اعتمدانم. وهبذا نكون قد 2011مبرئية  االكتفاء

 /(.http://landsatlook.usgs.gov -عن بعد  لالستشعار)الوكالة األمريكية 
" وذلك بغرض معاجلة ERDAS 9.2ابألساس على برجمية " اعتمدانما خيص أدوات العمل فقط في

املرئيات الفضائية )تصحيح راديوميرتي، تصحيح جيوميرتي، مث التصنيف...(، كما اعتمدان أيضا على برجمية 
"ARCGIS 10.2.2 .ابللغة اإلجنليزية من أجل استخراج اخلرائط والصور النهائية " 
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 : توطني جمال الدراسة1 خريطة

 
 google earth2020املصدر: مرئية فضائية من موقع 

II.  2011إىل  1984تتبع تطور الغطاء النبايت مبنتزه اتزكة من سنة. 
 تنوع األصناف الغابوية مبنتزه اتزكة .1

الرتكيــز علــى عناصــر التفــرد والنــدرة ابعتبــار أن املغــرب  طبيعــيتتطلــب دراســة اجلانــب اإلحيــائي ألي جمــال 
–ميلـــك ثـــروة هائلـــة مـــن النبيـــت والـــوحيش، منحـــه خاصـــية املرجعيـــة اإلحيائيـــة ابمتيـــاز علـــى مســـتوى اجملـــال احلـــول 

، 2011إدريـس شـحو،(متوسطي، كما جعلته يتبوأ مرتبة متميزة كثاين بلد بعـد تركيـا مـن حيـث التنـوع اإلحيـائي. 
هــذا املنطلــق ستقتصــر ورقتنــا البحثيــة هــذه علــى دراســة الغطــاء النبــايت فقــط ارتباطــا مبوضــوع املقالــة، مــن ، )14ص

 وتتوزع األصناف الغابوية مبنتزه اتزكة كما يلي:
، إذ 1950مــأرزة اتزكـــة: وتنتشــر فـــوق أعلــى املرتفعـــات ابملنتـــزه، وكانــت الســـبب الرئيســي إلحـــداثها ســـنة 

توجــد ابملنطقــة املصــنفة "منطقــة طبيعيــة حمميــة " والــيت مينــع فيهــا كــل أنشــطة هكتــار، و  880تغطــي مســاحة تفــوق 
م  1400أو التخريــب )رعــي، قطــع اخلشــب، صــيد... اخ(، وتشــرف علــى قمــة جبــل اتزكــة بــني علــو  االجتثــاث

 م. 1980و
بـني  غابة أشـجار الفلـني ببـاب أزهـار: تنتشـر غـاابت واسـعة ألشـجار الفلـني يف اجلنـوب الغـريب جلبـل اتزكـة

ملم سنواي، موزعة على  1000م يف املستوى السفلي، حيث تسقط أمطار كافية تتجاوز  1400م و 600علو 
أمتار فوق نبااتت قصـرية مـن  10أشهر، تتكون يف هذه الظروف الكتلة الرطبة للغابة أشجار الفلني ذات علو  9
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أشجار الفلـني ببـاب أزهـار، والـذي يتميـز أبمهيـة األدغال السميكة، والنموذج الفريد هلذا النوع الرطب يوجد بغابة 
 .سنة(، كإرث طبيعي وإيكولوجي 250خاصة ابلنظر إىل أقدميته )أكثر من 

غابــة البلــوط األخضــر مبنطقــة الشــيكر: توجــد غــاابت البلــوط األخضــر هــذه مبنتــزه اتزكــة الــوطين خاصــة يف 
ق ويف بعــض األمــاكن علــى شــكل غابــة  م، ومتتــد أساســا علــى نطــاق ضــي1800و 800جهتــه الشــرقية بــني علــو 

 كبرية، حيث برز انتشار أشجار الفلني فوق املنحدرات املتحجرة. 
البلوط األخضر  غابة السنداين: حتتل غابة السنداين موقعا مرتفعا بني أحياء األرزية األعلى، وأحياء شجر

 ص ،2013زهـري،  )كـرو  م.1500م و1100وشجر الفلني يف األسفل، وتنتشر فوق ارتفاعات تـرتاوح بـني 
44.)  

يصاحب هذه األحياء الغابويـة وجـود العديـد مـن األصـناف النباتيـة الـيت تنتشـر فـوق الكتلـة اجلبليـة لتازكـة، 
جنسـا، ومتثـل هـذه األرقـام تقريبـا  70صـنفا و 350نوع مفرقة على  506حيث قدر جمموع هذه النبااتت حبوايل 

املضــبوطة ابملغــرب، الشــيء الــذي يكســبها هــي األخــرى قيمــة إحيائيــة،  مــن العــدد اإلمجــايل ألنــواع النبــااتت12%
علمية ومجالية تسهم بدورها إىل جانـب غـاابت األطلـس املتوسـط واجملـاري املائيـة، يف تصـوير مشـاهد طبيعيـة مـؤثرة 

 (http://www.eauxetforets.gov.ma) ستكشاف.الوجذابة، تغري هواة عامل السياحة وا
 النبايت اعتمادا على مرئيات فضائية: تتبع توزيع الغطاء .2

إن تتبــع الغطــاء النبــايت ليســت عمليـــة ســهلة حيــث تتطلــب احليطــة واحلـــذر، خصوصــا عنــدما نتعامــل مـــع 
مرئيات فضائية لسنوات متعددة، ابإلضافة إىل وجود معرفة قبلية عن اجملال املدروس وتطوره زمنيا، من أجل تفسري 

األمـر يصـعب قلـيال عنـدما يتعلـق األمـر بسـنوات قدميـة. فمعرفـة اجملـال هنـا تعتمـد النتائج احملصل عليهـا، لكـن هـذا 
فقط على تقديرات فقط. ويف حالتنا حنن ابعتباران أيضا معنيني هبذا األمر حاولنـا االحـرتاز عنـد تعاملنـا مـع مـرئييت 

ها على طبقات كثرية نطاقات فقط، والثانية رغم توفر  4ابخلصوص نظرا لكون األوىل تتوفر على 1989و 1984
. وفيمــــا يلــــي اخلطــــوات األساســــية الــــيت مت 2011و 2003إىل أن جودهتــــا ضــــعيفة مقارنــــة مــــع املرئيــــات احلديثــــة 

 اعتمادها لدراسة الغطاء النبايت مبنتزه اتزكة:
 من املرئية الشاملة:اخلطوة األوىل: التحديد الدقيق للمجال املدروس -

اخلـاص مبنطقـة الدراسـة مـن املرئيـة الكبـرية الشـاملة لكـي يسـهل التعامـل  يف هـذه املرحلـة بتقطيـع اجلـزء قمنـا
"، علــــــــــــى اعتبــــــــــــار أن املرئيــــــــــــات قمنــــــــــــا بتحميلهــــــــــــا مــــــــــــن موقــــــــــــع ERDASمعهــــــــــــا يف بــــــــــــرانمج إيــــــــــــرداس "

(www.eros.usgs.govاخلــــاص ابلوكالــــة األمريكيــــة ) العديــــد مــــن  لالستشــــعار الفضــــائي والــــذي يــــوفر

http://www.eros.usgs.gov/
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، لكـن مـع األسـف لـيس لكـل املنـاطق كمـا هـو احلـال 1972املرئيات الفضائية على مدى سنوات بداية مـن سـنة 
 ، كأقدم مرئية شاملة ملنطقتنا.1984ابلنسبة لنا فقد عثران على مرئية 

 اخلطوة الثانية: تصنيف اخلريطة تصنيفا أوليا ملعرفة مكوانت اجملال املدروس.-
املرحلــة قمنــا بتصــنيف كــل مرئيــة علــى حــدة ملعرفــة الفروقــات بــني كــل فــرتة وأخــرى، والبدايــة كانــت يف هــذه 

ابعتبارها املرئية األقدم وابلتايل إتباع السـريورة الزمنيـة يف الدراسـة، وقـد اعتمـدان يف هـذه املرحلـة علـى  1984مبرئية 
حيــث يتــوفر علــى العديــد مــن األدوات  ومــا يقدمــه مــن امتيــازات كبــرية يف هــذا اجملــال، "ERDASSبــرانمج "

فيــه  إبدراجهــاالعمليــة الــيت تســهل عمليــة تتبــع أي ظــاهرة بشــكل دقيــق وفعــال ابعتمــاد علــى معطيــات رقميــة نقــوم 
 ومعاجلتها مبؤشرات وعمليات متعددة على هذا الربانمج.

وتتــيح لنــا االختيــار بــني كمــا اعتمــدان علــى أداة مميــزة تســمح لنــا بتصــنيف الغطــاء النبــايت بطريقــة احرتافيــة، 
التصـنيف املوجـه الـذي يعتمـد علـى عينــات نقـوم حنـن ابختيارهـا، وهـذا يتطلــب معرفـة جيـدة ابجملـال وهـذه اخلاصــية 
قمنا ابعتمادها يف اخلطوات القادمة من هذا العمل، أما خبصوص هـذه اخلطـوة فقـد اعتمـدان خاصـية مشـاهبة تقـوم 

ال، حيث يقوم الربانمج تلقائيا ابختيار العينـات املتشـاهبة مـن حيـث قيمهـا بنفس الدور لكن ال تتطلب معرفة ابجمل
ومجعها يف تصنيف معني، وتكون للمستعمل احلرية يف اختيار عدد األصـناف الـيت يريـدها، وللوصـول هلـذه النتيجـة 

 ":ERDAS 9.2فقد اتبعنا املسار التايل على برانمج إيرداس "
 .فتح الربانمج كخطوة أوىل 
 للقائمة األساسية للربانمج واختيـار " الذهابClassifier ،"  وبعـد ذلـك تفـتح لنـا علبـة حـوار  تـار

"Unsupervised Classification." 
 ( تفتح لنا علبة حوار جديدة نضع يف اخلانة األوىلInput Raster File نضع املرئية اليت نـود ،)

مكـان اسـتخراج الصـورة ونعطيهـا ا ـا (Output Cluster Layer) تصـنيفها، مث نضـع يف اخلانـة الثانيـة
 مناسبا.
 ( نزيل التأشري علىOutput Signature Set.) 
 ( تـــار عـــدد األصـــناف الـــيت نـــود اســـتخراجها Number of Classes مث نضـــغط علـــى )

"OK ." 
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 : خطوات تصنيف مرئية تصنيفا غري موجها1صورة

 
2020ERDAS 9.2 املصدر: برانمج 

قمنا بتتبع هذه اخلطوات من أجل عمل التصنيف غـري املوجـه للمرئيـات الـيت نتـوفر عليهـا، وابلبدايـة كانـت 
كما سبق الذكر، ابعتبارها أقدم مرئية نتوفر عليها، وقد اخرتان ثالثة أصناف ذلك كـون منطقـة   1984مبرئية سنة 

شــأهنا أن جتعــل مــن عمليــة التصــنيف عمليــة عســرية  الدراســة اخلاصــة بنــا ال تتــوفر علــى معــامل بشــرية كثــرية، الــيت مــن
فاملنطقة عبارة عن غابة داخل حممية طبيعية تتوفر فقط على الغطاء النبـايت، ال وجـود لبنـاايت أو وغريهـا مـن معـامل 
االستقرار البشري، وابلتايل أفرز لنا التصنيف ثالثة أصناف رئيسـة، ويتعلـق الصـنف األول ابلغطـاء النبـايت الكثيـف 

الذي تبني أنه يرتكز يف مناطق كثرية، ويرتكز ابألساس يف السفوح اجلنوبية الشرقية، حيث تعرف تركزا كثيفا للغطاء و 
النبايت والذي يتجلى يف أشجار األرز الذي تزخر بـه هـذه الغابـة والـذي يشـكل اجلـنس النبـايت األكثـر تواجـدا، أمـا 

ء النبـايت األقـل كثافـة مـن الصـنف األول ويشـمل جمـاالت واسـعة، يف ما يتعلق ابلصنف الثاين فيهم األمر هنـا الغطـا
خصوصا يف السفوح الشمالية الغربية وكذا ابلشمال ابلقرب من مدخل الغابة أو احملمية جند أيضا أن الغطاء النبايت 
ا ضعيف الكثافـة يف اجلنـوب، وعلـى العمـوم فهـذا الصـنف يشـمل مسـاحات شاسـعة مقارنـة مـع الغابـة الكثيفـة، أمـ

 فيما خيص الصنف الثالث فيهم األراضي العارية واليت ال تشمل مساحات كبرية ابعتبار املنطقة غابة حممية:
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 "  ERDAS 9.2ابستعمال التصنيف غري املوجه على " 1984: الغطاء النبايت بتازكة سنة 2خريطة

 
 2020الفضائي إجناز: زكرايء القاديري  لالستشعاراملصدر: مرئية فضاية للوكالة األمريكية 

تلخــص املرئيــة املصــنفة الــيت مت إدراجهــا كــل مــا مت ذكــره حيــث توضــح جليــا جمــال انتشــار كــل صــنف علــى 
"، كون أن املرئية Mosaic" حدة، وجتدر اإلشارة إىل أن املرئية أعاله مت إنشائها بدمج مرئيتني أو ما يسمى ب

الدراسة، مما حتم علينا دمج صورة أخرى معها يف اجلزء اجلنويب للحصول على صورة الرئيسة مل تكن شاملة ملنطقة 
أمــا فيمــا خيــص املرئيتــان اللــوايت تليهــا ويتعلــق  1984موحــدة وشــاملة ملنطقــة الدراســة. هــذا فيمــا خيــص مرئيــة ســنة 

 فكانت النتائج على الشكل التايل: 2011و 2003األمر مبرئية سنة 
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 على اليسار ابستعمال التصنيف غري املوجه 2011على اليمني و 2003النبايت بتازكة سنة  : الغطاء4و3خريطة 

 
 2020الفضائي إجناز: العسال حممد لالستشعاراملصدر: مرئية فضاية للوكالة األمريكية 

، أن 1984مــع مرئيــة  2003يتبــني مــن خــالل مقارنــة النتــائج احملصــل عليهــا انطالقــا مــن تصــنيف مرئيــة 
ليس كبريا ابستثناء بعض املناطق الـيت عرفـت تراجعـا للغطـاء النبـايت مقارنـة مـع األراضـي العاريـة الـيت اتسـعت الفرق 

ســـنة،  19وهـــذا مؤشـــر علـــى تراجـــع الغطـــاء النبـــايت  مبنطقـــة الدراســـة علـــى مـــدى  2003رقعتهـــا نســـبيا يف ســـنة 
عـــرف الغطـــاء النبـــايت ، حيـــت 1984و  2003يؤكـــد هـــذا االســـتنتاج مـــن خـــالل تصـــنيف 2011وتصـــنيف ســـنة

بغابة اتزكة تراجعـا ملحوظـا، ولكـن مبـا أن املنطقـة تنـدرج ضـمن حمميـة، فـالرتاجع غـري مـربر ومـن األجـدر أن تعـرف 
املنطقـة تزايـدا للغطــاء النبـايت أو علـى األقــل اسـتقرارا يف مسـاحات الغطــاء النبـايت، عـوض تراجعــه لكـن مـع األســف 

وكذا يف الشمال الشرقي. عموما تظل هذه النتائج نسبية حبكم أن األمر هناك تراجع خصوصا يف اجلنوب والغرب 
يتعلــــق بتصــــنيف غــــري موجــــه، مبعــــىن أن احلاســــوب هــــو مــــن قــــام ابلتوجيــــه دون تــــدخل حاســــم للباحــــث، وابلتــــايل 
ى فاحلاسوب قام بتجميـع للقـيم اإلشـعاعية املتقاربـة ودجمهـا يف أصـناف، لكـن اخلطـوة اآلتيـة والـيت سـنعتمد فيهـا علـ

التصنيف املوجه، هي اليت ستوضح ابمللموس حقيقة األمر وما مدى تراجع الغطاء النبايت هذا يف حالة أتكد وجود 
 تراجع.

 اخلطوة الثالثة: تصنيف املرئية تصنيفا موجها: -
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" هــــذا الــــربانمج املهــــم ERDASيعتــــرب التصــــنيف املوجــــه مــــن اخلصــــائص املهمــــة الــــيت يوفرهــــا بــــرانمج "
ستشــعار عــن بعــد، وتســمح لنــا هــذه اخلاصــية بعمــل تصــنيف موجــه أو مراقــب كمــا حيلــو للــبعض املتخصــص يف اال

تسميته، كون أن الباحث هو الـذي يـتحكم يف العينـات الـيت يشـكل هبـا األصـناف الـيت يريـدها انطالقـا مـن معرفتـه 
ات اخلرائطيـة املوجـودة للمجال إما مـن خـالل املعاينـة املاديـة وتـدوين مكـوانت اجملـال، أو مـن خـالل بعـض التطبيقـ

" ، هذا األخـري الـذي يسـمح لنـا ابلتعـرف بشـكل دقيـق علـى مكـوانت اجملـال Google Earthحاليا مثال "
ويف هذا العمل فقد اعتمدان عليه ابألسـاس ابإلضـافة للمعاينـة امليدانيـة. ولعمـل التصـنيف املوجـه فقـد اتبعنـا املسـار 

 التايل:
 " فتح برانمج إيرداسERDAS 9.2 "" مث فتح انفذة جديدةViewer مث جلب املرئية اليت نود "

، حىت نتمكن مـن معرفـة معـامل اجملـال مـن خـالل الـذهاب إىل 3/2/1تصنيفها وتعديل طبقاهتا على النطاق املرئي 
"Raster" بقائمــــة الــــربانمج، مث الضــــغط علــــى "Band Combinations مث اختيــــار الطبقــــات ،"
 فضل اليت تسمح بريية مشاهد اجملال ابملرئية مبعىن الواقع املوجود ابملرئية.ابعتبارها التشكيلة األ 3/2/1

 " نذهب بعد ذلك إىل قائمة الربانمج و تارSignature Editor بعد الضغط عليها تفتح لنا ،"
 حوار تسمح بتحديد العينات وترتيبها وكذا دمج بعضها البعض. ةعلب

 " بعـــد ذلـــك نـــذهب لقائمـــة انفـــذةViewer تـــار "" وAOI " " مثTools الـــيت تســـمح لنـــا أو "
 تعطينا أدوات متنوعة الختيار العينات بطرق بسيطة وعملية؛

 "بعــد هــذا نشــرع ابختيـــار العينــات مث الرجــوع لSignature Editor إلدراج العينــات الـــيت مت"
 اختيارها، وهكذا دواليك حىت ننتهي من اختيار العينات؛

 نضـــغط علـــىات بعـــد االنتهـــاء مـــن اختيـــار العينـــ"Classify مث  تـــار "«Supervised"  ونقـــوم
 ".OKإبدخال الصورة اليت نود تصنيفها، وكذا ختزين الصورة اجلديدة املصنفة مث الضغط على "

بعد تتبع هذه اخلطوات بشكل صحيح حنصل على خريطة تصنيف مكوانت اجملال املدروس، وجتدر 
أكثر دقة وأقل تعميما من التصنيف األول، وابلتايل هو األجدر للقيام اإلشارة إىل أن هذا النوع من التصنيف هو 

أبي حتليل للغطاء النبايت هبذه الغابة، وقد اعتمدان يف هذه املرحلة على مرئيتني فقط، مرئية تشكل أو تعطي صورة 
طاء النبايت، وأخرى حديثة تعطينا صورة واضحة عن الغ 1984للغابة يف سنوات الثمانينيات، ممثلة يف مرئية 

. وتربز أمهية هذه العملية يف اعتماد مرحلتني متباعدتني زمنيا، إلعطاء صورة واضحة 2011ويتعلق األمر مبرئية 
حول تطور الغطاء النبايت مبنطقة الدراسة، كما تسمح ابملقارنة بني الفرتتني للوصول إىل نتائج من شأهنا أتكيد ما 

مما يعين أتكيد النتائج احملصل عليها واملتمثلة يف كون  ،ري املوجه أو العكستوصلنا إليه من خالل عمل التصنيف غ
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وفيما يلي اخلريطة احملصل عليها فيما يتعلق  أن الغطاء النبايت قد عرف تراجعا يف أجزاء خمتلفة من منطقة الدراسة.
 بغابة اتزكة. ( ومن خالهلا سنعرف السمات األوىل لتوزيع الغطاء النبايت1984ابملرئية األوىل )

 من خالل التصنيف املوجه 1984: الغطاء النبايت بتازكة سنة 5خريطة 

 
 2020الفضائي، إجناز: زكرايء القاديري  لالستشعاراملصدر: مرئية فضاية للوكالة األمريكية 

أربعة أصناف أساسية، يتعلق األول كما هو موضح يف  1984أفرز لنا التصنيف الذي قمنا به ملرئية سنة 
اخلريطة أعاله ابلغطاء النبايت الكثيف يليه، الغطاء النبايت األقل كثافة مث األضعف، دون أن ننسى الصنف املتعلق 

بايت يف هذه السنة كان كثيفا ويغطي تقريبا جل املنطقة، ابألراضي العارية. وابلتمعن يف اخلريطة يظهر أن الغطاء الن
واالستثناءات املتعلقة ابألراضي العارية ال تشكل إال جزءا ضعيفا من اخلريطة، وميكن تفسري ذلك بكون أن غابة 
اتزكة يف هذه املرحلة، كانت تعرف اهتماما متزايدا ابعتبارها حممية وابلتايل كانت بعيدة عن أي تدخل بشري 

، للحفاظ على هذا املوروث 1950طائش، على اعتبار أن هذه الغابة مت إدراجها ضمن جمال احملميات سنة 
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سنة وهي كافية يف ظل احلماية اليت تتميز هبا، لكي أتخذ  34الطبيعي )شجر األرز(. وابلتايل فاألمر يتعلق ب 
 هورا سابقا.الغابة حلة جيدة وتسرتجع عافيتها يف حالة ما إذا كانت قد عرفت تد

 ابعتماد التصنيف املوجه2011: الغطاء النبايت بتازكة سنة 6خريطة 

 
 2020الفضائي، إجناز الطالب: العسال حممد لالستشعاراملصدر: مرئية فضاية للوكالة األمريكية 

عليها تظهر ، أن غابة اتزكة كانت تعرف انتشارا واسعا ومل 1984يتبني من خالل خريطة الغطاء النبايت سنة 
يتضح أن الغطاء النبايت قد عرف تراجعا واضحا يف أجزاء  2011، بينما من خالل خريطة سنة معامل التدهور

مهمة، وهو ما يؤكد النتائج األولية اليت مت التوصل إليها من خالل التصنيف غري املوجه الذي تطرقنا له يف اخلطوة 
ا واضحا يف أجزاء كثرية منها خصوصا يف اجلزء اجلنويب وكذا األوىل من العمل، حيث عرفت فعال غابة اتزكة تراجع

يف الشمال الشرقي ويف السفوح اجلنوبية الشرقية لكتلة اتزكة. وهو ما يطرح عدة تسايالت حول سبب هذا 
الرتاجع، علما أن املنطقة هي عبارة عن منطقة حممية، وابلتايل فمن األجدر أن تكون قد حافظت على انتشارها 

ت، لكن احلالة اليت بني أيدينا تبني العكس ويرجع هذا الرتاجع ألسباب مناخية ابألساس، فاملغرب قد وتزايد
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تعاقبت عليه فرتات جفاف متعددة يف سنوات الثمانينيات والتسعينيات مشلت ترابه ككل، والتأثري كان شامال 
تشري  ، حيثجافة وأخرى ممطرة خبصائص املناخ املتوسطي املتميز بتعاقب سنواتجملاالت الرتاب الوطين 

الدراسات إىل وجود اجتاه واضح حنو ا فاض تساقط األمطار خالل العقود املقبلة حيث يؤدي تراجع املعدالت 
املطرية سنواي  املصحوب ابرتفاع درجات احلرارة إىل ظروفا مناخية أكثر جفافا، كما أن التقلبات الكبرية يف ميزانية 

 (.14، ص2017تضيف ميزة أخرى ملناخات هذا الوسط اجلغرايف) عزيز الصغري،  املاء من سنة إىل أخرى
دون أن ننسى أن هذه الغابـة تعـد وجهـة للعديـد مـن املهتمـني بسـياحة االسـتغوار الـيت تشـكل هـذه الغابـة  

املغارات جند عاصمة له، بتوفرها على عدد هائل من املغارات وحتتل املرتبة األوىل على املستوى الوطين، وأبرز هذه 
مغــارة افريواطــو بقلــب املنتــزه. انعكســت هــذه الوضــعية علــى ديناميــة الغابــة علــى اعتبــار أن اإلنســان يصــبح أتثــريه 
واضحا من خالل االجتثاث... خصوصا أن هذه الغابة مل تعرف عمليات تشـجري كثيفـة مـن خـالل بـرامج تـدخل 

يف ظــل الضــغط املتزايــد والظرفيــة املناخيــة الــيت عرفهــا ويعرفهــا الفــاعلني احملــدودة، وابلتــايل فطبيعــي أن تعــرف تراجعــا 
 املغرب. 

 :NDVIاخلطوة الرابعة: دراسة الغطاء النبايت من خالل مؤشر النبات  -
الفـرق بــني االنعكاســات الطيفيـة عنــد الطــول املــوجي  يعـرف مؤشــر الغطــاء النبـايت أو التغطيــة النباتيــة بنســبة

حيسن التمييز الطيفي للغطاء النبايت، فالنبـات يتميـز مـن غـريه  ،األمحر على جمموعهماحتت احلمراء والطول املوجي 
بعكس كمية قليلة من األشعة احلمراء، وعكس كمية كبرية من األشعة حتت احلمراء القريبة، لذلك فإنه ميكن الربط 

شعة احلمراء ونطاق األشعة حتت بني الكتلة احليوية للنبااتت وقيم الدليل النبايت الذي حيسب من تناسب نطاق األ
 احلمراء القريبة من املعادلة التالية:

                              Tucker 1980.  
يعتــرب هــذا املؤشــر مــن بــني أهــم املؤشــرات املســتعملة يف دراســة الغطــاء النبــايت، حيــث يعطــي صــورة واضــحة 

سود إىل األبيض. وابلتايل فكلما كان اللون األسود طاغيا  حول تركز الغطاء النبايت، من خالل التدرج من اللون األ
كلما كان الغطاء النبايت كثيف والعكس صحيح، كما يعتمد هذا املؤشر على نطاق األشعة حتت احلمراء واحلمراء 

بني اللون يف احتساب القيم املتعلقة ابلغطاء النبايت هذا األخري الذي يربز أكثر من خالل الرتكيبة اللونية اليت جتمع 
وفيمــا يلــي خــريطتني .األمحــر وحتــت احلمــراء نظــرا لكــون أن الغطــاء النبــايت تكــون لــه انعكاســية كبــرية يف هــذا النطاق

 .2003و 1984جملال اتزكة تربزان مؤشر النبات املنضبط سنة 
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 (NDVIعلى اليسار) 2003على اليمني وسنة  1984: مؤشر النبات املنضبط سنة 8و 7خريطة

 
  2020الفضائي، إجناز الطالب: زكرايء القاديري  لالستشعاراملصدر: مرئية فضاية للوكالة األمريكية 

تظهر النتائج احملصل عليها من خالل دراسـة مؤشـر النبـات املنضـبط ابلنسـبة للتصـنيفات سـواء املوجهـة أو 
ريبـا يف اخلريطـة الـيت قمنـا بتصـنيفها، نفسـه تق 2003و 1984غري املوجهة، أن انتشـار الغطـاء النبـايت يف املـرئيتني 

ستشهد الغابة تراجعا نسـبيا يف اجلنـوب والشـرق، وهـو مـا يؤكـد النتـائج احملصـل عليهـا مـن  2011لكن يف خريطة 
خالل التصنيف املوجه، وابلتايل فهذه النتائج تضفي طابع املصداقية على التصنيف الذي قمنا به، ويعين هـذا أننـا 

 يف عمل التصنيف، وذلك راجع لكوننا اعتمدان علـى عينـات كثـرية يف كـل صـنف علـى حـدة، توفقنا بدرجة كبرية
، املنـــاطق الـــيت عرفـــت تراجعـــا يف الغطـــاء النبـــايت 2011كمـــا تفـــرز اخلريطـــة اخلاصـــة مبؤشـــر النبـــات املنضـــبط لســـنة 

 .املربزة للنتائج أعاله 2011مؤشر النبات املنضبط سنة بشكل واضح. وفيما يلي خريطة 
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 2011: مؤشر النبات املنضبط سنة 9خريطة 

 
  2020الفضائي، إجناز الطالب: حممد العسال  لالستشعاراملصدر: مرئية فضاية للوكالة األمريكية 

III. حتليل النتائج احملصل عليها 
أجـزاء تبني من خالل العمل الذي قمنا به يف املراحل األوىل من الدراسة، أن غابـة اتزكـة عرفـت تراجعـا يف 

مع خريطة  1984متفرقة خصوصا يف اجلنوب، ويظهر هذا جليا عند مقارنة اخلريطة اخلاصة ابلغطاء النبايت لسنة 
، وهـــذا مـــا مت توضـــيحه مـــن خـــالل اخلـــرائط الـــيت مت إدراجهـــا حيـــث بلغـــت املســـاحة الـــيت 2011أو  2003ســـنة 

بلغت مسـاحة  2011انمج( ويف سنة هكتار )مت احتساهبا املن طرف الرب  10452حوايل  2003تراجعت سنة 
 الــيت تشــكل الســنة املرجعيــة ابلنســبة لنــا. 1984هكتــار هــذه النســبة مقارنــة مــع ســنة 11500الرتاجــع حــوايل 

  2003و 1984كمـا يظهـر أن الرتاجـع بـني  هكتـار. 359واعتمادا على هذا يكون معدل الرتاجع السنوي هو 
وهــي مســاحة ليســت صــغرية، إذا مــا اعتــربان أن  ²كلــم  00104ســنة فقــط فقــدت غابــة اتزكــة  19كــان قــواي ففــي 

 :2003و 1984الغابة تندرج ضمن منطقة حممية. وفيما يلي خريطة توضح قيمة الرتاجع بني 
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 بتازكة  2011و 1984: الفرق احلاصل يف الغطاء النبايت بني سنة 10خريطة 

 
  2020الفضائي، إجناز الطالب: زكرايء القاديري  لالستشعاراملصدر: مرئية فضاية للوكالة األمريكية 

IV. :اخلامتة 
تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة يف كوهنــا حاولــت اإلجابــة عــن اإلشــكالية الــيت مت طرحهــا يف البدايــة، والــيت متــت 
صــياغتها علــى الشــكل اآليت: "إىل أي حــد اســتطاعت غابــة اتزكــة احلفــاظ علــى توزيعهــا اجملــايل، علــى اعتبــار أهنــا 

 ضمن حممية؟". هذا ما حاولنا اإلجابة عنه ضمن العمل يف حموره الثاين مث حتليل النتائج يف احملور الثالث.تندرج 
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إن الرتاجع الذي عرفته غابة اتزكة غري مربر، ويطـرح عـدة إشـكاليات حـول دور احملميـات يف محايـة الغطـاء 
تكثيـــف املراقبــة علــى هـــذا اجملــال، إذا كـــان  النبــايت مــن التـــدهور، لــذلك وجــب إعـــادة النظــر يف هـــذا األمــر وحماولــة

الرتاجع انجتا عن أسباب بشـرية، واحلـد مـن السـلوكات غـري املسـؤولة الـيت تضـر ابلغطـاء النبـايت، مـن اجتثـاث ورعـي 
جائر... وحماولة تشجري ما ميكن تشجريه من أجل احلفاظ على السمعة اليت تتميـز هبـا هـذه الغابـة، ابعتبارهـا اثين 

يف املغرب، وحتتضن العديد من األصناف النباتية املهمة اليت ال توجد يف جـل الغـاابت املغربيـة، انهيـك  أقدم حممية
عـــن دور آليـــات التحســـيس والتوعيـــة املنوطـــة ابجملتمـــع املـــدين يف احلـــد مـــن املخـــاطر الـــيت تعرفهـــا املنتزهـــات الطبيعيـــة 

 وابلتايل احلفاظ على التنوع البيولوجي.
مدخال مهمـا جلعـل الغـاابت جمـاال ” 2030-2020غاابت املغرب “اسرتاتيجية  يف هذا السياق تشكل

للتنمية، وضمان التدبري املستدام للثروة الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية مع املستعملني، وتقوية القدرات اإلنتاجية 
االسـرتاتيجية أربعـة حمـاور رئيسـية يهـدف  تقـرتحومـن أجـل رفـع هـذه التحـدايت،  .للغاابت، ومحاية الـرتاث الطبيعـي

األول منها إىل خلق منوذج جديد مبقاربـة تشـاركية، تكـون السـاكنة أول شـريك يف تـدبريه، والثـاين يف تـدبري وتطـوير 
الفضــاءات الغابويــة حســب مؤهالهتــا، والثالــث منهــا إىل تطــوير وحتــديث املهــن الغابويــة مــن خــالل إنشــاء مشــاتل 

نــة وســائل تــدبري القطــاع واملهــن املتعلقــة بــه، فيمــا يرتكــز احملــور الرابــع علــى اإلصــالح املؤسســايت غابويــة حديثــة ورقم
للقطـاع مــن خــالل أتهيـل املــوارد البشــرية، وإنشــاء قطـب للتكــوين والبحــث وإنشــاء وكـالتني، وكالــة امليــاه والغــاابت، 

   .ووكالة احملافظة على الطبيعة
V. :قائمة املراجع 
، املركز الوطين "تنموية ملنطقة أزرو-"التوازانت البيئية الغابوية ابألطلس املتوسط الغريب مقاربة صون،)2011 (إدريس شحو، -
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افية في توقع سيناريوهات التطور املستقبلي  أهمية نظم املعلومات الجغر

 ابة كريفلةبغ للغطاء النباتي 

The importance Geographic Information Systems (GIS) in 

predicting scenarios for the future development of the vegetation cover 

in Korifla forest 
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 ملخص:
الغابويـة الطبيعيـة مـن خـالل حالـة غابـة كريفلـة، هـذه الغابـة املنتميـة للحـوض  يقـدم هـذا املقـال دراسـة عـن ديناميـة املنظومـات

مــن خــالل دراســة الصــور اجلويــة  االعتمــاد علــى نظــم املعلومــات اجلغرافيــةأيب رقــراق ابهلضــبة الوســطى املغربيــة. ملعرفــة هــذه الديناميــة مت 
 لسنوات خمتلفة.

( -40( هكتار/ســـنة والعرعـــار املغـــاريب حبـــوال )-17النتـــائج احملصـــل عليهـــا تراجـــع منظومـــة البلـــوط الفليـــين حبـــوال ) بينـــت
 هذه املنظومات الطبيعية يف الرتاجع والتدهور.. ويتوقع أن تستمر 2018وسنة  1954هكتار/سنة يف الفرتة املمتدة ما بني سنة 

 نظم املعلومات اجلغرافية، الصور اجلوية، املنظومة الطبيعية، اخلريطة، غابة كريفلة.الكلمات املفتاح: 

Abstract: 

This article presents a study on the dynamics of natural forest ecosystems through the case 

of the Korifla forest, this forest belonging to the Bouregreg watershed in the Moroccan central 

plateau. To discover this dynamism, we relied on geographic information systems (aerial photos). 

The results obtained show a regression of the cork oak of about (-17 ha)/year and of the 

tetraclinie of about (-40 ha)/year between the years 1954 and 2018. These natural ecosystems are 

expected to continue to decline and degrade. 

Keywords: Geographic Information Systems (GIS), aerial photos, naturel ecosystem, carte, 

Korifla forest. 
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 مقدمة -1

تدخل هذه الدراسة يف السياق العام الدائر حول أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات اجملالية عامة، 
، نتيجة تطور 21و 20وصد التنبؤات املستقبلية خاصة. فنظم املعلومات اجلغرافية عرفت تطورا كبريا يف القرنني 

اخلصوص، مما أعطى طفرة كبرية يف دراسة وتشخيص حالة املوارد الطبيعية اجملال العلمي والتكنولوجي هبذا 
والظواهر اجملالية، وابلتايل سهولة معرفة وترية ديناميتها وتطورها، ما يساعد على استشراف سيناريوهات تطورها 

 املستقبلي، وتدارك خطر تدهورها، بل وضمان استدامتها لألجيال املستقبلية.
ن ضمن اجملاالت اليت عرفت دينامية وتطورا سريعا يف القرن املاضي، وسنخصها دراسًة وتعترب الغاابت م

من خالل دراسة غابة كريفلة. هذه الغابة اليت عرفت دينامية تراجعا لغطائها النبايت الطبيعي املتمثل يف منظومة 
جعلت جزء منها يصنف   ة أحيائية مهمةالعرعار املغاريب والبلوط الفليين، هاتني املنظومتني تعطيان هلذه الغابة قيم

 كمحمية طبيعية. 
والطريق الوطنية سيدي بطا  الرماين  تقع غابة كريفلة بني حقينة سد سيدي حممد بن عبد هللا مشاال

القنيطرة، عرب أربع -سال -هكتارا. تنتمي إداراي إىل جهة الرابط  15140جنواب، وذلك ضمن مساحة تناهز 
مجاعات قروية هي: براشوة ـ أم عزة ـ مرشو  ـ سيدي حيي زعري. تنتمي غابواي إىل قطاع عني العودة، عني 

 سفرجلة، اللة رقراقة، حد الرباشوة.
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: توطني جمال الدراسة1اخلريطة 

 
لية الغربية للهضبة الوسطى عرب سفوح حوض وادي كريفلة األسفل كما تنتمي طبوغرافيا للهوامش الشما

الفليشية ورافده وادي مشرع، لينتهي هبما املطاف يف أقصى الشمال يف حقينة سد سيدي حممد بن عبد هللا 
 (.1)اخلريطة 

 اإلشكالية -2
غاريب، هذا التمازج يف تتواجد غابة كريفلة يف جمال انتقايل بني منظومة البلوط الفليين ومنظومة العرعار امل

املنظومات البيئية أعطاها مكانة خاصة من حيث قيمة التنوع البيولوجي وااليكولوجي، ذلك أهنا ال زالت حتتفظ 
إال أنه يف السنوات األخرية مت رصد اختفاء   أصال ابهلشاشة. يف وسط يتميز بتشكيالت نباتية يف وضعيتها الذروية
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الفليين غياب التخليف الطبيعي بصفة هنائية هبا، على العكس من بعض  مساحات مهمة من منظومة البلوط
تشكيالت منظومة العرعار املغاريب اليت الزالت يف حالة جيدة و تعرف ختليفا طبيعيا خصوصا على السفوح الوعرة 

التشكيالت، مث   والبعيدة عن يد اإلنسان؛ وهذه الوضعية جعلتنا  تار الصور اجلوية لدراسة التطور التارخيي هلذه
بشكل ال رجعي واحتفاظ جماالت أخرى بتوازانهتا الطبيعية  إىل  الرتاجع يف بعض اجملاالت نتسأل عن أسباب هذا

 حد ما.
ومن هنا نطرح فرضيات؛ أوهلا أن املنظومات الطبيعية تعرف تراجعا من حيث الكم )مساحة( والكيف 

املنظومات الطبيعية  الستدامة)الكثافة(. واثنيها، أن التخليف املدعم والتشجري أهم أساليب التأهيل البيئي الضامنة 
( والبلوط Tetraclinis articulataاملغاريب ) بغابة كريفلة. أما اثلثها، فهو املنظومات الطبيعية من العرعار

 ( مهددة ابلزوال لصاحل األنواع املشجرة.Quercus suberالفليين )
 املنهجية -3

لدراسة التحوالت اجملالية يف منطقة معينة، البد من الرجوع للتاريخ واستنباط املعطيات منه، أاي كانت 
الت، ودراسة املراجع أو املخطوطات، والواثئق التارخيية، أو الطريقة؛ سوءا عن طريق القيام ابستمارات، واملقاب

صور جوية حسب درجة البعد الزمين. أما يف حالة كهذه، فسنعتمد على خرائط، وصور جوية قدمية كوثيقة 
 اترخيية ختتزن مجيع التحوالت اجملالية، اليت عرفتها غابة كريفلة.
 إخضاعها لتصحيحات هندسية ابستعمال نظم هذه الواثئق اخلام من اخلرائط، والصور جوية، مت

 Lambert، واليت مت إسنادها جغرافيا إىل اإلسقاط املغريب ArcGisاملعلومات اجلغرافية املتمثلة يف برانمج 
Maroc.وبعدها إجناز جمموعة من خرائط التطورية لفرتات خمتلفة من الزمن ، 

دة بغابة يف كل الفرتات الزمنية املدروسة، كان مرفقا رسم هذه اخلرائط، وحتديد األصناف النباتية املتواج
ومتبعا ابستمارات، وزايرات ميدانية للمجال، وابعتماد كذلك معطيات اجلرد الغابوي الوطين، وذلك من أجل 
التأكد من نوع التشكيالت النباتية؛ ألن التأويل البصري غالبا ما خيطأ يف التمييز بني أنواع التشكيالت النباتية 

 لى الصور اجلوية.ع
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 : كيفية حتديد األنواع النباتية انطالقا من صورة جوية1الشكل 

 
نظرا لتعقد املشاهد، لكوهنا تظهر بعض التشكيالت بنفس احلجم، والشكل، والبنية، واللون خاصة 

ذو الشكل اهلرمي املتفرق  األنواع املشجرة، هلذا ميزان فقط بني البلوط الفليين ذو الشكل الدائري، والعرعار املغاريب
بكثافاته املختلفة، مث بني اجملاالت املشجرة السهلة التحديد، نظرا لشكلها اهلندسي املنتظم، وبني جمال املاطورال 
الكثيف، مث يف األخري اجملاالت غري املشجرة، ومت التميز بني الكثافة من خالل حساب عدد األشجار يف اهلكتار.  

ية حتديد التشكيالت النباتية انطالقا من الصورة اجلوية. سندرس حسب صور وواثئق ( كيف1ويوضح )الشكل 
 املتوفر ة لدينا، املراحل التالية:

 اخلريطة النبتات ابملغرب :Carte de la végétation du Maroc: feuille 
Rabat-Casablanca, au 1/200 000,  par A.Theron et J.Vindt. (1955). 

  يطة اعتمدان على خريطة: ولتصحيح هذه خلرEssai d’une carte botanique et 
forestière du Maroc, sur une partie de la Meseta marocaine 
septentrionale, au 1/300 000, Première feuille. par louis Emberger. 

(1931). 
  1969صور جوية لسنة 

 .7500/1؛ صور جوية 1982سنة  .1
 .2008، ومعطيات اجلرد الغابوي لسنة 1/ 20 000ياس ؛ صور جوية مق2008سنة  .2
 ، والقياسات امليدانية. Google Earth 2018؛ صور 2018سنة  .3
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ابلنسبة لفرتة الستينات فتميزت هذه املرحلة بقلة املعلومات، واخلرائط، والصور اجلوية. هلذا اقتصران يف 
ة، ألن هذه املرحلة  تعد فرتة مرجعية لدراسة التشكيالت دراسة هذه الفرتة ابخلصوص على الواثئق اخلرائطية املتوفر 

 Carte) 1955النباتية بغابة كريفلة، وهلذا اعتمدان يف دراستها ابألساس على اخلريطة املرجعية اليت أجنزت سنة  
de la végétation du Maroc : feuille Rabat-Casablanca, au 1/200000, par 

A.THERON et J.VINDT.أن مقياس هذه اخلريطة كبري شيء ما، فقد كان البد من  (، ومبا
مطابقتها مع واثئق أخرى خصوصا بعد زايرة امليدان، والتأكد من بعض التناقضات، فتمت مطابقتها مع وثيقة 

 Essai d’une carte botanique et forestière duوهي خريطة ) 1931أقدم منها تعود لسنة 
Maroc, sur une partie de la Meseta marocaine septentrionale, au 1/300 

000, Première feuille. par louis EMBERGER لكن مل تصحح بدورها مجيع ،)
التناقضات املتواجدة يف جمال الدراسة، لذا كان وجواب تصحيحها بوثيقة أحدث منها، وهي الصور اجلوية لسنة 

(، ملتقطة من طرف -اليت تشوهبا تناقضات فقط لتصحيح اجملاالت  -) 20000/1ذات مقياس  1969
الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري واملسح اخلرائطي، ليتم يف األخري احلصول على هذه اخلريطة اليت جتمع ما بني 

 . 1955ثالث واثئق قدمية مشلت اهلضبة الوسطى يف ستينيات القرن املاضي، وابخلصوص سنة 
صور جوية ذات جودة عالية، حمصل عليها من مصلحة اجلرد الغابوي أما ابقي الفرتات فقد اعتمدان على 

، وبنفس الطريقة السابقة 2008، وعلى معطيات اجلرد الغابوي لسنة 20000/1الوطين ابلرابط، ذات مقياس 
. وابلنسبة لسنة ArcGis، من خالل برانجمي وLambertمت تصحيحها، وحتويلها إىل اإلسقاط املغريب 

لسنة  Google Earth Proماد على املرئيات الفضائية اليت مت حتميلها من برانمج فقد االعت 2018
، مث 2018، و2017، و2016بدقة مرت واحد، وعلى القياسات والعمل امليداين طيلة ثالث سنوات  2018

 (؛ إلجناز خريطة أكثر دقة من سابقاهتا اليت اعتمدت نتائج العمل امليداينP.V.A.P, 2017على معطيات )
 بشكل كبري.

 أهداف الدراسة -4
هندف من خالل هذه الدراسة رصد الدينامية اجملالية اليت عرفتها مجيع التشكيالت النباتية بغابة كريفلة. 
وسنركز يف دراستنا على نظم املعلومات اجلغرافية، وتقنيات االستشعار عن بعد، من خالل معاجلة الصور اجلوية، 

اد املنهج التطوري، الستخراج خرائط تطورية لغابة كريفلة يف الفرتة املمتدة من والعمل امليداين، عن طريق اعتم
منتصف القرن املاضي إىل اليوم. وابلتايل يبقى هدفنا األساسي هو حتديد وترية دينامية التشكيالت النباتية بغابة  

 الئلها.كريفلة ومقدارها، ومساحة تراجعها أو تطورها، مث حتديد مسببات هذه الدينامية ود
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 نتائج الدراسة -5
 غابة كريفلة منظومة غابوية متميزة 5-1

تتميز غابة كريفلة بقيمة بيئية وأحيائية عالية، إذ جاءت تشكيالهتا النباتية لتزخرف سفوحا شديدة الوعورة 
العرعار وجد متقطعة، يف بيئة تتميز أصال ابهلشاشة الطبيعة. يتمثل جزء من غطائها النبايت طبيعي ابألساس، يف 

( واحلاشية الشجريية اليت Quercus suber( والبلوط الفليين )Tetraclinis articulata) املغاريب
( وماطورال، هذا إىل جانب جزء مشجر أساسا ابلصنوبر احلليب Olea europaeaترافقهما من زيتون بري )

(Pinus halpensis( واألوكالبتوس )Eucalyptus( والصفصاف )Populus alba)  الذي حيتل
ضفاف سليل جمرى كريفلة على اخلصوص، هذا طبعا مع وجود اختالف واضح بني السفوح الظليلة، حيث تكون 
نسبة التغطية النباتية عموما مرتفعة، مقابل السفوح الشميسة حيث تضعف الكثافة. تُرافق هذه احلاشية نبااتت 

 الفصل اجلاف بسبب احلرارة والرعي. يرافق هذا عشبية قصرية متنوعة، تظهر أثناء الفصل الرطب وترتاجع يف
التنوع النبييت تنوع وحيشي ينعكسان إجيااب على املشهد اجلغرايف، وجيعالنه جماال مالئما ملمارسة الصيد والقنص، 

 وابلتايل تنشيط السياحة خصوصا الداخلية ابملنطقة.
 Site d’Intérêt Biologique etحتتوي غابة كريفلة على موقع ذي أمهية أحيائية وبيئية )

Écologique اخلريطة  2000( تصل مساحته إىل( 1هكتار( )PDAP, 1996 يتميز بتنوع أحيائي ،)
والوحيش. فعلى مستوى الغطاء النبايت تعترب منظومة العرعار املغاريب األغلب هبذا  جد مهم على املستوى النبايت

 29املستوى الوحيش، فإنه مهم كذلك، لكونه يتمثل أساسا يف  املوقع، مع حاشيتها الشجريية والعشبية. أما على
نوع من الزواحف. لكن  20نوع من الطيور مث  98أنوع قبسية مهددة ابالنقراض، و 8نوع من الثدييات، منها 

مثل األنواع املعروفة واليت تعرفها واملشهورة عند الساكنة احمللية هي اخلنزير الربي واألرنب الربي وبعض األنواع 
 احلجل والسمان واحلمام. أما يف اجملاالت احملادية للبحرية، فتتميز بتنوع األ اك اليت تعيش ابلبحرية.

كما تتمثل أمهية غابة كريفلة يف دورها اجلد مهم يف تثبيت الرتبة واحلد من اجنرافها، ومن مت تثبيت السفوح 
فيف من نسبة املنقوالت الصلبة، اليت تزود حقينة السد حقينة سد سيدي حممد بن عبد هللا والتخ املطلة على حبرية

 (. El Bahi 2006طن/هكتار/سنة )0,3إىل  0,5مبا يعادل 
 دينامية الغطاء النبايت بغابة كريفلة5-2

مت اعتماد هذه الواثئق املذكورة سالفا )يف املنهجية(، والتأويل البصري للصور اجلوية، لرسم حدود اجملال 
الغابوي، وشبه الغابوي والتشكيالت النباتية املتواجدة به، مث مطابقتها ابملالحظة امليدانية ملعرفة نوعية التشكيالت 
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ها، لنحصل يف األخري على خرائط تطورية ومبياانت اليت حددانها اعتمادا على هذه الواثئق، ومدى صحت
 سنة ماضية، استخلصنا منها نسب تطور الغطاء النبايت بغابة كريفلة. 60إحصائية تعود ألزيد من 

 الفرتة األوىل: فرتة ما قبل ستينيات القرن العشرين 
ف األول من القرن العشرين  توضح والواثئق املذكورة سالفا )يف املنهجية(، أن منطقة وادي كريفلة يف النص

كانت تتميز بسيادة التشكيالت الطبيعية من العرعار املغاريب اخلالص، خاصة يف اجملال الذي يوافق املوقع ذي 
، هذه اجملاالت اليت الزال بعضها والسفوح القوية االحندار املطلة على الشعاب واألودية األمهية األحيائية والبيئية،

(، وعلى VINDT.J.1959اليوم، مث يف الضفة اليمىن لوادي كريفلة ابجتاه النخيلة ) يف حالته املتزنة إىل
 %30الضفة اليسرى لوادي املشرع. تتشكل هذه التشكيالت اخلالصة من العرعار املغاريب الذي تصل نسبته إىل 

أنواع شجرية،  7ة املختلط مع من املساحة اإلمجالية لغابة كريفلة يف تلك الفرتة. أما العرعار املغاريب مرتفع الكثاف
، وإذا ما مت جتميع هذه النسبة مع نسبة العرعار املغاريب اخلالص فسنجد أبن %38وشجريية فتصل نسبته إىل 

من العرعار املرتفع الكثافة، وهذا يدل على أن العرعار املغاريب هو الذي كان يشكل  %68اجملموع يصل إىل 
موزعة بني سطح اهلضبة  %8ت البلوط الفليين اخلالصة فنسبتها ال تتجاوز السيادة بغابة كريفلة. أما تشكيال

ابلنخيلة، ويف أقصى اهلوامش اجلنوبية للغابة، كما تتواجد خمتلطة مع العرعار املغاريب أحياان. بينما كان املاطورال 
فهي إما جماالت  مقتصرا فقط على ضفاف األودية على شكل نبااتت رواقية، أما عن اجملاالت غري املشجرة،

. وابلنسبة للتشجري فلم يدخل إىل غابة كريفلة إال يف سنة %2زراعية أو أراضي جمتثة، ونسبتها ال تتجاوز 
( peuplierهكتار ابألوكالبتوس، وكذلك ابلصفصاف ) 560مبجال النخيلة مبساحة تناهز  1959 -1958

عف مقاومته لدرجة احلرارة املرتفعة مبنطقة إال أنه تعرض ألمراض عديدة بسبب ض على ضفاف وادي كريفلة،
، أن غابة كريفلة تتكون من العرعار املغاريب 2(. يتبني من خالل اخلريطة  VINDT.J.1959وادي كريفلة )

ابألساس، لكن تواجده غالبا ما يكون خمتلطا مع البلوط الفليين، والزيتون الربي، والضرو، وتيزغا، والقستوس... 
أنه وكما سبق الذكر، فتشكيالت العرعار املغاريب هي الطبقة الشجرية السائدة، واملهيمنة على  على التوايل، إال

 ، والشميسة.االحندارخاصة فوق السفوح الشديدة  %86سفوح وادي كريفلة واملشرع، بنسبة كبرية 
 (1982الفرتة الثانية: بداية مثانينيات القرن العشرين )سنة 

مت اختيار فرتة الثمانينيات ألهنا فرتة حا ة يف اتريخ املغرب عامة، واتريخ زعري خاصة، وذلك ملا عرفته 
عن سابقاهتا،  1982املنطقة من جفاف، إذ انعكاس على اجملتمع الزعري، وطرق استغالله للغابة. مل ختتلف سنة 

ة شجرية خمتلفة، فنسبة العرعار املغاريب مرتفع ، لكن بكثاف%81فتشكيالت العرعار املغاريب هي السائدة بنسبة 
ابلنسبة لضعيف  %11، و%35، بينما العرعار متوسط الكثافة فنسبته تصل إىل%31الكثافة تصل إىل 
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 392) %3للعرعار املنفتح. بينما نسبة البلوط الفليين اخلالص فهي جد ضعيفة ال تتجاوز  %5الكثافة، و
ظهور التشجري يف اجملاالت غري املشجرة  ابستثناءرى فهي مل تعرف دينامية كبرية، هكتار(، أما ابقي اجملاالت األخ

(، وكان هذا التشجري أبنواع خمتلفة ومتعددة، مكونة من اجلدول من مساحة الغابة )انظر  %7واملنفتحة بنسبة 
سرو األطلس، كما ظهر، أيضا، العرعار املغاريب املشجر، كشكل األوكالبتوس والصنوبر احلليب والصفصاف، وحىت 

من أشكال الدعم، وخلق التوازن يف اجملاالت الضعيفة الكثافة من العرعار املغاريب، وهذا التشجري كان ابلصنوبر 
 (. اجلدول و  3احلليب)اخلريطة 

فا حادا، عرف مبا يسمى جبفاف منتصف الثمانينيات، عرفت خالله جفا 1982عرفت املنطقة بعد سنة 
غابة كريفلة حتوالت كبرية على املستوى االجتماعي، واالقتصادي، وطبعا على املستوى البيئي، مما قد ينعكس 

 على توزيع الغطاء النبايت وكثافته بعد هذه الفرتة.
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 : توزيع األصناف النباتية يف فرتة ما قبل الستينات بغابة كريفلة 2اخلريطة 
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 بغابة كريفلة 1982: توزيع األصناف النباتية يف سنة 3اخلريطة      

 
 

 2008الفرتة الثالثة: حالة التشكيالت النباتية لسنة 
اخرتان هذه الفرتة ملا تتوفر عليه من واثئق تسهل عملية الدراسة وسهولة التعرف على أنواع التشكيالت 

وسنة  1982النباتية السائدة يف اجملال من جهة. ومن جهة اثنية، ألمهيتها التارخيية، إذ أن ما بني سنة 
الثمانينات، وكذا التسعينيات.  عرف جمال الدراسة جمموعة من حتوالت؛ أوهلا: انعكاس جفاف منتصف 2008
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. واثلثها، استقرار 1996( سنة SIBEواثنيها، اعتبار جزء من غابة كريفلة موقعا ذي أمهية إيكولوجية وبيئية )
، وختليه التام عن اخليام، وتركز مجيع أنشطتهم ابجملال احملاذي لغابة  1980اإلنسان الزعري، بصفة هنائية منذ سنة 

 كريفلة. 
( أن البلوط الفليين عرف تراجعا كبريا، إذ أن مساحته ككل اجلدول و  4من خالل )اخلريطة اتضح لنا 

. وعرف العرعار املغاريب %0,13، خاصة البلوط الفليين متوسط الكثافة %1,72أصبحت ال تتجاوز نسبة 
الغابة، بتفاواتت واضحة حسب الكثافة، إذ أن نسبة من مساحة  %72بدوره تراجعا، حيث أصبح يشكل نسبة 
، لصاحل العرعار متوسط الكثافة الذي أصبحت نسبته %14,7العرعار مرتفع الكثافة أصبحت فقط 

. ارتفعت كذلك نسبة التشجري املختلط مع %25، بينما ضعيف ومنفتح الكثافة ال يتجاوزان معا 32,29%
بة مهمة، اتضح من خالل البحث امليداين أن العرعار املشجر ابلصنوبر ، وهي نس%2,94العرعار املغاريب إىل 

، %3,93يكون أجنح، وأكثر اتزاان من العرعار املشجر ابألوكالبتوس. أما املاطورال فقد زادت مساحته لتصل إىل 
طبيعية ، أي أن االجتاه العام للتشكيالت ال%3,72بينما اجملاالت غري املشجرة فنسبتها تراجعت لتصل إىل 

 الكثيفة يف تراجع، بينما تدخل اإلدارة املسؤولة فقط خيفف من حدة هذا الرتاجع عن طريق عمليات التشجري.
اليت عرفت فيها غابة كريفلة جمموعة من التحوالت على صعيد مجيع  2008بعد دراسة فرتة سنة 

كيالت النباتية السائدة يف الفرتة احلالية التشكيالت النباتية الطبيعية واملشجرة، كان ال بد علينا من دراسة التش
سنوات فقط(، ملعرفة ارتباط الدينامية الغابوية وسرعتها بعامل الزمن أوال،  10( رغم قصر املدة )2018)سنة 

 واثنيا، لربطها بنتائج البحث امليداين اجلديدة.
 2018الفرتة الرابعة: حالة التشكيالت النباتية سنة 

، وبتوزيع خمتلف حسب الكثافة %69املغاريب هي األكثر سيادة بنسبة  تبقى تشكيالت العرعار
، وكذلك األمر %9,17الشجرية، ذلك أن نسبة مساحة العرعار املغاريب مرتفع الكثافة أصبحت ال تتجاوز 

، لكن نسبة مساحة العرعار املغاريب ضعيف %25,53ابلنسبة للعرعار متوسط الكثافة الذي تراجعت نسبته إىل 
، ونفس األمر ابلنسبة للعرعار منفتح الكثافة الذي أصبحت نسبته تصل %28,06ثافة ارتفعت لتصل إىل الك

، هذا األخري الذي يوافق السفوح الشميسة ضعيفة التغطية الشجريية. أما البلوط الفليين اخلالص فلم 6,18%
افته، واألمر سيان ابلنسبة له خمتلطا من مساحة الغابة جبميع كث %0,85يتبق منه إال القليل، بنسبة ال تتجاوز 

وسنة  2008.  أما املاطورال واجملاالت غري املشجرة فهذه مل تعرف حتوال كبريا ما سنة %1,03بنسبة ال تتجاوز 
. %17,66. بينما التشكيالت اليت عرفت تطورا ملموسا هي املشجرة واليت ارتفعت نسبتها لتصل إىل 2018
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،  %1,4تقنية التخليف الطبيعي املدعوم ابلعرعار املغاريب بنسبة مهمة تصل إىل  لكن األمر املستجد هو دخول
 (.5كما أن هناك جمموعة من املشارات اليت هي اآلن قيد االستخالف )اخلريطة 

 بغابة كريفلة    2008: توزيع األصناف النباتية يف سنة 4اخلريطة 

 
         

 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

62 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 بغابة كريفلة 1982: توزيع األصناف النباتية يف سنة 5اخلريطة  
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 2018و 1955: توزيع التشكيالت النباتية بغابة كريفلة ما بني 1اجلدول 

 نسبتها

سنة 
2018(

 نسبتها هـ(

سنة 
2008(

 نسبتها هـ(

سنة 
1982(

 نسبتها هـ(

سنة 
1955(

 نوع التشكيالت النباتية هـ(
 البلوط الفليين 1183 7,80% 392 2,60% 261 1,70% 128,6 0,80%
 البلوط الفليين خمتلط 316 2,10% 175 1,20% 157 1,00% 155,6 1,00%

9,20% 
1387,

7 14,70% 2232 30,70% 4645 67,70% 10251 
عرعار مغاريب مرتفع 

 الكثافة

25,50% 
3864,

6 33,30% 5040 34,80% 5276 7,50% 1138 
عرعار مغاريب متوسط 

 الكثافة

28,10% 
4248,

8 21,30% 3227 10,60% 1599 6,10% 930 
عرعار مغاريب ضعيف 

 الكثافة

6,20% 935 2,60% 389 4,60% 703 4,50% 684 
عرعار مغاريب منفتح 

 الكثافة
 عرعار مغاريب خمتلط 0 0,00% 150 1,00% 445 2,90% 628,5 4,20%
 ماطورال 405 2,70% 432 2,90% 595 3,90% 701,3 4,60%

17,70% 
2673,

 التشجري والتخليف 0 0,00% 1034 6,80% 2231 14,70% 9
 جماالت غري مشجرة 233 1,50% 734 4,80% 563 3,70% 416,1 2,70%
100,00

% 
15 

140 
100,00

% 
15 

140 
100,00

% 
15 

140 
100,00

% 
15 

 اجملموع 140
 

 املنظومة الطبيعية األوىل، أن العرعار املغاريب هو (يتضح من خالل كل هذه اخلرائط السابقة )اجلدول
األكثر سيادة على سفوح واداي كريفلة واملشرع، خمتلطا مع البلوط الفليين، والزيتون الربي، والضرو، وتيزغا...، 

خمتلطا يف  لكن ما متت معاينته يف امليدان، أن العرعار املغاريب ال يتواجد مع البلوط الفليين إال حمطيا بينما يتواجد
املتواجدة  املنظومة الطبيعية الثانية أغلب األحيان مع الزيتون الربي، والضرو، وتيزغا كطبقة شجريية مرافقة.  أما

فهي منظومة البلوط الفليين، لكن نسبتها ضعيفة، وتقتصر على سطح اهلضبة وأقصى اجلنوب الشرقي للغابة فقط. 
تصف القرن املاضي بثالث أنواع من األشجار هي: واألوكاليبتوس، أما التشجري فبدأ يف غابة كريفلة منذ من
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والصفصاف، والصنوبر احلليب. لكن يف هذه السنوات األخرية أدخل على اجملال تقنية التخليف املدعوم ابلنوع 
سبق الطبيعي املتمثل يف العرعار املغاريب. كل هذه التشكيالت النباتية عرفت ديناميات خمتلفة عرب الزمن كما 

الذكر، لكن حبدة خمتلفة حسب كل فرتة زمنية. فما هي املنظومة الطبيعية األكثر دينامية؟ وما هي األسباب 
 الكامنة وراء هذه الدينامية؟

 دالئل إثبات تدهور وتراجع الغطاء النبايت5-3
ؤشرات الدالة تأكد من كل هذه النتائج املذكورة أعاله، كان البد من مطابقتها ابمليدان والبحث عن امللل

على هذه الدينامية، خاصة تلك اليت تدل على أن التحوالت البيئية اليت طرأت على املنطقة، ذلك أن كثريا من 
اجملاالت العارية حاليا أو ضعيفة التغطية كانت يف املاضي مغطاة بغطاء نبايت كثيف، أو ذات تغطية خمالفة للوضع 

 احلايل. ومن بني هذه الدالئل جند؛
(، على متازج منظوميت العرعار املغاريب Emberger,1931)ل ل خرائط البيو مناخية القدمية تد -

والبلوط الفليين بغابة كريفلة. أي أن البلوط الفليين كان ُيَشك ُِّل مساحة مهمة من الغابة، وتراجع بشكل كبري 
 ل يف ميدان انتشار البلوط الفليين؛اليوم، وأصبح جتدده واستدامته شيء مستحيال، هذا رغم كون غابة كريفلة تدخ

بقاء شواهد أشجار مثل اجلذور، واجلذوع املقطوعة قرب التجمعات السكنية خاصة منها أشجار  -
 .تالعرعار املغاريب املتعددة االستعماال

سنة حول وقرب األضرحة.  200تواجد شواهد ألشجار الزيتون الربي يف حالة جيدة ويف سن يتجاوز  -
 اليت تظل مرافقة للعرعار املغاريب والبلوط الفليين؛ هذه الشجرة
كما أن نتائج املقابالت مع كبار السن من سكان املنطقة، أظهرت الدالئل على تراجع الغطاء النبايت   -

الطبيعي ابملنطقة، فقد أكدوا استغالل العرعار املغاريب بطرق غري قانونية، وارتفاع وترية هذا االستغالل خصوصا 
 ات اجلفاف. يف فرت 

 1960الضغط الدميوغرايف يشكل أكرب قوة ضغط على الغابة. ففي الفرتة املمتدة ما بني وتنب أن  -
، وكذلك الشأن %3,20عرفت الدواوير ذات حق االستغالل يف غابة كريفلة منوا دميوغرافيا قدر حبوايل  1971و

. نسب تبقى جد مرتفعة مما يدل %2,21اليت عرفت زايدة تقدر ب  1994و 1982يف الفرتة املمتدة من 
 على استقرار السكان يف املنطقة، وتزايد الضغط على الغابة وتراجع تشكيالهتا النباتية الطبيعية.
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 : شجرة زيتون بري مقطوعة2الصورة                  عة     : شجرة عرعار مغاريب مقطو 1الصورة                

 
 2018أبريل  01املصدر: امليدان بتاريخ 

وأظهرت نتائج االستمارة امليدانية للدواوير ذات حق االنتفاع أن حجم احلطب املستخرج من الغابة يف  -
طن/سنة، حيث كان  11766فرتة الثمانينيات والتسعينيات كان يفوق احلجم احلايل بضعفني، والذي قدر ب 

 يقطع الشجر احلي، مما أدى إىل تراجع كيفي للغابة.
 سيناريوهات التطور املستقبلي للتشكيالت النباتية بغابة كريفلة  -5-4

تعد دراسة املستقبل البيئي عامة، واستدامة الغاابت خاصة، ظاهرة حديثة العهد على ميدان البحث 
العلمي، إذ تساعد على توقع وترية ودرجة التطور مستقبال، هذا ألن اإلنسان ومنذ القدم كان يرغب يف معرفة ما 

 .االستباقيةاملستقبل لغرض التدخل والتهيئة  خيبئه
لذلك هناك العديد من املنهجيات توظف الستكشاف ودراسة الظواهر يف املستقبل. نذكر من أمهها؛ 
التنبؤات، اإلسقاطات، التوقعات، مناذج احملاكاة، وضع السيناريوهات، مث التحليل املستقبلي. وسنعتمد يف هذه 

 لسيناريوهات.الدراسة على منهجية وضع ا
يشكل وضع السيناريوهات جزءا أساسيا من العمل املستقبلي، فالسيناريو هو جمموعة من األحداث اليت 
نتصورها يف املستقبل، مع وصف ما ميكن أن حيدث يف املستقبل. يشتمل السيناريو على تفسري للحاضر وريية 

ختلف احتماالته. وميكن تطبيق السيناريوهات للمستقبل مع تقدير منظم لألحداث من احلاضر إىل املستقبل مب
على أي نطاق جغرايف أو زمين، لكنها عادة ما تكون أكثر فائدة قياسًا إىل غريها من وسائل التفكري األخرى يف 

(. وتكون نقطة االنطالق ألي سيناريو 2003املستقبل مع اتساع اآلفاق الزمنية. )دليل تدرييب للمنطقة العربية، 
 املتغريات.جمموعة من 

انطالقا من الدراسة التطورية الكمية والكيفية السابقة لتطور التشكيالت النباتية بغابة كريفلة، استنتجنا أن 
هناك بعض املتغريات املتحكمة يف تطور هذه التشكيالت وديناميتها، أمهها: متغري املناخ )احلرارة، والتساقطات( 
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، ومتغري السكان )أوال، النمو الدميوغرايف، واثنيا، االحتطاب، 2016إىل  1974يف الفرتة املمتدة من سنة 
واثلثا، الرعي اجلائر(، مث متغري التهيئة )التشجري، والتخليف، والبنية التحتية(. وإذا اعتربهنا أهم املتغريات املتحكمة 

طاء الغابوي بكريفلة بناء على يف دينامية الغطاء الغابوي بغابة كريفلة، فإننا سنضع السيناريوهات التالية لتطور الغ
 هذه املتغريات وتطورها الزمين: 

 السيناريو األول؛ )إذا مل يطرأ أي تغيري(        
إذا بقيت نفس الظروف املناخية، ونفس وترية تطور معدالت منو السكان، وطرق تدخلهم اجتاه الغابة، 

أتهيل ومحاية غابة كريفلة )التشجري والتخليف(، وحافظت إدارة املياه والغاابت على نفس أساليب التدخل يف 
 سنحصل على التطور املبني يف اجلدول التايل.

 2048، 2038، 2028 : السيناريو تطور التشكيالت النباتية بغابة كريفلة يف أفق سنوات2اجلدول 
سيناريوهات تطور التشكيالت النباتية 

 بغابة كريفلة 
التطور السنوي ملساحة التشكيالت 

 نباتية بكريفلةال
املساحة 
( -املفقودة )

أو املضافة 
سنواي ما بني 
1955 

 2018و

مساحتها 
سنة 
2018(
 هـ(

سنة  نوع التشكيالت النباتية 
2048 

 )هـ(

 2038سنة 
 )هـ(

 2028سنة 
 30يف أفق  )هـ(

 سنة القادمة

يف أفق 
سنة  20

 القادمة

يف أفق 
10 

سنوات 
 القادمة

 البلوط الفليين 128,6 -17 167- 335- 669- 0 0 0
 البلوط الفليين خمتلط 155,6 -3 25- 51- 102- 131 105 54

0 0 0 -5627 -2814 -1407 -141 
1387,

 عرعار مغاريب مرتفع الكثافة 7

2133 2999 3432 1731 866 433 43 
3864,

6 
عرعار مغاريب متوسط 

 الكثافة

2142 3195 3722 2107 1054 527 53 
4248,

 مغاريب ضعيف الكثافةعرعار  8
 عرعار مغاريب منفتح الكثافة 935 4 40 80 159 895 855 776
 عرعار مغاريب خمتلط 628,5 10 100 200 399 529 429 229
 ماطورال 701,3 5 47 94 188 654 607 513

976 1825 2249 1698 849 424 42 
2673,

 التشجري والتخليف 9
 جماالت غري مشجرة 416,1 3 29 58 116 387 358 300
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، أي أهنا ستزول أو 2028يتوقع أن ترتاجع تدرجييا تشكيالت البلوط الفليين اخلالص يف أفق سنة  -
 .2048هكتار يف أفق سنة  54جتتث ابلكامل. أما البلوط الفليين املختلط سيرتاجع كذلك، لتصبح مساحته 

، 2028كما يتوقع أن ترتاجع مساحة العرعار املغاريب مرتفع الكثافة وسيجتث بصفة كلية ابتدأ من   -
هذا لصاحل ابقي الكثافات األخرى من العرعار املغاريب اليت ستزيد مساحتها، فالعرعار املغاريب متوسط الكثافة 

ر، كذلك الشأن ابلنسبة هكتا 2133أي ما يقدر ب  2048يف أفق سنة  %14ستزيد مساحته حبوايل 
، أما العرعار 2048يف أفق  %14للعرعار ضعيف الكثافة، الذي يتوقع أن يعرف زايدة تقدر نسبتها ب 

. أما عن تشكيالت العرعار املغاريب املختلطة فهي %5ضعيف الكثافة فيتوقع أن يعرف زايدة طفيفة تقدر حبوايل 
 . 2048هكتار يف أفق سنة  229أي ما مقداره  %2حبوايل بدورها من املتوقع أن تعرف تطورا بسيطا يقدر 

، مبساحة تقدر ب 2048يف أفق سنة  %3ويتوقع أن تعرف تشكيالت املاطورال زايدة تقدر حبوايل  -
هكتار. نفس األمر ابلنسبة للمجاالت غري املشجرة اليت يتوقع أن تعرف هي بدورها زايدة طفيفة ال  513

. أما فيما خيص وترية تطور تشكيالت التشجري والتخليف، فأهنا ستكون 2048ة يف أفق سن %2تتجاوز نسبة 
هكتار. الشيء الذي قد  976، أي مبساحة 2048يف أفق  %6أكثر إجيابية، إذ يتوقع أن تزيد نسبتها حبوايل 

 حيافظ يف املستقبل على الكثري من اجملاالت الغابوية من االجتثاث واالختالل والرتاجع.
 و الثاين؛ )تطور إجيايب للمتغريات(السيناري

( للمندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة 2024-2015إذا أخدان بعني االعتبار الربانمج العشري )
ألف  600التصحر، اهلادف إىل التشجري وختليف الغاابت الطبيعية وحتسني املراعي الغابوية على مساحة تناهز 

 150املساحات املستصلحة ضد التعرية املائية والرحيية للرتبة على مساحة  ، وتطوير2024هكتار يف أفق سنة 
، سيتغري السيناريو األول الذي حياكي عدم تغري املتغريات املتحكمة يف دينامية 2020ألف هكتار يف أفق سنة 

 التشكيالت النباتية بغابة كريفلة.
املتوقعة يف السيناريو  %15لة بوترية تزيد )يتوقع على هذا األساس، زايدة يف نسبة التشجري بغابة كريف

التخليف ابلعرعار املغاريب يف جمال  –(، كما ستزيد نسبة التخليف ابلنوع الطبيعي 2028األول يف أفق سنة 
. مما يعين حدوث زايدة كبرية يف مساحة تشكيالت العرعار املغاريب اخلالص واملختلط، إذ أن اجملاالت -الدراسة

من العرعار املغاريب، غالبا ما يتوقع أن تدعم ابلتخليف، أو التشجري، وستصبح هذه اجملاالت أكثر ضعيفة الكثافة 
 كثافة، وأكثر صمودا واستقرارا. وقد تطبق عليها تقنية احلمى مما سيجعلها أكثر مناعة.

توجد يف تعمل اآلن اإلدارة الوصية على استصالح جمموعة من السفوح بغابة كريفلة، هذه السفوح اليت 
وضعية جد متدهورة، لكنها مستقبال ستستعيد عافيتها ويستقر غطائها النبايت الشجري والشجريي، وستصبح من 
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 67، وضع خطة الستصالح حوايل اإلجنازاجملاالت املستقرة. وإذا ما علمنا أن خمطط التهيئة احلايل الذي هو قيد 
، وترتفع كثافة غطائها 2024يا، ستصبح مستقرة يف أفق خدة، فهذا يعين أن جمموعة من السفوح املتدهورة حال

 املتدهور والضعيف الكثافة.
كما أنه من املمكن أن يرتاجع عدد السكان يف أفق العقود القدمية، بسبب اهلجرة، أو بسبب البحث عن 

نسبة  تغيري أو حتسني أسلوب العيش، من أسلوب تقليدي يعتمد على الغابة لسد االحتياجات اليومية )نقص
وحاجيات القطيع، حنو أسلوب أكثر حتضرا يعتمد على  %35االحتطاب يف ظرف عشرين سنة األخرية حبوايل 

الطرق العصرية يف العيش، واملكمالت العلفية للقطيع، وهو الشيء الذي قد خيفف الضغط على الغابة، وابلتايل 
 جملاالت املتدهورة من املتوقع أن تسرتجع توازهنا. من املمكن أن يتوقع استقرار اجملاالت الغابوية، بل وأن بعض ا
 السيناريو الثالث؛ )تطور سليب للمتغريات(

لدراسة جمال معني ووضع سيناريوهات لفهم تطوره يف املستقبل، يبقى ال بد من وضع مجيع االحتماالت 
أم سلبية. سنحاول يف هذا السيناريو توقع تطور سليب للمتغريات املتحكمة يف دينامية  إجيابيةسواء كانت 

 التشكيالت النباتية بغابة كريفلة.
( %16فإذ ما استمر تقنية التشجري والتخليف بنفس الوترية القائمة حاليا، أي أن نسبة التشجري ) -

ال تساعد على استمرار منظومة العرعار املغاريب بغابة  (، فإن هذه الوترية تبقى ضعيفة و %1تفوق نسبة التخليف )
(، %0,3مل تتجاوز ) 2018إىل سنة  1955كريفلة. كما أن نسبتهما معا ضعيفة، فنسبة تطورمها من سنة 

؛ وهي نسبة ال تواكب قيمة الرتاجع اليت تعرفه التشكيالت النباتية احلالية 2028( يف أفق %15وقد تصل إىل )
 بغابة كريفلة.
، %3، وحجم األبقار ب %4سنة األخرية حبوايل  20وإذا ما عرفنا أن حجم األغنام عرف زايدة يف  -

فهذا يعين أن عدد ريوس القطيع سيزداد بشكل مهم يف أفق السنوات القادمة، مما سيكثف الضغط على الغابة؛ 
اقعية للغابة بثالث أضعاف، ، أي ما يفوق احلمولة الو %60وذلك من خالل الرعي اجلائر الذي ستزيد نسبته 

ذلك من خالل اندكاك الرتبة اليت ستصبح غري قادرة على اإلنتاج. وهذا الضغط الرعوي سيزداد كلما ازدادت 
 سنوات فأكثر. 8املساحات احملمية بغرض التشجري والتخليف، هذا األخري الذي قد تستغرق مدة محايته 

م، ومتحكم بدرجة كبرية يف دينامية وتطور التشكيالت النباتية إذا ما اعتربان متغري املناخ كعنصر جد مه -
 إسقاطبغابة كريفلة، فأي تغري سليب يف املناخ سينعكس سلبا وبشكل مباشر على الغطاء النبايت. واعتمادا على 

ARPEGE-RV  فإن اجملال الذي يضم غابة كريفلة، سيعرف ا فاضا 2000-1971سيناريو يف املرجعية
 .°1,5إىل  °1، وارتفاعا يف درجة احلرارة حبوايل %12لتساقطات حبوايل يف معدالت ا
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لقد عرفنا انطالقا من الدراسة املناخية املنجزة سالفا، واإلسقاطات املستقبلية ملناخ املغرب، أن غابة كريفلة 
دل التساقطات مبحطة الرماين، ونزعة حنو ا فاض مع° 1,09تعرف تغريا مناخيا ذا نزعة حنو االحرتار حبوايل 

األكثر أتثرا ابرتفاع درجة منظومة البلوط الفليين (. هذا األمر سيؤثر بشكل مباشر على 125,9) %32بقيمة 
وإذ ما ارتفع متوسط درجة احلرارة كما هو ، 35°احلرارة، لكونه ال تتجاوز قدرته على حتمل درجة احلرارة القصوى 

فإن الظروف احلرارية ستصبح غري مالئمة لتحقيق استدامة شجرة  متوقع يف أفق هناية القرن الواحد والعشرين،
البلوط بغابة كريفلة. نفس الشيء ابلنسبة للحد األدىن لقدرة حتمل البلوط لكمية التساقطات اليت تصل أدانها 

ملم، سيعاين البلوط الفليين من صعوبة الصمود 73ملم، وإذا ما ا فض معدل التساقطات فعال حبوايل 400
 عيش يف غابة كريفلة، ما دام معدل التساقطات ال يكفي لتغطية حاجته من املياه لضمان استدامته. وال

فقابليتها للتكيف إىل حد ما تبقى متوسطة مع درجة احلرارة ملنظومة العرعار املغاريب بينما ابلنسبة 
، أي أن أتثرها ابحلرارة يبقى ضعيفا نوعا ما، وابلتايل تعترب من املنظومات °40حدود القصوى اليت تصل إىل 

الطبيعية، األكثر تكيفا مع الظروف املناخية املتغرية حاليا ومستقبال. كما أن أتثره اب فاض كمية التساقطات يبقى 
ز امليزانية املائية نتيجة ا فاض ملم، أي أنه ال يتأثر بعج250طفيفا، إذ تبلغ قدرة حتمله األدىن لكمية التساقطات 

شبه اجلاف، املتسم بعدم  الظروف املناخية للنطاقحجم التساقطات املطرية السنوية، ألنه نبات يتميز بتكيفه مع 
انتظام التساقطات. فخالل األربعني سنة األخرية مل يقل معدل التساقطات عن قدرة حتمل العرعار، إال مرتني 

ملم(، مما يدل على أن أتثري نقص كمية 195)مبعدل  2005ملم( وسنة  218)مبعدل  1981خالل سنة 
التساقطات على هذه املنظومة، يبقى ضعيفا نسبيا، وابلتايل فالعرعار املغاريب من األشجار األكثر صمودا يف هذه 

على الغابة، لكن شريطة أال يظل مشكل تراجع كمية التساقطات مستمرا، مع ضمان ختفيف الضغط البشري 
 الغابة.
 خالصة الدراسة -6

استنتجنا من خالل الدراسة التطورية للصور اجلوية أن غابة كريفلة عرفت دينامية جمالية متباينة وغري 
املاضية، وأن الدينامية اليت  63أما فبينت دراسة الصور اجلوية أن مساحة غابة كريفلة بقيت اثبتة طيلة مستقرة. 

إىل  1955هكتار سنة  1183كمية. فالبلوط الفليين اخلالص تراجع من   عرفتها هي نوعية بشكل كبري وليس
( هكتار سنواي، وكذلك نفس الشأن ابلنسبة للعرعار -17، أي تراجع مبقدار )2018هكتار سنة  316

هكتار سنة  10436إىل  1955هكتار سنة  13003املغاريب الذي تراجعت مساحته جبميع كثافاته من 
 ( هكتار سنواي.  40( هكتار أي ما مقداره )-2567)، مبساحة تقدر ب 2018
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وقد مر هذا الرتاجع والدينامية اليت عرفها الغطاء النبايت بغابة كريفلة أبربع مراحل؛ املرحلة األوىل متيزت 
تقرار بوجود اإلنسان التقليدي، واستغالله للموارد الرعوية والغابوية برفق كبري، واملرحلة الثانية متيزت ابختالل االس

نتيجة استقرار اإلنسان ابلقرب من الغابة وتكثيف الضغط عليها، يف حني أن املرحلة الثالثة متيزت ابلتدهور 
االنتقائي وزايدة الضغط البشري والرعوي على الغابة، أما املرحلة الرابعة فتميزت بتدهور الغطاء النبايت وإزالته 

 ونشاط خمتلف أشكال التعرية.
ن هذه الدينامية وضع سيناريوهات مستقبلية لتطور الغطاء النبايت يف املنطقة. فجاء حاولنا انطالقا م

يتوقع أن تعرف املنظومات الطبيعية دينامية سلبية، كما يتوقع أن يعرف الغطاء النبايت ضعيف السيناريو األول 
الجتماعية للساكنة ستتحسن، الكثافة زايدة كبرية. أما السيناريو الثاين، فجاء بفكرة أن الظروف االقتصادية ا

والرعي سيقل، لذلك سيصبح التشكيالت النباتية أكثر توازان، ولن تتعرض للرتاجع. يف حني أن السيناريو الثالث 
إىل  °1جاء بفكرة التطور السليب، وهو زايدة حجم القطيع، وزايدة النمو السكان، وارتفاع درجة احلرارة حبوايل 

يف أفق هناية القرن الواحد والعشرين، ما أعطى أن  %40إىل  %20ت حبوايل ، وا فاض كمية التساقطا3°
منظومة البلوط الفليين ستصبح غري قادرة على استمرارها يف املنطقة، يف حني أن العرعار املغاريب سيكون النوع 

 الوحيد املتكيف مع التحوالت املستقبلية يف ظروف تعرف نوعا من اإلجهاد واملقاومة.
خري تفيدان كل هذه السيناريوهات والتوقعات سواء كانت إجيابية أم سلبية، يف أن منظومة البلوط ويف األ

الفليين تتجه حنو الرتاجع التام بغابة كريفلة، بينما منظومة العرعار املغاريب فتواجدها واستدامتها يرتبط بسلوك 
يساعد أكثر على استقرارها واستدامتها. وهنا جتدر الساكنة اجملاورة، وبطرق التدخل والتهيئة، كما أن عامل املناخ 

إىل أن هذه النتائج جد مهمة ابلنسبة للمهيئ، إذ ال بد من وضع خطة يكون هدفها األول هو محاية  اإلشارة
 املساحة القليلة املتبقية من البلوط الفليين، وصون جماالت العرعار املغاريب الصامدة أمام خمتلف الضغوط.

 املراجعقائمة 
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sensing in studying the dynamics of vegetation cover in the watershed 
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 ملخص:

براز أمهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعديف دراسة دينامية الغطاء النبايت بعالية حوض واد إل املقاليهدف هذا 
حبوض "واد أنسكمري" وذلك هبدف الوقوف على أهم العوامل املسامهة يف هذه الدينامية. أسفرت 2019و 1984ملوية ما بني 

خاصة على مستوى  2019و 1984يت حلوض "واد أنسكمري"  ما بني سنيت نتائج هذه الدراسة عن تراجع ملموس يف الغطاء النبا
، %12.96أي أنه تراجع مبا يقارب  2كلم354.67إىل  479.09الغطاء النبايت متوسط الكثافة؛ الذي تقلصت مساحته من 

 ية املناخية اليت تعرفها املنطقة.وذلك راجع ابألساس إىل  االستغالل البشري غري املعقلن للموارد الطبيعية، ابإلضافة  إىل التغاير 

 .MSAVIحوض واد أنسكمري، الدينامية، الغطاء النبايت، منوذج الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 
This article aims to highlight the importance of GIS and remote sensing in studying the 

dynamics of vegetation in the watershed of Ansagmair valley between 1984 and 2019 to identify 

the most important contributing factors to this dynamic. 

The results of this study resulted in a significant decline in the vegetation of the watershed 

of Ansagmair valley between 1984 and 2019, particularly at the level of medium-density 

vegetation, which decreased from 479.09 to 354.67 km2, which decreased by approximately 

12.96%, mainly due to the unconcealed human exploitation of natural resources, as well as the 

climate heterogeneity is known to the region. 

Keywords: The watershed of Ansagmair valley; Dynamic; vegetation cover; MSAVI model. 
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 مقدمة:
يعترب الغطاء النبايت من أهم العوامل املساعدة على تطور القطاع الرتايب واحملافظة عليه، فهو ميثل احلماية 

 األخري من الزخات املطرية العنيفة، خاصة اخلريفية منها.البيولوجية والفزايئية للسطح، فمن خالله تتم محاية هذا 
كما أنه يعمل على تنظيم اجلراين السطحي، الذي يساعد على التسرب التدرجيي للمياه داخل القطاع   

. الرتايب. مما يؤدي إىل تعميق التفسخ من خالل األمحاض، اليت تفرزها املواد العضوية وابلتايل تطور القطاع الرتايب
هذه الوظائف اليت يقوم هبا الغطاء النبايت، تعمل بشكل أو آبخر على محاية السطح من خمتلف أشكال  كلف

 التعرية.
وحوض أنسكمري بشكل خاص، أصبح  ،بشكل عام، وحوض واد ملويةابملغرب إال أن الغطاء النبايت 

 31000حبوايل  2001سنة  مستمر. فقد قدر تراجع الغاابت ابملغربيعاين خالل السنني األخرية من تدهور 
وجيد هذا الرتاجع تفسريه يف عاملني أساسيني: أوهلا، التغايرية (. 2021هكتار يف السنة )عبد السالم بوهالل، 

 املناخية واثنيهما، االستغالل البشري غري الواعي للموارد الطبيعية.
، 2019و 1984بني سنيت  وهتدف هذه الدراسة لرصد دينامية الغطاء النبايت، حبوض واد أنسكمري ما

معتمدين يف ذلك على نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد. وحماولة فهم خمتلف العوامل اليت تساهم يف 
 هذه الدينامية. 

I. حتديد منطقة الدراسة 
غرب خط غرينتش، وخطي عرض '13°5 و '48°4يقع حوض واد أنسكمري بني خطي طول 

يقع حوض واد أنسكمري هيدرولوجيا يف عالية حوض واد ملوية، وتبلغ .تواءمشال خط االس '50°23و '32°17
. وميتد هذا احلوض من الغرب إىل الشرق بني األطلس الكبري يف اجلنوب واألطلس 2كلم  1060مساحته حوايل 

 املتوسط يف الشمال والشمال الشرقي.
مجاعات ترابية وهي:  5اتفاللت، ويضم ينتمي احلوض من الناحية اإلدارية إىل إقليم ميدلت جبهة درعة 

 مجاعة أكدمي، ومجاعة تونفيت، ومجاعة أيت عيا ، ومجاعة زاوية سيدي محزة وجزء من مجاعة زايدة.
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 : توطني جمال الدراسة1خريطة رقم 

 
 (2019مرت، 30مرت/30ومنوذج االرتفاع الرقمي جملال الدراسة ) 2015املصدر: التقطيع اجلهوي 

II.  الدراسة نطقةاجلغرايف ملاإلطار 
 بتضرس شديديتميز حوض "واد أنسكمري" .1

 2500-1600االرتفاعية  الفئةمرت، مع سيادة 3757و 1400ترتاوح االرتفاعات ابحلوض ما بني 
أما االرتفاعات القوية جدا واليت تفوق  .همن مساحة احلوض وتشغل القسم األوسط من %63مرت واليت تشكل 

 %8ومتثل حوايل  2كلم  80.63مرت فنجدها ابلقسم األعلى من احلوض النهري ومتتد على ما يقارب  3000
مرت، وجبل  3725من جمموع مساحة احلوض وتظم أعلى القمم ابحلوض، واملتمثلة يف جزء من جبل العياشي ب

 مرت.  3242املعسكر ب
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 : توزيع االرتفاعات حبوض "واد أنسكمري"2خريطة رقم 

 
)تونفيت، الريش،  1/10000واخلرائط الطبوغرافية  ،2019مرت 30مرت/30املصدر: منوذج االرتفاع الرقمي جملال الدراسة )

 .ميدلت إتزر(
 حبوض واد أنسكمري 2018و 1984التغايرية املناخية ما بني  .2

سافلته إىل مناخ شبه رطب بعاليته، وبتساقطات غري منتظمة مبناخ شبه جاف على مستوى  يتميز احلوض
 210.46سواء على املستوى البيسنوي أو الشهري. فقد تراوح املعدل السنوي للتساقطات ابحلوض ما بني 

 ، مع تركز هذه التساقطات خالل فصل اخلريف.2019و 1984خالل الفرتة املمتدة ما بني  589.93و
تباينا على مستوى معدالت احلرارة، هذه األخرية تراوحت عموما بني  إضافة إىل ذلك سجل احلوض 
 درجة خالل الفرتة املدروسة. 23.13درجة و 4.29
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يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز  غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر

املعدل الشهري للتساقطات املتوسط الشهري الحرارة

ملم °C

 )حمطة أنسكمري(2017/2018و 851984/املبيان املطري احلراري حلوض واد أنسكمري ما بني   :1رقم  شكل
 

 صدر: وكالة احلوض املائي مللويةامل
أن التساقطات غري منتظمة ابحلوض، حيث ترتكز يف شهر أكتوبر مبعدل  1يتبني من خالل شكل رقم 

ملمرت. وهو الشهر الذي ترتفع فيه  14.28ملمرت، يف حني تقل يف شهر يوليوز مبتوسط يصل إىل  53.21
فاملدى احلراري  درجة. ومنه 4.29درجة، لتنخفض يف شهر يناير إىل ما يقارب  23.13درجة احلرارة مبعدل 

درجة. كما يظهر بشكل جلي أن جمال الدراسة يتميز بفرتتني واضحتني؛  18.84حلوض واد أنسكمري يساوي 
 أشهر. 7شتنرب، وفرتة رطبة تقارب أشهر، ومتتد من هناية شهر أبريل إىل منتصف شهر  5فرتة جافة تعادل 

 (2017/18و 1984/85كمري" ما بني ): توزيع السنوات اجلافة والرطبة حبوض "واد أنس2رقم  شكل

 
 املصدر: وكالة احلوض املائي حلوض مللوية 
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أن الفرتة املدروسة عرفت تواتر فرتات رطبة وأخرى جافة، ختتلف من  2يظهر من خالل الشكل رقم 
عرفت املنطقة فرتة  1988/89إىل سنة  1984/85حيث الكميات املطرية اليت سجلت ابحلوض. فمن سنة 

وهي امتداد للسنوات اجلافة اليت عرفها املغرب منذ بداية الثمانينيات. تلتها فرتة رطبة امتدت من جافة، 
، إال أن معظم السنوات خالل هذه الفرتة عبارة عن سنوات معتدلة الرطوبة، حيث 1997/98إىل 1989/90

سنوات من  10دة . لتستمر بعد ذلك فرتة اجلفاف مل0.4ال يتعدى مؤشر هطول األمطار القياسي هبا 
وهي فرتة متيزت جبفاف شديد حيث بلغ مؤشر هطول األمطار  2007/08إىل حدود سنة  1998/99

خففت من حدة جفاف  2013/14إىل  2008/09. مث تلتها فرتة معتدلة الرطوبة من 1-القياسي هبا
أمطار قياسي  مبعدل هطول 2017/18السنوات السابقة. لتستمر بعد ذلك سنوات اجلفاف إىل حدود سنة 

 -.0.8وصل إىل 
III. اخلصائص البشرية ملنطقة الدراسة 

  تطور عدد السكان حبوض واد أنسكمري .1
وشهد عدد سكانه تطورا  عرف احلوض استقرارا بشراي منذ عهد قدمي، خاصة على ضفاف واد أنسكمري.

. وتفسر هذه الزايدة بتحسني ظروف العيش والتغطية الصحية، اليت مهت املغرب 1994و 1982إجيابيا ما بني 
 .التالية كما يتضح من خالل اخلريطة،  2004و 1994بشكل عام. ليستقر بعد ذلك عدد السكان ما بني 
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 2014و 1982السكان حبوض "واد أنسكمري" ما بني : توزيع عدد ونسبة تطور 4خريطة رقم 

 
 (، بتصرف2014، 2004، 1994، 1982) إلحصاءات العامة للسكان والسكىناملصدر: ا

 هشاشة اجتماعية حبوض "واد أنسكمري" .2
يعترب و (،2014من الساكنة القروية ابملغرب من الفقر )املندوبية السامية للتخطيط  %78.4تعاين   

بني أسباب اهلجرة القروية، خاصة يف صفوف الفئات الشابة. الشيء الذي يساهم يف ترسيخ  هذا األخري من
الفالحي، الذي من  اإلنتاجنتيجة لعدم استغالل األراضي الفالحية، مما يؤدي إىل تراجع  ،اهلشاشة هبذه املناطق

ى العمودي يزيد من حدة اهلشاشة فغياب مقاربة تشاركية على املستو  شأنه الرفع من املستوى املعيشي للفالحيني.
 اليت أصبحت بنيوية ابجملتمعات الريفية.
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زاوية سدي حمزة زايدة أيت عياش أكديم تونفيت

معدل النشاط معدل البطالة معدل الفقر

 حبوض واد أنسكمري 2014والنشاط : معدل الفقر والبطالة 3رقم  شكل
 

 
 

. 
 
 
 
 

 
  2014املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 

أن معدل الفقر جد مرتفع  3رقم  واهلشاشة، ويتضح من خالل الشكلمن مظاهر الفقر  يعاين احلوض
جبماعة أكدمي. مما  %51.4جبماعة زاوية أيت محزة و  67.5و% %75.73جبماعة تونفيت، حيث يصل 

يدل على اهلشاشة اليت تعاين منها املناطق اجلبلية ابألطلس الكبري الشرقي. كما أن معدل البطالة جبل مجاعات 
 .47.95و % %41.67، أما معدل النشاط فيرتاوح ما بني%50أنسكمري يفوق حوض واد 

IV.  2019و 1984شهد الغطاء الغطاء النبايت حبوض "واد أنسكمري" تراجعا ملحوضا ما بني  
االستشعار عن " ، بشكل دقيق اعتمدان على2019و 1984إلبراز دينامية الغطاء النبايت ما بني سنيت 

( 2019و 1984ؤشر كثافة الغطاء النبايت، وتطبيقه على صورتني لفرتتني خمتلفتني )من خالل استخدام م بعد"،
 حىت تكون املقارنة أكثر دقة. Landsatللقمر االصطناعي 

 Modified Soil-Adjustedمؤشر الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة .1
Vegetation Index (MSAVI) 

فعال للكشف عن النبااتت اخلضراء وتقييمها كميًا من تعد املؤشرات النباتية الطيفية أسلوب حتليلي 
وحتسب املؤشرات النباتية الطيفية كنسبة للفروق بني نطاقي األشعة حتت احلمراء القريبة  بياانت األقمار الصناعة

واألشعة املرئية، وقد استخدمت على نطاق واسع الستخراج اخلصائص البيو فيزايئية للنبات ألكثر من ثالث 
 (Eastman et al, 2001) عقود.
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مثل مناطق الغاابت الكثيفة وملراعي اجلافة (وقد كشف التفاوت بني مظاهر سطح األرض الطبيعية  
 150عن كثري من املشاكل يف تطبيق  املؤشرات النباتية يف تلك البيئات، مما أدى إىل ظهور وتطوير حنو  )والرطبة

(. وذلك يف حماولة لتحسني حساسية Verrelst et al, 2008, 1765مؤشرا نباتيا يف األحباث العلمية)
املؤشر النبايت، والتغلب على كل ما يقلل من فاعليته يف تقدير أو رصد خصائص النبات، مع األخذ بعني االعتبار 

 الظروف اخلارجية والداخلية اليت تؤثر على املؤشر النبايت.
التغطية النباتية املنخفضة، بني انعكاس الرتبة وانعكاس يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ذات  يصعب الفصل

لصور األقمار االصطناعية، وابلتايل قد حيدث خطأ يف تقدير مقدار  Pixelاخللية الواحدة  النبااتت ضمن
(، للتغلب على هذه املشكلة ظهرت جمموعة من املؤشرات النباتية Gilabert et al, 2002التغطية النباتية )

 TNDVI ,PVI , SAVI ,OSAVI بة، يف حماولة للتقليل من سطوعها على النبات أبرزها)املعدلة للرت 
,MSAVI,….وقد اهتمت العديد من الدراسات بتقييم كفاءة هذه املؤشرات النباتية هبدف معرفة األفضل ،) 

 فعالية منها من بينها:
("Nagler et al 2001(و )Vescovo and Giannelle 2008(و )Stevena et al 2010 )
(؛ واليت خلصت مجيعها إال أن هذه املؤشرات النباتية ليست متطابقة Guo and Richard 2004و)

 (.2007ولكنها مرتابطة إىل حد كبري جدا" )الرحيلي بنت سالمة بسمة، 
 CHEHBOUNI A et) و (ZHAN YL et al, 2007)يف حني أن دراسات أخرى 

al, 1994) لنبايت املعدل حسب الرتبة يعطي نتائج أكثر دقة مقارنة مع ابقي خلصت إىل أن مؤشر الغطاء ا
املؤشرات األخرى، ألنه مُيَكن من التمييز بني الغطاء النبايت الضعيف جدا والرتبة العارية، ويتم حساب هذا املؤشر 

 عن طريق العالقة اآلتية: 

MSAVI=
(Nir – Red)(1+L)

Nir+Red+L
 

 حيث:
Nir القريبة.: األشعة حتت احلمراء 

Red.األشعة املرئية احلمراء : 
L=2*s*(Nir-Red)*(Nir-s* Red)/(Nir+Red)  (s احندار سطح األرض من خمطط قيم :

 انعكاس األشعة احلمراء نسبة إىل األشعة حتت احلمراء القريبة (.
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يتم حساهبما بنفس املعادلة إال أن االختالف  MSAVIو SAVIوجتدر اإلشارة إىل أن مؤشري  
استناًدا إىل مقدار الغطاء النبايت  Lيتم تقدير  SAVI، فبالنسبة ملؤشر Lنهما يكمن يف كيفية حساب القيمة بي

 .0,5املوجود مبجال الدراسة إال أنه عادة ما يتم إعطائها قيمة 
لدراسة دينامية الغطاء  MSAVI لذلك سنعتمد يف دراستنا على مؤشر الغطاء النبايت املعدل للرتبة 

، عند Erdas Imagine جواد أنسكمري، والذي يتم حسابه بطريقة أوتوماتيكية داخل برانم  حبوضالنبايت
(املستخدم للقمر Capteurاالستشعار عن بعد جيب االنتباه إىل نوعية الالق ط ) جحساب هذا املؤشر بربانم

الصورتني اليت اعتمدان عليهما  االصطناعي الذي اعتمدان على صوره، لتفادي اخللط بني القنوات الطيفية فمثال يف
 لدراسة دينامية الغطاء النبايت ابملنطقة جند أن:

(: )القناة الطيفية املخصصة لألشعة Landsat_5,TM, 26/07/1984الصورة األوىل ) -
، أما القناة  الطيفية املخصصة لألشعة حتت احلمراء القريبة فيعرب Band 3احلمراء يعرب عنها ب 

 (.4Bandعنها ب 
(: )القناة الطيفية اخلاصة Landsat_8,OLI_TRIS, 27/07/2019صورة الثانية )ال -

، يف حني أن القناة  الطيفية اخلاصة ابألشعة حتت احلمراء Band 4ابألشعة احلمراء يرمز هلا ب 
 (.5Bandالقريبة فيعرب عنها ب 

 (MSAVIتطبيق عالقة مؤشر الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة) .2
على صورتني القمر  MSAVIحصلنا بعد تطبيق عالقة مؤشر الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة 

 2019و 1984اخلاصتني ابحلوض، على التغطية النباتية للحوض لسنيت   2019و 1984االصطناعي لسنيت 
  .ذلك 5و  4الشكلني  ويوضح
، حيث متثل القيم 1و 1- وجتدر اإلشارة إىل كون مؤشر الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة يرتاوح ما بني 

 السلبية بشكل عام الغيوم واملاء واألسطح غري النباتية األخرى، يف حني متثل القيم اإلجيابية األسطح النباتية. 
، والعكس 1املؤشر مرتفعة وتقرتب من القيمة وبشكل عام كلما كان الغطاء النبايت كثيف كلما كانت قيم 

، وعادة ما ترتاوح أعلى القيم -1متاما كلما ا فضت كثافة الغطاء النبايت كلما تناقصت واقرتبت من القيمة 
 (.2017عمار سعدي إ اعيل و أخرون، ( 0.7و  0.1لألغطية النباتية األكثر كثافة ما بني 

عن تدرج الغطاء النبايت املنتشر ابحلوض، والذي يضح أن  5و 4لني يعرب التدرج يف اللون األبيض ابلشك
، ولتحديد نسبة هذا الرتاجع سنقوم بتصنيف مؤشر الغطاء النبايت 2019و 1984مساحته تراجعت ما بني 
 . 2019و 1984املعدل حسب الرتبة لسنيت 
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 (2019)الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة  : مؤشر5الشكل  1984  : مؤشر الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة  4الشكل
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (MSAVIتصنيف مؤشر الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة) .3
من احلصول على  2019و 1984مكننا تصنيف مؤشر الغطاء النبايت املعدل حسب الرتبة لسنيت 

 .والالاتن تبينان الدينامية الذي عرفها الغطاء النبايت حبوض "واد أنسكمري" 6و 5اخلريطتني 
أن الغطاء النبايت حلوض "واد أنسكمري" عرف  6ومبالحظة الشكل رقم  6و 5يتضح خالل اخلريطتني 

ثافة الذي ، خاصة على مستوى الغطاء النبايت املتوسط الك1984مقارنة مع سنة  2019تراجعا مهما سنة 
، كما نالحظ أيضا %12.96أي أنه تراجع مبا يقارب  2كلم354.67إىل  479.09تقلصت مساحته من 

إىل  1984سنة  2كلم95.96، حيث انتقلت مساحته من  %1.04تدهور الغطاء النبايت الكثيف حبوايل 
م ضعف مساحتها ، ابإلضافة إىل تضاعف املساحة اخلاصة ابلزراعات املسقية رغ2019سنة  2كلم  85.23

، يف حني 2019من مساحة احلوض سنة %2.41مقارنة مع األصناف األخرى فقد أصبحت مساحتها تشكل 
، هذا الرتاجع أدى إىل ارتفاع مساحة السهوب والغطاء النبايت ضعيف 1984سنة  %1.60أهنا مل تكن تتجاوز 

، بينما مل يكن 2كلم  330.85يل حوا 2019فقد بلغ سنة  %13.64الكثافة، هذا األخري قدرت زايدته ب 
 .2كلم  190.76سوى  1984يغطي سنة 

 

 

 منخفض

رتفعم   

 
 منخفض

رتفعم  
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 2019: توزيع الغطاء النبايت ابحلوض سنة 6خريطة رقم    1984: توزيع الغطاء النبايت ابحلوض سنة 5خريطة رقم 

 landsar_8, OLI_TRISو  landsat_5,TM, 26/07/1984صوريت القمر االصطناعينياملصدر: 
27/07/2019 

 2019و 1984: توزيع الغطاء النبايت حبوض واد أنسكمري خالل 6رقم  شكل

 
 Landsatاملصدر: حتليل صوريت القمر االصطناعي 

عرف الغطاء النبايت حبوض واد أنسكمري تراجع هاما، يف اجملاالت ذات الكثافة املرتفعة واملتوسطة، واليت 
تساهم بشكل كبري يف محاية السطح من التعرية مبختلف أنواعها، لصاحل الغطاء النبايت ذو الكثافة املنخفضة 

يف تدهور هذه املنظومة احليوية، سواء  والسهوب، الشيء الذي جيعلنا نتساءل حول أهم األسباب اليت ساهت
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بشكل مباشر أو غري مباشر، خاصة أن خمتلف الغاابت اليت تشكل جزءا من التغطية النباتية للحوض "واد 
 أنسكمري" تزخر بثروة حيوية هامة.

V.  بعوامل طبيعية  2018و 1984يرتبط تدهور الغطاء الغابوي حبوض "واد أنسكمري" ما بني
 وأخرى بشرية

 العوامل الطبيعية املؤثرة يف تراجع الغطاء الغابوي .1
 توايل سنوات اجلفاف 1.1

تدهور الغطاء النبايت حبوض واد أنسكمري إىل العديد من العوامل أبرزها التغايرية املناخية اليت  إرجاعميكن 
 1984يعرفها جمال دراستنا، حيث تبني أن السنوات اجلافة فاقت السنوات الرطبة، خاصة الفرتة املمتدة ما بني 

كل عام وحوض واد أنسكمري بشكل اليت متيزت جبفاف حاد أثر على املنظومات البيئية ابملغرب بش 1990و
مع  1997عرفت املنطقة تساقطات مطرية وثلجة هامة امتدت حىت سنة  1990خاص، رغم أنه بعد سنة 

ختللها لسنوات جافة، إال أن السنوات اجلافة استمرت يف التوايل، مما ساهم يف تراجع الغطاء النبايت حبوض واد 
 أنسكمري.
درجة،  15التضرس الشديد واالحندارات القوية اليت تتعدى معظمها إضافة إىل اجلفاف، جند عاملي  

واليت حتول دون استقرار الرتبة على سفوح اجلبال، خاصة بعالية احلوض، كل هذه العوامل سامهت بشكل أو آبخر 
 يف تدهور وتراجع الغطاء النبايت ابحلوض. 

 ضعف التخليف الطبيعي 2.1
كراهات اليت تواجه الغطاء النبايت حبوض واد أنسكمري خاصة يعترب ضعف التخليف الطبيعي، من أهم اإل 

الغطاء الغابوي، ابإلضافة إىل الغياب الكبري لألشجار املتجددة اليت ميكن أن تعوض أشجار األرز والبلوط ... 
 الفرتات وغريها من األصناف النباتية املكونة للتشكيلة النباتية اليت تغطي املنطقة، ويرجع ذلك ابألساس إىل توايل

اجلافة اليت حتول دون التخليف الطبيعي للمجاالت الغابوية بشكل عام. مما يدفع ابملسؤولني إىل القطاع إبعادة 
 تشجري بعض اجملاالت داخل املنظومة الغابوية ابحلوض خاصة النطاقات األكثر تضررا.

 يسرع االستغالل البشري غري الواعي من وثرية تراجع الغطاء الغابوي .2
يعترب االستغالل البشري غري الواعي من العوامل املسامهة يف تدهور الغطاء النبايت، فإذا كانت الظروف 
املناخية حتول دون تطور وجتديد النظام البيولوجي الغابوي فإن االستغالل الكثيف وغري الواعي هلذه املنظومة يسرع 

 من حدة تراجعها.
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 القطع اجلائر والسري لألخشاب     1.2
ميثل قطع األخشاب أهم مظاهر االستغالل، اليت تسبب يف تراجع اجملال الغابوي حبوض واد أنسكمري. 
ويتم ذلك من أجل استخالص خمتلف املنتوجات اخلشبية، سواء املوجهة للصناعة واملستخرجة من أشجار األرز، 

 ألرز.أو اخلاصة ابلتدفئة، واليت يتم استخالصها من شجر البلوط األخضر وبقااي ا
 القطع السري لألخشاب بغرض الصناعة 

يعترب اجملال الغابوي حبوض واد أنسكمري مصدر أساسي إلنتاج اخلشب خاصة الصنف ذو اجلودة العالية، 
الشيء الذي ساعد على ظهور صناعة حملية تتمثل يف معاجلة وحتويل خشب األرز املمتاز، عن طريق مراكز 

" واليت تتمركز أساسا جبماعيت تونفيت وميدلت، حبيث يتم la Scieries خاصة بذلك واملتمثلة يف "املنشرات
 من خالل املساحات املرخصة اليت يتم حتديدها من طرف املصاحل اخلاصة ابملياه والغاابت. األشجارقطع 

إال أن القطع السري لكميات اخلشب خاصة صنف األرز يعترب العنصر األول والرئيسي املسبب يف  
تراجع وانداثر الغطاء الغابوي هبذا اجملال، حيث يتم الزحف بشكل عشوائي على املساحات غري احملددة للبيع 

فقد مت بعض احملاوالت لسرقة  وغالبا ما تكون ابلقرب من هذه األخرية لتشتيت انتباه حراس اجملال الغابوي،
 من طرف املصاحل املختصة. األخشاب

 : قطع غري شرعي ألخشاب 3-2- 1صورة 

 
 .2020أبريل  2املصدر: املندوبية اإلقليمية للمياه والغاابت وحماربة التصحر مبيدلت, 

قطعة خشبية من 11سيارة حمملة بقطع خشبية مهربة جبماعة تونفيت. كما مت حجز 1رقم تبني الصورة 
 .2020أبريل  2األرز، يبلغ طول كل واحدة منها مرتين جبماعة سيدي حيىي ويوسف يوم 

 قطع عشوائي لألخشاب. 
احلاجة تعترب الغابة مصدرا مهما لتوفري احلطب، الذي يتم استعماله يف خمتلف األغراض. فتحت ضغط 

لتوفري الساكنة احمللية ملختلف حاجياهتا اليومية لتأمني مستلزمات العيش، ويف ظل الظروف املناخية الباردة اليت 
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تتميز هبا املنطقة، تلجأ الساكنة احمللية إىل االحتطاب مباشرة من اجملال أو عن طريق شرائه من منشرات أو من 
 احلطابني.

 للحطب حبوض واد "أنسكمري" : استعماالت الساكنة7الشكل رقم 

 
 .2020املصدر: العمل امليداين 

 
من الساكنة تستعمل  %92فإن  5فحسب نتائج االستمارة امليدانية، وكما يتضح من خالل الشكل 

من احلطب املستعمل يوجه للتدفئة يف حني أن %95.8احلطب يف جمموعة من األغراض اليومية إال أن 
كالطهي والبناء. ويظل من الصعب التوفيق بني الفقر واهلشاشة وضرورة   فقط يستعمل ألغراض أخرى%4.5

احلفاض على البيئة رغم اجملهودات املبذولة من طرف مصاحل املياه والغاابت وخمتلف مجعيات اجملتمع املدين 
 للتحسيس خبطورة تدهور هذا املورد احليوي.

 : فرن خاص ابلتدفئة6صورة            : حطب التدفئة         5ورة ص   : دابة حمملة ابحلطب          4صورة           

 
 مارس 05شخصي،  التقاط                                                       TV_2020: تونفيت التقاط
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اختلفت الكميات اليت تستعملها الساكنة من احلطب خالل السنة، ابختالف عدد أفراد األسرة إضافة 
عامل القرب أو البعد عن اجملال الغابوي، فكلما كان عدد أفراد األسرة كبريا كلما زادت كمية احلطب إىل 

املستهلك، كما أن الساكنة احمللية اليت تقطن ابجملال الغابوي أو جبواره تستعمل كمية وفرية من احلطب نظرا 
درمها يف فصل  70و 50أسعاره ما بني الحتطاهبا له بشكل مباشر من اجملال الغابوي أو بشرائها. وترتاوح 

 40درمها للحمولة يف فصلي اخلريف والشتاء. ويرتاوح وزن احلمولة الواحدة ما بني  100و 80الصيف، وما بني 
كيلوغرام، وتتشكل هذه احلمولة من خشب األرز والبلوط. ويرتاوح استهالك احلطب يف املتوسط ما بني   100و
 فاض الشديد م استهالكه بكميات أوفر خالل فصلي اخلريف والشتاء نظرا لالطن يف السنة، ويت 7إىل  6و 1

 يف درجات احلرارة. 
 الرعي اجلائر ابجملال الغابوي حبوض واد أنسكمري  2.2

تعترب تربية املاشية من أقدم األنشطة الفالحية اليت تتعاطى هلا ساكنة املنطقة، ابعتبارها من أهم مصادر 
وذلك إما عن طريق الرعي أو من خالل تربية املاشية داخل بناايت خمصصة لذلك بطرق العيش ابلنسبة هلا. 

 تقليدية وعصرية.
إال أنه بعد انتشار زراعة أشجار الوردايت، خاصة التفاح كنشاط أساسي موجه حنو التسويق، ختلت  

ادمني من مناطق أخرى ليتفرغوا بعض الساكنة عن تربية املاشية. يف حني أن البعض منهم قاموا ابلتعاقد مع رعاة ق
 للزراعة. 

 : توزيع أصناف القطيع حبوض واد "أنسكمري"8الشكل رقم 

 
 .2018املصدر: املديرية اإلقليمية للمياه والغاابت وحماربة التصحر مبيدلت 
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أن اجلماعة اليت تضم أكرب عدد من القطيع هي مجاعة  8والشكل رقم  7يتضح من خالل اخلريطة رقم 
( واملاعز %57من جمموع ريوس املاشية ابحلوض، إال أن صنفي األغنام ) %40تونفيت حبيث تتوفر على 

،  %36رأس أي ما يناهز  26269( هم األكثر انتشارا هبذه اجلماعة. تليها مجاعة أيت عيا  حبوايل 36%)
ال متثل هبذه   ألبقاررأس يف حني أن ا 450( ب  %17رأس واملاعز) 1900  ب (%72)وتتوزع بني األغنام 

 (%23) رأس 16285لتأيت يف املرتبة األخرية مجاعة أكدمي حبوايل  .رأس فقط 1600ب  %6اجلماعة سوى 
 معظمها من صنف األغنام.

 2018: توزيع أصناف القطيع حبوض "واد أنسكمري" سنة 7خريطة رقم 

 
 ، بتصرف2018مبيدلت املصدر: املديرية اإلقليمية للمياه والغاابت وحماربة التصحر 

أضعاف إمكاانت  3.5حسب إدارة املياه والغاابت مبيدلت وتونفيت فأن معدل الرعي اجلائر بلغ 
وغاابت حوض واد أنسكمري حوايل  األعالف خاصة يف اجملاالت الغابوية، وقد بلغت إنتاجية األعالف بسهوب

ذلك إىل زايدة أحجام القطيع لالستغالل اجملاين للعلف الذي تنتجه  ،ويرجع1UF/ha/an 300إىل  250
هذه النظم البيئية اخلاضعة حلقوق السكان األصليني يف  حق االنتفاع، هذا األخري  يعترب حسب القرار املديري 
                                                           

Uf/ha/an 1 :/hectare/année)Unité Fourragère( الهكتار/السنةوحدة علفية /. 
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 أنإال ، "متتعا عرفيا واترخييا يستهلك يف حدود حاجيات العائالت األهلية، 1936يونيو  22املشرتك بتاريخ 
 (.2011ممارسة حق االنتفاع ال جيب أن تفوق طاقة الغابة وال أن تلحق ضررا هبا")العيدوين حممد،

 : الرعي أبكدمي8صورة رقم    : الرعي بتونفيت7صورة رقم

 
 2020يونيو  27شخصي:  التقاط                .2019: مونية لطيفة، التقاط

VI.  ،حماولة للتخفيف من تدهور الغطاء النبايت.أشكال التهيئة حبوض واد أنسكمري 
عرف حوض واد أنسكمري بعض التدخالت من طرف املصاحل املكلفة ابألحواض النهرية واجملاالت 
الغابوية املتمثلة يف: "وكالة احلوض املائي لعالية ملوية إبقليم ميدلت، واملديرية اإلقليمية للمياه والغاابت وحماربة 

إضافة إىل املديرية اجلهوية للمياه والغاابت وحماربة التصحر لألطلس الكبري مبكناس"، التصحر إبقليم ميدلت 
متثلت هذه التدخالت أساسا يف عمليات التشجري  FAO.1بشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 .حملاولة ختليف اجملال الغابوي املتدهور
 تونفيت_ دوار أردوزلتشجري بغابة : أنشطة ا10_9صوريت رقم 

    2020يونيو _ 28شخصي، التقاط

                                                           
and Agriculture Organization : Food FAO 1  
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كما عملت هذه املصاحل على توزيع أشجار مثمرة على الفالحني الصغار مبنطقة تونفيت خاصة صنف 
التفاح. وقامت بتنظيم أايم دراسية، وتكوينات يف جمال املقاوالت، وطرق تقنيات االعتناء بشجر التفاح وكيفية 

حني املستفيدين من أنشطة التوزيع. ذلك هبدف التحسني من املستوى االقتصادي للساكنة، تسويقه لفائدة الفال
 لتخفيف الضغط الكبري الذي يعرفه اجملال الغابوي حبوض واد أنسكمري.

ابعتباران جغرافيني أصبحنا اليوم على وعي أبمهية احملافظة على خمتلف املنظومات البيئة، لذلك من 
بعض احللول املمكنة املسايرة للتطور العلمي واحملافظة يف الوقت نفسه على هذه األنظمة، الواجب علينا اقرتاح 

فسعيا منا للمسامهة يف احلد من خماطر اجنراف الرتبة وتدهور الغطاء النبايت، نورد فيما يلي جمموعة من 
 االقرتاحات:

شراكها يف هذه العمليات وحتميلها مبدى أمهية تشجري املراعي واألراضي غري الزراعية، وإ األهايلحتسيس  -
 مسؤولية تدبري ومراقبة اجملاالت املستغلة من أجل تنمية تشاركية ومستدامة. 

حماولة وضع مشاريع مدرة للدخل تسمح بتنويع مداخل الساكنة احمللة، للتقليل من االعتماد على األنشطة  -
يما خيص التدفئة والطهي للتقليل من حدة توفري وسائل طاقية أبمثنة مناسبة لألهايل خاصة فو  .الغابوية

 استعمال احلطب.
عقد شراكات مع مؤسسات التعليم العايل حول الدراسات اخلاصة ابملخاطر الطبيعة خاصة على مستوى  -

األحواض النهرية، لالستفادة من اخلربة العلمية للباحثني يف نفس اجملال وأخذ توصياهتم مبحمل اجلد 
إشراك خمتلف الفعاليات االجتماعية واالقتصادية يف مواجهة خطر التعرية يف و  ع.وتطبيقها على أرض الواق

 ضل مقاربة تشاركية.
 خامتة

من خالل دراسة خمتلف العناصر املكونة لإلشكالية اليت يعاجلها هذا البحث، واملتمثلة يف دينامية الغطاء 
املعلومات اجلغرافية، متكنا من رصد دينامية الغطاء النبايت. وبفضل استخدام تقنييت االستشعار عن بعد، ونظم 

 .2019و 1984النبايت حبوض واد أنسكمري ما بني سنيت 
، خاصة على مستوى عاليته، 2019و 1984ما بني  عرف الغطاء النبايت ابحلوض تراجعا ملحوظا

 م.2500حيث تنتشر االحندارات القوية واالرتفاعات اليت تتجاوز 
يف هذه الدينامية. فاحلوض يتميز مبناخ شبه جاف إىل مناخ شبه رطب، وبتساقطات لعب املناخ دورا  

غري منتظمة على املستوى البيسنوي والشهري. ابإلضافة إىل سيادة الفرتات اجلافة على نظريهتا الرطبة، الشيء 
 الذي حيول دون ختليف الغطاء النبايت الطبيعي، ويعرقل التطور اإلجيايب له.
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نصر البشري من وثرية تراجع الغطاء النبايت ابحلوض، من خالل استغالله غري الواعي للموارد كما سرع الع
الطبيعية. خاصة على مستوى اجملاالت الغابوية اليت تزخر هبا املنطقة. وذلك من خالل القطع السري ألخشاب 

تغالل احمللي من طرف األهايل األرز، وتسويقها لألغراض الصناعية بطريقة غري قانونية ابلدرجة األوىل، واالس
 ابلدرجة الثانية.

لذلك وجب تكثيف جهود خمتلف املصاحل املعنية هبذا اجملال من خالل اختاذ اسرتاتيجيات جديدة تعتمد  
على مقاربة تشاركية بني خمتلف فعاليات اجملتمع املدين حلوض أنسكمري دون إغفال دور الساكنة احمللية يف هذه 

 نهوض هبذا اجملال احليوي واحلد من تفاقم تدهور خمتلف موارده الطبيعية.االسرتاتيجيات لل
 الئحة املراجع

 ( ،2021بوهالل عبد السالم ،) للملك الغابوي ابملغرب وإشكالية احملافظة على الغاابت، دفاتر  اإلداريالتحديد
  .120البحوث العلية، العدد الثامن، الصفحة 

 ( 2007الرحيلي بنت سالمة بسمة) التكافؤ الوظيفي بني املؤشرات النباتية الطيفية عند تقدير التغطية النباتية من ،
 The Egyptian Journal ofبياانت األقمار الصناعية يف منطقيت اهلدا والشفا مشال جبال السروات، 

Environmental Changes 2013Vol .5 Issue 5 pp 79-104 (page 81) 
 ( 2017عمار سعدي إمساعيل وآخرون،)  استخدام تقنيات االستشعار عن بعد يف تقييم حالة التدهور يف الرتبة

 .134، الصفحة 138-125(، ص 4) 22والغطاء النبايت غرب طية مكحول، جملة تكريت للعلوم الصرفة، 
 ( 2011العيدوين حممد،)  اجلمعيات الرعوية بغابة املعمورة، حماولة لتقييم منح املقاصة على الغابة وذوي احلقوق، حبث

 .37لنيل املاسرت، ختصص جغرافية البيئة، جامعة ابن طفيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القنيطرة، الصفحة 
 Alian Piqué (1994) : Géologie du Maroc, Les Domaines régionaux et leur évolution 

structurale, page 100. 

 CHEHBOUNI, A et al (1994), A Modified Soil Adjusted Vegetation Index, Remote sens 

environ 48 M pp 119 – 126, page 119 et 123 
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افية في دراسة وتتبع  إسهام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغر

 ديناميكية املوارد الطبيعية: نموذج الغطاء النباتي الغابوي بحوض أوريكة املغرب
The contribution of remote sensing and geographic information 

systems to studying and tracking the dynamics of natural resources: 

aforest vegetation model in the Ourika Basin - Morocco 

 2علي دادون 1،عادل ايت الزاويت
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 : ملخص
يهدف هذا العمل إىل تسليط الضوء على دينامية اجملال الغابوي حبوض أوريكة، عرب تتبع وترية التحول وتكميمه ابستغالل ما 
تقدمه تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية من فرص تتيح إمكانية رصد مظاهر التحول. ذلك أن اجملال الغابوي 

دينامية جمالية زمنية متسارعة زكتها نسبة الرتاجع يف الغطاء الغابوي اليت  2020و 1985 ما بنية للحوض شهد خالل الفرتة املمتد
. وتعزى هذه الدينامية إىل أتثري العامل املناخي املوسوم ابلتغايرية، وكذا الضغط البشري، مما ساهم يف 2020خالل سنة %21فاقت

 ر طبيعية أكثر حدة وعنف على اإلنسان واملوارد. تسريع هذا الرتاجع بوترية أقوى، وينذر بوقوع خماط

 .أوريكة املوارد الغابوية؛ املنظومة البيئية اجلبلية؛ االستشعار عن بعد؛ نظم املعلومات اجلغرافية؛ حوضالكلمات املفاتيح: 

Abstract: 
This work aims to shed light on the dynamism of the forest domain in the Ourika basin, by 

tracking the pace of transformation and quantifying it by taking advantage of the opportunities 

offered by remote sensing and geographic information systems that allow the possibility of 

monitoring the manifestations of transformation. The forest area of the basin witnessed, during the 

period between 1985 and 2020, a strong temporal dynamics, boosted by the rate of decline in 

forest coverage, which exceeded 21% during the year 2020.This dynamic is attributed to the 

influence of the heterogeneous climate factor, as well as human pressure, which contributed to 

accelerating this decline at a stronger rate, and threatens the occurrence of more severe natural 

hazards and violence on humans and resources. 

Keywords: Forests resources; Mountain ecosystems; Remote sensing; Geographic information 

systems; Ourika basin. 
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 مقدمة:
يزخر األطلس الكبري الغريب مبوارد طبيعية مهمة، حتتل ضمنها املوارد الغابوية حيزا هاما. ذلك أن الظروف 
الطبيعية اليت متيز هذا اجملال، جعلته حيتضن العديد من األصناف النباتية اليت تتميز ابلتنوع والغىن، وتوفر يف ذات 

كبري يف توازن املنظومة البيئية اجلبلية. لكن، وبفعل   وأوساط عيش مهمة تسهم بشكل ةإحيائيالوقت منظومات 
التحدايت الطبيعية والبشرية، بدأ يالحظ تراجع حاد للموارد الغابوية مع ما يرافق ذلك من تناقص واضح لكثافة 
لية وتنوع بعض األصناف النباتية املستوطنة والدخيلة. وهو األمر الذي أصبح يزيد من تراجع املوارد الرتابية احمل

 ويُفاقم نسب تدهور الوسط الطبيعي، مبا يف ذلك الرفع من وترية وحدة االمتطاحات الدورية حبوض أوريكة.
سنحاول من خالل هذه املسامهة اإلجابة على بعض اإلشكاالت املرتبطة إشكالية الدراسة:  .أ

 بدينامية اجملال الغابوي ابحلوض من خالل طرح التسايالت التالية:
  امل املتحكمة يف تراجع النظام الغابوي برتاب احلوض؟التحدايت والعو 
 تشخيص واقع حال املوارد الغابوية اليت تزخر هبا املنطقة اجلبلية؟ 
 رصد وتتبع مظاهر التغري والرتاجع اجملال زمين؟ 

متثل فرضيات الدراسة ختمينات مسبقة سنحاول من خالل البحث أتكيدها أو فرضيات الدراسة:  .ب
 :يما يلوهكذا فقد افرتضنا  نفيها،

 يتميز حوض أوريكة خبصائص طبيعية متفردة داخل سلسلة جبال األطلس الكبري الغريب. :االفرتاض األول√
 دينامية جمال زمنية مهمة. 2020و 1985شهد الغطاء النبايت الغابوي خالل الفرتة ما بني  :االفرتاض الثاين√
 املناخية والطبيعية للحوض وأشكال التدخل البشري يف تسريع وترية الرتاجع.تساهم العوامل  :االفرتاض الثالث√
 تتسم التدخالت الر ية لتأهيل اجملال الغابوي ابالنتقائية واحملدودية. :االفرتاض الرابع√

 منهجية الدراسة .ت
تتيحه تقنيات لإلحاطة هبذه اإلشكالية فقدمت االعتماد على املعطيات اإلدارية الر ية، واستغالل ما 

االستشعار عن بعد من إمكانيات تسهم يف التكميم الدقيق لعتبات التحول وتتبع وترية الرتاجع وتنطيقه اجملايل. 
فضال عن ذلك، فقد شكل العمل امليداين مرحلة أساسية مت من خالهلا تدعيم املعطيات التقنية بصور ميدانية 

حلوض، إضافة إىل حتديد بعضا من أشكال التدخل الر ي ملعاجلة للوقوف على مظاهر تراجع املوارد الغابوية اب
 أاثر الرتاجع الغابوي على استقرار اجملال وما خيلفه من انعكاسات وخيمة على اإلنسان واملوارد بشكل عام.
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-Iرفومرتيةو ملوقع اجلغرايف: طبوغرافية احلوض وبعض خصائصه املا 
 املوقع اجلغرايف جملال الدراسة1-

األطلس الكبري الغريب وحدة تضاريسية جبلية تتميز ابرتفاعاهتا املهمة، وبتعمق أوديتها اليت تضم  يعترب
العديد من األحواض النهرية ذات خصائص ُمتفردة ومؤهالت وموارد هامة. وارتباطا ابجملاري املائية، يضم األطلس 

ق للبنية الصخرية، مما جيعل األودية ضيقة تشرف الكبري الغريب عددا من األودية اليت تتميز جبراين مضاد غري مواف
يشكل حوض أوريكة جزءا يف هذا اإلطار  (.2016عليها سفوح شديدة االحندار يف غالب األحيان )الفارسي، 

' مشال خط االستواء، 20 31°و 31°تضاريسيا هاما من مكوانت هذا اجملال، إذ يقع احلوض بني خطي عرض
 (.1)اخلريطة 2كلم503خط غرينتش، على مساحة تناهز 'غرب60 7°' و30 7°وخطي طول 

 : موقع حوض أوريكة ضمن حوض اتنسيفت.1اخلريطة رقم 

 
 (2020املصدر: من إعداد الباحثني، )ماي 

 خصائص مورفومرتية متنوعة وقيم ارتفاع واحندار متباينة 2-
( يف التعرف على أتثري العوامل الطبيعية بشكل 1يساهم حتديد اخلصائص املورفومرتية للحوض )اجلدول 

مباشر يف دينامية الغطاء النبايت، ويف تدهور أو استقرار اجملال بشكل عام. ذلك أن اخلصائص الفيزايئية تلعب دورا 
ة البيئية الغابوية. فضال عن ذلك، تتحكم اخلصائص هاما وحا ا يف التغطية النباتية والتأثري يف توازن املنظوم
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الطبيعية للحوض يف سلوك اجملرى املائي ابعتباره وحدة طبيعية أساسية داخل احلوض، ويوفر عناصر ال إحيائية 
تلعب دورا هاما يف التوازن البيئي، كما يتحكم بشكل مباشر يف حتديد بعض أمناط االستغالل البشري لقعر اجملرى 

 ح املشرفة عليه.والسفو 
 : اخلصائص املورفومرتية حلوض أوريكة1اجلدول رقم

مساحة 
احلوض 

 (2كلم)

حميط 
احلوض 
 )كلم(

مؤشر 
 التماسك

االرتفاع 
األقصى 

 )مرت(

االرتفاع 
املتوسط 

 )مرت(

االرتفاع 
األدىن 
 )مرت(

طول 
اجملرى 
 )كلم(

متوسط 
احندار 
اجملرى 

(%) 

 متوسط
احندار 
 الروافد

الرئيسية 
(%) 

متوسط 
احندار 
السفوح 

(%) 

كثافة 
 التصريف
كلم 
 2/كلم

503 104 1,3 4001 2500 1070 47.7 2,15 9,35  35  3.06 

 (2020املصدر: من إعداد الباحثني، )ماي 
يتضح جليا أن حوض أوريكة يعترب حوضاً أساسيا ضمن األحواض األطلسية لتانسيفت، ويستمد موارده 
املائية من خالل التساقطات املطرية اليت تتلقاها العالية، إذ يلعب عامل االرتفاع دورا هاما يف وفرة املوارد املائية. 

مرت 852الرتفاعات عند منطقة اثنني أوريكة ما بني وتتباين قيم االرتفاع بني العالية والسافلة، حيث ترتاوح ا
مرت، بينما يزداد االرتفاع   1070مرت، يف حني تصل االرتفاعات عند احملطة اهليدرولوجية ألغبالو حوايل900و

 (. 2مرت جببل إفروان )اخلريطة  4001كلما اجتهنا حنو العالية حيث يصل إىل حوايل 
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 رتفاع حبوض أوريكة: فئات اال2اخلريطة رقم 

 
 (2020املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على النموذج الرقمي لالرتفاعات، )يوليوز

 %60مبقابل ذلك، تتباين مؤشرات االحندارات بشكل عام بني العالية والسافلة؛ وهكذا جند أن أزيد من 
وبشكل عام ميكن تقسيم °. 63و°36من املساحة اإلمجالية للحوض تسودها احندارات جد قوية ترتاوح بني 

 (:  3جمال الدراسة من حيث االحندارات إىل مخس فئات من العتبات االحندارية املتباينة )اخلريطة
بقعر الوادي °4السافلة إىليف °0يتميز بسيادة احندارات ضعيفة إىل متوسطة ترتاوح بني الفئة األوىل:  -

يف سفوح °12انحية منطقة اتوريرت، بينما تزداد أمهية حنو وسط احلوض حيث تسجل احندارات تبلغ قرابة 
 التالل املشرفة تواليا على الوادي بكل من مناطق اتفزة وحتت الدوم وأزرو ملول وأخليج.

عند سفوح كل من °21وما يقارب ° 12تسوده احندارات متوسط ترتاوح عموما بني الفئة الثانية:  -
 أماسني، وإسك ْن_اتنومري، اتمزنديرت، تيماليزن إىل هناية منطقة أسكني.
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على هضاب كل من متنكار وايكور بضفيت °29و°21يتميز ابحندارات مهمة ترتاوح ما بني  الفئة الثالثة: -
 °.63قوية تصل يف أحياان إىل  اجملرى، يف حني تبتدئ عند حواف هذه اجملاالت احندارات قوية إىل جد

يعكس توزيع االحندارات هبذا النطاق وجود تضاريس خبصائص مورفومرتية متباينة، ابستثناء الفئة الرابعة:  -
كما تتقدم هبذا النطاق احندارات قوية ترتاوح بني °. 15و°3هضبة أوكاميدن حيث تسود احندارات ترتاوح بني 

 لضفة اليمىن جملرى الوادي.، وحيث تربز أكثر على ا°36و° 29
متتد هذه الفئة من االحندارات املوسومة ابلقوة جدا ابجملاالت اجلبلية الواقعة جنوب احلوض، الفئة اخلامسة:  -

بسفوح مشرقة على قعر الوادي خبصائص مورفومرتية متباينة عما سجل بوسط وسافلة احلوض. ت هذه 
ابلسفوح اجلنوبية الغربية واجلنوبية الشرقية من احلوض، حيث ° 63وأكثر من ° 36االحندارات القوية جدا بني 

ميغيان، ملتسن، -مرت )أدرار ن 3600يقدم هذا األخري تضاريس مهمة ابرتفاعات تفوق يف الغالب 
 .(..بويكنوان.

 : عتبات االحندارات حبوض أوريكة3خريطة رقم

 
 (2020الرقمي لالرتفاعات، )يوليوزاملصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على النموذج 
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-II حلوض مظاهر االستقرار واالستغالل البشري لرتاب ا 
شكل وادي أوريكة عرب التاريخ أساس االستقرار البشري ابحلوض، حيث تنتظم الساكنة يف إطار دواوير 

طبيعية هامة، تشكل قاعدة تنسجم هندستها املعمارية مع املشهد الطبيعي للمنطقة. إذ تكتنز األودية اجلبلية موارد 
(. وقد شهدت الساكنة 2009الستعماالت عدة ومتثل دعامة أساسية لالقتصاد والعيش اجلبلي )ايت الزاويت، 

احمللية منوا دميوغرافيا هاما، ختتلف نسبه بتباين جماالت احلوض، خصوصا مع التحوالت السوسيو جمالية اليت 
 28053حوايل1971ية متنوعة. حيث بلغ إمجايل الساكنة سنة أضحت متيز املنطقة، وظهور أنشطة اقتصاد

 (.2نسمة )اجلدول  66231أن عدد سكان بلغ حوايل 2014نسمة، يف حني أشارت النشرة اإلحصائية لسنة 
2014و 1971: تطور ساكنة احلوض بني إحصائي 2اجلدول رقم   

 1971 1982 1994 2000 2004 2014 
 66231 53713 46581 42525 35443 28053 عدد السـكان
 10735 8935 7166 6605 5715 4982 عدد األسر

 1, 6 6.01 6.5 6.4 6.2 5.6 عدد األفراد/أسرة
 ٪3 , 2 ٪1.5 ٪ 2.14 معدل النمو السنوي

(2019املصدر: املديرية اجلهوية لإلحصاء مبراكش )شتنرب   
وبشكل عام تشهد ساكنة احلوض منوا دميوغرافيا هاما، إال أنه يعرف تباينا بني اجلماعات الثالث 
)أوكاميدن، سيت فاظمة، أوريكة(. حيث تعرف اجملاالت السفحية والقرب هنرية ثقال دميوغرافيا مهما من جهة، 

اثنية. مبقابل هذا الثقل الدميوغرايف، إضافة إىل تنوع يف األنشطة واالستغالل املكثف للموارد احمللية، من جهة 
يتميز جمال الدراسة بندرة األراضي الزراعية، وهشاشة األنشطة والبنيات واخلدمات، فضال عن حمدودية الدخل 

ذلك، عرف النشاط السياحي ابملنطقة طفرة مهمة، حيث يعترب اجملرى املائي  ةاحلوض. مبوازااألسري خاصة بعالية 
ستقطاب السياحي، ملا يوفره من مؤهالت وموارد تعمل الساكنة على استثمارها وتثمينها عامال أساسيا يف اال

 هبدف زايدة الدخل وتنويعه. حيث ظهر نشاط سياحي واكبه تطور يف اخلدمات املطعمية والرتفيهية املرافقة.
ت معها الكثري من فضال عن ذلك، فقد شهدت املنظومة البيئية اجلبلية تغريات هامة، ودينامية بيئية تغري 

املشاهد يف اجملال الغابوي حلوض أوريكة اليت كانت إىل وقت قريب تعرف تنوع بيولوجيا نباتيا وحيوانيا هاما، 
شكل مورواث طبيعيا على مر الزمن. ذلك أن هذه الدينامية اجملالية للغطاء النبايت الغابوي حبوض أوريكة وعلى مر 

املناخية املتسمة خالل العقود األخرية ابلتغايرية، ومن جانب أخر شكل الزمن حتكمت فيها ابألساس الظروف 
 التدخل البشري عامال حا ا فيما شهده ويشهده الغطاء النبايت الغابوي من تراجع.
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-III الغطاء النبايت ابحلوض؛ مورد طبيعي هام بوترية تراجع متسارعة 
لظروف البيومناخية السائدة ومقياسا لتحديد درجة يعد الغطاء النبايت مؤشرا بيولوجيا داال على طبيعة ا

التدهور البيئي، فالتغري يف حجم الغطاء النبايت وكثافته له أتثري على طبوغرافية السطح وخمتلف أمناط استعماالت 
، فضال عن ذلك فإنه يعد متدخال أساسيا يف تشكيل األنظمة البيئية وحتديد أساليب اجلراين ابألحواض األراضي

ربية عرب التخفيف من حدة العوامل التعروية ومحاية خمتلف مكوانت السطح من التدهور)دادون، املغ
.ويؤثر كذلك الغطاء النبايت إىل جانب اخلصائص الطبيعية للحوض يف زايدة أو نقصان صبيب اجملاري (2012

جراين قائم على تغذية  املائية، ابمتصاص اجلذور لقدر مهم من املياه خالل التساقطات ومسامهتها يف تكوين
الفرشة املائية. كما يظهر أتثريه املباشر يف حتقيق التوازن الدينامي للمجرى املائي، وخفض مستوى التعرية السفحية 

ما يتأثر الغطاء النبايت بدرجات احلرارة املرتفعة من خالل فقدان كمية  ااجملرى. وكثري وختفيف حدة تراجع ضفاف 
وال ميكن تقوية هذه األوساط إال بتفعيل خمتلف أشكال التدخالت الوقائية من مظاهر .تحمن املاء عرب عملية الن

 (.2016و 2006الرتاجع ضماان حلماية فعالة ومستدامة لألنظمة اجلبلية ابألحواض املغربية )دادون، 
نطاقها وحيتل األطلس الكبري، من حيث التقسيم الغابوي ابملغرب، اجلهة اخلامسة، كما سبق أن حدد 

(Boudy, 1958 ،خالل الفرتة االستعمارية، حيث قسم اجملال الغابوي أبطلس مراكش إىل وحدات غابوية )
حتمل يف غالب األحيان التسميات احمللية أو تسميات القبائل األمازيغية املستوطنة جبوارها منذ الق َدم، وهي 

(. وميكن القول أن 2016يل املتباين )الفارسي، أصيلة تتميز بتوزيعها اجملاوأصناف نباتية  تشكيالت طبيعية
(، وحيكمها ابألساس أتثري العوامل البيومناخية وقوة 3بتغطية جمالية متفاوتة )اجلدول ايتميز عمومالغطاء النبايت 

 االستغالل والتدخل البشري ابجملال الغابوي وحميطه.
: املساحات الغابوية ابألطلس الكبري الغريب3اجلدول رقم   

 85904 املساحة الغـابوية بـ )هـ( النــسبـــة %
23,54 45780 38235 
43,02 85904 26898 
19,6 38235 196817 

13,84 26898 85904 
100% 196817 38235 

 (2020)فرباير  مراكش، -للمياه والغاابت وحماربة التصحر لألطلس الكبري ملصدر: املديرية اجلهويةا
حتتضن أحواض األطلس الكبري الغريب ثروة غابوية ال أبس هبا، متثل موردا هاما للعيش وتساهم يف دعم 
االقتصاد احمللي، عرب خمتلف األنشطة ذات االرتباط ابستغالل النظم واملوارد الغابوية، كما هو الشأن ابلنسبة 
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وتريهتا أكثر مع وقع التحوالت املناخية على حلوض أوريكة الذي يعرف ضغطا بشراي على املوارد الغابوية، زادت 
املنطقة، وتراجع اإلنتاج الزراعي والنشاط الرعوي، حيث اجتهت الساكنة بعد فرتة طويلة إىل إنتاج سلوكات أكثر 

(. وحيتضن تراب احلوض ترااث بيئيا غنيا ومهما ميثل فيه الغطاء 2009استغالال للموارد الغابوية )ايت الزاويت، 
سواء  األخرىتلف أشكال استعمال إىل جانب بقية خم (3اخلريطة نسبة مهمة من حيث التغطية اجملالية ) الغابوي

ما تعلق ابالستخدام الفالحي والرعوي أو االستغالل البشري يف إطار التدخالت الرامية لتدبري اجملال املعا  لتوفري 
 أبسط ظروف االستقرار به. 

للغطاء النبايت الطبيعي والزراعي حبوض أوريكة: التوزيع اجملايل 3اخلريطة رقم  

 
( ابالعتماد على اخلريطة الطبوغرافية أوكاميدن توبقال  2020املصدر: من إعداد الباحثني )يوليوز  

وتتباين نسب املساحات الغابوية أبحواض أطلس مراكش، إذ حيتل حوض نفيس املرتبة األوىل من حيث 
من املساحة اإلمجالية لألحواض املذكورة ابجلدول 43,3%هـ ومتثل حوايل 85904املساحة الغابوية مبا يعادل 

، يف حني تقدر املساحة 23.54%هـ بنسبة تقدر بـ45780أعاله، يليه حوض الزات مبساحة غابوية تقارب 
، بينما ال يتوفر حوض غيغاية سوى على مساحة 19,6%هـ، ومتثل حوايل38235الغابوية حلوض أوريكة ب
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من الغطاء الغابوي من جمموع املساحة اإلمجالية لألحواض  13.84 %هـ بنسبة 26898تتعدى  ة الغابوي
وتسمح املقارنة من حيث درجة التغطية الغابوية، بتقدير أمهية الغطاء النبايت يف استقرار ، املذكورة حسب اجلدول

لتسريع من وترية اجلراين املائي، وهو ما حيتم كذلك ملعرفة مدى مسامهة العناصر البيولوجية يف التخفيف أو ا  اجملال،
 علينا دراسة خمتلف أصناف الغطاء النبايت السائد ابملنطقة.

 .االمتداد اجملايل للغطاء النبايت ابحلوض 3-1
يساهم الغطاء النبايت يف تنظيم اجلراين املائي، ويقلص من فرص حدوث الفيضاانت خالل احلاالت 

وتسود .حني تساهم األراضي املكشوفة على حتفيز اجلراين وتسريع وترية التعرية وتدهور اجملالاملطرية االستثنائية، يف 
ابحلوض تشكيالت نباتية تتميز ابلتدرج البيومناخي، كما ختتلف نسب التغطية النباتية بني األوساط الداخلية 

ظروف النمو ، تبعا لEmberger.,1939 (Ouhammou et al., 1991;واجملاالت الشبه أطلسية )
املختلفة، فضال عن عامل القرب أو البعد عن مواضع االستقرار البشري. وقد أدرجت ضمن امللك الغابوي 

، كما بلغت مساحتها اإلمجالية 1927دجنرب 10، حيث مت حتديدها بتاريخ 1917اخلاص للدولة منذ سنة
، %9ة ابحلوض بنسب متفاوتة )أوكاميدنهـ. ويتوزع الغطاء الغابوي بني اجلماعات الرتابي38637آنذاك حوايل 

(، وال يسمح حبق االستغالل سوى ألربعة فخذات وهي كل من أماسني،  26%وسيت فاضمة %65أوريكة 
أو تشكل جماله  "جتاور اجملال الغابوي تيخفيست، متنكار و تيميشي، ابعتبار أن هذه "التجمعات السكنية

ر نوع من االنتظام سواء تعلق األمر ابلنشاط احقية يف االستغالل يف إطاخللفي، حيث تتم االستفادة تبعا ملبدأ األ
الرعوي أو القطع لبعض التشكيالت واألصناف اليت حتددها املصاحل اإلقليمية إلدارة املياه الغاابت بشكل دوري 

فويته وفق السمسرة يف إطار القيام مبا يعرف بعملية احلراجة املو ية، ابالستفادة اجملانية من حطب الغابة أو بت
العلنية )ملزايدة( للشركات اخلاصة واألفراد الذاتيني حسب ما صرح به املسئول التقين عن القطاع الغابوي ابحلوض 

 )مركز دار لوريكي(. التابع ملركز تنمية الوارد الغابوية أبوريكة
ة اليت يزخر هبا احلوض، حيث وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة التنطيق اجملايل للتشكيالت النباتي

مت حتديد امتداداهتا اجملالية وخمتلف األنواع واألصناف النباتية املكونة هلا، ابالعتماد على املؤشرات البيومناخية 
 واخلصائص التضاريسية للحوض. وصنف الغطاء النبايت حبوض أوريكة حسب التوزيع واالمتداد اجملايل التايل: 

 :النطاق املعرض ابستمرار للمؤثرات الغربية الرطبة يتوافق مع جمال الدير الشبه يشكل  اجملال احمليطي
 م.1600إىل  852أطلسي، ترتاوح فيه االرتفاعات بني 

  :يتميز برتاجع وضعف املؤثرات الغربية، وميثله جمال األودية الداخلية لألحواض الصغرى، اجملال الداخلي
 م.3200و 2400ابرتفاعات ترتاوح بني 
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  :ميثل مرحلة انتقالية بني اجملال احمليطي والداخلي، ترتاوح فيه االرتفاعات بني اجملال الشبه الداخلي
 (.2005م )خمطط التهيئة الغابوية حلوض أوريكة، وثيقة إجناز الشطر الثاين فرباير 2400و1600

الطبيعية واألخرى املدرجة يف  ويقدم الغطاء النبايت ابحلوض مشهدا ابنوراميا، متتزج فيه التشكيالت النباتية
إطار أعمال التهيئة واملعاجلة البيولوجية للحوض. لكن تبقى األصناف النباتية األصيلة ذات السيادة اهلامة، وتقدم 
صورة عن اإلرث البيولوجي النبايت للمنطقة، مما حيتم علينا أن نعرض أبرز التشكيالت النباتية السائدة ابملنطقة تبعا 

ناخي، وذلك هبدف تقدير أمهيتها يف استقرار الرتبة، وتبيان درجة مسامهتها النوعية يف التخفيف من لتدرجها امل
 وقع حاالت اجلراين االستثنائية اليت ترتدد ابستمرار على اجملرى املائي الذي يعرب احلوض ويصرف مياهه.

 . أنواع التشكيالت النباتية والغابوية حبوض أوريكة3-2
على سبيل  ن البحوث حول التشكيالت النباتية املميزة حلوض أوريكة نذكر من بينهاأجريت العديد م

  ;Gauquelin.,1988 ;AlIfriqui.,1993et1995) املثال ال احلصر
(Ouhammou.,1986., 1991et2005; فضال عن دراسات أخرى مهت حتديد درجة ومستوى
 Lamraniتها يف استقرار الضفاف وتوازن سلوك اجلراين )التغطية النباتية ابجملاالت القرب هنرية، لتبيان مسامه

et al., 2017; Rihane.,2015 كما يتأثر النظام الغابوي ابلظروف املناخية السائدة، إضافة إىل البنية .)
اجليولوجية وطبوغرافية احلوض، مما جعله يعرف دينامية قوية زادت وتريهتا أكثر مع حدة التدخالت البشرية 

(Aderdar.,2000; Rhanem., 2015;.) 
وقد قسم الغطاء الغابوي ابملنطقة من طرف اإلدارة اجلهوية للمياه والغاابت وخمتلف الدراسات السابقة 
إىل ست مستوايت مناخية متباينة، بناء على معايري عدة )تضاريسية، طبوغرافية، بيومناخية(، وبناء عليها مت 

 تصنيف الغطاء الغابوي تبعا للمؤثرات املناخية املتوسطية إىل:  
املستوى التحت متوسطي( يتميز هذا النطاق بتواجد تشكيلة الطلح :l’acacia gummifera يف )

 م.900و 800البيئات القاحلة أو شبه القاحلة واملعتدلة، اليت متتد على ارتفاعات ترتاوح بني 
وكذا أفقيا مبقدمة : يتميز هذا املستوى البيومناخي ابمتداده اجملايل البارز عموداياملستوى احلراري املتوسطي 

من مساحته الغابوية. يتسم عموما بسيادة تشكيالت نباتية تعرف جماليا %30احلوض، إذ يشغل تقريبا 
رو األطلس.    بتدرجها، يتكون معظمها من صنف البلوط األخضر والعرعار وس 

م. متثل 1000م إىل أزيد من 800وتبدأ هذه التشكيالت ابلربوز انطالقا من مستوى ارتفاعي يناهز 
خمتلف األصناف سالسل مستقلة بعضها عن البعض، وأحياان أخرى تشكل مزجيا يؤثث املنظر الغابوي. كما 

 تتميز التشكيالت املذكورة، وخصوصا صنف العرعار، خبصائص نذكر بعضها كما يلي؛ 
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 ؛سلسلة العرعار والبلوط  Tetraclinis articulata, Juniperus phoenicea تتوزع إىل
''ويعرف حمليا بـ)إيْفْس(، مث العرعار Série à Genévrier rougeني، ومها سلسلة العرعار األمحر''صنف

(املصطلح عليه حملياـ)أَُزوَكا أو أْدُروَمان(. تتواجد هذه التشكيلة على Genévrier Thurifèreالفواح)
العليا  م. ويتميز هذا الصنف بكونه شجرة اجلبال2200إىل  900ارتفاعات ترتاوح بني 

((Ouhammou ,2005من اجملال الغابوي، ويرتكز أكثر ابلروافد الداخلية % 4,9. لكن ال يغطي سوى
ويعترب العرعار من األصناف األكثر مقاومة للحرائق، ويلعب دورا أساسيا يف االقتصاد احمللي وأكثر  للحوض.

سرعة تدهوره لقربه من التجمعات السكنية  استهالكا من قبل الساكنة، إذ يستعمل يف البناء والتدفئة مما يفسر
 .(2016)الفارسي 

ابإلضافة إىل العرعار املصطكى. كما  ،)وتضم هذه السلسلة أصنافا شجرية أخرى من تشكيلة العرعار )ت يقِّْي
 تربز هبذا املستوى تشكيلة أخرى وهي اخلروب خاصة ابملناطق املعتدلة.

 يتداول بني الساكنة احمللية، وينمو أكثر يف املناطق الشبه جافة  أو)َتَساْفْت( كما: سلسلة البلوط األخضر
م.كما يعد من التشكيالت الشجرية اليت ميارس عليها ضغطا 2900م و2200واملعتدلة املرتاوحة ارتفاعاهتا بني 

 دتالشتاء. ومتبشراي كبريا، حيث يعتمد عليه يف كثري من املناطق ابحلوض كعلف أساسي للماشية خاصة يف فصل 
هذه السلسلة على جماالت مهمة )ثلثي املساحة احلوضية(، مهيمنة بذلك على مستوايت بيومناخية ابرزة، غالبا 

 ما تتناغم مشهداي وطبيعيا مع األصناف النباتية األخرى. 
 م. ويعترب من 2000و900يعرف حمليا بـ )الب ْنز(. ميتد على ارتفاعات ترتاوح بني : سلسلة ِسرو األطلس

األشجار املستعملة أكثر يف البناء، نظرا ملقاومته للرطوبة املناخية، ابإلضافة إىل توظيفه املكثف يف التدفئة والطهي. 
 غري أن سرعة منوه وجتدده ميكن أن يقلل من درجة خطورة تراجعه.

يتميز م1800و 1100: ميتد هذا املستوى يف جمال ترتاوح فيه االرتفاعات بني متوسطي-املستوى الشبه .
عموما بكونه املستوى الذي تتوفر فيه الظروف املثلى لنمو واستدامة سلسلة البلوط األخضر، يف حني ترتاجع 

 والرطوبة. األصناف احلرارية املتوسطية نظرا العتدال اجلو وزايدة االرتفاع
حبيث ختتلط فيه م، 2000و1600: وهو املستوى املمتد على ارتفاع يرتاوح بني املستوى املتوسطي األعلى

 املصطكى غالبا تشكيالت البلوط األخضر والعرعار األمحر، بينما ترافق هذا املستوى تشكيالت موازية من عرعار
 خاصة ابلسفوح اجلبلية املرافقة للمجاري املائية.

سهيب  -املستوى اجلبلي القبلEtage montagnard pré-steppique يتواجد هذا املستوى :
م، حيث تبدأ تشكيالت البلوط األخضر ابلرتاجع، يف حني جيد 2600و2000رتفاع يرتاوح بنياإلحيائي على ا
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العرعار الفواح مناخا أكثر مالئمة وظروفا طبيعية مثلى للنمو، كما تساهم يف تغطية وتعويض تراجع تشكيلة 
ة الواقعة ابلضفة اليسرى البلوط األخضر. ينتشر هذا الصنف أكثر على مستوى السفوح الشمالية والشمالية الغربي

 جملرى وادي أوريكة بكل من أوكاميدن ومتنكار.
يتميز هذا النطاق بتفرده اجملايل اخلالص، كما يتصف بسيادة تشكيلة العرعار املستوى اجلبلي املتوسطي :

يتسم هذا الفواح ابمتياز، خاصة ابملناطق الداخلية من احلوض وعلى امتداد اجملاري املائية لألحواض الصغرى. 
 xérophytes épineuses enاجملال بكونه يشهد تواجدا ألصناف نباتية شوكية وسادية'' 

coussinets'' مع الظروف املناخية القاسية والعوامل اجليومورفولوجية الصعبة.    وتشكيالت نباتية أخرى، تتأقلم 
م على هيئة تشكيالت 2900وم 2600على ارتفاع يرتاوح بني  وينتظم صنف العرعار يف هذا النطاق

سهبية، ويتميز اب فاض هام يف درجة احلرارة ويشهد رطوبة مرتفعة، فضال عن تسجيل معدالت تساقطات _قبل
ملم/السنة، بينما يعرف هذا املستوى تراجعا كبريا واختفاء تشكيلة البلوط األخضر 700و600مطرية ترتاوح بني 

وقد صنف الغطاء النبايت ابحلوض  (.,.1999Montèsحلوض )األكثر حساسية ال فاض درجة احلرارة اب
ابالعتماد على معياري التضاريس واملناخ السائد، فقد حدَّدت مكوانته وخصائصه البيومناخية خمتلف الدراسات 

ته. السابقة. واختذهتا أيضا املصاحل التقنية كقاعدة تنبين عليها تدخالهتا اهلادفة إىل جتديد الغطاء النبايت ومحاي
وخمتلف األصناف النباتية األخرى على العموم، ابنتظامها تبعا لتدرج املشاهد الغابوية،  وتتسم التشكيالت الغابوية

 تصنيف الغطاء النبايت ابحلوض إىل صنفني؛ ميكننا واعتبارا لتدخل العوامل املناخية واجليومورفولوجية والرتابية، فإنه
األصيلة، املمتدة على سفوح اجلبال وعلى ارتفاعات كبرية، ويتسم : يندرج ضمن التشكيالت الصنف األول√

، فضال عن أصناف نباتية أخرى (L’étagement bioclimatique) البيومناخي بطابع التدرج
)الصنوبر احلليب والبحري، األرز( اليت تندرج ضمن التدخالت العمومية لتجديد الغطاء النبايت وأتهيله عرب 

 أوشك(.-البيولوجية للسفوح يف مناطق عدة )كأيت القاق، أماسني، متنكار، توكلخري، تيزي ناملعاجلة 
: يهم األصناف املزروعة واملستغلة ابجملاري املائية، ابإلضافة إىل خمتلف الزراعات الشجرية، الصنف الثاين√

كالوردايت والزيتون، إضافة إىل أصناف وكذلك املغروسات املو ية اليت تستغل ابملدرجات الفالحية والنهرية،  
 .أخرى كالصفصاف واجلوز. واليت تلعب أدورا بيولوجية مهمة، خصوصا على ضفاف وقعور األودية

-IV الدينامية اجملالية للغطاء النبايت و انعكاسها على املنظومة البيئية اجلبلية 
 هذه حتدث وقد بشرية، أو طبيعية و/ إىل عدة أسباب األرض سطح تصيب اليت التغريات ترجع

 لتلك اجليد الفهم ميزة متكن من حتقيق رصدها توقيت دقة فإن لذا فجائي، أو تدرجيي حنو التحوالت على
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هذه املتابعة املنتظمة لكن  املختلفة، بصورها التغريات رصد على تُعني املنتظمة متابعتها أن وأسباهبا، كما التغريات
 .(2016مكانية دقيقة ومنتظمة من مصادر موثوق هبا جيدا )وطفة وآخرون، حتتاج إىل بياانت ومعلومات 

ويف هذا اإلطار يعد الغطاء النبايت مؤشرا داال على حجم التدهور البيئي، فالتغري يف جودة الغطاء النبايت 
بة الغطاء له أتثريات كبرية على الغطاء األرضي وتنوع استعماالت األرض بشكل عام، مما حيتم استمرارية مراق

(. كما حيتل الغطاء النبايت دورا 2018النبايت ومتابعة حتليل ودراسة التغريات الطارئة عليه )هيفاء أمحد وآخرون، 
 هاما يف التوازانت البيئية ويف ختفيف حدة الفيضاانت وتدهور اجملال خاصة ابلعالية. 

حلوض أن نقوم بتكميم عتبات التحول وتستدعي منا مقاربة الوضعية احلالية للغطاء النبايت الطبيعي اب
وحتديد نسب الرتاجع، من خالل الوقوف عند البعض من مكامن الوفرة والشح النبايت الذي وسم مراحل بعينها 

. مع العمل على رصد مظاهر التغري 2020و1985سنةما بني سنيت 35خالل فرتة زمنية حددانها فيما يقارب 
 انعكاساهتا على مدى استقرار واستدامة املنظومة البيئية اجلبلية بشكل عام.وتبيان درجة أتثرياهتا اجلانبية و 

 . املنهجية ومصادر البياانت4-1
تقتضي دراسة وتتبع حالة الغطاء النبايت، املزج بني األساليب اجليوماتية )تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 

مكن من الوقوف على مكامن التحول ورصد بعض املعلومات اجلغرافية(، فضال عن أمهية العمل امليداين الذي 
العوامل املتحكمة يف قوة التغري والدينامية الزمنية واملكانية املتسارعة لرتاجع مستوايت التغطية النباتية ابحلوض عرب 

 أخذ صور ملظاهر الرتاجع وتبيان وتريته وخطورته على خمتلف ابقي أشكال استعمال الرتبة برتاب احلوض.
 هذه اإلطار على استغالل صور األقمار االصطناعية، ألربع مراحل زمنية متباعدة اعتمدان يف

، مع استبعاد األطياف احلرارية (ArcGis10.8)، ومعاجلتها عرب نظم املعلومات اجلغرافية2020و1985بني
مرتا  60للسنوات اليت أجريت عليها الدراسة، حبيث مت توظيف صور ذات دقة مكانية وقدرة إيضاحية تناهز

 Landsat-8، يف حني اعتمد على صور1994و1985ملرحليت Landsat-4ابلنسبة للقمر االصطناعي
مرتا.هذا وقد مت تصحيح الصور احملصل عليها من 30، بقدرة إيضاحية تقدر بـ2020و2014ابلنسبة ملرحليت

العلم أن جل هذه الصور أتثري ظروف الغالف اجلوي)السُّحب( اليت غطت بعضا من املناطق مبجال الدراسة، مع 
ما توفره هذه التقنية من  لاملذكورة. والستغالأبريل ابلنسبة للسنوات  15مارس و  05قد مت حتميلها ما بني 

معطيات كمية ميكن استثمارها يف هذه الدراسة، فقد مت االعتماد على استنباط قيم مؤشر التغطية النباتية الذي 
راقبة الغطاء النبايت، وهي طريقة تعتمد على معادلة رايضية تبىن على حتديد يعد أحد الطرق املفيدة يف تتبع وم
ويتم حساب مؤشر التغطية  R).( واألشعة احلمراء املرئية )NIRالعالقة بني األشعة حتت احلمراء)

( النطاق القريب من األشعة حتت Pixelsابستخراج حاصل قسمة عدد خالاي)NDVIالنباتية
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على النطاق القريب من األشعة حتت احلمراء والنطاق األمحر، كما يعرب  R)األمحر ) ( والنطاقNIRاحلمراء)
 عنه من خالل الصيغة التالية:

 
(Rouse., 1973) 

يتميز هذا املؤشر بكونه األكثر شيوعا يف دراسة تطور الغطاء الغابوي، حبيث ميكن من الكشف عن 
درجة كثافته  اء النبايت، سواء تعلق األمر ابستخالص حالته أوالكتل احليوية والتغريات الطارئة على مستوى الغط
+( ابجملاالت اليت 1( ابملناطق املكشوفة، بينما تصل إىل)-1وتوزيعه اجملايل. وترتاوح قيم هذا املؤشر عموما بني)

 تعرف تغطية نباتية مهمة. 
 . النتائج واملناقشة4-2

النباتية نتائج جد متباينة على مستوى التطور العام للغطاء أفرزت العملية احلسابية لصيغة مؤشر التغطية 
(، وهو ما مت التأكد منه عرب املعاينة املباشرة واملتكررة لبعض املناطق اليت شهدت 4النبايت حلوض أوريكة )اجلدول 

للحوض  تراجعا واضحا يف نسب وقيم مؤشر التغطية النباتية، بوجود تقلص وتراجع كبري يف نسب الغطاء النبايت
 موضوع الدراسة.

: مؤشر التغطية النباتية ونسب تراجع املساحة الغابوية ابحلوض4اجلدول رقم  
 NDVIقيم % الغابوية املساحة الدقة املكانية)املرت(  التقاط املرئية اتريخ
 0.725و  -0,375 -- هـ 15976,5 *60  1985مارس 21
 0,757و  -0,302 2.19 هـ 16326,5 *60  1994أبريل  15
 0,531و -0,121 -22.63 هـ 12631,9 *30  2014مارس  05
 0,543و  -0,094 21 هـ 15283,4 *30  2020مارس  15

 2020املصدر: من عمل الباحث، أبريل 
 

 قدرة املرئية الفضائية على إيضاح معامل السطح  الدقة املكانية:*
قوية، فقد بينت النتائج احملصل عليها وجود عرف املشهد الغابوي حبوض أوريكة دينامية جمالية وزمنية 

، حيث انتقلت املساحة الغابوية اليت كانت تقدر 1985فوارق كبرية على مستوى التغطية النباتية قبل حلول سنة
( حسب اإلحصائيات الر ية الصادرة عن املديرية اجلهوية ملياه والغاابت لألطلس الكبري 1917آنذاك)سنة

partie de l’étude d’aménagement  èmeRéalisation de la 2ـ)ه38637مبراكش  حبوايل
de la forêt d’Ourika en Février 2005) بنسبة تراجع 1985هـ سنة15976,5إىل أقل من ،
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مارس  21+ بتاريخ 0,725و -0,375، إذ تراوحت قيم مؤشر التغطية النباتية بني-%58,64كبرية تقدر بــ
، فقد عرفت املساحة الغابوية ابحلوض تطورا إجيابيا 1994فيما خيص سنةأ(.أما -1) لوحة اخلرائط 1985

( بدوره قيمة قصوى بلغت حوايل NDVI، كما سجل مؤشر التغطية النباتية)%+2,19ـــبزايدة قدرت ب
+، وهي قيمة تعكس نوعا ما زايدة ملحوظة يف حجم املساحة اخلضراء ابحلوض، وقيمة دنيا انهزت ما 0,757

 ب(.-1ابجملاالت الضعيفة التغطية النباتية وشبه املكشوفة يف العالية )لوحة اخلرائط  -0,302من يقارب أقل 
( هي الزايدة الكبرية يف تراجع حجم 2020-1985وجتدر اإلشارة إىل أن أهم ما ميز هذه الفرتة)

، واليت يعكسها بشكل ابرز % -22,63تراجع بلغت ، بنسبة2014املساحة الغابوية وحتديدا خالل سنة 
وقيمة  -0,121وأكثر وضوحا مؤشر التغطية النباتية الذي سجل بدوره تراجعا كبريا بقيمة دنيا بلغت حوايل 

، فقد عرف مؤشر التغطية النباتية 2020ج(. أما فيما خيص سنة -1+)لوحة اخلرائط 0,531قصوى مل تتعدى 
+ أي بنسبة تغطية نباتية إضافية قدرت 0,543و -0,094م بني خالهلا زايدة طفيفة، بقيم ترتاوح على العمو 

 د(.-1)اخلريطة  2014مقارنة مع سنة  %21بـ
 2020و 1985" ما بني NDVI: وضعية الغطاء النبايت ابحلوض حسب قيم مؤشر التغطية النباتية "1لوحة اخلرائط رقم

 
 .1994أبريل 15: قيم مؤشر التغطية النباتية بتاريخ -ب -.     اخلريطة1985مارس  21: قيم مؤشر التغطية النباتية بتاريخ -أ-اخلريطة
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 .2020مارس 15: قيم مؤشر التغطية النباتية بتاريخ -د-.  اخلريطة2014مارس  05:  قيم مؤشر التغطية النباتية بتاريخ -ج-اخلريطة

 (2020املصدر: من إعداد الباحثني، )نونرب 
أثرت جليا على املنظومة اجلبلية. وميكن  املتدهورة ابحلوض معضلة بيئيةوقد شكلت الوضعية الغابوية 

 إرجاع بعض األسباب الكامنة وراء هذا الرتاجع إىل: 
 التساقطات املطرية وطول الفرتة اجلافة التحول البارز يف الظروف املناخية املوسومة ابلتغايرية، وحيث ندرة 

املمتدة بني شهر ماي وأكتوبر، اليت متثل متظهرا واضحا لوقع التحوالت املناخية اليت مل تستثين احلوض مما 
 يؤدي إىل جفاف النبات وتدهور حالته وجودته.

  تنامي وترية الزحف العمراين داخل جماري األودية والسفوح اجلبلية، وبدواوير أعماق احلوض على حساب
 اظمة، واملاس، أغبالو، أسكني، اتمزنديرت، أنينس، تكوشت، أسكر، أمكدول...(.امللك الغابوي )سيت ف

  االحتالل العشوائي للملك الغابوي من قبل صناع الفخار والباعة احلرفيني، إبزاحة جماالت غابوية مهمة
 ية.لتوسعة الرقعة اجلغرافية املستغلة لعرض املنتوجات اخلزفية واجملالية على جانيب الطريق الرئيس

  تنامي األنشطة املرتبطة ابستغالل املوارد الغابوية، كتهيئة املقاهي وأماكن اجللوس بقعر اجملرى، فضال عن مد
 القناطر اخلشبية يف مقاطع عدة منه، واجتثاث مستمر للنبااتت الطبية والعطرية املعروضة للبيع.

 االجتماعية، ابلتعاطي ألنشطة  تزايد نسب الفقر بني ساكنة احلوض وسعيها احلثيث لتغطية النفقات
اقتصادية غري مرخص هلا، كبيع اخلشب وصناعة الفحم اخلشيب )التفحيم السري( واجتثاث الغطاء النبايت  
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 (.1كعلف للماشية ووقود لالستخدام املنزيل )لوحة الصور 
  22حبوايل  حبيث مهت مساحة قدرت (1تزايد وترية احلرائق الغابوية ذات املصدر البشري )لوحة الصور 

 ، وذلك جراء عملية التفحيم السري ابجملال الغابوي املقابل لدوار أمكدول.2020يوليوز 12هكتار بتاريخ 
 .احلريق الغابوي بدوار أمكدول، قبل وبعد احلريق (: مقارنة بني منطقيت1لوحة صور القمر االصطناعي)

 
 .2020/ 15/07و 12/03بتاريخ  Landsat 8(، اعتمادا على صور القمر االصطناعي 2021املصدر: من إعداد الباحثني )فرباير 

وجتدر اإلشارة إىل أن عدم قيام إدارة املياه والغاابت ابلتمكني الفعلي للساكنة من حقها كما تزعم يف 
يف ظل التحوالت املناخية املتسارعة، وتزايد نسب الفقر االستغالل املؤقت واملعقلن للموارد الغابوية، خاصة 

ومظاهر اإلقصاء االجتماعي ابملنطقة، قد جعل من هذه األوساط البيئية تتسم ابالستغالل اجلائر ملختلف املوارد 
ده الغابوية، وبطرق تتخذ أحياان طابعا انتقاميا من اإلجراءات العقابية والزجرية اليت تـُتَّخذ يف حق من تبت ض

اإلضرار ابجملال الغابوي. وهو عكس ما تعترب وتتصوره الساكنة احمللية بكونه حقا اترخييا متواراث، يف ظل غياب 
البدائل االقتصادية واملساعدات االجتماعية الكفيلة بغضها الطرف عن مثل هذه املمارسات املشينة يف حق البيئة 

رة الوصية على املياه والغاابت بتقنني فرتات االستغالل وحتديد ابحلوض. أو إبمكانية سعي اإلدا والثروة الغابوية
 أمناطه وأشكاله.
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 : مظاهر الضغط البشري على املوارد الغابوية حبوض أوريكة2لوحة الصور رقم 

 
 الصورة )أ(: حزمات من شجر البلوط )تسافت( حتمل يوميا من طرف نساء دوار أكادير انيت بوملان-

 (.23/11/2020والوقود املنزيل)كعلف للماشية 
 .10/11/2019املنزيل والديكور مبنطقة تيماليزن،  األاثثالصورة )ب(: استغالل اخلشب يف صناعة -
 .17/11/2020الصورة )ج(: قطع اخلشب وهتيئته إلعداد الفحم اخلشيب، -
 .10/12/2020الصورة )د(: إحدى مواضع صناعة الفحم اخلشيب )التفحيم السري( بدوار أمكدول، -

V- وانتقائية : تدخالت عمومية حمدودة التهيئة الغابوية برتاب احلوض 
شهدت بعض املناطق من تراب احلوض تدخالت عمومية من قبل املصاحل اإلقليمية للمياه والغاابت من 

واملسامهة يف حماربة ألوريكة( تستهدف ابألساس هتيئة اجملاالت املكشوفة  خالل إدارهتا )مركز تنمية املوارد الغابوية
م هذا اجملال. وانطالقا من ذلك مشلت برامج التدخل  خمتلف أشكال التعرية احملفزة لتواتر ظاهرة الفيضاانت اليت تس 
العمومي العديد من اجملاالت والقطاعات الغابوية املتضررة من االستغالل البشري غري املقنن، ومن أاثر وتبعات 

كس سلبا على جودة وكثافة الغطاء النبايت الغابوي ابملنطقة. ذلك أن برانمج التدخل قد التغريات املناخية اليت تنع
واليت  2020-2010هم ستة حماور أساسية كما يوضحها املخطط العشري لتهيئة اجملال الغابوي ألوريكة وغيغاية

 يت: ندرجها حسب املنوال اآل
  :هتدف هذه العملية إىل حتقيق فعالية بيئية من خالل حماربة بعض التشجري من أجل اإلنتاج

مظاهر التعرية على السفوح املشجرة، وإنتاج ثروة خشبية قادرة على إعادة تغطية املساحات املفقودة وضمان توازن 
حلليب والصنوبر املنظومة البيئية اجلبلية، لذلك مهت التشكيالت املشجرة عدة أنواع من األصناف النباتية كالصنوبر ا
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هـ بكل من منطقة  3316البحري وسرو األطلس ابإلضافة إىل فصيلة األرز، حيث مهت مساحة التغطية حوايل 
 أوشك، منطقة أماسني ودوار أنينس.-ايت القاق هبضبة أوكاميدن، تيزي نْ 

 :حلماية يتعلق األمر بعملية حمدودة جماليا، استهدفت ابألساس تعزيز ا التشجري من أجل احلماية
لبعض املسيالت الرئيسية ابحلوض من إشكالية التعرية والفيضاانت الفجائية على الطريق املؤدية إىل منطقة سيت 

 هـ.365فاضمة، مبساحة تغطية مل تتجاوز ما قدر بـ 
  :يشمل اجملاالت اجلبلية السفحية اليت تعرف نشاطا سياحيا إيكولوجيا مبناطق  التشجري الرتفيهي

، حبيث مهت املساحة املتدخل فيها 2017قاق ومنطقة سيت فاضمة على طول الطريق الثانوية كل من ايت ال
 هـ.215ألغراض ترفيهية قرابة 

  :ويهم ابألساس إعادة أتهيل الدوائر السقوية الصغرى من خالل هتيئة وتثمني األراضي الفالحية
ار الفالحني. عرب أتهيل نقط املاء من خالل تشييد توزيع األصناف الشجرية املثمرة وتوفري الدعم التقين الالزم لصغ

صهاريج لتجميع مياه السقي وبعض البنيات التحتية السوسيو اقتصادية الضرورية )كاملسالك الطرقية وهتيئة 
 السواقي(، وهي التدخالت اليت تعتربها الساكنة احمللية ذات األولوية ابلنسبة إليها.

 هم تنفيذ هذا اإلجراء أراضي الغاابت الشديدة االحندار ائر: احلماية من االستغالل التعسفي واجل
واحملاذية للدواوير، واليت ختضع لالستغالل املكثف من قبل الساكنة احمللية. حبيث تقتضي محايتها إجياد حل وسط 

سيكون مع املستخدمني من أجل احرتام جدول الدفاعات القادرة على السماح ابستعادة ذروة الغطاء النبايت. إذ 
هذا مبثابة متابعة ملختلف التوافقات اليت تتم صياغتها بني إدارة املياه والغاابت وجمموع املستغلني واملستخدمني 
املكلفني مبراقبة هذه األوساط احملمية من التدخل التعسفي، حبيث مشلت خطة احلماية التعويض املادي عن 

 هكتار. 1564ة هلذه العملية االستغالل ملدة أربع سنوات وبلغت املساحة احملتجز 
 :يف هذا اإلطار مت التدخل ابجملاالت السفحية اليت عرفت تدهورا كبريا  حماربة التعرية املركزة

لألراضي، وتشهد تعرية قوية بفعل تراجع غطائها النبايت ولقوة االحندار الطبوغرايف الذي مييز هذه األوساط. 
سفحية )املدرجات اجلبلية( وكذا البنيات التحتية الطرقية والتجمعات وتستهدف ابلدرجة األوىل محاية األراضي ال

استهدفت محاية وتعزيز قدرة ضفاف اجملرى على مقاومة ظاهرة النجوخ  االوادي. كمالسكانية اللصيقة مبجرى 
والتعرية من خالل أتهيل الغطاء النبايت عرب تشجري بعض الضفاف أبصناف شجرية من قبيل زراعة 

 والتني واجلوز يف تربة عميقة ذات طبقة جيولوجية انعمة. ( واخلروب والغارPueplierاحلور)
 
 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

112 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 : مظهر من جماالت أتهيل اجملال الغابوي برتاب احلوض1صورة رقم 

 
 .2020املصدر: من العمل امليداين للباحثني، يونيو 

متيزت خمتلف التدخالت الر ية يف التهيئة الغابوية اهلادفة إىل إعادة أتهيل وجتديد املنظومة الغابوية 
ابالنتقائية، ذلك أن خمتلف مشاريع الربامج اليت شهدهتا مجاعات احلوض الثالث مل تغطي ابلكامل كافة اجملاالت 

ا انتقائيا استهدف فقط بعض املناطق األكثر السفحية املعرضة للتدهور، مما جعل هذه التدخالت أتخذ طابع
حساسية للتعرية خاصة تلك اليت تشرف سفوحها بشكل مباشر على قعر الوادي أو األحواض النهرية الصغرى 

السمة اللصيقة هبذه التدخالت كوهنا مل تتسم ابلشمولية  ىالوادي. وتبقاليت تعترب ذات أمهية يف تغذية جراين جمرى 
اجلة اإلكراهات املرتبطة ابلتحوالت العميقة اليت عرفتها املوارد النباتية الغابوية من جهة، حبيث والواقعية يف مع

اقتصرت يف بعض األحيان على توزيع األغراس على صغار الفالحني، دون القيام بتتبع مدى جناح هذه العملية 
من التعامل العقالين واملسئولية اجلماعية  من فشلها، ومن جهة اثنية، مل تقدم بدائل واقعية متكن الساكنة احمللية

 للدواوير املعنية يف استغالل اجملاالت الغابوية احمليطة هبا.
وجتدر اإلشارة إىل أن مسامهة اإلدارة الوصية يف أتهيل وجتديد الغطاء النبايت حتتل مكانة أساسية على 
اعتبار أن هذه اآللية شديدة االرتباط ابلعديد من التدخالت األخرى الر ية، سواء ما تعلق منها ابحلماية من 

تهيئة الطرق والقناطر والبنيات واخلدمات، أو بضمان املخاطر الطبيعية )التعرية الفيضاانت انزالق السفوح...( أو ب
بشكل عام. وهو األمر الذي سيجعل  اإليكولوجياستقرار واستدامة املنظومة البيئية احمللية واحلفاظ على التوازن 

 من احلفاظ على املوارد الغابوية وتثمينها وحسن تدبريها واستغالهلا املعقلن، ميثل حتداي كبريا يستدعي التحلي
ابملزيد من املسئولية حفاظا على شروط االستقرار السكاين، من خالل ضمان التوزيع العادل للموارد، وكذلك، 
تعزيز قدرة األوساط اجلبلية على التكيف أكثر مع وقع التغايرية املناخية من خالل برجمة مشاريع ترابية تتعزز بفرص 

 أكثر للنجاح عرب اإلشراك واملشاركة اجلماعية.



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

113 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 ة خامت
يستخلص من خالل ما تقدم أن الغطاء النبايت ابحلوض شهد تقلصا كبريا، حيث فقد أزيد من نصف 

(، إذ يالحظ أنه متيز بدينامية وحتوالت جمال وزمنية 2020 -1917مساحته الغابوية ملا يربو عن قرن من الزمن )
ايت جمموعة من املناطق الغابوية اليت يعرف قوية واضحة. لقد همَّ هذا التطور السليب البارز يف تراجع الغطاء النب

حميطها ضغطا سكانيا مهما كدواوير أنينس، ويراقن، تكوشت، متنكار، أمرزواز، أمكدول، أكيوار وأْسكر، 
أمكدول وأماسني، بزايدة الضغط على املورد وحدة االستغالل ملختلف التشكيالت النباتية، و ص منها ابلذكر 

 خضر، ألمهيتهما كمورد مايل وأخر علفي للماشية خاصة يف فصلي الشتاء واخلريف. صنف البلوط والعرعار األ
، حبيث أثرت بشكل ابرز يف اإليكولوجيوقد سامهت هذه الوضعية النباتية املتدهورة يف خلخلة التوازن 

املنظر الطبيعي العام ابملنطقة، وانعكست كذلك على تزايد وترية وقوع احلوادث اهليدرولوجية، بتزايد حدة ووقع 
وابلتايل التأثري ومورفولوجية  (،Sols dénudésحتديدا )العنف املطري على اجملاالت السفحية املكشوفة 

الزايدة املباشرة يف معدالت تراجع وتدهور ضفاف الوادي والسفوح. حيث كلما ودينامية اجملاري املائية من خالل 
زادت قوة العنف املطري ابلعالية، إال وازداد معها حجم الصبيب اجلاري )الصلب والسائل(، مع الغياب الشبه 

ه)الصبيب( التام ألية تغطية نباتية قد تعمل على تنظيم اجلراين وتشكله، مما يرفع من مستوى ودرجة خطورت
لالستقرار ابجملال ويقلص من فرص االستدامة للمنظومة البيئية  مهتديد دائبتشكل الفيضاانت وما يصاحبها من 

 اجلبلية.   
من كل ذلك مكنتنا هذه الدراسة من حتديد مكامن التحول والتغريات الطارئة على مستوى التغطية 

ليت مت إغناء معطياهتا ابلوقوف املباشر عند بعض أشكال التغري النباتية للحوض خالل الفرتة الرجعية املعتمدة، وا
اجملايل على مستوى التغطية النباتية، هبدف اخلروج ابستنتاجات هتم حتديدا دقيقا للعوامل املتحكمة يف تقلص 

 اجملال الغابوي وأتثرياته احملتملة على اإلنسان واجملال.
 قائمة املراجع

 ،حبث لنيل شهادة املاسرت يف » التهيئة اجلبلية وأشكال التدخل بني السكان والدولة حبوض أوريكة« .2009ايت الزاويت عادل
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افية في رصد دينامية تطور  توظيف االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغر

 الغطاء الغابوي: حالة غابة باب أزهر باألطلس املتوسط الشمالي الشرقي )املغرب(
The use of remote sensing and geographic information systems in 

monitoring the dynamics of changes in forest cover: Bab Azhar forest 

in the central Northeast Atlas (Morocco) as a case study 
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 ملخص:
، بغابة ابب أزهر دينامية تطور الغطاء النبايت وهشاشته اجتاه املتغريات الطبيعية والتدخالت البشريةتطرقت هذه الدراسة إىل 

تحديد مؤشرات الغطاء باعتمادا على إمكانيات التحليل اجملايل الذي توفره تقنية االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، 
 .2019و 3200و1987سة يف ثالث سنوات النبايت لصور األقمار االصطناعية جملال الدرا

توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة خبصوص دينامية تطور الغطاء النبايت الذي عرفه جمال الدراسة طيلة الفرتة املمتدة من 
، حيث مت أتكيد منحى تراجع الغطاء النبايت للغابة، مما تطلب تقدمي توصيات للحفاظ عليه، أبرزها احلرص 2019إىل  1987
بشقيه  2019متكني الساكنة اقتصاداي، مع ضرورة التسريع بتنزيل تصميم هتيئة وإعداد الغابة، الذي متت املصادقة عليه منذ  على

 الطبيعي واالقتصادي واالجتماعي. 
 غابة ابب أزهر، األطلس املتوسط الشمايل الشرقي، تقنية االستشعار عن بعد. :الكلمات املفاتيح

Abstract: 
This study deals with the dynamics of vegetation’s development and its vulnerability to 

natural variables and human interventions in the Bab Azhar forest. According to the possibilities of 

the terrain analysis provided by remote sensing and GIS, the research determined the vegetation’s 

indicators from the satellite images of the studied area in the periods 1987, 2000 and 2019, besides 

field verification. 

The study yielded important results regarding the dynamics of vegetation development in 

the studied area throughout the study period from 1987 to 2019.  

Consequently, the research concluded with recommendations for preserving it, especially through 

the economic and spatial empowerment of the population, with the need to accelerate the 

implementation of forest management, which has been approved since 2019 in its natural, 

economic, and social parts. 

Key words:  Baba Azhar Forest, Northeast Middle Atlas, remote sensing technology. 
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 تقدمي
فالتغري يف الغطاء النبايت له أتثريات كبرية على الغطاء  ،يعترب الغطاء النبايت مؤشرًا ومقياسًا للتدهور البيئي

األرضي واستعماالت األراضي بشكل عام، "فالبد من استمرارية مراقبة الغطاء النبايت وحتليل التغريات سواء 
ر أقماأكانت إجيابية أم سلبية، ويساعد ذلك توفر السجالت الزمنية الطويلة من املرئيات الفضائية كما يف سلسلة 

Landsat "أمحد  اليت هلا دوراً كبريا يف رصد النظم البيئية وتفاعلها مع الغالف اجلوي على مدى العقود املاضية(
 .(83، صفحة 2018احملمد، 

تدبري وتعد تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية من الوسائل املهمة اليت تستخدم يف 
البيئة، إضافة إىل أمهيتها يف مراقبة وكشف العالقات املهمة بني األبعد الطبيعية واألبعاد البشرية يف تغري أمناط 

 الغطاء النبايت، وحتديد مواقع واجتاهات ومعدل وطبيعة هذا التغري.
أيضا أمهية اقتصادية  تشكل الغابة املغربية ترااث طبيعيا مهما ووسط لعيش جمموعة من الكائنات احلية، وهلا

ألهنا تعترب مصدرا خلشب التدفئة والطهي وظهور الصناعات كصناعة الورق، إال أهنا تعاين من عدة خماطر طبيعية 
وتدخالت بشرية غري عقالنية يزيد من تفاقمها "ضعف تتبع الغطاء النبايت، الذي من شأنه الوقوف عند جماالت 

معها وفق  (52، صفحة 2019)عارف، "  اذ التدابري الالزمة والتعاملالتدهور والنمو بشكل دقيق، بغية اخت
 منطق يراعي هشاشة مكوانهتا احليوية.

ميتد األطلس املتوسط الشمايل الشرقي على وحدة جبلية مكونة من جزء ملتوي عبارة عن طيات حمدبة  
ومقعرة يف الشرق أتخذ اجتاه جنويب غريب وجزء هضيب يف اجلناح الشرقي، ويزخر بعدة مؤهالت طبيعية أبرزها 

رفه، تؤدي دورا حيواي يف توازن املنطقة، الغطاء الغابوي املتنوع كغابة ابب أزهر اليت ابلرغم من التدهور اليت تع
ومتتد إداراي على تسع مجاعات ترابية كما تشهد حتوالت عميقة هكتار،  864 39حيث تنتشر على مساحة

 أبرزها ازدايد ضغط النمو السكاين، مما يؤثر يف دينامية الغطاء الغابوي هبا.
 تقدمي جمال الدراسة .1

ثالثني كلم من اجلنوب الغريب ملدينة اتزة، وتغطي الشق الغريب تقع غابة "ابب أزهار" على بعد       
 واجلنويب جلبل اتزكة، وكذا السلسلة اليت متتد إىل اجلنوب من هضبة شارة.

متتد غابة "ابب أزهر" من الناحية اإلدارية، على عدد من اجلماعات الرتابية وهي: الصميعة، مطماطة، 
ب مرزوقة، غياثة الغربية، بوشفاعة، اتزارين، مغراوة، بوحلو، وإغزران، واليت الزراردة، أيت سغروشن، ابب بودير، اب

 تدخل ضمن إقلمي اتزة وصفرو.
 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

118 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 موقع جمال الدراسة :1اخلريطة 

 
 .100000/1و 25000/1االعتماد على الصور اجلوية واخلرائط الطبغرافية ملغراوة ورابط اخلري واتهلة، مبقياس  املصدر:

الطبغرافية، متتد غابة "ابب أزهار" عرب اجلناح اهلضب من األطلس املتوسط الشمايل الشرقي، من الناحية 
تتخللها منحدرات قوية شديدة التجزي، مما يطبعها بعدم التجانس سواء من حيث التشكيالت الغابوية أو من 

 حيث طبغرافية السطح.
تفرعة من األودية الرئيسية، ابإلضافة إىل شبكة م منطقة الدراسة على من الناحية اهليدرولوجية، تتوفر

األودية الثانوية اليت تعرب الغابة نذكر منها: وادي أزهار، وادي بوصافو، وادي بوحلو، وادي بين مكود، وادي 
 الردة، وادي زيرك.

مناخيا، تتميز منطقة الدراسة بشكل عام مبناخ رطب. "كما أن معدل هطول األمطار مرتفًع نسبًيا، يصل 
إىل  4ملم/سنة، ترتكز ما بني شهري نونرب وفرباير، يف حني ميتد املوسم اجلاف من 816متوسط التساقطات إىل 

 .(12، صفحة 2019)طوبيا،  أشهر" 6
 إشكالية الدراسة  .2

تقع غابة "ابب أزهر" عموما يف جمال يسوده مناخ شبه رطب، ونظرا للتقلبات املناخية الواضحة يف 
السنوات األخرية، ابإلضافة إىل النمو الدميغرايف الذي تعرفه املنطقة وما له من أثر على ازدايد الضغط البشري، 
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ب أزهر، وتتبع املؤشرات الطبيعية والبشرية تطلب منا األمر التسايل حول دينامية تطور الغطاء الغابوي بغابة اب
 اليت متكن من الكشف عن حالة الغطاء النبايت هبذه الغابة. 

حيث انصبت أهم تسايالتنا حول: أين تتجلى الدينامية اليت عرفتها غابة ابب أزهر خالل الفرتة 
اه عوامل اهلشاشة الطبيعية والبشرية، املدروسة، وما طبيعة التطور الذي تنحو حنوه الغابة؟ وما حساسية الغابة اجت

ماهي العوامل املتحكمة يف دينامية الغطاء النبايت مع إبراز أمهية االستشعار عن بعد لتتبع الغطاء الغابوي؟ ويف 
 النهاية ما سبل احملافظة على املوروث الغابوي احليوي يف املنطقة؟

 فرضية الدراسة  .3
عن دينامية الغطاء النبايت بغابة ابب أزهر واليت تتنوع بني ما هو نفرتض أن هناك تعدد للعوامل املسؤولة 

طبيعي وبشري، وابلتايل حصر أكرب قدر من املؤشرات امليدانية وسيلة من شأهنا الوصول إىل نتائج مهمة يف وسط 
 هش ابلرغم من فرصه.

يعية والبشرية يف تطور نفرتض كذلك أن دينامية الغابة غري مستقرة، ومن هناك يوجد أتثري للعوامل الطب
 الغابة ويف مظاهر التدهور اليت تعرتيها.

 منهجية الدراسة وأدواهتا  .4
لتتبع دينامية الغطاء الغابوي بغابة ابب أزهر سلكنا منهجية تقوم على حتليل صور األقمار االصطناعية، 

 2003و 1987سنة سنة من خالل املرئيات الفضائية ل 30لرصد حالة الغطاء النبايت خالل مدة تقارب 
، و معاجلتها بواسطة برامج نظم املعلومات اجلغرافية وابقي األنظمة املساعدة، كما عملنا على دراسة 2019و

أكرب قدر من املؤشرات سواء الطبيعية والبشرية اليت الحظناها فاعلة يف دينامية الغطاء النبايت ابجملال املدروس، بغية 
واملقاربة املتعددة املتغريات للوصول إىل نتائج أكثر واقعية، حيث ميكن إمجال  املزاوجة بني فرص نظم املعلومات

 :خطوات الدراسة يف ما يلي
  .االطالع على الدراسات السابقة 
  .اختيار الفرتة املناسبة للدراسة يف عالقة مع توفر صور األقمار الصناعية 
 ة )التصحيح اهلندسي، إزالة أتثري غازات حتميل صور األقمار الصناعية وتطبيق طرق التحسني واملعاجل

 الغالف اجلوي...(. 
 حساب مؤشر التغطية النباتيةNDVI .ومؤشرات أخرى لالستئناس كمؤشر اإلجهاد واحلالة النباتية ، 
  العمل امليداين ألخد عينات الدراسة يف املرحلة األوىل، والنزول للتأكد من نتائج الدراسة يف املرحلة

 املوالية. 
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  .حتليل النتائج 
 أما خبصوص بياانت املرئيات الفضائية اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة فهي كما يظهر اجلدول:

 : بياانت املرئيات الفضائية املستعملة حلساب مؤشر التغطية النباتية1جدول رقم 
 الدقة املكانية  اتريخ االلتقاط  املنتج  Path ROW نوع القمر الصناعي 

TM(LANDSAT5) 200 036 USGS 1987- 6-09 30 

ETM(LANDSAT7) 200 036 USGS 2003-7-1 30 

ETM (LANDSAT8 200 36 USGS 2019-10-3 30 

 املصدر: البياانت املرفقة بصور األقمار االصطناعية احململة من موقع
https://earthexplorer.usgs.gov  

النبتات الفصلية والثانوية اليت ال تعكس الغطاء الغابوي احلقيقي، يتِّأثر مؤشر التغطية النباتية بتواجد 
ولتجنب هذا التشويش استدعت اخلطة املنهجية املتبعة، اختيار صور أقمار اصطناعية تنتمي إىل فرتات متقاربة 

 .ويف فصل الصيف
رى واليت استعملت بغرض ابإلضافة إىل صور األقمار الصناعية مت االستعانة مبجموعة من األدوات األخ        

 :التحقق والتكميل، وهي
  100000/1و 25000/1اخلرائط الطبغرافية ملغراوة ورابط اخلري واتهلة، مبقياس. 
  .اخلريطة اجليولوجية 
 ( 15النموذج الرقمي لألراضي يشمل جمال الدراسة .)م 
  .الصور اجلوية 

حقائق حول دينامية تطور الغطاء الغابوي بغابة "تبقى الدراسة يف شقها التطبيقي قاصرة عن التوصل إىل 
ابب أزهر، دون ربط املعطيات ابحلقائق اجملالية للتأكد من صحة احملصل عليه انطالقا من صور األقمار 

إجراء  ، هذا ما تطلب منا ابإلضافة إىل االستعانة بتقنية االستشعار عن بعد، (2019)عارف،  االصطناعية"
 مقابالت مع الساكنة احمللية حول أشكال استغالل الغابة. 

 حساب مؤشر التغطية  .أ
 (Sellers, 1989): يعد من أهم أدلة دراسة تدهور الغطاء النبايت، إذ يتم حساهبا وفق املعادلة التالية

NDVI=(NIR-RED)/ (NIR+RED) 1.2إىل  1، ترتاوح قيم متثيله بني. 
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يرتبط مؤشر التغطية النباتية بنوع الغطاء النبايت السطحي، فالنبااتت اخلضراء متتص الضوء األمحر بشدة  
بواسطة الصبغات مثل الكلوروفيل يف األوراق اخلضراء وتعكس األشعة حتت احلمراء مقارنة مع الرتبة وابلتايل فإن 

لطيفية يف اجلزء األمحر من الطيف عن اخلصائص املناطق اليت يوجد فيها غطاء نبايت كثيف ختتلف خصائصها ا
اليت تبديها يف نطاق األشعة حتت احلمراء القصرية، و القيم الكبرية تعرب عن قيم مرتفعة لكثافة ووفرة النبات 
األخضر، ولكن جيب أن تؤخذ خصوصية كل نبات يف امتصاص وانعكاس األشعة بعني االعتبار يف اجملال، بينما 

 سالبة عن مظاهر ال يوجد فيها الغطاء النبايت مثل األراضي اجلرداء.تعترب القيم ال
 منهجية التحقق من النتائج .ب

بعد حساب مؤشر التغطية النباتية حنصل على خرائط وتوزيع الغطاء النبايت، إال أهنا خرائط غري دقيقة، 
 .(2019)عارف،  ل عليهااألمر الذي يستدعي معه القيام ابلعمل امليداين للتأكد من صحة النتائج احملص

 :لذا مت التأكد من النتائج عرب مرحلتني
 املرحلة األوىل اعتمادان علىGoogle Earth  حيث مت املطابقة بني الغطاء احملصل عليه وصور ،

 األقمار الصناعية.
  اجملال، حيث مت ذلك يف إطار  نقطة من صور األقمار الصناعية ويف 15املرحلة الثانية املطابقة بني

حبث ميداين مشويل لألطلس املتوسط الشمايل الشرقي، الذي نقوم به إلجناز حبث الدكتورة حول 
 اهلشاشة ابألطلس املتوسط الشمايل الشرقي.

 .I  عرض النتائج و مناقشتها 
بوي يف السنة خالل هذه املرحلة توصلنا إىل ثالث خرائط كل واحدة منها تظهر مساحة الغطاء الغا

املدروسة، لذا سنحاول وصف حالة الغطاء النبايت لكل سنة على حدة، مما سيمكننا من املقارنة بينها، ومن مت 
رصد طبيعة التطور الذي تعرفه الغابة، مع إمكانية التميز بني جماالت التدهور وجماالت النمو، واألصناف النباتية 

 اليت ترافق النمو والتدهور.
 2019-2003-1987ء الغابوي بباب أزهر لسنوات تطور الغطا .1

 1987وضعية الغابة سنة  .1.1
يتضح من حتليل الصورة اجلوية هلذه الفرتة أن غابة ابب أزهر كانت أكثر توازان وغطائها أكثر كثافة ابلرغم 
أنه عرف تباينا يف التوزيع، حيث كان يغطي وسط الغابة خاصة يف املرتفعات الشمالية الشرقية اليت تتوافق مع 

مرت، ويف اجلنوب الشرقي للغابة على  1900تتجاوز  رتفاعات اليتاال تواجد املنتزه الوطين لتازكة احملمي على 
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مرت وكذلك يف حميطها الغريب، وترتكز اجملاالت العارية خاصة يف املنخفضات  1700االرتفاعات اليت تتجاوز 
 مرت و هي املناطق اليت تتوافق مع وجود ساكنة مهمة )بين وراين الوطا(. 600حيت االرتفاعات النسبية تقل عن 

 1987: الغطاء الغابوي 2م اخلريطة رق

 
 ، والبحث امليداين Landsat5االعتماد على صور األقمار الصناعية املصدر:     

ه، بينما مثلت املساحات العارية داخل 92463,01بلغت مساحة اجملال الغابوي خالل هذه الفرتة 
 %ابلنسبة لألوىل مقابل  63,18 %هكتار من املساحة اإلمجالية لغابة ابب أزهر، ما ميثل  53672الغابة 

ابلنسبة للثانية، الشي الذي يعكس أمهية الغطاء الغابوي الذي كان يغطي السطح خالل هذه الفرتة  36,67
 ابلرغم من تراجعه عن الفرتات السابقة، حيث كان ملرحلة االستعمار دور كبري يف ذلك.

 2003وضعية الغابة سنة  2.1
يالحظ من نتائج التصنيف اجملايل للصورة اجلوية، أن الغطاء النبايت للغابة عرف تغريات هامة، متثلت يف 

من  45 %إىل  36 %تزايد مساحة األراضي العارية على حساب الغطاء الغابوي، حيث انتقلت النسبة من 
سد ابب لوطا على مساحة ه، كما عرف اجملال الغابوي إنشاء  67347.97جمموع الغابة مبساحة تقدر ب 
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ه، والذي ابلرغم من أمهيته يف ختزين املياه اليت حلت بشكل كبري مشكل املاء مبدينة اتزة إال أنه ساهم   107.46
 كذلك يف توسيع األنشطة البشرية اليت كانت على حساب الغطاء الغابوي.

 2003الغطاء النبايت لسنة  :3اخلريطة رقم 

 
   .،  والبحث امليداين 7Landsatاالعتماد على صور األقمار الصناعية  املصدر:               

تركزت أهم الرتاجعات الغابوية على مجيع حدود حميط الغابة خاصة يف الشمال الغريب واملناطق اليت يقل 
القرب من الطريق  مرت، مكان تواجد املراكز القروية )كتاهلة وزراردة(، ابإلضافة إىل عامل 600فيها االرتفاع عن 

ه، وهي 7333أي ما يقدر ب  31.5 %. وقد بلغت نسبة تراجع الغابة خالل هذه الفرتة 6الوطنية رقم 
 مساحة جد مهمة تعكس حجم االستغالل اجلائر الذي تعرضت له الغابة.

 2019. وضعية الغابة سنة 3.1
لغابة ابب أزهر، أن وثرية تراجع الغابة  2019يالحظ من خالل خريطة وضعية الغطاء النبايت يف 

استمرت لكن حبدة أقل وتركزت الرتاجعات ابألساس يف املنخفضات وابلقرب من األودية حيث يتواجد تزايد 
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ات بوثرية التدهور الذي كانت االستقرار السكاين، ويرجع استقرار دينامية الغابة يف هذه الفرتة إىل وعي السلط
تسري عليه، و ابلتايل تشديد احلراسة على حميط املنتزه الوطين و بداخل الغابة، كما عرف اجملال الغابوي شيء من 
التعايف بفضل عمليات التخليف اليت قامت هبا املندوبية السامية للمياه و الغاابت، ضف إىل ذلك استهداف 

 لسكان ألمهيتها يف أمناط تدبري الغاابت.اقتصادية ل-الوضعية السوسيو
 2019الغطاء النبايت لسنة  :4اخلريطة رقم                   

 
 .، والبحث امليداين8Landsaاملصدر: االعتماد على صور األقمار االصطناعية               

 2019إىل  1987دينامية الغطاء النبايت من  .2
طبقات الغطاء النبايت احملصل عليها وجتويد مؤشر التغطية النبايت  من خالل عملية جتميع ومطابقة خمتلف

يف الفرتات املدروسة، متكننا من معرفة اجملاالت اليت عرفت تزايدا للغطاء النبايت واليت تدهورت، كما مكنتنا من 
 ربط النتائج املستنتجة مع النتائج احملصل عليها من اخلرائط.
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 2019و 1987النبايت لغابة ابب أزهر ما بني الغطاء  :5اخلريطة رقم       

 
 املصدر: االعتماد على صور األقمار الصناعية واخلرائط الطبغرافية، والبحث امليداين.

تتميز دينامية الغطاء الغابوي مبجال الدراسة بتغايرية سريعة ختتلف من فرتة إىل أخرى عرب الزمن، فبالرغم 
ا يربو ثالث عقود من الزمن، فإن تعدد املتغريات املتدخلة مل يسمح لنا من أن الفرتة املدروسة امتدت على م

بتحديد الفرتات الثانوية يف ديناميته، ولكن مت رصد حمطتني رئيسيتني ومها فرتة الثمانينيات اليت اتسمت برتاجع 
ت فرتة االستعمار الغطاء الغابوي بسبب ظاهرة اجلفاف اليت كان يعيشها املغرب، ابإلضافة إىل انعكاسات تدخال

، اليت متيزت بشيء من التعايف حيث أصبحت تدخالت 21على اجملال، و الفرتة الثانية يف العقد األول من القرن 
 املندوبية السامية تعطي أكلها يف اجملال .
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 هشاشة الغطاء النبايت اجتاه العوامل الطبيعية والتدخل البشري .3
 الطبيعيةالغطاء النبايت ومؤشرات اهلشاشة  .1.3

       : الغطاء النبايت واحندار السفوح6اخلريطة رقم  الغطاء النبايت واالرتفاعات املطلقة 5: اخلريطة رقم

                                                               
 الغطاء النبايت وتوجيه السفوح :8اخلريطة رقم                      الغطاء النبايت واجليولوجيا :7اخلريطة رقم 

 املصدر: االعتماد على صور األقمار االصطناعية واخلرائط الطبغرافية واجليولوجية. 
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 الغطاء النبايت واالرتفاعات املطلقة (أ
متتد غابة ابب أزهر على جمال طبغرايف متباين االرتفاعات وشديد التجزي، حيث ميكن أن منيز بني 

 800و 500من الغرب يف اجتاه الشرق، جزء هضيب ترتاوح االرتفاعات فيه ما بني  مستويني من االرتفاعات
 مرت. 1800مرت، فيما اجلزء اجلبلي تتعدي فيه االرتفاعات   

املناطق الشرقية من الغابة واليت تتوافق مع االرتفاعات املتوسطة تعرف تراجع يف الغطاء الغابوي وذلك  
ألن هذه املنخفضات تشكل اجتاه استقرار ساكنة املنطقة منذ القدمي وما ينتج عنه من اجتثاث الغابة ألغراض 

احملمية من املنتزه الوطين مازالت حتتفظ بغطاء متطور، االستقرار، أما املناطق املرتفعة خاصة اليت تتوافق مع املنطقة 
أزهر أن بعض اجملاالت املرتفعة من داخل  إال أن املالحظة البارزة يف عالقة االرتفاع ابلغطاء النبايت بغابة ابب

 الغابة تسجل تراجع يف غطائها ابجلنوب الغريب.
الغابة، مما جيعلنا يف األخري اخلروج ابستنتاج ويرجح ذلك العتقاد أن هذه املناطق بعيدة عن أنظار حراس  

عام هو أن التدهور ينتشر تقريبا يف كل مستوايت االرتفاع الضعيفة أو القوية. "ذلك ألن أشكال التدهور يف 
اجلبال املرتفعة واملتوسطة ال تعود فقط لكثافة السكان وحدها فثمة عوامل أخرى أكثر تعقيدا من ضمنها العدوانية 

  .(83، صفحة 2003)الناصري ،  ة اليت تلعب دورا منشط ملكنزمات التعرية"املناخي
 الغطاء النبايت واحندار السفوح (ب

يف جمال الدراسة نالحظ أن اجملاالت املتطورة للغطاء النبايت ترتكز ابالحندارات الضعيفة واملتوسطة يف حني 
االحندارات القوية، حيث االحندارات الطويلة والقوية تزيد من قوة اجلراين وابلتايل يزيد من يقل الغطاء النبايت يف 

فعالية التعرية، وكثافة األخاديد تتزايد كلما زادت قوة وطول االحندار. إذ تشكل االحندارات دورا مهما يف تطور 
قوية االحندار خاصة اليت تقع على أساس الغطاء النبايت، حيث تظهر اجملاالت املتدهورة بشكل ابرز ابلسفوح ال

صخري هش تتعرض لالجنراف وتتسبب يف تراجع الغطاء النبايت، خاصة يف املناطق الكارستية ابجلهة الشمالية 
الشرقية من الغابة، لكن على العموم ال ميكن اجلزم ابن عامل االحندار هو العامل املؤثر بشكل منفرد بل تتضافر 

 عوامل أخرى.
 النبايت وتوجيه السفوح الغطاء (ت

أتخذ السفوح بغابة ابب أزهر اجتاها جنويب شرقيي ومشايل غريب، ومن املعروف أن الواجهات الغربية 
الرطبة تكون أكثر كثافة من حيث الغطاء الغابوي من الواجهات اجلنوبية والشرقية اجلافة. ابلنسبة جملال الدراسة 

واجهات الغربية، بينما يف الواجهات الشرقية يبدأ الغطاء النبايت ابلتقلص تنتشر التشكيالت الشجرية الكثيفة يف ال
إىل جمموعة من الشجريات الصغرية "اليت ميثلها "الدوم" )النخيل القزم( يف أزرو أو األخصاص بسلسلة هضبة 
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كليل اجلبل مرت، ابإلضافة إىل جمموعة من النبااتت العطرية كالزعرت وإ 1300اليت يقل ارتفاعها عن ة الشار 
، هذا ما يدفعنا إىل (Idil, 1982) والنعناع الربي اليت تعطي لالرتفاعات الواجهات الشرقية مظهرًا سهويب

اخلروج أبن توجيه السفوح يلعب دورا هاما يف توزيع الغطاء النبايت لكن ليس ابلعامل احملدد لكثافته، حيث 
 تتداخل عوامل أخرى.

 الغطاء النبايت واجليولوجيا (ث
يؤثر تنوع الصخور على توزيع الغطاء النبايت بشكل مباشر، من خالل عوامل التجوية الصخرية اليت تؤثر 
بدورها على كيميائية الرتبة وقدها احلبييب، ونسيجها مث نفاذيتها وتكوينها املعدين. وعليه يبقى نوع الصخور 

 حتديد دينامية الغطاء النبايت وانتشاره.وانتمائها اجليولوجي أساسي يف 
 غابة ابب أزهر متتد على ثالث وحدات بنيوية كربي: 

  األطلس امللتوي: ينتمي لألطلس املتوسط الشمايل ويتموضع يف اجلهة الشرقية، يكون كتلة أتخذ امتدادا
 مشايل شرقي يف اجتاه جنويب غريب، تسوده صخور الشيست تتخللها صخور الكوارتزيت. 

  كوس األطلس املتوسط: ميثل اجلزء اهلضيب من سلسلة األطلس املتوسط األوسط، يتموضع يف الشمال
وأيخذ اجتاه مشايل غريب، يتميز ببنية انكسارية يتكون من طبقات اللياس األسفل واملتوسط ومن صخور 

 اجلري والدولومي.
 حزمة يف الشمال، تفصل بني الريف اجلنويب: تسوده توضعات امليوسني، اليت تتمركز على شكل أ

 تشكيالت الزمن الرابع والتشكيالت الكربوانتية للياس األسفل.
تسمح التكوينات الكلسية املنتشرة يف جمال الدراسة بشكل كبري يف خلق ظروف مالئمة النتشار البلوط 

من بني األصناف  اقتصادية متنوعة للساكنة، مما جيعله-األخضر، هذا النوع الذي يدخل يف استعماالت سوسيو
 األكثر هشاشة يف جمال الدراسة.

 احلرائق الغابوية (ج
تندلع احلرائق يف اجملاالت املفتوحة وتنتشر نتيجة احرتاق الغطاء الطبيعي، حيث نتكلم فعال عن احلرائق 
 حينما متس مساحة أكثر من هكتار، وهي ظاهرة تعين كل بلدان املطلة على البحر األبيض املتوسط

(HAMDACH, 2019, p. 28). 
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 بغابة ابب أزهر 2020و 2010تطور عدد احلرائق واملساحة الغابوية احملروقة ما بني  :1املبيان رقم 

 
 املصدر: االعتماد على معطيات من املندوبية السامية للمياه والغاابت بتازة.

مؤشرات الرتاجع اليت تتسبب سنواي يف زوال مساحة مهمة من  يف اجملال املدروس تعترب احلرائق من بني
خالل السنوات وال تنتهي سنة دون حدوثها، ففي فرتة العشر سنوات األخرية  االغطاء الغابوي، إذ تعرف تردد

هكتار من األرضي الغابوية احملروقة ورائها، و اجلدير  177.12حالة حريق و خلفت  256ترددت على الغابة 
 2018ظة يف هذا الصدد أنه ليس هناك انتظام بني عدد احلرائق و املساحة احملروقة، حيث شكلت سنة ابملالح

حالة حريق،  17حالة حريق يف حني سجلت السنة اليت قبلها أعلى مساحة حمروقة ب  23أقل مساحة حمروقة ب 
 يف تراجع املساحة الغابوية. وهي أرقام مقلقة ختفي ورائها العديد من احلقائق، والثابت فيها أهنا تساهم 

وتعزى أسباب احلرائق اليت تتعرض هلا الغابة يف جمملها إىل أسباب جمهولة، واليت تتيح يف تقديران جمموعة من 
مسارات البحث العلمي سواء يف العلوم االجتماعية أو الطبيعية، حيث أن أتكيد أسباهبا ميكن أن يضع حدا هلذا 

 بوي.املؤشر اهلدام للغطاء الغا
 الغطاء النبايت وهشاشته اجتاه مؤشرات التدخل البشري .2.3

تتنوع مؤشرات هشاشة الغابة املغربية اجتاه العوامل البشرية، حيت ختتلف حدهتا من منطقة إىل أخرى، 
ولكن تشرتك يف "االستعمال اجلائر حلقوق االنتفاع ابلغابة، وتوسيع اجملاالت الزراعية على حساهبا والرعي اجلائر 
وما ميثله من هتديد للتجديد الطبيعي والتنوع البيولوجي، وحرائق الغاابت واالستغالل املفرط يف مجع خشب 

  (137، صفحة 2018)نكاز، نونرب  التدفئة"
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 Analyses)على مستوى األطلس املتوسط الذي ينتمي إليه جمال الدراسة، "تشري التحاليل اللقاحية 
Polliniques)  سنة قبل احلايل، إال أن أتثري اإلنسان  5000أن الرعي ظهر كنمط اقتصادي على األقل منذ

، ويف (137، صفحة 2018)نكاز، نونرب  سنة قبل احلايل" 2000على اجملال كان ضعيف وحمليا حىت حدود 
 ت ابرزة نتيجة التحوالت اليت حلقت اجملال واجملتمع.السنوات األخرية أصبحت التأثريا

 ظروف اهلشاشة والفقر تزيد من إقبال الساكنة على الغابة (أ
أمام احلاجيات اليومية املتزايدة لساكنة جمال الدراسة، من داخل نظام رعيزراعي أبرز خمرجاته ضعف 

اقتصادي متجدر يف خميال الساكنة، حيث  املردودية، يزداد االرتباط ابجملال الغابوي الذي يشكل صمام أمان
 تنطلق شرارة سريورة التهشيش يف وسط طبيعي له استجابة سريعة لعوامل التدهور.

ففي الوقت الذي يشكل فيه استغالل الغابة حقا من حقوق االنتفاع، اليت حظي هبا السكان احملليون 
عية االجتماعية اهلشة للساكنة الظاهرة يف يف إطار التشريعات الصادرة خبصوص الشأن الغابوي، متثل الوض
 معدالت الفقر واهلشاشة املقلقة، ضغطا خطريا يف التوازانت الغابوية.

يزيد قرب املوارد من الساكنة يف ازدايد اتكاليتها عليه، حيث أصبحت تعتربه موردا متوقعا للدخل ليس 
التعاقد بني املياه والغاابت والساكنة، املتمثلة يف فقط انطالقا من الرعي وإمنا من أساليب أخرى خمالفة لشروط 

القطع والتحطيب وهو ما ميكن أن نستنتجه من ارتفاع عدد املخالفات املسجلة كلما مت تشديد املراقبة من 
 طرف السلطات املعنية.

اقتصاداي  ويف هذا اإلطار قامت املندوبية السامية للمياه والغاابت ابلعديد من املبادرات لتمكني الساكنة
سواء بشكل فردي أو بشراكة مع منظمات اجملتمع املدين كتوزيع أفران للتدفئة ومتويل مشاريع مدرة للدخل، إال 
أن شدة الفقر واهلشاشة وتزايد حاجيات الساكنة حيول دون ذلك، وهو ما يقتضي االشتغال على أشكال تدبري 

لى مورثها الغابوي، بشكل يستمد أسسه من األساليب الغابة اليت حتي روح املسؤولية يف الساكنة للحفاظ ع
 التقليدية اليت امتلكتها الساكنة يف املاضي واليت كانت حتقق إىل عهد قريب توازانت مرغوبة.

 الصراع حول استغالل الغابة واملراعي (ب
ل يستدعي التطرق إىل هذا املؤشر استحضار أمهية التنظيم اجلماعي للمراعي الذي كانت تقيمه قبائ

املنطقة، والوقوف عند التحوالت اجلوهرية اليت عرفها هذا النظام اجتماعيا واقتصاداي يف املرحلة االستعمارية، 
حيث حتولت العالقات القبلية القائمة على التعاضد والتكافل يف استغالل املوارد الغابوية إىل عالقات اقتصادية 

وانقسام القبائل على نفسها لتحظى بنصيبها، حيث يتقاسم فردانية حمضة قائمة على امتالك األرض واملوارد، 
 دوارًا تقع داخل الغابة أو ابلقرب منها. 57مشيخة و 20حاليا اجملال 
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 تقاسم جمال الغابة بني القبائل :9اخلريطة رقم 

 
 ، والعمل امليداين.2014املصدر: االعتماد على معطيات املندوبية السامية للتخطيط،

الشعور ابملسؤولية و فقدان اجلماعات الساللية لسلطتها على األفراد، إىل وضعية يصعب أدى "تراجع 
،  (20، صفحة Urbaplan ،2018) جعل املستعملني حيرتمون القواعد الضرورية للمحافظة على املوارد "

وحتول ما كان جيمع الساكنة على ضمان استمرارية املوارد واالنتفاع املشرتك إىل الصراع على استغالهلا، حيث 
يالحظ ذلك يف توسيع األراضي الفالحية ليال ومعارضة ختليف األشجار و كذلك ارتفاع حصص حتطيب 

 األسر من الغابة، الشيء الذي ال حمال يزيد من حدة تدهور الغابة.
 فة الدواوير ابلقرب من الغابةكثا (ت

ترابية متميزة ومهمة من الناحية املكانية  ولديهم ثالثة جماالت مجاعات قروية 10الساكنة إىل  تنتمي
أسرة،  18253نسمة موزعني على  95010 العدد الكلي للسكان ختتلف من جمال إىل أخر، وقد بلغ
 يرتكزون بداخل أو يف حميط الغابة.
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 كثافة الدواوير ابلقرب من الغابة :9اخلريطة رقم 

 
 ، والعمل امليداين.2014املصدر: االعتماد على معطيات املندوبية السامية للتخطيط 

تزداد كثافة الدواوير ابلقرب من الغابة ووسطها، وإذا ربطنا ذلك مبسألة تقسيم األراضي وهيمنة 
، ونسبة السكان (2019)طوبيا،  " ٪79هكتارات مبعدل  5"املمتلكات الصغرية اليت تقل مساحتها عن 

من سكان الغابة، فان ذلك  ٪ 12الذين ال ميلكون األراضي اليت تشري التقارير إىل أن أهنم يشكلون حوايل 
يؤشر على أن قرب الساكنة من الغابة له عالقة ابلضغط على مواردها، وابلتايل استنتاج مدى التدهور الذي 

 تلحقه ابلنظم اإليكولوجية على للوسط الغابوي.
 مصادر الطاقة األكثر استعماال من طرف الساكنة (ث

يكاد يكون هناك شبه إمجاع، أن ما يهدد الغاابت بشكل أكرب مما ال يتناسب وقدرهتا على التجدد، 
ساكنة تعيش وضعية  عملية القطع لالستخدامات اليومية، خاصة ابلنسبة للمجاالت الغابوية اليت تتواجد هبا

 فقر وهشاشة، ما يزيد من الطلب على االجتثاث أمام تزايد احلاجيات.
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 أنواع الطاقة املستعملة يف املنازل حسب اجلماعات اليت متتد فيها غابة ابب أزهر :2املبيان رقم 

.  
 ، والعمل امليداين.2014املصدر: االعتماد على معطيات املندوبية السامية للتخطيط 

يالحظ أن ساكنة اجلماعات الرتابية اليت تتقاسم فيما بينها حدود الغابة، تستعمل بدرجة أوىل غاز 
البواتن يليها استهالك اخلشب، ابستثناء مجاعيت )مغراوة واتزرين( اللتني تتعدى فيهما نسبة استهالك اخلشب 

ملادي ومؤشر اهلشاشة البشرية، جند تطابق والذي غالبا مصدره الغابة، واذا ما ربطنا هذه املسالة مبؤشر الفقر ا
اتم بني اجلماعات الرتابية اليت يرتفع فيها الفقر املادي و اجلماعات اليت يرتفع فيها استهالك اخلشب و حييلنا 
على اجلماعات اليت من املنتظر أن تعرف إقباال على اخلشب أكثر من غاز البواتن يف املستقبل نظرا لوضعيتها 

 أتمني مداخيل مادية قارة، خاصة أمام إمكانية الرتاجع عن دعم هذه املادة.اهلشة اجتاه 
 النشاط الرعوي وتراجع غطاء الغابوي (ج

مست التحوالت اليت عرفها األطلس املتوسط الشمايل الشرقي نشاط الرعي الذي شكل منذ القدمي منط 
عملية الرتحال بني األدرار واألزغار أي عيش الساكنة، فاجملال الغابوي الذي كان يعرف فرتات الراحة بفعل 

مراعي الصيف والشتاء، أصبح يعرف كذلك ضغطا قواي يف فصل الشتاء، حيث العزلة تقتضي االستفادة مما هو 
قريب، كما ساهم تقلص عائداته نظرا لألساليب والطرق التقليدية، ابإلضافة للصعوابت الطبيعية إىل اإلبقاء 

 نة إال يف إطار أنشطة الكفاف املستنزفة والضاغطة على اجملاالت اهلشة.عليه ابلنسبة لعموم الساك
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 أعداد القطيع يف اجلماعات الرتابية التابعة جملال الدراسة :3املبيان رقم 

 
 ، والعمل امليداين.2014املصدر: االعتماد على معطيات املندوبية السامية للتخطيط 

يساعد حتديد نوع القطيع يف تصنيف استعماالت األراضي، فالكساب الذي يتكون قطيعه من الغنم 
واملاعز، تشكل الغابة املورد الرئيسي للكأل ابلنسبة هلا، وابلتايل يتسبب يف الرعي اجلائر الذي يشكل ضغط قوي 

ذي يتكون قطيعه من األبقار فغالبا على موارد الغابة، مما يفضي إىل عدم قدرهتا على التجدد، أما الكساب ال
 ما يستعني ابألعالف ويلجأ إىل اجتثاث األشجار لكسب مساحات زراعية وإنتاج الكأل لتغذية القطيع. 

 44537يتوفر جمال الدراسة على قطيع موزع على النحو التايل: أييت يف املرتبة األوىل قطيع األغنام ب 
إنتاج الغابة من رأس، "و يقدر متوسط  5308مث األبقار ب رأس،  27835رأس، يليه قطيع  املاعز ب 

وحدة  11308938.7يشكل  وحدة علفية، إال أن الطلب على الوحدات العلفية 4648350األعالف بـ 
و هو ما يعكس صورة الرعي اجلائر الذي تتعرض له الغابة أمام ضعف  (2019)طوبيا،  يف السنة"  علفية

تنويع األنشطة الفالحية واالقتصار على مزاولة الرعي خاصة نوع املاعز الذي يعترب من األنواع املهددة للغابة، 
  .  (2019طوبيا، ) "58.3"هذا ما ينعكس على معامل الرعي اجلائر  و يرفعه إىل  حوايل  ٪

 خامتة 
إن تتبع تطور غابة ابب أزهر خالل ما يربو عن ثالث عقود من الزمن، حدد لنا بشكل واضح االجتاه 
الذي أخدته الغابة يف تطورها، وهو اجتاه تراجع الغطاء لصاحل املناطق العارية واملتدهورة، فبالرغم من عملية 

 "ابب أزهر"، إال أن التدهور ابرز يف دينامية تطورها.التخليف والتشجري اليت عرفتها غابة 
وإذا كان العامل الطبيعي يساهم يف هذه الدينامية، من خالل الطبوغرافيا وتوجيه السفوح واملناخ الذي 
بدأ يعرف تغايرية ملحوظة على شاكلة ابقي اجملال الوطين، فالعامل البشري من خالل القطع وتوسيع اجملاالت 
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لرعي اجلائر بسبب الفقر، يساهم بشكل أكرب من اجلانب الطبيعي، ومبا أن اجملال الغابوي يشكل الزراعية وا
وسط إحيائي متجانس فال مبكن أن نضع حد بني اجلانبني، فهما متكامالن ويؤثران بشكل مزدوج يف الغطاء 

 الغابوي والنظم البيئية.
لغايب مبجال الدراسة، فمن الالزم اختاذ جمموعة من ويف األخري مبا أنه مت أتكيد تراجع الغطاء النبايت وا

التدابري، حيث نقرتح يف هذا اإلطار ضرورة رفع وعي الساكنة ابخلطر الذي يهدد اجملال الغابوي، الشيء الذي 
 ال ميكن أن تستوعبه إال من خالل إشراكها مشاركة فاعلة، مبا أن املقاربة الفردانية أثبتت فشلها يف تدبري املوارد،
ابستثمار ما راكمته من تدخالت إجيابية اجتاه الغابة، مع متكينها اقتصاداي ملا تعانيه من درجة مرتفعة من 
اهلشاشة اليت حتول دون توقف سريورة التدهور، وعلى العموم فالغابة تتوفر اآلن على وثيقة ر ية من شأن تنزيلها 

 أن يكون لصاحل الغابة والساكنة على حد سواء.  
 املراجع واملصادر الئحة

 دراسات العلوم االنسانية ، أمحد احملمد، كشف وحتليل التغري يف الغطاء النبايت ابستخدام املؤشرات النباتية الطيفية
 .  (2018)،83-1، العدد ،45واالجتماعية، اجمللد 

 ،2018  :الرابط اسرتاتيجية تنمية وهتيئة األطلس املتوسط، مكتب الدراسات طوبيا. 
  2019مكتب الدراسات طوبيا، ، الرابط هتيئة غابة ابب أزهر،تصميم . 
  خرون، دينامية الغطاء النبايت أبطلس بين مالل حالة غابة سعيد وأعلي ابستعمال تقنية االستشعار آعارف سعيد، و

 .(2019)، 26د العد، جملة اجملال اجلغرايف واجملتمع املغريب عن بعد،
 ،(.2003وزارة الثقافة، الرابط، ) مركزيتها، هامشيتها، تنميتها، ،جلبال املغربيةا الناصري حممد 
 2018، 22جملة اجملال واجملتمع املغريب العدد ،مصطفي، نظم تدبري الغابة املغربية ورهاانت التنمية املستدامة نكاز. 

 Afnzar Miloud , ) 2017 (la foret de Bâb Azhar dynamiques actuelle des formations forestiers 

facteur de dégradation et aménagement cas du bassin versant d'oued Bou Hellou (Moyen 

Atlas Septentrional Maroc) , mémoire fin étude, faculté des lettres et science humain sais 

Fès  . 

 Baxes A ,1994 . Gregory, Digital Image Processing (Principals and Applications).Colorado 

New York, 1994. 

 HAMDACH, H, (2019). Risques d’incendie de forêt au Maroc évolution cartographiques et 

stratégie de prévention, Mutation socio-spatiales dans les mantagnes rifaines (Maroc) et 

leurs impacts sur le patrimoine forestier, p. 28. 

 Idil, Omar. (1982). L'evolutions des structures sociale et spatiales dans Le Moyene Atlas du 

NORD-EST. Toulouse : Institut de géographie Daniel faucher. 
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Geographic Information Systems and Remote Sensing in the Study of the 

Evolution of the Forested Areas of the Great Atlas: Case of the Azrif Forest 

 4عبد الوهاب نعيمي 3،زهري النامي 2، يونس بوحافة،1احلسن فرحات
Hassan Farhat1, Youness Bouhafa, 2   Zouhair En.namy, 3 Abdelouahab naimi4 

  ahoo.frfarhat_mafr@y، املغرب،جامعة القاضي عياض1
  ybouhafa75@gmail.com ، املغرب،جامعة القاضي عياض 2

 Zouhair.ennamy@usmba.ac.maجامعة سيدي حممد بن عبد هللا، املغرب، 3
 abdelouahab.naimi@gmail.com، جامعة احلسن الثاين، املغرب4

1 Cadi Ayyad University, Morocco, farhat_mafr@yahoo.fr  
2 Cadi Ayyad University, Morocco, ybouhafa75@gmail.com  

3Sidi Mohamed Ben Abdallah University, Morocco, Zouhair.ennamy@usmba.ac.ma 
4 Hassan II University, Morocco, abdelouahab.naimi@gmail.com 

 

 : ملخص
خصصت هذه الدراسة للوقوف على دينامية الغطاء النبايت بغابة أزريف ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وتقنية استشعار 
عن بعد، وذلك من خالل حتديد الدينامية التطورية للغطاء النبايت انطالقا من حتليل مؤشر التغطية النباتية لعدة صور القمر 

، وقد خلصت الدراسة إىل أن الغطاء النبايت مبجال 2018، 2000، 1981، 1973خالل سنوات  Landsatاالصطناعي 
أما على املستوى املنهجي، عملنا على  سنة، بفعل عدة عوامل طبيعية وبشرية. 45الدراسة عرف تدهورا وتراجعت ملحوظا طيلة

إلدارات اليت تسهر على تدبري وحاكمة اجملال املزاوجة بني العمل امليداين من خالل استجواب الساكنة احمللية، واجلمعيات وبعض ا
 الغابوي، وكذا حتليل اخلرائط والصور اجلوية اليت متكننا من دراسة البعد التطوري من خالل الكشف على السريورة الزمنية لرتاجع اجملال

 الغابوي.
 علومات اجلغرافية؛ استشعار عن بعد.: اجملال الغابوي؛ األطلس الكبري؛ مؤشر التغطية النباتية؛ نظم املالكلمات املفاتيح

Abstract: 
This study was devoted to the dynamic of vegetation in the Azrif Forest using GIS and 

remote sensing technology. By determining the evolutionary dynamics of vegetation from the 

analysis of the plant coverage index of several Landsat satellite images during the years   1973 ،

1981 ،2000 ،2018 , The study found that vegetation in the study area had deteriorated and declined 

significantly over 45 years, owing to several natural and human factors. At the methodological 

level, we have worked to combine field work by interviewing local residents, associations and 

certain departments that are involved in the management and governance of the forest field. And 

also the analysis of the maps and aerial images that enable us to study the evolutionary dimension 

by detecting the temporal effect of the regression of the forest area. 

Keywords: The forest area; The Great Atlas; Plant coverage index; Geographic information 

systems; Remote sensing 
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I. :مقدمة 
تعد الغابة من أهم املوارد الطبيعية اليت يتوفر عليها املغرب، فهي العنصر األساسي للتوازن البيئي، ومصدر 

ماليني هكتار، أي ما يعادل  9رئيسي يضمن آالف مناصب الشغل، ويغطي اجملال الغابوي ابملغرب حوايل
من إعادة  % 0,7، وعبارة عن تشكيالت خشبية % 8,2 منهامن جمموع الرتاب الوطين،  % 13,3

 )شحو إدريس، من السهوب واحللفاء، وجزء كبري من هذه النسبة يرتكز ابملناطق اجلبلية % 4,4التشجري، و
تتكون أساسا من الورقيات مثل البلوط األخضر حيث  ،% 82 وتشكل الغاابت الطبيعية  ،(34، ص2011

 نوبر( والسهوب.واألركان والطلح أو السنط والصمغيات )األرز، العرعار، الص
هكتار،  5000وتعترب غابة أزريف ابألطلس الكبري األوسط من أهم اجملاالت الغابوية، متتد على مساحة 

تؤدي أدوارا خمتلفة على مستوايت متنوعة، منها االقتصادي واالجتماعي والبيئي والسياحي، وابلتايل فإن غابة 
هذا التنوع، إال أن غابة "أزريف" تعاين من تدهور جد واضح،  "أزريف" تعد جماال للتنوع النبايت، لكن ابلرغم من

وهذا بفعل تداخل جمموعة من العوامل الطبيعية  .وهذا بفعل تداخل جمموعة من العوامل الطبيعية والبشرية
 والبشرية، اليت تدفع حنو املزيد من الضغط على املوارد الغابوية.

 إشكالية الدراسة  -
الذي يتميز بتضاريس  (،5، ص2019)بوحافة يونس،  إىل سلسلة األطلس الكبري "غابة أزريف" تنتمي

وصخور هشة، ومناخ متنوعة، يغلب عليها طابع التقطع التضاريسي الكبري، بسبب تواجد شبكة مائية مهمة، 
، وجيعلها ويةالغاب مما يشكل ضغطا حقيقيا على املوارد، شبه جاف، يطبعه عدم االنتظام، ومحولة دميوغرافية مرتفعة

فبفعل التزايد السريع للنمو الدميغرايف ابملناطق الغابوية، قد أصبحت متطلبات الساكنة القروية  يف تراجع مستمر.
 أيت عادل وأابدو تفوق بكثري الطاقة اإلنتاجية لغابة أزريف.

 1855.01وقد أجج هدا الوضع الصراع بني السكان والدولة وخوصا بعد تشريع القانون اإلطار رقم 
( الذي وضع حدود وشروط محاية واستغالل اجملال الغابوي لكونه 2002مارس  21) 1423حمرم  6والصادر 

  يشكل بيئية حيب تثمينها واحلفاظ عليها من الرتاجع والتدهور.
يف ظل هذه الصراعات احمللية بني خمتلف املكوانت االجتماعية، ومن أجل السيطرة على اجملال الغابوي و 

ثل يف السكان واملصاحل الغابوية، ومدى أتثري ذلك على النظام اإليكولوجي لغابة أزريف، إذ ترى الساكنة يف املتم
 الغابة املصدر الوحيد للعيش، وتعترب احلفاظ على الغابة مسألة بيئية. 
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ميكن يف هذا اإلطار تتبلور اإلشكالية الرئيسة هلذه الدراسة من خالل السؤال اإلشكايل التايل "كيف 
الغابوي أبزريف؟ هذا السؤال  توظيف توظيف نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف دراسة تطور اجملال

 احملوري تتفرع عن التسايالت التالية: 
 الغابوي؟ الغطاء  أين يكمن اخللل يف تدهور 
 اظ على اجملال الغابوي يف ماهي املقاربة اليت توفر لنا شروط خلق التوازن بني احلاجيات الساكنة واحلف

 نفس الوقت؟ 
 منهجية الدراسة  -
ترتكز املنهجية املتبعة يف هذا البحث ابالعتماد على املنهج الوصفي املطبوع ابلتحليل بعد استخالص         

املعطيات امليدانية. ويف هذا السياق سامهت جمموعة من املصادر واملعلومات النظرية والتطبيقية يف إغناء هذا 
 املوضوع وهي كالتايل: 

 :ربط و مت االطالع على خمتلف املقاالت والبحوث اليت تناولت جانبا من موضوع البحث.  اجلانب النظري
االتصال مبختلف املصاحل اإلدارية واجلهات الر ية من أجل االطالع على الواثئق واملعطيات اليت هلا عالقة 

 (...املديرية اإلقليمية للمياه والغاابت مبراكشيع ببين مالل، وكالة احلوض املائي ألم الربمبجال الدراسة )
 :قمنا بزايرات وخرجات ميدانية متكررة مشلت جمال الدراسة ككل، للوقوف على  العمل امليداين

اخلصوصيات املميزة له، وأخذ صور كعينات ميدانية لتدعيم البحث. كما مت االعتماد على استمارة ميدانية 
كما اعتمدت يف إجناز اخلرائط على نظم املعلومات اجلغرافية املتمثل   ساكنة احمللية.هة للتضمنت أسئلة موج

صور و  .من أجل استخراج الصور اجلويةGoogle Eearthأيضا برانمج  واستخدمت ArcGisيف
 األقمار االصطناعية لالندسات.

 تقدمي جمال الدراسة: -
إىل جهة مراكش آسفي، وابلتحديد إىل إقليم احلوز.  ىل األطلس الكبري، وإدارايينتمي جمال دراستنا إ 

حيده شرقا مجاعيت أنزو وسيدي يعقوب وجنواب أيت حكيم وأيت يزيد وغراب مجاعة ات زارت ومشاال مجاعة زمران 
 الشرقية.
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 : التوطني اإلداري جملال الدراسة1خريطة رقم 

 
 املصدر: التقسيم اإلداري للمغرب

II.  الغطاء الغابوي أبزريفتشخيص لألهم أصناف 
 .التوزيع اجملايل املتباين للتشكيالت الغابوية بغابة أزريف 1

تشـكيالت جمـاال مالئمـا لظهـور ( 35ص ،2019)بوحافة يـونس، شكلت الظروف الطبيعية لغابة أزريف 
ا الغطــاء النبــايت غابويــة متنوعــة، غــري أن التوزيــع اجملــايل هلــذه التشــكيالت يعــرف تباينــا بــني العاليــة الــيت يضــعف فيهــ

وميكــن  بســبب عدوانيــة املنــاخ وبــني الســافلة واملنــاطق املنخفضــة مــن احلــوض الــيت تتلقــى تســاقطات ســنوية مهمــة،
داخل غابة أزرىف بني ثالث تشكيالت غابويـة رئيسـية، الـيت متثـل نسـبة مهمـة كـالبلوط األخضـر والصـنوبر  التمييز
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احلليب وأشجار العصفية العرعار األمحر، دون أن ننسى أن هناك تشكيالت غابوية أخري إال أهنـا ليسـت هلـا أمهيـة  
 كربي مبجال الدراسة.  

العصفية بنسبة  ، يليه% 56يعد البلوط األخضر الشجرة األكثر انتشارا بنسبة تصل حوايل    
. )املندوبية السامية للمياه والغاابت % 20وأنواع أخرى بنسبة  ،% 9، والعرعار  %12، والصنوبر 12%

 وحماربة التصحر، مركز احملافظة وتنمية املوارد، دمنات، د.ت(.
 التوزيع اجملايل املتباين للتشكيالت الغابوية بغابة أزريف  :2خريطة رقم 

 
 )دمنات( بتصرف500001/اخلرائط الطبوغرافية  املصدر:

 املاطورال داخل املنطقة بناء على درجة الكثافة إىل ماطورال كثيف وماطورال مفتوح.ميكن تقسيم جمال 
 نوب الشرقياجلو  ينتشر هذا اجملال يف مناطق اجلنوب الغريب: جمال املاطورال الكثيف. 
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 يشــغل جمــال املـــاطورال املفتــوح جمـــاال أوســعا مــن جمـــال املــاطورال الكثيـــف، : جمــال املــاطورال املفتـــوح
 وينتشر يف كل اجملال بدرجات متفاوتة، حسب كمية التساقطات، وطبيعة االستغالل البشري. 

 نبايت مبجال الدراسة . أصناف الغطاء ال2
 يتميز جمال الدراسة بوجود أصناف غابوية متعددة، وفيما يلي أمهها: 

o البلوط األخضر le chêne vert 
 1.360.000عبارة عن نبات متوسطي من صنف الوريقات، تصل مساحته على املستوي الوطين 

أزريف يوجد على وضعيات خمتلفة، يتوزع هكتار، يتواجد ابألطلس املتوسط والكبري والريف، فعلى مستوي غابة 
البلوط األخضر يف العالية اليت تتميز سفوحها ابالحندارات الوعرة اليت جتعل ولوج الساكنة احمللية إىل الغابة يف غاية 

 من الصعوبة.
تتسم هذه املناطق ببيو مناخ شبة رطب حيث يعرف سقوط ثلوج فوق املرتفعات كقمة جبل اكوين انركي، 

لبلوط األخضر يف هذه املرتفعات اجلبلية على تربة ضعيفة التطور، مشكال جتمعات صغرية ومفتوحة ضعيفة ينمو ا
أمتار خاصة يف املناطق املرتفعة  5الكثافة حبيث بدأ خيتفي بسبب الظروف املناخية القاسية، وال يتعدى ارتفاعها 

الية الشرقية والشمالية الغربية، إذ يشكل جتمعات من غابة أزريف، إال أنه ما زال ينتشر على مجيع  السفوح الشم
مرت خيضع الغطاء النبايت إىل ضغط   1700 و 1000 منفردة، أما على مستوى املنخفضات اليت تنحصر ما بني

كبري من طرف الساكنة احمللية بفعل تزايد حدة الرعي اجلائر واالستغالل الكثيف للموارد الغابوية عن طريق القطع 
وصناعة الفحم، فيما ساهم بشكل مباشر يف تدهور وتراجع مساحة مهمة من البلوط األخطر،  ومجع احلطب

عموما الزال هذا األخري يكون تشكيالت شجرية مهمة يف املناطق البعيدة والوعرة صعبة الولوج من طرف 
 الساكنة احمللية  ذلك هبدف تلبية حاجاهتم.

o يب الصنوبر احللPin d’Alep     
الصنوبر احلليب بشكل مهم يف غابة أزريف حبيث يشكل جتمعات شجرية كبرية نظرا لوجود مناخ يتواجد 

شبه جاف، ويتعدى طوله عشرة أمتار، تعرف هذه األشجار دينامية نشيطة نظرا لتجددها املستمر يف مجيع 
اس، حيث تتوفر األحجام واألعمار وجند هذا التجدد بشكل ابرز على السفوح الشمالية الغربية جلبل أفرخ

 الظروف املناخية اليت تسمح بنموه بشكل مستمر وجنده خمتلط مع البلوط األخضر.
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 احلليب مبجال الدراسة  الصنوبر :1 الصور ة رقم

 
 2021يناير  12املصدر: عدسة شخصية 

o   العصفية 
مساحة انتشاره شجرة تستوطن بغرب البحر األبيض املتوسط وابخلصوص يف مشال إفريقيا حبيث جند أكرب 

هكتار، هلا عدة استعماالت صيدلية عشبية كمكافحة التسممات وتسكني احلمة،  900607يف املغرب حبوايل 
 1500ختتلط نبااتت العصفية يف غابة أزريف ابلعرعار األمحر واجملنح وجندها يف املناطق ذات االرتفاع أقل من 

 مرت.
o التواي 
لى شكل تشكيالت يف منطقة تراست وعلى السفوح اجلنوبية تنتشر أشجار التواي يف غابة أزريف ع 

الشرقية جلبل افرخاس تنمو هذه األشجار على السفوح الدافئة املوجهة حنو اجلنوب الشرقي حيث يسود املناخ شبه 
 اجلاف يف تشكيالت خالصة ضعيفة الكثافة.  

o  العرعارle genièvre 
هو نبات متوسطي من صنف الصنوبرايت يستوطن يف اجلبال املتوسطية أبرواب واملغرب ويتميز بتنوع 

مرت، يتعايش مع  2400مرت إىل  1300أصنافه أمهها العرعار األمحر والفواح ويتواجد على ارتفاعات ما بني 
لكبري، أما يف جمال دراستنا يعد ابقي التشكيالت النباتية األخرى كالبلوط األخضر وجنده ابخلصوص يف األطلس ا

العرعار أقل كثافة مقارنة مع البلوط األخضر وينتشر يف مستوايت أقل منه، إذ ينحصر على ارتفاعات ما بني 
مرت هو األخر يعرف تدهورا خاصة يف السفوح القريبة من التجمعات السكنية، ألن  1800مرت و 1500

 ابألساس يف البناء والتدفئة يف األوقات الباردة من السنة. العرعار له دور اجتماعي مهم، حيث يستعمل 
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o  القطلبArbustes undo 
أمتار تنمو على تربة  3تتواجد هذه الشجرة يف احلوض األبيض املتوسط على نطاق واسع يصل ارتفاعها 

هذا النوع ابألساس ملم يف السنة، ينتشر  600 إيل 400غنية ابملادة العضوية وحتتاج إىل أمطار ترتاوح ما بني 
على سفوح جبل املزي على الضفة اليمين لسد أيت عادل ومنطقة أزريف وعلى السفوح الشمالية جلبلي كري 

 مرت. 1890إىل 1845ديدان واكوين على ارتفاع يرتاوح ما بني 
III. دور نظم املعلومات اجلغرافيا يف معرفة مدى تراجع اجملال الغابوي 

، "واستعملت ألول مرة 1963ية علما حديثا، حيث ظهرت يف كندا سنة تعترب نظم املعلومات اجلغراف
من طرف احلكومة الكندية من خالل حتويل خرائط املوارد األرضية من صورهتا الورقية إىل صورة رقمية لالستفادة 

مد، مجعة حم(من تصنيف األراضي واستخداماهتا املتعددة وإجراء بعض القياسات عليها مثل حساب املساحات". 
 )9، ص 2014

( نظم املعلومات اجلغرافية على أهنا جممع متناسق يضم ESRIويعرف معهد البحوث والنظم البيئية )
مكوانت احلاسب اآليل والربامج والقواعد والبياانت واألفراد املدربني ويقوم هذا اجملمع حبصر دقيق للمعلومات 

وتتعدد استعماالت نظم املعلومات  )5، ص 2014مجعة حممد، (وختزينها وحتديثها ومعاجلتها وحتليلها وعرضها". 
اجلغرافية، ولعل أبرزها دراسة الظواهر الطبيعية، والغابة من أبرزها. يف هذا اإلطار سنوظف هذه األداة يف تتبع 

 ورصد تطور الغطاء الغابوي أبزريف.
 .2018و1973بني  دراسة دينامية الغطاء النبايت ما .1

أبزريف حتوالت مست مساحات شاسعة، وابالعتماد على حتليل صور األقمار  عرف اجملال الغابوي
 الصناعية  لص إىل أتكيد األسباب والعوامل الكامنة وراء تراجع غابة أزريف، وقد متت الدراسة على مرحلتني: 

 :أخذ الصورة القمر االصطناعي؛  املرحلة األوىل 
  :جل معاجلتها واستخالص النتائج. أكجيس من ر مث األ رضاسخاهلا إىل برانمج اإلإداملرحلة الثانية 

 إذ بعد معاجلة صـور األقمـار االصـطناعية خلصـنا أن اجملـال الغـابوي مبجـال الدراسـة عـرف تناقصـا مسـتمرا،
أن التحليل اجملايل ملرئيات األقمار الصناعية الندسات فمن خالل االستشعار عن بعد يربز بشكل واضـح الرتاجـع 

االت الغابويــة وذلــك ابالعتمــاد علــى األطيــاف احلمــراء والقريبــة مــن التحــت محــراء، إذ مث االعتمــاد الــذي تعرفــه اجملــ
 .2018و 2000و 1981و 1973على السنوات التالية 
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 1981: اجملال الغابوي لسنة 4خريطة رقم                    1973: اجملال الغابوي لسنة 3خريطة رقم 

 
 

 2018: اجملال الغابوي لسنة 6خريطة رقم                                  2000الغابوي لسنة : اجملال 5خريطة رقم 

 
 املصدر: مرئيات القمر الصناعي الندسات ) 8،7،5،1(
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، يتبـني أن هنـاك 2018و 1973انطالقا من دراسة خرائط امتداد اجملال الغابوي مبجال الدراسـة مـا بـني 
تراجـع للمسـاحات الغابويـة، حبيـث نالحـظ تركـز الغطـاء النبـايت الطبيعـي يف اجلـزء اجلنـويب مـن غابـة أزريـف، مث جنــد 

التغايريـة تتجلـى ابألسـاس يف ك عوامـل طبيعيـة جتمعات متناثرة يف اجلـزء الشـمايل. و لـص مـن هـذه املقارنـة أن هنـا
املناخية والتعرية أبشكاهلا، وبشرية بفعل الضغط الدميوغرايف املتمثل يف قطع األشـجار للبنـاء وتوسـيع اجملـال الزراعـي 
والرعي اجلائر ومجع احلطب للتدفئة، وصناعة الفحم... إخ، كل هذه العوامل سواء الطبيعية أو البشرية سامهت يف 

 تدهور الكتلة الغابوية أبزريف.  
مــن خــالل تبويــب وحتليــل ومعاجلــة خمتلــف املعطيــات احملصــل عليهــا ســواء مــن خــالل البحــث البيبليــوغرايف 
الذي يهم ابألساس كل ما كتب عن اجملال، خصوصا فيما يتعلق بشكل مباشر إبشكالية اجملال الغابوي ابإلضـافة 

الساكنة والسـلطات احملليـة حـول وضـعية اجملـال الغـابوي أبزريـف، وكـذلك  إىل العمل امليداين، من خالل استجواب
مــن خــالل دراســة وحتليــل اإلمكانيــات الطبيعيــة والبشــرية الــيت حيظــى هبــا اجملــال املــدروس أن هنــاك تنــوع يف مظــاهر 

 ، خلصنا أن الغطاء الغابوي مبجال الدراسة يتعرض للتدهور والرتاجع. السطح
 يف عوامل تدهور غابة أزر  .2

بعد رصد مظاهر تراجع العطاء الغابوي مبجال الدراسة، يبدو مـن املهـم إبـراز أهـم عوامـل هـذا الرتاجـع، يف 
 أفق معاجلة هذه العوامل من طرف الفاعلني. 

 النشاط الرعوي  -
الرعي هو أهم انتفاع ميارس داخل الغاابت املغربية، نظرا للدور االقتصادي الذي يلعبه على الصعيد 

وهو يف املقابل يعترب أخطر انتفاع ميارس ابمللك الغابوي خاصة إذا كانت الوحدات العلفية اليت توفرها الوطين، 
 الغابة أقل بكثري من عدد ريوس القطيع اليت يراتدها، ملا لذلك من انعكاسات سلبية على التشكيالت الغابوية.

ردا أساسا للساكنة احمللية ومصدرا لسد من مثة فمن املستحل احلد من الرعي داخل الغابة، ألنه يعترب مو 
عرفت غابة أزريف يف السنوات األخرية تزايدا كبريا يف األنشطة الرعوية لتلبية حاجياهتم وقد  حاجياهتم اليومية.

املتزايدة ابستمرار، بفعل ظاهرة اجلفاف اليت أدت إىل توافد العديد من القطعان من املناطق اجملاورة، كما أن 
الغابة يالحظ أن تربية األغنام واملاعز أصبحت تتكاثر ابستمرار مهددة توازن املنظومة الغابوية، يتخذ املتجول يف 

الرعي مبجال دراستنا أشكاال متعددة وارتباطا وثيقا سواء كان مجاعيا أو فرداي، فإنه إما أن يكون يوميا أو أسبوعيا 
  يف املراعي البعيدة عن مقر السكين.
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 زيع مريب املاشية حسب حجم القطيعتو  :1جدول رقم 
 النسبة عدد ريوس األغنام عدد مريب املاشية

70 < 5 8,9 
157 5< <25 20 
364 25< <50 46,2 
196 > 50 20,9 

   2019املديرية اجلهوية للمياه والغاابت :املصدر
تؤدي خطورة الرعي املكتف إىل تناقص وتدهور النسق البيئي الغابوي أبزريف حيت تظهر فضاءات عارية 

 وسط الغابة وتتمثل خطورة الرعي يف األشكال التالية: 
  إن الرعي املكتف يف غياب االسرتاتيجية لتحسني املراعي يؤدي إىل إضعاف اإلنتاجية الغابوية ويضر

ودوس النبااتت فتصبح الرتبة قوية التماسك وتضعف قدرهتا االمتصاص  ابلرتبة بفعل عملية الدك
 واالحتفاظ ابملاء؛ 

   إن التجول املكتف ابلغابة من طرف قطعان املاشية ينتج عنه االستهالك وإتالف التشكيالت النباتية
 الصغرية مما يؤدي إىل إضعاف قدرة الغابة على التجدد عن طريق اإلنبات الطبيعي؛

 لفروع واستغالل األعشاب وأوراق األشجار كعلف للماشية ابعتبار هذه األخرية نشاطا مكمال تكسري ا
  للزراعة ابملنطقة.

 االجتثاث من أجل توسيع اجملال الزراعي -
يشــكل انتهــاك اجملــال الغــابوي مــن أهــم املشــاكل الــيت يعــاين منهــا الوســط الطبيعــي املــدروس لــيس مــن حيــث 

مـــن خـــالل تطـــوره الســـريع، حيـــث تعـــرف املســـاحات احملروثـــة تزايـــدا مطـــردا علـــى  عـــدد املخالفـــات املســـجلة ولكـــن
  حساب الغابة خاصة تلك اجملاورة للتجمعات السكانية.
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 أزريف بغابة احملروثة ابهلكتار املساحات تطور :1مبيان رقم 

 مبراكش بتصرف والغاابت للمياه اإلقليمية املديرية :املصدر
هكتار وهي مساحة مهمة اذا ما قورنت  240ارتفاعا كبريا بلغ حوايل  88و  87عرف املوسم الفالحي 

 sasهكتــار الــيت احلصــول عليهــا بواســطة بــرانمج  1772ابملســاحة اإلمجاليــة املخصصــة للحــرث والــيت تقــدر ب 
planet  هكتــار. ويعــزى هــذا  25دون  1992و 1990. كمــا نشـري إىل تراجــع املنــاطق احملروثـة مــا بــني سـنيت

التذبذب إىل الظروف املناخية حيث تشجع السنوات املطرية الفالحني إىل زايدة املساحات احملروثة وتوسيع أطرافها 
 على حساب الغابة عن طريق االجتثاث النهائي.

 الغابة مصدر للتدفئة والطهي  -
وعزلتهـا وضـعف القـدرة الشـرائية عوامـل تشكل الظروف الطبيعية القاسية ووعـورة مسـالك املنطقـة املدروسـة 

تساهم يف ضعف االستجابة حلاجيات السـكان اليوميـة وضـمنها قلـة انتشـار اسـتهالك قنينـات الغـاز وسـوء توزيعهـا 
 مما جيعل السكان يعتمدون على احلطب بشكل مفرط يف الطهي والتدفئة.

يــع أجــزاءه، إال أن كتلــة الغابويــة علــى مســتوى اجملــال املــدروس خيضــع اجملــال الغــابوي لــنفس الضــغط يف مج
املتواجدة القريبة للتجمعـات السـكانية هـي األكثـر اسـتغالال إىل حـد االسـتنزاف، حيـث اختفـت مسـاحات واسـعة 
مــن الغابــة. وحســب البحــث امليــداين الــذي قامــت بــه املديريــة اجلهويــة للميــاه والغــاابت علــى مســتوى غابــة وزريــف 

وأييت يف املرتبـة الثانيـة التفحـيم الـذي يقـوم  ،من جممـوع اخلشـب املقطـوع % 94.4يشكل اخلشب املوجه للتدفئة 
 أساسا على استغالل جذور البلوط األخضر.
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 : إنتاج الفحم بغابة أزريف2صورة رقم 

 
 2021يناير  12املصدر: عدسة شخصية 

حمــدوديتها يف محايــة إن اجلهــود املبذولــة للتخفيــف مــن حــدة اســتغالل اجملــال الغــابوي أبزريــف، أابنــت عــن 
اجملــال الغــابوي يف إطــار حتقيــق تنميــة جماليــة، ابإلضــافة إىل عــدم مالءمتهــا النتظــارات الســاكنة احملليــة، وابلتــايل فــإن 
التـدخل مــن أجـل معاجلــة مشـكل تراجــع التشـكيالت الغابويــة يقتضـي أوال معرفــة دقيقـة للعوامــل الفعالـة للحــد مــن 

التدخل بوسائل تتالءم وطبيعة اجملال يف إطار حتقيق تنمية حملية مستدامة تراعـي مسلسل الرتاجع الغابوي، ومن مت 
 .بدرجة أوىل تنويع مصادر الدخل لدى الساكنة احمللية

عموما فإن النتائج احملصل عليها تصب يف اجتاه واحد أبن غابة أزريف تعاين من ضغط كبري على مواردها 
ساســـا مـــن البلــوط األخضـــر والعرعـــار والعصـــفية...إخ، والـــيت أصـــبحت املـــورد املتمثلــة يف الغابـــة الطبيعيـــة املشـــكلة أ

املكمــل للخصــاص الــذي يعــاين منــه الســكان احملليــون والســيما يف ســنوات اجلفــاف، وهبــذا فــإن اإلنســان هــو املــؤثر 
حتيـة ممـا  األول يف الغابة واملعين األول بتدهورها. وذلك من خـالل ضـعف املسـتوى التنمـوي وغيـاب التجهيـزات الت

 كان وراء االستغالل غري املعقلني للمجال الغابوي الذي تتعدد األنشطة املزاولة داخله.
ممـا يطـرح ضـرورة تضــافر اجلهـود وتبـادل اخلـربات علــى مجيـع املسـتوايت مـن أجــل احملافظـة علـى هـذا الــرتاث 

يواجـــه مبنظـــور جديـــد أيخـــذ يف  الطبيعـــي، فمســـتقبل اجملـــال الغـــابوي بغابـــة أزريـــف مهـــدد مبزيـــد مـــن التـــدهور إذا مل
االعتبــار كــل معطيــات الواقــع االجتمــاعي واالقتصــادي والبيئــي هلــذا اجملــال وجيعــل الغابــة عــامال أساســيا يف التنميــة 
احمللية املندجمة واملستدمية واملتوازنة، من هذا املنطلق فإن خمتلف االعتداءات اليت تتعرض هلا املساحات الغابوية هبذه 

م الدولة واجلماعات احمللية بتدخالت عاجلة ترمي إىل إعادة تشجري املساحات الغابوية املندثرة، مث احلـد املنطقة تلز 
من أشكال التدهور واالستنزاف الذي تتعـرض لـه الغابـة حفاظـا علـى اسـتمرارية املـوارد الـيت توفرهـا مـن جهـة وعلـى 

 التوازن البيئي ابملنطقة.
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أن ، إال ة أزريــف علـــى اخلصــوص بتنــوع وتعــدد األنشــطة املزاولــة بـــداخلهاتتميــز الغابــة املغربيــة عمومــا وغابــ
ومن أجل احلفاظ على اجملال الغابوي  ،ممارسة هذه األنشطة بطريقة غري معقلنة شكل ضغطا على مواردها الغابوية

 مبجال الدراسة نقرتح ما يلي: 
 ع غري مراقبة وعمليات استصالح محاية الغاابت من التجاوزات يف ممارسة حق االنتفاع وعمليات القط

 األراضي الغابوية؛ 
  العمل على توعية السكان خبطورة تدهور الوسط الطبيعي الذي يعيشون فيه. وإعطائهم الوسائل الكفيلة

 حلمايته؛ 
  توفري وسائل الطاقة للسكان وجعلها يف متناوهلم ماداي للحد من استغالهلم للغابة؛ 
 تها مع مستعملي الغابة؛ ةتفعيل دور اجلماعات خاصة عالق 
  تفعيل دور إدارة املياه والغاابت وجعل حارس الغابة ال يكتفي بدور الردع إمنا عليه القيام بدور حتسيس

 الرعاة خبطورة القضاء على الغابة؛ 
  حتديد اجلهات ذات حق االستفادة مع إعادة النظر يف طريقة استغالل الغابة وتقنينها؛ 
  ضرورة توفري دراسات مسبقة للمشاريع التنموية؛ 
  إعادة تشجري الغاابت أبصناف مالئمة مناخيا وبيئيا؛ 
 عالم للتحسيس أبمهية اجملاالت الغابوية؛ الاالستفادة من وسائل ا 
  التشخيص والتدبري التشاركي مع كل املتدخلني ومستعملي الغابة كالسكان واجلمعيات والتعاونيات يف

 واستغالل للموارد الغابوية؛  أي تدبري
  تقنني استعماالت اجملال الغابوي مع مراعاة احلقوق التارخيية للسكان؛ 
  وضع خطط وبرامج مندجمة لتأهيل اجملال الغابوي؛ 
  ضمان استدامة اجملال الغابوي واحملافظة على التنوع البيولوجي والرفع من وثرية التشجري؛ 
  ع يف احملافظة وتثمني املوارد الغابوية؛ تنظيم وإشراك دوي حقوق االنتفا 
 .محاية املوارد الغابوية عرب جتهيز الغاابت وتكثيف احلراسة 
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IV. :اخلامتة 
الغـابوي ابألطلـس الكبـري األوسـط اهلضـييب وابلضـبط )غابـة أزريـف(،  جملـالتناولت هذه الدراسة إشـكالية ا

وإبــراز العوامــل املســؤولة عــن تــدهور وتراجــع اجملــال  اجملــاله عليــ النبــايت الــذي يتــوفر أنــواع الغطــاءحيــث مت تشــخيص 
الغـابوي أبزريـف ابإلضـافة إىل حتديــد التـدابري املتخـذة للتخفيــف مـن حـدة اسـتغالل اجملــال الغـابوي يف إطـار حتقيــق 

 تنمية مستدامة.
واستجواب  ،يدانيةومن أجل التوصل إىل نتائج دقيقة مت االستعانة ابلعمل امليداين عرب تقنية املالحظات امل 

الساكنة احمللية حول وضعية اجملال الغابوي بغابة أزريف، إضافة إىل توظيف نظم املعلومات اجلغرافية يف تتبع ورصد 
 سنة.  45، أي ملدة تناهز 2018و 1973الغطاء الغابوي ما بني 

إنتاجيتــه ظلــت حمــدودة وغــري وخلصــت الدراســة أن التــدخالت الراميــة إىل محايــة اجملــال الغــابوي والرفــع مــن 
فعالــة جلهــا قطاعيــة ال أتخــذ بعــني االعتبــار مشــاركة الســاكنة احملليــة يف بــرامج التهيئــة الغابويــة، ممــا ســاهم يف تــدين 
مستوى التنمية احمللية هبذا اجملال، هلذا فإن األمر يستدعي تظافر اجلهود من أجل إنقاذ اإلرث الغابوي الذي يزخر 

وفتح آفاق تنموية جديدة تنبين على مقاربة تشاركية بني مجيع الفاعلني ابجملال الغابوي والساكنة  به اجملال املدروس
 احمللية قصد حتقيق األهداف التنموية املتوخاة.

V. :قائمة املراجع 
  ،ة والتنمية، العدد املغريب، مقال منشور ابجمللة املغربية ابإلدارة احمللي الغابوي، حقوق االنتقاع يف التشريع )1999(بالل حممد

 ؛ 27
 ( ،2019بوحافة يونس ،ٍ) استغالل وتدبري اجملال الغابوي ابألطلس الكبري األوسط اهلضييب حالة مجاعيت أيت عادل وأابدو"

 حبث لنيل شهادة املاسرت، جامعة القاضي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش، املغرب؛ )غابة أزريف(."،
 مبادئ علم نظم املعلومات اجلغرافية"، اململكة العربية السعودية؛ ،)2014(، مجعة حممد" 
 ،(، التوازانت البيئة الغابوية ابألطلس املتوسط الغرب مقاربة تنموية ملنطقة أزرو؛2011) شحو إدريس 
 ظم املعلومات اخلصائص الطبوغرافية وأتثريها على الغطاء النبايت يف حمافظة انبلس ابستخدام ن ،(2010) ،صفاء عبد اجليل

 اجلغرافية واالستشعار عن بعد، حبث لنيل شهادة املاسرت، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني؛
 تدهور غابة املعمورة بني األسباب الطبيعية االستعماالت البشرية، ورد يف جملة  ،(1995) ،وطفة عبد الرحيم ،انفع رشيدة

 ؛6اآلداب والعلوم اإلنسانية ابحملمدية العدد حبوث املنشورات كلية 
 والقانون"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، ابريس، فرنسا؛  الغابوي"االنتفاع ،) 1987(، هبريت جونفيف 
  ،دراسة استخدام املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف  )2018(وطفة عبد الرحيم، شاكر امليلود، املسعودي مصطفي

 . 1تراجع الغطاء النبايت الطبيعي وتوسع األراضي الزراعية حبوض جرسيف سهل ولعمان، جملة اجملال والتنمية عدد
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افية افية واالستشعار عن بعد في األبحاث الجغر البيئية -إسهام نظم املعلومات الجغر

تيشوكت التطبيقية من خالل نموذج إنجاز خريطة االستعمال الحالي لألرض بجبل 

 )األطلس املتوسط األوسط، املغرب(
Contribution of GIS and remote sensing in geographic - environmental 

research applied from the production of the current land use map in the 

Tichoukt massif (Middle Atlas central, Morocco) 

  2حممد لبحر، 1عادل أزمي حسين
  adilazami80@gmail.com، جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، املغرب 1

Labhar1@hotmail.com ،2 جامعة سيدي حممد بن عبدهللا، املغري 

1 Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco, adilazami80@gmail.com 
2 Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco, Labhar1@hotmail.com 

 
 : ملخص

يهدف هذا العمل إىل توضيح أمهية البحث اجلغرايف التطبيقي يف عملية تنظيم اجملال، خصوصا ابجملاالت اجلبلية اهلشة، وذلك 
 SPOT 5   توضيح املنهجية املتبعة إلجناز خريطة استعماالت األراضي مبقياس كبري انطالقا من صورة القمر االصطناعي عن طريق
وقد مكنت هذه الدراسة من تقدمي النتائج األولية ألشكال استعمال األرض جببل تيشوكت )األطلس املتوسط األوسط(  .2012لسنة 

 وتفسري تبايناهتا اجملالية، يف إطار هتيئة مندجمة هلا.
ز واجهتني متقابلتني ومتباينتني من حيث ترب  املشاهد اجلغرافية الكربى املميزة للمجال، حيث توضح تنظيم عليها النتائج احملصل

العالقة الوطيدة بني التوزيع األفقي  على تؤكد كما  دينامية توزيع التشكيالت الغابوية والشبه غابوية يف عالقاهتا ابلدينامية املناخية،
ابلواجهة الشمالية الغربية، ننتقل من والعمودي للتشكيالت الغابوية والشبه غابوية حسب عامل االرتفاع، حيث ختضع لتوزيع عمودي 

تشكيالت غابوية يف املنخفضات إىل سهوب أعايل اجلبال بقمة تيشوكت، بينما يصبح التوزيع أفقيا على طول حزام انتشار السهوب 
 اجلافة من الغرب يف اجتاه الشرق.

 بعد؛ خريطة االستعمال احلايل لألراضي.  جبل تيشوكت؛ نظم املعلومات اجلغرافية؛ واثئق االستشعار عنالكلمات املفاتيح: 
Abstract: 

This work aims to clarify the importance of applied geographic research in the process of 

organizing the field, especially in fragile mountain areas, by clarifying the methodology used to 

complete a large-scale land use map based on the SPOT 5 satellite image for the year 2012.  

The results obtained showing the major geographical scenes characteristic of the field that 

show two opposite interfaces in terms of the dynamics of the distribution of forest and semi-forest 

formations in their relations with the climatic dynamics, also the relationship between the 

horizontal and vertical distribution of forest and semi-forest formations according to the height 

factor, as they are subject to a vertical distribution in the northwestern façade, as we move from 

forest formations in the depressions to the high mountain steppes at the Tichoukt summit, while 

the distribution becomes horizontally along the belt of dry steppe spread from the west- eastward.  

Keywords: Mount Tichoukt - Geographic information systems- remote sensing documents- 

current land use map. 
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I. :مقدمة 
حتتضن اجملاالت اجلبلية ابألطلس املتوسط، موارد غابوية مهمة، إذ تعترب حبق فسيفساء غابوية ابمتياز. غري 

األمر بتأثري العوامل الطبيعية أو البشرية أو كليهما  أهنا مهددة بشكل كبري وختضع لتغريات متسارعة سواء تعلق
معا، مما يستلزم القيام بدراسات وأحباث لتحديد وتكميم حجم التغريات احلاصلة يف مدة زمنية معينة، وتعد نظم 

ووضع املعلومات اجلغرافية وواثئق االستشعار عن بعد إحدى الوسائل الفعالة لتتبع تطور اجملاالت اجلبلية الغابوية 
 خرائط حمينة لالستعماالت احلالية لألراضي هبذه اجملاالت يف إطار هتيئة مندجمة هلا.

: يعترب جبل تيشوكت ابألطلس املتوسط األوسط القاري من اجملاالت اجلبلية االنتقالية اهلشة، اإلشكالية
ده الغابوية؛ رغم أن هذا حيث تعرتيه مظاهر متعددة الختالل توازن الوسط الطبيعي وتسارع وثرية تدهور موار 

اتريخ أول هتيئة  1996سنة  )منذ اجملال عرف على امتداد أكثر من عشرين سنة جمموعة من التدخالت التقنية
غابوية عرفتها هذه الكتلة اجلبلية( بغية إعادة التوازن الوظيفي ألنظمته الغابوية والشبه غابوية. وابلتايل فإن هذه 

املتحكمة يف الوضعية  الرئيسية ة اإلجابة عن التسايالت التالية: ماهي الظروف والعواملاإلشكالية حتيلنا إىل ضرور 
 هبذه الكتلة اجلبلية؟ ومباذا تفسر تبايناهتا اجملالية؟ وما أشكال التهيئة املناسبة للمجاالت املتدهورة هبا؟  احلالية

 الفرضيات:
 أسهمت يف التنظيم احلايل للمشاهد  تظافر العوامل الطبيعية والبشرية أفرز اختالالت بيئية

 اجلغرافية الكربى املميزة للمجال ويف تبايناهتا اجملالية.
   التوزيع العمودي واألفقي للتشكيالت الغابوية والشبه غابوية بتيشوكت خيضع ابألساس للعوامل

 الطبومناخية املتغرية على مستوى الواجهتني الشمالية واجلنوبية لتيشوكت.
توضيح دور نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف  فإن الدراسة احلالية هتدف إىل ياق،ويف هذا الس

 وذلك من خالل: اجلبلية اهلشة، عملية هتيئة هذه الكتلة
 .توضيح املنهجية املتبعة إلجناز خريطة استعماالت األراضي مبقياس كبري 
  اجملالية يف إجناز خريطة استعمال األرض بسلم  إبراز دور صور األقمار االصطناعية العالية الدقة

 كبري.
 .تقدمي النتائج األولية ألشكال استعمال األرض وتفسري تبايناهتا اجملالية 
  االستعانة بنتائج اخلريطة املنجزة لتقدمي أشكال التهيئة للمجاالت املتدهورة واحملافظة على

 توازانت اجملاالت األخرى.
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II.  تقدمي جمال الدراسة  
 اإلطار الطبيعي للمجال  .1

ينتمي جبل تيشوكت لألطلس املتوسط األوسط، جبزئه امللتوي، وهو أضخم جبل ابملنطقة بعلو يصل إىل 
م بقمة لال أم بنت. إداراي تدخل هذه الكتلة ضمن النفوذ الرتايب ألربع مجاعات قروية )كيكو، املرس، 2796

عترب اجملال الغابوي هلذا اجلبل امتدادا طبيعيا لغاابت األطلس سكورة مداز وسرغينة( ابإلضافة لبلدية بوملان، وي
املتوسط األوسط القاري، حيد من جهة الشمال والغرب بكل من واد كيكو وواد العطشان، وشرقا بوادي معاصر 

 . (AZAMI HASSANI, A, 2020, p7) واتمغيلت، وحيد من جهة اجلنوب بواد سرغينة
الغربية مقارنة  -الكتلة اجلبلية الضخمة خصوصا على مستوى الواجهة الشمالية تتباين االرتفاعات هبذه 

ابلواجهة اجلنوبية الشرقية، حيث تعرف هذه األخرية جتانسا على مستوى االرتفاعات، مع وجود أعلى القمم خبط 
 هذا اخلط م على طول2400العرف اجلبلي الذي مييز املنظر العام لطبوغرافية املنطقة ابرتفاعات تتعدى 

(MARTIN, J, 1981, p356).  ( متتد على طول 25االحندارات فهي قوية وشديدة التضرس ) أما<
خط العرف اجلبلي وتغطي مساحة كبرية من جمال الدراسة حيث ترتاجع حدهتا كلما انتقلنا من الشمال الغريب حنو 

نوبية، خصوصا على مستوى االتصال ابلسفوح اجل %5اجلنوب الشرقي هلذه الكتلة اجلبلية واليت ال تتعدى 
 .ابلسهل األعلى لسرغينة
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 : املوقع اجلغرايف جلبل تشوكت )األطلس املتوسط األوسط(1خريطة  

 
 /500001أدرج، اتزوطة وإميوزار مرموشة مبقياس  املصدر: دمج اخلرائط الطبوغرافية لبوملان،

واجهة ذات توجيه مشايل غريب  يظهر واجهتني متقابلتني:كذلك هو الشأن ابلنسبة لتوجيه السفوح الذي 
-على مستوى السفوح القوية االحندار والشديدة التضرس ابلواجهة الشمالية وواجهة جنوبية شرقية، حيث تتباينان

  شرقية متجانسة نسبيا. -الغربية ذات الصخور الصلبة يف مقابل واجهة جنوبية
االحندار وعامل املخبأ الطبوغرايف...( وكذا تعرضها للتأثريات  -التوجيهتفسر هذه التباينات الطبوغرافية ) 

، تدرجاهتا البيومناخية وهو ما خيلق تنوعا بيوجغرافيا على مستوى الوسط الغابوي  احمليطية والقارية من الواجهتني
ارس خصوصا على إىل جد ق  حبيث تنتمي للتدرج البيومناخي  الشبه رطب ذو فصل شتاء ابرد جدا هلذا اجلبل

مع وجود امتدادات للتدرج البيومناخي الشبه القاحل بشتاء ابرد جدا )مرت 1800تفوق  (مستوى القمم املرتفعة
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مرت إىل معتدل حمليا ابلواجهة الشمالية الشرقية عند ارتفاعات أقل من  1800يفوق علوها  أو ابرد ابلقمم اليت ال
 .135-137)ص،  .ص 2012  عادل ولبحر حممد، أزمي حسين( مرت 1300
 اجملال التطور الدميغرايف للساكنة وتنظيم  .2

وصوال إىل سنة  م و1982عرف التطور الدميغرايف على العموم ابملنطقة منحى تصاعدي انطالقا من سنة 
خصوصا ابملراكز احلضرية الكربى واليت تعرف استقطااب للمهاجرين من الدواوير والقرى اجملاورة، كمركز  ،م 2014

ن 7104ن إىل 13422ن و 3295من 1982سنة  ،بوملان و كيكو حيث انتقلت الساكنة على التوايل
 نفـــس الفرتة ، مع تسجيل نوع من الرتاجع علــــــى مستوى املراكز القروية خالل2014ن سنة 21605و

اإلحصاء العام للسكان ) .(ن 3745إىل ن3780 من  (وسرغينة) ن 5152إىل ن5660 من (كاملـــرس
  1982-2014).والسكىن،

، 1) جدول (فتعترب الفالحة واألنشطة الرعوية أساس التنظيم اجملايل ابملنطقة أما على مستوى تنظيم اجملال،
 -هكتار( وسكورة  3048املسقية والبورية، حيث هتيمن مجاعة كيكو )مع وجود تباينات على مستوى الزراعات 

هكتار( على معظم األراضي الصاحلة للزراعات املطرية مع تسجيل اقل مساحة ببلدية بوملان  2.000مداز )
 هـ( على الزراعات البورية. 7197هـ(، يف نفس الوقت هتيمن مجاعة كيكو )10)حوايل 

 : تنظيم اجملال ابملنطقة1جدول 

 .Sylva projet. 1996. Etude d’aménagement de la forêt de Guigouاملصدر: 
Vol 1 et 2 
 
 
 

اجملموع 
 (ه)

غري 
 مزروع

كتارابهل األراضي الصاحلة للزراعة الغاابت املراعي  اجلماعة 
 البور املسقي اجملموع

 كيكو 7197 3048 10245 41599 37156 - 89000
 سرغينة 3415 504 3919 - 16493 21588 42000
 بوملان 1277 10 1287 512 - 74 1873

 سكورة مداز 1853 2000 3853 35786 1514 - 41153
 املرس 3568 800 4368 29024 2760 916 37068
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III. لألرض املنهجية واألدوات املعتمدة إلجناز خريطة االستعمال احلايل 
 2012معاجلة صورة القمر االصطناعي سبوت لسنة  .1

 نوعية الصورة املستعملة 1.1
ذات دقة  2012نونرب  27امللتقطة بتاريخ  SPOT 5مت االعتماد على صورة القمر االصطناعي 

هكتار، مما  61.000مرت( تغطي هذه الصورة كل مساحة اجملال املدروس واليت تناهز 2.5جمالية جد عالية )
 .بريسيسمح إبجناز خريطة االستعماالت احلالية لألراضي مبقياس ك

 الربانمج املعتمد يف املعاجلة الرقمية للصورة 2.1
ملعاجلة صورة القمر االصطناعي سبوت املستعملة، مث االعتماد على برانمج لالستشعار عن بعد ونظم 

( وقد مت االعتماد عليهما إلجناز 10Arcgis. 2و ERDAS imaging 8. 4املعلومات اجلغرافية )
اخلرائطي املوازي سواء تعلق األمر ابخلرائط الطبوغرافية واجليومرفولوجية أو ابستخدام اإلسناد اجلغرايف والعمل 

البياانت الرقمية، وذلك من أجل تسهيل إجناز خريطة االرتفاعات وتوجيه السفوح واالحندارات من أجل تيسري 
 العمل امليداين.

 املعاجلة املوجهة للصورة. 3.1
 العمل امليداين: -أ

مت القيام بتصنيفات غري موجهة، وذلك ملعرفة الوحدات اجملالية املتجانسة ووضع تصور أويل يف ابدئ األمر 
ألشكال استعمال األرض ابالعتماد على األلوان البارزة يف الصورة. واالستئناس هبا أثناء عملية التصنيف املوجه 

نها يف امليدان، فهذه املرحلة تتطلب القيام ابالعتماد على الرتكيبات امللونة ابلصورة مث اخذ عينات عديدة والتأكد م
 .بعمل ميداين متواصل على شكل حمطات تؤخذ منها عينات لكل شكل من أشكال استعمال األرض

 أخذ العينات امليدانية:  -ب
مع  ،تتطلب هذه املرحلة احلرص على اختيار عينات عديدة لكل شكل من أشكال استعمال األرض

( قصد حتديد عتبة القيم اإلشعاعية لكل شكل من Pixelsللمربعات الصغرية )حتديد القيم الدنيا والقصوى 
أشكال استعماالت األرض، فهذه القيم تتغري حسب نوعية العناصر املكونة للمجال سواء تعلق األمر ابلزراعات 

ا قيمة القناة حتت املسقية حيث يالحظ ارتفاع قيم القناة حتت احلمراء أو األرض العارية واليت يف املقابل تنقص هب
 .احلمراء مع ارتفاع يف قيم القنوات األخرى
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 (:AOI) التصحيح بطريقة املضلعات  -ت
لتصويب بعض األخطاء والعيوب اليت تشوب التصنيف املوجه يتم االعتماد على طريقة التصحيح 

استعمال األرض واليت ( غري أهنا تتطلب معرفة دقيقة ابجملال وقدره على حتديد بعض أشكال AOIابملضلعات )
تعطي تقاراب على مستوى قيمها اإلشعاعية غري أهنا يف الواقع هي جماالت خمتلفة كما أن االستعانة ابخلرائط 

لبحر حممد، حممد ( املوضوعاتية املنجزة حول اجملال تساعد على تصحيح بعض أخطاء املعاجلة املوجهة للصورة.
 .(23- 9ص ص ، L,Manceau ،2008و  Lebaut ، Sرحو، 
IV. النتائج األولية للمعاجلة 

 النتائج اخلرائطية .1
مكن وضع خريطة االستعمال احلايل لألرض جببل  على مستوى أشكال االستعمال احلايل لألراضي، فقد

فئة متميزة، مصنفة إىل  15من حتديد  2012لسنة  SPOTتيشوكت اعتمادا على صورة القمر االصطناعي 
جماالت كربى لالستعمال احلايل لألرض كالتشكيالت الغابوية والشبه غابوية وتشكيلة السهوب واجملاالت  06

الزراعية والغاابت االصطناعية والسكن، ابإلضافة إىل توطني الشبكة املائية والطرقية وبعض الدواوير واملراكز 
ربى ابملنطقة. من خالل إجناز هذه اخلريطة مت حتديد أشكال استعمال األرض جببل تيشوكت وترتيبها احلضرية الك

 ) .2خريطة  (حسب البنيات اليت تكون اجملال وابلتايل حتديد املشاهد اجلغرافية الكربى املميزة هلا
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 2012لسنة : أشكال استعمال األرض جببل تيشوكت )األطلس املتوسط( 2خريطة 

 
 والعمل امليداين SPOT 5 املصدر: صورة القمر االصطناعي 

تربز اخلريطة واجهتني متقابلتني ومتباينتني من حيث دينامية توزيع التشكيالت الغابوية والشبه غابوية يف 
على الواجهة  عالقاهتا ابلدينامية املناخية، ذلك أن التشكيالت الغابوية والشبه غابوية يقتصر توزيعها اجلغرايف

الشمالية الغربية جببل تيشوكت ارتباطا بظروفه املناخية املالئمة نتيجة استقباله للتيارات احمليطية الرطبة؛ يف مقابل 
منتمية جغرافيا ملنخفض ملوية اجلاف واليت تعترب جمال انتشار السهوب واألنشطة البشرية  ،واجهة جنوبية شرقية

 .بصفة خاصة )عدد الدواوير مرتفع مقارنة ابلسفح الشمايل الغريب(
العالقة الوطيدة بني التوزيع األفقي والعمودي للتشكيالت الغابوية والشبه غابوية حسب  على تؤكد كما

عامل االرتفاع حيث ختضع لتوزيع عمودي ابلواجهة الشمالية الغربية، حيث ننتقل من تشكيالت غابوية يف 
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م انتشار السهوب املنخفضات إىل سهوب أعايل اجلبال بقمة تيشوكت، بينما يصبح التوزيع أفقيا على طول حزا
 اجلافة من الغرب يف اجتاه الشرق.

 نتائج التحليل الكمي خلريطة االستعمال احلايل لألرض جببل تيشوكت .2
 ) األطلس املتوسط األوسط (: التوزيع املساحي ألشكال استعمال األرض جببل تيشوكت2جدول 

 
 العمل امليداين SPOT 5+ املصدر: صورة القمر االصطناعي  

يوضح اجلدول التوزيع املساحي ألشكال االستعمال احلايل لألرض والفئات املكونة هلا حيث يالحظ من 
هكتارا  38939895,خالل التوزيع املساحي هلذه االستعماالت أن جمال السهوب حيتل مساحة تصل إىل 

ل بيئي مرتبط ابلعوامل من املساحة اإلمجالية للمجال املدروس مما يشري إىل وجود اختال % 65بنسبة تتعدى 
 الطبيعية أو الضغط البشري أو بتضافرمها معا.

 %16أالف هكتار وبنسبة تتعدى  10حتتل التشكيالت الشبه غابوية أو املختلطة مرتبة اثنية أبكثر من 
هكتار للغاابت االصطناعية بنسبة تغطية  11هكتارا، وأكثر من  8232,6مث اجملال الغابوي الفعلي الذي يغطي 

 للتشكيلتني معا، مما يستوجب تكثيف عملية التشجري إلعادة التوازن البيئي الغابوي. %13,48تصل إىل 
اجملاالت الزراعية بدورها تعرف اختالفا ما بني الزراعات املطرية والزراعات املسقية واليت رغم تطور هاته 

من جمموع اجملال  % 4,19راعي يصل إىل مقارنة مبجال ز  % 1,81األخرية إال أهنا تبقى حمدودة جماليا بنسبة 
 املدروس.
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V. :اخلامتة 
خريطة االستعمال احلايل لألرض جببل تيشوكت انطالقا  إبجنازإن النتائج املتوصل إليها واملتعلقة أساسا 

غري أهنا تبقى أولية ومؤقتة إىل حني تكثيف العمل امليداين  ،تعد مهمة SPOT 5من صورة القمر االصطناعي
وتغطية كامل اجملال ابلعينات امليدانية، وإجناز خرائط أكثر تفصيال ألشكال استعمال الرتبة واألصناف الغابوية 

ة أولية على املكونة هلا؛ ومقارنتها ابخلرائط املوضوعاتية املنجزة يف هذا اإلطار. غري أهنا ساعدت على إعطاء فكر 
اجملاالت املتوازنة واليت حتظى بظروف مناخية وترابية مالئمة يف مقابل جماالت متدهورة )جمال السهوب واحللفاء( 
تعاين من قوة الضغط البشري واألنشطة املرتبطة بتواجده واليت حتتاج لتهيئة مناسبة تراعي هشاشتها وحتفظ 

 .هاللساكنة احمللية حقها يف االنتفاع من موارد
VI. :قائمة املراجع 

 1987الوسط الغابوي جببل تيشكوت: املؤهالت والدينامية احلديثة ) .)2012(عادل ولبحر حممد، أزمي حسين-
احلاجيات واملنتظرات، منشورات  -التنمية القروية ابملناطق اجلبلية :(. أشغال املنتدى الثاين للتنمية والثقافة إغزران2009

 .150-132ص. ص .مجاعة إغزران

  ،لبحر حممد، حممد رحوLebaut, S  وL,Manceau (2008).  منهجية إجناز خريطة استعماالت األرض
ابجملاالت اجلبلية وهوامشها اعتمادا على صور القمر االصطناعي سبوت األطلس املتوسط وهوامشه منوذجا، جملة كلية 
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et gestion durable des ressources naturelles (Moyen Atlas central). Thèse de doctorat en 

géographie. FLSH Dhar ELMahraz, FES, 421p et carte géosystémique en couleur à 

grande échelle (1/50000) Hors-texte. 
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du service géologique n° 258, bis, Rabat, Maroc, 447p. 

 Haut-Commissariat au Plan -RGPH (1982- 2014). 
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افية واالستشعار عن بعد في خرائطية است عماالت توظيف نظم املعلومات الجغر

 األرض وتقييم دقة تصنيفها باعتماد مصفوفة الخطأ
Using geographic information systems and remote sensing in the 

mapping of land use and assessing the accuracy of its classification by 

adopting an error matrix 

 2، يوسف عاشي1أسام كناش
Oussam Gennach1, Youssef Achi2 

 oussamgy@gmail.comجامعة سيدي حممد بن عبد هللا، املغرب، 1
   youssefachi1992@gmail.comا اعيل، املغرب، جامعة موالي 2

 1Sidi Mohamed Ben Abdellah University, oussamgy@gmail.com 
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 :ملخص
حتوالت جمالية بفعل عوامل طبيعية أبرزها توايل سنوات  عرف ينتمي حوض زكان إىل األطلس املتوسط األوسط، وقد

منط استغالل اإلنسان لألراضي، ولرصد تطور استعماالت األراضي سنعتمد على توظيف نظم اجلفاف وعوامل بشرية تتمثل يف 
، ومتت هذه العملية من 2019و 1984املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف إجناز خرائطية استعماالت األرض بني سنيت 

ا عرب تقييم دقة التصنيف ابعتماد مصفوفة اخلطأ والعمل خالل استغالل بياانت املرئيات الفضائية، وتعديل النتائج احملصل عليه
( ملا توفره من وقت وجهد يف تصحيح العمل اخلرائطي املنجز، واتضح أن Gis-Cloudامليداين، حيث استعننا بتطبيقات ذكية )

ت الغابوية لتلبية حاجياهتا مساحة األراضي الزراعية تضاعفت على حساب اجملاالت الرعوية، مما دفع ابلساكنة إىل استغالل اجملاال
 الرعوية.

 . حوض زكان؛ مصفوفة اخلطأ ؛استعماالت األرض االستشعار عن بعد؛ نظم املعلومات اجلغرافيةالكلمات املفاتيح: 
Abstract: 

The Zeggan Basin belongs to the Middle Atlas, and it has known spatial transformations 

due to natural and human factors, represented in the succession of drought years and the pattern of 

human exploitation of land. to monitor the development of land use, we will use the GIS and 

remote sensing in the completion of the mapping of land use between the years 1984 and 2019, 

this process was carried out from Through the exploitation of the satellite visual data, and the 

amendment of the results obtained by assessing the accuracy of the classification by adopting the 

error matrix and field work, in which we used smart applications (Gis-Cloud) to save the time and 

effort in correcting the cartographic work, as it became clear that the area of agricultural land 

doubled at the expense of pastoral areas, which prompted the inhabitants to exploit forest areas to 

meet their pastoral needs. 

Keywords: GIS; remote sensing; land use; error matrix; Zeggan Basin. 
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I. مقدمة 
ينتمي حوض زكان إىل عالية حوض سد عالل الفاسي ابألطلس املتوسط اهلضيب، ويتميز هذا اجملال 

رارة. كما يتميز بتنوع تضاريسه بسيادة املناخ شبه اجلاف، حيث تقل فيه التساقطات املطرية وترتفع فيه درجة احل
وأبمهية بنيته اجليولوجية ذات اخلصوصية الكارستية اليت حتتفظ بفرشة مائية ابطنية غنية وبتنوع غطائه النبايت، وقد 
ساعدت هذه العوامل على االستقرار البشري الذي تزايد اهتمامه ابألنشطة الزراعية على حساب األنشطة الرعوية 

ط تنظيمه للمجال واستغالله لألرض، حيث تضاعفت مساحة األراضي الزراعية على حساب مما انعكس على من
 املراعي، وتزايد الضغط على اجملاالت الغابوية اليت تراجعت بفعل الرعي اجلائر وتوايل سنوات اجلفاف.

، 2019و 1984ولرصد التحوالت اجملالية اليت عرفتها استعماالت األرض هبذا احلوض بني سنيت 
سنعتمد على توظيف نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد يف معاجلة بياانت املرئيات الفضائية 

 السؤال التايل: عنمن خالل اإلجابة 
ستشعار عن بعد يف رصد التحوالت اجملالية الستعماالت كيف تساهم نظم املعلومات اجلغرافية واال

 األراضي حبوض زكان؟
سننطلق من فرضية مفادها أن تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار هلا دور أساسي يف معاجلة 

 معطيات املرئيات الفضائية اليت تساعد على رصد وتتبع التحوالت اجملالية.
 توطني حوض زكان

ان بشمال األطلس املتوسط، وحتديدا ابألطلس املتوسط اهلضيب، وحيد جغرافيا بني خطي يقع حوض زك
غراب، ويعترب أحد األحواض الفرعية ’ 06°5و ’ 37°4مشاال، وخطي طول ’ 50°33و ’ 30°33عرض 

(، وتقدر 1حلوض سد عالل الفاسي الذي يتوطن ابلعالية اجلنوبية الشرقية حلوض سبو )اخلريطة رقم 
 .² كلم  566,5حبوايل  مساحته
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 : توطني حوض زكان1خريطة رقم 

 
 2021املصدر: إجناز شخصي 

II. توظيف االستشعار عن بعد يف خرائطية استعماالت األرض 
 خرائط استعماالت األرض إجنازمنهجية  .1

جدول ) إن إبراز تطور استعماالت األرض حبوض زكان يتطلب االستعانة مبجموعة من املرئيات الفضائية
(، لعدة سنوات متتالية وامللتقطة خالل فصل اخلريف والصيف، قصد تتبع التحوالت اليت شهدهتا مساحة 1رقم 

 األراضي الزراعية واملغروسات والغطاء الغابوي، كما مت االعتماد على البياانت اليت توفرها كل من:
 ه، عيون السنان، اتزوطة(لكل من )صفرو، املنز  50000/1اخلرائط الطوبوغرافية ذات املقياس -
، والعمل امليداين لتأكد من صحة املعطيات املستخرجة من أجل احلصول على Google Earth Proصور-

 أقل هامش خطأ ممكن.
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 : املرئيات الفضائية املستعملة 1جدول رقم
 الدقة املكانية ابملرت اتريخ االلتقاط نوع املستشعر القمر الصناعي

Landsat 4-5 MSS 1984 82*79 
Landsat 7 TM+ 2004 *3030 
Sentinel 2 MSI 2019 1010* 

 /https://earthexplorer.usgs.govاملصدر: موقع 
 متت عملية تصنيف استعماالت األراضي من خالل مرحلتني أساسيتني:

 املرحلة األوىل:
بعد احلصول على املرئيات الفضائية واقتطاع منطقة الدراسة، متت عملية التحسني املكاين ملرئيات  

Landsat 7  من أجل الزايدة يف دقة الوضوح املكاين هبا اليت تتم من خالل دمج النطاق الطيفي ذو الدقة
افة إىل استخراج طبقة حتتوي على مرت، ابإلض 30مرت، مع النطاقات الطيفية ذات دقة متييز مكاين  15املكانية 

(Training sites لنوع استعماالت األرض ملختلف السنوات املعتمدة يف الدراسة، وذلك من خالل صور )
Google Earth Pro  الذي يتوفر على خاصيةHistoricale Imagery  واليت تعد أرشيفا يتوفر على

 صور ملختلف السنوات املاضية.
 التصنيف املراقباملرحلة الثانية: 

خالل هذه املرحلة جيب أن نشري إىل أن هناك العديد من طرق تصنيف ومعاجلة املرئيات الفضائية، 
ومبراجعة هذه الطرق مت الرتكيز على أكثر الطرق استعماال، وهي عملية التصنيف املراقب املعتمدة أساسا على 

ف األكثر احتمالية، نظرا لسهولة التصني Maximum Likelihood Classifierالنموذج الرايضي 
 Googleتطبيقه وحسن أدائه.ومتت هذه العملية ابالعتماد على طبقة عينات التدريب املنجزة من خالل صور 

Earth pro ( وملف عينات التدريبSignature Editor File الذي مت إجنازه من خالل املرئيات )
 ى التفسري البصري لتحديد هذه العينات.الفضائية، حيث مت االعتماد يف كلتا احلالتني عل

بغية الرفع من دقة تصنيف  بعد إجراء عملية التصنيف املراقب قمنا مبعاجلة الحقة للنتائج احملصل عليها
استعماالت األرض، وتقليل نسبة األخطاء اليت تقع أثناء هذه العملية، واليت عادة ما تنتج عن استعمال مرئيات 

( حتتوي على أكثر من Mixed Pixelsكاين متوسط، حيث تظهر خالاي خمتلطة )فضائية ذات دقة وضوح م
صنف خاصة ابملناطق اليت تتميز بوجود عناصر غري متجانسة )السكن، األراضي العارية، الغطاء النبايت ...(، وقد 

 مت القيام بعملية املعاجلة الالحقة بطريقتني:

https://earthexplorer.usgs.gov/
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 بكيفية تلقائية. (Envi 5.1)توجد ضمن برانمج  ( اليتMajorityMinorityأوال استخدام أداة )-
، Google Earth Proاثنيا ابالعتماد على معاجلة بصرية من خالل إضافة الطبقات الناجتة إىل برانمج -

والقيام بعملية تعديل وتصحيح تصنيف استعماالت األرض، لكونه يوفر دقة متييز مكاين أوضح من املرئيات 
 الفضائية.

 (Error Matrix)نيف ابعتماد مصفوفة اخلطأ تقييم دقة التص .2
 Rondomنقطة مرجعية بكيفية عشوائية ) 150تقييم دقة التصنيف حتديد حوايل  تتطلب عملية

Point Réference( وتفريغ خمتلف النتائج احملصل عليها يف مصفوفة اخلطأ ،)Error Matrix )
 االعتماد عليها بعد القيام بعملية التصحيح النهائي.( لكل طبقات استعماالت األرض اليت مت 2)اجلدول رقم 

وتتم عملية تقييم دقة التصنيف بقياس الدقة اإلمجالية واملنتج ودقة املستخدم اليت يتم حساهبا من خالل 
قسمة عدد العينات اليت صنفت بشكل صحيح على جمموع العينات املصنفة بكيفية أفقية ضمن مصفوفة اخلطأ، 

دقة املنتج من خالل قسمة جمموع العينات املصنفة بشكل صحيح على جمموع العينات  يف حني يتم حساب
 املصنفة بكيفية عمودية ضمن املصفوفة.

.2019و 2004و 1984: مصفوفة تقييم دقة تصنيف خرائط استعماالت األراضي لسنوات 2جدول رقم 

 
جود اختالف على مستوى دقة ( و 2يتضح من خالل النتائج احملصل عليها ابملصفوفة )اجلدول رقم 

تصنيف استعماالت األرض بني السنوات املعتمدة يف الدراسة، حيث تراوحت دقة املنتج ودقة املستخدم احملصل 
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، وهو ما يدل على صعوبة متثيل بعض العناصر اليت تنتشر على مساحة ٪72و  ٪45بني  1984عليها بسنة 
 1984اطورال. فدقة الوضوح املكاين املتوفرة ابملرئيات الفضائية ضيقة كاملغروسات مثال واليت قد ختتلط مع امل

 2مرت900(، مما يدل على أن أي عنصر ابملرئية تقل مساحته عن pixelلكل خلية ) 2مرت 900تقدر حبوايل 
ل (، مما ينتج عنه متثيMixed pixelخيضع لعملية االحتمال اليت ترجح العنصر األكثر متثيلية ابخللية املختلطة )

عنصر عوض عنصر أخر، وهذا ما سجلناه أثناء عملية تفريغ النتائج يف املصفوفة حيث مل تتجاوز دقة املنتج 
املستغلة اليت متتد على مساحات واسعة مقارنة  دائما ما ختتلط مع األراضي غري ، إذ٪ 50واملستخدم ابملقالع 

 ة.خاصة منها املهجور   2مرت900مبساحة املقالع اليت ال تتجاوز 
 (2019و 1984لتصنيف استعماالت األرض بني سنة ) اإلمجالية: الدقة 3جدول رقم 

، إال أن الدقة اإلمجالية عرفت ارتفاعا 2004ونفس املالحظة ابلنسبة خلريطة استعماالت األرض لسنة 
األكثر وضوحا يف حتسني دقة  Google Earthنظرا العتمادان على صور  ٪80ملموسا حيث بلغت 

 ٪83و ٪66هبا بني تصنيف بعض العناصر كاألراضي املزروعة واملغروسات، واليت تراوحت دقة املنتج واملستخدم 
. ابملقابل سجلت خريطة استعماالت األرض ٪64و ٪50اليت تراوحت بني  1984مقارنة مع خريطة سنة 

(، ويفسر هذا بدقة الوضوح املكاين اليت 3)جدول رقم  ٪90دقة إمجالية جد ممتازة قدرت ب  2019لسنة 
لكل خلية   2مرت100 تقدر حبوايل ، واليتSentinel-2تتميز هبا املرئيات الفضائية للقمر االصطناعي 

(Pixel مما قلل من عدد اخلالاي املختلطة، إضافة إىل االستفادة من الزايرات امليدانية اليت قمنا هبا من أجل ،)
، يف حني اقتصران فقط على التأويل البصري لصور 2019التأكد وتعديل تصنيف استعماالت األرض لسنة 

Google Earth  وسنة  1984دقة تصنيف خرائط استعماالت األرض لسنة من أجل الرفع من
.كما أن هذه الصور ختتلف كذلك يف وضوحها املكاين بني الصور احلديثة اجليدة والصور اليت تعود 2004

 لفرتات سابقة.
 
 
 
 

 خريطة استعماالت األرض 
 2019 2004 1984 السنوات املعتمدة

 %90 %80 %72 اإلمجاليةدقة التصيف 
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III. تطور استعماالت األراضي كاشف للتحوالت اجملالية 
 2004و 1984تطور استعماالت األرض بني سنيت  .1

الدراسة تطورا هاما على مستوى خمتلف نظم وأشكال استعماالت األرض، وهو ما يعكس عرف جمال 
طبيعة التحوالت العميقة اليت مست منط العيش ابلنسبة للمجموعات البشرية، إضافة إىل الظروف املناخية القاسية 

 اليت عرفها املغرب منذ بداية مثانينيات القرن املاضي.
 2004و 1984استعماالت األرض ابهلكتار بني سنيت : تطور مساحة 4جدول رقم 

( تزايد يف مساحة األراضي الفالحية على حساب كل 4)اجلدول رقم  يتضح من خالل هذه املعطيات
إىل ما  1984هكتار سنة  4000من األراضي املخصصة للرعي وأجزاء من اجملاالت الغابوية، حيث انتقلت من 

، هذا التطور على مستوى األراضي الفالحية ٪98، بزايدة إمجالية بلغت 2004هكتار سنة  7944يقارب 
مرتبط أساسا ابلتحوالت اليت متيزت هبا أمناط األنشطة البشرية، لكون الساكنة القروية اليت تنتمي إىل احلوض  

)امجاعة( اليت كانت  كانت تعتمد على نظام اقتصادي تقليدي يرتكز ابألساس على الرعي وفق أحكام عرفية
تشكل األساس امليكرو اجتماعي لتنظيم هذه اجملموعات البشرية يف شكل أنساق حملية، إذ كانت متارس أنشطتها 
فوق جماهلا اجلغرايف إىل حدود التدخل االستعماري، حيث سيتم اخرتاق هذه اجملاالت والسيطرة على أراضيها 

أراضي فالحية متيزت بزراعة الوردايت منذ  بتحويل املراعي الشاسعة إىلاخلصبة، اليت منحت للمعمرين الذين قاموا 
 (.1مبنخفضات العنوصر وأفوركاغ و اتكلتونت وأكوملان )الشكل رقم  1940هناية 

 سنة1984 سنة2004 )%( اإلمجاليةنسبة الزايدة 
 غابة 14509 11350 22- 

 ماطورال مفتوح 3625 2767 24-
 ماطورال متدهور _ 1806 -

 مغروسات 1240 2144 73
 أراضي زراعية ومغروسات 1593 2186 37

 أراضي زراعية 1167 3614 210
 مقلع _ 12 -

 ضاية 211 138 35-
 أراضي عارية غري مستغلة 34304 32633 5-
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 : تطور زراعة الوردايت مبنخفضات العنوصر وأكوملان واتكلتونت2خريطة رقم 

 
 .(، بتصرفBadidi B, 1995املصدر: )

على الساكنة احمللية، حيث أدت  االستقالل إبعادة توزيع األراضي املسرتجعة من املستعمرمتيزت مرحلة 
هذه العملية إىل خلق نوع من االرتباط ابألرض واالستقرار هبا، فتم بذلك االنتقال من جمتمع يرتكز على الرعي 

وبسافلة  واتكلتونت يف وسط احلوضوالتنقل إىل جمتمع يهتم أكثر ابلزراعة، خاصة مبنخفضات آيت يوسيوأكال 
هكتار سنة 1240وهذا ما انعكس كذلك على مساحة األراضي املغروسة واليت انتقلت بدورها من  .عزابة

. فحسب املديرية اإلقليمية للمياه ٪ 73بنسبة زايدة إمجالية وصلت إىل 2004هكتار سنة  2144إىل 1984
الف شجرة آى غراسة الوردايت، حيث انتقلت من بضعة (، سجلت زايدة على مستو 2006والغاابت بصفرو )

شجرة يف تسعينيات القرن املاضي. كما أن جل هذه املغروسات تنتشر  500000إىل أكثر من 1960 سنة 
ضاايت صغرية تعرضت للنضوب بفعل توايل املواسم اجلافة، مما أدى  فوق مساحات كانت تغطيها مستنقعات أو

 211وفية اليت كانت تغذيها، حيث تراجعت املساحة اإلمجالية لكل الضاايت من إىل تراجع مستوى املياه اجل
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، واخلرائط التالية تبني ٪-35بنسبة ا فاض إمجايل قدر ب  2004هكتار سنة  138، إىل 1985هكتار سنة 
 (.4و 3( اخلريطتني رقم )2004-1984تطور استعماالت األرض يف الفرتة املمتدة بني )

 1984صنيف استعماالت األرض حلوض زكان سنة : ت3خريطة رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وصور األقمار االصطناعية 1984املصدر: املرئيات الفضائية لسنة 
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 2004: تصنيف استعماالت األرض حلوض زكان سنة 4خريطة رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصور األقمار االصطناعية 2004املصدر: املرئيات الفضائية لسنة 

 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

171 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

يف الغطاء الغابوي. فحسب  تدهور ملحوظ (، يتضح جليا أن هناك4و 3من خالل )اخلريطتني رقم 
، لتتقلص إىل 1984هكتار سنة 18134( بلغت مساحة هذه اجملاالت الغابوية حويل 3املعطيات )اجلدول رقم 

حيث يالحظ بشكل واضح تراجعها ابجلزء ، ٪-12بنسبة إمجالية قاربت  2004هكتار سنة 15923قرابة 
يف حني  اجلنويب الشرقي للحوض، خاصة ابلسفوح الغربية لكل من جبل بن طاطو وجبل شرابنة وجبل مكسيس،

ماطورال  من ماطورال مغلق إىل حتولت اجملاالت املمتدة بني كدية عيشة رحو املشرفة على منخفضات اتكلتونت
 مفتوح ومتدهور.

إىل أتثره بتعاقب السنوات اجلافة اليت متيزت بشح  ر الذي عرفه الغطاء النبايت ابألساسيرجع هذا التدهو 
التساقطات املطرية منذ مثانينيات القرن املاضي، إضافة إىل عملية االجتثاث اليت عرفتها كدية أفوركاغ حيث مت 

رف على كل من منخفضات توسيع األراضي الزراعية على حساب اجملال الغابوي بسفوحها الشمالية اليت تش
 وأفوركاغ. اتكلتونت

نتيجة لتضاعف املساحات الزراعية تقلصت بشكل كبري املساحات املخصصة للرعي، مما أدى مبعظم 
 ,Jennanالساكنة إىل اللجوء للمجاالت الغابوية القريبة منهم من أجل ممارسة النشاط الرعوي، فحسب )

يت يوسي أمكال اليت ينتمي معظمها إىل مجاعة العنوصر، يف الفرتة ( انتقل عدد ريوس املاشية بدواوير ا1996
رأس، لريتفع هذا العدد حسب اإلحصاء  39000رأس إىل  14001(، من 1988و 1960املمتدة بني )

رأس حسب اإلحصاء  50000رأس، مث لينتقل إىل قرابة  39632إىل  1996الفالحي لسنة 
 .2009السوسيواقتصادي لسنة 
زايد املضطرد ألعداد املاشية وتقلص مساحة املراعي، يتضاعف الضغط املفرط على الغاابت ومع هذا الت

قطع التشكيالت النباتية خاصة منها البلوط  بفعل الرعي اجلائر وتكثيف استهالك العلف الطبيعي، مما يؤدي إىل
وابلتايل احلد من إمكانية استدامتها.   وترية جتدد الغابة، األخضر واستعماله كمادة علفية لقطعان املاشية مما يؤثر يف

كما تؤدي حركية املاشية فوق اجملاالت الغابوية اجملتثة واألراضي الزراعية يف فصل الصيف إىل تفتيت وتفكيك 
األتربة الضعيفة اليت تعرضت لفرتة تشميس طويلة أثرت يف  ك بنية حبيباهتا، مما جيعلها هشة أمام الزخات 

 ل اخلريف. املطرية مع بداية فص
ملستغلة أو العارية تراجعا يف مساحتها، حيث   وأمام هذا التدهور املستمر سجلت مساحة األراضي غريا

ملساحات  ، مما يفسر تراجعا2004هكتار سنة  32633إىل  هكتار لتتقلص 34304كانت تغطي حوايل 
  لفائدة مساحة األراضي الفالحية. الغابوية
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 2019و 2004سنيت تطور استعماالت األرض بني  .2
، ابملقارنة مع 2019هكتار سنة  112عرفت هذه الفرتة استمرار تراجع مساحة الضاايت اليت مل تتجاوز 

، كما سجلت كذلك ٪-19قدر ب  إمجايلهكتار بنسبة ا فاض  138، حيث كانت تغطي 2004سنة 
إىل  2004هكتار سنة  7944(، حيث انتقلت من 5زايدة يف مساحة األراضي الزراعية واملغروسة )اجلدول رقم 

، حيث يالحظ من خالل )اخلريطة رقم ٪35قدرت حبوايل  إمجاليةبنسبة زايدة  2019هكتار سنة  10759
فضات أزغار وعلى طول جمرى واد زكان ابلنصف الشرقي ( أن جل هذه اجملاالت الفالحية منتشرة يف منخ5

وأكوملان يف النصف الغريب للحوض. كما تظهر  للحوض، ابملقابل جندها متتد مبنخفضات العنوصر وأفوركاع
 بعاليته قرب ضاية إفراح، يف حني تنتشر ابقي هذه اجملاالت يف عزابة عند سافلة احلوض.     

 (.2019و 2004االت األرض ابهلكتار بني سنيت ): تطور مساحة استعم5جدول رقم 
 2004سنة  2019سنة  )٪( اإلمجاليةنسبة الزايدة 

 غابة 11350 12253 8 
 ماطورال مفتوح 2767 3664 32
 ماطورال متدهور 1806 1036 43-
 مغروسات 2144 3344 56
 أراضي زراعية ومغروسات 2186 3284 50
 أراضي زراعية 3614 4131 14
 مقلع 12 8 31-
 ضاية 138 112 19-
 أراضي عارية 32633 28817 12-

 .2019و 2004املصدر: خرائط استعماالت األرض لسنيت 
يفسر استمرارية اتساع جل األراضي الفالحية ابملنخفضات اليت تنتشر يف خمتلف أجزاء احلوض بتظافر 

مهمة وقريبة من السطح، تساهم يف الرفع من عدة عوامل، منها ما هو طبيعي مرتبط بتوفر فرشة مائية ابطنية 
ابر اليت تستعمل يف عملية سقي املزروعات، إذ أنشح التساقطات املطرية عوضته خزاانت املياه منسوب مياه اآل

اليت  وأكوملان اجلوفية ابحلوض، ابإلضافة إىل تدخل الدولة يف عملية استصالح األراضي خاصة مبنخفضات أزغار
 (، وتتكون ابألساس من منقوالت سفحيةBadidi, 1995ابملواد العضوية ) صبة والغنيةتتميز برتبتها اخل

 وغرينية تعود للرابعي.
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 2019: تصنيف استعماالت األرض حلوض زكان سنة 5خريطة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019والعمل امليداين  املصدر: املرئيات الفضائية وصور األقمار االصطناعية

 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

174 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

وشهدت منخفضات عزابة كذلك عدة تدخالت مهت قطاع السقي والتشجري وتوسيع املساحات 
املسقية، مما انعكس بشكل إجيايب على مساحة املغروسات، خاصة أشجار الزيتون اليت قدرت مساحتها حبوايل 

 .2019هكتار حبوض زكان سنة  365
كما عرف الغطاء النبايت خالل هذه الفرتة تطورا ملحوظا، وذلك من خالل تزايد مساحته، إذ انتقلت 

، ابملقارنة مع الفرتة املمتدة بني 2019هكتار سنة  16953إىل حدود  2004هكتار يف سنة  15923من 
 (. 1اليت متيزت بتدهوره )املبيان رقم  2004و 1984سنيت 

 (2019و 1984حة الغابوية ابهلكتار بني سنيت ): تطور املسا1مبيان رقم 

 
 .2019و1984املصدر: خرائط استعماالت األرض لسنيت 

وميكن ربط هذا التطور املسجل يف مساحة الغطاء النبايت ابلتدخالت اليت قامت هبا مصلحة املياه 
سفوح املرتفعات، والغاابت ضمن مشروع هتيئة عالية حوض سد عالل الفاسي، حيث متت عملية تشجري بعض 

م، والسفوح املشرفة على منخفض إفراح 1525خاصة السفوح املشرفة على منخفض أفوركاغ جلبل اتكورمات 
م ابجلزء الشرقي 1884م عند عالية احلوض، ابإلضافة إىل السفوح الغربية جلبل بن طاطو 2008جلبل إمشالل 

 للحوض.
حية، وحماولة إنعا  اجملاالت الغابوية عن طريق وابلرغم من التطور احلاصل يف مساحة األراضي الفال

عملية التشجري، ظلت جل األراضي غري املستغلة أو العارية هي األكثر انتشارا ابحلوض حيث تغطي حوايل 
هكتارا، نظرا النتشارها يف جماالت متضرسة ترتكز جلها وسط احلوض وبسفوح شديدة االحندار ابجلزء 28817

تسمح ابستغالهلا يف األنشطة الفالحية، حيث متتد فوق أتربة ضعيفة التطور نظرا لنشاط الشرقي منه، واليت ال 
عملية فقدان الرتبة املستمر بفعل أتثري التعرية الغشائية السائدة، والنامجة عن زخات مطرية مفاجئة مع بداية فصل 
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لسفوح ابملنخفضات، حيث تعمل عند أقدام ا اخلريف، واليت هتدد بشكل مباشر جل األراضي الفالحية املمتدة
السيول الناجتة عن التساقطات املطرية اليت تزداد قوهتا يف عملية النحت والنقل بفعل شدة االحندارات، حبيث 
تضاعف من طاقتها يف اقتالع األتربة عند وصوهلا إىل األراضي الفالحية ابملنخفضات، األمر الذي يؤدي إىل 

 من إنتاجيتها.إفقار تربة هذه اجملاالت وخيفض 
IV. اخلامتة 

يتضح من خالل هذه الدراسة الدور املهم ألدوات نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات اجملالية ملا توفره 
ويف هذا اإلطار  ح لنا توظيف نظم املعلومات  من وقت وجهد يف معاجلة البياانت اليت توفرها املرئيات الفضائية،

وتتبع تطور استعماالت  بعد بتحليل بياانت املرئيات الفضائية ومعاجلتها لرصد اجلغرافية وتقنيات االستشعار عن
لكونه يوفر دقة متييز  Google Earth Proاألرض حبوض زكان، كما مكننا االعتماد على صور برانمج 

 من حتسني الدقة املكانية لتصنيف استعماالت األرض، حيث بلغت دقة التصنيف اإلمجايل مكاين أكثر وضوحا
. واتضح من خالل هذه النتائج أن مساحة األراضي الزراعية 2019و  2004ابلنسبة خلراط   ٪ 80أكثر من 

وذلك نتيجة توفر احلوض على فرشة مائية ابطنية  2019و 2004بني سنيت  ٪ 50واملغروسة تضاعفت بنسبة 
ليها يف عملية السقي، األمر الذي ر اليت يعتمد عابمهمة وقريبة من السطح، تساهم يف الرفع من منسوب مياه اآل

 دفع ابلساكنة حنو استغالل اجملاالت الغابوية لتلبية حاجياهتا الرعوية، مما أدى إىل تدهور الغطاء النبايت.
وأمام هذا الرتاجع عرف احلوض عدة تدخالت متثلت يف هتيئة الغاابت واستصالح األراضي والقيام 

وذلك ملواكبة التحوالت اجملالية ولتحسني ظروف عيش الساكنة  روغرافيةبعمليات التشجري وهتيئة الشبكة اهليد
ألنه رهني مبدى االعتماد على مقاربة مشولية ومندجمة  يبقى حمدودا احمللية. إال أن جناح خمتلف هذه اإلجراءات

 تشرك كافة الفاعلني.
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افية واالستشعار عن بعد في رصد  جزء تدهور الاستخدام نظم املعلومات الجغر

 الجنوبي الغربي من غابة كتلة دبدو باملغرب الشرقي
The use of geographic information systems (SIG) and remote sensing 

(RS) for monitoring degradation of the southwestern part of the 

Debdou Block Forest in the Eastern Maghreb 

 مصطفى عثماين
Mustapha Atmani 

 atmani.ma@gmail.comجامعة حممد األول، املغرب، 
Mohamed 1 University, Morocco, atmani.ma@gmail.com 

 
 : ملخص

مهمة تؤدي أدوارا إيكولوجية واقتصادية واجتماعية مبختلف الربوع سواء ابجملاالت الرطبة  يتوفر املغرب على غاابت متنوعة
إراث إيكولوجيا ساهم منذ  غابة دبدو، من هذه الناحية اليت تنتمي إىل اجملال اجلاف ابملغرب الشرقي، أو الشبه اجلافة واجلافة. وتعترب

 انتج عن الريفية بطرق مباشرة وغري مباشرة، لكنها أصبحت حاليا تعرف مسلسل تدهور توفري العيش واالستقرار للساكنة القدم يف
انعكاسات هذا التدهور من خالل تطور عدة مظاهر، منها أساسا أشكال التعرية تظافر عوامل طبيعية وبشرية. وميكن مالحظة 

 والفيضاانت، وشح املوارد املائية. السيلية،
واالستشعار عن بعد إىل أن املنطقة فعال  (Arc Gis)خلصنا من خالل االعتماد على تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية 

اهلا الغابوي خالل العقود األخرية، الذي يتجلى من خالل تراجع تشكيالهتا البيتية، تعرف تدهورا كبريا ومسرتسال على مستوى جم
 وبروز مظاهر تعرية قوية مهددة لتوازانهتا البيئية.

 .غابة دبدو، التدهور، االستشعار عن بعد، نظم املعلومات اجلغرافيةالكلمات املفاتيح: 
Abstract: 

Morocco has a variety of important forests that play ecological, economic and social roles 

in various areas, whether in wet, semi-arid and arid areas. From this point of view, the Debdou 

Forest, which belongs to the arid area of the Eastern Maghreb, is an ecological legacy that has 

contributed since ancient times to providing livelihood and stability for the rural inhabitants, 

directly and indirectly, but is currently experiencing a series of deterioration resulting from a 

combination of natural and human factors. The repercussions of this deterioration can be seen 

through the development of several aspects, mainly the forms of torrent erosion, floods, and the 

scarcity of water resources. 

          By relying on the techniques of geographic information systems (GIS) and RS techniques, 

we concluded that the region is indeed experiencing a large and continuous deterioration in the 

level of its forests during recent decades, which is manifested through the decline of its home 

formations and the emergence of strong erosion phenomena that threaten its environmental 

balances. 

Keywords: Debdou forest, degradation, geographic information systems, remote sensing 

techniques. 
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 مقدمة
وبين تعد غابة كتلة دبدو من اجملاالت اإليكولوجية الفريدة ابملغرب الشرقي إىل جانب غابة أعياط 

ازانسن. هاته األمهية اليت حتظى هبا، يفسر بكوهنا تنفرد يف جمال سهويب جاف ومتسع هتيكل أطرافه وتغذي 
شرايانه اقتصاداي وبيئيا. وقد ساهم توفرها على تنوع إحيائي مهم بعضه يكون اندرا، وامتدادها على كتلة مرتفعة 

غناء بيئي داعم للحياة مبجاهلا وابجملاالت القاحلة احمليطة ذات مقومات جيولوجية وهيدرولوجية ونبيتية مهمة، يف إ
 املتمثلة يف سهل تفراطة والسهول املنخفضة ابهلضاب العليا. ،هبا

وابلنظر هلذه األمهية اليت حتظى هبا، فقد أصبحت غابة كتلة دبدو خالل العقود األخرية من القرن العشرين 
ال بيئيا، بدأ ينعكس سلبا على حميطها البيئي، من جراء تدهور مواردها وبداية القرن الواحد والعشرين، تعرف اختال

النباتية والرتابية الناجتة أساسا عن الضغط البشري املسرتسل وتواتر سنوات اجلفاف. لقد أدى هذا التدهور إىل 
 ؛ندرة املوارد املائية...تطور سريع ملختلف أشكال التعرية املائية، وأيضا الرحيية، وإزالة الرتبة، وتدهور املراعي، و 

وهي مظاهر تعرب عن التصحر املستشعرة ابلوسط البيئي لكتلة دبدو، اليت مل تكن طاغية حبدة إىل عهد قريب، بل 
ومن هنا يتمحور  اليت توفرها. الطبيعية املؤهالت شجع غياهبا السكان منذ القدمي على االستقرار واالستفادة من

م املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف ضبط وتقييم حدود ودرجات موضوع هذا املقال حول دور نظ
لدبدو برمتها وتوزيع مظاهره اجملالية،  كنموذج عن الكتلة الغابوية تدهور اجلزء اجلنويب الغريب لغابة كتلة دبدو

 وآليات متثيلها الكرطوغرايف، مث معرفة األسباب الكامنة وراء هذا االختالل.  
 واملنهجية اإلشكالية  .1

يف امليادين البيئية واالقتصادية واالجتماعية على املستوى  اليت متتاز هبا غابة كتلة دبدو إن األمهية القصوى
واجملال، وآفاق  اإلنسانهذا التدهور على  احمللي واجلهوي، جعلتنا  وض مقاربة إشكالية تدهورها، وانعكاسات

العوامل املسؤولة عنه، توظيف نظم  وتوزيعه اجملايل، مث مظاهر تدهورها وقد تطلب رصد التنمية اجملالية املستدمية.
ضرورية للتمثيل الكرطوغرايف يف عمليات التقييم والتتبع  املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد كتقنيات

ن الكتلة الذي والتخطيط. ويف هذا اإلطار اعتمدان يف إجناز خرائط تطور اجملال الغابوي للجزء اجلنويب الغريب م
-1976سنة )ما بني  34أخذانه منوذجا، على صور القمر االصطناعي الندسات لشهر يناير لفرتة تناهز 

ام ي(، وذلك لقلة وغياب التغطية ابلصور الفضائية للمنطقة خالل شهور الصيف أو اخلريف من أجل الق2010
 جيال القمر االصطناعي الندسات. طبيعة الصور املستعملة حسب أ 1ابملقارنة، ويوضح اجلدول رقم 
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 : طبيعة الصور اجلوية املستعملة حسب أجيال القمر االصطناعي الندسات1جدول رقم 
نسبة غطاء 
 الدقة )مرت( اتريخ االلتقاط السحب

 (/Pathاملسار )
 السنة القمر املتحسس (ROWالصف )

0 
22-01-
1976 60 

Path : 214 /Row 
: 36 MSS  1976 2الندسات 

0 
16-03-
1988 30 

Path : 199   / Row 
: 36 TM 1988  4 الندسات 

1 
16-01-
2010 30 

Path : 199  / Row 
: 36 TM 2010  5الندسات 

املصدر: استغالل شخصي ملعطيات موقع املسح اجليولوجي األمريكي: 
https://earthexplorer.usgs.gov/ 

يف رصد دينامية التعرية كمظهر انتج  2010و 1950كما مت االعتماد أيضا على الصور اجلوية لسنيت 
. كما مت Arc Gisعن تدهور السفوح الغابوية، اليت متت معاجلتها ابستخدام برانمج نظم املعلومات اجلغرافية 

ات )اعتماد املؤشر االحنرايف للهطول االعتماد يف دراسة اجلفاف والتغريات املناخية على تتبع متغريي التساقط
SPI (MCKEE et al, 1993) (( 1997-1933على فرتة زمنية طويلة مشلت حمطيت العني الكبرية )

( لتحديد الفرتات الرطبة واجلافة، وكذا النزعة العامة لتطورمها، ابإلضافة إىل االستمارة 2004-19772ودبدو )
 امليدانية.

 ئصها اإليكولوجيةتوطني غابة كتلة دبدو وخصا .2
تقع غابة دبدو ابملغرب الشرقي وتغطي سلسلة مرتفعات دبدو على الضفة اليمىن لواد ملوية، وحيدها من 
الشمال الغريب والغرب حوض جرسيف )سهل تفراطة( وهضاب الركام، ومن الشمال الشرقي واد زا الذي يشكل 

 لسلسلة اهلورست )كتلة املقام(، ومن الشرق واجلنوب ابهلضاب العليا املغربية. غربيةحدودا 
اتبعة إلقليم اتوريرت وتضم مجاعة ثالث منها من الناحية اإلدارية تتقاسم غابة دبدو، أربع مجاعات ترابية، 

اعة أوالد سيدي علي بلقاسم اليت تغطي أغلب جمال غابة دبدو، ومجاعة سيدي حلسن، ومجاعة العاطف، ومج
 (.1احممد، مث مجاعة املعريجية التابعة إلقليم جرسيف )شكل 
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 توطني منطقة غابة كتلة دبدو: 1شكل 

 
تشكل منظومات بيئية توزع بني تشكيالت غابوية وشبه  نبيتية،تتشكل غابة دبدو من عدة جمموعات 

غابوية متثل أشجار البلوط األخضر والعرعار النوعني الرئيسيني للغابة احلراجية، ابإلضافة إىل الصنوبر احلليب املنتشر 
 ,.Quezel et al)على مساحة حمدودة )غابة اللة ميمونة(، والناتج عن تراجع التشكيالت السالفة الذكر 

1992)،(khatabi, 1995) مث البلوط القرمزي، والزيتون الربي، والبطم األطلسي، والعرعار الكادي .
وأشجار من البلوط الفليين اليت تشكل بقااي قليلة جدا شاهدة على  مبجموعات خمتلطة ضمن تشكيالت العرعار،

ء وإكليل اجلبل والشيح على مساحات فرتة بيومناخية رطبة سابقة ابملنطقة. هذا ابإلضافة إىل ماطورال من احللفا
 (.2املذكورة )شكل  واسعة انجتة عن انفتاح وتراجع اجملموعات الغابوية وشبه الغابوية
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 : توزيع التشكيالت النباتية ابجلزء اجلنويب الغريب لغابة كتلة دبدو2شكل 

 
 + GogleErth( 2014+ عمل شخصي )املعاية امليدانية  2014املصدر: املياه والغاابت بوجدة 

 دينامية اجملال الغابوي للجزء اجلنويب الغريب لكتلة دبدو .3
شهدت غابة كتلة دبدو عموما واجلزء اجلنويب الغريب منها خصوصا خالل السنوات األخرية، دينامية 
سريعة برزت مالحمها من خالل انفراج وتراجع تغطيتها النباتية سواء ابلقمم املرتفعة أو على السفوح املنحدرة. أدى 

ا واليت أصبحت هتدد أيضا جماالت السافلة هذا الوضع إىل تطور أشكال التعرية السيلية مبجاالت الغابة نفسه
 سواء من خالل إزالة الرتبة وتدهور األراضي الزراعية أو عن طريق الفيضاانت وعدم استقرار السفوح. 

 تطور نسبة التغطية النباتية وتباينها حسب السنوات .1.3
االصطناعي الندسات للجزء من خالل اعتمادان على نظم املعلومات اجلغرافية وعلى استثمار صور القمر 

قصد دراسة وحتديد ( 3شكل رقم ) 2010و 1988و 1976اجلنويب الغريب لغابة كتلة دبدو لسنوات 
خصائص كل سنة ومقارنتها ابلسنوات الالحقة، تبني أن اجملال الغابوي ابملنطقة عرف تطورا سلبيا وإجيابيا حسب 

 الظروف.
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 2010و 1988و 1976ابجلزء اجلنويب الغريب لكتلة دبدو خالل : تطور الغطاء النبايت 3شكل  

  2010و 1988و 1976املصدر: إعداد شخصي اعتمادا على مرئيات القمر االصطناعي الندسات 
سنة  %19,9إىل  1976سنة  %34,7تراجع نسبة الغطاء الغابوي الكثيف من أظهرت النتائج 

 %56,1ابل تزايدت نسبة الغطاء النبايت الضعيف من . ابملق%58,9تطور إىل  2010، لكنه خالل 1988
أما اجملاالت اليت ينعدم فيها . 2010سنة  %39,7مث تراجعت إىل  1988سنة  %64,7إىل  1976سنة 

املبيان أو الشكل كما هو مبني يف   2010سنة  %1,3الغطاء النبايت فقد استمرت نسبته يف الرتاجع إىل حدود 
 .4رقم 

 2010و 1988و 1976التغطية النباتية ابملنطقة خالل سنوات تطور نسبة : 4شكل 

 
 Arc Gisاملصدر: نتائج معاجلة صور القمر االصطناعي الندسات ب 
، نتيجة اجلفاف وقلة 1988تفسر هذه األرقام، مدى التدهور الكبري الذي عرفته الغابة خالل سنة 

مم واحملطات 194ابحملطات اجلبلية )دبدو، العني الكبرية( السنوية التساقطات، حيث بلغ متوسط التساقطات 
، ابإلضافة إىل الضغط البشري 1976مم على التوايل سنة 135,6مم و516,6مم مقابل 166املنخفضة 

نسبة التغطية النباتية بالمنطقة حسب سنوات 1976 و1988 و2010
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جلأت إىل والذي واكبه ارتفاع يف حجم األسر اليت  ،املتزايد تبعا للزمن الناتج عن االنفجار الدميوغرايف الكبري
حساب اجملال الغابوي. الشيء الذي ساهم يف حتول الغابة إىل ماطورال أو غطاء نبايت ضعيف مث إىل التوسع على 

، فإن ذلك ال يعين أن مسلسل التدهور قد توقف، 2010. أما فيما خيص تزايد نسبة كثافة الغابة خالل انعدامه
( وعودة حيوية الغطاء 2010مم ابحملطات اجلبلية سنة  501بل قد يعزى إىل توايل الفرتات الرطبة من جهة )

النبايت ابجملاالت املرتفعة الوعرة البعيدة واحملمية من هجمات القطعان يف تزامن مع حتسن املستوى املعيشي للسكان 
تعرضت للقطع من طرف إدارة املياه  اليتابجملاالت  "لتخليف"اوالتخفيف من عدد القطعان، فضال عن منو 

اابت خالل الثمانينيات من القرن املاضي املتسمة ابجلفاف، وتشجري بعض السفوح بصنوبر حلب أو يف إطار والغ
حمميات للصيد كما هو الشأن مبحمية الصيد "الراعف ارشيدة"، وماعدا ذلك تبقى السفوح، وخاصة أبقدام 

 عرضة للتدهور الذي يتجلى من خالل تنشيط مظاهر التعرية السيلية. ،اجلبال
 .  تطور التعرية السيلية ابألراضي والسفوح الغابوية2.3

إن حماولة رصد وتتبع تطور أشكال التعرية السيلية الناجتة عن تدهور وتراجع اجملال الغابوي ابجلزء اجلنويب  
الغريب لكتلة دبدو عموما وحبوض بين ريس خصوصا عرب الزمن، وربطها ابلعوامل املسؤولة، دفعنا إىل اعتمادا 

قارنة الصور اجلوية املتعاقبة زمنيا عرب فرتات متباعدة. وقد مكن هذا العمل من إبراز التغريات اجملالية احلاصلة مثال م
 مبجال سفوح حوض بين ريس الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من الكتلة الغابوية. 2010و 1950ما بني 

ال التعرية اعتمادا على نظم (، وإجناز خرائط ألشك2010و 1950اتضح من مقارنة الصور اجلوية )
، حيث السفوح كانت مستقرة. 1950املعلومات اجلغرافية، أن التعرية السيلية، كانت ابهتة وضعيفة خالل سنة 

 112وبطول  %84لكن الظاهرة عرفت تطورا الفتا بعد ذلك بستني سنة، تطور على إثرها السيل املركز بنسبة 
 109وبطول  %98مرت/سنة. أما التخديد فقد تطور بنسبة 221مبجموع مساحة احلوض، أي مبعدل  ²مرت/كلم
مرت/سنة. بينما تزايدت مساحة االنسياخات املتطورة مبجموع  215مبجموع احلوض، أي مبعدل  ²مرت/كلم

 (.6و 5هكتار )شكل 3,2مساحة حوايل 
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 1950ة السيلية حبوض بين ريس خالل : حالة أشكال التعري5شكل 

 
 1950املصدر: الصور اجلوية لسنة 

 2010: تطور أشكال التعرية السيلية حبوض بين ريس خالل 6شكل 

 
 2010املصدر: الصور اجلوية لسنة 
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 العوامل املسؤولة يف تدهور اجملال الغابوي ابجلزء اجلنويب الغريب من كتلة دبدو .4
واالقتصادي واالجتماعي اليت تلعبه الغابة عموما، وغابة كتلة دبدو خصوصا، فإهنا ابلنظر إىل الدور البيئي 

أصبحت تتعرض لضغط مسرتسل يساهم يف تسريع وثرية تدهور تشكيالهتا احلراجية وشبه احلراجية والسهوبية 
 أيضا، انجتة عن تداخل عدة عوامل طبيعية وأخرى بشرية حا ة.

 تمثلة يف ضعف التساقطات وتعاقب سنوات اجلفاف العوامل الطبيعية املساعدة امل .1.4
منذ مثانينيات القرن املاضي، ارتفاعا يف درجات احلرارة  ،عرف املغرب الشرقي عموما وكتلة دبدو خصوصا

أصبحت متفاقمة وحتمية يف املناطق اجلافة وشبه  ،ونقصا يف كميات التساقطات مع تذبذابت زمنية غري منتظمة
ىل عوامل جغرافية متمثلة يف موقع املنطقة بني السالسل اجلبلية املنتصبة من جهيت الشمال اجلافة. ويعود ذلك إ

والغرب، اليت تقف حاجزا أمام توغل الكتل اهلوائية احمليطية الرطبة حنو الداخل واليت ميكن أن تقتصر بعد تالشيها 
لذي مير على حوض جرسيف ويتكاثف على القمم العليا من الكتلة نتيجة التصاعد االضطراري للهواء اجلاف ا

أن انفتاح املنطقة على الصحراء من جهة اجلنوب، جيعلها تكتسحها الكتل اهلوائية  ااالرتفاع. كممن جديد مع 
احلارة واجلافة، ويزيد هذا الوضع سوءا عندما تعرف اجلهات األخرى الرطبة من املغرب )الشمالية والغربية( جفافا 

 .انجتا عن استقرار اجلو
اتضح من خالل التغايرية البيسنوية للتساقطات ابملنطقة أهنا تعرف ضعفا ونزعة حنو اجلفاف املتواتر، وهو 

ملم  500ما من شأنه أن يعرقل النمو الطبيعي لإلنبات وارتفاع املردودية. فالتساقطات ال يتجاوز معدهلا السنوي 
ه اجلافة، ابإلضافة إىل تراجع معدالهتا ابتداء من هناية ملم ابلسفوح اجلافة وشب 400ابلقمم العليا شبه الرطبة و

( %33( ابجملاالت املرتفعة )حمطة العني الكبرية(، والثلث )%45سبعينيات القرن املاضي حبوايل النصف )
ابجملاالت األقل ارتفاعا )حمطة دبدو(. الشيء الذي سينعكس سلبا على النظم اإليكولوجية للموارد الغابوية 

. وتبني األشكال التالية بوضوح هذه التغريات السنوية للتساقطات على مستوى حمطيت العني الكبرية ابملنطقة
 ودبدو بكتلة دبدو. 
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(1997-1931ة ): االحنراف عن املتوسط السنوي للتساقطات مبحطة العني الكبرية ابلكتلة اجلبلية الغابوي7شكل   

 
(2013-1972للتساقطات مبحطة دبدو بقدم الكتلة اجلبلية الغابوية ): االحنراف عن املتوسط السنوي 8شكل   

 
 العوامل البشرية احلامسة يف تدهور وتراجع اجملال الغابوي ابملنطقة .2.4

شكلت العوامل البشرية الفعل احلاسم يف تدهور اجملال الغابوي للمنطقة وضعف جتدده الطبيعي بتزامن مع 
تعدد أشكال ايف أبمناطه االستغاللية املتحولة إحدى أهم هذه العوامل؛ ذلك أن اجلفاف. ويشكل الضغط الدميوغر 

 االستغالل، أدى إىل تراجع كمي ونوعي كبري للغطاء النبايت من خالل ما يلي:
يعترب الرعي أحد أهم العوامل البشرية املفسرة حلدة تراجع اجملال الغابوي ابملنطقة، خاصة إذا الرعي اجلائر:  -أ

يشكل أساس األنشطة األصلية إىل جانب الزراعة اليت ميارسها السكان داخل اجملال الغابوي  علمنا أنه
من جمموع األنشطة املمارسة ابملنطقة، ابإلضافة إىل قطع األشجار واألغصان  %90ومبحيطه بنسبة تصل إىل 

شجعة على صيانتها املوجهة كعلف للماشية وكذا االحتطاب؛ يف حني تنعدم األنشطة املثمنة للغابة وامل
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واحملافظة عليها كاألنشطة السياحية والرتفيهية.  فغابة كتلة دبدو ال زالت تشكل جماال حيواي للرعي سواء من 
الرحل الذين يفدون إليها وينزعون إىل  وإنصافطرف سكان اجلماعات املستقرين بداخلها وحوهلا أو الرحل 

نة. وهو ما سيزيد من تدهور منظومتها البيئية وأبمهيتها االستقرار هبا يف أوقات انعدام الكأل من الس
 (.10و 9اإليكولوجية. )شكل 

 : مصادر تغذية املواشي خالل شهور السنة جبماعيت سيدي اعلي بلقاسم واملعريجية9شكل 

 
 2009-2008املصدر: البحث امليداين 

 وأوالد أحممد: مصادر تغذية املواشي خالل شهور السنة جبماعيت العاطف 10شكل 

 2009-2008املصدر: البحث امليداين 
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يتضح من الشكلني أعاله، مدى أمهية نسبة مسامهة اجملاالت الرعوية الغابوية ابملنطقة يف تغذية املواشي 
احممد اللتان تعتمدان يف اقتصادها األول على تربية املاشية  وأوالدابجلماعات الرتابية، وخاصة جبماعيت العاطف 

أنه نتيجة  ادبدو. كمألف رأس من الغنم واملاعز والذي يرعى أغلبه ابجملال الغابوي لكتلة  138املقدر ب 
للجفاف املتعاقب سيزداد الضغط الكبري على الغابة، خاصة يف ظل عدم احرتام القوانني املعمول هبا يف هذا 

 ال. اجمل
 االستعمال املنزيل املتعدد لألخشاب -ب

سامهت غابة كتلة دبدو عرب الزمن يف توفري منافع اقتصادية هامة، تتجلى يف حطب الوقود، والفحم 
اخلشيب، وخشب البناء، ابإَلضافة إىل استعماالت أخرى )أدوات احلرث والدرس...(، فضال عن الكأل للماشية. 

الزراعة البورية، أحد أسس االستعماالت البشرية املؤثرة يف تدهور اجملال الغابوي  ويعترب االجتثاث أيضا لصاحل
 ابملنطقة واملهدد لدميومتها.

عرف استهالك حطب التدفئة من طرف السكان املستغلني لغابة كتلة دبدو ارتفاعا مهما خالل هناية 
خالل الفصل  %40طن/لألسرة/ سنة، منها  3,9مثانينيات القرن املاضي وبداية القرن احلايل. فقد سجل حوايل 

السكان . ويبني الشكل اآليت مقادير استهالك خشب التدفئة والطهي من طرف 1993و 1986البارد ما بني 
 خالل نفس الفرتة السابقة.

 : نسبة ومتوسط االستهالك السنوي حلطب الوقود جبماعات املنطقة11شكل 

 
Direction Régionale des Eaux et Forêts de l’Oriental 1994 
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مرات جلب  4/الشهر حوايل كلغ  600)قنطار  6حاليا ا فض الطلب على احلطب، حيث تقلص من 
كلغ( /الشهر   160قنطار ) 2، إىل 20احلطب يف الشهر لألسرة الواحدة( خالل هناية العقد األخري من القرن 

)استمارة ميدانية(، نتيجة فتح مسالك قروية  21قرن مرتني يف الشهر لألسرة( عند بداية العقد الثاين من ال)
ذلك مل مينع األسر من الضغط  ورغمابلطاقات الشمسية، الرحل وتزويد الساكنة املستقرة بشبكة الكهرابء وبعض 

 على الغابة لتلبية احلاجيات امللحة املتولدة عن التعايش والتكيف مع التحوالت والظروف الصعبة.
 الزراعة البوريةاالجتثاث لصاحل  -ج

أدى استقرار السكان جبوار الغابة وتزايد أعدادهم، إىل توسيع الزراعة البورية على حساب املراعي الغابوية، 
للمجاالت اهلامشية واجملاورة لألراضي املستغلة  واسعةفكان من الضروري قيام األسر املستقرة بعمليات اجتثاث 

هذه العملية اسُتعمل يف ضماان للبقاء واستمرارية العيش. وقد  ،لتوسيع زراعة الشعري األساسية يف علف املاشية
احلرق والقطع القتطاع أجزاء أرضية من الغابة وضمان أحزمة واقية لألراضي الزراعية األصلية من أجل صد 

ن املواشي عليها انطالقا من الغابة، وأيضا خوفا من التوسع والغزو للمالكني واملستغلني اجملاورين، هجومات قطعا
حيث كان التنافس والتسابق احملموم بني الفالحني اجملاورين من أجل الضفر بقطع أرضية قريبة من أراضيهم 

 ها أو احمليطة. عة ابألراضي داخلاألصلية لالستغالل املزدوج يف الرعي ابلغابة والزرا
 وهوامشها لفائدة الزراعة البعليةكتلة دبدو   : اجتثاث البلوط األخضر والعرعار واحللفاء داخل غابة2و 1 لصوراتنا
 

 
 
 
 
 
 

 2014املصدر: تصوير شخصي 
هذا االستغالل غري العقالين، على الرغم من تشديد إجراءات املراقبة والزجر يف حق املخالفني لالستعمال 

، وتشديد )بعشرة أضعاف( اليت جاء هبا تعديل 1917أكتوبر  10القانوين للغابة كالظهري املؤرخ بتاريخ 
س بشكل مستمر، بسبب الفراغ املستمر ، فإن الرعي اجلائر والقطع السيء واالجتثاث للغابة ال يزال ميار 1991
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لبعض املراكز الغابوية من حراسها، وعدم إشراك السكان يف برامج اإلعداد املعدة للمجال الغابوي وحتسيسهم 
 البيئي خبطورة تدهورها.

 اهلشاشة االجتماعية وآاثرها على تدهور اجملال الغابوي بكتلة دبدو -د
من الطبيعي أن يتخذ ضعف املداخيل اليومية لدى الساكنة احمللية يف ظل التحوالت احلديثة واالنفتاح 
على اقتصاد السوق، وما تفرضه من تلبية آنية للحاجيات املتزايدة ابستمرار، توجها سلبيا حنو الضغط على املوارد 

أي تنمية مستدامة ابجملال اجلاف للمنطقة. فاالقتصاد احمللية، ومن ضمنها املوارد الغابوية اليت تعترب أساس حتقيق 
احمللي يعتمد على فالحة معيشية ذات مردودية ضعيفة ال تسهم يف حتقيق االكتفاء الذايت ومواكبة التحوالت 
اجلارية. الشيء الذي جيعل الضغط على اجملال الغابوي أمرا حمتوما بدافع من اخلصاص ورغبة يف حتسني مستوى 

 تكيف مع اجملال. العيش وال
 أوللمدرسة،  بسبب عدم ولوجهم تربز اهلشاشة أيضا من خالل ارتفاع نسبة األمية لدى الذكور واإلانث

 %59,03جبماعيت العاطف واوالد احممد( و) %79,1و %56,4بسبب اهلدر املدرسي )
الفالحية اليت تساهم جبماعيت سيدي علي بلقاسم واملعريجية(، وأيضا ضعف أو انعدام األنشطة غري %60,08و

النسيب للضغط على املوارد الطبيعية اهلشة، ابإلضافة إىل عدم إدماج املرأة القروية يف مشاريع مذرة  يف التقليص
(.كل هذه العوامل اليت سبق ذكرها تساهم يف توفري الظروف املالئمة الختالل التوازن 12للدخل... )شكل 

الوسط البيئي ككل الذي على لطبيعية عموما، مما سينعكس هذا االختالل ابجملاالت الغابوية خصوصا، واملوارد ا
 يضم العالية والسافلة.

 2009: توزيع نسب املهن املزاولة ابملنطقة خالل 12شكل 

 
 2009املصدر: البحث امليداين 
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 خامتة: 
بواسطة تقنيات نظم يبدو من خالل تشخيص ورصد دينامية وتدهور اجلزء اجلنويب الغريب لغابة كتلة دبدو 

املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد سواء من خالل تراجع كثافة التغطية النباتية أو املخاطر املتولدة عن 
تدهورها كظواهر تطور أشكال التعرية السيلية والفيضان مثال، أن هذا العمل يشكل فعال أداة أساسية يف مقاربة 

طقة والعوامل املسؤولة عنها اليت يتداخل فيها ما هو طبيعي كضعف وعدم االختالالت البيئية اليت طبعت املن
انتظام التساقطات واجلفاف وما هو بشري حاسم من خالل الضغط واالستغالل غري العقالين واهلشاشة 

 االجتماعية.
ملشاريع  وتتوخى هذه احلصيلة توجيه عمليات الرتميم واإلصالح والوقاية، من أجل اإلعداد اجليد واملستدمي

 التهيئة والتنمية، ومن أجل محاية املوارد الرعوية واحلراجية من التدهور والتلف.
 الئحة املراجع

: مالمح من البيئة اجلغرافية ملنطقة دبدو. ندوة املغرب الشرقي بني املاضي واحلاضر؛ كلية 1986عبد الرمحان احلرادجي،  -
 .33-29وجدة. ص. اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد األول، 

: اهلوامش الشمالية الغربية من اهلضاب العليا الشرقية املغربية. التحوالت السسيوجمالية مبنطقة 1996عبد العايل البيض،  -
 ص. 341الرشيدة ــ بين ريس، آلياهتا ومظاهرها. 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   ،5قحولة املغرب الشرقي جنوب وجدة، جملة جغرافية املغرب، عدد  :1979عبد هللا العوينة،  -
 ابلرابط.

حبث لنيل  -حوض بين ريس-الدينامية احلالية للسطح ومظاهر التدهور بسهل تفراطة وعاليته  :2015عثماين مصطفى  -
 ص. 350شهادة الدكتوراه يف اجلغرافيا. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. الرابط. 

: كتلة بوخوايل وسهل العيون )املغرب الشرقي(، الدينامية احلالية للسطح بني اهلشاشة الطبيعية والضغط 1997امليلود شاكر،  -
 أكدال، الرابط. -الدولة، جامعة حممد اخلامس هدكتوراالبشري، أي آفاق وأي اسرتاتيجيا. أطروحة 

ورة التصحر )منوذج كتلة بوخوايل وهوامشها : املغرب الشمايل الشرقي، دينامية املوارد الطبيعية وخط2010امليلود شاكر،  -
  .60ابلرابط، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم  اإلنسانيةالسهوبية(. منشورات كلية اآلداب والعلوم 
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افية في رصد الدينامية املجالية للتربة بحوض  واد إسلي دور نظم املعلومات الجغر

 )شمال شرق املغرب(
The role of geographic information systems in monitoring the spatial 

dynamics of the soil in the Oued Isly basin (north-eastern Morocco) 

 أمحد أمغار 
Ahmed AMGHAR 

 hamadaguni@gmail.com جامعة حممد األول، املغرب،
Mohamed 1 University, Morocco, hamadaguni@gmail.com 

 
 :ملخص

مالمـح املشـهد اجلغــرايف ترتـب عـن الديناميـة السـطح جملموعـة مـن اجملـاالت املغربيـة اخــتالالت بيئيـة وجماليـة عديـدة غـريت مـن 
هبــا، وترجــع أســباب هــذا التحــول إىل عوامــل طبيعيــة )املنــاخ، طبيعــة التضــاريس والغطــاء النبــايت( وأخــرى بشــرية )تطــور وســائل اإلنتــاج، 

ب، وتغري أمناط االستغالل، وتزايد الضغط على املوارد الطبيعية(، ونفس اإلشكال يعاين منه حوض واد إسـلي ابلشـمال الشـرقي للمغـر 
 .الشيء الذي يستدعي دراسة مورفودينامية هلذا اجملال للوقوف على قيمة التدهور الذي تعرفه هذه املنطقة

وقــد مت الرتكيــز يف هــذه الدراســة علــى ديناميــة تــدهور الرتبــة، ابالعتمــاد علــى نظــم املعلومــات اجلغرافيــة الــيت ســاعدتنا يف إجنــاز 
، وقــد تبــني مــن RUSLEالرتبــة، مــن خــالل توظيــف املعادلــة العامليــة لتكمــيم الرتبــة جمموعــة مــن اخلــرائط بغيــة رصــد وتقيــيم تــدهور 

خــالل النتــائج أن مســاحة األراضــي املعرضــة لالجنــراف حتــتكم لعوامــل أساســية وهــي: الطبوغرافيــة، وقابليــة الرتبــة للتعريــة، وقيمــة الغطــاء 
 حلد من قيمة اجنراف الرتبة.النبايت... كما أظهرت املعادلة دور العامل البشري يف الرفع أو ا

 تدهور الرتبة؛ التعرية؛ نظم املعلومات اجلغرافية؛ واد إسلي.الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

The spatial dynamism of a set of Moroccan fields has led to numerous environmental and 

spatial imbalance which have changed the characteristics of the geographical landscape, The 

reasons for this change are due to the development of means of production, changing modes of 

exploitation, and increasing pressure on natural resources. The same problem affects the Oued Isly 

basin in the northeast of Morocco, which calls for a morphodynamic study of this area. 

this study focused on the dynamics of land degradation, drawing on geographic information 

systems that helped us create a set of maps to track and assess land degradation. Using the Revised 

Universal Soil Loss Equation (RUSLE), and it was shown by the results that the area of land 

exposed to erosion governed by fundamental factors: topography, sensitivity to soil erosion, and 

the amount of plant cover ... The equation also showed the role of the human factor in raising or 

limiting the degree of soil erosion. 

Keywords:  soil degradation - erosion – geographic information systems - Oued Isly. 

mailto:hamadaguni@gmail.com
mailto:hamadaguni@gmail.com
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I. :مقدمة 
أضحت ظاهرة تدهور املوارد الطبيعية من أهم املواضيع اليت تتناوهلا الدراسات اجلغرافية الطبيعية، 

ابلتوازانت البيئية وإحداث اضطراابت يف  اإلخاللابعتبارها هتدد األمن الغذائي وسالمتهم، وذلك عن طريق 
امليكانزمات القائمة ابجملال، ومن بني أهم ظواهر التدهور املهددة للمجاالت ابلشمال الشرقي للمغرب جند تعرية 
الرتبة اليت تتميز بعدم التماسك واهلشاشة )عدم التماسك بفعل العوامل املناخية السائدة ونوع الرتابت(، وكذا 

 لذي يكون لإلنسان دور مهم فيه من خالل االستغالل غري املعقلن هلذا املورد احليوي(.التهشيش )ا
وتعترب املعادلة العاملية لفقدان الرتبة من بني أهم الطرق الفعالة يف حتديد اجملاالت األكثر حدة من 

رتبة املفقودة سنواي حيث التعرية ابجملال، وتطبيقنا هلا على حوض واد إسلي، أفرز على كمية مهمة جدا من ال
 طن يف اهلكتار الواحد سنواي. 154جتاوزت يف بعض مناطق احلوض 

 إشكالية الدراسة  .1
تتسم البنيات السطحية الطبيعية للمغرب الشرقي ابهلشاشة، نظرا لشدة جتزيئ التضاريس الذي نتج عنه 

تظام التساقطات املطرية وشدة سفوح ذات احندارات قوية تطل على املنخفضات، ابإلضافة إىل اجلفاف وعدم ان
(. زايدة على ذلك جند 27، 1986التبخر، نتج عنها ظروف إحيائية صعبة ونشاط نبايت عسري )لعوينة ع، 

دينامية بشرية تضغط بقوة على هذه اجملاالت مما يرفع من حدة التعرية هبا، الشيء الذي يستدعي اإلحاطة 
 ابلتسايالت التالية:

 فقودة ابجملال املدروس؟ما هي قيمة الرتبة امل -
إىل أي حد ميكن استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف تقييم تدهور الرتبة من خالل حالة حوض  -

 واد إسلي؟
 تقدمي جمال الدراسة .2

 يقع اجملال املدروس يف مشال شرق املغرب، حيده من الشمال البحر األبيض املتوسط، ومن الشرق
 ور، وجرسيف، وبوملان، ومن اجلنوب إقليم فجيج.اجلزائر، ومن الغرب أقاليم الناظ
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 : حتديد اجملال املدروس1خريطة رقم 

 
 50000/1+ اخلرائط الطبوغرافية للمنطقة  2015املصدر: التقسيم اإلداري لسنة 

املغرب على أما ابلنسبة حلوض واد إسلي فهو خيرتق معظم سلسلة جبال جرادة، يف أقصى مشال شرق 
، وهو يتميز بتباين تضاريسي واضح بني سهل ²كلم  1391.7احلدود املغربية اجلزائرية، ميتد على مساحة تقدر بـ 

 أجناد ومرتفعات مهمة سلسلة جبال جرادة...
 منهجية الدراسة  .3

ية تؤثر التعرية بشكل كبري يف تطور السطح حبوض واد إسلي، لذلك مت االعتماد على املعادلة العامل
(، نظرا للرتكيبات الطبيعية )جفاف، وتربة متدهورة، Wischmeier,1965لفقدان الرتبة اليت جاء هبا )

وتعتمد املعادلة  وغطاء نبايت ضعيف...( والبشرية )استغالل مكثف واستغالل غري معقلن...( املميزة للمنطقة،
، والرتبة والصخور، واالحندار، والغطاء النبايت، العاملية لفقدان الرتبة على عناصر طبيعية أساسية وهي: التساقطات

وأخريا قيمة عمليات التهيئة ابجملال املدروس، مكونة بذلك املعادلة على الشكل التايل 
((Wischmeier,1978, P4: 

A = R . K . LS . C .P 
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Aمقدار الرتبة املفقودة يف السنة ابلطن يف اهلكتار؛ : 
Rعامل عنف التساقطات؛ : 
K قابلية الرتبة للتعرية؛: عامل 

LSالعامل الطبوغرايف يعتمد على االحندار وطول االحندار؛ : 
 Cعامل محاية الرتبة عن طريق الغطاء النبايت؛ : 

Pعامل اإلجراءات والتدابري للحد من اجنراف الرتبة؛ : 
ل احلوض أو ولتطبيق هذه املعادلة على اجملال، ال بد من توفر الباحث على قاعدة معطيات مناسبة حو 

 .(D R E F O, 2007, P11) 1األحواض املدروسة، واليت نلخصها يف اخلطاطة رقم 
 RUSLE: خطاطة لقاعدة املعطيات اخلاصة مبنهجية استخدام املعادلة العاملية لتكميم الرتبة 1الشكل رقم 

 
 
 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

197 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

II. النتائج واملناقشة 
ابجملال، جيب علينا حساب كل عامل على حدة للوصول إىل اخلريطة النهائية لتقدير كمية فقدان الرتبة 

 وفق عمليات حسابية معينة موظفني فيها قاعدة املعطيات اليت قمنا ابلبحث عنها.
 (Rعامل عدوانية التساقطات ) .1

(، RANGO A et al, 1987سنعتمد يف حساب عامل عدوانية التساقطات على معادلة )
ابعتبارها معادلة عاملية وتنطبق على املعطيات املتاحة للمنطقة اليت تتجلى يف النموذج الرقمي العاملي للمناخ الذي 

(، ومقارنة املتوسطات ابملعطيات اليت مت احلصول عليها من وكالة احلوض (worldclimيتم حتميله من موقع 
 تمدة يف حساب املعامل:املائي مللوية. واملعادلة التالية هي الطريقة املع

Log R = 1.74* log ∑ (
𝑝𝑖2

𝑝
) + 1.29 

Rعدوانية التساقطات؛ : 
IPمتوسط التساقطات الشهرية ابمللم؛ : 

Pمتوسط التساقطات السنوي ابمللم؛ : 
 بعد حساب جمموع املتوسطات الشهرية والسنوية، طبقنا املعادلة املختارة الستخراج عدوانية التساقطات.

 عدوانية التساقطات حبوض واد إسلي: 2اخلريطة رقم 
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أن مناطق احلوض تنقسم بنوع من التوازي من حيث عدوانية  1نالحظ من خالل الشكل رقم 
ميجا  55و 40ميجا جول، ومناطق متوسطة ما بني  40التساقطات، إذ جند مناطق هبا عدوانية ضعيفة أقل من 

ل. وذلك راجع إىل التباينات اجملالية من حيث الغطاء ميجا جو  55جول، ومناطق ذات عدوانية مرتفعة أكثر من 
 النبايت والطبوغرافيا.

 (Kعامل قابلية الرتبة للتعرية ) .2
اعتمدان على النموذج العاملي لتوزيع الرتابت الذي أجنزته منظمة الفاو وقاعدة املعطيات املرافقة له، وبعد 

يف الشمال الشرقي للمغرب، أخذان من قاعدة املعطيات حتديد تصنيف الرتابت املكونة للمجال املدروس واملتمثل 
(، واملتمثلة يف نسبة الرمل يف الرتبة، ونسبة الغرين، ونسبة kاملرفقة ما حنتاجه فقط حلساب هذا العامل )العامل 

بونية يف الطني، ونسبة املواد الكربونية، لكن نبقى يف حاجة لنسبة املواد العضوية، اليت قمنا بضرب نسبة املواد الكر 
(، وذلك إتباعا ملا جاءت به املنظمة الفاو يف خصوص البلدان اليت ال تتوفر على نسبة 1)اجلدول رقم  1.72

 املواد العضوية يف الرتابت.
 (k: املعطيات الالزمة لتحديد عامل قابلية الرتبة للتعرية )1اجلدول رقم 

نسبة املواد  نسبة الطني نسبة الغرين نسبة الرمل القيم
 الكربونية

نسبة املواد 
 (kعامل ) العضوية

Value T_SAND T_SILT T_CLAY T_OC T_OM factor_k 
1116 38 41 21 0,63 1,0836 0,34 
1409 26 27 47 1,22 2,0984 0,21 
1412 47 29 24 0,86 1,4792 0,34 
1764 45 32 23 0,52 0,8944 0,34 
1766 45 32 23 0,52 0,8944 0,34 
1767 45 32 23 0,52 0,8944 0,34 
1776 40 37 23 0,56 0,9632 0,34 
1843 86 9 5 0,32 0,5504 0,08 
1862 22 21 57 0,41 0,7052 0,24 

  ftp://ftp.fao.org/fi/CDrcm/FAO املصدر: قاعدة املعطيات للنموذج العاملي ملكوانت الرتبة )الفاو(

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrcm/FAO
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(، فإن املنظمة العاملية للتغذية "الفاو" تتوفر على kأما فيما خيص حتديد عامل قابلية الرتبة للتعرية )
 (.2جدول يعتمد على معطيات اجلدول السابق لتحديد هذا العامل )اجلدول رقم 

 مكوانت الرتبة( ابالعتماد على k: جدول خاص بتحديد عامل )2اجلدول رقم 
Mean K (based on % 

organic material) Sail composition 
Textural class 

2 %≤ 
< 2 
% unknown clay Silt Sand 

0.21 0.24 0.22 40-100 0-40 0-45 Clay 
0.2 0.2 0.2 35-55 0-20 45-65 Sandy Clay 
0.26 0.27 0.26 40-60 40-60 0-20 Silty Clay 
0.01 0.08 0.02 0-10 0-14 86-100 Sand 
0.12 0.14 0.13 0-20 0-50 50-70 Sandy lama 
0.28 0.33 0.3 27-40 15-52 20-45 Clay laam 
0.26 0.34 0.3 7-27 28-50 23-52 Laam 
0.04 0.05 0.04 0-15 0-30 70-86 Laamy sand 
0.2 0.2 0.2 20-35 0-28 45-80 Sandy clay laam 
0.3 0.35 0.32 27-40 40-73 0-20 Silty clay laam 
0.37 0.41 0.38 0-12 88-100 0-20 Silt 
0.37 0.41 0.38 0-27 74-88 20-50 Silty laam 

املصدر: 
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrcm/FAO_trining/General/x6706e/x6706ehtm/(englis

h) 
(، أدخلنا القيم لقاعدة املعطيات حول الرتابت kبعدما قمنا بتحديد عامل قابلية الرتبة للتعرية )عامل 
ى خريطة خاصة ، لنحصل يف األخري عل1950اليت أجنزانها سابقا ابالعتماد على خريطة الرتبة املنجزة يف سنة 

 (.2)الشكل رقم  0.34إىل  0.08بقابلية الرتبة للتعرية ختتلف قيمها من 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrcm/FAO_trining/General/x6706e/x6706ehtm/(english)
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrcm/FAO_trining/General/x6706e/x6706ehtm/(english)
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 : قابلية الرتبة للتعرية حبوض واد إسلي3اخلريطة رقم 

 
، نالحظ أن حوض واد إسلي ينقسم إىل فئتني فيما 2بعد حتويل النتائج احملصل عليها إىل الشكل رقم 

خيص قابلية الرتبة للتعرية، واملساحة األكرب من نصيب القيمة املرتفعة مبعىن أن جل مناطق حوض واد إسلي قابلة 
 للتعرية. 
 (LSعامل الطبوغرافيا ) .3

(، S(، وقيمته )Lدرج الذي أيخذ بعني االعتبار طول املنحدر )يسمى كذلك بعامل االحندار والت
حيث يتم اجلمع بني العاملني معا للحصول على العامل الطبوغرايف الذي يسمح بتقدمي التأثري الشامل لالحندار يف 

 سرعة التعرية.
االشتغال مبعادلة  هذا العامل تناوله العديد من الباحثني بطرق خمتلفة ومتباينة، وتفاداي للتعقيد اخرتان

(David W.P,1987, P53:اليت عمل على تبسيطها ليتوصل إىل العالقة التالية ) 
4/3LS = 0.10 + 0.12 * S 

S -( ؛%: نسبة االحندار بـ) 
L -طول املنحدر ابملرت؛ : 
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( MNTولتطبيق هذه املعادلة يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية، حنتاج لنموذج االرتفاعات الرقمية )
م، وذلك الستنباط درجة االحندار ابلنسبة املأوية مث تطبيق املعادلة للحصول على العامل  12.5بدقة متييزية 

(LS.) 
 : عامل الطبوغرايف حلوض واد إسلي4اخلريطة رقم 

 
من مساحة  % 80أن حوض واد إسلي يغلب عليه طابع االنبساط، فأكثر من  3يظهر الشكل رقم 

 50درجات، ما عدا عالية احلوض اليت تتجاوز فيها بعض املناطق  5احلوض ال يتعدى العامل الطبوغرايف فيها 
 درجة.
 (Cعامل التغطية النباتية ) .4

( على أنه ميثل العالقة بني فقدان الرتبة Wischmeierمت تعريف عامل التغطية النباتية من قبل )
ابلنسبة ملشارة زراعية يف شروط معينة، وفقدان الرتبة متطابقة مع مشارة زراعية أبرض مسرتحية عارية. هذا هو 
مقياس الفعالية النسبية لنظم إدارة الرتبة والزراعات األمريكي يف إطار الوقاية أو التقليل من فقدان الرتبة، فهذا 
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لألراضي العشبية، كما هو موضح يف  100/1للغاابت و 1000/1للرتبة العارية إىل  1ل خيتلف من العام
 .3اجلدول رقم 

 : التصنيف العاملي لقيم معامل الغطاء النبايت3اجلدول رقم 
 (Cعامل ) نوع استعماالت الرتبة

 1 أرض عارية
 0.7 غابة متدهورة
 0.5 مشارة زراعية
 0.2 جمال مبين

 0.18 مشجرجمال 
 0.01 غابة كثيفة

 0 مسطحات مائية
Source : (SADIKI. A et al, 2004) 

أما ابلنسبة لطريقة حساب هذا العامل، فإنه يتم اجلمع بني متوسطات مؤشر النبات املنضبط لسنوات 
 )أرض 1( يتغري من C(، ومبا أن العامل )67 - 64، ص 2014سنة على األقل )عمر مواديلي،  15عديدة 

(، فإنه من املمكن NDVI)غطاء نبايت كثيف(، وهي نفس تغايرية قيم مؤشر النبات املنضبط ) 0عارية( إىل 
 استعمال عالقة تقييم خماطر تعرية الرتبة يف ظروف خمتلفة بتغري النموذج الشبكي للمعادلة لتقدير اجنراف الرتبة.

C = exp ((-α*NDVI) / (β-NDVI)) 
( بعالقة تساعد على حساب عامل التغطية IDRISIدا على برانمج )واخلروج يف األخري اعتما
 النباتية، وهي على الشكل التايل:

C = exp(-0.47*NDVI / (0.99 – NDVI)) 
لكن مبا أننا نتوفر مسبقا على معطيات استعماالت الرتبة ابجملال املدروس، قمنا إبدخال قيم كل نوع  

 احلوض. على حدة واالشتغال عليه فيما بعد داخل
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 : التغطية النباتية حلوض واد إسلي5اخلريطة رقم 

 
رغم تنوع الغطاء النبايت ابحلوض بني الغطاء النبايت الكثيف املتمثل يف الغاابت، والتكوينات العشبية 

(، وهذا سينعكس سلبيا على 4وخصوصا احللفاء، تظل املناطق العارية هي املسيطرة يف احلوض )الشكل رقم 
 الطبيعية وابألساس الرتبة.املوارد 
 (Pعامل اإلجراءات والتدابري املتخذة للحد من اجنراف الرتبة ) .5

اقتصادية تراعي ابألساس عمليات التهيئة اليت شهدهتا املنطقة، -هذا العامل حيتاج إىل معطيات سوسيو
ابجملال املدروس واملتمثل  1 ونظرا لقلة هذه العمليات يف املنطقة وغياب معطياهتا فإن قيمته ستكون اثبتة وتساوي

 يف حوض واد إسلي، ابعتبار أن املنطقة عرفت جمموعة من التدخالت لكنها مل تعطي النتائج املتوخاة منها.
 خريطة فقدان الرتبة .6

( واملزج بني املعايري اخلمسة اليت سبق التفصيل فيها،  حت RUSLEبعد حساب نتائج املعادلة )
(. حيث قمنا بتحويل مجيع الطبقات من الشكل اخلطي 5اجنراف الرتبة )الشكل رقم لنا ابحلصول على خريطة 

(vector( إىل الشبكي )raster بناء على القدرة التمييزية ملختلف )(، وذلك إلمكانية حساب اخللية )بيكسل
 الطبقات.
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 : خريطة فقدان الرتبة حبوض واد إسلي6اخلريطة رقم 

 
الرتبة لالجنراف حبوض واد إسلي الذي يعترب من األحواض املهمة  مدى حساسية 5يعكس الشكل رقم 

بشمال شرق املغرب، حيث أظهرت النتائج على أن التعرية تنشط يف معظم احلوض، وابخلصوص املناطق املرتفعة 
طن يف اهلكتار يف السنة، ما عدا املناطق اليت تتوفر على غطاء نبايت مهم لتنخفض  154إذ تصل إىل أكثر من 
طن يف اهلكتار يف السنة. ولإلشارة فإن الغطاء النبايت ليس هو الوحيد املؤثر يف قيمة  8هبا التعرية إىل ما دون 

 الرتبة املفقودة يف جمال معني، وإمنا هناك عدة عوامل أخرى من أمهها:
ة املمتدة ملم، يف الفرت  380و 280التساقطات املطرية: اليت تعترب مهمة، حيث يرتاوح متوسطها ما بني  -

، كما أهنا تتميز ابلفجائية والرتكز يف الزمن مما يسرع العمليات املورفودينامية املؤثرة 2014و 1914بني 
 على احلوض خصوصا تعرية الرتبة؛

نوعية تربة احلوض: اليت تتكون غالبيتها من تربة كستنائية وكستنائية فاحتة للمناطق القاحلة واملتدهورة، ذات  -
طورت أساسا يف الزمن الثاين )الكريتاسي واجلوراسي(، تنتشر هبا نبااتت احللفاء والشيح... مكوانت قشرية ت

( وتربة محراء بدزولية بنسب قليلة، وهي تربة بنية للغاابت Podzoliqueابإلضافة إىل تربة البدزوليك )
ة حساسيتها عالية (، وهي ترابت درج500000/1اجلبلية دائمة اخلضرة املتدهورة )خريطة الرتبة للمغرب 

 لعوامل اجلو اخلارجية، مما جتعلها سريعة التدهور واالجنراف؛
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درجة،  58و 25من مساحة احلوض ترتاوح هبا درجة االحندار بني  2كلم  130درجة االحندار: حيث إن  -
، 2كلم  602درجات مبساحة تقدر بـ  9و 4أما أعلى مساحة فهي من نصيب الدرجات املتوسطة ما بني 

درجات فمساحتها  4فقوة الدفع اخلارجية حاضرة بقوة يف احلوض، أما درجة االحندار الضعيفة أقل من إذا 
 ؛2كلم  459مهمة تقدر بـ 

األنشطة البشرية: تتجلى ابألساس يف اجتثاث الغطاء النبايت ابحلوض، والرعي اجلائر خاصة يف فرتات  -
بشكل كبري من عمليات التعرية حبوض إسلي، اجلفاف، والزراعة عكس اجتاه خطوط التسوية، مما يسرع 

 (1والذي نلمسه يف كمية االرساابت الكبرية ابلسد التلي للحوض مما أدى لتوحله )الصورة رقم 
 (28/01/2020: سد تلي على واد إسلي، اتريخ الصور )1الصورة رقم 

  
سطحية قوية على  كل هذه العوامل وغريها جعلت احلوض يصنف ضمن األحواض اليت تعرف دينامية
فسح ا التدهور، و مستوى تعرية الرتبة هبا، مما يستدعي تدخالت عاجلة من املسؤولني لتدارك اخلطر واحلد من هذ

 اجملال أمام املكوانت الطبيعية للحوض قصد التعايف.
III. خامتة 

تعترب النتائج اليت مت التوصل هلا مهمة جدا، إال أن املعادلة املطبقة على اجملال تتجاهل التفاعالت 
القائمة بني كل العوامل، هذا ابإلضافة إىل اختالف طبيعة اجملال املدروس، أي أهنا تستعمل يف جماالت دون 

إىل ذلك غياب املعطيات واخلرائط الدقيقة أخرى وال سيما يف املناطق اليت يغلب عليها طابع االرتفاع، ينضاف 
أمهيتها العلمية ودورها  إنكاراليت تساعد على مقاربتها بشكل دقيق، وعلى خالف هذه االنتقادات، ال ميكن 

الكبري يف تقريب الباحث من حتديد اجملاالت اليت تنشط هبا التعرية، بشهادة الباحثني الذين اشتغلوا عليها وقارنوا 
 عمل امليداين.نتائجهم ابل



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

206 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

كما إن اتساع اجملال املدروس خاصة يف املواضيع اليت تتطلب دراسة ميدانية مثل املوضوع الذي حنن 
بصدد االشتغال عليه، خيلق مشاكل عديدة لدى الباحث خصوصا يف اجلزء املتعلق ابلعمل امليداين، لذلك حاولنا 

لقيمتها العلمية من جهة، واثنيا: لتسهيلها عملية تشخيص أويل االستعانة ابملعادلة العاملية لفقدان الرتبة، أوال: 
خلطر تدهور املوارد الطبيعية وابخلصوص الرتبة. كما أن اخلصائص الطبيعية للشمال الشرقي للمغرب، جعلتنا نطلع 
عن حدة هشاشة الوسط الطبيعي حبوض واد إسلي خصوصا عند تفاعل املكوانت الطبيعية فيما بينها، الشيء 

ذي حاولنا إظهاره من خالل املعادلة العاملية لفقدان الرتبة، اليت أفصحت عن قوة التعرية اليت تنشط ابملنطقة، ال
 حيث إن ثلثي اجملال خيضع لتعرية متوسطة إىل قوية جدا كما مت توضيحه من خالل خريطة فقدان الرتبة ابحلوض.
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افية في دراسة التعرية املائية بدير أطلس مراكش  استخدام نظم املعلومات الجغر

 حالة حوض واد ازروالن USLEبتطبيق املعادلة العاملية لفقدان التربة 
The use of géographic information systems in the study of water 

erosion in the Deir Atlas of Marrakesh by applying the global equation 

for soil loss, "the Ezeroualen Basin as a model" 

  2، حممد ابدلة1عبد العايل أوبال
Abdelaali Oubella1, Mohamed Badalla 2 

   abdelaali.ens@gmail.comجامعة شعيب الدكايل، املغرب،  1
   badalla_sbaai@live.frجامعة ابن طفيل القنيطرة، املغرب، 2

 1 Chouaib Doukkali University، Morocco، abdelaali.ens@gmail.com   
2 Ibn tofail University, Morocco, badalla_sbaai@live.fr 

 

 : ملخص
، نظــرا النعكاســاهتا الســلبية علــى الكتلــة األوســط الطبيعيــةتعتــرب التعريــة مــن بــني املشــاكل البيئيــة الــيت تــرزح حتتهــا جمموعــة مــن 

مـن خـالل هـذا البحـث التنبـؤ بكميـات الرتبـة املفقـودة بفعـل التعريـة نسـعى احليوية والغطاء النبايت وابقـي عناصـر املنظومـة البيئيـة. ومنـه 
 املائية حبوض ازروالن، إضافة إىل حتديد التوزيع اجملـايل للمنـاطق حسـب مسـتوى اجنـراف الرتبـة هبـا، وذلـك اعتمـادا علـى املعادلـة العامليـة

 وابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية. USLEلفقدان الرتبة 
هــذه الدراســة إىل تقــدير حجــم تــدهور الرتبــة والكشــف عــن املنــاطق املتــدهورة وحســاب مســاحتها، حيــث توصــلنا مــن خــالل 

الــيت ســامهت فيهــا العوامــل الطبيعيــة والبشــرية. وكنتيجــة هلــذا التفاعــل ختتلــف درجــات التعريــة اتضــح أن اجملــال املــدروس يتميــز ابهلشاشــة 
 ات روافد واد ازروالن.احملتملة داخل احلوض وتتوزع خاصة ابملنحدرات وجبنب

 ؛ حوض ازروالن؛ املعادلة العاملية لفقدان الرتبة. التعرية املائيةالكلمات املفاتيح: 
Abstract:  

Erosion is among the environmental problems that afflict a group of areas, due to its 

negative repercussions on biomass, vegetation cover and other resources; thus, we seek, through 

this research, to predict the quantities of soil lost due to water erosion in the Ezeroualen Basin, in 

addition to determining the spatial distribution of areas according to the level of soil erosion in 

them, depending on the global equation of soil loss USLE using geographic information systems. 

Through this study, we came to estimate the extent of soil degradation and to detect 

degraded zones and calculate their area; as it turned out that the studied field is fragile, and this is 

due to numerous factors, among which natural ones and human ones. As a result of this 

interaction, the categories of potential erosion differ within the basin, and their forms are 

distributed in all sloping sectors and accelerate the rate of material erosion in peaks and its 

accumulation in depressions. 

Keywords: Water erosion; Ezeroualen Basin; usle.  
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I. مقدمة 
هكتـار مـن األراضـي  20000عترب التعرية املائية من أهـم العوامـل املسـامهة يف تـدهور الرتبـة ابملغـرب وفقـدان ت

ــــار مــــن األراضــــي يف  11(. إذ أن مــــا يزيــــد عــــن 15 ص 2015ســــنواي خلصــــوبتها )شــــعوان مجــــال،  مليــــون هكت
(. 2002األحواض املنحـدرة فـوق السـدود معرضـة بشـكل أكـرب ألخطـار االجنـراف )مديريـة إعـداد الـرتاب الـوطين.

ومتثل كذلك خطرا طبيعيا متعدد األبعاد وحتداي بيئيا أمام املنظومة البيئية، كما تندرج ضـمن االنشـغاالت املطروحـة 
ام إعداد األحواض النهريـة لكوهنـا جـد معقـدة ومرتبطـة بعوامـل طبيعيـة وبشـرية مـن الصـعب السـيطرة عليهـا زمنيـا أم

 وجماليا.
تعد كذلك من اإلشكاليات الكربى اليت يعاين منها الوسط الطبيعي ابملغرب، فحسب تقريـر املنظمـة العامليـة       

اضي الصاحلة للزراعة والرعي ابملغرب مهددة ابلتعرية املائية، كما مليون هكتار من األر  12,5للتغذية والزراعة فإن 
مليون مرت مكعب سنواي نتيجة الرواسـب الـيت حتملهـا  60و 50تعرف الطاقة التخزينية للسدود تراجعا يرتاوح بني 

 اجملاري املائية من العالية.
د تعرية مائية نشيطة تساهم فيها عوامل ابعتبار جمال دراستنا يشكل جزءا من دير أطلس مراكش، فإنه يشه      

ذات أصــل طبيعــي وبشــري تســرع ســريورة تــدهور الرتبــة هبــذا الوســط شــبه اجلــاف، ولكونــه كــذلك يتســم ابحنــدارات 
مهمة وانفتاح غطائه النبايت. وهتدف هذه الدراسة إىل دراسة التعرية وفقـدان األتربـة يف حـوض واد ازروالـن بواسـطة 

، مـــن أجـــل حتديـــد USLEفيـــة عـــرب دمـــج خمتلـــف معـــامالت املعادلـــة العامليـــة لفقـــدان الرتبـــة نظـــم املعلومـــات اجلغرا
 السنة. / اهلكتار /الكمية احملتملة فقداهنا من األتربة ابلطن 

 اإلشكالية
تســاهم يف تــدهور أراضــيه وهتــدد توازانتــه البيئيــة  إكراهــاتيعــاين الوســط الطبيعــي اجلبلــي ابملغــرب مــن عــدة         
متها، وترفع من الكلفة السنوية املخصصة الستصالح البيئية. وهلذا تشكل التعرية املائية وما ينـتج عنهـا مـن واستدا

الـيت يصـعب معاجلتهـا علـى املـدي القريـب. وابعتبـار حـوض واد ازروالـن جـزء  اإلكراهـاتمظاهر وأضـرار بيئيـة أهـم 
ب هشاشـته وتظـافر عوامـل طبيعيـة وبشـرية كـالرتكز من دير أطلس مراكش فانـه يعـاين مـن ظـاهرة التعريـة املائيـة بسـب

 الزمين للتساقطات وتدهور الغطاء الغابوي والرعي املفرط، مما يسرع من نشاط خمتلف اآلليات املورفوتشكالية.
 جمال الدراسة

يعترب حـوض ازروالـن مـن بـني األحـواض الصـغرى حبـوض اتنسـيفت ويتموقـع جبهتهـا الشـرقية، حيـده مشـاال 
كلم مربع، وحيتضن شبكة مائية مهمة   27وشرقا واد غدات وسهل احلوز وجنواب واد الزات. وتبلغ مساحته حوايل 

واوير منهــا مــا ينتمــي للجماعــة تشــكل روافــد متعــددة للــواد الرئيســي ازروالــن. ويضــم هــذا احلــوض جمموعــة مــن الــد
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القروية متكرت كدوار الدارت، ودوار آيت التومي، أكجكال، عني الرمان ودوار تسغيموت إضافة إىل جمموعة من 
األحيــاء األخــرى الــيت تــدخل ضــمن تــراب اجلماعــة احلضــرية أليــت أوريــر كحــي بــويزوران التحتــاين والفوقــاين وحــي 

ن أغلـب سـاكنة القـرى حبــوض ازروالـن تعمتـد علـى الزراعـة البوريـة وتربيـة املاشــية  أزنتـو. ونشـري يف هـذا السـياق إىل أ
كنشاط اقتصادي رئيسي إضافة إىل االعتماد بشكل حمدود على الزراعة املسقية واملغروسـات، ممـا يـؤثر علـى تـوازن 

 هذا الوسط الطبيعي.
 : التوطني اجلغرايف حلوض واد ازروالن1اخلريطة رقم 

 
 األرضية جناز شخصي اعتمادا على النموذج الرقمي لالرتفاعاتإاملصدر: 

مـرت  995تتميز طبوغرافية حوض واد ازروالـن ابحنـدارات متوسـطة إىل قويـة، ففـي العاليـة تبلـغ االرتفاعـات 
مـرت وحبـرية إمـي  660هبضبة تسغيموت، يف حني يتميز وسط احلوض وسافلته ابالنبسـاط عنـد مـنخفض بـويزوران 

مرت. وقد أعطت هذه السمات تنوعا طبوغرافيا للحوض حيث ميكن التمييز داخله بني وحدات  621ن األربعاء 
 .(3تضاريسية كاهلضاب والتالل مث اجملاالت املنبسطة )اخلريطة 
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: االحندارات حبوض واد ازروالن2اخلريطة   

 

: االرتفاعات حبوض ازروالن3اخلريطة   

 
 MNTالمصدر: النموذج الرقمي لألراضي     
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ينتمي احلوض إىل دير أطلس مراكش، ويتميز بتنـوع صـخاري يتجلـى يف وجـود عـدة وحـدات صـخارية، ففـي      
عاليتــه ينتشــر الربمــوترايس املتكــون مــن احلــث والطــني إىل جانــب الصلصــال والكلــس. أمــا يف الوســط فيتكــون مــن 

تيجرجيوت ويف املنخفض تنتشر التوضـعات الرابعيـة احلديثـة املتكونـة مـن الغـرين الدولوريت والبازلت الرتايسي جببل 
  .(4والطمي وحتتل مساحة مهمة من احلوض )اخلريطة 

: اخلصائص اجليولوجية حلوض ازروالن4اخلريطة   

 
 1/500000املصدر: اخلريطة اجليولوجية لورزازات 

ـــايت هبـــذا اجملـــال فهـــو متنـــوع، ويتكـــون أساســـا مـــن الصـــنوبر احللـــيب مبحميـــة تســـغيموت، مث          أمـــا الغطـــاء النب
املاطورال مع تسجيل انتشار مهم لنبات السدر وشجر الزيتون واجملال الفالحـي، مـع اإلشـارة إىل أن السـمة الغالبـة 

من طرف الساكنة احمللية إما عن طريـق الرعـي  هي تدهور هذا الغطاء بسبب اجلفاف واالعتداءات اليت يتعرض هلا
اجلــائر واالجتثــاث، أو بســبب بعــض األمــراض الــيت قضــت علــى نبــات الصــبار وابلتــايل حتــول مســاحات مهمــة مــن 
أراض خضــراء إىل جمــاالت جــرداء. وللحفــاظ علــى هــذا املــوروث اســتفاد احلــوض مــن خمطــط املغــرب األخضــر ومت 

 واخلروب.تشجري مئات اهلكتارات ابلزيتون 
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 400ابلنسبة ملناخ احلوض فهو ينتمـي إىل املنـاخ شـبه اجلـاف حيـث يبلـغ متوسـط التسـاقطات املطريـة حـوايل      
الســنة مبحطــة اتفــرايت. وتتميــز برتكزهــا الــزمين ويف أايم حمــددة مــن الســنة، ممــا يــؤدي إىل حــدوث فيضــاانت  /ملــم 

 عنيفة ينتج عنها جرف االتربة وتدمري ضفاف اجملاري املائية.
II. املنهجية 

  USLE. تعريف املعادلة العاملية لفقدان الرتبة 1
لقرن املاضي ابلوالايت املتحدة األمريكية من طرف فريق من معادلة جتريبية مت تطويرها يف ا usle معادلةتعترب 

، 1978الباحثني وذلك عرب مراحل إىل أن مت التوصـل للصـيغة النهائيـة للمعادلـة مـن طـرف فيشـميري و يـث سـنة 
وترجع أسباب ذلك إىل كون جمموعة من املناطق األمريكية تعاين من خطر التعرية وما خيلفه من انعكاسات سلبية 

 األمن الغذائي وعلى خزينة احلكومة الفيدرالية.  على
( لتقيـــيم التعريـــة ابألطلـــس الكبـــري األوســـط، كمـــا 1992ويف املغـــرب اســـتعملت املعادلـــة مـــن طـــرف شـــكور )

( لــنفس الغــرض عنــد دراســته حلـوض واد الــثالاثء مبقدمــة الريــف الشــرقي. أمــا مجــال 2009اعتمـدها حممــد أهبــرور )
 ها يف دراسته اليت مهت حوض أمزاز ابلريف األوسط.( فقد استخدم2015شعوان )
مــن مخســة مكــوانت، وهــي عوامــل تــؤثر يف التعريــة املائيــة وتســمح بتقــدير كمــي هلــا  USLEتتكــون معادلــة      

(A ابلطن )/ السنة /اهلكتار (PRINTEMPS, Julia 2007 p 16) ،   ويتم ذلك من خالل حساب
، قابلية الرتبة للتعرية، درجة وطول االحندار، استخدامات الرتبـة وطـرق كل معامل على حدة: عدوانية التساقطات

 تقنيات محاية السطح من التعرية، وتكتب املعادلة كالتايل:
 
 
A السنة. /اهلكتار /: قيمة فقدان الرتبة ابلطن 
R .معامل عدوانية التساقطات : 
K .معامل قابلية الرتبة للتعرية : 

LS  :.معامل طول ودرجة ميل االحندار 
C .)معامل استخدامات الرتبة )األراضي : 
P .معامل تقنية وطرق محاية الرتبة من التعرية : 

A= R.K.LS.C.P 
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لتعريـة، وابلتـايل نسـتطيع اومن خالل حساب هذه املؤشرات والقيم، ميكن أن نستخرج كمية الرتبة املفقودة ودرجـة 
متفاوتــة التـــدهور واالســـتقرار وحتديــد اجملـــاالت الـــيت حتتـــاج إىل تصــنيف احلـــوض حســـب درجــة التعريـــة إىل نطاقـــات 

 .التدخل الستصالحها ومحايتها
 USLE. حتديد القيم املستعملة يف املعادلة العاملية لفقدان الرتبة 2

 ( حسب فيشميري ومسيتRمعامل عدوانية التساقطات ) 1.2
تعتــرب التســاقطات أهــم حمــرك للـــتعرية املائيــة الــيت تــزداد حــدهتا بشــكل متناســب مــع عدوانيــة االمطــار، ويعتــرب        

العنف املطري املسؤول الرئيسي عن اجلراين ألن الزخات املطرية هي اليت تعمل على الرفع من كميتـه علـى حسـاب 
والـيت  1987املعدلـة سـنة  Arnoldus و   Rangoنفاذيتـه. وميكـن حسـاب هـذا املعامـل بتطبيـق معادلـة 

 أصبحت كالتايل:
 

𝐿𝑜𝑔𝑅 = 1.74. 𝑙𝑜𝑔∑((pi^2)/p) + 1.29 
 حيث:

Pi .التساقطات الشهرية : 
P .التساقطات السنوية : 

نشــــري إىل أن هــــذا املعامــــل يف صــــيغته األصــــلية مــــن الصــــعب اعتمــــاده يف هــــذا العمــــل، كونــــه يعتمــــد علــــى         
التســاقطات اللحظيــة، وهــذا مل تــوفره احملطــات اهليدرولوجيــة املعتمــدة، هلــذا اعتمــدان علــى الصــيغة املعدلــة أعــاله الــيت 

الـيت  IDWIلومـات اجلغرافيـة مـن خـالل تقنيـة عـن طريـق نظـم املع Rتراعي هذا املشكل، ويتم حسـاب املعامـل 
( Spatialisationتقـــوم جبـــرد املعطيـــات وتوزيعهـــا وترتيبهـــا جماليـــا، وإعـــداد خريطـــة التوزيـــع اجملـــايل للتســـاقطات )

 وحتديد معدل تقرييب لعدوانية التساقطات.
 (Kمعامل قابلية الرتبة للتعرية ) 2.  2

ودرجــة قابليتهــا للتعريــة، ويف ســياق آخــر فهــو منــاقض ملقاومــة حــدد هــذا املعامــل مبــدى حساســية الرتبــة 
(. وخبالف التعرية بواسطة التساقطات املطرية، واليت تعد مقياسا مباشـرا للخصـائص Hudson 1981التعرية )

 Kénel Délusca,1998) الفيزايئية هلذا العامل، فإن قابلية الرتبة لالجنراف تعد نتيجة جملموعة من املتغريات
P 20 -21) غـري أن احلصـول علـى هـذا املعامـل وفـق املعادلـة األصـلية يبقـى كـذلك صـعبا حيـث يتطلـب أخـد .

عينــات لســحنة ترابيــة خمتلفــة داخــل جمــال الدراســة، وحتليلهــا خمــرباي لتحديــد كــل مــن النســيج ودرجــة النفاذيــة ونســبة 
ريطة اجليولوجية الستخراج الصخارة وإعطاء  املادة العضوية. ونظرا لقلة اإلمكانيات اعتمدان يف هذا العمل على اخل
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كل صخر قيمة حمددة تـربز مـدى مقاومتـه أو هشاشـته، واخلـروج يف األخـري مبعامـل قابليـة الرتبـة للتعريـة حبـوض واد 
 ازروالن.

 (Lsمعامل طول االحندار ودرجته )  3. 2
أمهها العامل الطبوغرايف وخاصـة عامـل ترتكز املعادلة العاملية لفقدان الرتبة على جمموعة من املكوانت، من 

األرضـــية  االحنـــدار، ويـــتم حتديـــده انطالقـــا مـــن العوامـــل الفرعيـــة الـــيت تســـتخرج مـــن النمـــوذج الرقمـــي لالرتفاعـــات
MNT: 

 L طول االحندار
 Sدرجة ميل االحندار 

 وتؤثر خصائص هذا العامل بشكل كبري يف دينامية التعرية املائية من خالل:
همة تساعد على إكساب التساقطات عدوانية جد مهمة، تعمل على جرف مواد السطح واحلفر فيه االحندارات امل

 لتكون أشكاال خمتلفة للتعرية.
 خصائص درجة االحندار مع عامل التساقطات يتحكم يف نوع التعرية.

ومــات اجلغرافيــة االعتمــاد علــى النمــوذج الرقمــي لالرتفاعــات، وإدماجــه داخــل نظــم املعل Lsيتطلــب حتديــد         
SIG  حلساب بعض القيم الفرعية بواسطة أداةRaster calculateur  ومـن مث اسـتخراج خـرائط كـل معامـل

 فرعي على حدة. مث تنضيدها للحصول على خريطة طول االحندار ودرجته.
 (Cمعامل استخدامات الرتبة ) 4.  2

ملية لفقدان الرتبة، حيث يلعب الغطاء النبايت دورا يشكل هذا املعامل معامل التغطية النباتية يف املعادلة العا
هامــا يف تثبيــت الرتبــة وتقليــل كميــة الرتبــة املنجرفــة مــع ميــاه اجلــراين الســطحي. لــذلك فــان قيمــة هــذا العامــل تتــأثر 
بنســــبة التغطيــــة النباتيــــة )نــــوع املغروســــات واملزروعــــات(، ويتمثــــل أتثريهــــا املباشــــر يف التخفيــــف مــــن حــــدة اجلــــراين 

طحي، مــن خــالل تشــكل الغطــاء النبــايت كعــائق أمــام اجلــراين، ممــا يقلــل مــن احتمــال اجنــراف الرتبــة مــع امليــاه، الســ
 يف املعادلة العاملية لفقدان الرتبة. Cلذلك مت وضع قيم قياسية لعامل التغطية النباتية 

عكس املعامالت السابقة، ال يتطلب حتديـد معامـل اسـتعماالت الرتبـة القيـام حبسـاابت أو معـادالت تركيبيـة،      
واإلمكانيــات الــيت يوفرهــا  Landsat 8لكــن اعتمــدان يف تصــنيف أشــكال اســتعماالت الرتبــة علــى صــور القمــر 

املوجــــــــه  /إلشــــــــرايف الــــــــيت تســــــــمح بعمــــــــل التصــــــــنيف ا Arctoolboxمــــــــن خــــــــالل أداة  Arc-gisبــــــــرانمج 
Classification supervisée وإعطاء لكل شكل قيمة عددية. 
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 (Pعامل تقنيات احملافظة على الرتبة من التعرية ) 5.  2
يتعلق هذا العامل بنوع التقنيات والطرق املستخدمة للمحافظة على الرتبـة والتقليـل مـن اجنرافهـا بفعـل ميـاه 
اجلـــراين الســـطحي. ويتجلـــى دوره يف حتديـــد التوزيـــع اجملـــايل ألســـاليب محايـــة الرتبـــة مـــن التعريـــة، ويبقـــى اهلـــدف مـــن 

ايــة الرتبــة. ويــتم حســابه اعتمــادا علــى صــور اســتخالص هــذا املعامــل هــو حتديــد مــدى فاعليــة هــذه الوســائل يف مح
 .1األقمار االصطناعية والزايرات امليدانية، حيث يتم حتديد كل شكل وإعطائه قيمة تصل أو تقل عن 

III. النتائج 
تطلــب تطبيــق هــذا النمــوذج حبــوض واد ازروالــن القيــام حبســاب خمتلــف معــامالت املعادلــة العامليــة لفقــدان  

الرتبــة وحتويلهــا إىل خــرائط موضــوعاتية )خريطــة عدائيــة التســاقطات، قابليــة الرتبــة للتعريــة، طــول االحنــدار ودرجتــة، 
داخــل بــرانمج نظــم املعلومــات اجلغرافيــة الــذي اســتعماالت الرتبــة وتقنيــات محايــة الســطح مــن التعريــة(، وإدماجهــا 

 .Smithو Wischmeierيسمح لنا يف مرحلة أخرى بتنضيدها وتقييم معدل التعرية حسب منوذج 
 Rحساب عامل عدوانية التساقطات  .1
يعترب عامل عدائية التساقطات عامال مهما يف دينامية التعريـة املائيـة وخاصـة كسـح الرتبـة الـيت تنـدرج ضـمن   

رية الغشائية، حيث تعمل التساقطات على هتيئة السطح وتفتيت مواده.  وابلنسـبة حلـوض واد ازروالـن اعتمـدان التع
املعدلــة نظــرا لعــدة اعتبــارات.   وإلعــداد اخلريطــة  Rangoو Arnoldusيف حســاب هــذا العامــل علــى معادلــة 

ة والشهرية يف السلسلة اإلحصائية ، قمنا بتحديد كل من جمموع متوسطات التساقطات السنويRاخلاصة ابلعامل 
. أمـــا احملطـــات 2017إىل حــدود  1987املســتقاة مـــن وكالــة احلـــوض املــائي لتانســـيفت وأم الربيـــع. وامتــدت مـــن 

 املعتمدة يف هذه الدراسة فهي:

 Cمؤشر  استعماالت األرض أشكال
 0.14 غابة كثيفة
 0.33 غابة مفتوحة
 1 أراضي عارية

 0.32 مغروسات ومزروعات
 0.26 زراعة سنوية
 0.1 جماالت سكنية

 C : قيم مؤشر استعماالت الرتبة1اجلدول رقم 

 2009املصدر: حممد أهبرور 
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 : حمطات الرصد املعتمدة يف استخراج معامل عدوانية التساقطات املطرية2اجلدول رقم 

 X Y متوسط التساقطات احملطة اهليدرولوجية
 107500 291250 400 اتفرايت

 55000 238350 353,6 إكري ن كوريس
 117800 303100 422,2 سيدي رحال
 106027 302172 519,39 املركز الفالحي التوامة
 80400 255900 543,35 حتناوت

 118400 323000 578,51 سد موالي يوسف
 
بعد تطبيق املعادلة ابلنسبة لكل حمطة، سوف نسـتخرج خريطـة تسـاوي التهاطـل مـن أجـل حتديـد التوزيـع اجملـايل    

داخــل احلــوض النهــري ازروالــن، ابالعتمــاد علــى نظــم املعلومــات اجلغرافيــة. وبعــد جتميــع املعطيــات داخــل  Rلقيمــة 
إبحـداثيات كـل حمطـة مث ربطهمـا جماليـا وذلـك بتطبيـق   R، وربط قيم معامل عدوانية التسـاقطاتExcelبرانمج 
 .IDWIمن خالل أداة  ARC-gisاملتوفرة بربانمج  L’interpolationتقنية 

 
 

 اتنسيفت ووكالة احلوض املائي أم الربيع " بتصرف"املصدر: وكالة احلوض املائي 
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 /نيـوتن 25و 18ترتاوح بـني  R(، أن قيم عامل عدائية التساقطات 5نستخلص انطالقا من اخلريطة رقم )      

الساعة. أما التوزيع اجملايل هلذا العامل فيظهر بشكل واضح أن نطاق العدوانية املهمة يكتسح وسط احلوض وشرقه 
السـنة، واعتمـادا  /ملـم 500الساعة لكون هذه املناطق تتلقـى تسـاقطات سـنوية تفـوق  /نيوتن 25مبؤشر عدوانية 

تتميز بعدائيـة ال أبس هبـا وتـؤدي إىل نشـاط ديناميـة  على هذه املؤشرات ميكننا القول أبن التساقطات هبذا احلوض
 التعرية املائية خاصة وأن معظم جمال احلوض خال من الغطاء النبايت.

 Kعامل قابلية الرتبة للتعرية  .2
( معادلـــة رايضـــية لتقـــدير 1978) Smithو Wischmeierمـــن أجـــل حتديـــد هـــذا العامـــل، وضـــع كـــل مـــن 

حساسـية وقابليــة الرتبـة للتعريــة، وتعتمـد علــى القيـام بتحاليــل خمربيــة لعينـات ترابيــة هتـم نســبة املـادة العضــوية، نســيج 
 الرتبة والنفاذية. مث إجناز النموذج الرقمي اخلاص بكل معامل وتطبيقه داخل املعادلة. 

 2017لسنة  R: التوزيع اجملايل ملعامل عدوانية التساقطات 5اخلريطة رقم 

 املصدر: وكالة احلوض املائي اتنسيفت ووكالة احلوض املائي أم الربيع " بتصرف"
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 Kدم وجــود خريطـة الرتبــة اخلاصــة مبجــال الدراســة، مت حتديــد قيمــة ونظـرا لغيــاب املعطيــات اخلاصــة ابلرتبــة وعــ     
ــــذي وضــــعه  ــــوع الصــــخارة، ابإلضــــافة إىل اســــتثمار التصــــنيف ال ــــة واالعتمــــاد علــــى ن ابســــتعمال اخلريطــــة اجليولوجي

Manrique (1988.) 
 حبوض واد ازروالن K: توزيع قيم معامل 1املبيان رقم 

 
 

 

 K: عامل قابلية الرتبة للتعرية 6اخلريطة رقم 

 
 1/500000املصدر: عمل شخصي اعتمادا على اخلريطة اجليولوجية لورزازات 

13%

14%

8%
9%25%

31%

0,01 0,05 0,28 0,31 0,32 0,38

 ARC GISاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على اخلريطة اجليولوجية لورزازات وبرانمج 
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( نستخلص أن قيمة قابلية الرتبة للتعرية يف حوض واد ازروالن ترتاوح بني 6( واخلريطة رقم )1من خالل الشكل )
ومتتد على  0.39و 0.35الضعيفة جدا والقوية. أما القيمة السائدة لقابلية الرتبة للتعرية ابحلوض فترتاوح بني 

من مساحة احلوض، وتعترب ذات قابلية قوية للتعرية لكوهنا تضم البازلت  % 31بنسبة  ²كلم  8.21مساحة 
من مساحة احلوض تتميز  % 13الرتايسي والتوضعات الرابعية احلديثة كالغرين والطني. فني حني أن حوايل أن 

لقابلية بقابلية ضعيفة جدا لكوهنا تتكون من احلث الربموترايسي، وهذا دون أن ننسى التكوانت األخرى ذات ا
املتوسطة واليت حتتل مساحة مهمة من احلوض وتتكون من الكلس الصلصايل وتوضعات امليوبليوسني القاري 

 والرابعي األوسط والقدمي.
 Lsالعامل الطبوغرايف  .3

يعتـــرب العامـــل الطبـــوغرايف مـــن املعـــامالت األساســـية يف تقيـــيم التعريـــة نظـــرا ألمهيتـــه يف ديناميـــة التعريـــة الســـيلية، 
ي طــول ودرجــة االحنــدار يــؤثران بشــكل مباشــر وواضــح علــى أشــكال التعريــة فــوق الســفوح. ويف دراســتنا هلــذا فعــامل

مـرت إلجنـاز اخلريطــة الرتكيبيـة لـه، لكـن بعــد  30بدقـة  MNTالعامـل اعتمـدان علـى النمـوذج الرقمــي لالرتفاعـات 
( والـيت تسـمح يف األخـري بوضـع F، M، S، Lإعداد جمموعة من النماذج الرقمية اليت ختـص املعـامالت الفرعيـة )

 .LSخريطة 
 : فئات معامل طول ودرجة االحندار2املبيان رقم 

 
 بتصرف MNT , SRTMاملصدر النموذج الرقمي لألراضي 

 

68,98

30,32

0,42
0,12

0,16

0 - 2 2. - 14 14 - 42 42 - 106 106 - 209
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 بتصرف MNT , SRTMاملصدر النموذج الرقمي لألراضي 
، يعرف توزيعا متباينا Ls، أن معامل طول االحندار ودرجته 2واملبيان رقم  7نستخلص انطالقا من اخلريطة رقم    

كقيمـة دنيـا والـيت توافـق يف نفـس الوقـت االحنـدارات الضـعيفة   2داخل حوض واد ازروالن، حيث متثل فئة أقل من 
بنسـبة  209- 106حضـورا وهـي الفئـة أكثـر مـن مسـاحة احلـوض، ابملقابـل تظـل الفئـة األقـل  %68,98نسـبة 

 وتوافق االحندارات القوية جدا. %1تقل عن 
 :Cمعامل استعماالت الرتبة   .4

أبمهية كبرية، لكونه يلعب دورا مهمـا يف محايـة السـطح مـن عنـف العناصـر  Cحيظى مؤشر استعماالت الرتبة 
املناخيـــة. وحلســـاب هـــذا العامـــل قمنـــا إبجنـــاز خريطـــة اســـتعماالت الرتبـــة اعتمـــادا علـــى صـــور األقمـــار االصـــطناعية 

Landsat 8 لتايل.والزايرات امليدانية، وقد صنفنا النطاقات املكونة للحوض كا 2019حلوض واد ازروالن لسنة 
 جمال شبه عاري.

 ماطورال منفتح )الزراعات السنوية واملغروسات(.
 ماطورال كثيف

 

 LSالتوزيع اجملايل لفئات معامل  :7اخلريطة رقم 
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 2019لسنة  C: معامل استعماالت التربة  8الخريطة رقم 

  2019لسنة  c: معامل استعماالت الرتبة 8اخلريطة 

 
 2019لسنة  Landsat 8املصدر: صور األقمار االصطناعية 

 Cتوزيع معامل استعمال الرتبة  3املبيان رقم 

 

13% 1%

80%

6%

0,33ماطورال متوسط  0سد  1أرض عارية  0,14ماطورال كثيف 
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 Pمعامل أشكال محاية الرتبة من التعرية  .5
تتجلى طرق مكافحة التعرية يف خمتلف التقنيات الزراعية املتبعـة مـن أجـل التقليـل مـن حـدة اجلـراين السـطحي      

والتعريـــة، ومـــن ضـــمن هـــذه التقنيـــات جنـــد احلـــرث حســـب خطـــوط التســـوية، إنشـــاء أشـــرطة عشـــبية بـــني منطقتـــني 
 Ezzejjari Ikram, 2017, P)زراعيتني، ابإلضـافة إىل التشـجري، وبنـاء املـدرجات واتبـاع التنـاوب الزراعـي

ومـن خـالل الـزايرات امليدانيـة تبـني أن حـوض " واد ازروالـن" يعـرف انتشـارا حمـدودا ألشـكال محايـة . (37 – 36
الرتبة من التعرية، الشيء الذي جيعل متثيلها كارطوغرافيا شيئا صعبا، لذلك عملنا على التعميم وإعطاء عامل محاية 

 اليت متثل جماال يتسم ابلضعف أو االنعدام يف أشكال محاية الرتبة.  1قيمة  Pالسطح من التعرية 
IV. مناقشة النتائج 

إن إجنــاز اخلــرائط اخلاصــة ابملعــامالت الرئيســية املتدخلــة، واملســامهة يف التعريــة املائيــة وحتويلهــا إىل منــاذج رقميــة 
 ـح لنـا  ARC-gisج اعتمادا علـى بـرانم USLEوتنضيد اخلرائط اخلاصة مبكوانت  ،Rasterعلى شكل 

ابحلصول على خريطة موحدة جتسد خطر فقدان الرتبة وتغطي جل مساحة احلوض النهـري. وانطالقـا مـن اخلريطـة 
السـنة، موزعـة بشـكل  /اهلكتـار /طـن  100وأكثـر مـن  5املنجزة يتبني أن معدالت التعرية ترتاوح ما بني أقل مـن 

 (.   9متباين مبجال الدراسة )اخلريطة 
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 2019لسنة  Landsat 8املصدر: صور األقمار االصطناعية 

 : توزيع فئات فقدان الرتبة حبوض واد ازروالن3اجلدول رقم 
 
 
 
 
 
 

 

 درجة التعرية احلوض % ²املساحة ابلكلم فئات فقدان الرتبة
 جداضعيفة  27,69 7,24 5أقل من 

 ضعيفة 27,68 7,24 20 - 5
 متوسطة 23,68 6,19 50 - 20
 قوية 14,22 3,72 100 - 50

 قوية جدا 6,73 1,76 100أكثر من 

 حبوض واد ازروالنA : خريطة فقدان الرتبة احملتملة 9اخلريطة رقم 
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اعتمـادا علـى بـرانمج نظـم املعلومــات  USLEبعـد إدمـاج خـرائط خمتلـف معـامالت املعادلـة العامليــة لفقـدان الرتبـة 
اجلغرافية، متكننـا مـن احلصـول علـى خريطـة تركيبيـة هنائيـة تبـني املنـاطق املهـددة ابلتعريـة، ودرجـات اخلطـورة وكميـات 

مـن جمـال احلـوض يعـرف تعريـة ضـعيفة إىل ضـعيفة  % 55الرتبة احملتملة فقداهنا سنواي حبـوض ازروالـن، واتضـح أن 
( بســبب ســيادة صــخور احلــث الربموترايســي، 4واملبيــان  9الســنة ) اخلريطــة  /اهلكتــار  /طــن  20جــدا تقــل عــن 

السـنة  وهتـم  /اهلكتـار  /طـن  50و  20بكمية تـرتاوح مـا بـني   % 24ابملقابل تبلغ نسبة درجة التعرية املتوسطة 
جمال انتشار الكلس الصلصايل وتوضعات امليوبليوسني  القاري  والرابعي األوسـط، أمـا التعريـة القويـة والقويـة جـدا 

السـنة، ومتـس جمـاالت الرابعـي احلـديث املتكـون مـن   /اهلكتـار  /طـن  100مبعـدل يفـوق  % 21فنسبتها حوايل 
املنجزة أن التعرية داخل حوض واد ازروالن تتوزع جماليا بشكل  الطني والغرين. ونستخلص كذلك من خالل الوثيقة

متفـــاوت، وتـــتحكم فيهـــا عوامـــل طبيعيـــة كهشاشـــة الصـــخر واملنـــاخ والعامـــل الطبـــوغرايف إىل جانـــب تـــدهور الغطـــاء 
 النبايت.

V. خامتة 
وت، شـــكل متفـــاباستخلصـــنا مـــن خـــالل تصـــنيف حـــوض واد ازروالـــن، أنـــه يتميـــز هبشاشـــة مهمـــة وتتـــوزع          

يتـــداخل فيهـــا العنصـــر الطبيعـــي املتمثـــل يف طبيعـــة الصـــخر ودرجـــات االحنـــدار، ومـــا هـــو بشـــري املـــرتبط أبشــــكال 
اســـتعماالت الرتبـــة. وكنتيجـــة هلـــذا التفاعـــل ختتلـــف فئـــات التعريـــة احملتملـــة داخـــل احلـــوض وتتـــوزع أشـــكاهلا يف مجيـــع 

 .ا ابملنخفضاتالقطاعات املنحدرة وتسريع وثرية آتكل املواد ابلقمم وتراكمه
 
 

 : توزيع فئات فقدان الرتبة حبوض واد ازروالن4املبيان رقم 

28%

27%

24%

14%
7%

ضعيفة جدا ضعيفة  متوسطة قوية قوية جدا
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VI. قائمة املراجع 
 ( إســـــــــهام يف التقيــــــــيم الكمـــــــــي للتعريـــــــــة املائيــــــــة مبقدمـــــــــة الريـــــــــف الشــــــــرقي منـــــــــوذج حـــــــــوض واد 2009أهبــــــــرور حممـــــــــد :)

الـــــــثالاثء، أطروحـــــــة لنيــــــــل الـــــــدكتوراه يف اجلغرافيـــــــة، جامعــــــــة ســـــــيدي حممـــــــد بــــــــن عبـــــــد هللا فـــــــاس، كليــــــــة اآلداب والعلـــــــوم اإلنســــــــانية 
 سايس.

  (: التعريـــــة املائيـــــة حبـــــوض الـــــزات: الديناميـــــة واعـــــداد اجملـــــال، رســـــالة لنيـــــل شـــــهادة املاســـــرت، 2019)أوبـــــال عبـــــد العـــــايل
 جامعة القاضي، عياض كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش.

 ( توظيـــــــــف االستشـــــــــعار عـــــــــن بعـــــــــد ونظـــــــــم املعلومـــــــــات اجلغرافيـــــــــة يف دراســـــــــة التعريـــــــــة املائيـــــــــة 2015شــــــــعوان مجـــــــــال :)
أطروحــــــة لنيــــــل شــــــهادة الــــــدكتوراه يف اجلغرافيــــــة، جامعــــــة ســــــيدي حممــــــد بــــــن عبــــــد هللا،  -مــــــزاز منوذجــــــاحــــــوض أ –ابلريــــــف األوســــــط 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس.

  التقيــــــــيم الكمــــــــي احملتمــــــــل للتعريــــــــة املائيــــــــة ابحلــــــــوض النهــــــــري لــــــــواد واومنــــــــة ابالعتمــــــــاد علــــــــى 2015النــــــــاجي انديــــــــة :
ـــــ ـــــة، حبـــــث لني ـــــة لفقـــــدان الرتب ـــــة العاملي ـــــة األدب والعلـــــوم اإلنســـــانية املعادل ل شـــــهادة املاســـــرت، جامعـــــة الســـــلطان مـــــوالي ســـــليمان، كلي

 ص. 176بين مالل 

 ( ــــــف ــــــد اللطي ــــــة املائيــــــة حبــــــوض واد حماصــــــر 2016الســــــنربي عب ــــــوعي والكمــــــي للتعري ــــــة خرائطيــــــة  –(: التقيــــــيم الن مقارب
 ص. 163وم اإلنسانية بين مالل حبث لنيل شهادة املاسرت، جامعة السلطان موالي سليمان، كلية األدب والعل-

 ( اســــــــهام نظــــــــم املعلومــــــــات اجلغرافيــــــــة واالستشــــــــعار عــــــــن بعــــــــد يف دراســــــــة التعريــــــــة املائيــــــــة 2018رحيمــــــــي عثمــــــــان :)
ـــــواد اتمـــــدة )األطلـــــس الكبـــــري األوســـــط( بـــــني  : مقاربـــــة خرائطيـــــة، حبـــــث لنيـــــل شـــــهادة املاســـــرت، 2017و 2000ابحلـــــوض املـــــائي ل

 ص. 134ية األدب والعلوم اإلنسانية بين مالل جامعة السلطان موالي سليمان، كل
 EZ_ZEJJARI Ikram (2017) : Estimation de l’érosion hydrique dans le bassin versant 

Oued R’dom par la méthode révisée de Wischmeier, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, 

45P. 

 Kénel Délusca) 1998 ( : Estimation de l’érosion hydrique des sols à l’aide de l’Equation 

Universelle de perte de sol assistée d’un système d’Information Géographique : le cas de bassin 

versant de la ravine Balan, Haïti, Faculté des études supérieures et de la recherche, Université de 

Moncton, 122 P. 

 SADIKI Abdelhamid 2005 : Estimation de l’état de dégradation des sols dans le bassin 

versant de l’oued Boussouab, Maroc nord oriental : Application du modèle empirique (USLE), 

de la technique du radio-isotope 137Cs et de la susceptibilité magnétique. Thèse de doctorat 

Université Mohamed premier, faculté des sciences Oujda. 288 P 

 PRINTEMPS Julia 2007 : Estimation et spatialisation de l’érosion hydrique des sols en 

Nouvelle Calédonie, Utilisation de l’équation universelle de perte de sol assistée d’un SIG sur les 

communes de VOH et POUEMBOUT, Université Joseph Phourier, 80 P.  
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افية في دراسة التعرية املائية باألطلس الك ير بتوظيف نظم املعلومات الجغر

 األوسط "حوض تكنريوت نموذجا"
The use of geographic information systems in the study of water 

erosion in the Middle of High Atlas "Tekeniwet Basin as a Model" 
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 : ملخص

 عن واالستشعار املعلومات واجلغرافية نظم توظيف خالل من "تكنريوت واد" حبوض املائية للتعرية الكمي التقييم إىل العمل هذا يهدف
 Universal Soil Loosولتحديد التقييم الكمي للتعرية املائية حبوض واد تكنريوت، اعتمدان على تطبيق املعادلة العاملية لفقدان الرتبة  .بعد

Equation (USLE) واليت تعتمد على حتديد مخسة مؤشرات وهي: عدوانية التساقطات ،R قابلية الرتبة للتعرية ،K طول االحندار ،
 .P، معامل أشكال محاية الرتبة C، معامل استعماالت الرتبة LS ودرجته 

من أجل استخراج خريطة فقدان  Arc Gis 10.3ابإلعتماد على برانمج نظم املعلومات اجلغرافية  USLEمكن تطبيق معادلة 
السنة. حيث متثل التعرية القوية جدا طن / اهلكتار /  33إىل أكثر من  6الرتبة احملتملة، حبيث تراوحت قيمة فقدان الرتبة ما بني أقل من 

يف املقابل تنتشر  %11.09يف حني متثل التعرية الضعيفة  %24.80، بينما التعرية املتوسطة متثل %17.63والتعرية القوية  38.96%
 من جمموع مساحة احلوض. %7.54التعرية الضعيفة جدا على 

 ، حوض واد تكنريوت.USLEغرافية، املعادلة العاملية لفقدان الرتبة التعرية املائية، نظم املعلومات اجل الكلمات املفاتيح:
Abstract: 

The objective of this study is to evaluate the quantity of water erosion in ‘Oued Taknaryout’ 

basin by the use of geographical information systems and remote sensing. The determination of the 

quantitative examination of the hydrous erosion in Taknaryout basin is based on the Universal Sol Loos 

Equation application (USLE). The latter depends on five indices which are as follows: the 

aggressivenes of rainfall (R), the receptivity of soil to erosion (K), the length of the downhill and it is 

degree (LS), the degree of soil usage (C),the degree of the forms of protecting soil against erosion (P). 

The application of this formula on the Arc Gis 10.3 software allows us to obtain the map of the 

potential erosion of soil in which the value of soil is between 6 and 33 ton / hectare / year. The very 

high erosion represents 38.96%, the high erosion represents 17.63%, the medium erosion represents 

24.80% and the low erosion is stated as 11.09%, whereas the very low erosion spreads as 7.54% when it 

comes to the total space of the basin. 

Keywords: water erosion - Arc Gis 10.3 - universal sol loos equation -  erosion in ‘oued Taknaryout’. 

mailto:saidazzioui@gmail.com
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I. :مقدمة 
 يصعب اليت الطبيعية اإلكراهات إحدى وتنموية بيئية خملفات من عنها ينتج وما املائية التعرية تشكل

 درجة وأمهية الصخرية التكوينات نوعية حسب املائية التعرية أمهية وتتجلى ،القريب على املدى معاجلتها
 وتفاعلها املياه فحركة .النبايت الغطاء وحالة سقوطها واتريخ وحدهتا طبيعة األمطار إىل ابإلضافة االحندارات،

 .اجنراف الرتبة إىل تؤدي الطبيعية األوساط داخل
أما على املستوى اجلهوي، فإن جهة بين مالل خنيفرة تنشط هبا ظاهرة التعرية، إذ يشكل اجنراف الرتبة 
)التخديد(، أهم عامل تدهور املوارد الطبيعية هبا عموما، وحوض تكنريوت بشكل خاص. حيث تكلف الدولة 

 أمواال طائلة.
وض واد تكنريوت يشكل جماال خصبا لتطور أشكال التعرية مبختلف أنواعها ومكاان طبيعيا أما ابلنسبة حل

حيث يعرف هشاشة مهمة  .لنشاط أشكال التعرية املائية اليت ميكن تتبعها بشكل منتظم وعلى مقاييس خمتلفة
مالئما لنشاط  انجتة عن تظافر جمموعة من العوامل خصوصا الطبيعية منها، حيث توفر هذه اخلصائص مناخا

التعرية هبذا اجملال تتمثل يف قوة االحندارات، تعمق الشبكة اهليدروغرافية، تراجع الغطاء النبايت، ابإلضافة إىل 
عدوانية التساقطات املطرية وعدم انتظامها زمنيا وجماليا. الشيء الذي جيعل اجملال يف عرضة لنشاط جمموعة من 

 ديناميات التدهور.
 اإلشكالية: -

حمطة  نهامنذ القدم مراكز جتمع للثروات، وموقعا اسرتاتيجيا هاما جعل م النهرية األحواض شكلت
لالستقرار البشري، وقد عمل اإلنسان على مر العصور على تطوير نظام متكامل للتسيري اجلماعي هلا لتكون 

يعاين منه األطلس الكبري  خزاان للغذاء. تطرح هذه الوضعية العديد من التسايالت، حول التدهور املستمر الذي
 األوسط بشكل عام، وحوض واد تكنريوت بشكل خاص.

  كيف تساهم العوامل الطبيعية والبشرية يف دينامية التعرية املائية؟ 
 أين تتجلى مظاهر التعرية املائية وحدهتا ابحلوض املدروس؟ 
 ما مدى مسامهة التعرية يف تدهور الرتبة حبوض واد تكنريوت؟ 
  مظاهر وأشكال التعرية املائية السائدة داخل احلوض؟ما هي أهم 
 ما هي املناطق األكثر فقدان لألتربة؟ وكيف تتوزع داخل احلوض؟ 
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 فرضيات الدراسة: -
لقد تعددت واختلفت الفرضيات املفسرة للتدهور احلايل الذي تشهده األوساط اجلبلية ما بني العوامل 

 جمموعة من الفرضيات، كمحاولة لالقرتاب من عناصر اإلجابة. الطبيعية والبشرية هلذا سنعمل على صياغة
  ،نشاط التعرية داخل احلوض متعلق بطبيعة السطح عدوانية التساقطات )مساحة، الصخارة، حميط

 مؤشر الرتاص....( حيث تعمل هذه املؤشرات جمتمعتا على تسريع نظام اجلراين داخل احلوض.
 باط وثيق مبختلف املعطيات البشرية حيث تساهم وتشكل جمال مشكل التعرية ابحلوض املدروس له ارت

 خصب لنشاط مسلسل التعرية.
 تقديــــم جمـــال الدراسة: -

 32°10و 06°32 عرض خطي بني األوسط، الكبري ابألطلس تكنريوت لواد النهري احلوض يقع
غرب خط غرينيتش، وينتمي إداراي إىل إقليم أزيالل ضمن  6°12و 6°09وخطي طول  االستواءمشال خط 

 ، كما يشكل واد تكنريوت أحد روافد واد ²كلم  13.05تراب مجاعة تباروشت، حيث يغطي مساحة 
 العبيد، الذي يشكل هو األخر أحد روافد واد أم الربيع.

 : توطني جمال الدراسة1اخلريطة رقم 
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 منهجية العمل  -
ابألساس على برانمج نظم املعلومات اجلغرافية، وكذلك على  USLEترتكز املعادلة العاملية بفقدان الرتبة 

جتميع بعض املعلومات سواء من امليدان، اخلرائط الطبوغرافية أو صور األقمار االصطناعية من أجل بناء خرائط 
 ت اليت تنبين عليها صيغتها الرايضية وهي:املعامال
  خريطة عدوانية التساقطاتR 
 خريطة قابلية الرتبة للتعرية K  
 خريطة درجة وطول اإلحندار LS  
  خريطة استعماالت الرتبةC 
 خريطة معامل تقنيات احملافظة على الرتبة من التعرية P  

اجلغرافية يف جتميع وتنضيد هذه اخلرائط للحصول يف األخري وهنا يتجلى الدور الكبري لربانمج نظم املعلومات 
 على خريطة التقييم الكمي احملتمل لقيمة الرتبة املفقودة داخل حوض واد تكنريوت.
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الخريطة 

الطبوغرا

 فية

المعطيات 

 المناخية

الخريطة 

 الجيولوجية

وقاعدة 

 البيانات

الصور 

الجوية 

 والزيارات

 الميدانية

 صور

األقمار 

ةاإلصطناعي  

طول 

ودرجة 

 اإلنحدار

خريطة 

عدوانية 

االتساقط

 ت

خريطة 

قابلية 

التربة 

 للتعرية

معاينة 

تقنيات 

محاربة 

 التعرية

خريطة 

 استعماالت

 التربة

  USLEالمعادلة العالمية لفقدان التربة 

المعام

 LSل 

المعامل 

R 

المعامل 

K 

المعامل 

P 

المعامل 

C 

 تنضيد الطبقات

خريطة ضياع التربة ب طن/ 

 الهكتار / السنة
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 USLEالقيم املستعملة يف املعادلة العاملية لفقدان الرتبة 
 Facteur d’agressivité des précipitations /Rاملطرية:  التساقطات عدوانية *معامل

 أن كما وجماليازمنيا  كبرية بدرجة تكون ما وغالبا اجلراين نظام حمركات أحد املطرية التساقطات تعترب
 داخل يف والنفاذية السطح اجلارية على املياه كمية يف التحكم خالل من كبرية أمهية املطرية التساقطات حلدة
 .الرتبة

فتشكل التساقطات عنصرا مهما يف التأثري على السطح، وذلك من خالل كميتها وتركزها الزمين، الشيء 
ها على السطح كلما اتسم هذا األخري ابحندارات مهمة وبغياب الذي جيعلها أكثر عنفا، ويزداد عنفها وأتثري 

الغطاء النبايت أو ضعفه، وكذلك البنية الصخارية للحوض واألنشطة البشرية اليت تسرع وتزيد من تعرض السطح 
 لفقدان الرتبة:

 والسنوية الشهرية التساقطات على تعتمد اليت Arnoldus (1980) معادلة
R = 1,735 ×⌈𝟏, 𝟓𝟎 × 𝐥𝐨𝐠 ∑(𝑷𝒊𝟐 /𝑷) − 𝟎, 𝟖𝟏𝟖𝟖⌉ 

 حيث:
R املطرية التساقطات : عدوانية 

 : Piابمللم الشهرية التساقطات 
: P ابمللم السنوية التساقطات 

 Lsالعامل الطبوغرايف طول ودرجة اإلحندار  *
 السيلية، التعرية دينامية يف ألمهيته نظرا التعرية تقييم يف األساسية العوامل من الطبوغرايف العامل يعترب

 على سنعمل لذا السفح، فوق التعرية أشكال كل على وواضح مباشر بشكل يؤثران اإلحندار طول ودرجة فعاملي
 .على حدة عامل كل إبراز



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

232 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 

Facteur f 

=((Sin("%slope%"*0.01745)/0.0896)/(3*Power(sin("%slope%"*0.0174

5),0.8)+0.56)) 

Facteur L= (power (("%acumulation%"+625), ("%facteurM%"+1)) 

power 

("%acumulation", ("%facteurM%")))/ (Power (25, 

("%facteurM%"+2))*power (22.13, "%facteur M%")) 

Facteur S = 

con((tan("%slope%"*0.01745)<0.09),(10.8*sin("%slope%"*0.01745)+

0.03),16.8*sin("% slope%"*0.1745)-0.5)) 

Facteur LS = "%facteur L %"*"%facteur S %" 

Facteur M= %facteur f %/(1+facteur f %) 
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 K*معامل قابلية الرتبة للتعرية 
 اليت املائية التعرية ولعلى أمهها األخطار من جمموعة هتددها إذ ،الطبيعة يف األساسي العنصر الرتبة تشكل
 والعضوي. العداين وتركيبها ونسيجها وخاصيتها الرتبة نوعية خطورهتا حسب درجة ختتلف

 :وهي مؤشرات مخسة على للتعرية الرتبة قابلية خريطة إجناز يعتمد
o ملم(. 0.10و 0.05) جدا الدقيق والرمل الطمي نسبة  
o ملم(. 0.10) تفوق اليت الرمال نسبة  
o العضوية املادة قيمة. 
o البنية.  
o النفاذية. 

 طريقة حسابه:
 النفاذية، خصائص ودراسة النهري احلوض من ترابية عينات أبخذ للتعرية، الرتبة قابلية معامل على احلصول يتم

 ابلوالايت مشارة 10000 من أكثر على املعامل هبذا اخلاصة املعادلة تطبيق مت وقد .العضوية ونسبة املواد النسيج
 :التالية املعادلة تطبيق خالل من املعامل هذا حتديد ويتم .األمريكية املتحدة

o 100k = 2.8*𝟏𝟎−𝟎𝟕𝑴(𝟏𝟐 − 𝑴𝑶) + 𝟒. 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 (𝑺 − 𝟐) +

𝟑. 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟑(𝒄 − 𝟑) 
 :حيث

o M  )(+ نسبة الطني 100)= )نسبة الطمي + نسبة الرمل. 
o C نفاذية الرتبة = 
o OM املادة العضوية = 
o S رمز البنية = 
o ( 1988)وضعه  الذي التصنيف على اعتمادا بديلة حساب طريقة اعتماد يتم كماManrique 

كون هذا   .والرتبة الصخارة نوع من انطالقا املعامل هذا لتحديد اجليولوجية اخلريطة على يعتمد والذي
املعامل يتطلب أخذ عينات لسحنات ترابية خمتلفة داخل جمال الدراسة، حيث يتم أخذها إىل املخترب 
لدراسة كل من النسيج ودرجة النفاذية ونسبة املادة العضوية، لذلك اعتمدان يف حبثنا على التصنيف 

 : التايل كما هو موضح يف اجلدول Manriqueالذي وضعه 
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 Manrique 1988حسب تصنيف  k(: قيمة 1اجلدول رقم )
 Kقيمة  نوعية الصخارة
 0.2 توضعات رابعية
 0.4 طني سلوي

 0.35 رصيص ذو حلام كربوين
 0.39 حث وصلصال رملي

 0.34 صلصال
 0.27 كلس أ ر فاتح

 0.4 صلصال وصلصال كلسي
 0.41 أزرق صلصال وصلصال كلسي

 0.22 كلس أزرق
 0.4 صلصال وحث

 0.34 صلصال وحث رمادي
 0.32 كلس داكن
 0.19 الكابرو

 Manrique 1988 املصدر:
 :Cمعامل استعماالت األراضي  *

 األمر تعلق سواء للغالف اجلوي باشرامل غري أو املباشر التأثري من الرتبة محاية يف النبايت الغطاء أمهية تتجلى
 ومحايتها للرتبة ابلنسبة واقيا درعا وجذور النبااتت األوراق من كل تشكل حيث املطرية، التساقطات أو ابحلرارة

 حسب العامل هذا وخيتلف  .والسيل اجلراين تلطيف وتنظيم يف أساسيا تلعب كذلك دورا أهنا كما االجنراف من
 :على يعتمد وحتديده ...عارية أراضي مث ومراعي ومغروسات غاابت، ماطورال جند حيث األراضي استعمال
 للرتبة السابقة االستعماالت. 
 النبايت الغطاء. 
 الرتبة رطوبة. 
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 (: القيم املكونة لعامل استعماالت األراضي2اجلدول رقم )
 أتثريها وصفها ووظيفتها القيم

األعشاب 
 القصرية

تعمل أوراق األشجار واألغصان  -
اعرتاض املرتاكمة فوق السطح على 

قطرات املطر قبل أن تصيب 
 السطح.

 الغطاء العشيب الواسع االنتشار يوفر محاية مهمة للسطح. -

الغطاء 
 الشجري

 تشكل حاجزا أمام قطرات املطر. - غطاء نبايت ذو علو مهم. -
تضعف عمليات تفكيك املواد وكذا نشاط السيل ونقل  -

 هذه املواد.
 امليكانيكية لتنشط التعرية الكيماوية.تراجع عملية التعرية  -

 G.J. Wall, D.R. Coote, E.A. Pringle et I.J. Shelton 1997 : Équationاملصدر: 
universelle révisée des pertes de sol pour application au Canada, page 30- 31. 

 طريقة حسابه: -
 اآلليات على اعتمادا الرتبة، استعماالت ألشكال النوعي التفييئ بعملية تقوم طريقة على نعتمد وحلسابه

 أشكال من شكل املناسبة لكل طريق إعطاء القيمة العددية عن وذلك Arc Gis 10.3بربانمج  املوجودة
 استعماالت أشكال لتصنيف Wischmeier جدول على احلوض، ابالعتماد داخل الرتبة استعماالت

 .األرض
 C(: قيم مؤشر استعماالت الرتبة 3اجلدول رقم )

 Cمؤشر  أشكال استعماالت األرض
 0.14 غابة كثيفة
 0.33 غابة مفتوحة

 1 أراضي غري صاحلة للزراعة
 0.32 مغروسات ومزروعات
 0.26 زراعات سنوية
 0.1 جماالت سكنية

 (2009املصدر: حممد اهبرور )
 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

236 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 Pمعامل تقنيات احملافظة على الرتبة  *
 احمللية الساكنة طرف من سواء املائية، التعرية من الرتبة محاية ألساليب اجملايل التوزيع عن العامل هذا يعرب

 هذه فاعلية مدى حتديد هو العامل، هذا استخالص من اهلدف ويبقى  .ابألمر اجلهات املعنية طرف من أو
 .الرتبة محاية يف األشكال

 :التالية املناطق الرتاب على احملافظة أشكال وهتم
 .املستعرض االحندار يوافق الذي احلرث 
 .التسوية خطوط يوافق الذي احلرث 
 .متجانسة أحزمة يف احلرث 
 .السطح هتيئة 

 كل حتديد يتم حيث امليدانية والزايرات االصطناعية األقمار صورة على ابالعتماد املعامل هذا على احلصول ويتم
 :حيث 1 عن تقل أو تصل قيمة جماليا وإعطائه شكل

 (: القيم العددية ألشكال محاية السطح4اجلدول رقم )
 Pمؤشر  أشكال محاية الرتبة

 1 - 0.75 الزراعات يف االحندارات املستعرضة
         0.90 - 0.50 الزراعات حسب خطوط التسوية
 0.90 - 0.25 الزراعات يف أحزمة متجانسة

Source : G.J. Wall, D.R. Coote, E.A. Pringle et I.J. Shelton 1997 : Équation 
universelle révisée des pertes de sol pour application au Canada, page21 

 
 جتميع على ابألساس تعتمد USLE الرتبة لفقدان العاملية املعادلة نأ على القول ميكن رياألخ ويف
 اليت ؤشراتامل على احلصول أجل من اجلوية، الصور أو الطبوغرافية اخلرائط امليدان، ابالعتماد على سواء املعلومات
 Arc Gis 10.3 اجلغرافية املعلومات نظم برانمج داخل يتم إدماجها األخرية وهذه حساهبا، يف تدخل

 :وهي كالتايل  .موضوعاتية خرائط إىل لتحويلها
 األمطار عدوانية خريطة 
 للتعرية الرتبة قابلية خريطة 
 االحندار وطول درجة خريطة 
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 الرتبة استعماالت خريطة 
 التعرية من الرتبة على احملافظة تقيات معامل خريطة. 
 .املفقودة الرتبة لقيمة احملتمل الكمي التقييم خريطة على للحصول اخلرائط هذه وتنضيد جتميع يتم حيث
II.  نتائج الدراسة 

 USLEالتطبيق الكرطوغرايف للمعادلة العاملية لفقدان الرتبة 
 حبوض تكنريوت R(: التوزيع اجملايل ملعامل عدوانية التساقطات 2اخلريطة رقم )
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 R(: تصنيف نطاقات معامل عدوانية املطر 5اجلدول رقم )
 Kقيمة  النطاقات

 80و 70بني  عدوانية جد مهمة
 70و 60بني  عدوانية مهمة
 50و 60بني  عدوانية متوسطة
 40و 50بني  عدوانية ضعيفة

 2010املصدر: علي فاحل، 
نيوتن  54.6و 53يرتاوح بني  Rأن قيم معامل عدائية التساقطات  (2)يتضح من خالل اخلريطة رقم 

 53يف الساعة، كما يظهر أن نطاق العدائية املتوسطة يكتسح كل مساحة احلوض النهري مبؤشر عدائية يتعدى 
افلة احلوض معدال ملم سنواي. حيث تعرف س 300نيوتن يف الساعة. لكوهنا تعرف معدل تساقطات يتعدى 

نيوتن يف الساعة، مما جيعل احلوض النهري لواد  54نيوتن يف الساعة، أما عاليته فتعرف معدال يتعدى  53يتعدى 
 تكنريوت يتسم بعدائية متوسطة تعمل على نشاط دينامية التعرية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

239 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

 LS(: خريطة طول االحندار ودرجته 3اخلريطة رقم )

 
أن توزيع معامل طول االحندار ودرجته متابني داخل حوض  (3)يتضح من خالل اخلريطة رقم 
 %34.72واليت تتوافق مع االحندارات املتوسطة، حبوايل  14و 10تكنريوت، كما يظهر جليا هيمنة الفئة بني 

من جمال الدراسة،  %21.06حبوايل  6و 2من مساحة احلوض. تليها الفئة ما بني  ²كلم  5يعادل حوايل  أي ما
حيث تتوافق هذه الفئة مع االحندارات القوية. بينما أقل فئة من حيث االمتداد اجملايل داخل احلوض هي فئة أكثر 

 من مساحة احلوض. % 2.17حبوايل  18من 
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 حبوض تكنرويت k: مؤشر قابلية الرتبة للتعرية 4اخلريطة رقم 

 
 K(: تصنيف قابلية الرتبة للتعرية حسب قيمة 6اجلدول رقم )

 درجة قابلية الرتبة للتعرية Kقيمة 
 قابلية جد ضعيفة   0.15 - 0  

 قابلية ضعيفة    0.25 - 0.15
 قابلية متوسطة  0.35 - 0.25
 قابلية قوية 0.45 - 0.35
 جد قويةقابلية  0.5 - 0.45

 Manrique 1988املصدر: 
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 Manriqueيتبني انطالقا من تصنيف قيم قابلية الرتبة للتعرية ابجملال املدروس حسب تصنيف
أن مساحة احلوض تعرف قيما بني املتوسطة والضعيفة جدا، حيث يتبني أن القيمة  (3)واخلريطة رقم  1988

، حيث تعترب قابلية جد ضعيفة للتعرية ألهنا تضم 0.4السائدة لقابلية الرتبة للتعرية يف احلوض النهري هي قيمة 
من  %8.59نسبة  0.2تكوينات صخرية صلبة متمثلة يف الصلصال الكلسي واحلث. يف حني متثل قيمة 

 %10.77ما جمموعه  0.34و 0.32إمجايل مساحة احلوض ذات القابلية الضعيفة جدا، بينما متثل قيميت 
 املتمثلة يف الكلس البين والصلصال ذات درجة قابلية للتعرية متوسطة.

 حلوض تكنريوت C(: عامل استعماالت الرتبة 4اخلريطة رقم )
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حسب  1و 0.14يرتاوح بني  Cأن معامل استعماالت األرض  (4)يتضح من خالل اخلريطة رقم 
شكل تغطية السطح، حيث تبقى أكرب قيمة من نصيب األراضي العارية من الغطاء النبايت، واليت توافق اجملاالت 

من جمموع مساحة احلوض. يف حني تبقى أدىن  %47.91بنسبة  1اجلرداء والصخور العارية مبتوسط يصل إىل 
 من جمموع مساحة احلوض. %2.61أي بنسبة  0.14نسبة من نصيب املاطورال الكثيف مبتوسط 

وتعترب قيم هذا املعامل غري اثبتة، لكون أشكال استعماالت األرض ترتبط ابألنشطة البشرية وابلعوامل 
 لسطح على مدى زمين معني.املناخية اليت حتدث تغريات على ا

   :Pالتعرية  من السطح محاية مؤشر*
يشمل هذا املعامل جمموعة من التقنيات اليت تضعها الدولة أو الساكنة احمللية قصد التقليص من حدة 

واحلرث إبجتاه  تشجري السفوح الوعرة السيل مث التقليل من إجنراف الرتبة، وغالبا ما تكون هذه الوسائل متمثلة يف
 خطوط التسوية واملدرجات الزراعية...إخ. 

وتتجلى أمهية هذا العامل عندما تتم مقارنة نتائج فقدان الرتبة بني حقل حممي هبذه التقنيات وأخر غري حممي،     
 بةالرت  محاية ألشكال قليل جد انتشارا يعرف "واد تكنريوت" حوض أن حيث يظهر جليا أمهية هذا املعامل. تبني

 وإعطاء التعميم على عملنا لذلك صعبا شيئا متثيلها كارطوغرافيا جيعل ما حمدودة، جد مساحات على التعرية من
  .الرتبة محاية أشكال إنعدام إىل ضعف يعرف جماال متثل ، اليت1 قيمة Pالتعرية  من السطح محاية مؤشر

 : USLE معادلة تطبيق ابعتماد احملتملة الرتبة فقدان خريطة
وحتويلها إىل مناذج رقمية  USLEبعد احلصول على اخلرائط املتعلقة بكل عامل ضمن معادلة 

Raster،  فقمنا بدجمها اعتمادا على خاصيةRaster calculator  املوجودة بربانمج نظم املعلومات
ربة على شكل واليت تسمح بتنضيد اخلرائط اخلاصة ابملعادلة العاملية لفقدان األت ،10.3Arc Gisاجلغرافية 

 أمنوذج رقمي حيدد التوزيع اجملايل لفقدان األتربة احملتملة داخل حوض واد تكنريوت ب طن / اهلكتار / السنة.
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 (: الطريقة املعتمدة من أجل احلصول على خريطة التعرية احملتملة4الشكل رقم )
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 .السنة/اهلكتار/طن ب واد تكنربوت حبوض احملتملة الرتبة فقدان (: خريطة5اخلريطة رقم )

 
 ميكن تقسيم فقدان التعرية احملتملة إىل مخس فئات:

 :نطاق التعرية القوية والقوية جدا 
من مساحة احلوض، وهي ترتكز يف الشمال  %56.69يغطي نطاق التعرية القوية والقوية جدا حوايل 

 22طق احلوض، واليت تتجاوز فيها قيمة ضياع الرتبة والشمال الغريب وبشكل متفاوت وحمدود جماليا يف ابقي منا
طن / اهلكتار / السنة. حيث تتواجد تكوينات صخرية ضعيفة املقاومة، ابإلضافة إىل االحندارات القوية والقوية 
جدا، ويساعد عامل أخر على تضخم قيمة الرتبة املفقودة هبذه املناطق، أال وهو عامل توزيع الغطاء النبايت حيث 
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اجملاالت اليت تعرف نطاق التعرية القوبة والقوية جدا عبارة عن جماالت شبه عارية ومزروعات سنوية ويف أن 
 أقصاها ماطورال متدهور.

 :نطاق التعرية املتوسطة 
طن /  22و  11من جمموع مساحة احلوض واليت يتحدد فيها قيمة فقدان الرتبة بني  %24.80متثل 

جزاء احلوض وبشكل مهم يف عاليته، وهي جماالت تتميز بتكوينات صخرية اهلكتار / السنة. وتنتشر بكل أ
 متوسطة املقاومة، احندارات متوسطة وغطاء نبايت منفتح.

 :نطاق التعرية الضعيفة والضعيفة جدا 
من مساحة احلوض، وتتواجد بعالية احلوض، حيث  %18.63يشغل هذا النوع من التعرية ما جمموعه 

تتواجد جمموعة من التكوينات الصخرية املقاومة كالصلصال الكلسي، كما يتوافق جمال انتشار هذه الفئة من 
التعرية مع جمال املاطورال املنفتح الذي يوفر محاية مهمة للسطح من اجلراين، كما تتميز هذه املناطق ابحندارات 

 متوسطة.
 (: املاطورال الكثيف2الصورة رقم )                    (: املاطورال املنفتح1الصورة رقم )

 
2020املصدر: العمل امليداين يونيو   
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 (: انتشار األساحل ابجلهة الشرقية4الصورة رقم )    (: اإلهنياالت الصخرية بعالية احلوض3الصورة رقم )

 
 2020املصدر: العمل امليداين يونيو 

 
 (: انتشار اخلذات النشيطة حبوض واد تكنريوت6( و )5الصورة رقم )

 
 2020املصدر: العمل امليداين يونيو 
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III. :خامتة 
 الكمي التقييم عن للحصول املستخدمة النماذج من أهم  USLE الرتبة لفقدان العاملية املعادلة تعد

 ودرجته، االحندار طول مؤشر التساقطات، عدائية مؤشر وهي املؤشرات من جمموعة على تقوم واليت احملتملة للتعرية
 من املرور بعد اتضح وقد التعرية، من الرتبة محاية ومؤشر الرتبة مؤشر استعماالت للتعرية، الرتبة قابلية مؤشر
 و 53 بني ترتاوح R لتساقطاتا عدائية مؤشر قيمة واستخالص النتائج أن الكارطوغرافية املراحل من جمموعة
 عدائية نطاق ضمن قيمة وهي عاليته، إىل سافلته من النهري تدرجييا احلوض طول على الساعة يف نيوتن 54.6

 وينتشر 18 من وأكثر 2 من أقل بني ترتاوح قيمته LS ودرجته االحندار طول معامل أما .املتوسطة التساقطات
 نسبتها تصل حيث 14و 10الفئة بني  هي كبري بشكل به السائدة الفئة لكن احلوض، داخل متفاوت بشكل
 قيم وهي 0.34و 0.2 بني يرتاوح K للتعرية الرتبة قابلية مؤشر بينما .احلوض مساحة من % 34.72إىل 
 جمموع من % 10.77 للتعرية القوية القابلية ذات الرتبة متثل حيث بني املتوسطة إىل الضعيفة جدا، ما ترتاوح

 بني قيمته ترتاوح C الرتبة استعماالت معامل أن حني يف 0.34و 0.32 بني الفئة متثلها واليت احلوض،مساحة 
 بنسبة العارية من الغطاء النبايت األراضي نصيب من السائدة والقيمة الرتبة، استغالل حسب شكل 1و 0.14

 .احلوض مساحة من 47.91%
 العمل مت لكن ابحلوض السطح محاية أشكال حتديد على يعتمد P التعرية من السطح محاية مؤشر أما

 محاية ملؤشر 1 قيمة إعطاء فتم الرتبة، محاية أشكال يف ضعف يعرف جماال متثل اليت قيمة هذا املؤشر تعميم على
 .التعرية من السطح

 مجيع دمج بعد احملتملة حبوض تكنريوت الرتبة لفقدان الكمي التقييم خريطة على حتصلنا النهاية ويف
 طن 33 من أكثر إىل 6 من أقل بني ما ترتاوح قيم على مت احلصول حيث سابقا، جردها مت اليت املؤشرات

حيث تبني أن نطاق التعرية القوية والقوية جدا يغطي أكثر من نصف مساحة احلوض حبوايل  السنة،/ اهلكتار/
التعرية املتوسطة )فقدان األتربة تنتشر هذه الفئة بشكل واضح عند سافلة احلوض. فيما نطاق  كما  56.59%

من مساحة احلوض. تنتشر هذه  %24.80طن / اهلكتار / السنة(، يغطي حوايل  22و 11احملتملة يرتاوح بني 
من إمجايل مساحة  %18.63الفئة بعالية احلوض. كما يشغل جمال التعرية الضعيفة والضعيفة جدا ما جمموعه 

طن / اهلكتار / السنة. تتضح هذه  11ت اليت تعرف تعرية حمتملة ال تتجاوز احلوض. كما ميثل هذا النطاق اجملاال
 الفئة بشكل جلي يف وسط وعند عالية جمال الدراسة.

 
 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

248 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

IV. :قائمة املراجع 
 ( 2009أهبرور حممد:)  ،)إسهام يف التقييم الكمي للتعرية املائية مبقدمة الريف الشرقي )منوذج حوض واد الثالاثء

 فاس.-أطروحة لنيل الدكتوراه اجلغرافية. جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس

 ( 2014شعوان مجال :)دراسة التعرية املائية ابلريف األوسط توظيف االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف 
أطروحة لنيل الدكتوراه يف اجلغرافية. جامعة سيدي حممد بن عبد هللا، كلية اآلداب والعلوم  –حوض أمزاز أمنوذجا  –

 اإلنسانية فاس.

 ( 2010فاحل علي:) عية التقييم النوعي والكمي الجنراف الرتبة ابلريف األوسط حوض أكنول منوذجا. منشورات مج
 .183تطوان أ ري، ص: 

 ( 1984لعوينة عبد هللا:)  ،التمثيل الكرطوغرايف للدينامية البيئية يف السهول املتوسطة نصف اجلافة، مثال خريطة تريفة
 جملة جغرافية املغرب، العدد الثامن.

 A.J. Jakeman (2003): A review of erosion and sediment transport models, University of 

British Columbia, Department of Forest Resources Management. 

 Abdelkader El Garouani, et Autres 2007 : Cartographie des zones à risque D’érosion 

hydrique : exemple du haut atlas marocain. Université Cadi Ayyad, Faculté des sciences 

et techniques. 

 Abharour Mohamed 2009 : Cartographie de l'utilisation du sol et de l'érosion Nette à 

partir d'images satellitaires et du SIG Idrisi au nord-est du Maroc 1Laboratoire de 

Géosciences et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques de Fès. 

 Chandramohan T. Venkatesh B. & Balchand A.N.(2015): Evaluation of Three Soil 

Erosion Models for Small Watersheds, (National Institute of Hydrology, Belgaum 

590001, Karnataka, India.bCochin University of Science & Technology, Kochi – 682016, 

Kerala, India). 

 ELALOUI, Abdenbi et Autres : Apport de la télédétection spatial, l’approche USLE-

SIG et la modélisation à l’évaluation de l’érosion hydrique des sols dans le bassin versant 

de la Tessaout amont. (Haut Atlas Central, Maroc). 
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اعتمادا على  دراسة التعرية املائية باألحواض النهرية بواسطة االستشعار عن بعد

 نموذج عالية واد العبيد PAP / CAR   منهجية 
The study of water erosion in river basins by remote sensing 

depending on PAP / CAR methodology, A model of the high part of Al-

abid valley 

 حممد ملوك 
Mohammed mallouk 

 mohammed1mallouk@gmail.com ، املغرب،جامعة ابن طفيل
 1 Ibn tofail University, Morocco, mohammed1mallouk@gmail.com 

 

 :  ملخص
املائية هي ظاهرة طبيعية فيزايئية وكميائية تتعرض فيها الرتبة والصخور للنحت والتآكل. ويزيد من حدهتا، هشاشة  التعرية

القاعدة الصخرية وضعف  ك الرتبة ووعورة منظومة االحندارات وتدهور الغطاء النبايت وقساوة املناخ واالستعمال غري املعقلن للرتبة 
تساهم بشكل أو آبخر يف اجنراف الرتبة. وتعد األوساط اجلبلية من أكثر اجملاالت املغربية عرضة من طرف اإلنسان، كلها عوامل 

هكتار من األراضي سنواي  20000للتعرية املائية، حبكم توفرها على بيئة مناسبة تيسر نشاطها. " وتتسبب التعرية املائية يف فقدان 
مليون هكتار من األراضي يف األحواض املتواجدة فوق السدود معرضة  11يد عن خلصوبتها ولطبقتها القابلة للزراعة، إذ أن ما يز 

 (.2002بشكل كبري خلطر االجنراف " )مديرية إعداد الرتاب الوطين، 

 نظم املعلومات اجلغرافية؛ التعرية املائية؛ احلوض النهري؛ االستشعار عن بعد.الكلمات املفاتيح: 

Abstract:  

Water erosion is a natural physical and chemical phenomenon in which soils and rocks are 

subjected to erosion and erosion. Its severity is exacerbated by the fragility of the rock base, the 

weakening of the soil thickness, the ruggedness of the slope system, the deterioration of vegetation 

cover, the harshness of the climate, and the unreasonable use of the soil by humans, all of which 

contribute in one way or another to soil erosion. The mountainous milieu is one of the Moroccan 

areas most vulnerable to water erosion, by virtue of its availability of a suitable environment that 

facilitates its activity. “And water erosion causes the loss of 20,000 hectares of land annually to its 

fertility and arable layer, as more than 11 million hectares of land in the basins above the dams are 

at great risk of erosion” (Directorate of National Land Preparation, 2002). 

Keyword: Geographic information systems ; Water erosion; River basin; Remote Sensing. 
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I  :مقدمة 
توسطي، من أجل ضبط مراقبة التعرية وفقدان الرتبة ابحلوض امل  PAP / CARمتت صياغة منهجية 

( واملنظمة PAMوذلك على أساس النتائج املتوصل اليها يف إطار التعاون بني خمطط أنشطة اجملال املتوسطي )
(، يف إطار برانمج " PNUE( واملديرية العامة للحفاظ على البيئة مبدريد )FAOالعاملية للتغذية والزراعة )

مبشاركة غالبية دول املنطقة مبسامهات  1984وسطي" مند ترقية ومحاية الرتبة يف املناطق الساحلية ابحلوض املت
 خمتلفة.

، أجنع املناهج نظرا ملا تقدمه من نتائج أكثر واقعية، حيث تركز PAP / CARكما تعد توجيهات 
على حتديد مدى أتثري خمتلف العوامل الطبيعية للوسط )االحندار، استعمال الرتبة، اجليولوجيا...( يف نشاط التعرية 

ئية وابلتايل حتديد املناطق األكثر هشاشة واألكثر حساسية للتعرية. فهذه املنهجية هلا أهداف قريبة املدى تتمثل املا
يف اعتبارها كأداة منهجية ومرجعية من أجل املسامهة يف برامج الوقاية من أاثر التعرية املائية، وأهداف بعيدة املدى 

 .(PAP / CAR ,1998ظروف احلياة واألمن الغذائي ) التقليل من خماطر التعرية وحتسني تتمثل يف
 جمال الدراسة -
مشال خط  32°10و  32° 06تقع عالية واد العبيد ابألطلس الكبري األوسط، بني خطي عرض  

ىل اقليم أزيالل ضمن تراب مجاعة  إداراي إغرب خط غرينيتش، وينتمي  6°12و   6°09االستواء وخطي طول 
   .2كلم  13.05تباروشت، يغطي مساحة 

تتمثل اشكالية حبثنا يف كون عالية واد العبيد تتميز هبشاشة مهمة نتيجة جمموعة من العوامل خصوصا 
الطبيعية منها، تتمثل يف عدوانية التساقطات املطرية وتركزها زمنيا، سيادة االحندارات القوية، غطاء نبايت ضعيف ال 

اجملال عرضة للتأثري املباشر للمناخ الذي يزيد من دينامية  من مساحة احلوض، الشيء الذي يرتك %45يتعدى 
التعرية ويهدد اجملال ابستمرار خبطر فقدان الرتبة وتراجع مساحة وخصوبة األراضي الزراعية. تطرح هذه الوضعية 
العديد من التسايالت حول تدهور جمال األطلس الكبري عموما وعالية واد العبيد ابخلصوص: كيف تتدخل 

امل الطبيعية يف دينامية التعرية املائية؟ كيف تتوزع أشكال التعرية املائية يف عالية واد العبيد؟ ما هي املناطق العو 
 األكثر حساسية للتعرية وكيف تتوزع داخل احلوض؟ 

تعتمد منهجية تقييم التعرية املائية، على التفاعل بني خمتلف العناصر املكونة للوسط اجلغرايف من أجل 
جمموعة من اخلرائط املوضوعاتية، وبعد ذلك مناقشة وحتليل ونقد هذه النتائج انطالقا من العمل امليداين، كل إنتاج 

 ,A.Hili) .هذا من خالل مرحلتني أساسيتني مها مرحلة الكرطوغرافيا ومرحلة القياسات الكمية لفقدان الرتبة
2013, 151) 
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II .ة اعتمادا على توجيهاتمراحل اجناز التقييم النوعي للتعرية املائي PAP / CAR  
يتم التقييم النوعي للتعرية املائية عرب ثالث مقارابت خمتلفة ومتكاملة هي كل من املقاربة التنبؤية واملقاربة 

 الوصفية مث يف األخري املقاربة التكاملية.
 l'approche predictiveاملقاربة التنبؤية:  .1

ييم ودمج كل املكوانت الطبيعية للوسط، وذلك هبدف انتاج ترکيب تتم هذه املرحلة من خالل حتديد وتق
 متهيدي يهم خمتلف أوجه خطر التعرية، عن طريق عدة عمليات أمهها: 

إعداد كل من خريطيت الفئات االحندارية والتكوينات السطحية، إعداد خريطة احتمالية التعرية انطالقا من 
نات السطحية، إعداد خريطيت كل من استعمال الرتبة وكثافة التغطية تنضيد خريطيت الفئات االحندارية والتكوي

النباتية، إنتاج خريطة محاية الرتبة من خالل تنضيد كل من خريطيت استعمال الرتبة والغطاء النبايت، إنتاج خريطة 
ا إنتاج اخلريطة املوحدة وضعية التعرية احملتملة انطالقا من تنضيد كل من خريطيت إمكانية التعرية ومحاية الرتبة. وأخري 

انطالقا من تنضيد خريطة وضعية التعرية احملتملة وخريطة توزيع أشكال  PAP/CARللتعرية حسب منهجية 
 PAP/CAR), 1998التعرية )

 l'approche descriptive    . املقاربة الوصفية: 2
والتتبع اجملايل ملختلف أشكال تتم هذه املرحلة من خالل الزايرات املباشرة للميدان وذلك هبدف التعرف 

التعرية املائية،  وكذا معاجلة املعطيات املأخوذة يف الصور اجلوية، عن طريق استعمال خريطة التعرية احملتملة كدعامة 
 منهجية  وكرطوغرافية .

 l'approche d'integration. املقاربة التكاملية:  3
حدة للتعرية، وذلك من خالل جتميع املعطيات التنبؤية  تتم املقاربة التكاملية عرب إنتاج اخلريطة املو 

والوصفية، مث أتويل النتائج هبدف اخلروج بتحليل تركيب حول اآلليات املسؤولة عن التعرية يف األوساط غري 
    املستقرة وذلك عرب عمليتني:  أوال، حتديد وتعريف آليات التعرية احلالية الغالبة، واثنيا، تعريف درجة اخلطر    

 ) التعرية احملتملة (.
هتدف هذه املرحلة إىل إنتاج خريطة التوزيع النوعي للتعرية، انطالقا من املعطيات التنبؤية والوصفية، هذه 

 اخلريطة حتتوي على جمموعة من املعلومات املتكاملة حول خمتلف أوجه ظاهرة التعرية املائية.
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III . تطبيق منهجيةPAP / CAR 
 التنبؤية.املقاربة 1

التكوينات  -هتدف هذه املقاربة إىل التعريف والتقييم ودمج مجيع اخلصائص الطبيعية للحوض، كاالحندار 
الغطاء النبات، وذلك هبدف إنتاج تركيب أويل حول خطر التعرية املائية. تعقد وترابط العوامل  –السطحية 

خالل تنضيد كل عنصرين على حدة، حيث أن هذه املتحكمة يف التعرية املائية يتطلب حتليل متكامل وذلك من 
املقاربة تعطي نتائج جدية فيما خيص تقييم حساسية التعرية يف خمتلف جوانب احلوض املائي، كما أن مجع هذه 

 العوامل يسمح إبنتاج خريطة حساسية التعرية وخريطة وضعية التعرية احملتملة.
تعرية اليت يتم إعدادها انطالقا من تنضيد كل إبنتاج خريطة حساسية ال PAP / CARتبدأ منهجية 

من خريطة الفئات االحندارية وخريطة التكوينات السطحية، بعد ذلك يتم إنتاج خريطة محاية الرتبة من خالل 
تنضيد كل من خريطة استغالل الرتبة وخريطة درجة التغطية النباتية، يف النهاية، يتم استخالص خريطة وضعية 

 …بفضل تنضيد خريطة حساسية التعرية وخريطة محاية الرتبة  التعرية احملتملة
دورا أساسيا يف مجيع مراحل إجناز هذه املقاربة، حيث يساعد على  SIGتلعب نظم املعلومات اجلغرافية 

تنضيد اخلرائط، )خريطة التكوينات السطحية وخريطة الفئات االحندارية(، إلجناز اخلريطة املوحدة حلساسية 
اليت هي مجع اجملاالت من كل خريطة، هذا اجلمع يتطلب إنتاج منظومة لوغاريتمية تسمح لنا جبمع قيم التعرية، و 

 خريطة االحندارات وخريطة التكوينات السطحية من أجل اخلروج بدرجة حساسية السطح لتعرية.
 PAP / CAR. خريطة فئات االحندارات حسب 1.1

تعترب درجة وامتداد االحندارات عامل من العوامل املهمة املتحكمة يف التعرية املائية، فالتعرية تكون نشيطة 
يف االحندارات القوية، حيث تعطي للجراين سرعة وقوة إضافية على االقتالع. يتم تصنيف فئات االحندار يف 

 .PAP / CARجية احلوض املائي لعالية واد العبيد عرب التصنيف املقرتح يف منه
 (PAP / CAR .1998: الفئات االحندارية املقرتحة يف توجيهات )1اجلدول رقم 

 نوع االحندار الفئات
  ( %3-0 ) احندارات ضعيفة جدا 1
   ( %12-3 ) احندارات ضعيفة 2
    ( %20-12 )  احندارات متوسطة 3
    ( %35-20 ) احندارات قوية 4
 ( %35اكثر من  احندارات قوية جدا  )  5
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( الفئات االحندارية داخل احلوض املائي لعالية واد العبيد، من الفئات االحندارية القوية 1متثل اخلريطة رقم )
إىل الضعيفة، حيث يتميز احلوض بتضاريس متفاوتة، كما يالحظ أن االحندارات الضعيفة ال متثل سوى 

 جمال الدراسة. 2.75%
 PAP / CAR: توزيع الفئات االحندارية لعالية واد العبيد حسب 1اخلريطة رقم 

 
ــــة ذات  ــــريا للفئ ــــريا، حيــــث يالحــــظ انتشــــارا كب ــــات االحنداريــــة داخــــل احلــــوض تفــــاوات كب ــــع الفئ يعــــرف توزي

واالحنـدارات  %30من مساحة احلوض يف حني متثل االحندارات املتوسطة حوايل  %37االحندارات القوية حبوايل 
 2دا. ــج من جمال الدراسة، كما أن الفئات االحندارية القوية جدا تغطي مساحة صغرية %27يقارب  الضعيفة ما

 من مساحة احلوض وجندها بشكل كبري يف الضفاف الشمالية لعالية واد العبيد. %
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 PAP / CAR: توزيع نسب الفئات االحندارية حسب 1املبيان رقم 

 
اد العبيد، يبني على انه يتوفر على طبوغرافية متضرسة وغري منتظمة   هذا التحليل الطبوغرايف حلوض عالية و 

ووعرة، هذا النوع من الطبوغرافية من املنتظر انه سيلعب دورا مهما يف تسريع وتركيز وثرية اجلراين، وابلتايل نشاط 
 مهم للتعرية املائية.

 PAP / CARخريطة التكوينات الصخارية لعالية واد العبيد حسب منهجية  .2.1
مت استخالص املعلومات املتعلقة بدرجة اهلشاشة واحلساسية للتعرية انطالقا من اخلريطة اجليولوجية لبين 

 PAP / CAR، كما مت االعتماد على التصنيف املقرتح يف منهجية 100000/1مالل 
 (PAP / CAR. 1998: تصنيف التكوينات الصخرية حسب منهجية )2جدول رقم 

 التكوينات الفئات
 صخور متماسكة: رصيص، كلس، صخور انرية. )أ( 1
 صخور مشقوقة، ضعيفة التفسخ أو تربة متماسكة. )ب( 2
 صخور أو تربة متوسطة إىل ضعيفة التماسك )شست، صلصال(. )ت( 3
 صخور أو تربة ضعيفة املقاومة ومتفسخة )صلصال، جري(. )ج( 4
 رواسب أو تربة ضعيفة املقاومة، حتاتية. )د( 5

أن  PAP / CARيتضح من خالل حتليل قاعدة بياانت خريطة التكوينات السطحية حسب منهجية 
من مساحة احلوض،   %59.3أي ما نسبته  2كلم  7جزءا كبريا من احلوض حيتوي على حث مبساحة تقارب 
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تد من مساحة اجملال املدروس، بينما مي %21.1أما يف ما خيص الصلصال والصلصال الكلسي فيغطي نسبة 
  %8.5والتكوينات الرابعية ب %1.1والصلصال   %9.6الكلس على املساحة 

 PAP / CAR: توزيع التكوينات الصخرية حسب منهجية 2املبيان رقم 

 
 PAP/ CAR: توزيع التكوينات الصخرية حسب منهجية 2اخلريطة رقم 
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توافق هذه التكوينات غالبا، يعرف جمال الدراسة هيمنة لتكوينات صخرية غري انفدة ومتماسكة كما 
 االحندارات القوية والقوية جدا وابلتايل اجلراين السطحي سيكتسب قوة كبرية يف االقتالع والنقل.

 PAP/ CAR: الغطاء النبايت حسب منهجية 3اخلريطة رقم 

 
 ردد سنواتيالحظ ضعف الغطاء النبايت املتعلق مبجموعة من العوامل، أوال العامل الطبيعي واملتمثل يف ت

 اجلفاف وأتثري التغريات املناخية، اثنيا أتثري التدخل البشري من خالل الرعي اجلائر واالجتثات
 وتوسيع اجملال الفالحي على حساب الغطاء النبايت الطبيعي، كما أن الزايدة يف عدد القطعان وارتفاع

 احلرائق اليت أتيت على مساحاتالكثافة السكانية يزيد من الضغط على املوارد الغابوية، دون إغفال 
 كبرية من االشجار.
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 PAP/CAR .1998). خريطة حساسية التعرية حسب منهجية )3.1
مت إنتاج خريطة حساسية التعرية عن طريق تنضيد كل من خريطيت الفئات االحندارية والتكوينات 

، يف هذه املرحلة يتم الرتكيز على توزيع الفئات SIGالسطحية، وذلك ابستعمال تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية 
االحندارية ومقاومة ومتاسك خمتلف التكوينات السطحية. النطاقات الناجتة عن التنضيد السابق، يتم تصنيفها تبعا 

، هذا التصنيف يتم بشكل تراتيب من املناطق األكثر PAP / CARللتصنيف املقدم ضمن توجيهات 
 قل حساسية.حساسية إىل املناطق األ

. خلريطة حساسية التعرية PAP/CAR .1998)أما فيما خيص الفئات املقرتحة من طرف منهجية )
 (.3فهي تنقسم كما يوضح اجلدول أسفله )اجلدول رقم 

 PAP/CAR .199): درجة حساسية التعرية حسب تنضيد خريطة الصخارة وخريطة الفئات االحندارية )3اجلدول رقم 
 عريةحساسية الت الفئات
 ضعيفة جدا )ح.ض.ج( 1
 ضعيفة )ح.ض( 2
 متوسطة )ح.م( 3
 قوية )ح.ق( 4
 قوية جدا )ح.ق.ج( 5
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 PAP/CAR: مراحل إعداد خريطة حساسية التعرية حسب منهجية 4اخلريطة رقم 
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 PAP/CAR: خريطة التعرية احملتملة لعالية واد العبيد حسب منهجية 5اخلريطة رقم 

 
وحتليل قاعدة بياانت حساسية التعرية مت استخالص جمموعة من املعلومات اخلاصة بفهم بعد معاجلة 

، اليت متثل توزيع فئات حساسية 4نشاط التعرية املائية ابحلوض املائي لعالية واد العبيد، فمن خالل اخلريطة رقم 
كلم   5. 5أي ما يعادل  %42.2اويل ، يتبني أن فئة احلساسية القوية والقوية جدا متثل ح3التعرية، واملبيان رقم 

من مساحة احلوض كما أن هذه الفئة ترتكز بشكل جلي يف سافلة احلوض، فئة احلساسية الضعيفة جذا متثل  2
 % 23من مساحة احلوض وجندها منتشرة يف عالية احلوض، أما فيما خيص ابقي املساحة فتتوزع بني  % 7.4

 حساسية متوسطة. %26.9حساسية ضعيفة، 
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 PAP/CAR: فئات حساسية التعرية حسب منهجية 3ملبيان رقم ا

 
 . إعداد خريطة التعرية احملتملة 4.1

تعد خريطة التعرية احملتملة مبثابة تركيب جملموعة من العناصر الطبيعية للحوض، مت إنتاج هذه اخلريطة 
درجة محاية الرتبة، اجملاالت اليت مت انطالقا من تنضيد خريطتني أساسيتني مها: خريطة حساسية التعرية وخريطة 
 .4استخراجها انطالقا من التنضيد يتم التعرف على قيمتها انطالقا من اجلدول رقم 

 (PAP/CAR .1998)      املقدم يف منهجية : فئات وضعية التعرية احملتملة حسب التصنيف4اجلدول رقم 
 درجة وضعية التعرية احملتملة الرمز
 مرتفعة جدا 1
 مرتفعة 2
 متوسطة 3
 ضعيفة 4
 ضعيفة جدا 5
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 (PAP/CAR .1998): مراحل إعداد خريطة التعرية احملتملة حسب منهجية 6اخلريطة رقم 
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 (PAP/CAR .1998)خريطة التعرية احملتملة حسب منهجية  :7 اخلريطة رقم

 
بعد قراءة وحتليل معلومات قاعدة البياانت املتعلقة ابلتعرية احملتملة ابحلوض املائي لعالية واد العبيد متكنا 

 من التميز بني ثالث فئات مهمة: 
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أي ما يعادل  2ملك  6.4فئة التعرية القوية والقوية جدا: هتم اجملال شبه عاري، كما تغطي هذه الفئة  -
جند هذا النوع من التعرية ينتشر بشكل كبري يف سافلة ووسط احلوض كما  من جمموع مساحة احلوض، 49%

جنده على شكل نطاقات صغرية يف اجلزء الشرقي للحوض، حيث توجد الطبوغرافية الوعرة وانعدام غطاء نبايت 
 حامي.

من مساحة احلوض حيث  % 10.2أي ما يعادل  2كلم  1.33فئة التعرية املتوسطة: تغطي هذه الفئة  -
وجد املاطورال املنفتح، نصادف هذا النوع من التعرية بشكل مهم يف عالية احلوض حيت توجد االحندارات ي

 املتوسطة، كما توافق هذه الفئة من الناحية البنيوية جمموعة من التكوينات الرابعية وصخور صلصالية.
من مساحة  % 40موعه تشكل هاتني الفئتني ما جم :فئة التعرية الضعيفة والتعرية الضعيفة جدا -

احلوض، على مستوى التوزيع اجملايل ترتكز هاتني الفئتني يف جزء كبري من وسط احلوض حيت يوجد غطاء نبايت  
 كثيف.

 PAP/CAR منهجية . إعداد اخلريطة املوحدة للتعرية املائية ابحلوض املائي لعالية واد العبيد حسب 2
قييم النوعي لوضعية التعرية املائية. مت إعدادها انطالقا من تنضيد تعترب اخلريطة املوحدة للتعرية، خريطة للت

خريطة وضعية التعرية احملتملة، وخريطة توزيع أشكال التعرية احلالية. هذا التنضيد يسمح إبنتاج شبكة من 
 الوحدات املتجانسة من القيم تسمح بفهم آليات التعرية املائية.
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 PAP/CAR: مراحل إعداد اخلريطة املوحدة لتعرية حسب منهجية 8اخلريطة رقم 
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  PAP/CAR: اخلريطة املوحدة لتعرية حسب منهجية 9اخلريطة رقم 

 
يتبني من خالل اخلريطة املوحدة للتعرية املائية ابحلوض املائي لعالية واد العبيد، التطابق الكبري ملناطق 

من مساحة احلوض مع  %48والقوية جدا مع أشكال التعرية املركزة اليت تنتشر فوق انتشار التعرية احملتملة القوية 
تركز مهم يف سافلة احلوض، يف هذه املناطق تتضافر كل عناصر نشاط التعرية من االحندارات القوية والقوية جدا 

للتعرية تعترب  اعرف نشاطوالغطاء نبايت املنفتح والتكوينات الصخارية غري النافدة. كما أن هذه املناطق اليت ت
املناطق غري املستقرة داخل احلوض، يف حني أن املناطق املستقرة تشكل ما   PAP/CARحسب توجيهات 

من مساحة احلوض و تتمركز يف عاليته حيث تتوافق مع احندارات ضعيفة إىل متوسطة مع غطاء  % 40يقارب 
 قراانها بسافلة احلوض . نبايت كثيف مما جيعل هذه املناطق اكثر محاية، إذا ما

هذه اجملاالت املعرضة لتعرية يف غالبيتها هي عبارة عن أراض تستعمل للزارعة وابخلصوص الزراعات املو ية 
مما جيعل تطور التعرية املائية هبذه األراضي يهددها ابستمرار خبطر فقدان الرتبة وتراجع مساحتها وهتديد األمن 
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ن حتسني هذه الوضعية املتدهورة لألراضي يبقى رهني مبدى تطور وجناعة أشكال الغذائي واستقرار الساكنة. لك
 التدخل اليت حتد من هذا اخلطر.

 : اخلريطة املوحدة لتعرية وصور معربة10اخلريطة رقم 

 
 

 خامتة: 
واد تبني من دراسة عناصر الوسط الطبيعي )االحندارات، الصخارة، الغطاء النبايت( للحوض املائي لعالية 

العبيد، أننا أمام وسط يتمتع بكل ظروف نشاط وتطور التعرية املائية مبختلف أشكاهلا، طبوغرافيا فمجال الدراسة 
من جمموع مساحة احلوض، غطاء نبايت  %40يعرف جتزي كبري مع هيمنة االحندارات القوية والقوية جدا على 

الدراسة، كما أن احلوض يعرف انتشارا كبريا من جمال  % 55جد متدهور حيث أن اجملال شبه العاري يغطي 
 من مساحته. % 63للصخور غري النافدة وضعيفة النفادية على ما يقارب 

من مساحة  % 72.2يعرف جمال الدراسة انتشارا كبريا للتعرية الغشائية حيث تنتشر على مساحة تقارب 
 % 11.2من املساحة، مقابل  %10وعه احلوض، يف حني أن التخديد املتعمق ومتوسط التعمق يغطيان ما جمم

 بنسبة للتخديد املعمم الذي جنده يف املناطق اليت تعرف غطاء نباتيا ضعيفا واحندارات قوية إىل قوية جدا.
من أجل تقييم التعرية املائية، أننا أمام حوض يعرف هشاشة كبرية  PAP / CARأفرز تطبيق منهجية 

ترتكز يف سافلة احلوض ويتسبب فيها تفاعل جمموعة من العناصر  من مساحته هذه اهلشاشة % 49يف حوايل 
جمال الدراسة تعرف حساسية قوية جدا للتعرية مقابل هذه احلساسية  %40سبق ذكرها. حيث أن أكثر من 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

267 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

من جمال الدراسة، كما ترتكز هذا التغطية وسط احلوض  %35املهمة ال يشمل نطاق التغطية النباتية الكبرية إال 
 %49تطابق مع نطاق احلساسية القوية والقوية جدا. خلفت هذه الوضعية جمال يعرف تعرية قوية وميتد على وال ت

من مساحة احلوض. كما يتطابق هذا اجملال بشكل كبري مع نطاق انتشار أشكال التعرية املركزة واجملال الذي 
جيعل سافلة احلوض تعاين ابستمرار من يعرف استقرار سكاين مهم وتركز أغلب األراضي الفالحية ابحلوض. مما 

 خطورة نشاط التعرية على األراضي واستقرار السكان.
V   :قائمة املراجع 
 إسهام يف التقييم الكمي للتعرية املائية مبقدمة الريف الشرقي منوذج حوض واد الثالاثء. أطروحة 2009 حممد أهبرور -

 .فاس -سايسلنيل الدكتوراه كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 التقييم النوعي و الكمي الجنراف الرتبة ابلريف االوسط حوض أكلول منوذجا ، منشورت جامعة تطايون 2010  علي فاحل  - -

 21 . أسامري، العدد رقم، 
 التعرية املائية واشكالية التهيئة مبنخفض أيت اعتاب، حبث لنيل شهادة املاسرت بكلية اآلداب 2012 بوعزة سالك: -

 .االنسانية بين مالل والعلوم
 التقييم الكمي للتعرية املائية حبوض واد واومانة ابالعتماد على املعادلة العاملية لفقدان الرتبة 2014 اندية الناجي -

.USLEحبث لنيل شهادة املاسرت بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بين مالل. 
 قع املنظور وبرانمج العمل الوطين من أخل حماربة التصحر.الوا-محيد نرجس وآخرون: تدهور املوارد الطبيعية يف املغرب -

 .مطبوعات أكدميية اململكة املغربية
 املغرب   2011   مارس  –جملة البيئة / العدد السابع / يناير -كتابة الدولة املكلفة ابملاء و البيئة  -
 إعداد الرتاب الوطين والبيئة والتعمري  وزارة -سنوات بعد ريو20يف املغرب  البيئة 2002مديرية إعداد الرتاب الوطين  -

 . واإلسكان
 .2009التشخيص اجلماعي الرتايب جلماعة تباروشت  -
 . 0/15000اخلريطة الطبوغرافية لتيكلفت  -
 .1100000/اخلريطة اجليولوجية لبين مالل  -
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افية واالستشعار عن بعد في دراسة التعرية املائية،  توظيف نظم املعلومات الجغر

 نموذج الحوض النهري واد املالح
The use of geographic information systems and remote sensing in the 

study of water erosion, the model of the Oued-El-Maleh watershed 
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 benkhadirnabil@gmail.comالثاين الدار البيضاء، املغرب،  نجامعة احلس
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 : ملخص
يعــرف احلــوض النهــري لــواد املــاحل حتــوالت جماليــة مرتبطــة بتزايــد عــدد الســكان ومــا يرتتــب عنهــا مــن اخــتالالت بيئيــة بســبب 

وارد الطبيعية، خاصة الرتبة والغطاء النبايت. يهدف هذا البحـث إىل رصـد أشـكال التعريـة املائيـة احلاليـة والتقيـيم الكمـي الضغط على امل
، حيــث أظهــرت النتــائج أبن احلــوض يعــرف وضــعية بيئيــة متــدهورة، خاصــة علــى USLEهلــا ابعتمــاد املعادلــة العامليــة لفقــدان الرتبــة 

مستوى الغطاء النبايت، هذا التدهور قد يؤدي إىل الزايدة يف حجم التعرية، خاصة يف عالية احلـوض وسـفوح األوديـة حيـث تـزداد شـدة 
حسـاب واسـتخراج خمتلـف خـرائط معـامالت هـذه  االحندار، حيث تلعب نظم املعلومات اجلغرافية واالستشـعار عـن بعـد دورا مهمـا يف

 املعادلة، بشكل يسهل على خمتلف الفاعلني إمكانية التدخل للحد من اآلاثر السلبية للتعرية ابحلوض. 

 نظم املعلومات اجلغرافية؛ االستشعار عن بعد؛ املوارد الطبيعية.  التعرية؛ احلوض النهري؛الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

The Oued-El-Maleh watershed is experiencing spatial changes related to the increase in 

population and the consequent environmental imbalances due to pressure on natural resources, 

especially soil and vegetation cover. This research aims to monitor the current forms of water 

erosion and quantitatively evaluate them by adopting the global equation of soil loss USLE, as the 

results showed that the basin knows a deteriorating environmental situation, especially at the level 

of vegetation cover. This deterioration may lead to an increase in the volume of erosion, especially 

in the high basin and foothills. Wadis where the steepness of the steepness increases, as geographic 

information systems and remote sensing play an important role in calculating and extracting 

various maps of the parameters of this equation, in a way that facilitates the possibility for various 

actors to intervene to reduce the negative effects of erosion in the basin. 

Keywords: erosion; River basin; Geographic information systems; Remote Sensing; Natural 

Resources. 
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 مقدمة:
يعرف احلوض النهري لواد املاحل حتوالت سوسيو جمالية متعددة تنعكس على خمتلف أشكال الدينامية 
احلالية واليت تؤثر على استقرار الرتبة، نتيجة تداخل جمموعة من العوامل الطبيعية )عامل االحندار، عامل 

 الصخارة...(، إضافة إىل العوامل البشرية.
ويبقى النشاط الفالحي أحد أهم العوامل اليت تؤثر على استقرار الرتبة ابملنطقة، على اعتبار أن هذه 

، حيث هتيمن الزراعة البورية وتربية املاشية، واليت يتأثر إنتاجها ابلتغريات املناخية الطابع الريفياألخرية يغلب عليها 
 طبيعي للمنطقة. الراهنة، مما يؤدي إىل ضغوط متزايدة على الوسط ال

 اإلشكالية:
نتيجة للتحوالت الطبيعية والبشرية اليت منطقة الدراسة واليت تتميز ابستغالل مفرط للموارد الطبيعية، أصبح 
من الضروري العمل على دراسة وضعية هذه املوارد والبحث عن احللول الكفيلة من أجل استدامتها. األمر الذي 

 األسئلة التالية:يدفعنا إىل حماولة اإلجابة عن 
 ما هي مظاهر وعوامل تدهور املوارد الطبيعية مبنطقة الدراسة؟ -
كيف ميكن استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف دراسة التقييم الكمي للتعرية  -

 املائية ابملنطقة؟
 الفرضيات:

 تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي:
 ية بيئية متدهورة يعرف احلوض النهري واد املاحل وضع -
 تتباين حدة التعرية املائية داخل احلوض بتعدد وقوة العوامل املتحكمة فيها -

 املنهجية:
هتدف هذه الدراسة إىل بيان أثر التعرية على منطقة الدراسة واإلجابة على اإلشكالية املطروحة من خالل 

 تتبع اخلطوات التالية:
 الدراسات واألحباث اليت تصب يف املوضوعالعمل البيبلوغرايف والذي هم بعض  -
 Excelو Arcgisمعاجلة املعطيات والصور اجلوية ابالعتماد على برانمج  -
 ابعتماد املقاربة اخلرائطية   Wishmeierمعادلة  -

إضافة إيل اعتماد املنهج التحليلي من خالل حتليل خمتلف املعطيات واخلصائص الطبيعية اليت تتميز هبا 
 .انطالقا من اخلرائط املنجزة بواسطة برامج نظم املعلومات اجلغرافيةاملنطقة، 
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I. احلوض النهري واد املاحل وإشكالية تدهور املوارد الطبيعية 
 تقدمي اجملال املدروس .1

 من الناحية الطبيعية: 
الشرقي حيده مشاال احلوض النهري لواد النفيفيخ، ومن اجلنوب األحواض األطلنطية للشاوية، ومن اجلنوب 

والشرق روافد أم الربيع عرب هضبة الفوسفاط، ومن الشمال الغريب احمليط األطلنيت حيث مصب الواد عند جنوب 
 2كلم  2068مدينة احملمدية، حيث تبلغ مساحته 

 من الناحية اإلدارية: 
الغريب ومدينة يقع احلوض النهري لواد املاحل مشال مدينة الدار البيضاء ما بني مدينة احملمدية يف الشمال 

’ 35°6الطول  درجة مشاال، وخطي’ 71°33و’ 53°32خريبكة يف اجلنوب الشرقي، بني خطي العرض 
 غراب.’ 24°7و

 160131،43تنقسم أراضي احلوض على كل من جهة الدار البيضاء سطات مبساحة تقدر حبوايل 
هكتار  46719،44ساحة من املساحة اإلمجالية للحوض(، وجهة بين مالل خنيفرة مب % 77،41هكتار )

 (.28، الصفحة 2017من املساحة اإلمجالية للحوض( )هشام الدايجي، 22،59%)
: حتديد منطقة احلوض النهري لواد املاحل ضمن األحواض املغربية1خريطة رقم   

 
 arcgis جاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على برانم
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 النبايت(إشكالية تدهور املوارد الطبيعية )الرتبة والغطاء  .2
لدراسة تدهور األوساط الطبيعية يتم االعتماد على اجليومورفولوجيا التطبيقية، واليت يتجلى دورها يف إغناء 
الدراسات واملشاركة يف النهوض ابلتنمية على الصعيد الوطين واجلهوي مث احمللي، ومواجهة إشكالية تدهور 

البحث عن السبل املثلى لتدبري مواردها واستشراف األوساط الطبيعية ومناقشة التحدايت اليت تواجهها، و 
 (.7، الصفحة 2015مستقبلها يف ظل الضغوط اليت تعاين منها )حسن الكتمور، 

وتكتسي نظم املعلومات اجلغرافية أمهية كبرية يف هذه الدراسات، انبعة من احلاجة املاسة إىل مثل هذا النوع من 
ية وتطور وتقدم اجملتمعات من خالل الدور الفعال الذي تقدمه يف خمتلف التقنيات املساعدة وامليسرة لتحقيق تنم

اجملاالت اليت تعتمدها يف نشاطها سواء يف جمال التخطيط العمراين ومحاية البيئة والدراسات االقتصادية 
نتاجية واالجتماعية وإنتاج خرائط استخدامات األراضي واملوارد الطبيعية واستنتاج شكل سطح األرض وحتسني اإل

 واختاذ القرارات.
وحيث إن األحواض النهرية تعترب جماالت حيوية تشكل العمود الفقري للمغرب، فهي مصدر مياهه وأغلب غاابته 

 وحالتها البيئية ال متسها وحدها بل تنعكس على أراضي السافلة من سهول ومنخفضات ومدن اخ...
 ماليني هكتار تتطلب هتيئة عاجلة.3و مليون هكتار من األراضي مهددة ابلتعرية 11ففيها 

 ثلث املساحات الغابوية املغربية توجد ضمن األحواض النهرية. •
 من السكان القرويني. %21ماليني نسمة أي  3ساكنتها تبلغ حوايل  •
 .%7املساحة الزراعية النافعة ال تتعدى  •
 التوحل املتسارع حلقينة السدود بسبب اجنراف الرتبة. •

وضعية التدهور البيئي ابألحواض النهرية ليست أمرا حديثا، بل منذ بداية السبعينات بدأت كما أن 
 (.7، الصفحة 1998التقارير تشخص وضعية األحواض املتدهورة )رشيدة انفع، 

لذلك سنقوم من خالل هذا املقال اإلحاطة جبانب من التدهور الذي ميس احلوض النهري واد املاحل، 
يف عاليته وبسفوحه، حيث االحندارات املرتفعة، وسنعتمد يف هذا  املائية، خاصةد حدة التعرية واملتمثل يف تزاي

 .USLEاإلطار على منهجية املعادلة العاملية لفقدان الرتبة 
II.  التقييم الكمي للتعرية املائية ابستعمال املعادلة العاملية لفقدان الرتبةUSLE 

 تعريف املعادلة العاملية لفقدان الرتبة .1
من بني املعادالت األكثر استعماال يف العامل لتكميم التعرية،  USLEتعترب املعادلة العاملية لفقدان الرتبة 

معتمدين على أزيد من  1958ابتداء مني سنة  SMITHوWISHMEIERوقد ظهر هذا النموذج مع 
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أن هذا النموذج مل ينتشر  مشارة جتريبية وأحواض صغرية مزروعة من خمتلف أحناء السهل األمريكي، إال 10000
 .1964إال بعد سنة 

على العوامل  1958SMITHوWISHMEIERويشمل هذا النموذج الذي صاغه كل من 
املؤثرة واملسببة يف التعرية بشكل مباشر، وينبين على مضاعفة هذه العوامل املمثلة يف عدوانية التساقطات وقابلية 

مث  ،ايف الناتج عن طول السفوح واحندارها، ومعامل استعماالت الرتبةالرتبة للتعرية، إضافة إىل العامل الطبوغر 
 (.51، الصفحة 2018معامل يشمل عمليات احملافظة على الرتبة من االجنراف )إ اعيل أمازيل، 

 حساب عوامل املعادلة العاملية لفقدان الرتبة .2
انية التساقطات، قابلية الرتبة تعتمد هذه املعادلة على مخسة عوامل تتحكم التعرية املائية وهي: عدو 

 للتعرية، قيمة وطول االحندار، استعماالت الرتبة، طرق محاية السطح من التعرية:
A=R*K*LS*C*P 

A)القيمة السنوية لضياع الرتبة )طن / هكتار / سنة  : 
Rمعامل عدوانية التساقطات : 
Kمعامل قابلية الرتبة للتعرية : 

LSمزاوجة طول احندار السفح : معامل طول االحندار ودرجته( .L  ودرجة احندارهS) 
Cمعامل الغطاء النبايت : 
P.معامل تقنيات احملافظة على الرتبة من التعرية : 

 Rعدوانية التساقطات معامل . 1.2
كما أن   ،وغالبا ما تكون بدرجية كبرية زمنيا وجماليا، تعترب التساقطات املطرية أحد حمركات النظام املائي

 حلدة التساقطات املطرية أمهية كبرية من خالل التحكم يف كمية املياه اجلارية على السطح والنفاذية يف داخل الرتبة.
 .وتعد التساقطات املطرية أهم حمرك للتعرية املائية، اليت تزداد حدهتا بشكل متناسب مع عدوانية األمطار

كيفية ( يف حتديد  WISHMEIER W.H & SMITH D.D 1958ويرجع الفضل لكل من )
حساب عدوانية التساقطات املطرية، اليت تربز العالقة ما بني الطاقة احلركية لقطرات املطر وأقصى عنف زخة مطرية 

 دقيقة. 30خالل 
𝑹=𝑲.𝑬𝒄 . total I30 

R التساقطات : عدوانية 
: Ec total  التساقطات احلركية العامة 
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30I دقيقة ابمللم/ساعة30املطرية خالل: احلدة القصوى للتساقطات 
kمعامل مرتبط بوحدة القياس املستعملة : 

الذي يقوم Pluviographوحلساب احلدة القصوى جيب توفر جهاز قياس التساقطات اللحظية 
 بتسجيل كمية األمطار بشكل يتزامن مع سقوطها.

دقيقة على 30ى خالل حنصل على معامل عدوانية املطر حسب هذا النموذج جبمع قيم الشدة القصو 
ملم، واليت تفصل بينها أكثر من ست ساعات، وبعد ذلك  12طول السنة ابلنسبة لكل الزخات اليت تتجاوز 

على سلسلة معطيات التساقطات على امتداد عدة سنوات. إال أن هناك عدة إكراهات تقف  Rينجز متوسط 
 .عائقا أمام حساب معامل عدوانية التساقطات حبوض واد املاحل

 لذلك مت حساب معامل عدوانية التساقطات من خالل الصيغة التالية:
 
 
 

 متوسط التساقطات السنوي )مبلم( :       P: متوسط التساقطات الشهرية )مبلم(Piحيث 
 : التساقطات السنوية والشهرية1جدول رقم

 
 املصدر: وكالة احلوض املائي بورقراق الشاوية
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 ( R ): معامل عدوانية التساقطات املطرية 2خريطة رقم 

 arcgis جاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على برانم
مع مالحظة أهنا تعرف تباينا مكانيا ضعيفا مع زايدة يف  104,62و  61,12ما بني   Rترتاوح قيمة

 .قيمتها انطالقا من اجلنويب الشرقي إىل الشمال الغريب
 Kحساسية الرتبة للتعرية معامل . 2

يعطي معامل قابلية الرتبة للتعرية مؤشرا قواي على نوعية األتربة وخصائصها الفيزايئية والكيمائية، حيث 
 0،7بني  SMITHو WISHMEIR يدل على مدى متاسك أو هشاشة الرتبة، وترتاوح قيمتيه حسب

ابلنسبة للرتبة األكثر استقرارا، )ترتاوح هذه القيم حسب النظام املرتي ما بني  0،01ابلنسبة لألتربة اهليكلية و
 (.0،92و 0،01

 وفق منهجية املعادلة الرايضية التالية:  kويتم حساب حساسية الرتبة للتعرية 
K = [20.1*104 (10-OM) *M-1.14 +(S-2) +(0.25*(P-3)] /100 

 حيث إن:
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K معامل حساسية الرتبة للتعرية )طن. ساعة :( 
MOنسبة املادة العضوية : 

S املسامية:  رمز 
Pرمز البنية : 

 : اخلصائص الفيزايئية ألنواع الرتبة ابحلوض النهر واد املاحل2 جدول رقم

 
 املصدر: املركز الوطين لألحباث الفالحية سطات )بتصرف(
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   K: معامل قابلية الرتبة للتعرية 3خريطة رقم 

 
 arcgis جاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على برانم

الرتبة اليت توجد ، مع تسجيل أن 0,390و 0,071ترتاوح قيمة معامل قابلية الرتبة للتعرية ما بني 
قابلية منها من عالية ، مقارنة مع سافلة احلوض األكثر بشكل رئيسي يف احلوض قابلة للتعرية بشكل معتدل

 احلوض األقل قابلية للتعرية.
 (LS)العامل الطبوغرايف املتمثل يف طول ودرجة االحندار  .3

يعترب العامل الطبوغرايف من العوامل األساسية يف تقييم التعرية السيلية، نظرا ألمهيته يف ديناميتها؛ فعاملي 
كل أشكال التعرية فوق السفح، لذا سنعمل على إبراز كل طول ودرجة االحندار يؤثران بشكل مباشر وواضح على  

 .عامل على حدة
يساهم ازدايد طول السفوح يف تسريع وثرية التدهور، ألنه يزيد من جهة يف كفاءة العامل الناقل ابزدايد 

درهتا على صبيب اجلراين، ومن جهة أخرى املواد املنقولة يزداد لديها الوقت الكتساب سرعة أكرب وابلتايل تزداد ق
اقتالع املواد اليت تصطدم هبا يف طريقها حنو السافلة.  فالسفوح القصرية والقوية االحندار هي اليت تتعرض لتعرية 
قوية وعلى العكس من ذلك فإنه يف االحندارات القصرية، ليس للمنقوالت الوقت الكتساب سرعة كافية وال 
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د أن املناطق ذات االحندارات الطويلة تكون أكثر عرضة للتدهور القدرة على االقتالع، هلذا يف منطقة الدراسة جن
 .من غريها

( طول االحندار أبنه املسافة الفاصلة بني القمة أو SMITH WICHMIER 1978يعرف )
م( بعد جمموعة من األحباث 1962العرف ونقطة انقطاع االحندار أو االلتقاء مع جمرى مائي، وقد أبرز الباحثني )

يف الوالايت املتحدة األمريكية العالقة بني طول االحندار وكمية األتربة املفقودة كما هو مبني يف اجلدول التجريبية 
 التايل: املزاوجة بني طول ودرجة االحندار.

 : عالقة فقدان الرتبة بطول االحندار2 جدول رقم
  2فقدان الرتبة النسيب ب)طن/ كلم فئات طول االحندار ب )املرت(

23-0 0،91  
46-23 1،65 
69-46 2،12  
92-69 2،52  

 F.A.O 1967املصدر: 
، ويعترب من املؤشرات األساسية Lوطول االحندار  Sبني درجة السفح  LSجيمع العامل الطبوغرايف 

حلدوث التعرية ابعتبارها مؤشرا شاهدا على حدة التعرية يف اجملال، وذلك لتضافر جمموعة من العوامل سواء البنائية 
أو اجليومرفولوجية أو البشرية، فاالحندار له أتثري مباشر على الدينامية احلالية للحوض ملا يعرفه من نشاط املسيالت 

 ابجملاالت القوية االحندار. األتربة، خاصةابقتالع  اليت تسمح
 وحلساب هذا املعامل مت االعتماد على املعادلة التالية:
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LS: معامل االحندار وطوله 4خريطة رقم 

 
 arcgis جاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على برانم

، وهي وعلى طول سفوح واد املاحل، مع تسجيل أعلى القيم بوسط احلوض 61و 0,06ما بني  LS ترتاوح قيمة
 املناطق األكثر عرضة للتعرية.

 (C)النبايت  الغطاء . معامل4
يلعب الغطاء النبايت دورا مهما يف التقليص من حدة التعرية عن طريق محاية الرتبة من التأثريات املباشرة 

الرتبة،  من حدة اقتالع جزيئات ذلك عرب اعرتاض أوراق األشجار لقطرات املطر وتقليلهااملطرية، و للتساقطات 
ويرتبط مؤشر التغطية النباتية يف األوساط الغابوية بصنف األشجار ونوعية احلشائش واألعشاب ابإلضافة إىل 

 علوها وكثافتها.
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 ( C): معامل الغطاء النبايت 3 جدول رقم
 ( C)املؤشر  استعماالت األرض
 0.05 غاابت كثيفة
 0.10 غاابت منفرجة
 0.13 مزروعات
 0.20 ماطورال
 0.30 مراعي

 0.60 أراضي فالحية
 1.00 أراضي غري صاحلة للزراعة

 Hicham Lahlaoi et d’autre (2015) املصدر بتصرف:
 ابحلوض النهري واد املاحل( C ) : معامل استعماالت األراضي  5خريطة رقم  

 
 arcgis جاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على برانم
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عالية احلوض سيادة املراعي واملاطورال إضافة إىل األراضي اجلرداء، أما وسط وسافلة احلوض فيغلب تعرف 
 عليها األراضي الزراعية.

 MQI. مؤشر جودة التهيئة 5
وذلك من خالل األنشطة الزراعة والرعوية اليت ، يشكل العامل البشري أهم العوامل املؤثرة يف عملية التعرية

واملمارسات الزراعية غري املالئمة، مثل احلرث  ،والرعي املفرط ،اجملال، حيث إن اجتثاث الغطاء النبايتميارسها يف 
يف اجتاه متعامد مع اخلطوط الكنتورية، كلها عناصر تساهم يف تنشيط عملية التعرية. ويتم حساب مؤشر جودة 

 :التهيئة من خالل املعادلة التالية
MQI = (G× PD× CP)1/3 

 مؤشر جودة التهيئة MQI :حيث
 G الرعي : 

PD الكثافة السكانية : 
 CPممارسات احلفظ:. 

 .تؤدي اهلشاشة االجتماعية لسكان األرايف إىل إدارة غري مالئمة للموارد الطبيعية
، حيث تتوافق املناطق اليت 1.9و 1الذي يعكس توازن هذين املكونني بني  MQI يتأرجح مؤشر

 .التهيئة جيًدا مع املناطق األقل كثافة سكانيةيكون فيها مؤشر جودة 
  .من منطقة الدراسة ٪10ومع ذلك، فإن هذه املنطقة حمدودة للغاية وال متثل سوى 

 إىل أن سافلة احلوض أقل هتيئة من عالية احلوض.  (MQI)يربز هذا املؤشر 
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 : مؤشر جودة التهيئة ابحلوض املائي واد املاحل6خريطة رقم  

 
 arcgis جاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على برانم

 اخلامتة:
يتضح من خالل هذا البحث، أن احلوض النهري لواد املاحل يعرف وضعية بيئية متدهورة، خاصة على 
مستوى الغطاء النبايت، الذي يعاين من ضغط االستعماالت البشرية، كالرعي اجلائر واالستعماالت املنزلية، حيث 

املتدهورة ابحلوض تزايدا ملحوظا خالل السنوات األخرية. هذا التدهور أدى إىل الزايدة يف حجم عرفت املساحة 
 التعرية، خاصة يف عالية احلوض وسفوح األودية حيث شدة االحندارات.

يستدعي تدخالت آنية ملواجهته، وذلك من خالل تشجيع الدراسات ابملنطقة، ومجع أكرب قدر ممكن من 
ابستعمال نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، مما سيساعد يف وضع خطط ودراسات البياانت عنها 

 منها، واحلد من خمتلف مظاهر التدهور اليت هتددها. متكاملة لالستفادة
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افية في دراسة خطر التعرية   إسهام نظم املعلومات الجغر

 )املغرب(بحوض واد محاصر 
Contribution of GIS to study of water erosion risk in the Oued 

Mhasser watershed, Morocco 

 2احلسني شطار  1حيىي اخلالقي، 1عبد اللطيف السنربي،
Abdellatif Essanbri 1 Yahya Elkhalki1 El Houcine Chettar 2 

 essanbri.abdellatif@gmail.comمالل، املغرب،  جامعة السلطان موالي سليمان ببين 1
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 : ملخص
تشهد اجملاالت اجلبلية اليوم العديد من اإلكراهات البيئية املرتبطة بتزايد وثرية التدهور. فحوض "واد حماصر" أصبح يعرف 

البيئية، اليت تتمثل يف نشاط أشكال التعرية املائية بفعل تضافر جمموعة من العوامل. يتميز احلوض بوجود  االختالالتجمموعة من 
ت مهمة، كما يتسم مناخه بعدائية التساقطات وعنفها وتوزيع زماين ومكاين غري متكافئ، ابإلضافة إىل فوارق ارتفاعية واحندارا
وغطاء نبايت منفتح. جبانب هذه العوامل جند التدخالت السلبية لإلنسان الذي يساهم بشكل كبري يف  صخارة متنوعة املقاومة،

عي. كل هذه الظروف جعلت اجملال يعرف دينامية قوية للتعرية املائية مع تباين تدهور الوسط نتيجة استعماالته املختلفة للمجال الطبي
 أشكاهلا داخل احلوض. يهدف هذا العمل إىل دراسة التعرية املائية احلالية ابالعتماد على نظم املعلومات اجلغرافية والعمل امليداين من

 (.PAP/CARخالل تطبيق منهجية )
إليها أن حوض واد حماصر يعرف نشاط مورفودينامي متنوع املظاهر واألشكال، كما أن  يتضح من خالل النتائج املتوصل

جماالت شاسعة داخل احلوض تعرف تدهورا متقدما، وإن كانت تتفاوت درجاته من منطقة إىل أخرى، مما يشري أن القطاع الرتايب 
تربة املنقولة ينتهي هبا األمر داخل سد سيدي إدريس، الرتبة. كما أن هذه األ اجنرافداخل احلوض يعرف خطرا حقيقيا يتمثل يف 

  يف ظل الوضع املناخي احلايل. االفرتاضياألمر الذي أصبح يهدد عمرها 
 واد حماصر؛ التعرية املائية؛ مقاربة خرائطية. الكلمات املفاتيح: 

Abstract:  
The Mhasser watershed located in the High Atlas mountain Morocco, has been a subject of 

serious soil erosion problems. This watershed, characterized by dramatic topography, sparse 

vegetative cover and friable substrates, is under increasing human pressure amplified by a variable 

and changing climate. The objective of this work was to study the water erosion using Remote 

sensing, and GIS based on the PAP/CAR method. 

The results of this study indicated demonstrated the significance of erosion in the Mhasser 

watershed. Finally, we determined the influence of erosion on human activities. These results will 

provide land use planners baseline for land use and risk management. 

Keywords: Oued Mhasser; Water erosion; cartographic approach. 
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I. :مقدمة 
تعد التعرية املائية إحدى اإلكراهات اليت ختل ابلتوازانت البيئية داخل األحواض النهرية املغربية. تزداد 
حدهتا سنة بعد أخرى، نتيجة زايدة الضغط على املوارد، والتغريات املناخية، وكذلك غياب اسرتاتيجية مندجمة 

يف تراجع اإلنتاج واإلنتاجية املرتبطتني  تتجلى آاثرها .(19، ص. 2004جميديلة احلسن )لتهيئة األحواض 
ابجنراف الرتبة، وتدين القيمة العقارية لألراضي الفالحية نتيجة تدهورها، كما يصل األمر إىل توحل السدود 
والبحريات التلية، وتقلص كميات املاء الصاحل للشرب ومياه السقي، ابإلضافة إىل تدين جودة املياه بفعل ارتفاع 

 (16، ص. 2010)فاحل علي .بةاحلمولة الصل
الرتبة ابملنحدرات الريفية  اجنرافتعرف معظم األحواض النهرية ابملغرب تعرية مهمة، حيث يزيد حجم 

/السنة  2طن/كلم 2000و 1000/السنة، فيما ترتاوح ما بني  2طن/كلم 2000حلوض سبو )ورغة( عن 
 2000ابملنطقة الريفية حلوض سبو واحلوض املائي اللوكس، أما منطقة الريف يفوق ضياع رصيد الرتبة بـ 

/ السنة ابألطلس املتوسط و الكبري، بينما بقية 2طن/كلم 1000و  500/السنة، ويرتاوح ما بني  2طن/كلم
 LAHLOU .1994)بتصرف عن  /السنة. 2طن/كلم 500املناطق يقل اإلتالف النوعي للرتبة هبا عن 

 (42ص. 
البيئية، اليت تتمثل يف نشاط أشكال التعرية املائية  االختالالتيعرف حوض "واد حماصر" جمموعة من 

املختلفة بفعل تضافر جمموعة من العوامل، وتتمثل يف؛ تباين الوحدات التضاريسية، فهي تتميز ابلتنوع والتدرج يف 
من اجلنوب حنو الشمال. فإذا كانت سافلة احلوض تتسم أبراضي منبسطة هبا ارتفاعات  اجتهنااالرتفاع كلما 

ضعيفة، فإن املنطقة الوسطى والعليا تكسومها جمموعة من األعراف والتالل. هذه األشكال تسمح بوجود فوارق 
به احلوض من الناحية  ارتفاعية، وأتثرها ابلعوامل املناخية تصبح الظروف مالئمة لنشاط التعرية. أهم ما يتسم

املناخية أن التساقطات املطرية تكون فجائية وعنيفة خاصة يف فصل الصيف واخلريف، توزيع سنوي وشهري وجمايل 
غري منتظم، كذلك تباين يف درجة احلرارة على املستوى الشهري، كما يسجل احلوض مدى حراري مهم.  أما 

صخارة متنوعة املقاومة، الغطاء النبايت هو اآلخر يتميز بطابع  الشبكة املائية تعرف بكثافتها، ابإلضافة إىل
أساسا يف شق الطرقات، والرعي اجلائر،  املتمثلة. جبانب هذه العوامل جند التدخالت السلبية لإلنسان االنفتاح

 .طبيعياملختلفة للمجال ال استعماالتهابإلضافة إىل إجتثات الغابة. تساهم بشكل كبري يف تدهور الوسط نتيجة 
  إشكالية الدراسة 

..( هتدد حوض .لقد أصبحت جمموعة من املخاطر الطبيعية )التعرية املائية، امتطاحات، اجتثات الغابة
نتيجة جملموعة من األنشطة البشرية وكذلك العوامل  .(20ص.  Jaboun. Et al .2012) "واد حماصر"
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ثريات على املستوى البيئي؛ حيث سريتفع معدل الطبيعية. واستمرار الوضع على ما هو عليه، سينتج عنه أت
إجتثات الغابة الذي سيؤدي بدوره إىل إجنراف الرتبة وابلتايل ازدايد نسبة التوحل يف حقينة سد سيدي ادريس. 
وانطالقا مما ورد يتبادر للذهن عدة تسايالت واليت نراها الدعامة األساسية لتشخيص مشكل التعرية املائية حبوض 

 :"صر"واد حما
  ما هي العوامل املتحكمة يف ظاهرة التعرية املائية ؟ •
  ماهي أهم أشكال التعرية املائية السائدة داخل احلوض ؟ •
 أهم املخاطر النامجة عن التعرية ؟ •
 هداف العمل أ -

تتلخص أهداف هذا العمل يف تشخيص احلالة الراهنة للحوض املدروس وذلك من خالل معرفة املعطيات 
الطبيعية والبشرية يف إطار تفاعلي، وأتثري هذه العناصر على دينامية التعرية. ابإلضافة إىل توطني الوضعية احلالية 
للتعرية املائية وترمجتها يف خرائط موضوعاتية، وكذا دراسة التعرية يف عالقتها مع العوامل املسؤولة عنها من خالل 

 .تنضيد خرائط العوامل
 منهجية البحث  -

على منهجية ترتكز  اعتمدانيق األهداف املتوخاة من هذه الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، لتحق
امليداين  على العمل البيبلوغرايف والذي هم بعض الدراسات واألحباث حول التعرية املائية، ابإلضافة إىل العمل

كما مت توظيف نظم  ،االصطناعيةاألقمار  من صور املستخرجة املعطيات وتصحيح ملعاينة أشكال التعرية
 املعلومات اجلغرافية لتحليل والتأويل اخلرائطي.

 فرضيات البحث -
من عناصر اإلجابة، علما أن قياس مدى  لالقرتابسنعمل على صياغة جمموعة من الفرضيات، كمحاولة 

 ارتباطوض "واد حماصر" هلا صحتها سيتم عرب فقرات البحث، وتتحدد هذه الفرضيات يف أن دينامية التعرية حب
وثيق مبختلف املعطيات الطبيعية حيث تساهم يف دينامية السيل، وتشكيل أرضية خصبة النطالق مسلسل 
التعرية. أو أن مشكل التعرية داخل احلوض مرتبط ابرتفاع عدد السكان والتطور التقين احلاصل مما دفع ابلساكنة 

 ورة مكثفة. املوارد الطبيعية بص استغاللإىل زايدة 
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 املفاهيم املؤطرة للبحث  -
 *التعرية 

تعرف التعرية أبهنا عملية إزالة املواد السطحية كاألتربة والصخور من القشرة األرضية ومن مث نقلها عن 
طريق العوامل الطبيعية كاملاء والرايح إىل مناطق أخرى، وتشمل التعرية ثالثة أنواع رئيسة، وهي: التعرية الرحيية 

رية الرحيية تظهر يف الصحاري واملناطق القاحلة، إذ تقوم الرايح والتعرية اجلليدية والتعرية املائية، حيت إن آاثر التع
بنقل الرمال واألتربة املوجودة فيها، أما التعرية اجلليدية فتؤدي إىل آتكل سطح األرض عن طريق االحتكاك الذي 

يف مكان ما، أما يسببه اجلليد أثناء اهنياره، ومن مث تنقل هذه املواد املتآكلة عندما يذوب هذا اجلليد أو يستقر 
، واليت ومعاملهاسطح األرض  من شكل وابستمرارتعد من أهم العمليات اجليومورفولوجية اليت تغري التعرية املائية. 
 2005خلف حسني الدليمي ) .العوامل املسببة هلا، واملناطق البيئية اليت حتدث فيها على اعتماداتتفاوت شدهتا 

األرض، وعمق  استغاللوتتحكم كل من التضاريس األرضية ودرجة االحندار واجتاه املنحدر ومنط  .(229ص 
 (7ص.  2002 )تغلب جرجيس داود،. الرتبة ونسجيها يف توجيه عوامل التعرية وحتديد مقدار سرعتها

  :*مفهوم نظام املعلومات اجلغرافية
استخدامات هذا النظام يف العلوم  ابختالفيوجد عدة تعريفات لنظام املعلومات اجلغرايف ختتلف 

 كما أن هذه التعريفات تتطور سريعاً ابلتطور املتالحق للتكنولوجيا، وتطور تطبيقات هذا النظام. املختلفة،
( نظام املعلومات اجلغرايف أبنه " أداة تقوم على تنظيم املعلومات اجلغرافية والوصفية 2009تعريف بظاظو )-

إلحداثي للتعامل مع اإلسقاطي أو ابواسطة احلاسوب، وربطها مبواقعها اجلغرافية ابستخدام أحد أنظمة اإلسناد 
 البياانت كنظام معلومات.

مات اجلغرافية هي حالة خاصة من نظم املعلومات اليت حتتوي على نظام املعلو  (Dueker 1979) تعريف-
للظواهر واألنشطة واألهداف اليت ميكن حتديدها جماليا كالنقط  اجملايلقواعد معلومات تعتمد على دراسة التوزيع 

 ”اأو اخلطوط أو املساحات جلعل البياانت جاهزة السرتجاعها وحتليلها أو االستفسار عن بياانت من خالهل
نظام املعلومات اجلغرافية هو نظام قاعدة بياانت حيتوي على معلومات  (Smith et al 1987) تعريف-

جمالية مرتبة، ابإلضافة إىل احتوائه على جمموعة من العمليات اليت تقوم ابإلجابة على استفسارات حول ظاهرة 
 نظم املعلومات اجلغرافية متتاز أبهنا جتمع بني ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أان ”جمالية من قاعدة املعلومات

اخلاصة بقواعد البياانت، مع إمكانية املشاهدة، والتحليل، واملعاجلة البصرية،  عمليات االستفسار واالستعالم
لبياانت جغرافية من اخلرائط، وصور األقمار الصناعية، والصور اجلوية، وهي امليزة اليت متُيزها عن نظم املعلومات 
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املعتادة، وجتعلها متاحة لكثري من التطبيقات العامة واخلاصة، لتفسري األحداث، وحساب املؤشرات، ووضع 
 (10، ص. 2012)اي ني كامل سامل  . االسرتاتيجيات

هناك إمجاع يف األوساط العلمية على أن اجلبال هي أعلى مظهر تضاريسي على سطح *املناطق اجلبلية: 
األرض، تتميز بقاعدهتا الواسعة وقممها الضيقة، وعليه فهي تشرف على مجيع املناطق اليت جتاورها )هي األراضي 

العامل، تساهم املناطق  املرتفعة عما حوهلا(. وتتميز مبجموعة من اخلصائص، حيث تعترب خزاانت طبيعية للمياه يف
العاملي، كما تعد املناطق اجلبلية مناطق ثراء وتنوع بيولوجيي، على الرغم من كل  االقتصاداجلبلية مسامهة كبرية يف 

قساوة  :هذه اخلريات اليت حتتويها اجلبال، إال أهنا تظل عرضة جملموعة من العوائق اليت تكمن أساسا فيما يلي
ع نسبة التساقطات وا فاض درجات احلرارة إىل حتت الصفر، احنداراهتا احلادة، اليت تساهم الظروف املناخية )ارتفا 

كما تعترب    .املكننة، ويف زايدة حدة التعرية امليكانيكية للرتبة، وغسلها من مكوانهتا الرئيسية استخداميف احلد من 
 (. 3، ص. 2016سفيان بن صفية ) ...لكذلك عرضة ملختلف الكوارث الطبيعية كاالنزالقات، الرباكني والزالز 

II.  جمال الدراسة 
بني وحدتني  انتقايليقع حوض "واد حماصر "بدير األطلس الكبري األوسط، حيث يشكل جمال 

خمتلفتني؛ وحدة جبلية ابجلنوب، تنتمي لسلسة األطلس الكبري األوسط، وبداية وحدة سهلية  طوبوغرافيتني
يتجه جمراه من اجلنوب حنو الشمال، ويشكل 'واد حماصر'، 'وأسيف برانت'، 'وأسيف  ابلشمال )سهل السراغنة(.

غزاف' أهم روافد 'واد خلضر'، الذي يعترب بدوره أهم رافد 'واد تساوت'، والكل يشكل جزءا من احلوض 
أما يف اهليدرولوجي 'ألم الربيع'. حيده من الشرق حوض 'أسيف غزاف' ومن اجلهة الشمالية حوض 'تعينيت'، 

اجلهة اجلنوبية والغربية حيده حوض واد تساوت الذي ينبع من سلسلة جبال األطلس الكبري األوسط ويصب يف 
 (.1واد أم الربيع. )الشكل رقم: 

جهة بين مالل خنيفرة وابلتحديد إىل إقليم أزيالل. وميتد على تراب ثالث  ىلإينتمي احلوض إداراي 
 اعتني قرويتني )إمليل وتيفين(. مجاعات؛ مجاعة حضرية )دمنات( ومج
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 ( : موقع جمال الدراسة01الشكل رقم )

 
 Landsat 2017 االصطناعية صور األقماراملصدر: 

III.  اخلصائص الطبيعية والبشرية حلوض واد حماصر ودورها يف دينامية التعرية 
.1 اخلصوصيات املناخية للحوض  

 .التساقطات واحلرارة عاملي خاصة املائية، التعرية وأشكال أساليب تطور يف أساسيا دورا املناخ يلعب
 املوالية، خالل التساقطات والتسرب اجلراين ألساليب الرتبة عناصر تفكيك طريق عن السطح احلرارة هتيئ حيث
 (.10، ص2009وخمتلفة )حممد اهبرور  متباينة تعرية أشكال تطور عنه ينتج الذي الشيء
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 التوزيع السنوي للتساقطات املطرية ابحملطات الثالث(: 2الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 املصدر: وكالة احلوض املائي الم الربيع ببين مالل، ومركز املياه والغاابت بدمنات
سنة تباين واختالف على مستوى كميات  24أظهر حتليل التساقطات ابحملطات الثالث على امتداد 

بنفس  1990مبحطة دمنات كما عرفت اخفض كمية سنة  1996التساقطات. حيث سجلت اعلى كمية سنة 
 ( منيز بني فرتات رطبة وفرتات جافة ابحملطات املدروسة. 2احملطة، من خالل الشكل رقم )

سنوات أما حمطة سد  10سنة رطبة وحمطة دمنات  12يوسف  مواليات الرطبة: سجلت حمطة الفرت 
بلغت هبا القيم أعلى من  1998اىل 1996 ما بنيسنوات. اهم فرتة رطبة عرفها احلوض متتد  9سيدي ادريس 

 ملم. 80
مبحطة سد سدي ادريس  12سنة مبحطة دمنات و 11السنوات اجلافة: بلغت عدد السنوات اجلافة 

مبحطة سيدي ادريس. أهم ما ميز فرتة التسعينيات داخل السلسلة اإلحصائية تسجيل أخفض القيم اليت  14و
 .2002 إىل 1998 ما بنيملم كذلك األمر ابلنسبة للفرتة املمتدة  63بلغت 

الفرتة اجلافة يف خلق الشروط املالئمة لكسح الرتبة واليت تشكل شقوق التيبس أهم مظاهرها تتجلى أمهية 
وخالل التساقطات املوالية يتم نقل املواد املفككة خاصة خالل التساقطات الفجائية مما ينتج عن ذلك نشاط 

 عملية التعرية.
مارس تسجل درجات حرارة  إىلدة من نونرب يتضح من خالل حتليل املعطيات اخلاصة ابحلرارة أن الفرتة املمت

درجة وميثل شهر دجنرب خالل هذه املرحلة الشهر األكثر برودة، وتتميز املرحلة املمتدة من مارس إىل  0اقل من 
 .درجة بشهر غشت 13 إىلأكتوبر ابرتفاع درجات احلرارة تصل 
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احلرارة بشكل مفرط خالل فصل  فارتفاعقة يعترب عنصر احلرارة عامال مهما يف انطالق عمليات التعرية ابملنط
 الصيف وشدة السخونة والتبخر كلها عوامل تعمل على جتفيف السطوح وحدوث شقوق. 

 للصخور داخل احلوض اجملايل. التوزيع 2
تلعب طبيعة الصخور دورا أساسيا يف توجيه عمل التعرية وتنويع أشكاهلا، من هنا سوف منيز داخل 

 من الصخور حسب درجة مقاومتها: احلوض بني ثالث أنواع
 توزيع نسب الصخور داخل احلوض. (:3الشكل رقم )

 
 100000/1زياللأاملصدر: اخلريطتني اجليولوجيتني: دمنات و 

من مساحة احلوض وتتشكل من الدولومي الرمادي والرصرصة،  26.17 %الصخور الصلبة تشغل
املتوسطة  راحلوض. الصخو وتداخل احلث مع الرصيص. تنتشر هذه الصخور ابملنطقة الوسطى والعليا من 

الصالبة، تضم هذه الفئة تداخل كل من احلث مع الصلصال، والصلصال مع الدولومي، والكلس مع الصلصال 
داخل احلوض. الصخور اهلشة تضم هذه الفئة كل من التوضعات الدقيقة واألطيان  31.36 %ومتثل نسبة 

 من مساحة احلوض. %42الوردية، والتدفقات البازلتية، والدقة الوردية مع الرصيص األمحر متثل نسبة 
 أتثري اإلنسان على اجملال .3

بعهد املرابطني، نظرا لتوفر ظروف  االستقرارشهدت املنطقة استقرارا بشراي مند عهد قدمي وقد ارتبط هذا  اهلجرة:
( 20، ص. 2010العيش اليت تتجلى أساسا يف املاء والغابة والرتبة الصاحلة للزراعة. )بتصرف عن امحاد منوار

مهمة من املهجرين القرويني من  أفواجعرف املركز احلضري دمنات منذ الستينات من القرن املاضي توافد 
اورة خاصة بعد أن أصبح حيتضن بعض اخلدمات االجتماعية واإلدارية واألنشطة التجارية. اجلماعات الرتابية اجمل

هذا الفعل اهلجروي القروي بشكل كبري داخل احلوض نتج عنه ارتفاع الكثافة السكانية وبداية التوسع  انعكسقد 
 بيعية.على حساب اجملاالت الزراعية من جهة ومن جهة أخرى تزايد الضعط على املوارد الط



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

291 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

وهو يشكل القاعدة األساسية ابلنسبة لرتبية  هذا النشاط له أتثري خاص على الغطاء النبايت،: الرعي اجلائر
الرتاجع، يعزى ذلك وجود اغلب املناطق الرعوية  إىلتعرض الغطاء النبايت  إىلاملاشية، فقد أدى تزايد هذه األخرية 

 مبحاذاة املناطق املخصصة للغابة.
تقنيات وأساليب احلفاظ على الرتبة يف األراضي املزروعة واملراعي حبوض "واد  استخدام: عدم ليات احلرثآ

احندار السفوح، يسهل  اجتاهتقنيات احلرث العصري يف  استعمال. إن لالجنرافحماصر" جيعل الرتبة أكثر عرضة 
احملراث  استعمالالكمية أقل عند  تركز اجلراين أبخاديد احلرث، ينتج عن ذلك ضياع مهم للرتبة، بينما تبقى هذه

 التقليدي.   
 يف املناطق تنشأ اليت القائمة اجلروف خالل من السفوح استقرار عدم إىل الطرق شق يؤدي: الطرق شق عمليات
 واملناطق الشقوق، فيها تنتشر اليت املناطق يف وخاصة املواد، حركة تنشيط يف يساهم مما تسويتها لغرض املنحدرة

   .الطبوغرايف امليل مع الصخرية الطبقات فيها ميل يتوافق اليت
IV.   :منهجية العمل 

 (:(PAP/CARمنهجية  .1
تشكل تعليمات وإرشادات مركز األنشطة اجلهوية لربانمج األشغال ذات األولوية، منهجية علمية  

 Le Centre Activités Régionales pour le Programmeللدراسة النوعية للتعرية املائية. 
Actions Prioritaires   Haytam Mesrar) 2010 .33،ص) 

إىل هدف أساسي، يتجلى يف تصنيف األوساط الطبيعية، هبدف  PAP/CAR)ترمي أشغال )
التدخل حسب درجة تقدم التعرية داخل اجملال، ابإلضافة إىل كوهنا مصدرا للمعطيات تساعد اجلهات املكلفة 
إبعداد وهتيئة اجملال يف أخذ صورة مشولية عن املنطقة، حتت أسس علمية مضبوطة، وابلتايل حتصيل نتائج جيدة 

ومن جهة أخرى هناك هدف على املدى البعيد، يتجلى يف املسامهة يف تقليص  .ة األوساط ومحايتها من جهةلتهيئ
 واحلد من خطر التعرية وحتسني ظروف العيش لساكنة.  

ترتكز هذه املنهجية على تطبيق جمموعة من املقارابت لرتاتبية مساحة احلوض يف وحداته املختلفة حسب 
  إىلرية، وابلتايل فهي متكن من حتديد اجملاالت األكثر تدهورا. تستند هذه املنهجية درجة اهلشاشة ضد التع

والصخارة  كاالحنداراتكارطوغرافية وصفية تنب ؤية تستهدف حتديد وتقييم وإدماج العوامل الطبيعية األساسية،  
املنهجية وفق ثالث مقارابت  والغطاء النبايت هبدف بناء نظرايت قبلية ومسبقة عن خطر التعرية. ويتم تطبيق هذه

 أساسية.
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 املقاربة التنبؤية   .2
هتتم املقاربة التنبؤية بتحديد وحساب وتركيب كل العوامل الطبيعية من احندارات وصخور واستعماالت 

 مسبقة عن خطر التعرية، يتم ذلك وفق املراحل التالية: افرتاضات إعطاءالرتبة، وكثافة الغطاء النبايت، هتدف إىل 
 والثانية: إجناز خريطة االحندارات وخريطة أنواع الصخور. األوىلاملرحلة •
 املرحلة الثالثة: إجناز خريطة قابلية الرتبة للتعرية من خالل تنضيد خريطة فئات االحندارات وأنواع الصخور.•
 املرحلة الرابعة واخلامسة: إجناز خريطة استعماالت الرتبة وكثافة الغطاء النبايت.•
 رحلة السادسة: إجناز خريطة محاية الرتبة من خالل تنضيد كل من استعماالت الرتبة وكثافة الغطاء النبايت.امل•
 املرحلة السابعة: إجناز خريطة التعرية احملتملة بعد تنضيد كل من خريطة قابلية الرتبة للتعرية وخريطة محاية الرتبة.•

 . املقاربة الوصفية:3
هتدف هذه املقاربة إىل رصد أشكال التعرية املائية احلالية وتوزيعها اجملايل حبوض "واد حماصر". وإلجناز ذلك، 

والزايرات امليدانية، اليت  االصطناعيةمن صور األقمار  انطالقاعملنا على توطني خمتلف أشكال التعرية احلالية، 
من  استخراجه ما متعد ذلك مت تعديل وتصحيح خصصت جلرد هذه األشكال داخل احلوض كمرحلة أوىل، ب

خالل الزايرات املوالية. نسعى من خالل هذه املقاربة إىل حتديد املناطق املعرضة للتعرية وتصنيفها، وكذلك حتديد 
 .التوزيع اجملايل هلذه األشكال

 . املقاربة الرتكبية4
، تتم من خالل تنضديد كل من (PAP/CAR)تعترب املقاربة الرتكيبية هي املرحلة النهائية ضمن منهجية 

خريطة التعرية احملتملة اليت مت احلصول عليها من خالل املقاربة التنبوئية، وخريطة أشكال التعرية اليت مت إجنازها 
 . االصطناعيةمن العمل امليداين وصور األقمار  انطالقا
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 PAP/CAR(: خطاطة منهجية 4الشكل رقم )

 
 (  PAP/CAR) عوامل منهجيةاملصدر: خرائط 

V.   النتائــــج 
 املقاربة التنبؤية .1

وخريطة أنواع الصخور مث  االحنداراتترتكز هذه املقاربة على حتديد خمتلف خرائط العوامل من خريطة 
 الرتبة وخريطة كثافة الغطاء النبايت للحصول على خريطة التعرية احملتملة. استعماالتخريطة 
 إجناز خريطة قابلية الرتبة للتعرية1.1  

اليت مت  االحنداراتإلجناز خريطة قابلية الرتبة للتعرية حبوض "واد حماصر" عملنا على تنضيد كل من خريطة 
، كما يوضح )الشكل PAP/CAR))من خالل النموذج الرقمي لألراضي، وتصنيفها وفق منهجية إنشايها 

من خالل اخلريطتني اجليولوجيتني )دمنات  هاإجناز اليت عملنا على  خريطة أنواع الصخور(. و 3رقم:
إعطاء و من حتديد توزيع الصخور ونوعيتها داخل حوض" واد حماصر"،  انطالقا(، وذلك 100000/1ازيالل

 Documentحسب درجة مقاومة الصخر للتعرية والتصنيف املعتمد بـــــ )( 1-5)مؤشرات من 
PAP/CAR 1998).  : 10.1على برانمج  ابالعتماد( 4كما يبني )الشكل رقم ArcGIS  من خالل

، بعد ذلك قمنا إبضافة حقل جديد إىل قاعدة البياانت OVRELAY /INTERSECTخاصية
 .احملصل عليها وحساب املؤشرات املتقاطعة وتصنيفها إىل مخس فئات
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 االحندارحسب فئات  PAP/CAR)(: مؤشر )5الشكل رقم )
 PAPمؤشر  %النسبة  2املساحة ابلكلم نوع االحندار االحندارفئات 

/CAR 
  1 6,91 14,72 ضعيف جدا احندار 3%اقل من 
 2 33,22 70,72 احندار ضعيف 12 -3%بني  ما 
 3 20,34 43,30 احندار متوسط 12 -20%بني  ما 
 4 22,70 48,34 احندار قوي 20 -35%بني  ما 

  5 16,80 35,78 احندار قوي جدا 35%اكثر من 
 .(Document PAP/CAR 1998)حلوض واد حماصر/ االحنداراتاملصدر: خريطة أنواع 

 ( حسب أنواع الصخورPAP /CARمؤشر ): (6الشكل رقم )

 PAPمؤشر  %النسبة  2املساحة ابلكلم أنوع الصخور
/CAR 

 1 26.16 55.76 الدلومي الرمادي الرصرصة احلث، والرصرصة 
  2 20.45 43,58 والدولومي، الكلس والصلصالالصلصال 
  3 10.90 23,24 احلث والصلصال 
 4 14.08 30 دقة وردية والرصيص األمحر، تدفقات ابزلتية 
  ،5 28.38 60,48 الوردية األطيانتوضعات دقيقة 

 .(Document PAP/CAR 1998)املصدر: خريطة أنواع الصخور حلوض واد حماصر/
( ميكن القول أن حوض "واد حماصر" عموما يعرف درجة قابلية الرتبة للتعرية 7من خالل الشكل رقم )

  املتوسطة وأمهية الصخور املتوسطة الصالبة. االحنداراتمتوسطة حبكم هيمنة 
من مساحة احلوض( هي األقل  %12والضعيفة جدا  %19فئات قابلية الرتبة للتعرية الضعيفة )الضعيفة 

، متتد جماليا ابلشمال الشرقي ملنخفض تزَكـي وغرب املركز احلضري لدمنات توافق هذه الفئة جماالت حضورا
  منبسطة وصخور صلبة ومتوسطة الصالبة

( تواجد فئات قابلية 7تعرف املناطق اجلنوبية جلبل أيت جمري وجبل واور اتدلة كما يوضح )الشكل رقم
، يرجع ذلك إىل كون هذه اجملاالت تتميز بوجود صخور %12رتفعة جدا وامل %22الرتبة للتعرية املرتفعة بنسبة 

. تنتشر االحندارهشة هي عبارة عن أطيان وتوضعات رابعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجود سفوح شديدة 
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 هذه الفئات على شكل شريط يوازي جبل أغري ابجلهة الشمالية، تتميز هذه اجملاالت بظهور التدفقات البازلتية
. كما أن هذه الفئات تظهر بشكل واضح %35أكثر من  االحنداراتاملتفسخة ووجود سفوح مقعرة تبلغ هبا 

من جمموع  %35أما فئة قابلية الرتبة للتعرية املتوسطة هي أكثر حضورا، متثل  .أبقصى املنطقة العليا من احلوض
حلضري لدمنات واملنطقة السفلى، يرجع مساحة احلوض تنتشر جماليا بكل أجزاء احلوض خاصة جبوار اجملال ا

هذا التباين يف  تواجد هذه الفئة داخل هذه اجملاالت إىل اعتدال االحندارات وهيمنة الصخور املتوسطة الصالبة
توزيع درجة قابلية الرتبة للتعرية داخل حوض "واد حماصر"، سينعكس على توزيع فئات التعرية احملتملة، وذلك ما 

 من خالل تنضيد خريطة قابلية الرتبة للتعرية وخريطة محاية الرتبة. سنعمل على توضيحه
 (: قابلية الرتبة للتعرية حبوض واد حماصر7الشكل رقم )

 
 االحنداروخريطة  (100000/1اخلريطتني اجليولوجيتني )دمنات أزيالل املصدر: اخلريطة
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 إجناز خريطة محاية الرتبة 2.1
( من خالل تنضيد خريطة استعماالت الرتبة اليت مت 10محاية الرتبة الشكل رقم )عملنا على إجناز خريطة      

والزايرات امليدانية. وخريطة كثافة الغطاء النبايت اليت مت إجنازها من   Google Earthإحداثها اعتمادا على
. (PAP/CARوتصنيف ) NDVIخالل صور األقمار االصطناعية ابالعتماد على مؤشر التغطية النباتية 

 يتجلى اهلدف من ذلك ترتيب املناطق داخل احلوض حسب درجة احلماية.
 ( حسب أشكال استعماالت الرتبةPAP /CAR( : مؤشر )8الشكل رقم )

 PAPمؤشر   %النسبة  2املساحة ابلكلم الرتبة استعماالتأشكال 
/CAR 

 .1 9.2 19.87 جمال املاطورال الكثيف 
 2 34.29 73.09 جمال املطورال املفتوح 
 3 16.89 36 الزيتون جمال غراسة 
 4 4.01 8.57 جمال مشجر 
 5 13.64 29.07 السنوية. الزراعات جمال 
 6 21.82 46.50 .لالستغالل صاحلة غري جماالت 

 Document PAP/CAR 1998) "/املصدر: خريطة استعماالت الرتبة حلوض "واد حماصر
 الغطاء النبايت ( حسب كثافةPAP /CAR(: مؤشر )9الشكل رقم )

 2املساحة ابلكلم كثافة الغطاء النبايت
النسبة 

% 
 PAPمؤشر 

/CAR 
o  1 27.89 59.42 %25جماالت نسبة كثافة الغطاء النبايت اقل من 
o 2 35.13 74.85 %50 إىل 25بني  جماالت نسبة كثافة الغطاء النبايت ما 
o 3 13.85 29.51 %75اىل 50بني  جماالت نسبة كثافة الغطاء النبايت ما 
o  4 23.11 49.25 %75جماالت نسبة كثافة الغطاء النبايت أكثر من 

 .2018املصدر: صور األقمار االصطناعية 
يعرف احلوض تباينا على مستوى توزيع الغطاء النبايت، وهلذا جند هناك مناطق تعرف محاية مهمة يف 

جليا من خالل تنضيد خريطة أشكال استعماالت الرتبة املقابل هناك مناطق تتميز حبماية ضعيفة. وهذا ما يتضح 
 وخريطة كثافة الغطاء النبايت.
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( توزيع درجة محاية الرتبة داخل حوض "واد حماصر". حبيث توجد مناطق تعرف 10يبني )الشكل رقم        
بل اغري، وكذلك محاية مهمة، وهي السفوح الشمالية جلبل واور اتدلة وأيت جمري والسفوح الشمالية الشرقية جل

املناطق اجملاورة للمركز احلضري دمنات. تفسر هذه احلماية بتواجد غطاء نبايت كثيف يتمثل يف غابة املاطورال 
تنتشر بكل أجزاء احلوض وهي  2و 1وأشجار الزيتون. أما املناطق اليت تعرف محاية ضعيفة فهي تضم الفئات رقم 

 .طاء نبايت منفتحتوافق جماالت غري صاحلة للزراعة أو هبا غ
 (: درجة محاية الرتبة حبوض واد حماصر10الشكل رقم )

 
 2018املصدر: صور األقمار االصطناعية 
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 خريطة التعرية احملتملة  3 .1
( هي خريطة تركيبية متثل املرحلة األخرية. يتم احلصول عليها من 11خريطة التعرية احملتملة )الشكل رقم 

على املنهجية املتبعة ميكن تصنيف  اعتماداخالل تنضيد اخلرائط السابقة )قابلية الرتبة للتعرية + محاية الرتبة(. 
 األوساط داخل احلوض كما يلي:

 فئات اخلطر الضعيف والضعيف جدا(األوساط املستقرة :)تضم •
يف الواقع ليس هناك استقرار لألراضي ابملعىن الشامل للكلمة، حبيث السائد أراضي نسبيا مستقرة. متثل 

من املساحة اإلمجالية للحوض. توافق اجملاالت اليت مل تشهد اليوم تعرية نشيطة،  %33هذه األوساط نسبة 
احلايل للرتبة. هتم هذه  االستعمالخارية وطبيعة التشكيالت النباتية، مث أمناط خبصوصياهتا التضاريسية والص ارتباطا

املتوسطة ابلواجهة اجلنوبية وركيزته الصلبة املتمثلة يف  هاحنداراتاألوساط الضعيفة التعرية عرف جبل اغري حبكم 
عطى إىل التغطية النباتية بصفة الدلومي. ابلتايل فإن حساسية هذا الوسط جتاه التعرية تبقى ضعيفة، ينضاف هذا امل

عامة فاألراضي املستقرة ترتكز على طول السفوح اليت تشرف على منخفض تزَكــــي، كما تتواجد هذه الفئة أبقصى 
 املنطقة الشرقية والغربية ملنخفض دمنات واجملاالت السفلى للحوض.

ية الرتبة للتعرية )فئات االحندار تتحكم عدة عوامل يف انتشار هذا النوع داخل احلوض، جند عامل قابل
وفئات الصخور(، وعامل محاية الرتبة )كثافة الغطاء النبايت وأشكال استعماالت الرتبة(، تصادف هذه األوساط 

جماالت  أوتواجد محاية للرتبة بشكل مهم وصخور مقاومة للتعرية كما هو احلال ابلنسبة لسفوح جبل اغري. 
سة أشجار الزيتون أو مزروعات سنوية وتتشكل من صخور متوسطة الصلبة. جل تسود هبا غرا االحندارضعيفة 

فالحية تتمثل أساسا يف غراسة  أنشطة ابنتشارهذه املساحات تعرف تعرية ضعيفة، كما تتميز هذه اجملاالت 
 .لالستغاللأشجار الزيتون واملزروعات السنوية حبكم انبساط هذه اجملاالت ووجود تربة صاحلة 

 : االستقراراألوساط املتوسطة •
وهي األكثر حضورا داخل احلوض، تشهد  %39تصل نسبتها من املساحة اإلمجالية للحوض حوايل 

ضعيفة ومتوسطة وقوية كما هو احلال ابلنسبة ملنخفض تزَكـي  احنداراتتضم جماالت خمتلفة ذات  االختاللبداية 
يز هذه األوساط بنشاط كبري للسيل الغشائي يتجسد يف (. تتم11واملناطق السفلى من احلوض )الشكل رقم 

ليات التعرية فوقها، فإهنا آرغم من سيادة بعض الببطيئة ف إفقارجمموعة من الشعاب، تعرف هذه األوساط عملية 
 على متاسكها الطبيعي.                                                                             حتافظال تزال 

 األوساط اليت تعاين من خطر التدهور. )فئة اخلطر القوي والقوي جدا(•
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مالحظة جيب تسجيلها وحنن بصدد احلديث عن األراضي املتدهورة هي أن السفوح داخل احلوض  أول
من مساحة  %28ب اجملاالت اليت تعرف تدهورا متسارعا. متثل نسبة األراضي اليت تعرف تدهورا متثل أخص

يف الغالب، كما تتميز بربوزات  %20احلوض. تضم جمموعة من األراضي املتضرسة، اليت تتجاوز درجة احندارها 
ة تغطية نباتية، فالتعرية اليت صخرية تتشكل أساسا من األطيان والتوضعات الدقيقة، وأراضي متفرقة عارية من أي

تشهدها هذه األوساط تصل إىل مراحلها القصوى، من خالل ظهور خدات كبرية وحقول من األساحل، توجد 
هذه اجملاالت ابجلهة الغربية ملنخفض دمنات وأبقصى اجلنوب الشرقي للحوض، يرجع ذلك إىل غياب الغطاء 

. وصخور ضعيفة املقاومة عبارة عن أطيان وتوضعات دقيقة. تنشط االحندارالنبايت مث وجود سفوح مقعرة وشديدة 
للرتبة بشكل مهم  اجنرافهبذه اجملاالت خمتلف أشكال التعرية خاصة التخديد املتعمق واملعمم. تعرف هذه املناطق 

 متت معاينته من خالل الزايرات امليدانية. وتراجع للغطاء النبايت، ذلك ما
 احملتملة(: التعرية 11الشكل رقم )

 
 الرتبة للتعرية وخريطة محاية الرتبة حلوض واد حماصر قابليةاملصدر: خريطة 
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 خريطة أشكال التعرية  .2
نسعى من  عملنا على إجناز خريطة أشكال التعرية املائية احلالية وتوزيعها اجملايل حبوض "واد حماصر".

 اجملايل هلذه األشكال وتصنيفها حسب نوعية التعرية املهيمنة وحدهتا.   االمتدادخالل هذا العمل إىل حتديد 
تتوزع أشكال التعرية املائية داخل احلوض بشكل متباين، فمن خالل خريطة توزيع أشكال التعرية )الشكل 

كال والعمل امليداين، تظهر هذه األش 2019( اليت مت إجنازها انطالقا من صور األقمار االصطناعية 12رقم: 
متسلسلة حسب حدهتا بني التعرية الضعيفة والتعرية الغشائية اليت تتضمن كسح الرتًبة والسيالن املنتشر، التعرية 
اخلطية املركزة تضم التخديد األويل والتخديد املتعمق الذي يعطي بعد تطوره وتقدمه أساحل مث تقويض الضفاف، 

 السطحية. زالقاتاالنأخريا احلركات الكثلية؛ يتواجد منها ابحلوض 
 (: أشكال التعرية املائية احلالية12الشكل رقم )

    
 والعمل امليداين 2019املصدر: صور األقمار االصطناعية 
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من خالل دراستنا لألشكال التعرية داخل احلوض ميكن القول أن اجملاالت اليت تنشط هبا التعرية الضعيفة 
حملمية من طرف الغطاء النبايت الكثيف كما أهنا توافق فئة من مساحة احلوض وهي كل اجملاالت ا %36متثل 

الضعيفة أو تواجد صخور الدلومي والكلس، أما التعرية الغشائية املرتبطة بكشط الرتبة والسيالن  االحندارات
من مساحة احلوض، تتوزع بشكل متباين جلها يتواجد ابملنطقة السفلى والعليا من احلوض  % 16املنتشر متثل 

صاحلة للزراعة كما تتوزع الا تبقى قليلة احلضور ابملنطقة الوسطى. وتسود فوق الصخور اهلشة واألراضي غري بينم
أهنا تؤدي إىل إفقار  إالفوق احندارات خمتلفة. هذه األخرية رغم أهنا أقل أنواع التعرية خطورة على السطح 

املسكات العليا للرتبة. أما التخديد مبختلف أنواعه يلعب دورا مهما يف دينامية التعرية، حيث يعمل على تغري 
 الشكل املورفولوجي للسفوح داخل احلوض.

 اخلريطة الرتكيبية .3
مت احلصول عليها من  اليتتنبين املقاربة الرتكيبية على جتميع املعطيات السابقة من خريطة التعرية احملتملة 

على املقاربة الوصفية. هتدف هذه املقاربة إىل  اعتماداخالل املقاربة التنبؤية، وخريطة أشكال التعرية اليت مت إجنازها 
 الوقوف عند جماالت التعرية احملتملة وأشكال التعرية اليت تنشط هبا هبدف رصد العوامل املسؤولة عنها.

األوساط  أنيع أشكال التعرية حسب فئات التعرية احملتملة، حيث يالحظ ( توز 13يبني الشكل رقم )
ذات فئات التعرية القوية تعرف سيادة التخديد بكل أنواعه، حبكم تواجد التوضعات الدقيقة واألطيان الوردية 

توافق جماالت  االستقرارتتسم بنوع من  اليتإىل سيادة األراضي العارية. أما اجملاالت  ابإلضافةواحندارات قوية 
ضعيفة، وصخور متوسطة الصالبة، تنشط هبا التعرية الغشائية  إىلمتوسطة  واحنداراتتواجد غطاء نبايت مهم 

 والتعرية غري املرئية.
 االحنداراتينتشر التخديد األويل فوق جماالت التعرية احملتملة الضعيفة واملتوسطة، يرجع ذلك إىل هيمنة 

الركيزة الصخرية. تسود هذه اجملاالت مبنخفض تزَكي واملناطق الشمالية  اختالفنبايت مع الغطاء ال وانفتاحالضعيفة 
 للحوض.
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 (: اخلريطة الرتكيبية حلوض واد حماصر13الشكل رقم )

 
 التعرية حلوض واد حماصر أشكالخريطة التعرية احملتملة وخريطة املصدر: 

VI.   خامتة 
خلصنا من خالل تصنيفنا لألوساط حبوض واد حماصر، أبنه يتميز هبشاشة مهمة وتتوزع بشكل متباين، 

، وما هو بشري مرتبط أبشكال االحنداريتداخل فيها ما هو طبيعي متمثل يف طبيعة الصخارة ودرجات 
تشر وتتوسع أشكال التعرية الرتبة؛ نتيجة هذا التفاعل ختتلف فئات التعرية احملتملة داخل احلوض، تن استعماالت

يف مجيع القطاعات املنحدرة ابجملاالت املستقرة والغري املستقرة مؤدية بذلك إىل تسريع وثرية آتكل املواد ابلقمم 
 وحواشيها وإىل تراكمها ابملنخفضات. 
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رجعيا يعكس اهلشاشة اليت  يتضح من خالل تشخيص ظاهرة التعرية أن احلوض يشهد اليوم تدهورا ال
اين منها األوساط اجلبلية، شدة االحندارات ضعف مقاومة الصخور عدوانية املناخ تراجع التغطية النباتية أضف تع

إىل ذلك التدخل السليب لإلنسان، كل هذه العوامل شكلت أرضية خصبة لنشاط السيل الغشائي وهو املرحلة 
اليت تعرف  االحندارل فوق سفوح شديدة األوىل من التعرية، تضم جماالت واسعة من احلوض تتطور هذه األشكا

للغطاء النبايت وتوافق ركيزة صخرية هشة لتصبح تعرية مركزة )ختديد معمم ومتعمق(. أما العوامل املسؤولة  انفراج
القوية والصخور اهلشة وغياب الغطاء النبايت كان سببا يف سيادة األساحل  فاالحنداراتعن توزيع أشكال التعرية 

 املتواضعة ساهم ذلك يف غياب أشكال التعرية. تاالحندارافاجملاالت احملمية واليت تتسم برتكز  على غرار ذلك
VII. :املراجع 
 ( أطروحة لنيل 2009أهبرور حممد .)(: إسهام يف التقييم الكمي للتعرية املائية مبقدمة الريف الشرقي )منوذج حوض واد الثالاثء

 فاس، املغرب. -ن عبد اهلل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايسالدكتوراه يف اجلغرافية، جامعة سيدي حممد ب
 ( التقييم النوعي والكمي الجنراف الرتبة ابلريف األوسط حوض أكنول منوذجا، املغرب، منشورات مجعية 2010فاحل علي :)

 تطوان أ ري. املغرب. 
 ( حوض ايت عتاب وحواشيه أطلس بين مالل التشكيل البليورابعي، دينامية الوسط الطبيعي وأمناط 2004جميديلة احلسن :)

 الدكتوراه، جامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرابط. املغرب.  أطروحةالتهيئة. 
 ( املشهد احلضري ملدينة دمنات: املقومات، 2011منوار أمحد :) التحدايت، ورهاانت التنمية. حبث لنيل شهادة املاسرت كلية

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، املغرب. 
 مصرالسياحي التخطيطنظام املعلومات اجلغرايف يف  تطبيقات: (2012)اي ني كامل سامل . 
 (التضاري2005خلف حسني الدليمي :) نشر والتوزيع. عمان مية تطبيقية، دار صفاء مللع جيومرفولوجيةس األرضية دراسة 
 (عمم أشكال سطح األرض التطبيقي، الدار اجلامعية 2002تغلب جرجيس داود :)والنشر والرتمجة، العراق لطباعة 
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VIII. :مالحق  
 (: إنتشار التخديد األويل ابلقرب من مرتزَكي1الصورة رقم) (: نطاق األساحل بسفوح جبل أغري2الصورة رقم )

  
 (: التخديد املتعمق فوق الصخور املتوسطة الصالبة3رقم )الصورة  (: التخديد املتعمق فوق الصخور اهلشة4الصورة رقم )

  
 ( : تقويض الضفاف بواد تيسيلت6الصورة رقم )             (: مظاهر االجتثاث داخل احلوض5الصورة رقم )

  
 2019املصدر: العمل امليداين، 
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 الخصائـــص املورفومتريـــة لحـــوض غيغايـــة:

افية  افية  باستعمالدراسة كرطوغر  عن بعد واالستشعار نظم املعلومات الجغر
Morphometric characteristics of the Gheraya basin : Cartographic 

study using geographic information systems and remote sensing 

 3، عبـد اجمليـد السامـي2، رشيـدة املرابـط1أمـيمـة بوحافـة
3, Abdelmajid Essami2Rachida El Mrabet, 1Oumayma Bouhafa 

 oumaymabouhafa96@gmail.comجامعة احلسن الثاين ابلدار البيضاء، املغرب،  1
  rachidaelmorabet@yahoo.frجامعة احلسن الثاين ابلدار البيضاء، املغرب،2 

 abdelessami@yahoo.frجامعة احلسن الثاين ابلدار البيضاء، املغرب،  3
II University, Morocco, oumaymabouhafa96@gmail.comHassan 1 

Hassan II University, Morocco, rachidaelmorabet@yahoo.fr 2 
Hassan II University,, Morocco, abdelessami@yahoo.fr 3 

 
 :ملخص
عـن بعـد، هـذه  واالستشـعاريهدف هذا العمل إىل دراسة اخلصائص املورفومرتية مـن خـالل توظيـف نظـم املعلومـات اجلغرافيـة         

إىل أن حــوض  هــذه الدراســة اخلصــائص تعتــرب عنصــرا أساســيا يف دراســة األحــواض النهريــة، ومــن بينهــا حــوض غيغايــة، حبيــث خلصــت
كميـات كبــرية مـن التسـاقطات املطريــة الـيت تسـاهم بــدورها يف   اسـتقبالده علــى ، تسـاع2كلـم  320,8غيغايـة يشـغل مسـاحة تقــدر ب 
 تغذية الفرشة املائية للحوض.

ابإلضافة إىل ذلك مت التوصل إىل أن شكل حوض غيغاية هو شكل طويل أكثر منـه دائـري، وهـذا ال حمـال أثـر علـى العمليـات         
اخلصائص املورفومرتيـة لألحـواض النهريـة، فهـي نتـاج جملموعـة مـن العوامـل املتضـافرة  اهليدرولوجية للحوض، ومن هنا تكمن أمهية دراسة

 فيما بينها واليت تؤثر بشكل مباشر وآخر غري مباشر على دينامية احلوض.
 عن بعد. واالستشعارنظم املعلومات اجلغرافية -حوض غيغاية-اخلصائص املورفومرتيةالكلمات املفاتيح: 

Abstract: 
      The primary objective of this study is study morphometric characteristics by the use of GIS 

and remote sensing, These characteristics are considered is an essential element in the study of 

river basins, one of which is the GHERAYA basin, So this article concluded that the GIGHAYA 

basin occupies an area of 320.8 km2, which helps it to receive large quantities of rainfalls that in 

turn contribute to enriching the water bed of the basin. 

      In addition to that it was concluded that the shape of the GHERAYA basin is more 

longitudinal than a Circular one, and this inevitably affects the hydrological processes of the basin, 

hence the importance of studying the morphometric properties of river basins, as they are the 

product of a set of interdependent factors that affect directly and indirectly the dynamics of the 

basin. 

Keywords: Morphometric characteristics, GHIGHAYA basin, geographical information  and 

remote sensing. 
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I. :مقدمة 
أدخلت جمموعة من الطرق  شهدت اجلغرافية الكمية ثورة نوعية بلغت ذروهتا منذ أواسط القرن املاضي،        

أمهية هذا  وازدادتاإلحصائية واهلندسية يف التحليل هبدف بلوغ مستوى أكثر موضوعية يف الوصف والتفسري، 
حىت أصبح طريقا وهنجا متبعا يف الدراسات اجلغرافية كلها عموما والطبيعية منها على وجه اخلصوص،  االجتاه

يهدف مستخدموه إىل دعم دراساهتم امليدانية واملكتبية عرب صياغة العالقات بني عناصر املكان على شكل 
(. 375، ص 2012سلوم غزوان، ) معادالت رايضية يعرب عن أكثرها شيوعا مبا يعرف ابلدراسات املورفومرتية

هذه اخلصائص املورفومرتية لألحواض النهرية عرفت تغيريات جذرية، حيث انتقلت من استخدام اخلرائط 
على  االعتمادالطبوغرافية و الصور اجلوية واملسح امليداين، الذي يكون صعبا للغاية ابلنسبة لألحواض الكربى إىل 

شكلت أداة انجعة مكنت من ربح الوقت واجلهد يف استخراج هاته اخلصائص النماذج الرقمية لإلرتفاعات، اليت 
والوصول إىل نتائج مشاهبة لتلك اليت يتم التوصل إليها إبستخدام الطرق التقليدية، أو أكثر دقة وموثوقية، ألننا 

خرية اليت أصبحت جند أن أغلب الدراسات املورفومرتية السابقة كانت تعتمد على اخلرائط الطبوغرافية، هذه األ
اليوم متقادمة جيب حتيينها، ابإلضافة إىل أن هذه اخلرائط مل تكن تظهر مجيع اجملاري املائية اليت جندها اليوم  واليت 

  قد عرفت تطورا مع مرور الزمن، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سليب على نتائج الدراسة املورفومرتية.
عبها اخلصائص املورفومرتية يف دراسة األحواض النهرية، واليت متكننا من حتديد العالقة ونظرا لألمهية اليت تل        

 لدراستها.  هالقائمة بني الطبوغرافية وأشكال التصريف، ارأتينا ختصيص هذا املقال أبكمل
 إشكالية الدراسة: -

امية هذا الوسط الطبيعي، إبعتباره إن التعرية النهرية ابحلوض النهري غيغاية تعترب مظهرا من مظاهر دين        
منظومة بيئية جغرافية متنوعة، غنية مبجموعة من املوارد الرتابية، ترتبط فيما بينها بواسطة اجلراين السطحي والباطين 
وعمليات فيزايئية وحيوية أخرى، تتفاعل فيما بينها لتزود سافلته بكميات متباينة من املياه والرواسب عرب جمموعة 

اور اهليدروغرافية املختلفة اخلصائص، اليت تعمل على تسـريع وثرية الدينامية النهرية عرب إحداث جمموعة من من احمل
التحوالت اجملالية خاصة على مستوى اجملرى الفيضـي، من آتكل وتراجع للضفاف. ويرجع ذلك ابألساس إىل 

الركيزة اجليولوجية، التغريات املناخية، والشبكة تظافر جمموعة من العوامل الطبيعية، سواء عامل الطبوغرافية، أو 
 املائية...، ابإلضافة إىل جمموعة من التدخالت البشرية الغري املعقلنة اليت تزيد من حدة هذه الدينامية النهرية.

ذه ومن هنا ميكن أن نطرح التسايالت التالية: ما هي اخلصائص املورفومرتية املميزة حلوض غيغايـة؟ وهـل هلـ        
 اخلصائص دور يف دينامية التعرية اليت يعرفها اجملال؟
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 فرضيات الدراسة: -
تعد الفرضية من الناحية العلمية جوااب افرتاضيا على سؤال ما، ويف هذا الصدد سنقوم بطرح الفرضيات         

 التالية اليت سنقوم ابلتأكد من مدى صحتها من خالل الدراسة اليت سنقوم هبا:
o  ية داخل حوض غيغاية متعلق ابملؤشرات الشكلية للحوض.نشاط التعر 
o  اخلصائص املورفومرتية للحوض تساهم يف خلق نظام استجابة سريع للحوض، وتزيد من سرعة اجلراين

 الشيء الذي يزيد من حدة النحث.
 منهجية الدراسة: -

إن لكل دراسة منهجية يهتدي إليها الباحث لإلحاطة مبوضوع دراسته بشكل جيد، الشـيء الذي يفرض         
علينا كذلك إتباع منهجية واضحة اليت من خالهلا نسعى إىل رصد ووضع ريية مندجمة جملال الدارسة، وسنعتمد يف 

 هذا البحث على:
o ،حيث يقوم الباحث فيها مبحاولة التعرف على خمتلف  العمل البيبليوغرايف: وهي أوىل مراحل الدراسة

األحباث واملقاالت والدراسات، اليت تتناول مثل هذه املواضيع أو اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة 
 ابملوضوع.

o  العمل الكرطوغرايف: خصصنا هذه املرحلة للعمل الكرطوغرايف، وذلك ابإلشتغال على النموذج الرقمي
 مرت( إلستخراج كل من خريطة الشبكة املائية، اإلرتفاعات، اإلحندارات.30لإلرتفاعات )

o  ،العمل امليداين: وهي مرحلة مهمة يف البحث، كوهنا تربط بني الباحث وجمال دراسته بشكل مباشر
حيث يقوم الباحث إبستكمال كل املعطيات والنقائص اليت تعذر احلصول عليها من خالل العمل 

مظاهر التعرية، ابإلضافة إىل  د مت أخذ بعض الصور ملنطقة الدراسة، كصور تعرب عنالبيبليوغرايف. فق
 جمموعة من الصور لإلحندارات السائدة بعالية احلوض...

 توطيــن جمــال الدراســة:-
، °8 ’00و °7 ’48، وخطي طول’21°31و’02°31يقع حوض غيغاية جغرافيا بني خطي عرض         

ري شرقا، وحوض نفيس النهري غراب، مث حوض أسيف تفنوت النهري جنواب )عالية حيده حوض أوريكا النه
 حوض سوس(، وسهل احلوز مشاال.

على الصعيد الوطين، ينتمي حوض غيغاية النهري إداراي إىل جهة مراكش أسفي، وينتمي ابلضبط إىل         
 رابية:إقليم احلوز على الصعيد اجلهوي. تتقا ه إقليميا مثانية مجاعات ت
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نسمة، تضم هذه اجلماعة اجلزء اجلبلي  21244وعدد سكاهنا  2كلم  26216مجاعة أسين اليت تبلغ مساحتها 
 2كلم  10909املعقد من احلوض واملمتد إىل حدود منخفض أسين، تليها مجاعة موالي إبراهيم مبساحة تبلغ 

بعدد سكاين يناهز  2كلم  882نسمة، مث مجاعة أغواطيم اليت تقدر مساحتها ب  11813وعدد سكاهنا 
نسمة،  6700نسمة، إجوكاك وعدد سكاهنا  4861نسمة، جند أيضا مجاعة أوكاميدن بعدد سكاين  23707

نسمة، وأخريا مجاعة أهل تفنوت بعدد  7727نسمة، مث ويركان حيث تضم  8489توبقال وتضم هذه اجلماعة 
 (.2014)املندوبية السامية للتخطيط نسمة  .5910سكاين يناهز 

 جملال الدراسةتوطني اإلداري (: ال1اخلريطة )

 
II. اخلصائص اهلندسية واخلصائص الشكلية حلوض غيغاية 

متتاز منطقة الدراسة مبجموعة من اخلصائص اجليومرفلوجية واليت نتجت عن اإلمتداد والتحول الكبري هلذا         
احلوض من منبعه إىل مصبه. لذلك يهدف هذا املقال إىل تناول دراسة حتليلية ملختلف اخلصائص اهلندسية 

األساسيات املهمة يف الدراسات  والشكلية حلوض غيغاية، وذلك نتيجة لكون حتديد هذه اخلصائص من
 املورفومرتية للحوض النهري، الشيء الذي يعزز الكشف عن اهلدف أو الغرض من التطرق لدراستها هو التعرف



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

309 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

على جمموعة من املؤشرات املكونة هلا، واليت سيتم التفصيل فيها من خالل الفقرات اآلتية. وتتلخص هذه  
لألحواض النهرية على التوايل يف األبعاد: طول وعرض احلوض، ويف اخلصائص اهلندسية واخلصائص الشكلية 

شكل احلوض: إستطالة احلوض وإستدارته وشكله، وسنعمل خالل هذا املقال على حساب خمتلف هذه 
 اخلصائص وتفسريها بشكل واضح.

 اخلصائص اهلندسية .1
 :مساحة وحميط حوض غيغاية 
تشكل مساحة احلوض كل اجملال احملدد خبطوط تقسيم املياه، ويتم قياسها بطرق خمتلفة، ففي حبثنا هذا         

اعتمدان يف حساب املساحة على برانمج نظم املعلومات اجلغرافية، وقد خلصنا بعد جمموعة من العمليات إىل أن 
، أما فيما خيص حميط احلوض والذي ميثل خط تقسيم املياه 2كلم  320,8يغاية تبلغ مساحته احلوض النهري غ

يف حسابه على برانمج نظم املعلومات اجلغرافية،  االعتمادكلم، هو اآلخر مث   110,46فقد توصلنا إىل أنه يبلغ 
 وميكن حسابه أيضا مبجموعة من الطرق منها إستعمال "جهاز الكريفيماتر أو بواسطة اخليط".

 

( ميكننا القول أبن هذا احلوض يتميز مبساحة مهمة، إذا أخذان بعني اإلعتبار أنه 1إنطالقا من اجلدول رقم)       
وطيدة بني املساحة يصنف ضمن األحواض الصغرى، كما نالحظ من خالل اجلدول أيضا أن هناك عالقة 

 واحمليط، فكلما كانت املساحة مهمة إال وكان احمليط أيضا كذلك والعكس صحيح.
 :أبعاد حوض التصريف 
بعد حساب املساحة واحمليط البد من حساب الطول والعرض، إبعتبارمها أحد املتغريات املورفومرتية املهمة         

ة ابحلوض النهري، حيث يتم اإلستعانة هبما إلستخراج جمموعة اليت ترتبط ابلعديد من اخلصائص األخرى اخلاص
من اخلصائص املورفومرتية األخرى. وتوضح خريطة اخلصائص املورفومرتية األساسية حلوض غيغاية جمموع النتائج 

 احملصل عليها.

 قـــيــمــتــها املعطــيات اهلندسيـــة
 2كلم  320,8 مساحة حوض غيغاية
 كلم  110,46 حميط حوض غيغاية

(: املساحة واحمليط حبوض غيغاية1اجلدول )  

 على برانمج نظم املعلومات اجلغرافيةاملصدر: عمل شخصي ابإلعتماد 
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 (: خريطة اخلصائص املورفومرتية األساسية حلوض غيغاية2اخلريطة )

 
o :طول احلوض  

يعترب الطول من بني أهم املتغريات اهلندسية اليت متيز األحواض النهرية فيما بينها على مستوى الشكل.         
وتتعدد الطرق املستخدمة حلساب أو قياس طول احلوض النهري، ويف حالة حوض غيغاية، فقد اعتمدان يف رسم 

ي على أنه " أكرب مسافة فاصلة بني الذي عرف فيه طول احلوض النهر  (J.P.Labord) الطول على تعريف
نقطتني تنتميان حمليط احلوض ومها املنبع واملصب"، وقد توصلنا إبستخدام هاته الطريقة إىل أن طول احلوض 

 .كلم  33,91يساوي 
كما يعد طول احلوض عامال مفسرا جملموعة من الظواهر اهليدرولوجية، كإغناء الفرشة املائية الباطنية، حيث          

زيد يف الوقت الذي تستلزمه املياه والرواسب للوصول إىل املصب، وبذلك جتد الزمن الكايف لتتسرب إىل ابطن ي
 األرض.

o :عرض احلوض  
ال يقل عرض احلوض أمهية عن الطول، فكلما اقرتبت قيمته من قيمة الطول إال واقرتب شكل احلوض من         

حلوض طوليا كلما ابتعدت قيمة العرض عن قيمة الطول، الشكل الدائري والعكس صحيح، إذ يصبح شكل ا
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وابلتايل فقيمته تؤثر بشكل مباشر يف اخلاصيات اهليدرولوجية كاجلراين ونسبة األمطار اليت يستقبلها احلوض، 
واللذان تزداد نسبتهما كلما ازدادت قيمة العرض، ابإلضافة لكونه معطى أساسي يف املعادالت املورفومرتية األخرى  

 .معامل الشكلك
ويعرف عرض احلوض على أنه معدل طول اخلط املتعامد مع اخلط املستقيم الذي ميثل طول احلوض، وقد         

 كلم.  9,45توصلنا إىل أن عرض حوض غيغاية يبلغ 
 طول وعرض حوض غيغاية (:2اجلدول )

 املصدر: عمل شخصي ابإلعتماد على برانمج نظم املعلومات اجلغرافية
بتحليل النتائج احملصل عليها، أوال، فيما خيص املساحة واحمليط، نستنتج أن احلوض يشغل مساحة مهمة         

شأهنا تغذية اجملاري املائية ، الشيء الذي يساعده على استقبال نسب مطرية مهمة من ²كلم  320,8تصل إىل 
والفرشة املائية. واثنياً، ابلنسبة ملعاملي الطول والعرض، فإننا توصلنا إىل أن قيمة الطول تزيد عن قيمة العرض 
حبوايل أربعة أضعاف، وابلتايل فإن شكل احلوض طويل أكثر منه دائري، الشيء الذي سيؤثر بشكل إجيايب على 

احلوض، من قبيل بطئ اجلراين السطحي، وازدايد نسبة تسرب املياه إىل الفرشة املائية العمليات اهليدرولوجية يف 
 وتغذيتها.

 اخلصائص الشكلية .2
   :مؤشر الرتاصL’indice de compacité 
من أجل دراسة أشكال األحواض النهرية واملقارنة بينها، تستعمل العديد من املؤشرات املورفومرتية،  ص         

 Gravéliusمن طرف اهليدرولوجي  1914، الذي استعمل منذ سنة KGمؤشر الرتاص  منها ابلذكر
 (1963 Roche،) " كلما أصبح شكل احلوض دائراي، والعكس 1فكلما اقرتب هذا املؤشر من القيمة "

" إال وابتعد شكل احلوض عن الشكل الدائري، ويعرف مؤشر 1صحيح، حيث أنه كلما ابتعدت قيمته عن "
  ملعادلة التالية:الرتاص اب

 
 

 قـــيــمــتــها املعطــيات اهلندسيـــة
 كلم  33,91 طول حوض غيغاية

 كلم  9,45 عرض حوض غيغاية
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 (: مؤشر الرتاص1املعادلة رقم )
KG = P

2√π. A
⁄ = 0.28 ∗ P

√A
⁄  

KG = 0.28 ∗ 110.46
√320.8

⁄  
KG = 1.72 

 حبيث:
 KG.مؤشر الرتاص : 
 A  ²: مساحة احلوض ابلكلم. 
 P .حميط احلوض ابلكلم : 
 π  3.14: قيمة تقارب . 

  KG  1.72   بتطبيق هذه املعادلة على حوض غيغاية، جند أن:  
تدل قيمة مؤشر الرتاص اليت مت التوصل إليها على أن شكل حوض غيغاية بعيد جدا عن الشكل الدائري،         

وابلتايل فإن له شكال طوليا يعكس السلوك اهليدرولوجي حلوض غيغاية، فهو يدل على أن سرعة اجلراين ستكون 
وذلك ألن الصبيب ال يكون مركزا يف الزمان ضعيفة، كما أنه يف حالة الفيضاانت لن تنتج عنها خماطر كبرية، 

واملكان، بل ينتشر على طول جمرى احلوض. كما أن الوقت الالزم لرتكز املياه يكون أكرب بكثري من األحواض 
الدائرية الشكل، مما يعطي الفرصة للتدخل السريع من أجل محاية بعض املوارد املادية والطبيعية اليت تدخل ضمن 

 جمال الفيضان.
 (: مؤشـــــر التــــــراص3جلدول )ا

 Gravélius على معادلة ابالعتماداملصدر: عمل شخصي 
 :مؤشر الشكل L’indice de forme  
يعطي مؤشر الشكل صورة عن مدى انتظام احلوض النهري، ومدى تناسب الطول مع العرض داخل هذا         

إىل أن  ،Hortonاحلوض ابتداء من املنبع إىل املصب، وقد أشارت جمموعة من الدراسات من بينها دراسة 
وكلما زادت هذه  حبيث يكون شكله بيضاواي، 0.5أفضل نتيجة هي اليت تكون فيها قيمة معامل الشكل تساوي 

 القيمة إال وأصبح شكل احلوض دائراي، ويف هذه احلالة تكون مساحة احلوض أكرب من طوله، وابملقابل، كلما

 داللتــــه قـــيــمــتــه املؤشــــــر
 حلوض غيغاية شكل طويل KG 1.72مؤشر الرتاص 
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إال وأصبح عرض احلوض غري متناسب مع طوله، أي أن طول احلوض أكرب من  0.5نقصت هذه القيمة عن 
بة احلوض أثناء التساقطات املطرية، حيث أن زمن مساحته. وتتمثل أمهية هذا املؤشر كذلك يف معرفة سرعة استجا

تركيز املياه يف احلوض الرئيسي يكون وجيزا، واحتمال حدوث الفيضاانت يزداد يف األحواض اليت يتجاوز فيها 
  .0.5، بينما يكون العكس يف األحواض اليت تنقص فيها قيمة هذا املعامل عن 0.5معامل الشكل 

، وذلك لكوهنا (Horton) على معادلة االعتماد" مث  L’indice de forme وحلساب مؤشر الشكل"
  بسيطة حبيث تعتمد على معطيني فقط، مها مساحة احلوض وطوله وهي كالتايل:

 (: مؤشر الشكل2املعادلة رقم )
IF = A

L2⁄  
IF = 320.8

33.912⁄  
IF = 0.27 

 حبيث:
 IF .مؤشر الشكل : 
 A .مساحة احلوض : 
 L² .مربع طول احلوض : 

تدل النتيجة اليت توصلنا إليها فيما خيص مؤشر الشكل للحوض النهري غيغاية على أن شكل احلوض         
سبق أن أشران هلذا ، وأن الطول أكرب من العرض، حيث يساوي أربعة أضعاف العرض. وقد االنتظاميتميز بعدم 

 فيما سبق، الشيء الذي سيؤثر على سرعة اجلراين ونسب التسرب داخل حوض غيغاية.
 (: مؤشر الشكل4اجلدول )

 Hortonعلى معادلة ابالعتماداملصدر: عمل شخصي 
  :مؤشر اإلستطالةL’indice d’allongement 
عن مدى امتداد احلوض مقارنة مع شكل املستطيل، إذ ترتفع نسبة اإلستطالة يف  االستطالةيعرب مؤشر        

" و 0األحواض املستطيلة بينما تنخفض يف األحواض ذات األشكال األخرى. وترتاوح قيمة هذا املعامل بني "

 داللتــــه قـــيــمــتــه املؤشــــــر
 شكل احلوض غري منتظم IF 0.27مؤشر الشكل 
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، 0012)الدليمي حسني، إذا كان أقرب إىل الصفر من الواحد  االستطالة"، حيث يكون الشكل قريبا من 1"
 (.156ص 

 :) Schumm 1956 )ابستخدام املعادلة التالية  االستطالةويتم حساب معامل 
 (: مؤشر اإلستطالة3املعادلة رقم )

R = 1.128 ∗ √A
L⁄  

 حبيث: 
 R مؤشر اإلستطالة :. 
 A مساحة احلوض :. 
 L طول احلوض :. 

 بتطبيق هذه املعادلة على حوض غيغاية، جند:

R = 1.128 ∗ √320.8
33.91

⁄  
R = 0.49 

من خالل هاته النتيجة ميكن أن نستنتج أن شكل احلوض قريب من كونه مستطيل، الشيء الذي من شأنه        
أن يعطي جمموعة من التفسريات كضعف عمليات التعرية اجلانبية، اليت تكون قوية يف األحواض الدائرية، واليت 

 ائية الناجتة عن العنف املطري.تكسبها حميطا دائراي أو كرواي وتزيد من اتساعه بفعل التعرية امل
 (: مؤشر اإلستطالة5اجلدول )

 املصدر: عمل شخصي ابإلعتماد على معادلة معامل اإلستطالة
III. اخلصائص التضاريسية حلوض غيغاية 

يف تزايد أو يف تناقص املوارد املائية، فاإلحندارات القوية تساهم يف يلعب عامل التضاريس دورا مهما        
 تسريع اجلراين ومن مث حدوث فيضاانت على نطاق واسع ويف وقت وجيز يف حالة التساقطات الغزيرة واملركزة.

ة تعد إذن دراسة اخلصائص التضارسية ذات أمهية كبرية يف دراسة األحواض املائية وخصائصها املورفومرتي
 (.30، ص 2013)حللو اندية،واجليومرفولوجية، ألنه من خالل نتائجها ميكن معرفة وفهم طبوغرافية املنطقة 

 

 داللته قيمته املؤشر
 شكل احلوض يقرتب من شكل املستطيل R 0.49مؤشر اإلستطالة 
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 اإلرتفاعات حبوض غيغاية .1
 :توزيع اإلرتفاعات حبوض غيغاية 

 (: توزيع اإلرتفاعات حبوض غيغاية3اخلريطة )

 
أساسيني، أوال اإلرتفاع، إذ أنه كلما ابتعدان على إن الظروف املناخية بشكل عام تتغري بناءا على معيارين       

مستوى سطح البحر تنخفض درجة احلرارة وتزداد نسب التساقطات املطرية، اليت من شأهنا التحكم يف طبيعة 
الغطاء النبايت من حيث النوع والكثافة، كما تؤثر على طبيعة اجلراين الذي يؤثر بدوره على دينامية التعرية املائية. 

يا املوقع، حيث أنه كلما اجتهنا من الشمال حنو اجلنوب إال وإزدادت درجة احلرارة وتقلصت نسب التساقطات اثن
 والعكس صحيح.

فإنطالقا مما سبق، كان البد لنا من دراسة اإلرتفاعات ابحلوض النهري غيغاية، والوقوف على توزيعها        
 بقة أن احلوض يتميز إبرتفاعات مهمة تتوزع على العموم داخل احلوض، حيث إتضح لنا من خالل اخلريطة السا

 
مرت، يف حني  4135بشكل متدرج من اجلنوب واجلنوب الشرقي حنو الشمال، حيث يصل أعلى إرتفاع إىل 

 مرت، هذه اإلرتفاعات توضح لنا أبن للحوض طبوغرافية وعرة. 910يصل أدىن إرتفاع إىل 
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 اإلرتفاعية داخل حوض غيغاية(: نسبة مساحة الفئات 1املبيان رقم )

 
 املصدر: خريطة توزيع اإلرتفاعات حبوض غيغاية

م، حيث تغطي مايقارب  1479>من خالل قراءتنا للمبيان أعاله، جند أن الفئة اإلرتفاعية السائدة هي       
م، حيث تشغل 2301م و1897من املساحة اإلمجالية للحوض، تليها الفئة اإلرتفاعية اليت ترتاوح بني  27%
 .%7م ال تتجاوز4135م و3276من مساحة احلوض، يف حني أن أقوى اإلرتفاعات احملصورة بني  %19

  :املنحىن اهليبسومرتيLa courbe hypsométrique 
بعد حتديد توزيع الفئات اإلرتفاعية ومساحتها وحتديد الفئة املهيمنة داخل احلوض، سنحاول أيضا        

La courbe hypsométrique» ،(Strahler AN 1952 ) »إستخالص املنحىن اهليبسومرتي 
قارنة وهو منحىن يعطي نظرة عامة عن اإلرتفاعات و اإلحندارات داخل احلوض، كما أنه يلعب دورا مهما يف امل
 La)بني أحواض خمتلفة، حيث أنه بناءا عليه ميكن أن حندد ما إذا كان احلوض يف مرحلة الشباب 

jeunesse) أو النضج ،(La maturité) أو الشيخوخة ،(La vieillesse).  
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 (: الفئات اإلرتفاعية حبوض غيغاية6اجلدول )

 الرقمي لإلرتفاعاتاملصدر: النموذج 
يعطينا جدول الفئات اإلرتفاعية حبوض غيغاية جمموعة من املعطيات املتعلقة ابإلرتفاعات داخل احلوض،       

األدىن واإلرتفاع األقصى اللذان ميكن  االرتفاعحيث جند املساحة والنسب املئوية اخلاصة هبذه الفئات، أيضا جند 
حلوض، والذي من شأنه هو اآلخر أن يعكس سرعة اجلراين، حيث أنه كلما  أن نوظفهما حلساب فارق اإلرتفاع اب

 كان مرتفعا تزداد سرعة اجلراين السطحي، والعكس صحيح. وميكن حسابه إبستخدام املعادلة التالية:
 (22، ص 2018)الغاشي حممد وقادم عبد الغين، (: فـــارق اإلرتفـــاع 4املعادلــة رقـــم )

D = Hmax – Hmin 
910-4135= 

3225= 
 حبيث:

D : فارق اإلرتفاع ابملرت. 
Hmax اإلرتفاع األدىن :. 
Hmin اإلرتفاع األقصى :. 

مرت، وهو فارق مهم من شأنه أن يؤثر على اجلراين املائي داخل  3225إذن نستنتج أن فارق اإلرتفاع يساوي 
  احلوض.

 
 

النسب الرتاكمية  %النسب الرتاكمية %النسب املئوية  2املساحة ابلكلم الفئات اإلرتفاعية ابملرت
 %العكسية

<1479 88 27.58 27.58 100 
1479-1896 61 19.12 46.7 72.42 
1896-2301 63 19.74 66.44 53.3 
2301-2756 50 15.67 82.11 33.56 
2756-3275 32 10.03 92.14 17.89 
3275-4135 25 7.83 100 7.86 
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 (: املنحىن اهلبسومرتي حلوض غيغاية2املبيان رقم )

 
 املصدر: عمل شخصي ابإلعتماد على النموذج الرقمي لإلرتفاعات

لألهنار حياة وأعمار كما هو احلال ابلنسبة للبشر. فالنهر مير بفرتة شباب ونضج وأخريا مير مبرحلة الشيخوخة،     
اب ميثلها وقد كان "وليام موريس ديفز" أول من قسم مراحل التطور النهري إىل هذه املراحل الثالث، ففرتة الشب

  اجملرى األعلى وفرتة النضج ميثلها اجملرى األوسط وفرتة الشيخوخة ميثلها اجملرى األدىن.
 تلف مراحل تطور األحواض النهرية(: الفرق بني خم1الشكل رقم )

 
 slideplayer.fr املصدر:
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(، يتضح أن حوض غيغاية يصنف يف املرحلة الثانية أي 1( والشكل رقم)2إذا ما قاران بني املبيان رقم)      
مرحلة النضج، وبذلك فإنه يعرف نوعا من التوازن، سواء على مستوى السفوح اليت ستتطور فيما بعد لتصبح أقل 
احندارا يف مرحلة الشيخوخة، أو على مستوى الوادي الذي سيزداد تعمقا، أو فيما خيص اعتدال دينامية التعرية. 

حواض اليت تكون يف مرحلة الالتوازن، أو ما يعرف مبرحلة الشباب، إذ تكون التعرية قوية واألودية غري عكس األ
 .االحندارمتعمقة والسفوح قوية 

 حبوض غيغاية االحندارات  .2
 :توزيع اإلحندارات داخل حوض غيغاية 

 (: توزيع اإلحندارات حبوض غيغاية4اخلريطة )

 
داخل حوض غيغاية، أن اإلحندارات القوية ترتكز ابألساس يف النصف اجلنويب  االحنداراتتبني خريطة توزيع       

  للحوض، الشيء الذي يعطينا صورة عن حجم التجزي والتضرس الذي يعرفه السطح هبذه اجملاالت.
, 25°-34°(، فإن فئة اإلحندارات السائدة هي اليت ترتاوح بني3) ومن خالل مالحظتنا للمبيان رقم      

من املساحة اإلمجالية  28%، وتغطي 14°-24°من مساحة احلوض، تليها فئة اإلحندارات 30%حيث تشغل 
 من احلوض.16%للحوض، يف حني متثل فئة اإلحندارات القوية أقل نسبة وتشغل 
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 (: نسبة املساحة اليت تشغلها اإلحندارات حبوض غيغاية3املبيان رقم )

 
 حبوض غيغاية االحنداراتعلى خريطة  ابالعتماداملصدر: عمل شخصي 

 القوية السائدة ابحلوض النهري غيغاية: لالحنداراتوفيما يلي بعض الصور 
 حبوض غيغاية االحندارات(: مناذج من 2-1الئحة الصور)

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املصدر: تصوير شخصي بتاريخ
2020 /03/1112/03/2020 - 
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  االحندارمتوسط :La pente moyenne 
يعترب متوسط اإلحندار من بني اخلصائص التضاريسية املهمة اليت جيب أن يتطرق هلا الباحث أثناء دراسته       

يعطي متوسط اإلحندار مؤشرات حول  (، (Cartier et Leclerc 1964لألحواض النهرية، وحسب
سرعة اجلراين وحجم الصبيب يف حالة التساقطات املطرية، فالعالقة بينهما طردية، كلما زادت قيمة متوسط 

 اإلحندار تزداد معها سرعة اجلراين وحجم الصبيب. 
ول احلوض ويعتمد هذا املؤشر يف حسابه على أعلى اإلرتفاعات وأخفضها داخل احلوض، ابإلضافة إىل ط

 النهري، وفق املعادلة التالية:
 (: متوسط اإلحندار5املعادلة رقم )

Pmoy = D
L⁄  

 حبيث:
 Pmoy متوسط اإلحندار : 
 D     " (4: فارق اإلرتفاع ابملرت )سبق أن قمنا حبسابه يف املعادلة رقم" 
 L      أكرب طول يف احلوض النهري ابلكيلومرت : 

  املعطيات اخلاصة حبوض غيغاية، حنصل على:وبتطبيق هاته املعادلة على 
𝑃𝑚𝑜𝑦 = 3225

33.91⁄  
Pmoy  =  95.10   كلم/م 

كلم/م، وهو رقم يوضح قوة اإلحندار ابجملال املدروس،   95.10يصل متوسط اإلحندار إذن هبذا احلوض إىل       
ابملنطقة تساهم بشكل كبري يف سرعة جراين مما يربز أن رغم الشكل الطويل للحوض، إال أن اإلحندارات القوية 

املياه السطحية اليت تعمل على تغذية اجملرى الرئيسي، مما يساهم يف تسريع وثرية اجلراين وابلتايل نشاط مهم 
  لإلقتالع.
  :مؤشر اإلحندار العامL’indice de la pente globale 
توجد جمموعة من املعادالت اليت تستعمل حلساب مؤشرات اإلحندار، لكن يبقى مؤشر اإلحندار العام هو       

 األكثر استعماال بني الباحثني ألنه سهل التطبيق، ويعتمد يف حسابه على املنحىن اهليبسومرتي إلستخراج اإلرتفاع 
 
 

12 
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ابإلضافة إىل معطى آخر وهو طول من مساحة احلوض.  95%الذي يساوي  واالرتفاع 5%الذي يساوي 
 ابلكلم. « L » احلوض النهري

 ويتم حسابه وفق املعادلة التالية:
 (24، ص 2017)رحيمي عثمان، العام  االحندار(: مؤشر 6املعادلة رقم )

𝐼𝑔 =  𝐻5% − 𝐻95%
𝐿⁄  

Ig = 3610 − 1035
33.91⁄  

  𝐼𝑔 =  كلم/م 75.93
𝐼𝑔 = 0.076 

 العام للحوض النهري، وفق اجلدول التايل: االحنداروعموما فإن هذا املؤشر ميكننا من معرفة طبيعة 
 Igالعام  االحندار(: تصنيف طبيعة التضاريس حسب قيمة مؤشر 7اجلدول )

 J.P.Laborde ; ELEMENTS D'HYDROLOGIE DE LA SURFACE ;2000املصدر:       

، وبتنزيلها على املعطيات 0.076العام، اليت تساوي  االحندارانطالقا من النتيجة احملصل عليها بتطبيق معادلة 
العام للحوض  فاالحنداراملبينة يف اجلدول أعاله، نستنتج أن حوض غيغاية تغلب عليه التضاريس القوية، وابلتايل 

 النضج. قوي، الشيء الذي ميكن أن نفسره بكون احلوض يف مرحلة
  :اإلشراف النوعيLa dénivelée spécifique 

 املعادلة التالية: نستطيع من خالله أن نقارن األحواض النهرية ببعضها البعض كيفما كانت مساحتها عرب

 Ig  العام    االحندارقيمة مؤشر  طبيعة التضاريس 
م/كلم 

 Relief très faible Ig < 0,002تضاريس ضعيفة جدا           1

 Relief faible 0,002 < Ig < 0,005تضاريس ضعيفة                        2

 Relief assez faible 0,005 < Ig < 0,01تضاريس ضعيفة نسبياً       3

 Relief modéré 0,01 < Ig < 0,02تضاريس معتدلة                     4

 Relief assez fort 0,02 < Ig < 0,05تضاريس قوية نسبيا             5

 Relief fort 0,05 < Ig < 0,1تضاريس قوية                              6

 Relief très fort 0,1 <   Igتضاريس جد قوية                    7
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 (24)رحيمي عثمان، مرجع سابق، ص (: مؤشر اإلشراف النوعي 7املعادلة رقم )
Ds =  Ig ×  √A 

 حبيث:
 Ds .اإلشراف النوعي ابملرت : 
 Ig  العام ب م/كلم. االحندار: معامل 
 A   ²: مساحة احلوض ابلكلم. 

 بتطبيق هذه املعادلة على املعطيات اخلاصة حبوض غيغاية، جند أن:
Ds = 75.93  √320,8 

Ds =   م 1360
 Ds(: معدل اإلشراف النوعي 8اجلدول )

 Relief très faible Ds < 10 mتضاريس ضعيفة جدا          

 Relief faible 10 m <  Ds  < 25 mتضاريس ضعيفة                       

 Relief assez faible 25 m <  Ds < 50 mتضاريس ضعيفة نسبياً      

 Relief modéré 50 m <  Ds  < 100 mتضاريس معتدلة                    

 Relief assez fort 100 m <  Ds  < 250 mتضاريس قوية نسبيا            

 Relief fort 250 m <  Ds  <  500 mتضاريس قوية                             

 Relief très fort 500 m <  Dsتضاريس جد قوية                   

 
، وابلتايل نستنتج م500تتعدى Ds) قيمة اإلشراف النوعي ) يتضح من خالل النتيجة احملصل عليها أن       

أن تضاريس احلوض النهري غيغاية تنتمي لفئة التضاريس القوية جدا، وهي نسبة مشاهبة جدا إىل ما استنتجناه 
 (، وبذلك يتوفر شرط مهم لنشاط دينامية التعرية.6يف املعادلة رقم ) Igالعام  االحندارمن خالل نتيجة 

  .IV:اخلصائص املورفومرتية للشبكة املائية حبوض غيغاية 
لإلحاطة بدراسة األحواض النهرية عامة ودراسة حوض غيغاية خاصة، البد من الوقوف عند أمهية التطرق       

ة املائية املكونة للحوض النهري غيغاية. ونظرا لكون الشبكة املائية إىل البحث يف اخلصائص املورفومرتية للشبك

  classification de O.R.S.T.O.M de dénivelée spécifique de penteاملصدر:
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شراين احلوض النهري، سنقوم بدراستها دراسة شاملة ومتكاملة قياسا وحتليال، وهذا هبدف حتديد اخلصائص 
 اهليدرولوجية اليت متيز هذا احلوض عن ابقي األحواض النهرية األخرى.

 Hiérarchisation du réseauرتب الروافد النهرية:  .1
 تتعدد الطرق اليت تستعمل لدراسة تراتبية الروافد داخل األحواض النهرية، من بينها تصنيف      

 ( (Horton 1932وتصنيفAN 1952)  Strahler (،  وقد مث اعتماد هذا األخري يف دراسة الرتب
 بيق، حيث يعتمد هذا التصنيف على ثالثة قواعد:النهرية داخل حوض غيغاية، نظرا لتميزه ابلبساطة وسهولة التط

 .1أي رافد ال يتوفر على روافد هنرية أخرى يعترب من الدرجة  .1
  .n+1يعطينا رافد من الرتبة الثانية أي  nإلتقاء رافدين من نفس الرتبة  .2
 إلتقاء رافدين من رتبتني خمتلفتني، فالرافد املوايل أيخد رتبة الرافد ذو الرتبة األعلى. .3

 (: توزيع الرتب النهرية حبوض غيغاية5خلريطة )ا

 
كما هو موضح يف خريطة توزيع الرتب النهرية حبوض غيغاية، فإن هذا احلوض يتميز بنظام تصريف       

رتب، ميثل واد غيغاية أعلى رتبة، تغذيه الروافد ذات الرتب  5شجري، وقد بلغ عدد الرتب النهرية ابحلوض 
ة. ويبني املبيان التايل نسب األقل، وتتجمع على مستواه الرواسب الناجتة عن عمليات التعرية ابلوسط والعالي
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الروافد النهرية حبوض غيغاية حسب رتبتها، حيث أن شبكة روافد الرتبة األوىل هي األكثر كثافة داخل احلوض 
والرابعة  10%مث الروافد ذات الرتبة الثالثة بنسبة  23%، تليها الروافد ذات الرتبة الثانية بنسبة 54 %بنسبة 
 .7%حبوايل 

 (: نسبة كثافة الشبكة املائية حبوض غيغاية4املبيان رقم )

 
 لالرتفاعاتعلى النموذج الرقمي  ابالعتماداملصدر: عمل شخصي 

 La densité de drainageكثافة التصريف:  .2
"جمموع أطوال اجملاري املائية املتفرعة واملنتشرة ضمن Labordeيقصد بكثافة التصريف حسب العامل"      

على املساحة الكلية Σ L من قسمة حاصل جمموع أطوال اجملاري انطالقامساحة حوض هنري معني، وتقاس 
، ابإلضافة واالرتفاعات االحندارات، فهي ترتبط ابجليولوجيا وابخلصائص الطبوغرافية مبا فيها Aللحوض النهري 

إىل الظروف املناخية والتدخالت البشرية اليت يعرفها اجملال. وتكون كثافة التصريف ضعيفة يف اجملاالت ذات الركيزة 
الصخرية املقاومة وكذلك يف اجملاالت اليت تكون فيها النفاذية جد مرتفعة، والعكس صحيح، حيث تكون كثافة 

الت ذات النفاذية الضعيفة. ويتم حساب كثافة التصريف وفق املعادلة التصريف مرتفعة يف اجملاالت اهلشة واجملا
  (:105، ص 2016بشري البشيت ماجدة وسعد الغرايين مباركة، (التالية 

 (: كثافة التصريف8املعادلة رقم )
Dd =   Σ 𝐿𝑖

𝐴⁄  
Dd = 586.1

320.8⁄  
Dd = 1.82 
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 حبيث:
 Dd ²: كثافة التصريف ب كلم/كلم . 
 Li  .جمموع أطوال اجملاري املائية : 
 A   .مساحة احلوض النهري : 

، يعين أن كل كيلومرت مربع من احلوض النهري 2كلم/كلم  1.82تساوي قيمة كثافة التصريف حبوض غيغاية       
 كيلومرت من اجملاري املائية، وهي نسبة متوسطة تدل على وجود توازن هيدرولوجي فيما  1.82غيغاية تنتشر فيه 

خيص اجلراين السطحي ونسبة التسرب، كما ميكن أن نستنتج أن الركيزة الصخرية ليست ابهلشة، حيث أهنا لو  
كانت كذلك لكانت نسبة كثافة التصريف أعلى. ويوضح اجلدول التايل تفصيال لطول وعدد الروافد املائية 

 حسب رتبها:
 (: طول وعدد الرتب النهرية حبوض غيغاية9اجلدول )

 لالرتفاعاتاملصدر: النموذج الرقمي 
 La densité hydrographiqueالكثافة اهليدروغرافية:  .3
يعرب هذا املؤشر عن العالقة بني كثافة التصريف وكثافة اجملاري املائية داخل احلوض، وعموما فاجملاالت اليت       

تعرف كثافة تصريف مرتفعة وعددا كبريا من الروافد تكون ذات تكوينات صخرية غري انفذة، وتضاريس جبلية قوية 
فا على مستوى كثافة التصريف وحمدودية الروافد وغطاء نبايت ضعيف، أما اجملاالت اليت تعرف ضع االحندارات

)سلوم  النهرية، فتكون جماالت ذات غطاء نبايت كثيف، وتتكون من ركيزة صخرية انفذة واحندارات ضعيفة.
 وحنصل على قيمة هذا املؤشر عن طريق املعادلة التالية:( 424غزوان، مرجع سابق، ص 

 رتبة اجملاري املائية عددها ابلكلمطوهلا 
291.35 1339 1 
159.66 560 2 
56.19 244 3 
47.41 176 4 
31.47 139 5 
 اجملموع 2458 586.10
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 (: الكثافة اهليدروغرافية9املعادلة رقم )
F =  Σ Ni

A⁄  
F = 2458

320.8⁄  
F = 7.66 

 حبيث:
 F 2: الكثافة اهليدروغرافية ب كلم  
 Ni عدد اجملاري املائية : 
 A 2: مساحة احلوض النهري ابلكلم 
، ²كلم 7.66تساوي  جند أن الكثافة اهليدروغرافية بتطبيق املعادلة على معطيات احلوض النهري غيغاية،      
جمرى مائي، الشيء الذي يعكس عدوانية التساقطات اليت غالبا ما تكون 7.66جند  يف كل كيلومرت مربع يعين أنه

 رعدية مركزة يف الزمان واملكان، كما يعكس حدة دينامية التعرية املائية ابجملال اليت عملت على حنث هذه اجملاري.
V. :اخلامتة 

ض غيغاية، وقد مهت هذه عملنا خالل هذا املقال على دراسة جمموعة من اخلصائص املورفومرتية حلو       
، طبيعة التصريف، كثافة الشبكة االحندارات، طبيعة االرتفاعاتالدراسة عدة مستوايت منها: شكل احلوض، 

 املائية، وغريها من اخلصائص اليت مكنتنا من فهم اخلصائص اهليدرولوجية اليت متيزه.
كلم، حيث   110.46، مبحيط يبلغ 2كلم  320.8خلصت هذه الدراسة إىل أن هذا احلوض تبلغ مساحته       
مرت. كما خلصت نتائج املؤشرات  4135فيه إىل  االرتفاعات، حيث تصل ابمتيازلنا أننا أمام جمال جبلي  اتضح

الذي من شأنه التأثري على السلوك  الشكلية اليت حصلنا عليها إىل أن شكل احلوض يقرتب من املستطيل، الشيء
املهم بني العالية والسافلة  االرتفاعاهليدرلوجي للحوض من حيث التخفيف من سرعة اجلراين، ابإلضافة إىل فارق 

 من احلوض. 16%يف  67°و  34°اليت ترتاوح بني  االحنداراتمرت، وقوة  3225الذي يقدر ب 
واد  أيخذرتب،  5ئية، فإهنا تتميز بنظام تصريف شجري يتضمن أما فيما يتعلق خبصائص الشبكة املا      

جمرى مائي يف كل   7.66مهم للمجاري املائية يقدر ب  ابنتشارغيغاية الرتبة األعلى منها، كما يتميز احلوض 
 أن هذا احلوض يقع ضمن األحواض النهرية الصغرى. اعتباركيلومرت مربع، على 
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 ملخص:

يعتــرب احلــوض النهــري لــواد ســوس مــن أهــم األحــواض التصــريفية املائيــة ابملغــرب ملوقعــه اجلغــرايف املتميــز، وخصوصــياته الطبيعيــة 
اخلصـائص املورفومرتيـة حلــوض سـوس، ابالسـتعانة بــنظم املعلومـات اجلغرافيـة، هــذه األخـرية أضـحت وســيلة والبشـرية. هلـذا ارأتينـا حتليــل 

 أساسية ومهمة يف دراسة وختزين وحتليل البياانت اجلغرافية ومن مت حتويلها خلرائط رقمية.
حلــوض ســوس، وذلــك ابســتخدام  هتــدف هــذه الدراســة إىل حتليــل اخلصــائص املورفومرتيــة وأثرهــا علــى املتغــريات اهليدرولوجيــة

بنظم املعلومات اجلغرافية، كأحد التقنيات اجلديدة. وسنركز من خالل هذه املقالة البحثية يف حتليل اخلصائص املرفومرتية حلوض سوس 
طــة هبـــا، )املســاحية والشــكلية والتضاريســية(، فضــال عــن التعــرف علــى أشــكال وأمنــاط شــبكة التصــريف املــائي النهــري واملتغــريات املرتب

وداللتهــا اإلحصــائية ومــدى أتثريهــا علــى ســطح وتضــاريس احلــوض النهــري لــواد ســوس، بغيــة التعــرف علــى الــدالالت اجليومورفلوجيــة 
 للحوض ويف فهم آليات تطور األحواض النهرية بشكل عام.

صائص املرفومرتيـة؛ البيـاانت اجلغرافيـة؛ األحواض النهرية؛ نظم املعلومات اجلغرافية؛ احلوض النهري لواد سوس؛ اخل الكلمات املفاتيح:
 اخلرائط الرقمية.

 Abstract: 
The River Basin of Oued Souss is one of Morocco’s most important basins, owing to 

unique geographical location, nature and human peculiarities. Therefore, given the analysis of the 

morphometric characteristics of the Souss Basin, using GIS, the latter of which became an 

essential and important means of studying, storing and analys graphical data and converting the 

min to digital maps.  

This study aims to analyse the geomorphological characteristics and their impact on the 

hydrological variables of the basin Souss, using GIS, as a new technique. Through this research 

article, we will focus on the analysis of the morphometric characteristics of the basin Souss 

(spatial, formal and topographic), as well as to identify the forms and patterns of the river water 

drainage system and the associated variables, its statistical significance and its impact on the 

surface and topography of the River Basin Souss, in order to identify the geomorphological 

indications of the basin and to understand the mechanisms of the development of river basins in 

general. 

Keywords: River basins, GIS, River Basin of oued Souss, Morphometric properties, Geographic 

Data, Digital Maps. 
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 تقدمي 
للتعامــل مــع خمتلــف البيــاانت يف مشــارب علميــة  وأساســيةوســيلة هامــة  اجلغرافيــةأضــحت نظــم املعلومــات 

متعددة، أمهها الدراسات اجلغرافية، ملا توفره من نتائج دقيقة يف حتليل ومعاجلة املعطيات املكانيـة وربطهـا ابلبيـاانت 
موضـوع هـذه –ري لواد سـوسر الذي سيسهل علينا دراسة وحتليل اخلصائص املرفومرتية للحوض النهالوصفية، األم

(، DEMعلى نظم املعلومات اجلغرافية واخلرائط الطبوغرافيـة ومنـوذج االرتفـاع الرقمـي ) ، وذلك ابالعتماد-املقالة
 واملرئيات الفضائية، بغية الوصول إىل نتائج سريعة ودقيقة.

رافية، من بني العناصر إن دراسة اخلصائص املورفومرتية لألحواض النهرية ابستعمال نظم املعلومات اجلغ 
األساسية اليت تساعد يف فهم آلية تطور األحواض النهرية من جهة، ومن جهة اثنية دراسة التضاريس بطريقة  
كمية، هبدف مقارنة األحواض فيما بينها، وسنعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الكمي و التحليلي اإلحصائي 

ضيا وحتليليا، بغية فهم املتغريات اجليومورفلوجية يف تشكل املظاهر من خالل وصف املتغريات املختلفة وصفا راي
التضاريسية للحوض واملرحلة احلتية اليت وصل اهليا، ومدى تطور مورفولوجية الوداين )مساحة احلوض، الشكل، 

ختالف احمليط، درجة االحندار، طول وعرض اجملرى..(، وإيضاح العالقات بني خمتلف اجملاري املائية، تبعا ال
 (.2003أشكاهلا وخصائصها الليتولوجية )حمسوب،

I. تقدمي جمال الدراسة 
األطلســـــــية، حيــــــــث ميتـــــــد بـــــــني أعـــــــراف األطلــــــــس  األحـــــــواضيشـــــــكل احلـــــــوض النهـــــــري لســــــــوس أهـــــــم  

، بــــــني 2كلــــــم  17278الكبــــــري مشــــــاال واألطلــــــس الصــــــغري جنــــــواب، والســــــاحل األطلنــــــيت غــــــراب مبســــــاحة تصــــــل إىل 
درجـــــــة غـــــــراب، وخـــــــط غـــــــرينتش شـــــــرقا.   9و 8مشـــــــاال، وخطـــــــي طـــــــول درجـــــــة  31درجـــــــة و  30خطـــــــي عـــــــرض 

 (.1)شكل
وميتـــــاز هـــــذا احلـــــوض ابنغالقـــــه يف الـــــداخل وابنفتاحـــــه علـــــى احملـــــيط األطلنـــــيت بواجهـــــة عرضـــــية تقـــــدر بــــــ 

كلـــــم، وداخـــــل هـــــذا احلـــــوض ميتـــــد ســـــهل ســـــوس بشـــــكله الشـــــبه مثلـــــث مـــــن الشـــــرق والشـــــمال الشـــــرقي حنـــــو   40
كلــــــم تقريبــــــا وعمومــــــا هــــــو ســــــهل منبســــــط يضــــــيق شــــــرقا، ويتســــــع    150ة الغــــــرب واجلنــــــوب الغــــــريب علــــــى مســــــاف

، وحيـــــده جنـــــواب حـــــوض ماســـــة وحـــــوض 2كلـــــم  4400كلمـــــا اجتهنـــــا حنـــــو الغـــــرب، ويشـــــغل مســـــاحة تصـــــل إىل 
درعـــــة، وحـــــوض اتنســـــيفت مشـــــاال، ويف الشـــــرق توجـــــد جمموعـــــة مـــــن املســـــيالت الـــــيت تشـــــكل روافـــــد لـــــواد ســـــوس  

 األطلنيت. كأسيف إمريكن وواد أرغن، وغراب احمليط 
ــــــيت جتمــــــع  ــــــة ســــــريوا ال ــــــري والصــــــغري وكتل ــــــني األطلســــــني الكب ــــــواد ســــــوس ب إن احنصــــــار احلــــــوض النهــــــري ل
ـــــيت  ـــــة ال ـــــة اجلنوبيـــــة الغربي ـــــيت، جيعالنـــــه يف وضـــــع مواجـــــه لالضـــــطراابت اجلوي بينهمـــــا وانفتاحـــــه علـــــى احملـــــيط األطلن
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ـــــــرتاب املغـــــــريب )احملـــــــداد،  ـــــــة 2003يتلقاهـــــــا ال ـــــــزات الطبيعي ـــــــه يف موضـــــــع (. كمـــــــا أن املمي حلـــــــوض ســـــــوس جعلت
يســـــــتقبل واردات مائيـــــــة مهمـــــــة، وتســـــــاقطات مطريـــــــة تكـــــــون يف بعـــــــض األحيـــــــان عنيفـــــــة وفجائيـــــــة، ممـــــــا جيعلهـــــــا 

 حتدث فيضاانت بني الفينة واألخرى.
ـــــــواد ســـــــوس إداراي إىل جهـــــــة ســـــــوس ماســـــــة، ضـــــــمن تـــــــراب األقـــــــاليم الرتابيـــــــة  ينتمـــــــي احلـــــــوض النهـــــــري ل

 نزكان آيت ملول، إقليم اشتوكة آيت ابها، إقليم أكادير إدوااتانن(.التالية: )إقليم اترودانت، عمالة ا
 ( DEM. موقع جمال الدراسة )ابالعتماد على1شكل 

 
II. الشبكة اهليدروغرافية 

ــــــة  ــــــة، كمــــــا أن لكــــــل شــــــبكة مائي لكــــــل حــــــوض هنــــــري شــــــبكة مــــــن الروافــــــد واملســــــيالت والشــــــعاب املائي
املتشــــــــابك...(، ممــــــــا يعــــــــين أن لكــــــــل جمــــــــرى مــــــــن شــــــــكل معــــــــني )الشــــــــكل الُشــــــــجريي، املتــــــــوازي، اإلشــــــــعاعي، 
 اجملاري املائية منط خاص يتميز به عن ابقي اجملاري األخرى.
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 "Classification du réseau hydrographique. ترتيب الشبكة املائية "1
ـــــواد أو النهـــــر )حمســـــوب،  ـــــيت يتكـــــون منهـــــا ال ـــــة، التـــــدرج الرقمـــــي جملمـــــوع الروافـــــد ال ـــــب النهري يقصـــــد ابلرت

ــــــــــــد مــــــــــــن الطــــــــــــرق املســــــــــــتعملة لــــــــــــذلك: طريقــــــــــــة  (،2003 ولدراســــــــــــة هــــــــــــذه الرتــــــــــــب النهريــــــــــــة هنــــــــــــاك العدي
(Horton( و)Strahler(و )Shreve مـــــــــــــــــــع اعتبـــــــــــــــــــار طريقـــــــــــــــــــة ،)Strahler,1957) يف قيـــــــــــــــــــاس )

الرتــــــب النهريــــــة مــــــن أكثــــــر الطــــــرق شــــــيوعا واســــــتعماال، لبســــــاطة تطبيقهــــــا وســــــهولة إجــــــراء مقــــــارانت بواســــــطتها 
 هذه الطريقة على ثالثة قواعد أساسية:لألحواض النهرية، وترتكز 

 .1القاعدة األوىل: أي جمرى ال يتوفر على روافد هنرية أخرى يعترب من الدرجة  -
 .n+1يعطينا رافد من الرتبة الثانية  nالقاعدة الثانية: التقاء رافدين من نفس الرتبة  -
املــــــوايل أيخــــــذ رتبــــــة الرافــــــد ذو الرتبــــــة القاعــــــدة الثالثــــــة: التقــــــاء رافــــــدين مــــــن رتبتــــــني خمتلفتــــــني، فالرافــــــد  -

 األعلى.
إن عمليــــة التعـــــرف علـــــى درجـــــة الرتبــــة النهريـــــة )الـــــيت تتكـــــون منهـــــا األحــــواض املائيـــــة( تفيـــــد عنـــــد دراســـــة  
ـــــى  ـــــى ختمـــــني قـــــدرة تلـــــك األحـــــواض عل ـــــايل فلهـــــا انعكـــــاس عل كميـــــة التصـــــريف املـــــائي اخلاصـــــة بكـــــل واٍد، وابلت

للحــــــــوض، احلــــــــت والرتســــــــيب ومــــــــن مث احلــــــــد مــــــــن أتثريهــــــــا علــــــــى اســــــــتخدامات األراضــــــــي املختلفــــــــة واجملــــــــاورة 
 (.2000)الداغستاين، العالف، 

ـــــــة السادســـــــة، حســـــــب تصـــــــنيف  ـــــــواد ســـــــوس يف جمـــــــراه الرئيســـــــي شـــــــكل املرتب يتخـــــــذ احلـــــــوض النهـــــــري ل
Strahler,1957) وابســــــــــــــــتعمال النمــــــــــــــــوذج الرقمــــــــــــــــي لالرتفاعــــــــــــــــات ،)DEM وحتليلــــــــــــــــه ابالســــــــــــــــتعانة ،

 (.2" )شكل Arcgisبربانمج"
ـــــــري نقطـــــــة انطـــــــالق روافـــــــده األسا ســـــــية، ابتـــــــداء مـــــــن كتلـــــــة توبقـــــــال علـــــــى ارتفـــــــاع يعتـــــــرب األطلـــــــس الكب

م عـــــــن طريـــــــق أســـــــيف ن اوزيـــــــوة الـــــــذي هـــــــو أصـــــــل واد ســـــــوس، ويتصـــــــل ابلســـــــهل عنـــــــد أولـــــــوز علـــــــى  3500
م ليكـــــــون بعـــــــد ذلــــــك جمـــــــرى واســـــــعا يتخــــــذ شـــــــكال خطيـــــــا ومســــــتقيما يف اجتـــــــاه احملـــــــيط، حبيـــــــث  700ارتفــــــاع 

يــــــزه عــــــن ابقــــــي األوديــــــة اجلافــــــة م، الشــــــيء الــــــذي مي 15يضــــــيق كلمــــــا اقــــــرتب مــــــن املصــــــب ليصــــــل عرضــــــه إىل 
 وشبه اجلافة، ألن واد سوس ذو جمرى غري منتظم، وهذا ما يتمثل يف الفيضاانت املباغتة والفجائية.
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 (DEMرتب الشبكة اهليدروغرافية للحوض النهري لواد سوس )ابستعمال  .2شكل 

 أعداد اجملاري املائية حسب الرتب .1.1
هي جمموع اجملاري اليت تتكون منها رتبة معينة ألي حوض، على سبيل املثال عدد اجملاري يف الرتبة األوىل، 

 .)2010 خرى )سالمة،أهي مجيع الروافد اليت ال تتصل هبا روافد 
 توزيع عدد اجملاري يف كل رتبة.1جدول 

 اجملموع 6 5 4 3 2 1 الرتب النهرية
 3801 87 145 249 494 919 1907 عدد اجملاري

 Arcgisاملصدر: قياسات شخصية ابالستعانة بربانمج 
ــــــــــة ابحلــــــــــوض النهــــــــــري لــــــــــواد ســــــــــوس مــــــــــا جمموعــــــــــه  رافــــــــــد  3801بلــــــــــغ إمجــــــــــايل عــــــــــدد اجملــــــــــاري املائي

ـــــة األوىل والثانيـــــة بنســـــبة و  (،1)جـــــدول مـــــن إمجـــــايل عـــــدد اجملـــــاري  %74تقـــــع معظـــــم هـــــذه اجملـــــاري ضـــــمن الرتب
ــــــة  ــــــه نشــــــاط عمليــــــة التجوي ابحلــــــوض، وهــــــذا انتــــــج عــــــن قلــــــة الغطــــــاء النبــــــايت حبــــــوض واد ســــــوس، ممــــــا ينــــــتج عن

 والنحت، وتكوين جماري مائية عديدة عندما تتهاطل أمطار غزيرة وعاصفية.
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 . طول الروافد النهرية 2.1
حساب طول الروافد ملعرفة كميات تدفق املياه داخل  أمهيةيقصد به طول كل رافد يف رتبة هنرية، وتكمن 

 اجملاري املائية للحوض.
 أطوال الروافد يف كل رتبة حبوض واد سوس .2جدول 

 اجملموع 6 5 4 3 2 1 الرتب النهرية
 10293 195 190 627 1360 2805 5116 طول الروافد ابلكلم

 Arcgisاملصدر: قياسات شخصية ابالستعانة بربانمج 
(، حبيث أن روافد الرتبة 2كلم )جدول  10293وصل إمجايل طول الروافد حبوض سوس ما جمموعه 

من إمجايل طول  %77، وابلتايل حتتالن معا حوايل %27و  %50األوىل والثانية تشكل على التوايل ما نسبته 
 6 يتجاوز طول الروافد ابلرتبة روافد احلوض، وذلك بسبب زايدة عدد اجملاري يف الرتبتني األوىل والثانية، بينما ال

 كلم، مما يوضح أنه كلما زاد عدد اجملاري زاد طوهلا.  195سوى 
ــــــــغ عــــــــدد اجملــــــــاري املائيــــــــة جبميــــــــع مراتبهــــــــا        كلــــــــم، ويتــــــــأثر عــــــــدد   10293، وجممــــــــوع أطواهلــــــــا 3801بل

ت وتركزهــــــــا اجملــــــــاري املائيــــــــة وأطواهلــــــــا مبجموعــــــــة مــــــــن العوامــــــــل، أبرزهــــــــا املنــــــــاخ )مــــــــن حيــــــــث كميــــــــة التســــــــاقطا
وشــــدهتا(، فعلـــــى الـــــرغم مـــــن قلـــــة التســـــاقطات الـــــيت يشـــــهدها حـــــوض ســـــوس، إال أن خصـــــائص األمطـــــار الغزيـــــرة 
هبـــــذا األخـــــري، تســـــهم يف تطـــــور شـــــبكة مائيـــــة كثيفـــــة، كمـــــا يـــــؤثر نـــــوع الصـــــخر يف طـــــول وعـــــدد اجملـــــاري املائيـــــة 

 .(Horton ,1945)وقابليتها للحث 
 . كثافة اجلراين املائي3.1

افة الصرف العددية من جمموع عدد األودية والروافد النهرية يف وحدة مساحة احلوض، وتعد يقصد هبا كث
)كثافة اجلراين( مقياسا أساسيا يف الدراسة اجليومورفولوجية، ذلك ألهنا تعترب مؤشرا ملدى تعرض سطح األرض 

(، ويعرب 2003ي املائية )ادم، لعمليات النحت والتقطع، مع بيان نوعية الصخور ومقدار نفاذيتها، بواسطة اجملار 
 عنها ابلصيغة الرايضية التالية:

Dd = ∑Li /A (Horton,1932) 
Dd:2كثافة التصريف كلم/كلمLi /∑ : / جمموع طول اجملاري املائيةA: 2مساحة احلوض ب كلم  

  0.59بعد تطبيق هذه املعادلة على احلوض النهري لواد سوس، بلغ معدل كثافة التصريف ابحلوض 
  1.02كلم من طول جماري شبكة اجلراين ابحلوض حتتل مساحة قدرها   0.59، مما يعين أن لكل  2كلم/كلم

، وهي قيمة منخفضة ترجع ابألساس للمناخ اجلاف وشبه اجلاف الذي ينتمي إليه حوض سوس، كما تدل 2كلم



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

335 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

على تعرض احلوض إىل التسوية نتيجة عمليات احلث والتجوية اليت تنتشر عليها رواسب الزمن الرابعي. ولإلشارة 
( 2كلم/كلم  0.59ترتفع كلما شهد احلوض أمطار عنيفة وقوية، وتبقى النتيجة ) ميكن أنفقيمة كثافة التصريف 

 (.3اليت توصلنا إليها غري اثبتة )انظر الشكل 
 (DEMابحلوض النهري لواد سوس )ابالعتماد على كثافة اجلراين توزيع   .3شكل 

 
 . نسبة التشعب 4.1

ــــــيت تــــــتحكم يف معــــــدل التصــــــريف،  أتيت أمهيــــــة دراســــــة نســــــبة التشــــــعب ابعتبارهــــــا أحــــــد أهــــــم العوامــــــل ال
وميكـــــن خالهلـــــا تقـــــدير الفيضـــــان، فكلمـــــا قلـــــت نســـــبة التشـــــعب يف األحـــــواض قلـــــت كثافـــــة التصـــــريف، وابلتـــــايل 

نســـــبة  فـــــإن ميـــــاه األمطـــــار تتجمـــــع يف جمـــــاري قليلـــــة وحمـــــدودة ممـــــا يزيـــــد مـــــن خطـــــر الفيضـــــان، بعكـــــس إذا زادت
التشــــعب يف األحــــواض، فــــإن كثافــــة التصــــريف تزيــــد وابلتــــايل تتــــوزع امليــــاه علــــى عــــدد اكــــرب مــــن اجملــــاري املائيــــة، 
فتصــــــــل للمجــــــــرى الرئيســــــــي وهــــــــي مشــــــــتتة فيقــــــــل خطــــــــر فيضــــــــاهنا، كمــــــــا يعتــــــــرب التشــــــــعب انعكاســــــــا للرتكيــــــــب 

ــــــــــوجي ولنوعيــــــــــة الصــــــــــخر يف احلــــــــــوض والظــــــــــروف املناخيــــــــــة  علــــــــــى  ، وللحصــــــــــول(Horton,1945)اجليول
 نسبة التشعب نطبق املعادلة التالية:
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Rb= Nu / Nu+1 (Horton,1945) 
Rb نسبة التشعب :/Nu  / عدد روافد رتبة ما :Nu+1.عدد روافد الرتبة اليت تليها : 

 .Rb= 2,07إذا نسبة التشعب حبوض واد سوس هي 
وهـــــــي نســـــــبة  2.07مـــــــن خـــــــالل النتيجـــــــة احملصـــــــل عليهـــــــا يتضـــــــح أن النســـــــبة اإلمجاليـــــــة للتشـــــــعب بلغـــــــت      

ـــــــيت تـــــــرتاوح نســـــــبتها بـــــــني  ـــــــيت  5-3منخفضـــــــة، خرجـــــــت عـــــــن املعـــــــدل الطبيعـــــــي لألحـــــــواض ال وهـــــــي النســـــــبة ال
، ممـــــا يـــــدل علـــــى قلـــــة تقطـــــع احلـــــوض بفعـــــل جماريـــــه، وعليـــــه فـــــإن ميـــــاه األمطـــــار (Strahler,1964)حـــــددها 

تهاطلــــــة ســــــتتجمع يف جمــــــاري قليلــــــة لتعطــــــي جــــــراين ســــــطحي ســــــريع فيزيــــــد خطــــــر فيضــــــاهنا ابحلــــــوض النهــــــري امل
 لواد سوس.

 . تردد اجملاري املائية 5.1
(، ويشـــــكل هـــــذا املؤشـــــر صـــــورة 2يقصـــــد بـــــه عـــــدد الروافـــــد النهريـــــة يف الوحـــــدة املســـــاحية للحـــــوض/ )كلـــــم       

(، ويعـــــرب تــــردد اجملـــــاري املائيـــــة عـــــن العالقــــة النســـــبية بـــــني عـــــدد 2007ريـــــة،  أبـــــوأخــــرى لقيـــــاس كثافـــــة اجلــــراين )
(، ولقـــــــــــد أشــــــــــــار 1997اجملـــــــــــاري املائيـــــــــــة واملســــــــــــاحة بغـــــــــــض النظــــــــــــر عـــــــــــن طــــــــــــول هـــــــــــذه اجملاري)حمســــــــــــوب،

(Schumm,1977) إىل أن أوديـــــــــة املنـــــــــاطق اجلافـــــــــة تتســـــــــم اب فـــــــــاض تكراريـــــــــة روافـــــــــدها النهريـــــــــة، حيـــــــــث
 (، وتقاس ابملعادلة التالية :2رافد/كلم 1-0.1ترتاوح ما بني )

DF= N/A (Horton,1945) 
DFالتكرار النهري /Nعدد روافد احلوض /A(2مساحة احلوض )كلم 

ــــــــواد ســــــــوس        ، وهــــــــي قيمــــــــة تعتــــــــرب 2رافــــــــد/كلم 0.22بلغــــــــت قيمــــــــة تــــــــردد اجملــــــــاري ابحلــــــــوض النهــــــــري ل
ـــــه يف قيمـــــة كثافـــــة اجلـــــراين، ويرجـــــع ســـــبب ا فـــــاض قيمـــــة تكـــــرار اجملـــــاري  منخفضـــــة، وتؤكـــــد مـــــا مت التوصـــــل إلي
املائيــــة إىل كـــــرب مســــاحة احلـــــوض، حبيــــث تفتقـــــد كميـــــات كبــــرية مـــــن امليــــاه، نتيجـــــة التكوينــــات الصـــــخرية النافـــــذة 

ل بـــــه اجتاهـــــات التصـــــريف املـــــائي للحـــــوض الـــــيت تنتشـــــر ابحلـــــوض النهـــــري لـــــواد ســـــوس خاصـــــة ابلســـــهل، ممـــــا تقـــــ
 (. 1980)سالمة، 

 . معدل بقاء اجملرى6.1
ــــــة اجلــــــراين ابحلــــــوض،         ــــــة علــــــى مــــــدى كثاف ــــــتم اســــــتعماهلا للدالل يعتــــــرب أحــــــد القياســــــات املرفومرتيــــــة الــــــيت ي

ئيــــــة للتعبــــــري عــــــن نســــــب الوحــــــدة املســــــاحية الالزمــــــة لتغذيــــــة الوحــــــدة الطوليــــــة الواحــــــدة مــــــن جمــــــاري الشــــــبكة املا
(Schumm,1977) ـــــى اتســـــاع مســـــاحة احلـــــوض ـــــه كلمـــــا زادت قيمـــــة هـــــذا العامـــــل دل ذلـــــك عل ، مبعـــــىن أن
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علــــى حســــاب جمــــاري مائيــــة حمــــددة الطــــول، كمــــا يعــــد مؤشــــر ملعرفــــة املرحلــــة املورفلوجيــــة الــــيت ميــــر منهــــا احلــــوض، 
 ويتم حساب معدل بقاء اجملرى من خالل املعادلة الرايضية التالية:

C = 1/Dd (Schumm,1956) 
C /عامل اثبت/  1معدل بقاء اجملرىDd  كثافة اجلراين 

ــــــواد ســــــوس  ــــــى وجــــــود 2كلم/كلــــــم  1.69بلــــــغ معــــــدل بقــــــاء اجملــــــرى ابحلــــــوض النهــــــري ل ، ممــــــا يؤشــــــر عل
كلـــــم،   1لكـــــل جمـــــرى مـــــائي بطـــــول  2كلـــــم  1.69مســـــاحة كبـــــرية أمـــــام احلـــــوض المتـــــداد الشـــــبكة النهريـــــة مبعـــــدل 

وهــــــو مــــــا يتوافــــــق مــــــع النتــــــائج احملصــــــل عليهــــــا يف كــــــل مــــــن كثافــــــة اجلــــــراين و نســــــبة التشــــــعب، ممــــــا يفســــــر قلــــــة 
التســــــاقطات نتيجــــــة موقــــــع حــــــوض ســــــوس داخــــــل النطاقــــــات اجلافــــــة وشــــــبه اجلافــــــة، فضــــــال عــــــن ارتفــــــاع نســــــبة 

 نفاذية الصخور املكونة للحوض اليت تزيد من كمية التسرب.
 . معامل انعطاف اجملرى 7.1
ـــــع ونقطـــــة         ـــــني نقطـــــة املنب ـــــني طـــــول اجملـــــرى النهـــــري وطـــــول اخلـــــط املســـــتقيم الواصـــــل ب ـــــه النســـــبة ب يقصـــــد ب
وجيســـــد هـــــذا املعامـــــل مـــــدى انعطـــــاف اجملـــــرى، ومـــــا  (Chorlay et Morgan,1977)املصـــــب 

ـــــذلك مـــــن أتثـــــري  ـــــواد علـــــى كميـــــة امليـــــاه يف اجملـــــرى الرئيســـــي للحـــــوض، حبيـــــث كلمـــــا ل ازدادت درجـــــة انعطـــــاف ال
ازدادت احتمــــاالت التبخــــر، بينمــــا حيــــدث العكــــس عنــــدما تكــــون درجــــة االنعطــــاف ضــــعيفة، كمــــا يعــــد مؤشــــرا 
ـــــــى نوعيـــــــة الرتكيـــــــب الصـــــــخري يف احلـــــــوض، ويعـــــــرب عـــــــن معامـــــــل التعـــــــرج النهـــــــري  ـــــــا يســـــــتدل منـــــــه عل جيولوجي

 :  ابلصيغة الرايضية التالية
Si=CI/Xy(Miller,1968) 

Si\\ النهري التعرج  /CIطول اجملرى النهري  /Xyاملسافة األفقية 
 ( الروافد حسب قيمة التعرج النهري كالتايل:Schumm,1963ولقد صنف )

 (Schumm)قيمة التعرج النهري حسب تصنيف  :4جدول 
 متعرج غري منتظم منتظم انتقايل مستقيم اجملرى
 Si 1 1.2 1.5 1.7 2.5قيمة 

 شخصيةاملصدر. قياسات 
حسب التصنيف  1.36بتطبيق املعادلة على احلوض النهري لواد سوس، فإن قيمة التعرج النهري تساوي 

، وابلتايل فإن احلوض النهري لواد سوس روافده انتقالية، أي أنه سينتقل إىل Schumm,1963)الذي وضعه )
وأقرب إىل االعتدال، ويعود ذلك  ، وهو هبذا يكون قليل املنعطفات1.5اجملاري املنتظمة اليت يبلغ مؤشر تعرجها 
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إىل كون احلوض مير يف بداية دورته البنائية ومرحلة التوسع اجلانيب، مما يقلل من احتماالت التسرب والتبخر، إذ أن 
املياه تسيل يف اجملرى بسرعة لقلة تعرج اجملرى الرئيسي، لتصل إىل املصب يف فرتة زمنية قصرية، وابلتايل ترتفع 

 ث الفيضاانت خصوصا إذا هتاطلت أمطار عاصفية وقوية.احتماالت حدو 
III.  اخلصائص املساحية والشكلية للحوض النهري لواد سوس 

تشكل دراسة اخلصائص املساحية والشكلية لألحواض من اهم الدراسات، ألهنـا تـؤثر بشـكل مباشـر علـى 
والظروف املناخية يف حتديد املساحة حجم التصريف النهري لألحواض. وتساهم العوامل التكتونية ونوعية الصخور 

احلوضـــية للحـــوض، حبيـــث تـــزداد مســـاحة احلـــوض كلمـــا نشـــط عامـــل التعريـــة املائيـــة ويصـــاحبها ضـــعف يف مقاومـــة 
الصخور، ومن املعروف انه كلما زادت مساحة احلوض زادت كميـة مـا يسـتقبله مـن أمطـار أو أي شـكل أخـر مـن 

تمـــال ارتفــاع حـــدوث الفيضـــاانت، وذلـــك يف حالـــة تســـاوي املتغـــريات أشــكال التســـاقط، ممـــا يرتتـــب عليـــة زايدة اح
 (.1986املختلفة مثل نوع الصخر، وشكل الشبكة املهيدروغرافية وعامل التضرس )ابترك، مكوال، 

 . املساحة واحمليط1
ـــــــــاه، وتقـــــــــاس بعـــــــــدة طـــــــــرق منهـــــــــا اســـــــــتخدام جهـــــــــاز  ـــــــــيت حيـــــــــدها خـــــــــط تقســـــــــيم املي هـــــــــي املســـــــــاحة ال

علــــــــــى اخلريطــــــــــة الطبوغرافيــــــــــة، أو عــــــــــن طريــــــــــق الصــــــــــور اجلويــــــــــة وصـــــــــــور  PLANIEMTREالبالنيمــــــــــرت
(. وتعتـــــــرب مســــــاحة احلـــــــوض النهـــــــري ذات أمهيــــــة كبـــــــرية، ألهنـــــــا 1986األقمــــــار االصـــــــطناعية )حممــــــد عاشـــــــور، 
 تؤثر بشكل مباشر يف حجم اجلراين املائي.

، والــــــــيت حصــــــــلنا عليهــــــــا مــــــــن خــــــــالل 2كلــــــــم  17278تبلــــــــغ مســــــــاحة احلــــــــوض النهــــــــري لــــــــواد ســــــــوس
(، أمــــــــــــا حمــــــــــــيط احلــــــــــــوض فيصــــــــــــل إىل ArcGisتمــــــــــــاد علــــــــــــى برجميــــــــــــات نظــــــــــــم املعلومــــــــــــات اجلغرافيــــــــــــة )االع

وعليـــــه يتضــــــح مــــــن هــــــذه النتــــــائج وجــــــود عالقـــــة وطيــــــدة بــــــني املســــــاحة واحملــــــيط، فكلمــــــا كانــــــت كلــــــم. 1065
 املساحة كبرية كان احمليط كبريا أيضا، والعكس صحيح.

 .املستطيل املعادل2
ـــــــد مـــــــن حســـــــاب الطـــــــول والعـــــــرض، ابعتبارمهـــــــا أحـــــــد املتغـــــــريات   بعـــــــد حســـــــاب املســـــــاحة واحملـــــــيط الب

 املرفومرتية املهمة اليت ترتبط ابلعديد من اخلصائص األخرى اخلاصة ابحلوض النهري.
طــــول احلــــوض: يقصــــد بــــه طــــول مســــاحة اخلــــط املســــتقيم الــــذي يرســــم بــــني أعلــــى نقطــــة ضــــمن منطقــــة  -

 (.Horton,1945وض ونقطة املصب النهري، )تقسيم املياه بعالية احل
 .مساحة احلوض/ طول احلوضأما عرض احلوض فيتم حسابه ابلصيغة التالية:  -

 .مكل75.90 احلوض:/ وعرض كلم   227.37إذا طول احلوض: 
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، كلـــــــم  227.37انطالقــــــا مـــــــن النتـــــــائج احملصـــــــل عليهـــــــا، فحـــــــوض ســـــــوس يتميـــــــز بطـــــــول مهـــــــم يصـــــــل إىل     
 أي أن الطول يفوق العرض ثالث مرات.، كلم75.90وعرض يبلغ 

 أبعاد احلوض النهري لواد سوس :4 شكل

(، ومــــن الــــدالالت اجليوموفولوجيـــة لطــــول احلــــوض، 4كلــــم )شـــكل  227.37بلـــغ طــــول حـــوض ســــوس  
االخـتالف والتنـوع يف خصائصـه الطبيعيـة، ومـا ترتـب عليــه مـن اخـتالف يف شـكل احلـوض وعرضـه، الطـول الكبــري 

ناطق اجلافة، ذات حلوض سوس، ال يعين أن كمية التصريف املائي كبرية، بقدر ما هي مميزات األحواض النهرية ابمل
 النظام املطري الفجائي والغزير يف مدة زمنية وجيزة.

 "L’indice de compacité. مؤشر التماسك " 3
يصـــــــطلح عليــــــــه أيضـــــــا بـــــــــ"معدل االســـــــتدارة"، وهــــــــو يعكـــــــس مــــــــدى تقـــــــارب احلــــــــوض مـــــــن الشــــــــكل   

احلــــوض قريبـــــا  " يكــــون متاســــك1الــــدائري وانتظــــام خــــط تقســــيم امليـــــاه، فعنــــدما يقــــارب معــــدل التماســــك مـــــن "
" يتجـــــــه احلـــــــوض حنـــــــو االســـــــتطالة، وابلتـــــــايل تكـــــــون 1مـــــــن الشـــــــكل الـــــــدائري، وكلمـــــــا زاد هـــــــذا املعـــــــدل عـــــــن "
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ويــــــتم حســـــاب هــــــذا املؤشـــــر ابالعتمــــــاد  (Hamed,2011)روافـــــده قصـــــرية ومتتــــــد علـــــى مســــــافات مســـــتطيلة 
 ية:(، وتكتب خاصية مؤشر التماسك ابلصيغة الرايضية التالGravelius,1914على معادلة)

𝑲𝑮 =  
𝑷

𝟐. √𝝅 × 𝑨
≈ 𝟎, 𝟐𝟖.

𝑷

√𝑨
 

Gk / مؤشر التماسك :P حميط احلوض النهري ابلكلم :/A مساحة احلوض النهري :
.2/𝟐ابلكلم √𝝅  معامل اثبث.×

كلم𝟏𝟎𝟔𝟓 1.33 =إذا:
√𝟏𝟕𝟐𝟕𝟖

0.28G = k 
وعدم  ، مما يعين ابتعاد شكل احلوض عن الشكل الدائري1.33وابلتايل فمعدل التماسك حلوض سوس هو 

 جتانسه.
 . معامل الشكل 4 

هو مبثابة مؤشر يعطي فكرة عن مدى تناسق الشكل العام ألجزاء احلوض، وتنحصر قيمة معامل الشكل 
(، فا فاض القيمة تدل على اقرتاب شكل احلوض من املثلث، وارتفاعها يدل على االبتعاد عن 1-0بني )

 لرايضية التالية:الشكل املثلث، ويتم حساب معامل الشكل ابلصيغة ا
F = 𝑨

𝑳𝟐
 

F  / معامل الشكل :A 2: : مساحة احلوض ابلكلم  /L2 طول احلوض : 
 0.33 =F = 17278

227.37 2
 

، ابتعـــــــاد شـــــــكل احلـــــــوض عـــــــن أطرافـــــــه وأن طولـــــــه 0.33نســـــــتنتج مـــــــن خـــــــالل املؤشـــــــر احملصـــــــل عليـــــــه  
 أكرب من عرضه، مما ينعكس على التصريف املائي الذي يبلغ ذروته مباشرة مع سقوط األمطار.

IVتضاريس معقدة ومتنوعة ابحلوض النهري لواد سوس . 
تعـــــــد دراســـــــة اخلصـــــــائص التضاريســـــــية ذات أمهيـــــــة كبــــــــرية يف دراســـــــة األحـــــــواض النهريـــــــة مـــــــن الناحيــــــــة  

اجليومورفولوجيــــــــة واملورفومرتيــــــــة، ألن نتائجهــــــــا متكــــــــن مـــــــــن فهــــــــم طبوغرافيــــــــة احلــــــــوض وخصائصــــــــه البنيويـــــــــة، مث 
 حتديد املرحلة اجليومورفولوجية اليت مير هبا احلوض، وكذا فهم تطور الشبكة املائية.

 توزيع االرتفاعات ابحلوض النهري لواد سوس .1
مـــــرت كأقصــــــى ارتفــــــاع عنــــــد  4165يتميـــــز احلــــــوض النهــــــري لــــــواد ســـــوس ابرتفاعــــــات مطلقــــــة تصــــــل إىل 

مـــــرت، كمـــــا يالحـــــظ أن املنـــــاطق األكثـــــر ارتفاعـــــا تتواجـــــد يف  1075قمـــــة جبـــــل توبقـــــال، ومبتوســـــط ارتفـــــاع يبلـــــغ 
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يف الضــــــفة اليســــــرى للحــــــوض، مــــــا يبــــــني أن احلــــــوض  الضــــــفة اليمــــــىن للحــــــوض، يف حــــــني تســــــود األقــــــل ارتفاعــــــا
 النهري لواد سوس يتميز بطبوغرافية وعرة انطالقا من هذه االرتفاعات. 

 توزيع الفئات االرتفاعية ابحلوض النهري لواد سوس .5شكل

 
 (DEMالنهري لواد سوس )ابالعتماد على  االرتفاعات ابحلوض :6شكل 
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يتدرج عامل االرتفاع داخل اإلطار املشكل للحوض النهري لواد سوس، من خط الساحل إىل أن يصل 
(، ورغم هذا العلو الشاهق فإن متوسط 6-5م عند جبل توبقال أعلى قمة بشمال إفريقيا)شكل 4165إىل 

من  %78.9كثر منم، مما يعكس أمهية األقسام االرتفاعية املنخفضة، إذ أن أ1075االرتفاع يبقى يف حدود 
 م500-0فئات  األكثر ترددام. وتعترب الفئات اإلرتفاعية  1600جمموع مساحة احلوض ال يتعدى ارتفاعها 

من جمموع مساحة احلوض، مما يعين أن هذه  64م واليت تغطي جمتمعة %2000-1500م و1500-1000و
ائية، بينما ال تتجاوز ابقي الفئات االرتفاعية الفئات االرتفاعية هي اليت أسهمت بكمية مهمة يف تغذية اجملاري امل

من جمموع مساحة حوض سوس. يعود هذا التوزيع للفئات  %33م إال  4000-2000املرتواحة بني 
 اإلرتفاعية إىل طبيعة وتكوين التضاريس ابحلوض.

 مؤشر التضرس .2
ومدى أتثر  يعترب مؤشر التضرس مقياسا مهما ملعرفة مدى شدة تضرس سطح احلوض طبقا لطوله، 

احلوض ابلعمليات اجليومورفلوجية، إىل جانب حتديد املرحلة العمرية اليت قطعها احلوض يف دورته احلثية ويتم 
 حسابه ابلصيغة الرايضية التالية:

Rc = (Hmax-Hmin)/Lb (Shumm,1956) 
Rc / مؤشرالتضرس(Hmax-Hmin)/ منسوب أدىن نقطة يف احلوض  –منسوب أعلى ارتفاع يف احلوض
 /Lb.)طول احلوض )كلم 

م/ كلم، وتعد قيمة  18.31وبتطبيق هذه املعادلة على حوض واد سوس، فإن قيمة التضرس تساوي 
 يا.مرتفعة، مما يفسر بزايدة الفارق بني منسوب أعلى نقطة وأدىن نقطة ابحلوض، وكذا نشاط احلوض جيومورفولوج

 . التضاريس النسبية 3
يقصد هبا العالقة بني قيمة التضرس النسيب وحميط احلوض، ويعترب هذا القياس مؤشرا هاما يف املتغريات 
املورفومرتية، إذ من خالله ميكن معرفة اخلصائص التضاريسية للحوض. وتدل القيم املنخفضة للتضاريس النسبية 

(، ويتم قياس هذا املؤشر ابلصيغة 2007رية، أبوعرية يف احلوض )على ضعف مقاومة الصخر ونشاط عملية الت
 الرايضية التالية:

Rhp = (h/p)*100 (Melton,1957) 
Rhp  / مؤشر التضاريس النسبيةh منسوب أدىن نقطة يف احلوض/  –منسوب أعلى ارتفاع يف احلوضp  حميط
 مؤشر اثبت.100احلوض/
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يساوي «Rhp»لواد سوس فإن معدل التضاريس النسبية بتطبيق هذه املعادلة على احلوض النهري 
وهي قيمة مرتفعة تدل على شدة تضرس احلوض، وذلك لكرب فرق االرتفاع ابلنسبة حمليط احلوض، كما ، 3.91

 تشري هذه القيمة إىل تباين التكوينات الصخرية وبنية احلوض اجليولوجي.
 . قيمة الوعورة 4

 تقيس العالقة بني تضرس احلوض وكثافة اجلراين، وتزداد قيمة الوعورة  تعد من القياسات املورفومرتية اليت
كلما زادت نسبة تضرس احلوض إىل جانب زايدة طول الروافد املائية على حساب املساحة، والعكس صحيح، 

أنه كلما زادت كثافة اجلراين والتضرس يف احلوض زادت قيمة الوعورة، ويتم  (Strahler,1964)ولقد أوضح 
 التالية:ب هذا املؤشر من خالل الصيغة الرايضية حسا

Rn = (Dd*H)/p (Strahler,1964) 
Rn / قيمة الوعورةDd / كثافة اجلراينh منسوب أدىن نقطة يف احلوض/ –منسوب أعلى ارتفاع يف احلوضp 

 حميط احلوض.
مرتفعة تدل ، وهي قيمة 2.30بتطبيق هذه املعادلة على حوض واد سوس جند أن قيمة الوعورة بلغت 

 على شدة تضرس احلوض، وعدم جتانس التكوينات الصخرية للحوض.
 "La courbe Hypsométrique. املنحىن االرتفاعي "5

ــــة احلــــوض، وتعريــــة اجملــــاري املائيــــة       ــــة لفهــــم العالقــــة مــــا بــــني طبوغرافي ــــرب مــــن بــــني أفضــــل املتغــــريات الكمي يعت
رتفاعــــــات بنســــــبة املســــــاحة املوجــــــودة بــــــني خطــــــي تســــــوية بواســــــطة اجلــــــراين الســــــطحي، وحنصــــــل علــــــى توزيــــــع اال

 (.Strahler, 1957املساحة الكلية للحوض )
 . املنحىن االرتفاعي للحوض النهري واد سوس7شكل 

 
 Arcgisاملصدر. قياسات شخصية ابالستعانة بربانمج 
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ـــــــى ارتفـــــــاع مبجـــــــال الدراســـــــة إىل  ـــــــل  4165يصـــــــل أعل ـــــــد قمـــــــة توبقـــــــال، مقاب  م كـــــــأدىن نقطـــــــة 0م عن
ـــــــيت  ـــــــواد ســـــــوس ينتهـــــــي مصـــــــبه يف اجتـــــــاه الغـــــــرب املطـــــــل علـــــــى احملـــــــيط األطلن ابعتبـــــــار كـــــــون احلـــــــوض النهـــــــري ل

(. ومــــــــن خــــــــالل املنحــــــــىن االرتفــــــــاعي حلــــــــوض ســــــــوس نستشــــــــف أن متوســــــــط االرتفاعــــــــات مبســــــــاحة 7)شــــــــكل
ــــــــة  ــــــــواد ســــــــوس  2000و 1000احلــــــــوض تنتمــــــــي إىل الفئــــــــة االرتفاعي م، هــــــــذا مــــــــا جيعــــــــل احلــــــــوض النهــــــــري ل

ـــــــة يســـــــتقبل إاتو  ـــــــة، ممـــــــا ُيســـــــهم يف تغذي ـــــــة مهمـــــــة، ســـــــواء تعلـــــــق األمـــــــر ابلتســـــــاقطات املطريـــــــة أو الثلجي ات مائي
 الفرشة املائية للحوض.

 . االحندارات ابحلوض النهري لواد سوس6
يعتـــــرب عامــــــل االحنــــــدار أحــــــد أهــــــم اخلصــــــائص اهلندســـــية الــــــيت جيــــــب معرفتهــــــا يف حــــــوض هنــــــري معــــــني،  

ــــرية اجلــــراين حيثمــــا   ذلــــك أن ســــرعة وطبيعــــة اجلــــراين وحركــــة املــــواد مــــرتبط حبدتــــه، فاالحنــــدار ُيســــهم يف تســــريع وت
ســـــــابقتها. كـــــــان قـــــــواي، والعكـــــــس وارد يف حالـــــــة ضـــــــعفه، ذلـــــــك أن اســـــــتجابته للتســـــــاقطات أتيت متـــــــأخرة عـــــــن 

ـــــواد  وملعرفـــــة دور االحنـــــدارات يف وثـــــرية اجلـــــراين الســـــطحي ســـــنعمد إىل فهـــــم بعـــــض املؤشـــــرات ابحلـــــوض النهـــــري ل
 سوس.

 (، وهي كالتايل:(Young,1972تصنف االحندارات إىل سبع فئات 
 (؛0°-2)°احندار شبه مستوي إىل خفيف جدا: ويرتاوح فيه االحندار من  -
 (؛5°-2)°االحندار من احندار خفيف: ويرتاوح فيه  -
 (؛10°-5)°احندار متوسط: ويرتاوح فيه االحندار من  -
 (؛18°-10)°احندار فوق املتوسط: ويرتاوح فيه االحندار من  -
 (؛30°-18)°احندار شديد: ويرتاوح فيه االحندار من  -
 (؛45°-30)°احندار شديد جدا: ويرتاوح فيه االحندار من  -
 .(45° يزيد فيها االحندار عن)منحدرات جرفية: وهي اليت -

 "La pente Moyenne. متوسط االحندار "1.6
 هــــــــو مؤشــــــــر لفهـــــــــم خاصــــــــية كــــــــل حـــــــــوض مــــــــائي علــــــــى حـــــــــدة، ومــــــــن خــــــــالل هـــــــــذا املؤشــــــــر ميكننـــــــــا
 تكــــــــــــوين فكــــــــــــرة علــــــــــــى طبوغرافيــــــــــــة احلــــــــــــوض اهليــــــــــــدرولوجي، وللحصــــــــــــول علــــــــــــى هــــــــــــذا املؤشــــــــــــر جيــــــــــــب أوال

"للحـوض، وذلـك (AT Min)" واالرتفـاع األدىن"AT Max)حتديـد معامـل التضـاريس " االرتفـاع األقصـى")
(، ويتم حساب هذا املؤشر ابالعتماد Courbe Hypsométriqueبعد حتديد منحىن الفئات االرتفاعية )

 على املعادلة الرايضية التالية:
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𝐏𝐦𝐨𝐲  :متوسط االحندار  /L  /طول املستطيل املعادل ابملرت : 

𝑯𝒎𝒂𝒙   : داخل احلوض النهريفارق أعلى نقطة /𝑯𝒎   :فارق أدىن  داخل احلوض النهري 
𝑯𝒎𝒂𝒙كلم   L  :227.37إذا  − 𝑯𝒎𝒊𝒏 /     :4167-0 = 4167 

𝐏𝐦𝐨𝐲4165/227.37 =   18.333 كلم/م 
كلم/م ، وهو رقم   18.33داخل احلوض النهري لواد سوس إىل االحندار يصل  لص إىل أن متوسط 

ابحلوض متوسط، مما يربز أن هذه النتيجة تساهم بشكل كبري يف سرعة جراين املياه السطحية يوضح أن االحندار 
 اليت تعمل على تغذية اجملرى الرئيسي.

 ابألطلس الكبري . وعورة االحندارات مبنطقة اميوالس3. شدة االحندارات مبنطقة اوزيوة عالية احلوض صورة 2صورة 

 . معامل االحندار2.6
ـــــــك بعـــــــد اســـــــتخراج  ـــــــع االرتفاعـــــــات، وذل ـــــــى هـــــــذا املعامـــــــل مـــــــن خـــــــالل منحـــــــىن توزي يـــــــتم احلصـــــــول عل

مـــــن املســـــاحة  95%مـــــن مســـــاحة احلـــــوض، واالرتفـــــاع الـــــذي يـــــوازي أو يتعـــــدى  5%االرتفـــــاع الـــــذي يســـــاوي 
الكليـــــة للحــــــوض النهــــــري. إذ يعطينــــــا هـــــذا املعامــــــل نظــــــرة شــــــاملة عــــــن االحنـــــدار العــــــام لكــــــل حــــــوض، وابلتــــــايل 

 االحندار الذي يسلكه كل جمرى مائي من املنبع إىل املصب.معرفة 
 
 

Ig /معامل االحندارDu االرتفاعات اليت تساوي𝐇𝟓%−𝐇𝟗𝟓% /L طول احلوض ابلكلم : 
8.88 = 0.09%=8.88 = 0.09%=𝟐𝟔𝟐𝟎−𝟔𝟎𝟎

𝒅𝟐𝟐𝟕.𝟑𝒙
=𝐈𝐠 
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 l’ORSTOMكلم( حسب /)م  Igتغري معامل االحندار العام .5جدول 
 مؤشر االحندار خصائص التضاريس 
 𝐈𝐠< 0.002 تضاريس ضعيفة جدا 1
 𝐈𝐠<0.005≥ 0.002 تضاريس ضعيفة نوعا ما 2
 𝐈𝐠<0.01≥ 0.005 تضاريس ضعيفة 3
 𝐈𝐠<0.02≥ 0.01 تضاريس متوسطة 4
.𝟎 تضاريس قوية نوعا ما 5 𝟎𝟐 ≤ 𝐈𝐠<0.05 
.𝟎 تضاريس قوية 6 𝟎𝟓 ≤ 𝐈𝐠<0.5 
 𝐈𝐠> 0.5 قوية جداتضاريس  7

(Chevallier et Pouyaud, 1995) 
لحــــــــوض النهــــــــري لــــــــواد ل، أن مؤشــــــــر االحنــــــــدار العــــــــام L’ORSTOMيتضــــــــح حســــــــب تصــــــــنيف 

(، ممـــــــا يفســـــــر أن للحـــــــوض بنيـــــــة تضاريســـــــية معقـــــــدة، يؤطرهـــــــا مـــــــن 5ســـــــوس يتســـــــم بتضـــــــاريس قويـــــــة )جـــــــدول
جيعــــــــل الســــــــفوح الشــــــــمالية  الشــــــــمال والشــــــــرق واجلنــــــــوب مرتفعــــــــات هضــــــــبية وجبليــــــــة ذات علــــــــو شــــــــاهق، ممــــــــا

(. الشـــــــيء الـــــــذي جيعـــــــل ســـــــهل ســـــــوس يتلقـــــــى 8والشـــــــرقية علـــــــى اخلصـــــــوص تتميـــــــز ابحنـــــــدارات قويـــــــة )شـــــــكل 
سلســـــلة مـــــن اجملـــــاري املائيـــــة علـــــى شـــــكل خمـــــاريط انصـــــبابية ضـــــخمة ذات ســـــرعة وكفـــــاءة عاليـــــة، الشـــــيء الـــــذي 

ا قلــــــة الغطــــــاء النبــــــايت ُيســــــهم يف ارتفــــــاع درجــــــة خطــــــر الفيضــــــاانت ابحلــــــوض، مــــــع تضــــــافر عوامــــــل أخــــــرى منهــــــ
 والتشكيالت اجليولوجية املكونة للحوض.
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 (DEMاالحندارات ابحلوض النهري لواد سوس )ابالعتماد على  .8 شكل

 
 .فارق االرتفاع احملدد3.6

تكمــــــن أمهيــــــة هــــــذا املؤشــــــر يف مقارنــــــة األحــــــواض النهريــــــة ببعضــــــها الــــــبعض، ويــــــتم حســــــابه مــــــن خــــــالل 
 الصيغة الرايضية التالية: 

Ds = Ig ×√A 
Ds /اإلشراف النوعي ابملرت :A/معامل االحندار العام ب م/كلمIg ²مساحة احلوض النهري ابلكلم 

 اجلدول التايل : وميكن إمجال النتائج احملصل عليها هلذين املؤشرين يف
Ds = 1167.23 

مرت، وبذلك فإن تضاريس  500تتعدى  Dsيتضح من خالل النتيجة احملصل عليها أن معدل قيمة 
 حوض واد سوس تنتمي لفئة التضاريس القوية، مما سيسهم يف نشاط عملية التعرية.

 "L’exposition des versants. توجيه السفوح "4.6
يلعب عامل توجيه السفوح دورا مهما يف دراسة األحواض النهرية، خصوصا يف دينامية التعرية، فقد 
أكدت العديد من الدراسات أن السفوح املوجهة حنو الشمال والشمال الغريب، تكوِّن سفوح رطبة ذات تربة 

لفة، وتتمثل يف االنزالقات  يكة، مما يسمح بتطور تكوانت سطحية  يكة تساعد على انتشار آليات تعرية خمت
األرضية واألخاديد املتعمقة، عكس السفوح املوجهة إىل اجلنوب واجلنوب الشرقي، فهي سفوح مشسية وجافة، 
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تتميز ابحندارات ضعيفة، مما جيعل تطور تكوينات سطحية أمرا غري ممكن، مع وجود غطاء نبايت ضعيف، وهتيمن 
 (.2009لنقل وغسل الرتبة )أهبرور،بكل أنواعها، مما يرفع من حجم ا فوق هذه السفوح أشكال التعرية اخلطية

 (DEMتوجيه السفوح ابحلوض النهري لواد سوس )ابالعتماد على  .9شكل 

 
 . توزيع توجيه السفوح ابحلوض النهري لواد سوس10شكل 

 
  Arcgis بربانمج املصدر: قياسات شخصية ابالستعانة

28%

24%
21%

27%

السفوح الشمالية  السفوح الجنوبية السفوح الشرقية السفوح الغربية
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(، حبيث نالحظ 10-9تتوزع فئات توجيه السفوح ابحلوض النهري لواد سوس بشكل منتظم )شكل
مث السفوح  %24، تليها السفوح اجلنوبية ب %27و  %28هيمنة السفوح الشمالية والغربية على التوايل بنسبة 

ة كبرية من أشعة ، الشيء الذي نستنتج معه أن السفوح الشمالية والغربية ال تتعرض لزاوي%21الشرقية ب
الشمس بدرجة كبرية، إضافة إىل كون بعض الوداين تتعرض لفرتة تضليل تبدأ يف وقت مبكر مساءا ومتتد حىت 
وقت متأخر جدا صباحا، يف حني كون الوداين املتعمقة فاقدة ألشعة الشمس لبضعة أسابيع يف فصل الشتاء، 

لالحتفاظ ابلرطوبة لفرتة طويلة مع تقليل قدرة اهلواء هذا التخفيف من التعرض اإلشعاعي للشمس يسمح للرتبة 
يف عملية التبخر، بينما تبقى السفوح اجلنوبية حمجوبة نسبيا عن التيارات الشمالية الغربية الرطبة، مما ينتج عنه 
تساقطات مطرية ضعيفة، إضافة لتعرضها لفرتات تشميس طويلة الشيء الذي يزيد من حدة جتفيف الرتبة من 

 بة.الرطو 
 اخلامتة

لقد بينت هذه الدراسة أن قواعد نظم املعلومات اجلغرافية ابتت ضرورية يف حتليل اخلصائص املورفومرتية 
لألحواض النهرية، فمدخلنا إلعداد قاعدة بياانت جغرافية للحوض النهري لواد سوس ابستعمال منوذج االرتفاع 

ة، كان من ابب حتليل اخلصائص املورفومرتية للحوض واملرئيات الفضائية واخلرائط الطبوغرافي DEMالرقمي 
املدروس، وكذا استعمال بعض املعامالت الرايضية لفهم املتغريات الكمية للعمليات اجليومورفلوجية حلوض سوس، 

 حبيث خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:
مستوى الرتب النهرية للحوض بناء قاعدة بياانت جغرافية للخصائص املورفومرتية للحوض النهري لواد على  -

 ". Arcgisالنهري لواد سوس، من خالل استخدام برجميات نظم املعلومات اجلغرافية "
خرائط رقمية ابالعتماد على العناصر املورفومرتية املخزنة يف قاعدة البياانت اجلغرافية لربجمية  7وتصميم  إنشاء -

 نظم املعلومات اجلغرافية.
، ويعد من األحواض (Strahler)ينتهي احلوض النهري لواد سوس عند الرتبة السادسة حسب تصنيف  -

كلم، ومييل إىل االستطالة، مما   1065، بينما يصل حوضه إىل 2كلم  17278الكبرية، إذ بلغت مساحته 
 جيعله من بني أهم األحواض النهرية املغربية من حيث مميزاته الشكلية واملساحية.

احلوض ضمن الفئات التضاريسية الشديدة الوعورة، مما يؤثر على الشبكة اهلديروغرافية للحوض يصنف  -
 النهري لواد سوس.

سيادة فئة االحندارات الضعيفة يف القسم اجلنويب للحوض، الشيء الذي يؤثر على تناقص اجلراين السطحي،  -
 ترية اجلراين السطحي والتعرية.عكس القسم الشمايل حيث االحندارات قوية، مما ُيسهم يف تسريع و 
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يتميز احلوض النهري لواد سوس بشبكة هيدروغرافية كثيفة ومو ية، كما أهنا ذات تصريف داخلي، واجتاه  -
 اجلراين يكون من الشمال إىل اجلنوب.

خترتق احلوض شبكة هيدروغرافية سطحية يف اجلنوب، كثيفة ومتعمقة يف الشمال، مما يزيد من اتساع احلوض  -
 عل عوامل التعرية والنحث.بف

يؤدي انعكاس كل من نفاذية البنية الصخرية السائدة يف احلوض وتنوع التضاريس، إىل ا فاض كل من كثافة  -
 اجلراين وتكرار اجملاري.

ولقد خلصت الدراسة أن اخلصائص الشكلية واملرفومرتية للحوض النهري لواد سوس، هي انعكاس طبيعي 
ية، حبيث تعترب االلتواءات والصدوع أكثر العوامل اليت حتكمت يف حتديد الشكل العام خلصائص البنية اجليولوج

 للحوض.
 الئحة املصادر واملراجع 

 ( ،إسهام يف التقييم الكمي للتعرية املائية مبقدمة الريف الشرقي، منوذج حوض واد الثالاثء"، 2009أهبرور، حممد"،)
 فاس.-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايسأطروحة لنيل الدكتوراه يف اجلغرافيا،  

 (." املنطقة املمتدة فيما بني القصــــــري ومرســــــى أم غيج دراســــــة جيومورفولوجية"، حبث 2007)، أبو رية، أمحد حممد أمحد
 لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة اإلسكندرية، مصر.

 ( ،جيومورفولوجية ال2003آدم، سـمرية حسـن، أمحد".) ركن اجلنويب الشـرقي ملصـر دراسـة للمنطقة بني وادي حوضــني
 .واحلدود املصـرية الســودانية"، منشورات معهد البحوث والدراسات األفريقية، مصر

 ( ،املاء واإلنسان حبوض سوس إسهام يف دراسة نظام مائي مغريب جنوب أطلسي" أطروحة 1999احملداد، احلسن".)
 اجلغرافيا جامعة حممد اخلامس الرابط.لنيل درجة الدكتوراه يف 

 ( ،األفكار احلديثة يف اجليومورفولوجيا"، الكتاب السادس، ترمجة د. وفيق اخلشاب وعبد العزيز 1986ابتريك، مكوال"،)
 .احلديثي، جامعة بغداد

 ( ،يونس العالف، حممد  ( التحليل اجليمورفولوجي لعناصر سطح األرض2000حكمت، صباح الداغستايًن و ٌ
واستخدامه يف جرد املوارد الطبيعية ابستخدام معطيات االستشعار عن بعد يف جبل بعشيقة، جملة علوم الرافٌدين، اجمللد 

 .3، العدد 11

 ( ،أصول اجليموروفولوجية"، الطبعة الثالثة، دار امليسرة للنشر والتوزيع، األردن.2010سالمة، حسن رمضان" .) 

 ( ،1980سالمة حسن رمضان ،) التحليل اجليومورفوجلي للخصائص املورفومرتية لألحواض املائية يف األـردن"، جملة"
 .1دراسات، العدد رقم 
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افية واالستشعار عن بعد في  دراسة املعطيات توظيف نظم املعلومات الجغر

 بالحوض النهري واد شقور رافد واد مرتيل الطبيعية
The use of GIS and remote sensing in the study of the natural 

characteristics of the Oued Shaqur basin, tributary of Oued Martil 

 خالد بوصابون
Khalid Boussaboun 

 Bouss22aboun@gmail.comجامعة عبد املالك السعدي، املغرب، 
Abdelmalek Essaadi University, Morocco, Bouss22aboun@gmail.com 

  
 : ملخص

واالستشعار عن بعد يف دراسة العناصر الطبيعية، على هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية توظيف نظم املعلومات اجلغرافية 
مستوى التمثيل اخلرائطي، واستنباط املعطيات منها وحتليلها وتفسريها، وإلبراز هذه األمهية قمنا بدراسة بعض اخلصائص الطبيعية 

أن البنية التضاريسية  خلصنا إىل)االرتفاعات، االحندارات، توجيه السفوح والشبكة اهليدروغرافية( للحوض النهري واد شقور، وقد 
مرت، كما أن االحندارات ابحلوض هتيمن  500حبوض شقور تتميز هبيمنة الوحدة التلية اليت تتميز ابرتفاعاهتا املتوسطة اليت تقل عن 

من  %39.7من مساحة احلوض، واالحندارات الضعيفة، اليت تشكل  %59.32عليها فئة االحندارات املتوسطة، اليت تشكل 
 .املساحة اإلمجالية للحوض

أن السفوح املوجهة حنو الشمال والشمال الشرقي والشرق هي األكثر متثيال، حيث تغطي كما خلصت الدراسة 
، على التوايل، ويتوفر احلوض على شبكة هيدروغرافية مهمة تتكون من مخس أودية رئيسية % 13.49و 16.01%، 17.79%

 سيالت والشعب.وجماري مائية اثنوية وجمموعة من امل
 .نظم املعلومات اجلغرافية، االستشعار عن بعد، احلوض النهري، االرتفاعاتالكلمات املفاتيح: 

Abstract: 
This study aims to highlight the importance of employing geographic information systems 

and remote sensing in the study of natural elements, through an applied study of the natural 

elements (elevation, slopes, aspect and hydrographic network) of the Oued Chakour Basin, 

tributary of Oued Martil, a basin located in the southwest of Tetouan, with an area of 195 km. 

We concluded through this study that the Oued Shaqour Basin is characterized by the 

following natural characteristics The topographic structure in the Shaqur Basin is characterized by 

the predominance of the hilly unit, which is characterized by average heights of less than 500 

meters, and the slopes of the basin are dominated by the intermediate slopes, which constitute 

59.32% of the basin area, and the weak slopes, which constitute 39.7% of the total area of the 

basin. 

The slopes oriented north-east and the north and east are the most representative, covering 

17.79%, 16.01% and 13.49%, respectively, and the basin is available on an important 

hydrographic network consists of five main rivers and streams of secondary water. 

Keywords: geographic information systems; remote sensing; basin. 

mailto:Bouss22aboun@gmail.com
mailto:Bouss22aboun@gmail.com
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I. :مقدمة 
مبثابة عناصر تعكس  فهي تعترب ،حتظى دراسة املعطيات الطبيعية أبمهية كربى يف الدراسات اجلغرافية

حقيقة املنظومات البيئية احمللية، فهي متثل حبق معيارا موضوعيا لتوازن الوسط أو اختالله، ومن مت فهي إما متثل 
توازانت البيئية للمجال؛ وتضمن استدامة جتدده على عناصر قوة عند وجودها حبالة صائنة، ابعتبارها تدعم ال

املستوى الالإحيائي واإلحيائي، أو متثل عناصر ضعف حينما تكون يف وضعية مرتدية تساعد يف اإلسراع من 
 الدينامية التقهقرية للوسط.

قتا وإذا كان، هذا النوع من الدراسات يف وقت ليس ببعيد، يتطلب جهدا كبريا من الباحث ويستغرق و 
طويال لُيسف ر يف النهاية عن نتائج تفتقد إىل الدقة املطلوبة، فإنه بعد ظهور نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار 

و"لصور االستشعار عن بعد أمهية خاصة يف عن بعد، أصبح األمر أقل صعوبة ووقتا والنتائج أصبحت أكثر دقة، 
صائص اجملالية للمنطقة اليت تغطيها الصورة خالل الفرتة الزمنية اليت الدراسات اجلغرافية، ألهنا متثل سجال مرئيا للخ

ومن هنا تستمد نظم املعلومات اجلغرافية  ،(121، ص.2012)فاحل علي وشعوان مجال،  التقطت فيها
 واالستشعار عن بعد أمهيتها يف الدراسات اجلغرافية.

ن بعد سنحاول يف هذا املقال القيام بدراسة وللوقوف على أمهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار ع
)االرتفاعات، االحندارات، توجيه السفوح والشبكة تطبيقية لبعض اخلصائص الطبيعية حلوض واد شقور 

( واالستشعار عن بعد )منوذج االرتفاعات الرقمية Arc mapابستعمال نظم املعلومات اجلغرافية )اهليدروغرافية(، 
(DEM فهذه اخلصائص .) الطبيعية تلعب دورا هاما يف تنظيم اجملال ابحلوض فهي اليت حتدد نوع األنشطة

االقتصادية السائدة فيه، كما أن دراسة هذه اخلصائص متكن من معرفة اإلمكاانت الطبيعية للحوض اليت ميكن 
 استغالهلا لتنمية هذا اجملال.

II. حتديد جمال الدراسة 
يقع احلوض النهري واد شقور رافد واد مرتيل يف الريف الغريب، وهو أحد األحواض السبعة املكونة 

ويعد واد شقور أهم األودية يف هذا  ²كلم  195للحوض املائي مرتيل، يقع يف عالية احلوض وتبلغ مساحته حوايل 
ويصب واد شقور بعد التقائه بواد احلوض، من حيث اجلراين ابعتبار أنه يتغدى من عدد من اجملاري الفرعية، 

اخلميس يف واد طوريطا، الذي يصب بدوره يف واد مرتيل، الذي يصب يف البحر األبيض املتوسط. )اُنظر اخلريطة 
 (. 1رقم 

إداراي يقع احلوض النهري واد شقور أقصى جنوب إقليم تطوان ويغطي كذلك جزء صغري من مجاعة 
احلسيمة، وميتد احلوض على تراب -تطوان- اإلقليمني ينتميان إىل جهة طنجةتزروت التابعة إلقليم العرائش وكال
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مخس مجاعات ترابية تنتمي إىل إقليم تطوان هي بين يدر، بغاغزة، السحرتيني، عني حلصن وبين حرشن وجزء 
 (2صغري من مجاعة تزروت التابعة إلقليم العرائش. )اُنظر اخلريطة رقم 

 النهري واد شقور ضمن حوض مرتيل : توطني احلوض1اخلريطة رقم 

 
 إعداد خالد بوصابون اعتمادا على املصدر:

 http://srtm.csi.cgiar.org( مأخوذ من موقع: SRTMمنوذج االرتفاعات الرقمية )
 أطلس التقطيع اجلهوي.اململكة املغربية، اللجنة االستشارية للجهوية، مشروع التقطيع اجلهوي، 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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 : اجلماعات الرتابية اليت ميتد عليها احلوض2اخلريطة رقم 

 
 إعداد خالد بوصابون اعتمادا على املصدر:

 http://srtm.csi.cgiar.org( مأخوذ من موقع: SRTMمنوذج االرتفاعات الرقمية )
 االستشارية للجهوية، مشروع التقطيع اجلهوي، أطلس التقطيع اجلهوي. اململكة املغربية، اللجنة

 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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III. غرافية متنوعة وتتميز ابرتفاعات مهمةو طب 
مرت،  1055مرت و 12تتميز البنية التضاريسية جملال الدراسة ابلتنوع، إذ ترتاوح االرتفاعات فيها ما بني 

مرت، وتنتشر  500مرت وأخرى تلية ارتفاعاهتا أقل من  1000وميكننا أن منيز بني وحدة جبلية تتجاوز ارتفاعاهتا 
مرت عند املصب. ويظهر من خالل  12جبانب األودية ويف مصب واد شقور منخفضات ضيقة يصل ارتفاعها 

مرت، يف اجتاه عالية احلوض حيث تصل إىل  12اخلريطة أن االرتفاعات تزداد من سافلة احلوض، حيث تبلغ 
 .مرت عند جبل الزاوية 1055

 : توزيع االرتفاعات حبوض شقور3اخلريطة رقم 

 
 إعداد خالد بوصابون اعتمادا على املصدر:

 http://srtm.csi.cgiar.org( مأخوذ من موقع: SRTMمنوذج االرتفاعات الرقمية )
 
 
 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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IV. هيمنة االحندارات الضعيفة إىل املتوسطة 
ذات أمهية كبرية يف الدراسات اجلغرافية عامة واجليومورفولوجية خاصة ألهنا تسهم يف  وتعد االحندارات

حتليل مظاهر سطح األرض وعالقتها ابلنشاط البشري أبشكاله املختلفة كالعمران والطرق والزراعة وغري ذلك، إذ 
عمليات اليت تتعرض هلا تلك يعتمد استغالل السفوح على طبيعة احندارها وتكويناهتا السطحية وحتت السطحية وال

 (102، ص.2001الدليمي خلف حسني، السفوح. )
 من أجل معرفة شدة االحندار ابجملال املدروس قمنا بتصنيفها إىل مخس فئات وهي كالتايل:

من املساحة اإلمجالية من  % 7.8درجات، تغطي  5احندارات ضعيفة جدا: وتشمل االحندارات األقل من  -
 وتنتشر أساسا جبانب ضفاف األودية ويف سافلة احلوض حيث مصب واد شقور.اجملال املدروس 

 من مساحة جمال الدراسة. % 31.9درجة وتغطي  10و 5احندارات ضعيفة: درجة احندارها ما بني  -
درجة، وتغطي أكثر من نصف مساحة جمال  27و 10احندارات متوسطة: ترتاوح درجة احندارها ما بني  -

 من املساحة اإلمجالية للحوض. %59.32الدراسة، وتشكل 
درجة وتبلغ مساحتها  35و 27احندارات قوية: وتشمل التضاريس ذات االحندارات اليت ترتاوح ما بني  -

 وتتمثل أساسا يف بعض سفوح جبلي الزاوية وقلعة الكرة. % 0.97
امتداد لفئة من مساحة اجملال املدروس وهي  % 0.0049درجة ومتثل  35احندارات قوية جدا: تتجاوز  -

 االحندارات القوية وتتكون من سفوح جبل الزاوية.
حيث ترتكز األنشطة الزراعية ابجملاالت ذات  وتلعب هذه االحندارات دورا هاما يف تنظيم تراب جمال الدراسة      

ت البورية، االحندارات الضعيفة يف حني تنتشر ابملناطق املتوسطة االحندار غراسة األشجار املثمرة وبعض الزراعا
بينما يتم استغالل اجملاالت ذات االحندارات القوية يف رعي املاشية إذا كانت تتوفر على غطاء نبايت. وكذلك تتأثر 
الرتبة بدرجة االحندار ويظهر أثر االحندار على الرتبة حىت لو كان هذا االحندار ضعيفا، ويلعب االحندار دورا هاما 

بة والصخور. فإذا كان االحندار شديدا فهذا من شأنه أن يتسبب يف اجنراف الرتبة ابلنسبة لتسرب املياه داخل الرت 
)جبل الزاوية وجبل عني كورة( وتبقى  واستخالصها من املواد الدقيقة فتظهر تربة هيكلية كما هو احلال يف اجلبال

، فدور االحندار إذا % 5و 3أفضل اجملاالت ملمارسة األنشطة الزراعية هي اليت تكون درجة احندارها ما بني 
، 1987حاسم يعد من العوامل األساسية اليت تربز املؤهالت الزراعية للرتبة وتتحكم فيها. )بلفقيه حممد، 

 (26ص.
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 : توزيع فئات االحندار مبجال الدراسة4اخلريطة رقم 

 
 املصدر: إعداد خالد بوصابون اعتمادا على

 http://srtm.csi.cgiar.org( مأخوذ من موقع: SRTMمنوذج االرتفاعات الرقمية )
V. توجيه السفوح 

يلعب اجتاه السفوح دورا هاما يف توزيع كمية الرطوبة والتغطية النباتية "فالسفوح املوجهة حنو الشمال تكون 
تعرضا للتعرية الغشائية والتخديد )...(، أما السفوح أقل تشميسا وأوفر حظا يف التغطية النباتية وابلتايل أقل 

املوجهة حنو اجلنوب فتكون مشيسة، لذا تنشط هبا عملية التبخر والنتح مما يؤثر على ا فاض نسبة تغطية السفوح 
 (.25، ص.2008-2007ابلغطاء النبايت، ويساهم يف تنشيط عملية التعرية أكثر هبا )حبادة منانة، 

الدراسة فيظهر، من خالل اخلريطة أسفله، أن السفوح املوجهة حنو الشمال والشمال فيما خيص جمال 
، على التوايل، يف حني % 13.49و %16.01، % 17.79حيث تغطي  هيمنة، الشرقي والشرق هي األكثر

، على %11.28و %11.37، %11.8تغطي السفوح املوجهة حنو الشمال الغريب، اجلنوب واجلنوب الشرقي 
 ، من مساحة جمال الدراسة.التوايل

 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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 : توزيع اجتاه السفوح مبجال الدراسة5اخلريطة رقم 

 
 املصدر: إعداد خالد بوصابون اعتمادا على:

 http://srtm.csi.cgiar.org( مأخوذ من موقع: SRTMمنوذج االرتفاعات الرقمية )
VI. مهمة شبكة هيدروغرافية 

تعتــرب شــبكات التصــريف النهــري الوســط الــذي تتحــرك فيــه امليــاه يف األحــواض النهريــة وتتــأثر ابخلصــائص 
(، الـذي يعتـرب strahlerالتضاريسية للحوض، والستخراج شبكة التصريف جمال الدراسة اعتمدان على تصنيف )

من الدرجة األوىل يشكالن رافد من  أن أي رافد ال يرفده روافد أخرى يصنف من الدرجة األوىل وأن ا لتقاء رافدين
 (.42، ص.2018-2017الدرجة الثانية، وهكذا ابلنسبة للروافد األخرى )رحيمي عثمان، 

يتكون نظام التصريف مبجال الدراسة من أودية رئيسية وأخرى اثنوية، وتنتظم على شكل شجرة، وكما 
سية، هي واد اجملماح الذي ينبع من سفوح يظهر على اخلريطة فإن شبكة التصريف تتكون من مخسة أودية رئي

جبل كدية أدرو ويلتقي هذا الواد بواد الزاوية ليشكال واد الثالثة، وهذا األخري يلتقي بواد الشايب حيث أيخذ 
 .تسمية واد شقور وهو أهم واد ابحلوض الذي أخذ ا ه منه

http://srtm.csi.cgiar.org/
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 يــة الــيت تغــذي واد شــقور وروافــده. ابإلضــافة إىل هــذه األوديــة هنــاك جمموعــة مــن اجملــاري واملســيالت املو 
خالل السنوات املطرية ويـنخفض خـالل  ويرتبط نظام جراين هذه األودية ابلتساقطات املطرية حيث يرتفع صبيبها

الفــرتات اجلافــة، كمــا أن صــبيبها خيتلــف يف نفــس الســنة حيــث يرتفــع خــالل فصــل الشــتاء ويــنخفض خــالل فصــل 
طبيعـة الصـخور املنتشـرة ابجلماعـة الـيت تتميـز بضـعف نفاذيتهـا والطبوغرافيـا الـيت الصيف، وهذا يرجع ابألسـاس إىل 

تتميــز بشــدة االحنــدارات وهــو مــا جيعــل اجلــراين الســطحي مــرتبط ابلتســاقطات الــيت تتلقاهــا املنطقــة والــيت ُتصــرف 
 بسرعة يف اجتاه البحر.

 : الشبكة اهليدروغرافية مبجال الدراسة6اخلريطة رقم 

 
 إعداد خالد بوصابون اعتمادا على املصدر:

 http://srtm.csi.cgiar.org( مأخوذ من موقع: SRTMمنوذج االرتفاعات الرقمية )
VII. :خامتة 

لقد أضحت اليوم، نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد، أحد أهم وسائل البحث العلمي عامة 
والبحث اجلغرايف خاصة، وال ميكن للباحث االستغناء عنهما، وقد تبني لنا ابمللموس، من خالل هذه الدراسة، 

توايت االرتفاع ودرجات االحندار وتوجيه أمهيتها يف دراسة العناصر الطبيعية، من خالل توظيفنا هلا الستخراج مس

http://srtm.csi.cgiar.org/
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السفوح واستخراج الشبكة اهليدروغرافية. كما أهنا مكنتنا من إجراء خمتلف القياسات وذلك من خالل حساب 
املساحة اليت تغطيها كل فئة من فئات االرتفاعات واالحندار وتوجيه السفوح ونسبها املئوية، وكل هذا مكننا من 

 ملعطيات الطبيعية وتفسريها.حتليل دقيق ملختلف ا
VIII. :قائمة املراجع 

، "التهيئة التشاركية للموارد الطبيعية ابحلوض النهري موالي بوشتة، رافد واد الو"، أطروحة 2008-2007حبادة )منانة(،  -
 الدكتوراه يف اجلغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، الرابط، املغرب.

، " أولوايت يف اجلغرافية الزراعية"، منشورات الشركة املغربية لتنمية النشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1987)حممد(، بلفقيه  -
 الرابط، املغرب.

، " اجليومورفولوجية التطبيقية: علم شكل األرض التطبيقي"، دار األهلية للنشر والتوزيع، 2001الدليمي )خلف حسني(،  -
 عمان، األردن.

، "نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد: مبادئ وتطبيقات"، مطبعة آنفو 2012لي( وشعوان )مجال(، فاحل )ع -
 برانت، فاس، املغرب.

الرتبة ابلريف األوسط )حوض أكنول منوذجا("، الطبعة األوىل،  الجنراف،"التقييم النوعي والكمي 2010فاحل )علي(،  -
  .أ ري-منشورات مجعية تطاون

، اسهام نطم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف دراسة التعرية املائية ابحلوض 2018-2017)عثمان(، رحيمي  -
املائي لواد اتمدة )األطلس الكبري األوسط(، حبث لنيل املاسرت، شعبة اجلغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بين مالل، 

 املغرب.

 ارية للجهوية، مشروع التقطيع اجلهوي، أطلس التقطيع اجلهوي.اململكة املغربية، اللجنة االستش -

 http://srtm.csi.cgiar.org( مأخوذ من موقع: SRTMمنوذج االرتفاعات الرقمية ) -

 
 
 
 
 
 
 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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افية ودورها في تتبع الدينامية الحالية لألوساط ال ساحلية: نظم املعلومات الجغر

 حالة ساحل أكلو بالجنوب املغربي
Geographic information systems and their role in tracking the current 

dynamics of the coastal environments: the case of the Aglou coast in 
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 : ملخص

 وحتليل ومعاجلة وإدخال مجع على إذ تعمل جمموعة من الربامج ابحلاسوب على قائما نظاما (SIGاجلغرافية ) املعلومات نظم تشكل
وتساعد يف دراسة وفهم الدينامية احلالية لألوساط الساحلية. تعترب هذه  حمددة، ألهداف والكمية والوصفية املكانية املعلومات وإخراج وعرض

ورسايب، ابعتبار هذا الساحل حيظى بتنوع يف خصائصه اجليومورفولوجية والرسابية، الدراسة اليت مهت ساحل أكلو إبقليم تزنيت رصدا للتطور املورف
يت متيز اليت جعلت منه ساحال منفردا على ابقي السواحل اجلنوبية. يقتصر هذا املقال على عرض أهم اخلصائص الطبيعية والطبوغرافية واملناخية ال

ريط الرملي الواقع بني مصب واد أدودو يف اجتاه اجلنوب إىل حدود منطقة ازروزكاغن، لكونه هذا الوسط الطبيعي، وكذا القيام بدراسة رسابية للش
اليت تتدخل ف الديناميات وكذا خمتل. ميتاز بتوازن على مستوى التوزيع املتكافئ للرمال الشاطئية، وذلك بتضافر جمموعة من العوامل اهليدرودينامية

أو بتعرية الشاطئ من جهة أخرى، إضافة إىل الوقوف عند تغريات خط الساحل اليت تعد كنتيجة لعمل  يف توفري ميزانية رسابية مهمة من جهة،
 خمتلف الديناميات السائدة يف ساحل أكلو جنوب مصب أدودو.

 لو، تدخل اإلنسان، االختالل البيئي، التعرية الساحليةڭنظم املعلومات اجلغرافية، ساحل أالكلمات املفاتيح: 
Abstract: 

The GIS is a computer-based system a group of programsة also works to collect, enter, process, 

analyze, display and output spatial, descriptive and quantitative information for specific purposes, and it 

helps in studying and understanding the dynamic Current for coastal environnement, This work aims to 

study the evolution of the sedimentology of the Aglou coast located in the province of Tiznit. This 

coastline is particularly characterized by its sedimentary and morphological diversity, which makes it a 

specific coastline compared to other coastlines in the southwest. So we will focus our attention on a few 

typographical and climatological characteristics which are very significant and which put this natural 

space into action. In reality, doing this sedimentary study for this sandy band located between the 

Adoudou estuary and in the direction of the southern limit of the Azrou zeguaghen region, goes in the 

direction where this band is known by its balance in the distribution of its sandy feelings, in particular, 

to hydro-dynamic factors which play a very important role in the distribution of sand on the beaches, 

Finally, we can see three categories of sands: fine and medium sand are the most dominant, while 

coarse sand, we find it near the Adudu estuary. 

Keywords: GIS, AGLOU Coastal, Human intervention, environmental disequilibrium, Coastal erosion  
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 مقدمة:
تشكل األوساط الساحلية نظاما بيئيا مركبا، تتنوع فيه املظاهر الطبيعية والفيزايئية، واليت جلبت اإلنسان 
واألنشطة االقتصادية منذ القدم، نظرا ملا يتميز به هذا الوسط من مناخ رطب، جيعله وسطا طبيعيا مؤهال 

، حيث ميثل اجملال املناسب ملمارسة األنشطة االقتصادية والسياحية، لذلك جند أن ثلثي سكان لالستغالل البشري
العامل يتمركزون يف املناطق الساحلية، مما جيعل هذه اجملاالت أكثر حساسية من التدخالت اليت حيدثها اإلنسان 

   (5، ص2002خالد بن الزيدية، واليت جتعل من األوساط الساحلية جماالت هشة وعطوبة )
لو جنوب غرب املغرب، ويف الواجهة الغربية ملدينة تزنيت، حيظى هذا اجملال الساحلي ڭيتموقع ساحل أ

بتنوع عناصره السطحية الطبيعية، مما جيعله وسطا جيومورفولوجيا متميزا، ميتد مشاال حىت منطقة إيصورح، أما يف 
ربية لكتلة إفين يف هذا االجتاه، لكن ميكن اعتبار احلدود اجلنوب فاحلدود أقل وضوحا نظرا المتداد السفوح الغ

 كحد جنويب هلذا الساحل.  50000/1 لوڭالسفلى خلريطة أ
وقد انطلقنا من إشكالية مفادها أن الشريط الساحلي اكلو حيظى بتنوع عناصره الطبيعية ووسطه 

القارية، اجلاذبية، السيل فوق  امبا فيه بفضل تظافر جمموعة من العوامل والديناميات املتحكمة اجليومورفولوجي،
األجراف الساحلية، الدينامية الرحيية والبحرية وكل ما له عالقة ابلعوامل اهليدرودينامية، ويف املقابل يعرف الساحل 
جمموعة من االختالالت البيئية الطبيعية والبشرية، اليت جعلت منه جماال هشا يستوجب الدراسة والتمحيص، بغية 

 ل اىل أسباب هذه االختالالت وكيفية التقليل منها واحلماية من خماطرها.الوصو 
 .موقع جمال الدراسة1

لو يف الواجهة الغربية لسهل تزنيت، الذي يشكل جزءا من املنخفضات اهلامشية لألطلس ڭيقع ساحل أ
° 29.30غراب، وبني خطي عرض ° 9.50و° 9.30الصغري، ويتخذ شكال مستطيال، يقع بني خطي طول 

مشاال، حيده من الشمال واد ماسة، ويف اجلنوب هضبة "خلصاص" ومن الشرق كتلة كردوس ومن ° 29.50و
 الغرب النهاية الشمالية لكتلة إفين.

لو التابعة إلقليم تزنيت، اليت تنتمي إىل جهة ڭأ-لو ينتمي إىل مجاعة اثننيڭومن الناحية اإلدارية فساحل أ
 سوس ماسة.
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 جمال الدراسة: موقع 1شكل

 
  2015املصدر: عمل شخصي اعتمادا على خريطة التقسيم اجلهوي اجلديد،

 اخلصائص الطبيعية لساحل أكلو.2
املرتفعة )إفين،  يتميز سهل تزنيت من الناحية الطبيعية بطابع االنبساط الطبوغرايف، حيث يتوسط الكثل 

الطبوغرافية انجتة عن الطبيعة اجليولوجية املتمثلة يف قاعدة مكونة من الشيست  كردوس، خلصاص(، هذه امليزة
األكادي مغطاة بقشرة من التكوينات الرابعية اليت تتجلى يف الكلس البحريي والكلس اجليورجي 

(OUAMMOU. A, 1993, p4) 
أمــــــا منــــــاخ  املنطقــــــة فهــــــو منـــــــاخ جــــــاف أبمطــــــار غــــــري منتظمــــــة طـــــــول الســــــنة، وابلنســــــبة للحــــــرارة فهـــــــي  

مرتفعـــــة خصوصـــــا يف فصـــــل الصـــــيف، ممــــــا يزيـــــد مـــــن عمليـــــة التبخـــــر، إضــــــافة إىل كـــــون الـــــرايح قويـــــة خصوصــــــا 
وتكـــــوين لـــــو ممـــــا يزيـــــد مـــــن نشـــــاط العوامـــــل اهليدروديناميـــــة املســـــامهة يف توجيـــــه التيـــــارات البحريـــــة ڭعنـــــد ســـــاحل أ

العبـــــاب، الـــــذي يلعـــــب دورا جـــــوهراي يف عمليـــــات التبـــــادل بـــــني اجملـــــال البحـــــري والقـــــاري، كمـــــا جنـــــد أن املنطقـــــة 
تتميــــــز ابألوديــــــة املو يـــــــة اجلافــــــة الــــــيت تعـــــــرف فــــــرتات طويلــــــة مـــــــن الشــــــح مــــــا عـــــــدا بعــــــض الفيضــــــاانت املهمـــــــة 

الســـــــاحل مبجموعـــــــة مـــــــن ، والـــــــيت هلـــــــا أمهيـــــــة كبـــــــرية مـــــــن خـــــــالل إمـــــــداد 2014الفجائيـــــــة كفيضـــــــاانت دجنـــــــرب 
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الحرارة القصوى

الحرارة المتوسطة 

الحرارة الدنيا

اإلاتوات القاريــــــة وأيضــــــا دورهــــــا يف إغنــــــاء الســــــاحل ابلرمــــــال، وأمــــــام مو يــــــة اجلــــــراين ابملنطقــــــة فإنــــــه يــــــؤثر علــــــى 
املناخيـــــة نوعيــــة الغطـــــاء النبـــــايت الــــذي يغلـــــب عليـــــه التشـــــكيالت النباتيــــة الـــــيت تســـــتطيع أن تتــــأقلم مـــــع املعطيـــــات 

بقــــادير ( نهــــري ذو أمهيــــة كــــربى مقارنــــة مــــع الرصــــيف القــــاري، وهبــــذا يكــــون التزويــــد مــــن طــــرف احلــــوض الاجلافــــة
 .)2013عبد العزيز. 

 (2012-1990: توزيع متوسط احلرارة مبحطة تزنيت حسب شهور السنة )1مبيان
 

    2018املصدر: وكالة احلوض املائي لسوس ماسة، 
جمال هش، مما  يتضح من خالل هذا العرض املوجز للخصائص الطبيعية لسهل تزنيت، أن هذا الوسط

سيكون له انعكاس على طبيعة الدينامية الرسابية على مستوى الساحل الرملي، وكذلك التأثري على 
جيومورفولوجية الساحل يف القسم الشمايل، وسنحاول فهم بعض جوانب ذلك انطالقا من دراسة ميدانية وخمربية 

 اغن.ڭأزرو زو منطقة ق إىل حدودللمواد الرملية جنوب مصب واد أدودو على الشريط الرملي الضي
 لوڭ.العوامل اهليدرودينامية املتحكمة يف التطور اجليومورفولوجي لساحل أ 3

تغريات ليتعرض اجملال الساحلي جملموعة من العوامل اهليدرودينامية بشكل مستمر، وخيضع حتت أتثريها 
وتوزيعها على مستوى الساحل، وبني عملية متباينة وخمتلفة من حني إىل آخر، وذلك ما بني عملية نقل املواد 

تسمني للشاطئ وتزويده ابلرمال، وبني عملية تعرية الرمال من طرف عمل األمواج ، كما أن هذه العوامل تساعد 
على خلق جمموعة من األشكال اليت تغري من جيومورفولوجية الساحل من خالل تفاعلها مع بعضها، وتعترب 

وث اليت تنجز يف مواضيع الساحل مهمة وضرورية، إذ نستطيع من خالهلا فهم جمموعة دراسة هذه العوامل يف البح
من الظواهر اليت تقع يف الساحل، ومن بني هذه العوامل نذكر األمواج أو العباب، املد واجلزر أو التيارات 

لبحري ألكادير  الساحلية، وسنحاول اإلحاطة هبذه العوامل ابالعتماد على معطيات مديرية امللك العمومي ا
 (.40،ص 2014كأقرب حمطة تتوفر على هذه البياانت)خبطار حسناء، 
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يعرف ساحل أكلو جمموعة من العوامل اهليدرودينامية اليت سامهت يف إحداث جمموعة من التغريات يف 
ج لنا علوا تنتواليت التوزيع الرسايب على مستوى الساحل، وتتمثل يف العباب الذي يتخذ اجتاه غريب ومشايل غريب 

مرت لكن بنسبة ضئيلة، وتبقى األمواج الغالبة يف الساحل  يرتاوح  3.5يف األمواج اليت تصل يف بعض األحيان إىل 
(، ويستغرق العباب 2016) املكتب الوطين للصيد البحري أكادير،%74مرت بنسبة  1.5و  0.5علوها ما بني 
تشكيل هذا النوع من العباب، أما ابلنسبة حلركة الرتاقص فاملد  اثنية وهي املدة الزمنية الغالبة يف 13يف تشكيله 

مرت   1.5كجزر أقصى مقابل   0.4كمد أدىن، و حركة اجلزر تسجل   2.95مرت مبقابل  3.75األقصى يصل 
 ، واجلدول التايل يبني علو العباب بساحل أكلو.(2016وكالة احلوض املائي لسوس ماسة، كأدىن جزر)

 بساحل أكلو : علو العباب1جدول 
 االرتفاع ابملرت

 0.5أقل من 
(0.5-1.5) 

 
(1.5-3.0) 

 
(3.0-5.0) 

 
(5.0-7) 7+ 

 0 0 0.1 3.3 37.31 1.3 الصيف
 0.03 0.2 3.52 15.2 37.5 1.55 الشتاء

 0.03% %0.2 %3.62 %18.5 %74.8 % 2.85 النسبة املئوية
 2014املصدر: املكتب الوطين للصيد البحري، أكادير 

وهي األمواج الغالبة يف  %74مرت بنسبة  1.5إىل  0.5علو العباب يف منطقة الدراسة ما بني  يرتاوح
أمتار وهي أمواج عالية تكون  3و 1.5منطقة الدراسة وتكون طوال السنة، ويليها العباب الذي يرتاوح ما بني 

ول الساحل الرملي الضيق، كما أهنا قوية قد تصل إىل عالية الشاطئ وتساهم يف تعرية الرمال احلية املوجودة على ط
، لكن يبقى هذا النوع من العباب حلظيا ال %3.62أمتار بنسبة  5إىل  3تعرف أمواج أكثر قوة ترتاوح ما بني 

يتكرر ابستمرار، إال عند  هيجان مهم، وميكن هلذا النوع من العباب أن حيدث خملفات على مستوى عالية 
أمتار فيكون قليال جدا حيت ميثل نسبة ضئيلة مقارنة مع ابقي  7اىل  5ما بني  الشاطئ، أما العباب الذي يرتاوح

 أنواع  العباب.
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 : تردد مدة العباب بشاطئ اكلو3الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2016املصدر: املكتب الوطين للصيد البحري، أكادير 
اثنية هو العباب  13لو ابالختالف والتنوع ، يعد العباب الذي يستغرق ڭالعباب بشاطئ أ يتميز تردد 

، وهذا ما يفسر التباعد بني مدة العباب وتبيان أمهيتها حيت يستغرق مدة زمنية يف %45املهيمن بنسبة 
اثنية فنسبته  11، أما العباب الذي يستغرق %25اثنية بنسبة  12تشكيله، ويليها العباب  الذي يستغرق 

مثله مثل العباب الذي يفوق  %8ثواين بنسبة  10، كما جند أن العباب الذي يرتدد كل %19ر ب تقد
اثنية، وكلما قلصت املدة إال وقل العباب الذي يرتدد فيها لكوهنا فرتة وجيزة ال  14مدة تردده أكثر من 

 9ذي يرتدد يف أقل من تسمح بتكون العباب ووصوله إىل منطقة الرتاقص، كما هو احلال ابلنسبة للعباب ال
 (.2016)املكتب الوطين للصيد البحري، أكادير  %8ثوان  والذي يشكل ما نسبته 

 . الدراسة الرسابية لساحل أكلو4 
تتميز دينامية ساحل أكلو بتداخل جمموعة من العوامل اهليدرودينامية، مما يطرح اختالفا وتنوعا يف تطوره 

ضيق للشريط الرملي يف اجتاه اجلنوب بدءا من الواجهة اليسرى ملصب واد أدودو اجليومورفولوجي، ونظرا لالمتداد ال
حىت منطقة سيدي بونوار، يتخلل الشريط الرملي بروزات صخرية خمتلفة من منطقة اىل أخرى خصوصا أننا يف 

ضعية اجتاه القاعدة القدمية لألطلس الصغري الغريب وبفضل تداخل كثلة افين مع الساحل، وأمام هذه الو 
اجليومورفولوجية ارأتينا من خالل هذه الدراسة أن نقوم بدراسة رسابية حماولة لفهم التطور اجليومورفلوجي هلذا 
الوسط الطبيعي، والوقوف عند التغريات يف النسيج الرسايب بني الشمال واجلنوب لرسم خطاطة عمل النظام 

 . املورفورسايب للساحل وفهم أهم الديناميات املتدخلة فيه
 

نيةالفترة بالثا  
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 : خريطة للشريط الرملي أكلو2شكل

 
 1/25000سلم  2012 أكلو لسنةاملصدر: عمل شخصي اعتمادا على خريطة طبوغرافية 

اغن، يعترب شريطا ڭمنطقة أزرو ز إىلكلم من مصب واد أدودو   2لو الرملي على مسافة ڭميتد ساحل أ 
إفين بسفوح قوية االحندار تشرف مباشرة على الساحل، مما جيعله  لكتلةرمليا ضيقا الذي يتصل ابهلضاب اهلامشية 

جماال ضيقا يعرف جمموعة من التغريات يف امليزانية الرسابية وتوزيع الرمال من منطقة إىل أخرى. ولفهم هذا التوزيع 
ملقاطع اليت أخدان املتفاوت للرمال يف الساحل قمنا انطالقا من املنهجية اليت سردانها سالفا بتحليل جمموعة من ا

غرام يف كل عينة، واليت قمنا إبخضاعها للدراسة احلبيبية وقياس نسبة  150منها جمموعة من العينات حوايل 
 الكلس، وفيما يلي عرض ألهم النتائج اليت استخرجناها من خمتلف العمليات املخربية.

 وصف وتوطني املقاطع 1.4
على أخذ جمموعة من العينات قصد دراستها حملاولة  2019أبريل  7اعتمدان يف مرحلة املعاينة امليدانية يوم       

جنوب مصب واد أدودو، مت اختيار أربعة مقاطع، فيما جمموع العينات  لوڭفهم التطور الرسايب للشريط الرملي أ
 كلم.2على بعد  ناغڭمنطقة أزرو ز إىلعينة ابتداء من مصب واد أدودو  16

 :الوقاية املدنية والقوات املساعدة ويتكون  إدارةمت ابلقرب من املصب وبشكل متوازي مع  املقطع األول
 من مخس عينات.

 :مت أخذ عينات هذا املقطع مبحاذاة مقهى الكورنيش وتضم أربعة عينات. املقطع الثاين 
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 :ذها متعامدة مع صور مشروع الفيالت يتكون هذا املقطع من ثالث عينات، مت أخ املقطع الثالث
 السكنية اجلديدة جنوب مقهى الكرنيش. 

 :مت أخذ هذا املقطع مبحاذاة الصخور احلمراء البارزة اليت حتد الشريط الرملي يف منطقة  املقطع الرابع
 اغن، وحيتوي على ثالت عينات.ڭازرو ز

 ينات املقاطع املدروسةع: اإلحداثيات الكارطوغرافية ل2جدول 
 X Y العينات املقاطع

 1املقطع 

P1-1 71507.05 320173.44 
P1-2 71490.049 320186.19 
P1-3 71475.173 320196.816 
P1-4 71453.922 320211.692 
P1-5 71439.046 320224.443 

 2املقطع 

P2-1 71226.531 319926.922 
P2-2 71211.655 319941.798 
P2-3 71122.528 319958.799 
P2-4 71173.402 319975.801 

 3املقطع 
P3-1 70982.138 319597.524 
P3-2 70946.011 319631.526 
P3-3 70909.883 319667.654 

 4املقطع 
P4-1 70593.236 319223.497 
P4-2 70561.359 00319257.5 
P4-3 70531.606 319287.252 

 google hearthعلى جناز شخصي اعتمادا إاملصدر: 
وقد مت متثيل هذه املقاطع يف اخلريطة، بعد أن مت ادخال إحداثيات كل مقطع يف جدول البياانت اليت مت 

 ، إىل أن مت اخراج هذه اخلريطة اليت تبني توطني مقاطع اجملال املدروس.arcgisادخاهلا اىل برانمج 
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 : خريطة توطني املقاطع املدروسة بساحل أكلو3شكل

 

 2012لسنة  1/25000املصدر: عمل شخصي اعتمادا على خريطة طبوغرافية أكلو 
 2019أبريل  07لو لڭنتائج الدراسة احلبيبية لساحل أ 2.4

متت اخضاع العينات املأخوذة من ساحل أكلو اللدراسة املخربية وتطبيق مجيع العمليات املعتمدة يف 
 واستخلصنا النتائج اليت سنعرضها كالتايل:  الدراسة الرسابية كالغربلة ودراسة نسبة الكلس،

      1دراسة الوسيط 1.2.4 
لو، ڭتبني لنا من خالل النتائج اليت حصلنا عليها يف املخترب على أن توزيع الرمال متفاوت يف ساحل أ

مكرون،  295مكرون إىل  148فمن خالل دراستنا للوسيط، يتضح لنا أن وسيط قطر الرمال يرتاوح ما بني 
وتتوزع بشكل متفاوت على طول الساحل، حيت جند الرمال الدقيقة واملتوسطة هي الفئة الغالبة، أما الرمال 

                                                           
ويعطينا فكرة  %50، أي قطر احلبات الذي يوازي على منحىن الرتاكمي نسبة MD(، وسيط العينة trask, 1932قد مت اقرتاح هذا املؤشر من طرف ) 1 

ا، ألن كل من العينة توجد الفئات القياسية، وكلما كان الفارق البريبعي متسعا أصبح الفرز ضعيف %50عن حجم الرمال، واستخراج وسيط العينة يعين أن 
 الفئات القياسية ممثلة.
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الناجتة عن سيالن مياه الوادي،  اخلشنة توجد بشكل ضعيف قرب مصب واد أدودو، حيث جند أن تلك احلمولة
 حيث تعمل العباب واألمواج على إعادة توزيعها يف الساحل.

يعرب وسيط العينات املدروسة عن قلة الفئة الدقيقة من الرمال يف اجلزء اجلنويب الذي يضم املقطع الثالث 
ة، ومن عالية املهرقان إىل سافلته، والرابع. فيما جند اختالف يف ترتيب الرمال بني املقاطع وبني العينات املأخوذ

 وهذا ما تربزه اخلريطة التالية أسفله:
 أكلو يف ساحل: خريطة توزيع الرمال 4شكل

 

 2019، ونتائج الدراسة الرسابية أبريل 1/25000املصدر: عمل شخصي اعتمادا على خريطة أكلو 
                                                                      1مؤشر الفرز 2.2.4

ترتاوح ما بني  So، على أن قيم Traskاتضح من خالل تطبيقنا لكل من مؤشر الفرز لصاحبه    
وابلتايل فالفرز  So <2.5وحسب املعايري اليت متت العمل هبا يف هذا املؤشر تبني على أن  1.46 إىل 1.08

 لو.ڭجيد وأن الرمال مفروزة بشكل جيد على مستوى ساحل أ
                                                           

يقصد ابلفرز طريقة توزيع العناصر الرملية حول الوسيط، ففرز ارساب ما يشري اىل املراحل التطورية اليت مر  Indice de Traskمعامل فرز1 
مؤشر الفرز ابلصيغة التالية:  منه اإلرساب. ويعترب الفرز من العمليات املهمة اليت يعتمد عليها يف الدراسة املورفورسابية، يتم حساب

√Q1/Q3 = So 
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 أكلو لساحل so: خريطة معامل الفرز5شكل

 ونتائج الدراسة الرسابية 2015املصدر: عمل شخصي اعتمادا على صورة جوية،
أمواج وعباب اليت وميكن تفسري الفرز اجليد للرمال يف ساحل أكلو إىل دور العوامل اهليدرودينامية من 

 تقوم ابلرتتيب اجليد للحبات الرملية، إضافة إىل عامل الرايح الذي يقوم برتتيب الفتااتت حسب كفاءته.
، هذه القيم تدل على تطور 0.57إىل 0.33فيرتاوح ما بني  Krumbienأما ابلنسبة ملؤشر الفرز ل

 ية:يف الفرز مع تصنيف جيد للرمال. وهذا ما توضحه اخلريطة التال
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 لساحل أكلو Qd: خريطة مؤشر الفرز 6شكل

 ونتائج الدراسة الرسابية 2015املصدر: عمل شخصي اعتمادا على صورة جوية،
لـــــو جـــــد مفـــــروزة يف غالبيـــــة الشـــــريط الرملــــــي ڭتبـــــني لنـــــا مـــــن خـــــالل مؤشـــــر الفـــــرز أن الرمـــــال بســـــاحل أ
 والعينات املدروسة.ابستثناء بعض االختالفات اليت ميكن مالحظتها بني خمتلف املقاطع 

ـــــت عنـــــه العوامـــــل اهليدروديناميـــــة املتمثلـــــة يف األمـــــواج  إمجـــــاال ميكـــــن القـــــول أبن الفـــــرز اجليـــــد للرمـــــال أابن
وذلــــــك مــــــن خــــــالل قوهتــــــا يف جعــــــل الرمــــــال مفــــــروزة علــــــى الســــــاحل أبكملــــــه وإىل انتظامهــــــا يف نقــــــل وترســــــيب 

 الرمال حسب كفاءهتا يف خمتلف مناطق الساحل.  
 1المتاثلمؤشر ال 3.2.4

أن ، وهذا يدل على 1، مع غالبية املؤشرات القريبة من 1.52و 0.98يرتاوح مؤشر الالمتاثل ما بني 
فرز مثايل من جهة الرمال الدقيقة واخلشنة، وعند مقارنة مؤشر الالمتاثل ابملقاطع األربعة نالحظ أبن هناك  هناك

 فرز جيد يف غالبية الشاطئ خصوصا يف اجتاه اجلنوب يف املقطع الثاين والثالث والرابع.

                                                           

يتميز بتوزيع مماثل للرواسب يف عالقتها ابلوسيط، هذه الرواسب يتم توزيعها حسب قانون كوس أي  ،Traskهو مؤشر مت وضعه من طرف 1 
ختضع هلذا القانون بل هناك البعض منها يتوضع بعيدا عن مكانه األصلي، ولتجاوز هذا القانون  الرواسب الوفق قانون االحتماالت، لكن مجيع 

 Q1xQ3/md2 = SK√مت اقرتاح هذا املؤشر الذي يعرب عنه ابلصيغة التالية 
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ن، وهذا يدل يف غالبية الساحل من جنوب مصب واد أدودو إىل منطقة أزرو زكاغ SK<1نسجل قيم   
على أن ترتيب الرمال يكون أحسن يف اجتاه الرمال اخلشنة اليت أعطى لنا الفرز اجليد للرمال. يف حني أنه وسط 

وهذا يدل على أن الساحل الشمايل يعرف  SK>1املقطع األول القريب من مصب واد أدودو يسجل قيم 
ابلرواسب اخلشنة اليت جرفتها السيول من عالية  تفقريا من حيث العناصر الدقيقة، وذلك لكون واد أدودو أييت

يف غالبية الشاطئ نستحضر  1حوض أدودو وأييت هبا إىل الساحل، ابلنظر إىل كون مؤشر الالمتاثل أقل من 
 حضار املادة الدقيقة اليت من شأهنا أن تساهم يف الرتتيب اجليد للرمال.إمدى أمهية الدينامية الرحيية يف 

  الالمتاثل لساحل أكلو : خريطة مؤشر7شكل

 
 ، ونتائج الدراسة الرسابية2015املصدر: عمل شخصي اعتمادا على صورة جوية

 1مؤشر احلدة 4.2.4
                                                           

ويرمز له حبرف  Kurtois، وحيمل إسم    1938سنة  Krumbéin et Petti jhonمت اقرتاح هذا املؤشر من طرف 1 
kألخري ربز هذا املؤشر العالقة املوجودة بني فرز اجلزء األوسط من املنحى مع األجزاء اجلانبية، ميكن لنا من مقارنة الربع األول مع الربع ا، ي

  ( . ويعرب عنه ابلصيغة التالية:D1-D9يف عالقتها مع العشر األول ويعرب عنه ب)
K مؤشر احلدة : 

D1       العشر االول يف املنحىن الرتاكمي :D9 العشر االخري يف املنحى الرتاكمي : 
Q1         الربع االول يف املنحى الرتاكمي :Q3 الربع االخري يف املنحى الرتاكمي : 



افية واالستشعار عن بعد في دراسة األوساط الطبيعية باملغرب تمساهمة نظم املعلوما  الجغر

  

  

375 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

، حيث جند 1، مع هيمنة للقيم األكرب من 1.85إىل  0.85لو ما بني ڭيرتاوح مؤشر احلدة يف ساحل أ
، أما يف املقطع الثاين فيرتاوح ما 1.18إىل  0.96ويرتاوح ما بني  1أن مؤشر احلدة يف املقطع األول أكرب من 

اغن الذي أخذ ڭ، أما يف منطقة أزرو ز1.14إىل  0.97، أما يف املقطع الثالث ما بني 1.85إىل  1.05بني 
 .1.03إىل  0.85فيه املقطع الرابع فمؤشر احلدة يرتاوح فيه ما بني 

ويضم  k<1ويعين أن  1من  بقيم أصغرلو يتميز ڭيف جممل القول، تبني أن مؤشر احلدة يف ساحل أ
اغن، وهذا يدل على أن احلبات الرملية غري ڭالشريط األسفل من املهرقان بدءًا ابملصب إىل حدود منطقة أزروز

عند  متباعدة، أماوهي قيم  295و  185متشاهبة وخمتلفة فيما بينها نظرا الختالف الوسيط، إذ يرتاوح ما بني 
وابلتايل ميكن القول أبن وسيط العينة متشابه إذ يرتاوح  k>1وعالية املهرقان أبكمله جند أن مصب واد أدودو 

 . 285و 245بني  
 : خريطة مؤشر احلدة لساحل أكلو8شكل  

 
 ونتائج الدراسة الرسابية 2015املصدر: عمل شخصي اعتمادا على صورة جوية،

بكوهنا تعرف دينامية مرتبطة ابلعوامل 1أصغر مننفسر املناطق اليت جند فيها مؤشر احلدة  ميكن أن
 1اهليدرودينامية ابلتايل جند اختالف بني احلبات الرملية، أما يف املناطق اليت جند فيه أبن مؤشر احلدة أكرب من 

وجندها يف عالية املهرقان، نضيف إليها عامل الرايح الذي يعمل على مجع احلبات القريبة والدقيقة وابلتايل جند 
 لوسيط متشابه.ا
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 1دراسة نسبة الكلس  5.2.4
جمموعة من عينات اجملال املدروس للمخترب قصد دراسة نسبة الكلس واتضح  إخضاعخلصنا من خالل 
 متوسطة. إىلوهي نسب ضعيفة  %50 إىل %25ما بني  ترتاوحلنا على أن نسبة الكلس 

تعرف هذه النسب توزيعا متفاوات حسب املقاطع اليت أخذت منها العينات على مستوى الساحل، ومن 
خالل املعطيات اليت استخلصناها من املخترب فإن املقطع الرابع جند فيه نسبة الكلس مرتفعة مقارنة مع املقاطع 

 إىل %33اوح فيه نسبة الكلس ما بني يف العينة الثانية، كما جند املقطع الثاين ترت  %50 إىلاألخرى إذ تصل 
يف املقطع الثاين الذي مت أخذه مبقربة مقهى الكرنيش، أما يف املقطع  %42 إىل %38، ويرتاوح ما بني 44%

 .%36 إىل %28الثالث ترتاوح فيه نسبة الكلس ما بني 
 ومن خالل الشكل أسفله فتم متثيل نسبة الكلس يف تالث فئات متفاوتة:

 25 % هذه الفئة تتوزع يف الشريط القريب من مناطق املد واجلزر. :%33إىل 
  وتتواجد مبصب واد أدودو ويف املقطع الثاين والثالث بعالية املهرقان.%41 إىل %33من : 
  اغن ويف ڭ: وتتورع يف منطقة حدود الشريط الرملي قيد الدراسة يف منطقة أزرو ز%50 إىل %41بني

 إىل مصب واد أدودو ويف عالية املهرقان.  الشريط املمتد من مقهى الكورنيش
  : خريطة نسبة الكلس يف الرمال لساحل أكلو9شكل  

 
 ونتائج الدراسة الرسابية 2015املصدر: عمل شخصي اعتمادا على صورة جوية،

                                                           
س نسبة الكلس لصاحبه بريانر هي وسيلة متكننا من معرفة نسبة الكلس يف رمال الساحل املدروس، بعد اخضاع العينة للمخترب يف جهاز قيا1  
(calcimètre de Bernard) ويكمن اهلدف من هذا القياس هي معرفة نسبة الكلس من خالل تفاعل محض الكلوردريك مع الكلس اخلالص، وعند ،

 القيام هبذه الدراسة أيخذ بعني االعتبار درجة حرارة املخترب.
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ميكن تفسري هذه التفاواتت بتواجد جمموعة من األحياء يف املناطق اليت ترتكز فيها كاربوانت الكالسيوم 
رقان يفسر بكون الدينامية هلكوهنا تتغدى على هذه الكربوانت، كما أن تركز كربوانت الكالسيوم يف عالية امل
 الرحيية نشيطة تساعد على نقل الرمال الدقيقة ونقل كاربوانت الكالسيوم حنو العالية. 

 لوڭتغريات خط الساحل لشاطئ أ .5 
 Google earth جمموعة من الواثئق وذلك ابستعمالمت االعتماد يف دراسة خط الساحل ألكلو على 

وعة من الصور اجلوية القدمية واحلالية وذلك حملاولة الوقوف عند التغريات اليت شهدها خط ممن أجل حتميل جم  
 digitalوبرانمج خط الساحل الرقمي  Arcgisربانمج نظم املعلومات اجلغرافية ب ابالستعانةالساحل 

shoreline analysis system(DSAS) وهو برانمج يشتغل معArcgis   ويرتكز على تراكب خطوط
 اخلط األساس، وقد مت االعتماد على الواثئق التالية: إىلالساحل املرسومة مت قياس التغريات نسبة 

  2000صورة جوية لسنة 
  2020صورة جوية 

 2000عرف خط الساحل تدبداب ما بني 
سنة، حيث الحظنا  20على مدى  2020و

على أن هناك فرق واضح بني اخلطني خصوصا يف 
الساحل الصخري املمتد مشال مصب أدودو، 
وتبني لنا أن البحر تقدم حنو القارة على حساب 
الكثبان املتصلبة اليت استطاعت األمواج أن تقوم 

تدخل اإلنسان يف ، إضافة إىل ذلك بنحتها
األجراف الساحلية وحفر جمموعة من املغارات، 
األمر الذي زاد من عمل التعرية البحرية، أما 
ابلنسبة للشريط الرملي جنوب مصب واد أدودو 
فقد حافظ على توازنه نوعا ما نطرا لكون الواد ميد 
الساحل بكميات مهمة من الرواسب، اليت من 

 سابية لساحل أكلو.شأهنا أن تغدي امليزانية الر 
  

 2000: تغريات خط الساحل ما بني 10شكل 
 2020و
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 . التدخالت البشرية وأتثريها على الساحل6
على غرار العوامل الطبيعية اليت توثر يف املناطق الساحلية، هناك عوامل أخرى تتمثل يف تدخل اإلنسان يف 

 ككل.الوسط الطبيعي الساحلي بشكل يؤدي إىل التغيري يف مظهره الطبيعي واختالل التوازن يف املنظومة الساحلية  
اجلنوبية اليت حتظى مبوقع اسرتاتيجي، فانه حيظى  الشواطئمن بني  مريلفت لوڭيعد الشريط الساحلي أ

أبمهية كربى من قبل الساكنة احمللية قصد استغالل هذا الوسط وممارسة جمموعة من اخلدمات السياحية والصيد 
التقليدي، اليت من شأهنا أن تكون هلا جمموعة من التأثريات على املنظومة الساحلية، وأمام هذا الوضع عملت 

جمموعة من املغارات لإليواء، الشيء الذي ساهم يف تغيري  إقامةالساحلية قصد  األجرافى التدخل يف الساكنة عل
 املتصلبة الساحلية. والكثباناملنظر الطبيعي لألجراف الساحلية 

يالحظ تدخل اإلنسان على مستوى هذه األجراف قصد إقامة جمموعة من املغارات والكهوف اليت عادة 
يجد مكاان أيويه أثناء فرتات الصيد أو استغالها يف النشاط السياحي بشكل يستطيع من خالله ما يقوم حبفرها ل

 حتقيق مردودية اقتصادية.
 : منوذج مغارة مبنطقة أفتاس ساحل أكلو1الصورة 

       
يتجلى أتثري املغارات على الساحل من خالل تشويه املنظر الطبيعي اليت تعطيه األجراف املشرفة مباشرة على 
البحر مبختلف أشكاهلا، كما تزيد من حدة التعرية الساحلية لألجراف الصخرية وهذا ما نالحظه جليا أثناء 
املعاينات امليدانية اليت قمنا هبا، حيث جند سقوط جمموعة من الكتل الصخرية من اجلرف نظرا لقوة األمواج عند 

 .ارتطامها ابجلرف الصخري

: املـــــــــــدخل الرئيســـــــــــي 1الصـــــــــــورة 
 اىل املغارة
 النـــــــوم مبلطـــــــة: غرفـــــــة 2الصـــــــورة 

 ومهيأة داخل املغارة 
: صــــــــورة مــــــــن داخــــــــل 3الصــــــــورة 

املغــــــــــــــــارة للمــــــــــــــــدخل الرئيســــــــــــــــي 
للمغــــــــارة وهــــــــو يشــــــــرف مباشــــــــرة 

 على البحر
 : مطبخ داخل املغارة4الصورة 

 2018املصدر: تصوير شخصي،  

 

1الصورة 2الصورة   

3الصورة 4الصورة   

   3الصورة

   3الصورة
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 خالصة: 
تعرف األوساط الطبيعية مبختلف عناصرها استقرارا و توازان، جتعلها تستطيع أن تتأقلم مع مجيع التغريات 

نسان يف بعض األوساط يؤدي إىل فقدان التوازن والتأثري يف املنظومة كلها، فساحل الطبيعية، إال أن تدخل اإل
أكلو يتميز بوضع جيومورفولوجي متميز جيعله ضمن أحسن السواحل املغربية، إذ سامهت خمتلف العوامل 

ت لنا الدراسة اهليدرودينامية يف إحداث جمموعة من التغريات يف التوزيع الرسايب على مستوى الساحل، حيث أابن
الرسابية اليت اعتمدان فيها على نظم املعلومات اجلغرافية اليت بينت على أن هناك تغريات واضحة وتوزيع متباين 

تنوع ملصادر الرواسب اليت تغين الساحل ومن أبرزها الدور الذي يلعبه  إىلللرمال على مستوى الساحل، إضافة 
الساحل ابإلاتوات الصلبة، لكن اشتغال الدينامية البحرية ابملوازاة مع تدخالت اإلنسان يف  إغناءواد أدودو يف 

جمموعة من املغارات يف األجراف  الواقعة مشال مصب أدودو، أابنت لنا على أتثري هذا  إقامةالساحل واملتمثلة يف 
احلبات الرملية اليت  جانتتا التقليل من التدخل على الساحل وذلك من خالل التسريع من وثرية التعرية البحرية و 

تقتلع من األجراف بفعل ارتطامها مع األمواج حيث استنتجناها من خالل خريطة تغريات خط الساحل منذ 
 .2020إىل سنة  2000
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Les inondations historiques de la plaine du Gharb (Maroc) 1963 et 

2010 : Genèse et modélisation   

 : النشأة والنمذجة2010و 1963الغرب )املغرب( الفيضانات التاريخية بسهل 

CHKHAMI Khalid3, ELYADARI Seddiki2 et JANATI IDRISSI Abdelhamid3 

1- Docteur en Géographie physique, et enseignant qualifiant. Khalidchkhami@gmail.com 

2- Université Sidi Mohamed Ben Abdellah. Faculté des lettres ; Sais-Fès. 

3- Enseignant chercheur, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah. Faculté des lettres ; Sais-Fès. 

 

Résumé :  

L’histoire du bassin de Sebou est jalonnée de catastrophes naturelles dont les inondations. 

Cependant, pas moins de 52 sites ont été identifiés comme les plus exposés aux risques des 

inondations. Dans ce contexte, la plaine du Gharb est parmi les sites les plus affectés par les 

inondations lors de deux crues remarquables qui datent respectivement de 06 janvier 1963 et 10 

mars 2010. L’épisode de mars 2010 a été à l’origine d’importants dégâts matériels, ces dégâts ont 

été matérialisés par des grandes superficies agricoles dévastés dont 90 000 ha constitués de 

céréales et de cultures sucrières et fourragères.   Pendant cette période, les barrages du bassin du 

Sebou n'ont plus pu endiguer le risque d'inondation pendant les années pluvieuses. À cet égard, 

nous avons modélisé les fortes crues dans la plaine du Gharb en utilisant des systèmes 

d'informations géographiques (ARC-GIS 10.2 et HEC-RAS 5.0.7). Par conséquent, la zone 

d'inondations dans le Gharb varie d'une crue à l'autre, en fonction de rapport d’eau et de l'intensité 

du débit. 

Mots clés : Bassin de Sebou, Crues, Plaine du Gharb, Spatialisation, Aléa d’inondation. 

 امللخص: 

موقًعا داخل احلوض معرضا خلطر  52يتميز اتريخ حوض سبو بتوايل ظاهرة الفيضاانت، حيث مت حتديد ما ال يقل عن  
يناير  6الفيضاانت. ويف هذا السياق، يعترب سهل الغرب من أكثر املواقع تضررا من الفيضاانت ابحلوض، خصوصا خالل فيضان 

سبًبا ألضرار املادية الكبرية، املتمثلة يف غمر مناطق  األكثر 2010رس ميكن اعتبار فيضان ما إذ. 2010مارس  10و 1963
تعد سدود حوض سبو قادرة  هذه الفرتة، مل خالل هكتار من احلبوب وحماصيل السكر واألعالف.90 000زراعية كبرية جتاوزت 

ت القوية ابلغرب عن طريق استخدام على وقف خطر الفيضاانت خالل السنوات املطرية. ويف هذا الصدد، قمنا بنمذجة االمتطاحا
. وهلذا فان مساحة الفيضاانت بسهل الغرب (ARC-GIS 10.2 et HEC-RAS 5.0.7)نظم املعلومات اجلغرافية 

 أخر، وذلك حسب حجم الصبيب املائي وشدته. إىلختتلف من فيضان 

 ت.حوض سبو، االمتطاحات، سهل الغرب، النمذجة، آفة الفيضاان الكلمات املفتاحية:
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1. INTRODUCTION  

Dès 1963, la plaine du Gharb a connu des inondations destructives causées 

par des pluies intenses au cours des années humides sur l’amont du bassin versant 

de Sebou. Ces pluies diluviennes ont abouti à l’augmentation du niveau d’eau de 

l’oued Sebou et de ses principaux affluents et le débordement des barrages : Al 

Wahda, Idriss I et El Kansara… causant des inondations dans la plaine du Gharb.  

Ces inondations avaient infligé d’importants dégâts humains et matériels pendant 

les années humides ; 1963 et 2010 (ABHS ; 2010 et 2011). 

Les débits observés des crues historiques sont un élément primordial pour la 

prévision des inondations, la gestion des cours d’eau et des plaines inondables. 

L’application d’un modèle hydraulique plus fiable, nous permet de calculer la 

hauteur d’eau atteinte par l’écoulement et d’élaborer des cartes de la vulnérabilité 

à l’aléa d’inondation dans le Gharb. 

La plaine du Gharb est située au Nord-Ouest du Maroc et couvre une 

superficie de l'ordre de 616 000 hectares, soit un peu plus de 6160 km2 (TAKY. A 

2009). Elle est limitée par l'Océan Atlantique, les collines de prérif et le plateau de 

la Maâmora, avec une altitude comprise entre 4 et 25m. Cette plaine est composée 

d'une zone côtière constituée du cordon dunaire, des dépressions inondées, des 

dunes intérieures, et des bordures continentales de la plaine alluviale centrale du 

bas Sebou le cours principal du bassin. 

Le Gharb à l’état naturel est une zone semi-marécageuse en saison froide 

avec la présence de vastes Merjas (marais temporaires) qui se transforment en 

steppes brûlées pendant la saison sèche. Le réseau hydrographique comprend 

l’oued Sebou et ses principaux affluents (Beht, Ouergha et R’dom …) qui 

apportent un volume d’eau annuel de 6 milliards de m3, soit 27% du potentiel 

national en eau mobilisable. Les réserves d’eaux souterraines sont estimées à 900 

millions de m3. Avant le creusement des canaux du "réseau d'assainissement du 

Gharb", les eaux pluviales, les eaux de ruissellement des collines périphériques et 

les apports de plusieurs oueds se rassemblaient dans les dépressions du Gharb 

pour former des «Merjas» quasi-permanentes qui ne disparaissent que par 

évaporation, pendant les saisons de sécheresses prolongées (MAGRANE. B; 

2010). La plaine du Gharb avait connu de vastes inondations catastrophiques, 

comme il a été évoqué pendant les années soixante, et deux milles. Si aux 

premières années elles se sont produites avant la construction du barrage EL 
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Wahda (3,8 milliard de m3), celles de 2008-09 et 2009-10, se sont engendrées par 

de fréquentes lâchées d’eaux afin d’écrêter le plus grand barrage du Maroc, ayant 

connu des flux rapprochés des crues durant la saison hivernale des deux années 

(JANATI IDRISSI. A; 2012). Dans le but d’étudier l’ampleur des inondations 

dans la plaine du Gharb, nous avons choisi de faire une modélisation de ce risque 

hydrologique qui va nous permettre de mesurer l’importance et le degré de 

submersion des eaux dans la plaine du Gharb. 

Carte. n°1 : Situation géographique de la plaine du Gharb. 

 

2. Méthodes et données employées 

La méthodologie adoptée dans ce travail est une approche cartographique 

s’appuie sur la spatialisation de l’aléa des inondations dans la plaine du Gharb 

pour modéliser les crues inondables dans certains tronçons de l’Oued Sebou et de 

ses affluents par l’utilisation de logiciel Arc-Gis10.2 et HEC-Ras 5.0.7 afin 

d’atténuer le risque de crues inondables menaçant la zone d’étude et aussi réduire 
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le degré des dégâts causés par le risque des inondations.  Cette extension assemble 

les différents utilitaires pour le traitement des données géo-spatiales dans Arc GIS 

en utilisant une interface utilisateur graphique (Fig.n°1). Elle permet de préparer 

les données géométriques à exporter vers HEC-RAS et de récupérer les résultats 

de simulations effectuées par ce dernier.  

Figure. n°1: Schématisation de l’interopérabilité des programmes utilisés. 

 

La détermination des zones touchées lors des inondations historiques a été 

réalisée par la cartographie de ces zones après extrapolations du logiciel Arc Gis 

10.2. Pour la mise en évidence de cet aléa dans la plaine du Gharb, nous avons 

rétabli les lits de tronçon d’eau des oueds qui traversent le Gharb sur la base de 

fond topographique. Sachant que les débits sont en général forts (Tab.n°1), nous 

avons cartographié seulement les zones qui sont touchées par les crues inondables, 

et qui s’étalent sur une surface inondée significative. 

Tableau. n°1.  Les caractéristiques des inondations historiques du Gharb. 

Stations 

hydrométriques 

Coordonnées 

géographiques 
Débits Barrages 

Cours 

d’eau 
Dates 

Surfaces 

inondées 

(ha) Lat 

(xm) 

Lon 

(ym) 

M’jaâra 513,6 443,2 4560 m3/s Al Wahda Ouergha 

06-janv 

1963 
238200 Azibe Soltane 492 413,9 785 m3/s 

A El Fassi+ Idriss 

I 
Sebou 

El Kansara 452,1 382,6 452  m3/s El Kansara Beht 

 M’jaâra 513,6 443,2 3000 m3/s Al Wahda Ouergha 

10-mars 

2010 
253800 Azib Soltane 492 413,9 1247 m3/s 

A El Fassi+ Idriss 

I 
Sebou 

El Kansara 452,1 382,6 188 m3/s El Kansara Beht   
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 Pour étudier les inondations historiques de la plaine du Gharb, nous avons 

adopté les données hydrologiques exceptionnelles des stations pilotes de l’oued 

Sebou, de l’oued Ouergha et de l’oued Beht (Tab. n°1). Ces données fournies par 

l’agence hydraulique du Sebou durant les années ; 1963 et 2010. Ces événements 

hydrologiques catastrophiques ont inondé des milliers d’hectares de terrains 

agricoles, et endommagé les principales infrastructures de la plaine. 

3. Résultats et discussions 

3.1. La genèse hydroclimatique des inondations historiques de janvier 1963 

dans le Gharb et leurs spatialisations   

Dans les années soixante, la plaine du Gharb a connu des inondations 

catastrophiques le 06 janvier 1963 qui restent gravés dans la mémoire de la 

population à cause du volume d’eau transporté de l’amont du bassin versant de 

Sebou vers les zones alluviales en aval. En effet, le débit de la crue du 6 janvier 

avait atteint 785m3/s au cours moyen de Sebou avant la confluence avec l’oued 

Ouergha. Cependant en aval sur la plaine du Gharb, oued Sebou avait ajouté, 

452m3/s de l’oued Beht, mais surtout 4560m3/s issus de l’oued Ouergha qui a 

fourni l’apport en eau le plus important de cette crue, qui a submergé une surface 

estimée à 238200 ha en raison de pluies abondantes sur le bassin de provenance 

de façade atlantique. Ils ont apporté par exemple 432,8mm à Bab Ouender sur le 

Haut Ouergha, entre le 25 décembre 1962 au 8 janvier 1963(CHKHAMI. KH ; 

2020).  

La propagation de cette crue inondable est à l’origine de la submersion des 

zones aval, où les plans d’eau peuvent atteindre +14,5m aux fonds de vallées de 

l’oued Ouergha et ses bordures, comme à Jorf El Melha et Khenichet.  

Au niveau de l’oued Sebou nous pouvons citer ; Laabiyate, Ouled Jerrar, 

Tekna et Mograne. Pour l’oued Beht ; la zone engloutie d’eau est celle qui se 

trouve entre barrage El Kensara et Dar Bellemer. Cependant, plus en bas la 

profondeur de la lame d’eau diminue entre 7m et 14,5m, au sein des dépressions 

intérieures (Merjas) dans la province de Kenitra-Sidi-Yahya (Dar Gueddari, Sidi 

Kamel, Allal Tazi, Tarchan et Lemnassera) et à la province de Sidi Kacem. Enfin, 

la hauteur de l’inondation devient plus faible, et descend vers une fourchette de 1 

à 7m, sur les bordures les plus élevées de la plaine, dont El Haouafate, Mechrâa 

Belksiri, Souk Larbaa du Gharb et Ouled Youssef). La topographie du Gharb en 
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fait, avait joué un rôle primordial dans la stagnation et la profondeur différente des 

lames d’eau de la plaine. 

Carte. n°2: Spatialisation des inondations historiques (06-01-1963) dans la plaine du 

Gharb.

 

3.2. La genèse hydroclimatique des inondations historiques 10 mars 2010 

dans le Gharb et leurs spatialisations 

L’inondation de la plaine du Gharb le 10 mars 2010 est l’un des cas hydrolo-

giques mémorables dans le bassin de l’oued Sebou compte tenu des apports 

d’eaux charriées dans la plaine du Gharb. La carte n°3 et le tableau n°1 montrent 

l’ampleur de ce phénomène hydro-climatologique exceptionnel.  

La genèse atmosphérique de cette inondation peut être expliquée par la 

provenance des masses d’air humides atlantiques de Nord-Ouest. La situation 

pluvieuse installée sur le bassin de Sebou, est lié à la présence en altitude 500 hPa 

d’une vaste vallée planétaire constituée par le jet subtropical, où les dépressions 

atlantiques sont obligées de se diriger vers le Maroc à cause de la présence d’une 

crête chaude située sur la Grande-Bretagne, supportant des masses d’air chaud sur 



Utilisation des SIG et de la télédétection dans l’étude des milieux naturels au Maroc 

 

  

387 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

le Nord de l’Europe. Le 07-03-2010, la dépression centrée au large du Portugal 

(1000 hPa) a commandé des fronts froids et chauds qui ont traversé le Maroc dans 

le sens Nord-Ouest. En effet l’exceptionnalité pluvieuse de cette année hydrolo-

gique réside dans une alternance rapprochée des situations météorologiques 

humides pendant toute la saison hivernale qui a vu tomber plus de 85% du total 

annuel pluviométrique pendant une période allant du 29 novembre 2009 au 11 

mars 2010, c’est-à-dire en trois mois et quelques jours. Ả titre d’exemple dans le 

Rif, il est tombé 1911mm à la station Ratba, 1158mm à Galaz et 1110mm à Bab 

Ouender. Pourtant, dans le Moyen Atlas, les pluies sont moins affluences à la 

genèse des crues dans le Gharb par apport le domaine rifain. On peut citer dans ce 

sens, les quantités pluviométriques enregistrées entre 06 et 10 mars 2010, qui 

sont ; 19mm à Ait Khabache et 38mm à Azzaba. 

Ces pluies étant plus torrentielles sur les sommets de montagnes du Sebou, 

en particulier au Rif a produit un drainage excessif de l’oued Ouergha. Le débit 

journalier de la crue de l’oued Ouergha est monté progressivement jusqu’à 

atteindre 1127m3/s le 09-03-2010 à la station d’Ain Aicha, 235m3/s à Galaz et 

606m3/s à Tabouda. Au bas Ouergha, les débits à l’entrée du barrage El Wahda 

sont de toute évidence considérable du fait qu’on a enregistré un débit maximum 

instantané de 7000m3/s au cours de cette journée (CHKHAMI. KH et al 2018). 

Ainsi le débit responsable de l’inondation de la plaine du Gharb le 10 mars 2010, 

et celui qui est lâché par le barrage Al Wahda ; 3000m3/s sur l’oued Ouergha, 

1247m3/s sur l’oued Sebou et188m3/s sur l’oued Beht. Ces écrêtements ont inondé 

la plaine sur une surface inondée estimée à 253800 ha (CHKHAMI. KH; 2020).  
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Carte. n°3: Spatialisation des inondations historiques (10-03-2010) dans la 

plaine du Gharb. 

 

Spatialement, nous avons observé au sein de la plaine du Gharb (carte n°3) 

que la hauteur de débit de la crue du 10 mars 2010 est très similaire à la hauteur 

de la propagation de la crue de janvier 1963. La hauteur de l’eau s’élève à plus de 

14,5m au sein de l’oued Ouergha à Jorf El Melha et Khenichet. Ả l’échelle de 

l’oued Sebou, de nombreuses régions sont inondées ; Laabiyate, Ouled Jerrar, 

Tekna et Mograne. Pour l’oued Beht, la commune de Sidi Yahya est la plus 

touchée. En outre, ce plan d’eau baisse à moins de 14m dans les zones maréca-

geuses (Merjas) dans la province de Kenitra-Sidi-Yahya (Dar Gueddari, Sidi 

Kamel, Allal Tazi, Tarchan et Lemnassera) et à la province de Sidi Kacem 

(Laabiyate et Khenichet) (BOUCHAIB. M ; 2010).   

Finalement, la propagation de l’inondation du 10-03-2010 devient moins 

profonde et recule entre 1et 7m dans les zones les plus hautes de la plaine, comme 

à El Haouafate, Mechrâa Belksiri et Souk Larbaa du Gharb. Ces submersions sont 

dues essentiellement au fort débordement de l’oued Sebou et ses affluents (Oued 

R’dom, D’rader, M’da et Beht…) à partir des brèches et des méandres qui 

caractérisent le cours principal du Sebou au sein de la plaine. 
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Conclusion : 

L’analyse des données pluviométriques et hydrologiques issues de l’agence 

hydraulique de Sebou datant du crue de 06 janvier 1963 et de 10 Mars 2010 dans 

la plaine du Gharb nous ont permis l’extraction la hauteur d’eau de l’oued Sebou, 

Ouergha, et Beht, sur la plaine qui permet en fait de faire un diagnostic de tous les 

événements hydrologiques inondables dans le Gharb. Elle explique aussi la 

propagation des crues inondables qui a changé d’une zone à l’autre suivant la 

topographie de l’oued Sebou et de ses affluents, et le volume d’eau écoulée dans 

chaque tronçon au sein de la plaine. Ainsi la spatialisation des zones inondées 

pourra être un outil d’élaboration des cartes informatives des phénomènes 

hydrologiques historiques, une base des données pour la gestion durable du risque 

des inondations, et un support cartographique pour les décideurs en matière 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme.  
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Utilisation du SIG dans l’étude des aspects de la 

morphodynamique fluviale : cas de l’Oued Inaouène en aval du 

barrage Idriss 1er (Prérif, Maroc) 

افية في دراسة مظاهر امل يناون إواد ينامية النهرية لورفوداستعمال نظم املعلومات الجغر
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Résumé : 

Le présent travail expose le potentiel des systèmes d’informations géographiques (SIG) le 

cas d’une étude concernant les aspects de la dynamique fluviale de l’Oued Inaouène en aval du 

barrage Idriss 1er jusqu’à sa confluence avec l’Oued Sebou dans le Pré-Rif. Après la présentation 

du contexte géomorphologique de la vallée d’Inaouène, l’étude montre que le fond de la vallée 

présente une large plaine alluviale, où serpente un cours d’eau de grands méandres libres. Cette 

morphologie fluviale est essentiellement le résultat de fortes dynamiques d’écoulement de l’Oued 

Inaouène avant la construction du barrage Idriss 1er en 1973. En effet, après la mise en service du 

barrage, l’hydrologie et la morphodynamique de l’Oued ont été fortement modifiées. Les activités 

humaines ont augmenté dans le fond de vallée : habitats, intense exploitation agricole de la plaine, 

pompage excessif de la ressource en eau. Actuellement, cette pression humaine croit rapidement ; 

elle a déjà entamé la dégradation et le déséquilibre hydro-morphodynamique de l’espace fluvial 

actuel d’Inaouène en aval du barrage. 

Les mots clés : Oued Inaouène ; morphologie fluviale ; barrage Idriss 1er; anthropisation; SIG. 

 :ملخص

الديناميـة النهريـة لـواد إينـاون  يكشف هـذا العمـل عـن إمكـاانت نظـم املعلومـات اجلغرافيـة ومـدى مسـاعدهتا يف دراسـة مظـاهر
طـار اجليومرفلـوجي لـوادي إينـاون بعـد تقـدمي اإل واد إينـاون مـع واد سـبو )مقدمـة الريـف(. لتقـاءنقطـة إمن سافلة سـد ادريـس االول إىل 

، تبني الدراسة أبن قعر الوادي يتميز بسـهل فيضـي متسـع، اجملـرى املـائي يتميـز مبنعطفـات كبـرية وطليقـة، هـذا املشـهد ابلنطاق املدروس
رفوديناميــة . ولقــد شــهدت م1973ســنة  األول إدريــسوذلــك قبــل بنــاء ســد ، إينــاوناملرفلــوجي هــو نتيجــة الديناميــة القويــة جلــراين واد 

اسـتغالل  سـكين، رتفعـت األنشـطة البشـرية علـى أراضـي السـهل الفيضـي: اسـتقرارا، حبيـث إيناون حتوال كبريا بعد بداية اسـتغالل السـد
 إيناون.دى إىل تدهور املشهد الطبيعي يف قعر وادى أاملوارد املائية. هذا الضغط البشري املتزايد زراعي مكثف وضخ 

 نظم املعلومات اجلغرافية. ؛األولسد ادريس  إيناون؛ املرفلوجية النهرية؛ االستغالل البشري؛وادي  فاتيح:املالكلمات 
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I. INTRODUCTION   

Depuis longtemps, l'homme a considérablement modifié le milieu physique 

qui l'entoure afin de l'adapter à ses besoins. Dans le Prérif, comme d’ailleurs dans 

la majorité des régions marocaines (Taous, 2013), Les milieux fluviaux ont 

constitué depuis toujours des zones très attractives pour le développement des 

activités humaines en raison de leur ressources naturelles (eau, sols fertiles…). 

Notre étude s’intéresse au fond de la vallée de l’Oued Inaouène en aval du barrage 

Idriss 1er qui constitue un espace fluviatile dans les fonctionnements hydrologique 

et morphosédimentaire actuels sont largement contrôlés par le barrage. De plus, 

cet espace favorise actuellement l’installation humaine et le développement rapide 

des activités agricoles.  

L’un des objectifs de la présente étude est de déterminer les caractéristiques 

physiques de l’Oued Inaouène dans la zone d’étude (caractéristiques de relief, les 

altitudes, les pentes, géologie, la typologie du réseau hydrographique…). Le 

second objectif est d’étudier la morphodynamigue fluviale actuelle du fond de la 

vallée de l’Oued Inaouène et de faire le diagnostic et l’analyse des aspects de 

l’exploitation humaine de l’espace et de l’anthropisation qui en résulte le long de 

cette vallée. 

On s’est basé dans ce travail sur les documents cartographiques, les images 

satellitaires, les données des administrations (hydrologie) et le travail de terrain. 

Le recours à l’utilisation des systèmes d’informations géographiques (SIG) nous a 

permis une meilleure connaissance et une exploitation efficace de la zone d’étude. 

Les potentialités des outils SIG nous ont offert un grand appui pour générer les 

données descriptives de la zone d’étude. 

II. Caractéristiques de de la zone d’étude 

1. Localisation de la zone d’étude 

La zone d’étude appartient à la partie occidentale du bassin versant 

d’Inaouène, qui se trouve à l’Est du bassin versant du Sebou, entre les derniers 

contreforts Moyen-Atlasiques et le secteur Prérifain (fig. 1). Cette position 

géographique offre au bassin versant le caractère d’une région au relief contrasté 

de montagne avec une présence de plateaux, de collines et de plaines. Ce bassin 

couvre une superficie de 5184 km² et un périmètre de 374,2 km ; soit 12,9 % de 

l’étendue du bassin versant du Sebou. Le climat est semi-aride à sub-humide. Les 
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précipitations montrent une répartition variabilité temporelle avec une succession 

d’années sèches et d’années humides. En réponse aux caractéristiques du climat 

semi-aride, le régime hydrologique de l’Oued Inaouène montre des variations 

saisonnières avec une période de crues et une période d’étiages. L'apport liquide 

annuel de l’Oued Inaouène est de l'ordre de 27,33 𝑚3/s (période 2000-2017) à la 

station de barrage Idriss 1er. Pendant la période d’étiage, les fortes températures 

peuvent engendrer une évaporation importante et par conséquent, un tarissement 

parfois précoce des lits des affluents de l’Oued Inaouène (Garouani et Tribak, 

2006). Depuis 1973, Le barrage Idriss 1er (34°07'N -04°40'W), modifie 

directement l’écoulement naturel de l’oued dans sa portion aval, étudiée dans ce 

travail. 

La zone d’étude est un tronçon de l’Oued Inaouène située en aval de barrage 

Idriss 1er, qui s’étend sur 34,7km de longueur jusqu’à la confluence avec Oued 

Sebou entre les parallèles (34°09’N-34°13’N) et les méridiens (4°44’W-4°54’W)  

Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude 
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2. Contexte topographique 

L’influence du relief sur l’écoulement est une observation évidente, puisque 

de nombreux facteurs météorologiques comme les précipitations, les 

températures, les débits spécifiques… sont contrôlés par le relief et l’altitude 

(Taous, 2005).  

Du point de vue topographique, la totalité de la zone d’étude appartient aux 

reliefs du Prérif qui sont constitués essentiellement de terrains tertiaires marneux. 

Il s’agit de reliefs de collines aux formes molles intensément disséqués par le 

réseau hydrographique (Gartit, 1994). C’est un pays de collines dont les sommets 

sont souvent allongés parallèlement aux directions structurales principales. Leurs 

altitudes commencent à diminuer progressivement du Nord vers le Sud (fig. 2) ; 

les plus basses d’entre elles ne dépassent pas 200 m, et commencent au niveau des 

plaines alluviales de l’Oued Inaouène, dont les sols fertiles servent à l’exploitation 

agricole.  

Figure 2 : Répartition des tranches d’altitudes dans la zone d’étude. 

 

(MNT, résolution de 30*30m, image ASTER, 2014). 
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En ce qui concerne les pentes (fig. 3) la zone d’étude se caractérise par la 

dominance des pentes faibles (inférieur à 10°). En générale, les pentes se 

présentent comme suivant : 

- Les pentes faibles inférieures à 10°occupent une surface importante dans la zone 

d’étude (57,63%), et se situent essentiellement dans le fond des vallées, en 

particulier dans les interfluves et les basses collines Prérifaines. 

- Les pentes moyennes entre 10°-30°constituent seulement 5,73% de la surface 

totale de la zone d’étude, elle apparait essentiellement au niveau des versants 

dominant le cours d’eau principal. 

- Les pentes fortes et très fortes, supérieures à 30°, couvrent une superficie de 

36,62% de la surface totale de la zone d’étude, elles apparaissent surtout au niveau 

des reliefs les plus élevés tels que les versants du Jbel Loubouni et du Jbel el 

Ariair. 

Figure 3 : Répartition des classes des pentes dans la zone d’étude. 

 

 (MNT, résolution de 30*30m, image ASTER, 2014). 
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3. Contexte géologique 

Le contexte géologique de la zone d’étude est l’un des facteurs qui contrôle 

la dynamique morpho-sédimentaire et le comportement hydrologique de l’Oued 

Inaouène et ses affluents. La zone d’étude appartient au domaine Prérifain qui 

constitue la partie la plus méridionale de la chaîne rifaine. Il s’agit d’un domaine 

dont le relief est peu accentué, avec la dominance des terrains argilo-marneux ou 

marneux plus au moins armés de bancs gréseux et calcaires (fig. 4) dont l’âge va 

du Trias à l’Oligocène (Vidal, 1971). Ces formations tendres sont continuellement 

soumises à une forte érosion mécanique. Elles ne sont pas perméables et sont 

dépourvues de ressources en eau souterraine si l’on excepte quelques nappes 

perchées très localisées et très peu productives.  

Figure 4 : Lithologique des terrains de la zone d’étude. 

 

(La carte géologique au 1/200 000 du Rharb et Prérif). 
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D’après les travaux de Michard (1976), les formations lithologiques 

essentielles présentes dans la zone d’étude sont (fig. 4) :  

- les dépôts du Trias, constitués surtout d’argiles rouges salifères avec du sel 

gemme et du gypse, affleurent sous forme de pointements très réduits à la faveur 

des mouvements diapiriques ou d’accident tectonique ; 

- les formations du Crétacé et du Tertiaire, caractérisées par des faciès argilo-

marneux ; 

- les dépôts de l’Eocène, sont constitués par des marnes blanches riches en 

rognons de silex. Ils forment les terrains résistants des hauts reliefs ; 

- l’Oligocène, est constitué d’un flysch à marnes, grès et calcaires. Les couches 

terminales sont constituées par des marnes jaunes à niveaux sableux et gréseux ; 

- le Quaternaire est représenté par des terrasses alluviales, dont les recouvrements 

superficiels sont constitués de dépôts argileux provenant de l’érosion des marnes. 

Les dépôts les plus récents qui constituent les plus basses terrasses sont couverts 

de formations de nature limoneuse fortement calcaire.   

4. Contexte climatique 

La zone d’étude est soumise à un climat semi-aride caractérisé par un hiver 

tempéré et humide et un été chaud et sec. L’étude climatique a été réalisée sur la 

base des données des stations climatiques du barrage Idriss 1er (X= 559700, Y= 

396000, Z= 170) et Bab Marzouka (X= 615850, Y= 400850, Z= 368).  
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Les données climatiques de la station (fig. 5) montrent que la zone d’étude est 

caractérisée par une pluviométrie moyenne d’environ 374,8 mm et une irrégularité 

des précipitations annuelles pendant ces 3 dernières décennies (série : 1989-2018). 

Les données montrent aussi des périodes de sécheresses qui oscillent entre 2 à 6 

ans, comme celle de la période 1989-1995 dans laquelle les précipitations 

annuelles ne dépassaient pas 344 mm/ans ; alors que les années les plus humides 

sont 2008-2009,2009-2010,2012-2013 où les précipitations annuelles dépassaient 

600 mm/ans. La figure 6 montre aussi une irrégularité des précipitations 

mensuelles au niveau de la zone d’étude, il indique que l’année pluviométrique est 

composée de deux saisons contrastées, une saison humide qui s’étend d’octobre à 

mai, et une autre sèche de juin à septembre.  

L’analyse de la température maximale, minimale et moyenne de la station 

de Bab Marzouka (fig. 7), montre une grande variation de la température. Il 

ressort que le mois de janvier est le mois le plus froid avec de température qui 

peuvent atteindre 6°C, par contre les mois de juillet et août sont les plus chauds 

avec des températures qui peuvent atteindre 36°C.  
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Figure 5 : Régime annuel des 

précipitations à la station de barrage 

Idriss 1er entre 1989-2018. 

 

Figure 6 : Régime mensuel des 

précipitations à la station de barrage 

Idriss 1er entre 1989-2018. 

 

 

(ABHS, 2019). 

 

(ABHS, 2019). 
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5. Le réseau hydrographique 

 Le réseau hydrographique est l’ensemble des drains naturels, permanents 

ou temporaires qui assurent le drainage superficiel dans une zone géographique 

(Taous, 2005). Dans le domaine Prérifain, où dominent les terrains 

essentiellement marneux le réseau hydrographique est contrôlé par des facteurs 

internes (la lithologie et les structures), des facteurs externes (le climat, le couvert 

végétal et l’influence humaine) et aussi des facteurs composites comme la 

topographie des terrains drainés, le facteur hydrologique… (Dridri et Fedan, 

2001). Dans la zone d’étude les affluents de l’Inaouène s’organisent en un réseau 

hydrographique de type dendritique homogène, avec une augmentation de la 

densité de réseau en allant vers l’Ouest (fig. 8). L’Oued Inaouène, deuxième 

affluent principal du Sebou après l’Ouergha, coule suivant une direction générale 

SE-NW sur une distance de 34,7 km dans la zone d’étude. Il reçoit les débits les 

plus importantes de son affluent de la rive droit, venant du Nord-Est (l’Oued 

Leben). De ce fait, la surface drainée du côté rive droite est plus importante par 

rapport à celle drainée du côté rive gauche, où on distingue seulement quelques 

ruisseaux temporaires comme Oued Mellah…etc. Mais, de manière générale la 

plupart des affluents qui alimentent l’Oued Inaouène dans la zone d’étude sont des 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

T°moy T° max T°min

(ABHS, 2019). 

 

Figure 7 : Des températures mensuelles moyenne, maximale 

et minimale de station Bab Marzouka (1980-2018) 
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ravins, qui se développent sur les versants essentiellement marneux. 

En effet, dans ce secteur, les formations géologiques post-nappes du 

Miocène possèdent une certaine perméabilité, permettant ainsi d’absorber une 

partie des eaux d’écoulement superficiel pour constituer des nappes phréatiques 

très souvent limitées et isolées (ABHS, 2019). Cependant ces formations, 

généralement de faibles épaisseurs et les fortes pentes du relief favorisent leurs 

drainages rapides sous forme de sources (exemple : Ain Aissa). Les faibles 

profondeurs d’eau sont la conséquence d’une saturation rapide de la couche 

aquifère en raison de son faible épaisseur.  Dans ces conditions, la zone d’étude 

abrite des aquifères de faible productivité en eaux souterraines. 

Figure 8 : Réseau hydrographique de la zone d’étude 

 

 (Les cartes topographiques 1/50 000 de Fès-Est (1973), kelaa des Sles (1950), 

Tissa (1965) et Matmata (2009). 
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6. Fonctionnement hydrologique 

L’étude statistique de la répartition des débits interannuels (fig. 9), l’analyse 

des phases et des séquences hydrologiques homogènes, la fréquence des débits et 

leurs variations nous permettent de caractériser le régime hydrologique de l’Oued 

Inaouène. D’après les données du débit de l’Oued Inaouène au niveau de la station 

hydroclimatique de barrage Idriss 1er, sur une série de 17 ans (entre 2000-2017), le 

module moyen est de l’ordre 27,33 m3/s. Cependant, l’Oued Inaouène se 

caractérise par une forte irrégularité de débit annuel qui oscille entre 8,6 𝑚3/s en 

2007 et 78,28 𝑚3/s en 2010.  

D’après les données du diagramme (fig. 10), l'Oued Inaouène montre deux 

périodes d'écoulement différentes : période de crues et période d’étiages :  

- la saison d'abondance hydrologique (novembre à mai), est caractérisée par des 

crues générées par des pluies intenses et concentrées dans le temps, 

essentiellement lors des saisons automnales et hiverno-printanières. C'est 

évidemment la saison la plus caractéristique de l'année hydrologique, où alternent 

des phénomènes d'averses ruisselantes, de crues et de petites décrues ; 

- la saison d'étiages (juin à octobre), est une période généralement sans pluie où 

l'évapotranspiration domine. L'écoulement apparent disparaît et les débits 

d’étiages de l’Oued Inaouène et de ses affluents ne dépendent que des nappes 

profondes. 
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 Morphologie fluviale de l’Oued Inaouène en aval du barrage Idriss 1er 

1. La plaine alluviale d’Inaouène 

Le fond de la vallée de l’Inaouène est occupé par une large plaine alluviale, 

qui correspond à la zone maximale d’extension des crues. Elle est dominée soit 

par les terrasses quaternaires soit directement par les versants. La surface de cette 

plaine alluviale se tient à une altitude absolue de 150 m; elle correspond 

globalement au lit majeur dont la largeur est très variable d’amont en aval entre 

447 m et 3897 m (fig. 11), avec une largeur de moyenne 1376 m. La plus forte  

largeur est observée entre Dr. Sfira et Dr. El Beida (près de 4000m), et la plus 

court ou restreint est observée au niveau de Dr. Si Kasem (447 m).Cette variation 

de la largeur du fond de vallée s’explique par le contexte géologique de la rivière 

qui traverse successivement les terrains friables (les marnes et les argiles) du 

Crétacé supérieur au Miocène inférieur et des alluvions Quaternaires. Dans les 

sections les plus larges, la plaine alluviale est bien conservée et étendue, tantôt en 

rive gauche, tantôt en rive droite.  
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Figure 9 : Régime annuel des débits à la 

station de barrage Idriss 1er entre 2000-2017 

(ABHS, 2019). 

 

(ABHS, 2019). 

 

Figure 10 : Régime mensuel des débits à la 

station de barrage Idriss 1er entre 2000-2017 
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(Image satellitaire de SASPlanet, 2018). 

2. Morphologie du lit de l’oued 

Le lit fluvial de l’Inaouène, correspond à trois unités hydro-

géomorphologiques fondamentales (fig. 12) : 
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Figure 11 : Evolution de largeur de la plaine alluviale de l’Oued 

Inaouène en aval du barrage Idriss 1er 
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Figure 12 : Croquis montrant l’extension des lits fluviaux de l’Oued 

Inaouène dans la zone d’étude. 

 

(Image satellitaire de SASPlanet 2018 et les observations de terrain). 

-Le lit majeur, coïncide normalement avec l’extension de la plaine 

alluviale ; c’est l’espace que les eaux de débordement peuvent recouvrir et 

tapisser d’alluvions fines en période de crues. En surface, ces dépôts fins 

limoneux supportent un sol alluvial fertile, riche en matière organique et 

favorisant l’agriculture représentée par la céréaliculture, les légumineuses, 

l’arboriculture… 
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Photo 1 : Exploitation agricole du lit majeur dans la partie médiane de 

l’Oued Inaouène (16/04/2019).  Avec : 1: lit majeur; 2: lit moyen ; 3 : lit mineur. 

 

- Le lit moyen (ou bande active) qui est la partie du lit mis en eau pour des 

débits compris entre l’étiage et la crue de pleins bords (Malavoi et Bravard, 2010). 

Généralement, l’Oued Inaouène est caractérisée par une large bande active, dont 

la largeur est très variable d’amont en aval (de 56 m à 228 m), pour une moyenne 

de 106 m. La plus forte largeur est observée dans la zone du Dr. Bou Chemekh. Sa 

variation est contrôlée par la nature et la cohésion des berges façonnées dans les 

alluvions de la plaine alluviale, qui ne sont pas ou peu compactées, donc plus ou 

moins susceptibles au sapement latéral. Par contre, le lit moyen est étroit lorsque 

ses berges sont inscrites dans le substrat de marnes blanches à silex, avec des 

bancs calcaires. 
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Figure 13 : Evolution de largeur du lit moyen de l’Oued Inaouène en 

aval du barrage Idriss 1er. 

 

(Image satellitaire de SASPlanet, 2018). 

- Le lit mineur est restreint au chenal principal du cours d’eau, généralement 

constitué du chenal d’étiage. Dans la zone d’étude, le cours d’eau coule 

généralement vers le Nord-Ouest et mesure 34,7 km de longueur, avec une largeur 

moyenne de 39,3 m. Il est de faible pente moyenne (0.5%) ; mais dans le détail, la 

pente est très forte dans la section située immédiatement après le barrage et elle 

devient de plus en plus faible vers l’aval. 
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Figure 14 : Profil en long et pente du tronçon étudié de l’Oued Inaouène. 

 

L’analyse effectuée sur la carte topographique, les photos aériennes et 

l’image satellitaire de SAS-Planet, a permis de caractériser le paysage fluvial du 

tronçon étudié. Du barrage Idriss 1er à la confluence avec Oued Sebou, ce paysage 

montre un style fluvial à méandres libres dans une large plaine alluviale. Ces 

méandres se caractérisent par un indice de sinuosité Is= 1,27. Ils dessinent des 

boucles successives à longueur d’onde (λ= 4644 m) et à amplitude (A= 1319 m) 

relativement fortes. 

La morphologie du lit de l’Inaouène montre trois unités fondamentales et 

interdépendantes bien décrites dans la littérature : les mouilles, les seuils et les 

barres de méandres (Bravard et Petit, 2000 ; Taous, 2005) : 

- Les mouilles sont des zones plus profondes, localisées dans l’extrados des 

méandres à tranche d’eau importante. En crue elles s’approfondissent et à la 

décrue elles se remblaient de matériaux fins. Leur longueur varie entre 150 et 300 

m selon l’étendue de la courbure de la concavité de méandres ; leur largeur varie 

entre 15 et 30 m. 

- Les seuils se forment à la sortie des méandres, au niveau des points d’inflexion 

et correspondent à des zones hautes, constituée par une accumulation de matériel 

grossier à galets et graviers pauvre en matrice sableuse. C’est ainsi que les seuils 

sont prolongés vers l’aval par des dépôts formant des bancs latéraux, voire des 

barres de méandres.  
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- les barres de méandres sont constituées de matériel grossier à galets et graviers 

emballés dans une matrice sableuse ; elles sont émergées pendant les périodes des 

basses eaux et pouvant être végétalisées ou non ; leur extension est métrique à 

décamétrique et présentent des formes et des positions différentes dans le lit 

mineur. Leur longueur varie de 200 à 400 m, pour une largeur variant entre 50 et 

150 m. 

Photo 2 : Vue générale du paysage fluvial de l’Oued Inaouène, dans la partie 

médiane du tronçon, au niveau de Dr. El Beida (29/04/2019). Avec : 1 : mouille ; 

2 : seuil ; 3 : barre de méandre. 

 

Les recoupements des méandres ne sont pas fréquents, on observe 

seulement quelques cas lorsque la sinuosité du chenal devient forte. C’est le cas 

par exemple du recoupement d’un méandre au niveau de Dr. El Koualat (fig. 15). 

Ici, l’exagération de la courbure du méandre et la violence du sapement de la rive 

concave entre 1971 et 1973 ont fini par recouper le pédoncule par coalescence et 

l’abandon du méandre.  

En effet, d’après Frécaut (1982), le recoupement des méandres est un 

phénomène naturel qui provoque la diminution de la sinuosité d’un cours d’eau. 

Les méandres ne sont pas des morphologies fixes, mais ils évoluent 

longitudinalement par le biais de l’érosion vers l’aval de la rive concave où la 
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2 3 
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vitesse de l’eau est maximale. Le sapement de berge s’opère préférentiellement à 

l’aval. Lorsque le déplacement de la courbe amont du méandre est plus rapide que 

celui de la courbe aval, un recoupement tangentiel du méandre se produit. 

L’ancien méandre est alors abandonné. Ce recoupement s’accompagne 

naturellement d’un réajustement, en réduisant le trajet du cours d’eau, et en 

provoquant une accentuation brutale de la pente, par conséquent une érosion 

régressive. Alors le cours d’eau à la recherche d’un nouvel équilibre dynamique 

tend à allonger sa trajectoire par un nouveau méandrage, pour réduire sa pente.  

En résumé on peut dire que le méandrage et le recoupement sont deux 

phénomènes interdépendants au cours du temps : toute création de méandre 

résulte d’un réajustement, de même que leur recoupement provoque un nouveau 

réajustement.  

Figure 15 : Exemple de recoupement naturel d’un méandre de l’inaouène par 

sapement dans la partie amont du tronçon étudie, près du Dr. El Koualat. 

 

(La carte topographie Fès – Est 1/50 000 et 1/100 000, 1971, 1973). 

3. Anthropisation et impacts sur l’espace fluviatile  

L’évolution des relations entre les riverains et les cours d’eau est 

généralement à l’origine du changement de paysage fluvial (El-Ghachi, 2007). 
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L’impact de toutes les actions et les activités d’aménagements se traduit par une 

évolution plus ou moins importante des lits des cours d’eau et des plaines 

alluviales et même leur menace par la dégradation des composantes des milieux 

naturels fluviatiles souvent fragiles et sensibles (Taous, 2013).  

 Dans la zone d’étude, l’occupation du fond de vallée d’Inaouène et les 

interventions humaines sur les lits de l’oued sont nombreuses et liées 

principalement à l’exploitation agricole (fig. 16) et l’utilisation excessive de la 

ressource en eau (pompage directe du lit de l’oued). Ces exploitations existaient 

auparavant, mais elles se sont accélérées, notamment après la mise en service du 

barrage Idriss 1er en 1973. C’est-à-dire lorsque le risque d’inondation qui menaçait 

les activités humaines a été largement réduit. Actuellement l’anthropisation 

croissante de l’espace fluvial aggrave davantage la dégradation et le déséquilibre 

hydro-morphodynamique et environnemental du milieu fluvial d’Inaouène. 

Figure 16 : Répartition des types des exploitations agricoles dans la plaine 

alluviale de l’Oued 

Inaouène. 

 

(Image satellitaire de SASPlanet 2018 et les observations de terrain). 
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III. CONCLUSION  

La zone d’étude est un tronçon de l’Oued Inaouène situé dans le Prérif, en 

aval de barrage Idriss 1er. Il s’étend sur 34,7 km de longueur jusqu’à la confluence 

avec Oued Sebou. L’objectif de cette étude était d’étudier la morphodynamique 

fluviale actuelle du fond de vallée de l’Oued Inaouène ; on visait également 

l’analyse des aspects de l’exploitation humaine de l’espace et de l’anthropisation 

qui en résulte le long de cette vallée. Les potentialités des outils SIG nous ont 

offert un appui dans l’élaboration des cartes thématiques couvrant le secteur 

d’étude et pour générer les données concernant la morphologie fluviale et 

l’anthropisation de la zone d’étude. 

En aval du barrage, le fond de vallée d’Inaouène est généralement très large, 

sa plaine alluviale correspond à des sédiments grossiers (galets et graviers) 

couverts par des limons qui portent un sol fertile permettant le développement de 

l’agriculture. La bande active est légèrement sinueuse et à pente faible. Elle est 

caractérisée par des barres alluviales pas ou peu végétalisées relativement vastes, 

témoignant de la surcharge alluviale du fond de vallée, et d’une fréquente 

mobilité. Le chenal d’étiage présente un style fluvial sinueux à méandriforme, 

souvent divaguant et sapant les berges. 

Après la mise en service du barrage Idriss 1er en 1973, la morphodynamique 

d’Inaouène a été fortement modifiée, suite à la modification du régime 

hydrologique naturel. La morphologie du lit fluvial est influencée, montrant une 

dégradation des formes fluviatiles et la réduction de la largeur et de la sinuosité.  

L’occupation humaine a progressée davantage sur les espaces de la plaine 

alluviale, ce qui accentué la pression sur la ressource en eau et sur le milieu 

fluvial. Cette pression humaine croissante entraîne aujourd’hui de plus en plus la 

dégradation du paysage naturel du fond de vallée d’Inaouène. 
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Apport de la Télédétection et du SIG pour le suivi spatio-temporel 

de l’occupation du sol dans le territoire d’Oueltana amont 

افية في الرصد الزماني  مساهمة االستشعار عن بعد ونظام املعلومات الجغر

األراض ي في مجال" ولتانة العليا" اتالستخدامواملكاني   

Mohamed El Bakkari  

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès, elbakkariamohamed@gmail.com   

 

Résumé :  

Le territoire d’Oueltana amont se caractérise par un climat sec et aride. Les précipitations 

sont souvent inférieures à la moyenne annuelle et la température est très élevée notamment en été. 

De ce fait, les études sur le changement de l'utilisation du sol sont d’une grande importance car ils 

permettent de connaître les tendances actuelles dans les processus de déforestation, dégradation, 

désertification et perte de la biodiversité d'une région déterminée. Le présent travail expose les 

résultats de notre étude concernant la cartographie de l’évolution spatiotemporelle de l’occupation 

du sol à partir de la classification des images satellitaires Landsat- 5 TM et Landsat-7 ETM+ (entre 

1984 et 2016). L'analyse de données satellitaires a permis d’identifier six principaux types 

d’occupation du sol : forêts, matorral, Euphorbia résinifiera, arboricultures fruitière, culture 

annuelle et terrain incultes. 

Les mots clés : SIG, Télédétection, Occupation du sol, classification, végétation, Oueltana 

amont . 

 ملخص:

 احلرارة ودرجة السنويتتميز منطقة ولتانة العليا مبناخ قاحل وجاف، إذ غالًبا ما تكون التساقطات املطرية أقل من املتوسط 
مبعرفة االجتاهات احلالية  تسمح كوهنا  من األراضي استخدام بتغري املتعلقة الدراسات أمهية أتيت. الصيف فصل يف خاصة جًدا مرتفعة

يف عمليات إزالة الغاابت وتدهورها والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي يف منطقة معينة. يقدم هذا العمل نتائج دراستنا املتعلقة برسم 
من  +7ETMوالندسات   5TMخرائط التطور الزماين واملكاين للغطاء األرضي انطالقا صور القمر االصطناعي الندسات 

. ولقد مكننا حتليل بياانت األقمار االصطناعية من تشخيص ستة أنواع رئيسية من استخدامات األراضي: 2016إىل 1984
 ، األشجار املثمرة، احملاصيل السنوية، واألراضي الغري مزروعة.الزقومالغاابت، الغاابت املتدهورة، 

 .التصنيف، الغطاء النبايت، ولتانة العليانظم املعلومات اجلغرافية، استغالل األراضي،  فاتيح:املالكلمات 
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I. INTRODUCTION     

Depuis son apparition, l’image satellite occupe une place très importante 

notamment dans l’observation et le suivi des phénomènes naturels et humains. 

(Sbai A., 2016)Dans ce cadre, les analyses des images Landsat de 1984 jusqu’à 

2016 nous ont permis de suivre l’évolution des formations végétales naturelles 

dans le territoire d’Oueltana amont. L’objectif est de mettre en évidence les 

changements spatio-temporels des groupements végétaux dans le territoire 

d’étude. 

Figure 1 : Situation de la zone d’étude dans le Haut Atlas Central 

 

Les modes de l’utilisation de l’espace sont influencés par de nombreux 

facteurs, dont les structures agraires, les caractéristiques du milieu physique, ainsi 

que les interventions anthropique sur le milieu restent les plus importants. Les 

structures foncières, ébranlées par divers événements historiques, introduisent des 

variétés d’occupation dont certaines sont incompatibles avec les données du 

milieu physique. Les tailles des exploitations, très diverses, influencent de leur 
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côté les modes de faire valoir existantes ainsi que les rapports entre les paysans et 

la terre qu’ils mettent en valeur. (Tribak, 2000, p. 78) 

Oueltana amont, notre territoire d’étude qui correspond à trois communes 

territoriales : Tifni, Sidi Boulkhalf et Ait Blal, fait partie du Haut Atlas Central, 

une région montagneuse, entaillé par des vallées dont l’unique activité est 

constituée par l’élevage et l’agriculture vivrière, pratiqué sur les rives et les 

étroites terrasses. Néanmoins, ce territoire est aussi une zone sensible où les 

ressources naturelles sont soumises à de fortes pressions de natures climatiques et 

anthropiques. 

Le territoire est édifié dans le Haut Atlas calcaire, le développement et 

l’extension des formations calcaires du Jurassique donnent à cette partie de l’Atlas 

un caractère particulier. Elles constituent la ligne de faîte de cette partie de la 

chaîne où l’altitude demeure très élevée et où les principaux sommets dépassent 

3500 m : ce sont l’Irhil-M’Goun (4071 m), les jbels Tignousti (3825 m). Tiferdine 

(3770m), Ayachi (3757 m), Azourki (3690 m) et Anghomer (3.607 m). Tous ces 

massifs sont constitués de plis jurassiens assez réguliers, fréquemment rompus par 

des failles ; les anticlinaux allongés, aigus, dissymétriques succèdent aux 

synclinaux très larges à allure de cuvettes. (Michard, 1976, p. 120) 

Du fait du caractère Atlasique du territoire de cercle Oueltana, le climat est 

en général méditerranéen à influence océanique et de plus en plus continental 

quand on s’enfonce dans la montagne. Le territoire   Oueltana est caractérisé par 

une variabilité spatiale des précipitations et des températures. (Entre 306 mm et 

648 mm à Demnate et jusqu’à 1000 mm dans le Haut Atlas). 

La saisonnalité climatique de territoire est marquée par une période 

pluvieuse d’octobre à mai, avec des averses automnales intenses, et une période 

sèche de juin à septembre. Ainsi La saisonnalité thermique oppose un hiver froid, 

particulièrement rigoureux en montagne, et un été chaud à très chaud à Demnate. 

En hiver, la neige représente une part notable des précipitations en montagne 

(20% à 30% des précipitations totales). Cette saisonnalité influence fortement le 

régime des cours d’eau, notamment au printemps et en été avec la fonte des neiges 

qui vient soutenir les étiages. 
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Dans cette étude, Trois images des satellites Landsat TM et ETM+ ont été 

traitées et analysées dans un SIG pour une période de 32 ans (1984, 2000, 2016). 

Le but de cette étude était d'illustrer la possibilité de déterminer le changement de 

l’occupation et de l’utilisation du sol dans le territoire d’Oueltana amont. 

II. Cartographie de l’occupation du sol dans le territoire d’Oueltana 

amont  

1. Méthodologie 

 Notre démarche repose sur l'utilisation des données de la télédétection pour 

une connaissance de l’évolution et le changement des types d’occupation du sol 

aux niveaux du territoire d’Oueltana amont. Les images satellitaires utilisées pour 

ce travail (téléchargées à partir des archives de l’USGS (United States Geological 

Survey) sont du type Landsat 5, 7 et 8 de 1984 à 2016. Les capteurs utilisés sont :  

 les capteurs TM relatifs aux images Landsat 5 qui possèdent 7 

bandes spectrales et couvrent toujours une zone de 185 km sur 185 

km, 

 les capteurs ETM+ relatifs aux images Landsat 7 qui sont une 

évolution des TM précédents car ils comportent une large bande 

panchromatique à haute résolution,  

 les capteurs relatifs aux images Landsat 8, dont un capteur multi 

spectral OLI(Operational Land Imager) ayant 8 bandes multi 

spectrales à 30m, un capteur thermique TIRS(Thermal InfraRed 

Sensor ) avec 2 bandes thermiques à 100m de résolution,  

 un capteur panchromatique à 15 m de résolution. 

 Les images satellitaires ont été corrigées géométriquement selon le Système 

de projection Universal Transverse Mercator (UTM). Elles ont subi également une 

correction radiométrique pour éliminer l’effet des aérosols de l’atmosphère, mais 

aussi pour optimiser la qualité visuelle des compositions colorées.  

Le traitement de ces données a été réalisé par le logiciel ArcGIS et Erdas 

Imagine. Ainsi, Le processus d’interprétation des images satellites a été le 

suivant :  

 l’identification visuelle des classes d’occupation des sols par 

classification supervisée en se servant du « maximum de 
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vraisemblance »  (Soro, 2014, p. 146), cité par El khalki et al, 2016), 

les classes retenues sont : forêt, matorral, arboriculture, euphorbia 

résinifera, terrain cultivé, terrain nu. 

  la précision de la classification a été validé par la connaissance de 

terrain et à l’aide des images de Google Earth. 

2. Résultats : 

Nous avons procédé à l'analyse et l'interprétation des images Landsat TM et 

ETM+ pendant 32 ans (1984,2000, 2014) pour développer l'utilisation du sol et 

détecter son évolution dans le temps et dans l’espace. Les résultats de cette 

analyse nous a permis d'identifier six classes types d'occupation du sol : forêts, 

matorral, Euphorbia résinifiera, arboricultures fruitière, culture annuelle et terrain 

incultes. 

Tableau1 : la superficie (ha) de recouvrement végétal dans Oueltana 

amont de 1984, 2000,2016 

Classes 

d’occupati

on du sol 

Année 1984 Année 2000 Année2016 Variati

on 

(1984-

2016) 

% 

Superfic

ie 

(ha) 

Proporti

on 

(%) 

Superfic

ie 

(ha) 

 

Proporti

on 

(%) 

Superfic

ie 

(ha) 

Proporti

on 

(%) 

Foret 

 

5635 ,53 11,73 3554,98 7,41 3249,72 3,58 -8,15 

Matorral 

 

25540 53,17 23299,7 48,58 28461,7 31,43 -21,74 

Espace 

arboré 

 

3843,63 8 4226,87 8,82 47323,0

6 

52,26 44,26 

Espace 

cultivé 

 

1049,22 2,19 3541,28 7,38 3727,51 4,12 1,93 

Euphorbia 

résinifera 

1414,08 2,94 622,14 1,30 604,06 0,67 -2 ,27 

Terrain nu 

 

10556,4 21,97 12716,3 26,51 7194 7,94 - 14,03 

Source : Traitement des images satellitaires de 1984, 2000, et 2016 

Nous avons conclu que, la superficie du couvert forestier qui a été 5635,53 

hectares en 1984, et représente 11,73 % de la superficie totale, se diminue à 

3249,72 hectares en 2016 et représente 3,58% de la superficie totale. De ce fait, la 



Utilisation des SIG et de la télédétection dans l’étude des milieux naturels au Maroc 

 

  

417 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

perte annuelle globale est d’environ74,55 ha/ an. Avec une perte d’incluant 

Euphorbia résinifera et du couvert matorral s’élève à environ 32315,48 ha et 

représente 35,68% de la superficie totale, alors qu’elle a été d’environ 32589,61 

en 1984 et représentait 67,84 % la perte annuelle globale est d’environ 8,56 ha/an. 

La couverture forestière dans la zone de l’étude est très importante et 

constitue l’ossature du système des activités humaines locales. Pourtant, cette 

ressource a subi une très forte régression surfacique durant les trois dernières 

décennies. Cette régression est un indicateur très pertinent de la fragilité de tout 

l’écosystème. Elle est aussi révélatrice du déséquilibre au niveau des interactions 

des deux systèmes : humain et naturel. 

Pour l’appréciation de la dynamique surfacique de la couverture forestière, 

nous nous sommes appuyés sur l’analyse des images satellites, des trois années 

1984.2000, 2016. À l’issu de cet exercice, il nous a été possible de constater que : 

 La surface du couvert arborée naturelle diminue  

 La dynamique surfacique des formations matorrals connait un recul 

très significatif par rapport à celle de formations forestières. 

Cette tendance à la diminution des espaces forestiers est générale, mais 

renferme des disparités locales et des évolutions différentes selon les périodes. 
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Figure 2: carte d’occupation du sol d’Oueltana amont en  1984 

 

Figure 3 : carte d’occupation du sol d’Oueltana amont en 2000 
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Figure 4 : carte d’occupation du sol d’Oueltana amont en 2016 

 

La dynamique surfacique du couvert arboré « forêt, matorral, et euphorbia 

résinifera » à Oueltana amont, pour la période allant de 1984 à 2016, est de 

tendance globale négative. La figure n° 5 expose cette tendance. 

Figure 5 : la dynamique surfacique du couvert arboré d’Oueltana amont de 

1984 à 2016 

 

Source : Traitement des images satellitaires de 1984, 2000, et 2016 
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Toutefois cette régression est significative.de 1984 à 2000 le couvert arboré 

a connu la plus forte régression de sa superficie. Il est passé d’environ 32589,61 

ha à environ 27476,82, soit une perte de 319,54 ha/an. Alors que de 2000 à 2016, 

il a connu une légère augmentation d’environ 302,41 ha/an. Mais dans l’ensemble 

de la période 1984/2016, la perte parait nette et déterminée. 

La figure N° 20 expose ce phénomène. 

Figure 6: la variation annuelle par période du couvert arboré dans les trois 

communes (Tifni, Sidi Boulkhalf, Ait Blal). 

 

Source : Traitement des images satellitaires de 1984, 2000, et 2016 

Le diagnostic de l’évolution de l’état du couvert forestier dans notre zone 

d’étude permet de conclure sur l’enclenchement d’une dynamique de tendance 

régressive, qui s’est accentué depuis 1984 aux années 2000.Ce recul de la densité 

et de la superficie de l’espace forestier, montre un vrai déséquilibre du couvert 

végétal à Oueltana amont. Cet état de dégradation est dû à la conjonction de 

plusieurs facteurs physiques et anthropiques. 

Les modes de l’utilisation de l’espace « sont influencés par de nombreux 

facteurs, dont les structures agraires, les caractéristiques du milieu physique, 

ainsi que les interventions anthropique sur le milieu restent les plus importants. 

Les structures foncières, ébranlées par divers événements historiques, introduisent 

des variétés d’occupation dont certaines sont incompatibles avec les données du 

milieu physique. Les tailles des exploitations, très diverses, influencent de leur 
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côté les modes de faire valoir existantes ainsi que les rapports entre les paysans et 

la terre qu’ils mettent en valeur » (Tribak.2000, p. 275) 

Les milieux naturels marocains ont subi au cours des 20 siècles des 

dégradations intenses liées à la forte pression que la population locale a exercée 

sur les ressources naturelles (le labour, le surpâturage et le défrichement des 

forêts). (El Khalki Y., 2017, p. 22) 

Globalement, l’action de l’homme avant le protectorat se limitait à des 

activités de subsistance, aux effets lents, faibles et en inclusion dans la tendance 

générale de la stabilité dynamique de tout système territorial d’Oueltana amont  

Cependant, particulièrement depuis le protectorat l’action anthropique a eu, 

et a toujours un effet brutal, intense dans le temps et dans l’espace. Les activités 

humaines et singulièrement celles marchandes ont entrainé à Oueltana amont, la 

rupture de l’équilibre systémique (stabilité dynamique des systèmes en équilibre) 

du couvert forestier, et pour cause, l’action anthropique a dépassé largement la 

capacité d’autorégulation de l’écosystème. 

Parmi les facteurs essentiels de la forte régression du couvert forestier à 

Oueltana amont depuis 1984 aux années 2000 on cite : 

 La coupe du bois pour des fins économiques 

 L’absence d’activités agricoles habituelles suite à de mauvaises 

conditions pluviométriques dans Oueltana amont contraint les personnes 

qui ne peuvent émigrer à la recherche d’une activité de substitution dans 

les capitales régionales, à user d’autres moyens de survie que leur 

environnement peut encore leur assurer. C’est ainsi que le reste du 

couvert forestier est mis à contribution, l’instinct de survie des familles 

dépassant toute autre considération. Les meilleurs arbres sont repérés 

puis abattus et leur bois est vendu de préférence à l’état brut dans les 

petits centres urbains de la région, voire dans les villes environnantes. 

Car la transformation du bois brut en charbon demande beaucoup de 

temps et d’énergie et comporte surtout beaucoup de risques de se faire 

verbaliser par les services des eaux et forêts. 

 Le défrichement pour l’extension annuelle des parcelles cultivées 

Dans le cas d’un défrichement partiel consistant à élargir une parcelle 



Utilisation des SIG et de la télédétection dans l’étude des milieux naturels au Maroc 

 

  

422 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

cultivée déjà existante, l’opération est réalisée de façon proportionnée 

(relativement à la surface de la parcelle). Elle consiste à accroître annuellement les 

parcelles de quelques mètres seulement. Pour cette raison, on trouve que l’espace 

cultivé à Oueltana amont est passé de 1049, 22 ha en 1984 à 3541,28 ha en 2000, 

avec une augmentation annuelle de 155 ha/an. C’est donc une tactique 

d’expansion progressive aux dépens du domaine Mahroum (Diyari, 2003, p. 64) . 

Là encore, les arbres ou les buissons, quand ils existent, sont coupés puis 

dessouchés pour éliminer tout indice qui pourrait témoigner de l’histoire du 

milieu. Le défrichement est plutôt considéré comme une réappropriation indirecte 

de l’espace collectif, dans la mesure où les terres cultivées constituent 

généralement, en dehors de la saison agricole comme en jachères, des terrains de 

parcours collectif. 

La population durant cette période traite l’arbre naturel comme un facteur de 

risque qu’il faut abattre car sa présence peut constituer une raison d’expropriation 

 L’alimentation du bétail 

Un autre facteur qui témoigne la régression de couvert forestier depuis 1984 

aux années 2000 est l’alimentation de bétail, car, au cours des saisons agricoles 

sèches, l’herbe des espaces de parcours ainsi que le chaume qui sert de pâture 

estivale dans les champs cultivés sont insuffisants pour nourrir les troupeaux. Pour 

pallier cette déficience, « les éleveurs coupent les branches des arbres dont les 

feuilles et les brindilles servent de source alimentaire complémentaire, voire 

principale, pour leur bétail. L’alimentation des troupeaux à base de feuillage est 

une pratique très répandue dans la moyenne et haute montagne particulièrement 

en hiver mais, en période de sécheresse, c’est durant plusieurs saisons que la 

forêt est mise à contribution et ce jusqu’au retour éventuel d’une herbe suffisante 

sur les aires de parcours » (Diyari, 2003, p. 66) 
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Planche de photographies N° 1 : La surexploitation des ressources ligneuses pour la 

satisfaction de la demande en énergie traditionnelle constitue une forte menace pour les 

ressources forestières qui connaissent déjà un taux annuel d’accroissement faible. Ainsi la 

couverture végétale de nombreuses zones est chaque année transformée en bois et charbon 

de bois, laissant des terrains nus exposés à toute forme d’érosion. 

 Photo 1 : La femme pourvoit la maison en 

combustible par prélèvement direct sur la 

végétation environnante, en ramassant le 

bois mort.  

 (Cl, El Bakkari- le 05/10/2016 

dans la commune Ait Blal. 

  

Photo 2 : Au cour de la saison sèche, les 

femmes coupent les branches des arbres 

dont les feuilles et les brindilles servent de 

source alimentaire complémentaire pour 

le bétail  

 

(Cl, El Bakkari -   le 12/01/2015 a douar 

Tissninass (commune Tifni) 

 

 

 

Photo 5 : défrichement d’une partie de la 

forêt de genévrier à douar Achaouikh 

(commune Ait Blal (Cl, El Bakkari -   le 

03/12/2015 à) 
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III. Conclusion  

L’homme d’Oueltana amont a exercé des pratiques culturales inadaptées sur 

les versants ce qui a conduit à la modification de l’état de surface. Il a modifié 

profondément le comportement hydrologique des sols. De ce fait, il a aggravé et 

accéléré le déclenchement de l’érosion à cause de défrichement qu’il a opéré sur 

les forêts, le surpâturage, les pratiques culturales de labour. 

Dans notre zone d’étude, le défrichement des forêts pour l’installation des 

cultures a envahi sur une période de 16 ans, presque 4856,74 ha de forêt et de 

matorral. Sur les parcelles cultivées, le sol est périodiquement mis à nu et fragilisé 

par les labours et les sarclages successifs. Ces terres cultivées sont sujettes à des 

réseaux d’incisions en rigoles qui peuvent causer des pertes en terre 

impressionnantes sous certaines conditions. Elles ont cependant des 

comportements différents vis-à-vis des processus d’érosion linéaires en fonction 

des cultures pratiquées. Le caractère saisonnier des cultures annuelles fait que les 

risques d’érosion restent très élevés sur la majorité des sols cultivés de cette façon. 

Les cultures semées à l’automne (céréales, légumineuses) ne commencent à 

couvrir le sol qu’à partir du mois de janvier, plus tard quand la sécheresse persiste 

jusqu’au mois de novembre ou décembre, ce qui engendre un retard du 

recouvrement des sols. Les terrains de culture restent donc nus pendant une bonne 

partie de l’année et sont directement exposés aux agents dégradants (Tribak A., 

2004).  

Ainsi, la cartographie de l’occupation du sol entre 1984 et 2016 dans le 

territoire d’Oueltana amont révélé quelques modifications de l’espace naturel 

avec : 

 La surface du couvert arborée naturelle diminue (-8,15 %) 

 La dynamique surfacique des formations matorrals connait un recul très 

significatif par rapport à celle de formations forestières (-21,74 %) 

 Un accroissement léger des zones de culture annuelle (+ 1,93 %) 

 une réduction des zones de forêts et reboisement (-8,15 %) 

 une réduction de la superficie des terrains incultes (- 14,03%) 

Par l’investigation des facteurs responsables de ce déséquilibre du système 

biophysique, nous avons relevé que les facteurs anthropiques et les facteurs hydro 

climatiques ouvrent conjointement pour enclencher, soutenir et amplifier le 

processus de déséquilibre du sous-système biophysique d’Oueltana amont. 
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L’imagerie satellitaire et l’analyse de la variabilité spatio-

temporelle de la neige dans la forêt de Bekrit : Etude élaborée à la 

lumière du nouveau climat Marocain 
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Résumé : 

La neige a beaucoup diminué dans les montagnes Marocaines pendant les années 80 – 90, 

notamment avec l’installation de la grande sécheresse, mais, depuis l’année 2006, les 

climatologues ont remarqué le retour subite et imprévisible de la neige et ce dans le cadre d’un 

nouveau climat. Il est clair que ce sujet est marqué par une sorte d’ambiguïté, ce qui nous a poussé 

à poser plusieurs questions problématiques : les sécheresses sont-elles dépassées au Maroc ? ou 

bien c’est juste l’évolution du réchauffement climatique planétaire qui a donné naissance à un 

climat plus neigeux que d’habitude. Et si c’était le cas, quels effets pourraient avoir ces 

changements sur la biomasse forestière dans le territoire étudié ? Le présent travail a pour objectif, 

d’analyser et cartographier la variabilité spatio-temporelle de la neige dans la forêt de Bekrit à 

partir de données spatiales, tout en cherchant les liens entre cette variabilité et l’évolution de la 

biomasse forestière. 

Les mots clés : Imagerie satellitaire; Variabilité; Neige; Forêt de Bekrit; Nouveau climat. 

 ملخص:
، لكن منذ سنة وذلك مع بداية اجلفاف الكبري 90-80تناقصت الثلوج بشكل كبري يف اجلبال املغربية خالل سنوات 

، الحظ علماء املناخ العودة املفاجئة وغري املتوقعة للثلوج وهذا يف إطار مناخ جديد. من الواضح أن هذا املوضوع يتميز بنوع 2006
؟ أم أن تطور االحتباس احلراري هو الذي خلق ابملغربمن الغموض، وهذا ما دفعنا إىل طرح عدة أسئلة: هل انتهت فرتات اجلفاف 

ُمثلجا أكثر من املعتاد. وإذا كان األمر كذلك، ما أتثريات ذلك على الرقعة الغابوية يف منطقة الدراسة؟ يهدف هذا العمل إىل  مناخا
 حتليل ورسم خرائط للتغايرية الزمكانية للثلوج يف غابة بقريت، مع البحث عن الروابط بني هذا التباين وتطور الرقعة الغابوية.

 التغايرية؛ الثلوج؛ غابة بقريت؛ املناخ اجلديد.  ر األقمار االصطناعية،صو فاتيح: املالكلمات 

mailto:Fattah.hind@gmail.com
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I. INTRODUCTION   

La photographie aérienne est un domaine très vaste et varié. Elle a débuté au 

19ème siècle grâce aux inventeurs de l’âge industriel. En utilisant des ballons 

captifs et des cerfs-volants ainsi que d’autres techniques relativement primitives 

par rapport à nos jours; il a été donc possible de prendre des clichés de plusieurs 

régions européennes. Grâce au développement de la science au 20ème siècle et 

pour des raisons purement militaires et politiques, l’Homme a utilisé les avions 

pour photographier à distance et sans aucun contact, la surface de la terre, 

notamment pendant la 1ère et la 2ème guerre mondiale. Une utilisation qui a permis 

le fournissement d’informations pour bien observer et suivre les déplacements des 

ennemis (Sumpf. A, 2016, consulté en ligne le 06 Mars 2021). Les photos 

acquissent par les avions avaient à l’époque leur bienfaits, malgré les lacunes liées 

à leur utilisation.  

Cette situation a poussé les scientifiques à développer une nouvelle 

technique soi-disant plus sophistiquée c’est celle des images satellitaires 

acquissent par des instruments performants embarqués à bord de satellites 

artificiels. Actuellement, les données spatiales sont exploitées dans plusieurs 

domaines (Météorologie, Cartographie, Foresterie, Agriculture…). Elles 

permettent d’observer en temps réel ou quasi réel tous les changements qui se 

produisent dans l’atmosphère et à la surface de la terre (Forêts, lacs, cours d’eau, 

zones agricoles ou urbaines…). Dans le domaine de la climatologie, plusieurs 

éléments atmosphériques ont été alors observés à distance (Gains énergétiques, 

températures, précipitations, neige, humidité…). Les surfaces enneigées par 

exemple étaient l’objet de plusieurs études (Fattah. H et Karrouk. M-S, 2016, 

p125). Les variations enregistrées au niveau de la superficie de ces derniers 

constituent selon les scientifiques (Rabatel. A et al, 2017, p5) un excellent 

indicateur de la variabilité et des changements climatiques à l’échelle globale, 

régional et même local. 

Depuis une dizaine d’années, cette thématique a occupé une place 

considérable dans les discussions scientifiques Internationales. Au Maroc, ce 

champ de connaissance reste très peu abordé par rapport à d’autres pays. En 

s’inspirant donc, de quelques travaux nationaux et internationaux, et en utilisant 

des données enregistrées au niveau national, il a été donc possible d’étudier cette 

problématique d’évolution du couvert nival liée à l’installation du nouveau climat. 
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Historiquement parlant, la neige a beaucoup diminué dans les montagnes 

Marocaines pendant les années 80 – 90, notamment avec l’installation de la 

grande sécheresse, mais, depuis 2006, l’atmosphère globale à atteint une sorte de 

saturation et c’est à partir de là, que les climatologues ont remarqué le retour 

subite et imprévisible de la neige et ce dans le cadre d’un nouveau climat. Il est 

clair que ce sujet est marqué par une sorte d’ambiguïté, ce qui nous a poussé à 

poser plusieurs questions problématiques: les sécheresses sont-elles dépassées au 

Maroc ? ou bien c’est juste l’évolution du réchauffement climatique planétaire 

qui a donné naissance à un climat plus neigeux que d’habitude. Et si c’était le 

cas, quels effets pourraient avoir ces changements sur la biomasse forestière 

dans le territoire étudié ? Le présent travail a pour objectif, d’analyser et 

cartographier la variabilité spatio-temporelle de la neige dans la forêt de Bekrit, 

tout en cherchant les liens entre cette variabilité et l’évolution de la biomasse 

forestière.  

II. Données & Méthodes 

Cette étude fait partie des travaux avancés élaborés dans le cadre de la 

télédétection spatiale. Pour atteindre les objectifs déclarés antérieurement, nous 

avons exploité une base de données riche et variée, composée de:  

 Trois cartes topographiques à l’échelle 1/50000 couvrant la zone 

d’étude (Timahdit, Al Hammam et Itzar). 

 Deux MNT1 (Lat. 32°N, Long 006°W / Lat. 33°N, Long 006°W) acquissent par 

le capteur SRTM2 de Landsat 7 et mettant en lumière la zone de 

travail. 

 Une dizaine d’images multi dates télédétectées à partir du 

programme Landsat (Satellites 4-5 TM3, 7 ETM+4 et 8 OLI/TIRS5). 

 Mesures de hauteur de neige fournies par la Direction Générale de la 

Météorologie pour la station d’Ifrane entre 1960 et 2006. 

 Mesures de précipitations et de températures maximales et 

                                                           
1 MNT: Modèle numérique de terrain. 
2 Les données SRTM sont fournis par deux agences américaines : NASA (National Aeronautics 

and space administration) & NGA (National Géospatial Intelligence Agency). 
3 Thematic Mapper. 
4 Enhanced Thematic Mapper Plus. 
5 Operational Land Image (OLI) & Thermal Infrared Sensor (TIRS). 
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minimales fournies par la NASA pour les stations de Senoual, 

Assaka n’Ouam, Aït Oufella et Itzar pendant la période 1981-2018. 

L’utilisation des cartes topographiques était bénéfique pour mieux délimiter 

le site étudié. En parallèle, l’exploitation des MNT, par des analyses de surface a 

permis dans un premier temps de représenter topographiquement la zone étudiée 

et de générer les cartes d’altitudes, de pentes et du réseau hydrographique. Par la 

suite, il a été nécessaire d’utiliser des images satellites à une moyenne résolution 

afin d’extraire les résultats appropriés aux thématiques étudiées. A ce propos, on 

s’est trouver dans l’obligation de calculer deux sortes d’indices pour une période 

allant de 1985 à 2017: 

 Indice de neige par différence normalisé (NDSI1) qui nous a permis 

d’identifier la présence de la neige dans la zone d’étude, de la 

différencier des nuages et de suivre sa variabilité spatio-temporelle 

pendant la saison hivernale et ce pour les dates suivantes : 25 Jan 

1985, 22 Jan 1992, 27 Jan 2000 et 28 Déc 2017. Cet indice 

représente selon Riggs. G et al (1994), l’un des indices 

hydrographiques les plus utilisés en télédétection. Il mesure la 

différence entre deux bandes spectrales du capteur TM de Landsat: 

la bande 2 dans le visible (vert) et la bande 5 dans l’infrarouge à 

ondes courtes. L’NDSI se calcule comme suit: 

𝑁𝐷𝑆𝐼 =
𝑇𝑀(𝐵𝑎𝑛𝑑2) − 𝑇𝑀(𝐵𝑎𝑛𝑑5)

𝑇𝑀(𝐵𝑎𝑛𝑑2) + 𝑇𝑀(𝐵𝑎𝑛𝑑5)
 

Où:  

Band2: Valeurs de pixel du canal vert 

Band5: Valeurs de pixel du canal infrarouge à ondes courtes 

 Indice de végétation par différence normalisé (NDVI2) qui nous a 

permis de détecter les changements spatio-temporels relatifs à la 

biomasse forestière pendant la saison printanière. Les dates retenues 

pour ce travail sont les suivantes : le 08 Avril 1985, le 27 Avril 1992, 

le 31 Mars 2000 et le 07 Avril 2017. Selon les scientifiques, cet 

                                                           
1 Normalised Difference Snow Index. 
2 Normalised Difference Vegetation Index. 
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indice est basé sur des opérations arithmétiques simples. Il mesure la 

différence entre deux bandes spectrales : la bande rouge du visible et 

la bande proche infrarouge. Il a été utilisé pour la 1ère fois par Rouse 

et ses Collaborateurs en 1974, puis par Tucker en 1979. D’après ces 

scientifiques l’NDVI se calcule comme suit (Brun. J, 2004, pp 11-

12; Ben Romdhane. S, et Ben Boubaker. H, 2009, p 67): 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑃𝐼𝑅 − 𝑅

𝑃𝐼𝑅 + 𝑅
 

Où:  

R: Valeurs de pixel du canal rouge 

PIR: Valeurs de pixel du canal proche infrarouge 

La reclassification des valeurs obtenues au niveau de ces deux indices, a été 

bénéfique pour la génération des cartes d’NDSI et d’NDVI. 

III. Site d’étude : Forêt de Bekrit 

La forêt de Bekrit, se situe entre les méridiens 5°16’00’’ et 5°5’00’’ de 

longitude Ouest et entre les parallèles 32°57’00’’ et 33°5’00’’ de latitude Nord. 

Elle appartient géographiquement à la région de « Bekrit » qui se localise dans le 

Moyen Atlas central.  

Le site étudié couvre une superficie de l’ordre de 10.345,08 ha et se divise 

en 93 parcelles dont la superficie reste hétérogène (SOGREAH TTOBA, 2007, 

p3). La forêt de Bekrit, est limitée au Nord par la forêt de Sidi M’ghild, au Nord-

Est par la forêt d’Aghbalou Laarbi et à l’Ouest par la forêt de Senoual. 
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                                     Figure 1 : Carte altimétrique de la forêt de Bekrit 

Sur le plan 

altitudinal, les valeurs 

observées sont 

généralement élevées 

dans tout le massif. Les 

altitudes varient en 

moyenne entre 1900 et 

2300 m, et dépassent 

largement 2400 m au 

sommet de Jbel Hayane 

(2409 m). Les cartes 

topographiques1 et les 

analyses de surface 

effectuées à partir de 

modèles numériques de 

terrain prouvent 

clairement ces résultats 

et illustrent davantage une évolution progressive des altitudes du Nord vers le Sud 

et de l’Ouest vers l’Est (Fig. 1). Cette variabilité altimétrique, affecte directement 

la qualification des pentes (fortes ou faibles). Les fortes pentes (> 30%) sont 

observées dans plusieurs localités, notamment à l’Ouest et au Sud-Ouest de la 

zone d’étude. Les faibles pentes (< 12%), quant à elles, dominent au Nord (Al 

Koubbat) et au centre de la forêt (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Timahdit, Al Hammam et Itzar. 
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Figure 2: Carte des pentes de la forêt de Bekrit 

Sur le plan 

bioclimatique, la forêt de 

Bekrit se situe dans deux 

bioclimats différents. En 

se basant sur les 

précipitations (P) et les 

températures maximales 

(M) et minimales (m) des 

stations avoisinantes de 

la zone d’étude, il a été 

possible de calculer le 

coefficient pluviométrique 

d’Emberger (Q2)
1.  

 

 

 

Les résultats obtenus au niveau de ce dernier, montrent sans équivoque que 

les stations de Senoual et d’Assaka N’Ouam se localisent dans un bioclimat 

subhumide à hiver frais, alors que les stations d’Aït Oufella et d’Itzar se situent 

dans un bioclimat semi-aride à hiver froid (Tab. 1).  

Tableau 1: Synthèse bioclimatique de la forêt de Bekrit (Période 1981-2018) 

Station Moyenne des 

Précipitations 

annuelles (mm) 

M(°C) m(°C) Q2 Bioclimat Variante 

thermique 

Senoual 613,5 33,7 0,94 64,43 Subhumide Fraîche 

Assaka 

N’Ouam 

615,1 35,4 2,85 64,63 Subhumide Fraîche 

Aït 

Oufella 

465,6 33,2 -0,28 48,06 Semi-aride Froide 

Itzar 441,7 33,1 -0,28 45,59 Semi-aride Froide 

                                                           
1 Le coefficient pluviométrique d’Emberger se calcule comme suit: 𝑸𝟐 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝑷
𝑴+𝒎

𝟐
(𝑴−𝒎)

. 
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Le site étudié, représente un massif forestier par excellence, il est composé 

de plusieurs espèces forestières, notamment, le cèdre (6761,92 ha), le chêne vert 

(727,53 ha), le Génèvrier thurifère (334,08 ha) et l’Aubépine (98,16 ha) 

(SOGREAH TTOBA, 2007, p6). 

Sur le plan administratif1, la forêt de Bekrit appartient à la région de Fès-

Meknès. Elle est positionnée au Sud de la province d’Ifrane dans les communes 

rurales : Sidi El Mekhfi et Oued Ifrane. 

IV. Résultats 

1. Analyse de la variabilité spatio-temporelle de la neige 

L’analyse de la variabilité spatio-temporelle de la neige dans la forêt de 

Bekrit a été établie en se basant sur le calcul de l’NDSI. Les résultats obtenus au 

niveau des dates étudiées sont les suivants : 

 NDSI du 25 Janvier 1985 

Pour mieux décrire la situation neigeuse dans la forêt de Bekrit pendant la 

date du 25 Janvier 1985, une reclassification pertinente des valeurs télédétectées à 

partir du programme Landsat a été alors indispensable. Elle a permis de distinguer 

quatre classes différentes de neige (Couvert neigeux dense, moyennement dense, 

faiblement dense et des terres sans couvert neigeux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Selon le nouveau découpage territorial du royaume (2015). 



Utilisation des SIG et de la télédétection dans l’étude des milieux naturels au Maroc 

 

  

434 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

Figure 3 : Indice de neige de la forêt de Bekrit (25 Janvier 1985) 

Le couvert 

neigeux dense a occupé 

39,1% de la superficie 

totale de la forêt, on l’a 

observé, notamment 

dans les parcelles nues 

situées à l’Est, au Sud-

Est, à l’Ouest et au 

Nord d’Al Koubbat, 

mais cette situation 

n’est pas aussi générale 

dans toute la forêt, tout 

au contraire, il y a un 

grand nombre de 

localités qui ont reçu 

des cumuls de neige 

moins importants, en 

particulier au Nord, au Sud-Ouest et au centre de la forêt. Ces régions ont été 

marqué par un couvert neigeux moyennement (28,5%) à faiblement (27,5%) 

dense. Les terres sans hauteurs de neige, quant à elles, étaient très limitées 

spatialement, et n’ont pas dépassé 4,9% de la superficie totale de la forêt (Tab. 2 

& Fig. 3). Afin de s’assurer que ces résultats sont corrects, nous avons observé de 

près les mesures de hauteur de neige fournies pour la station d’Ifrane1 pendant les 

années 80 et nous avons essayé de les comparées avec les années 70. En 1985, la 

hauteur de neige n’a pas dépassé 70 cm, alors qu’en 1974, les cumuls neigeux 

étaient supérieurs à la normale, avec 270 cm, ce qui reflète une sorte de 

diminution entre ces deux dates. 

 NDSI du 22 Janvier 1992 

L’indice de neige établit pour le 22 Janvier 1992 a révélé des modifications 

significatives relativement à la date du 25 Janvier 1985. Malheureusement, la 

neige a connu une baisse notable. La régression a touché, notamment les classes 

                                                           
La station météorologique la plus proche de la zone d’étude dont les mesures sont disponibles. 1 
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denses et moyennement denses, qui ont cédé la place au développement des autres 

classes. Le tableau n°2, démontre que l’étendue de ces deux classes a diminué 

respectivement de 22,5% et 1,6% entre les deux dates. Elles étaient même limitées 

au centre du site étudié. En revanche, les surfaces faiblement neigeuses ont 

augmenté de 2,8% par rapport à la date précédente et l’augmentation la plus 

importante a été constatée au niveau des surfaces absentes de neige (+21,3%) qui 

se sont élargies au Nord, à l’Est et au Sud-Est de la forêt (Fig. 4). 

Ces résultats, concordent parfaitement avec les mesures fournies par la 

DGM1 pour la station d’Ifrane qui a enregistré en hiver 1992 une hauteur de neige 

de l’ordre de 50 cm et qui reste tout de même inférieure à celle enregistré en 1985 

(70 cm). 

Tableau 2: Surfaces occupées par les différentes classes de neige en % dans la 

forêt de Bekrit 

Date étudiée Couvert 

neigeux dense 

Couvert neigeux 

moyennement dense 

Couvert neigeux 

faiblement dense 

Absence de 

neige 

25 Jan 1985 39,1 28,5 27,5 4,9 

22 Jan 1992 16,6 26,9 30,3 26,2 

27 Jan 2000 13,7 27,3 33,5 25,5 

28 Déc 2017 19,3 38,7 28,6 13,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Direction Générale de la Météorologie du Maroc. 



Utilisation des SIG et de la télédétection dans l’étude des milieux naturels au Maroc 

 

  

436 

 برلين –لمانيا أإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / 

Figure 4: Indice de neige de la forêt de Bekrit (22 Janvier 1992) 

 

 NDSI du 27 

Janvier 2000 

Les conditions 

atmosphériques observées au 

niveau des années 2000, n’ont 

pas été aussi différentes aux 

années 1990. La hauteur de 

neige pour la station d’Ifrane 

par exemple était inférieure (83 

cm) à la moyenne de la période 

1960-2006 (104,4 cm). 

 

Figure 5: Indice de neige de la forêt de Bekrit (27 Janvier 2000) 

Pendant le 27 

janvier 2000, le couvert 

neigeux dense a continué 

sa baisse record, il a 

atteint 13,7% de la 

superficie totale de la 

forêt et s’est localisé sous 

forme de tâches au centre 

et au Sud du territoire 

étudié. Les classes 

moyennement (27,3%) à 

faiblement (33,5%) dense 

ont enregistré une hausse 

plus au moins légère par 

rapport à la date du 22 

Janvier 1992. Alors que 

les terres sans cumuls de neige ont enregistré une sorte de stabilité, qui tende vers 
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une légère diminution et qui représentent 25,5% de la superficie totale de la forêt, 

on les a observés, notamment au Nord-Ouest, à l’Ouest et au Sud-Ouest de la forêt 

(Tab. 2 & Fig. 5). 

 NDSI du 28 Décembre 2017 

L’élaboration de l’indice de neige pour le 28 Décembre 2017 a permis de 

détecter une sorte d’amélioration du couvert neigeux. Apparemment, la chute 

remarquable des températures hivernales semble avoir des bienfaits considérables 

sur la hausse de la hauteur de neige en 2017. Le couvert neigeux dense s’est 

amélioré sans doute (19,3%) par rapport à la date précédente (13,7%). La classe 

moyennement dense a enregistré des valeurs jamais constatées pendant la période 

étudiée (38,7% de la superficie totale de la forêt). Ces deux classes de neige 

étaient très attachées l’une à l’autre, notamment au Nord et au Nord-Ouest de la 

zone d’étude (Tab. 2 & Fig. 6). 

Figure 6 : Indice de neige de la forêt de Bekrit (28 Décembre 2017) 
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En revanche, la classe faiblement dense a beaucoup reculé par rapport à la 

date précédente, elle ne représentait que 28,6% de la superficie totale de la forêt. 

Même remarque reste à signaler pour les terres sans cumuls de neige (13,5%), 

mais qui restent beaucoup plus importantes par rapport à la date du 25 Janvier 

1985 (Tab. 2 & Fig. 6). 

2. Analyse de l’évolution spatio-temporelle de la biomasse forestière 

Le calcul de l’NDVI, a permis un meilleur suivi spatial et temporel de la 

biomasse forestière dans la forêt de Bekrit. Les résultats obtenus varient d’une 

date à l’autre : 

 NDVI du 08 Avril 1985 

L’élaboration de l’NDVI pour le 08 Avril 1985 a permis de détecter des 

valeurs relativement faibles pour un grand nombre de localités, notamment celles 

localisées au Sud et au Sud-Est de la zone d’étude. Pour une meilleure 

délimitation spatiale, une reclassification des valeurs obtenues était alors 

indispensable. Elle a servi de base pour distinguer quatre principales classes de 

végétation : biomasse dense, moyennement dense, faiblement dense et sols nus. 

Les peuplements de faible et moyenne densité ont occupé respectivement la 

1ère (38,2%) et la 2ème (28,8%) place dans la forêt de Bekrit. Ils étaient tellement 

cohérents et unis au Nord de sorte qu’on n’a pas pu les différencier spatialement. 

En général, la densité végétale évolue régressivement du Nord vers le Sud et de 

l’Ouest vers l’Est (Tab. 3 & Fig. 7). 
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Figure 7 : Indice de végétation de la forêt de Bekrit (08 Avril 1985) 

Les peuplements 

denses, quant à eux, ont 

été observés notamment 

au Nord-Ouest de la 

forêt, à Jbel Essa et ses 

alentours, à Aït Badi, au 

Nord-Est de Jbel 

Tadghaline, au Nord-

Ouest de Jbel Sa et au 

Sud d’Aït Rahho. 

L’observation attentive 

des résultats obtenus 

nous permet de dire que 

cette classe reste limitée 

à des zones bien 

spécifiques, elle ne 

représente que 10,2% de 

la superficie totale de la forêt (Tab. 3 & Fig. 7).  

Les sols nus sans végétation, ont représenté 22,8% de la surface étudiée, 

occupant ainsi le 3ème rang par rapport aux autres classes. On les a remarqués au 

Sud d’Assaka-n-Ouam (Parcelle 38), à Jbel Tadghaline, au Sud d’Aari-n-Essa et 

au Nord-Est d’Aït Ali (Tab. 3 & Fig. 7). Cette situation peut être expliqué par la 

sécheresse aigüe généralisée sur tous le Maroc pendant les années 80, où les 

cumuls pluviométriques et neigeux étaient alors insatisfaisants par rapport aux 

années 70. 

 NDVI du 27 Avril 1992 

L’indice de végétation établit pour le 27 Avril 1992 a enregistré des valeurs 

très faibles par rapport à la date précédente, ce qui reflète une faible activité 

photosynthétique pendant cette date. Malheureusement, la biomasse dense a cessé 

d’évoluer, elle a même enregistré une diminution frappante par rapport à la date 

du 08 Avril 1985. Cette classe était la moins dominante dans toute la forêt (6,1%), 

sauf pour quelques localités très limitées au Nord-Ouest d’Aït Badi et à l’Est de la 
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zone d’étude (Tab. 3 & Fig. 8). La chute considérable des précipitations 

neigeuses pendant les années 1990 pourrait expliquer en partie cette diminution 

phénoménale de la végétation dense. 

Figure 8: Indice de végétation de la forêt de Bekrit (27 Avril 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie totale de la biomasse moyennement dense n’a pas changé par 

rapport à la date précédente (28,8%), mais elle s’est glissée vers le Nord laissant 

ainsi développer les peuplements de faible densité, notamment au centre, à l’Est et 

au Sud-Ouest de la forêt (42,4%). La classe des sols nus, quant à elle, a ravagé 

certaines localités au centre, au Sud et au Sud-Est, mais en termes de grandeur, 

elle n’a pas trop changé, puisqu’elle a occupé une surface semblable à la date 

précédente (22,7% de la superficie totale de la forêt) (Tab. 3 & Fig. 8). 
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Tableau 3: Surfaces occupées par les différentes classes de végétation en % 

dans la forêt de Bekrit 

Date étudiée Biomasse 

dense 

Biomasse 

moyennement dense 

Biomasse 

faiblement dense 

Sols nus 

08 Avril 1985 10,2 28,8 38,2 22,8 

27 Avril 1992 6,1 28,8 42,4 22,7 

31 Mars 2000 11,1 29,6 35,7 23,7 

07 Avril 2017 20,8 45,1 34,0 0,1 
 

 NDVI du 31 Mars 2000 

L’NDVI du 31 Mars 2000 a enregistré une évolution notable par rapport à 

celui du 27 Avril 1992. De la première observation de la reclassification des 

valeurs obtenues, nous pouvons dire que les peuplements denses ont repris un peu 

de leur vitalité, notamment au Nord-Ouest, au Nord-Est et à Jbel Essa et ses 

alentours. La surface occupée par cette classe s’est améliorée sans doute de 5% 

pour atteindre au total 11,1%, alors qu’elle n’a pas dépassé 6,1% pendant la 

période antérieure (Tab. 3 & Fig. 9). 

Figure 9: Indice de végétation de la forêt de Bekrit (31 Mars 2000) 
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Les peuplements aux conditions végétales moyennement bonnes ont dominé 

dans quelques localités au centre de la forêt avec 29,6%; ils étaient mêmes 

entourés par une végétation beaucoup moins dense couvrant 35,7% de la 

superficie totale de la zone d’étude. 

Les sols nus, n’ont pas enregistré de modifications considérables, en fait, 

une très légère hausse reste à signaler à l’Est de la forêt par rapport à la date du 27 

Avril 1992 (Tab. 3 & Fig. 9). 

En l’an 2000, la biomasse forestière semble progressée doucement, car les 

cumuls neigeux ont également augmenté avec lenteur (83 cm seulement). Ils n’ont 

même pas dépassé la moyenne relevée pour la période 1960-2006 (104,4 cm). En 

général, les années 2000 étaient relativement sèches ce qui explique en partie cette 

modeste progression du couvert végétal. A savoir que l’augmentation des 

températures minimales et maximales pendant cette période – liée principalement 

au réchauffement climatique planétaire – ne faisait qu’aggraver la situation. 

 NDVI du 07 Avril 2017 

La génération de la carte d’NDVI pour le 07 Avril 2017 a permis de détecter 

des résultats tout à fait différents relativement aux dates précédentes. La biomasse 

dense n’a pas cessé de gagner du terrain, tout au contraire, elle a enregistré une 

augmentation jamais constatée pendant ces quarante dernières années (Fig. 10).  
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Figure 10 : Indice de végétation de la forêt de Bekrit (07 Avril 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La végétation semble reprendre sa vitalité et sa vigueur dans plusieurs 

localités de la forêt, notamment au Nord, à l’Ouest, au Sud-Ouest et dans certaines 

parcelles au milieu du territoire étudié. La surface occupée par cette classe a 

atteint une valeur record de 20,8% alors qu’elle n’a pas dépassé 11,1% pendant la 

date précédente (Tab. 3). 

En revanche, la classe des sols nus a enregistré un recul surprenant et 

imprévisible, elle est passé de 23,7% en 2000 à 0,1% en 2017. La figure n°10 

reflète cette diminution et illustre davantage une absence quasi-totale des terres 

sans végétations, qui ont complétement disparu au profit de d’autres classes, 

comme celles des peuplements moyennement denses dominant en particulier au 

Nord, au centre et au Sud-Ouest de la zone d’étude, couvrant ainsi 45,1% de la 

superficie totale de forêt et celles des peuplements faiblement denses qui se sont 
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répartis, à l’Est (Jbel Tadghaline), au Sud (A’ari-n-Essa) et au Sud-Est (Tighardine 

Tizouggaghine) (Tab. 3 & Fig. 10). 

Le nouveau climat Marocain1, semble avoir des effets positifs ces dernières 

années sur l’étendue du couvert végétal à l’échelle locale, régionale et nationale. 

Grâce à ce nouveau constat, les différents paramètres climatiques (Pluie, neige…) 

ont été positivement modifiés. La forêt de Bekrit en a profité pleinement, ce qui 

explique la progression massive de la végétation, notamment en 2017. 

V. CONCLUSION  

Les principaux résultats obtenus à travers l’analyse spatiale, confirment sans 

équivoque, la forte variabilité spatio-temporelle de la neige dans la forêt de Bekrit 

et démontrent davantage, que depuis les années 1980, la hauteur de neige a 

beaucoup reculé relativement aux années 1960 et 1970. Malheureusement, cette 

baisse considérable des différents paramètres de l’enneigement n’a pas stoppé, 

tout au contraire, elle a duré dans le temps et dans l’espace. La meilleure preuve 

de ce constat, ce sont les années 1990 et 2000 qui ont enregistré également de 

faibles cumuls neigeux. Cette situation a affecté directement le couvert végétal, 

qui a connu de sa part une diminution remarquable pendant ces années. 

A partir de la 2ème décade du 21ème siècle, la neige, semble de retour dans la 

zone d’étude, ce qui avait un impact direct sur la biomasse végétale qui est devenu 

beaucoup plus dense dans certaines localités. 

L’ancien climat – caractérisé par les sécheresses aigües et les températures 

hivernales élevées – a cédé la place au développement d’un nouveau climat plus 

froid certes, mais plus neigeux et pluvieux que d’habitude. 
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Application de l’outil SIG à la quantification des pertes en sols 

dans un petit bassin versant: cas du bassin de l'Oued El Kell 

(Moyen Beht)  

افية في قياس انجراف التربةتطبيق  وض نهري صغير: حالة بح نظم املعلومات الجغر

 الكل )وسط بهت(حوض وادي 

Fatima DAOUDI 1, Chaymae LAABAR 2, Ali TAOUS 3 

1USMBA, FLSH Sais Fès - Eq. Rech : MNADSS (Maroc), daoudifatima03@gmail.com 

2USMBA, FLSH Sais Fès -Eq. Rech : MNADSS (Maroc), laabarchaimae@gmail.com 

3USMBA, FLSH Sais Fès - Eq. Rech : MNADSS (Maroc), ali.taous@usmba.ac.ma 

 

Résumé : 
L’Oued El Kell est un petit affluent de rive gauche de l’Oued Beht. Son bassin s’étale sur 

une superficie de 533,25 km² et a un périmètre de 177 km. En raison de sa situation géographique 

sur les bordures de la Meseta centrale au Sud-Est, le Causse moyen- atlasique au Sud-Ouest et le 

plateau de Saïs de Meknès au Nord, ce petit bassin versant présente une diversité de formes et se 

caractérise par une morphodynamique différenciée au niveau des versants et du lit actuel du cours 

d’eau. 

Le présent travail, vise la quantification et la modélisation des pertes en sols par érosion hydrique 

en nappe dans le bassin de l’Oued El Kell. L’étude repose sur l’exploitation des données des 

systèmes d’information géographique (SIG) qui permettent de capitaliser et de structurer les 

informations cartographiques de base, et d’intégrer les différentes caractéristiques du bassin 

versant. 

Les mots clés : Oued El Kell ; Erosion hydrique ; SIG ; Perte en sols ; Maroc. 

 ملخص: 
قياس اجنراف الرتبة ابحلوض النهري واد الكل، وهو حوض فرعي صغري ينتمي اىل حوض هبت. وتكمن  الدراسة اىل هتدف

ولتحقيـق هـذا  أمهية هذه الدراسة يف االستفادة من التقنيات احلديثة يف تكميم التعرية املائية وتقييم توزيعها اجملايل ابحلوض املدروس.
( ضمن نظــم RUSLEاهلدف ركـزت دراسـتنا علــى إدماج مؤشرات املعادلة العاملية املعدلة لفقدان الرتبة لفشمري و يت )

 املعلومــات اجلغرافــية هبدف تكميم التعرية والنمذجة اجملالية.
ة طبقًا لقيمة معامل التعرية احملتملة إىل أربع وقد خلصت الدراسة فيما يتعلق ابلتعرية املائية إىل تصنيف مستوايت التعري

من املساحة اإلمجالية للحوض النهري وتظهر بوضوح يف وسط احلوض وتشمل  ٪84.5فئات، تشكل التعرية العيفة أكثر من 
تشهد حالة  فقط من املساحة العامة للحوض ٪6ابألساس األراضي الزراعية اليت مت تطويرها على االحندارات الضعيفة، يف حني أن 

 التعرية القوية اىل جد املرتفعة.
  ؛ فقدان الرتبة؛ املغرب.نظم املعلومات اجلغرافيةوادي الكل؛ التعرية املائية؛ فاتيح: املالكلمات 

mailto:ali.taous@usmba.ac.ma
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I. INTRODUCTION   

Le fonctionnement des bassins versants est contrôlé par les processus 

d’hydrodynamiques des versants et du cours d’eau. Notre étude est consacrée à la 

caractérisation du fonctionnement morphodynamique du bassin versant de l’Oued 

El Kell (affluent du Moyen Beht). Il s’agit d’un sous bassin qui appartient, de 

point de vue géographique et géologique, au Sillon sud rifain occidental (Fig.1). 

Dans notre étude, nous nous sommes orientés vers l’utilisation des outils SIG et 

Télédétection grâce aux possibilités de la cartographie et du calcul rapide qu’ils 

offrent et pour obtenir un résultat homogène à l’échelle du bassin versant. 

Figure 1: Contexte géographique et situation du bassin versant de 

l’Oued El Kell 

 

1. Méthodologie 

L’approche adoptée vise dans un premier temps la détermination et la 

caractérisation des facteurs contrôlant la morphodynamique des versants de 

l’Oued El Kell et à les spatialiser en utilisant les outils SIG et télédétection. 
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L'application a nécessité d'abord l’exploitation des données satellitaires, 

topographiques, géologiques et climatiques, après les avoir intégrées et analysées 

dans une plate-forme des systèmes d’information géographiques, ce qui a permis 

d’élaborer un ensemble de cartes thématiques présentant les phénomènes étudiés, 

en particulier le contexte physique du bassin et l’érosion hydrique. 

Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé un modèle numérique du terrain 

(MNT), de type ASTER avec une résolution de 30*30m (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer). Le MNT nous a permis de 

délimiter le bassin versant d’étude et d’extraire automatiquement les 

caractéristiques physiques de la zone d’étude. D’autre part, ce modèle est 

directement compatible avec ArcMap ESRI et d’autres applicatifs SIG que nous 

avons exploitées dans cette étude.  

En plus d’un modèle numérique de terrain (MNT), nous disposons aussi des 

cartes topographiques 1/50.000 de la zone d’étude (feuilles de Souq Larbaa- Wad 

Beht, Meknès, Agouray et Bou Chber), d’une image satellitaire Landsat 8, prise le 

24 février 2019 (Path 201, Frame 37).   

Les logiciels ArcGIS, Global Mapper, SasPlanet, ENVI et Google Earth ont 

été utilisés pour la réalisation de la cartographie. 

II. Présentation du bassin versant de l’Oued El Kell 

1. Le contexte géographique du bassin de l’Oued El Kell 

Le bassin versant de l’Oued El Kell se situe au NW du Maroc (Fig.1), entre 

les latitudes 33°25’ et 33°55’ Nord et les longitudes 5°35’ et 5°57’ Ouest. Ledit 

bassin s’étend sur une superficie de 533,25 km² et présente un périmètre de 177 

km. Ses artères hydrographiques prennent naissance dans la Meseta centrale et le 

Causse moyen atlasique ; mais la plus grande partie du bassin est située dans le 

plateau de Meknès, le reste est partagé entre la partie occidentale du Causse 

moyen atlasique, la région nord orientale du plateau central et la région du bassin 

de Khemisset. 

2. Le contexte géologique 

Du point de vue géologique, le bassin de l’Oued El Kell appartient au 

domaine atlaso-mesetien du Maroc (A. Piqué, 1994) et se caractérise par des 

contrastes lithologiques, avec des formations variées allant du Paléozoïque 
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jusqu’au Quaternaire (Fig.2). 

2.1 Le socle paléozoïque  

Les terrains les plus anciens du Paléozoïque affleurent dans la partie sud à 

sud-ouest du bassin. Ils ont un âge carbonifère et correspondent à des formations 

volcaniques et volcano-clastiques associées au volcanisme intense que le Maroc a 

connu pendant cette période dans des bassins bordiers du Massif central (bassins 

d’avant-pays) et dont la cause était la déformation hercynienne (M. Ben Abbou, 

1990, 2001 ; A.  N’tarmouchant, 2003). Dans la partie centrale du bassin versant 

affleurent des formations d’âge permien sous forme de deux pointements (Fig.2) 

correspondant à des roches volcaniques de rhyolites et dacites, issues du 

volcanisme tardi-hercynien (M. El Wartiti, 1990). 

2.2 Le Mésozoïque 

Sur le socle paléozoïque repose des formations d’âge mésozoïque et qui 

s’étendent du Trias supérieur jusqu’au Lias. Le Trias supérieur affleure autour du 

socle paléozoïque et à côté de l’exutoire de Oued El Kell (Fig.2). Il commence par 

des formations sédimentaires détritiques rouges d’argilites et siltites, sur 

lesquelles repose une épaisse pile volcanique (basaltes doléritiques) liée à 

l’ouverture du rifting atlasique au début du secondaire (A. Charrière, 1990 ; F. 

Medina, 1996). Le Lias repose sur le Trias et affleure dans la partie sud-est du 

bassin versant de Oued El Kell dans le causse d’Agourai et près de son exutoire 

(Fig. 2). Il correspond à des formations sédimentaires essentiellement carbonatées 

(dolomies et calcaires) de plateforme connues à l’échelle de tous le Moyen Atlas 

(B. Fedan, 1989 ; A. Charrière, 1990). 

2.3 Le Néogène et le Quaternaire 

Les formations du Néogène (Miocène et Pliocène) et du Quaternaire 

occupent la majeure partie du bassin versant de Oued El Kell (Fig.2); elles 

correspondent essentiellement à des dépôts continentaux fluvio-lacustres, 

travertineux et de cônes de déjection (éventails alluviaux) avec une sédimentation 

très variée (conglomérats, grès, silts, marnes, argiles, travertins…). Ces termes 

sont parfois surmontés par des formations récentes de plaine d’inondation 

(alluvions), bien développées surtout à proximité de l’exutoire d’Oued El Kell 

(Fig.2), où on assiste à la rupture de pente et la sédimentation des alluvions.   
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De point de vue tectonique la zone d’étude est structurée par des failles de 

direction NNE-SSW à NE-SW (direction générale de la chaine Moyen atlasique). 

Ces failles sont hercyniennes, mais elles ont été héritées lors de l’orogenèse 

atlasique (A. Charrière, 1990 ; S. Hinaje, 2004). Les directions et les jeux de ces 

failles ont une grande influence sur le réseau hydrographique et l’écoulement des 

eaux souterraines et superficielles (forçage tectonique de l’écoulement des eaux). 

Figure 2: Carte géologique simplifiée du bassin versant de l’Oued El 

Kell 

 

(D’après la Carte géologique du Maroc à 1/1 000 000). 
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3. Caractéristiques topographiques du bassin versant 

Sur le plan géomorphologique, le bassin versant est limité au Nord par les 

rides sud-rifaines, les hauts plateaux du Maroc central et du Causse Moyen 

atlasique (petit Causse d’Agouray) au Sud, le plateau de Meknès à l’Est et à 

l’Ouest par le bassin de Khemisset. 

De point de vue topographique, le bassin versant est caractérisé par une 

variation altitudinale importante, allant de 137 m à l’exutoire à 1347 m avec une 

moyenne de 683m et une altitude médiane de 650m (Fig.3). 

Figure 3: Carte hypsométrique du bassin versant de l’Oued El Kell. 
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4. Les caractéristiques climatiques et hydrologiques 

Du point de vue climatique, le bassin étudié présente un climat de type 

méditerranéen avec deux saisons : une saison humide et froide et une autre sèche 

et chaude. Les précipitations moyennes annuelles sont irrégulières avec une 

moyenne annuelle ne dépassant pas 600 mm sur l’ensemble du bassin.  Les pluies 

sont mal réparties pendant l’année et très irrégulières d’une année à l’autre et d’un 

mois à l’autre. Les orages y sont fréquents et s’expriment par des crues parfois 

violentes. 

En ce qui concerne l’hydrologie, le réseau hydrographique reflète clairement 

les contrastes topographiques et géologiques qui caractérisent le bassin de l’Oued 

El Kell. Ce réseau est dense sur les zones des montagnes et faible sur les plaines. 

L’Oued El Kell est un cours d’eau pérenne issu de la Meseta centrale sous 

l’appellation d’Oued Kherfane d’une longueur de 93 km et une altitude de1276m. 

Il ne prend son appellation d’Oued El Kell qu’à partir de la confluence Oued 

Ifrane Awjdate. Le cours de l’Oued El Kell rejoint l’Oued Beht (affluent du 

Sebou) dans le plateau de Meknès à une altitude de 137 m. 

III. Simulation et estimation des pertes en sol et production de sédiments 

dans le bassin versant Oued El Kell 

Comme pour plusieurs phénomènes, l’érosion hydrique a fait l’objet d’étude 

par la modélisation. L’utilisation des modèles empiriques constitue une ébauche 

essentielle d’étude du phénomène d’érosion, elle nous a permis de mieux cerner 

ce problème à l’échelle du bassin de l’Oued El Kell. 

En effet, une large variété de modèles est disponible pour estimer les pertes 

de sols et le niveau du risque d’érosion. Dans le cas de notre étude, afin d’évaluer 

quantitativement et spatialiser l’érosion hydrique à l’échelle du bassin versant 

Oued El Kell, on a fait appel à l’équation universelle de perte en sol USLE, à 

l’aide de SIG , ce qui a permis  d’élaborer un ensemble de cartes présentant les 

résultats de l’analyse des différents facteurs intervenant dans le phénomène de 

l’érosion ainsi que la carte d’estimation des pertes en sols par l’érosion en nappe 

dans le bassin versant. 

Ce modèle classique se présente sous forme d'une équation qui utilise les 

facteurs d’érosion comme entrées, pour estimer les pertes en sols moyennes 

annuelles résultantes de l'érosion en nappe et en rigole (J-T. Toy et al., 1998). Ce 
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modèle empirique s’exprime selon la formule suivante : 

À = K * R * L * S * C * P 

Où A est la perte moyenne annuelle en sol (t/ha/an) ;K est l’érodibilité des sols; R 

est facteur d'érosivité des pluies (MJ.mm/ha.h.an); LS est facteur topographique 

dépendant de la pente et sa longueur; C: facteur de protection du sol par la 

couverture végétale; P est facteur exprimant la protection du sol par les pratiques 

agricoles. 

1. Évaluation et cartographie des facteurs de l’équation Universelle 

Révisée de Perte en Sol (R.U.S.L.E) 

1.1 Facteur d’érosivité de la pluie R 

Pour estimer le facteur R, nous avons donc utilisé l'équation qui a été 

utilisée par la FAO au Maroc (Hui et al., 2010 in E.M. Sabri et al., 2017). 

L'équation est exprimée comme suit : 

𝑅 = 0,264 ∗ 𝐹1,5 

F est l'indice de Fournier modifié exprimé comme suit : 

𝐹 =  ∑
𝑟𝑖2

𝑝

12

𝑖=1

 

Où ri est la précipitation mensuelle et P est la précipitation annuelle. 

Le facteur R a été calculé séparément pour chaque station (Tab.1) à part puis 

on a interpolé les résultats par la méthode d’interpolation IDW, pour avoir la carte 

du facteur d’érosivité du bassin versant Oued El Kell. Cette méthode permet de 

tracer des secteurs de même agressivité climatique (iso-erodent). 

Tableau 1: Valeur du facteur R moyen pour la période 1999-2015. 

Stations 
Ouljet 

Soltane 
Barrage Kansera Souk el Had El Hajeb 

R 322,49 249,26 287,95 148,01 

(D’après ABHS). 
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L’érosivité de la pluie dans le bassin versant de l’Oued El Kell se caractérise 

par une forte variabilité spatiale. La carte d’érosivité (Fig. 4), synthétisée à partir 

de la spatialisation des stations hydrologiques, montre une augmentation 

horizontale de l’Ouest vers l’Est, indiquant ainsi l’effet de la continentalité sur les 

précipitations. Les valeurs de R varient entre 211 et 291,5 (MJ.mm/ha.h.an) avec 

une moyenne établie à 251,75. Les valeurs de R les plus faibles présentées par la 

classe (211 à 227) sont enregistrées à l’Est, alors que les valeurs les plus fortes 

plus que 275 sont enregistrées à l’aval du bassin par une grande surface et une 

petite surface à l’amont.  

En ce qui concerne la répartition géographique des différentes classes du 

facteur d’érosivité des pluies par rapport à la superficie totale du bassin, la figure 

4 montre que seulement 4,9 % de la surface du bassin versant est soumise à une 

faible érosivité. Tandis que 19,6% du bassin versant étudié est soumise à une 

érosivité élevée de 275 à 291,5. Ainsi, au total, nous pouvons constater que 80,4% 

du territoire du bassin versant est soumis à une agressivité climatique élevée 

correspondante à une classe de R supérieur à 243. Ce résultat permet de déduire 

que le bassin est soumis à un pouvoir érosif important.  
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Figure 4: Carte d'érosivité des pluies du bassin Oued El Kell (Facteur R) 

 

1.2 Facteur d’érodibilité du sol (K) 

Le facteur K dans le bassin versant de l’Oued El Kell varie de 0.02 pour les 

sols isohumiques relativement stables à 0.46 pour les sols fersiallitiques, avec une 

moyenne de 0,334 prouvant la fragilité des sols et leur sensibilité à l’érosion 

(Fig.5). En effet, la répartition du facteur d’érodibilité du sol par rapport à la 

superficie montre que 67,89% présentent une érodibilité faible inférieure à 0,02. 

Plus de 25% de la surface du bassin présente une érodibilité élevée 0,44 à 0,46. Le 

reste de la surface étudiée présente une érodibilité modérée (0,02-0,44), avec 

prédominance de la classe des sols peu évolués (0,36 à 0,39) qui occupe 5,75% de 

l’ensemble du bassin. 
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Figure 5 : Carte d'érodibilité du sol dans le bassin Oued El Kell (Facteur K) 

 

 

1.3 Facteur topographique 

Le facteur topographique (LS) a été calculé à l’échelle du bassin de l’Oued 

El Kell à partir de la conjugaison de l’inclinaison des pentes et de leur longueur 

par modélisation SIG (Fig. 6).  Plusieurs formules permettent l’évaluation de ce 

facteur à partir du MNT, de la carte des classes de pentes et la carte des flux. On a 

calculé ce facteur à l'aide de l'équation suivante (R.P. Stone et D. Hilborn, 2000): 
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𝐿𝑆 =  [0.065 + 0.0456(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒) + 0.0065(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒)2] ∗ (
𝐹𝑙𝑜𝑤. 𝐴𝑐𝑐 ∗ 𝑅é𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

22,1
)

𝑛

 

Où : Pente = inclinaison de la pente (%), n = à partir du tableau suivant : 

Tableau 2: Valeur de n pour le facteur LS. 

Valeur de n 0.5 0.4 0.3 0.2 

Pente % > 5 3 - 5 1 - 3 < 1 

L'intégration de l’équation ci-dessus sur ArcMap, nous a donné la carte du 

facteur LS où la valeur est comprise entre 0 et 74 (Fig.6). 

La distribution du facteur topographique LS montre que plus de 99% de la 

superficie du bassin versant de l'Oued El Kell correspond à une valeur LS 

inférieure à 15, avec prédominance de la classe (10 - 15) qui dépasse 93,5%. Ces 

valeurs sont compatibles avec la faible élévation du bassin versant d’Oued El Kell 

qui se développe principalement dans un contexte de plateau. Les valeurs élevées 

du facteur LS (supérieures à 15), dispersées dans toute la zone, coïncident 

généralement avec des zones à hautes altitudes et pentes élevées ainsi aux lits 

principaux du réseau hydrographique. 
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Figure 6: Carte du facteur topographique (LS) dans le bassin de l’Oued 

El Kell 

 

1.4 Facteur de couverture végétale C 

Pour déterminer la carte du facteur C dans le cas du bassin versant de l'Oued 

El Kell, on a appliqué l’équation de J-M. Van Der Knijff & al. (2000), en utilisant 

l’indice de végétation normalisé NDVI : 
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C = exp[-α*(NDVI/(β-NDVI))] 

Où :α, β : Paramètres déterminants la forme de la courbe de NDVI-C, avec α 

=2 et β = 1. 

A l’aide du logiciel ArcGis 10.3, le facteur (C) généré à partir de l’indice 

NDVI en utilisant l'outil calculatrice raster (Algèbre spatiale) trouvé à l’aide du 

module « Spatial Analysis ». La carte synthétique obtenue (Fig. 7)montre la 

répartition spatiale des valeurs du facteur C allant de 0,05 jusqu’à 1,33 avec une 

valeur moyenne de 0,48.  

Figure 7: Carte du facteur de couverture végétale C du bassin Oued El Kell 

 

 

https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/raster-calculator.htm
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Les résultats obtenus montrent que 82,33% de la superficie du bassin 

présente un taux de couverture végétale faible à moyenne (0,2 ≤ C ≤ 0,65), avec 

prédominance de la classe (0,35- 0,55) qui dépasse 47%.Ces valeurs se localisent 

dans les zones de l'agriculture et l'arboriculture. Alors que les coefficients les plus 

élevés supérieurs à 0,65 correspondent aux sols nus ou en jachère. Ces zones 

vulnérables présentent 15% de la superficie du bassin, tandis que seulement 

2,72% de cette superficie semble être bien protégée, avec C < 0,2. 

1.5 Facteur des pratiques antiérosives (P) 

Les valeurs de P varient généralement de 0 à 1, selon la pratique adoptée et 

selon la pente, dans lequel la valeur 0 représente un très bon milieu de résistance à 

l'érosion d'origine humaine et la valeur 1 montre une absence de pratique anti 

érosive. Les valeurs de P ont été estimées en fonction de la pente (G.J. Shin, 

1999), selon le tableau 3 : 

Tableau 3: Représentation de pratiques antiérosives selon la pente 

Pente (%) Contours 
Cultures en 

bandes 
Terrasses 

0.0 - 7.0 0.55 0.27 0.10 

7.0 - 11.3 0.60 0.30 0.12 

11.3 - 17.6 0.80 0.40 0.16 

17.6 - 26.8 0.90 0.45 0.18 

26.8 > 1.00 0.50 0.20 

(D’après G.J. Shin, 1999) 

D’après des observations de terrain et les images satellitaires de la zone 

d’étude et à l’aide de la carte des pentes reclassées selon le tableau 3, on obtient la 

carte des pratiques antiérosives pour le bassin versant de l’Oued El Kell (Fig.8). 

Les pratiques antiérosives inventoriées dans notre bassin sont surtout la 

culture en courbe de niveau (contouring), culture en bandes, ou en terrasses. Les 

valeurs du facteur P varient généralement dans notre cas entre 0,55 et 1. Les 
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valeurs élevées de ce facteur se présentent généralement au centre du bassin, aux 

alentours du réseau hydrographique principal. 

Figure 8: Carte du facteur des pratiques anti-érosives (P) dans le bassin 

versant d’Oued El Kell 
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2.  Estimation des pertes en sol 

La carte des pertes en sols est obtenue par la superposition sous les outils 

d’ArcGis des cartes des principaux facteurs intervenants dans l’érosion hydrique 

des sols, notamment l’érosivité des pluies R, l’érodibilité des sols K et l’effet 

combiné du degré et de la longueur de la pente LS, la couverture végétale C et les 

pratiques antiérosives P(Fig.9). 

Figure 9: Organigramme méthodologique pour la réalisation de la carte des 

pertes en sols 

 

 

Pour simplifier la lecture de la carte des pertes en sol, nous avons adopté la 

classification proposée par la FAO (1973). Celle-ci suppose qu’une érosion faible 

est inférieure à 10 t/ha/an, une érosion modérée entre 10 et 50 t/ha/an, alors qu’au-

delà de 50, l’érosion est forte (50 à 200 t/ha/an) à très forte (>200 t/ha/an) (Fig. 

10). 

La classification des valeurs des pertes en sols (Tab.4) montre que 84,5% de 

la superficie du bassinprésente des pertes relativement faibles et appartient à la 

classe < 10 t/ha/an ; alors que 9% du bassin est affectée parl’érosion moyenne et 

6,5% seulement est affectée par une érosion forte à très forte. 
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Tableau 4 : Répartition des classes de perte en sol dans le bassin versant 

d’Oued El Kell 

Classe des pertes en 

sols 

t/ha/an 

Risque 
Superficie (en 

Km²) 

Superficie (en 

%) 

<10 Faible 450,76 84,53% 

10–50 Moyen 48,06 9,01% 

50 - 200 Fort 24,71 4,63% 

> 200 Très fort 9,73 1,82% 

Total - 533,25 100,00% 
 

Figure 10: Carte des pertes en sols du bassin versant d’Oued El Kell 
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Les pertes totales annuelles du bassin sont estimées à de 320 173,88 (t.an-

1).L’analyse des résultats montre que les valeurs les plus élevées de pertes en sols 

se concentrent au niveau des versants de l’amont et l’aval du bassin ; coïncidant 

généralement avec les valeurs les plus élevées du facteur LS (valeurs qui 

augmentent sur les versants de la vallée et des affluents). Ces valeurs maximales 

se localisent aussi en quelques endroits du centre du bassin versant aux alentours 

du réseau hydrographique principal. Les pertes moyennes sont enregistrées au Sud 

et Nord du bassin, ceci est expliqué par les fortes valeurs du facteur R (variant de 

259 à 291,5). Tandis que les valeurs faibles sont réparties dans tout le reste du 

bassin en couvrant la plus grande partie. À cet égard, les régions de faibles pertes 

dominent la partie centrale en excluant les versants de l’Oued El Kell. Cela peut 

être expliqué parle degré de pente qui est faible à très faible dans ces secteurs. 

IV. CONCLUSION  
 

L’essai d’estimation quantitative des pertes en sols a concerné l’ensemble 

du bassin versant de l’Oued El Kell ; il est réalisé par l’application de l'Equation 

Universelle des Pertes en Sol Révisée (RUSLE) à l’aide d’un système 

d’information géographique. L’estimation obtenue indique que les pertes totales 

annuelles du bassin dépassent 320 000 t.an-1 ; alors que 84,5% de la surface totale 

du bassin présente des pertes relativement faibles (<10 t/ha/an).Ces terres 

faiblement sensibles à l’érosion se localisent en grande partie au centre du bassin. 

Elles regroupent surtout des terrains agricoles développés sur des pentes faibles. 

L’érosion forte à très forte affecte seulement environ 6 % de la surface du bassin. 
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Contribution de SIG dans l’étude de la dynamique fluviale dans 

les bassins montagnards non aménagés -Cas d’oued M’Hasser 

(Haut Atlas-Bassin Oum Er-Rbiaa) 

افية في دراسة الدينامية النهرية باألحواض الجبلية  مساهمة نظم املعلومات الجغر

 حوض أم الربيع باألطلس الكبير غير املهيأة حالة واد محاصر،

Mohamed El Bakkari 1, Anass Benichou 2 Emad Bouzillan3 

1 Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès, elbakkariamohamed@gmail.com 
2 Université Sultan Moulay Slimane-béni Mellal, emadbazoga@gmail.com 
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Résumé : 

Les bassins versants montagnards s’individualisent par plusieurs caractéristiques à savoir la 

complexité de leur fonctionnement hydrologique, leurs difficultés d’accès, leurs caractéristiques de 

surface, la forte variabilité spatio-temporelle des précipitations et l’instabilité physique du milieu. 

Le présent travail porte sur l’évolution des systèmes d’informations géographiques (SIG) et 

le développement de la technologie spatiale (télédétection) et leur utilité sur la bonne connaissance 

et exploitation efficace des bassins versants. Les potentialités des outils SIG et télédétection 

offrent un grand appui qui permet de générer les données descriptives du bassin. L’un des objectifs 

de la présente étude est de suivre la morphologique du tracé de l’oued M’Hasser de 1985 à 2020. 

Le second objectif de cette étude est l’élaboration des cartes thématiques (cartes des sous-bassins 

versant, carte de réseau hydrographique,…) et de Cartographier la morphologie des berges d’oued 

M’Hasser.  

Les mots clés : bassin versant ; télédétection ; carte thématique ; morphologie d’oued. 

 :ملخص
إليها، وشدة تتميز األحواض النهرية اجلبلية مبجموعة من اخلصائص املتمثلة يف تعقد وظائفها اهليدرولوجية، صعوبة الولوج         

ينكب عملنا هذا حول تطور نظم املعلومات اجلغرافية  التغريات الز مكانية للتساقطات ابإلضافة إىل عدم االستقرار الفيزايئي للوسط.
ية وتقنيات االستشعار عن بعد وأمهيتها يف تدبري واستغالل األحواض النهرية بطرق عقالنية وفعالة. تعترب أدوات نظم املعلومات اجلغراف

هتدف هذه الدراسة من  واالستشعار عن بعد دعامة أساسية متكننا من استخراج خمتلف املعطيات املفتاح يف دراسة األحواض النهرية.
 خرائط (موضوعاتيةومن جهة أخرى وضع خرائط  ،2020إىل  1980جهة إىل تتبع املساراملورفولوجي لواد حماصر انطالقا من 

 خريطة الشبكة اهليدروغرافية...( ومتثيل الشكل املورفولوجي ملختلف ضفاف واد حماصر.  ،الفرعيةاألحواض 
 حوض هنري؛ اإلستشعار عن بعد؛ خريطة موضوعاتية؛ مورفلوجية الواد؛ فاتيح: املالكلمات 
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INTRODUCTION   

La télédétection est considérée comme étant la descendante moderne de la 

photo-interprétation, cette dernière a depuis toujours été une documentation 

fondamentale pour l’étude des sites montagneux et prévoir leur aménagement, 

néanmoins, dans ces milieux, les contraintes liées à cette technique sont 

nombreuses ; la haute altitude, le choix de l’échelle, la focale, etc. Ainsi 

l’information obtenue est considérable, mais la réalité de terrain conduit à 

tempérer cet optimisme. (A. KHAFAOUI, 2016) 

Le bassin versant de m’Hasser étant un affluent de l’oued Oum Er-Rbia, a 

connu plusieurs changements dans le temps, notamment la déforestation, le 

défrichement pour augmenter les surfaces cultivées, le surpâturage, aussi faut-il 

ajouter les catastrophes naturelles ; les sécheresses et les inondations couplés à des 

scènes spectaculaires d’érosion. Le suivi de changements de géo-formes à la 

surface de la terre donne une information très précieuse et utile pour l’étude de la 

dynamique du milieu naturel, néanmoins leur mise en évidence nécessitent des 

années conséquentes de recherches, d’où l’intérêt d’utiliser la télédétection 

comme outil d’analyse, qui permet, avec sa vue générale et verticale, de 

développer nos méthodes et notre savoir-faire d’inventaire, de cartographie et de 

surveillance des ressources naturelles depuis très longtemps. Elle intègre les 

développements les plus récents de la recherche spatiale, de l’informatique et de la 

physique pour constituer aujourd’hui un outil des plus puissants et des plus 

flexibles pour la gestion du milieu, la planification et le développement 

économique (Bonn & Rochon, 1992)  

Ainsi on a pu faire un suivi spatio-temporel de la dynamique d’oued 

m’Hasser de 1985 à 2020, nous avons fait appel à deux approches essentielles 

pour comprendre le fonctionnement hydrodynamique du cours d’eau : approche 

historique et démarche actuelle (Ghachi, 2008). L’expression actuelle dans le 

domaine fluvial se définit par le travail cartographique qui se base essentiellement 

sur le terrain.  
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I.  Contexte géographique de la zone d’étude 

Notre terrain d’étude appartient au bassin versant de l’oued M’Hasser, un 

bassin qui s’étend sur une distance de 26 km. Il occupe une superficie de 

208km².il est situé à la pointe Nord orientale des montagnes du Haut-Atlas. Il est 

un des affluents principaux d’oued Lakhdar et un des sous-bassins du bassin 

versant de Sidi Driss.  Il est couvert par les cartes topographiques au 1/100000 

d’Azilal et Demnate. 

Figure 1: carte de la situation géographique du bassin versant d’oued m’Hasser 

 

Source : carte topographique de Demnate et d’Azilal, 1/100000, réalisé par : E., 

Bouyzillan, 2020 

  Le bassin versant d’Oued M’Hasser administrativement d’étude appartient 

à la région Béni Mellal Khnéfra, province d’Azilal, cercle de Demnate.  Le bassin 

versant d’Oued M’ Hasser se caractérise par un climat semi-aride et continental. 

Géologiquement, il fait partie du Haut Atlas Central calcaire. (Edouard, 1939) 

II. Méthodologie 

Notre démarche repose sur l'utilisation des données de la télédétection pour 

une connaissance de l’évolution de la morpho dynamique d’oued m’Hasser. Les 

images satellites optiques utilisées proviennent des capteurs TM (Thematic 
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Mapper) et ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) de Landsat. Les images ont 

la même résolution spatiale c’est-à-dire 30 m. La période de prise de vues se situe 

en 15 Mai de chaque année (1985, 1990,2000, 2008, 2012, 2016,2020). 

Le traitement des images multi-sources est complexe en général. Leur 

analyse implique des procédures techniques et des choix spécifiques adaptés. En 

effet, les corrections géométriques et radiométriques font partie de ces opérations 

de traitements d'images qui permettent la mise en forme des données ainsi que la 

diminution des perturbations radiométriques liées aux conditions 

environnementales.  

L’objectif visé dans cette étude est d’identifier les formes du lit mineur du 

cours d’eau et de savoir l’état actuel des berges tout au long de l’Oued. Le travail 

du terrain a constitué la source principale de données, permettant de fournir 

plusieurs d’extraire informations sur l’évolution du tracé de l’oued M’Hasser.  

III. Résultats et Discussions : 

1. L’évolution du tracé de l’oued M’Hasser depuis 1985 jusqu’au 2020 

Globalement, le tracé de l’oued M’Hasser n’a pas connu de changements 

majeurs du tracé depuis 1985, quelques méandres tout au long du cours d’eau ont 

migré latéralement, en engendrant des changements morphologiques plus au 

moins importants. En plus, du glissement et l’effondrement de certaines berges 

déstabilisées favorisant l’érosion, et du coup, l’élargissement de la largeur du 

certains transects, c’est ce que nous remarquons au niveau de la rive gauche prête 

du Nord et Sud-Ouest d’Ait Oumghare, l’Ouest de Ighir et Kasbah, pont 

M’Hasser, l’Est de Lahrouna, le Nord-Ouest de Ouled Khelouf, et Sour El Aaz. 
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figure 2: identification de l’évolution de la morphologie du tracé de l’oued 

M’Hasser de 1985 à 2020 

Source : images satelittaires (1985, 1990, 2000, 2008, 2012, 2016, 2020) réalisé 

par : E., Bouyzillan, 2020 

L’analyse diachronique réalisée par le biais de la carte topographique et les 

images satellites de Google Earth, durant la période 1985-2020 montre que les 

changements hydro morphologiques survenues sur l’ensemble du tracé d’oued 

M’Hasser relèvent des interventions anthropiques, (construction des seuils, 

prélèvement de l’eau et le piétinement du bétail). Ainsi, La variable climatique qui 

influence directement le débit liquide et indirectement sur leur charge solide. Le 

rôle des crues que l’oued M’Hasser a subi de temps à autre apparait en revanche, 

comme le principal facteur de contrôle de la dynamique fluviale et des formes 

associées.  

2. La cartographie de la dynamique morphologique actuelle de l’oued 

M’Hasser entre 2019/2020 

Notre but dans cette partie est de faire un zoom sur toutes les parties d’oued 

M’Hasser de l’amont jusqu’à l’aval, afin de s’arrêter sur les différents 

changements minutieuses qu’a connu le tracé d’oued M’Hasser.  
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a) La partie Amont d’oued m’Hasser  

Figure 3 : carte de la morphologie d’oued M’Hasser 

Source : Google Earth, Réalisé par (Bouyzillan, 2020) 

 La figure ci-dessus affiche trois sites, qui ont subi des changements 

morphologiques du cours d’eau de l’oued M’Hasser. Au niveau du Nord Est du 

douar Ait Oumghare, on note un recul visible du méandre par conséquent de la 

présence des berges sapées qui ont subies des glissements dû à la nature argileuse 

de la roche mère. De plus, les activités agricoles contribuent à l’humidification su 

sol, ce qui affecte l’érosion latérale et provoque l’élargissement de la largeur du lit 

mineur. 
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Planche photo1 : glissement du talus de l’oued M’Hasser

 
   Source : cliché, Emad Bouyzillan le 18/05/2020 

    En revanche, le site situé au Sud-Ouest du douar Ait Oumghare en particulier sa 

rive gauche, a subi une érosion latérale, elle résulte de la nature fragile des 

constituants de la berge. La dominance des berges sapées qui ont subi une 

dynamique très importante, surtout pendant la période hivernale et lors des crues 

lorsque le débit du cours d’eau est important. Ainsi, ces berges sont exposées à 

l’effet du bétail engendrant une dégradation qui entraine un glissement des 

matériaux dans l’eau, (images ci-dessus) 

Planche photo 2 : dégradation des berges 

  

Source : cliché, E., Bouyzillan, le 18/06/2020 

  Les berges de la rive concave du méandre situé à l’Ouest d’Ighir ont eu un 

glissement clair, dû aux sapements des berges et aux activités d’eau qui attaque le 

pied de la berge, les activités agricoles (irrigation) contribuent à l’humidification 
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du sol, et la vitesse d’eau, la chose qui affecte une érosion latérale qui provoque le 

déplacement du talweg vers la gauche. 

Planche photo 3 : glissement du talus du cours d’eau d’oued M’Hasser 

Source : cliché, E., Bouyzillan, le 18/06/2020 

b) La partie médiane d’oued M’Hasser  

Figure 4 : carte de la morphologie d’oued M’Hasser  

Source : Google Earth, Réalisé par E.,Bouyzillan. 2020 
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La carte ci-dessus montre une érosion localisée en pied de la berge sapé sur 

la rive concave ce qui peut favoriser le glissement des matériaux constituant la 

berge qui peuvent se déposer à la faveur d’une zone plus lente ou lors d’une 

décrue, cela s’explique par la fragilité des matériaux composant la berge et la 

fréquence des crues que l’oued mis à l’étude a connu de temps à l’autre, tandis 

que la partie végétalisée est resté stable ; Ces phénomènes sont affichés sur les 

photos ci-dessous. 

Planche photo 4: Le sapement des berges du méandre 

 

Source : cliché, E., Bouyzillan, le 18/06/2020 

Planche photo 5 : la déviation du tracé au niveau d’un méandre dans la partie 

médiane 

 

Source : cliché, E., Bouyzillan, le 18/06/2020 
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   Nous constatons que le talweg a reculé vers la berge concave, constituant 

des berges dégradées qui sont attaquées par l’eau surtout en période des crues 

(mois 7 et 8) lorsque le débit du cours d’eau est très important, qui résulte à son 

tour un élargissement de la largeur du lit mineur, sans oublier l’effet du pâturage 

qui engendre une dégradation des berges. Ainsi, les matériaux érodés au niveau de 

la berge concave, transportés pendant la même période sont déposés dans la berge 

convexe constituant un banc de sable et de gravier comme on le voit sur l’image. 

Il faut noter que les bâtis sont aussi menacés par le même risque cité. 

c) La partie aval d’oued m’Hasser 

La morphologie de l’oued a subi une transformation au niveau des berges 

concaves qui ont connu un sapement, ce qui aboutit à une érosion pendant la 

saison hivernal et lors des crues en engendrant le transport des matériaux fins 

constituant, et la déviation du talweg. Malgré la déviation de l’eau au niveau du 

douar Lahrouna pour l’usage agricole et qui provoque une sécheresse de l’oued 

au-delà.  

Figure 5 : Carte de la morphologie d’oued M’Hasser  

 

Source : Google Earth, Réalisé par E.,Bouyzillan. 2020 
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 D’après l’analyse de La carte ci-dessus, nous observons une déviation très 

remarquable du tracé de l’oued contrairement à la partie précédente, tous cela est 

justifiée par la présence permanente de l’eau du à l’existence de plusieurs source 

d’eau.  

Planche Photo 6 : l’érosion des berges sous l’effet de la dynamique fluviale 

Source : cliché, Emad  Bouyzillan le 18/06/2020 

 

IV. Conclusion 

     Après avoir identifié, cartographié, et analysé la morphologie des berges, 

les éléments du fond du chenal, et les processus naturels et anthropiques qui 

influencent la dynamique fluviale de notre zone d’étude, on déduit que de 1985 

jusqu’à 2020 la morphologie de l’oued M’Hasser a subi une transformation  au 

niveau des parties cités(Nord et Sud-Ouest d’Ait Oumghare, l’Ouest de Ighir et 

Kasbah , pont M’Hasser, l’Est de Lahrouna, le Nord-Ouest de Ouled Khelouf, et 

Sour El Aaz). 

    Les berges et les versants ont étaient dégradés à cause d’une érosion 

latérale produite pendant la période hivernal, et lors des crues. 

   Une simple lecture des composants pédologiques des versants nous 

renseigne sur une vulnérabilité et fragilité qui favorisent le recule annuelle de ces 

berges ce qui conduit à un élargissement du lit mineur. 

  Personne ne peut nier, l’effet positif des activités anthropiques sur les 

versants sauf que dans notre cas, l’effet et limité dans le temps et dans l’espace.  
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Apport des SIG dans la gestion de pénurie des eaux souterraines 

au périmètre irrigué de Tadla 

افية في تدبير الخصاص في املوارد املائي ة الباطنية مساهمة نظم املعلومات الجغر

 باملدار املسقي بسهل تادال 

 Najat AKHAL 

Najat AKHAL. FLSH/ université Ibn Tofail/ najatakhal2020@gmail.com 

 

Résumé : 

L’eau est un élément vital, le problème que nous allons traiter réside dans la distribution 

inégale des ressources en eaux, l’utilisation abusive et la pollution, ceci requiert une gestion 

minutieuse pour protéger ces ressources et les préserver pour les générations à venir. Pour étudier 

cette problématique nous avons utilisé des outils permettant de déceler et de quantifier les dégâts   

et les problèmes spatiotemporels à partir de l’intégration des données et des informations 

collectées sur le terrain ou traitées dans le laboratoire.  L’utilisation des SIG nous facilite la mise 

en place d’une stratégie d’économie des ressources en eau et de détecter les problèmes dont 

souffrent ces ressources (forte utilisation, pollution).  

Notre terrain d’étude, la plaine de Tadla, requirt une importance de taille vue qu’elle se 

situe au pied du Moyen Atlas, le château d’eau du Maroc, mais les multiples utilisations et le degré 

de dégradation de ces ressources, font que leur étude et surtout le suivie demandent l’utilisation 

des moyens techniques pour mener à bien cette tâche.   

Mots clés : SIG, pénurie, eaux souterraines, nappes phréatiques. 

 : ملخص
والتتبع  صبح استعمال نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات أمرا ال حميد عنه وذلك ملا له من أمهية يف دقة الرصدأ

للمعطيات وتسهيل قراءهتا واملساعدة على أخذ القرارات ذات البعد اجملايل بكل دقة. من هذا املنطلق فإن مسامهتنا ترنو إىل تطبيق 
هذه األداة على دراسة املوارد املائية الباطنية ابجملال املسقي بسهل اتدلة. يعترب هذا السهل من أهم املدارات السقوية على الصعيد 

وطين وهو يعرف حتوالت مهمة )فالحيا، صناعيا، سكانيا( مما خلق ضغطا كبريا على املوارد املائية وجعل هذه التنافسية تدفع ال
 ابلفالح إىل اللجوء إىل استغالل املياه الباطنية ولكن كذلك إىل التأثري السليب عليها من خالل تلويثها.

لقد ساعدتنا نظم املعلومات اجلغرافية يف تتبع خصوصية املوارد املائية من حيث أمهيتها وتطورها كميا ولكن كذلك من  
حيث رصد خمتلف اإلكراهات اليت تواجهها هذه املوارد انطالقا من إدماج معطيات ومعلومات مت احلصول عليها انطالقا من امليدان 

 ع اسرتاتيجيات من أجل حل املشكل.أو املخترب، مما يساعدان على وض

 نظم املعلومات اجلغرافية، موارد مائية جوفية، رصد وتتبع. ، سهل اتدالفاتيح: املالكلمات 

mailto:najatakhal2020@gmail.com
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I. Introduction  

Le périmètre irrigué de Tadla fait partie d’une vaste plaine qui s’étend sur 

320.000 ha. La plaine s’étend sur 125 km de long et 40 km de large. Le périmètre 

irrigué de Tadla a une altitude moyenne de 400 mètres, tout en enregistrant des 

variations entre 284 m et 548. Cette plaine se caractérise par un climat du type 

méditerranéen semi-aride avec un caractère continental marqué par un hiver froid 

et humide de novembre à mars, et un été chaud et sec d’avril à octobre, mais la 

saison d’Automne est pratiquement non marquée dans cette zone à cause du 

chevauchement entre les saisons. La pluviométrie se distingue par des répartitions 

non uniformes dans le temps et dans l’espace. Elle oscille autour de  300 mm 

généralement, ce qui affecte les ressources en eaux souterraines dans ce périmètre  

par le recul des niveaux piézométriques des nappes, ce qui pousse à  une adoption  

des stratégies pour gérer les ressources hydriques menacées par la pénurie et la 

carence,  à cause des besoins  qui ne cessent d’augmenter d’une année à l’autre. 

 Cela nécessite des méthodes scientifiques précises pour faire face à ce fléau 

et maitriser d’une manière intelligente les problèmes hydriques, cette méthode se 

manifeste au niveau de l’intégration des systèmes d’informations géographiques 

dans les études relatives à la gestion des ressources en eaux généralement et les 

ressources en eaux souterraines d’une manière spécifique. Cette méthode nous 

aide à faire des suivis quantitatifs et qualitatifs spatialement et temporellement.  

Pour monter l’importance des SIG dans la gestion des problèmes 

environnementaux en générale nous avons choisi la problématique qui s’articule 

autour de l’apport des SIG dans la gestion de pénurie des eaux souterraines au  

périmètre irrigué de Tadla comme un phénomène environnemental qui devient 

très alarmant et nécessite un suivi et  une gestion cruciale et impérative, et pour 

répondre à cette problématique nous avons dispatché le contenu en deux parties 

principales : 

-  suivi de l’évolution des niveaux piézométriques au périmètre irrigué de Tadla  

- l’utilité des SIG dans suivi de l’évolution des niveaux piézométriques au PIT      
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Figure 1 : Carte de site du périmètre irrigué de TADLA 

   

II. Apport de SIG au suivi de l’évolution des niveaux piézométriques au 

périmètre irrigué de Tadla 

L’évolution de la nappe phréatique et la nappe profonde de l’Eocène dans le 

périmètre irrigué de Tadla peut être illustrée par l’évolution de leur niveau 

piézométrique. Ainsi, pour bien appréhender cette évolution, nous allons 

considérer un certain nombre de puits pris au hasard dans les périmètres irrigués 

de Beni Amir et de Beni Moussa , tout en tenant compte des données collectées au 

niveau des deux organismes qui gèrent la plaine de Tadla à savoir l’ORMVAT et 

l’Agence du bassin Hydraulique d’Oum Er Rbia basé à Beni Mellal. 
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Figure 2 : Niveau piézométrique moyen de la nappe phréatique du PIT en 1996  

 
Source : ORMVAT (reproduit et adapté) 

Figure 3 : Niveau piézométrique moyen de la nappe phréatique du PIT en 2006  

 

Source : ORMVAT (reproduit et adapté) 
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Pendent l’année 2006 les niveaux piézométriques au périmètre irrigué de 

Tadla  oscillent entre moins de 5 mètres et 25 mètres en  générale, les zones qui 

ont connu un rabattement le plus aigu se trouvent  généralement  loin de Oued 

Oum Er Bia, parce que ce Oued contribue à la recharge de  la  nappe phréatique à 

partir de l’infiltration de ses eaux par les fissures existantes dans les roches, grâce 

à lui, le rabattement des  zones adjacentes reste moins faible par rapport aux zones 

les plus loin, la même chose  s’avère en 1996, grosso modo, le rabattement de la 

nappe est dû à  l’utilisation abusive des eaux souterraines pour irriguer les cultures 

au périmètre à cause de l’insuffisance des eaux superficielles distribuées à 

l’intention des agriculteurs, cela les pousse à creuser des nouveaux puits ou 

approfondir les puits existants afin de satisfaire les besoins de leurs cultures 

comme montre la figure n° 4.     

Figure 4 : les agriculteurs qui ont approfondi leurs puits au PIT  

 

Source : terrain 2018  

On peut ajouter un autre problème qui aggrave le rabattement des niveaux 

piézométriques  au PIT ; c’est l’irrigation gravitaire répandue chez les 

agriculteurs par rapport à l’irrigation localisée, une parties de ces eaux   s’infiltre 

dans le sol et l’autre s’évapore à cause de la chaleur  élevée dans cette zone 

pendent la majorité des mois de l’année, et aussi la  problématique de la 

sécheresse qui devient plus structurelle depuis des années 80, de sorte que le 

volume des précipitation diminue continuellement  comme montre la figure n° 6.    
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Photo 1 : Irrigation gravitaire des céréales au PIT 

       

Cliché N. AKHAL 29 Mars 2018 

Figure 5 : Niveau piézométrique moyen de la nappe phréatique du PIT en 2016  

 

Source : AKHAL.N, 2020, p 28  
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 A partir de ces cartes ci-dessus qui sont élaborées grâce aux  SIG  qui nous 

permettent  de mettre en évidence la tendance de rabattement et le recule  des 

niveaux piézométriques de la nappe phréatique au périmètre irrigué de Tadla et 

l’augmentation incessante de rabattement qui se progresse dans les trois secteurs  

d’une allure très aigue  surtout dans le secteur de  Beni Amir et Beni moussa 

ouest, ces derniers leur rabattement est devenu  supérieurs à 19 m en 2016   et 25 

m en 2006 comme nous montre les cartes, par contre, les zones qui connaissent un 

léger rabattement deviennent   très rétrécies et limitées. Ce rabattement est dû en 

générale à l’utilisation des eaux souterraines par la diffusion des stations de 

pompage privées pour irriguer les cultures au sein du périmètre, cette baisse des 

niveaux piézométriques de la nappe s’est accentuée dans le temps avec 

l’augmentation du nombre des forages et des puits qui sont approfondis pendent 

les années sèches pour aboutir aux eaux suffisantes. 

Figure 6 : Evolution des précipitations moyennes en mm au Périmètre irrigué de 

Talla (1968/2017)   

 

Source : ABHOER (reproduit et adapté) 

III. Utilité des SIG dans le suivi de l’évolution des niveaux piézométriques 

au PIT  

Les systèmes d’informations géographiques (SIG) sont considérés comme 

des meilleurs outils  pour traiter des données quantitatives et qualitatives et les 

stocker  et les rassembler dans une base de données et les utiliser pour créer des 
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cartes thématiques ou  faire l’interpolation spatiales à partir de l’intégration des 

cordonnées d’une certaine zone d’étude comme nous montre les cartes ci-dessus, 

ces systèmes nous permettent  d’éclairer les zones ou les espaces qui subissent un 

rabattement très important, important et moins important, afin de chercher les 

problèmes qui causent ce fléau et adopter des stratégies convenables pour  le 

régler d’une manière assez flexible et d’une vitesse trop vite, ces outils nous 

aident aussi à calculer la superficie  des espaces  selon leur rabattement, par 

exemple les zones ayant moins de 4 m et les zones ayant de 5 à 10m et plus de 10 

m… et ainsi de suite. Et aussi faire une comparaison entre les mêmes zones selon 

le temps que ce soit trimestriellement ou annuellement ou chaque deux année où 

plus, tout cela dépond de but de l’étude et le chercheur.  

Photo 2 : Utilisation des eaux souterraines pour l’irrigation 

 

Cliché N. AKHAL 24 mars 2018, 13h 30 min 

   On peut dire aussi que la baisse généralisée des niveaux piézométriques 

observée  aussi dans la nappe Eocène est à la fois provoquée par la diminution des 

apports aux nappes phréatique suite à la sécheresse qui a sévi depuis 1980 et 

surtout au développement intensif des pompages pour l’irrigation, cela pousse les 

agriculteurs dans le PIT à arriver à la nappe profonde à travers  

l’approfondissement des puits existants ou en creusant de nouveaux puits. Ce 

phénomène qui a débuté à partir des années 80 et s’est intensifié à partir du début 

de 21 éme siècle, a fait de l’aboutissement aux nappes profondes pose un grand défi 
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qui se manifeste dans le rabattement de ces nappes qui ne sont pas renouvelables, 

Il est donc important de prendre en considération cette baisse qui peut risquer de 

porter préjudice à la pérennité des projets d’alimentation en eau potable existants 

dans la zone.  

Figure 7 : Les raisons qui poussent les agriculteurs d’abandonner leurs puits 

 
Source : terrain 2018   

Figure 8 : Les solutions qui ont été prises par les agriculteurs après l’abandon de 

leurs puits 

 

 
Source : terrain 2018 

Lorsque la nappe phréatique connaissait un rabattement très important 

apparait dans l’épuisement de l’eau des puits à cause de l’utilisation intensive et 

irrationnelle, les agriculteurs ont mis en œuvre des solutions parmi lesquelles on 
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trouve que plus de 53 % parmi eux ont creusé d’autres puits afin de satisfaire les 

besoins de leurs cultures. 

IV. CONCLUSION  

Les systèmes d’informations géographiques deviennent aujourd’hui un outil 

très intéressant pour étudier des phénomènes géographiques en générale, soit 

économiques, sociaux ou environnementaux… Pour interpoler le phénomène avec 

l’espace et faire des comparaisons dans le temps et afin de cerner l’évolution 

temporelle et spatiale, cela aide à la proposition des plans et des stratégies précises 

pour aboutir à une excellente et parfaite gestion. 
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