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استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في رصد تغير المجاالت الغابوية الحضرية: حالة غابة كدية الطيفور 

 الفنيدق( -ن مرتيل والمضيق، عمالة المضيقان الحضريتا)الجماعت

 2أعيسا نورالدين ،1احمامو مصطفى

 أستاذ التعليم الثانوي، حاصل على الدكتوراه في الجغرافيا.-1
 القنيطرة. -دكتوراه، تكوين: إعداد المجال والتنمية الترابية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيلطالب بسلك ال-2

من قبل  1995في سنة  3ذو األولوية  (SIBE)صنفت غابة كدية الطيفور كموقع ذو أهمية إيكولوجية وبيولوجية  :ملخص

ل غطاء نباتي جد متنوع وثروة حيوانية غنية، كما تشكل هذه الغابة المخطط المديري لألحواض المحمية، ويأوي هذا المجا

الفنيدق من مرتيل إلى الفنيدق، مشكال بذلك منظرا طبيعيا  -المجال األخضر الطبيعي الوحيد في ساحل عمالة المضيق

 استثنائيا وسط المركبات السياحية المتوطنة على طول هذا الساحل.

تعرض لزحف عمراني سريع نتيجة عمليات التهيئة السياحية التي يشهدها ساحل أن هذه األخيرة ال زالت ت غير

(، وقد أدت عمليات التهيئة هذه 1967-1965عمالة المضيق الفنيدق والتي انطلقت منذ فجر االستقالل )المخطط الثالثي 

الطيفور والذي سيظل ساريا  إلى توطن مجموعة من اإلقامات السياحية الترفيهية مما ساهم في تراجع مساحة غابة كدية

 نتيجة عدم احترام أحكام وثائق التعمير سواء التوجيهية أو التنظيمية على مستوى هذا المجال الحيوي. 

ام تقنيات اإلستشعار وعليه، سنهدف من خالل هذه المداخلة لرصد تراجع المجال الغابوي لكدية الطيفور باستخد

دت إلى هذا التراجع والتي شكل التوسع العمراني الناتج عن الدينامية السياحية مختلف األسباب التي أ عن بعد، وتحليل

 أبرزها.

 : غابة كدية الطيفور، التوسع العمراني، التهيئة السياحية، التدهور الغابويالكلمات المفاتيح

Résumé: Classé comme Site d’intérêt Ecologique et Biologique (SIBE) de priorité III en 

1995 par le plan directeur des aires protégées, le SIBE de Koudiat Taifour abrite une 

végétation naturelle et diversifiée et une faune riche et variée. Sur le plan environnemental et 

écologique, il constitue l’unique espace vert naturel sur la cote entre Martil et Fnideq offrant 

un paysage singulier pour les complexes touristique qui longent le littoral. 

Tandis que ce SIBE connait et reste, un étalement urbain métamorphose sous l’effet de la 

politique d’aménagement touristique mis en place au littoral de la préfecture M’diq- Fnideq 

durant les années 70 (le plan triennal 1965- 1967), Ces opérations d’aménagement a conduit à 

l’installation des complexes touristiques ce qui a contribué dans le recul de la surface de ce 

SIBE qui va s’étendre à cause du non respect des dispositions des documents d’urbanismes 

tels que directeurs ou organisationnels. 

Cet article vise à déterminer la détérioration de l’espace forestier de Koudiat Taifour en 

utilisant les techniques de la télédétection, et vise aussi à définir les différentes causes qui ont 

contribué dans cette situation.  

Mots clefs : la forêt de Koudiat Taifour, l’étalement urbain, l’aménagement touristique, la 

dégradation forestière.   

 مقدمة

الفنيدق، حيث تمثل  -لمضيقتعد منطقة كدية الطيفور من المجاالت الغابوية المميزة على مستوى ساحل عمالة ا

الحزام األخضر الوحيد على مستوى هذا الساحل الذي يشهد توطن إقامات سياحية من الرأس األسود في الجنوب إلى مدينة 

الفنيدق في الشمال. أما من الناحية الطبيعية فإن هذه المنطقة تنتمي إلى النطاق المتوسطي شبه الرطب حيث تتلقى كمية 

 430و 90به بين  االرتفاعاتملم سنويا، ومن حيث التضاريس، هذه المنطقة عبارة عن تل تتراوح  600 تساقطات تتجاوز

ويأوي هذا المجال غطاء نباتي جد متنوع مكون متر يطل سفحه الجنوبي على مدينة مرتيل والشمالي على مدينة المضيق. 

 الصنوبر والخروب واألكاليبتوس واأليك. من 
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(. وفي 1الجماعتين الحضريتين مرتيل والمضيق )الخريطة رقم  اري تتقاسم تراب هذه الغابةوعلى المستوى اإلد 

هذه األخيرة ، أنجزت مديرية المياه والغابات دراسة حول المناطق المحمية على المستوى الوطني حيث صنفت 1995سنة 

 (.MOUFADDAL K, 2008" )البيولوجية اإليكولوجية األهمية ذات املواقع" من

ورغم تصنيف المنطقة ضمن المناطق ذات النفع البيولوجي إال أنها تعرف تراجعا كبيرا على مستوى المساحات 

 الغابوية نتيجة مجموعة من األسباب سنكشف عنها من خالل هذا المقال. 

 

 المنهجية -1

ت )شهر يونيو( اعتمدنا، فيما يخص انجاز خرائط تطور المشهد الغابوي، على صور القمر الصناعي الند سا

(. إن اختيار صور الند سات لشهر يونيو )فصل الصيف( يكمن في 2016-1990-1975خالل ثالث سنوات مختلفة )

اعتبار الظروف الجوية المساعدة )صفاء الجو/غياب السحب وكذلك سهولة تمييز المجاالت الغابوية في هذه المدة مقارنة 

ات مرده باألساس إلى اعتبار سنوات التسعينيات تعتبر فترات انتقالية على مع فصل الربيع(؛ كما أن اختيار هذه السنو

مستوى المد العمراني الذي عرفته مدينتي مرتيل والمضيق، حيث رمنا التأكد من تأثير هذا التحول على تراجع المساحات 

 (.ArcGIS 10.2) الجغرافية املعلومات نظم برنامج باستخدام وذلك ،الغابوية

 والمناقشة النتائج-2

حوالي النصف في دراستنا للديناميات التراجعية للغابات إلى أن المساحة الغابوية تراجعت بكدية الطيفور بتوصلنا 

 . وجاء هذا التراجع نتيجة مجموعة من األسباب لعل من بينها: 2016و 1975بين سنتي 

ضغط كبير ممارس على حساب الرأسمال  نمو ديموغرافي متسارع وكثافة سكانية مرتفعة: معطيان ينمان عن -2-1

 الغابوي 

الفنيدق بما فيها مدينتي مرتيل والمضيق نموا سكانيا مهما منذ سبعينات القرن  -عرفت مدن ساحل عمالة المضيق

، )الشكل 2014سنة  120 582صل إلى نسمة لي 9899ال يتجاوز  1971الماضي، حيث كان مجموع سكان المدينتين سنة 

 (.1رقم 
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، 1994، 1982، 1971، 1960مصدر: استغالل شخصي لمعطيات اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى؛ ال

2004 ،2014. 

من مكونات  %86ساهمت الهجرة بشكل كبير في هذا النمو الديمغرافي المتسارع الذي هم المدينتين، حيث شكلت 

الهجرة تتوافد في البداية على مدينة تطوان نظرا  بمدينة المضيق. وقد كانت تيارات %79تزايد السكان بمدينة مرتيل، و

ستقرار بمدن ساحل تطوان نظرا النخفاض ثمن لى األرياف المجاورة ثم تنتقل لاللقوة الجذب الذي تمارسه هذه المدينة ع

 (.2005العقار على مستوى هذه المدن بالمقارنة مع مدينة تطوان )الشيخي نور الدين، 

الفنيدق منذ سبعينات القرن الماضي في تزايد  -ياحية التي عرفها ساحل عمالة المضيقكما ساهمت الدينامية الس

 .االصطيافتيارات الهجرة في الثمانينات والتسعينات نظرا لنشاط القطاع التجاري والخدمات خاصة في موسم 

 القطاع السياحي عنصر أساسي لتراجع المساحة الغابوية بكدية الطيفور -2-2

ألسود إحدى محطات السياحة الراقية بالساحل التطواني، حيث تم إعدادها باألساس كمجال للسياحة يشكل الرأس ا

حيث لم تحقق هذه المحطة كباقي المحطات السياحية األخرى بالشمال، -العالمية، إال أن النتائج التي ترتبت عن هذه السياحة 

احة الداخلية المرتبطة بالفئات الميسورة الوافدة من بعض جعلت هذه المحطة تتحول إلى مجال للسي –ما كان ينتظر منها

 المدن المغربية.

هذه المحطة تتميز بوجود إقامات راقية على السفح المطل على البحر لكدية الطيفور، ويمتلكها أفراد النادي 

ه المحطة في وتشكلت هذ ،(BERRIANE M , 2011) البيضاء والرباط وفاس المتوسطي والطبقات الميسورة من الدار

التي عملت على  AGENAعبر شركة  البداية من قبل صندوق اإليداع والتدبير، البنك الباريسي واألراضي المنخفضة

 500الترويج للمحطة والبناء وتشجيع بيع الشقق والتدبير بصفة عامة، وقد قامت في البداية بتوفير وعاء عقاري مساحته 

منها  3/1سرير،  8000والشمال، وكان الغرض من توفير هذا العقار المهم انجاز  هكتار مطل على البحر في اتجاه مرتيل

في شكل فنادق والباقي على شكل إقامات سياحية راقية، هذا إضافة إلى فضاءات للتنشيط السياحي والرياضي متجلية في 

 .(BERRIANE M, 1989حفرة وميناء ترفيهي ) 18 ـملعب للكولف ب

مجموعة من  (، وتم بناءها من قبلMarco Polo ،Narjis ،Sainarلجماعية )شقق برامج وقد تنوعت اإلقامات ا

اإلقامات وكانت  (،S.A.T)حصلت على األرض في إطار برنامج تهيئة المناطق ذات األولوية الشركات الخاصة التي 

ة في السفح الجنوبي " التي تضمنت فيالت راقية محاطة بمسابح خاصLa Coralفي تجزئة "حاضرة الخاصة بدورها 

 (. BERRIANE M, 2011) الطيفور  لكدية

منطقة كدية الطيفور تشهد استقرار مجموعة من المشاريع السياحية المهمة على هذه، جعلت سياسة التهيئة السياحية 

رة رقم حساب المجال الغابوي الذي أصبح يعرف تراجعا مستمرا خاصة في السفح الجنوبي المطل على مدينة مرتيل )الصو

لى طول الشريط الساحلي من واد المالح جنوبا إلى السفح الشمالي لكدية الطيفور مما جعل هذا ع(، كما شكلت خطا ممتدا 1

الشريط الساحلي يصل إلى درجة التشبع وعاجز عن استقبال مشاريع سياحية أخرى، إذ إن األوعية العقارية أضحت توجد 

 .(BERRIANE M, 2014لية )بالمناطق الداخلية خلف الطريق الساح

وقد ساهمت الدولة أيضا بشكل أو بآخر في هذا التدهور عبر السماح بتحويل مجاالت غابوية إلى مجاالت عمرانية 

العقاري والسياحي، وذلك بإذنها إجراء مقايضات لقطع تابعة للملك الغابوي بقطع  لالستغاللومجاالت للملك الخاص قابلة 

 ( .2011الدين، على المستوى المركزي )الشيخي نورم وزراء ومسؤولين كبار أرضية في ملك خواص منه
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 : تمركز اإلقامات السياحية بالسفح الجنوبي لكدية الطيفور1رقم الصورة 

 04/05/2016المصدر: الصورة بعدسة الباحثين )نورالدين أعيسا ومصطفى أحمامو( 

النصف،  ة الغابوية لكدية الطيفور، التي تراجعت بحواليلقد تآزرت العوامل السالفة الذكر في تقليص المساح

هكتارات في السنة. وتميزت فترة  7؛ أي بمعدل 2016هكتار سنة  325إلى  1975سنة  هكتار 603حيث انتقلت من 

 ( التي بلغت فيها نسبة التراجع1990 -1975بحدة التراجع بنسبة فاقت الثلث مقارنة مع الفترة السابقة ) 2016 -1990

 (.4،3،2والخرائط رقم  1)الجدول رقم  19,24%

 بكدية الطيفور  2016و 1975المساحات الغابوية بين  : تراجع2جدول رقم 

 
نسبة التراجع 

 1975 بين
 %بـ 2016و

نسبة التراجع 
 1990 بين
 %بـ 2016و

 نسبة التراجعبين
 %بـ 1990و 1975

المساحة 
 2016 سنة

 

المساحة 
  1990 سنة

 سنة المساحة
1975 

 

  

46,10 19,24 33,26 325 487 603 
الغطاء 

 الغابوي
 المصدر:

 موقع من (2016 ،1990 ،1975 سلسلة) LANDSAT سات الند الصناعي القمر مرئيات
http://glovis.usgs.gov 

../../../Local%20Settings/Downloads/مرئيات%20القمر%20الصناعي%20لاند%20سات%20LANDSAT%20(سلسلة%201975،%201990،%202016)%20%20من%20موقع%20%20http:/glovis.usgs.gov
../../../Local%20Settings/Downloads/مرئيات%20القمر%20الصناعي%20لاند%20سات%20LANDSAT%20(سلسلة%201975،%201990،%202016)%20%20من%20موقع%20%20http:/glovis.usgs.gov
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 بكدية الطيفور 2016و 1975سنتي  : تطور المساحات الغابوية بين4-3-2خرائط رقم 

 (2012و 1990و 1975سلسلة ) LANDSAT مرئيات القمر الصناعي الند سات-المصدر: إعداد شخصي إعتمادا على: 

 http://glovis.usgs.govمن موقع 
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 خاتمة

ا من خالل هذا المقال رصد تراجع المجال الغابوي بمنطقة الرأس األسود والتي تشكل إحدى الغابات حاولن

الفنيدق، كما قمنا بتحليل معظم العوامل التي ساهمت في هذا التراجع،  -الحضرية المميزة على طول ساحل عمالة المضيق

، كما يمكن أن نؤكد أن هذا التراجع 2016و 1975بين  والنتيجة أن هذا المجال الغابوي تراجع بمساحة تقارب النصف ما

سيظل قائما أمام كثرة المشاريع السياحية المبرمجة على طول هذا الساحل خاصة خلف الطريق الساحلية، وأيضا نتيجة 

وهذا ما نالحظه في الجزء  ،جتثاث من أجل الحصول على األراضي الزراعةاالفي  بعض الممارسات البشرية المتمثلة

كحريق  ؛الجنوبي الغربي للسفح المطل على مدينة مرتيل، هذا إضافة إلى نشوب بعض الحرائق الناتجة عن هذه التصرفات

أن هذه الحرائق  اعتبار على المدني بفتح تحقيق قضائي في المسألة المجتمع فعاليات بعضإثره طالبت  على الذي 2008

 ر أمام الزحف العمراني السياحي.هدفها فتح هذا األخي التي تصيب هذا المجال كان

 الئحة المراجع

، التوسع الحضري بمدينة مرتيل، آليات ضبطه وانعكاساته البيئية، بحث لنيل شهادة الماستر 2014أعيسا نورالدين، 

تخصص: هندسة التنمية الترابية والحكامة المجالية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 .، المغربانتطو

، دراسة جغرافية للمجموعة الحضرية التطوانية، أطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية 2005الشخي نورالدين، 

 أكدال، الرباط، المغرب. -اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس

والمجالية بالمراكز الحضرية )مرتيل جتماعية ، التحوالت االقتصادية واال1997عبدالوي محمد، الشيخي نورالدين وال

والمضيق والفنيدق(، بالساحل التطواني الشمالي والمجاالت المحاذية لها، ورد في: مجلة كلية اآلداب والعلوم 

 .8العدد  المغرب، اإلنسانية، تطوان،

اآلداب والعلوم اإلنسانية،  ة كلية، العقار وإعداد المجال في مدينة تطوان ونواحيها، ورد في: مجل2011الشيخي نورالدين، 

 .16العدد  المغرب، تطوان،
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 ر األراضي وآليات التمثيل الكراطوغرافي تدهو

 حوض كريفلة األسفل نموذجا

 3 عبد الرحيم وطفة 2الميلود شاكر  1مصطفى الكتيف

 

تتييييح نظيييم المعلوميييات الجغرافيييية تشيييخيص مجيييالي أكثييير دقييية وأكثييير موضيييوعية لألوسييياط، وذليييك نظيييرا لميييا : ملخصصص 

األراضيييي، سيييواء مييين حييييث آلييييات التشيييكيل أو الغطييياء  تقدميييه مييين آلييييات للتمثييييل الكيييارطوغرافي لمختليييف دينامييييات

 النباتي الشيء الذي يمكن من خالله الفهم والضبط الدقيق لتوزيع المجالي لمختلف هذه المظاهر. 

تسيييهم هيييذه المقاربييية الكارطوغرافيييية كيييذلك فيييي فهيييم وتفسيييير العدييييد مييين مظييياهر اسيييتقرار واخيييتالل األراضيييي وذليييك 

دور نطيييم المعلوميييات الجغرافيييية فيييي ضيييبط  إبيييرازئط الموضيييوعاتية ولكيييي يتسييينى عييين طرييييق تقنيييية تراكيييب الخيييرا

التوزييييع المجيييالي ليييديناميات األراضيييي مييين جهييية وإبيييراز األسيييباب الكامنييية وراءهيييا مييين جهييية ثانيييية تيييم العميييل عليييى 

تعييرف  والييذي يعييد ميين األوسيياط التييي-أحييد روافييد واد أبييي رقييراق- 2كلييم 1310الحييوض النهييري األسييفل لييواد كريفليية 

 انتشارا كبيرا لمظاهر للتدهور وعلى نطاق واسع وبأشكال وآليات مختلفة.

ومييين هيييذا المنطليييق تيييم طيييرح إلشيييكال التيييالي حيييول دور نظيييم المعلوميييات الجغرافيييية فيييي ضيييبط التوزييييع المجيييالي لهيييذه 

وتييييدهور هييييذه  المظيييياهر وآليييييات تمثيلهييييا الكراطييييوغرافي، وتيسييييير معرفيييية السييييبب أو األسييييباب الكامنيييية وراء اخييييتالل

  األوساط.

Résumé : Le système d’information géographique (SIG) nous a permis de procéder à un 

diagnostic précis et clair à travers une analyse thématique et synthétique de l’aval du BV de 

Krifla qui fait l’objet de notre recherche. 

Ce bassin versant est situé à l’extrême aval du Krifla. Il fait partie du grand bassin 

de Bouregreg Ce milieu a connu une très vaste dégradation via des mécanismes 

variés d’érosion.  

Par la superposition des cartes thématiques, le SIG nous a permis de faire une 

analyse diachronique et de mieux spatialiser  des formes de dégradation des terres 

nous a permis de mettre en évidence les processus et les causes principales de la 

dégradation  des sols en particulier dans ce milieu. 

 تقديم

يتمحيييور موضيييوع هيييذا المقيييال حيييول إبيييراز دور نظيييم المعلوميييات الجغرافيييية فيييي ضيييبط التوزييييع المجيييالي لمظييياهر    

التيييدهور التيييي يشيييهدها الحيييوض النهيييري األسيييفل ليييواد كريفييية جيييراء النشييياط الكبيييير للتعريييية المائيييية بسيييفوح المنطقييية، 

سييييتدامة اسييييتغالل مواردهييييا الطبيعييييية ميييين طييييرف الشيييييء الييييذي يهييييدد اسييييتقرار وتييييوزان هييييذه األوسيييياط، كمييييا يهييييدد ا

السيييياكنة المحلييييية للمنطقيييية، كمييييا يتطييييرق إلييييى آليييييات التمثيييييل الكييييارطوغرافي لهييييذه المظيييياهر وكيييييف يمكيييين ليييينظم 

المعلوميييات الجغرافيييية أن تكيييون أداة مسييياعدة فيييي تفسيييير و معرفييية السيييبب أو األسيييباب الكامنييية وراء مظييياهر التيييدهور 

 قة.التي تعرفها سفوح المنط

وميين هنييا تييم العمييل علييى منهجييية تعتمييد علييى مقاربيية كارطوغرافييية ميين شييقين، أوالهمييا مجييالي يهييدف إلييى ضييبط    

التوزيييييع المجييييالي لمظيييياهر التييييدهور فييييي الحييييوض النهييييري وإبييييراز االخييييتالف والتبيييياين الكبييييير الحاصييييل فييييي هييييذا 

  التوزيع.

تييي عرفتهييا المنطقيية فييي العقييود األربعيية األخيييرة، ميين الضييوء علييى طبيعيية التغيييرات ال  والشييق اآلخيير زميياني يسييلط  

حييييث مظييياهر التشيييكيل بالسيييفوح، ويحييياول تحدييييد ومعرفييية ميييا إذا كانيييت المنطقييية تعيييرف اسيييتقرارا وتوازنيييا نوعييييا وأن 

التييدهور الحييالي الييذي تشيييهده هييذه األوسيياط ال يعيييدو كونييه نتاجييا ليييديناميات سييالفة عرفتهييا المنطقييية فييي سيينوات خليييت، 

لمنطقييية تعيييرف مسلسيييال للتيييدهور يجعيييل مييين سيييفوحها تعيييرف دينامييييات مسيييتمرة ومتسيييارعة سيييواء مييين حييييث أم أن ا

 الغطاء النباتي أو آليات التشكيل ضمن نطاق زمني قصير نسبيا بالنظر لطبيعة هذه التغيرات.

  

 واد كريفلة أحد أهم روافد واد أبي رقراق 1

همييية ليييواد أبيييي رقيييراق، والتيييي تصيييرف مياهيييه بشيييكل مباشييير فيييي ( مييين بيييين الروافيييد الم01يعيييد واد كريفلييية )شيييكل     

، أغلييب 2كلييم 1310بحيييرة سييد سيييدي محمييد بيين عبييد ح. وتقييدر مسيياحة الحييوض النهييري لييواد كريفليية األسييفل بمييا يقييارب 

سييييفوحه منحوتيييية فييييي صييييخور فليشييييية ذات انحييييدارات متوسييييطة نتيجيييية للتعمييييق واإلفييييرا  الشييييديدين الييييذين عرفتهمييييا 

 متر. 300يث يتجاوز فارق االرتفاع بين مجرى الواد وسطح الهضبة المنطقة، ح

                                                           
 gmail.com@alaktifmustapha2011 وراه طالب ابحث يف سلك الدكت 1
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس  2
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حممد اخلامس  3
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 : موقع حوض كريفلة األسفل ضمن الحوض النهري لواد أبي رقراق( 01) الشكل 

 

  .التدهور  ملظاهر صارخا مجاليا تباينا األسفل كريفلة حوض يشهد 2

 الغطاء النباتي  2-1

 Quercusالبليييوط الفلينيييي "السييينديان " ) نبييياتي اليييذي يمثيييلتعيييرف المنطقييية تنوعيييا كبييييرا مييين حييييث غطائهيييا ال   

suberالتشيييكيلة النباتيييية الذرويييية ) ) climaxx(le نظيييرا لتأقلميييه ميييع الطيييابقين المنييياخيين الشيييبه رطيييب والشيييبه  بهيييا

وهمييييا الطييييابقين الييييذين تتموقييييع ضييييمنهما منطقيييية °( 7الجيييياف، )حيييييث الحييييرارة الييييدنيا للشييييهر األبييييرد هييييي حييييوالي 

وباالعتمييياد عليييى نظيييم المعلوميييات الجغرافيييية واالسيييتعانة بالصيييور األقميييار الصيييناعية للمنطقييية يمكييين ضيييبط  الدراسييية. 

 (.02التوزيع المجالي وجرد مختلف التشكيالت النباتية التي تنتشر بها )شكل 
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 : األصناف النبيتية بحوض كريفلة األسفل( 02)الشكل 

( أن حيييوض كريفلييية األسيييفل يمتييياز بتنيييوع نبييياتي مهيييم إال 02شيييكل ويظهييير مييين خيييالل خريطييية األصيييناف النبيتيييية )ال  

أن هيييذا التنيييوع يحجيييب وراءه تفاوتيييا مجالييييا كبييييرا سيييواء مييين حييييث نيييوع الفصيييائل النبيتيييية أو مييين حييييث كثافييية التغطيييية 

ر النباتيييية. بحييييث تتبييياين كثافييية التغطيييية ونوعيييية التغطيييية النباتيييية بشيييكل كبيييير بيييين سيييفوح هيييذا الحيييوض النهيييري )صيييو

 (1رقم 

 
 (األسفل: تفاوت التغطية النباتية بين سفوح حوض كريفلة  01) مجموعة الصور 

 

 حوض كريفلة األسفل والتطور الزمني لمظاهر التدهور 3

 مظاهر التشكيل 3-1

يعيييرف حيييوض كريفلييية األسيييفل مظييياهر عيييدة للتيييدهور، وذليييك نتاجيييا للنشييياط الكبيييير لمختليييف آلييييات التعريييية المائيييية   

 والتي ترسم مختلف مظاهر التدهور عليها )خدات ،خدوش،أساحل..(. على سفوحه

(، واليييذي يظهييير مييين خاللهيييا  3ولضيييبط التوزييييع المجيييالي آللييييات التشيييكيل تيييم إنشييياء خريطييية أشيييكال التعريييية )الشيييكل 

 االختالف الكبير لهذه اآلليات من مجال آلخر وبين  السفوح كذلك، بل وقد تختلف في نفس السفح أحيانا.  
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 : آليات التشكيل بحوض كريفلة األسفل( 03) الشكل 

 

ولتحدييييد طبيعييية التغييييرات التيييي قيييد تكيييون عرفتهيييا مظييياهر التشيييكيل فيييي األربعييية عقيييود األخييييرة، تيييم العميييل عليييى   

الحيييوض النهيييري لكديييية الحيييامض وهيييو حيييوض نهيييري صيييغير ضيييمن الحيييوض النهيييري األسيييفل لكريفلييية، حييييث تيييم 

شييييكال التعرييييية، وذلييييك باالعتميييياد علييييى بعييييض بييييرامج نظييييم المعلومييييات الجغرافييييية إنجيييياز الدراسيييية التطورييييية أل

 .1969و 2014واالستعانة بصور جوية للمنطقة تعود لسنة 

 16( نتييييائج هييييذه الدراسيييية، حيييييث ارتفعييييت نسييييبة الخييييدوش بييييـ % 4وتظهيييير ميييين خييييالل الرسييييم المبييييياني )الشييييكل  

 10و% 4ل الغشائي على التوالي بـ %وانخفضت نسبة الحركات الكتلية والسي 8والخدات بـ %

 

 
 (2014و 1969: تطور أشكال التعرية ما بين 04)الشكل 



 .2016نونبر  23-22 ة، وجد .الندوة الدولية الثالثة لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية

 
 

11 

 األسباب والعوامل المفسرة لمظاهر التدهور بحوض كريفلة األسفل. 4

 

ظيياهر التييدهور، وضييبط ميين خييالل مييا تييم تناولييه ميين دور ليينظم المعلومييات الجغرافييية فييي إبييراز التبيياين المجييالي لم   

للتطييييور الزمنييييي السييييريع لهييييا، طييييرح اإلشييييكال حييييول األسييييباب الكامنيييية خلييييف هييييذا التييييدهور، ومييييدى مسيييياهمة نظييييم 

 المعلومات الجغرافية في تيسير اإلجابة عن هذا اإلشكال.

 

 الخصائ  الطبيعة المفسرة للتدهور. 4-1

عنيييف السييياعي للتسييياقطات( تيييم االعتمييياد عليييى كيييل مييين لعيييدم تيييوفر المعطييييات المناخيييية الكافيييية )العنيييف الييييومي وال  

عاميييل التعيييريض واالنحيييدار فيييي تفسيييير ميييا يعرفيييه الحيييوض النهيييري مييين مظييياهر للتيييدهور وانحسيييار للغطييياء النبييياتي، 

واالقتصيييار عليييى هيييذين العييياملين ال يقليييل مييين أهميييية الركييييزة الصيييخرية الفليشيييية واألتربييية الضيييعيفة التطيييور اليييذين 

ة فيييي حركيييية السيييفوح ، بيييل جييياء نتيجييية للتشيييابه النسيييبي لهيييذه الخصيييائص فيييي مجميييوع الحيييوض تمتييياز بهميييا المنطقييي

 النهري، لذلك ال يمكن اتخاذها عامال من عوامل تفسير مظاهر التدهور وكذا اختالف توزيعها المجالي.

 

 يلعب التعريض واالنحدار دورا أساسيا في تسريع عمليات التدهور. 4-1-1

ينتيييه مييييدانيا يعيييد التعيييريض مييين بيييين العواميييل الميييؤثرة وبشيييكل كبيييير فيييي آلييييات التشيييكيل مييين خيييالل ميييا تميييت معا  

بالسيييفوح فيييي حيييوض كريفلييية األسيييفل، وليييربط عالقتيييه بمظييياهر التيييدهور وبالتيييالي معرفييية إليييى أي ميييدى يمكييين لهيييذا 

تييي تتييييح مراكبيية كيييل العامييل تفسييير التوزييييع المجييالي لهاتييه المظييياهر، تييم االعتمييياد علييى نظييم المعلوميييات الجغرافييية ال

ميييين خريطيييية أشييييكال التعرييييية وخريطيييية التعييييريض واسييييتخرال مسيييياحة ونسييييبة كييييل شييييكل ميييين أشييييكال التعرييييية تبعييييا 

 لتعريض كل سفح.

انطالقييا ميين ذلييك  يتضييح أن أشييكال التعرييية تختلييف بيياختالف تعييريض كييل سييفح، بحيييث تطغييى األشييكال المرتبطيية    

ة نحيييو الجنيييوب كالخيييدوش السيييطحية إليييى الخيييدات المتعمقييية والمتسيييعة بالسييييل المركيييز عليييى السيييفوح الشميسييية المعرضييي

وصييوال إلييى األسيياحل فييي بعييض السييفوح المعرضيية باتجيياه الجنييوب. فييي حييين أن السييفوح الظليليية تطغييى عليهييا آليييات 

التشييييكيل المرتبطيييية بالحركييييات الكتلييييية، لكيييين هييييذه القاعييييدة ليسييييت مطييييردة فييييي مجمييييوع الحييييوض النهييييري، حيييييث أن 

ح الظليلييية تعيييرف نشييياطا كبييييرا آللييييات السييييل المركيييز وبضيييع سيييفوح أخيييرى شميسييية تعيييرف اسيييتقرارا بعيييض السيييفو

نسيييبيا، هيييذا االسيييتثناء ييييدفعنا للقيييول بيييأن التعيييريض هيييو عاميييل مفييياقم ومسيييرع لمظييياهر التيييدهور و لييييس مفسيييرا لجمييييع 

 هذه المظاهر.

االنحييييدارات بالمنطقيييية، وذلييييك إليجيييياد  وبيييينفس المنهجييييية السييييابقة تمييييت مراكبيييية خريطيييية أشييييكال التعرييييية وخريطيييية  

العالقيييية بييييين درجيييية االنحييييدار وآليييييات التشييييكيل، ولمعرفيييية كيييييف يمكيييين لالنحييييدار أن يكييييون أحييييد العوامييييل المفسييييرة 

 لتدهور سفوح المنطقة.

وأظهييييرت النتييييائج أنييييه كلمييييا ارتفعييييت درجيييية االنحييييدار إال وارتفعييييت معهييييا نسييييبة أشييييكال التعرييييية المرتبطيييية بالسيييييل  

نظيييرا للقيييوة التيييي يكتسيييبها المييياء بفعيييل االنحيييدار، كميييا أظهيييرت أن السييييل الغشيييائي ينتشييير فيييي السيييفوح األقيييل المركيييز 

 .(9انحدارا )الشكل 

 

 
 : توزيع أشكال التعرية تبعا لدرجة االنحدار(09)الشكل 

 

بعيييض أشيييكال التعريييية إال أن هيييذه النتيييائج ال يمكييين تعميمهيييا عليييى المنطقييية ككيييل، فقيييد أظهيييرت المعاينييية الميدانيييية أن    

المرتبطييية بالسييييل المركيييز )خيييدوش وخيييدات( ليييم تسيييتثن سيييفوحا وحيييادورات ذات انحيييدارات ضيييعيفة، الشييييء اليييذي 

 يؤشر على أن ما تعرفه المنطقة من تدهور ال يمكن تفسيره بعوامل طبيعية بحتة. 
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 نتائج وخالصات. 5

 

المعلومييات الجغرافييية فييي تشييخيص مييا تعرفييه األوسيياط انطالقييا ممييا تييم ذكييره يتبييين بشييكل جلييي الييدور المهييم ليينظم     

ميين ديناميييات ومظيياهر للتييدهور مختلفيية حييدة وتوزيعييا مجاليييا، وإسييهام فييي معرفيية األسييباب التييي قييد تكميين خلييف هييذه 

 المظاهر وتوزيعها المجالي المختلف، وكذا ضبط للتطور الزمني الذي عرفته هذه المظاهر.

تسيييييها نظييييم المعلومييييات الجغرافييييية، إال أنهييييا ال تغنييييي حتمييييا عيييين البحييييث الميييييداني وبييييالرغم ميييين األهمييييية التييييي تك    

المباشييير والمعاينييية الميدانيييية، وتبقيييى قاصيييرة عييين تفسيييير كيييل التطيييورات التيييي شيييهدتها آلييييات التشيييكيل، فعليييى سيييبيل 

عليييى التيييوالي الحركيييات الكتليييية والسييييل الغشيييائي  8والخيييدات بيييـ % 16المثيييال فالخيييدوش التيييي ارتفعيييت نسيييبتها بيييـ %

ال يمكيييييين تفسييييييير هييييييذه التطييييييورات إال بالبحييييييث الميييييييداني وبدراسيييييية حيييييياالت السييييييطح والسييييييلو   10و% 4بييييييـ%

 الهيدرولوجي لألراضي وبالدراسة المخبرية لألتربة واالستعانة باالستمارات وبالمقابالت الميدانية.

فادهييييا أن مييييا تعرفييييه المنطقيييية هييييو هييييذه األدوات وفييييي تكامييييل مييييع نظييييم المعلومييييات الجغرافييييية أفضييييت إلييييى نتييييائج م 

انعكيييياس  لتغييييير السييييلو  الهيييييدرولوجي لألراضييييي  بفعييييل انييييدكا  و انغييييالق مسييييام األتربيييية النيييياتج عيييين األنشييييطة 

و سيييرع مييين تعميييق المسييييالت وجعلهيييا  الفالحيييية الممارسييية بهيييذه المنييياطق ، الشييييء اليييذي رفيييع معاميييل الجرييييان بهيييا،

سييييفحيات وبالتييييالي تنشيييييط آليييييات التييييدهور بهييييذه األوسيييياط وأدخلهييييا ضييييمن قييييادرة علييييى التعمييييق واقييييتالع األتربيييية وال

 مسلسل للتدهور يلحق أتربتها و غطاءها النباتي.
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دينامية األراضي بهوامش بحيرة سد سيدي محمد بن عبد هللا: حوض كرو األسفل )مقاربة 

 كارطوغرافيا(
 

 3،الميلود شاكر،عبد الرحيم وطفة2بالل الفالحي

 ملخ :

، تتكون من سفوح شديدة اإلنحدار تغلفها توضعات تمثل سافلة كرو وحدة تجريبية صغرى تقع بمجال شبه جاف

(، ويمتد هذا الحوض على 1986سطحية وأتربة ضعيفة التطور ذات نسبة مهمة من المواد الخشنة في أغلب األحيان)وطفة 

 .هـ، وهو حوض ذو جريان موسمي، يصرف مياهه باتجاه بحيرة سد سيدي محمد بن عبد ح14890مساحة 

لى إبراز مظاهر التعرية الحالية، من خالل جرد دقيق لمظاهر تدهور الموارد الطبيعية داخل يهدف هذا المقال إ

، وكذا دراسة التعرية إرتباطا بالعوامل المسؤولة 2016و  2000الحوض، اعتمادا على مقاربة تطورية ما بين 

تحوالت السوسيواقتصادية التي عرفتها عنها،)كاإلنحدارت والتعريض والتربة(، ثم العوامل البشرية، المرتبطة أساسا بال

 المنطقة، وذلك سعيا وراء معرفة العوامل المتحكمة في دينامية الحوض.

 

Résumé : 

Le micro bassin étudié s’étend sur 14890 ha, se localise dans les abords du barrage 

Sidi Med Ben Abdellah, à l’aval du bassin versant de Grou. Il est constitué de versants aux 

pentes fortes, couverts de dépôts superficiels et de sols peu évolués, avec une fraction 

grossière souvent importante.  

Cet article a pour but d’étudier les processus d’érosion actuelle en se basant sur une 

description détaillée des diverses formes de dégradations des ressources naturelles de ce 

bassin, suivant une approche diachronique allant de 2000 jusqu’à 2016. En plus cette étude se 

base aussi sur l’analyse des facteurs naturels, comme le degré des pentes, l’exposition des 

versants, la nature des sols et des formations superficielles. Sur le plan socio-économique, les 

mutations récentes sont prises en compte dans la recherche des processus et facteurs 

réactivant la dégradation actuelle de ce milieu. 

 

 سد سيدي محمد بن عبد ح. -الضغط البشري -الهشاشة الطبيعية -التعرية المائية -ض نهريحو -كلمات الدالة: كروال

Mots clé: Grou – micro bassin versant - érosion hydrique – fragilité naturelle, action 

anthropique – barrage SMBA.  
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 مقدمة

يرة سدس سيدي محمد بن عبد ح ، من المجاالت األكثر تعبيرا عن تعتبر األحواض الصغرى لواد كرو المطلة على بح

مظاهر التعرية وانجراف التربة، وقد تكون أكثر إسهاما في إطماء حقينة السد ،وذلك بسبب هشاشة الوسط الطبيعي من 

التدهور وتشخيص  جهة، وثقل التأثير البشري من جهة ثانية. وبالتالي فالهدف من هذا المقال هو محاولة إبراز مظاهر

 .العوامل الطبيعية والبشرية الفاعلة في تنشيط مسلسل التدهور بالحوض

 

 توطين مجال الدراسة  1الشكل 

 اإلشكالية

يشكل حوض كرو وحدة جغرافية حقيقية على شكل حوض سفحي متكامل، خضع لتطورات حديثة على صعيد أساليب 

ى غاية الستينات من القرن الماضي كانت جل السفوح غابوية )الماطورال(، واألراضي المزروعة ، فإلاالستغاللوطرق 

 بالحبوب التقليدية على السطح الهضبي.

أما اليوم فقد حدثت عدة تطورات على صعيد استعمال األراضي، سمحت بظهور أنماط مختلفة من التعرية، كما تبين على 

من األراضي الهشة بشكل طبيعي، إلى أراضي كانت تبدو مستقرة. هذا التطور السريع أن تدهور األراضي يمتد تدريجيا 

لظاهرة التعرية ،يستدعي معرفة ما هي العوامل والنظم المسؤولة عن تسريع وثيرته بهذه األوساط المطلة على بحيرة سد 

 سيدي محمد بن عبد ح.

 المنهجية

كرو، وضبط أساليب تطورها والعوامل المتحكمة فيها، تم استعمال للوقوف على مظاهر تدهور السفوح بسافلة حوض 

 المنهجبة التالية:

مقاربة خرائطية تعتمد على الدراسة التطورية للمجال لتحديد التطورات الحاصلة فوقه خالل النصف الثاني من القرن  -

ا سمح بإنجاز مجموعة ، مم2016، وأخرى ترجع لسنة 2000م، وذلك من خالل مقارنة الصورة الجوية لسنة 20
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 استعمال، وكذا خريطة 2000خرائط تهم الحوض، يتعلق األمر بخريطة أشكال التعرية الحالية وأشكال التعرية لسنة 

 التربة، وقد تمت مقارنتها وتراكبها من أجل تحديد التطورات من جهة وضبط العوامل المسؤولة عنها من جهة ثانية.

قنيات التقليدية لدراسة الوسط الطبيعي كالوصف والتصنيف والترتيب خصوصا فيما الوصف الميداني، اعتمد على الت -

 السطحية واستعمال األراضي. والتكويناتيتلق بأشكال التعرية 

 

 مظاهر األشكال الحالية للتعرية وسرعة تطورها: 1

 

 . دراسة وصفية ألشكال التعرية الحالية وتوزيعها المجالي:1 .1

  أنجزنا األسفل، كرو  بحوض املجالي وتوزيعها يةالحال التعرية أشكال لجرد
ا
  عمل

ا
  خرائطيا

ا
 صور  على اعتمادا

(Google Earth)  وعلى زياراتنا الميدانية المتكررة للتأكد من األشكال الحالية، وتعديل ما تم استخراجه من 2016سنة ،

رضة للتعرية وتصنيفها حسب نوعية، وآلية تأويل الصور الفضائية. ويهدف هذا العمل الخرائطي إلى تحديد المجاالت المع

، انطالقا من الصور الجوية، 2000لسنة  التعرية المهيمنة وحسب حدتها. ومن المفيد مقارنتها مع أشكال التعرية الحالية

ة سنة كان فائدتها جد مهمة لمعرفة سرعة تطور أشكال التعرية، وأهميتها في الدينامي 16حيث أن مقارنة على مدة تصل إلى

 Maurer 1968.Avenard) سابقة، دراسات من مستقاة وصفية مؤشرات على سيعتمد األشكال هذه تقديم أن حيث.الحالية

1965) 

 

 أهمية أشكال التعرية الحالية بسافلة واد كرو 2الشكل 

ودينامية القوية ، وتمثل التعرية الغير تتنوع أشكال التعرية المائية بحوض كرو، وتحمل جل السفوح آثار هذه المورف

%، من مساحة الحوض المدروس، وتشغل السفوح التي ما زالت تحتفظ 12مرئية )سفوح محمية بغطاء نباتي كثيف(، نسبة 

وصخورها فليشية هشة، إذا يكفي حدوث نوع من  االنحداربغطائها النباتي، لكن تعتبر هذه السفوح عطوبة، لكونها شديدة 

  الغطاء النباتي كي ينطلق مسلسل التدهور. انفتاح

من مساحة الحوض، تمس السفوح الشميسة على الخصوص وأيضا  %69بينما يمتد السيل الغشائي يشمل حوالي 

جزء من السفوح الظليلة ، وبعض هوامش سطح الهضبة، ينشط هذا األسلوب من التعرية أيضا في كل فئات االنحدار، 

تظهر آثار هذا النوع من التعرية جليا في األجزاء الوسطى على مجموعة من السفوح عبر . و %15-6وخصوصا في فئة 

 ظهور بقع فاتحة اللون تعكس ضعف سمك آفاق التربة وتحريك المواد الدقيقة تجاه سافلة السفوح وبالتالي نحو بحيرة السد.
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  2016 -2000. دراسة تطورية ألشكال التعرية ما بين 2 .1

خدات عبر مدة زمنية طويلة ، استعملنا نظم المعلومات الجغرافية عن طريق قياس مساحة الخدات لكي نقيس تطور ال

( انطالقا من خريطة توزيع األشكال 2016ومقارنتها بمساحة الخدات خالل الفترة الحالية ) 2000والخدوش خالل فترة 

 ( . 2الحالية للتعرية )الشكل

 
 بسافلة حوض كرو2016 – 2000التعرية ما بين  ور أشكالتط 3الشكل 

 

 16لعل أبرز النتائج التي تم استخالصها ،أن األساحل والتخديد سريعة الحدوث، حيث ظهرت أشكاالً جديدة خالل 

سنة األخيرة، على عكس ذلك، نجد ظاهرة الخدوش والتخديد السطحي، قد عرفت تطورا سريعا ألشكالها، وذلك في كثير 

تمثل حوالي  2016% من مساحة الحوض، بينما أصبحت خالل 5حوالي  2000ن السفوح، حيث كانت تمثل خالل م

 2000% خالل 1% من مساحة الحوض بينما األساحل والتخديد المعمم فقد عرفت تطورا مهما حيث كانت تمثل 12

% من 3ي المتعمقة، التي أصبحت تمثل .كما عرفت هذه الفترة تطوراً سريعاَ للخدات والمجار2016% خالل 5وأصبحت 

 مساحة الحوض 

 

 2000: أهمية أشكال التعرية بسافلة واد كرو لسنة 4الشكل 

%من مساحة الحوض؛ وهذا التراجع 69% وتراجع إلى 79بينما يعرف السيل الغشائي بعض التراجع حيث كان يمثل 

ينشط بها السيل الغشائي وأصبحت عبارة عن خدوش، كما أن التعرية الرأسية  يعزى إلى أن مجموعة من السفوح كان

 2016 و 2000 لسنيت google Earth جوية صور :املصدر
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لم نتمكن من تعميم هذه النتائج  .حسب الصورة الجوية ، 2000انتقلت إلى السفوح الظليلة التي كانت تبدو مستقرة خالل 

لى خدات بشكل مثير، وذلك حيث نجد في السفوح الشميسة على الخصوص التي تتميز بانفتاح الغطاء النباتي تطورت إ

السطحية. ومن خالل التحريات الميدانية مع ساكنة الحوض تم تحديد مجموعة  التكويناتحسب الركيزة الصخرية وطبيعة 

 من الخدات حديثة العهد ، وهذه األشكال نلمسها بوضوح من خالل فحص الصور الجوية المتفاوتة في الزمن .

 : 2016-2000 التربة ما بين سنتي استعمالتطور  2

تكمن أهمية دارسة استعمال التربة عبر فترات زمنية مختلفة، من أجل معرفة التطورات الحاصلة على التربة، حيث 

التربة دور كبير في ظهور  الستعمال(، أن A.Laouina, M,Chaker, J.Al Karkouri et al2011أكدت الدراسات )

مهم تكون أقل عرضة لقوة القطرات المطرية على السطح، على عكس  أشكال التعرية، فاألراضي المحمية بغطاء نباتي

 (.2004األراضي العارية )فالح

 

 Google Earth 2000-2016 جوية صور :  املصدر

  2016-2000 بين ما األراض ي استعماالت و النباتي الغطاء كثافة 5 الشكل

ة أن الغطاء النباتي يتعرض لتدهور كبير، يتمثل في تراجع رقعة األراضي بينت نتائج دراسة وتحليل الصور الجوي

، حيث لم تعد صالحة للزراعة بفعل التعرية بمختلف أشكالها، الشيء %34إلى  2000سنة  %42المزروعة )بورية(،من

حالياً. كما عرفت %29إلى  2000، سنة %23الذي جعل مساحة األراضي الغير مستغلة تعرف تزايدا مهما، إذ انتقلت من 

، ناهيك عن دخول أصناف جديدة من االستغالل %21إلى  2000سنة  %19مساحة المراعي بعض التطور، إذ انتقلت من 

 كالزراعات الشجرية)الزيتون(، والزراعات المسقية.

لى عهد األراضي دور مهم في بروز أشكال التعرية، والسيما تطورها حيث إ الستعمالعموما يمكن القول على أن 

انتقلت التعرية من مظاهر متسترة إلى  االستغاللقريب كانت التعرية تقتصر على السفوح الهامشية، لكن مع اختالف نمط 

 أشكال دائمة يصعب استصالحها، الشيء الذي جعل األراضي الغير مستغلة في تزايد مهم وبوثيرة سريعة.
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 2016و2000ة بحوض كرو األسفل ما بين : إستعمال الترب6الشكل 

 خالصة:

يعرف حوض كرو نشاطا قويا للدينامية الحالية وتدهورا سريعا ومستمرا للمجال الطبيعي، والسيما خالل السنوات 

األخيرة . كما أكدت نتائج الفحص التطوري للصور الجوية، على أن السفوح التي كانت مستقرة إلى عهد قريب ، أصبحت 

 يا تدهوراً مهماً، باإلضافة إلى أن السفوح الظليلة التي كانت محمية بشكل طبيعي .تعرف حال

الحاجة إلى تأمين الغذاء والمسكن لإلنسان وفقاً  ارتفاعالتربة تطوراً سريعاً، وذلك راجع إلى  استعمالكما أن 

 واالهتمامترحال إلى االستقرار للتحوالت السوسيواقتصادية المتسارعة، وتغير نمط عيشهما ارتباطا بالمرور من ال

هش ومجتمع تقليدي فقير. مما زاد من الضغط على الموارد الطبيعية عبر االستغالل  اقتصادبالزراعة والرعي في إطار 

 . الجائر، وخاصة المناطق الهامشية الهشة دون مراعاة اختالف حساسية المجال تجاه التعرية من منطقة ألخرى

 

 المراجع:

التربة بالريف األوسط، نموذل حوض أكنول. أطروحة  النجراف( ، التقييم النوعي والكمي 2002-2003فالح علي )

 جامعية لنيل شهادة الدكتوراة. جامعة محمد األول بوجدة ، شعبة الجغرافيا.

جامعة محمد  لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة. (، دراسة جيومرفلوجية لمنطقة السهول. رسالة1986وطفة عبد الرحيم )
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Avenard J.M. (1964) : Classification des types d’érosion par action des eaux courantes 

(ruissellement) et par solifluxion. 
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بعد في دراسة تراجع الغطاء النباتي الطبيعي وتوسع األراضي  استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن

 الزراعية بحوض جرسيف )سهل ولجمان(
 

 الميلود شاكر: أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط.   عبد الرحيم وطفة: أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط.

 . شعبة الجغرافيا والعلوم اإلنسانية الرباططالب دكتوراه بكلية اآلداب  المسعودي مصطفى:

يشهد سهل ولجمان )حوض جرسيف( تفاقم العديد من العوامل المساهمة في تدهور أراضيه، أبرز هذه العوامل ملخ : 

هي تقزيم األراضي الرعوية نتيجة عمليات الحرث الواسعة وانتشار األراضي الزراعية، فبعد أن كان هذا المجال ينعم 

التوازن جراء نمط العيش التقليدي )الترحال( الذي كان يميز قبائل حوض جرسيف، أصبح اآلن يتخبط في  بنوع من

 مجموعة من المشاكل على مستوى موارده الطبيعية نتيجة التحوالت التي يشهدها حاليا.

تناقص بشكل كبير منذ  من بين نتائج انتشار األراضي الزراعية وتوسعها، تراجع مساحة الغطاء النباتي الطبيعي، حيث

التحول الذي حصل على مستوى نمط عيش قبائل حوض جرسيف، الذين استقروا وشرعوا في مزاولة الزراعات المسقية 

 بعد استصالح األراضي وتربتها واستغالل الموارد الطبيعية بشكل مفرط.

ستشعار عن بعد، لما لها من أهمية في عمليات ولمعالجة هذه اإلشكالية تم االستعانة ببرامج نظم المعلومات الجغرافية واال

التي تصيب سطح األرض، فقد تم في هذا اإلطار االعتماد على مجموعة من المرئيات الفضائية  التخطيط وتتبع التغيرات
 برنامج على ذلك في معتمدين ولجمان، سهل يشهدها التي السطحية التحوالت تتبع قصد متتالية، سنوات لعدة

Arcgis10.2. 

 نظم المعلومات الجغرافية. –سهل ولجمان  –الغطاء النباتي الطبيعي  –تدهور األراضي  الكلمات المفاتيح:

 

UTILISATION DE SIG ET LA TÉLÉDÉTECTION DANS L’ÉTUDE DE LA 

RÉGRESSION DU COUVERT VÉGÉTAL NATUREL ET L’EXPANSION DES 

TERRES AGRICOLES DANS LE BASSIN DE GUERCIF (PLAINE DE OULJAMAN) 

Résumé : Le plain de ouljaman (bassin de Guercif) subit une aggravation des facteurs 

contribuant à la détérioration de ses terres, l’expansion des terres agricoles au détriment des 

terres pastorales vient au premier rang, après avoir été caractérisé par un équilibre grâce au 

mode de vie traditionnel (nomade), qui caractérise les tribus du bassin de Guercif, le plain de 

Ouljaman connait maintenant plusieurs problèmes au niveau des ressources naturelles suite 

aux changements qui ont eu lieu . 

La régression de la couvert végétal naturel est un des résultats de l’expansion des terres 

agricoles, car depuis le changement qu’à connu le mode vie des tribus du bassin de Guercif, 

les habitants se sont installés et ont commencé à pratiquer les cultures irriguées après remise 

en état des terres et des sols et de l'exploitation excessive des ressources naturelles. 

Pour remédier à ce problème, on a fait appel aux systèmes d'information géographique et des 

programmes de télédétection à distance en raison de leur importance dans la planification et le 

suivi des changements qui affectent la surface de la Terre. 

Dans ce sens, on s’est basé sur une série de visualisations par satellite, permises par le 

programme Arcgis10.2 pendant plusieurs années consécutives afin de suivre du près les 

modifications de surface du plain de Ouljaman. 

 

Mots-clés : dégradation des terres - couvert végétal naturel – plaine Ouljaman – SIG 
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 مقدمة:

ترجع التغيرات التي تصيب سطح األرض عادة إلى أسباب جغرافية إما طبيعية أو بشرية، وقد تحدث هذه 

التغيرات على نحو تدريجي أو فجائي، لذا فإن دقة وتوقيت رصدها تحقق ميزة الفهم الجيد لتلك التغيرات وأسبابها 

ات بصورها المختلفة، وهذه المتابعة المنتظمة تحتال إلى توفر ودوافعها، كما أن المتابعة المنتظمة تعين على رصد التغير

 البيانات والمعلومات الدقيقة المنتظمة من مصادر موثوق بها.

( ونظام Télédétectionوفي هذا السياق أصبحت تقنيات الحصول على البيانات والتي من بينها االستشعار عن بعد )

 بقوة مما يعني ضرورة اإللمام بهذه التقنيات وكيفية االستفادة منها. ( تفرض نفسها GPSتحديد المواقع العالمي )

 تقديم مجال الدراسة:

يقع سهل ولجمان ضمن حوض جرسيف بالجهة الشرقية المغربية، ويتوسط الحدود الطبيعية لحوض ملوية حسب 

 .’11 °34و  ’22 °34وبين خطي عرض ’28 °3و ’14 °3 اتجاه جنوب شمال، يقع بين خطي طول

 يحد مجال الدراسة ثالث أودية:

 شرقي، يمر -غربي شمال-واد ملوية من الجهة الشرقية، ينبع من األطلس المتوسط والكبير، يتخذ مسار جنوب

 بمجموعة من الخوانق والمناطق المتهدلة، ويصب في البحر األبيض المتوسط.

 غربي شمال-ى عميق،له اتجاه جنوبواد مللو من الجهة الجنوبية، ينبع أيضا من األطلس المتوسط عبر مجر-

 شرقي، ويعتبر أحد أبرز روافد واد ملوية.

  واد مسون من الجهة الشمالية، وهو واد موسمي ينبع من تالل الريف، مارا عبر تكونات صلصالية جبسية مرتفعة

 شرقي ويصب في واد ملوية.-غربي جنوب-الملوحة، له اتجاه شمال

 متر. 500راسة، نجد امتداد متن بومخار ، الذي يصل االرتفاع به إلى حوالي أما من الجهة الغربية لمجال الد

 

 .. خريطة توطين مجال الدراسة1شكل 

 مصادر البيانات: .1

 اعتمدت في انجاز هذا الملخص على بيانات مكملة لبعضها البعض هي:

 50000/1العكرب ذات مقياس  –مرادة  –الخرائط الطبوغرافية لجرسيف  •

 World imagery by Esri خرائط •

 الزيارات الميدانية. •

 المرئيات الفضائية: •
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 . بيانات المرئيات الفضائية المستعملة لدراسة مؤشر التغطية النباتية.1جدول

 الدقة المكانية تاريخ االلتقاط المنتج Path Row نوع المستشعر

MSS 199 036 USGS 1984-10-07 60 

OLI_TIRS 200 36 USGS 2015-10-04 30 

 

تم اختيار المرئيات الفضائية التي التقطت في شهر أكتوبر لدراسة مؤشر التغطية النباتية الطبيعية، وذلك لتفادي ما 

 أمكن الخلط بين الغطاء النباتي الطبيعي والغير الطبيعي، ألن هذه الفترة تتميز بضعف وقلة الزراعات.

 يد مساحة األراضي الزراعية.بيانات المرئيات الفضائية المستعملة لدراسة تزا .2جدول

 الدقة المكانية تاريخ االلتقاط المنتج Path Row نوع المستشعر

MSS 215 036 USGS 20-08-1972 60 

MSS 215 036 USGS 13-05-1979 60 

MSS 200 036 USGS 07-03-1985 60 

ETM 196 036 USGS 21-07-1999 30 

TM 200 036 USGS 11-08-2007 30 

OLI_TIRS 200 36 USGS 13-05-2015 30 

 

 ومناقشة نتائجه. NDVIحساب مؤشر التغطية النباتية  .2

يعد مؤشر التغطية النباتية أحد األساليب المفيدة في مراقبة النبات، وهو أسلوب يعتمد على معادلة تبنى على 

 (.R( واألشعة الحمراء المرئية )NIRالعالقة بين األشعة تحت الحمراء القريبة )

( النطاق القريب من األشعة تحت Pixelsبقسمة الفرق في عدد خاليا ) NDVIساب مؤشر التغطية النباتية ويتم ح

على مجموع عدد خاليا النطاق القريب من األشعة تحت الحمراء والنطاق األحمر ( ÷ R( والنطاق األحمر)NIRالحمراء )

   وفقا للصيغة التالية:

 ية نحصل على نتائج تعكس لنا درجة كثافة الغطاء النباتي التي يعبر عنها بفئتين:بعد القيام بهذه العمل 

  األولى: تضم القيم التي قيمتها أكبر من صفر، وتمثل المناطق التي يوجد بها غطاء

 كلما كانت الكثافة عالية. 1نباتي، وتقارب هذه القيم 

  التي ال يوجد بها غطاء الثانية: تضم القيم التي هي أقل من صفر، وتمثل المناطق

 .نباتي

بالنسبة للقيم الموجبة  04-10-1984كانت قيمة المؤشر لمرئية  Arc Gis 10.2وبحساب المؤشر ببرنامج 

، لكن هذه القيمة تعبر عن الغطاء النباتي الطبيعي والغير الطبيعي، ولتجاوز هذه 0.45المعبرة عن وجود النبات +

من أجل عزل الفئة التي تعبر عن الغطاء النباتي  3و 2 الشكلفئات، كما يظهر في  4إلى  اإلشكالية قمنا بتفييء هذه القيم

ألنها تعبر عن ارتفاع انعكاسية  0.45و + 0.21الغير الطبيعي )زراعات شجرية( وهي الفئة التي تنحصر قيمتها ما بين +

الضوء المرئي )األشعة الحمراء(، بينما النبات في النطاق تحت األحمر، بسبب توفرها على أوراق خضراء تمتص بقوة 

فهي تعبر عن الغطاء النباتي الطبيعي الذي يتجلى في التشكيالت  0.21و + 0.14الفئة التي تنحصر قيمتها ما بين +

النباتية الرعوية، التي تتميز بانعكاسية متوسطة في النطاق تحت األحمر، ألن هذه التشكيالت تتوفر على غصون تضعف 

تعبر عن مجال خالي من  0ة الخضراء العاكسة لألشعة التحت حمراء، بينما تبقى الفئات ذات القيمة األقل من بها الماد

 الغطاء النباتي.

للتأكد من نتائج  Arc Gis 10.2 (World imagery)كما تم االستعانة بالصور الفضائية التي يتيحها برنامج 

 ة.مؤشر التغطية النباتية وتحديد األراضي الزراعي
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تمثل الغطاء النباتي  0.50و + 0.25م حيث الفئة ما بين +2015نفس المنهجية واألدوات طبقت على مرئية 

تمثل الغطاء النباتي الطبيعي، فكانت النتائج على الشكل  0.25و + 0.17الغير الطبيعي )زراعات شجرية( والفئة ما بين +

 التالي:

 

 

 

 

النباتية، قمنا بفصل األراضي الزراعية التي تمثل الغطاء النباتي الغير الطبيعي بعد انجاز خرائط مؤشر التغطية 

م كما يبدو في 2015م و 1984من أجل تحديد مساحة الغطاء النباتي الطبيعي الذي عرف تراجع جد مهم ما بين سنة 

 الجدول التالي:

 

 

 م.1984مؤشر التغطية النباتية والمساحة المنزرعة سنة . 3شكل  م.1984مؤشر التغطية النباتية سنة  . 2شكل 

 م.2015مؤشر التغطية النباتية سنة  .4شكل 

 

 م.2015نباتية والمساحة المنزرعة سنة التغطية المؤشر . 5شكل 
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 م.2015م و 1984. تطورات الغطاء النباتي الطبيعي بسهل ولجمان ما بين سنة 3جدول

المساحة 

الكلية 

 بالهكتار

مساحة الغطاء 

النباتي الطبيعي سنة 

 م بالهكتار1984

من  %

المساحة 

 الكلية

مساحة الغطاء النباتي 

م 2015الطبيعي سنة 

 بالهكتار

من  %

المساحة 

 الكلية

المساحة المتناقصة ما بين 

م 2015م و 1984سنة 

 بالهكتار

المدة 

الزمنية 

 بالسنة

16860 4360 % 25 160 % 1 4200 31 

 

يتضح لنا االنخفاض الكبير على مستوى مساحة الغطاء النباتي الطبيعي، إذ كانت  3انطالقا من الجدول رقم: 

هكتار، أي حصول انخفاض  160م لتصبح حوالي 2015هكتار، بينما تراجعت سنة  4360م حوالي 1984مساحته سنة 

 سنة.  31في مدة  %96بنسبة حوالي 

أسباب تراجع الغطاء النباتي الطبيعي في هذه المنطقة، ومن بين أهم هذه األسباب تزايد مساحة األراضي  تتعدد

 الزراعية، لذلك سنحاول إبراز ما مدى سرعة هذا تطور ومعدل تزايده كل سنة.

 

 م.2015م و 1972تطور المساحة الزراعية بسهل ولجمان ما بين سنة  .3

شريا في أواخر القرن العشرين، بعد انهيار التوازنات التقليدية التي كانت عرف حوض جرسيف عامة استقرارا ب

 قائمة على تربية الماشية الواسعة، فظهرت بذلك بوادر االستغالل البشري.

م كانت محصورة فقط قرب المجاري المائية 1972أن مساحة األراضي الزراعية سنة  6نالحظ من خالل شكل 

مسون(، لكن مع مرور الزمن أصبحت تتوسع داخليا بسبب تطور تقنيات استغالل مياه الفرشة السطحية )واد ملوية، مللو، 

 الباطنية التي تعتبر من أهم عناصر التحول المجالي.

 

 م.2015م و 1972. خريطة تطورات المجال الزراعي بسهل ولجمان ما بين سنة 6شكل 
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 .2015و  1972 . تطور المجال الزراعي بسهل ولجمان ما بين سنة4جدول

معدل تزايد المساحة  المدة الزمنية بالسنة المساحة المضافة بالهكتار الفترة الزمنية

 بالهكتار في السنة

1972 – 1979 1370 7 195.7 

1979 - 1985 728 6 121.3 

1985 - 1999 1108 14 79.1 

1999 - 2007 1243 8 155.3 

2007 - 2015 374 8 46.7 

 

م استنتجنا حصول ارتفاع صارخ على مستوى مساحة 2015م و 1972ل الصور الفضائية لسنة انطالقا من تحلي

هكتار سنة  8023هكتار، إلى حوالي  3200م من حوالي 1972األراضي الزراعية بسهل ولجمان، حيث انتقلت سنة 

 م.2015

التي شهدت أكبر زيادة  م هي الفترة1979م و 1972أن الفترة ما بين سنة  4يتبين من معطيات الجدول رقم: 

هكتار في السنة، حيث تميزت هذه الفترة باستقرار الساكنة والشروع في استغالل األراضي في  195.7بمعدل حوالي 

وهذا ربما  م1999م و 1985هكتار في الفترة ما بين سنة  79.1المزروعات التسويقية، ثم تراجع هذا المعدل إلى حوالي 

م شهد المعدل السنوي ارتفاعا من جديد، وهذا 2007م و 1999في الفترة ما بين سنة  .لماديةراجع إلى ضعف اإلمكانيات ا

األوروبية من قبل أبناء المهجر واستثمارها في الميدان الفالحي، هذا  راجع بالدرجة األولى إلى جلب العمولة األجنبية

هكتار في السنة، وهذا  46.7م ليصبح حوالي 2007وبدأ بالتراجع مرة أخرى مع منطلق سنة  المعدل لم يستمر على حاله

 ربما راجع إلى ضعف اإلمكانيات وارتفاع تكلفة تهيئة األراضي، وربما إلى نضوب الموارد الطبيعية بالمنطقة.

 خالصة:

خالصة القول أنه انطالقا من رصد التحوالت الحاصلة على مستوى الغطاء النباتي الطبيعي الذي انتقلت مساحته 

م، وعلى مستوى تطور مساحة األراضي 2015هكتار سنة  160م إلى حوالي 1984هكتار سنة  4360ي من حوال

م، يمكننا الحكم على 2015هكتار سنة  8023م إلى حوالي 1972هكتار سنة  3200الزراعية التي تضاعفت مساحتها من 

رار الرحل واستغاللهم للمجال، وهي الفترة أن سهل ولجمان كان يشكل مجاال رعويا بامتياز قبل الفترة التي تميزت باستق

التي واكبت مرحلة االستعمار وما بعدها، حاليا أصبح هذا المجال عبارة عن أراضي زراعية تستغل بشكل مفرط الموارد 

الطبيعية للمنطقة بشكل عام، ومورد الماء بشكل خاص باإلضافة إلى التربة، ومن هنا نتساءل حول ما مدى استدامة 

 الطبيعية لسهل ولجمان في ظل التغيرات العامة التي تشهدها المنطقة؟ الموارد

 البيبليوغرافيا:
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 .87-67ص  1993فبراير  19-18دينامية السطح التركات الرباعية والتطور الحالي. أيام 

. التحوالت المجالية والسوسيواقتصادية بحوض جرسيف في ظل التغيرات المناخية الحالية. مجلة 2013زروالي عالل 

-81ص  2013يناير  18-17، عدد خاص بأعمال المؤتمر الثالث للجغرافيين المغاربة. المحمدية جغرافية المغرب
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 الدينامية البيئية وانعكاساتها على استدامة غابة كريفلة: مقاربة خرائطية
 الطيلسان محمد مشـــوري نـاديةبن عمارة فاطمة الزهراء

fatima.zohra.benamara@gmail.com 

 

 ملخ  

 

تعرف المجاالت المغربية دينامية سريعة، خاصة منها الغابوية، التي تعرف ضغوطا طبيعية، بشرية وتقنية. ضغوط جعلتها 

لهذا  يا مهددا بالزوال، األمر الذي يستوجب ضرورة التدخل السريع للحفاظ على التراث الغابوي.تعتبر مجاال استراتج

شملت غابة كريفلة مثل باقي المجال الغابوي المغربي، استراتجيات التدخل والتهيئة للحفاظ على منظومة العرعار 

 المغاربي، المتميز أصال بالهشاشة.

يف بغابة كريفلة وتشخيص مرفلوجيتها ودينامية األوضاع التي عرفتها قديما وتعرفها يبقى الهدف من هذه الدراسة، التعر

وذي أولوية ثالثة في  (،SIBE، موقعا ذي أهمية إيكولوجية وبيئية )1996حاليا، وذلك بغية فهم سبب اعتبارها منذ سنة 

ية،تعرف تدهورا كبيرا في المجاالت التدخل، خصوصا وأن مالحظات البحث الميداني، أظهرت على أن التشكيالت الغابو

 والنائية شبه متزنة. االنحدارالحدودية والمجاالت القريبة من السكن. في حين ظلت المجاالت المتضرسة القوية 

 الكلمات المفتاح: مقاربة خرائطية، منظومة العرعار المغربي، موقع ذو أهمية إحيائية وبيئية، مظاهر التدهور.

 

RESUME 

 

La forêt étudiée est située dans la zone des formations pré-forestière de la Tétraclinaie du 

plateau central marocain. Elle abrite le SIBE de l’oued Korifla et soumise à des contraintes 

d’ordre écologiques, sociales, et économiques, faisant intervenir différents types de 

dégradation à savoir : l’aridité de climat, la rareté de l’eau et la médiocrité des sols dans les 

zones limitrophes..). En revanche, on constate que dans les sites spéciaux du SIBE il y a des 

formations forestières équilibrées celle du thuya. 

 

 تقديم

 

تعترض واقع الثروة الغابوية بالهضبة الوسطى، مجموعة من التحديات، على رأسها االستغالل المكثف وتراجع الغطاء 

ً وكيفاً، وبالتالي صعوبة بل غياب التخليف الطبيعي؛ خاصة في األصناف الطبيعية مثل العرعار المغاربي  الغابوي كما

قامت إدارة المياه والغابات بمجموعة من التدخالت واالستراتجيات منذ  وكحل لكبح جماح هذا التراجع، والبلوط الفليني.

موقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، من  154تم تصنف  1996أربعينات القرن الماضي إلى غاية التسعينيات؛ ففي سنة 

 الغابوية الطبيعية.  بينها غابة كريفلة كمحميات طبيعية، وذلك بهدف تدبير المنظومات البيئية واستدامة الموارد

 

 مجال الدراسة

 

والطريق الوطنية سيدي بطاش الرماني جنوبا،على مساحة  تقع غابة كريفلة بين حقينة سد سيدي محمد بن عبد ح شماال

القنيطرة، عبر أربع جماعات قروية هي : براشوة ـ أم عزة ـ -سال -هكتار. تنتمي إداريا إلى جهة الرباط  16253تناهز 

غابويا إلى قطاع عين العودة، عين سفرجلة، اللة رقراقة، حد البراشوة. كما تنتمي  ـ سيدي يحي زعير. تنتمي مرشوش

طبوغرافيا للهوامش الشمالية الغربية للهضبة الوسطى عبر سفوح حوض وادي كريفلة األسفل الفليشية ورافده وادي 

(، وحيث يمتد مجال هذه 1دي محمد بن عبد ح)الشكل مشرع، لينتهي بهما المطاف في أقصى الشمال في حقينة سد سي

 الغابة ضمن مناخ متوسطي شبه جاف. 

                                                           
ـ الرباط اآلداب كلية ـ باحثة طالبة fatima.zohra.benamara@gmail.com 

ـ الرباط اآلداب كلية ـ باحثة أستاذة  nadiamachouri@gmail.com 

ـ الرباط اآلداب كلية ـ باحث أستاذ  tailmed2005@gmail.com 
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 : خريطة توطين مجال الدراسة1الشكل رقم

 

 اإلشكالية

 

تحتل غابة كريفلة مجاال انتقاليا بين منظومة البلوط الفليني في الشمال الغربي ومنظومة العرعار المغاربي في الشرق 

تشوب هذا التمازل في المنظومات البيئية اختالالت المسناها من خالل البحث الميداني، إذ الحظنا والجنوب.أصبحت 

حدوث تراجع كلي لتشكيالت البلوط الفليني أمام غياب التخليف الطبيعي، في حين ال زالت تشكيالت العرعار المغاربي في 

لظليلة الوعرة والبعيدة عن اإلنسان. بينما تبدو في حالة جيدة، بل إنها تعرف تخليفا طبيعيا، خصوصا على السفوح ا

المجاالت الحدودية والقريبة من السكن، أكثر تدهورا. لهذا فإن هذه الوضعية، جعلتنا نتساءل عن أسباب هذا التدهور ال 

 رجعي من جهة و بقاء مجاالت أخرى في وضعية متزنة إلى حد ما من جهة أخرى؟

 

 أهداف الدراسة

 

ا المقال، التعريف بالقيمة اإلحيائية والبيئية لغابة كريفلة، وتشخيص أوضاعها الحالية، وذلك بهدف الوقوف سنحاول في هذ

على األسباب الكامنة وراء هذا التدهور البيئي، وهل لها عالقة بالتحول المناخي أم هي نتال استغاللها المفرط من قِبَِل 

لذي سيمكننا من فهم سبب اعتبار جزء من غابة كريفلة محمية طبيعية من السكان المحليين أنفسهم، أم هما معا. الشيء ا

جهة، ولماذا تم تصنيفها في األولوية الثالثة من جهة أخرى. أما الهدف الثالث فيتمثل في إنتال خرائط موضوعاتية تفصيلية 

 وأماكن استفحاله وتركزه.للمجال باعتماد مقاربة تطورية زمنية ومجالية، قصد استخالص وثيرة التدهور وعتباته 

 

 المقاربة المنهجية  

 

مقاربة غابوية جغرافية، تعتمد أساسا على مجموعة من القياسات التي همت  إتباعوفي محاولة لبلو  هذه األهداف، تم 

الرطوبة،  الغطاء النباتي )قياس التغطية الشجرية، قياس التغطية الشجيرية، قياس الكتلة النباتية...( وحالة السطح، )قياس

قياس االختراق، قياس التجزؤ...(، كما اعتمدنا على صور األقمار االصطناعية، الستخرال خرائط تطورية للمجاالت التي 

 عرفت تطورا أو تراجعا.تلي هذه الدراسة، تحاليل مخبرية ومعالجة وتحليل نتائجها وتأويلها. 

 

 نتائج و خالصات:

 

 وبيولوجية عالية ـ غابة كريفلة ذات قيمة إيكولوجية 1

 

 غابة كريفلة منظومة غابوية متميزة1ـ1

 

عالية. فقد جاءت تشكيالتها النباتية لتزخرف سفوحا شديدة الوعورة وجد متقطعة،  وإحيائيةتتميز غابة كريفلة بقيمة بيئية 

ار المغاربي والبلوط في بيئة تتميز أصال بالهشاشة الطبيعة. يتمثل جزء من غطائها النباتي طبيعي باألساس، في العرع
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الفليني والحاشية الشجيرية التي ترافقهما من زيتون بري وماطورال، هذا إلى جانب جزء مشجر أساسا بالصنوبر الحلبي 

واألوكالبتوس والصفصاف الذي يحتل ضفاف سليل مجرى كريفلة على الخصوص، هذا طبعا مع وجود اختالف واضح 

التغطية النباتية عموما مرتفعة، مقابل السفوح الشميسة حيث تضعف الكثافة. تُرافق بين السفوح الظليلة، حيث تكون نسبة 

هذه الحاشية نباتات عشبية قصيرة متنوعة، تظهر أثناء الفصل الرطب وتتراجع في الفصل الجاف بسبب الحرارة والرعي. 

يجعالنه مجاال مالئما لممارسة الصيد يرافق هذا التنوع النبيتي تنوع وحيشي ينعكسان إيجابا على المشهد الجغرافي، و

 والقنص، وبالتالي تنشيط السياحة خصوصا الداخلية بالمنطقة.

 

 أهمية غابة كريفلة كموقع ذي أهمية أحيائية و بيئية 1ـ2

 

هكتار، يتميز بتنوع  2000( تصل مساحته إلى SIBEتحتوي غابة كريفلة على موقع ذي أهمية أحيائية وبيئية )السيب

بهذا  و الوحيش. فعلى مستوى الغطاء النباتي تعتبر منظومة العرعار المغاربي األغلب د مهم على المستوى النباتيأحيائي ج

نوع من  29يتمثل أساسا في  الموقع، مع حاشيتها الشجيرية والعشبية. أما على المستوى الوحيش، فإنه مهم كذلك، لكونه

نوع من الزواحف. لكن األنواع المعروفة  20نوع من الطيور ثم  98نقراض، والثدييات، منها ثمانية أنوع قبسية، مهددة باال

والتي تعرفها والمشهورة عند الساكنة المحلية هي الخنزير البري واألرنب البري و بعض األنواع مثل الحجل والسمان 

 .والحمام. أما في المجاالت المحادية للبحيرة، فتتميز بتنوع األسما  التي تعيش بالبحيرة

 

 أهمية غابة كريفلة كعالية مباشرة لحقينة سد سيدي محمد بن عبد هللا 1ـ3

 

تتمثل أهمية غابة كريفلة في أنها تنتمي إلى منظومة العرعار المغاربي المتكيفة مع ظروف الهشاشة الطبيعية، خاصة 

المتسمة بالجفاف، وبالتالي يبقى دورها االنحدارات القوية،السفوح الشميسة، التربات الهيكلية والظروف المناخية المتقلبة و

في تثبيت التربة والحد من انجرافها، ومن تم تثبيت السفوح المطلة على البحيرة والتخفيف من نسبة المنقوالت  جد مهم

 (. El Bahi 2006طن/هكتار/سنة )0,3 إلى 0,5الصلبة، التي تزود حقينة السد بما يعادل 

 

 تشخي  وضعية غابة كريفلة  ـ2

 

 مجال غابوي متزن 2ـ1

 

يتميز هذا المجال بتغطية شجرية كثيفة ومهمة، وبتنوع إحيائي مهم، كما يتميز أيضا بتعدد األجيال )اختالف أعمار 

يوافق  األشجار(، مما يدل على أن الغابة في تطور ودينامية، وهذا يشكل مؤشرا على وجود توازن أحيائي بالمجال الذي

الولوجية إليها. لهذا نجد بها  %مستقرة، نظرا لصعوبة30يلة بانحداراتها القوية أكثر من السيب،حيث تبقى السفوح ظل

 نوعان من الغطاء النباتي:

وكثافة عالية وال يزال يعرف تجددا طبيعيا، يرافقه الزيتون البري في حالة جيدة  ـ العرعار المغاربي في حالة جيدة

 ومحمي، كما يعرف بدوره تجددا طبيعيا أيضا.

ـ أما المجاالت المشجرة بالصنوبر الحلبي واألوكالبتوس، فتتميز بكثافتها المرتفعة. ذلك أنه في السفوح الظليلة تحظى بنسبة 

خاصة  رطوبة مرتفعة، الشيء الذي ينعكس إيجابا على تغذية الغطاء النباتي، الذي يساهم في ارتفاع نسبة التنوع اإلحيائي،

صنيفها ضمن المجاالت المتزنة، فتبين بأنها تنتمي ألنواع دخيلة، تعيش على تربة حمضية، عند قدم السفوح. لذلك قمنا بت

 ضعيفة الخصوبة، لكنها تبقى مرتفعة الكثافة، لذلك تحافظ على استقرار السفح وال تظهر به مظاهر التعرية.

 

 مجال غابوي متدهور 2ـ2

 

ستقبل كميات كبيرة من األشعة الشمسية الشيء الذي يحفز عملية تتواجد هذه المجاالت باألساس في السفوح الشميسة التي ت

النتح والتبخر، وفي المجاالت القريبة من السكن حيث تستغل بشكل مكثف في الرعي وقطع األشجار والحطب... ، لكن من 

الرعي المكثف  خالل الدراسة الميدانية وجدنا أثار لدروب الحيوانات حتى في السفوح الظليلة أي انتقلت إليها عدوى

توافق مجال  واالستغالل الجائر. نجد هذه المجاالت عرفت اختالل على المستوى اإلحيائي و الرعي غابوي وهي

)الماطورال، البلوط الفليني المنفتح والمتجه نحو الزوال، العرعار المغاربي المتوسط الكثافة، العرعار المغاربي الضعيف 

 الكثافة(

 

 هور مجال غابوي جد متد 2ـ3
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%، كما يمتد حيث تتطور تربة هشة وضعيفة التطور، 30مجال يوافق السفوح الشميسة، ذات االنحدار القوي بأكثر من 

 وذلك فوق بروزات صخرية تنتمي للقاعدة الباليوزوية، والتي تتطور بها خدات كبير.

 

 

 
 2007و 1986لسنتي  خريطتين تسمحان بالمقارنة بين التشكيالت النباتية :3و  2 الشكالن رقم
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( أن وثيرة التدهور سريعة في كل األصناف النباتية من بلوط فليني وعرعار مغاربي. 4و 3يظهر من خالل الخريطتين )

لكن وثيرة التراجع هذا األخير تبقى األسرع، حيث لم تبقى من العرعار الخالص سوى نسبة ضعيفة، وقد كان هذا التراجع 

 دت نسبته خاصة في وادي كريفلة الشمالي المطل مباشرة على حقينة السد.لصالح الماطورال، الذي زا

كما نالحظ حدوث تراجع في الكثافة الشجرية، و خاصة في العرعار المغربي، الذي أصبح منفتحا بالقرب من سليل الوادي، 

النتائج تقريبية، ألنها  حيث حلت محله تشكيالت شجيرية ثانوية، ممثلة أساسا في الدوم والقستوس. لكن تبقى كل هذه

استنتجت من خالل تحليل الصور الجوية، كما يصعب الجزم في نوع أصناف الغطاء النباتي، لكنها مع ذلك تعطي فكرة 

عامة عن وثيرة التراجع، التي عرفتها منظومة العرعار المغاربي بغابة كريفلة. هنا  عوامل محددة خصوصا البشرية، 

 تدهور دون غيرها.التي جعلت هذه المجاالت ت

 

 ـ العوامل البشرية المسببة للتدهور 3

 

ـ تستغل الساكنة المحلية بشكل مكثف السفوح ذات االنحدارات الضعيفة، وذلك منذ االستقالل، الشيء الذي أدى إلى 

ذه المجاالت ذات تدهورها وبالتالي إضعاف خصوبة التربة بها. كما أن الساكنة حاليا، ال زالت تقوم بعملية اجتثات أشجار ه

االنحدار الضعيف والمتوسط، وذلك تحت تأثير استغاللها زراعيا. أما المجاالت القوية االنحدار، فهي تستغل بدورها قدر 

 اإلمكان في الرعي واالحتطاب.

ول دون ـ يُمارُس الرعي عموما بمجال الدراسة بكثافة مرتفعة، إذ المالحظ أن سلو  السكان وطبيعة القطيع" الماعز" تح

على الرعي الهوائي الذي يأتي على البذور الفتية  الحفاظ على المنظومة الغابوية. ذلك أن هذا النوع من القطيع، يعيش

للبلوط والعرعار، وبالتالي يحول دون التجدد الطبيعي لهذه المنظومة الغابوية. يتركز السكن بالقرب من الغابة، بالمجاالت 

نقط الماء القليلة، أو بالقرب من بعض المعالم الدينية )أضرحة(، حيث هنا نجد أكثر المجاالت الحدودية لها أو بالقرب من 

 وتدهورا. اجتثاثا

تقنية تساعد على تنقية الغابة وتطهيرها من األشجار الميتة واألغصان اليابسة. شريطة أن يتم موتها  االحتطابـ ويعتبر 

الحقا على  باجتثاثهاقوم فيها السكان بقطع األشجار الحية، قبل أن تقوم بطريقة طبيعية وليس عنوة. ألن هنا  حاالت ي

أساس أنها يابسة. كما يعد العرعار المغاربي من األشجار المنتجة لألخشاب ذات النوع الجيد و المرتفعة الثمن، لذلك تبقى 

 مستهدفة في كثير من األحيان من قبل مهربي الخشب )للقطع الالقانوني(.

 قرب مجرى وادي كريفلة مقلع كبير إلنتال وتحويل الصخور إلى مواد بناء. يوجد هذا المقلع عند قدم السيب، حيثـ يستقر ب

من  يفرز غبارا وضجيجا، يؤثران سلبا على المنظومة النبيتية والوحيشية على السواء بالغابة. كما عثرنا أيضا بالقرب

 رمال، التي يتم بيعها بطرق غير قانونية.غير القانوني لل لالستغاللمجرى الوادي على آثار 

ـ أما فيما يخص الصيد والقنص الجائرين وانعكاساتهما على غابة كريفلة، وخاصة العشوائي باستعمال الفخاخ والبنادق 

ألجل ذلك وإتالف بيض بعض الطيور، فقد كانت له آثار سلبية على حياة الوحيش وتجدد نسله، الشيء الذي أدي إلى تقلص 

اده وأصنافه، ومن تم تراجع قدرته على التكاثر الطبيعي، إلى حد تهديد أنواع منه باالنقراض مثل الخنزير البري، أعد

وذلك بسبب عوامل مباشرة)الصيد والقنص بمختلف أشكالهما( وغير  ،.إلخ،الحجل واألرانب والنسر وقط الغابة والسنجاب

 مباشرة )تخريب نباتات الغابة(. 

 
 صور تُظهر مظاهر الضغط البشري على غابة كريفلة : 4،5،6،7الشكل رقم 

 ـ العوامل الطبيعية المساعدة على تفاقم حدة االستغالل البشري4
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التساقطات على مستوى الفصول والسنوات  انتظاممن بين العوامل الطبيعية قساوة الظروف المناخية، والمتميزة بعدم 

، مما يزيد من حدة 30°و  20°له حيث تتراوح معدالت الحرارة القصوى ما بين (، كما يتميز الفصل الدافئ بطو8)الشكل 

 الشيء الذي يؤدي إلى حدوث عجز في الميزانية المائية، وبالتالي تجفيف الغطاء النباتي. عملية التبخر والنتح،

 

 
 (2001ـ1974: متوسط التساقطات السنوية في محطة اللة رقراقة ) 8الشكل رقم 

 

ة التخليف الطبيعي في الغابة ككل، باستثناء بعض النقط المحطية داخل السيب، وهذا راجع لكون هذه الغابة تقع تضعف نسب 

فوق سفوح وعرة وفي أغلبها شميسة، مما يعرقل عملية التخليف الطبيعي. إضافة إلى ذلك شيخوخة تشكيالت العرعار 

وبة تجددها، باإلضافة إلى إصابة هذه الغابة بأنواع متعددة من المغاربي وضعف مقاومتها الفيزيولوجية، مما يؤدي إلى صع

المستساغة في هذه المجاالت، وعلى  األمراض مما يؤدي إلى موتها، وبالتالي توفر ظروف لزيادة نسبة األنواع النباتية غير

 .الشميسة السفوح من% 67 حوالي يغطي الذي Cistus salviifolius القستوس نبات رأسها

 

 خالصة

 

المفرط  فاالستغالليرجع تدهورغابة كريفلة إلى توفر مجموعة من العوامل، التي أدت إلى اختالل توازنات بيئة الغابة ؛ 

والرعي الجائر يهددان النبيت، بينما القنص والصيد يهددان الوحيش، والنتيجة هي اختالل المنظومة الغابوية بهذا السيب، 

توى البيئي والسوسيواقتصادي. إذ يعد موقع كريفلة واحدا من أهم المواقع التي جد مهمة على المس أدواراالذي يلعب 

والمشاهد  تحتضن منظومة العرعار المغاربي على المستوى الوطني، لكونه يزخر بالعديد من األنواع الحيوانية والنباتية

 الطبيعية، مما يطرح تحديات عديدة على مستوى حمايته واستدامة تجدده وتطوره.
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 "تأثير السقي بالمياه العادمة الخام على التربة الزراعية بمنطقة برشيد"

  4،ذ . رابحة صالح  3، ذ . نجيب صابر  2 ، ذ . محمد أنفلوس1زينب أيت سيدي 

، مختبر الدكتوراه: إعداد وتنمية المجاالت، مركز دراسات الدكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمحمديةطالبة باحثة بسلك  .1

 دينامية المجاالت والمجتمعات
، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مختبر  546ب.  أستاذ الجغرافيا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية شارع الحسن الثاني، ص. .2

 دينامية المجاالت والمجتمعات.
 أستاذ بكلية العلوم بن مسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، مختبر جيولوجيا التطبيقية ، جيوما تيك والبيئة .  .3
 ي بالدار البيضاء، منسقة ماستر البيئة والتنمية المستدامة . أستاذة بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بن مسيك ، جامعة الحسن الثان .4

 

يتعلق موضوع هذا البحث بدراسة تأثير السقي بالمياه العادمة على التربة بسهل برشيد، بناء على اختبار :  ملخ 

الكهربائية. حيث  للخصائص الكيميائية، وذلك بالتركيز على قيمة المادة العضوية، الكلس، نسبة حموضة التربة، والموصلة

تم بواسطة هذا االختبار تحديد الخصائص التي تتميز بها التربة المدروسة، وكذلك تقييم مدى تأثير المياه العادمة عليها من 

خالل المقارنة بينها وبين دراسات سابقة في مناطق مختلفة. وقد أظهرت النتائج المخبرية أن نسبة المادة العضوية بالتربة 

%، إذ تجاوزت القيمة التي توجد بالمغرب ، أما فيما يخص حموضة التربة فقد  3.21ا كبيرا وواضحا ب عرفت ارتفاع

، وبالنسبة إلى قيمة كل من الموصلة الكهربائية والكلس فهي متوسطة. بمقارنة هذه  8.62وصلت إلى الحالة القاعدية بنسبة 

ير المياه العادمة على التربة الزراعية بسهل برشيد . بالموازات القيم المحصل عليها بالدراسات السابقة أوضحت أهمية تأث

مع هذه االختبارات تم ملء استمارة مع الفالحين حول دواعي استعمالهم المياه العادمة في السقي، وأكدوا أنها تعطي 

 مردودية جيدة . 

 

 .  منطقة برشيد –تربة زراعية  –مياه عادمة  –سقي  -بيئة -تلوث:  كلمات مفاتيح

 

L’IMPACT DE L’IRRIGATION AVEC LES EAUX USEES BRUTES SUR LE SOL 

AGRICOLE DANS LA ZONE DE BERRECHID 

Résume : Le sujet de cette recherche porte sur l'impact de l’utilisation des eaux usées brutes 

dans l’irrigation sur le sol dans la plaine de Berrechid, et ce en se basant sur l’analyse des 

caractéristiques chimiques, surtout la valeur de la matière organique, et de calcimétrie, la 

proportion de pH du sol, et de conductivité électrique. Ce test nous a permis de déterminer les 

caractéristiques du sol étudié, et d’évaluer l’impact des eaux usées sur ce dernier en le 

comparant à des études antérieures dans d'autres régions. Les résultats des analyses ont 

montré que le taux de la matière organique à connu une forte augmentation nette de 3,21%, 

qui dépasse la moyenne nationale, le pH du sol a atteint le cas basique avec la valeur de 

8,62%, alors que la valeur de la conductivité électrique et la calcimétrie reste intermédiaire. 

La comparaison de ces valeurs avec d’autres études antérieures a démontré l'impact assez fort 

des eaux usées sur le sol agricole dans la plaine de Berrechid. En parallèle aux analyses dans 

le laboratoire, une enquête a été menée auprès agriculteurs. Ses résultats indiquent que 

l’utilisation des eaux usées dans l'irrigation donne un bon rondement. 

 

Mots-clés : Pollution – Environnement – Irrigation – Eaux Usées – Sol Agricole – Zone de 

BERRECHID . 
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 مقدمة : 

باتت ظاهرة سقي األراضي الزراعية بالمياه العادمة الخام، المنزلية منها والصناعية، أمرا خطيرا ومقلقا بصفته أحد 

 اإلنسانفي منطقة برشيد، وذلك نظرا لما لهذه الملوثات من تأثير سلبي ليس على صحة  الظواهر البيئية المنتشرة خاصة

فحسب، بل أيضا تلوث التربة الفالحية. وبحكم تميز منطقة برشيد بمقومات طبيعية مهمة جعلت منها منطقة فالحية من بين 

طور الصناعي والنمو السكاني والعمراني في ظل المناطق الغنية بالمغرب، فأن التحوالت التي عرفتها المنطقة من خالل الت

غياب شبكات الصرف الصحي، ساهم في ارتفاع درجة التلوث بواسطة المياه العادمة الخام. هذه الورقة تسليط الضوء على 

تربة مدى تأثير السقي بالمياه العادمة الخام على التربة الفالحية بمنطقة برشيد من خالل تحليل الخصائص الكيميائية لل

 ومقارنتها بدراسات سابقة، وكذلك معرفة مردوديتها اإلنتاجية من خالل إجراء مقابلة مع الفالحيين . 

 تقديم مجال الدراسة : - 1

يغلب على منطقة برشيد طابع االنبساط في جميع المناطق، حيث أن االرتفاعات النسبية ضعيفة، كما أن االرتفاعات المطلقة 

%، وتعتبر منطقة برشيد عبارة عن منطقة ذات تضاريس 0.5م ؛ ويصل انحداره حوالي  350لى م إ 140تتراوح ما بين 

 بنيوية، إذ أن االتجاه العام للمنطقة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي . 

لا

 : توطين سهل برشيد ضمن الشاوية السفلى والعليا 1خريطة 

 المصدر : المديرية الجهوية الفالحية بسطات  

كلت منطقة برشيد عن تراكم مواد تكونت عبر أزمنة جيولوجية مختلفة، وهي عبارة عن سهل بنيوي، حيث عرف السهل تش

الحث  –توضعات ألنواع صخرية خالل أزمنة جيولوجية متنوعة، تتكون في غالبيتها من الصخور الرسوبية : الكلس 

ة رسوبية ونارية كصخور الزمن الثاني مثل : والكلس الصلصالي، وفي بعض األحيان من مركبات صخري –الكلسي

الدولومي، هذا التركيب راجع إلى الترسيب الذي عرفته هذه الصخور عبر األزمنة الجيولوجية، هذا عن الصخور الرسوبية 

والمركبات العضوية الصخرية، أما الصخور المتحولة فإنها تتجلى في الكوارتزيت، وشيست، حيث تنتمي إلى الزمن 

وجي األول، فقد توضعت عليه الصخور الرسوبية األخرى، كما نجد بعض توضعات لزمن الجيولوجي الرابع ذو الجيول

قاعدة صخرية عبارة عن حث مغربي . تعرف منطقة برشيد من بين المناطق الشبه الجافة بالمغرب، وتتأثر مباشرة 

ز بشتاء بارد وفي الصيف دافئ . إذ بها تساقطات بمؤثرات المحيط األطلنتي، وذلك راجع إلى قربها من المحيط ؛ وتتمي

ملم سنويا في المتوسط، وتتركز في فصل الشتاء ما بين شهري أكتوبر ومارس، كما تتميز  400ملم و 300مهمة ما بين 

 5درجة خالل شهر غشت، في حين أن الحرارة الدنيا فتصل إلى  35بطول الفترة الجافة . وتصل الحرارة القصوى بها 

 ت سنويا خالل شهر يناير، كما أن المنطقة تخضع لتأثيرات المحيطية مما يجعلها تتمتع بجو معتدل نسبيا . درجا
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، سواء من ناحية تنوعها، أو توزيعها. حيث يمكن أن نميز بين أربعة أنواع من التربتتميز منطقة برشيد بتنوع مهم في 

% ،  20.9% ، تربة الحرش  26.4% ، التربة الرملية 44ة األتربة بسهل برشيد، نجد في مقدمتها تربة الترس بنسب

% . ال تتوفر منطقة برشيد على شبكة مائية واضحة بالمعنى الصحيح، إذ ليس ألوديتها رسم  9وأخيرا تربة الحمري بنسبة 

جريان ، حيث أن الاآلخرواضح على الخريطة الطبوغرافية، إذ نالحظ أنها تظهر في بعض مناطقها وتختف في بعضها 

‹.  2007أحمد لقمهري .› يصبح على شكل فرشة مائية منتشرة إلى أن يجد من جديد مسيالت التي تسمح له بمتابعة طريقه 

 2كلم 1060وتتميز المنطقة بانحدار ضعيف وبانبساط شبه تام، هذا التميز جعلها تضم أربع أحواض أساسية تبلغ مساحتها 

ة برشيد. وهي موسمية وقصيرة، ويمكن جردها على النحو التالي: واد مجتمعة، وهي مساحة األودية داخل منطق

 تامدروست، واد مازر، واد الحيمر، واد عيادة. 

 منهجية العمل : – 2

وقد  اختيار العينات التربة كان على مستوى األراضي الزراعية التي تسقى بالمياه العادمة، وهي لمنتول القمح الطري،

كلم، وذلك خالل شهر  4كانت المسافة الفاصلة بين كل محطة أخذت منها خمس عينات، و شملت الزيارة خمس محطات،

كما تم أخذ عينة شاهدة بمنطقة جوالة التابعة  ، وفي كل محطة تم جمع خمس عينات مسقية بالمياه العادمة،2015مارس 

قة منتظمة ويدوية، وكانت أوزان العينات ، ويتم جمع العينات بطريلإلقليم برشيد، وهذه المحطة ال تسقى بالمياه العادمة

سنتمتر، حيث جمعت في أكياس بالستيكية، وهذه العينات  20غرام، مأخوذة من عمق  1000غرام و 500تتراوح بين 

أما التحليل الكيميائي للتربة ، فتم باستعمال عدة طرق متر . 30متر إلى  1أخذت من مواقع متباعدة على مسافة تقدر بين 

 ,Bernard (chamley 1966)، والكلس  walkley et Black (1934)يمة كل من المادة العضوية بواسطة طريقة لتحديد ق

يهم األمر االستمارة العشوائية همت عشرة فالحين الذين يستخدمون المياه . و Mc. Lean (1982)، وحموضة التربة 

هذه االستمارة معرفة بداية استعمال المياه العادمة، وبعض العادمة في السقي، وتناولت معلومات مختلفة، إذ كان الهدف من 

المعلومات المتعلقة بالتقنية المستعملة في السقي، ولماذا لجئ لها الفالح، وغيرها من المعلومات التي كانت وسيلة لتسهيل 

،  Personبواسطة تحليل فقد تمت  اإلحصائيةفيما يخص التحليل والمعالجة تفسير النتائج المتوصل إليها في المختبر . و

 .  Arc Gis 9.3، والعمل الكرطوغرافي عن طريق برنامج  Spss 21وبرنامج 

 النتائج والمناقشة : – 3

أوضحت الدراسة المخبرية للخصائص الكيميائية للتربة الزراعية المسقية بالمياه العادمة بمنطقة برشيد، أن معدل المادة 

اه العادمة وبالتالي فإنه ترتفع في معظم المناطق المسقية بالمياه العادمة بمنطقة برشيد، العضوية بالتربة يتأثر بتسرب المي

%، وهذه القيمة تفوق المعيار المحدد من قبل البروفيسور محمد البدراوي سنة  3.21حيث بلغت أعلى قيمة للمادة العضوية 

بشكل كبير في معظم المناطق الزراعية المسقية فيرتفع  pH%، أما بالنسبة لمعدل حموضة التربة  2والمحدد ب  2003

أن التربة قاعدية، وفيما  1965سنة  Thompson، وهذا المعدل يعبر في تصنيف 8.62حيث وصل أقصى معدل إلى 

 1988سنة  Baizeيخص معدل الكلس في التربة فقيمته مرتبطة باألساس إلى عامل جيولوجية المنطقة، وحسب تصنيف 

بة المسقية بالمياه العادمة بمنطقة الدراسة فهي متوسطة، في حين أن معدل الموصلة الكهربائية فهي فنسبة الكلس بالتر

متوسطة ، وترجع كل هذه النسب المتوسطة والمرتفعة للخصائص الكيميائية إلى طغيان السقي بالمياه العادمة داخل منطقة 

 ( 1) الجدول برشيد . 

 بة الفالحية المسقية بالمياه العادمة الخام بمنطقة برشيد : الخصائص الكيميائية للتر 1الجدول 

 الكلس حموضة التربة المادة العضوية % المحطات
 الموصلة الكهربائية

( ms ) 

 1.33 7.54 8.40 2.59 1المحطة 

 1.31 5.57 8.52 1.60 2المحطة 

 1.47 5.34 8.62 2.84 3المحطة 

 1.27 6.33 8.50 1.05 4المحطة 

 1.11 13.05 8.32 3.21 5المحطة 
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على وجود ارتباط كبير بين قيمة  Personو أظهرت المعالجة اإلحصائية أيضا على استنتال مهم ، إذ أبرز اختبار بيرسون 

 % .  14، وهو ارتباط سلبي حيث وصلت نسبة العالقة بينهما  pHالمادة العضوية ونسبة حموضة التربة 

 العضوية وحموضة التربة : العالقة بين المادة1مبيان رقم 

 

كما تم مقارنة النتائج المحصل عليها بنتائج دراسات سابقة داخل أماكن أخرى تقع على مسافة بعيدة من منطقة الدراسة 

( ، لوحظ تقارب في النتائج بين المحطات مع مجال الدراسة ، مما أكد لنا على تأثير  مديونة ، سيدي بنور ، سوس ماسة)

 ( 2على التربة الزراعية منطقة برشيد بسبب السقي بهذه المياه . ) الجدول المياه العادمة 

: مقارنة بين متوسط الخصائص الكيميائية للتربة الزراعية لمنطقة الدراسة مع تربة منطقة سيدي بنور ومديونة  2الجدول 

 وسوس ماسة

 منطقة برشيد 

 سيدي بنور

 (E . Lhadi et 

al , 1998 

 مديونة

 (F . Matech et al 

. 2014.) 

 

 سوس ماسة

(K. ElOumlouki . 

et al. 2014) 

 المادة العضوية %
2,26 

 
1.86 3.19 1.5 

 الكلس %
7,56 

 
---------- 3.33 -------- 

 حموضة التربة
8,47 

 
7.01 7.62 8.15 

 الموصلة الكهربائية

ms / cm 

1,30 

 
1.24 0.8 10.62 

 لميدانيالمصدر : نتائج العمل المخبري للبحث ا

أما فيما يخص االستطالع الميداني مع الفالح الذي يستعمل المياه العادمة في السقي ، فقد تبث أن مصدر هذه المياه هو إقليم 

برشيد الذي عرف تطور كبير من حيث ارتفاع عدد السكان وكذلك الوحدات الصناعية ، وما جعل الفالح يعتمد على هذه 

 . المياه إذ تعطي مردودية جيدة 

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن استخدام المياه العادمة خام في السقي يؤدي إلى تلوث التربة وتدهورها ، كما خاتمة : 

أسفرت النتائج المخبرية على أن درجة حموضة التربة فقد وصلت إلى الحالة القاعدية ، وأن المادة العضوية بالتربة عرفت 

 نسبة المعتادة . ارتفاع في نسبتها بالمقارنة مع ال
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للخصائص الكيميائية للتربة المسقية بالمياه العادمة، والمقابلة مع الفالحين أن هنا  كما اتضح لنا من خالل النتائج المخبرية 

نتيجتين متناقضتين ، إذ أن النتائج المخبرية تأكد سلبية هذه المياه ، في حين أن الفالح يؤكد إيجابية المياه العادمة على 

 . تالاإلن
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 تتبع المياه السطحية المعبأة في السدود، نموذج سد محمد الخامس على واد ملوية:

 محاولة في تطبيق تقنيات االستشعار عن بعد.

 هشام أشلحي، سمير الحجيوي، عبد القادر اسباعي، محمد بسالم. جامعة محمد األول، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدة-

sbaiabdelkader59@gmail.com 

تعد الموارد المائية من أهم ركائز التنمية الترابية، فتدبير وحسن استثمار الموارد المائية ألغراض الشرب : ملخ 

اصة في المناطق الجافة وشبه الجافة بسبب خ ،والزراعة وغيرها من االستخدامات، يتطلب أوال تجميع هذه الموارد المائية

محدودية التساقطات وتباين توزيعها الزمني. هذا الواقع يجعل التنمية بهذه المجاالت مرهونة بمدى التحكم في الموارد 

 المائية وتخزينها.

يحقق بنية تحتية نهج سياسة السدود منذ وقت مبكر، جعلته  إلىأدر  المغرب الخصاص المائي الذي يعانيه مما حدا به 

حجم الموارد المائية بهذه السدود عرفت  أنسد كبير ومتوسط، غير  135مهمة لتخزين الموارد المائية تتمثل في حوالي 

تراجع كمية المياه المعبأة. والثاني هو  إلىتراجعا مهما نتيجة عاملين أساسين، األول هو توالي سنوات الجفاف التي تؤدي 

 تراجع الطاقة االستيعابية لهذه السدود. إلىالتوحل الذي يؤدي 

تراجعا حادا في حجم الموارد المائية المعبأة فيه، كما تناقصت  ،على غرار باقي سدود المغرب ،عرف سد محمد الخامس

 . %43مليون متر مكعب بنسبة  314طاقته االستيعابية بشكل مهول نتيجة التوحل الذي بلغ حجمه 

م تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، في تتبع الموارد المائية السطحية استخدا إلىيهدف هذا البحث 

-1972( لسنوات Landsat 7-Landsat 8المعبأة في سد محمد الخامس باالعتماد على بيانات المرئيات الفضائية )

نة هذا السد منذ تاريخ إنجازه التحوالت التي عرفتها حقي إبرازجل أوذلك من  ،1984-2003-2007-2010-2013-2015

 .اآلن إلى 1967

 المغرب - سد محمد الخامس –تتبع  –التوحل  –الجفاف  –الموارد المائية  –: السدود الكلمات المفاتيح

SUIVI DES EAUX SUPERFICIELLES AU NIVEAU DES BARRAGES, EXEMPLE 

DU BARRAGE MOHAMMED V SUR OUED MOULOUYA : ESSAI 

D’APPLICATION DES TECHNIQUES DE TÉLÉDÉTECTION 

Résumé: Les ressources en eau représentent l’un des piliers du développement territorial les plus 

importants; la gestion et le bon investissement de ces ressources en eau potable, l’agriculture et les 

autres utilisations nécessitent dans un premier temps leur assemblage, surtout dans les régions arides et 

semi-arides à cause des pluies faibles et de leur répartition irrégulière dans le temps. Cette situation 

met le développement dans ces territoires en liaison directe avec le niveau de contrôle des ressources 

en eau et de leur stockage. 

Le Maroc est conscient du besoin en eau, ce qui l’a poussé à suivre la politique des barrages depuis 

longtemps. Cette politique a offert la possibilité d’avoir une infrastructure importante représentée par 

135 barrages de moyen et grand calibre pour stocker les ressources en eau. Malgré ces efforts, le 

volume de ces ressources au niveau des barrages a connu une régression remarquable; cela est dû à 

deux raisons: 

1-Les années successives de sècheresse qui ont conduit à un taux faible en quantité d’eau 

emmagasinée. 

2-L’envasement qui a causé une régression en capacité de stockage de ces barrages. 

Le barrage Mohammed V a connu, comme les autres barrages, une régression aigue en volume d’eau 

stockée. Ainsi, sa capacité de stockage a diminuée d’une façon importante à cause d’envasement où 

son volume a atteint 314 millions de mètres cubes, soit un taux de 43%. 

Cette recherche vise à utiliser les techniques de télédétection et des Systèmes d’Informations 

Géographiques (SIG) dans le suivi des ressources en eau superficielles stockées au niveau du barrage 

Mohammed V en se basant sur les images satellitales (Landsat 7 - Landsat 8) des années 1972 - 1984 - 

1986 - 2003 - 2007 - 2010 - 2013 - 2015. Et cela pour mettre en évidence les transformations que la 

capacité de ce barrage a connues depuis sa construction en 1967 jusqu’à aujourd’hui. 

Mots clés : Barrages- ressources en eau - sécheresse- envasement - suivi - barrage Mohammed V- 

Maroc. 

  تقديم:

http://cnb.avocat.fr/Etats-generaux-de-la-prospective-de-l-innovation-et-du-numerique-2-et-3-juin-2016_a2609.html
http://cnb.avocat.fr/Etats-generaux-de-la-prospective-de-l-innovation-et-du-numerique-2-et-3-juin-2016_a2609.html
http://cnb.avocat.fr/Etats-generaux-de-la-prospective-de-l-innovation-et-du-numerique-2-et-3-juin-2016_a2609.html
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كليم، وفيي موضيع يتسيم بميدخل واد  10يوجد سد محمد الخامس في عالية سد مشرع حميادي عليى بعيد  

لجهية بارتفاعيات متوسيطة العليو، تشيرف عليى مينخفض ملوية إلى سلسلة جبال بني يزناسن، التيي تتمييز فيي هيذه ا

واسع ينتمي إلى ممير تياوريرت وجيدة، ويتكيون الوسيط مين الطفيل الميوسييني اليذي يتمييز بعيدم النفاذيية وبإمكانيية 

 .كلم مين مصيب ملويية بالضيبط فيي المكيان المسيمى مشيرع كليلية 70وهو يقع على بعد  تجميع المياه على السطح.

 1963وتوقفيت أشيغال البنياء بيه سينة  1960هدف التحكم في الفيضانات. لقد بيدأ إنجياز السيد سينة جاء إنشاء السد ب

وتوقفت أعميال البنياء  ،ث/3م 8000، والذي بلغ صبيبه آنذا  1963 مايونظرا لالمتطاح الذي عرفه واد ملوية في 

الوكالية األمريكيية للتعياون سياهمت  ،. ونظيرا لضيخامة المشيروع1967واستمرت إلى غاية  1965بالسد إلى سنة 

U.S.A.I.D  .بتمويل بنائه 

ساعة، حجم حقينة هذا السد هي  15لمدة  3م 10000مترا، ويستطيع تلقي صبيب يبلغ حوالي  65يبلغ علو السد 

 730وتجدر اإلشارة إلى أن الهدف من إنشائه هو تجميع المياه، فبلغت السعة اإلجمالية األولية .  3مليون م 410

ومن  ؛نتيجة عدة عوامل ،على غرار باقي سدود المغرب ،. غير أن هذا السد عرف تراجعا في حقينته. 3م مليون

 هنا جاءت فكرة تتبع الموارد المائية بهذا السد عن طريق تقنيات االستشعار عن بعد.

 المنهجية/ 1

 7ار االصطناعية اعتمدنا في دراسة تطور الموارد السطحية بسد محمد الخامس على تحليل صور األقم

Landsat وLandsat 8  ففي البداية قمنا بتجميع الطبقات أو األحزمة الطيفية للمرئيات الفضائية، ولإلشارة فقط ؛

في حين  ،طبقات 4تتوفر على  1984و 1972أن مرئيات  إذفعدد األحزمة تختلف ما بين السنوات المأخوذة 

 2013مرئيات  أي Landsat 8ثم بالنسبة لمرئيات  ،على سبع طبقات 2010و 2007و 2003تتوفر مرئيات 

أن كل هذه المرئيات الفضائية مأخوذة في شهر  إلى اإلشارةتتوفر على تسع طبقات طيفية. كما تجدر  2015و

خذ مرئية في شهر فبراير مثال الذي يوجد في فصل تساقطات مع أغشت إلجراء مقارنة جيدة إذ ليس من المعقول 

قمنا بتحليل هذه المرئيات الفضائية باعتماد  ،وهكذا فبعد تجميع الطبقات ؛د في فصل جفافشهر غشت الذي يوج

، ArcGISثم قمنا بتعديل الخرائط على برنامج نظم المعلومات الجغرافية  Erdasبرنامج االستشعار عن بعد 

 يقتين وهما كالتالي:ولتتبع تطور هذه الموارد المائية السطحية بسد محمد الخامس قمنا باالعتماد على طر

ويمكن استخراجه بتطبيق  ،مؤشر الموارد المائية السطحية الذي يسمح باستشعار مناطق تجمع الموارد المائية-

 الصيغة التالية:

- NDWI = green - nir ÷ green + nir 

 مائية.وهي طريقة التصنيف المراقب الذي قمنا فيه بتمييز مناطق تجمع الموارد ال ،الطريقة الثانية-

 

: نموذل لطريقة العمل بالموديل.1الشكل رقم   

 عرض النتائج وتحليلها: /2

 :INWIنتائج مؤشر  /2-1



 .2016نونبر  23-22 ة، وجد .الندوة الدولية الثالثة لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية

 
 

39 

يعرف سد محمد الخامس ظاهرة تثير االنتباه، أال وهي التراجع الحاد للمعدل السنوي لكمية المياه المعبأة، انطالقا من تاريخ 

سنة األخيرة التي تتوافق مع أطول فترات الجفاف التي عرفتها  20 إنجاز السد إلى الوقت الراهن، وبالخصوص خالل

المنطقة، ونتيجة لذلك عرفت الحقينة المائية للسد تذبذبا يوافق الظروف المناخية حسب السنوات، فعرفت عدة تراجعات 

ولذلك  ،نت الفترة رطبةكا ،ففي بداية السبعينات خاصة في فترة الثمانينات، ويمكن تلمس ذلك من خالل الخرائط المنجزة.

أي ما  (ArcGIS)تم حسابها في برنامج  2كلم 49عرف السد انتعاشا في حقينته من الموارد المائية التي بلغت مساحتها 

باعتبارها أشد الفترات جفافا في تاريخ  1984. في حين تراجعت تلك الحقينة بشكل مهول خالل سنة  3مليون م 730 يعادل

.وهذا ما يؤكد بأنها تراجعت بأكثر من النصف حيث  2كلم 16حدود  إلىت مساحة الموارد المائية ولذلك تناقص ،المغرب

عرفت حقينة السد انتعاشا من جديد  2003. بعد فترة الثمانينات وبداية من سنة 3مليون م 200 إلىوصلت في هذه السنة 

سيستمر التراجع  2007ي بداية بناء السد. بعد سنة الحقينة التي كانت ف إلىمليون متر مكعب لكن دون أن تصل 300حوالي 

الذي قام بحجز كميات مهمة من المياه كانت  2006في حقينة السد نتيجة التوحل وكذلك نتيجة بناء سد الحسن الثاني سنة 

 سد محمد الخامس. إلىمن المفترض أن تصل 

 الذي عرفته مساحة الموارد المائية في سد محمد الخامس.التراجع  أهميةمن خالل خرائط المقارنة ما بين السنوات يتبين لنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2003- 1984) : تطور مساحة سد محمد الخامس3الشكل رقم ( 1984- 1972): تطور مساحة سد محمد الخامس2الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-2013-2010 ة سد محمد الخامس لسنوات: تطور مساح5الشكل رقم (   2010 - 2007) : تطور مساحة سد محمد الخامس4الشكل رقم 
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 2015و 1972: تطور مساحة سد محمد الخامس ما بين 5الشكل رقم 

 

  يقة التصنيف المراقبطر /2-2

تعتمد هذه الطريقة على أخذ عينات من المرئية من أجل توجيه عملية التصنيف، ومن خالل هذه العملية تبين لنا حجم تراجع 

مس وتعويض تلك المساحة التي انسحب منها الماء بالتوضعات الرسوبية التي شكلت مجاال أصبح حقينة سد محمد الخا

تكدس الحمولة النهرية بالسد منذ  حجم مساحة بعض الفالحين يستغله في الزراعة. فقد بينت هذه المرئيات التي تم تصنيفها

 احتله الوحل. حجم اإلجمالي، أي ما يعادل الثلث، % من ال35سنة فقد سد محمد الخامس  23فترة بنائه، وهكذا وفي ظرف 
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ينتظر أن يتناقص حجم  وادوأمام ارتفاع تدفق المواد المختلفة )اآلتية من الجنوب في مناطق تعرف تعرية شديدة( عبر ال

حاليا فيتجه  ، أما³مليون م 400إذ وصل إلى  ،2004المياه بسد محمد الخامس إلى نسبة مرتفعة جدا كما هو الحال في سنة 

 إنشائه. عند ³مليون م 730بعد أن كان  ³مليون م 327تناقص حجم المياه إلى 

 

 خاتمة:

تتناقص حصة سد محمد الخامس من المياه بشكل مستمر، الشيء الذي يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للحد من ظاهرة التوحل 

مستوى المناطق التي تقع في العالية والتي تعرف تعرية ليس على مستوى السدود والمناطق المستفيدة منها فحسب، بل على 

 قوية تعمل باستمرار على تغذية السدود باإلرسابات. 
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