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ييدؼ ىذا البحث إلى تقدير كميات التربة المفقكدة بفعؿ التعرية المائية في حكض كادم الجكؼ كذلؾ
مف خبلؿ تطبيؽ المعادلة العالمية لفقداف التربة  .R*K*LS*C*Pتـ احتساب معامؿ المطر ( )Rمف

بيانات التساقط المطرم الشيرم كالسنكم لمفترة ما بيف (ُّٓٗ ،)َُِّ-كقد تـ إعداد خريطة معامؿ
انجرافية التربة مف خبلؿ نتائج تحاليؿ نسيج التربة المنجزة في ك ازرة الفبلحة التكنسية ( ،)Kكتـ أيضا
إخراج خريطة معامؿ ( )LSدرجة االنحدار*طكؿ السفكح مف خبلؿ برنامج ) ،(Arc GISكتـ إعداد
خريطة معامؿ استخداـ األرض ( )Cلمختمؼ أنكاع الغطاء النباتي كطرؽ استخداـ األرض في الحفاظ
عمى التربة أك انجرافيا ،باالعتماد عمى الخريطة الفبلحية الرقمية التكنسية سنة ََِّ ،أما بالنسبة

لمعامؿ تقنيات المحافظة عمى التربة ( )Pفتـ االعتماد عمى الصكر الجكية المصححة لسنة َََِ كصكر

( )Earth Pro 2018 Googleالمصححة عمى نظاـ ( )UTMباالعتماد عمى برنامج (.) Mappuzzle

كقد أظيرت النتائج أف قيمة ( )Rفي منطقة الدراسة كصمت إلى (ٓ )ٗ,كقيمة قصكل ،أما قيـ معامؿ ( )Kفقد

تراكحت ما بيف ْْٖ َ.بالنسبة إلى التربة ذات االنجراؼ العالي كَّٖٓ َ.بالنسبة إلى األقؿ تأث ار بالتعرية.

حيث تركزت الترب األكثر انجرافيو في الجانب الشرقي كالجنكبي الشرقي مف حكض الكادم ،أما قيمة معامؿ ()C

فقد تراكحت ما بيف َُ َ.كُ بالنسبة إلى األراضي الجرداء ،كما تـ تصنيؼ خريطة معدؿ فقداف التربة بمنطقة
الدراسة حسب ىطكؿ األمطار مف حيث التغاير السنكم ،فقمنا بنمذجة معدؿ فقداف التربة لثبلث سنكات مختمفة

لسنة جافة كلسنة ممطرة كلسنة عادية ،تراكحت فييا القيـ العميا لفقداف التربة ما بيف ُّٔ طف/ىؾ /السنة في
السنة الممطرة كٖٓ طف/ىؾ /السنة كذلؾ في السنة الجافة كحد أدنى .كتـ تصنيؼ درجات خطكرة انجراؼ التربة

إلى (انجراؼ :ضعيؼ– متكسط – عالي) كذلؾ تبعان لمعتبات التي حددتيا ك ازرة الفبلحة بالجميكرية التكنسية ،كقد
سعينا مف خبلؿ ىذه الدراسة أيضا إلى إيجاد تصنيؼ نكعي ألساليب االنجراؼ حسب الكحدات البيدكلكجية

كاألشكاؿ الجيكمكرفكلكجية األساسية كذلؾ بيدؼ حصر الظركؼ كالمعطيات التي تككف أكثر مبلءمة النتشار

مختمؼ أساليب التعرية السطحية.
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The quantitative estimation of soil loss due to surface runoff in the water
basin of Al-Jouf Wadi (Northeast of Tunisia)

Abstract: The aim of this research is to estimate the quantities of soil loss due
to water erosion in Wadi Al-Jouf basin by applying the universal soil loss
equation formula: R * K * LS * C * P. The rainfall (R) was calculated by
collecting the monthly and annual rainfall data, for the period of (2013-1953).
Also, a soil erodibility map was prepared through the results of soil texture
analysis prepared by the Ministry of Agriculture, Soil Management and Rural
Development Branch (K). LS factor map was also obtained to measure gradient
degree * Slope length through the Arc GIS. A Cover Management factor map
(C) was also prepared which took into account the role of vegetation cover, and
the use of land in the tightening of the soil and fixation or erosion. The digital
farming map prepared by the Soil Department of the Ministry of Agriculture in
2003 was used to determine the land uses for C factor, noting that some data
were updated based on corrected images from (Google Earth 2018). Finally, the
soil conservation factor (P) was adopted, relying on the revised 2000 aerial
photographs, Google Earth 2018 images, which were corrected on UTM system
using the Mappuzzle program.
The results showed that the value of (R) in the study area was (9.5), while the
factor (K) for high drift soil ranged between 0.448, and 0.0358 for the soil that
is less affected by erosion. Soil with high rate of eroding formed on the eastern
and south-eastern side of the wadi basin. The value of the factor (C) ranged at
0.01 and for the barren land, it was ranged at 1. The soil loss rate map, in the
study area, was also classified according to rainfall in terms of annual
variability. We also modeled the soil loss rate for three different years: a dry
year, a rainy year, and a normal year. The highest soil loss values ranged from
163 ton in the rainy year, and 58 ton minimum in the dry year. The degree of
risk of soil erosion has been classified as: (Low erosion, average erosion, and
high erosion). In this study, we classified the methods and mechanisms of
erosion, according to the basic Pedological and geomorphology units, in order
to enclose the conditions and information that are more suitable for soil
degradation.
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مقدماة :تعػد التربػة أحػد المػكارد الحيكيػة الطبيعيػة
الميمػػة كغيػػر القابمػػة لمتجػػدد بالنسػػبة إلػػى اإلنسػػاف

بنسؽ يتماشى كالنسؽ المتسرع لبلنجراؼ ،كال شػؾ
أف االنجراؼ ىك أحد أشكاؿ تدىكر التربة .كيعني
االنجراؼ مجمكع تمؾ العمميات الفيزيائية التي مػف
خبلليػا يػتـ إ ازلػة غطػاء التربػة أك جػزء منيػا نتيجػة

ت ػػأثير العكام ػػؿ الطبيعي ػػة (األمط ػػار كالري ػػاح كق ػػكل
الجاذبي ػ ػػة األرض ػ ػػية كالفعالي ػ ػػات الحيكي ػ ػػة) (كبيب ػ ػػك
ك خركف.)َُِٕ ،

لذا تمعب الظركؼ المناخية دك انر كبي ار في عممية

االنجراؼ المائي لمتربة .كمعدؿ اليطكؿ السنكم
كالشدة المطرية كاستم ارريتيا ىك األكثر تأثي انر في
ىذه العممية ،حيث تعمؿ طاقة قطرات المطر
الساقطة عمى تحطيـ تجمعات التربة كمف ثـ نقميا

مف منطقة تكاجدىا إلى مناطؽ أخرل حسب
درجة انحدار األرض

(Danglie et al,

كلقياس كمية انجراؼ التربة بمنطقة الدراسة تمت
االستعانة

بالمعادلة

العالمية

لفقداف

التربة

طف/ىؾ/السنة كالتي صاغ طريقة احتسابيا كؿ

مف ( Wischmeierك )Smithكذلؾ كفقا
لمعممية الحسابية التالية باالعتماد عمى نتائج أكثر
مف َََ َُ.عممية تجريبية في عدة مشارات
فبلحية في الكاليات المتحدة األمريكية لتقدير
فقداف التربة المرتبط بفعؿ الجرياف السطحي

كالمنتشر.
فقداف التربة (طف/ىؾ/السنة) =
))R*K*LS*C*P

حيث أف  = P :معامؿ المطرا  = Kمعامؿ
انجرافية التربة.
 = LSمعامؿ قيمة االنحدار × طكؿ السفحا C
= معامؿ الغطاء النباتي ك استخدامات األرض.
 = Pمعامؿ التييئة ككسائؿ حماية السفكح.

) .2010كذلؾ يفسر نكع التربة كقكاميا كنسيجيا

أىمية البحث :يعد كادم الجكؼ مػف األكديػة ذات

كاختبلؼ طكؿ السفكح في اختبلؼ حدة انجراؼ

كادم الرمؿ بالكسط الشرقي لمببلد التكنسية ،حيػث

كمدل قابميتيا لبلنجراؼ ،كما يساىـ االنحدار

القيمػػة الحيكيػػة بمنطقػػة الد ارسػػة ،كىػػك أح ػػد ركافػػد

التربة كذلؾ حسب شكؿ المنحدرات إف كانت فكؽ

يش ػػيد الح ػػكض الم ػػائي كمي ػػة أمط ػػار تص ػػؿ إل ػػى

سفكح محدبة أك مقعرة ،فكمما زادت درجة

ٖٗٔ ممـ في السنة الممطرة ،كىك كاد مفتكح عمػى

االنحدار عمى السفكح المحدبة زادت معيا كمية

التيػ ػػارات اليكائيػ ػػة الشػ ػػرقية المتأتيػ ػػة مػ ػػف انسػ ػػياب

التربة المنجرفة .ككؿ ذلؾ مرتبط أيضا بنكع

قطرات اليكاء الباردة في أعمى طبقة التركبكسفير.

الغطاء النباتي ككثافتو ،فكمما كاف كثيفا كفي

كىػ ػ ػػي غالبػ ػ ػػا مػ ػ ػػا تكػ ػ ػػكف المسػ ػ ػػؤكلة عػ ػ ػػف مجمػ ػ ػػؿ

مرحمة نمك متقدمة ساىـ في تقميؿ الفاقد مف

الفيضػػانات التػػي ح ػػدثت إلػػى حػػدكد ى ػػذا الت ػػاريق.

التربة.

األم ػػر ال ػػذم جعمن ػػا نص ػػنفو م ػػف ض ػػمف المن ػػاطؽ
74

األكثر عرضة لبلنجراؼ المائي ،خاصة إذا أخذنا

التييئة المستقبمية نحك السفكح األكثر ىشاشة

بعػػيف االعتبػػار التشػػكيبلت الصػػخرية كالتػػرب التػػي

كالتي تمثؿ مصدر معظـ الركاسب التي

تك ػ ػػكف ذات قابمي ػ ػػة ىام ػ ػػة لبلنجػ ػ ػراؼ الميك ػ ػػانيكي

الجبمية التي تـ إنشاؤىا في المناطؽ العميا

بشػػكؿ عػػاـ كاالنجػراؼ السػػيمي بشػػكؿ خػػاص .ىػػذا

تفاديا لخطر الفيضانات أكال كالحد مف

كتػػزداد عمميػػة التعريػػة تعقيػػدا أكثػػر إذا أخػػذنا بعػػيف

إمكانية تكحؿ سد الرمؿ ثانيا.

يغم ػػب عميي ػػا الط ػػابع الصمص ػػالي كالرممػػػي كالتػ ػػي

تتسبب في تكحؿ سد الرمؿ كالبحيرات

االعتبار التشكيبلت الصخرية المستقرة فكؽ سػفكح

منيجية البحث :يرتكز ىذا المشػركع البحثػي عمػى

أىداف البحث :ىناؾ مجمكعػة مػف األىػداؼ التػي

التحميمي ،الكمي ككذلؾ التصػنيفي .عممػا كأف ىػذه

بالغة االنحدار.

مقاربػػ ػػة شػ ػ ػػمكلية تعتمػػ ػػد عمػ ػ ػػى المػػ ػػنيج الكصػ ػ ػػفي

دفعػػت إلػػى انجػػاز كرقػػة البحػػث ىػػذه كالتػػي يمكػػف
إجماليا في النقاط التالية:

المنيجي ػػة تتطم ػػب معطي ػػات دقيق ػػة كأحيان ػػا بيان ػػات
مفصمة ،كتمؾ ىي المبررات األساسية التي جعمتنا

 -تقدير كمية التربة المفقكدة بفعؿ التعرية

ننتق ػػي منطق ػػة الد ارس ػػة بالجميكري ػػة التكنس ػػية نظػ ػ ار

المائية كالمتصمة فقط بالسيبلف السطحي بيف

إل ػػى ت ػػكفر المعطي ػػات كقاع ػػدة البيان ػػات البلزمت ػػيف

بكميات التساقط التي تـ اعتمادىا.

لممعادلة العالمية لفقداف التربة.

 -دراسة الغطاء النباتي كتحديد دكره في

موقااااع الدراسااااة :يقػ ػػع حػ ػػكض كادم الجػ ػػكؼ فػ ػػي

 -التقدير النسبي لمعكامؿ المساىمة في

التكنس ػ ػػية كذل ػ ػػؾ عم ػ ػػى الس ػ ػػفكح الشػ ػ ػرقية لمسمس ػ ػػمة

عامي ُّٓٗ َُِّ-ألف ذلؾ مرتبط

التقميؿ مف انجراؼ التربة كالحد مف فقدانيا.
عممية التعرية كتفاعميا فيما بينيا.

كالت ػػي نحتاجي ػػا لتطبي ػػؽ م ػػنيج النمذج ػػة الرياض ػػية

القسػػـ الشػػرقي مػػف كاليػػة زغ ػكاف شػػرؽ الجميكريػػة

الظيري ػ ػػة الش ػ ػػكؿ (ُ) .تبم ػ ػػا المس ػ ػػاحة اإلجمالي ػ ػػة
ِ

 -الكقكؼ عند الحدكد التطبيقية لنمكذج

لح ػ ػ ػػكض كادم الج ػ ػ ػػكؼ نح ػ ػ ػػك (َّٗ ٖٓ.ك ػ ػ ػػـ )

الدراسة

كيمث ػػؿ المج ػػرل األعم ػػى لػ ػكادم الحم ػػاـ  -الرم ػػؿ.

كمحاكلة طرح الطرؽ البديمة التي مف شأنيا

يتغ ػ ػػذل م ػ ػػف الركاف ػ ػػد الت ػ ػػي تنب ػ ػػع م ػ ػػف المرتفع ػ ػػات

()Wischmeier

في

منطقة

أف تزيد في تطكير النمكذج كتطكيعو حسب

الجنكبي ػ ػػة الش ػ ػػرقية لجب ػ ػػؿ زغ ػ ػ ػكاف (ُِْٗ مت ػ ػػر)

الظركؼ المحمية ليذا الحكض المائي الذم
يخضع في ذات الكقت إلى تأثير عدة عكامؿ

كالسػػفكح الشػػرقية لجبػػؿ الشػػقاقة (ٔٔٓ متػػر) كمػػف

السفكح الشمالية لجبػؿ كػاؼ النعامػة (ٔٗٓ متػر).

طبيعية كبشرية.

كيعتبػػر مػػف بػػيف المنػػاطؽ األكثػػر عرضػػة لعمميػػات

 إجراء محاكلة تصنيفية لمختمؼ أرجاءالحكض المائي بيدؼ تكجيو مجيكدات

التعري ػ ػػة بحك ػ ػػـ انفتاح ػ ػػو المباش ػ ػػر عم ػ ػػى التي ػ ػػارات
اليكائية القادمة مػف الشػرؽ كالتػي تتكػكف عمػى إثػر
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انسياب قطرات باردة في األجكاء العميا خاصة في

خاص ػ ػػة تغي ػ ػػر نسػ ػػؽ األمطػ ػػار كتذبػ ػػذب نظامي ػ ػػا.

الفصكؿ االنتقالية كبصفة خاصة في الخريؼ ألف

كبسبب اختبلؼ النتائج ،فئف بعضيـ أكد عمى أف

األمط ػػار القكي ػػة تيط ػػؿ عم ػػى ترب ػػة متصػ ػػمبة ذات

أس ػػاليب الجري ػػاف الس ػػطحي ى ػػي المس ػػؤكلة بدرج ػػة

جدا.

اآلخػػر فقػػد فنػػد ىػػذه الفك ػرة بمػػا أف نتػػائج النمذجػػة

مسػػامات ضػػيقة كمتشػػققة كتكػػكف نفاذيتيػػا ضػػعيفة
شكؿ (ُ) مكقع منطقة الدراسة

أكلػػى عػػف فقػػداف التربػػة فػػكؽ السػػفكح .أمػػا الػػبعض
أبػػرزت أف الجريػػاف العميػػؽ ىػػك الػػذم أظيػػر قػػدرة
أكبػػر عم ػػى اقتط ػػاع الترب ػػة كتعري ػػة الس ػػفكح .كبن ػػاء

عمػػ ػػى ذل ػ ػػؾ رأينػػ ػػا مػػ ػػف الض ػ ػػركرم التط ػ ػػرؽ إلػ ػ ػػى

الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة األكث ػ ػػر أىمي ػ ػػة كالت ػ ػػي طبق ػ ػػت
النمذج ػ ػػة ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ تطبي ػ ػػؽ المعادل ػ ػػة العالمي ػ ػػة
لفقػػداف التربػػة .ككػػذلؾ مجمػػؿ البحػػكث كالتطبيقػػات
ذات الص ػ ػػمة المباشػ ػ ػرة بمنطق ػ ػػة الد ارس ػ ػػة كالتخ ػ ػػكـ

القريبة منيا.
أكلى الدراسات انطمقت منذ (ُٖٓٗ) عمى يػد كػؿ
المصدر :الديكاف الكطني لقيس األراضي كرسـ
الخرائط ُٗٗٗـ ،كالخريطة الطبكغرافية لكالية
زغكاف
الدراساااات الساااابقة ات الصااامة بمااانيج الدراساااة
والمنطقة المدروسة :إف دراسة االنجراؼ كخاصة

تمؾ المحاكالت التقديرية لفقداف التربػة أسػالت حبػ ار

كثيػ ػ ار ل ػػدل العدي ػػد م ػػف الب ػػاحثيف ف ػػي تخصص ػػات
مختمف ػػة فتباين ػػت النت ػػائج بي ػػنيـ ف ػػي عدي ػػد الم ػػرات

كتقاربػػت فػػي ال ػبعض اآلخػػر ،ككػػاف كػػؿ ذلػػؾ فػػي
ارتب ػػاط ب ػػاختبلؼ العكام ػػؿ المحمي ػػة المتدخم ػػة ف ػػي
عمميػػات االنجػػراؼ الت ػػي ازدادت تعقي ػػدا مػػع ت ازي ػػد
الت ػػدخؿ البش ػػرم كالتغيػ ػرات المناخي ػػة الت ػػي ش ػػممت

مػف ( )Smith, Wischmeierكالتػي تػـ تطبيقيػا
عمػ ػ ػى مس ػ ػػتكل ََََُ مش ػ ػػارة فبلحي ػ ػػة بمن ػ ػػاطؽ
عديػ ػػدة فػ ػػي الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة متقايسػ ػػة

األبع ػ ػػاد عم ػ ػػى س ػ ػػفكح متجانس ػ ػػة االنح ػ ػػدار كك ػ ػػاف
اليػ ػػدؼ األساسػ ػػي نػ ػػذاؾ ىػ ػػك تحديػ ػػد تػ ػػأثير شػ ػػدة
األمطػ ػػار فػ ػػي عمميػ ػػة التعري ػػة ،عممػػػا كأف محاكلػ ػػة

متابع ػػة كقيػ ػػاس تػ ػػأثير األمطػػػار الطبيعيػ ػػة يتطمػ ػػب
سػ ػػنكات عديػ ػػدة مػ ػػف الد ارسػ ػػة كالمتابعػ ػػة كالقيػ ػػاس.
كلتجػػاكز ى ػػذه المعض ػػمة ت ػػـ المج ػػكء إل ػػى اس ػػتعماؿ
المقمػد المطػرم ) (rain simulationفيقػع متابعػة
نس ػػؽ التعريػػة كمختم ػػؼ لياتػػو تحػػت كطػػأة زخ ػػات
مطرية متباينة كالتي كاف ليا تأثيرات متفاكتة عمى
76

نسػ ػ ػػؽ النفاذيػ ػ ػػة كقػ ػ ػػكة الجريػ ػ ػػاف كنسػ ػ ػػبة الركاسػ ػ ػػب

أما الباحث عمي الفالح فقد طبؽ أكلى مبادراتو

المحمكل ػ ػػة كك ػ ػػاف ك ػ ػػؿ ذل ػ ػػؾ ف ػ ػػي عبلق ػ ػػة مباشػ ػ ػرة

في التقييـ الكمي لفقداف التربة عمى مستكل

إف ظيكر ىذه المعادلة كتعدد تطبيقاتيا فػي الػدكؿ

مرتفعات كجدة بالريؼ األكسط اعتمد فييا الباحث

الغربيػػة لػػـ يحػػؿ دكف انتش ػػارىا فػػي العػػالـ العربػػي

عمى منيج المقارنة بيف نمكذج النظير المشع

كخاصة في شماؿ إفريقيا كيعتبر المغرب األقصى

السيزيكـ ُّٕ مف جية كالمعادلة العالمية لفقداف

تـ الكصكؿ إلييا كذلؾ بكضع قاعػدة بيانػات كبنػؾ

سنة ََُِ كلـ تكف األخيرة حيث طبقت في

معمكمات يحيطػاف بكػؿ جكانػب تعريػة التربػة .كفػي

الكحدة التضاريسية التي تسمى "الريؼ األكسط"

ىػػذا اإلطػػار تعتبػػر د ارسػػتي البػػاحثيف عمػػي الفػػالح

كالتي تعتبر مف أكثر المناطؽ ىشاشة كذلؾ بأخذ

(ََِْ) كعب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديقي (ََِٓ)

حكض أكنكؿ أنمكذجا .كقد أكدت نتائج النمذجة

بمختمؼ أنكاع التربة ككذلؾ باسػتخدامات األرض.

رائدا في تطبيؽ ىػذه المعادلػة كتثمػيف النتػائج التػي

الحكض الكبير لكادم أكنكؿ -ماركيت في

التربة مف جية أخرل.

الدراسة الثانية أجريت

كاألبحاث التي تمتيما مف أىـ الد ارسػات التػي أدت

أف فقداف التربة تراكح بيف ْ ٕ.طف/ىؾ/السنة

إلػػى نتػػائج قيمػػة ،رغػػـ أني ػا لػػـ تكػػف األكلػػى عمػػى

كِ ِّ.طف/ىؾ/السنة كقد أكد الباحث كجكد

مسػػتكل المممكػػة المغربيػػة ،فقػػد أجػػرل الباحػػث عبػػد

ىامش مممكس مف الخطأ ألف ىذا النمكذج صمـ

الحميػ ػػد صػ ػػديقي تطبيػ ػػؽ النمذجػ ػػة عمػ ػػى الحػ ػػكض

في األصؿ مف أجؿ أف يطبؽ عمى مستكل قطع

تتجاكز َِِِٓ ىكتار كذلػؾ بيػدؼ تقػدير فقػداف

أما التطبيقات كالدراسات التي شممت منطقة

التربة بمختمؼ أنحاء الحكض كتحديػد درجػة تػأثير

الدراسة أك التخكـ القريبة منيا فمـ تكف بالقميمة

مختمػػؼ العكام ػػؿ المتدخمػػة ف ػػي عمميػػة االنجػ ػراؼ.

أىميا دراسة الباحثة إنصاؼ الشريؼ (َُِِ)

اس ػ ػػتخدامات األرض عم ػ ػػى ط ػ ػػكؿ الس ػ ػػفكح يعتب ػ ػػر

تآكؿ التربة بحكض كادم العقمة بكالية زغكاف .لـ

المس ػ ػػؤكؿ األكؿ ع ػ ػػف تف ػ ػػاقـ فق ػ ػػداف الترب ػ ػػة الت ػ ػػي

تكتؼ الباحثة بتطبيؽ معادلة ()Wischmeier

تراكح ػ ػ ػػت قيمتيػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػػيف َِٗ َ.طف/ىؾ/السػ ػ ػ ػػنة

فحسب بؿ سعت إلى تطكيرىا كتنقيحيا بيدؼ

كٓ ُُٓٗ.طػػف /ىؾ/السػػنة (ص ػػديقي.)ََِٓ ،

مبلءمتيا مع الظركؼ المحمية التي ليا تأثير

كالت ػرابط بػػيف مجمػػؿ العكامػػؿ المسػػاىمة فػػي الت ازيػػد

كقارنت نتائجيا بالنمكذج الرياضي المعتمد مف

غيػػر الطبيعػػي لفقػػداف التربػػة خاصػػة فػػي المنػػاطؽ

طرؼ المنظمة العالمية لمزراعة كالتغذية .ليذه

التي تشيد ضغطا بشريا ىاما.

الدراسة أىمية بالغة سيما كأف ىذا الحكض يعتبر

المػػائي ل ػكادم بكص ػكاب الػػذم يمتػػد عمػػى مسػػاحة

كت ػ ػػـ الكص ػ ػػكؿ إل ػ ػػى أف التػ ػ ػدخؿ البش ػ ػػرم كتغي ػ ػػر

كقػػد سػػمحت ىػػذه الد ارسػػة مػػف كشػػؼ مػػدل التعقيػػد

صغيرة.

التي تمحكرت حكؿ كضع مقاربة كمية لتقدير

مباشر عمى عممية التعرية بالحكض المائي

77

الحكض المجاكر لكادم الجكؼ كال تفصؿ بينيما
سكل جباؿ الدغافمة ككاؼ النسكرة كالسفكح
الجنكبية الشرقية لجبؿ زغكاف .تراكحت قيـ فقداف

التربة

بيف

ِٓ.

طف/ىؾ/السنة

كَٔ

طف/ىؾ/السنة .الشكؿ (ِ).
ىنال ػ ػػؾ د ارس ػ ػػة ثالث ػ ػػة ق ػ ػػاـ بي ػ ػػا الباح ػ ػػث المنج ػ ػػي
الميػ ػػدكاني سػ ػػنة َُِْ تخػ ػػص الحػ ػػكض المػ ػػائي

لس ػػبخة المكن ػػيف كالركافػ ػػد الت ػػي تغذي ػػو .عممػ ػػا كأف
ىدفػو مػػف النمذجػة ىػػك اإلجابػػة عػف السػؤاؿ التػػالي
ىؿ تفقد التربة مككناتيا في المناطؽ السيمية حتى
كاف كػ ػػاف االنح ػ ػػدار ضػ ػػعيفا ،كالنتيج ػ ػػة أف مع ػ ػػدؿ
فقداف التربػة كػاف فػي حػدكد ُِ طف/ىػؾ /السػنة.

المصدر :إنصاؼ الشريؼ ( َُِِ،بتصرؼ)
يمكف إضافة د ارسة أخرل اعتمدت عمى النمذجة
كفقا لممعادلة العالمية لفقداف التربة قامت بيا
الباحثة نعيمة عزيز سنة َُِٔ كذلؾ في إطار

أطركحة دكتكراه عمى مستكل الحكض المائي
لكادم المسيف بكالية زغكاف كالذم يقع عمى

ى ػػذا يعن ػػي أف عممي ػػة التعري ػػة ال تقتص ػػر فحس ػػب

الحدكد الغربية لمنطقة الدراسة كيمتد عمى مساحة

أخرل يمكف أف تتصؿ حتى بكيفية انتظاـ حبيبات

إلى تقدير كمي دقيؽ لفقداف التربة كذلؾ

عم ػػى عام ػػؿ االنح ػػدار كلكني ػػا ذات ص ػػمة بعكام ػػؿ
التربػ ػػة ككيفيػ ػػة تفاعػ ػػؿ قطػ ػػاع التربػ ػػة مػ ػػع تعاقػ ػػب

الفترات الجافة جدا مع الفترات الممطرة.

الشكل (ٕ) :نتائج التقدير الكمي لمتربة المفقودة
في الحوض المائي لوادي العقمة حسب
نمو ج المعادلة العالمية لفقدان التربة

ْ كـِ .إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التكصؿ
باالعتماد عمى أكثر مف نمكذج بيدؼ حصر
العكامؿ األكثر تدخبل في عممية التعرية .كلبمكغ
ىذا اليدؼ طبقت الباحثة المعادلة الرياضية
لػ( )Wischmeierالتي مكنت مف احتساب معدؿ
فقداف التربة النكعية الذم كاف في حدكد ِّ

طف/ىؾ/السنة .كىك معدؿ يكاد يككف منسجما
مع متكسط فقداف التربة الذم تـ التكصؿ إليو
عبر طريقة النمذجة التي اعتمدت فييا عمى

الركاشـ المشعة كالمتمثمة أساسا في تتبع اختبلؼ
نشاط النظير المشع السيزيكـ ُّٕ في مختمؼ
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أنحاء الحكض المائي الذم كقع تقسيمو إلى
كالنتيجة أف متكسط فقداف

كحدات متجانسة.

التربة النكعية كانت في حدكد ّْ طف/ىؾ/السنة
كىك معدؿ قريب جدا مف المتكسط الذم تـ

احتسابو بتطبيؽ نمكذج ( )Wischmeierكفي
ذلؾ تأكيد عمى األىمية التطبيقية ليذيف

النمكذجيف رغـ الحدكد كالنقائص التي اعترضت
كؿ الباحثيف الذيف اعتمدكا خاصة عمى المعادلة
العالمية لفقداف التربة.
ٔ -تطبيق نمو ج  Wischmeierعمى
الحوض المائي لوادي الجوف:

يخضع تطبيؽ ىذا النمكذج الرياضي إلى ست

معامبلت أساسية تتصؿ مباشرة باألمطار ،قيمة
االنحدار،

طكؿ

السفكح،

انجرافية

التربة،

استخدامات األرض كمختمؼ الكسائؿ المستخدمة

لحمايتيا ،كسنبحث في خصكصيات كؿ عامؿ
تباعا:
مدخبلت المعادلة العالمية لفقداف التربة

المصادر :الخريطة الجيكلكجية كالطبكغرافية
كالفبلحية الرقمية لكالية زغكاف ََََُٓ/
كمعطيات التساقطات الصادرة عف معيد الرصد
الجكم (ُّٓٗ )َُِّ-كصكر Google
.Earth Pro 2018
 معاماال المطاار ( :)Rain factorتبػػرزالخريطػػة البيكمناخيػػة التػػي تػػـ إعػػدادىا عمػػى

ضػػكء تصػػنيؼ دم مػػارتكف بػػأف أغمػػب أج ػزاء
الح ػػكض الم ػػائي ى ػػي ذات من ػػاخ ش ػػبو قاح ػػؿ
كسطي دافئ ،كتقتصر المناخات الشبو رطبو
فق ػ ػػط عم ػ ػػى أج ازئ ػ ػػو الش ػ ػػمالية الغربي ػ ػػة كالت ػ ػػي

تتكافػ ػػؽ مػ ػػع أكثػ ػػر السػ ػػفكح انحػ ػػدا انر .كيصػ ػػبح
المن ػػاخ جافػ ػان أكث ػػر كش ػػبو قاح ػػؿ س ػػفمي كمم ػػا

اتجينا نحك أطرافو الجنكبية الشكؿ (ٗ).
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جدول رقم (ٔ) معدل ا مطار السنوي بالمحطات
المعتمدة لمفترة ما بين(ٖ٘)ٕٖٓٔ-ٜٔ
محطة االرصاد

معدل االمطار السنوي ممم

الزريبة عين الصفاية

ٗٙٔ.ٚ

زغوان

ٗٗٙٗ.

الزريبة

ٕ٘ٗٔ.

المصدر :بيانات الخريطة الفبلحية الرقمية لسنة ََِّ كالتي أنجزت حسب تصنيؼ دم مارتكف

صواف الزريبة

ٕٖٜٙ.

تػػـ حسػػاب متكسػػط معامػػؿ المطػػر ( )Rمػػف خػػبلؿ

مقرن

ٕٗٗٛ.

الشكل رقم ( :)ٜا قاليم لبيومنايية لحوض وادي الجوف

جم ػ ػػع بيان ػ ػػات اليط ػ ػػكؿ المط ػ ػػرم لمفتػ ػ ػرة م ػ ػػا ب ػ ػػيف
(ُّٓٗ – َُِّ) كذلػػػؾ مػ ػػف خػ ػػبلؿ المحطػ ػػات
المناخية الكاردة بالجدكؿ أدناه رقـ (ُ) ،فقد بمغػت

المصدر :البيانات الصادرة عف المعيد الكطني لمرصد الجكم في
تكنس في الفترة ما بيف ُّٓٗ – ََِّ

كم ػػف خ ػػبلؿ النظ ػػر لمج ػػدكؿ (ِ) تب ػػيف أف مع ػػدؿ

فػػي محطػػة مقػػرف (ِْْٖ.ممػػـ) ،كتقػػارب المعػػدؿ

األمط ػ ػ ػػار الش ػ ػ ػػيرم لمفتػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػيف (ُّٓٗ –

كف ػ ػ ػػي محط ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػيف الص ػ ػ ػػفاية (ٕ ُْٔ.مم ػ ػ ػػـ)،

الكميات المطرية المسػجمة كذلػؾ بنحػك َ ّٔ.ممػـ

المسػػجؿ فػػي محطػػة زغػكاف بنحػػك (ْ ْْٔ.ممػػـ)،
كسجمت محطة الزريبة معػدال فػي حػدكد (ُِْٓ.
ممـ) أما محطة صكاؼ الزريبػة فسػجمت (ِّٗٔ.
ممػ ػػـ) كأقػ ػػؿ معػ ػػدؿ سػ ػػنكم لؤلمطػ ػػار .بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ
تتق ػػارب المتكس ػػطات المطري ػػة ف ػػي ك ػػؿ المحط ػػات
الم ػػذككرة .عمم ػػا كأن ػػو ت ػػـ االعتمػػاد عم ػػى ك ػػؿ ى ػػذه
المحطات مف أجؿ إنجاز خريطة التكزيع المجػالي

لحدة التساقطات.

َُِّ) قػ ػ ػػد تصػ ػ ػػدر فييػ ػ ػػا شػ ػ ػػير أكتػ ػ ػػكبر أكبػ ػ ػػر
يميػػو شػػير ين ػػاير بػ ػ ٓ ٓٔ.ممػػـ كبالتػػالي الحػػكض

المائي يخضع إلى نظاـ مطػرم ذك ذركة خريفيػة-

شتكية عمما كأف كميػات األمطػار تقػؿ بشػكؿ كبيػر
في شير يكليك الذم يسجؿ معػدال دكف ٓ ممػـ .ال
بػػد مػػف اإلشػػارة إل ػػى أنػػو مػػف الضػػركرم احتسػػاب
ىذه المعدالت لكنيا في الكاقع ال يمكػف أف تعكػس
تذبذبيا كاختبلؼ نسقيا ككطػأة قطراتيػا خاصػة إذا
تـ األخذ بعيف االعتبار األمطػار الخريفيػة الشػديدة

التي تأتي بعد فترة جفاؼ قاسية تكػكف فييػا القشػرة
الس ػػطحية لمترب ػػة مت ارص ػػة كمتكمس ػػة بس ػػبب أىمي ػػة
الص ػ ػػعكد الش ػ ػػعيرم لمم ػ ػػاء كب ػ ػػتقمص حج ػ ػػـ كع ػ ػػدد

مساماتيا فتزداد حساسية التربة لبلنجراؼ.

جدول (ٕ) معدل االمطار الشيري لمفترة ما بين (ٖٕٔٓ )ٜٖٔ٘-م
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كبنػ ػػاء عمػ ػػى ىػ ػػذا المسػ ػػار المنيجػ ػػي يتضػ ػػح مػ ػػف
يوليو

فبراير

13,1

4,9

11,0

26,3

40,9

الشير

اغسطس

يونيو

مايو

ابريل

مارس

56,5

43,4

نوفمبر

45,0

يناير

ديسمبر
46,5

51,0

اكتوبر

سبتمبر

63,0

اإلجمالي

37,8

الخريطػػة (ُِ) أف قيمػػة معامػػؿ المطػػر العميػػا فػػي
السػػنة الممط ػرة ت ػراكح بػػيف ُٕ كقيمػػة قصػػكل فػػي
األج ػزاء الشػػرقية مػػف الحػػكض المػػائي ،أمػػا القيمػػة

المتوسط

439,4

المصدر :البيانات الصادرة عف المعيد الكطني لمرصد
الجكم في تكنس في الفترة ما بيف ُّٓٗ – ََِّ

إف االعتم ػ ػػاد عم ػ ػػى المتكس ػ ػػطات المطري ػ ػػة يعتب ػ ػػر
كافيػػا إذا مػػا تػػـ االشػػتغاؿ عمػػى منػػاطؽ يكػػكف فييػػا
النظػاـ المطػػرم كنسػػؽ التسػاقطات غيػػر متذبػػذبيف،

لك ػػف المنػ ػاخ المتكس ػػطي يع ػػرؼ بتذب ػػذب أمط ػػاره عم ػػى
المسػ ػػتكل السػ ػػنكم كالفصػ ػػمي كحتػ ػػى اليػ ػػكمي .كإلنجػ ػػاز

نمذجة دقيقة تككف أكثر مصداقية ،كاف مػف الضػركرم
االعتمػ ػػاد عمػ ػػى تسػ ػػجيبلت األمطػ ػػار المحظيػ ػػة ،لكنيػ ػػا

إمكانية غير متاحة بالنسبة لمنطقة الد ارسػة بحكػـ عػدـ
تػػكفر التجيي ػزات البلزمػػة .كلتجػػاكز ىػػذه العقبػػة اتجينػػا نحػػك د ارسػػة

تفصػػيمية أكث ػر لمتسػػاقطات ،كتػػـ االعتمػػاد فييػػا عمػػى إعػػداد ثػػبلث
خرائط :إحداىا لسنة جافة ،كأخرل لسنة ممطرة كما في الشكؿ رقـ

(ُّ) كرقـ (ُِ) ،كاألخيرة تخص سنة ذات أمطار عاديػة الشػكؿ
(ْ)

الػػدنيا فكانػػت فػػي حػػدكد ّّ كتشػػمؿ كػػؿ األج ػزاء
الشمالية مف الحكض المائي.

أمػ ػػا بالنسػ ػػبة لمسػ ػػنكات الجافػ ػػة فػ ػػئف قيمػ ػػة معامػ ػػؿ

األمطػػار كتكزيعي ػا المجػػالي قػػد اختمف ػا عػػف السػػنة
الممطػ ػ ػرة .فتراكح ػ ػػت ق ػ ػػيـ المعام ػ ػػؿ ب ػ ػػيف ٕٓ ف ػ ػػي
األجػ ػ ػزاء الجنكبي ػ ػػة م ػ ػػف الح ػ ػػكض الم ػ ػػائي لػ ػ ػكادم
الجػػكؼ أمػػا القػػيـ ال ػػدنيا فكانػػت فػػي حػػدكد ٓ فػػي

األجػ ػ ػزاء الش ػ ػػرقية من ػ ػػو (الش ػ ػػكؿ ُّ) .عمم ػ ػػا كأف
ىنػػاؾ تطابق ػا نسػػبيا بػػيف المنػػاطؽ التػػي تشػػيد شػػدة
فػ ػػي األمطػ ػػار فػ ػػي السػ ػػنة الجافػ ػػة كالمنػ ػػاطؽ التػ ػػي
سجمت أعمى معدالت التعرية في ذات السنة كىػذا

أمر يفسػر تكػكف عمميػة التعريػة كبالتػالي أكبػر مػف
أف نخضعيا إلى عامؿ كاحد .كلعؿ االعتماد عمى
خريطػػة التسػػاقطات المتكسػػطة تكػػكف أكثػػر جػػدكل
كأقػػػرب إلػ ػػى الص ػػحة ألنيػ ػػا تأخ ػػذ بع ػػيف االعتبػ ػػار
التغير البيسنكم لنسؽ األمطار.

 معامااال درجاااة وطاااول االنحااادار :ىن ػػاؾ عبلق ػػةطردية بيف درجة االنحدار كحػدة االنجػراؼ .فكميػة
التربة المفقكدة بفعؿ االنجػراؼ المػائي تػزداد طرديػا

مع تزايد طكؿ السفح كدرجة انحداره .فبزيػادة طػكؿ
السػػفح كتحػػدره ت ػػزداد كميػػة الترب ػػة المفقػػكدة بس ػػبب
زيػػادة مسػػافة الجريػػاف السػػطحي كسػػرعتو (بركػػات،

المصدر :البيانات الصادرة عف المعيد الكطني لمرصد الجكم في تكنس في الفترة ما بيف ُّٓٗ -

َُِٖ ،صِّ) .ىذا كيجدر بنا القكؿ بأف معظـ

ََِّ

السػػفكح الكس ػػطى تأخ ػػذ أشػػكاال مقكس ػػة كى ػػي الت ػػي
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تك ػ ػػكف أكث ػ ػػر عرض ػ ػػة لعممي ػ ػػة االنجػ ػ ػراؼ كتكث ػ ػػؼ

المؤثرة في عممية التعرية المائية.

األخاديد كتعمقيا .كتبػرز خريطػة االنحػدارات نسػبة

تكضح الخريطة (ٕ) أف قيـ عامؿ درجة االنحدار

انحدار عالية في األجزاء الشمالية التي تتكافػؽ مػع

كطكلػػو ( )LSتت ػراكح مػػا بػػيف الصػػفر فػػي المنػػاطؽ

شػػكؿ جػػرؼ عمػػكدم شػػديد االنحػػدار كيتكافػػؽ ىػػذا

االنحػدار ،خاصػػة فػػكؽ السػفكح الشػػمالية كالجنكبيػػة

السفح مػع مػرة انكسػار شػديد االنحػدار اركػب فػكؽ

الش ػػرقية لمحػػػكض الم ػػائي كتش ػػمؿ الظ ػػاىرة أيض ػػا

الطي ػ ػ ػات الكريتاسػ ػ ػػية الت ػ ػ ػػي تسػ ػ ػػببت فػ ػ ػػي ارتف ػ ػ ػػاع

جػػػركؼ الحػ ػكادير الت ػػي تبػ ػػرز ف ػػي ش ػػكؿ كحػ ػػدات

نسػ ػػبيا تككينػ ػػات المحػ ػػدب الكريتاسػ ػػي .إف ركػ ػػكب

مف الكادم ككذلؾ حكؿ حكاؼ مصاطب األكدية.

الص ػػخكر الكمس ػػية عم ػػى قاع ػػدة ببلس ػػتيكية طيني ػػة

 -معامااال الغطاااا النبااااتي :يع ػػد الغط ػػاء النب ػػاتي

خاص ػ ػ ػ ػػة إذا تبلزم ػ ػ ػ ػػت األمطػ ػ ػ ػ ػػار الش ػ ػ ػ ػػديدة مػ ػ ػ ػ ػػع

السػػ ػػيبلف السػ ػ ػػطحي ،لكػػ ػػف قدرتػ ػ ػػو عمػػ ػػى مقاكمػ ػ ػػة

السػػفح الجنػػكبي الش ػرقي لجبػػؿ زغ ػكاف ال ػػذم يأخػػذ

الصػػخكر الكمسػػية ذات العمػػر الجك ارسػػي فطمسػػت

يس ػػاىـ بش ػػكؿ أك ب ػػآخر ف ػػي ع ػػدـ اس ػػتق ارر الس ػػفكح
االنحػ ػػدارات الشػ ػػديدة فتنشػ ػػط االنزالقػ ػػات األرضػ ػػية

المنبس ػ ػ ػ ػػطة ك (ِّٔٔ) ف ػ ػ ػ ػػي المن ػ ػ ػ ػػاطؽ شػػ ػ ػ ػػديدة

منفصػػمة كمنتش ػرة فػػي األج ػزاء الكسػػطى كالشػػمالية

عامبل مساىما في التقميؿ مف انجراؼ التربة بفعػؿ
االنجراؼ تختمؼ حسػب نػكع الغطػاء النبػاتي عممػا

كعممي ػػات ال ػػدحب الت ػػي تم ػػس كام ػػؿ قط ػػاع الترب ػػة
كذلؾ عمى مستكل ىنشير الجكؼ كالسفح الجنػكبي

كأف األ ارضػػي العاريػػة تمثػػؿ ق اربػػة نصػػؼ مسػػاحة

الحػػكض المػػائي (ٕٗ.)% ْٗ.يظيػػر لنػػا الجػػدكؿ

لسػػيدم مػػديف .أمػػا عمػػى مسػػتكل الحػػدكد الجنكبيػػة

(ّ) التكزيػػع المجػػالي لمغطػػاء النبػػاتي ،حيػػث نجػػد

الشػ ػ ػ ػػمالي المنجػ ػ ػ ػػرؼ لمرتفعػ ػ ػ ػػات كػ ػ ػ ػػاؼ النسػ ػ ػ ػػكرة

بنس ػػبة ٔٗ %ٖ.كالم ارع ػػي (ُّ َُ.ك ػػـِ) بنس ػػبة

لمح ػػكض ف ػػئف نس ػػب االنح ػػدار تت ازي ػػد عم ػػى الس ػػفح

أف الحبػكب تمتػد عمػػى مسػاحة ( َُّٕ.كػػـِ) أم

المنحكتػػة فػػي صػػخكر حثيػػة معركفػػة بقمػػة تماسػػكيا

ٓٗ %ُّ.تػػأتي فػػي الم اركػػز األكلػػى عمػػى التػكالي

فػ ػػي األعمػ ػػى كصمصػ ػػالية  -رمميػ ػػة عمػ ػػى السػ ػػفكح

م ػػف حي ػػث مس ػػاحة الػ ػكادم ،كفي ػػو تترك ػػز الحب ػػكب

الكسطى كالعميا.

باالعتمػاد عمػى خريطػة نسػب االنحػدارات كخريطػة
طكؿ السفكح تـ التكصؿ إلى المعامؿ ( )LSالػذم
يزاكج بيف قيمة االنحدار كطكلو كذلؾ بعػد معالجػة
حسػ ػ ػػابية تحػ ػ ػػت برنػ ػ ػػامج ( .)ARCGISكيعتبػ ػ ػػر
العام ػػؿ الطكب ػػكغرافي م ػػف ب ػػيف العكام ػػؿ األساس ػػية

بػ ػػاألجزاء الكسػ ػػطى م ػ ػف الجيػ ػػة الش ػ ػرقية ،كتتػ ػػكزع
الم ارع ػ ػػي عم ػ ػػى معظ ػ ػػـ اتجاى ػ ػػات الػ ػ ػكادم .تميي ػ ػػا

أش ػػجار الزيت ػػكف (ُٔ ٖ.ك ػػـِ) بنس ػػبة َِ،%ُُ.
ثػػـ أشػػجار الصػػنكبر الحمبػػي (ْٖ ٔ.ك ػـِ) بنسػػبة
ٔٗ ،%ٖ.كتأتي األشػجار المثمػرة (ْٓٗ َ.كػـِ)

بنس ػ ػ ػػبة ٓٔ % َ.كالخض ػ ػ ػػركات (ُّٖ َ.كػ ػ ػ ػـِ)
82

بنسػ ػ ػػبة َْٕ %َ.فػ ػ ػػي الم اركػ ػ ػػز األخي ػ ػ ػرة ،بينم ػ ػ ػا

انجرافيػػا كذلػػؾ بنػػاء عمػػى المعطيػػات التاليػػة كالتػػي

أراضي الفضاء الخالية مف الغطاء النباتي تبما ما

أثبتي ػػا العدي ػػد م ػػف عمم ػػاء الترب ػػة كالمختص ػػيف ف ػػي

بالغطػ ػ ػػاء النبػ ػ ػػاتي بنحػ ػ ػػك (ُْ ْٗ.ك ػ ػ ػـِ) بنسػ ػ ػػبة

بعيف االعتبار تذبذب األمطار كت ارجػع متكسػطاتيا

ٕٗ %ْٗ.كتتمث ػ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي األجػ ػ ػ ػ ػ ػزاء الجنكبي ػ ػ ػ ػ ػػة،

السػػنكية فػػئف ذلػػؾ سيسػػاىـ فػػي ت ارجػػع المسػػاحات

كالجنكبي ػػة الشػ ػرقية ،كالش ػػمالية كالغربي ػػة مم ػػا يػ ػػدؿ

الرعكية المندمجة فػي المجػاالت الزراعيػة كبالتػالي

كذلؾ يتكافؽ مع خريطة انجراؼ التربة.

كغيػػر المحسػػنة .عممػػا كأف ىػػذه الم ارعػػي تتك ػػكف

يق ػ ػػرب م ػ ػػف نص ػ ػػؼ مس ػ ػػاحة األ ارض ػ ػػي المغطػ ػ ػػاة

عم ػػى أف تم ػػؾ المن ػػاطؽ معرض ػػة النجػ ػراؼ الترب ػػة
جدكؿ (ّ) تكزيع الغطاء النباتي بحكض كادم
الجكؼ
نوع الغطا
النباتي

ٕ

المساحة/كم

النسبة
%

نوع الغطا
النباتي

الدينامكي ػػة الجيكمكرفكلكجي ػػة الحديث ػػة .ف ػػئذا أخ ػػذنا

ت ازي ػػد الض ػػغط عم ػػى الم ارع ػػي الطبيعي ػػة اليامش ػػية

م ػػف غطػػػاء نبػػػاتي طبيع ػػي يت ػػأقمـ م ػػع طػػػكؿ م ػػدة
الجفاؼ كتذبذب نسؽ األمطار كيسػاىـ فػي حمايػة

ٕ

المساحة/كم

النسبة
%

الترب ػ ػػة .ك ػ ػػذلؾ االعتم ػ ػػاد س ػ ػػنكيا عمػ ػ ػى الز ارع ػ ػػات

ْٖٔ.

ٖٔٗ.

أشجار مثمرة

َْٓٗ.

َٓٔ.

الكبػػرل يػػؤثر سػػمبا عمػػى التربػػة التػػي تبقػػى عاريػػة

حبكب

َُّٕ.

َُٕٓ.

خضركات

َُّٖ.

ََْٕ.

طيم ػ ػػة فص ػ ػػؿ الص ػ ػػيؼ كفص ػ ػػؿ الخري ػ ػػؼ فتك ػ ػػكف

مراعي

َُُّ.

ُّٓٗ.

ُْْٗ.

ْٕٗٗ.

عرض ػػة لكط ػػأة األمط ػػار كق ػػكة الري ػػاح ،ناىي ػػؾ أف

زيتكف

ُٖٔ.

َُُِ.

َّٖٗٓ.

ََُ

الصنكبر
الحمبي

األراضي
الجرداء
اإلجمالي

المصااااادر :بيانػ ػػات الخريطػ ػػة الفبلحيػ ػػة الرقميػ ػػة لسػ ػػنة

ََِّ ك صػ ػػكر (2018
المصححة

Earth,

) Google

كقػػد تػػـ إعػػداد الخريطػػة رقػػـ (َُ) كالتػػي تكضػػح
التكزيػػع النػػكعي كالمجػػالي لمغطػػاء النبػػاتي كانطبلقػػا
منيا تـ احتسػاب معامػؿ اسػتخدامات األرض ()C

بحػ ػ ػػكض كادم الجػ ػ ػػكؼ .يمكػ ػ ػػف اعتبػ ػ ػػار منطقػ ػ ػػة
الد ارسػة ىػػي باألسػػاس منطقػػة رعكيػػة تعتمػػد بدرجػػة
أكلى عمػى النشػاط الرعػكم المفتػكح الػذم يػتـ عمػى
حسػاب غطػاء نبػػاتي طبيعػي يكسػػك السػفكح األكثػػر

انحػ ػ ػػدا ار ككػ ػ ػػذلؾ عمػ ػ ػػى تعػ ػ ػػاطي ز ارعػ ػ ػػة الحبػ ػ ػػكب
كز ارعػػة الزيتػػكف بدرجػػة ثانيػػة .كى ػذه األنشػػطة مػػف
شػػأنيا أف تزي ػػد فػػي ىشاشػػة السػػفكح كزي ػػادة قابميػػة

أساليب التعرية حتى كاف تراجعت في الشتاء فئنيػا
ال تضمحؿ تماما ألف الحبكب تتميز بنسبة تغطية

نباتي ػػة ض ػػعيفة مقارن ػػة م ػػع بع ػػض أنػ ػكاع الز ارع ػػة
األخ ػػرل .أمػػا بالنس ػػبة إل ػػى أش ػػجار الزيتػػكف ،في ػػي
األخرل تسمح بتشػكؿ األخاديػد كذلػؾ خاصػة فػكؽ
الس ػ ػػفكح الطكيم ػ ػػة كتت ازي ػ ػػد ح ػ ػػدة االنجػ ػ ػراؼ بت ازي ػ ػػد
المسافة الفاصمة بيف األشػجار ككممػا صػغر أيضػا
حج ػ ػػـ الش ػ ػػجرة ألف األش ػ ػػجار المعمػ ػ ػرة كالض ػ ػػخمة
تحمي التربػة التػي تحتيػا بييكميػا الػذم يقمػص مػف
شدة كقع قطرات األمطار خاصة لما يتعمػؽ األمػر

باألمطػ ػ ػػار الرعديػ ػ ػػة( .كػ ػ ػػكليني ،جػ ػ ػػكف.)2002 ،

كبن ػ ػػاء عم ػ ػػى ى ػ ػػذه االس ػ ػػتنتاجات ت ػ ػػـ تمثي ػ ػػؿ ى ػ ػػذا
المعام ػ ػػؿ مجالي ػ ػػا كذل ػ ػػؾ باالعتم ػ ػػاد عم ػ ػػى بح ػ ػػكث
تجريبية تـ انجازىا مػف طػرؼ العديػد مػف البػاحثيف
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ف ػػي المن ػػاطؽ ذات المن ػػاخ المتكس ػػطي ،كتب ػػيف أف
ق ػػيـ ى ػػذا المعام ػػؿ ت ػػنخفض ف ػػي األجػ ػزاء الجنكبي ػػة
كالشػػمالية ،كالشػػمالية الغربيػػة ،ككػػذلؾ الش ػرقية فػػي
شػ ػػكؿ نطاقػ ػػات ضػ ػػيقة كبعػ ػػض المكاقػ ػػع الداخميػ ػػة

المتباعدة كذلؾ بسبب غياب الغطاء النباتي.
جدول (ٗ) معامل الغطا النباتي حسب تصنيف
كورماري وماسون ،سنة ٜٗٔٙ

نوع الغطا النباتي

المؤشر ()c

نوع الغطا

المؤشر ()c

المجاالت المبنية

ٔ

غابة كليفة

ٔٓٓ.

ا راضي الجردا

ٔ

غابة غير

٘ٓٓ.

أشجار ملمرة

ٓ.ٜ

أحراج

ٔٔٓ.

زياتين

ٓ.ٙ

مراعي طبيعية

٘ٔٓ.

حبوب شتوية

ٓ.ٚ

مراعي طبيعية

ٔٓٓ.

زراعة اليضروات

ٕ٘ٓ.

كروم وأشجار

ٓ.ٜ

زراعة ا عالف

ٕٓ.

النباتي

كليفة

محسنة
ملمرة

المصدر( :كركرمارم كماسكف ،ُْٗٔ ،الغركاني ََِٖ ،
ك الميدكاني  َُِْ ،ك عزيز نعيمة َُِٔ ،

شكل (ٓٔ) :توزيع أنواع الغطا النباتي

صكر ( ) Google Earth Pro, 2018المصححة كنتائج
بحكث كركرمارم كماسكف ُْٗٔ ،

 -معامال انجرافياة الترباة :ىػك مؤشػر يحػدد مػدل

قابميػػة التربػػة لبلنج ػراؼ المػػائي كذلػػؾ حسػػب بنيػػة
التربػ ػػة ،نضػ ػػج القطػ ػػاع ،النسػ ػػيج الحبيبػ ػػي ،نسػ ػػبة
المػ ػػادة العضػ ػػكية التػ ػػي تحتػ ػػكم عمييػ ػػا ،مسػ ػػاميتيا

كك ػػذلؾ نفاذيتيػػػا .ألني ػػا كميػػػا عكام ػػؿ تت ػػدخؿ ف ػػي
عمميػ ػػة التعريػ ػػة كىػ ػػي التػ ػػي تحػ ػػدد أيضػ ػػا أسػ ػػاليب
االنج ػ ػ ػ ػراؼ ك لياتػ ػ ػ ػػو حسػ ػ ػ ػػب مختمػ ػ ػ ػػؼ الكحػ ػ ػ ػػدات
المكرفكبيدكلكجي ػػة ،كلم ػػتمكف م ػػف تحدي ػػد ك ػػؿ ى ػػذه
الخصائص فئف األمر يقتضي إجراء مجمكعة مف
التحاليؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى معامؿ نيػائي لكػؿ
عينػػة تػػـ انتقاؤىػػا .مػػع العمػػـ أف مختمػػؼ الد ارسػػات
التي أجريػت فػي العػالـ فػي مجػاؿ التعريػة المائيػة،

أك ػػدت عم ػػى أف الت ػػرب ذات نس ػػيج طمي ػػي /رمم ػػي
تعتبػػر األكثػػر عرضػػة لبلنج ػراؼ ألنيػػا تمثػػؿ بيئػػة
مناسبة لظيكر مختمؼ أساليب التعريػة الميكانيكيػة
كىػ ػػي األكثػ ػػر خطػ ػػكرة عمػ ػػى التربػ ػػة خاصػ ػػة غيػ ػػر

محميػػة منيػػا .كمػػا يمكػػف االعتمػػاد عمػػى النمػػكذج
التالي لتصنيؼ كؿ العينات حسب معامػؿ قابميتيػا
لبلنجراؼ.

المصدر

 :بيانات الخريطة الفبلحية الرقمية لسنة ََِّ ك

84

مف الحكض المائي ككذلؾ في المجرل األسفؿ
أم منطقة المصب التي تتجمع فييا كؿ الركافد.

شكؿ (ِ) نمكذج ( )Wischmeierلتقدير انجراؼ التربة

المصدر :صديقي عبد الحميدٕٓٓ٘ ،

عمما كأف ىذه الترب اليشة تتكافؽ مع المناطؽ
التي سجمت أعمى قيـ فقداف التربة أما أكثرىا
مقاكمة لبلنجراؼ فنجدىا أساسا في الجزء األكسط

يساعد النمكذج الذم كضعو  Wischmeierعمى

مف الحكض المائي خاصة تمؾ التي تتكافؽ مع

لتفادم المجكء إلى الطرؽ الرياضية المعقدة .كىذا

ضعيفة االنحدار كيكسك سطحيا حطاـ كفتات

االحتساب المباشر لمعامؿ انجراؼ التربة كذلؾ

النمكذج يسيؿ البعد التطبيقي ليذه المعادلة
خاصة بالنسبة لمبحكث التي ال تعتمد عمى نتائج

سطح الحكادير الممدكدة في شكؿ سيكر كأذرع

صخرم كىك ما يحكؿ دكف إمكانية تعمؽ
المجارم المائية كتركزىا.

تحميؿ التربة .أخذنا مثاال تطبيقيا لعينة مف عينات

 -معامل تقنيات ووسائل المحافظة عماى الترباة:

جدا كٓ  %مف الرمؿ الخشف كّ  %مف المادة

المتعاقبة لمحد مػف التػأثير المباشػر لعكامػؿ التعريػة

كقدر مؤشر بنية التربة في حدكد ِ .نياية السيـ

كالتمثي ػػؿ المج ػػالي لمختم ػػؼ التقني ػػات المنجػ ػزة م ػػف

التربة التي تحتكم عمى ٓٔ  %مف الرمؿ الدقيؽ
العضكية كمؤشر النفاذية في حدكد ٓ (بطيئة)

األحمر عمى النمكذج كىكذا يمثؿ معامؿ انجراؼ

يب ػ ػػرز ى ػ ػػذا المعام ػ ػػؿ مجم ػ ػػؿ الت ػ ػػدخبلت البشػ ػ ػرية

المائي ػ ػػة .عمم ػ ػػا كأن ػ ػػو ت ػ ػػـ االعتم ػ ػػاد عم ػ ػػى الج ػ ػػرد

ط ػػرؼ ك ازرة الفبلح ػػة كالت ػػي كردت عم ػػى الخريط ػػة

التربة الذم ىك في حدكد (َْ .)َ.يتطمب

الفبلحية الرقمية التي تػـ انجازىػا سػنة ََِّ كتػـ

المائي إلى كحدات مكرفكبيدكلكجية متجانسة مف

لممجػ ػػاالت التػ ػػي تػ ػػـ تييئتيػ ػػا بمصػ ػػاطب كح ػ ػكاجز

تسييؿ التعامؿ بيذا النمكذج تقسيـ الحكض
أجؿ احتساب المعامؿ الخاص بالعينة المأخكذة

كمف ثـ تعميـ النتيجة عمى كامؿ الكحدة .كبناء
عمى نتائج المعالجة الرقمية كالكارتكجرافية التي
أنجزت تحت برنامج ( )Arc GISتمكنا مف
الحصكؿ عمى التمثيؿ المجالي لمعامؿ انجرافية

التربة شكؿ (ّ) كالتي تراكحت قيمو بيف

تح ػ ػػديث المعطي ػ ػػات الخاص ػ ػػة ب ػ ػػالحكض بالنس ػ ػػبة
صػخرية عػف طريػؽ صػكر ( Google Earth,
 )2018المصػ ػػححة تحػ ػػت نظػ ػػاـ ( )UTMكالتػ ػػي
أخػػذت عمػػى سػػمـ كبيػػر (ُ .)َََٓ/كيتضػػح مػػف
خػػبلؿ الخريطػػة أف المجػػاالت التػػي اسػػتفادت مػػف

مختمػػؼ تقني ػػات التييئػػة الريفيػػة ىػػي التػػي سػػجمت
أدنػػى قػػيـ االنج ػراؼ .لكػػف االسػػتثناءات كاردة ألف

(ْْٖ )َ.كقيمة قصكل ك (َّٖٓ )َ.كقيمة

العق ػػكـ إذا رك ػػزت عم ػػى س ػػفكح ذات ىيمن ػػة لمترب ػػة

التي تتركز في المجرل األعمى الشمالي الغربي

أساليب التعرية الميكانيكية مػف جيػة كالتخػكير مػف

دنيا .عمما كأف أكثر الترب عرضة لبلنجراؼ ىي

الطمية-الرممية فئف ذلؾ يؤدم مباشرة إلػى انتشػار
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جي ػػة أخ ػػرل ،كالت ػػي م ػػف ش ػػأنيا أف تزي ػػد م ػػف ق ػػيـ

 -دراسة التوزيع المجاالي لفقادان الترباة حساب

 -تحمياااال نتااااائج النم جااااة :بعػ ػػد احتسػ ػػاب كػ ػػؿ

احتس ػػاب ك ػػؿ مع ػػامبلت المعادل ػػة العالمي ػػة لفق ػػداف

فػ ػػي (معامػ ػػؿ المطػ ػػر – معامػ ػػؿ التربػ ػػة – معامػ ػػؿ

تحمي ػػؿ النت ػػائج ،تفس ػػير ظ ػػركؼ التعري ػػة كالمقارن ػػة

فقداف التربة عمى السفكح بحكض كادم الجكؼ.
مؤشػرات المعادلػػة العالميػػة لفقػػداف التربػػة كالمتمثمػػة

الغط ػ ػ ػ ػػاء النب ػ ػ ػ ػػاتي– معام ػ ػ ػ ػػؿ االنح ػ ػ ػ ػػدار كط ػ ػ ػ ػػكؿ

الوحاااااااادات المورفوبيدولوجيااااااااة :بع ػ ػ ػػد اس ػ ػ ػػتكماؿ
التربة بالحكض المػائي لػكادم الجػكؼ يبقػى أمامنػا
المجاليػ ػػة بػ ػػيف مختمػ ػػؼ أج ػ ػزاء الحػ ػػكض كالمقارنػ ػػة

االنحػػدار -معامػػؿ تقنيػػات المحافظػػة عمػػى التربػػة)
يبقى أمامنا تحميؿ النتائج ،كتفسير ظركؼ التعريػة

الزمنيػ ػ ػػة التػ ػ ػػي سنفسػ ػ ػػر فييػ ػ ػػا تػ ػ ػػأثير تغيػ ػ ػػر نسػ ػ ػػؽ

األمط ػ ػػار عم ػ ػػى عممي ػ ػػة التعري ػ ػػة كأس ػ ػػاليبيا كذل ػ ػػؾ

كالمقارنػ ػػة المجاليػ ػػة بػ ػػيف مختمػ ػػؼ أج ػ ػزاء الحػ ػػكض

باالعتمػػاد عمػػى خػ ػرائط األمطػػار لسػػنة ممط ػرة ث ػػـ

كالمقارنػػة الزمنيػػة التػػي سنفسػػر مػػف خبلليػػا تػػأثير
تغيػر نسػؽ األمطػػار عمػى عمميػػة التعريػة كأسػػاليبيا
كذلؾ باالعتماد عمى خرائط األمطػار لسػنة ممطػرة

لسنة جافة لمكصكؿ في النياية إلى ظػاىرة التعريػة
في سنة عادية.
* تقاااديرات الترباااة المنجرفاااة وتوزيعياااا المجاااالي

ث ػػـ لس ػػنة جاف ػػة ل ػػتخمص ف ػػي النياي ػػة إل ػػى ظ ػػاىرة

يالل سنة عادية:

مرة بالنسبة لسنة ممطػرة كمػرة أخػرل بالنسػبة لسػنة

الد ارسػػة إلػػى ثػػبلث درجػػات مػػف ناحيػػة قػػيـ فقػػداف

التعريػػة فػػي سػػنة عاديػػة .إف إعػػادة عمميػػة النمذجػػة

تـ تصنيؼ درجػات خطػكرة انجػراؼ التربػة بمنطقػة

جافػ ػػة أمػ ػػر يسػ ػػاعد عمػ ػػى الخػ ػػركج بمجمكعػ ػػة مػ ػػف

التربة كمػا يتضػح فػي الجػدكؿ رقػـ (ٓ) كيتبػيف لنػا

كعممي ػ ػػة التعري ػ ػػة بتذب ػ ػػذب األمط ػ ػػار .فف ػ ػػي الس ػ ػػنة

جدان تصؿ إلى حدكد ٕٔ طف  /ىؾ /السنة كذلػؾ

(ُّٔ) طف/ىؾ/سػػنة ،خريطػػة رقػػـ (ُِ) كتظيػػر

فػػي الجميكريػػة التكنسػػية كان ػػت قػػد كضػػعت عتبػػة

الداخميػػة الكسػػطى كالغربيػػة ،أمػػا فػػي السػػنة الجافػػة

كمنعرج لدؽ ناقكس الخطر لبداية تدىكر ال رجعػة

االسػ ػػتنتاجات حػ ػػكؿ مػ ػػدل تػ ػػأثر الحػ ػػكض المػ ػػائي
الممطػ ػرة كص ػػمت أعم ػػى قيم ػػة لفق ػػداف الترب ػػة إل ػػى

ف ػػي المن ػػاطؽ الجنكبي ػػة كالشػ ػرقية كبع ػػض األجػ ػزاء
فقد بمغت أعمى قيمة نحك (ٖٓ) طف /ىكتار/سػنة

أف أعمػػى قػػيـ فقػػداف التربػػة ذات االنج ػراؼ العػػالي
خبلؿ األمطار العادية ،مع العمـ أف ك ازرة الفبلحػة

االنج ػ ػ ػراؼ فػ ػ ػػي حػ ػ ػػدكد َْ طػ ػ ػػف  /ىػ ػ ػػؾ /السػ ػ ػػنة

فيػػو ،لتصػػبح فيػػو عمميػػة االنج ػراؼ كالسػػيطرة عمػػى

لكػػف التػػكزع المجػػالي لفقػػداف التربػػة لػػـ يكػػف نفسػػو
ب ػ ػػيف الس ػ ػػنة الممطػ ػ ػرة كالس ػ ػػنة الجاف ػ ػػة كم ػ ػػا تب ػ ػػرزه

أس ػػاليبيا مستعص ػػية (نص ػػرم .ص ػػبلح،)ََِِ ،

كتعتبر نتائج ىذه الخريطة ىي األقػرب إلػى الكاقػع

الخريطتاف شكؿ (ُُ.)ُِ-

ألنيػ ػ ػػا يبني ػ ػ ػػت عمػ ػ ػػى متكس ػ ػ ػػط األمطػ ػ ػػار ال عم ػ ػ ػػى
86

األحػػداث المطريػػة االسػػتثنائية المتطرفػػة كالتػػي مػػف
الضركرم اإلشارة الييػا لكػف دكف االعتمػاد عمييػا.

كبػ ػػالرجكع إلػ ػػى الخريطػ ػػة ،فػ ػػئف األج ػ ػزاء الشػ ػػمالية
الغربيػة كمصػب الػكادم ىػػي أكثػر األجػزاء عرضػػة
لبلنجػ ػراؼ بحك ػػـ تض ػػافر ك ػػؿ العكام ػػؿ ،لك ػػف ف ػػي
أسػػفؿ المجػػرل المػػائي (قػػرب المصػػب) فػػئف تركػػز
المياه الجارية كارتفاع معامؿ انج ارفية التربػة كشػدة

األمطػار ىػػي األكثػػر تػدخبل فػػي عمميػػة االنجػراؼ،
رغػ ػ ػػـ أف االنحػ ػ ػػدار ( )LSفػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذا الجػ ػ ػػزء مػ ػ ػػف
الحكض ضعيؼ.
شكل (ٔٔ) :فقدان التربة لسنة عادية حسب
المعادلة العالمية لفقدان التربة

انجراف

متوسط
انجراف
عالي

اإلجمال
ي

من ٔٗٓ– ٔ٘.

ٕٓ.ٖٚ

ٕٖٓٚ

ٕٖ.ٚ
ٜ

من ٔٙٚ– ٗٓ.

ٓٔ.ٔٚ

ٔٔٚ

ٔ.ٖٚ

-

ٖٓٛ٘.ٜ

ٛ٘ٛٗ.ٜ

ٓٓٔ

المصدر :نتائج المعالجة اإلحصائية باستخداـ
برنامج ()Arc GIS
* تقديرات التربة المنجرفة وتوزيعيا المجالي

يالل سنة ممطرة:

أما في السنة الممطرة التي تتكافؽ مع سنة

ُٖٓٗ  ،ُٗٓٗ-فئف التكزع الكمي كالمجالي
كانا مختمفيف عف السنة العادية كذلؾ مرتبط
بتغير اتجاه الرياح كتغير طبيعة األمطار مف

جبيية إلى رعدية.
شكل (ٕٔ) :فقدان التربة لسنة ممطرة

المصدر :الباحثة باستخداـ النمذجة لمختمؼ
معامبلت المعادلة كذلؾ باالستعانة ببرنامج ( Arc
)GIS

جدول (٘) توزيع قيم انجراف التربة

المصدر :الباحثة باستخداـ النمذجة لمختمؼ

بالطن/ىك/السنة

تصنيف

اليطورة
انجراف
ضعيف

مؤشر االنجراف

(بالطن/ىك/السن
ة)

من ٓ ٔ٘ -

المساحة
(كم )
ٕ

ٖٔٓٙٗ.
ٚ

معامبلت المعادلة كذلؾ باالستعانة ببرنامج ( Arc
ىك
ٖٔٙٗٓ.
ٚ

)GIS

النسبة
%

ٚٗ.ٛ
٘

* تقاااديرات الترباااة المنجرفاااة وتوزيعياااا المجاااالي
يالل سنة جافة:

عمميػػة النمذجػػة بالنسػػبة لسػػنة جافػػة كالتػػي تتكافػػؽ
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مع سنة ُٕٖٗ  ،ُٖٖٗ -أعطػت تكزيعػا مجاليػان
مختمفا نسبيا عف السنكات العادية .كاف ىذا التغير

رأينػػا مػػف الضػػركرم أف نطػػابؽ بػػيف ثػػبلث طبقػػات
م ػػف الخػ ػرائط تح ػػت اؿ (GIS

 )Arcكالمتمثم ػػة

فػ ػػي ارتبػ ػػاط مباشػ ػػر بتغيػ ػػر اتجػ ػػاه الريػ ػػاح كتغيػ ػػر

أساسا في خريطػة فقػداف التربػة ،كأسػاليب التعريػة،

الش ػ ػػماؿ الغرب ػ ػػي كالت ػ ػػي تتبلش ػ ػػى فاعميتي ػ ػػا كممػ ػ ػػا

التربة المصنفة حسب النسيج شكؿ (ُٓ) ،كتعتبر

تكغم ػػت نحػ ػػك كسػ ػػط الػ ػػببلد التكنسػ ػػية إلػ ػػى أمطػ ػػار

ىػػذه النقطػػة ذات أىمي ػػة قص ػػكل ألني ػػا تمكػػف م ػػف

تص ػػاعدية رعدي ػػة ناتج ػػة ع ػػف ارتف ػػاع غي ػػر ع ػػادم

د ارس ػ ػػة التعري ػ ػػة م ػ ػػف زاكي ػ ػػة نظ ػ ػػر مكرفكلكجي ػ ػػة ال

يكػػكف كقعيمػػا أكثػػر شػػدة عمػػى التربػػة ككػػذلؾ عمػػى

مرحمة متقدمػة مػف التحميػؿ تمكػف مػف تثمػيف نتػائج

الغطاء النباتي الذم يحمييا.

المعادلة العالمية لفقداف التربة ككذلؾ الكقكؼ عند

طبيعػ ػػة األمطػ ػػار مػ ػػف أمطػ ػػار جبييػ ػػة قادمػ ػػة مػ ػػف

ل ػػدرجات الحػ ػ اررة فتتس ػػبب ف ػػي ن ػػزكؿ أمط ػػار كب ػػرد

شكل (ٖٔ) :فقدان التربة لسنة جافة حسب
المعادلة العالمية

كالكحػ ػ ػػدات المكرفكلكجيػ ػ ػػة (شػ ػ ػػكؿ ُْ) ككحػ ػ ػػدات

إحصػػائية رياضػػية فقػػط .إضػػافة إلػػى ككنيػػا تمثػػؿ

الحػدكد كالعراقيػؿ التػي تحػكؿ دكف التطبيػؽ األمثػػؿ

ليذه المعادلة.

شكل (ٗٔ) اليريطة المورفوبنيويو وأساليب
التعرية في حوض وادي الجوف وأحوازه

المصدر :الباحثة باستخداـ النمذجة لمختمؼ
معامبلت المعادلة كذلؾ باالستعانة ببرنامج ( Arc
)GIS

 -دراسة التوزيع المجاالي لفقادان الترباة حساب

الوحاااادات المورفوبيدولوجيااااة :مػ ػػف أجػ ػػؿ التعمػ ػػؽ
أكثر في دراسة ظاىرة االنجػراؼ فػي كػؿ أبعادىػا،

المصدر :الباحثة باالعتماد عمى الخريطتيف
الطبكغرافية كالجيكلكجية بمقياس ََََُٓ/
 -3التوزياااااع المجاااااالي لمتعرياااااة حساااااب نسااااايج
التربة :تختمؼ أساليب التعرية حسػب نسػيج التربػة
بحيث تنشػط التحركػات الكتميػة لمتربػة فػكؽ السػفكح
ذات الت ػػرب الطمي ػػة الطيني ػػة كم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ فػ ػي
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أقص ػػى األجػ ػزاء الش ػػمالية لح ػػكض كادم الج ػػكؼ،

الدراسات السابقة في مزيد تكضيح لظػاىرة التعريػة

عمم ػان كأف ىػػذه الظػػاىرة مقترنػػة بشػػدة انحػػدار ىػػذه

كفيمي ػا التػػي تػػزداد تعقيػػدا يكمػػا بعػػد يػػكـ .كيعتبػػر

السػػفكح كىػػك مػػا يفسػػر غيابيػػا فػػي مصػػب ال ػكادم

الحػػكض المػػائي ل ػكادم الجػػكؼ مػػف بػػيف المنػػاطؽ

ألف االنحػػدار يصػػبح ضػػعيؼ نسػػبيان ،كنفػػس ىػػذه

الميددة بعممية التعريػة التػي تصػؿ فػي متكسػطاتيا

التػػرب الطميػػة الطينيػػة تيػػددىا أشػػكاؿ أخػػرل مػػف

القصكل إلى ٕٔ  /طف  /ىؾ  /السنة كذلؾ عمى

التعري ػ ػػة المائي ػ ػػة المتص ػ ػػمة ب ػ ػػاالنجراؼ التراجع ػ ػػي

مسػػتكل المج ػرييف األعمػػى كاألسػػفؿ لم ػكادم .كذلػػؾ

أم ػ ػػا الترب ػ ػػة الطمي ػ ػػة الرممي ػ ػػة فتب ػ ػػرز بي ػ ػػا التعري ػ ػػة

التربة .لكف ال بد مف تنسيب ىذه الحقيقة ألنو مف

الميكانيكي ػ ػػة المرتبط ػ ػػة بتعم ػ ػػؽ األخادي ػ ػػد كالتعري ػ ػػة

المجحػػؼ جػػدا إخضػػاع أسػػاليب التعريػػة كعكامميػػا

الغشائية كالتخديػد المعمػـ كالتقػكيض الجػانبي عمػى

المتغي ػرة إلػػى معػػادالت النمذجػػة الرياضػػية ،األمػػر

ضفاؼ الركافد الشكؿ (ُٓ).

الػ ػػذم يفتػ ػػرض القيػ ػػاـ بقياسػ ػػات مباش ػ ػرة كتجػ ػػارب

كالتخكير كالتقكيض في مستكل المجػرل األكسػط ،

شكل (٘ٔ) التوزيع المجالي لمتعرية حسب
نسيج التربة

بنػػاء عمػػى نتػػائج تطبيػػؽ المعادلػػة العالميػػة لفقػػداف

ميداني ػ ػػة مكمم ػ ػػة كتس ػ ػػاىـ أكث ػ ػػر ف ػ ػػي في ػ ػػـ ظ ػ ػػاىرة
التعرية ،ىػذه الد ارسػات ال ارفػدة قػادرة عمػى إعطػاء

نتػ ػ ػ ػػائج أكثػ ػ ػ ػػر دقػ ػ ػ ػػة كيمكػ ػ ػ ػػف أف تعتمػ ػ ػ ػػد لتكجيػ ػ ػ ػػو
اسػػتراتيجيات التييئػػة كذلػػؾ لممحافظػػة عمػػى التربػػة
خاصػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي ظػ ػ ػ ػػؿ تغيػ ػ ػ ػػر اسػ ػ ػ ػػتخدامات األرض
كالتقنيػػات المسػػتخدمة أحيانػػا بطريقػػة غيػػر عقبلنيػػة
مف جية كالتغيػرات المناخيػة المػؤثرة عمػى المكازنػة
المائيػػة مػػف جيػػة أخػػرل .عممػػا ك أف النتػػائج التػػي
تـ التكصؿ إلييا في حػكض كادم الجػكؼ متقاربػة

المصدر :الباحثة باالعتماد عمى الخريطتيف
الطبكغرافية كالجيكلكجية بمقياس ُ َََٓ/ككذلؾ
صكر ()Google Earth Pro, 2018
المصححة.

الياتمة:

ن ػػأتي إل ػػى نياي ػػة ى ػػذا البح ػػث ال ػػذم أردن ػػا من ػػو أف
يكػ ػػكف لبن ػ ػػة كاضػ ػػاءة جدي ػ ػػدة تسػ ػػاىـ إل ػ ػػى جان ػ ػػب

مػ ػػع ق ػ ػػيـ فق ػ ػػداف الترب ػ ػػة ف ػ ػػي األحػ ػ ػكاض المج ػ ػػاكرة
بػ ػكادم العقمػ ػػة َٔ طف/ىػ ػػؾ /السػ ػػنة (الش ػ ػريؼ،
انصػػاؼ )َُِِ ،ك ْٔ طف/ىػػؾ /السػػنة بػكادم
المس ػ ػػيف (عزي ػ ػػز ،نعيم ػ ػػة .)َُِٔ ،كيفس ػ ػػر ى ػ ػػذا
التقارب بانتماء ىػذه األحػكاض المائيػة الثبلثػة إلػى

نف ػػس المنظكم ػػة المناخيػػة كتك ػػاد تتكػػكف م ػػف نف ػػس
التش ػ ػػكيبلت الص ػ ػػخرية الت ػ ػػي تتس ػ ػػـ ب ػ ػػنفس قابمي ػ ػػة
االنجراؼ .لكف االختبلفات تتعمؽ إذا قمنػا بعمميػة
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مقارنػػة إقميميػػة بػػيف قػػيـ فقػػداف التربػػة فػػي المممكػػة

كالتعريػػة المائيػػة عمػػى انج ػراؼ التربػػة فػػي

العربيػ ػ ػػة السػ ػ ػػعكدية كالمغػ ػ ػػرب األقصػ ػ ػػى ألف كػ ػ ػػؿ

ح ػ ػ ػػكض كبلل ػ ػ ػػة ،المجم ػ ػ ػػد (َُ) ،الع ػ ػ ػػدد

العكامؿ المتدخمة في عممية التعرية تتغير جذريا.

(ّٗ) /الس ػ ػ ػػنة العاشػ ػ ػ ػرة ،ك ػ ػ ػػانكف األكؿ،

قائمة المراجع والمصادر:

ُ-

برك ػ ػ ػػات ،من ػ ػ ػػى عم ػ ػ ػػي ،َُِٖ ،التنب ػ ػ ػػؤ

بكميات التربػة المفقػكدة بفعػؿ االنجػراؼ المػائي فػي

منطق ػ ػػة ح ػ ػػكض س ػ ػػد الح ػ ػػكيز باس ػ ػػتخداـ المعادل ػ ػػة
العالميػ ػ ػ ػػة ( )RULSEكتقانػ ػ ػ ػػة نظػ ػ ػ ػػـ المعمكمػ ػ ػ ػػات
الجغرافي ػػة ) ،(GISمجم ػػة جامع ػػة تشػ ػريف لمبح ػػكث

كالد ارسػ ػػات العمميػ ػػة – سمسػ ػػمة العمػ ػػكـ البيكلكجيػ ػػة،
المجمد (َْ) ،العدد (ٓ).

تآك ػػؿ الترب ػػة ف ػػي الح ػػكض الم ػػائي لػ ػكادم
،KINEROS2

رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير ،كميػ ػػة العمػ ػػكـ بتػ ػػكنس،
ََِ صفحة.
ّ-

ٓ -الش ػ ػريؼ ،إنصػ ػػاؼ (َُِِ) ،كضػ ػػع
مقاربػػة كميػػة لتقػػدير فقػػداف التربػػة الناتجػػة
عف التعرية الغشػائية فػي الحػكض المػائي

لػ ػ ػكادم العقم ػ ػػة ،كالي ػ ػػة زغػ ػ ػكاف ،المدرس ػ ػػة
الكطنية لمفبلحة بتكنس ََُ ،صفحة.
ٔ -صػػديقي عبػػد الحميػػد ،ََِٓ ،تقػػدير
معػػدالت التعريػػة كحالػػة تػػدىكر التربػػة فػػي

ِ -بػ ػ ػػف شػ ػ ػػيخة ،ليميػ ػ ػػا ،َََِ ،نمذجػ ػ ػػة
العقمػػة :تطبيػػؽ نمػػكذج

بغداد.

حسػ ػػف ،عػ ػػز الػ ػػديف ك خػ ػػركف،

َُِْ ،حس ػ ػ ػ ػػاب النس ػ ػ ػ ػػبة ب ػ ػ ػ ػػيف كمي ػ ػ ػ ػػة
الركاس ػػب الناتج ػػة ع ػػف االنجػ ػراؼ الم ػػائي

لمتربػػة ككميػػة الركاسػػب المنقكلػػة فػػي نيػػر
زغػ ػػارك ،مجمػ ػػة جامعػ ػػة تش ػ ػريف لمبحػ ػػكث
كالد ارسػ ػ ػ ػػات العمميػ ػ ػ ػػة – سمسػ ػ ػ ػػمة العمػ ػ ػ ػػكـ
اليندسية ،المجمد (ّٔ) ،العدد (ِ).

حػػكض كادم بكص ػكاب  ،شػػماؿ المغػػرب
 :تطبي ػػؽ النم ػػكذج التجريب ػػي (، )USLE
كتقنية النظػائر المشػعة ُّٕCsكالحاسػية
المغناطيسػ ػػية  ،رسػ ػػالة دكتػ ػػكراه  ،جامعػ ػػة
محمد بريميير  ،كجدة  َِّ ،صفحة.

ٕ -عزي ػػز نعيم ػػة ،)َُِٔ( ،الديناميكي ػػة
الجيكمكرفمكجيػػة الحاليػػة بػػالحكض المػػائي
الم ػػالح ب ػػكلجراؼ محاكل ػػة لمتقي ػػيـ الن ػػكعي

كالكمػػي لبلنجػراؼ المػػائي رسػػالة دكتػػكراه،

جامع ػػة ت ػػكنس ُ ،كمي ػػة العم ػػكـ اإلنس ػػانية
كاالجتماعية بتكنس ِٗٓ ،صفحة.
ٖ-

الف ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح ،عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،)ََُِ( ،

ْ -الس ػػامرائي ،س ػػحاب خميف ػػة ك خػ ػػركف،

التقي ػػيـ النػ ػػكعي كالكمػ ػػي النج ػ ػراؼ التربػ ػػة

َُِْ ،أث ػ ػ ػػر العممي ػ ػ ػػات المكرفكمناخي ػ ػ ػػة

بػالريؼ األكسػط ،حػػكض أكنػكؿ أنمكذجػػا،

كالمكرفكديناميكيػ ػ ػ ػ ػ ػػة (عمميػ ػ ػ ػ ػ ػػة التجكيػ ػ ػ ػ ػ ػػة
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منش ػ ػ ػ ػػكرات جمعي ػ ػ ػ ػػة ،تطػ ػ ػ ػ ػكاف أس ػ ػ ػ ػػمير،

13-Wischmeier W-H., (1958). A

ُّٖصفحة.

rainfall erosion index for a universal

كبيب ػ ػ ػػك ،عيس ػ ػ ػػى ن ػ ػ ػػكر ال ػ ػ ػػديف

soil-loss equation ; Soil Sci. Soc.

ٗ-

ك خ ػ ػ ػ ػػركف ،)َُِٕ( ،د ارس ػ ػ ػ ػػة انجػ ػ ػ ػ ػراؼ

Am. Proc ; 23 ; p. 246-249.

التربػػة لثمانيػػة مكاقػػع متباعػػدة متباينػػة فػػي

14- Wischmeier W-H. et Smith D-

درجػ ػػة انح ػ ػػدارىا ف ػ ػػي المنطق ػ ػػة الس ػ ػػاحمية

D.,

Rainfall

كتح ػ ػػت المنظكم ػ ػػات ال ػ ػػثبلث (غاب ػ ػػات –

to

غابػػات محركقػػة – تربػػة زراعيػػة) ،مجمػػة

Conservation Planning ; Agriculture

جامعة تشريف لمبحػكث كالد ارسػات العمميػة

; Handbook ; n°. 537 ; USDA

– سمس ػ ػ ػػمة العم ػ ػ ػػكـ البيكلكجي ػ ػ ػػة ،المجم ػ ػ ػػد

Hyatsville ; Maryland ; 67 p.

(ّٗ) ،العدد (ُ).

َُ-

Guide

Predicting
A

:

(1978).

Losses

Erosion

15-- Nasri S., (2002). Impact

ككرمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارم كماسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف،

hydrologique des banquettes sur les

(ُْٔٗ) ،د ارسػ ػ ػػة الحفػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػػى الميػ ػ ػػاه

apports liquides et solides dans les

كالتربة في مركز اليندسػة الريفيػة بتػكنس.

lacs collinaires en zones semi-arides

تطبيػػؽ لمشػػركع نمػػكذجي بتطبيػػؽ معادلػػة

de la Tunisie ; INGREFF ; In Bulletin

 ، ORSTOMسمسػ ػػمة عػ ػػدد  .1المجمػ ػػد

129.

 Wischmeierلفقداف التربػة .ك ارسػات.

Réseau Erosion n°. 21 ; p. 115-

ِ ،ص.َِ -ُ .
ُُ-

ككليني ،جكف،

(ََِِ) ،تقييـ مخاطر تدىكر األراضي
كتحميؿ المناظر الطبيعية ،تكنس،IRD ،

 36ص.
ُِ-

المي ػ ػ ػ ػ ػػدكاني ،المنج ػ ػ ػ ػ ػػي،

(َُِْ) ،د ارسػ ػ ػػة التعريػ ػ ػػة المائيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي
شػ ػػماؿ ككسػ ػػط السػ ػػاحؿ (شػ ػػرؽ تػ ػػكنس)،

أطركحػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػػدكتكراه ، ،كميػ ػ ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػ ػػكـ
اإلنسانية كاالجتماعية بتكنس ِِٕ ص.
المراجع بالمغة ا جنبية:
011

