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 نموذج كورينأستخدام بائي لترب حوض سد الثورة االم االنجرافخطر  إعداد خارطة
 (2)د. منى عمي بركات  (1)*م. هديل معمار

 ،سورية.ة، جامعة تشرين، الالذقيةقسم عموم التربة والمياه، كمية الزراع(. 1)
 ة، جامعة تشرين، الالذقية، سوريةقسم عموم التربة والمياه، كمية الزراع(. 2)
 .(hadeelmaamar@gmail.com :ىديل معمار. البريد اإللكتروني م. :لممراسمة*) 

 29/12/2019تاريخ القبول:   31/05/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
في محافظة الالذقيةة  نجراف لترب منطقة حوض سد الثورةالا ىذه الدراسة إلى إعداد خارطة خطرىدفت 

تةم حسةاب عامةل قابميةة التربةة لالنجةراف مةن تقةدير كةل مةن . نموذج كةورينأباستخدام  8103خالل العام 
خارطةة الخطةر المحتمةل لالنجةراف والنسبة المئوية لمتغطية بالحصى، بعةد ذلةك أعةدت  ياقوام التربة وعمق

المطةري وذلةك  قيمةة عامةل الحةتو  جداء كل من خارطة عامل قابميةة التربةة لالنجةراف وخارطةة الميةلمن 
نفت إلةةى صةةفين حسةةب صةة فقةةد خارطةةة الغطةةاء ا ر ةةي ، أمةةاGISباسةةتخدام نظةةم المعمومةةات الجغرافيةةة 

الخطةةر المحتمةةل  تيجةةداء خةةارطحاصةةل  خارطةةة الخطةةر الفعمةةي لالنجةةراف، وعميةةو كانةةت ايةةةدرجةةة الحم
أظيةةرت الدراسةةة أن مقشةةر قابميةةة التربةةة لالنجةةراف كةةان منخف ةةًا فةةي الجةةزء الشةةمالي . الغطةةاء ا ر ةةيو 

عمةى  8كةم 01.11و 00.48الغربي، وشديدًا فةي الجةزء الغربةي والشةمالي الشةرقي عمةى مسةاحات قةدرت بةة 
نحدار في الجزء الجنوبي والشمالي وبعض ا جزاء الشمالية الشديدة االالمناطق والي، كما بّينت تو ع الت

. خمصةةت الدراسةةة إلةةى أىميةةة الغطةةاء النبةةاتي فةةي خفةةض مسةةاحة المنةةاطق التةةي تعةةاني مةةن خطةةر الشةةرقية
 %.03,81انجراف شديد بنسبة 

 نظم المعمومات الجغرافية، سد الثورة.االنجراف المائي، أنموذج كورين، : الكممات المفتاحية
 :المقدمة

كتمال تكوينيا وتطورىا يعد طوياًل وذلك  ن الزمن الالزم ال ،ينظر الكثيرون إلى التربة كمورد طبيعي محدود عمى الرغم من أنو متجدد 
فإن ترب  ،عام تقريبًا لتكوينيا 011إلى  Entisolsفبينما تحتاج الترب الفتية كالترب البدائية  ،جدًا وبخاصة إذا ما قورن بعمر اإلنسان

Podzol  وتحتاج بعض الترب اليرمة كالحمراء والمتوسطة  ،عام0111النا جة تحتاج إلىTerrarossa  كتمال ال ،عام01111إلى
ويعد انجراف التربة من أخطر عوامل  ياع التربة وخسارتيا  ن انجرافيا يعد عممية م ادة الكتمال تكوينيا  (.0881،تكوينيا )فارس

(.  يعرف االنجراف بأنو انفصال وانتقال مواد 1117وتطورىا، ويمكن القول بأنو يعمل عمى إبقاء التربة وكأنيا حديثة التكوين )حبيب ،
مطار والرياح(، حيث يقدي إلى تخريب الطبقة السطحية من التربة وأحيانًا يسبب انجراف كامل التربة بفعل عوامل الحت والنقل )ا 

 نو يسبب فقد ، االنجراف المائي من المشاكل الكبرى التي يواجييا اإلنتاج الزراعي،  فBelasri et al .,2017) الزراعية )لمتربة 
المتعمقة  Lafond et al ., (2006ض القدرة اإلنتاجية لمتربة. تشير دراسات )انخفاو والحبيبات الناعمة(  N,P,Kالخصوبية ) رالعناص

% سنويًا من ا را ي الزراعية في 1.7إلى  1.2نسبتو من  بتقييم مستويات شدة االنجراف أن االنجراف المائي مسقول عن خروج ما
 العالم.
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مميون ىكتار وىذا يشكل خطرَا شديدَا  01سبب االنجراف المائي تبمغ مساحة ا را ي الزراعية في العالم والتي أصبحت غير منتجة ب
 ( Gang et al .,2015) ةالسيما في المناطق التي تعتمد عمى النشاط الزراعي مثل سوري

ثر المنطقة الساحمية وبخاصة الجبمية منيا ا ك، وتعتبر يعد االنجراف المائي أحد المشاكل الرئيسية في الجميورية العربية السورية
مم/سنة باإل افة إلى تكرار حدوث  0311-641حيث تشكل معدالت اليطول المطري العالية والتي تتراوح بين  ،ليذه المشكمةًا تعر 

المنحدرات الطويمة والشديدة وطبيعة الصخور ا م التي باإل افة إلى   بشدات عالية جدًا،  انحباس اتبعد فتر  العواصف المطرية
ة والسيما الصخور الكمسية والنشاطات البشرية الخاطئة واالستثمار الكثيف لمتربة الزراعية واالنتياكات والتعديات تشكمت منيا ىذه الترب

استخدمت الكثير من النماذج  (.1103،عمى الغابات وغيرىا من الممارسات البشرية دورًا ميمًا في رفع معدل االنجراف المائي )حسين 
 Universal Soil( USLE( مثل المعادلة العالمية لفقد التربة )Gobin et al،. 2003ر االنجراف )والموديالت الريا ية لتقييم خط

Loss Equation( مشروع التنبق باالنجراف المائي ،WEPP( وأنموذج كورين )CORINE ) ويعد أنموذج كورين أبسط النماذج ،
أشار  ا وروبية والمتوسطية التي تتعرض بشكل كبير لخطر االنجراف.بشكل خاص في المناطق    صمم ليستخدم  ، فقدوأسيميا تطبيقاً 

إلى فعالية أنموذج كورين في التنبق بخطر انجراف التربة مقارنة ببقية النماذج الريا ية وذلك  نو  Sepehr et al .,(2012) ونالباحث
جة التغطية بالحصى، كما يعتمد عمى خاصيتين مناخيتين يستخدم مقشرات تعتمد عمى خواص ثابتة نسبيًا لمتربة مثل القوام والعمق ودر 

أظيرت دراسة   الميل و الغطاء ا ر ي. يتمعبان دورًا ىامًا في االنجراف وىما درجات الحرارة وكميات المطر ف اَل عن عامم
نطقة المدروسة تقع % من مساحة الم25.6في تركيا أن  Samsunنموذج كورين لتقييم خطر االنجراف المائي في حوض أاستخدمت 

% من مساحة 3.5في حين أن  ،% منيا يقع تحت سيطرة خطر انجراف فعل متوسط47.1تحت سيطرة انجراف فعمي منخفض و
 (.Imamoglu et al.,2014) Ali المنطقة المدروسة خا ع لسيطرة انجراف مرتف

صنف الخطر الفعمي لالنجراف عمى  0873م باستخدام نموذج كورين لعا في اسطنبول Elmaliلمنطقة حوض وفي دراسة أخرى  
% من المساحة خطر االنجراف فييا 41.38% من مساحة المنطقة المدروسة خطر االنجراف فييا منخفض و18.56الشكل التالي: 

وقد قمت تمك المساحات التي كانت تقع تحت سيطرة انجراف منخفض  من المساحة خطر االنجراف فييا مرتفع، %06.73متوسط و
% 15.32لتصبح عمى الشكل التالي:  1112وسط وزادت المساحات التي كانت تقع تحت سيطرة خطر انجراف مرتفع في عام ومت

 (.(Abdurrahim et al .,2010 مرتفع%16و ،%متوسط35.46و ،منخفض
% من 21.61%و 24.33% و22.71في تركيا أن  Kartalkayaنموذج كورين لحوض أأشارت دراسة خطر االنجراف باستخدام 

(. Alaaddin et al .,2008مرتفع عمى التوالي ) و متوسط و مساحة المنطقة المدروسة تقع تحت سيطرة خطر انجراف منخفض
سة % من المساحة المدرو 1.36ا وسط وا دنى لنير الكبير الشمالي أن  ينرا ي الحو عمى أ ظيرت نتائج تطبيق أنموذج كورينأ

% من المساحة إذ تركزت  64.24% ومنخف َا  11.07تواجو خطر االنجراف الشديد في حين كان خطر االنجراف متوسطَا في 
في  تأثيرًا، مناطق خطر االنجراف الشديد في وسط منطقة الدراسة وشماليا كما أكدت الدراسة أن الغطاء ا ر ي ىو العامل ا كثر

 (.1103،%) كويس 51.82الخطر المحتمل الشديد لالنجراف بنسبة انجراف التربة إذ أدى إلى خفض 
 قيمة مع مقارنة التربة النجراف الفعمي الخطر نسبة خفض في ا ر ي الغطاء يقديو الذي الكبير الدور إلى العديدة الدراسات أشارت
 من انخف ت تركيا في المائية المساقط أحد في الشديد المحتمل الخطر نسبة أن Yuksel et al( ،. 2008) أكد فقد المحتمل، الخطر
 خطر أن إلى Ekpenyong,(2013) أشار حين في ا ر ي، الغطاء عامل تأثير نتيجة الفعمي لمخطر% 20 إلى% 36.70
 أخذ عند نيجيريا في المائية المساقط أحد عمى أجريت دراسة في الفعمي الخطر من فقط%  01 بنسبة انخفض المحتمل االنجراف

 مع مقارنة% 23 قدرىا بنسبة الشديد المحتمل الخطر نسبة تخفيض عمى ا ر ي الغطاء عمل كما بالحسبان، النباتي الغطاء عامل
 .(Husnjak et al .,2008) باكستان في المائية المساقط أحد في الفعمي الخطر
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يقع السد تحت تيديد  ،ذو أىمية زراعية وحيوية يوف ة،سد الثورة من أىم ا حواض المائية في الالذقيحوض  تكمن أىمية البحث في أن
 ،واالنحدارات الشديدة ،اليطوالت العالية، االنجراف المائي بسبب توفر الظروف المشجعة لعممية انجراف التربة كالنشاطات الزراعية

إعداد خارطة خطر انجراف مائي لترب تمك المنطقة وتحديد التوزيع المكاني لمناطق الخطورة باستخدام طرق سريعة وبكمفة  وعميو فإن
: إعداد خارطة إلى البحثييدف  في تمك المنطقة قميمة أمرًا  روريًا  نو يساىم في و ع واقتراح االستراتيجيات المناسبة لصيانة التربة

  .نموذج كورينأباستخدام ة، وتحديد التوزع المكاني ليا لترب حوض سد الثور جراف المائي االنخطر 
 مواد البحث وطرائقه:

 موقع الدراسة: -1
، يغذي السد 3مميون م 98كم شرق مدينة الالذقية سعتو التخزينية  25أجريت الدراسة في منطقة حوض سد الثورة الذي يقع عمى بعد 

 وىي تمثل الجزء ا وسط وا دنى من الحوض.2كم  69.71منطقة الدراسة الييدرولوجية نير الصنوبر ونبع ديفة، وتبمغ مساحة 
      CORINE: COoRdination of Information on the Environment: منهجية أنموذج كورين -2

المةقثرة فةي االنجةراف  تعتمد منيجية العمل في تقييم خطر االنجراف المائي لمتربة باستخدام أنموذج كورين، عمةى حسةاب بعةض العوامةل
  عامل الميل وعامل الغطاء النباتي.و عامل الحت المطري و عامل قابمية التربة لالنجراف  ،وىي

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2114)كويس، مخطط يوضح منهجية نموذج كورين (1الشكل )
 :جمع عينات التربة .1

نقمت و شكمت منيا عينة مركبة  ،م10بينيا مغمف بريدي قطره نقاط تشكل فيما  5سم وذلك من 25-0جمعت عينات التربة من عمق 
استخدمت في  مم لمحصول عمى تربة ناعمة 2وجففت ىوائيَا ونخمت بمنخل قطره  ،الجذور والمخمفات النباتيةر، حيث أزيمت الى المخب
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وتحديد قوام التربة باستخدام  تر،الييدروم باستخدام طريقةجراء التحميل الميكانيكي لمتربة مّ إت إجراء التحاليل الفيزيائية والكيمائية ا ولية.
 .مثمث القوام حسب التصنيف ا مريكي

 :تحديد النسبة المئوية لمتغطية بالحصى .2
( الظاىرة عمى مم 3 نمر كبأورسم الحصى )ذات القطر  ،2م 1تم تقدير نسبة التغطية بالحصى بأخذ مساحة من ا رض مقدارىا 

 (. )ىكتار ساحة التي تغطييا الحصى وعممت عمى وحدة المساحةشكل دوائر وحسبت الم
 :تحديد عمق التربة ومواقع العينات .3

غرسو في تّم  عمق التربة من خالل استخدام ق يب معدني مدرجعينة موزعة بشكل عشوائي في منطقة الدراسة، كما حّدد  36جمعت  
.   (GPS: Global Position System)باستخدام جياز نظام الموقع العالميالتربة في مركز العينة، أما مواقع العينات فقد حددت 

 والشكل التالي يبين مواقع أخذ العينات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواقع جمع العينات في منطقة الدراسة.( 2الشكل )  
  :البيانات المناخية .4

-2008ا رصاد الجوية في المزيرعة لعشر سنوات تم جمع البيانات المناخية )كميات اليطول الشيرية ودرجات الحرارة( من محطة 
( 30-11فيما تراوحت قيم معدالت الحرارة الشيرية بين ) ،( ممم436.9-0بين ) شيريةمطار الحيث تراوحت قيم معدل ا  ،2018

  .درجة مئوية
 :شر قابمية التربة لالنجرافؤ م .5
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في نف قوام التربة يصّ و  ،عمقيا والنسبة المئوية لمتغطية السطحية بالحصى( ،يتأثر مقشر قابمية التربة لالنجراف بكل من )قوام التربة 
ويحسب مقشر قابمية  ،(2أما النسبة المئوية لمتغطية السطحية بالحصى فتصنف في صفين الشكل ) ة،أربع صفوف وعمقيا في ثالث

 التربة لالنجراف وفق المعادلة اآلتية:
 صف النسبة المئوية لمحصى. Xصف عمق التربة  Xالتربة  مقشر قابمية التربة لالنجراف = صف قوام

متعمقة بخصائص التربة )قوام التربة، عمق التربة، النسبة المئوية ، و في الحصول عمى الخرائط المطموبة ArcGIS10استخدم برنامج 
الصفات المدروسة لمتربة من قوام وعمق  عميمتم ت ،عمى العينات التي تم جمعيا حقمياَ  Krigingبتطبيق لوغاريتم و لمتغطية بالحصى( 

في خطوة الحقة تم استخدام الخرائط الثالثة الممثمة لخصائص التربة في الحصول ، و ونسبة التغطية بالحصى عمى كامل منطقة الدراسة
 عمى خريطة قابمية التربة لالنجراف.

 :المطريمؤشر الحت  .6
( Fournier Index):FI ر المعدلباالعتماد عمى كل من عاممي فورني (0كما في الجدول ) تم حساب مقشر الحت المطري

 يحسب مقشر الحت المطري باستخدام العالقة التالية:و  ، (BGI:Bagnouls–Gaussen Index)غاوسن -سوباغنول
 .غاوسن -سصف مقشر باغنول ×مقشر الحت المطري = صف مقشر فورنير 

           :( وفق المعادلة التاليةFIفورنير ) و مقشر

                                                                                           ∑
  
 

 

  

   
 

 : كمية اليطول الشيرية بة )ممم(. pi   حيث

p        : .)المجموع السنوي لميطول المطري بة )ممم 
    االتية:( فيحسب وفقا لممعادلة BGIغاوسن )-سأما مقشر باغنول

                                                                              ∑ (      )  
  
    

 : متوسط الحرارة الشيري بة )درجة مئوية(.ti   ثحي
Ki       : 2 تحسب قيمتيا عندما تكونعامل يتعمق بدرجة الحرارة وكمية اليطول الشيرية وti-pi>0. 
 :Slop Indexمؤشر الميل  .7

 م.21بدقة  (DEM: Digital Elevation Model) تم تحديد درجة الميل باستخدام النموذج الرقمي لالرتفاع 
 :التربة النجراف الخطر المحتمل  .8

 تم حساب الخطر المحتمل )الكامن( النجراف التربة باستخدام المعادلة التالية:
 .خريطة الميل ×صف مقشر الحت المطري  ×الخطر المحتمل النجراف التربة = خريطة مقشر قابمية التربة لالنجراف 

 .(11<( ومرتفع)11-5متوسط )و  (5-0منخفض )و  ،(0ال يوجد خطر ) ،ربعة صفوفأتم تقسيم الخطر المحتمل لالنجراف الى 
 :Land Cover  األرضيالغطاء  .9

تم الحصول عمى خريطة تمثل مختمف أنواع التغطية ا ر ية في منطقة الدراسة وذلك باستخدام صورة ف ائية من نوع الندسات  
(TM5 مأخوذة بتاريخ )فق نموذج و ، تم تصنيف صفوف التغطية ا ر ية الممثمة بيذه الخريطة حسب درجة حمايتيا لمتربة 1107
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الطرق والتكشفات الصخرية. و  البناءو  المسطحات المائيةو  ( وىو يشمل الغاباتFully Protected( حماية تامة )1كورين إلى صفين: )
والموزيات...الخ( ت ( وىو يشمل أرا ي المحاصيل وا شجار المثمرة )كالتفاحياNot Fully Protected)( حماية غير تامة 2)

 .الزيارات الحقمية في تسجيل نوع الغطاء ا ر ي السائدباإل افة إلى أرا ي الزيتون والحم يات وقد تم االعتماد عمى 
  

 :الخطر الفعمي النجراف التربة .01
 تم حساب الخطر الفعمي بالقانون التالي:

 خريطة الغطاء ا ر ي. ×xالخطر الفعمي لالنجراف = خريطة الخطر المحتمل لالنجراف 
 رتفع.متوسط ومو  منخفض :صفوف ةوصنف الخطر الفعمي لالنجراف إلى ثالث

 النتائج والمناقشة:
 :مؤشر قابمية التربة لالنجراف -1

 قوام التربة: -1
تمتاز التربة  ،خواص التي تقثر عمى قابمية التربة لالنجرافالمن أىم  يتحد القوام من خالل نسبة الحبيبات السائدة في التربة، فيو يعد

ومقاومة  (Corbane et al.,2008 .وثابتةترابية كبيرة  ن الطين يشجع عمى تشكيل تجمعات لو، الغنية بالطين بمقاومة عالية 
شمل الصف ا ول الترب قميمة القابمية  ،تم تصنيف قوام ترب منطقة الدراسة حسب نموذج كورين إلى ثالثة صفوف، و لالنجراف
أما الترب ذات  ،2كم 12.54 لدراسة وشغمت مساحة قدرىا)الطينية( وقد تركزت في الجزء الغربي والشرقي من منطقة ا لالنجراف

 .2.كم 15.85القابمية الشديدة لالنجراف )المومية( تركزت في الجزء المتوسط والشمالي وشغمت مساحة قدرىا 
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  خريطة صفوف قوام التربة لمنطقة الدراسة 3الشكل.

 
  عمق التربة: -2

حيث تزداد كمية المياه المتسربة إلى  لقميمة العمق،الترب العميقة أكثر مقاومة لالنجراف من اف ،لالنجرافيقثر العمق عمى قابمية التربة 
من ُيالحظ  (.Marina et al .,2008يقدي إلى انخفاض معدل االنجراف )ي، ما داخل التربة بزيادة العمق ويقل الجريان السطح

مصف ا ول حسب ل التي تنتميالغربي من منطقة الدراسة و  يجزء الغربي والشمال( أن الترب قميمة االنجراف تركزت في ال4الشكل )
في حين الترب شديدة القابمية لالنجراف تركزت في الجزء الجنوبي ، لمون ا خ ر()ا 2كم13.59نموذج كورين وشغمت مساحة قدرىا 

 )المون ا حمر(. 2م ك12,83المتوسط وبعض ا جزاء الشرقية من منطقة الدراسة وشغمت مساحة قدرىا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التربة لمنطقة الدراسة عمقخريطة صفوف  4الشكل.
 التغطية السطحية لمتربة بالحصى: -3

وكمما زادت نسبة التغطية بالحصى قل االنجراف  المطر،وجود الحصى فوق سطح التربة يقمن عنصر حماية لمتربة من فعل قطرات  
(Yuksel et al.,2008) ،  ( ثر( أن الترب التي تمتاز بحماية تامة من حيث التغطية بالحصى )ذات تغطية أك5يالحظ من الشكل 

في حين تركزت الترب  ،)المون ا خ ر( 2كم24.84%( تركزت في الجزء المتوسط من منطقة الدراسة وشغمت مساحة قدرىا 10من 
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%( في الجزء الغربي والشرقي من منطقة الدراسة 10قل من أسطحية  )ذات تغطية تامة من حيث التغطية بالحصىالالحماية غير ذات 
 )المون ا حمر(. 2كم34.74وشغمت مساحة قدرىا 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمنطقة الدراسة التغطية السطحية بالحصىخريطة صفوف  5الشكل.
 

 قابمية التربة لالنجراف:  -4
المدروسة يقع في الصف ا ول حيث مقشر قابمية التربة لالنجراف من مساحة المنطقة 2كم11.92( أن 6يت ح من الشكل )

( أي أنيا ذات قابمية قميمة لالنجراف وتركزت في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الدراسة )المون ا خ ر( في 3-0) يتراوح بين
تركزت في الجزء الغربي مون ا حمر( )ال 6، التي فاق مقشر قابميتيا لالنجراف اةمة حين أن الترب شديدة القابمية لالنجراف

 .2كم16.66وشغمت مساحة قدرىا  ،الشرقي من منطقة الدراسة يوالشمال
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 لمنطقة الدراسة ((Soil Erodibilityقابمية الترب لالنجراف خريطة صفوف  6الشكل.
 درجة الميل: .2

قدرتو عمى جرف  ، ما يزيدمن سرعة الجريان السطحي رفعن زيادتو تأحيث ، تقثر درجة الميل بشكل كبير عمى شدة االنجراف المائي
( أن الترب شديدة االنحدار قد تركزت في الجزء الجنوبي والشمالي وبعض 2يو ح الشكل )و  (.Dragutand Eisank ,2012التربة )

 ا جزاء الشمالية الشرقية من منطقة الدراسة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CORINE المواقع المدروسة حسبدرجات ميل  7الشكل.
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 :مؤشر الحت المطري .3
بينما بمغت قيمة مقشر  ،( بحسب كورين5وتقع في الصف ) ،(252.64بمغت قيمة مقشر فورنير المحسوب لمنطقة الدراسة )

واقعة  ( وىي20وبالتالي فإن قيمة مقشر الحت المطري تساوي ) ،وفق كورين (4وتقع  من الصف ) ،(244.8) غاوسن -سباغنول
 .    من الصف الثالث المصنف عمى أنو عالي

 2112-2112غاوسن لمسنوات -سفورنير وباغنول ي( قيم معامم1جدول)ال
 F BGI العام

9119 121.4 072.13 

9101 046.3 240.43 

9100 018 085.61 

9109 252.0 131.7 

9102 108 110.4 

9102 118.0 161.72 

9102 422 102.67 

9106 161.1 144.31 

9107 070 118.5 

9108 121.0 211.6 

 133.7 141.53 المتوسط

 3 4 الصف

 11 مؤشر الحت المطري

 2 صف مؤشر الحت المطري

 
 الخطر المحتمل النجراف التربة: .4

منخف ةًا، والتةي تركةزت فةي المنةاطق  مةن المسةاحة المدروسةة كةان% 53.98الخطر المحتمل النجةراف التربةة عمةى( أن 8)يبين الشكل 
% مةةن مسةاحة منطقةةة الدراسةة وتركةةز فةي المنةةاطق الشةةمالية 16.39الشةرقية والمتوسةةطة، فةي حةةين كةان الخطةةر المحتمةل متوسةةطًا عمةى 

 % مةةن29.63و نسةةبتالجنوبيةةة الغربيةةة، بينمةةا تركةةز الخطةةر الشةةديد فةةي المنةةاطق الغربيةةة والشةةمالية الشةةرقية مةةن منطقةةة الدراسةةة، وبمغةةت 
 المساحة المدروسة. مجمل
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 خريطة الخطر المحتمل النجراف التربة. 3الشكل 
 رضي:أل مؤشر الغطاء ا .5

ويخفةةف مةةن معةةدل الجريةةان  ،ىامةةَا فةةي التخفيةةف مةةن حةةدة التصةةادم بةةين قطةةرات المطةةر وسةةطح التربةةةًا يمعةةب الغطةةاء ا ر ةةي دور 
 (. Estoquea and Murayam,2011وبالتالي يقمل من خطورة انجراف التربة ) ،السطحي فوق التربة
حمايةة غيةر تامةة( حيةث  ،( خريطةة الغطةاء ا ر ةي حيةث تةم تصةنيفيا وفةق نمةوذج كةورين إلةى صةفين )حمايةة تامةة9يمثل الشكل )

 طةةةرق  و منشةةةوت وأبنيةةةةو  مائيةةةة تمسةةةطحاو  % مةةةن المسةةةاحة المدروسةةةة ذات حمايةةةة تامةةةة )غابةةةات ومةةةروج25تشةةةير الدراسةةةة إلةةةى أن 
% مةن المسةاحة المدروسةة ذات حمايةة غيةر كاممةة وىةي تشةمل ا را ةي المزروعةة بالحم ةيات والزيتةون 75بينمةا  ،صخرية( وتكشفات

 وا شجار المثمرة والمحاصيل.
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 ةر ية في منطقة الدراسخريطة صفوف التغطية ا  .9 شكلال

 الفعمي النجراف التربة:الخطر  .6
وىةذا يعةود إلةى دور الغطةةاء  ،( االخةتالف بةين مسةاحات الخطةر المحتمةل ومسةةاحات الخطةر الفعمةي النجةراف التربةة2يبةين الجةدول )

انخف ت نسبة المناطق التي صنفت بأنيا ذات درجة خطورة شديدة في خريطةة الخطةر فقد النباتي في التقميل من خطر انجراف التربة، 
فةي حةين  ،وذلةك بعةد أخةذ عامةل الغطةاء النبةاتي بالحسةبان  ،%  في خريطة الخطر الفعمي12.37إلى  29.63المحتمل لالنجراف من 
المحتمةل مةن فةي خريطةة الخطةر الفعمةي والتةي صةنفت بأنيةا ذات درجةة منخف ةة ومتوسةطة فةي خريطةة الخطةر  ازدادت نسبة المنةاطق 

المةنخفض والمتوسةط  ينأي زادت مسةاحة المنةاطق ذات الخطةر عمةى التةوالي  %  25.49إلةى  16.39% ومن 62.14% إلى 53.98
فةي تأكيةد دور الغطةاء النبةاتي  Ekpenyong.(2013)و وىذا يتوافق مع ما أشار إلية ،عمى حساب مساحة المناطق ذات الخطر الشديد

لمتربةةة. إذ عمةةل الغطةةاء النبةةاتي فةةي ىةةذه الدراسةةة عمةةى فةةي التقميةةل مةةن الخطةةر المحتمةةل لالنجةةراف نظةةرًا لمحمايةةة والتغطيةةة التةةي يقةةدميا 
 %58,20خفض مساحة المناطق التي تعاني من خطر شديد بنسبة قدرىا 

 ( قيم الخطر الفعمي والمحتمل لالنجراف2الجدول )
 الخطر المحتمل لالنجراف الخطر الفعمي لالنجراف

 الصف
 (2المساحة)كم % (2المساحة)كم %

 )منخفض( 1: 37.62 53.98 43.31 62.14
 )متوسط( :2 11.42 16.39 17.76 25.49
 )شديد( 3: 20.67 29.63 8.64 12.37
 المجموع 69.71 100 69.71 100
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وقد تركزت مناطق الخطر الفعمي الشديد لالنجراف في بعض ا جزاء الشمالية الشرقية والوسطى وبعض ا جزاء الجنوبية والغربية من 
منطقة الدراسة بينما تركز الخطر الفعمي المنخفض في بعض ا جزاء الشمالية والوسطى وبعض ا جزاء الشرقية من منطقة الدراسة كما 

 (.01) لشكلاىو وا ح 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( خريطة الخطر الفعمي النجراف التربة في منطقة الدراسة10الشكل )  

 والتوصيات: ستنتاجات الا
من خالل الدراسة التي أجريت حول إعداد خارطة خطر االنجراف المائي لترب منطقة حوض سد الثةورة وتحديةد التةوزع المكةاني ليةا 

 يمي: تبين ما
  نموذج كورين بأنو عال.في منطقة الدراسة وفقًا  يصنف عامل الحت المطري 
 50% .من مساحة منطقة الدراسة تربيا ذات حماية غير تامة من حيث التغطية بالحصى 
 منطقة الدراسة. بعض ا جزاء الشمالية الشرقية مننحدار تركزت في الجزء الجنوبي والشمالي و الترب الشديدة اال 
 لالنجراف في بعض ا جزاء الشمالية الشرقية والوسةطى وبعةض ا جةزاء الجنوبيةة والغربيةة مةن  تركزت مناطق الخطر الفعمي الشديد

منطقةةة الدراسةةة بينمةةا تركةةز الخطةةر الفعمةةي المةةنخفض فةةي بعةةض ا جةةزاء الشةةمالية والوسةةطى وبعةةض ا جةةزاء الشةةرقية مةةن منطقةةة 
 الدراسة.

 التربةة اية التربة من االنجراف إذ انخف ت قيم الخطر الفعمةي النجةراف أشارت الدراسة إلى الدور الذي يمعبو الغطاء النباتي في حم
 بعد إدخال عامل الغطاء النباتي. نجرافيامقارنة بالخطر المحتمل ال
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  إن استخدام تقنيات نظم المعمومات الجغرافية لو ع خريطة االنجراف باالعتماد عمى نموذج كورين ىي طريقة فعالة وسريعة لتقيةيم
 ت كبيرة.التربة وبتكمفة قميمة وبمساحااف خطر انجر 

  خرى متباينة منن حيث التربة والغطاء النباتي والظروف المناخية وباستخدام نموذج كورين.أنوصي بمتابعة الدراسة عمى مناطق 
 المراجع:

الجغرافية. مجمة جامعة (. تخطيط استعمال ا را ي باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعمومات 2008حسن، حبيب. )
 .20-16(: 4) 7دمشق. 
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Abstract 

This study aimed to prepare a map of the danger of water erosion in Al 

THAWRA basin dam in Lattakia during 2018 using Corine model, followed by 

measuring the variant of Soil erosin susceptibility through estimating soil 

texture, depth and stoniness percent. After that, the potential erosion risk map 

was prepared by the multiplication of soil susceptibility to erode map, slop 

map, and rainfall erosivity index value using GIS technique. As for the cover 

land map, it was prepared and classified into two classes according to 

protection degree. Therefore, the actual risk map was prepared through 

multiplication of potential risk and land cover map.The study showed that soil 

erosion susceptibility index was low in the northwestern part and was high in 

the western and northeastern part of the studied area with spaces (11.92 km
2
),( 

16.66 km
2
) respectively , it also showed that the steep soils were concentrated 

in the southern and northern parts and some northeastern parts. Finally, the 

study indicates the importance of vegetation to reduce the area under high risk 

of erosion by 58.20 %. 

Key words: Water erosion, Corine Model, Geographic Information System 

(GIS), AL-Thawra dam basin. 
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