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 (GIS)  بسورية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 ( 2)خوري  عوودي (2)  عليبشرى و  *( 1)روان خطيب 
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 الملخص: 
يعتبر االنجراف المائي من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه إدارة المووارد الطبيعيوة لالشوال الم ول 

الساحل السوري فوي  لها من أثر على العملية الزراعية وخاصة فيوخاصة موردي التربة والمياه، لما  
هوودفه هووله الدراسووة إلووى ت وونير خطوور االنجووراف المووائي للتربووة وتو ووي  تو عووه فووي وقتنووا الحووالي، 

في المرحلة الولى من العمل عمل على تحديد عامل . حوض نهر مرقية اعتمادًا على نموذج كورين
دًا علووى خ ووائت التربووة )قوووام التربووة، العموول، والنسووبة المئويووة للت طيووة قابليووة التربووة لانجووراف اعتمووا

وتووم إعووداد الصووورائ   ،صوون ه هووله الص ووائت حسووب درجووة تاثيرهوووا فووي انجووراف التربووةو لالح ووى(، 
وحووددت  ،عوودت خار ووة الميوووق لمنطرووة الدراسووةري وأ المو ووحة لووللم، كمووا حمسووب عاموول الحووه المطوو

عوووداد خار وووة الصطووور المحتمووول انجوووراف التربوووة لي وووار الحروووًا إلوووى إ  صووو وفها وفروووًا لدرجوووة تاثيرهوووا فوووي
لانجووراف اعتمووادًا علووى مرا عووة المعلومووات التووي تووم التوصوول إليهووا: )قابليووة التربووة لانجووراف، الحووه 

مرحلوووة ال انيوووة در  فوووي ال، GISالمطوووري، الميووول الطبووووسرافي( لاسوووتصدام ن وووم المعلوموووات الج را يوووة 
فووي المرحلووة درجووة الحمايووة التووي توفرهووا التربووة، و ، حيووص صوونى إلووى صوو ين حسووب ال طوواا الر ووي
ر ووي مووو صوو وف لانجووراف لمرا عووة صوو وف ال طوواا العووداد خار ووة الصطوور ال علووي الخيوورة تووم إ 

موون %14.8 أظهوورت الدراسووة أنالموودرو ، حيووص  الصطوور المحتموول لانجووراف علووى كاموول الموقووو
تم ووول خطووور انجوووراف متوسووو ،  %40.4نجوووراف دوووديد، والمسووواحة المدروسوووة ت ووونى تحوووه خطووور ا

وسووو  ودوووماق سووور   خطووور انجوووراف مووونص  ، وتركوووزت منوووا ل خطووور االنجوووراف الشوووديد 44.8%و
الحوووض، كموووا أكووودت الدراسوووة أن ال طووواا الر وووي هوووو العامووول الك ووور تووواثيرًا فوووي االنجوووراف، وبينوووه 

لتربة هو منهج فعواق لل ايوة ومناسوب النتائج أن نموذج كورين لرسم خرائ  مصا ر االنجراف المائي ل
 .من حيص التكل ة

 : نموذج كورين، خطر االنجراف المائي للتربة، ن م المعلومات الج را ية.الكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 
البيئة المتوسطية مشالة حقيقية تهدد  المنطرة  السطحي في  اثنين من  ،يشال االنجراف والجريان  الماا   وخاصة  الطبيعية  الموارد 

د الطبيعية )تربة، ك يرًا ما يؤدي إلى العديد من الكوارث سواا على مستوى الموار فالجريان السطحي م حوبًا لاالنجراف    والتربة،
أو    ،).... اإلنتاجية  مياه  انص اض  خاق  من  واالقت ادية  االجتماعية  الزراعية،  الموارد  التر   من  لعدد  بيالزراعية  ئة وتدهور 
 .(Geleta, 2011)الحواض المائية 

سورية  ن  إ في  لانجراف  المسببة  ومتنوعة،  ،العوامل  ك يرة  السوري  الساحل  في  بها   وخاصة  قامه  دراسة  في  عليها  التاكيد  تم 
UNEP,2004)  )  واقتراح ومن أبر  هله العوامل: خ ائت الهطل المطري، الطبوسرا ية، ال طاا النبتي، ولت ادي هله المشاكل

أفضل  ريرة إلدارة هله الموارد، يتوجب أن تتركز اللحاث على المعرفة الجيدة للتنبؤ لصطر الجريان السطحي م حوبًا لصطر 
 وتحديد الماكن الك ر حساسية لصطر االنجراف وو و الصط  المناسبة والمائمة ل يانة موردي التربة والمياه. ،االنجراف المائي

العالمية ل ردان التربة  عمل عادة على تطب المعادلة  المعدلة منها   (USLE( )Wischmeier and Smith, 1965)يل  والنسصة 
(RUSLE)  العملية هله  في  المؤثرة  العوامل  عدد من  على  اعتمادًا  الطويل  المدى  المنجرفة على  التربة  لامية  والمتعلرة ،  للتنبؤ 

 (.(Renard et al., 1997; Wade et al., 2012البشري لالمناخ والتربة وال طاا النبتي إ افة إلى النشاط 
لهلا  مص  ة  متعددة  نماذج  لتطوير  حدي ًا  عمل  لللم  ق يرة،  لحداث  منية  التربة  ل ردان  التنبؤ  الضروري  من  لوحظ  الحرًا 

المرتب  بترانات االستشعار عن في السنوات الخيرة اعتمد نم  النماذج  من هله النماذج خ ائ ه وميزاته، و   نم   ال رض، ولكل 
والتي من ميزاتها أنها تمتلم مجاق أوسو   ،((Aydin et al., 2010لعد ون م المعلومات الج را ية للتنبؤ لصطر االنجراف المائي

 ;Zhang et al., 1996; Flanagan et al., 2007)  االنجرافوتمتلم أفضلية دراسة التو ع الزماني والمااني لعملية  للتطبيل،  

Nearing and Hairsine, 2011.، Zhu,2012.) 
ة  من النماذج التجريبي   CORINE  (CORINE: COoRdination of INformation on the Environment)يعتبر نموذج  

الرقمية التي نشاا درائ  عديدة فضًا عن الصرائ   ، وإالتي يتم إعدادها وإنشاؤها من خاق ت ميمالتي تعتمد على أسلو  الصرائ   
أوروبا  المتوسطية وفي  المنطرة  في  المائي، وقد  بل لشال واسو  االنجراف  في  المؤثرة  العوامل  لبيانات  المااني  التو يو  تو   

 للتنبؤ لاالنجراف المائي وتحديد المنا ل الك ر عر ًة لهلا الصطر
(Gobin et al., 2003; Parlak et al., 2007; Husnjak et al., 2008; Aydin et al., 2010)   الباحثون أشار  وقد 

(Sepehr et al., 2012)   على تعتمد  مؤدرات  يستصدم  لنه  وذلم  التربة،  انجراف  لصطر  التنبؤ  في  كورين  نموذج  فعالية  إلى 
الت طية لالح ى، كما يعتمد على خاصتين مناخيتين تلعبان دورًا مهمًا في  الروام والعمل ودرجة  للتربة م ل  ثابتة نسبيًا  خواص 

 امل درجة الميل وعامل ال طاا الر ي.االنجراف هما درجات الحرارة وكميات المطر، فضًا عن ع
 منا ل انتشاره ماانيًا و مانيًا. وتو ع  ،االنجراف المائي النموذج لدراسةعمل في سورية وفي الساحل السوري على استصدام هلا  

هلا الحوض،  في    وقد اعتبر مناسبًا لدراسة االنجراف  ،لتردير كميات التربة المنجرفة  من حوض النهر الكبير الشمالياستصدم  
 (. 2015وتحديد تو عه المااني على الرسم من كبر مساحته ووعورته )كويس وآخرون، 

نموذج   لاستصدام  االنجراف  دراسة خطر  أدارت  في   CORINEكما  ترو  الشديد  االنجراف  منا ل خطر  أن  لحمرة  لحوض سد 
 (. 2017المنطرة الشمالية والوسطى والشرقية والجنوبية من لحيرة السد )بركات، 
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تحه  ويرو  الساحل،  لحوض  المشالة  الجزئية  الحواض  وأحد  الساحلية،  المنطرة  في  المائية  المجاري  أهم  من  مرقية  نهر  يعد 
لللم كان من الضروري اللجوا إلى دراسة التباين  ،تهديدات االنجراف المائي لسبب تباين تضاريسه وتنوع استصدامات الرا ي  يه

 على هلا النموذج. وتحديد درجة خطورته لالعاقة مو العوامل المؤثرة  يه اعتماداً  ،المااني لانجراف المائي
 أهمية وأهداف البحث: 

المتباينة والشديدة االنحدا لالتضاريس  إ يتميز حوض نهر مرقية  الك ي ة،  الزراعية  العالية ر، والنشا ات  المطرية  الشدة  إلى   افة 
أساسيان في تشال ووالدة الجريان السطحي م حوبًا لاالنجراف المائي، لللم كان من   وتدهور بناا التربة الللان يشاان عامان

الضروري اللجوا إلى دراسة التباين المااني لانجراف المائي وتحديد درجة خطورته لالعاقة مو العوامل المؤثرة. وتحديد الماكن  
اال لصطر  عر ة  الحوضالك ر  هلا  ظروف  المائي  من  و نجراف  كورين    بنااً ،  نموذج  تطبيل  إلى:  البحص  هلا  يهدف  عليه 

CORINE   في تردير وترويم خطر انجراف تر  حوض نهر مرقية في محاف ة  ر و /سورية لاستصدام ترانات االستشعار عن
 لعد ون م المعلومات الج را ية اعتمادًا على العوامل المحددة والمؤثرة في االنجراف المائي.

 مواد البحث وطرائقه:
 موقع الدراسة:  -1

، تالو لمحاف ة  ر و  يحده من ال ر  البحر المتوس  ومن الشماق أنهار )جوبر، حوض الساحل  تشال منطرة البحص جزاًا من
الح ين  لانيا ، الجنو  نهر  دائرتي عرض(،  1  )الشال  الباصية( ومن  دمالي خ     ''55 '58 °34, ''30 '7 °35  يرو بين 

 درقي سرينتش. ''22 '16 °36 ,''45 '53 °35 االستواا وخطي  وق 
ويبلغ  وق نهر مرقية   km 2358من أهم روافده: تعنيتا، الحاج حسن، ال وراني، السنديانة، تبلغ مساحة منطرة البحص حوالي  

 العلوي لشباته الهيدروسرا ية الك ي ة.دمالي  ر و ، يتميز الرسم  km 15وي ب النهر في البحر على مسافة  ،km 52ترريبًا 

 
 موقع منطقة الدراسة   (1)الشكل
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 :جمع عينات التربة -2

تشوال  يموا بينهوا م لوى بريودي قطوره عينوات مون كول موقوو  5حيوص توم أخول  بة من مواقو مو عة لشوال عشووائي،جمعه عينات التر 
سم، داله منها عينة مركبة نرله إلى المصبر وأ يلوه الجولور والمصل وات النباتيوة وج  وه هوائيوًا ونصلوه  10إلى    0م من عمل  10

أجوووري التحليووول  ،الزراعيوووة فوووي  ر وووو  موووم للح ووووق علوووى تربوووة ناعموووة، ثوووم أجريوووه التحاليووول فوووي مركوووز البحووووث 2لمنصووول قطوووره 
 .USDAالتربة لاستصدام م لص الروام حسب الت نير المرياي وتحديد قوام الهيدرومتر، المياانياي للتربة لاستصدام  ريرة 

مم(  3ورسم الح ى )ذات الرطر أكبر من  21mحددت لاخل مساحة من الرض مردارها  : النسبة المئوية للت طية لالح ى •
 وعممه على وحدة المساحة. وحسبه المساحة التي ت طيها الح ى، ال اهرة على دال دوائر، 

وحددت المواقو   سرسه في التربة في مركز العينة، قيس من خاق استصدام قضيب معدني مدرج تم :ومواقو العيناتعمل التربة  •
 . ( 2)الشال ،Global Position System (GPS)لاستصدام جها  ن ام تحديد الموقو العالمي 

 
 ( مناطق جمع عينات الدراسة في الحوض المدروس. 2شكل )

 المناخية :البيانات  -3
لل ترة  بدر  الشيخ  في  ال وراني  الحرارة( من محطة سد  الشهري ودرجات  الهطل  )كميات  المناخية  البيانات  على جمو  العمل  تم 

( ملم سنويًا، لالنسبة لدرجات الحرارة 1663( إلى )687، حيص تراوح معدق المطار السنوية من ) 2016إلى    2008الممتدة من  
 ( درجة مئوية.20( و)16لحرارة بين )فرد تراوح متوس  درجة ا

 :CORINEمنهجية نموذج كورين  -4
في  المؤثرة  العوامل  لع   حسا   على  كورين  نموذج  لاستصدام  للتربة  المائي  االنجراف  خطر  ترييم  في  العمل  منهجية  تعتمد 

، عامل الميل  Erosivity، عامل الحه المطري  Soil Erodibilityعامل قابلية التربة لانجراف  (  3)الشال  كما هو    ،االنجراف
Slope  عامل ال طاا الر ي ،Land Cover . 
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 . CORINE (C: clay, s: sandy, si:silt, l:loam)( مخطط يبين منهجية عمل نموذج كورين 3شكل )

 Soil Erodibility Indexمؤدر قابلية التربة لانجراف  -4-1
لانجراف لال من )قوام التربة، عمرها، والنسبة المئوية للت طية لالح ى( إذ ي نى كل من قوام التربة  يتاثر مؤدر قابلية التربة 

 (.  3)الشال ،أما النسبة المئوية للت طية لالح ى ت نى  من ص ين ،وعمرها إلى ثاثة ص وف  ،إلى ثاثة ص وف
 ويحسب مؤدر قابلية التربة لانجراف من المعادلة اآلتية:

 صف النسبة المئوية للتغطية بالحصى  xصف عمق التربة  xصف قوام التربة  قابلية التربة لالنجراف=مؤشر 
على     Krigingللح وق على الصرائ  ال اث المتعلرة لص ائت التربة بتطبيل لوساريتم   ArcGIS 10.3استصدم برنامج 

ح ائية ج را ية تسم  بتردير سط  ما لاالعتماد على قيم  ويعبر هلا اللوساريتم عن عملية إ العينات التي تم جمعها حرليًا،
مجموعة من النراط المو عة )العينات( على هلا السط  والمم لة ل اهرة معينة، ويعتمد المبدأ السا  على ن رية المت ير الموقعي  

The Regionalized Variable Theoryعينات النرطية المو عة على  ، والتي ت ترض لان ت ير ال اهرة المم لة لمجموعة من ال
و عه الص ائت المدروسة للتربة في  اان ياون متجانسًا من الناحية اإلح ائية في أنحاا السط  كافة، إذ سط  ما وفل الم

استصدمه هله الصرائ  ال اث الحرًا المم لة لص ائت التربة لح وق على  ينات على كامل المنطرة المدروسة، و منا ل الع
 التربة لانجراف. قابلية خار ة 

 :  Erosivity Indexمؤدر الحه المطري  -4-2
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–BGI:Bagnoulsوباسنولد ساوسن  FI:Fournier Index حسب مؤدر الحه المطري لاالعتماد على كل من عاملي فورنير  
Gaussen Index تية: مؤدر الحه المطري من العاقة اآل إذ يحسب 

 صف مؤشر باغنولد غاوسن  xمؤشر الحت المطري= صف مؤشر فورنير 
 من العاقة اآلتية:   FI:Fournier Index ويحسب عامل فورنير 

FI =∑
𝑃𝑖

𝑝

12

𝑖=1

 

 مجموع الهطل الشهري )مم(. Piحيص أن: 
P            .)مجموع الهطل السنوي )مم 

  يحسب وفرًا للمعادلة اآلتية:   BGI:Bagnouls– Gaussen Indexأما عامل لاسنولد ساوسن 

BGI =∑(2𝑡𝑖 − 𝑃𝑖)𝐾𝑖

12

𝑖=1

 

 .متوس  الحرارة الشهري )ْم(ti حيص أن: 
Ki           2تحسب قيمتها عندما تكونti-pi>0 ذا كانه هله النسبة أقل من ال  ر. وتهمل إ 

 :Slope Indexمؤدر الميل  -4-3
لارت اع   الرقمي  النموذج  لاستصدام  الميل  درجة  من (،  (DEM: Digital Elevation Modelحددت  عليها  الح وق  تم  وقد 

USGS:(Unitied State Geological Survey)  ،  عمل على ت نيو DEM  قسمه درجة الميل  م، و 30بدقة    2017في عام
 (.3نموذج كورين كما في )الشال إلى أربعة ص وف لاالعتماد على 

 :Potential Soil Erosion Riskالصطر المحتمل النجراف التربة  -4-4
يحسب اعتمادًا على مؤدر قابلية التربة لانجراف و   عامل ال طاا الر ي لالحسبان،  أخل  ير د له حسا  خطر االنجراف دون 

 اآلتية:  نجراف التربة لاستصدام المعادلةيحسب الصطر المحتمل ال، ووعامل الحه المطري ومؤدر الميل 
 الميلمؤشر صف  xصف مؤشر الحت المطري  xالخطر المحتمل لالنجراف= صف مؤشر قابلية التربة لالنجراف 

 ( مرت و. >11( متوس ، )11-5( منص  ، )5-0( ال يوجد خطر، )0إلى أربعة ص وف: )لحسب كورين رسم يو 
 :Land Coverال طاا الر ي  -4-5

العامة لاستشعار الهيئة  الدراسة من  في منطرة  الت طية الر ية  أنواع  تم ل مصتلى  الح وق على خار ة  لعد  تم  ، حيص عن 
نوع   من  فضائية  صورة  )استصدمه  بتاريخTM5الندسات  ماخوذة  و  2005(  بهله ،  المم لة  الر ية  الت طية  ص وف  صن ه 

إلى ص ين:  صار ةال كورين  نموذج  وفل  للتربة  حمايتها  درجة  تامة     (1)حسب  ال الات،   Fully Protected حماية  وتشمل: 
( ال صرية.  والتكش ات  الطرق  البناا،  المائية،  تامة  2المسطحات  سير  حماية   ) Not Fully Protected   أرا ي وتشمل: 

 الزيارات الحرلية لتسجيل ال طاا النبتي السائد.على أيضًا   ، وأرا ي الزيتون، كما اعتمدوالدجار الم مرة ،المحاصيل
 : Actual Soil Erosion Riskالصطر ال علي النجراف التربة  -4-6

ومن ثم تحديد  ،التربة من خاق تحديد صى الصطر المحتمل النجرافهاحسب الصطر ال علي لانجراف لكل نرطة من نراط عينات 
 نوع ال طاا الر ي، ويحسب الصطر ال علي لانجراف لكل نرطة لالعاقة التالية: 
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 صف الغطاء األرضي   xالخطر المحتمل لالنجرافصف الخطر الفعلي لالنجراف= 
 ومرت و.صنى الصطر ال علي إلى ثاثة ص وف: منص  ، متوس ، 

 : والمناقشة النتائج 
 : Soil Erodibility Indexمؤدر قابلية التربة لانجراف  -1
أن  • لوحظ  التربة:  قوام   %32.72قوام  ذات  المدروسة  التر   لمراومتها  ،  ) يني، رملي  يني، سلتي  يني(  من  تتميز  والتي 

حين  في  لانجراف،  )  %52.83الشديدة  قوام  ذات  التر   لومي من  لومي،  سلتي  يني  لومي،  لومي،  يني  رملي  يني 
( هي تر   لومي، سلتي لومي، رملي لوميمن التر  ذات قوام )  %14.45هي تر  متوسطة المراومة لانجراف، و(،  رملي

 أصناف قوام التر  وتو عها  من منطرة الدراسة.  ( 4 الشال)ويو    ، عي ة المراومة لانجراف

 
 صفوف قوام التربة لمنطقة الدراسة.  خارطة(: 4شكل )

من التر    %55.34، وهي قليلة الرابلية لانجراف 75cmمن التر  ذات عمل أك ر من  %8عمل التربة: بينه الدراسة أن  •
هي متوسطة الرابلية لانجراف، في حين بل ه نسبة التر  دديدة الرابلية لانجراف   75cm-25المدروسة ذات عمل بين 

 (. 5  الشال)كما في  25cmوهي ذات عمل أقل من  36.66%
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 صفوف عمق التربة في منطقة الدراسة.  خارطة(: 5شكل )

للتربة لالح ى: وجد أن   • الت طية السطحية  التر  المدروسة ذات ت طية سطحية أك ر من%44.52 نسبة  توفر   %10من 
  %55.48والتي توفر حماية سير تامة     %10بينما بل ه نسبة التر  ذات الت طية السطحية القل من  ،حماية تامة للتربة
 يو   ذلم.  ( 6 )الشالو ،من منطرة الدراسة

 
 صفوف التغطية السطحية للتربة بالحصى في منطقة الدراسة  (6)شكل
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إعداد   • تم  لانجراف:  التربة  وقوامها   خار ةقابلية  التربة،  عمل  من  كل  حاصل  ر  ص وف  من  لانجراف  التربة  قابلية 
للت طية لالح ى، )و  المئوية  ا  (7  الشالالنسبة  قابلية  الشال  يتض   و   الدراسة،لتربة لانجراف في منطرة  يو   مؤدر  من 

من مساحة الرا ي المدروسة كان مؤدر قابليتها لانجراف يرو  من ال ى الوق حيص قيمة المؤدر    %9.1أن السابل  
بين   بين    3-0تتراوح  تتراوح  المؤدر  قيمة  حين  في  لانجراف،  قليلة  قابلية  ذات  المساحة    %60.4حوالي     6-3أي  من 

ا  ترو  من  وبالتالي  ال اني  المدروسة  لانجراف،  ل ى  متوسطة  قابلية  ذات  المدروسة  أي  المساحة  من  الباقية  النسبة  أما 
 .6ترو  من ال ى ال الص وكانه ذات قابلية عالية لانجراف حيص كان مؤدر قابليتها لانجراف أكبر من  30.5%

 
 لمنطقة الدراسة. ( soil Erodibility(: خارطة صفوف قابلية الترب لالنجراف  )7شكل )

 :  Erosivity Index مؤدر الحه المطري  -2
الجدوق ) المطري والواردة في  الحه  المناخية والمتم لة لال من معدق درجة 1تم حسا  قيم مؤدر  المعطيات  ( لاالعتماد على 
بين   ما  لل ترة  الشهري  المطر  ومجموع  الشهري،  فورنير(2016-2008)الحرارة  مؤدر  قيمة  أن  لوحظ   . FI   تساوي المحسو  

و وفل كورين، وترو  من ال ى الرال  BGI  185.2 وترو في ال ى الصامس لحسب كورين، بينما بل ه قيمة مؤدر    281.54
وهي  من ال ى ال الص، وهي قيمة عالية جدًا مما يدق على ارت اع مؤدر   20وبالتالي فإن قيمة مؤدر الحه المطري تساوي  

 الحه المطري في منطرة الدراسة.
 
 
 
 
 
 

 . (2016-2008)( للسنوات EI( ومؤشر الحت المطري )BGI( وباغنولد غاوسن ) FI( قيم معامل فورنير )1جدول )
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 المتوسط العام  مؤشرال

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FI 114.54 341.12 276.98 245.07 644.24 308.11 162.76 277.47 163.55 281.53 

BGI 182.17 172.04 258.21 155.02 186.54 184.26 155.74 215.74 157.1 185.2 

EI 
 

20 

 : Slope Index الميلمؤدر  -3
الح وق على   لارت اع  خار تم  الرقمي  النموذج  لاستصدام  الميل  أربعة ص وف،  DEMة  إلى  في   ،وتم ت ني ها  مبين  كما هو 

  يما بل ه   km 298.73ود له مساحة قدرها  (%27.58)ن نسبة درجة الميل المنص   في ال ى الوق  لوحظ أ(،  8  الشال)
( %24.20بينما بل ه درجة الميل الشديد ) ،  km 2135.84ومساحة قدرها    (%37.94)ال ى ال انيدرجة الميل المتوس  في  

 236.81km ود ل مساحة قدرها %10.28)االنحدار الشديد جدًا) وبل ه نسبة  من منطرة الدراسة، km 286.62ومساحة قدرها 

 
 CORINE.(: درجات ميل المواقع المدروسة في منطقة الدراسة حسب  (8شكل

 :Potential Soil Erosion Risk الصطر المحتمل النجراف التربة -4
( )   ( 9  الشاليبين  الجزا %41.09أن  في  فيها منص  ، وتركز  التربة  المحتمل النجراف  الصطر  المدروسة كان  المساحة  ( من 

( من مساحة المنطرة %42.59المنطرة الجنوبية، في حين الصطر المحتمل كان متوسطًا بنسبة )الشرقي )عند المنبو( وجزا في  
المنبو(هي مو عة على كامل الحوض المدرو ،  المدروسة و  المنا ل الشمالية الشرقية )لاتجاه  بينما تركز الصطر   ،وخاصة في 

 من المساحة المدروسة.   %16.32)وبل ه نسبته )الشديد في الجزا الشمالي وال ربي لاتجاه وس  الحوض ونحو الجنو ، 
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 الخطر المحتمل النجراف التربة في منطقة الدراسة  (9)شكل 

 :Land Cover ال طاا الر ي -5
تنتشر  ال ربي، في حين  الجزا  في  الحراج وال سيما  الزيتون مصتلطة مو  الدراسة يستصدم في  راعة  الكبر من منطرة  الجزا  إن 

 ال طاا الر ي لمنطرة الدراسة.  خار ة (10 الشالويم ل )، مساحات قليلة من الحوضال الات على 

 
 : التغطية األرضية الموجودة في منطقة الدراسة. (10)شكل 

عادة ت ني ها وفل نموذج كورين إلى ص ين )حماية تامة وحماية سير تامة(  ال طاا الر ي لعد إ   خار ة   ( 11الشال)يم ل  
 ( ذات حماية سير تامة.%23.95و ) ، ( من منطرة الدراسة ذات حماية تامة%76.05الدراسة إلى أن ) حيص تشير 
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 (: صفوف التغطية األرضية في منطقة الدراسة. 11شكل )

 :Actual Soil Erosion Riskالصطر ال علي النجراف التربة  6-
الدراسة، ( االختافات بين مساحات مواقو الصطر   (2يبين الجدوق التربة في منطرة  ال علي النجراف  المحتمل ومساحات الصطر 

ذ انص ضه نسبة المنا ل التي صن ه الترليل من خطر انجراف التربة، إ   هلا التباين في التو ع يعود إلى دور ال طاا الر ي في
في   ومتوسطة  دديدة  خطورة  درجة  ذات  )  خار ةلانها  من  لانجراف  المحتمل  )(  %16.32الصطر  ومن  %14.8إلى   )

الصطر ال علي وذلم لعد أخل عامل ال طاا الر ي لالحسبان، وهلا يتوافل   خار ةعلى الترتيب في    (%40.4)إلى    42.59%))
للحما  (Ekpenyong,2013)إليه  مو ما أدار   الترليل من الصطر المحتمل لانجراف ن رًا  النباتي في  ال طاا  ية في تاكيد دور 

للتربة،  والت طية التي يردمه الرليل في  ا  الصطر  الصطر   خار ةومن ناحية أخرى فإن نسبة المنا ل التي صن ه لانها ترو تحه 
 الصطر ال علي لانجراف.   خار ة( في %44.8إلى ) %41.09) المحتمل  ادت من )

 ( قيم الخطر المحتمل والفعلي لالنجراف. 2جدول)
 لالنجراف الخطر الفعلي  الخطر المحتمل لالنجراف  الصف

 % (2المساحة )كم % (2المساحة )كم

 44.8 160.23 41.09 147.11 )منخفض(  1

 40.4 144.61 42.59 152.47 )متوسط(  2

 14.8 53.16 16.32 58.42 )شديد(  3

 100 358 100 358 المجموع

الشمالي ال ربي لاتجاه وس  الحوض، قد تركزت منا ل الصطر ال علي الشديد النجراف التربة في الجزا  (  12لوحظ من )الشال  
وكللم في الجزا الشرقي من الحوض، بينما تركز   ،وال ربية  في الجزاا الشمالية الوسطى  لالنسبة للصطر ال علي المتوس  فرد تركز

 الجنوبية الوسطى والجنوبية الشرقية لاتجاه ال ر . لصطر ال علي المنص   في الجزاا ا
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 نجراف التربة في منطقة الدراسة ( الخطر الفعلي ال 12شكل )

 المناقشة: 
أن حوالي   الدراسة  انجراف منص  ، وأن حوالي    45%بينه  لصطر  تتعرض  المدروسة  المنطرة  % تحه خطر انجراف  41من 

فرد  أثرت في قابلية التربة لانجراف،  كما بينه النتائج العوامل الرئيسية التي    على خرائ  الصطر ال علي لانجراف،معتدق اعتمادًا  
أن   )لوحظ  التربة  التربة،  خ ائت  التربة،عمل  التربة و   قوام  قابلية  المؤثرة في عامل  العوامل  أبر   لالح ى( من  الت طية  نسبة 

دماق سر  الحوض( والتي تمتا  تربتها لرابليتها الشديدة وس ، دماق و )لانجراف، حيص تركزت قيم الرابلية الشديدة لانجراف في 
والرملية   الرملية  التر   من  لانجراف  مراومة  أك ر  والطيني  الناعم  والرملي  الطيني  السلتي  الروام  ذات  التر   تعد  إذ  لانجراف، 

وجود الح ى فوق سط  التربة يمان أن يشال عامل حماية للتربة من ال عل   ، كما أن  (et al,2008  Corbaneاللومية واللومية )
التربة لالح ى  فرد لوحظ  (،Yuksel et al,2008)السلبي لرطرات المطر   لت طية سط   التربة لانجراف   أن  تاثيرًا على قابلية 

تو عه في المنا ل ذات االنحدارات الشديدة كما لوحظ أن منا ل الصطر المحتمل للتربة  لي التنبؤ لصطر االنجراف ال علي،  وبالتا
ال الات مما يجعل تر  هله  انتشار  المدروسة، والتي تركزت في منا ل  للمنطرة  ال ربية  الشمالية  الشمالية والجزاا  في الجزاا 

 ة.المنا ل عر ة لصطر االنجراف جراا التعدي عليها من خاق قطو الدجار أو الحرائل أو تحويلها لراٍض  راعي
بينه النتائج أيضًا تاثير التو ع المااني لدرجات الميل في منطرة الدراسة والتداخل الكبير بين قيم درجات الميل المصتل ة، واللي  

من الدراسات إلى تاثير ولرد أدير في العديد  ي تشجو على ح وق عملية االنجراف،  يعاس الطبيعة المموجة لمنطرة الدراسة، والت
الميل لشال   المائيدرجة  لالتالي تزداد قدرته على   ،كبير على ددة االنجراف  حيص أن  يادته تزيد من سرعة الجريان السطحي 

دورًا في التصفير من حدة وخطورة انجراف التربة من   الر ي  كما لعب ال طاا،  (Dragut and Eisank,2012)التربة  جرف  
وهلا  معدق الجريان السطحي فوق التربة،    وبالتالي يص ى من  ،  خاق التصفير من حدة الت ادم بين قطرات المطر وسط  التربة

 .(Estquea and Murayama,2011)ما أدير إليه في دراسات سالرة 
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 االستنتاجات والتوصيات:  
 : تم التوصل إلى الدراسة من خاق الدراسة التي أجريه لتحديد التو يو المااني لمنا ل خطورة االنجراف المائي في منطرة 

من المنطرة المدروسة معرض لصطر انجراف منص  ، بينما تميزت الجزاا الشمالية والشمالية ال ربية من منطرة    42%أك ر من   ✓
عمل أيضًا على إظهار الدور اإليجابي لعامل ال طاا ، ود له مساحة منص ضة نسبيًا، كما  فالدراسة بدرجة خطورة دديدة لانجرا

 الر ي في خ   قيمة االنجراف الشديد للصطر ال علي مرارنة مو قيمة الصطر المحتمل النجراف التربة. 
فع   ✓ لاالعتماد على نموذج كورين  ريرة  الج را ية  المعلومات  ترانات ن م  االنجراف خاق  من  الة لو استصدام  و خار ة خطر 

وبال كبيرة،  لمساحة  إق ير  في  فعاليتها  أثبته  حيص  قليلة  ال علي  ة  الصطر  على  النموذج  في  مستصدم  مؤدر  كل  تاثير  ظهار 
الج را ية المعلومات  ون م  لعد  عن  االستشعار  ترانات  استصدام  وأهمية  على    ،  لانجراف،  وتطبيرها  كورين  نموذج  مو  ودمجها 

 أخرى من الساحل السوري.منا ل 
 : المراجع
ل2017)منى  بركات،   سد  حوض  لتر   المائي  االنجراف  لصطر  المااني  لالتو يو  التنبؤ  كورين.(.  نموذج  لاستصدام    مجلة   حمرة 

 . 47-23(:2) 39تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم البيولوجية.  جامعة
الشمالي   ر خطر انجراف تر  حوض نهر الكبير(. تطبيل نموذج كورين في تردي2015)بركات كويس، أيمن وايلين مح وض ومنى 

 . 121-132(:8العربية للبيئات الجافة، ) في محاف ة الاذقية )سورية( لاستصدام ن م المعلومات الج را ية. المجلة  
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Abstract: 

The soil water erosion risk is one of the most important problems and 

challenges facing the agricultural process in the Syrian coast today. The aim 

of this study was to determine the spatial distribution of dangerous areas of 

water erosion in the basin of the Mrqyieh River using CORINE model. To 

achieve this objective, the first phase of the study was to evaluate the soil 

erosion viability based on soil characteristics (soil texture, soil depth and 

percentage of stones); these properties were classified according to their 

influence degree on soil erosion. The potential risk erosion map was based 

on crossing all information obtained from soil erodibility, erosivity index 

and the degree of slope at study area by using GIS technologies. The land 

cover map of the study was produced and classified to two classes 

depending on soil protection degree. Then, an actual risk map of soil erosion 

was prepared after crossing land cover and potential risk erosion classes of 

study sites. This study showed that 14.8% of the studied area facing high 

risk of soil erosion, while the soil risk was moderate in 40.4% and low in 

44.8% of the study area. The highly risked erosion area was located in the 

center, northern and northwest parts of the study area. Moreover, the study 

confirmed that the land cover is the most influential factor on soil water 

erosion. The results showed that the Corine model for soil water erosion 

mapping is a highly effective and cost-effective approach. 

Keyword: Risk Water Erosion, Geographic information System, Mrqyieh 

River, Corine Methodology. 
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