
العامة جغرافية المغرب 

تقديم عام
الوضعية الجغرافية العامة للمغرب -

2ألف كلم850710: مساحة المغرب

شرقا الجزائر ( كلم512)، شماال البحر األبيض المتوسط (كلم2934)غربا المحيط األطلسي : حدود المغرب

.المحتلتينومليليةسبتةمدينتي ( + كلم650)، جنوبا موريتانيا (كلم1350: حدود برية)

جغرافية كبرىوحدات التمييز بين ثالث 

:  السالسل الجبلية-1

لس طثم األ،ةفي الشمال نجد سلسلة جبال الريف األقل ارتفاعا والتي يفصلها عن جبال األطلس المتوسط ممر تاز

.  م4165)يمتد من الشمال الشرقي في اتجاه الجنوب الغربي، وفي الجنوب نجد األطلس الكبير توسط الذيالم

.  واالذي يمتد إلى المحيط األطلسي والذي يلتقي باألطلس الصغير بواسطة كثلة جبل سير( بقالوبت

...اللكوس، الحوز، دكالة، الشاوية، دكالةسوس، : والسهول الداخليةاألطلنتيةالسهول -2

الهضبة الوسطى والهضاب العليا بالشرق : الهضاب-3

يدت وأم الربيع وملوية، شسبووتخترق المغرب مجموعة من األودية معظمها يصب في المحيط األطلسي، أهمها 

...والوحدة والمسيرةالويدانعليها مئات السدود أهمها سد بين 

والحلفاءَكاناألروواألرز،،والبلوط الفليني،الذي يتكون أساسا من البلوط األخضرالطبيعيوأما الغطاء الغابي* 

،ثاثاالجتتزايد عملياتفي تفسيرها من التراب الوطني ويجد ضعف هذه النسبة % 8فال يمتد إال على حوالي 

15وح بين التشجير األمثل الذي يمكن من الحفاظ على التوازن البيئي يجب أن يترامعدل. والتعرية،والحرائق

% 20و

يسكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سا

الرابعالفصل شعبة الجغرافية، 

ضايضاألستاذ حسن 

eBoik.com

https://eboik.com/


:على مستوى السكان*

 2004مليون نسمة 30إلى حوالي 1994ن سنة 26.100.000ارتفع من حوالي المغرب عدد سكان
2014و2004بين %1,25، أي بمعدل نمو سنوي وصل إلى2014مليون نسمة سنة 34حوالي وإلى 

؛1994و1982بين % 2.4، و2004و1994بين %1.4مقابل
األرياف عرفت خالل هذه الفترة حركة نزوح : 2014و2004بين %0,01-: معدل نمو سكان األرياف

القتصادي؛ توالي سنوات الجفاف، والتباين في توزيع ملكية األرض، تخلف هياكل ا: قوية في اتجاه المدن

حركة الهجرة وضعف تنوعها، والتهميش على مستوى البنيات التحتية واالجتماعية، أهم العوامل في تفسير

إلى المدن؛

60,3% في األرياف؛%39,7مقابل ( ن20.432.439)المغرب أصبحوا يعيشون في المدنسكان من

من مجموع %34: سطات، وجهة الرباط سال-جهة الدار البيضاء: مجالي متباين لسكان المغربتوزيع

السكان؛
7 من سكان المدن، وهي الدار البيضاء %41,3سكان المغرب، ومن مجموع %24,9مدن تمثل ساكنتها

، (ن890.403)، وسال 928.850، ومراكش(947.952)، وطنجة (1.112.072)، وفاس (3.359.818)

؛(ن577.827)، والرباط (632.079)ومكناس 

سنة30تقل أعمارهم عن السكان من % 53,5ساكنة في معظمها شابة بحيث إن : ساكنة في معظمها شابة  .



تقسيم عام لألقاليم الجغرافية الكبرى بالمغرب•

جبال الريف* 

الريف الشرقي -

الريف الغربي-

الريف األوسط-

المغرب الشمالي الغربي* 

(لطنجةالبالد الخلفية)الطنجيالفحص -

(اللكوسحوض )الهبط-

سبوبلدان حوض * 

الغرب-

منطقة جنوب الريف -

تالل مقدمة الريف-

سايس-

السفلىزمورمنطقة -

الهضبة الوسطى* 

زعيربالد -

العليازموربالد -



األطلس المتوسط* 

األطلس المتوسط الغربي، األطلس المتوسط الشرقي، األطلس المتوسط الشمالي-

النجود العلياكرسيفبلدان ملوية الوسطى، سهول * 

سهول وهضاب وتالل المغرب األطلنطي* 

حاحا، الشياظمة، عبدة، دكالةالشاوية، : السهول األطلنطية الوسطى-

جبيالت، الكنتور، الرحامنة، الفوسفاطالهضاب والكتل الداخلية للمغرب األطلنطي، هضبة -

السراغنة، قلعة تادلة، الحوزسهل : السهول واألحواض الداخلية-

الكتل الجبلية الجنوبية* 

األطلس الكبير واألطلس الصغير وسفوحهما-

المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية* 

ماسة، الواحات_سهل سوس-

المناطق الصحراوية-



تضاريس شمال 
المغرب الطنجيالفحص 

الحــــوز

الفوسفاطهضبة 

الرحامنة
جبيالت

الغرب

الهبط

ماسة_





الجبهة

واد الو

مارتيل

المضيق

القصر الصغير

انظر مطبوع جغرافية المغرب



انظر مطبوع جغرافية المغرب



جبيالت

الفوسفاطهضبة 

،خارحيةهجرةط،م15+=فوسفاطملم،500و200الثالث،الزمن=كلس،ورديغةهضبة:2
األرايفلسكانسلبيةمنومعدالتارتفاع،الشغلفرصتنوع#الفوسفاط

يفرعويجمال،(َكرو)وروافدهرقراقابوأمههاأوديةم1600و400بنيارتفاعات،الكرانيت،1الزمن:1
،تيفلتختومىعلاملدنأهم)احلضريةالظاهرةضعفاالستعمار،ابلكامل،جمتثةأومتدهورةغاابتالسابق،

،(..اخلميسات

ة،معيشيزراعاتفالحي،نشاط،الكوارتزيتصخورقاس،مناخ:3
الرحامنةصخور=ضعيفةحضريةشبكة

:همةمرطوبةالربيع،أمواد+السهل+الدير:4
ثيفكبشرياستقرار=مهمةطبيعيةإمكانيات

هكتارألف100)+العصريالسقي+/ن120
،الشمندر1/3(=1931موسى،بينعمريبين
اخلارجإىلقويةهجرة#مدن،القطن،70%

؟؟؟؟

، مناخ م600و400ارتفاعات : 5
(=  ملم300و200)جاف شبه 

مسقيةوراعات+ مقاللةزراعات 
،(السقي العصري والتقليدي)

مراكش حوايل)السياحي االقتصاد 
(مليون ن

الداخليةاألطلنتيةالهضاب والسهول 

الرحامنةهضبة

الحوز

تادلة

الكنتور



الوسطىاألطلنتيىةالسهول والهضاب 

الولجة1

2

3

الشاوية* 
البواكرزراعة : الولجة

أراضي ترس، منخفضة،  : السفلىالشاوية

الحبوب، كثافة = ملم 400+ تساقطات  

2كلم /ن100+سكانية  أقل رطوبة، أكثر ارتفاعا الشاوية العليا 

والتي( الحبوب)الموسمية وقارية، الزراعات 

تتم في إطار تقليدي
الوطني،اإلنتاج % 15)حبوب زراعة 

grenier du Maroc) 11)الماشية ، تربية

اقتصادية دينيامية(= %24)الدواجن ، (%

..(سطاتبرشيد، )وحضريةجهوية

واد أم الربيع الحد الطبيعي 

الولجة1

2

3 + من الطماطم المغربية% 10البواكر: الولجة

.المحارالفالحة الصيد والسياحة وحقول 

انتشارا كبير لزراعة الحبوب: الوسطىدكالة

وتربية الماشية

% 38= هكتار65000= المسقيةدكالةالقطاع الثالث 

الصوجامن %85من اإلنتاج الوطني للسكر و

اء جنوب الجديدة المنطقة الصناعية للجرف األصفر عبارة عن مين

الدار البيضاء )هكتار 200على حوض مائي تصل مساحته إلى يشتمل

ألف طن100، وقادر على استقبال بواخر تصل حمولتها (هك80

الجديدة سيدي بنور 

حاحا-الشياظمة-عبدة: محور

أثير قوامها الحبوب، تبورية، فالحة لدكالةامتداد : عبدة

بضعف التساقطات 

مولة التي قبل سنين قليلة أول ميناء للسردين في العالم من حيث الح: عبدةعاصمة آسفي

لثلوثا.المعامليستقبلها، لكن نزوح سمكها إلى الجنوب تراجع الصيد وإقفال عدد مهم من 

فاطفوسالصناعي في هذا التراجع نتيجة المعامل الموجودة جنوب المدينة والتي تعالج 

ومواد كيماوية أخرىالفوسفوريإلنتاج الحامض اليوسفية

فة أراضي غير خصبة، مواردها المائية ضعيالشياظمة

الصويرةزراعة الحبوب في إطار معيشي، 

، فقير الموارد، عزلة، أركانمتضرسمجال حاحا

انظر مطبوع جغرافية المغرب



تباين في الرطوبةبتبقالم4165كلم600

االرتفاعات الثلج والصقيعملم250و200: ودادسالريش : ج شــ

ملم800و500المناطق المحيطية بين 

اد ووتاساوتواد لخضر وواد +واد العبيد إمكانيات مائية مهمة = بهالكلسخزان مائي مهم 

مناخ القساوة= نظام زراعي تقليدي ضعيف اإلنتاج// وتودغةوغريس، وزيز، تانسيفت

ركان وأشجار الزيتون، أووالوردياتالبطاطيس= وضعف تهيئة السفوح، زراعات متطورة 

جية الهجرة الخار+ وتوبقالوأوكيمدنأوريكاالنشاط سياحي ( + المعز)تربية الماشية + 

كانواألركالسروتنموعةارتفاعاته كبيرة ومناخ بارد،  وتشكيالت نباتية 

انوتإمنت، أمزميز: زراعات معيشية، تربية الماعز، األركان، مدن قليلة

الهجرة إلى الخارج منذ أواسط القرن الماضي+ 

م4071، جبل مكون الكلسياألطلس الكبير اوأزياللأطلس 

320وأزياللملم بمنطقة 600األمطار م3690وأزورقي

ة النباتات حيث سياد( إملشيل)ملم في المناطق العليا شبه الجافة 

ورعوي( مجهريةملكيات )، مجال زراعي والسهوبالشوكية

( 2كلم/ن25)سيادة القارية كثافة سكانية ضعيفة 

بجوانب األودية، انتجاع بين استقرارالزراعات

ي يستقبل الذالعياشيالمنخفضات والسفوح الجبلية جبل 

ورعاة يافلمانوآيتحديدوآيتخالل الصيف رعاة 

ر كثل جبلية كبيرة مثل جبل معسك(. ملوية العليا

بحيرات بهالذي تسوده الثلوج، كما نجد ( م3277)

وسط وخالفا لألطلس الكبير األ. وتيسليتإسليأهمها 

ادت من نجد بهذا األطلس بعض المدن كالريش التي استف

ميدلتالرابط بين ( نألف 21حوالي ) موقعها 

.  والراشدية
انظر مطبوع جغرافية المغرب





الشمالي،المتوسطاألطلس:المطبوعانظر
زمور،بالدسايس،الريف،جنوب



كلم250

2ألف كلم40المساحة 

رعوي2كلم/ن45الكثافة 

األطراف/ تمدن سريع

، سدود، ملم 1000+أمطار/ خزان مائي

الوردياتغراسة 

انظر مطبوع جغرافية المغرب



واحة

انظر مطبوع جغرافية المغرب


