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 (تابع)عامة مقدمة  -1

   المنهج تعريف .1.1•

 موضوع لعرض تتبع التي الطريقة هو المنهج" ( 1986) واإلتباع اإلبداع بين المنهجية' مقاله في العروي هللا عبد حسب•
   ."المواضيع من

 .معرفي حقل أي في حقائق مجموعة أو للحقيقة للوصول الوسيلة هو عامة المنهج (1985) .إدريسي علي حسب•

 (2004 حمزة، أيت ودمحم كرزازي موسى) "المشاكل لحل المنظم العلمي للتفكير تطبيق هو العلمي المنهج"•

  جهد بأقل العلمية الحقيقة إلجالء أو البحث في نتيجة إلى الوصول قصد والمختارة الموضوعة والعمليات التدابير مجموع"•
(Brunet, 1992).   

  :بها خاصة وأدوات مناهج أبحاثها في تتبع األخرى العلوم كباقي والجغرافيا•

 لتطبيق والعملية الممكنة الطرق أو الصيغ إحدى هي األولى : والمنهج األداة بين الفصل يصعب المناهج؟ أم األدوات•
 .المخبري العمل ، الميداني العمل ، الجوية الصور الخرائطية، : ما منهج

•  

 المنهجية تعريف .2.1•

 والتقنيات أبعادها إظهار مع البحث  بداية في إليها يشار) البحث في وواضحة معقلنة بطريقة المتبعة المناهج مجموع•
  المبادئ مجموع» أو «الحقيقة لإلظهار او للوصول عقالنية مقاربة» أيضا هي و .(Brunet, 1992) (المستعملة
 .«هدف إلى للوصول الوسيلة تشكل والتي منطقية بطريقة المنظمة والمراحل والعمليات والقواعد

•  



 المناهج تعدد  .3.1

 .خاصة اإلنسانية العلوم وفي عامة العلوم في المناهج تتنوع

 أدوات باستخدام وذلك الوضعية، بعد وما الوضعية المعرفة نظرية على يرتكز : الكمي المنهج•

 تطبيقية مفاهيم خالل من الظواهر واستشراف وشرح لوصف واإلحصائية، الرياضية التحليل

 .للقياس القابلة للمتغيرات

 

 .النوعية الدراسات في المتبعة المقاربات او المناهج من مجموعة يشمل  : النوعي او الكيفي المنهج•

 بل الكمي الجانب على يرتكز ال فهو .واالجتماعية اإلنسانية العلوم في الخصوص وجه على  تتبع و

 المحتوى، دراسة المقابلة، :مثال التقنيات من بمجموعة اإلستعانة يتم الغرض لهذا .التحليل على يركز

 المحتوى، تحليل ،(groupes focus) "التركيز مجموعات" التشاركية، المالحظة المستديرة، الموائد

  .المرجعي البحث

 

 األساسية عناصره ، المكونة عناصره اكتشاف قصد الموضوع تفكيك على يرتكز : التحليلي المنهج•

 .شاملة عامة خطاطة وضع و  بينها فيما القائمة العالقات فهم أجل من ،

 ، المركب نحو البسيط من ننطلق أخر بصيغة.تركيبها أجل من العناصر بجمع يبدأ : التركيبي المنهج•

 .الموضوع على "عامة نظرة" إعطاء بهدف

•   
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 . الخالصات إلى للوصول الجزئيات من ينطلق علمي منهج :(inductif)  اإلستنباطي المنهج•

 : النموذجي المثال .«العالم نحو الخاص من» آخر بتعبير أو .تداوال األكثر المنهج وهو

 اإلستنباطي اإلشتقاق عبر التعميم + والترتيب التحليل + المالحظة : مراحل 4 من يتشكل

   .التحقيق +

 

 من» أو الفرضيات نحو التعميم أو النظريات من ينطلق منهج :(déductif)  اإلستقرائي المنهج•

   .الفرضيات وتحليل تجريب على أساسا يعتمد  و .«الخاص نحو العام
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 التعريف واألهداف: البحث العلمي. 4.1•

 عن والتنقيب بينها، تربط التي الصالت ومعرفة الظواهر، وكشف للحقيقة، للوصول وسيلة البحث" : التعريف .•

 وذاك العميق، النقد طريق عن وتطويرها وتنميتها كشفها بقصد المعرفة، مجاالت كل في البعض، بعضها عالقات

 والشمول بالدقة يتصف أن العلمي للبحث والبد ."تحكمها التي العامة القواعد مبرزا منظما مكتمال عرضا لعرضها

 ( 1985 .إدريسي علي .د") .والنظام

   متعددة األهداف •

 .ما موضوع معالجة في جديد منهج اكتشاف-

 .المتطورة العلمية المناهج على معتمدا جديد بتحقيق قديم موضوع إحياء-

 .ما موضوع معالجة في جديد منهج اكتشاف-

 .متخصصة لدراسات عام إطار بعث إلى تؤدي أعمال في نظريا، المشاركة-

 .اإلنسانية المعرفة إلى تضاف دقيقة علمية قوانين وإبراز المستمر، تطورها في ما ظاهرة دراسة-

   .مقترحة أو موجودة ودراسات لكتابات وتحليلية نقدية دراسة-

 منها، واإلفادة استعمالها يسهل المدققة التعريفات من شاملة مجموعة تقديم إلى البحث يهدف عامة وبصفة-

 .منها يستفيدون الذين طرف من األقل على أو األغلبية طرف من ومقبولة

 يراد التي الفرعية العناصر تحديد الضروري من بل للبحث، العام الهدف تحديد على االقتصار يكفي ال-

 الباحث ذهن في تدور األسئلة من مجموعة صورة تأخذ ما كثيرا والتي العام البحث إطار في استجالؤها

  .عنها المعلومات من أمكنه ما استكشاف في يرغب البحث موضوع حول

 الترابط على الحفاظ مع تفصيلية بصورة الهدف تحديد عليه يجب بل العموميات يتجنب أن الباحث على-

 .والمعلومات البيانات وجمع اختيار في يساعده مما منها كل وأهمية المختلفة، البحث نقط بين الموجود

 

 (تابع)عامة مقدمة  -1



 أداء في المجتهد الشخص كذلك هو .وخبرته وفنياته بمعلوماته، مستعين مثابر، شخص الباحث :الباحث  .5.1•

  .وإخالص ومهارة ومثابرة بدوق عمله

 على القدرة بالمسؤولية، الشعور العلمية، باألمانة التحلي والتنظيم، النظام ، المالحظة دقة : الباحث صفات ومن•

 .والهوى الحقد عن البعد الفاحصة، االستقاللية النظرة  العميق، التفكير

 .االستقاللية والنزعة العلمية، الحقائق فهم المتجمعة، المادة وتفسير البحث على القدرة :مؤهالته من•

 المقدرة إلى يحتاج كما يقرأ، ما كل في الحقيقة وتحري بموضوعه يتصل ما بكل اإلحاطة إلى الباحث يحتاج كما•

 .واضحة جيدة بلغة ومترابطا منظما منطقيا عرضه يكون وأن .والستنتاج والنقد، التحليل على

 :الباحث بها يتحلى أن يجب التي واألخالقية العلمية الصفات من•

 .قيمتها لها بحجج يعززها أن دون الشخصية آراءه الباحث يبدي أال-

 .المناقشة وال الجدل تقبل ال راهنة، حقيقة متخصص، عالم عن صادرا كان وإن رأي، أي الباحث يعتبر أال-

 .جماعة أو لجنة أو األغلبية عن صادر ألنه رأيا مطلقة حقيقة الباحث يعتبر أال-

  .المناقشة تقبل ال حقيقة المشابهة أو القياس الباحث يعتبر أال-

 .راهنة حقيقة النتائج بعض عن السكوت يعتبر أال-

 .ومذهبه ورأيه تتفق ال نظرية أو حجة أو دليل أي الباحث يحذف أال-

 الدقيقة غير أو الواضحة، غير التواريخ أو االقتباسات أو الروايات على الباحث يعتمد أال-

  Ward Reeder).، 1925).المدلوالت بعض شرح في الباحث يخطئ أال-
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 المشرف األستاذ .6.1

 او المؤطر األستاذ يختار الذي هو والطالب .واإلشراف التوجيه بدور عادة المشرف األستاذ يقوم•

  .المستوى كان كيفما العلمي البحث سير على المشرف

 .مختصة جامعية هيئة قبل من األستاذ يعين وقد•

   .المقترح بالبحث للقيام مؤهل غير أو مؤهل الطالب كان إن يقرر الذي هو واألستاذ •

 من نوع يطبعها عالقة والطالب المشرف بين العالقة تكون أن يستحسن البحث مصلحة أجل ومن•

 من المتوخى الهدف إلى الوصول غاية غير غاية كل من المجردة والصراحة النفسي االطمئنان

 .البحث

 والتسلط السخرية دون البناء النزيه والنقد الرحب والصدر بالصبر يتحلى أن الباحث األستاذ على•

  .الفكري
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 مستويات البحث   -2

 :ثالثة البحث مستويات

  

 الوصف .1.2

ويمكن أن يكون . في بعض الحاالت وضع العالئق فيما بينهايتوخى و. وهو تحديد طبيعة ومميزات الظاهرة

وقد يكون كذلك المرحلة أو الخطوة األولى في البحث و في هذه الحالة يمكن عرض . الوصف موضوع دراسة

وهذا المستوى في البحث يجب أن يرتكز على منهج دقيق وأن تنتج عنه  . نتائج المالحظة او التحقيق الميدانيين

 .فرضيات

   

 الترتيب أو التصنيف .2.2

 وهيكلة تنظيم يتم بهذا و  .وتقاربات بمقارنات القيام قصد المعطيات وترتيب وجمع بتصنيف األمر ويتعلق

 .فهمها أجل من تبويبها أو وتجميعها والعناصر الظواهر

  

 التفسير أو الفهم. 3.2

ولماذا هي على ما هي  ؟كيف نشأت الظاهرة : أي إبالغ القارئ. ؟"لماذا"التفسير هو اإلجابة على السؤال 

 .عليه؟ والتفسير هو إجالء العالقات بين الظواهر وتحديد الظروف أو الشروط التي تقف وراء نشأة الحوادث

 

 



  

 :اختيارات 3وهناك . نماذج وأهداف البحث هي التي تحدد نمط البحث
  

 الكمية المقاربة .1.3

 االستشراف و والمعاينة التفسير و الوصف هو المقاربة هذه من والغرض  .الكمية المعطيات جمع المقاربة هذه تهدف

 .موضوعية بطريقة الظواهر و األحداث مالحظة على باالعتماد

 من .المعطيات انتاج و جمع عملية في بالنجاعة لها المشهود الكمي البحث وتقنيات أدوات على النمط هذا ويرتكز

 التحاليل و االشكال و الجداول وضع الوصفية بالتحاليل القيام من تمكن التي كمية معطيات إنتاج المقاربة هذه أهداف

    (.الخ التشارك و التوافق عالقات تحليل  ،العناصر او المتغيرات بين ما العالقات عن البحث) اإلحصائية

  

  

 الكيفية أو النوعية المقاربة .2.3

 أو الظاهرة فهم هو المقاربة هذه من الغرض .معينة ظاهرة متضمنة جلية قائمة وضعية من المقاربة هذه تنطلق

 على باإلعتماد للظاهرة معين معنى إعطاء يطمح الباحث أن بمعنى .فيه التحكم أو إثباته أو إظهاره في الخوض دون الحدث

 .هي كما الظاهرة سياق تحديد و  تأويل و وصف و مالحظة

 النصف المقابلة المالحظة، الحاالت، دراسة) األحداث دراسة في الكيفي البحث وتقنيات بأدوات المقاربة هذه وتستعين

 .رقمية معطيات وليس (الوثائق دراسة) المحتوى معطيات الكيفي النمط ينتج .(إلخ مهيكلة الغير أو
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   التركيبية المقاربة 3.3

 و النمطين إجابيات من اإلستفادة حسناتها من و .السابقين للنمطين المزدوج باإلستعمال األمر ويتعلق

 .الظاهرة جوانب كل من التمكن

 :متكاملتين بل متناقضتين المقاربتين ليست

 فهي .الخ المقابلة و المالحظة على باإلعتماد المعطيات من هائل كم حصاد من النوعية المقاربة تمكن

 :أكثر تصلح

 ؛ والمراجع المعطيات قلة من تشكوا التي للمواضيع  -

   ؛للبحث التحضيرية المرحلة وفي -

 .(العام نحو الخاص من) اإلستنباطي السياق في تدخل فهي وبالتالي للتنظير وكذلك -

 الوقت من كثرا يتطلب إذ ضعفها ذاته حد في هو الذي و المقابالت عمق هو المقاربة هذه ضعف نقط

 .المقابلين من قليل عدد إال يهم لن بالتالي و

 التجريبي شقها و .الفرضيات وضع من تمكن التي نظرية دعامة على ترتكز فهي الكمية المقاربة أما

 من تمكن االخيرة هذه و .اإلستمارة في والمتمثلة خاصة أداة بواسطة الميداني التحقيق على يرتكز

  .المطروحة األسئلة حبيسة المعطيات تبقي ولكن .الناس من أكثر عدد استجواب
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 (  Les études exploratoires et explicatives) الدراسات التنقيبية والتفسيرية .   1.4

 

 جمع يتم لغرض لهذا .إلجالئه المدروس الحدث او الوضعية أو الظاهرة  وتعريف بوصف األمر يتعلق

 بواسطة بالعينة المعلقة المعطيات تقديم ويتم .االستمارة أو المقابلة و المالحظة على بافعتماد المعطيات

 الباحث ويستعين .بيانات أو قيم أو المصطلحات

   المرجعي؛ أو الببليوغرافي بالبحث -

 (brainstorming)  األفكار عن والتنقيب العينة داخل المواقف و األفعال ردود معرفة من تمكن التي بالمقابلة-

 ؛

      .الحاالت بدراسة-

 الدراساتأنواع .  4



 

 (Les études descriptives et corrélationnelles)الدراسات الوصفية والعالئقية .  2.4

بصيغة أخرى تهدف . الهدف من هذا النوع من الدراسات اظهار كيف تتفاعل المتغيرات أو المفاهيم وكيف يمكن دمجها أو إشراكها

 .الدراسة إجالء العالقات بين العناصر أو المتغيرات

 :وضعية الراهنة بواسطة عدة تقنياتاليعكس هذا المنهج 

 ( أخذ صور متتالية مع فارق زمني منتظم. )الذي يمكن من إظهار وقع التدخالت في فترة معينة التحليل الطولي او األفقي-

ويمكن اإلستعانة . ويتطلب األمر دراسة العناصر او المتغيرات في عالقة بعضها البعضالتحقيق العادي بواسطة اإلستمارة -

 .بالتحليل اإلحصائي لمعرفة هل هناك عالقة محتملة ما بين المكونات

 :ويكتسي التنقيب طابعان

لهذا الغرض على الباحث أن . المقابالت التنقيبية أو اإلستكشافية وهي ال تتطلب اإلستمارة ولكن من الضروري أن تكون منظمة-

 يحدد

 (متخصصون)محاوريه الذين سيفيدون 

 (.السياسيون، النقابيون، السلطات المحلية، ذوي النفود، إلخ: اصحاب الرأي أو المشورة )الفاعلين في مجال الدراسة 

 الزيارة الميدانية لتوطين العناصر و الظواهر و مقابلة الساكنة المستهدفة -

تخضع المعطيات المستقاة من الدراسة اإلستكشافية للمعالجة لكي يتم ربطها ومقارنتها بنتائج الدراسة المرجعية حتى يمكن 

 .استغاللها في بلورة اإلشكالية
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 (Les études corrélationnelles-explicatives) والتفسيرية العالئقية الدراسات .3.4

 العناصر كانت إن تبيان و العناصر بين عالقات وجود عدم او وجود معرفة الباحث يتوخى المقاربة هذه باتباع

 هناك كانت إذا يتولد او سيحدث ماذا تحديد هو الحالة هذه في المركزي او الجوهري السؤال و .بينها فيما تتفاعل

  .قائمة عالقة

 إذا ما حالة في .العالقة نتيجة أو وقع و العالقة واتجاه المرتبطة والعناصر العالقة طبيعة من يتحقق فالباحث هنا من

 بالتشارك عنه فيعبر العكس كان إذا أما اإلجابي بالتشارك عنه فيعبر اإلتجاه نفس في ترنوا العناصر كل كانت

   .السلبي

  

 Les études expérimentales, explicatives et)الدراسات التجريبية والتفسيرية و التنبؤية  . 4.4

prédictives) 

من أجل هذا . وتطمح الدراسة التنبؤ بالعالقة السببية و التفسير ثم التحكم. ويتعلق األمر التحقق من الفرضيات السببية

 .  يقوم الباحث بتغيير احدى المتغيرات لمعرفة أثرها عن األخرى
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 مراحل إنجاز البحث. 5

 العناصر المرحلة

مرحلة التصور او بناء 

 موضوع البحث

اختيار و وضع اشكالية البحث 

تقديم التساؤالت واألهداف و الفرضيات و تحديد المتغيرات 

 البحث المرجعي والمعاينة الميدانية 

 (اإلطار النظري الذي ستنجز فيه الدراسة)وضع اإلطار المرجعي 

المرحلة المنهجية او 

 التنقيب وإنتاج المعطيات

اختيار المناهج وأدوات انتاج المعطيات 

تحديد العينة 

توضيح كيفية جمع وانتاج المعطيات 

 تقديم و توضيح كيفية تحليل المعطيات 

 جمع المعطيات 

التحليل : مرحلة المعالجة

تقديم وتأويل ومناقشة 

 النتائج 

 ترتيب و تصنيف و مقارنة و قياس حدة العالقة )تحليل وتقديم المعطيات

 (القائمة بين المتغيرات

 ( التحقق من مصداقية النتائج و من الفرضيات)تأويل ومناقشة المعطيات 



 مصادر المعطيات. 6 

 :مصادر المعطيات في البحث الجغرافي متعددة ويمكن تحديدها في  

 بالموضوعالصلة األدبيات او المراجع ذات •

 قاعدة البيانات•

 الميدان•

 و المختبر•



البحث المرجعي . 1.6  

 منهجية وفق البحث ويتم المرجعي البحث مرحلة إلى الباحث ينتقل الموضوع تحديد بعد

 . Pelote et râteauالمجرفة او الكبة : طريقتين وهناك محددة

 يحيل مرجع من التدريجي البحت الو الخيط رأس عن البحث في األولى تكمن 

 آلخر؛ مرجع على

قبل المراجع من هائل كم جمع في تكمن عشوائية ما حد الى طرقة فهي الثانية أما 

 .الفرز عملية

 

متعددة المرجعية المصادر :  

 .المواضيع فهرسة و األسماء بطاقات فهرسة بتفحص المكتبة•

 المحلية، الجماعات عمومية، الشبه العمومية، اإلدارات) والخاصة العمومية المؤسسات•

 ؛(.الخ الوكاالت،

 الدراسات؛ مكاتب•

 األنترنت؛•

 .االختصاص ذوي األشخاص•



الفحص األولي و طريقة تدوين المراجع. 2.6  

األولي الفحص 

 ؛ بالموضوع اتصالها من للتأكد الكتب محتويات أو فهارس تفحص-

 الخواتم أو والخالصات المقدمات قراءة-

 المصطلحات و المعاجم قوائم-

 الموضوع؛ على العناوين من المزيد لجمع المراجع الئحة قراءة-

  

 . منهجية تدوين المراجع 

  المؤسسات و الوثيقة طبيعة حسب طرق عدة هناك .التدوين في عليه المتعارف وفق المراجع تصنف-

 .(اإلليكترونية المواقع في البحث التفاصيل من لمزيد) العلمية

 : التالية العناصر ذكر يجب  الطريقة كانت كيفما و -

 المؤلف-

 سنة النشر -

 عنوان الكتاب-

 معلومات عن  الناشر-

 عدد أجزاء الكتاب-

 عدد الصفحات -

 .وضع تقرير وفي يلخص جميع الدراسات السابقة وما توصلت إليه من نتائج



المراجعلقائمة نماذج   



 الميدانيالعمل . 2.6

 : منه يرجى .للمعطيات  أساسي مصدر

 العناصر توطين•

 العناصر وصف•

 المجالي اإلمتداد•

 القياس•

 المشهد مكونات بين العالقة•

 

 



وصف المقطع. 1.2.6  

 :األهداف

المالحظة، الوصف، تمثيل و تأويل التضاريس الستكشاف آليات التعرية و نشأة 

 .األشكال خالل الزمن الرابع

تحديد مميزات التكوينات السطحية لمجال جغرافي معين قصد إظهار المواصفات و 

 .الموارد و األخطار المصاحبة

 

 :الوصف

الجليدية، )للتكوينات السطحية  الرسابيةمشاهدة وتقديم األشكال  و الرواشم -

 ؛(النهرية، الريحية ، الجاذبية

دراسة آليات اإلزالة و النقل و الترسيب المحددة لتطور المشهد في مختلف -

 ؛البيومناخيةو ( التطبق، البنائية ، الصخارة)السياقات البنيوية 

 تحليل العالقات الهندسية و الزمانية القائمة بين التكوينات السطحية؛-

إعادة تمثيل تطور ونشأة األشكال من خالل وضع المقاطع التي تعكس -

على  باإلعتمادكيفية االنتظام العمودي واألفقي  التكوينات السطحية 

 . الخرائط الجيولوجية و الصور الجوية و الفضائية و المعطيات الميدانية



.ويعكس اإلنتظام األفقي و العمودي. نمودج لمقطع في التكوينات السطحية الشاطئية  

وصف المقطع. 1.2.6  



 الظاهر اإلجمالي السمك : العمودي األصفر الخط

 السطحية؛ للتكوينة

 بين الفاصلة الحدود :  أفقية الشبه المتقطعة الخطوط

 .الرسوبية المستويات

 السطحية التكوينات في وصفي  لمقطع رسم

 .فاس مدينة بأحواز سبو لنهر

(تابع)وصف المقطع . 1.2.6  



والغرض . من العمليات التي تجرى في الميدان:  الدمالكقياسات ابعاد 

منها هو احتساب بعض المؤشرات التي بعد تأويلها يتم معرفة أصولها و 

العامة  الباليومناخيةوسيلة النقل و الترسب واتجاه الجريان و الخصائص 

 .للوسط

 األبعاد المقاسة على الدملوك

الدملوك طول  L 

 L عرض الدملوك

 E سمك الدملوك

والطرف  القصىالمسافة الفاصلة بين نقطة السمك 
 القصى

AC 

 r1,r2,r3 شعاع الزوايا

وصف المقطع. 1.2.6  



 طرق االحتساب والتمثيل:   اإلستدالليات

 :و هي (راجع و ترجم الوثيقة المصاحبة) للدمالك المورفومتريةمؤشرات أساسية فيما يتعلق بالدراسة  3هناك 

 استداللي التآكل -استداللي التنافر -استداللي التفلطح -

وصف المقطع. 1.2.6  



المخبري العمل . 3.6  

.  لكونه مصدرا من مصادر المعطيات, يعتبر العمل المخبري مرحلة مهمة في البحث

فهو مكمل للعمل الميداني كونه يرمي الى التحليل الدقيقة للعناصر باإلعتماد على 

 .التحليل الرسابي و الكميائي و الفزيائي للتكوينات السطحية

للتكوينة السطحية ( النسيج)يهدف إلى تحديد الخاصيات الحبيبية : التحليل الحبيبي

  :باتباع تقنية الغربلة والترساب قصد إظهار 

 نسبة الرمال•

 نسبة الطمي•

 و نسبة الدقة أو الصلصال•

 :منها على سبيل المثال ال الحصر .  الخاصيات الفزيائية و الكميائية

 نسبة  الرطوبة •

 نسبة المادة العضوي•

 نسبة المسامية•

 نسبة الجير او الكربوناتات•

 نسبة الحديد•

 تحديد أنواع المعادن الصلصالية •

 أنواع المعادن الثقيلة•

 التأريخ المطلق•



غير متآكلة)رمال خشنة  رمال مهدبة  رمال شبه مكورة 

 تحليل الرمال

الرمال للتحليل المجهري قصد التحديد النسبي لمصدرها و وسيلة تخضع 

 (  الماء، الجليد ، الريح)نقلها 

التكوينات المقياس الحبيبي للعناصر المعدنية في 

 .السطحية

 (ترجم المصطلحات)نمادج لتمثيل نتائج التحليل الحبيبي لبعض الرمال 

( تابع)العمل المخبري . 3.6  



 بعض معدات مختبر التحليل الرسوبي 

 آلة قياس الجير

Calcimètre آلة الفصل الحبيبي 

Pipette de Robinson المجهر 

Binoculaire 

 المهراز

Mortier 

 الميزان

Balance 

 الغرابيلجهاز الغربلة مع نصب   

 فرن التجفيف 

Etuve 

( تابع)العمل المخبري . 3.6  



المقياس الحبيبي  و طريقة الفصل بين الرمال و : على اليمين 

 .الطمي و الدقة عن طريق الترسيب

طريقة استخالص المعادن الثقيلة التي تمكن من : على اليسار 

 .تحديد المنطقة التي أتت منها الرواسب

 

 طريقة استخالص المعادن الثقيلة

( تابع)العمل المخبري . 3.6  



دراسة التربةتقنيات . 4.6  

 مكون لكونها الباحثين باهتمام تحضى و .السطحية التكوينات مجموعة إلى التربة تنتمي

 دراسة ترتكز .الفالحية لألنشطة و النباتي للغطاء األساسية الدعامة هي إذ للوسط اساسي

   : وهي عمليات عدة على التربة

 

 الميدانيتين؛ المالحظة و الدراسة •

السمك، اللون، )وصف قطاع التربة لتحديد المسكات وخصوصياتها الظاهرة •

 ؛(إلخ

 ،(بنفس طريقة تحليل التكوينات السطحية) الكميائيالتحليل الرسابي و •

 .إلظهار التوزيع المجالي  المقاربة الخرائطية•

 



 قطاع التربة
تبين الصورتان كيفية قياس و 

 تمثيل قطاع التربة

 مبيان مثلث تحديد نسيج التربة 

(تابع)التربة دراسة تقنيات . 4.6  



( مقدمة الريف الشرقي، المغرب )خريطة التربة لحوض الثانوي لواد ثالثة   

(تابع)التربة دراسة تقنيات . 4.6  



لتكميم انجراف التربة  المشاراتتقنية   

(تابع)التربة دراسة تقنيات . 4.6  



مقاربة تقنية مقارنة: انجراف التربة في وسطين متباينين    

 وسط غابوي 

 وسط عاري  

(تابع)التربة دراسة تقنيات . 4.6  



النمدجة كأداة لدراسة التعرية. 5.6  

LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE DE L’EROSION HYDRIQUE DANS LE BASSIN 

VERSANT DE L’OUED BOUMLAL )RIF CENTRAL-MAROC( A L’AIDE DU 

MODELE "EPM" 

EL-BOUHALI Abdelaziz, AMYAY M’hamed et EL OUAZANI ECHA-CHAHDI Khadija 

Laboratoire d’Analyses Géo-Environnementales et d'Aménagement-Développement Durable. Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines Saïs-Fès. USMBA. E-mail : abdelaziz.elbouhali@usmba.ac.ma 

(Erosion Potential Method 



(تابع)التعرية كأداة لدراسة النمدجة . 5.6     



التعرية الريحيةرصد . 6.6    

 محطة لرصد التعرية الريحية بالجنوب التونسي

 اداة لتكميم التعرية الريحية 

ونظرا لما تشكله من خطر على المنشآت البشرية . تعتبر الرياح من أهم وسائل نقل الرمال والغبار

و لفهم ورصد حركية الرمال وضعت لهذا الغرض عدة تقنيات , فقد حظيت باهتمام الباحثين والتقنيين

 ( انظر الصور المرافقة)



 محطة األرصاد الجوية

 المناخية العناصر لقياس معدات عدة تظم

 الرطوبة، الرياح، الحرارة، الجوي، الضغط)

 .(إلخ التشميس،

 الدراسات في أساسية المناخية المعطيات تعتبر

 .الجغرافية

 مصدر المعطيات المناخية و طرق التمثيل. 7.6 



 .مراكشلمحطة مطري -حرري مبيان 

مطري لجهة إيبي -حرري مبيان

 .الديموقراطية كونكوبجمهورية 

 (تابع)مصدر المعطيات المناخية و طرق التمثيل . 7.6 

وردة الرياح لمدينة تولوز 

 (.فرنسا)

.الحرارة الدنيا والقصوى لمدينة فاس مبيان  



 آلي أو يدوي هو ما منها تقنيات عدة تستعمل

 .بعد عن بالتحكم إلكتروني أو

 ونظام صبيب معرفة هو القياس من والهدف

 .المياه جودة وكذلك المائية المجاري جريان

 أدوات وتقنيات القياس الهيدرولوجي. 8.6



 أدوات وتقنيات القياس الهيدرولوجي. 8.6



 طرق تمثيل معطيات القياس الهيدرولوجي 

 أدوات وتقنيات القياس الهيدرولوجي. 8.6



الجرد النباتيتقنيات . 9.6    



 تقنيات الجرد النباتي 

الجرد النباتيتقنيات . 9.6    



 جدول الجرد السنوي لبعض التشكيالت النباتية 

الجرد النباتيتقنيات . 9.6    



المواقع النباتية  مبيان  

 (ترجم مفتاح الشكل)

(تابع)النباتي الجرد تقنيات . 9.6    



 (  1939حسب أمبرجي ، )الخريطة النباتية للمغرب الشمالي 

(تابع)النباتي الجرد تقنيات . 9.6    


