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األخطار الطبيعية وتهيئة النطاقات الهشة بالهوامش الجنوبية للريف 
 األوسط، حالة انزالق باب الحمراء بالجاية

Risques naturels et aménagement des zones fragiles dans la 
bordure méridionale du Rif central : cas du glissement de 

Bab el Hamra dans la zone du Jaia 
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 كلٌة متعددة التخصصات، تازة، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا 
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 : الملخص
تتميززج الززلر الاألززط امَمززظ لمُاززل َالٍززُاال اللىُويززط لعززّ الشةززُد و ززلو  الٍ ل ززط َلزز   

؛ حيث لاف المللر امتماارا و األل ل ألمل وتج لىً حمُلط دألمُغاافيزط بليزاو َبفلفزط للليزط  التُازن

الضزطظ لعزّ المزُارد ال ليعيزط ازه اٍزط  َازه مل أدِ إلّ تفزلل  اتفُق المع ر الُطىي وع و ااات. 

ال ززاق َ ززلالت المززل  (اٍززط أىززاِ تجاألزز  ال عزز  لتعليززط الذلايززلت الطباييززط َاززه اللىيززلت التذتيززط 

 .)َالاٍاول  لعّ الشةُد

ٌززبي الُيززعيط الاامززشط تتُاازز  فززُق اى ُاززط ويزيززط غيززا اتُازوززط حيززث ت طززّ المززُِ 

؛ امززل ألشعززط لزز   التززُازن فززي ت ززُر الُمززظ  الضززلغ ط لعززّ المززُِ المملَاززط التززي تتميززج وللٍ ل ززط

 : ال ليعي وٍبا المللر. لبلك ت اح ل و تسلؤالت حُر

 ؛  ح و تفلل  امى لر الليزيط َلُاال تساأل  َتياتٍل ىالر السىُات المعيعط الملييط -

 َإ الليط فعلليط أمللي  التٍيزط وللمىلطك الللعيط الٍ ط وللاألط امَمظ. -

ٌبي التسلؤالت َغياٌل مىعاض لٍل وتفةيل في ٌبي ال رامط ازه ىزالر ومزلمع اعلزاو ازه 

َمزظ  َفذزم از ِ فعلليزط أمزللي  التٍيززط المعتمز و َاوعالمزلت امى لر ال ليعيط وللزلر الاألزط ام

 ملك لعّ المُارد الليزيط.

 :  الكلمات المفاتيح

 .اوجالق ولب الذماا  -الاألط امَمظ –التٍيزط  -امى لر ال ليعيط 

RESUME   

Le Rif Central méridional se caractérise par la fragilité excessive des 

milieux naturels et le déséquilibre environnemental, où la dynamique est 

fortement agressive, auxquels s’ajoute la forte pression anthropique (forte 

densité démographique), entraînant la surexploitation des ressources et 

l'augmentation des besoins en équipements et infrastructures (routes, 

électricité, eau potable, etc.). 
Cette situation se développe dans un écosystème fragile et menacé 

par le déséquilibre entre les besoins et les potentialités des milieux. Il en 

résulte des risques environnementaux, en l’occurrence d’ordre naturels, liés 
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essentiellement aux interventions d'aménagement. L'étude soulève des 

questions pertinentes relatives à : 

- l'intensité et l’ampleur des risques durant les dernières décennies ; 

- et l'inefficacité de procédés d'aménagement et d’interventions 

entreprises dans la lutte contre ces risques.  

Pour répondre à ces questions, l'étude aborde la genèse de risques 

dans un cas représentatif et propose d'examiner l'inefficacité de procédés 

d'aménagement effectués. 

Mots clés :  

Risques naturels – Aménagement – Rif Central – Glissement Bab EL 

Hamra  

   مقدمة

تنشأأا اطخرأأاط الربٌعٌأأة بأأالجنامي الجننبٌأأة للطٌأأة اطنسأأر نتٌجأأة تأأداخ  عنامأأ  متعأأددة 
ربٌعٌة ن بشطٌة. نحسب مساهمة ك  ناحد منجما نحدة تأدخلجا، تخلأة ارأاطا متباٌنأة. هأخي اطخٌأطة 

 اعما  تجٌئة معٌنة. بإنجازلسلرات المختصة التدخ  لتدبٌط اطخراط الربٌعٌة تحتم على ا
نلدطاسأأة نتحلٌأأ  عنامأأ  نشأأاة اطخرأأاط الربٌعٌأأة، نمأأدب اعالٌأأة اسأأالٌب التجٌئأأة المعتمأأدة 

بمجا  الجاٌة بحنض  8135ستطكز الدطاسة على حالة انزالق باب الحمطاء على الرطٌق اإلقلٌمٌة 
على الدطاسة المٌدانٌأة نالتتبأا الأدقٌق لترأنط اطخرأاط الربٌعٌأة نمطاحأ  تجٌئأة ناد نطغة، اعتمادا 

 النراقات المجددة، نمدب اعالٌة اطسلنب المعتمد اً المعالجة.

 تعدد عوامل نشأة خطر انزالق باب الحمراء  .1

تنشا اطخراط الربٌعٌة بالطٌة اطنسر عامة نتٌجأة تعدأد المنمنمأة الجٌنمنطالنجٌأة التأً 
 :  ر  اساسا اًتتم

 ؛ تداخ  جبجات التطاكب للرٌات بٌن الزاحفة نالمحلٌة
نشار البنائٌة الحدٌرأة اأً بعأض النراقأات التأً تعأطة تأنالً الربدأات الطسأنبٌة المتباٌنأة 

 ؛ الصالبة نالنفاخٌة
نسٌادة الطكٌزة الصأخطٌة الرفلٌأة التأً تعلنهأا الدمأم الحرٌأة ان الكلسأٌة النااأخة نالمحأدندة 

 ا.مجالٌ

ملأم  2121هخا باإلضااة إلى عنام  اخطب اهمجا كمٌة التساقرات المرطٌة التً تزٌد عن 
م شأأما  منقأأا  2033، ناالطتفاعأأات التأأً تصأأ  إلأأى )1338 ن 2793بأأٌن سأأننات (بجبأأ  ندكأأة 

م اأً اتجأاي  183االنزالق، اضال عن السفنح الشدٌدة االنحداط نتعمق المجاطي المائٌة إلى حأنالً 
 ند محرة عٌن عائشة.الجننب ع

 مظاهر األخطار الطبيعية بالهوامش الجنوبية للريف األوسط  1.1

طنسأأار الربٌعٌأأة بمجأأا  الجاٌأأة بأأالطٌة اطنسأأر تبعأأا للعنامأأ  اتتنأأنم ممأأاهط دٌنامٌأأة 
المخكنطة ندطجأة تأدخ  اإلنسأان نمأدب اعالٌأة تأدبٌطي السأتجال  المجأاالت الجشأة المأطاد تجٌئتجأا ان 

نتبعا لخلك ٌمكأن التمٌٌأز اأً الحطكأات الكتلٌأة بأٌن االنزالقأات  .ٌ  سطعة تدهنطهاالتدخ  طج  تدل
(glissements) االنجٌأأأأأأاطات ،(effondrements) التجأأأأأأدالت ،(affaissements) التأأأأأأدادات ،
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ناشأأكا  التعطٌأأة الخرٌأأة إضأأااة  (éboulements)ناالنجٌأأاالت  (coulées boueuses)النحلٌأأة 
  إلى الدٌنامٌة النجطٌة.

 : نحٌث ٌتعخط عملٌا دطاسة ك  هخي المناهط ادد تم اعتماد معاٌٌط تطاعً

 ؛ اطهمٌة العلمٌة للمنقا المدطنس 

 ؛ مدب تناط نسائ  العم  نالتتبا للمناهط المنتداة 

 ؛  اهم اشكا  الدٌنامٌة السائدة بنراق الجاٌة 

  ؛ ترنطهاحدة نتباٌن العناصط المتحكمة اً انرالق الدٌنامٌة نآلٌات 

 ؛ دطجة الخرط نالحصٌلة التشكالٌة الناتجة 

 ؛ تننم المنشآت المجددة نالبنٌات التحتٌة 

 .نمدب اعالٌة اسالٌب التجٌئة المعتمدة للحد من اراطها 

نلتحدٌق هخي اطهداة ستطكز الدطاسة علأى انأزالق بأاب الحمأطاء علأى الرطٌأق اإلقلٌمٌأة 
، حٌث تتناط الشطنر العلمٌة مأن خأال  تتبأا مطاحأ  )2الشك  (الطابرة بٌن غفساي نكالز  8135

ناسالٌب ترأنطي الجٌنمنطالأنجً. نمأن الناحٌأة التدنٌأة عأطة عأدة تأدخالت مكرفأة نمتكأططة قصأد 
 إلى اآلن.  1338التجٌئة منخ 

  8135تنرٌن انزالق باب الحمطاء على ر.ا  : 2الشك  

 

 لحمراء بنطاق الجاية تداخل عوامل نشأة وتنوع أساليب تطور انزالق باب ا 1.1

ٌنشر انزالق باب الحمطاء بالسفح الجطبً طعطاة الجاٌة التً تفص  بٌن حنضأً امأزاز 
، تتخللجأا )المٌزنطٌأة(نانالي، حٌث تسأند التكنٌنأات الرفلٌأة الكطٌراسأٌة السأمٌكة بمجأا  الننااأخ 
  مطنطات حرٌة، نتشطة الدمم الحرٌة نالكلسٌة على السفنح الشدٌدة االنحداط.

 اإلطار الجيومورفلوجي 1.1

إن تنالً التنضعات الصخطٌة المتباٌنأة الصأالبة نالتأً تتجلأى اأً الدمأم الكلسأٌة نالحرٌأة 
التً تشك  اعطاة الجاٌة، نتعلن ربدة الرفأ  المٌنسأٌنً السأمٌكة نغٌأط النااأخة التأً تتخللجأا طاناأا 
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قادت إلى تناٌط مأطنة  ، ساهمت اً خلق نضعٌة جٌنمنطالنجٌة) 1 الشك (السمك  حرٌة ضعٌفة
مالئمة لتسطب المٌاي من خال  الشأدنق نالفناصأ  التأً تمٌأز الصأخنط الصألبة، مدابأ  عأدم نفاخٌأة 

 اطساس الصخطي الرفلً المٌنسٌنً.
اً إشبام التكنٌنات الرفلٌة التحتٌة بشك  سطٌا عبأط  اإلراط الجٌنمنطالنجً نٌساهم هخا

الفناصأأ  ان الجطٌأأأان السأأأرحً للمٌأأاي مأأأن خأأأال  اطخادٌأأد نتجمٌأأأا المٌأأأاي نسأأر الكتلأأأة المنزلدأأأة 
 .)1 الشك (

غنى اطساس الصخطي لنرأاق ترأنط  )1337الفنكنط (نقد اكدت تجاطب التحلٌ  الحبٌبً 
االنأأزالق بأأالمناد الدقٌدأأة الشأأًء الأأخي ٌأأنعكس علأأى خصنصأأٌاتع الجٌنتدنٌأأة نٌجعلجأأا قابلأأة للتشأأبا 
بسجنلة خصنصا ما تناط المٌاي بالعالٌة نقنة االنحداط ننجند خدة شكلت قناة لتجمٌأا المٌأاي نسأر 

نطالنجٌأأأة ادت إلأأأى تشأأأبا التكنٌنأأأات . هأأأخي المأأأطنة الجٌنم)1ن  2الصأأأنطتٌن (الكتلأأأة المنزلدأأأة 
السأأمٌكة نغٌأأط النااأأخة بالمٌأأاي ازداد معجأأا نزنجأأا نبالتأأالً انرأأالق حطكٌأأة السأأفح الشأأمالً الجطبأأً 

 لنراق باب الحمطاء.
 1338نتحت تارٌط الرد  نالجاخبٌة شجد انزالق باب الحمطاء ترنطا مفاجئ خأال  ابطاٌأط 

؛  التدخ  البشطي الأخي عمأ  علأى خلخلأة تأنازن السأفح بعد حدنث اندرام بالسفح الجطبً على ارط
 .)1 الصنطة(عطة المسلك الرطقً تدخالت المصالح التدنٌة قصد تنسٌا الرطٌق نتجٌئتجا 

 1338بأٌن كأالز نغفسأاي سأنة  8135لدد عملأت اشأجا  تنسأٌا نبنأاء الرطٌأق اإلقلٌمٌأة 
دت إلأى نشأاة دٌنامٌأة قنٌأة للمجأاالت ، على تفاقم عدم استدطاط السأفح بجأخا النرأاق، نا)1الصنطة (

المختطقة من قب  الرطٌق الجدٌدة. نمأن هنأا ٌمجأط دنط العنصأط البشأطي اأً خلخلأة تأنازن السأفح 
ربٌعأأة البنٌأأة جٌنلنجٌأأة، سأأٌادة (سأأٌما ان الرطٌأأق تنجأأد بنراقأأات تتمٌأأز بجشاشأأة النسأأر الربٌعأأً 

 .)دنٌة، ...التكنٌنات الصخطٌة الرفلٌة، ناطة المٌاي ناالنحداطات ال
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 مدرا عند اجنة اقتالم انزالق باب الحمطاء :  1الشك  

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط

  1339: تسطب المٌاي عند عالٌة انزالق باب الحمطاء، نضعٌة  1الشك  

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط
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  1330نضعٌة : تجما المٌاي نسر الكتلة المنزلدة بباب اططبعاء،  2الصنطة 

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط

 
  1330نضعٌة ، )نسر لسان التخنٌط(: جانب من انزالق باب الحمطاء  1الصنطة 

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط
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  1338: انزالق باب الحمطاء نضعٌة  1الصنطة 

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط

  1338، نضعٌة 8135اشجا  شق الرطٌق اإلقلٌمٌة  : بداٌة 1الصنطة 

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط

 الخصوصيات الجيوتقنية 1.1

مأأدب قابلٌأأة مجأأا  بأأاب الحمأأطاء للدٌنامٌأأة  )1الشأأك  (تعكأأس التحالٌأأ  المخبطٌأأة المنجأأزة 
تسأطب (نعمندٌأا ) بنائٌأة(نالحطكٌة بحكم الالتنازن الكأامن بأٌن حجأم الضأجنرات المماطسأة اادٌأا 

، بحكم مطنة النسر الجشة نالتً تكمن اساسا اً سأٌادة التكنٌنأات الرفلٌأة )المٌاي ناعما  التنرئة
 .) 2الجدن  ( % 79الجنٌة بالجزٌئات الدقٌدة بنسبة تفنق 

، % 79ملأم نسأبة  3.1ن 3.35كما ان الرٌة الحبٌبً تشك  ضمنع الفئات المتطانحة بأٌن 
 .) 8 الشك (  %1ملم نسبة  13ن  2كنٌنات المتطانحة بٌن اً النقت الخي ال تتعدب اٌع الت
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 مدرا نسر الكتلة المتحطكة النزالق باب الحمطاء :  1الشك  

 
، 1330للتجاطب نالدطاسات،  تاننات، التحالٌ  المخبطٌة للمختبط العمنمً -: المدٌطٌة اإلقلٌمٌة للتججٌز المصدط

 بتصطة

 : التحلٌ  الحبٌبً نالخصنصٌات الجٌنتدنٌة النزالق باب الحمطاء   1الجدن 

 ، بتصطة.1330تاننات،  تحالٌ  المختبط العمنمً للتجاطب نالدطاسات،  -اإلقلٌمٌة للتججٌز: المدٌطٌة  المصدط

 Dmaxالمحٌر اطقصى : 

نلتحدٌأأد اهمٌأأة الكتلأأة المنزلدأأة سأأمحت الدطاسأأة المٌدانٌأأة منأأخ الحطكٌأأة الفجائٌأأة لالنأأزالق 
؛ تبٌن ان عمق الكتلة المتحطكة ٌفنق بشك  كبٌأط  إلى غاٌة بداٌة اعما  التجٌئة 1338خال  ابطاٌط 

 .)0 الشك (بجخا االنزالق  0م عند الردب طقم  0.8التً حددتجا اً  االختطاقٌةحدند التجاطب 

 %التحلٌ  الحبٌبً  المتجٌطة
 (Granulométrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 حدند السٌنلة نالمرارٌة %
(Limites d’Atterbeg) 

 

 رٌن ربٌعة المناد
3.35< 

 رمً
3.1< 

 طما 
<2 

 حصى
<20 

 جالمٌد
<50 

 م.ق=

(Dmax) 

 حدند السٌنلة
(WL) 

 حدند المرارٌة
(IP) 

% 62 35 1 0 0 2.5 36 14 
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 : تنزٌا الرٌة الحبٌبً النزالق باب الحمطاء 8الشك  

 

، 1330تاننات،  تحالٌ  المختبط العمنمً للتجاطب نالدطاسات،  -: المدٌطٌة اإلقلٌمٌة للتججٌز مصدط المعرٌات
 بتصطة.

 : تنرٌن ندر التجاطب االختطاقٌة الدٌنامٌة بانزالق باب الحمطاء  0الشك  

 
 ، بتصطة.1330تاننات، تحالٌ  المختبط العمنمً للتجاطب نالدطاسات،  -قلٌمٌة للتججٌز: المدٌطٌة اإل المصدط

PDL : Pénétromètre Dynamique Lourde 

نٌمجأأط مأأن خأأال  المدرأأا المنجأأز اعتمأأادا علأأى التجأأاطب االختطاقٌأأة الدٌنامٌأأة الردٌلأأة 
، إال ان ترأنطات انأزالق م 8.8؛ ان الكتلة المنزلدة تنحصط اً الجأزء السأرحً بعمأق  )9 الشك (

باب الحمطاء تشم  السفح الشمالً الجطبً الخي ٌمتأد مأن اعأطاة الجاٌأة مأطنطا بأالرطٌق اإلقلٌمٌأة 
اٌمأأا بأأٌن اجأأنة االقأأتالم  93°م، ن انحأأداطات قنٌأأة جأأدا تفأأنق  2333علأأى امتأأداد ٌدأأاطب  8135

 ٌنً.نالجبجة اطمامٌة نسمك كبٌط لألساس الصخطي المشك  من الرف  المٌنس
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 : الكتلة المتحطكة بانزالق باب الحمطاء  9الشك  

 
 ، بتصطة.1330تاننات، تحالٌ  المختبط العمنمً للتجاطب نالدطاسات،  -: المدٌطٌة اإلقلٌمٌة للتججٌز المصدط

تدبير خطر انزالق باب الحمراء وتهيئة نطاقات الحركات الكتلية  1
 بمجال الجاية 

من النقنة علأى تتبأا تجٌئأة مجأا  انأزالق  1337ن  1338سمحت الدطاسة المٌدانٌة بٌن 
بأأاب الحمأأطاء منأأخ نشأأاتع مأأطنطا بمطاحأأ  التجٌئأأة نصأأنال إلأأى النضأأعٌة الحالٌأأة ممأأا سأأمح بمناكبأأة 
جمٌا المطاح  نمكننأا مأن تدٌأٌم هأخي التأدخالت، نالتأً بأدات مباشأطة بعأد االنتجأاء مأن اشأجا  بنأاء 

بأاخطب لمعالجأة  8135، حٌث تم تجٌط لنحات اإلعالن ببنأاء الرطٌأق اإلقلٌمٌأة 1338سنة الرطٌق 
 ).8الصنطة (االنزالقات 
 8135: انرالق عملٌات معالجة حطكات عدم استدطاط اططاضً على الرطٌق اإلقلٌمٌة  8الصنطة 

 1330سنة 

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط

نقد مكنت الدطاسة من تتبا معالجة خرط االنزالق بحكأم حجأم الحطكأات الكتلٌأة ناهمٌتجأا 
من ججة، نمن ججة اخطب نشارجا نسر اكرط المجاالت هشاشة بالجنامي الجننبٌة للطٌة اطنسر. 
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عأطة  1330ناطهم من خلك انجا عطات تربٌق اسالٌب جدٌدة اً معالجة االنزالقات. نمنخ صأٌة 
نخلك قصأد تأدبٌط خرأط  1335نبداٌة  1339الحمطاء تدخالت مكرفة إلى حدند اناخط  انزالق باب

نهأً عبأاطة عأن اطشأة  )اطشات تدنٌة متنالٌة( Géosynthétiquesدنٌة االنزالق. نقد تم اعتماد ت
تمنا تصأطٌة الجزٌئأات  (Géogrille)من ربدات من الطدم المنتدى نربدات من مطبعات صجٌطة 

 : الصجٌطة، نتتكنن المنشاة اً مجمنعجا من
 )5 الشأك (كتلة من مناد الطدم تنضا اً شك  ربدات متنالٌة بعأد تعطٌضأجا لالنأدكاك  -

 ؛ دنن نضعجا داعة ناحدة
 ؛ اطشات من شبكات خات مطبعات صجٌطة تفص  ربدات مناد الطدم -
تتشك  من الخطسانة المسلحة، ان من شبكات ن (parement)ت للتزٌن آنمناد ان منش -

المطبعات الصجٌطة التً تفص  مناد الطدم عن رطٌق رٌجا نتشجٌطها كاملة ان بناسرة مناد 
 عازلة بالخطسانة المسلحة ان مناد اخطب تنضا لحماٌة المنشاة اً اطمام.
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طاء على الرطٌق : تدنٌة الفطشات المتنالٌة المدتطحة لمعالجة انزالق باب الحم 5الشك  
  8135 اإلقلٌمٌة

 
 ، بتصطة1330تاننات،  -: المدٌطٌة اإلقلٌمٌة للتججٌز المصدط

مأأا عملٌأأات نضأأا هأأخي الشأأبكات نمأأناد الأأطدم ندكجأأا، ٌأأتم بنأأاء حأأائر النقاٌأأة  نبأأالمنازاة
نالدعم حسب الننم المختاط بك  انزالق بٌن الخطسانة المسلحة ان شبكات مأن الجالمٌأد الجااأة كمأا 

 .)9ن  0الصنط (هن الشان بالنسبة النزالق باب الحمطاء 

 فطشات المتنالٌة لمعالجة انزالق باب الحمطاء : عملٌات اندكاك للطدم المشك  لتدنٌة ال 0الصنطة 

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط
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لمعالجة  : إضااة احجام كبٌطة من شبكات الدعم من الجالمٌد انق الكت  المتحطكة 9الصنطة 
 انزالق باب الحمطاء 

 

 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط

انأأزالق بأأاب الحمأأطاء بتدنٌأأة الفطشأأات إال ان التتبأأا الأأدقٌق طعمأأا  التجٌئأأة لنرأأاق ترأأنط 
المتنالٌة تبٌن ان المداطبة التدنٌة التً اقٌمت على اساسجا اقتطاحات اسالٌب التجٌئة غٌأط اعالأة حٌأث 

 : تمت
مضاعفة رد  الكتلة بشك  كبٌط نتٌجة حجم الجالمٌد التً تأم نضأعجا عنأد مددمأة التدنٌأة  -

 ؛ نسر الكتلة المتحطكة نانق انحداطات قنٌة
عدم مطاعاة الحجم الحدٌدً للكتلة المتحطكة نحصأطها اأً قاطعأة الرطٌأق دنن دطاسأة  -

السٌاق الجٌنمنطالنجً العام لترنط االنزالق الخي ٌنرلق من عالٌة السأفح حٌأث تتسأطب 
 ؛ المٌاي

 نعدم مطاعاة الصفٌفات الحرٌة الضعٌفة المختطقة للكتلة الرفلٌة السمٌكة المتحطكة. -
ء مأأن انجأأاز اعمأأا  التجٌئأأة لنرأأاق حطكٌأأة انأأزالق بأأاب الحمأأطاء خأأال  سأأنة نبعأأد االنتجأأا

، إال انأع بأدات مالمأح 1335، تأم اسأتجال  الرطٌأق منأخ الشأجنط اطنلأى لسأنة ) 5الصنطة ( 1339
، حٌأأث انجأأاطت قاعأأدة تدنٌأأة 1337التصأأدم نعأأدم الفعالٌأأة تمجأأط تأأدطٌجٌا مأأا بداٌأأة شأأجط ٌنأأاٌط 

الفطشات المتنالٌة المعتمدة، نبدات تتداق المٌاي عند اتصا  قاعدة بنٌة الدعم ما التكنٌنأات الرفلٌأة، 
؛ جع  تدنٌة الفطشأات  ى تسطٌا إعادة نشار انزالق باب الحمطاء من جدٌد نبعمق اكرطمما عم  عل

 . ) 7الصنطة (المتنالٌة جزء من الكتلة المتحطكة 
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: امتاملر اوللز تمىيط الفا لت المتُاليط لمعلللط اوجالق ولب الذماا  في صيطتٍل  5الةُرو 

  1339َيعيط ألُليُز الىٍلييط  

 
 محمدالفىڱُر ة بعدس : المصدط

نضعٌة ماطس : انجٌاط تدنٌة الفطشات المتنالٌة المعتمدة لمعالجة انزالق باب الحمطاء،  7الصنطة 
1337  

 
 محمدالفىڱُر بعدسة  : المصدط

 خاتمة 

تشك  إشكالٌة اطخراط الربٌعٌة نما ٌتطتب عنجا من انعكاسات بٌئٌة بالجة الخرأنطة علأى 
المناطد المحلٌة التً تمر  المصدط النحٌد لعٌي ساكنة اكبط المنارق كرااة ضأمن التأطاب الأنرنً، 
ة اهم إكطاهات تنمٌة المجاالت الجبلٌة بأالطٌة اطنسأر. تنضأاة إلأى هأخي المنمنمأة الربٌعٌأة الجشأ

؛ حٌأث ال  إشكالٌة االطتجالٌة اً تدبٌط اطخراط الربٌعٌة نصأعنبة اختٌأاط اسأالٌب التجٌئأة المالئمأة
زالأأت تتكأأطط الجفأأنات التأأً عطاتجأأا كأأ  المشأأاطٌا التنمنٌأأة بجأأخي المجأأاالت الجشأأة المطتبرأأة بجأأا، 

 :  نخاصة ما ٌتعلق ب
 ؛  غٌاب النمطة الشمنلٌة اً مطحلة تشخٌص اطخراط نالعنام  المتحكمة اً نشاتجا -
سٌادة المداطبة التدنٌة اً تشخٌص مأنارن الخلأ  باطنسأار الربٌعٌأة نننعٌأة المخأارط  -
 ؛ التً تجددها
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اقتصاط التدخالت على ندر محددة من السفح المتحطك، نعدم دطاسة النسر المجدد اأً  -
 ؛ حدند مساهمة ك  عام  من عنام  الدٌنامٌةشمنلٌتع نتدقٌق 

ناضأأحة لتجٌئأأة المجأأاالت المعطضأأة لألخرأأاط بأأالجنامي الجننبٌأأة  اسأأتطاتٌجٌةنغٌأأاب  -
للطٌة اطنسر طغأم حساسأٌتجا، نمأا تلحدأع مأن اضأطاط سألبٌة علأى اكبأط منشأاة مائٌأة بسأاالة هأخا 

 النراق مجددة بخلك حدٌنة سد النحدة بالتنح .
 

 : البيبليوغرافيا
 مددمة نمطاكز بمدن الحضطي التخرٌر نإشكالٌة الربٌعٌة : اطخراط 2002الفنكنط محمد، 

 الججطااٌا، اً المعمدة العلٌا الدطاسات دبلنم عائشة. طسالة لنٌ  نعٌن تاننات تٌسة، حالة ؛ اطنسر الطٌة

 ص، ااس. 140 ااس -ساٌس
بالجنامي الجننبٌة للطٌة  نإشكالٌة التجٌئة: دٌنامٌة اطنسار الربٌعٌة  2009الفنكنط محمد، 

 ااس، -ساٌس الججطااٌا، : ساالة حنضً انالي نامزاز، ارطنحة لنٌ  الدكتنطاي اً حالة اطنسر

 ااس. ص، 111
DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT DE TAOUNATE - 

2006 : Étude de confortement des glissements sur la route provinciale 5308, 

Ministère de l'Équipement et du Transport, Rapport inédit, LPEE. 

GARTET (A.) - 2007 : Risques naturels, anthropiques et technologiques 

dans l’agglomération de Fès et son arrière-pays : aménagement, gestion et 

prévention. Thèse Doct. D’Etat, FLSH Saïs-Fès, Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah, 454 p., Fès. 

GARTET (J.) - 2001 : Contribution à la connaissance de la dynamique 

fluviatile au Pléistocène supérieur et à l'Holocène dans la vallée de l'Ouergha : 

Étude des dépôts des basses et très basses terrasses (Rif). Thèse Doctorat 

Université Provence, 543 p, Aix-en-Provence.  

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT - 2000 : Guide pour les études de 

glissement de terrain, Rapport inédit, 106 p., Rabat.  

 

 


