
  

 

  :مقدمة
  .السطحية موارده وتعدد واهلضاب، والسهول اجلبال تشمل متباينة، تضاريس على املغرب يتوفر
  املغرب؟ تضاريس مكونات فما هي 
 عليها؟ يتوفر اليت السطحية املوارد وما 

 :بالتنوع املغرب تضاريس متتاز
 :جبليتني سلسلتني املغرب يضم
  :مها سلسلتني جبليتني يف تنتظم جبال من تتكون اليت التضاريسية أشكاله بتنوع املغرب يتميز

 ا قمة وأعلى الغرب، إىل الشرق من ميتد قوس شكل وتتخذ ،املتوسط البحر على ، وتطلبالشمال تقع اليت الريف جبال سلسلة �
  .مترا 2456 بعلو يبلغ تدغني جبل هي

 قمة وأعلى املتوسط األطلس من وتتكون الغريب، اجلنوب إىل الشرقي الشمال من ومتتد بالوسط، توجد اليت األطلس جبال سلسلة �
 وأعلى الصغري واألطلس مترا، 4165 توبقال بعلو يبلغ به جبل قمة وأعلى الكبري واألطلس مترا، 3340 بوناصر بعلو جبل به

 .مترا 3304 سريوا بعلو جبل به قمة
 :واهلضاب السهول

ـُحاديها عبدة، سهل إىل الغرب سهل من متتد ساحلية سهول من يتكون: الغريب الشمال �  حاحا، إىل سايس من متتد هضاب وت
 .واحلوز كتادال داخلية سهول إىل إضافة

 .العليا واهلضاب ملوية سهول يضم:  الشرقي املغرب �
 من الصحراوية التضاريس إىل إضافة تافياللت، مثل داخلية وأخرى سوس، مثل ساحلية سهول على يتوفر:  اجلنويب املغرب �

 .وعروق ،ورقوق ،محادات
 :السطحية املوارد تنوع من املغرب يستفيد

 :املائية الشبكة
 يف يسيل والباقي األرض، جوف إىل منها جزء ويتسرب معظمها، فيتبخر السنة، خالل التساقطات جمموع املائية املوارد تشمل

 واجلريان الربيع، وأم رقراق وأيب كملوية الشمال يفاجلريان  دائمة اار إىل تنقسم اليت األار من مهمة شبكة على املغرب ويتوفر ،األار
 من املغرب خزان األطلس جبال تعترب حيث اجلبال من تنبع وهي. والطول الصبيب حيث من ختتلف كما ودرعة، كزيز اجلنوب يف املومسي

 .البحار يف تصب حيث خارجي تصريف ذات املغربية األار معظم املياه، وتعترب
 :النبايت والغطاء التربة

 باهلضاب والسهوب ،اجلبلية باملناطق واألركان والصنوبر واألرز ،بنوعيه البلوط غابات من املغرب يف النبايت الغطاء يتكون   
 بضعف تتميز اليت التربة وبنوع التساقطات، بكمية النبايت الغطاء كثافة وترتبط ،باجلنوب الصحراوية والنباتات، بالريف واألحراش العليا،
 التربات أهم من والترس احلمري ويعترب ،السهلية املناطق يف وخبصوبتها والصحراء، املرتفعة باملناطق العضوية للمواد وافتقارها مسكها

 ..باملغرب
 :خامتة

 واجلنوب الشرق إىل املمطرة الرياح وصول دون حيول الشمال يف اجلبال امتداد أن إال التضاريس، تنوع من املغرب يستفيد
 .النبايت الغطاء ويقل املائية الشبكة فتضعف

 )متنوعة سطحية وموارد تضاريس( المغرب

https://motamadris.ma/

