األشكال التضاريسية الصحراوية المحلية

تباٌنت آراء علماء الجٌولوجٌا والجغرافٌا والمناخ حول العوامل المساهمة فً تشكٌل معالم
ومورفلوجٌة سطح البٌئات الجافة وخاصة الصحراوٌة منها ،فظهرت نظرٌتان األولى،
لموتها على تشكٌل معالم سطح هذه المجاالت
ٌؤكد علماؤها على فعالٌات التعرٌة الرٌحٌة َّ
الماحلة ،وابتعاد فعالٌات عنصر المٌاه بسبب للة األمطار وتوزٌعها الالمتكافئ ،ال فً
المكان وال فً الزمان داخل هذه المجاالت الماحلة ،باالضافة الى شدة التبخر وللة الغطاء
النباتً.
أما أصحاب النظرٌة فٌبرزون دور األمطار والسٌول فً تشكٌل معالم سطحٌة متنوعة
مرتبطة بالتسالطات الغزٌرة والمفاجئة التً تتلماها هذه البٌئة الصحراوٌة فً فترة زمنٌة
لصٌرة مما ٌؤدي إلى تكوٌن سٌول وحمولة مٌاه جارفة تغمر الودٌان وتعمل على جرٌانها،
فتخلك بالتالً تعرٌة هٌدروكٌماوٌة ،وكذا مٌكانٌكٌة بشدة الدفع ولوة الجرٌان .وكانت
النتٌجة حسب هذه النظرٌة هو تفرٌز أشكال ومعالم سطحٌة متنوعة ،لذلن تشبتوا بنظرٌتهم
التً تؤكد أن للمٌاه دورا بارزا فً تشكٌل مورفلوجٌة الصحراء ،فمط فً عملٌات النمل
وإعادة الترسٌب.
وظهرت مؤخرا نظرٌة تؤكد النظرٌتٌن على ٌد العالم االلمانً صاحب الدراسات
الجٌومورفلوجٌا المناخٌة جٌولوس ٌودبل من أصحاب المدرسة االلمانٌة ،وٌبٌن هذا العالم
أهمٌة المناخ لكونه عنصرا فعاال فً تشكٌل معالم سطح هذه البٌئة الماحلة أكثر من
التكتونٌات الداخلٌة المتمثلة فً اإللتواءات واالنكسارات والبراكٌن ،بٌنما الموى الخارجٌة
المتمثلة فً المناخ تتخذ نظاما محددا من المطب إلى خط االستواء مما ٌؤدي إلى أفضلٌة
تأثٌر المناخ فً هذه التشكٌالت التً تأثث مالمح الصحراء.
ومن هذه األشكال التً تحمل أسماء محلٌة ،نذكر ما ٌلً:
الكارة،الكلب،العلب،الكعدة ،الخنن ،الطبٌلة،الركبة ،الكرب ،اكنً ،المكسم،الكدٌم،
السهب،اكطً(الحفرة) ،تاكراكر ،تاٌٌرت ،لكراٌر،الحمادة.
فجل هذه األسماء خرجت من نبع الوصف الدلٌك والمتمٌز للبدو الرحل لهذه األشكال
التضارٌسٌة الفرٌدة،التً شكلت جزءا من حٌاتهم الٌومٌة،بل احتلوا بها فً
تنمالتهم،واستعانوا بها فً تحدٌد أماكنهم،واستظلوا بها لتفادي حدة الحرارة والتشمٌس
المفرط.

ومن المعلوم أن البدو ٌعرفون أرضهم (تراب البٌضان) أكثر من أي باحث أو مستكشف أو
مغامر فً هذه البٌئة الماسٌة ،بل ٌعرفون كل صغٌرة وكبٌرة فً مجالهم ابتداء من مسالن
الطرق سواء التجارٌة منها أو الرعوٌة والتً غالبا ما تشك طرٌمها بٌن الكثبان الرملٌة
والحمادات واألودٌة والجبال .والسبخات(سباخ) والكراٌر وخاصة اآلبار والعٌون .وهذا
االحتكان واالرتباط الكبٌر بالمجال أوحى لهم بمسمٌات عرفوا وحددوا بها كل شكل من هذه
التضارٌس .وأول ما تم توظٌفه فً هذا الوصف هو أسماء أعضاء وأطراف جسدهم ن :
الخنن ،الخنفرة ،الرأس ،لكراع .كما استعانوا فً وصفهم بأوانٌهم المنزلٌة
الكلب ،الركبة،
َ
كالطبٌلة والمعدة ،وألصموا علٌها كذلن أوصاف لبعض أعضاء الحٌوانات المحلٌة ن:
بوكرٌن ،ابو بوكرن ،وجل هذه األسماء بمٌت حبٌسة بٌئتهم المحلٌة وخاصة لهجتهم
الحسانٌة ،كما استعانوا واستموا أسماء بعض األشكال التضارٌسٌة من اللهجة األمازٌغٌة
المجاورة لتخوم مجاالتهم خاصة درعة وواد نون ن :تاٌٌرات وللٌز وتاكراكرا واكنً
واكطً .وتدخل هذه األسماء فً علم الدراسة اإلماكنٌة أو ما ٌسمى بالوبونٌمٌا أو
االتٌمولوجٌا.
الكارة أو الكور:
ٌراد بها عند السكان المحلٌٌن المنطمة المعزولة أو المنفصلة عن بالً التضارٌس المحٌطة،
ونجدها فً غالب األحٌان وسط كثبان رملٌة ،أو فً وسط سهول الرق(الرن) على شكل
جزر معزولة حبٌسة مجال ٌكسوه غطاء ممتد من الحجارة .هذه الكارة ٌمكن ان تكون على
شكل جبل أو تل أو حمادة أو صخرة تعرضت للتعرٌة الرٌحٌة المٌكانٌكٌة التً شكلت
مورفلوجٌتها ،وعملت على عزلها عن التضارٌس االم .وندرج أنواعا من هذا الشكل
المورفلوجً الخاص بالصحراء الجنوبٌة للمغرب ن  :كارة الذٌاب بالسمارةَ ،كور لملوحا،
و َكور الحفرة ،وكور توف بإللٌم واد الذهب ،وكارات البكاري بنفس اإلللٌم ،وعلى الحدود
ما بٌن مورٌتانٌا والمغرب نجد وكور الكنٌفٌة نوكور أوالد عمران بامرٌكلً نواحً
بوجدور.
العلب:
ٌطلك على شكل من أشكال الكثبان الرملٌة التً تؤثت المجال الصحراوي ،وهذا النوع
ٌكون على شكل كثٌب رملً مستطٌل معزول عن الكثبان األخرىٌ ،تشكل بفعل الرٌاح
الموٌة وخاصة البحرٌة منها التً تدور رحاها فً هذا الفضاء الفسٌح لتعطٌنا الشكل النهائً
لهذا النوع من الكثبان الرملٌة ،ونورد النوع األمثل الذي ٌحمل اسم حاسا أي العلب
بالعركوب ،وأعلب الكبش ،كلها بإللٌم واد الذهب ،ونبغً اإلشارة إلى أن هذا االسم تحمله
فخذة كبٌرة من الترارزة هً لعلب (حمر الترارزة).

الطبٌلة:
كما ٌدل اإلسم ،فهً صخرة وتل منعزل منحوت على شكل مائدة ،مسطحة من األعلى
وضٌمة من األسفل ،وأهم هذه األشكال تجسدها لنا طبٌلة سٌدي أحمد العروسً بنواحً
السمارة ،وأحفاد هذا الشٌخ من لبٌلة العروسٌٌن لهم رواٌة ٌرونها بحكم كونها خلوة للشٌخ
أحمد العروسً طٌلة لٌامه بالمنطمة ،وبالتالً ٌمومون بزٌارتها والتبرن فٌها.
الخنن:
هذا الشكل المورفلوجً ٌطلك على خانك أو فج بٌن جدارٌن صخرٌٌن أو كدٌتٌن متماربتٌن
أوعلى مدخل لجبلٌٌن ٌطلك علٌه الفم وغالبا ما ٌكون لمخرج واد من الجبل ،واهم هذا النوع
ٌمثله واد خنن السكوم بشمال السمارة.
الكلب:
داللته اللغوٌة تحٌلنا إلى الملب ،أما داللته المورفلوجٌة فهو طود معزول على شكل مثلث
رأسه إلى األعلى ولادته إلى األسفل ،وهذا النوع التضارٌسً ٌعود إلى الزمن ما لبل
الكامبري أي إلى النشاط البركانً الذي عرفته المنطمة ،بحٌث تركت صخورا التوائٌة غٌر
منتظمة تتخللها طبمات رسوبٌة سمٌكة تراكمت بفعل التغٌرات المناخٌة التً شهدتها
المنطمة ،تم تعرضت من جدٌد للنشاط الرٌحً المٌكانٌكً الذي أعطانا الشكل النهائً
المتمثل فً الكلب الحالً .وهذا االسم ٌتغٌر مع حجم هذا الشكل المورفلوجً ،فنجد مثال
شكال ذا حجم صغٌر هو كلٌب أو مجموعة متجانسة تدعى كلٌبات أو أ َكالب .فهذا الشكل
التضارٌسً ٌغطً جل المناطك الصحراوٌة ،وٌمكن أن نصادفه فً معظم المجاالت سواء
الساحلٌة أو الداخلٌة منها .ونورد أماكن تحمل هذا االسم ككلب بولوتاد ،وكلٌبات بوبكر،
وكلب ادبش ،وكلٌب اجدٌان،وأغلب هذه األشكال المذكورة توجد بجهة واد الذهب  -لكوٌرة.
الركبة:
أو الرلبة أي العنك فٌكون أما على شكل ممر ضٌك أو خنك بٌن لمتٌن تضارسٌتٌن أو على
شكل عنك زجاجة طوٌل ناتج عن التعرٌة المٌكانٌكٌة التً شكلت معالمه الرٌاح الموٌة
المحملة غالبا بحبٌبات رملٌة والتً تعمل على نخر الصخور وتشتٌتها فتعطٌنا هذه األشكال
الفرٌدة"الركبة" ومورفلوجٌاتها توحً بمدم المنطمة جٌولوجٌا وزمانٌا .أما األماكن التً
تحمل نفس االسم ،فنجد واد بوركبة بنواحً السمارة وأم ركٌبة شمال شرق بٌر كندوز وأم
الركبة بتٌرس .وجاء فً المعجم العربً أن الرلبة أو العنك تطلك كذلن على اإلنسان لشرفه
وأهمٌته .كما كان أكبر لبٌلة فً الصحراء تحمل هذا اإلسم أي "الركٌبات" أو الرلٌبات
وهنان من ٌعزي هذا اإلسم لألب األكبر لهذه المبٌلة أي سٌدي أحمد الركٌبً

"الركٌبً"أو"الركٌبة" بدرعة نواحً زاكورة .ولذلن أطلك علٌه لمب"الركٌبً"نسبة الى
المكان الذي دفن فٌه ،ومن تم حمل ابنه سٌدي احمد الركٌبً الجد الجامع للمبٌلة اسمه ولمبه،
وهو دفٌن نواحً السمارة على ضفاف واد الحبشً.
كدٌم:
على شكل لدم اإلنسان ،ولكن بترخٌم مصغر ،وٌكون مستدٌرا كالمدم ،ونجد هذا النوع فً
المناطك التً تنحتها مجاري الودٌان ،تاركة وراءها جزرا رسوبٌة كاإللدام .ومن بٌن هذه
األماكن ،نذكر :كدٌم النكجٌر بنواحً إللٌم واد الطهب.

الخنفرة:
شكل من أشكال خباٌا الصحراء المورفلوجٌة ،وٌعنً األنف ،وتوصف به الكدٌة التً تبدو
للناظر من بعٌد وكأنها أنف ممتدة على سطح األرض .وهً من بماٌا مخلفات التعرٌة
األحادٌة الجانب ،ومن األماكن التً تحمل هذا اإلسم نجد خنفرة الفوش بالعركوب وراس
الخنفرة بطانطان.
أ َكطً أو الحفرة:
أصل الكلمة أمازٌغً وتكتب بأكضً وتعنً الحفرة ،وهذا الشكل الطبوغرافً من الحفر
ٌكون ذا عمك متوسط وغالبا ما تكون معشوشبة .ومن هذه الحفر ندرج ما ٌلًَ :كور
الحفرة ،حفرة ل َكراف ،وحفرة النصرانً وهً موجودة كلها بإللٌم واد الذهب ،وإ َكطٌان
لحوٌمدات شرق بوجدور.
أ َكنً:
وٌعنً باللغة األمازٌغٌة المنخفض الممعر ،وٌحتل هذا الشكل الطبوغرافً لعور األودٌة
ونجدها كذلن فً األوساط الجبلٌة ،وتغمرها المسٌالت المائٌة فً الفترات المطٌرٌة.
ال َكرب:
هً حاشٌة الحمادة التً تشرف على سفح الممعر ،وبنٌة ال َكرب تذكرنا بالكوٌسطا مع فارق
بسٌط فً مٌل الطبمات .وحٌن تتجزا الحمادة تعطٌنا أخرى تسمى بال َكارة .
الكعدة أو المعدة

سطح منبسط على مجال واسع ٌشكل ظهر حمادة أو هضبة صحراوٌة ،ومن أهمها على
اإلطالق الكعدة الممتدة ما بٌن طانطان والسمارة ،وهً شاسعة األطراف تتخللها كثبان
رملٌة وتخترلها أودٌة متشعبة تجزا سطحها.
تاكراكرا:
هو منخفض ٌكون بجوار الحمادات وتحفه منحدرات لوٌة ،وٌتلمى من هذه المنحدرات
المجاورة مواد رسوبٌة عن طرٌك التعرٌة إما الرٌحٌة أو المائٌة .فهذا الشكل التضارٌسً
المحمً بحافات الحمادة ٌوفر للساكنة المحلٌة مجاال ممتد األطراف للزراعة ومرتعا
للرعً.
تاٌٌرت:
هو اسم أمازٌغً ٌمصد به إما ثل أو جبل منعزل مموس وهاللً الشكل ٌكون غالبا بمحادلة
الحمادات.
للٌز أوكلٌز:
اسم ذو األصول االمازٌغٌة وٌمصد به ذان الجبل المستمل والمنفصل عن بالً التضارٌس
المحٌطٌة .وهذا الشكل نجده كذلن فً مناطك أخرى من التراب الوطنً كجبل كٌلٌز
بمراكش.
ألوتً أو أ َكوتً:
هو جبل صخري صلب التكوٌنٌ ،كون محاطا بمنخفضات تغمرها الكثبان الرملٌة.
المكسم:
كلمة حسانٌة مشتمة لغوٌا من المسمة ،ألن شكله مجزأ بفعل التعرٌة ،وٌتشكل من شروخات
كبٌرة ،نجدها بكتلة أكركر ،خاصة بمكسم إٌمً إٌلٌلً جنوب العركوب.
السهب:
جاء فً لسان العرب التعرٌف الشامل للسهب كما ٌلً:
السهب من االرض :المستوى فً السهولة ،والجمع سهوب .ولٌل السهوب المستوٌة من
األرض .ومكان مسهب أي ال ٌمنع الماء وال ٌمسكه .ومحلٌا ٌطلك هذا المصطلح على
العرق ،أي األراضً التً تكسوها الكثبان الرملٌة أو األراضً المرملة ،وتكون شاسعة
األطراف وممتدة .وهنان من ٌمصد بها لعور األودٌة أو ضفافها ،ولد ٌطلك كذلن اسم

السهب على السهول الساحلٌة كسهب خنٌفٌس .ومن المناطك التً تحمل هذا اإلسم سهب
مٌران بنواحً السمارة وسهب النباكة بالحكونٌة.
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