
 

  
  :متهيد إشكايل

 .والطاقية واملعدنية البحرية والثروات املائية واملوارد النبايت والغطاء التربة من كل الطبيعية املوارد تشمل

  باملغرب؟ الطبيعية املوارد هذه وضعية هي فما 

 تدبريها؟ أساليب هي وما 

I  - تدبريها وأساليب باملغرب، املائية واملوارد النبايت والغطاء التربة وضعية: 

  :تدبريها وأساليب التربة وضعية -  1

 امللوحة وزيادة والتلوث واالجنراف التعرية بفعل باستمرار التربة وتتدهور املغرب، مساحة من ضعيفة نسبة اخلصبة التربة تشكل

 األراضي حيث الغريب الشمال يف اخلصبة التربة البيئي، وتنحصر الوضع وتدين الزراعي اال تقليص إىل سيؤدي مما املفرط، واالستغالل

 اجلبلي أو الصحراوي املناخ حيث واجلبلية الصحراوية املناطق يف الفقرية التربة تسود حني يف املتوسطي، واملناخ املائية واألحواض املنخفضة

  :بينها من باملغرب، التربة تدهور من للحد أساليب عدة املرتفعة، وتستخدم والتضاريس

  .املنحدرات يف املدرجات بناء �

  .الرملية الكثبان ولتثبيت الرحيية التعرية من للتقليل احلواجز إقامة �

  .التربة اجنراف حملاربة التشجري �

 .الزراعية الدورة أو بالتناوب الزراعة �

 :تدبريه وأساليب النبايت الغطاء وضعية -  2

 سنويا مساحتها وتتراجع الوسطى، واهلضبة والريف األطلس جبال يف أكثر املغريب، وتتمركز اال من حمدودة نسبة الغابات تغطي

 ومحايته النبايت الغطاء تدبري أساليب تتلخص، و...العمراين  والتوسع واجلفاف اجلائر والرعي واالجتات احلرائق :منها التحديات، بعض أمام

 :التالية النقط يف

 .املخالفني وزجر وحراسته الغابوي امللك وحتديد الغابة محاية قوانني إصدار: قانونية تدابري �

  .والقنص الرعي عملييت وضبط الغابات، مع تعاملهم أساليب تغيري دف للسكان مساعدات تقدمي: واجتماعية اقتصادية تدابري �

 .التحسيس وحبمالت التشجري بعمليات القيام: وتربوية تقنية تدابري �

  :تدبريها وأساليب باملغرب املائية املوارد وضعية -  3

 ترشيد وضعف السكاين، والتزايد والتصحر، اجلفاف، :منها عوامل عدة سبب مومسي أو دائم مائي خصاص من املغرب يعاين

 إىل ضعيفة جد املائية فالشبكة ذلك وعكس املتوسطي، املناخ حيث املغرب من الشمايل النصف يف املائية الشبكة املياه، وتتمركز استعمال

 عن والتنقيب السدود، بناء: منها باملغرب، املاء استعمال لتدبري  إجراءات عدة الصحراوي، وتتخذ املناخ حيث اجلنويب النصف يف منعدمة

  .واملناخ للماء األعلى الس وتأسيس املاء، استعمال ترشيد بضرورة املواطنني وتوعية توظيفها، وإعادة املستعملة املياه ومعاجلة اجلوفية، املياه

II - تدبريها وأساليب باملغرب والطاقة واملعدنية البحرية املوارد وضعية:  

 :تدبريها وأساليب البحرية املوارد وضعية -  1

 وأكادير وطانطان العيون وتعترب التصدير، حنو أغلبها يوجه والقشريات والرخويات األمساك من ومتنوعة مهمة ثروة املغرب ميتلك

 ،املشاكل  بعض السمكية الثروة تواجه، والوطين  اإلنتاج من األكرب اجلزء األزرق السمك ويشكل باملغرب، البحري الصيد موانئ أهم

 شباك واستعمال احملظورة، املناطق يف والصيد البيولوجية، الراحة فترات احترام وعدم األجنيب، األسطول طرف من املفرط االستغالل :منها

 الصيد اتفاقية مراجعة :بينها من ،باملغرب السمكية الثروة حلماية جمهودات تبذل، والبحرية املياه تلوث مشكل إىل باإلضافة ،العيون مزدوجة
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 البحري، الصيد لتنظيم خمطط ووضع املدمرة، الصيد وسائل وحماربة ملنع اإلقليمية البحرية املياه ومراقبة األورويب، االحتاد مع خاصة البحري

 .السمكية الثروات على واحملافظة

  :تدبريها وأساليب والطاقية املعدنية املوارد وضعية -  2

 كما إنتاجه، يف الثانية واملرتبة تصديره، يف األوىل املرتبة بذلك حمتال الفوسفاط من العامل احتياطي أرباع ثالث على املغرب يتوفر

 الطاقة مصادر إىل املغرب يفتقر املقابل يف ضعيف، فإنتاجها املعادن باقي أما والزنك، الرصاص إنتاج يف نسبيا متقدمة مراتب املغرب حيتل

املعدنية،  الصادرات مداخيل وتراجع االستخراج تكاليف ارتفاع من مشاكل عدة املعدين القطاع ويعرف الطبيعي، والغاز البترول وخاصة

 يف أكثر متركز مع الوطين التراب عرب املعدنية املناجم باقي وتتوزع جرير، وبن وبوكراع واليوسفية خريبكة مناطق من الفوسفاط ويستخرج

 الشرقي، وتتخذ املغرب يف الفحم ومناجم قاسم، وسيدي الصويرة ناحييت البترول آبار بعض توجد حني يف الوسطى، واهلضبة األطلس جبال

 املتجددة، بالطاقات واالهتمام األجنبية، االستثمارات وجلب جديدة، مناجم عن التنقيب بينها من واملعادن الطاقة جمال يف التدابري بعض

  .الطاقة استهالك ترشيد بضرورة والتحسيس

  :خامتة

 .البشرية للموارد بالنسبة الشيء نفس حتديات، عدة تواجه لكنها باملغرب الطبيعية املوارد تتنوع

  

 :املصطلحات شرح

 .التربة خصوبة على للحفاظ احلقل نفس يف مزروعات عدة تعاقب: الزراعية الدورة أو بالتناوب الزراعة �

 .وروافده رئيسي ر خيترقها منطقة: املائي احلوض �

 .السردين أنواعه أهم من: األزرق السمك �

  .البحرية الثروة لتوالد املواكبة البحري الصيد منع فترة: البيولوجية الراحة �

 .السواحل من القريبة املناطق يف الصيد: الساحلي الصيد �

 .السواحل عن بعيدة تكون اليت الدولية املياه يف أي: البحار أعايل يف الصيد �




