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 تكوین المدخرات المائیةالفصل الثاني: 
 

تكوین المدخرات المائیة السطحیة : المحور األول
 

  ملیار متر مكعب من التساقطات السنویة، ال تتم االستفادة 150یعتبر جل مناخ المغرب شبھ قاحل، فمن بین      مقدمة:
 ملیار متر مكعب فقط. 22 ملیار متر مكعب، تمثل المیاه السطحیة منھا 29إال من              

 ما البنیات السطحیة المخزنة للماء؟ •
 ھل من استراتیجیات فعالة، للرفع من مردودیة ما یتوفر منھا، عبر التساقطات المطریة؟ •

  
I:عالقة التساقطات المطریة بالمدخرات المائیة السطحیة - 

      :مفھوم التساقطات الفعالة وعالقتھا بالمدخرات المائیة السطحیة 
 1أنظر الوثیقة           أ- معطیات لالستثمار: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ب- استثمار المعطیات: 
 .الرذاذ، الندى، الثلوج، البرد، المطر: أنواع التساقطات التي تصل سطح األرض )1

 

بعد بلوغھا سطح الكوكب یكون مصیر التساقطات إما:  )2
  .أن تسیل على سطح األرض على شكل أنھار و سیول
  .أو أن تمتص األرض جزأ منھا لتشكل المیاه الجوفیة
  .أو أن تتراكم على قمم الجبال على شكل ثلوج وجلید
   .أو أن تمتص النباتات جزأ منھا وتتسرب منھا على شكل نتح
 .أو أن تسقط في البحار والمحیطات والبحیرات 

 

ال یمكن تخزین كل المیاه التي تنتج عن التساقطات فجزء كبیر منھا یضیع. تضیع ھذه المیاه إما بالتبخر أو النتح  )3
 أو .المتبقي  فیتحول إلى خزانات المیاه الجوفیة (الحملماءات)الجزء  اأو بسقوطھا في البحار والمحیطات. أم
 الذي یمكن أن  الجزء من التساقطات وھو، الجبال)قمم على- سدود - جلید  یشكل میاھا سطحیة (انھار-  بحیرات

 بالتساقطات الفعالة:ھذا الجزء یسمى ، ویستفید منھ اإلنسان
 

 ) (مجموع التساقطات) - (میاه النتح + المیاه المتبخرة + المیاه التي سقطت في البحار والمحیطات=التساقطات الفعالة 
 

 إلى جانب التساقطات فإن المیاه السطحیة یمكن أن تنتج عن أحد العوامل التالیة: )4
  .ذوبان الثلوج و الجلید الذي یتراكم فوق قمم الجبال
 مثال: بعض الودیان في المغرب تتكون بفعل ذوبان ثلوج جبال األطلس كواد تانسیفت.                 
  .میاه جوفیة تتسرب في سطح األرض عبر منافذ تتخذ شكل عیون
 مثال: جزء كبیر من میاه أم الربیع ناتج عن میاه جوفیة تتسرب من عیون األطلس.                 

 : التساقطات الفعالة وعالقتھا بالمدخرات المائیة السطحیة.1الوثیقة  
 

 - جلید...   سدود -یقصد بالمیاه السطحیة المیاه المتجمعة على سطح الكوكب على شكل: انھار- بحیرات
والتساقطات مصطلح علمي یشمل كل .  أھم مصادر المیاه العذبة السطحیةPrécipitations وتشكل التساقطات

 ألنھا أصبحت ثقیلة وغیر قادرة على ،أشكال قطرات الماء وكل أشكال بلورات الثلج التي تسقط نحو سطح األرض
ز بین يویتم التمي البقاء عالقة بالغالف الجوي بفعل تعرضھا لعملیة تكاثف وتجمیع مع بعضھا البعض داخل السحب.

 كل أشكال ،)La rosée( الندى، مطر خفیف) = brume( الرذاذ، )pluieالمطر( األنواع التالیة من التساقطات:
 )...grêle البرد ( ،)neigeالثلوج (

 

   أستخرج من النص أنواع التساقطات التي تصل سطح األرض. )1
 كوكب. لذكر بمصیر التساقطات بعد بلوغھا سطح ا )2
 الجزء  ھذاماذا یسمى و التي یمكن لإلنسان أن یستفید منھا؟ تلك ما ھياألرضمن بین التساقطات التي تبلغ سطح  )3

 الذي یستفاد منھ؟
 ھل ھناك مصادر أخرى للمیاه السطحیة من غیر التساقطات؟ )4
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     :خالصة  
 

 إال أنھ ال یمكن تخزین كل المیاه التي تنتج عن التساقطات فجزء كبیر ،تشكل التساقطات أھم مصادر المیاه العذبة السطحیة
 فیتحول إلى خزانات المیاه الجوفیة أو تبقى منھا ا أو بسقوطھا في البحار والمحیطات. أم،منھا یضیع إما بالتبخر أو النتح

یشكل میاھا سطحیة وھو الذي یمكن أن یستفید منھ اإلنسان و یسمى بالتساقطات الفعالة. 
إلى جانب التساقطات فإن المیاه السطحیة یمكن أن تنتج عن ذوبان الثلوج والجلید وعن المیاه الجوفیة التي تتسرب في سطح 

األرض عبر منافذ تتخذ شكل عیون.  
 

II  :بعض استراتیجیات تخزین المیاه السطحیة -
 2أنظر الوثیقة           أ- معطیات لالستثمار: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ب- استثمار المعطیات: 
 

 : نذكر المیاه السطحیة بالمغرب التي تعاني منھامشاكلأھم ال )1
 

  .قلة التساقطات مقارنة مع مناطق لھا نفس الموقع على خطوط العرض
  ذات فترات غیر محددة.رطبةعدم انتظام التساقطات فھناك سنوات جفاف متعاقبة مع سنوات  

 : بعض استراتیجیات تخزین واستثمار المیاه السطحیة.2 الوثیقة 
 

 قال أحد المھندسین المسؤولین عن السیاسة المائیة بالمغرب: )29/11/2006 (في تصریح ألحدى القنوات التلفزیة 
..." mm 360في السنوات األخیر بلغ المعدل السنوي للتساقطات بالمغرب،mm لكي ال 500 بینما یلزم معدل 

 ویتم تعویض الفارق باستعمال المیاه الجوفیة المخزنة منذ القدیم مما یسبب ،یعاني المغرب من نقص في المیاه
استنزافھا..." 

 ال ،3mملیار  150الحجم اإلجمالي للتساقطات التي تصل المغرب یقدر بحوالي  وحسب المعطیات المتوفرة فإن
یتم تخزینھا بالسدود التي تستعمل في m 3 ملیار 16.5من بینھا  ،3mملیار  23.5یستفید المغرب منھا إال من حوالي 

عدة مجاالت. 
 ما نوع المشاكل التي تعاني منھا المیاه السطحیة في المغرب؟   )1
 اعتمادا على معطیات الوثیقة: )2

 النسبة المؤویة التي یمثلھا حجم المیاه الضائعة من  ثم أعطاحسب حجم المیاه التي تضیع سنویا في المغرب. )أ
            مجموع التساقطات في المغرب؟

 ماذا تقترح للتقلیص من حجم الضیاع في ھذه المیاه؟  و ماذا تالحظ؟ )ب
 

 .یعطي الجدول التالي بعض النتائج اإلحصائیة حول المیاه السطحیة بالمغرب 
 

 .یعطي الجدول التالي قدرة التخزین العامة لبعض السدود المغربیة بـملیون متر مكعب 
 

الجدول األول: 
 

  في طور االنجاز9 تستثمر حالیا و103 من بینھا 112 عدد السدود بالمغرب حالیا
الحجم اإلجمالي لقدرة االدخار عند انتھاء األشغال 

  ملیار متر مكعب16,5  من السدود المذكورة. 

 تضاعفت الحاجیات من 1996 و1972ما بین 
  مرات.5الماء الشروب 

 منھا توفرھا المیاه السطحیة التي یعاد 60 % ملیون متر مكعب840 
 توزیعھا 

 نظاما لنقل المیاه نحو المناطق األكثر 13تم إنجاز 
 S/3 m175 بصبیب   Km 785  حاجة.

  في السنة Kwh  ملیون2350 اإلنتاج الحالي من الطاقة الكھربائیة.
  من اإلنتاج الداخلي 45 %ـیناھز الملیون ھكتار حالیا، ویساھم ب سقي األراضي الزراعیة. 

 

الجدول الثاني: 
 

واد المخازن أحمد الحنصالي إدریس األول بین الویدان المسیرة الوحدة اسم السد 
 724 744.3 1156.8 1253.4 2744.4 3712.1قدرة التخزین 

 

                       على معطیات الجدولین، بین حدود نجاعة السیاسة المعتمدة في بالدنا، الستثمار المیاه السطحیة.اعتمادا )3
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  خالل سنوات سقوط األمطار تبقى جل فترات السنة جافة وتسقط األمطار خالل فترات قصیرة وبكمیة وافرة
جدا مما یحول دون االستفادة منھا أو تخزینھا بل على العكس قد تحدث أضرارا على شكل فیضانات 

 وانجراف للتربة.
 بفعل تبخرھا أو مرورھا  الماءطول بعض األنھار ومرورھا بمناطق صحراویة یؤدي إلى ضیاع نسبة من 

 رملیة.عبر طبقات صخریة نفوذة كالتربة ال
  في المناطق الصحراویة حیث توجد طبقات ملحیة یؤذي امتزاجھا مع میاه األمطار إلى تكون میاه مالحة

تتخذ شكل سبخات (برك مالحة) أو عیون مالحة  مما یحول دون االستفادة منھا. 
  النمو الدیموغرافيارتفاع مطرد في استھالك الماء بفعل .
  .التلوث خصوصا بفعل میاه الصرف الصحي
 .ضیاع نسبة كبیرة من میاه األمطار لغیاب سدود تمسكھا 

 

 على معطیات الوثیقة: باالعتماد )2
 : ونسبتھاحجم المیاه التي تضیع سنویا في المغربنحسب  )أ

 :ھذا الحجم ھو حجم التساقطات التي تصل إلى المغرب، ناقص الحجم الذي یستفاد منھ 
150 m3 – 23.5 m3 = 126.5 m3 

 

 :النسبة المؤویة التي یمثلھا حجم المیاه الضائعة من مجموع التساقطات في المغرب 
(126.5 /150) x 100 = 83.33% 

  أضعاف الحجم الذي یتم استغاللھ.أربعةمیاه التساقطات یقدر بحوالي من  ةكبیرنسبة الحظ ضیاع ن )ب
 للتقلیص من حجم الضیاع في ھذه المیاه یمكن:و

 

  .بناء سدود إضافیة لمسك الماء
  .ضخ بعض من میاه التساقطات في الحملماءات المستنزفة
  توجیھ المیاه الزائدة عن اللزوم في الشمال نحو المناطق الشرقیة والجنوبیة التي تعاني من خصاص كبیر في

 المیاه ببناء قنوات لتوجیھ المیاه إلیھا.
 

 معطیات الجدول، سیاسة تشیید السدود المعتمدة في بالدنا، ھي سیاسة ناجعة الستثمار المیاه السطحیة، یتبین من )3
تساھم المیاه المخزنة في السدود في تلبیة حاجیات التجمعات السكنیة بالماء الشروب، والحاجیات الصناعیة حیث 

كما تساھم في تفادي الفیضانات، وتأثیرھا السلبي على األراضي  والري، وتساھم في توفیر الطاقة الكھربائیة.
تزوید السدائم المائیة بالماء عن طریق ترشیح میاه كما تساھم في  .واالجتماعيالزراعیة، وعلى النشاط االقتصادي 

 السدود إلى باطن األرض.
   

          ج- خالصة: 
 

 من مصادرھا من المیاه العذبة، مما یحتم التفكیر في طرق ناجعة 20یصنف المغرب من الدول التي تعتمد أكثر من % 
لتدبیر الموارد المائیة المتوفرة، وفي ترشید مختلف االستعماالت، وخلق طرق جدیدة تزید من نسبة االستفادة من میاه 

 التساقطات. 
 


	التساقطات الفعالة = (مجموع التساقطات) - (مياه النتح + المياه المتبخرة + المياه التي سقطت في البحار والمحيطات)
	( في تصريح لأحدى القنوات التلفزية (29/11/2006) قال أحد المهندسين المسؤولين عن السياسة المائية بالمغرب:
	"... في السنوات الأخير بلغ المعدل السنوي للتساقطات بالمغرب mm360، بينما يلزم معدل mm500 لكي لا يعاني المغرب من نقص في المياه، ويتم تعويض الفارق باستعمال المياه الجوفية المخزنة منذ القديم مما يسبب استنزافها..."
	وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحجم الإجمالي للتساقطات التي تصل المغرب يقدر بحوالي 150 مليار 3m، لا يستفيد المغرب منها إلا من حوالي 23.5 مليار 3m، من بينها 16.5 مليار 3m يتم تخزينها بالسدود التي تستعمل في عدة مجالات.
	احسب حجم المياه التي تضيع سنويا في المغرب. ثم أعط النسبة المؤوية التي يمثلها حجم المياه الضائعة من مجموع التساقطات في المغرب؟
	ماذا تلاحظ؟ وماذا تقترح للتقليص من حجم الضياع في هذه المياه؟
	( يعطي الجدول التالي بعض النتائج الإحصائية حول المياه السطحية بالمغرب.
	( يعطي الجدول التالي قدرة التخزين العامة لبعض السدود المغربية بـمليون متر مكعب.
	الجدول الأول:
	الجدول الثاني:
	نحسب حجم المياه التي تضيع سنويا في المغرب ونسبتها:
	( هذا الحجم هو حجم التساقطات التي تصل إلى المغرب، ناقص الحجم الذي يستفاد منه:
	150 mP3P – 23.5 mP3P = 126.5 mP3
	نلاحظ ضياع نسبة كبيرة من مياه التساقطات يقدر بحوالي أربعة أضعاف الحجم الذي يتم استغلاله. وللتقليص من حجم الضياع في هذه المياه يمكن:

