الفصل الثانً :تكوٌن المدخرات المائٌة

المحور األول :تكوٌن المدخرات المائٌة السطحٌة
مقدمة:

ٌعتبر جل مناخ المؽرب شبه قاحل ،فمن بٌن  150ملٌار متر مكعب من التساقطات السنوٌة ،ال تتم االستفادة
إال من  29ملٌار متر مكعب ،تمثل المٌاه السطحٌة منها  22ملٌار متر مكعب فقط.
 ما البنٌات السطحٌة المخزنة للماء؟
 هل من استراتٌجٌات فعالة ،للرفع من مردودٌة ما ٌتوفر منها ،عبر التساقطات المطرٌة؟

 -Iعالقة التساقطات المطرٌة بالمدخرات المائٌة السطحٌة:
 مفهوم التساقطات الفعالة وعالقتها بالمدخرات المائٌة السطحٌة:
أ -معطٌات لالستثمار :أنظر الوثٌقة 1
الوثٌقة  :1التساقطات الفعالة وعالقتها بالمدخرات المائٌة السطحٌة.
ٌقصد بالمٌاه السطحٌة المٌاه المتجمعة على سطح الكوكب على شكل :انهار -بحٌرات  -سدود  -جلٌد...
وتشكل التساقطات  Précipitationsأهم مصادر المٌاه العذبة السطحٌة .والتساقطات مصطلح علمً ٌشمل كل
أشكال قطرات الماء وكل أشكال بلورات الثلج التً تسقط نحو سطح األرض ،ألنها أصبحت ثقٌلة وؼٌر قادرة على
البقاء عالقة بالؽالؾ الجوي بفعل تعرضها لعملٌة تكاثؾ وتجمٌع مع بعضها البعض داخل السحب .وٌتم التمًيز بٌن
األنواع التالٌة من التساقطات :المطر( ،)pluieالرذاذ ( = brumeمطر خفٌؾ) ،الندى ( ،)La roséeكل أشكال
الثلوج ( ،)neigeالبرد ( ...)grêle
)1
)2
)3
)4

أستخرج من النص أنواع التساقطات التً تصل سطح األرض.
ذكر بمصٌر التساقطات بعد بلوؼها سطح الكوكب.
من بٌن التساقطات التً تبلػ سطح األرض ما هً تلك التً ٌمكن لإلنسان أن ٌستفٌد منها؟ وماذا ٌسمى هذا الجزء
الذي ٌستفاد منه؟
هل هناك مصادر أخرى للمٌاه السطحٌة من ؼٌر التساقطات؟
ب -استثمار المعطٌات:
 )1أنواع التساقطات التً تصل سطح األرض :المطر ،البرد ،الثلوج ،الندى ،الرذاذ.
 )2بعد بلوؼها سطح الكوكب ٌكون مصٌر التساقطات إما:
 أن تسٌل على سطح األرض على شكل أنهار و سٌول.
 أو أن تمتص األرض جزأ منها لتشكل المٌاه الجوفٌة.
 أو أن تتراكم على قمم الجبال على شكل ثلوج وجلٌد.
 أو أن تمتص النباتات جزأ منها وتتسرب منها على شكل نتح.
 أو أن تسقط فً البحار والمحٌطات والبحٌرات.
 )3ال ٌمكن تخزٌن كل المٌاه التً تنتج عن التساقطات فجزء كبٌر منها ٌضٌع .تضٌع هذه المٌاه إما بالتبخر أو النتح
أو بسقوطها فً البحار والمحٌطات .أما الجزء المتبقً فٌتحول إلى خزانات المٌاه الجوفٌة (الحملماءات) .أو
ٌشكل مٌاها سطحٌة (انهار -بحٌرات  -سدود  -جلٌد على قمم الجبال) ،وهو الجزء من التساقطات الذي ٌمكن أن
ٌستفٌد منه اإلنسان ،وٌسمى هذا الجزء بالتساقطات الفعالة:

التساقطاث الفعالت = (مجموع التساقطاث) ( -مياه النتح  +المياه المتبخرة  +المياه التي سقطج في البحار والمحيطاث)
 )4إلى جانب التساقطات فإن المٌاه السطحٌة ٌمكن أن تنتج عن أحد العوامل التالٌة:
 ذوبان الثلوج و الجلٌد الذي ٌتراكم فوق قمم الجبال.
مثال :بعض الودٌان فً المؽرب تتكون بفعل ذوبان ثلوج جبال األطلس كواد تانسٌفت.
 مٌاه جوفٌة تتسرب فً سطح األرض عبر منافذ تتخذ شكل عٌون.
مثال :جزء كبٌر من مٌاه أم الربٌع ناتج عن مٌاه جوفٌة تتسرب من عٌون األطلس.
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 خالصة:
تشكل التساقطات أهم مصادر المٌاه العذبة السطحٌة ،إال أنه ال ٌمكن تخزٌن كل المٌاه التً تنتج عن التساقطات فجزء كبٌر
منها ٌضٌع إما بالتبخر أو النتح ،أو بسقوطها فً البحار والمحٌطات .أما تبقى منها فٌتحول إلى خزانات المٌاه الجوفٌة أو
ٌشكل مٌاها سطحٌة وهو الذي ٌمكن أن ٌستفٌد منه اإلنسان و ٌسمى بالتساقطات الفعالة.
إلى جانب التساقطات فإن المٌاه السطحٌة ٌمكن أن تنتج عن ذوبان الثلوج والجلٌد وعن المٌاه الجوفٌة التً تتسرب فً سطح
األرض عبر منافذ تتخذ شكل عٌون.

 -IIبعض استراتٌجٌات تخزٌن المٌاه السطحٌة:
أ -معطٌات لالستثمار :أنظر الوثٌقة 2
الوثٌقة  :2بعض استراتٌجٌات تخزٌن واستثمار المٌاه السطحٌة.
 فً تصرٌح ألحدى القنوات التلفزٌة ( )2006/11/29قال أحد المهندسٌن المسؤولٌن عن السٌاسة المائٌة بالمؽرب:
" ...فً السنوات األخٌر بلػ المعدل السنوي للتساقطات بالمؽرب  ،360mmبٌنما ٌلزم معدل  500mmلكً ال
ٌعانً المؽرب من نقص فً المٌاه ،وٌتم تعوٌض الفارق باستعمال المٌاه الجوفٌة المخزنة منذ القدٌم مما ٌسبب
استنزافها"...
3
وحسب المعطٌات المتوفرة فإن الحجم اإلجمالً للتساقطات التً تصل المؽرب ٌقدر بحوالً  150ملٌار  ،mال
ٌستفٌد المؽرب منها إال من حوالً  23.5ملٌار  ،m3من بٌنها  16.5ملٌار ٌ m3تم تخزٌنها بالسدود التً تستعمل فً
عدة مجاالت.
 )1ما نوع المشاكل التً تعانً منها المٌاه السطحٌة فً المؽرب؟
 )2اعتمادا على معطٌات الوثٌقة:
أ) احسب حجم المٌاه التً تضٌع سنوٌا فً المؽرب .ثم أعط النسبة المؤوٌة التً ٌمثلها حجم المٌاه الضائعة من
مجموع التساقطات فً المؽرب؟
ب) ماذا تالحظ؟ وماذا تقترح للتقلٌص من حجم الضٌاع فً هذه المٌاه؟
ٌ عطً الجدول التالً بعض النتائج اإلحصائٌة حول المٌاه السطحٌة بالمؽرب.
ٌ عطً الجدول التالً قدرة التخزٌن العامة لبعض السدود المؽربٌة بـملٌون متر مكعب.
الجدول األول:
عدد السدود بالمغرب حالٌا
الحجم اإلجمالً لقدرة االدخار عند انتهاء األشغال
من السدود المذكورة.
ما بٌن  1972و 1996تضاعفت الحاجٌات من
الماء الشروب  5مرات.
تم إنجاز  13نظاما لنقل المٌاه نحو المناطق األكثر
حاجة.
اإلنتاج الحالً من الطاقة الكهربائٌة.
سقً األراضً الزراعٌة.

 112من بٌنها  103تستثمر حالٌا و 9فً طور االنجاز
 16,5ملٌار متر مكعب
 840ملٌون متر مكعب  60%منها توفرها المٌاه السطحٌة التً ٌعاد
توزٌعها
 785 Kmبصبٌب 175 m3/S
 2350ملٌون  Kwhفً السنة
ٌناهز الملٌون هكتار حالٌا ،وٌساهم ـب  45%من اإلنتاج الداخلً

الجدول الثانً:
اسم السد
قدرة التخزٌن

الوحدة
3712.1

المسٌرة
2744.4

بٌن الوٌدان
1253.4

إدرٌس األول
1156.8

أحمد الحنصالً
744.3

واد المخازن
724

 )3اعتمادا على معطٌات الجدولٌن ،بٌن حدود نجاعة السٌاسة المعتمدة فً بالدنا ،الستثمار المٌاه السطحٌة.
ب -استثمار المعطٌات:
 )1أهم المشاكل التً تعانً منها المٌاه السطحٌة بالمؽرب نذكر:
 قلة التساقطات مقارنة مع مناطق لها نفس الموقع على خطوط العرض.
 عدم انتظام التساقطات فهناك سنوات جفاؾ متعاقبة مع سنوات رطبة ذات فترات ؼٌر محددة.
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 خالل سنوات سقوط األمطار تبقى جل فترات السنة جافة وتسقط األمطار خالل فترات قصٌرة وبكمٌة وافرة
جدا مما ٌحول دون االستفادة منها أو تخزٌنها بل على العكس قد تحدث أضرارا على شكل فٌضانات
وانجراؾ للتربة.
 طول بعض األنهار ومرورها بمناطق صحراوٌة ٌؤدي إلى ضٌاع نسبة من الماء بفعل تبخرها أو مرورها
عبر طبقات صخرٌة نفوذة كالتربة الرملٌة.
 فً المناطق الصحراوٌة حٌث توجد طبقات ملحٌة ٌؤذي امتزاجها مع مٌاه األمطار إلى تكون مٌاه مالحة
تتخذ شكل سبخات (برك مالحة) أو عٌون مالحة مما ٌحول دون االستفادة منها.
 ارتفاع مطرد فً استهالك الماء بفعل النمو الدٌموؼرافً.
 التلوث خصوصا بفعل مٌاه الصرؾ الصحً.
 ضٌاع نسبة كبٌرة من مٌاه األمطار لؽٌاب سدود تمسكها.
 )2باالعتماد على معطٌات الوثٌقة:
أ) نحسب حجم المٌاه التً تضٌع سنوٌا فً المؽرب ونسبتها:
 هذا الحجم هو حجم التساقطات التً تصل إلى المؽرب ،ناقص الحجم الذي ٌستفاد منه:
150 m3 – 23.5 m3 = 126.5 m3
 النسبة المؤوٌة التً ٌمثلها حجم المٌاه الضائعة من مجموع التساقطات فً المؽرب:
(126.5 /150) x 100 = 83.33%
ب) نالحظ ضٌاع نسبة كبٌرة من مٌاه التساقطات ٌقدر بحوالً أربعة أضعاؾ الحجم الذي ٌتم استؽالله.
وللتقلٌص من حجم الضٌاع فً هذه المٌاه ٌمكن:
 بناء سدود إضافٌة لمسك الماء.
 ضخ بعض من مٌاه التساقطات فً الحملماءات المستنزفة.
 توجٌه المٌاه الزائدة عن اللزوم فً الشمال نحو المناطق الشرقٌة والجنوبٌة التً تعانً من خصاص كبٌر فً
المٌاه ببناء قنوات لتوجٌه المٌاه إلٌها.
ٌ )3تبٌن من معطٌات الجدول ،سٌاسة تشٌٌد السدود المعتمدة فً بالدنا ،هً سٌاسة ناجعة الستثمار المٌاه السطحٌة،
حٌث تساهم المٌاه المخزنة فً السدود فً تلبٌة حاجٌات التجمعات السكنٌة بالماء الشروب ،والحاجٌات الصناعٌة
والري ،وتساهم فً توفٌر الطاقة الكهربائٌة .كما تساهم فً تفادي الفٌضانات ،وتأثٌرها السلبً على األراضً
الزراعٌة ،وعلى النشاط االقتصادي واالجتماعً .كما تساهم فً تزوٌد السدائم المائٌة بالماء عن طرٌق ترشٌح مٌاه
السدود إلى باطن األرض.
ج -خالصة:
ٌصنؾ المؽرب من الدول التً تعتمد أكثر من  20 %من مصادرها من المٌاه العذبة ،مما ٌحتم التفكٌر فً طرق ناجعة
لتدبٌر الموارد المائٌة المتوفرة ،وفً ترشٌد مختلؾ االستعماالت ،وخلق طرق جدٌدة تزٌد من نسبة االستفادة من مٌاه
التساقطات.

تكوٌن المدخرات المائٌة

3

األستاذ :يوسف األندلسي

