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محاربة زحف الرمال
يف الجنوب املغربي

تقام أحزمة خضراء حول المدن لتثبيت 
الرمال بمشاركة المجتمع األهلي مع 

التركيز على أشجار الطلح باعتبارها من 
أنجح النباتات الصحراوية في المنطقة



43چهللايوليو/�أغ�سط�س 2013

محمد التفراوتي )�لعيون(

�لبيئية  �لتحديات  �أبرز  �أحد  �لرمال  زحف  ي�صكل 

ومن  �لمغرب.  في  �لجنوب  مناطق  تو�جه  �لتي 

و�صعف  �لنباتي  �لغطاء  قلة  حدوثه  �إلى  �لموؤدية  �لعو�مل 

تما�صك بنى �لتربة، ووجود طاقة هائلة الإنتاج �لرمال.

ولمو�جهة هذه �لظاهرة و�لتغلب على �آثارها و�نعكا�صاتها 

قامت  للطرق،  �لتحتية  �لبنية  وعلى  �لتنمية  على  �ل�صلبية 

�لت�صحر،  ومحاربة  و�لغابات  للمياه  �ل�صامية  �لمندوبية 

�الأحزمة  من  عدد  باإحد�ث  �لمحلية،  �لجماعات  مع  ب�صر�كة 

�لخ�صر�ء حول �لمدن لحمايتها. وقد بلغت م�صاحة �لمجاالت 

�لخ�صر�ء �لم�صتحدثة 740 هكتارً� منذ �لعام 2005.

طبيعية  محميات  �إن�صاء  على  �أي�صًا  �لمندوبية  وتعمل 

لحماية عينات من �لمنظومات �لبيئية �ل�صحر�وية وتدبيرها 

�لم�صتد�م. فهي تو�جه �لعديد من �ل�صغوط، كالقطع �لجائر 

من  يقلل  �لذي  �لمفرط  و�لرعي  �لتفحيم،  بهدف  للأ�صجار 

فر�س �إنبات �لبذور ونمو �ل�صجير�ت، وقلة �إنتاج �لثمار وعقم 

�لطبيعي،  �لتخليف  يعيق  مما  �الأحيان  بع�س  في  بذورها 

توؤثر  �لتي  و�لطفيليات  �الأمر��س  بع�س  �نت�صار  �إلى  �إ�صافة 

على �لنمو �لطبيعي للأ�صجار.

وقد �حتفل �لمغرب باليوم �لعالمي لمحاربة �لت�صحر في 

)يونيو(  حزير�ن  و18   17 يومي  و�ل�صمارة  �لعيون  منطقتي 

للجفاف«.  م�صتقبلنا  نترك  �أال  »يجب  �صعار  تحت   2013

�ل�صحر�وي.  �لطلح  منظومة  �آفاق  حول  مناظرة  فاأقيمت 

عنو�ن  تحت  تظاهرة  �لمدني  �لمجتمع  مع  بالتعاون  ونظمت 

»لن�صتعمل �أر��صينا في حدود موؤهلتها وح�صب خ�صو�صيات 

باعتبارها  �ل�صحر�وي  �لطلح  �صجرة  على  ركزت  �لمناطق«، 

نحو  م�صاحة  على  �لمنطقة،  في  �لنباتية  �لبيئة  مكونات  �أهم 

مليون هكتار.

على   2012 ـ   2005 �لفترة  خلل  ركزت  �لمندوبية  وكانت 

على  للرمال  و�لبيولوجي  �لميكانيكي  �لتثبيت  م�صاريع 

زحف  محاربة  برنامج  ويندرج  هكتار.  �ألــف   38 م�صاحـة 

�لمخطط  تنفيذ  ــار  �إط في  �لجنوبية  �الأقـاليم  في  �لرمال 

 140 يفوق  ما  معالجة  ي�صمل  �لذي   )2014 ـ   2005( �لع�صري 

�لبنيات  وحماية  �لرمال  زحف  �آثار  من  للحد  �صنويًا  هكتارً� 

�ل�صو�صيو  ـ  �قت�صادية و�لمر�كز �لعمر�نية �لكبرى. وقد تم في 

�إطار هذ� �لبرنامج غر�س �صتول تتاأقلم مع �لظروف �لمناخية 

مع  �لرملية،  �لكثبان  هكتار من   1000 وتثبيت نحو  �لمحلية، 

■ �ل�صعي �إلى تثبيت 1300 هكتار حتى نهاية �صنة 2014. 

المندوب ال�سامي للمياه 

والغابات عبد العظيم الحافي 

ي�سرف على زرع �سجر الطلح 

في منطقة ال�سمارة 

جنوب المغرب

اأ�سجار تقاوم ق�سوة ال�سحراء




