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 اإلنسان والبیئةالوحدة الثانیة:
  المحافظة على التوازنات الطبیعیةالفصل الثاني: 

إنشاء المحمیات : ثانيالمحور ال
 

 نوع من النباتات مھددة حالیا 1670تعاني أنواع النباتات والوحیش بالمغرب من تناقص أعدادھا، فحوالي      مقدمة:
باالنقراض. ولمواجھة ھذا المشكل الذي یؤثر ال محالة على التنوع البیولوجي والتوازنات الطبیعیة، یتم إنشاء منتزھات 

 وطنیة ومحمیات طبیعیة.
  

 ؟ما دور ھذه المحمیات •
 ؟كیف تتوزع المحمیات والمنتزھات على مناطق التراب الوطني •

 
I -المحمیات والمحافظة على التنوع البیولوجي: 

      1أنظر الوثیقة : معطیات لالستثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      استثمار المعطیات: 
 

 األفكار الرئیسیة التي یمكن استخالصھا من النص: )1
 

  .األنشطة البشریة عموما من بین أخطر العوامل التي تھدد التنوع البیولوجي
  .عند ربط إنشاء المحمیات الطبیعیة بنشاطات اقتصادیة مربحة یكون نجاح المشاریع البیئیة مضمونا

 

 :المحمیة الطبیعیةتعریف مصطلح  )2
 

   المحمیة الطبیعیة(Réserve naturelle)أي منطقة جغرافیة محددة المساحة، ھي فضاء بري أو بحري محدد ، 
تخضع لقوانین بیئیة صارمة بحیث تمنع فیھا مجوعة كبیر من األنشطة. وغالبا ما تكون تحت أشراف ھیئة معینة (حراس 

 نباتات أو ىالغابة – شركات خاصة – منظمات غیر حكومیة – ھیئة علمیة...) وتتمیز ھذه المناطق بأنھا قد تحتوي عل
 مما یستلزم .سابقة أو مناظر طبیعیة استثنائیة مھددة باالنقراض وقد تحتوي علي مستحثات من عصور جیولوجیة حیوانات

 حمایتھا من األنشطة البشریة والتلوث بشتى الصور.
 

 .المحمیات ودورھا في المحافظة على التنوع البیولوجي: 1 الوثیقة 
 

 كانت السھول الوسطى في أمریكا الشمالیة تعج بقطعان تضم مالیین األفراد من الثور األمریكي الكبیر 19حتى القرن 
 ألنھم لم یكونوا یعرفون الزراعة. ، والتي كانت تشكل مصدر الغداء الرئیسي للھنود الحمر لمئات السنین،الحجم

 بدأ تحویل البراري ،عند وصول أعداد كبیرة من السكان البیض إلى مناطق یوجد بھا قطعان الثور األمریكي بكثافة
 واألخطر من ذلك بدأت باألسلحة الحدیثة حملة إبادة للثور األمریكي قصد الحصول على  جلده الثمین .إلى مزارع

ملیون ثور التي كانت تجوب شمال أمریكا سوى بضع عشرات من  70تبقى من ي وفي اقل من نصف قرن لم .آنذاك
األفراد.   

ول أ فكر رواد حمایة البیئة في إنشاء منطقة یمنع فیھا الصید شكلت نواة ، ومخافة انقراض ھذه الثیران،1872سنة 
 .2كلم 9000ـ تقدر مساحتھا ب،  Yellow Stone :محمیة في العالم

 وأصبحت مصدر دخل مھم لعدد كبیر من الناس بشكل مباشر أو ،حالیا تعرف ھذه المحمیة اتساعا كبیرا في أنشطتھا
 التي كانت على وشك االنقراض ،وقد استعادت فیھا الطبیعة مجموعة كبیرة من النباتات والحیوانات غیر مباشر.

والتي من بینھا الثور األمریكي الذي یعد أفراده باآلالف حالیا. 
كما أصبحت المحمیة مزارا لمالیین السیاح من كل أنحاء العالم مما اضطر المسئولین عنھا لتحدید عدد الزوار 

 ورغم ، من أجزائھا رغم كون المحمیة تتقاضى رسوما عن الزیارة95%   بل حتى منع ولوج.المسموح لھم بدخولھا
 كون ھذا النوع من المشاریع یزید من نشر الوعي البیئي عند الجمھور.  

  
ما ھي األفكار الرئیسیة التي یمكن استخالصھا من النص؟  )1
أذكر بعض فوائد المحمیات. ، وعرف مصطلح المحمیة الوارد في النص )2
منع ولوج بعض و بل ،ولون عن المحمیة لتحدید عدد الزوار المسموح لھم بدخولھاؤلماذا اضطر المس )3

أجزائھا؟ 
 التي ال یسمح بھا في المحمیات. األخرىاذكر بعض السلوكات واألنشطة  )4
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  :تقوم المحمیات الطبیعیة بعدة أدوار منھا 
 

  .حمایة األنواع النباتیة والحیوانیة المھددة باالنقراض
  .تسمح بإعادة التوازنات الطبیعیة المدمرة في بعض الحمیالت البیئیة
  .تسمح بتكثیر أنواع من الكائنات الحیة وإعادتھا إلى كل األماكن التي انقرضت منھا
  .ترفع من درجة الوعي البیئي عند الزوار والجمھور الذین یطلعون على محتویاتھا
 ـب الشغل بفعل األنشطة السیاحیة التي تعــرفھا. صمصدر ھام للموارد المالیة ومنا
  .تسمح بالحفاظ على بعض النقط التي تستعملھا الحیوانات المھاجرة كمحطات للراحة خالل تنقلھا
 .تسمح بانجاز دراسات علمیة مباشرة على الحیوانات والنباتات في الظروف الطبیعیة خارج المختبرات 

 

  لتفادي إزعاج الحیوانات في حیاتھا،ولون عن المحمیة لتحدید عدد الزوار المسموح لھم بدخولھاؤاضطر المس )3
 وإلتاحة ، ولتفادي سحق األعشاب التي تشكل مصدر غذاء لحیوانات المحمیة،الیومیة خصوصا النادرة منھا

 تي تتحرك لیال لالستراحة.للالفرصة 
 

 سلوكات وأنشطة ممنوعة  أثناء زیارة محمیة: )4
 

 البناء.، رعي الحیوانات، رمي النفایات، إطعام الحیوانات، ممارسة كل أنواع الریاضة 
  .التنقل في األماكن المخصصة لذلك فقط
 .تجنب إحداث الضجیج  خصوصا باالت كالرادیو واألجھزة الموسیقیة 
  عینات من الحیوانات والنباتات خصوصا النادرة منھا.التقاطتجنب  
 .عدم إشعال النار التي تخیف الحیوانات وتشكل تھدیدا حقیقیا عند امتدادھا 
 .الصید والقنص ممنوع بشكل تام وفي جمیع األوقات بالمحمیات 
 في المحمیات.ةالسباحة والتخییم ورمي النفایات أشیاء  ممنوع  
 .نقل الرمال واألتربة من أو إلى داخل المحمیة 

 
II – توزیع المحمیات والمنتزھات على مناطق التراب الوطني: 

      2أنظر الوثیقة : معطیات لالستثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .خصائص بعض أھم المحمیات والمنتزھات الطبیعیة الوطنیة: 2 الوثیقة 
 

للمنتزھات والمحمیات الوطنیة دور مھم في إعادة توطین أنواع من الحیوانات المتوحشة المنقرضة، وإعادة توطین 
أنواع أخرى. وقد وزعت ھذه المواقع الى مجاالت حیمناخیة عبر التراب الوطني، كما ھو ممثل على الجدول التالي: 

 
 

المحمیة أو المنتزه 
 الوطني

المجال 
 الحیمناخي

المساحة الحالیة 
 حیوانات مھددة باالنقراض بعض نباتاتھا (ھكتار)

محمیة تالسمطان 
 نوع 1000صنوبریات و 60000 قاري (ناحیة الشاون)

 قرد ماغو (أو قرد المغرب) منھا أنواع نادرة

منتزه الحسیمة 
 الى 200صنوبر، البلوط ( 47000 ساحلي الوطني

  نوع)250
دلفین، فقمة، سرنوق عركي 

 (عقاب البحر)
منتزه تازكا الوطني 

 نوع 600أرز جبل تازكا،  12000 قاري (ناحیة تازة)
  نوع نادر50منھا 

األیل المغربي، طیور 
 كاسرة نادرة.

منتزه إفران الوطني 
أرز، بلوط أخضر، صنوبر  13000 رطب داخلي (األطلس المتوسط)

  نوع)700 الى 600(
األیل المغربي (األیل 

 البربري)، قردة.
منتزه األطلس الكبیر 

 نوع منھا 400أرز، بلوط ( 49000 قاري الشرقي
 أروي مغربي، غزال أغیس  نادر)50

محمیة المرجة 
طیور الماء المھاجرة  قصب، أسل ... 7000 رطب ساحليالزرقاء (العرائش) 

 (موقع مھم للتوالد)
منتزه سوس-ماسة 
 نوع أغلبھا 250أركان،  34000 رطبالوطني (أكادیر) 

 نادر جدا
أبو منجل، غزال ادم، ذئب، 

 ثعلب.
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      استثمار المعطیات: 
 

لقد أبرمت عدة اتفاقیات دولیة لحمایة التنوع البیولوجي، أبرزھا: 
 لتحریم التجارة في األصناف النباتیة والحیوانیة المھددة باالنقراض. 1973اتفاقیة 
 الخاصة بحمایة الطیور المھاجرة. 1979اتفاقیة 
 للتنوع البیولوجي، في مؤتمر ریو حول لبیئة والتنمیة المستدامة. 1992اتفاقیة 

 
في إطار ھذه االتفاقیات أنجز المغرب العدید من األعمال، أھمھا إنشاء منتزھات ومحمیات وطنیة، وھي مواقع ذات أھمیة 
بیولوجیة وبیئیة، موزعة على مساحة تفوق ملیون ھكتار. الھدف منھا حمایة األنواع الحیوانیة والنباتیة النادرة أو المھددة 

باالنقراض، وإعادة توطین أنواع من الحیوانات المنقرضة كاألیل البربري، وغزالة داما، والنعامة. 

أهم المحميات والمنتزهات الوطنية 
 

 في جبال األطلس الكبیر 1942• منتزه توبقال الوطني ھو األول من نوعھ في المغرب، تم إنشاؤه عام 
 ھكتار ویزوره 38,000الوسطى، ویشمل أعلى جبل في المغرب، جبل توبقال. وتبلغ مساحة ھذا المنتزه 

 زائر سنویاً .  40,000حوالي 
 ھكتار جنوب شرق مدینة 13,737 لیغطي 2004 وتوسیعھ عام 1950• تم إنشاء منتزه تازكا الوطني عام 

 نوعاً من الطیور ومجموعات من كبش الجبل 83تازة. ویشمل غابة أرز كبیرة، وتشمل الحیاة البریة فیھ 
والخنزیر البري وابن آوى.  

 في جنوب المغرب، بین أغادیر 1991 ھكتار) عام 33,800• تم إنشاء منتزه سوس ماسة الوطني (
وسیدي إفني عند ساحل المحیط األطلسي، ویشمل مصبي وادي سوس ووادي ماسة. وبشكل خاص، ھو 

موقع ھام للطیور. ویعتمد برامج تولید وحضانة ألنواع مختلفة من حیوانات المھا والغزال. تم تأسیس مرافق 
للزوار للتمكن من تلبیة األعداد المتزایدة من السیاح.  

 في منطقة درعة في أقصى الجنوب. البیئة 1994 ھكتار) عام 133,000• تم إنشاء منتزه إیریقي الوطني (
الصحراویة لھذا المنتزه ضروریة لكبش الجبل والضباع وعدد كبیر من الزواحف، كما أنھ مركز للطیور 

المھاجرة. وھناك خطط إلعادة إدخال المھا والنعام ذي العنق األحمر.  
 في جبال الریف الشرقیة. ویشتھر بغابات 2004 ھكتار) عام 58,950• تم إنشاء منتزه تلسمطان الوطني (

الصنوبر ویوفر بیئة مناسبة لحوالي مئة نوع من الطیور، بما فیھا النسر الملكي.  
 في سلسلة جبال األطلس الوسطى، ویشتھر 2004 ھكتار) عام 51,800•  تم إنشاء منتزه إفران الوطني (

ببحیراتھ وأشجار األرز. وھناك مستعمرات كبیرة لقرود المكاك، وھو مركز للطیور المھاجرة.  
، ویمتد من بحیرة إیسلي 2004 ھكتار) عام 55,250• تم إنشاء المنتزه الوطني لألطلس الكبیر الشرقي (

في الغرب إلى جبل أبردوز في الشرق. تتألف الحیاة النباتیة من غابات األرز والبلوط دائمة الخضرة 
 م؛ وتشمل الحیوانات الماغوت (القرد البربري) والخنزیر البري.  3,000ومساحات شاسعة من البادیة فوق 

 ھكتار في 19,000 ھكتار، منھا 48,460، وتبلغ مساحتھ 2004• تم إنشاء منتزه الحسیمة الوطني عام 
منطقة بحریة. ویشكل مساحة صخریة تتخللھا جروف مرتفعة. ھناك مجموعات كبیرة من أشجار العفص 

والصنوبر الحلبي والبطم العدسي والخروب والبلوط دائمة الخضرة وغیرھا. كما توجد بعض أنواع الدالفین 
المھددة باالنقراض بالقرب من الشاطئ.  

 على الساحل الجنوبي الغربي بین 2006 ھكتار) عام 185,600• تم إنشاء متنزه أخنیفیس الوطني (
طانطان وطرفایة. جزئیاً، ھو منتزه مائي كونھ یضم البحیرة الشاطئیة الوحیدة على ساحل الصحراء التي 

تعتبر محطة ھامة لھجرة الطیور. ویتألف القسم البري من بحیرات مالحة (سبخات) ومنطقة ھضاب مرتفعة 
فیھا نباتات وحیوانات صحراویة.  
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