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مـقـدمـة:

تــم إنتــاج هــذا الدليــل مــن قبــل الصنــدوق العالمــي للطبيعــة بهــدف تعزيــز اإلدارة المتكاملــة للمــوارد 
ــر  ــة غي ــاه وبنيتهــا التحتي ــر اإلســتعمال المفــرط للمي ــق الحــد مــن تأثي ــة فــي المغــرب عــن طري المائي

المســتدامة, علــى التنــوع البيولوجــي وعمــل النظــم اإليكولوجيــة.

ــال  ــن خ ــي م ــاه واألراض ــتدام للمي ــتخدام المس ــدة لإلس ــات الجي ــل التقني ــل بالتفصي ــذا الدلي ــرض ه يع
تعريــف هــدف كل تقنيــة وشــرحها وعــرض متطلباتهــا التقنيــة والماليــة و كــدا طــرق المراقبــة 
ــي و  ــر األراض ــة و تدبي ــوارد المائي ــإدارة الم ــق ب ــة تتعل ــات المعروض ــة للتقني ــاور الثاث ــة. المح والصيان

ــي. ــاء النبات الغط

ــه مــن  ــة( ومراجعت ــاه والترب ــر فــي إدارة المي ــر )خبي ــل البروفيســور محمــد صاب ــه مــن قب تمــت صياغت
ــد. ــامة بلولي ــور أس ــرف الدكت ط
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هدف وشرح التقنية:
الهــدف مــن هــذه التقنيــة هــو أخــذ جــزء مــن ميــاه العيــون المنبثقــة عنــد ضفــاف الوديــان وميــاه الجريــان وتحويلهــا نحــو 
الســواقي التــي بدورهــا توجههــا نحــو أحــواض التخزيــن. تســتخدم هــذه الميــاه أساســا فــي ري المدرجــات الزراعيــة أو 

ســقي الماشــية فــي بعــض األحيــان.

يتــم إنشــاء الســدود عبــر ســرير الــوادي وخلــق أحــواض رســوبية عنــد المنبــع الــذي يرســل مياهــه نحــو الســواقي. تختلــف 
ــيتم  ــي س ــاه الت ــوادي والمي ــرير ال ــة س ــب أهمي ــرض( حس ــاع و الع ــمك و االرتف ــة )الس ــدود التقليدي ــذه الس ــس ه مقايي

تحويلهــا. و يتــم بناؤهــا بالحجــارة المثبتــة فيمــا بينهــا بخليــط مــن التــراب و الرمــال.

 المتطلبات التقنية و المالية:
ــفوح و  ــارة الس ــتعمال حج ــن اس ــة، إذ يمك ــد العامل ــر الي ــية توف ــة أساس ــة بصف ــدود التقليدي ــذه الس ــاء ه ــب إنش يتطل
رمــال مجــرى الــوادي. يحتــاج إنشــاء ســد عرضــه 13 متــرا و ارتفاعــه 3 امتــار و ســمكه 80 ســنتيمتر ،25 يومــا مــن العمــل 
لشــخصين: رئيــس عمــال )120 درهــم / يــوم( و عامــل )60 درهــم / يــوم(. بينمــا يحتــاج بنــاء ســد مماثــل باالســمنت عــن 
طريــق شــركة متخصصــة 250.000 درهــم )المرجــع ســنة 2018(. غالبــا مــا يتــم إنشــاء هــذه الســدود التقليديــة بشــراكة 

بيــن الدواوير)تويــزة(.

المراقبة والصيانة:
تتعــرض هــذه الســدود للضــرر بعــد كل فيــض قــوي )خاصــة عنــد القمــم( ممــا يــؤدي إلــى تســرب المــاء. يتوجــب صيانــة 
هــذه الســدود بانتظــام مــن طــرف الســكان المحلييــن بنفــس طريقــة اإلنشــاء األوليــة )تويــزة(. يشــترط القيــام بعمليــة 
الصيانــة بعــد هطــول األمطــار اســتعدادا لموســم الصيــف حيــث يكثــر الطلــب علــى المــاء، وتتطلــب مــن 5 إلــى 10 رجــال 

)أيــام مــن العمــل(.

التقنية رقم 1: سد تحويل المياه

سدود تحويل مياه العيون واألودية نحو السواقي واألحواض
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هدف وشرح التقنية:
الهــدف مــن هــذه التقنيــة هــو توفيــر ميــاه الــري للزراعــات و األشــجار فــي المناطــق شــبه الجافــة التــي تفتقــر للمــاء. 
تســمح هــذه التقنيــة بالحــد مــن الضغــط علــى المــاء كمــا تقلــل مــن خســائر الجريــان الســطحي و الرواســب. و بالتالــي 

تــؤدي إلــى تحســين نمــو المحاصيــل و األشــجار. 

يتــم تجميــع ميــاه الجريــان الســطحي الناتجــة عــن األراضــي المليئــة بالمراعــي أو المســارات عبــر واد رئيســي )قنــاة( ثــم 
توجــه نحــو مســاحات مزروعــة أو إلــى أحــواض حــول األشــجار )الجــوز والزيتــون( . تكــون المســاحات المزروعــة محاطــة 
بجديــرات ممــا يســمح بتخزيــن المــاء. أمــا فيمــا يخــص األشــجار، فيجــب إحاطتهــا باألحــواض أويتــم زراعتهــا فــي مدرجــات. 
توفــر ميــاه الجريــان الســطحي أيضًــا األســمدة )الرواســب الدقيقــة، المــواد العضويــة و حطــام النبــات(. فــي بعــض األحيان، 

قــد تكــون ميــاه الجريــان عنيفــة وقــد تتســبب فــي إتــاف آليــة التجميــع )عواصــف الصيــف و الخريــف(.

المتطلبات التقنية و المالية:
إنجاز هذه األحواض يتطلب فقط اليد العاملة وبالتالي فإن الفاحين يتكلفون بهذه المهمة بأنفسهم.

المراقبة والصيانة:
ــف  ــار الصي ــرة  ألمط ــة كبي ــون أهمي ــي الفاح ــرة. يول ــار الغزي ــول األمط ــد هط ــة بع ــاكل ضروري ــذه الهي ــة ه ــد صيان تع
ــاة  ــو القن ــرة نح ــان الخط ــاه الجري ــال مي ــف إلرس ــات التصري ــاء آلي ــم إنش ــان، يت ــن األحي ــر م ــي كثي ــف المدمــرة. وف والخري

ــوادي. ــو ال ــي نح ــية و بالتال الرئيس

التقنية رقم 2: تجميع مياه الجريان السطحية

أحواض تجميع مياه الجريان من مسار األخاديد )حول أشجار الزيتون(تجميع مياه الجريان من سفح للرعي )لري بستان جوز(

هدف وشرح التقنية:
الهــدف مــن نصــف القمــر هــو تركيــز ميــاه الجريــان الســطحي واألحمــال الصلبــة المرافقــة لهــا فــي حــوض محفــور عنــد 
أقــدام النباتــات. تســمح ميــاه الجريــان الســطحي التــي يتــم تجميعهــا في الصيــف والخريــف بتوفير كميــة مهمة مــن المياه 
ــة  ــات تخصيــب مهمــة. تتيــح هــذه التهيئ ــة لألشــجار. كمــا توفــر الترســبات المتوضعــة أســفل األحــواض إمكاني االحتياطي
البســيطة أيضــًا إمكانيــة اســتعادة الســماد الــذي ســيتم حملــه بواســطة ميــاه الجريــان الســطحي. يقلــل التقاط وتســرب مياه 
الجريــان الســطحي نحــو الســفح مــن آثــار مختلــف أشــكال التعريــة المائيــة عنــد المصــب كمــا يقلــل مــن أخطــار الفيضانــات.  

إن نصــف القمــر عبــارة عــن تقنيــة الحتجــاز الميــاه الســطحية بحفــر أحــواض علــى شــكل نصــف القمــر مصنوعــة مــن التــراب 
ــًا مــا تكــون مغطــاة بالحجــارة. تتــراوح أقطارهــا  لزراعــة األشــجار ) أشــجار الفاكهــة أو غيرهــا( وإحاطتهــا بخــرز، وغالب

مــن 0،5 إلــى 2 متــر وعمقهــا مــن 15 إلــى 25 ســم و يبلــغ طــول الخــرزات مــن 15 إلــى 25 ســم أمــا متوســط عرضهــا 
فهــو 25 ســم. و يمكــن تعزيزهــا بحجــارة الحقــول. 

ترتــب األحــواض علــى شــكل خماســي و تتباعــد عــن بعضهــا ب 4 إلــى 10 أمتــار، وتكــون  مفتوحة فــي مواجهة قمــة االنحدار 
اللتقــاط ميــاه الجريــان الســطحي التــي تنتجهــا أحــواض التصريــف المكونــة غالبــا مــن أراض ذات نفاذيــة منخفضة غيــر مزروعة 

أو صخريــة مخصصــة للرعــي. و تختلــف المســافات بينهــا مــن 7 إلــى 15 مترا حســب نــوع األشــجار و االنحــدار والجفاف. 

المتطلبات التقنية و المالية:
 - حفر األحواض: من 500 إلى 1.000 درهم / هكتار ؛

- بناء الخرزات حول األحواض: 2.500 – 3.500 درهم / هكتار ؛
- الزراعة )20 يوم عمل / هكتار(: 1.200 درهم / هكتار ؛

- شراء الشتات )15 درهم(: 1.500 درهم / هكتار ؛
- تسميد  الحوض أو الشجرة: 500 درهم / هكتار ؛

المجموع: 6.000 إلى 7.000 درهم / هكتار.

المراقبة والصيانة:
- صيانة أحواض ومنحدرات نصف القمر )2 يومان عمل(: 120 درهم / هكتار ؛

- تشذيب األشجار )2 يومان عمل(: 400 درهم / هكتار ؛
- معالجة األشجار  )1 يوم عمل(: 150 درهم / هكتار ؛ 

- توفير السماد: 500 درهم / هكتار،
المجموع: 1.000 درهم / هكتار.

التقنية رقم 3: نصف القمر
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هدف وشرح التقنية:
ــة، تتمثــل فــي رفــع التربــة علــى حــواف فتحــة الزراعــة  ــارة عــن تقنيــة للحفــاظ علــى المــاء و الترب حــوض االحتفــاظ عب
ــراوح  ــة و يت ــات الفتي ــجار أو النبات ــع حــول األش ــة تصن ــذع األشــجار. األحــواض الدائري ــر حــول ج ــع حــوض صغي ــك لصن وذل

ــر.  ــن 0،3 و 0،4 مت ــراوح ارتفاعهــا بي ــر أمــا الخــرزة فيت ــى 1،5 مت ــر إل ــن 0،8 مت قطرهــا بي

تمكن هذه التقنية من تجميع مياه األمطار و مياه الجريان السطحي كما تحد من مخاطر التعرية حول الشجرة.

يمكــن تحريــف جــزء الدائــرة أســفل الشــجرة لتمديــده علــى طــول خطــوط التســوية عندمــا يكــون االنحــدار مرتفعًــا وال 
ــة  ــن 5 % و ترب ــل م ــدار أق ــتوية ذات انح ــي المس ــي األراض ــة ف ــواض مائم ــر األح ــة. تعتب ــواض دائري ــن أح ــمح بتكوي يس
أعمــق مــن 30 ســم و ذات نفاذيــة متوســطة و يوصــى بهــا أيضًــا فــي المناطــق التــي يقــل فيهــا معــدل هطــول األمطــار 

الســنوي عــن 500 مــم. 

المتطلبات التقنية و المالية:
بالنســبة درهــم    2.000 إلــى   1.500 أي  درهمــًا،   20 إلــى   15 بيــن  مــا  االحتفــاظ  حــوض  إنشــاء  تكلفــة   تتــراوح 

لكل 100 شجرة / هكتار. 

المراقبة والصيانة:
تتــراوح تكلفــة الصيانــة الســنوية، بمــا فــي ذلــك إصــاح الخــرزات و شــق القــاع حــول الشــجرة، مــا بيــن 3 و 5 دراهــم لــكل 

حــوض، أي 300 إلــى 500 درهــم / هكتــار / ســنة.

التقنية رقم 4: حوض االحتفاظ

حوض مع شتلة صنوبر حلبحوض شتلة زيتون مغطى بالقش

هدف وشرح التقنية:
ــة. يجــب  ــة حــول األشــجار الفتي ــر قــدر ممكــن مــن المــاء والمــواد الغذائي ــة هــو التقــاط أكب الهــدف مــن هــذه التقني
تنظيــف مــا تبقــى مــن األرض أو حرقهــا أو تعريضهــا للرعــي قبــل الزراعــة إلنتــاج ميــاه الجريــان الســطحي التــي ســتغذي 

ــات المتدهــورة أو زراعــة أشــجار الفاكهــة المقاومــة . األشــجار. هــذه الطريقــة مناســبة الســتصاح الغاب

يتــم إنشــاء عناصــر الدكــة علــى طــول خطــوط التســوية كأدوات لتجميــع ميــاه األمطــار وتوفيرهــا لألشــجار الموضوعــة 
فــي األحــواض. يتــم حفــر خنــادق فــي صفــوف خماســية يتــراوح طولهــا  مــن 2 إلــى 3 أمتــار وعرضهــا مــن 50 إلــى 100 
ســم  وعمقهــا 1 متــر فــي المناطــق ذات االنحــدار المتوســط )10 إلــى ٪30( و ذات معــدالت تســاقطات مطريــة معتدلــة  
ــادق مــا  ــن الخن ــراوح المســافة بي ــان الســطحي .و تت ــاه األمطــار والجري ــى 800 مــم / ســنة( لتســهيل تســرب مي )400 إل
بيــن 1 و 3 أمتــار ومــن 2 إلــى 5 أمتــار بيــن خطــوط منحنيــات التســوية حســب حجــم األشــجار وجفــاف المنطقــة. يجــب أن 
تكــون الخنــادق قــادرة علــى تخزيــن أكبــر كميــة ممكنــة مــن ميــاه الجريــان الســطحي الناتجــة عــن التســاقطات المطريــة. 
يتــم إرجــاع التربــة الدباليــة الجيــدة الناتجــة عــن حفــر الخنــدق والمنطقــة المحيطــة بــه إلــى الخنــدق )مــع القليــل مــن 
األســمدة(، بينمــا يتــم ترتيــب األحجــار والتربــة المعدنيــة علــى شــكل هــال حــول الخنــدق لتحديــد حــوض االحتفــاظ بميــاه 

الجريــان الســطحي. كمــا تتــم زراعــة شــجرة فــي نهايــة كل خنــدق.

المتطلبات التقنية و المالية:
- حفر خندق طوله 3 أمتار و عرضه 1 متر و عمقه 1 متر يدويا أو بالجرافة: 7.000 درهم / هكتار ؛

- حفر عناصر الدكة  من 3 إلى 5 أمتار: 10.000 درهم / هكتار ؛
- زرع  اثنين من شتات الشجيرات العلفية أو أشجار الغابات أو الفاكهة لكل خندق: 12.000 درهم.

المراقبة والصيانة:
- صيانة الخنادق و المنحدرات: 10 أيام عمل / هكتار / سنة أي 600 درهم / هكتار / سنة ؛

- تسميد أشجار الفاكهة: 600 درهم / هكتار / سنة ؛
- ري النباتات الفتية في العامين األولين: 5 أيام عمل / هكتار / سنة  أي 300 درهم / هكتار / سنة.

التقنية رقم 5: عناصر الدكة

عناصر الدكة
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 1011

هدف وشرح التقنية:
الهــدف مــن هــذه التقنيــة هــو جمــع أكبــر كميــة مــن ميــاه األمطــار و ميــاه الجريــان الســطحي حــول النباتــات الفتيــة  
وتخزينهــا مباشــرة  فــي الحــوض حــول النبتــة أو فــي مســقط الميــاه عنــد المنبــع. تتســرب الميــاه التــي يتــم تجميعهــا 

فــي مســقط الميــاه إلــى التربــة وتحســن احتياطــي الميــاه الــذي ســيكون متاحــًا فــي األيــام القادمــة.

تطلــق تســمية مســقط الميــاه علــى كل هيــكل مصمــم لتجميــع ميــاه األمطــار و يأخــذ أشــكاال وأبعــادا مختلفــة حســب 
الظــروف المناخيــة و التربــة و االســتخدام. مســقط الميــاه المقتــرح هنــا علــى شــكل نصــف القمــر.

تختلــف المســافات الفاصلــة بيــن خطــوط مســقط الميــاه مــن 7 إلــى 14 متــرًا علــى نفــس الخــط. وتتكــون أبعــاده  مــن 
ــاري 0،30 م(. ــرز )اختي ــدر )0،30 م( والخ ــعاع )1،25 م(، المنح ــا )2،50 م(، الش ــدة العلي القاع

يتــم إنشــاء مســقط الميــاه حســب خطــوط منحنيــات التســوية و تُســتخدم التربــة المســتخرجة فــي إنشــاء الخــرزة التــي 
يبلــغ ارتفاعهــا 30 ســم حــول الجــزء الســفلي لمصــب مســقط الميــاه. تــزرع الشــجرة فــي أســفل مصــب مســقط الميــاه 

لكــي تتمكــن مــن االســتفادة مــن الميــاه التــي تتجمــع و تتســرب داخــل المســقط.

المتطلبات التقنية و المالية:
- حفر وتهيئة األحواض و مساقط المياه يدويا: 12.000 درهم / هكتار ؛

- زراعة  أشجار الفاكهة والنباتات الحرجية: 12.000 درهم.

المراقبة والصيانة:
- صيانــة أحــواض مســقط الميــاه بعــد هطــول األمطــار وعمليــة الحــرث: 10 أيــام عمــل / هكتــار / ســنة  أي 600 درهــم 

/ هكتــار / ســنة ؛
- تسميد أشجار الفاكهة: 600 درهم / هكتار / السنة ؛

- ري النباتات الفتية في العامين األولين: 5 أيام عمل / هكتار / سنة أي  300 درهم / هكتار / سنة.

التقنية رقم 6: مسقط الماء

مسقط الماء مع الخروبمسقط الماء مع الزيتون

هدف وشرح التقنية:
غالبــًا مــا يتــم إنشــاء الــدكات إلســتقبال النباتــات فــي منتصــف المنطقــة المســطحة  حتــى يؤمــن اســتقرارها وتســتفيد 
ــد  ــرا عن ــة تســربا كبي ــة الترب ــان الســطحي الناتجــة عــن تعري ــاه الجري ــان الســطحي المحتجــزة. تعــرف مي ــاه الجري مــن مي
االنحــدارات الشــديدة )أكثــر مــن ٪30(، حيــث الغطــاء النباتــي غيــر دائــم و الزراعــة غيــر منتظمــة. مــن خــال خلــق الــدكات، 
نقــوم بتقســيم المنحــدر إلــى نطاقــات منتظمــة )بيــن الــدكات( وبالتالــي فإننــا نحــد مــن ســرعة الجريــان الســطحي. يمكــن 
أن تتســرب الميــاه المتجمعــة أو يتــم إجاؤهــا فــي المصــارف المجهــزة. إن الهــدف مــن بنــاء الــدكات هــو موازنــة الميــاه 

المخصصــة للنباتــات وتقليــل خطــر التعريــة التــي يســببها الجريــان الســطحي.

الــدكات عبــارة عــن أحــواض طويلــة منشــأة بالتــوازي مــع خطــوط منحنيــات التســوية. وهــي تتألــف مــن ثاثــة عناصــر هــي 
المنحــدر والقــاع والخــرز.

الــدكات عبــارة عــن هيــاكل تعمــل علــى تحســين امكانيــة تســرب الميــاه و بالتالــي، يجــب أال تنشــأ فــي تربــة ذات نفاذيــة 
منخفضــة أو منتفخــة أو حساســة لتحــركات الكتلــة. مــن المستحســن أيضًــا أن تكــون التربــة عميقــة نســبيًا )أعمــق مــن 

50 ســم( للحصــول علــى دكات ذات أحجــام مثاليــة. 

ــل  ــى أفض ــول عل ــم الحص ــن، يت ــر. ولك ــى ٪30 أو أكث ــل إل ــي تص ــرة الت ــدارات المتغي ــى االنح ــدكات عل ــم ال ــن تصمي يمك
النتائــج علــى االنحــدارات الضعيفــة )أقــل مــن ٪15( و فــي المناطــق التــي ال يزيــد معــدل هطــول األمطــار فيهــا عــن 450 

مــم.

يمكــن أن يغطــي طــول الــدكات المنحــدر بأكملــه إذا تجــاوزت ســعة التســرب كميــة ميــاه األمطــار أمــا عــرض الدكــة فهــو 
2،5 متــر كحــد أقصــى عندمــا يكــون الميــل ٪20. ارتفــاع الخــرزة مرتبــط بشــدة التســاقطات و بدرجــة االنحــدار.

المتطلبات التقنية و المالية:
- حفر الخنادق وبناء الخرزات: 12.000 درهم / هكتار ؛

- زراعة  أشجار الفاكهة أو النباتات الحرجية: 12.000 درهم.

التقنية رقم 7: الدكة

دكة مع نباتات حرجية فتيةدكة مع شجرة زيتون فتية
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 1213

هدف وشرح التقنية:
ــن  ــلة م ــوادي لسلس ــاع ال ــي ق ــا ف ــاء عبوره ــة أثن ــب الدقيق ــاه والرواس ــتعادة المي ــو اس ــة ه ــذه التقني ــن ه ــدف م اله
الحواجــز )الســدود(، مدرجــة بطريقــة تصاعديــة  حيــث ســتتم زراعتهــا بأشــجار الفاكهــة والخضــروات والحبــوب واألعــاف 

بكثافــة.

فــي الجبــال شــبه الجافــة، يتــم بنــاء سلســلة مــن الســدود الترابيــة الصغيــرة فــي الوديــان الثانويــة إللتقــاط  ميــاه الجريــان 
ــة. تســمح هــذه الســدود بالتشــكيل التدريجــي لمدرجــات يمكــن زراعتهــا بأشــجار الفاكهــة  ــه الصلب الســطحي وحمولت
)أشــجار التيــن وأشــجار الزيتــون التــي تتحمــل ســيقانها الدفــن تحــت الرواســب( و الحبــوب والبقوليــات. يتــم بنــاء الســد إمــا 
يدويًــا أو بواســطة جرافــة حيــث يبلــغ ارتفاعــه  مــن 1 إلــى 3 أمتــار و طولــه مــن 10 إلــى 50 متــرًا أمــا ســمكه مــن 2 إلــى 
3 أمتــار فــي القاعــدة و 50 إلــى 100 ســم فــي القمــة. يكــون الســد محميــًا أحيانــًا بجــدار حجــري مجهــز بمنفــذ جانبــي 

يميــل علــى حافــة المنحــدر.

المتطلبات التقنية و المالية:
- بنــاء ســد يتــم تعزيــزه فــي بعــض األحيــان بطبقــة مــن حصــى الموقــع: مــن 10 أيــام عمــل / 20 متــر مكعــب إلــى 100 

يــوم عمــل / 100 متــر مكعــب بتكلفــة 60 درهــم لليــوم: 600 إلــى 6.000 درهــم ؛
- تهيئة قناة التصريف بواسطة بناء من الحجارة على مساحة 1 متر x 1 متر: 250 درهم ؛
- شراء وزراعة أشجار الفاكهة )أشجار الزيتون، أشجار التين(: من 20 إلى 40 درهم /نبتة ؛

- التسميد: 600 درهم / هكتار ؛
المجموع من 5.000 إلى 15.000 درهم / هكتار.

المراقبة والصيانة:
- صيانة السد: 5 أيام عمل / هكتار / سنة  أي 300 درهم / هكتار / سنة ؛

- تسميد أشجار الفاكهة: 600 درهم / هكتار / سنة.

التقنية رقم 8: الجسور

محاصرة الرواسب و المياه في وادي رغاية في األطلس الكبيرجسور مع أشجار اللوز في األطلس المتوسط

هدف وشرح التقنية:
ــرة  ــرب لألس ــاه الش ــر مي ــي و توفي ــتخدام المنزل ــة لإلس ــة أو الفردي ــة الجماعي ــي المطفي ــة ف ــاه المخزون ــص المي تخص
والماشــية، وفــي بعــض األحيــان لــري حديقــة صغيــرة. عندمــا يســتمر موســم الجفــاف لفتــرة طويلــة ، فــإن ميــاه المطفيــة 
ال تكــون كافيــة و بالتالــي يجــب ملؤهــا عــن طريــق شــاحنات صهريجيــة. تقلــل المطفيــة بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خطــر 

التخديــد عنــد المصــب. و تتكــون  المطفيــة مــن: 

- مســقط مــاء طبيعــي مقابــل للمنحــدر المطــل علــى المطفيــة و يســتخدم ســطح المطفيــة )مــن 70 إلــى 150 متــر 
مربــع( كمســقط مــاء، لكــن فــي أغلــب األحيــان يتــم إلتقــاط الميــاه المتدفقــة عبــر الطرقــات ومــن المنحــدرات الصغيــرة ؛

- قناة )ساقية( تربط بين مسقط الماء والخزان ؛ 
ــاه مــزودة  ــوح الخــزان وفوهــة لســحب المي ــرق ل ــاه يربــط حــوض الترســيب بفتحــة تخت - حــوض ترســيب و أنبــوب مي

ــدي ؛ بغطــاء حدي
- صهريــج )خــزان تحــت أرضــي( محفــور فــي األرض، مبنــي مــن الحجــر ومعالــج بالطيــن و الجيــر أو باإلســمنت، وتتــراوح 
أبعــاده مــن 100 إلــى 300 متــر مكعــب حســب عــدد الســكان وحجــم قطيــع الماشــية. يتــم بنــاء الســقف بالحجــارة 

المتوســطة أو بجــذوع األشــجار المغطــاة بطبقــة مــن التــراب أو األســمنت لتشــكيل ســقف مضــاد للمــاء ؛
- بئر مزودة بمضخة أو دلو لسحب المياه التي تمت تصفيتها.

المتطلبات التقنية و المالية:
ــكل والمــواد المســتخدمة. وعــادة  ــا لحجــم الهي ــف التكلفــة تبع ــث تختل ــرا حي ــة اســتثمارا كبي ــب المطفي ــب تركي يتطل
ــراوح  ــة(.  تت ــى المدين ــروا إل ــن هاج ــة الذي ــاء القري ــم أبن ــزة، دع ــي  )توي ــن االجتماع ــار التضام ــي إط ــل ف ــم العم ــا يت م
 تكلفــة بنــاء المطفيــة الجماعيــة بســعة 300 متــر مكعــب مــن 30.000 درهــم )الطيــن + الجيــر + ســقف خشــبي( إلــى

ــة  ــد تكلف ــانية(. تع ــة خرس ــان حديدي ــال، قضب ــمنت، الرم ــة )االس ــواد الحديث ــتخدام الم ــة اس ــي حال ــم ف 300.000 دره
الصهاريــج العائليــة التقليديــة )50 إلــى 100 متــر مكعــب( أقــل بكثيــر مــن  تلــك الجماعيــة )10.000 إلــى 30.000 درهــم(.

المراقبة والصيانة:
- تحويل مياه األمطار األولى التي غالبًا ما تكون ملوثة ومحملة بالرواسب ؛

ــن  ــة م ــات المكون ــنة للخزان ــي الس ــدة ف ــرة واح ــدل م ــج )بمع ــاع الصهاري ــي ق ــم ف ــذي يتراك ــي ال ــف الطم - تنظي
تشــكيات ناعمــة و مــرة واحــدة كل 3 أو 4 ســنوات للخزانــات اإلســمنتية( ؛

- تغيير الدلو المستخدم لسحب المياه )مرة في السنة( وصيانة المضخة.
بالنســبة للمطفيــة الفرديــة التــي تجمــع ميــاه الســقف فقــط ، يتــم تنظيــف الســقف بانتظــام قبــل فتــرات األمطار)مــرة كل 

3 أو 4 ســنوات(.

التقنية رقم 9: المطفية )الصهريج المغطى(

مطفية عائلية في دوار تكوشتمطفية جماعية )الصيانة ضرورية(
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هدف وشرح التقنية:
مســتنقع إفــرض عبــارة عــن حــوض ذو مســاحة و عمــق صغيريــن، يتــم إنشــاؤه بهــدف التخزيــن المؤقــت لميــاه الجريــان 
الســطحي عبــر فتحــة صغيــرة. تســتخدم هــذه التقنيــة القديمــة فــي مناطــق المراعــي الجماعيــة حيــث ال وجــود لآلبــار و 
حيــث الميــاه الجوفيــة ضحلــة. و نجــد إفــرض إمــا بجانــب المنــازل أو علــى الطريــق أو فــوق األراضــي المغطــاة و يســتخدم 

غالبــا لســقي الماشــية و أيضــا لإلســتعمال المنزلــي.

ــاة  ــاه القادمــة مــن قن ــع ليســتقبل المي ــوح جهــة المنب ــى شــكل مســتنقع مكــون مــن حــوض مفت و يكــون إفــرض عل
ــرة: مــن عشــرات  ــر. أبعــاده متغي ــاه ذو حجــم متغي ــان الســطحي الناتجــة عــن مســقط مي ــاه الجري مخصصــة اللتقــاط مي
األمتــار المكعبــة )5 أمتــار وقطرهــا 2 إلــى 3 أمتــار( إلــى مئــات األمتــار المكعبــة )10 إلــى 30 متــرا وقطرهــا 5 إلــى 10 
متــرا(. تـــستخدم التربــة المحفــورة لتحديــد الحــوض وتحصيــن حوافــه التــي يحميهــا فــي كثيــر مــن األحيــان ســياج شــائك و 
يغطــى قــاع المســتنقع بإحــكام بســرير مــن الطيــن: أحيانــا يتــم تعبيــده للحــد مــن وحــل القطعــان التــي تشــرب مــن البركــة. 

تقــوم قنــاة صغيــرة مثبتــة بالحجــارة بتوجيــه الميــاه المتجمعــة نحــو الحــوض.

المتطلبات التقنية و المالية:
 ال تتطلــب تهيئــة إفــرض أي مهــارة أو اســتثمار خــاص لكــن يجــب تهيئــة مســتنقع قطــره 5 أمتــار و عمقــه 1،5 متــر مــن
ــة ــل بطريق ــم العم ــا يت ــادة م ــم. ع ــن 1.000 و 2.000 دره ــا بي ــادل م ــا يع ــدوي أي م ــل الي ــن العم ــام م ــى 10 أي  5 إل

جماعية )تويزة(. 

المراقبة والصيانة:
- المواظبة على التنظيف السنوي للطين الذي يتراكم في قاع األحواض ؛

- صيانة القناة و الخرز و صيانة السياج حوله )التشذيب و إعادة الزرع(.

التقنية رقم 10: إفرض )المستنقع المكشوف(

مستنقع جماعي تغذيه المراعي بدوار تكوشت مستنقع فردي تغذيه مياه الجريان القادمة من البقع المزروعة

هدف وشرح التقنية:
الهــدف مــن هــذه التقنيــة هــو التقــاط فائــض الميــاه الســطحية وتصريفهــا أفقيــا إلــى ممــر مائــي وذلــك لتقليــل خطــر 

حــدوث التخديــد واالنهيــارات األرضيــة أثنــاء التســاقطات المطريــة الكثيفــة.

فــي المناطــق ذات االنحــدار الحــاد واألمطــار الكثيفــة )مــن 800 إلــى 1.500 مــم / ســنة( ، ال يمكــن تســريب جميــع ميــاه 
األمطــار بــدون المخاطــرة بزيــادة التخديــد و اإلنهيــارات األرضيــة: إذن فمــن الضــروري حفــر الخــدوش أو الخنــادق أو دكات 

التصريــف التــي توجــه ميــاه الجريــان الســطحي نحــو ممــر مائــي محمــي ومعــزز.

المتطلبات التقنية و المالية:
- الخدوش: غير مكلفة ؛

- الخنادق: الحفر 5.000 درهم ؛
- الدكات: 6.000 إلى 12.000 درهم / هكتار.

المراقبة والصيانة:
- تنظيف سرير الخنادق والدكات لضمان مرور جيد للمياه ؛

- الحفاظ على الخرزة التي يمكن أن تتضرر من مياه الجريان السطحي المفرط ؛
- الوقاية من تخديد المجاري المائية.

التقنية رقم 11: خدوش، خنادق و دكات التصريف

خنادق لتصريف التدفقاتخدوش فوق حقول محروثة
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هدف وشرح التقنية:
يســاعد الســياج األخضــر علــى إبطــاء ســرعة ميــاه الجريــان الســطحي حيــث قــد تــؤدي الــدكات ومدرجــات االمتصــاص إلــى 
ــاج  ــات وإنت ــكيل المدرج ــدرات وتش ــة المنح ــاس لحماي ــتخدامه كأس ــًا اس ــن أيض ــا يمك ــد. كم ــة أو التخدي ــركات الكتل تح
األعــاف. يقــوم الســياج بتبطــيء الجريــان الســطحي و يحفــز عمليــة ترســب الجســيمات الخشــنة والمــواد العضويــة ، كمــا 
يراكــم عنــد المنبــع التربــة المنقولــة أثنــاء أعمــال الزراعــة. يتــم زرع شــجيرات أو نبــات الصبــار بحيــث تكــون متاصقــة فيمــا 
بينهــا حســب منحنيــات التســوية )كل 50 ســم مــن فــرق االرتفــاع علــى شــريط عرضــه 1 متــر( وذلــك بهــدف تحديــد حقــل 
أو جــزء مــن بقعــة أرضيــة. هــذه اآلليــة المنفــذة لميــاه الجريــان تــؤدي علــى المــدى المتوســط إلــى تكويــن مدرجــات عــن 
طريــق ترشــيح المــاء و توضــع الرواســب الخشــنة و المــواد العضويــة )خاصــة عبــر التعريــة الزراعيــة(. يتــم إنشــاء الســياج 
األخضــر مــن النباتــات الشــوكية )الصبــار و العنــاب و الزعــرور البــري و مختلــف أنــواع الطلــح(، و أيضــا مــن الزيتــون البــري و 
اللــوز و الــدردار وغيرهــا مــن النباتــات العلفيــة أو العشــبية. يتكــون الســياج األخضــر بشــكل عــام مــن عــدة أنــواع نباتيــة 
متكاملــة: يمكــن أن نجــد مثــا سلســلة مــن أشــجار الفاكهــة )مثــل أشــجار الزيتــون وأشــجار اللــوز( كل 5 أمتــار فــي وســط 

حــوض، وبينهــا رقعــة معشوشــبة مــن البقوليــات العلفيــة الدائمــة )النفــل، البرســيم( أو شــجيرات األعــاف )الفصــة(.

المتطلبات التقنية و المالية:
- إعداد األرض وتوفير األسمدة: 600 درهم / هكتار ؛

- شراء الشتات والفسات والبذور: 600 إلى 1.500 درهم / هكتار ؛
- غرس خطي: 1.500 إلى 3.000 درهم / هكتار ؛

- حماية الشتات  الفتية لمدة 2 إلى 3 سنوات )النمل و الماشية(: 3.000 إلى 5.000 درهم / هكتار ؛
المجموع: من 5.000 إلى 8.500 درهم / هكتار.

المراقبة والصيانة:
- تشذيب السياج األخضر من 2 إلى 4 مرات في السنة: 300 إلى 600 درهم ؛

- استخدام مخلفات التشذيب لتغذية التربة أو كعلف للماشية: 120 إلى 240 درهم ؛
المجموع: من 400 إلى 800 درهم.

التقنية رقم 12: السياج األخضر

سياج أخضر مع شجر السروسياج أخضر لتبديد مياه الجريان السطحي

هدف وشرح التقنية:
يمكــن تقليــل انحــدار المدرجــات التصاعديــة بنســبة 30 إلــى ٪50 بالنســبة لانحــدار األصلــي بحيــث يشــكل تقعــرا يمكــن 
مــن ترســيب ميــاه الجريــان الســطحي.  تتســبب حركــة األفــق الســطحي للتربــة فــي تراكــم الدبــال الجيــد فــي اتجــاه الجــزء 
الســفلي مــن البقعــة األرضيــة وإفقــار جزئهــا العلــوي, لذلــك يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبــار هــذا االختــاف فــي خصوبــة 
ــم  ــث يت ــال(  حي ــى ســبيل المث ــة بالقــرب مــن المنحــدر )أشــجار الفاكهــة عل ــار الزراعــات المتطلب ــق اختي ــة عــن طري الترب
تطهيــر التربــة بشــكل تدريجــي.  مــن الممكــن أيضــا تعويــض نقــص المــاء والمــواد المغذيــة فــي الجــزء العلــوي لتربــة 

عــن طريــق األســمدة العضويــة. 

يتــرك المــزارع عــادة شــريًطا مــن األعشــاب البريــة إلبطــاء ميــاه الجريــان الســطحي عنــد الحــد األدنــى لألراضــي المزروعــة. 
مــع مــرور الســنين والحــرث المنتظــم, تتراكــم تربــة البقعــة  فــي الجــزء العلــوي مــن هــذا الشــريط العشــبي , فــي حيــن 

يزيــل المحــراث قاعــدة المنحــدر الســابق. يــزداد ســمك المنحــدر بمقــدار متــر واحــد خــال 4 إلــى 10 ســنوات. 

المتطلبات التقنية و المالية::
- جمع  األحجار ووضعها على طول خطوط منحنيات التسوية: 5 درهم / متر ؛

- زرع الشجيرات على طول المدرجات: 15 درهم / متر ؛
المجموع لكل هكتار: 2.000 درهم / هكتار.

المراقبة والصيانة:
- تشذيب السياج من 2 إلى 4 مرات في السنة: 300 إلى 600 درهم ؛

- استخدام مخلفات التشذيب لتغذية التربة أو كعلف للماشية: 120 إلى 240 درهم ؛
المجموع: 400 إلى 800 درهم.

تقنية رقم 13: المدرجات التصاعدية
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 1819

هدف وشرح التقنية:
الســاقية عبــارة عــن قنــاة لنقــل الميــاه باســتخدام الجاذبيــة. تقــوم الســاقية الرئيســية بنقــل المــاء مــن العيــن نحــو البقــع 
ــروي أراضــي مجموعــة  ــي ت ــة الت ــة الســواقي الثانوي ــك بتغذي ــة المزروعــة أو نحــو حــوض )تامــدا(. و تقــوم كذل األرضي
مــن الفاحيــن. ثــم تقســم الســواقي الثانويــة إلــى ســواقي مــن الدرجــة الثالثــة لجلــب المــاء للبقــع االرضيــة حيــث يوجــد 
داخلهــا ســواقي مــن الدرجــة الرابعــة تطــل علــى ألــواح الــري. الســواقي الرئيســة تكــون مصنوعــة مــن اإلســمنت, حيــث 
ــة المســربة للمــاء, هــذا التســرب  ــع مــن الترب ــة فتصن ــر الخطــي الواحــد 250 درهــم. أمــا الســواقي الثانوي ــف المت يكل
يــؤدي إلــى نمــو األعشــاب علــى الحــواف إلنتــاج العلــف. كمــا تســاهم هــذه األعشــاب فــي تقويــة حــواف الســاقية. تلعــب 

هــذه األخيــرة دور الحــدود بالنســبة للبقــع األرضيــة و الممتلــكات. 

المتطلبات التقنية و المالية:
- أعمال الحفر لسرير الساقية: 120 درهم / متر؛

- االسمنت والرمل والحديد: 200 درهم / متر ؛
- التجميع والبناء: 120 درهم / متر؛

المجموع: 500 إلى 600 درهم / متر.

المراقبة والصيانة:
تتطلــب هــذه المرافــق مراقبــة منتظمــة, حيــث يجــب إصــاح التشــققات و تنظيــف القــاع مــن الطحالــب و الرواســب الناتجــة 
ــاء  ــادة بن ــع و إع ــل الربي ــل فص ــام قب ــة كل ع ــن الترب ــة م ــواقي المصنوع ــاع الس ــف ق ــك تنظي ــب كذل ــة. يج ــن التعري ع

الحــواف للحــد مــن خســائر الميــاه.

تقنية رقم 14: الساقية

ساقية داخل حوضساقية تنقل الماء نحو البقع المزروعة أو نحو حوض )تامدا(

هدف وشرح التقنية:
الهــدف مــن هــذه الصهاريــج هــو تخزيــن الميــاه مــن أجــل إدارة أفضــل. نظــرًا ألن الميــاه القادمــة مــن العيــون تكــون 
منخفضــة التدفــق, يفضــل الفاحــون تخزينهــا أثنــاء الليــل )مــن غــروب إلــى شــروق الشــمس( واســتخدامها أثنــاء النهــار. 
يضــاف حجــم الميــاه التــي تجلبهــا الســواقي خــال الليــل إلــى ميــاه النهــار و بالتالــي يرتفــع تدفــق ميــاه الــري. و هكــذا 
يمكــن نقــل الميــاه بعيــدا عــن العيــن عبــر الســواقي. تتيــح هــذه الصهاريــج أيضًــا إمكانيــة مشــاركة الميــاه بيــن أصحــاب 

الحقــوق. 

يتــم تخزيــن الميــاه المنقولــة مــن ســد تحريــف مســار الميــاه عــن طريــق الســاقية فــي صهريــج يســمى تامــدا أو تافــروت. 
ــم  ــة. تت ــم تعزيزهــا بالترب ــى جدرانهــا بالحجــارة و يت ــج القديمــة محفــورة فــي األرض أو الصخــور و تبن تكــون الصهاري
تغطيــة القــاع بأرضيــة مــن الحجــارة التــي يتــم تنعيمهــا وتغطيتهــا بتربــة طينيــة. أمــا الصهاريــج الجديــدة فتصنــع مــن 
اإلســمنت المســلح و تختلــف األحجــام حســب كميــة الميــاه التــي تنقلهــا الســواقي. يتــم بنــاء الصهاريــج القديمــة فــي 

إطــار تويــزة, أمــا الصهاريــج الحديثــة فمــن قبــل شــركات متخصصــة.

المتطلبات التقنية و المالية:
يكلــف صهريــج ســعته 1.000 متــر مكعــب مبنــي باإلســمنت و عــن طريــق شــركة متخصصــة حوالــي 300.000 درهــم. 
ــزة لنفــس الحجــم مــن المــاء 30 يومــا مــن العمــل  ــة وفــي إطــار توي ــة بمــواد محلي ــب األحــواض القديمــة المبني تتطل
لرئيــس عمــال )120 درهمــا / يــوم( وعامليــن )60 درهمــا / يــوم(. تكــون التكلفــة اإلجماليــة أقــل مــن 10.000 درهــم. 

ــا ترابيــة منــذ الثمانينــات. لــم يعــد الفاحــون يبنــون أحواضً

المراقبة والصيانة:
تكــون الصهاريــج المبنيــة باإلســمنت جــد مســتقرة. ومــع ذلــك, فإنهــا تحتــاج إلــى تنظيــف منتظــم فــي كل مــرة تتلقــى  
فيهــا الرواســب بعــد موســم األمطــار. يجــب تغييــر صمامــات ســحب الميــاه )التصريــف( وســالم الوصــول بمجــرد تعرضهــا 

لعطــب مــا. 

تقنية رقم 15: صهريج تخزين الماء 
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 21 20دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة

هدف وشرح التقنية:
يعتبــر الــري ضروريًــا لضمــان الحــد األدنــى مــن إنتــاج المحاصيــل ومفيــدًا لألســرة )الطعــام وأعــاف الماشــية(. يتــم نقــل 
ــواح للــري  المــاء إلــى مســتوى األراضــي أو المدرجــات بواســطة شــبكة مــن الســواقي. يتــم تقســيم المدرجــات الــى  أل
بواســطة جديــرات. تكــون أبعــاد هــذه األلــواح صغيــرة ومتغيــرة حســب نــوع المحاصيــل وكميــة الميــاه المتاحــة )1 متــر 
مربــع لزراعــة الخضــر إلــى 10 متــر مربــع للحبــوب(. تمتلــئ المســاحات الصغيــرة بســرعة و يتــم االنتقــال إلــى لوحــة أخــرى.

يتــم ري الشــعير 3 مــرات خــال دورتــه )6 أشــهر( ويحصــل علــى مــا بيــن 150 و 300 ملــم فــي الســنة, أمــا الــذرة فمــن 6 
إلــى 7 مــرات خــال 4 أشــهر وتحصــل علــى مــا بيــن 300 و 700 ملــم. و يتــم ري محاصيــل الخضــروات حتــى 12 مــرة لمــدة 

4 أشــهر, أي مــا بيــن 600 و 1.200 ملــم فــي الســنة.

المتطلبات التقنية و المالية:
يتطلــب بنــاء شــبكة الــري و الســواقي مــن الدرجــة الثالثــة أو الرابعــة و األلــواح والجديــرات: تربــة جيــدة و تســوية للبقــع 
األرضيــة و درايــة كافيــة فيمــا يخــص تصريــف الميــاه علــى الســطح. غالبــا مــا يتــم دك قــاع الســاقية و حوافهــا للحــد مــن 

تســرب المــاء كمــا يتــم تخفيــف البقــع األرضيــة لتســهيل التســرب.  تكــون التكلفــة كالتالــي:

- إنشاء شبكة من السواقي في البقعة األرضية: 400 درهم / هكتار ؛
- إنجاز لوحات الري: 600 درهم / هكتار ؛

المجموع: 1.000 درهم / هكتار.

المراقبة والصيانة:
يجب إزالة األعشاب و الطين المترسب في قاع الساقية لتسهيل مرور المياه كلما دعت الضرورة لذلك.

تقنية رقم 16: نظام الري

بقعة من الشعير مقسمة إلى ألواحألواح لزراعة الخض

هدف وشرح التقنية:
تــزود هــذه المدرجــات الفاحيــن بمســاحة قابلــة للزراعــة و تضمــن أمنهــم الغذائــي, كمــا تســمح بتثميــن ميــاه العيــون و 
أحــواض التخزيــن. تهيمــن علــى هــذه المدرجــات زراعــة الحبــوب )الشــعير والــذرة( و كذلــك البقوليــات و بدرجــة أقــل زراعــة 
الخضــروات. تســتخدم األشــجار متعــددة االســتعماالت )أشــجار الــدردار و البلــوط و الخــروب( إلنتــاج األعــاف )أوراق الشــجر( 
والخشــب, وتســاهم كثيــرا فــي اســتقرار المنحــدرات. هــذه المدرجــات تمكــن مــن اســتعادة ميــاه الجريــان الســطحي مــن 
ــع وتحســن التســرب والحــد مــن التعريــة فــي المنحــدر  ــاه فــي الممــرات والمراعــي المتواجــدة فــي المنب مســاقط المي
ــة  ــن إنتاجي ــة وتحس ــي الترب ــة ف ــواد المغذي ــة والم ــواد العضوي ــن الم ــزز تخزي ــا تع ــوادي. كم ــي ال ــذروة ف ــات ال وتدفق
األراضــي وتحســن التنــوع البيولوجــي وتكــدس الحجــارة علــى الجــدران المنخفضــة. هــذه االشــكال مــن التهيئــة تجعــل مــن 

الممكــن أيضًــا تحديــد ملكيــة األرض بوضــوح وتعزيــز المنحــدرات الشــديدة فــي الجبــال وحمايتهــا.

تتحــول الســفوح الحــادة إلــى سلســلة مــن المدرجــات مكونــة مــن منحــدر محمــي بالعشــب أو بجدار حجــري منخفــض و حافة 
تســمح فــي نفــس الوقــت بتخزيــن كميــة مــن المــاء والتربــة كافيــة لنمــو أشــجار الفاكهــة وبتطويــر المحاصيــل المكثفــة. 
يتــراوح ارتفــاع المنحــدر عمومًــا بيــن 1 و 3 أمتــار وعــرض المدرجــات مــا بيــن 1 و 10 أمتــار حســب المنحــدر. أمــا ميــل المنحــدر 
ــة  ــا بالعشــب والشــجيرات و ٪10 فــي حــاالت الجــدران الحجري ــا و ٪20 إذا كان محمي فيكــون فــي حــدود ٪40 إذا كان عاري
الجافــة. يتــم تصميــم المدرجــات علــى شــكل ألــواح و تتــم زراعــة األشــجار الممتــدة والمحافظــة عليهــا )أشــجار الــدردار و 
البلــوط و الزيتــون وإلــخ( للتقليــل مــن مخاطــر االنهيــارات األرضيــة. غالبــا مــا توضــع هذه األشــجار علــى المنحــدرات لتعزيزها. 
يتــم تنظيــم المدرجــات بشــكل عــام فــي ألــواح ذات ميــل طولــي ضعيــف )٪1( وانحــدار عكســي طفيــف مقابــل المنحــدر مما 

يســمح لهــا بإخــاء الميــاه الزائــدة أثنــاء التســاقطات المطريــة االســتثنائية )خطــر التخديــد الكارثــي(.

المتطلبات التقنية و المالية:
تتطلب هذه األشكال متابعة منتظمة يمكن تلخيصها في: 

- تثبيت المدرجات كلما دعت الضرورة عن طريق رفع الجدران بإضافة األحجار ؛
- صيانة الجدران المنخفضة أو المنحدر خاصة بعد التساقطات المطرية الرئيسية ؛

- إصاح المدرجات التالفة و إعادة زرع النباتات ؛
- حماية الجزء السفلي للمدرجات بالحجارة أو الحشائش أو المحاصيل لمنع المدرجات من االنزالق نتيجة التعرية ؛

- تجديد خصوبة التربة عن طريق إضافة السماد لتسريع تكثيف اإلنتاج.

المراقبة والصيانة:
- حفر المدرجات: يوم عمل للمتر , أي حوالي 20.000 درهم / هكتار ؛

- صيانة المنحدرات و قص الحشائش و تقوية نقاط الضعف بالحصى: 10 أيام عمل / سنة.

تقنية رقم 17: المدرجات
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 2223

هدف وشرح التقنية:
يســمح إنشــاء الجــدران علــى قطعــة أرض مزروعــة بتهيئتهــا وجعلهــا ســهلة للزراعــة وأكثــر إنتاجيــة. حيــث تــؤدي لتبطئة 
ســرعة الجريــان الســطحي وتحســين تســرب الميــاه إلــى التربــة وحصــر الرواســب وبالتالــي الحــد مــن التعريــة المائيــة. تعتبــر 
هــذه المدرجــات مفيــدة للغايــة إلســتدامة البقــع األرضيــة حيــث تجبــر الفاحيــن علــى العمــل علــى طــول خطــوط منحنيــات 

التســوية وهــي أيضــا حــدود للبقــع والممتلــكات.

يتــم بنــاء الجــدران المنخفضــة علــى طــول خطــوط منحنيــات التســوية باألحجــار التــي يتــم جمعهــا مــن الحقــول )عمليــة 
مســتمرة(. فــي البدايــة, يقــوم الفــاح بتنظيــف بعــض الحجــارة وترتيبهــا بشــكل عمــودي مــع االنحــدار. ومــع االســتمرار 
فــي زراعــة األرض, يتــم جمــع الحجــارة ووضعهــا علــى األكــوام القديمــة. بعــد بضــع ســنوات, تتحــول الــى جــدران حجريــة 
بإرتفــاع 80 ســم وعــرض 50 ســم و تكــون القاعــدة أوســع مــن القمــة ببضــع ســنتيمترات. يتــم ترتيــب الحجــارة بهــذه 
الطريقــة لمنــع توجيــه الواجهــات الكبيــرة نحــو ميــاه الجريــان الســطحي. فــي بعــض األحيــان, يتــم تســطيح قاعــدة الجــدار 

لمنحــه مزيــدا مــن االســتقرار. 

تكــون المســافات الفاصلــة بيــن الجــدران أضيــق علــى اإلنحــدارات الشــديدة: 5 أمتــار علــى المنحــدرات التــي تزيــد عــن 60٪ 
و 10 - 15 متــرا علــى المنحــدرات مــن 15 إلــى 30٪.

المتطلبات التقنية و المالية:
إعــداد هــذه الجــدران يتطلــب أساســا اليــد العاملــة. يتــم إخــراج الحجــارة مــن األرض, ونقلهــا وتجميعهــا لبنــاء الجــدار. 
العامــل الــذي يتقاضــى 60 درهمًــا فــي اليــوم و يتــم إطعامــه )40 درهمــا فــي اليــوم( يمكنــه عمــل 10 أمتــار يوميــا. 

ــار. التكلفــة اإلجماليــة: 10.000 إلــى 15.000 درهــم / هكت

المراقبة والصيانة:
تتــم مراقبــة الجــدران مــع كل عمليــة زراعــة للبقــع األرضيــة خاصــة خــال فصــل الخريــف, تتــم إعــادة بنــاء الحجــارة التــي 

تنهــار بســبب ميــاه الجريــان الســطحي ومــرور الماشــية. يتــم تخزيــن الحجــارة التــي تــم إخراجهــا عــن طريــق الحــرث..

قنية رقم 18: الجدران الحجرية

جدران حجرية

هدف وشرح التقنية:
يتــم بنــاء األحزمــة الحجريــة وعناصرهــا للســيطرة علــى التعريــة عــن طريــق تقليــل طــول االنحــدار, وزيــادة القــدرة علــى 
تســرب ميــاه األمطــار عــن طريــق تبطــيء ســرعة الجريــان الســطحي. تعمــل مجموعــة األحجــار الموجــودة فــي قطعــة 

األرض علــى تحســين إنتاجيتهــا وبالتالــي قيمتهــا. 

لألحزمــة  نفــس دور الجــدران و يتــم ترتيبهــا بنفــس الطريقــة إال أنهــا تكــون مرتبــة علــى شــكل صفــوف بســيطة مــن 
الحجــارة المكدســة علــى طــول خطــوط منحنيــات التســوية مــع قاعــدة أوســع وتكــون مبنيــة علــى أرض صخريــة ذات تربــة 
منخفضــة النفاذيــة وعلــى إنحــدارات منخفضــة )أقــل مــن ٪15(. كمــا تكــون مناســبة  فــي المناطــق التــي يصــل معــدل 

هطــول األمطــار فيهــا ســنويا إلــى 500 ملــم فــي الســنة.

هناك نوعان من األحزمة الممكنة:

- الحــزام الكبيــر ويتــم انشــاؤه علــى انحــدارات تتــراوح بيــن 6 و ٪15 مــع قاعــدة مــن 100 ســم وقمــة عرضهــا 50 
ســم وارتفــاع حوالــي 100 ســم ؛

- الحزام الصغير يتم إنشاؤه على االنحدارات التي تقل عن ٪6 مع قاعدة 80 سم وعرض 40 سم وارتفاع 60 سم.
ــراوح طــول عناصــر  ــن فــي حقولهــم, قــد يت ــر ماءمــة لتســهيل حركــة و عمــل الفاحي ــة هــي األكث األحزمــة  الحجري

ــر. ــى 30 مت ــة مــن 20 إل ــة  فــي صفــوف متداخل األحزمــة المرتب

المتطلبات التقنية و المالية:
ــة, يجــب  ــذه الحال ــة, فــي ه ــققات المحتمل ــرة لماحظــة التش ــة األحزمــة بعــد هطــول أمطــار غزي مــن الضــروري مراقب

ــى األجــزاء التالفــة. ــف عل ــان مكث ــع حــدوث جري ــة فــورًا لمن إجــراء الصيان

تقنية رقم 19: الحزام الحجري
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 2425

هدف وشرح التقنية:
يهــدف الحــرث إلــى تخفيــف التربــة وخلــق ظــروف المواتيــة لزراعــة واإلنبــات. و يســاهم أيضًــا فــي التحكــم فــي األعشــاب 
الضــارة وتحســين الخصائــص الهيدروديناميكيــة للتربــة. الحــرث العمــودي علــى اإلنحــدار, يــؤدي الــى خلــق أخاديــد تزيــد 
مــن خشــونة الســطح ويخلــق فجــوات تســمح بتخزيــن ميــاه الجريــان الســطحي, وبالتالــي تمتــص التربــة المزيــد مــن المــاء 

ويتــم تحســين التــوازن المائــي و كــذا التقليــل مــن الجريــان الســطحي.

الهــدف مــن الحــرث حســب خطــوط التســوية هــو الحــد مــن معــدل الجريــان الســطحي فــي الحقــل, وتقليــل انفصــال ونقــل 
جزيئــات التربــة الســطحية واألســمدة, وتحســين جماليــة المناظــر الطبيعيــة واالمنحــدرات. الغــرض مــن هــذه التقنيــة هــو 

المســاعدة فــي الحــد مــن تعريــة ســطح التربــة.

الحــرث هــو عبــارة عــن عمليــة زراعيــة تقــوم علــى حــرث التربــة بواســطة محــراث مــع شــفرات أو أقــراص أو محــراث مســنن 
يجــره حيــوان أو يعمــل بطريقــة ميكانيكيــة. يجــب أن يكــون إختيــار األدوات وطــرق الحــرث مائمــا لظــروف الوســط. يعــد 
االنحــدار العامــل األكثــر أهميــة. تتحكــم درجــة الميــل وطــول األرض فــي ســرعة الجريــان الســطحي, وبالتالــي تؤثــر علــى 

كفــاءة ميــاه األمطــار و ســرعة تعريــة التربــة.

يزيــد تشــكيل الخنــادق والجديــرات علــى طــول خطــوط منحنيــات التســوية مــن خشــونة ســطح األرض, ويقلــل مــن الجريــان 
الســطحي )زيــادة إمكانيــة تســرب المــاء( ويقلــل مــن ســرعته )تقليــل تجريــد ونقــل الرواســب(. هــذه التقنيــة فعالــة جــدا 

علــى االنحــدارات بيــن 4 و ٪8 والتســاقطات المطريــة أقــل مــن 30 ملــم / ســاعة.

المتطلبات التقنية و المالية:
التكلفــة المعتــادة للحــرث بمحــراث بأقــراص هــي 300 إلــى 500 درهــم / هكتــار. ال توجــد أي تكلفــة إضافيــة تقريبــا بيــن 
الحــرث علــى طــول خطــوط منحنيــات التســوية والحــرث علــى طــول اإلنحــدار بواســطة الجــرار فــي اإلنحــدارات التــي تقــل 

عــن 8٪. 

تقنية رقم 20: الحرث وفقا لخطوط منحنيات التسوية

هدف وشرح التقنية:
ــل  ــطحي بفض ــان الس ــرعة الجري ــل س ــاه وتقلي ــرب المي ــى تس ــدرة عل ــادة الق ــو زي ــرات ه ــتخدام الجدي ــن إس ــدف م اله
ــة تجعــل مــن الممكــن  ــة. هــذا التهيئ ــة المتآكل ــة الترب ــي إنخفــاض كمي ــى وبالتال ــي توفرهــا هــذه األول الخشــونة الت
زيــادة التســرب إلــى أقصــى حــد وتحســين التــوازن المائــي للتربــة ممــا  يجعــل مــن الممكــن زراعــة العديــد مــن المحاصيــل 
التــي تتطلــب كميــة كبيــرة مــن المــاء )الــذرة, البرســيم(. الجديــرات عبــارة عــن جــدران ترابيــة صغيــرة مصنوعــة علــى طــول 
خطــوط منحنيــات التســوية. يمكــن أن تتدفــق الميــاه بيــن تــال الجديــرات أو يمكــن تخزينهــا عنــد الفصــل بيــن الجديــرات. 
يبلــغ إرتفاعهــا مــا بيــن 20 و 40 ســم. عرضهــا متغيــر عنــد القاعــدة ويمكــن أن يصــل فــي بعــض األحيــان إلــى 90 ســم. 

يتــم اســتخدامها علــى االنحــدارات المنخفضــة )>12٪(.

هنــاك نوعــان مختلفــان مــن التــال: البســيط والمقســم. التــال المقســمة عبــارة عــن أحــواض صغيرة تتــراوح مســاحتها بين 
2 و 10 متــر مربــع وتحيــط بهــا جديــرات ترابيــة. يمكــن أيضًــا تدعيــم الجديــرات بواســطة الحجــارة عندمــا تتواجــد قطعــة 
ــى االنحــدارات  ــق عل ــة للتطبي ــة العميقــة و النفــاذة. وهــي قابل ــرات فــي الترب ــوادي. ينصــح بالجدي األرض فــي ســرير ال
المنخفضــة )أقــل مــن ٪12(. يمكــن انشــاؤها فــي المناطــق التــي يقــل حجــم تســاقطاتها عــن 300 مــم / ســنة. تكــون 
الجديــرات  غيــر مســتقرة و بالتالــي فهــي تتطلــب صيانــة دوريــة. يتــم صنــع الجديــرات بشــكل تقليــدي عــن طريــق المحــراث 
الــذي يجــره حيوانــان حســب خطــوط منحنيــات التســوية لتخفيــف عمــل الماشــية. فــي البقــع المخصصــة لزراعــة الخضــار, 
يتــم العمــل يدويــا و تبنــى الجديــرات  بغــرض نقــل المــاء مــن حــوض الــي حــوض. يمكــن خلــق األحــواض  بيــن الجديــرات 

لتحســين إســتخدام الميــاه بواســطة النباتــات, ممــا يقلــل أيضًــا مــن خطــر الجريــان الســطحي.

المتطلبات التقنية و المالية:
يمكن خلق الجديرات يدويًا أو بإستخدام محاريث مجرورة )حيوانات , آالت(. 

يدويا:
- حراثة التربة: 15 يوم للهكتار = 900 درهم / هكتار ؛

- خلق الجديرات: 10 يوم للهكتار = 600 درهم / هكتار ؛
المجموع: 1.500 درهم / هكتار.

آليا: 
- حرث التربة: 400 درهم / هكتار ؛

- خلق الجديرات: 300 درهم / هكتار ؛
المجموع: 700 درهم / هكتار.

المراقبة والصيانة:
يجب مراقبة الجديرات بعد هطول األمطار الغزيرة لسد الفجوات الناتجة عن الجريان السطحي الزائد

تقنية رقم 21: جديرات متعامدة مع االنحدار

جديرات على طول خطوط منحنيات التسوية الحرث بمحراث حسب خطوط التسوية
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 2627

هدف وشرح التقنية:
يراعي نظام الزرع المباشر ثاثة مبادئ رئيسية: 

•  الحــد األدنــى إلضطــراب التربــة: ال يتــم حــرث التربــة بــل يتــم الــزرع مباشــرة مــن خــال الغطــاء النباتــي عــن كشــف 
طبقــات التربــة )3 إلــى ٪10 حســب التحكــم وطبيعــة أدوات الــزرع المباشــر( عــن طريــق فتــح الجيــوب )البــذر اليــدوي( أو 
الخطــوط )البــذر اآللــي(. إن إضطــراب التربــة المنخفــض مناســب لتطويــر النشــاط البيولوجــي, ممــا يبطــئ تمعــدن المــادة 

العضويــة ويســاعد فــي الحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي ؛

• حمايــة التربــة:  مــن خــال الحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي الدائــم علــى الســطح, يتــم حفــظ التربــة محميــة بشــكل 
دائــم تحــت غطــاء نباتــي ســميك يمكــن أن يكــون ميتــًا )يتــم اســتعمال بقايــا المحاصيــل مــع األعشــاب الضــارة و نباتــات 
الغطــاء فــي مــكان الــزرع( أو االحتفــاظ بــه علــى قيــد الحيــاة إذ يتــم التحكــم بســهولة فــي الغطــاء النباتــي الدائــم 
ــي  ــه باالســتمرار فــي النمــو بعــد حصــاد المحصــول. يحمــي هــذا الغطــاء النبات ــاء وقــت الزراعــة, ممــا يســمح ل أثن
التربــة مــن التــآكل, ويحافــظ علــى الظــروف المواتيــة لتطويــر نشــاط بيولوجــي مكثــف ويســاهم فــي تقليــل ضغــط 

األعشــاب الضــارة ؛

• تنــاوب المحاصيــل: إنتــاج وإعــادة الكتلــة الحيويــة العاليــة للتربــة عــن طريــق توليفــات / تعاقــب مجموعــة متنوعــة 
مــن النباتــات ذات وظائــف متعــددة: للقيــام بالــزرع دون حــرث, مــن الضــروري أن تكــون آلــة نثــر البــذور مناســبة . هنــاك 
نوعــان رئيســيان مــن آالت نثــر البــذور: اآلت ذات توزيــع حجمــي لحبــوب القــش ومحاصيــل البــذور الصغيــرة, واآلت البــذور 

الدقيقــة لمحاصيــل الصــف )الــذرة, عبــاد الشــمس, فــول الصويــا, إلــخ(.

الــزرع المباشــر هــو نظــام محافــظ لتدبيــر التربــة والمحاصيــل يتــم فيــه زرع البــذور مباشــرة فــي التربــة غيــر المحروثــة.  
تتوقــف هــذه العمليــة عنــد زرع البــذور و تتــم مكافحــة الحشــائش, قبــل وبعــد و أثنــاء الزراعــة, بمبيــدات األعشــاب األقــل 

تلوثــا بالنســبة للتربــة التــي يجــب أن تظــل مغطــاة دائمــا.

تقنيــات الــزرع المباشــر متوافقــة مــع جميــع األنــواع, مــن األدوات اليدويــة البســيطة إلــى اآلالت التــي تســتخدم الزراعــة 
الدقيقــة. 

المتطلبات التقنية و المالية:
ــي 300.000  ــف حوال ــث تكل ــة حي ــزرع التقليدي ــى مــن معــدات ال ــذر( أغل ــة الب ــزرع المباشــر الخاصــة )آل ــر معــدات ال تعتب

ــم(. ــزروع 5.000 دره ــد م ــار واح ــا )هكت ــال 12 عامً ــتهاك خ ــة لإلس ــم, قابل دره

تقنية رقم 22: الزرع المباشر

هدف وشرح التقنية:
ــن  ــة. يحس ــن اإلنتاجي ــول م ــتوى مقب ــى مس ــاظ عل ــماد للحف ــن الس ــرة م ــة كبي ــة كمي ــة إضاف ــي المزروع ــب األراض تتطل
الســماد الخشــن )األبقــار و الخيــول( هيــاكل التربــة وبالتالــي قدرتهــا علــى االحتفــاظ بالميــاه أمــا الســماد الناعــم )الماعــز 
ــى  ــا عل ــل نثرهم ــن قب ــط االثني ــون بخل ــوم الفاح ــات. يق ــة للنبات ــر الغذائي ــر العناص ــن فيوف ــي بالنيتروجي ــام( الغن و األغن
التربــة: ثلثيــن خشــن وثلــث للناعــم. يتــم جلــب الســماد مرتيــن فــي الســنة خــال الحــرث )فــي الخريــف للمحاصيــل الشــتوية 

وفــي الربيــع للمحاصيــل الربيعيــة(.

نظــرًا ألن نظــام تربيــة المواشــي واســع النطــاق, يتــم خلــط الســماد المنتــج مــع النفايــات العضويــة الطازجــة, ممــا يتطلــب 
ــن  ــع الفاحي ــذي يــؤدي الــى خفــض جــودة الســماد المنتــج. جمي ــة تســميد ال يتقنهــا أغلــب المزارعــون, الشــيء ال تقني
تقريبــًا يضيفــون بقايــا مــن  المنــزل إلــى كومــة الســماد و ال يســتخدمون حفــرا حقيقيــة مليئــة ببقايــا المحاصيــل والرمــاد 
وغيرهــا مــن النفايــات العضويــة. مــع هطــول األمطــار الغزيــرة فــي فصــل الشــتاء, يتــم غســل المــواد المغذيــة القابلــة 
ــا إذا لــم يتــم إضافــة مكمــل مــن المــاء )الــذي يكــون نــادرًا جــدًا  للذوبــان. مــع الجفــاف الصيفــي, يكــون التخمــر صعبً

فــي هــذا الوقــت(.

تشــير التقديــرات إلــى أن بقــرة حلوبــا واحــدة تنتــج 7 أطنــان مــن الســماد فــي الســنة. إلنتــاج نفــس الكميــة مــع الماعــز, 
ســيحتاج  األمــر مــن 7 إلــى 10 مــن الماعــز أو النعــاج.  يطــرح نقــل الســماد مــن موقــع التخزيــن إلــى الحقــل العديــد مــن 

الصعوبــات ألننــا نتحــدث عــن كميــات كبيــرة )مــن 1 إلــى 8 طــن / هكتــار(.

يتــم وضــع الســماد المنقــول علــى ظهــر الحيوانــات )البغــال والحميــر( كأكــوام صغيــرة علــى البقــع االرضيــة والمدرجــات 
غالبــا فــي بدايــة الخريــف )أكتوبــر - نوفمبــر( وفتــرات الربيــع )مــارس - أبريــل(, ذلــك قبــل حــرث التربــة بالمحــراث, حيــث 

ينثــر علــى الســطح ويخلــط مــع التربــة عــن طريــق الحــرث.

المتطلبات التقنية و المالية:
يتغيــر إنتــاج الســماد اعتمــادًا علــى الحيوانــات ومناطــق المملكــة. فــي المتوســط, تنتــج بقــرة واحــدة 25 كجــم / يــوم , 
والغنــم أو الماعــز 2 كجــم / يــوم وحصــان واحــد 20 كجــم / يــوم. تشــير التقديــرات إلــى أن الهكتــار الواحــد مــن الحبــوب 
ــل  ــد تص ــس(,  ق ــم والبطاط ــر )الطماط ــة الخض ــبة لزراع ــنويًا. بالنس ــماد س ــن الس ــان م ــى 10 أطن ــي 7 إل ــيتطلب حوال س
الكميــة لتصــل 40 طــن / هكتــار ســنويا وفقــا لطبيعــة التربــة. تتنــوع أســعار بيــع الســماد بدرجــة كبيــرة حســب نوعيتهــا, 

مــن 100 إلــى 200 درهــم للطــن. تكلفــة ســماد الهكتــار الواحــد بيــن: 
- مزروع  بالحبوب: من 700 إلى 2.000 درهم في السنة ؛

- مزروع  بالخضر: 4.000 إلى 8.000 درهم في سنة.

تقنية رقم 23: التسميد العضوي للتربة

نثر السماد على األرض قبل الحرثسماد موضوع فوق بقعة أرضية استعدادا لحرث فصل الربيع زرع مباشر للقمح الطريزرع مباشر للقمح الطري
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 2829

هدف وشرح التقنية:
ــاه  ــى المي ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــب دورا مهم ــا تلع ــة ألنه ــة التعري ــة لمكافح ــيلة رخيص ــبة وس ــرطة المعشوش ــر األش تعتب
والتربــة عــن طريــق الحــد مــن جريــان الميــاه خــال األمطــار الغزيــرة. كمــا تســمح بتراكــم ميــاه األمطــار فــي اتجــاه مجــرى 

النهــر وتحســن مــن  تســربها وترســبها, وبالتالــي تقلــل مــن تــآكل التربــة.

األشــرطة المعشوشــبة عبــارة عــن شــرائط أرضيــة تــم إنشــاؤها علــى طــول خطــوط مــزارع الزيتــون. عرضهــا 1,5 إلــى 2 
متــر. وهــي تســتخدم أساســا للحــد مــن ســرعة الجريــان الســطحي وبالتالــي تقليــل تــآكل التربــة وتحســين ظــروف الرطوبــة. 
يتــم ضمــان اســتقرار شــرائط العشــب عــن طريــق اســتيطان النباتــات العشــبية, فجذورهــا تعمــل هــذه علــى إصــاح التربــة 

وتقويتهــا. كمــا يمكــن إنشــاء محاصيــل مربحــة للغايــة, مثــل النباتــات العطريــة والطبيــة.

يتــم تثبيــت األشــرطة المعشوشــبة بشــكل عمــودي علــى إتجــاه الجريــان الســطحي, علــى طــول مــزارع الزيتــون الموضوعة 
حســب خطــوط التســوية. مــن أجــل الحصــول علــى اســتقرار كبيــر ولكــي تلعــب دورهــا فــي الحفــاظ علــى الميــاه والتربــة 

بشــكل كامــل, يجــب توظيفهــا فقــط فــي األراضــي ذات الميــل المنخفــض )أقــل مــن ٪12( وغيــاب التعريــة. 

ــة  ــب الترب ــب تجن ــة. يج ــه الكفاي ــا في ــة بم ــا عميق ــا أنه ــة طالم ــواع الترب ــم أن ــي معظ ــب ف ــرائط العش ــع ش ــن وض يمك
ــن. ــل المزارعي ــن قب ــة م ــتخدامات المطلوب ــا لإلس ــات وفق ــار النبات ــم اختي ــدًا. يت ــة ج ــوام الخفيف ــة و ذات الق الضحل

تتشــكل االشــرطة المعشوشــبة  تدريجيــًا مــع الوقــت. نبــدأ غالبــا بمســاحة عــرض أحــواض األشــجار المزروعة. تكبر مســاحة 
ــا باألشــجار.  ــى بعــد تراكــم الرواســب. وهكــذا بمــرور الوقــت, فإنهــا تشــكل منحــدرًا عشــبيًا مثبتً ــح أعل األرض وتصب

يتحــول الشــكل المســتقيم للمنحــدر إلــى درج. ومــن ثــم يســتقر بشــكل دائــم. 

المتطلبات التقنية و المالية:
ال يتطلــب تركيــب األشــرطة العشــبية أي اســتثمار. ولكــن تكــون متطلبــة  فيمــا يخــص رعايــة األشــجار)الزيتون( و العشــب 

المــزروع  وصيانــة الحاجــز لجريــان الميــاه.

المراقبة والصيانة:
تتطلــب األشــرطة العشــبية اســتبدال منتظــم للنباتــات الميتــة. فــي الواقــع, يجــب اســتبدال األعشــاب الميتــة وســد الفجوات 
ــار.  ــاه األمط ــن مي ــات م ــد الفيضان ــة ض ــل فعال ــوف تظ ــي, س ــتمرة. وبالتال ــة ومس ــبية كثيف ــرطة العش ــل األش ــى تظ حت
وبالمثــل, بعــد ثاثــة أشــهر, يمكــن قطــع هــذا العشــب إلطعــام الحيوانــات. ومــع ذلــك, ســيتعين تجديــد األشــرطة كل 

ثــاث أو أربــع ســنوات حتــى تحتفــظ بجميــع خصائصهــا فــي اعتــراض الجريــان الســطحي.

تقنية رقم 24: األشرطة المعشوشبة

هدف وشرح التقنية:
توفــر زراعــات التغطيــة, بمــا فــي ذلــك األعشــاب والبقوليــات, غطــاء موســميا  للتربــة وتلعــب دورًا مهمــا فــي الحفــاظ 
علــى الميــاه والتربــة. فــي الزراعــة المباشــرة, يكــون الهــدف مــن زراعــات التغطيــة هــو الحفــاظ علــى نظــام حــي للجــذور 

فــي التربــة ألطــول فتــرة ممكنــة. 

ــر الغطــاء  ــر, يؤث ــى المــدى القصي ــة مــن المســلمات. عل ــة المائي ــة  فــي مكافحــة  التعري ــة زراعــات التغطي ــر أهمي تعتب
النباتــي علــى التعريــة عــن طريــق اعتــراض قطــرات المطــر وحمايــة ســطح التربــة مــن آثارهــا )الــرش( ومنــع جريــان الميــاه. 
علــى المــدى الطويــل, يؤثــر الغطــاء النباتــي علــى تدفــق الميــاه والرواســب عــن طريــق زيــادة ثبــات التربــة وتماســكها 

وكذلــك تحســين تســرب الميــاه )تحســن الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة للتربــة(.

زراعــات التغطيــة هــي نباتــات )أو مزيــج مــن النباتــات( تــزرع بعــد أو أثنــاء نمــو المحصــول الرئيســي والغــرض منهــا هــو 
ــادة  ــوى الم ــادة محت ــر لزي ــماد أخض ــة كس ــى الترب ــا إل ــم إرجاعه ــن يت ــا ولك ــم حصاده ــا. ال يت ــة وحمايته ــة الترب تغطي
العضويــة. يمكــن أن تكــون زراعــات التغطيــة  مزروعــة أو تلقائيــة تــم إدخالهــا فــي دورات المحاصيــل أو االحتفــاظ بهــا 
بشــكل دائــم علــى ســطح التربــة. أحــد مبــادئ زراعــات التغطيــة هــو الحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي الكلــي, إن أمكــن, 

وبشــكل مســتمر.

المتطلبات التقنية و المالية:
يجــب أن يكــون إنشــاء زراعــات التغطيــة عقانيــا لحمايــة التربــة بشــكل كاف خــال فتــرات التعريــة الحرجــة. يمكــن أن 
يكــون تركيبهــا طبيعيًــا )عشــبًا تلقائيًــا( أو مزروعــا. تحــت بســاتين الزيتــون, يســمح لألعشــاب بــأن تنمــو للوصــول إلــى 
كثافــة مناســبة تحمــي ســطح التربــة. غالبــا مــا تتطلــب زراعــات التغطيــة المزروعــة تحضيــر البــذور. تكلفــة تركيبهــا 

تشــمل: 

- الحرث: 300 إلى 500 درهم / هكتار ؛

- البذور )من 1 إلى 2 قنطار(: من 700 إلى 1.500 درهم / هكتار ؛

المجموع: 1.000 إلى 2.000 درهم / هكتار.

قنية رقم 25: زراعات التغطية

تغطية سطح التربة باألعشاب )الضارة أو المزروعة( إنشاء أشرطة معشوشبة بعد زراعة أشجار الزيتون
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دليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربةدليل تقنيات االستخدام المستدام للمياه والتربة 3031

هدف وشرح التقنية:
ــات أو شــبيهاتها  ــة مــع قطــع األراضــي المزروعــة بأشــجار الفاكهــة أو بأشــجار الغاب تتوافــق أنظمــة الزراعــة الغابوي
ــوط األخضــر و شــجرة الخــروب(. فــي األراضــي المزروعــة بأشــجار الفاكهــة,  ــون و التفــاح و الجــوز و الحــور و البل )الزيت
يمكــن زراعــة محاصيــل الحبــوب )الشــعير والقمــح الطــري( والبقوليــات )البــازالء والفاصوليــا( ومحاصيــل األعــاف )البرســيم( 
والخضــر فــي الطوابــق الفرعيــة. تكــون المدرجــات ضيقــة علــى المنحــدرات شــديدة اإلنحــدار وتــزرع األشــجار علــى الحواف 
ــى  ــة عل ــل والمنافس ــار التظلي ــل آث ــل وتقلي ــاحة للمحاصي ــض المس ــرك بع ــة لت ــا وخاص ــز ثباته ــدود( لتعزي ــدران والس )الج
المــواد الغذائيــة والميــاه. تكــون المدرجــات ضيقــة علــى اإلنحــدرات الشــديدة وتــزرع األشــجار علــى الحــواف )الجــدران 

والســدود( لتعزيــز ثباتهــا وخاصــة لتــرك بعــض المســاحة للمحاصيــل وتقليــل آثــار التظليــل والمنافســة.

يتــم تــرك األشــجار الطبيعيــة القادمــة مــن الغابــات التــي تــم تطهيرهــا )البلــوط األخضــر والــدردار( عــن عمــد علــى حــدود 
ــرك بعضهــا  ــم ت ــى جــدران ومنحــدرات المدرجــات و يت ــزات عل ــث توفــر الدعــم والتعزي ــكات حي ــة أو الممتل البقــع األرضي
ــجار  ــزرع األش ــب. ت ــجر( والحط ــاف )أوراق الش ــزم و األع ــدة و الح ــر األعم ــا لتوفي ــم معالجته ــة. تت ــع األرضي ــل البق داخ
بطريقــة لتنتــج الخشــب و األعــاف علــى أقــل مســاحة ممكنــة )مــوارد األرض محــدودة( وأقــل منافســة مــع المحاصيــل 

)المــاء و المــواد الغذائيــة(.

المتطلبات التقنية و المالية:
إن نظــام الزراعــة الغابويــة متطلــب جــدا مــن حيــث القــوى العاملــة والمهــارة )التأهيــل(. تتطلــب تهيئــة األراضــي 
)المدرجــات( مــا بيــن 300 إلــى 1.500 يــوم عمــل فــي الهكتــار الواحــد إعتمــادًا علــى االنحــدار وطبيعــة الركيــزة ونــوع 

ــكل.  الهي

المراقبة والصيانة:
- تتطلب صيانتها بعد هطول األمطار 10 أيام / هكتار / سنة ؛

- يتطلب الحرث 10 أيام / هكتار / سنة ؛ 

- تتطلب  زراعة األشجار 10 أيام / هكتار / سنة ؛

- تشذيبها مرة واحدة كل عام يتطلب 7 أيام في السنة لتشذيب 100 شجرة.

تتطلــب المناظــر الطبيعيــة التــي تشــكل أوديــة الجبــل عمــل العديــد مــن األجيــال وهــي تعتبــر تراثــا إنســانيا يجــب الحفــاظ 
عليــه.

تقنية رقم 26: تقنية الزراعة الغابوية )جمع المحاصيل/أشجار الفاكهة(

هدف وشرح التقنية:
تعتبر هذه التقنية بمثابة إراحة لألراضي المتدهورة لتحقيق أهداف مختلفة:

- السماح بنمو العلف و حصد الثمار )أشجار أركان( و نمو األشجار الفتية )الغرس( خال بضعة أشهر ؛

ــر مباشــر, إلســتعادة  ــم الغطــاء الشــجري, وبشــكل غي ــي والغطــاء العشــبي ث ــى تدهــور الغطــاء النبات ــب عل - التغل
ــنوات. ــع س ــال بض ــة خ ــة للترب ــة والبيولوجي ــة والكيميائي ــة الفيزيائي الخصوب

مــن وجهــة نظــر البعــض, تعتبــر المحميــة تقنيــة مســتدامة إلدارة المــواد الحيويــة, ولكــن بالنســبة لآلخريــن, فــإن لهــا آثــار 
علــى تدبيــر الميــاه وعــزل الكربــون وحمايــة و إســتعادة التربــة والمناظــر الطبيعيــة. مــا يــؤدي إلــى عــدة حــاالت:

ــتعادة  ــآكل واس ــل الت ــارة وتقلي ــاب الض ــوط األعش ــن ضغ ــنة م ــى 15 س ــن 5 إل ــتقلل م ــة: س ــاط المزروع ــي األوس - ف
خصوبــة التربــة, وال ســيما عــن طريــق تحســين مخــزون المــواد العضويــة و كــدا األفــق الســطحي و اإلســتقرار الهيكلي 

و التســرب وأنشــطة الحيوانــات التــي تختبــئ فــي التربــة )الديــدان و النمــل( ؛

- فــي  المراعــي الجماعيــة: تتبــع المحميــة قــرارا جماعيــا بتخصيــص مــدة مــن 3 إلــى 6 أشــهر للســماح بنمــو األعشــاب 
العلفيــة, وخاصــة األعشــاب المعمــرة ؛

- على المروج الفردية: يتم التوقف خال موسم كامل لتطوير أقصى للمواد الحيوية المفيدة للقطيع.

- فــي الوســط الغابــوي: حيــث يوجــد حــق فــي إســتخدام المراعــي, فــإن لــدى الغابــوي الــذي يمثــل الدولــة إمكانيــة 
الدفــاع عــن منحــدر متدهــور مــن أجــل إعــادة تأهيــل البيئــة )النباتــات والحيوانــات والتربــة( وكذلــك األشــجار والمــزارع 

الجديــدة.  تعويضــا عــن حــق الرعــي, تدفــع الدولــة 250 درهــم / هكتــار / ســنة حمايــة.

المتطلبات التقنية و المالية:
- في المناطق المزروعة, ترسيم الحدود بالحجارة الكبيرة والمدرجات واألشجار: 10 دراهم / هكتار / السنة؛

- في الغابة, وضع السياج حول المزارع )األوتاد واألساك الشائكة(: 5.000 درهم / هكتار؛
- على المروج الخاصة, ترسيم الحدود بالسياج واألحزمة الحجرية و الجدران.

المراقبة والصيانة:
- في الغابات تعيين حارس يبلغ راتبه حوالي 1.500 درهم في الشهر, أي 90.000 لمدة 5 سنوات من الحماية ؛

- فــي المراعــي الجماعيــة, ال يتــم التعييــن, ولكــن المراقبــة مــن قبــل الســكان, غرامــة قدرهــا 500 درهــم فــي حالــة 
عــدم إحتــرام المحميــة ؛

- في األراضي الخاصة, يقوم السكان بمراقبة الحيوانات.

قنية رقم 27: المحمية

محمية في وسط غابوي جمع التفاح / الخضرجمع الزيتون / السوسن
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هدف وشرح التقنية:

أكــدال باللغــة األمازيغيــة تعنــي المناطــق المحميــة, أو ممنــوع الدخــول أو ممنــوع اإلســتغال. غالبًــا مــا تعنــي كلمــة 
»المــرج« تحــت المــاء أو فــي كثيــر مــن األحيــان رطــب. أكــدال هــو عبــارة عــن مــرج. إنــه عبــارة عــن مســاحة صغيــرة مــن 
ــاه داخلهــا  ــا مــا تكــون مســقية. يمكــن أن تتدفــق المي ــا مــا تكــون علــى انحــدار قــوي وغالبً األراضــي الخاصــة, وغالبً
طــوال فصــل الشــتاء. و تســقى بوفــرة فــي فصلــي الربيــع والصيــف. يتــم جمــع ميــاه الــري علــى المنحــدرات وتوجيههــا 

إلــى قطــع األراضــي المزروعــة.

يتــرك الفاحــون العشــب الطبيعــي لينمــو و يبــدؤون بقصــه فــي الربيــع, ويجففونــه ويخزنونــه كقــش الســتخدامه خــال 
ــاج  ــز والنع ــر والماع ــي الحظائ ــودة ف ــار الموج ــي لألبق ــكل أساس ــب بش ــى العش ــتاء(. يُعط ــج )الش ــرد والثل ــرات الب فت
المحتفــظ بهــا فــي االســطبل مــن أجــل الــوالدة أو األمــراض. يمكــن فقــط لألبقــار الحلــوب الرعــي خــال فصلــي الربيــع 
والصيــف و تشــرف عليهــا النســاء أو األطفــال )الفتيــات(. يمكــن أن نطلــق عليهــا المــروج الدائمــة. وألنهــا غالبًــا مــا تكــون 
رطبــة, يتــرك المزارعــون أشــجار الحــور البيضــاء التــي تنمــو بكثافــة عاليــة للغايــة )عــدة آالف مــن النباتــات لــكل هكتــار(.  
ــازل. يقــوم  ــاء أســطح المن ــا, يتــم اســتخدامه كحــزم لبن ــال. محلي خشــب الحــور شــائع فــي المراكــز الحضريــة فــي الجب
الفاحــون بقطــع األشــجار الكبيــرة وتحويلهــا إلــى جديــرات بطــول 6 أمتــار لبيعهــا )100 درهــم لجديــر مــن 6 أمتــار(. ومــع 

ذلــك, فــإن إســتغال هــذه البســاتين يعوقــه عــدم وجــود بنيــة تحتيــة لتســهيل نقلهــا. 

باإلضافــة إلــى مــروج الحــور المهيمنــة, توجــد أيضــا مــروج بــدون أشجار)عشــب فقــط( ومــروج مــع مزيــج مــن أشــجار 
الفاكهــة )التيــن واللــوز( والحــور. الهــدف الرئيســي هــو إنتــاج العلــف. و تتــم زراعــة االشــجار إذا اســتطعنا تعزيــز األرض 

والميــاه.

تقنية رقم 28: المرج

هدف وشرح التقنية:
أهداف هذه التقنية تتلخص فيما يلي:

- السماح بتثبيت التربة في حالة األرض العارية حيث تكون النباتات متدهورة للغاية ؛
- مكافحة التعرية على المنحدرات الحادة )تعرية المياه( ؛

- زيادة إنتاجية الموقع ؛
- إنشاء إحتياطيات العلف ؛

- تعزيز تجدد الوسط.
تقــوم هــذه التقنيــة علــى زراعــة شــجيرات األعــاف علــى األراضــي الهامشــية أو المتدهــورة مــن أجــل تجديــد النظــام 
البيئــي وتحســين إنتاجيــة العلــف. تختلــف األنــواع المزروعــة وفًقــا لبيئــة الموقــع, وخاصــة التســاقطات المطريــة. غالبــا مــا 
تســتخدم شــجرة البرســيم و هــي مــن البقوليــات و نبــات القطــف و مختلــف انــواع الصبــار. تكــون عــادة كثافــة الغــرس 
ــد أقــدام  ــاه والرســوبيات عن ــن المي ــاه وتخزي ــان المي ــع جري ــة لمن ــات فــي أحــواض متداخل ــة. توضــع النبات مرتفعــة للغاي

الشــجيرات.

يتــم فتــح حفــر)050x5 ســم( متباعــدة ب3 أمتــار فــي وقــت الــزرع )بعــد هطــول األمطــار األولــى(. بعــد فتــرة الحمايــة 
وتثبيــت النباتــات, تصــل إلــى 3 ســنوات لـــنبات القطــف و 4 ســنوات للصبــار, يمكــن بعدهــا للحيوانــات الدخــول إلــى المراعــي 

التــي تــم تحســينها.

المتطلبات التقنية و المالية:
تحســين الرعــي الغابــوي شــاق ومكلــف ويتطلــب عمالــة ماهــرة ويســتغرق الكثيــر مــن الوقــت والمســاحة. تبلــغ تكلفــة 
ــي 5.000 درهــم /  ــار حوال ــغ تكلفــة الصب ــار, بينمــا تبل ــى 7.000 درهــم / هكت ــن 5.000 إل ــات القطــف مــا بي ــب نب تركي

هكتــار.

المراقبة والصيانة:
مثــل كل الزراعــات, تعتبــر الحراســة ضروريــة, علــى األقــل خــال فتــرة التثبيــت )مــن 3 إلــى 4 ســنوات(. بعــد ذلــك, يكــون 
التجديــد ضروريًــا فــي الســنة األولــى والثانيــة بعــد أول فصــول الصيــف الجافــة. تحتــاج الشــجيرات إلــى التجديــد بعــد حوالي 
8 إلــى 10 ســنوات مــن االســتغال. مــن الضــروري تنظيــم مربــي الماشــية لنجــاح الزراعــة. ينبغــي تنفيــذ المشــروع كجــزء 

مــن نهــج تشــاركي يشــمل جميــع الفاعليــن )مؤسســات الدولــة, المســتخدمون, جمعيــات التنميــة المحليــة , إلــخ(.

تقنية رقم 29: زراعة أشجار و شجيرات األعالف )تحسين الرعي الغابوي(

شجيرات علفية مرج مع شجر الحور
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