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 اإلقتصادي التحليل نتائج و السقي مياه منظومة

 

 المنظومات دراسة في اإلقتصادية التحاليل تقوية نتائج تقديم إلى الورقة هذه  تهدف

 ارتكزت لقد و. الفالحية األراضي سقي في المستعملة المياه على بالتركيز البيئية

  جهتي على تطبيقه و المندمج اإلقتصادي التوازن نمودج استعمال على بالخصوص

 عبر تغيراتها مع الجوفية و السطحية اإلعتبارالمياه بعين آخدين تادلة و ماسة سوس

 . 5402 إلى تمتد زمنية مدة

 المتحدة الواليات (مينيسوطا وجامعة األخوين جامعة من كل يضم العمل فريق وكان

 الثاني الحسن معهد من خبراء إلى إضافة للبيئة المتحدة األمم برنامج و) األمريكية

 ماسة بسوس للفالحة الجهوية المكاتب و الزراعي للبحث الوطني المعهد, للزراعة

 . تادلة  و

يتمثل المنهج في اتباع نموذج تجريبـبي بالنسبة للمنطقتين معا وكذا لباقي مناطق 

في  04البالد مع تمثلين استعداليين مؤقتين للفالحة المسقية. يتعلق األول بتخفيض 

في  04لمائة من التزود بالمياه السطحية، أما الثاني فيخص الرفع من اإلنتاجية ب ا

المائة من خالل فعالية مياه السقي. تسمح هذه التحاليل برؤية أفضل واتخاذ قرارات 

كرواقتصادية مناسبة لتدبير خدمات األنظمة البيئية التي يمنحها الرأسمال الطبيعي ما

 منطقتين من المغرب بشكل أخص.خاصة األرض ومياه هتين ال

 النتائج األساسية

النتائج المتعلقة بالتقييم الموحد للماء أي ) القيمة الضمنية (،  بخصوصيهدف البحث 

سنة المقبلة،  04في المائة على امتداد  044إلى زيادة حوالي في حالة سوس ماسة 

اعتبار أن نسبة المياه باستعمال مزيج من المياه السطحية والمياه الجوفية، على 

، وأن مؤشر عمق حقل الماء في المائة  6حوالي الجوفية المستعملة للسقي ترتفع ب

الجوفي ينخفض. ستؤثر تكلفة الضخ انطالقا من المياه الجوفية على استعمال هذه 

كما سيؤثر ضغط الجفاف على القيمة المضافة  المياه وعلى إنتاج الحبوب والقطاني.

وعة التي تنزع نحو استعمال الماء بكثرة في كل وحدة إنتاجية لألرضي المزر

كالحبوب والقطاني وكذا باقي المنتوجات المسقية. بالنسبة للوضعية األساس، 

الطبقة  مستوى خفضسترتفع القيمة الضمنية للماء نتيجة استفحال الجفاف. سيرتفع  

مع تراجع خفض   5402األساس لسنة المائة بالنسبة للوضعية  55المائية ب 

مقارنة  بالوضعية األساس. إن منسوب  5404في المائة سنة  0،4سنوي بحوالي 

 ال يمكنه عند االقتضاء، تجاوز نسبة التسرب. المياه المستخرج من الطبقة المائية
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في المائة. زيادة  04إن تحليل إنتاجية الماء وفعاليته يظهر ارتفاعا للفعالية بنسبة 

سوس ماسة ،  هي األكثر ارتفاعا بالنسبة  لألراضي الزراعية القيمة المضافة في 

ذات القدرة التنافسية، كاألعالف والفواكه والخضر. في حالة تادلة أزيالل يفترض 

التحليل األساس أن القيمة الموحدة للماء المستعمل كمزيج ) من المياه السطحية 

في المائة  54رتفع إال ب في المائة ) في حين لن ي 65والجوفية ( سيرتفع بحوالي 

. باإلضافة إلى ذلك،   5402إلى  5400في سوس ماسة ( في الفترة الممتدة من 

 . 5402في المائة سنة   1,0سيتراجع مؤشر عمق الطبقة المائية الجوفية بنسبة 

ركز الجزء األخير من هذا التحليل على تحديد قيمة رأسمال األرض والماء في 

. في كل منطقة على حدةحول   التصورات المثارة سابقاالمنطقتين معا، وعلى 

الوضعية األساس تميل قيمة رأس مال األرض نحو التراجع. وكذلك الحال بالنسبة 

لألراضي الزراعية ذات القيمة المضافة التي تنخفض قيمتها المضافة أيضا مع 

 مرور الزمن كالحبوب والقطاني في سوس ماسة. في حين تميل إلى االرتفاع

 بخصوص المنتوجات الزراعية األخرى.

ترتفع في منطقة سوس ماسة قيم رأسمال المياه الجوفية والسطحية مع مرور الزمن. 

mm3تعتبر المياه السطحية ،على أساس كمي 
، أكثر قيمة من المياه الجوفية بسبب  

األساسية تمثل الجفاف وإنتاجية الماء وفعاليته يظهران ارتفاع القيمة  تكلفة الضخ.

 بالنسبة للمياه السطحية وللمياه الجوفية على حد سواء في منطقة سوس ماسة.

 التضمينات االستراتيجية

 : . تقليص كثافة استعمال الماء 0

يكمن الحل بالنسبة للسلطات المحلية والمنظمات المستقلة في دعم الفالحين 

 باعتباره المصدر األكثر ندرة.الستعمال تكنولوجيا اإلنتاج التي تسمح باقتصاد الماء 

 : . تعويض رأسمال بالماء 5

يجب تشجيع تدابير تقليص الضغوطات التي يواجهها الفالحون لتغطية تكلفة 

تعويض رأس المال بمصادر أخرى كالمصاريف المالية والتسويق وإدخال وسائل 

 التي تجعل من التعويض أمرا ذا مكاسب. إنتاج جديدة

 ياه السطحية.إعادة توزيع الم 0

يمكن أن يتحقق األمن الغذائي بواسطة سياسة تقليص المخصصات المائية الممنوحة 

 للحبوب والقطاني لفائدة المنتوجات األكثر مردودية كالفواكه والخضر.
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 : . تكنولوجيا اقتصاد الماء 0

يكمن الحل في التركيز على تدابير تشدد على التكنولوجيا الجديدة للماء في منطقة 

 سوس ماسة بهدف تقليص الضغوطات على الماء كمصدر يحد من توسيع األراضي

 الزراعية المسقية.

 : . الطبقة المائية مخزون وسيط مرحلي 2

يجب العمل على توزيع جيد للمياه السطحية بطريقة فعالة بين األراضي المزروعة، 

فاف مقارنة ة للمنتوجات ذات القدرة التنافسية في فترة الجمع إعطاء األفضلي

بالمنتوجات األقل تنافسية كالحبوب والقطاني. اإلعانات المالية للضخ ستسرع فقط 

من تخفيض الطبقة المائية إلى أعماق تعرض االستمرارية على المدى البعيد للخطر 

 دون إعالة مالية.

 : . إنتاجية الماء 6

)أهمية ( الماء في تغيير تكنولوجي آخر لم يتناول في هذه الدراسة، هو تخفيض 

اإلنتاج الزراعي بكمية القيمة المضافة نفسها كحل أساس. هذا التغير التكنولوجي 

، وتخفيض عمق حقل الطبقة سيروم تخفيض القيمة الضمنية للماء عوض رفعه

 المائية بالنسبة للوضعية األساس.

 : معدل السحب المؤقت للمياه الجوفية. 7

سلطة عمومية أو جمعية مستعملي المياه إلقناع يكمن الحل السياسي في تفويض 

بهذه النتيجة الممكنة لسلوكهم. فتغيير هذا السلوك يمكن أن يساهم في  الفالحين

الحفاظ على سحب مقبول للمياه الجوفية على امتداد فترة أكثر طوال، وكذا تأمين أثر 

لى المدى ع المياه السطحية  تقديراتكانت دوري في حالة إذا ما  وسيط مرحلي

 البعيد غير متماسكة .

 

 

 


