
المجال المغربي الموارد الطبیعیة
النشاط االول

: وطعیة الموارد الطبیعیة وطرق تدبیرھا
:من الموارد المائیة في المناطق االطلنتیة والسبب في ذلك یعود إلى% 73تتمركز حوالي :الماء:تشخیص الموارد الطبیعیة

إعتدال المناخ.
لیةتواجد معضم السالسل الجب.
 وجود أغلب مصبات االنھار على المحیط االطلسي.

:من أھم االحواض المائیة المتواجدة بالمغرب *
حوض سبو.
حوض أم الربیع.
حوض ملویة.

:المشاكل التي تعاني منھا الموارد المائیة بالمغرب*
التلوث.
الجفاف.

:أسالیب تدبیر الموارد المائیة
یاهبناء السدود من أجل تخزین الم.
التوعیة والتحسیس بإھمیة الماء.
إصدار القوانین لحمایة إستغالل المیاه مثل قانون الماء.
التنقیب عن المیاه الجوفیة.

.من االتربة في المغرب غیر صالحة للزراعة:90%التربة
تعرض الواحات للتصحر.
إنھاك التربة عن طریق الزراعة الوحیدة.
منحذراتإنجراف التربة بالنسبة لل.
تلوث التربة عن طریق االستعمال المكثف لالسمدة و المبیدات.
ملوحة التربة.

:أسالیب تدبیر التربة
بناء المدرجات في المنحذرات.
بناء الحواجز للتقلیل من تعریة الریاح في المناطق الصحراویة.
االھمال بالبحث العلمي من أجل زیادة جودة التربة.
حدیثة في الري إستعمال التقنیات ال.
حسن تدبیر إستعمال االسمدة والموارد الكیماویة.
:الغابات :من المخاطر التي تھدد الغبات في المغرب نجد*
إجتتات الغابات.
2900تعرض الغابات للحرائق إد تتراجع بمعدلha في السنة.
الرعي الجائز.
31000تدھور الغابات بمعدلhaفي السنة.

لغابوي طرق حمایة الملك ا
إصدار قوانین لحمایة الغابات.
إعادة تشجیر الغابات.
االھتمام بالبحث العلمي.
تنظیم حمالت للتوعیة والتحسیس.

:التشخیص:الموارد البحریة
 یتوفر المغرب علىkm3500 من السواحل   .
 إ ختالف خصائص المیاه البحریة المتوسطیة و االطلنتیة یؤدي إلى تنوع الترواث السمكیة.
 تتعرض الترواث البحریة المغربیة لالستنزاف مما یھدد االسماك باالنقراط.

:أسالیب التدبیر
 إصدار طھیر تنظیم الصید البحري.
 إعتماد وإحتراص الراحة البیولوجیة.
جم االسماك المصضادة مراقبة كمیة وح.
إنشاء محمیات للمحافظة على الثروات البحریة.
مراجعة إتفاقیة الصید مع االتحاد االوروبي وتعدیل بعض بنودھا.
 حسب االنواع" الكوطا" إعتماد تنظیم الحصص.

:التشخیص:الطاقة و المعادن
یتمیز المغرب بتنوع المعادن مع قلة مصادر الطاقة.
لمعادن المتواجدة في المغرب نجد الفوسفاطمن أھم ا.
أسالیب التدبیر.
التنقیب و البحث عن مناجم جدیدة داخل القارة و البحر.
جلب االستثمارات االجنبیة لخلق صناعات لتحویل المعادن داخل البالد.
االھتمام بالطاقات المتجددة الریحیة و الشمسیة و الكھرومائیة.

:الموارد البشریة بالمغربوطعیة :النشاط الثاني
یتصف الھرم الدیمغرافي للمغرب بكونھ متسع القاعدة وبدیق القمة الشیئ الذي یعني كثرة الشباب في مقابل ضعف نسبة الشیوخ إذن فھو مجتمع فتي :النموالدیمغرافي

.وشاب
لسكانیة المرتفعة على طول السواحل خاصة في الشمال الغربي ویعود ذلك إلى عدة أسباب یتوزع سكان المغرب بكیفیة غیر منتظمة إذ تتمركز الكثافات ا:توزیع السكان

.وإجتماعیة.إقتصادیة.طبیعیة
من السكان النشیطین%44,4یتوزع السكان النشیطین بشكل غیر متساو حسب الفروع االقتصادیة فالفالحة تستقطب بوحدھا :السكان النشیطین.

.تعتمد على القطاع االول وتستقطب نسبة كبیرة من السكان النشیطین داخل ھذا القطاع ھي دول متخلفة یتمیز الدخل الفردي فیھا بالضعفإن الدول التي:مالحظة
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