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سوس ماسة خالل السنوات األخيرة بفعل ضعف التساقطات  عرفها حوضالحرجة التي  المائيةال يخفى على أحد اليوم الوضعية 

 .االجتماعية واالقتصاديةكافة القطاعات  بظالله وتعاني منهالجفاف  ليلقيفي بعض المناطق انعدامها والمطرية 

ة التساقطات المطرية على مستوى أحواض سوس ماس بعجز في فقد تميزت الحالة الهيدرولوجية خالل الثالث سنوات األخيرة

المعدل السنوي  مم مقارنة مع 29ما مجموعه  9696-9602سجلت السنة الهيدرولوجية  على سبيل الذكر،. 06 %نسبة بلغت 

 .مم 996العادي المقدر ب 

حوض إن على سلبي مباشر على المخزون المائي بالهذا التراجع الكبير في التساقطات المطرية كان له، بالضرورة، تأثير 

 .أو الجوفيةمستوى المياه السطحية 

إنشائها، حيث بلغت نسبة منذ إلى أدنى مستوياتها  الثمانيةحقينات السدود  فعلى مستوى المخزون المائي السطحي، انخفضت

ها هذه السدود لم كما أن الواردات المائية اإلجمالية التي استقبلت ،09% 9696شتنبر  92الملء اإلجمالية لهذه السدود إلى حدود 

 5.0.2مقارنة مع الواردات السنوية العادية المقدرة بـ  9696-9602مليون متر مكعب برسم السنة الهيدرولوجية  96تتجاوز 

 .25%ناهز أي بعجز ي مليون متر مكعب

شات المائية هي األخرى بشح التساقطات المطرية وضعف الواردات زون المائي الجوفي، فقد تأثرت الفروى المخأما على مست

 وبشكل كبير ى منسوب المياه بهاتراجع سيالن األودية التي تشكل المزود والمغذي الرئيسي لها، حيث انخفض مستووالمائية 

 .إلى درجة النضوب شبه الكامل في بعض المناطق توصل

المائية بحوض سوس ماسة، وفي سبيل تحقيق التوازن الصعب بين تدبير العرض ن الموارد الوضعية الحرجة لمخزو أمام هذه

لسوس ماسة ، دفع بوكالة الحوض المائي وماء السقي من الماء الصالح للشربالمتزايدة  القطاعات المائي المحدود وتلبية حاجيات

 :أهمهاتدبير الموارد المائية إلى اتخاذ عدة تدابير المتدخلة في وباقي الهيآت 

 ؛7102سد عبد المومن منذ يوليوز  وقف تزويد الدائرة السقوية إلسن انطالقا من 

 ؛7102الدائرة السقوية لماسة واشتوكة انطالقا من سد يوسف بن تاشفين منذ أكتوبر وقف تزويد  

 والمختار السوسي انطالقا من المركب المائي ألولوزمياه السقي  وأولوز وأوزيوة منتقليص حصة أحواض الكردان  

 ؛7171منذ شهر مارس 

استعمال المياه المستعملة المعالجة لسقي المساحات ببمدينة أكادير  والفندقيةإلزام العديد من الوحدات السياحية  

 الخضراء؛

 على مستوى توزيع الماء الشروب بأكادير الكبير؛% 01اقتصاد ما يفوق  

ولمواجهة هذه الوضعية المقلقة للموارد المائية بأحواض سوس وفي انتظار جود العلي القدير بغيث نافع على جهتنا، وبناء عليه، 

إلى وكافة مستعملي المياه  ماسة السطحية منها والجوفية، تهيب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بالمواطنات والمواطنين

 .تبذيرهاي كل مظاهر وتفاد استعمالهاوترشيد  اقتصادها


