
 

 تنزه ااوطني اخنتنفرة امل

 

 
 خاصة أهمية ذات طبيعية املنتزه الوطني لخنيفرة: بيئة

ارقماباخجةيد ااوةسمفةا2.08.173ارقماامللكيااملةسطمابمطجبا2008اعامااملتنزه ااوطني اخنتنفرة اإنشاءاتماااااااااااا

املتنزه ااوطني اايعتبرو  اوشةقيااوكبيراواألنلساإلفةانااوطنتنفينا.اباإلضافةاإلىااملتنزههين2008اأبةيلا14ابتاريخا5621

 .2016املعلتنةاستنةا; اوعاوم ااوزراثاضمنااألنلسااملصتنرةاوشجةاأرز ااخحفطي ااملحفطامحمفةاأحدامكطناتاخنتنفرة 

 اتالث جهات:علىاتةابااهكتار 84204املتنزه ااوطني اخنتنفرة اعلىامساحةاتقدراباايمتد

 اختنفرة -اماللاجهةابي                                               

  تاففالوت-جهةادرعة                                             

 .مكتناساجهةافاس                                             

 :أقاليم أربعةاويتكطنامنا               

 وبطملاناإفةانو امفدوتو اختنفرة ااااااااااااااااااااااااااااااا



)األنلسااملتطسطاااملديريتان الجهويتان للمياه والغابات ومحاربة التصحريخضعااملتنزه املتنطقةاوتسفيرااااااااااا

تسع )ختنفرة اومفدوتاوإفةاناوبطملان(،اواوأربع مديريات إقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحروفاسابطملان(،ا

 .اامنطقة غابوية 25،اوكذااللمحافظة وتنمية املوارد الغابويةمراكز 

o مناخ معتدل 

 1122و 304مزراوحةابيناامطةيةاستنطيةامعاتساقطاتا.بارداإلىامعتدلارطب إلى رطب شبهابمتناخااملتنزه ايتميهااااااااا

 .مئطيةادرجةا25ااخحةار ااوستنطيايتناهزامتطسط.امعااالرتراعااوشةقاإلىااوغةباوتزهايداتتتناقصامناملم

o تضاريس جبلية مرتفعة 

امنااالرتراعيزهايداامفتوحة. تضاريسذاتاااالرتراعامتطسطةاجبلفةامتنطقةايقعااملتنزه ااوطني اخنتنفرة افياااااااا

ا.اكمااتشملاأربعةامنمنخفضات شاسعةمزراوتتخللهااا2402وامزرا1143احفثايزراوحابينااوشمالاإلىااخجتنطب

 مناباألنلسااملتطسط.اوتضاريسفةااوكبرىاااوطحدات

o إطار جيولوجي وبنيوي نموذجي 

وساهمتاهذ ااألخير افياخلقا.االكلسية والجيرية الصخور ابهفمتنةااملتنزه ااوطني اخنتنفرة اجفطوطجفةاتتميهاااااااا

بعضااواوت اتضمااحفانااباوبحيراتامحفطةااجةافاكمااتتميهاكذوكابتطاجدا.املفا احفثاتجةي اوالكهوف املغارات

 اوشالالت.

o ثروة مائية مهمة 

 
افياعاوفةاويقع.اوطنيااخزانا مائياايعتبرااوذيااملتطسطااألنلساسلسلةاجبالااملتنزه ااوطني اخنتنفرة افيايقعاااااااااا

اوهطابمثابةانقطةابدايةا،اوواداأمااوةبفعااوواداسبطااملطيةاووادااسةو اواداكبير اوهياأحطاضامائية أحواض أربعة

االطبيعية املصنفة البحيراتامناويضمااوعديدا.وأكةسففاوشبطكة...(ا)واداامااوةبفعاوويطاناوفالتااألنهارامنااوعديد

 وبفئفةامعزرفابهاا)بحيراتااكلماماازكزااوويطاناوتفكلماميناواكلماماسفدياعلي...(.ااذاتاأهمفةاسمكفة



o توزيع أراض ي متنوع 

 9اهذ ااملساحةامقسمةابين٪.ا76ابنسبةاتعادلااملتنزه ااوطني اخنتنفرة علىاتةابااملجال الغابوي يهفمناااااااااااا

اوآيتاوتافشتناامكفلداوكةوشناوستنطالاوأغبالااوعةبياوايزهراوسفدياأجديةاوأغباوطايتعلقااألمةابكلامناغابةو اغابات

اواوتشجيرا٪ا2واالجمةابنسبةاا٪ا9اواملةاعيابنسبة٪اا12ااورالحفةابنسبةااألراض  ابينااملساحةابقفةاكمااتتطزعا.سكطكط

 ٪.ا1ايقاربابمااواوبحيراتاوزراعةااألشجارااملثمة ااوغابطي 

 
 

 كبيرة بيولوجية أهمية ذو املنتزه الوطني لخنيفرة، موقع

تتطزعاعلىاكلااملساكن،  في ملحوظ تنوعاولمتنزه ااوطني اخنتنفرة امناتطفيرااوبفطفيهيائفةااخنصائصاتمكناااااااااااااا

اواوطاجهاتااوشديد ااالنحدارااوةنبةاواملتنانقااخجبلفةاواملةوجااألخضةاومساكنااوبلططامساكناشجةااألرز منا

 ا.الحيوانية والنباتيةاالثروةاعلىااوزراعفة.اهذاااوتتنطعايساهمابنسبةاكبير افيااخحراظاواألراض  

ااوعددااإلجمالياولتنباتاتامن٪اا23)اصنفا 897اوهكذاافعددااألصتنافااوتنباتفةااملتطاجد افيااملتنزه اتقارباااااااااااا

 ااملغةب(ااملتطاجد افي

 صنفا 40و٪(ا59)معدلااوتطننامستوطن  صنف 302اداخلااملتنزه ااوطني اخنتنفرة انجدااألصتنافااملحصا ابيناومن

 ا.مهددا باالنقراض صنفاا13و نادرا

 
 .بثروة حيوانية غنية ومتنوعةيتسمااملتنزه ااوطني اخنتنفرة اااملتميه ،ااوطعائفةااوتنباتاتاإضافةاإلىااااااااااااا



الطيور صتنفامناا54.امنهاانوعا من الطيور  209فقداتماإحصاءاداخلااملتنزه ااوطني اخنتنفرة اماايقاربااااااااااااا

ا106اوت اتضماماايقاربااالطيور البريةمنانفطرااملتنزه (،اوكذاامجمطعةاأصتنافامناا٪26)االخاصة باملناطق الرطبة

االعصافيرنائةاامهاجةااشتطيا(.اوتشكلاا22مهاجةاا)فيهااا80صتنفامستقةااوا26منهاااالطيور املعششةصتنفامنا

 15صتنرااأيابنسبةاتقاربانصفانفطرااملتنزه .اأهمفةااوطفطراباملتنطقةاتتجلىافياكطناا102اوتنطعااملهفمنابماايقاربا

 perdrixملستطنتنةااملحصفةاباملغةباتتطاجداباملتنزه ا)منهااحجلةااوكامبراانطعاامنااألصتنافااا19مناأصلاانوعا

gambraواولحاءااألقطىااalouette hausse-colصتنراامناا12صتنراامهددااباالنقةاضاوا15(،اكماايضماهذاااملحفطا

 (tadorne casarcaأنطاعامنااوطفطرااوشتطيةااوتنادر ا)ا6نفطرااوتعشيشااوتناذراوا

اوبري.ااواوتنمساواخننهيةااوذهب اواوثعلبااألحمةاآوى اوابناقةد ااملكاكاأهمهااصنف 41امناالثديياتاوتتكطنامجمطعة

 ,le Macroscélide de Rozetواla Musaraigne de Whitaker)امستوطنةأصتنافاا5وتضماهذ ااملجمطعةاحطاليا

l’Ecureuil de Barbarie, le singe magot et la Gazelle de cuvier،)ااخحمةاءااوقائمةاضمناأنطاعا5وامهددةاأنطاعا8وا

 ا.ولمتنظمةااوعاملفةاولمحافظةاعلىااوبيئة

صنف من ا29واأصناف من البرمائيات 7املتنزه ااوطني اخنتنفرة ايضما ففماايخصااوزواحفاواوبرمائفاتافاناااااااااا

 ,Tortue grecqueباالنقةاضا)امهددةاأنطاعا7وا...(Discoglossus scovazzi)امستوطنةاأنطاعا9ابفنهاامناالزواحف

Testudo graeca, Emyde lépreuse, Mauremys leprosa,ا.اخخ(ا 

نوعا سمكيا  17ومناناحفةااألسماكافيااملتنزه افه اتتكطنامناأصتنافامحلفةاوأخةىادخفلة.احفثاهتناكاااااااااا

 صتنراادخفال.ا11و(اVaricorhinus  maroccanusواSalmo pallaryi،ااثتنانامنهااقدااخترتا)محليا

 امااباونسبةاوالفقارياتافه امتطاجد ابأصتنافاعد اومتتنطعة.ااااااااا

 

 تعتمد الساكنة املحلية باألساس على املوارد الطبيعية

تنتم اوقبائلاعد ااأسرة 9286علىاامطزعةانسمة 43857ابحطاليافيااملتنزه ااوطني اخنتنفرة ااوسكاناعددايقدرااااااااا

أهمهااايتاحةكاتاوزياناوايتااحتند.اوتنتظمافياإنارانسفجاجمعطيابدرجاتامتراوتةامنااونشاطاوتشتغلاباألساسافيا

 مفاديناحمايةااوبيئةاواوتتنمفةااوبشةية.

اولذانايضمتنانااوالرعوي  الغابوي  اإلنتاجاعلىاأساًساااالقتصاديااوقةويابمجالااملتنزه اويعتمدااونشاطاااااااااا

 صتناعي...ااوقطتااوفطمياألالفااوساكتنةاويزودانهااباحتفاجاتهاامناأعالفاوحطباوخشب

املحلفةاوألفةاداااوتتنمفةافياولمتنزه ااوطني اخنتنفرة ااوطبفعفةاوباوةغمامنااودورااوهامااوذياتلعبهااملطاردااااااااا

 استدامتهااوعلىاراسهاااوةعيااخجائةاوقطعااخنشب.اتهدداوتهديداتواخجماعات،ااالاانهااتعانيامناعد ااكةاهاتا

 مؤهالت طبيعية وسياحية تستلزم املحافظة والتقييم

اوجماوفةامتناظة ااوعديد ااوطبفعفةامؤهالتهااستثتنائفةابرضلاسفاحفةاوجهةااملتنزه ااوطني اخنتنفرة ايعتبراااااااا

ااوعديداباإلضافةاالىاكطنهايشملا.اهذا(مكتناساعناكلما130واإفةاناعناكلما90)ااخجغةافيااملتميهاومطقعهااوطبفعفة

ومتنبسطااأكلماماأزكزا،اوبحير ااوةبفع،اأماوعفطن ا)غاباتااألرز،اوالستكشافامنهاااملطاقعااوطبفعفةامنااملطاقعااملهمة

ا..ااخخ(اواوثقاففةا)مجمطعاتافطوكلطريةاواملطاسم.علياسفدياوبحير اتفكلمامين،اوبحيراتاويطان،اوبحير اأجدية،



اورتنفةااواملنشآتاواألوبسةااوشعبفةااملحلفة(اواوزراثفةا)اوصتناعاتااوتقلفديةاواورتنطن ااوثقاففةاواملهةجانات

 كاوقصبات...(.ا

باوتطازيامعااالزديادااملستمةافياعددااوسفاحاواوطافديناعلىااملتنطقة،اهتناكامحاوالتاحثيثةاوتثمينااملتنتطجاااااااااااا

تقبالا)كاورتنادقاواملآويااوقةوية(اوكذاااوةياضاتااخجبلفةاداخلاوبجطارااملتنزه ،ااوسفاحياعبراتتنمفةاوسائلااالس

باإلضافةاالىاتططيةااملهنااملةتبطةاباوسفاحةااوقةويةا)كاملةشدينااخجبلفين(.اومعاهذااكلهافانااوبنفةااوتحتفةامازاوتا

 ةامنااهمانقاطااوضعفااوت ايجباتأهفلها.محتشمةاووماتةقىابعداملستطىااملؤهالتااملتطفة .اوتبقىااخجطد اواالحزرافف

 

 

 


