
 

 

 
 
 

 بیان صحفي متعلق بالحریق الذي اندلع في الجزء الشمالي الجاف من المرجة
 الزرقاء

 
الزرقاء المرجة  حریق تخص معلومات االعالم وسائل من عدد مؤخرا            تناقلت
مستوى على ، الزرقاء المرجة من  الشمالیة بالجهة أسابیع ثالثة منذ اندلع              الدي
406 الجهویة  الطریق حافة على الجاف بالعشب ومغطاة للجموع تابعة            أراض

 المؤدیة إلى مركز موالي بوسلهام.
للمیاه السامیة المندوبیة تود العام، للرأي وتنویر غموض أي إزالة            وبهدف

 والغابات ومحاربة التصحر تقدیم المعلومات التالیة:
ب تقدر مساحة على مرئي لهیب أي انبعاث دون األرض على الحریق              توغل
نتیجة یحدث الحرائق من النوع هذا سنتیمترات. عدة عمق وعلى هكتار، 1.5            
تكون المیتة التي النباتات من وغیرها العضویة بالمواد الغنیة الذبال           تراكمات
ببطء تحترق النباتیة العضویة المادة لالحتراق. مهیأة تجعلها كافیة بدرجة            جافة

 شدید، ما یفسر وجود ألسنة من الدخان تنبعث من االرض.
الجزء بین االرتفاع في اختالًفا یسبب مما األرض تنهار الحریق، توقف وبعد              هذا

 المحروق والجزء غیر المحروق یقدر بحوالي 50 سم إلى متر واحد.
المواقع مختلف عبر تناقله تم لما ونظرا أنه الى اإلشارة تجدر المناسبة               وبهذه
تؤكد البیولوجي، للتنوع الباطني الحریق هذا تهدید حول والجرائد           االلكترونیة
ال المحروقة المنطقة ان  إلى التصحر ومحاربة والغابات للمیاه السامیة            المندوبیة
دراسة إطار في والمحدد الرطبة المنطقة لهذه اإلیكولوجي التقسیم إلى            تنتمي 
أنها كما رامسار. الئحة ضمن المصنف الموقع لهذا والتهیئة التدبیر مخطط             بلورة

 ال تشكل منطقة تعشیش ألي نوع من أنواع الطیور.
بیئیة نظم هي الجافة والمستنقعات باألهوار یسمى ما بان التوضیح من والبد              هدا
تواجه انها حیث بها، الحرائق بتدبیر یتعلق فیما الخصوصیات ببعض            تتمیز
هده االسفنجیة. التربة في تتعثر قد التي التدخل ادوات كاستخدام تقنیة             صعوبات
التي   البلدان من الكثیر منها تعاني الحرائق من النوع هدا تدبیر في              الصعوبات 



تدبیر تقنیات تكون حیث  (tourbières)كروسیا الخثیة األراضي على          تتوفر
 هده الحرائق جد صعبة ومعقدة.

 
من إلخماده الفعال التدخل مكن فقد الزرقاء، بالمرجة المندلع بالحریق یتعلق             فیما
انتشارها لمنع االمكان قدر المحروقة المنطقة وعزل علیه وتطویقه          السیطرة
ایقافه قصد المنطقة المحروقة طول على وحفرة خندق فتح طریق عن            وتوغلها،

 ومنع استمراریة الفراغات الهوائیة التي بسببها تستمر النیران.
الفرصة للتذكیر هده التصحر ومحاربة والغابات للمیاه السامیة المندوبیة          وتغتنم
رمي وخصوصا النباتات، حرق بحظر المتعلقة القوانین واحترام الیقظة           بضرورة
البیئیة والنظم السكان على وخیمة له عواقب تكون ان شأنه من الدي السجائر              بقایا

 معا.
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