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رشكر و  تقد  
قدرتك وجالل عمك عظيم ع ري ،أحمدك الشكرلھ و ن العامل رب مد   .ا

إ       التقدير و العرفان و ل ز ا بالشكر رأتقدم الطا محمد عزوز بن الدكتور  ستاذ

اماوأقف البحثاووفاءاح ذا ع شراف بقبولھ لھ تبجيال لھو املستمرة عة املتا والثقةو

القيمة مالحظاتھ و السديدة اتھ ،توج صنا ا وضع ال ة   .الكب

السيد          إ العرفان و الشكر ل بجز أتقدم سكرةكما يدروغرا ال وض ا الة و مندوب

ABHS Biskra  التقنية ر التقار و بالوثائق مساعدتھ و ائھ ع ادي ال محمد سالم

باملنطقة اصة   .ا

إ      موصول يبخلواأساتذةالشكر لم الدين العمرانية يئة ال و غرافيا ،ا رض علوم لية

املوضوععلينا يخدم  .بما

عظيم       ل أ ام ح و التقدير واجب يمن بإسمھ؛لامتنا ل املناقشة ون  النة ا سی  ل

م  الفعالالدور  ن تقو   .البحث ذا وتثم

من ل أشكر أن يفوت ال مدراءكما خاصة و عيد من أو ب قر من البحث ذا إنجاز م  سا

ات وموظفي والعلميةاملدير التقنية   . ،املصا

املائية،       للموارد الوطنية الة الو ةإطارات زائر ا ومؤسسة الفالحة ة مدير الري، ة ومدير

، سكرة وحدة تو مسئوللمياه عضمؤسسات التمور تصدير و السيدب م حدودرأس

ة املعنو و ،املادية العلمية مساعدتھ ع   .سليم

بلقيدوم ستاذ من ل إ موصول الشكر خرى الضفة منمن ع سعد السعيد،بن

م AIX PROVENCEجامعة طرف من املقدمة املساعدة و ستقبال   .ع

  



 
 
 

  داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

واِل  روح ر يَّ دَ إ   نتالطا

ي أبنا و زوج   إ

يأإ   خوا
  



  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

تتطلب املائية املوارد ية،فإن البي التنمية و ياة ا إلستمرار ضعيف و محدود مورد العذبة املياه

امال مت ا التنميةن ط ير النظمقتصاديةوجتماعية، ولوجيةبحماية تقومي أن ب ي ،و

ع ا إدار و املياه ينتنمية و شار ن املستخدم افة  يظم ع القرار صناع و ن املخطط

ات  .املستو

 

حول  الدو املؤتمر من ي الثا و ول   املبدأ

سنة املنعقد ئة الب و   . يرلنديةبدبلن1992املياه

  

 

ب       س ت أن غيمكن أضراراملستدامةدارة اق إ خرى الطبيعية املوارد و املائية للموارد

الباالقتصادجسيمة اسب امل من العديد إرتداد إ تباعا يؤدي ما و و سواء، حد ع املجتمع و

التنمية تحقيق و العمل، فرص إيجاد و الفقر بخفض يتعلق فيما نفس شق   .تحققت

املتحدة مم ر العملتقر فرص و املائية   2015،املوارد

  

كفء"...... إدارة أزمة لكن ،و املائية املوارد نقص عن ناتجة ا ذا مائية أزمة عد ال املياه أزمة

املائية   .للموارد

للماء العاملية نة ال ر تقر من س  1996مقت
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الدراسة   ملوضوع التصوري و النظري   :طار

أو       من املياه توف لة مش ي تأ ن الرا ت ،)*(العامليةتماماتالوقت أ لة املش ذه

بإعتبا ومية، ا وساط ملختلف قلق مصدر ل عنصرر ش املحليةه التنمية أساس و ياة ا

توفرهو  من البد عنصر خ التار ع املائية املوارد لت ش ولطاملا دفاملستدامة، ستمرار وواحدل

عا لقولھ مصداقا التنمية ما م عنصرا فيعت اليوم البقاء،أما ماِءو السَّ ِمَن َل زَ نْ أَ ِذي الَّ وَ ُ

ِم  ِل خْ النَّ ِمَن وَ ا اِكبً مَُ َحبا ھُ ِمنْ ِرُج خْ نُ ِضًرا خَ ھُ ِمنْ َرْجنا خْ أَ فَ ٍء ْ َ ّلِ باَتُ
نَ ِھ بِ َرْجنا خْ أَ فَ ماءً

ا ِع لْ طَ ْن

َمِرِه ِق  ثَ إِ ُروا ظُ انْ ٍھ شابِ مَُ َ ْ غَ وَ ا ً ِ ْشتَ مُ انَ مَّ الرُّ وَ ونَ تُ ْ الزَّ وَ ْعناٍب أَ ِمْن اٍت
َجنَّ وَ ةٌ داِنيَ وانٌ نْ

َمَر ثْ أَ ذا إِ

ونَ  ِمنُ ؤْ يُ ْوٍم ِلقَ ياٍت آلَ ْم ذِلكُ ِ نَّ إِ ِعِھ نْ َ العظيم) وَ هللا   .صدق

املــــوارد          حــــدة و ميــــة أ املحــــركتــــزداد ــــ عت رضــــية،حيث الكــــرة مــــن افــــة ا املنــــاطق ــ ــ ــة املائيــ

ن كبــاحث لنــا ــ ع ماء،مــا دون اقتصــادية تنميــة تصــور ســتطيع فــال اقتصــادي، شــاط ألي ــ الرئ

تح ــــ إ يـــؤدي املــــوارد فوجــــود النبـــات و بــــة ال ــ ــ خاصـــة املــــاء ــ ــ ع ترتكـــز ئــــة الب عناصــــر ـــل ــــــأن ــ ــ ــ ــ سنـ

غنا و بة وال اا عدام فا إ ــــيؤدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خاصةـ بصفة بة ال   قر

املائية املوارد سي و يئة و حتمية من تجعل عامة،معادلة بصفة الطبيعية وساط ور تد و

جيو تحدي   .اقتصادي-أمام

املياه وتتأثر        أمن شأن املتعلقة التصورات ار باألف شدة اليوم ينظر)**(درةبالنعالم ،حيث

الصيحات تزايد أن للتنمية املتحدة مم ر تقر املياه،وحسب إمدادات النقص حاالت املحذرةإ

قاصرا منظورا يمثل فحسب الندرة جانب من القضية النظر أن غ العالم املياه نضوب من

املياهباعتبار  إدارة سوء لسياسات ساس نتاج الندرة املائية.أن العلوم أخصائيو وحسب

الندرةفإن املعادلةمسألة إ انيةتحتكم ذااملائية-الس املعيارباعتبار و أقلاعتبار و أن أن

تحت  و³م1000من الندرة،و مطلقة³م500مؤشر ندرة أنھ حوا.ع ش ع اليوم مليون700و

ي43ص املا اد ج حد تحت   .)1(بلد

ماكن أن أشار ستقرار،حيث و النمو ذا ل املياه ندرة محذرا الدو البنك شره ر تقر و

عام بحلول ل مشا ستواجھ اضر ا الوقت مياه وفرة ا املطرد2025ال لإلرتفاع ،نظرا
                                                             

خاللتجلت)*( من فاق و يص ال من املائية للموارد الدو الفكر طرف من النظر املائية تمامات ا

الصبغة ذات العلمية رات ،والسياسيةالتظا العال بمؤتمرذالبعد بداية بالتاا ن ماديل  .1988عامباألرجنت

حالة)**(  إ ش مصط املائيةو ا املوارد عل شري ال الطلب بحسب تطبيقھ. العالم تم قد املصط ذا

قبل من العالم أنحاء جميع املياه حالة املتحدةع خرى  مم العاملية  .واملنظمات
املتحدة )1( مم برنامج عن الصادر ة شر التنميةال ر 2006تقر  
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ا عة السر املدن ثراءا ك و عددا ك الشعوب قبل من مدادات لطلب املشا ذه لنمو،

بمعدل املياه من الفرد ب نص تراجع ا جم عام³م450ت الفرد2025بحلول ب نص عت م،فيما

حوا عامليا املياه إ/³م8900من اجع ي وسوف   .)1(م2025بحلول³م6000السنة

و فاف ا ب س حدة يزداد أن املر من ديد ال ذا أن إ ر التقر أشار خرىثار كما

رض حرارة درجة ادة ز املناخ،بأن املوارد4 لتغي ع الضغوط ادة ز إ ستؤدي ة مئو درجات

العالم أنحاء ش فاف .املائية با املتضررة املناطق كبا زائر ا عت املساحةاعتبارا  (*)و من

تھجمالية س ما تمثل ال راء ق20%لل فر راء ال ومن ى الك املساحة% 80ية من

صيفا حار بمناخ تتم ا فإ زائر ا مناخ إ فبالنظر أخرى ة ج ومن ة ج من ذا للبالد جمالية

شديد تبخر معدل مع صيفا مطار ساقط ينعدم اد ي شتاءا،و بارد إ معتدل ممارتفاعو

ن السن بمرور الفصول تقلب مع معقد ي ما نظام عن رسفر أش ثالث حوا ساقط فت مطار أما

عن ساقط ال معدل د يز قد حيان عض ،و أق كحد يوم100السنة من أقل ملم

القمم ع أحيانا الثلوج ساقط مع قليلة أيام خالل العام أمطار من كب جزء كز ي وقد واحد

يز  البالد شمال ا سنو مطار ساقط ،ومعدل بلية عنا إ/ملم500د إ أحيانا يصل و السنة

من2000أو1500 أقل ون ي ح ا جنو نا اتج لما جيا تدر املطر ناقص ي و السنة/ ملم100ملم

ة راو ال املناطق با تقر ينعدم و راء لل املتاخمة   .املناطق

عت فافو محدودةا املياه فموارد للقلق، مبعث أك يتمإذن أن يتوقع او املاستغالل بال

للموارد ايد امل ن التثم و ة ج من سارع امل الديمغرا النمو إ بالنظر ذا و ب قر وقت خالل

                                                             
نة)1( قتصاديةجتماعيةال أسياو ي وا(لغر قضاي،2008)س السياساتإدماج جتما النوع ا

نمائيةو  امج ئة:ال الب حماية و املياه رقممصادر تحت املتحدة08/0045ورقة مم مم عن  .الصادرة
ع(*) زائر ا تمثل قي17غرارحيث افر منبلد املحددة الندرة عتبة أخدنا إذا ذا ،و املياه ز من ي عا

بـ املحدد و للتنمية املتحدة مم برنامج   .سنة/³م1000طرف

الفر     ب ا ص ي;  GLAUDE jamatiكما تا املور ب ا إميجنو ضمن عبيد للمعضلة مناقشتھ

عنوان تحت للكتاب اللية س املائية L'afrique et l'eauالدراسة املصادر تفتقد دولة عشرة ع أر أن إ

املالحظة؛ انية الس ادة الز إ بالنظر ا إل ا حاج تتعاظم وال افية املياه.."ال موارد وفرة حول دال ا يمكن ال

ساوي امل غ ع للتوز تتعرض ا ولك قية، فر القارة مك5400املتجددة م للسنةمليار من% 4فقط. عب

للشرب ة صا كمياه ا استخدام يجري املوارد ب.. ذه نص فإن قيا إفر وسط عدا ما قية، فر املناطق ل و

حدود يبقى املاء من قي فر مكعب4008(الفرد املتعارف)" 2008-م العاملية املعدالت عن تقل سبة . و

ف أن إ دراستھ الباحث ضيف يطالو املاء مصادر% 80قر إ الوصول ستطيعون ال الذين اص من

قيا إفر املوجودة للشرب ة الصا  .املياه
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القطاعات حسب من( املائية املاء ع الطلب تطور انتقل م1.2فقد 19625.2سنة³مليار

م سنة2000سنة³مليار بلغ كما السن2001، املخصصنتاج املاء و للشرب الصا للماء وي

التا النحو ع الزراعة و م1.3:للصناعة و³مليار الصناعة و م1.9للشرب   .للسقي³مليار

سنة للمياه جما ع التوز م3.3بـ2002قدر ا³مليار م1300م لالستعماالت  ³مليون

لية م1800امل و³مليون م200للسقي الفشل³مليون خطر البالد يجعل ما ذا و للصناعة،

ما و املناخ غ إحتمال جانب إ ثانية، ة ج من فاف ا خطر و ة ج من املتطلبات ذه ة مواج

دد مما لألمطار وفية غ ا يجعل مما ة زائر ا را جل ع معاكسة أثار من يصاحبھ قد

يج ما ذا و املائية، املوارد ناقص بـب تقدر ال و زائر ا املياه م م19.2سده مليار

ا ا،م م13سنو الشمالية³مليار   املنطقة

م5و املتعلقة³مليار الدراسات و ر التقار أخر ا إل ش ال املنطقة ذه ة، راو ال املنطقة

ع تحتوي ا أ املائية م40باملوارد مليار امل³ألف املخزون المن املستغلة الكميات فإن ن ح ائية

عن د م1.4تز الدراسة³مليار منطقة أخدنا ما إذا سكرة" ،و لـ لية الس تقسم"  املنطقة ا فإ

املناخ و لوطاية منطقة شمل الذي و الشمالية ة ا اف ا الشبھ املناخمناخ من ن نوع إ

العلم مع املناطق با شمل الذي و اف مناخاتا ا سود الدراسة منطقة ذا أن مختلفةو

ضفاف ع واحات ا ع نتجت ال و امة مائية مجاري ذات س تضار وجود إ أساسا راجع

  .ودية

املنطلق  "     ذا الوسطارتأيتمن ذا الزراعية التنمية و املائية املوارد موضوع دراسة

و ا يئ ا، توفر مدى خالل ،من راوي نظراآلياتال التوازن بناء ومعوقات ا سي

ما و ى الك واضر ا خاصة سارع امل الديمغرا النمو ، ساقط ال قلة و املناخية للظروف

الزراع التنمية ع ه تأث سكرةمدى بمنطقة ا ر تطو وأفاق   ."ية
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الدراسة ساؤالت و البحث الية   :إش

ع         الوقوف محاولة الدراسة ده ل البحثية لة املش تتواجدتمثل الذي قيقي ا الوجھ

عمل و سي ال آليات ع الوقوف و ساس ،ا ش ال الوسط ذا املائية املوارد عليھ

الفاعلة تلكاملؤسسات منھ ي عا ال سي ال لة ملش الدقيق التحديد املجال،و

تداخلاملؤسسات و ة شر ال و املالية املوارد محدودية أو التطبيق أساليب بمالءمة علق ما ،سواءا

ة دار   .الصالحيات

إدارة          سياسات و خطط تنفيذ بخصوص املبذولة ود ا رغم أنھ إ نا شارة املواردوتجدر

عائق م أ ل ش زالت ال املالية و ة شر ال و التقنية املوارد محدودية أن إال الدراسة بمنطقة املائية

ما ا نامج ال إطار املستقبلية امللفات أمام محاور)2010-2014(يقف ثالثة حددت حيث

املائية املوارد سي و يئة مجال سية   .رئ

ول  نوب:املحور با وفية ا املياه ل لتحو ع مشار ثالثة إلنجاز دراسات وضع سراع

من زائر ا ستمكن نجازات ذه ، سكرة والية سيما ال زائري املياهستغاللا ملوارد ي العقال

ي الثا املياه: املحور ع توز و سي بتحسن يتعلق للسقي،و ة املوج املياه ي الثا املحور منيخص

مؤسسات شاء إ صوص ا وجھ ع و ة الضرور جراءات و التداب من مجموعة إتخاد خالل

اصة ا املرافق و املياه سي ب ن لف امل طارات ن و ت عن فضال   سي

الثالث الـ:املحور املحطات ستضمن ،حيث البحر مياه لتحلية إضافية محطات 13 إنجاز

م مليون من أك نجاز قيد ال و حاليا   .)1(اليوم₃املتواجدة

باملتطلبات ا موازن و وة ال ذه ومستقبل ومعرفة ا، سي و املائية املوارد يئة إن وعليھ

امل و ائل ال الديمغرا النمو يفرضھ الذي ايد ال ذا ايدة، حتمامل إ السقيسارع،باإلضافة ية

منو  عت سكرة والية فإن ثانية ة ج ومن ة ج من ذا ا، توسيع و املسقية املساحات ر تطو

راء ال أبواب ع الواقعة الوالية ذه ، الزرا نتاج جيدة نتائج حققت ال الواليات

ت ص ال االشاسعة تمام ا،ا ل املخصصة املساحة رقعة ادة ز و الزراعية املحاصيل ع تنو ع

الوط السوق تزود و رائدة منطقة أصبحت حيث املحمية زراعات ر تطو و ن تحس ع عملت كما

                                                             
بمناسبة )1( املائية املوارد بمسؤو اجتماعھ خالل ة ور م ا س رئ اجتماع ص م من سة مقت املحاور ذه

، للماء العال  .2010مارس21اليوم
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ضر الوط(با لغروس التبخر) سوق سبة ارتفاع ساقط ال نقص من املناخية العوائق رغم ذا و

املوارد و محدودية السطحيةو خاصة و   .املائية

اتانطالقا          ال س و املتاحة الطبيعية انيات م ط تر ال الصعبة املعادلة ذه من

علينا القطاعات،وجب ن ب التوازن بناء ومعوقات املثاستخداماملتنوعة السبل و الوسائل افة

التنمية متطلبات و ا تثمي و املائية املوارد ولتنمية أساسية ة رك ع السياسة ذه تقــوم " ،و

املحلية التنمية و ياة ا متطلبات فق و ا استخدام ترشيد و املائية املوارد ع   " . املحافظة

و       عية شر املائية السياسات توا من الرغم و فاعلةتنفيذيةذا مؤسسات إطار لة ي م

عن نتحدث زلنا ،ال سي ال و يئة ال ندرة،مجال املائية،أزمة املوارد محدودية باألحرى بما أو

التنمية و التخطيط سياسة جديدة اتيجية كإس املستدامة التنمية داف أ   .يحقق

ة        يو ا و امة ال املواضيع من املياه سي ا،وعت ل تجا حوال من حال بأي ب ي ال ال

تحت ناتندرج القرار،مسؤولي ع مؤسسات، جميعا؛صناع فاظ ا خالل من ذا ن،و باحث

املياه مع التعامل نجع ساليب ممارسة و املتاحة املائية املوارد   .محدودية

ا       مجمل ش ال السابقة ر التقار ضوء الدراسةوع ذه ي تأ مياه، أزمة سلطعن ل

ذه ، ة راو ال وساط الزراعية التنمية أفاق و املائية املوارد سي جوانب ع الضوء

و ا شاش تتم ال اوساط   . حساسي

دفنا        شداس املطروحة ل املشا و باملنطقة املتاحة املائية املوارد واقع نا حيثدراس ة،من

بفعل املعبأة و امنة ال السطحية املائية املوارد م ،تراجعاستمرار تراجع فاف ا ات ف

و املناقب عدد من ادة ز ب س وفية ا املياه سوب ام ،ملوحةاستغالال  استغالل السقي مفرطا

و ا،ارتفاعاملياه إالارتفاعحرار الزراعية التنمية من د تز ل املشا ذه ل ، التبخر درجة

يكن لم إذا يتحقق أن يمكن ال زراعية تنمية من ن مع مستوى إ الوصول فإن عقيدا،وعليھ

املوارد وضع لكيفية ة وا شرافية إس وتصورات مادية انيات إم و طبيعية موارد ع يا مب

املادية و االطبيعية الزراعية الستغالل التنمية ملنظور   .وفقا

ــــاص؛      ــ ـ ا ــ ــ ـــ إ ــام ــ العـــ ــــن ــ مـ ــــدرج تنـــ ــــة الدراســـ الية ــ ــ ــ إلشـ ــــام العـــ ــــور التصـــ ســـــــيةإن رئ الية إشـــــــ مـــــــن

ــ ــ ــ ـــ فرعيـــــــــةإ ــــيســـــــــاؤالت ــ ــ سـ ال و ــــة ــ يئـــ ال ــ ــ ــ ـــ ــاءة ــ ــ ــ الكفـ دور ــــول ــ حـــ ــــور ــ تتمحـــ ــــية ــ ــ سـ الرئ الية ــ ــ ــ فاإلشـــ ،

ــــ ــ ــ ســــــــي بمع ال و يئــــــــة ال مجــــــــال ــــــــ الكفــــــــاءة لــــــــدور يكــــــــون مــــــــدى أي ــــــــ للمــــــــواردإ املســــــــتدام

زراعيـــــــــة تنميـــــــــة تحقيـــــــــق ـــــــــ فعالـــــــــة أداة ة راو ـــــــــ ال باألوســـــــــاط تـــــــــنعكساملائيـــــــــة مســـــــــتدامة

ع   ؟الوطقتصادإيجابا
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التالية الفرعية ساؤالت ال من جملة خالل من العامة الية ش تناول يكمن   :و

بمنطقة -    املتاحة املائية للموارد قيقي ا الوجھ و ؟ما  الدراسة

فاف - ا ات ف ساع الطبيعية؛إ العوائق تزايد ظل املائية املوارد توفر مدى  ما

ر؟ - الت حدة من تزايد  و

مقارنة - خالل ،من عليھ تزايدالطلب ظل مستداما ا سي املائية املوارد سي يمكن كيف

املتاحة؟ املائية الكميات و ان الس  تطور

املوار  - ذه سمح زراعية؟ل تنمية تحقيق من  د

تحقيق - ع قادر باملنطقة ل امل الزرا قالع مناكتفاءل عزز ،مما س لو و ي ذا

يضمنقتصاد و  .؟اقتصاديا استقالالالوطن

الدراسة   : فرضيات

الية      ش ة سوفملعا ساؤالت املطروحة ال عن جابة تمثل فرضيات جملة من ننطلق

  :املطروحة

و : والفرضية  الطبيعية العوامل تضارب يجة ن الدراسة بمنطقة املائية املوارد ل مش

ة التنمو امج ال تأخر و   التنظيمية

ال باملنطقة   :ثانيةالفرضية الزراعية التنمية تفعيل اتيجية س يارات ا من املائية   املوارد

الثالثة تنميةيمثل:  الفرضية م سا أن زائر،يمكن ل مضافة قيمة باملنطقة الزرا القطاع

ا أنواع ش ضر ا و التمور شعبة املحروقات،خاصة قطاع خارج ة زائر ا   .الصادرات

ال عةالفرضية قيمة :را من تفعيل ثمار إن صناعاتس خلق خالل من ضر ا و التمور مجال

دور من تفعيل و لية زتحو عز م سا س ق سو ال مجال الفاعلة الوطقتصاداملؤسسات

 .متوازناقتصاد،وخلق

السابقة   :الدراسات

مجموعة        أو الية إلش فرضيات و ة أجو عن البحث سياق ون ت ما دائما العلمية بحاث إن

أك ملام أجل من الباحث يضيفھ ملا تصوري وضع من لساؤالت ع الدراسة،وجب بموضوع

البحث ا إل ند س ال العلمية املرجعية بمثابة عد ا أل السابقة الدراسات ز ي أن باحث

ا ا   .وقتنا

جديد  ء إضافة إ الوصول يمكن النتائج تحليل خالل   .من

ورغم أنھ املالحظ او وغنا السابقة الدراسات توجد ،إالتنوع ال موضوعأنھ تناولت   :دراسات
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اتيجيةآليات  س ضمن املنطقة انة م و التنمية أفاق املائية،و للموارد املستدام سي ال

باألحرى  أو بانالوطنية، الز بإقليم الوطنية التنمية ، و آليات( أفاق التنمية  آفاق متطلبات

عنوان،)2030 املوسومة و دراس ملوضوع عطي ما و أفاق:و و املائية املوارد سي و يئة

أفاق و الواقع يص بان للز لية الس املنطقة حالة زائر؛ ل الشر نوب با الزراعية التنمية

التوصيات و التطبيقي،النتائج و النظري بمحتواه يمثل وجديةملوضوع نوعية ،إضافة ر التطو

املائيةا املوارد إدارة مجال اديمية للدراسات إضافة   .ملطروحة

ا عنوا و و   :الدراسة

Etude des ressources en eau du Sahara Septentrional. Rapport sur les résultats du 

projet. Conclusions et recommandations. Unesco1972   

، املشروع نتائج ر الشمالية،تقر راء بال املائية املوارد مشروع تاجاتدراسة توصياتاست و

عام و س اليو منظمة بھ قامت مشروع و م1972و و املشروع ذا من الرئ دف ال ان ،و

تؤدي ال املخاطر ما و الية ا الوضعية حيث من املياه نوعية الشمالية، راء لل إشامل

املستقبل املياه نوعية ور املفرط.تد باإلستغالل املتعلقة ل املشا الدراسة ذه أبرزت كما

املائية سمطة تراجع خالل من وفية ا   .للمياه

فصول اشتملوقد ثمانية ع ر التقر   ذا

ول  دافھ : الفصل أ تحديد مع للمشروع تقديم فيھ   .وتناولت

ي الثا املشروع : الفصل   .تنفيد

الثالث غرا :الفصل ا التحديد الشمالية(الدراسةملنطقةوتناولت راء   )ال

ع الرا ففي:الفصل النوعية و الكمية حيث من ، املائية للموارد التحليل و بالدراسة وخصصتھ

ا ا ،أما نجازات ة ووت املياه ع الطلب توقع تناولت الك انب للمياها النو نب

ي ا الس ايد ال ظل املستقبل املياه نوعية ور تد إ تؤدي ال املخاطر إ الدراسة فتطرق

املائية سمطة مستوى وتراجع   .،التلوث

تناولت ن السادسح و امس ا لالفصل مشا خالل من النتائج املياهاستغاللموثوقية

ذه تطرقت ،حيث وفية املاليةا اليف الت و بار حفر ل مشا إ   .الدراسة

و النتائج إ الدراسة تطرقت ا أخ املواردالتوصيات،و لوضعية مستقبلية صورة تقديم خالل من

س تو و زائر ا من ل ل الشمالية راء بال وفية ا   .املائية
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الثانية عنوانھ: الدراسة كتاب عن من RECHERCHE SUR L’ALGERIEعبارة ل إعداد

NESSON Glaud ,SARI Djilali,PEILLON Pierre توجيھ يضم  DRESCH Jean   تحت  الكتاب

للباحث و عنوانNESSON Glaudeالدراسة  l’évolution des ressourcesتحت

hydrauliques dans les Oasis du bas Sahra "املنخفضة راء بال املائية املواد   تطور

الثا عنوان   PEILLON Pierreللباحثةنيالدراسة لة problèmes d’habitat en kabylieتحت مش

القبائل بمنطقة ان   .س

للباحث و الدراسة ع فقدإعتمدنا املنخفضة املنطقة و تتوافق نا دراس بإعتبار  NESSONو

Glaude".بالتحليل دراسة إ الباحث تطرق الدراسة ذه   :إ،

غ-1 ر ،وارد بان ،الز املنخفضة راء بال املائية املوارد إواقع تطرق ،حيث ورقلة

السطحية ،التدفقات السطحية املائية سمطة ، املنطقة  Les écoulomentsيدروجيولوجية

superficielsسمطة غدية ،  

و -2 سكرة ، غ ر وادي من ل املتاحة املائية املوارد   .ورقلةتطور

الثا عنوانھنيةالدراسة كتاب عن   :عبارة

L'eau en Algérie de l'impérialisme au développement. (1830-1962) Rénu ARRUS. Préface 

de G. Destanne de Bernis. Office des Publications Universitaires (Alger)  

  :أبواب3عوأشتمل

من املائية املوارد وعنوانھ ول ذه1830الباب اتب ال أبرز ،حيث و العاملية رب ا إ

ا م جوانب عدة ة الذياستغاللالف الدور ن ب ،كما الصناعة و الزراعة ، الشرب املياه

بداية املائية املوارد كعنصرستعمار تلعبھ زائر تمليالستغاللل رضو   ك

من ي الثا نقاط1917الباب عدة إ انب ا ذا اتب ال تطرق ،حيث ة زائر ا الثورة إ

املائية نجازات م أ إ تطرق نا و ديدة ا يدروزراعية ال السياسة ا أبرز ان ،و سية رئ

غاية( إ املنجزة   )1962السدود

العا القيمة إ الثالث الباب تطرق ن التنميةح املياه قيمة إ تطرق ،حيث للماء مة

للمياه ية سع ال و القانونية والضوابط   .املحلية

ة الف املياه ووضعية بموضوع ملام الدراسة ذه فادتنا ةوقد نجازاتستعمار م أ و

املنجزة السدود خاصة زائر ا ا ورث   .ال

ال دكتورا: ثالثةالدراسة أطروحة عن عبارة عيداوي للباحثهو اصا  :وعنوا
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Ressource en eau et aménagement hydro-agricole dans la région de Biskra "Ziban" 

[Algérie]. par Salah Aidaoui. Thèse de doctorat en Géographie. Sous la direction de Jean-

Claude BONNETONT 

جامعة غرافياNancyمن ا    .،مخ

املوارد تطور الباحث أبرز ،كما للمنطقة ة شر ال انيات م و يائية الف صائص ا إبراز عد

الباحث تطرق وفية،كما ا املياه سوب م تراجع خالل من املطروحة ل املشا و بان بالز املائية

عنوان املوسوم و الثالث    L’aménagement agricole et l’eauالباب

إ  الباب ذا الباحث قسم املجال4وقد املياه إ ول الفصل تطرق حيث فصول

و السقي املعتمد النظام و الواحات مساحات تطور ،من شبكةاستخدامالوا و را

فتناول ي الثا الفصل ،أما الباحث أبرز ،كما الصرف و ع لقتصادفيھالتوز املشا و الزرا

إ الثالث الفصل تطرق ن ح ، ،الشرباملاحتياجاتاملطروحة السقي ا تثمي و ئية

  .الصناعةو 

فيھ - ناول ي والذي ول املحور ا أبرز محاور، عدة نا دراس مع الدراسة ذه ك ش

ا و الطبيعية انيات م و يوجغرافية الف صائص ،ا للمنطقة ة شر معل تختلف فيما

اذف ال البحث طبيعة نا الزراعيةةدراس التنمية أفاق و املياه ل مش ة معا إ

الباب بوضوح تج ما ذا و الواحاتية يدروزراعية ال يئة ال ع ركز ،فكونھ باملنطقة

ي   .الثا

إبراز فأردت بحثنا عنوان فبحكم نحن سيأما ال املائيةاملاديآليات للموارد املستدام املعنوي و

املائية املوارد إدارة مجال تنفيذية مؤسسة ل ل القانونية الضوابط و ام م بع ت خالل من

ديثة الفاعلة(ا س املؤسسات ليةالت الس املنطقة من املرجوة فاق و ليات،العوائق ،

جيو تحول كمنطقة م-الوسطى ذات اتي زاس عز عليھ معول مستقبلية قتصادانة

املحروقات خارج  .الوط

ال عةالدراسة للباحث: را دولة دكتوراه ر،رسالة الطا محمد عزوز عنوانبن املوسومة   و

Morphogenèse éolienne holocène et actuelle dans l’Atlas saharien oriental (Algérie): 

Conséquence sur la désertification. 

قسنطينة جامعة   1من
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موضوع بحث الدراسة ذه يمكنتناولت العمل ، بان بالز ر مرجاعتبارهالت سنداععمال و يا

املنطقة ناول ت ال الوسطللدراسات ور تد حيث ذهو،من خالل من الباحث حاول قد

نموذج اختيار بانالدراسة الز ر املناطقالت مشكالت إلسقاط مدخال ون ي ةأن راو .ال  

امسةالدراسة عنوانا توجيھ   La ville et le désert موسومة ،تحت ن مؤلف ملجموعة

  MARC COTEستاذ

السا إشراف:  دسةالدراسة ،تحت جما كتاب عن عستاذعبارة سعد  BENSAADبن

Aliعنوان لھ أخت   L’eau et ses  enjeux au sahara 2006،الكتاب

عا الدراسة:را مية  أ

 عامة بصفة ة راو ال املناطق منھ ي عا الذي و املائية للموارد الكب ور  .التد

 املنطقة ذه املائية للموارد قيقي ا الوجھ  .معرفة

 باملنطقة الزراعية التنمية و املائية املوارد ن ب القائمة العالقة ط سكرةر لوالية لية  .الس

 نقص من ي عا الفالح يزال ال ن ح ا م وفية ا وخاصة امة مائية ثروات ع املنطقة توفر

السقي  .مياه

 ن تثم عتبار ن ع أخد مع املورد ذا ل ي العقال سي لل خطة وضع توجب س السقي مجال

صوص ا وجھ ع الشرب و الصناعة املائية  .املوارد

 القانونية ا صالحيا و املائية املوارد سي ا ل املنوطة املؤسسات م أ ع  .التعرف

 النم من ،واحدة املنطقة ذه الزراعية التنمية أفاق و الوطواقع نتاج الرائدة اذج

صوصو  ا وجھ ع ة راو ال  .الزراعة

الدراسة داف  :أ

ة     ر و ا داف م أ تحديد التاليةيمكن النقاط الدراسة ذه  :ل

 املائية املوارد سي و يئة ل أساسية طرق إضافة مة للمسا الدافع و  .الرغبة

 املنطقة ذه املائية املوارد نقص و قلة وراء تقف ال قيقية ا سباب ع  .الوقوف

 يئة ال طرق ضعف خاصة و املياه ل مشا م أ ع عدامالوقوف تطبيقوا الصرامة

ن  .القوان

 يئة لل القابلة و يأة امل و املتاحة املائية املوارد وضعية سارعتقييم امل الديمغرا النمو ظل

السقيو  مجال خاصة عليھ الطلب  .تزايد
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 من املياه حماية و املائية عات شر ال بإعداد ذا و ساليب افة ب و للمياه ي العقال شيد ال

منمش البد وة ك املائية املوارد مية أ بإبراز ذا و ، عالم خالل من الو عميق و التلوث لة

ا عل  .املحافظة

 فيما سيق الت و ة يو ا املادة ذه ع املسؤولة و لفة امل يئات ال و للمؤسسات الك الدعم

للموا مة ال و الرائدة ع املشار لتنفيد ا ال ل والتمو ا املائيةبي  .رد

 املياه قطاع العاملة وادرالفنية ال يئة ل العلمية البحوث من  .التكثيف

الدراسة  :منا

الباحث ع وجب جغرا بحث أي مناقشة و اجلدراسة ومناان ساليب من العديد

ي حصا املن ا أخ و املقارن املن ثانيا الوصفي املن اج ان أوال علينا وجب ذا ول  .البحث

الوصفي:أوال   :املن

تضا من الطبيعية صائص ا وصف توظيفھ وليمكن ،س ،جبال س صائص... ر ا و

املناخيةو  خاللConditions Climatiques  Lesالشروط من يولوجية ا الدراسة إ باإلضافة ،

الثكثونيك ، الليثولو و اتيغرا الس ذا.. الوصف و ؛ القوةإ عناصر إبراز أجل من لھ

املحليةو  التنمية ا توظيف مدى و منطقة ل الت مؤ تحديد خالل من أي   .الضعف

املقارن :ثانيا   : املن

ا    مقارن و جوفية و سطحية مائية موارد من املتاحة املائية املوارد توفر مدى إبراز و لتحليل

عوائق بدقة و أيضا تاج است يمكن املقارن املن خالل ومن الساحلية و الداخلية باملناطق

ة شر ال الطبيعية، الفوارق تحديد خالل من خرى باألوساط مقارنة الطبي  .الوسط

ي:لثاثا حصا   :املن

حصائية املعطيات فيوظف ي حصا املن اأما غرافيا،باعتبار ا أدوات من أداة

ي املا الطلب ظل ا م ي عا ال ل املشا بدقة تحديد و للمنطقة، قيقي ا الوجھ ملعرفة ذا و

الوس ذا خاصة القطاعات مختلف ع وتثمينھ ايد افامل ا   .ط

ذا و ، رائطي ا الرسم أسلوب و البيانية و الرقمية حصائيات ع سنعتمد باستخدامكما

غرافية ا املعلومات نظم   .برامج
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البحث لة   :ي

و         دافھ، وأ املوضوع طبيعة ي(املعتمدةاناملإن حصا و ة) الوصفي،املقارن املقار

معالم رسم مت سا عوامل ا ل املوسوماملعتمد، و املائة"ـبالبحث املوارد سي و يئة

او  املنطقة ،حالة زائر ل الشر نوب با الزراعية التنمية بانأفاق للز لية أجل.لس ومن

ثالث إ البحث تقسيم تم املرجوة، النتائج إ اليةعاأبوابالتوصل املواردإش تنمية و س

نموذجا بان الز ة،منطقة زائر ا راء بال   .املائية

خصبابفال   ــــول ديثــ ل مكعنص يائيةو الف صائص ــــا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ةـ شر ال الطبــيعيةو  انيات

إوضمن ،للمنطقة التطرق تم ول الفصل ن، فصل إ تقسيمھ تم فقد الباب مختلفذا

تمتاز ال واملعيقات انيات بـتحليلاملنا م ،بدءا للمنطقةطقة ي البنا الدراسة،طار

و ية يدروغرافيةالشبكةاملورفوم الليثولوجية،ال صائص ا و يولو ا يصطار ال

للمنطقة يومورفولو تحليل ،ا تم املناخيةوأخ صائص يمكنا ال و اللمنطقة اعتبار

السقي عملية من ،تحتم مقيدة مناخية إ.خصائص ي الثا الفصل التطرق تم ن دراسة ح

ة شر ال انيات وعباعتبار ،م اقتصادية تنمية ألي س الرئ املحرك و شري ال تمالعنصر ذا

دراسة بـ ي الثا الفصل ةوصف شر ال انيات ي"م ا س سارعنمو ةم   ."اقتصاديةوحيو

ي    الثا عالباب املعملنا التنمية عاد أ داملائيةتطبيق املوار لقطاع من ستدامة وذلك

البداية تاج است دراسةخالل تم الفصل ذا باملنطقة، املائية املوارد املواردوضعية وضعية

باناملائية للز لية الس التطرق املنطقة خالل امل) من املائية املصادر السطحية(ملنطقةختلف

التقليدية غ و ،التقليدية املعبأة و امنة ،ال وفية ا   .)و

إقالع تحقيق ظل ا مستقبل و املتاحة املائية املوارد بمختلف لإلملام ذا زراعية(و ي) تنمية بةر

الطلب ادة ز عنھ ينجم وما للمنطقة سارع امل الديمغرا النمو كذلك ،و الزراعات مختلف مست

املاء واقع.ع إ ي الثا الفصل التطرق تم ن املائية،ح املوارد خاللسي سي من ال آليات

التوازن، بناء س ومعوقات سيحيث ال تطور وكيفية أصل لطرح وضرورةفيھ للمياه، امل املت

املستدامة التنمية تحقيق ولضمان ن، والتقن ماية ا يتطلب ونھ املورد سي يھ ،متعددةتب

وانب   .ا

الثالث الفصل إ  :أما الشرح و بالتحليل التطرق تم الذي السقيو مناتقديم الأ،إيمانا نھ

را أوساط زراعية تنمية عن ديث ا ةيمكن حتميةو ذه السقي،دون السقي بالتا و

تحدي و حتمية يمثل و ،ف الزراعية التنمية إلنجاح ذا و ة كب مية بأ يحظى   .وساط
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واقع)  خ(الثالثالبابو يص خاللحاولنا ،من ا أفاق و آ الزراعية إ لياتالتطرق

يدرو  ال يئة الزرا-ال النظام ديدزراعية صالحية(ا امج ال و ن انية،)القوان إم ومدى

ا م الزرامسا بالقطاع وض ة.ال راو ال وساط تنمية و يئة زائية ا ة التجر

بـ املعنون و ي الثا الفصل ھ و ما دا نحو،و الزراعية للمحيطات امليدانية التحقيقيات نتائج

اتيجية للتنميةإس   .  قتصاديةجديدة

مختلف  - إ الباب ذا التطرق تم نتاجكما معوقات و ل امشا ان س ال ال مع.،و

من الطبيعية الوسط معوقات رغم أنھ نقول يجعلنا ما و ،و ة تنمو أفاق   :تحقيق

مناخية   - ومعوقات ل ،تبخر(مشا امللوحة،)جفاف معوقات و ل تتعلق،مشا ومعوقات ل مشا

الطبيعية املساحات- ،)لزراعيةا رامحدودية(باملوارد توسيع ل نقصمش ظل املسقية

املياهو  نوعية اليف التنظيمية- ،.ت املوارد غياب و بضعف تتعلق ل   .مشا

ة - شر ال املوارد املطروحة ل العاملة(املشا اليد ق،)نقص سو ال ل   .مش

ار  -  ا و الداخ املستوى ع ة التجار و ستكية اللوج دمات ا ل   .مش

الوحدة ا أ ع ا ل النظرة غي و الوط قتصاد ز عز للمنطقة واعدة أفاقا ناك أنھ إال

زائر ا مية أ ك   . املجالية

إ خصصتھ الثالث،فقد الباب من ع الرا الفصل بانأما الز بإقليم الوطنية التنمية لياتآ" أفاق

التنمية ديدةومتطلبات ا النظرة و التنمية اص ا و العام القطاع دور تحليل خالل ،من

بان بالز املستدامة التنمية أفاق الصناعة"حول و ،السياحة انات"الفالحة ر و ة حيو بدائل

ملستقبل   .الوطنيةقتصادواقعية

انجا الدراسةمراحل   :ز

ئة       الب خاصة ات املستو جميع وع مقلقا اجسا تبقى املائية املوارد لة مش إن

الفالحية السيما التنمية بارزا دورا املائية املوارد تلعب أين افة ا ة راو ثورةال وتحقيق ا م

من إذن الوطن، من الشمالية املناطق ع حكرا ب القر باألمس انت ال الثورة ذه زراعية،

بال مية أ من تحملھ ملا الرسالة ذه جاءت املوضو الطرح ذا أنخالل عنا اليخفى غة،كما

و االدراسات ذا و انب ا ذا ل عط لم اديمية العلمية التنمية" ملجالبحاث و املياه

تدرجت" الزراعية ال و الدراسة ذه جاءت ساس ذا وع التحليل و الدراسة من بالغا قدرا

مراحل ثالث   :ع
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و–أ  النظري " املرحلة البحث   "  :  مرحلة

حيث         ، عل بحث أي امة جد مرحلة نوعية  و و الدراسة مجال تحديد ا خالل من يتم

باملوضوع صلة ذات يم بمفا ،مرتبط   .الدراسة

يتم  املرحلة منضالعذه باملوضوع الصلة ذات املراجع و املصادر جميع ع

منتديات ية، أجن و وطنية بحث ع ،مشار ر مية.. كتب،معطيات،تقار أ علينا يخفى ال كما إ

ر  عوائقا و الت مؤ إلبراز ذا املنطقة،و طبوغرافية تحديد و ملعرفة الطبوغرافية ا م وخاصة ائط

للمنطقة الليثولوجية و اتيغرافية الس كيبة ال لتحديد يولوجية الوسط،ا إ.. ذا باإلضافة إ

قمار صور و ة و ا   . صطناعيةالصور

الثانية -ب امل: املرحلة البحث يمرحلة    :  يدا

فيھ      نحاول البحث بمختلفتصالذا تمدنا أن نأمل ال ة دار يئات ال بمختلف

الفاعلة واملؤسسات يئات ال ذه م أ ،و باملوضوع الصلة ذات املعطيات و   :املعلومات

سكرة -  لوالية الري ة  D.H  -  BISKRAمدير

العمرانية -  يئة ال و التخطيط ة   BISKRA   A.N.A.T  -مدير

الفالحية -  املصا ة   D.S.A   BISKRAمدير

ورقلة -  و قسنطينة املائية، للموارد الوطنية الة   A.N.R.H Constantine  et  Ouargla.الو

الت -  التحو و للسدود الوطنية الة   A.N.B.T.الو

يدروغرا -  ال وض ا الة سكرة–و  .فرع

فية -  الر بالتنمية اصة ا للدراسات الوط   B.N.E.D.E.R: املكتب

افة -  ا للمناطق التق و العل البحث  C.R.S.T.R.A.سكرة–مركز

الصرف -  و للسقي الوط    O.N.I.D.الديوان

لإلحصاء -  الوط                 O.N.S.الديوان

ة -  و ا لألرصاد الوط      O.N.Mالديوان

البياناتاتصاإباإلضافة            جمع أجل من ة دار ات،املصا املدير حصائياتوبمختلف

و يانات باإلست القيام خالل من امليدانية التحقيقات أن حداثة،إال املقابالتستماراتك ،و

م طرح و داري ،إ الكب ثمر املس إ سيط ال الفالح من بمثابةشغاالتختلفاملختلفة عد

عمل أي لبناء ة خ و و ادياللبنة موضوأ و   .جاد
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الث املعطيات: الثةــاملرحلة ة معا   مرحلة

،ذه ن السابقت ن املرحلت من ا جمع تم س ال املعطيات بتحليل سنقوم إعادةاملرحلة ثم

جداو  ، نصوص ؛ مختلفة ال أش ا وعرض ا ل ،خرائطي بيانية ،رسوم ــإل... ل ـــ و ــ سنوظفخ

أجل من امج ال من السابقةالعديد ال ش البيانات   .عرض

  

  

  

  

  

التوفيق و هللا   و

عمار:الباحث  سماع
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للمنطقة عامة   قراءة
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للمنطقة -2 عامة    :قراءة

خية.أ التار القيمة و خ( الدراسة تار و ،داللة بان  :)الز

ا       وطول سكرة حول ال املنطقة ع بان ز مع ا و الزاب إسم أطلق ،من125لقد با تقر ميال

ن ب ما و الشرق إ من40- 30الغرب ل س و ،و نوب ا إ الشمال من ئاميال ش يتال سط

راء ال يندرج ح نوب ا ئا   فش

وحدات ثالث إ ينقسم بان الز إقليم   :و

، الشر مرتفعات الزاب ن ب املنحصر ملغيغألوراسو شط وواديالذي.ح وراس مجاري ه تم

سقي عليھ عتمد الذي العرب ووادي وأوماشواحاتبيض انة سر ،قرطة عقبة   .سيدي

جدي ووادي الزاب تالل ن ب املنحصر و ، الشما أو راوي الظ   الزاب

نو    ا أو القب و   يالزاب الرملية رض من ط شر الشما الزاب عن يفصلھ ومن.السبخات و

،أورالل جالل،الدوسن أودال واحات نجد القب الزاب   )1(واحات

مح تزال ما سكرة لـ صلية سمية ال منإن م فم أجانب أو عرب انوا سواءا ن املؤرخ خالف ل

ة فس لمة من مشتق ا إسم أن نظراvesceraيؤكد التجاري املوقع ع الذي و صل ي الروما

و سمية ال أن يرى من م وم الغرب، و الشرق ن ب العبور طرق سامpiscinameلتقاطع ب أو

ا ع و رومانية كذلك نو الصا حمام إ سبة ي املعد خ. ملنبع بالتار د ش ميع ا أن إال

خ تار يرتبط القدم ا جذور ت ضر ال املنطقة ذه ل نوباملجيد ا مناطق ح تار مع املدينة

حواو  خ تار دراسة أرجعت بحيث الكب نوب امليالد7000ا قبل عة سنة أر إ ا تطور وقسمت

أساسية تلأقسام وع الوقت ذلك ش ع ان بحيوان مرحلة ل ت م البحيث الرسوم ك

و  ور ال ع ارةوجدت    .ا

الواحة عرف فقد خلدون إبن أما واحة، غية باألماز ع الزاب و بان، الز واحات ضمن واحة سكرة و

ملي زاب ، الدوسن زاب ا أول متجاورة متعددة قرى شمل كب وطن ا سكرةبأ ودة،زاب زاب ثم

ا ل القرى ذه م   .أ

  

  

  

                                                             
ليم )1( ا عبد بان،. )(2000صيد الز خ تار املعاصر دارأبحاث و ديث ا ي العر املغرب خ زائر،ص تار  7ا
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املنطقة.ب الدراسة"تقديم ملنطقة داري والتطور غرا ا   " :املوقع

غرا-1 ا   :املوقع

ي الفل خط:  املوقع شمال و ش ن غر خط شرق سكرة إقليم طولستواءيقع خطي ن °  6و5ب

و  عرضشرقا ي دائر   . شماال°  35و° 34ن

غرا ا الناحية:املوقع من اتيجية إس مية أ سكرة ملنطقة غرا ا املوقع قتصاديةيك

جبالو  املنطقة يحد و الشرقية ية نو ا و الشمالية املنطقة يتوسط الذي املوقع ذا الطبيعية،

ملغيغ شط منخفض و شماال وراس جبال كتلة و بان الذي)1(الز خ ذا ا حوضاجنو عد

سكرة والية املائية املجاري ل   .تجميعيا

أمام طبيعيا حاجزا يمثل الذي راوي، ال لألطلس ية نو ا السفوح ع سكرة والية وتتموضع

عامة ـــــصفة ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ بـ سكرة والية يجعل مما املتوسط، للبحر املناخية ات   التأث

ول  الس الدراسة منطقة فوغالة سكرة،الوطاية،(  و و طولقة، الدوسن عقبة سيدي أورالل، لغروس،

راوي )  ال املناطق با مثل جاف مناخ   .ذات

منطقة تتموضع بان الز منالتقاءوواحات راوي ال النطاق و الشمال من طل النطاق ن ب

ذا أن ،إذ نوب ر اصطدامايمثللتقاءا حوضا ونا م ا غربكب شرق بإتجاه يا   )2(سو

الدراسة ملنطقة غرا ا الدراسة:املوقع منطقة ول" تقع شرق" الس و بلية ا املنطقة جنوب

من ل تضم ال بليةو ا املنطقة شماال ا الوالية،يحد إقليم شرق وسط ضاب ال منطقة

خالد سيدي بلدية بلدية من ل ا جنو س،جمورة،القنطرة ان ش،ال ضابمشو ال منطقة و

شلة خ ووالية ،الفيض الواد بة زر شرقا أما الشعيبة، بلدية ا ورقلة،غر والية إ   . )3(باإليضافة

للوالية داري  :التطور

املختلطة،حيث: 1963تقسيم البلدية إلغاء ا م عميقة و ى ك ات غ صدرت التقسيم ذا

إط و واحد بقانون س عةأصبحت تا دائرة ة الف ذه سكرة انت لقد ، وي ا التوازن ار

                                                             
      Carte Topographique Biskra , 1200.000, , feuille n n°0-7-8 type1960    )1(   

  )2(  BENAZZOUZ Mohamed Tahar(1992). Les spécifiés  physiques des paiements sahariens algériens 

tentatives d'aménagement du territoire et conséquences, colloque de Séfrou 9-11/04/1992 ,ouvrages 

publié sous la responsabilité scientifique de JENNAN Lahsen et MAURER Gérard . 
)3(  Monographie wilaya de Biskra (2011).carte administrative  de la wilaya , p 8  
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رث ذا يح بت ة زائر ا الدولة قامت ،حيث باتنة ةستعماري لوالية دار طة ر ا ،ومطابقة

سنة الواليات عدد ارتفع حيث املواطن من دارة ب وتقر ة الالمركز و التنمية داف أ دمة

خ1963 باتنةإ لوالية عة تا دائرة سكرة انت السنة ذه ،ولكن والية عشرة قرار. مسة عد

شاء اإ عدد ان الذي و ا600البلديات الشرق 275م   .بلدية

السنة:1974تقسيم بعتذه جديداست إداري واحدبتقسيم إ الواليات عدد رفع حيث

سو  التقسيم ذا ان والية،و ن قائقثالث ا و بالدرجة و مراعاة إ الفوارققتصاديةند و

ذا ة،و و للتخطيطباعتبار ا قاعدة ذاقتصاديالوالية ان لقد للتنمية، منطلق و املجال ،

السيطرة من للتخلص حقيقيا منطلقا داري ةالتقسيم بناءاستعمار و باإلطارات ا د تزو عو

سكرة صنفت آنذاكوالية ذا تظم انت وستة22و لسنة. دوائر) 6(بلدية داري التقسيم عد و

ن1984 شطر إ سكرة: انقسمت ووالية واملغ الوادي ي دائر بضم لت ش ال الوادي والية

تضم ال عة33أصبحت وأر أما) 4(بلدية الوطاية طولقة، عقبة، سيدي جالل، أوالد دوائر،

و  ذاسكرة إثر ع جديدة بلديات بالوالية قت أ وقد حدا، ع بلدية فبقيت الوالية مقر تمثل ا

و   :التقسيم

سة- ت والية من نا سيدي خنقة   .بلدية

باتنة - والية من زعطوط ن ع و القنطرة   .بلدية

الشعيبة- رحمة(بلدية املسيلة) أوالد والية   .من

الذي:1984تقسيم التقسيم و تظمو زائر ا التطورات48جعل قرب عن عة ملتا ذا و ، والية

اتصاالقتصادية أك ون ت ح للبالد ة دار طة ر را تطو و ة شر ال   و

أك و الفوارقاستعانابالواقع ع القضاء و البالد أنحاء ل ب وض لل ذا ،و املستقبل انيات إلم

ة و املناطقوإدماجا الشاملةافة و املتوازنة ة التنمو   .العملية

ا1991سنة عدد أصبح حيث الدوائر شمل طفيف إداري عديل عدد12تم بقي فيما دائرة،

ديدة33البلديات ا الدوائر ع ا ع توز إعادة مع بـ،بلدية، تقدر بمساحة ذا  )1( ²لم21509.80و

والياتو  خمس مع ا حدود ك شلة،منباتن: ش خ الية و الشر الشمال من الشمال،و من ة

لفة ا والية ي الغر نوب ا من و الوادي والية نوب ا ومن املسيلة، والية ي الغر   .الشمال

                                                             
ABHS Biskra, Rapport PDARE, p2 )1(  
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شمل ال و بان للز لية الس املنطقة و الدراسة منطقة أما سكرة والية مجال يخص فيما ذا

طولقة،: الدوائرالتالية رعةسكرة، مز ،الشتمة عقبة ،سيدي لغروس لوطاية،فوغالة،أورالل،الدوسن

بمساحة ذا و ناقة ن ع  .²لم4918,7و

 

غرا البلديـــة ا  )كتار(املساحة )²لـم(املساحة الرمز

 770,00 12 127,70 01  07 سكــرة

اجب  810,00 20 208,10 32  07  ا

 610,00 40 406,10 19   07 لوطايــة

 020,00 11 110,20  04  07  شتمة

عقبة  410,00 25 254,10 11  07 سيدي

 430,00 121 214,30 1 21  07 طولقــة

  030,00 8 80,30 26  07 فوغالة

 160,00 62 621,60 09  07 الدوسن

 760,00 23 237,60 31   07  لغروس

  010,00 19  190,10  24  07 أورالل

رعة  080,00 96  960,80  28-07  مز

ناقة ن  780,00 50 507,80 04-07  ع

  870,00 491  4918,7  املجموع

دول الدراسة): 01(ا منطقة لبلديات حسب جمالية   .املساحة

انية: املصدر امل عة ومتا مجة ال   . مديرة
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ثانوي  ق معبدة طر غ ملغيغ أودية سبخات  طرق   شط

Carte topographique de Biskra 1/1200000(1960) : feuille n° 8ــ7   

الدراسة (01) : منطقة طة ر  ا

وط ق بلدي  طر ق  طر
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 :ول الباب

يائية الف صائص   ا

الـــــطبيعي انيات م   ةو

للــــــمنطقة ة ــشر  وال
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للمنطقة:ول الباب ة شر ال و الطبيعية انيات م و يائية الف صائص  :ا

ة         شر ال و الطبيعية انيات م و يائية الف صائص ا دراسة إ تطرق س الباب ذا

العناصرالتالية دراسة خالل الطبيعية،من العوامل مختلف ع ك ال ن   :للمنطقة؛محاول

السائدة س املساحةالتضار بدقة التحديد مع ول وس ضاب جبال، من الدراسة بمنطقة

العوائق،وكذلك و الت املؤ حيث من املنطقة يف تص من نتمكن ح ذا و السائدة الطبوغرافية

يدرو  ال الشبكة خالل من ان ر ا نظام و املنخفضات بمعرفة لنا طار سمح إ باإلضافة غرافية

خالل من يولو يولوجيةالو ا ا شكيالت ال مختلف توضع و اتيغرا الس ثكثونيةصف ،

وفية ا املياه ع تحتوي ال شكيالت ال مختلف بدقة تحديد غية ذا و بةاملنطقة ال :  دراسة

النفاذية الكيميائية،درجة و يائية الف ا خصائص لتحديد ذا درجة... و حسب بة ال يف تص غية إ

تح مع ممتازةالكفاءة يدروغرافية يئة إ الوصول أجل من املزروعات ملختلف السقي حتمية   .ديد

و بة ال ع ا تأث و التم رة ظا إ تطرق س   .النباتكذلك

املناخية تحليل:  الدراسة بتحديد ذا للمنطقة،و املناخية للدراسة قصوى مية أ إعطاء سنحاول

ساقط ال أن علينا يخفى ساقط،فال املوار ال وندرة وفرة أساس عامةعت بصفة منطقة ألي املائية د

تطرقو  س املناخية،كذلك ا املناخية،وحساسي ا خصائص لتم نظرا خاصة بصفة ة راو ال املناطق

ذا و رارة ا دراسة اإ بقيةباعتبار و النتح ، التبخر وكذا ساقط ال وراء ي الثا املنا العامل

  .عناصراملناخ

للمنطقة العامة صائص ا لنا ونة م ا بي فيما العناصر ذه تتداخل توفر.حيث فمدى وعليھ

وفية ا و السطحية املائية املائية(املوارد انيات ف) م ولذلك البعض ا ببعض ا تأث بمدى مرتبط

انس ر ل الشرطية ذابالعناصر للمنطقة ي يا الف طار يجعل ما ذا دراسة،و ة كب مية أ

املائية   .املوارد

دراسة إ وساط باإلضافة و السنوات حسب ان الس عدد تطور حيث من ة شر ال انيات م

ومدى يائية املوارداستغاللھالف محدودية مع السقي و الشرب خاصة و املائية للموارد الدائم

ة شر ال انيات م تجعل صعبة هاملائية،معادلة سي و يئة حسن عقالنيةو بطرق املائية للموارد

خاللو  من ا استغالل ا ترشيد فقدا عن ينجم وما وة ال ذه مية بأ   .التوعية

ن فصل إ ول الباب قسمت شري ال و الطبي الوسط خصائص إبراز ألجل  و

ول ول : الفصل انيات: الفصل م و يوجغرافية الف صائص للمنطقةا   .الطبيعية

يا الثا ة: لفصل شر ال انيات م ة(دراسة وحيو ي ا س  ).اقتصاديةنمو
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ول   :الفصل

يوجغرافية الف صائص ا

الطبيعية انيات م و

  للمنطقة
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ول للمنطقة: الفصل الطـــبيعية انـيات م و يوجغرافية الف صائص   ا

للمنطقة-1-1-1 ي البنا   :طار

الدراسة مجال باناملنط" يتواجد للز لية الس نتقالية" قة املنطقة طلس ضمن ن ب ما

املنخفضة راء ال و راوي ذا،)1( (*)ال راوينتقالو ال طلس أقدام ع ون وجغرافيا.ي

ضاب ال منطقة شرق و بلية ا املنطقة جنوب الدراسة منطقة   .تقع

بال-أ الطبوغرافيةانطالقا :(**)ا رائط ا طولقللمن لوطايا،   :  ةسكرة،

سكرة -  لـ الطبوغرافية طة ر رقم)1960(1/1200000ا   8ــ7ورقة

سكرة -  لـ الطبوغرافية طة ر رقم1/500000ا   31ورقة

سكرة -  ملنطقة يدروجيولوجية ال طة ر رقم)1980( 50000/1: (ا    . 320  -ورقة

طولقة -  لـ الطبوغرافية طة ر رقمور ) 1961( 1/50000ا   319قة

ــ بوضــوح ـ تتج ــذلك و وراسـية للكتلــة امتـدادا ــ و الواليــة شـمال بليــة ا املنطقـة تحديــد يمكـن

ــــ ــ ــ ــ ـ تقدر ــــاحة ــ ــ بمســ ــــورة ــ ــ جمــ ــــوط ــ ــ زعطــ ن ش،ع ــــــو ــ ،مشــ ــــرة ــ ــ القنطــ ــــة ــ ــ بلديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ خاصــ ــــمالية ــ ــ الشــ ــــاطق ــ ــ املنــ

تھ²لم1166.26 س الوالية% 5.38ما مساحة   .من

فيم الدراسة منطقة يخض فيما نأما مجموعت إ بلية ا النطاقات تحديد  :كن

 

                                                             
املنخفضة(*) راء املناجم:  ال ندس م سنةروالند-جإن العل ره تقر املنخفضة راء بال ا ع من أول و

مرتفعات1880 ا وجنو ية نو ا طلسية افة ا شماال ا تحد ية طباش أرضية مسطحات ا بأ ا فعرف م

إ الشمال من باألخرى ا إحدا قار،ومرتبطة خاللال انت ا،ولقد ل املجاروة املناطق س بتضار يا جان نوب ا

الشر الشما الركن منخفض عن عبارة ن ،و الية ا الشطوط منطقة ع بالبحر متصلة ع الرا الزرمن

راء   .لل

رشدي:الحظ محمد ة).2013(جرابة زائر ا راء غرافيا(ال ا للدراسا)دراسة كمة ا ية،مجلة البي ت

غرافية،العددو   .273ص24ا

 )1(  AIDAOUI Salah1(994). Ressources en eau et aménagement hydro-agricole dans la région de 

Biskra (ziban ) Algérie ,thèse en doctorat " eau et aménagement" université de Nancy 2 p15  
بلية(**) ا املناطق املادة: عرف القانون02حسب لية23املؤرخ0403من املناطق2003جو بحماية املتعلق

املستدامة التنمية ظل بلية بخصائص " ا تتم و جبلية كتل أو سالسل من لة املش الفضاءات ل

، اإلرتفاع   .  نحدارجغرافية
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ية الغر سية التضار   : املجموعة

املجموعة          جبال م أ و ية الغر وراسية للكتلة امتداد ،و طولقة و لوطاية منطقة شمل و

اوح ي ال و لوطاية بمنطقة املحيطة املغلقة بلية ا السلسلة نجد الشمالية سية اارتفاالتضار ماع

ن ارتفاعھ1000-400ب يبلغ الذي ف بوعر وجبل زان ماكر ،وجبل املا جبل و الزقاق جبل ا يمثل و م

شرة م651 املن بلية ا الكتل إ  باإلضافة

موديان جبل تتمثل ال و طولقة بمنطقة املحيطة بـبارتفاعو مسافة651يقدر ع يمتد الذي و م

شعي جبل نجد ا غر و ة بـكب يقدر بإرتفاع بـ565بة الدابة بـ771م،جبل النعام وجبل جبل422م و م

بـ ت بـ598مشر عة الر جبل و بـ712م يقدر بإرتفاع قسوم يقدر1087م،جبل بإرتفاع ية ث م،جبل

بـ603بـ شار م جبل بـ355م، يقدر بإرتفاع ب جن أم جبل ارتفاعم،596م، ذي بوصاية قرن جبل

و 509 بـاملتم يقدر ارتفاع ذي ن أغوس جبل نجد دلك عد فوغالة طول خط جبل755واجد م،

عن645النعام د يز ال بإرتفاع حشانة جبل ا نجد نقطة وأخفض   م371م

الشرقية سية التضار   :املجموعة

ن ب منحصرة عموما و الشمالية للسلسلة إمتداد تز 500-33و ال مساحة شغل و دم

ب10%عن يقدر بإرتفاع بومنقوش بوغزال450جبل جبل بـبارتفاعم إ519يقدر باإلضافة م،

ارتفاعھ يبلغ الذي و لغروس بلدية شرق ن لعروس يبلغ724جبل الذي و البلدية غرب النعام وجبل م

   م422ارتفاعھ

امت تطور أن يمكن ما حد إ ية س بكثافة بلية ا دود ا ذه الشمالتتمتع إ ا ً كب ا يً جان ا دادً

بال ال أم جبل بجانب ، طولقا ن يم        .)1( )م584(ع

  

  

  

  

                    

                                                             

 )1( BENAZZOUZ Mohamed Tahar (2000). Morphogénèse éolienne holocène et actuelle dans l'atlas 

Samarian oriental (Algérie): Conséquence sur la desertification. Thèse Doctorat d’Etat, Univ .

Constantine.p,19 
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ول               : الس

الطبوغرافية الدراسة سكرةباالعتماد للمنطقةإن لـ الطبوغرافية طة ر ا رسمع بمقياس

لغروس1/1200000 و ،لوطاية سبةطولقة ب و ول الس ساع ا مدى تحديد إ% 95يمكن ذا   اذو

،م ول بالس تحيط ال املرتفعات عض و الرملية الكثبان نيا عناست د يز ال ا ارتفاع م190توسط

نوبو  ا إ الشمال من ول الس م  .أ

لوطاية ل   : س

بحوا        يبعد الدراسة، منطقة شمال لوطاية ل س بل20يقع شمال محاطلم و و لوطاية دية

ملنطقة الطبوغرافية طة ر ا من وانطالقا املا معزاوة،جبل بوغزال،جبل جبل ا م أ جبلية سالسل

ساع ذا يبدأ و الشرقية الناحية من ساع باال يتم لوطاية ل س أن جليا لنا يت لوطاية

من طولھ بلغ و ، ية الغر ة ا نحو نا اتج لما بـالتناقص الغرب إ فيبلغ56الشرق عرضھ لم،أما

ن27 ماب ارتفاعھ اوح ي و ايد181لم لي ية نو ا ة ا الشمالرتفاعم نحو نا اتج لما

يصل البلدبة253إرتفاعحيث مقر من بالقرب  .م

طولقة ل   :س

ل              س و  يحد ي الغر الزاب جبال الشمال من منطقةطولقة من شاسعة مساحة شغل و

نو الدراسة ب ما ارتفاعھ و164إ50بلغ شانة ل و155م فوغالة سع131م و العمري م

ن ب ما ارتفاعھ اوح ي الذي املركزي املنخفض شمل ل طولقة ل إ195س ذا222م حد و م

ا من اقة،أما ل وجبل موديان جبل الشمال من سيةاملنخفض التضار املجموعة فنجد نوب

سلقة بالد مع املركزي املنخفض فيتصل الشرق من أما ية، نو ل)1(ا س بأنھ طولقة ل س يتم

و ل الس تتخلل مؤقتھ مائية شبكة بھ تتواجد نشري بتمو عملوتقوم و السطحية املائية سمطة

نحو  املرتفعة املناطق من الرملية بات ب ا نقل وع بلية ا املناطق أقدام عند املنخفضة املناطق

الرملية بات ب ا نقل ع حية الر العمليات   . )2(عمل

 

                                                             
الدين)1( صالح سكرة) .2010(معلم والية طولقة بدائرة ا استعماال و املائية ادةاملوارد ش لنيل مقدم بحث ،

قسنطينةاملاجست منتوري العمرانية،جامعة يئة ال و غرافيا رض،ا علوم لية ، يائية الف وساط يئة

  .16ص
سم)2( يئة). 2006(سنو ال ع اساتھ ع ا و بان بالز ر املاجستالت ادة ش لنيل مقدم بحث بحث ،

ا يئة ال و غرافيا ،ا رض علوم لية ، قليمية صيئة قسنطينة منتوري   .10لعمرانية،جامعة
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  عقبة سيدي ل   :س

حيث            الغرب إ الشرق من ا اتج لما ارتفاعھ د يز الدراسة منطقة شرق أق يتواجد

بـ يقر و73نجده الشر جزءه ة176م ا ذام حتوي و الشتمة منطقة بالضبط و ية الغر

و  م أ ملغيغ،و شط ا ل تصب و كثيفة و واسعة يدروغرافية شبكة ع ل املنطقةالس دية

و  از ال واد اسنجد بو واد و املا واد نجد كما بيض لواد مكمال عت  .الذي

لغروس ل   :س

للمنطقة، الطبوغرافية الدراسة الغروسباالعتمادوإن ملنطقة الطبوغرافية طة ر ا يمكن ع

ذا لية،و الس املساحة ساع ا مدى سبة²لم230000بمساحة تحديد ب الكثبان%95،أي ناء بإست

عن د يز ال رتفاع متوسط ية، الغر الشمالية ة ا نحدار180الرملية سبة تقدر ن ح م

و %5- 3من الس م أ القطاعومن توسع منطقة و و املرحوم ل ،س العامري ل س نجد باملنطقة ل

ديث                            .الفالحيا



 

31 

 
 

Source:  ANAT-   BISKRA  2014   

  والیة اجللفة 

ضاب ال  نطاق

ر  الطبي):02(طةا الوسط طة  خر

بال ا   نطاق

ول  الس   نطاق

   والیة املسی

   والیة وادي  سوف

   ورقوالیة 

   تنة والیة 

إرمال   منطقة

ملغيغ   شط

  أودية

    ش والیة 
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ي-د النبا الغطاء     :دراسة

حوا            سكرة بوالية الغابية املساحة جماليةو)1(كتار39016تقدر املساحة مجموع من ذا

تھ2150980بـاملقدرةو  س ما ،أي تتمركز%2كتار ال و الغابات ن ب ي النبا الغطاء نوع ي و

لفاء ا اجنوب أما ، الوالية من الشما جالل(القسم أوالد و سباس ، امليعاد  ).رأس

ي النبا الغطاء ع   :توز

  :الغابات

ا          باملنطقة كز ت بان الز بإقليم الغابية زعطوطاملناطق ن ،ع القنطرة بلدية من ل لشمالية

بـ تقدر مساحة غطي رعة،حيث مز و ش حسب39016،مشو الغابية املساحات طبيعة نوع ت كتارا،و

ا م ونجد واص ا أرا و للدولة عة التا را ن ب العقاري   :الوعاء

ال - مز منطقة ملول ب بت-غابة تقدر بمساحة رعة   .كتار1380916بمز

 :للغابة جمالية املساحة

ا كتار 13809,16 ب للغابة جمالية املساحة تقدر  : م

ال غابة - عة كتار 2745,72 : مز  .الدولة ألمالك تا

عة كتار 10900 : تاجموت أدغال - اصة لألمالك تا  .ا

ق رأس غابة -   .دولة أمالك كتار 163,44 : عر

 :النباتات أنواع

ر :سا  الصنف -  حل صنو

  البلوط و العرعار :الثانوي  الصنف -

لفاء، :للغابة سفل الطابق -   الشيح و ليل ا

ر :املشرفة صناف - ، صنو   البلوط و العرعار حل

 :رتفاع

 .م 2495 ارتفاع أع -

ى -   .م 245 ارتفاع أد

خ بتار ق حر إ عرضت الغابة لية14ذه التحكمو 2016جو قبل أسبوع من ألك استمر الذي

إتالف عن وأسفر ا480فيھ م النباتية وة ال من الكثيفة430كتارا الغابية ار من   كتارا

                                                             
سكرة  )1( لوالية الغابات ة مدير ر   .2016تقر
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خدو- أحمر جبل ش(غابة   .كتار2623.82،بمساحة)مشو

ش-2 مشو بلدية، خدو أحمر جبل   غابة

  :للغابة جمالية املساحة

ا كتار 2623,82 ب للغابة اليةجم املساحة تقدر  :م

 .الدولة أمالك كتار 1630,44 -.خاصة أمالك كتار   938,19 .البلدية ملك كتار 55,19

 : النباتات أنوع

  عرعار :سا الصنف

 :رتفاع

 .م 2354  ارتفاع أع -

ى -   .م 111 ارتفاع أد

القنطرة-3 كروشان،بلدية جبل   :غابة

 :للغابة ليةجما املساحة

ا كتار 2532 ب للغابة جمالية ملساحة تقدرا  :م

ع كتار - 680  الدولة ألمالك تا

ع كتار 585 -  .البلدية ألمالك تا

 :النباتات أنواع

 العرعار :سا الصنف -

لفاء :للغابة سفل الطابق -   الشيح و ا

   العرعار :املشرفة صناف -

 :امليل

د الغابة ل ا يز  .فأك % 25,2 عن ميل

 :رتفاع

 .م 2229  ارتفاع أع -
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لفاء ا النباتية   املجموعة

ة ر ال بة   ال

بوب ا  زراعة

 

ضر ا   زراعة

النباتية   املجموعة

طة ر ي).03(ا النبا الغطاء ع   توز

Source: ASAL 2010 

رملية ة  تر

املجندة  املياه

وشطوط  سبخات

انية س   تجمعات

الغابا   تنطاق

الواحات   نطاق
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يدروغرافية- 1-2 ال الشبكة و ية املورفوم   : الدراسة

خصائص          و س التضار معرفة إ التوصل ا خالل من يمكن ال ية،و املورفوم الدراسة عت

ية املورفوم التجميعية،فالدراسة سيةحواض التضار صائص ا تحديد إ دف يدروغرافية ال و

وض ماو  ل ن س رئ ن جزئ ية املورفوم الدراسة شمل و يدروغرا ال بالنظام ا   :عالق

ب -  تم وضـجزء ا ية   .مورفوم

ب -  تم املائيةـجزء الشبكة ية   .مورفوم

اص ا املؤشرات و املعاي م أ حساب إ التطرق عضوقبل نقدم أن ارتأينا ية املورفوم الدراسة

التجمي وض با اصة ا فات   :التعر

حسب- التجمي وض عبارة: BRAVARD, Jean Paul et PETIT, Francoisا التجمي وض ا

املياه مداخيل استقبال يتم أين يدروغرافية و طبوغرافية وحدة ساقطات، entrésعن ل ش

ة خ صلبةذه مواد نقل خاللھ من يتم ان،أين جر إ عن  Matériauxتحول الناتجة

ةو  إالتعر ا اتجا تأخذ ال املائية للمجاري الطبي ف التصر و نحدار بنظام أساسا املتعلقة

  )1( املصب

التجمي وض  : )Bassin versant)   Leا

محص ون ت ال را من جزء ع يدل حواضمصط عد املياه،و تقسيم خطوط ن ب ورة

زئية الرئ Les sous bassinا املجرى تصب  .)2(روافد

للمنطقة  العامة لية الش صائص لوالية : ا املنخفضات و ول الس ،منطقة الدراسة منطقة ع ت

مساحة ع بت²لم3199.4سكرة تقدر ال و الوالية مساحة مجموعة سبة²لم21671من ب ،أي

14.76%.                                        

                                                             
   )1( BRAVARD, Jean Paul ; PETIT, Francois(2000) . Les cours d'eau. Dynamique du systeme 

fluvial . PARIS , A. COLIN,  revue géographique de l'Est ,vol. 40 / 1-2  |2000  Précipitations et écoulements 

www.arpe-paca.org › ... › ي و لك املوقع من س :مقت  
ــا )2( رضــ مــــدوار.)2005(عنـــاب كديــــة ســــد ــــ ع ــــا تيمقادوأثر حــــوض ــــ ــــة التعر خطــــر ،مــــذكرةتقــــدير

،دي املاجس ادة ش لنيل ضرمقدمة اج ا العقيد ،جامعة العلوم لية ، يائية الف وساط ناميكية

  42،صباتنة

http://www.arpe-paca.org
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سكرة(املساحة  - أ لوادي التجمي وض  : )ا

تجمع         روافد عدة غذيھ و الدراسة منطقة ودية م أ سكرة لوادي التجمي وض ا يمثل

سك مدينة من الشمال إ لألوراس ي الغر نوب ا من السط ان ر منا سكرة وادي ون يت و رة

جمورة ووادي ال وادي ما ن س رئ عبدي(وادي   وتقدر) وادي

التجمي وض ال  ا جمورة  وادي سكرة  وادي وض  وادي ا   مساحة

لم   2845  93  693  2056  ²املساحة

دول بـ):  02( ا التجمي حوض   ²لم2845مساحة

Source   :  Agence Nationale  des Ressources Hydrique2013 

التجمي وض ا تماسك   Indice de Compacitéمؤشر

الدائري  من ب قر أو متطاول و ل ، وض ا عن فكرة لنا يقدم املؤشر عطى ramasse  ذا و

التالية العالقة وفق التماسك   :مؤشر

             :حيث

KC :est. l'indice de compacité de Gravélius,    A: surface du bassin versant [km2], 

P: périmètre du bassin [km]. 

قيمة انت إدا ما حالة فإنKCفقي الة ا ذه متطاول التجمي وض ا بأن نقول ة كب

ذلك من العكس ،وع ضعيف تماسك يوجد نا ة كب ون ت املصب إ املصدر من املياه وصول زمن

الت وض ا ان نقولفإذا نا و ع سر ون ي املياه تجنيد زمن فإن الدائري لھ ش من ب يق جمي

قوي  تماسك يوجد  .انھ

وض لم  ا وض  ²املساحة ا التماسك  محيط   مؤشر

ال   1.41  229  2056  وادي

جمورة   1.95  184  696  وادي

سكرة   2.87  99  93  وادي

دول لـواد) : 03(ا التجمي وض ا تماسك سكرةمؤشر   .ي

الباحث:املصدر ة   معا
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فقدرت          سكرة ووادي جمورة ووادي ال وادي حوض من ل ل التماسك مؤشر قيم يخص فيما

،1.41بـ ال وادي و1.95وض جمورة وادي ع2.87وض مايدل و و سكرة وادي وض

مياه ترك سرعة ألن دلك و التجمي وض ل كب املصبتطاول عند تنخفض ان ر   .ا

ف-ب التصر  : Densité de drainageكثافة

الشبكة            مية أ ف التصر كثافة تمثل و ف التصر مية أ بمعرفة لنا سمح مؤشر و

تحسب و للشبكة املمولة املائية املجاري وحسب وض ل جمالية للمساحة سبة بال يدروغرافية ال

بتقسيم ف التصر وضكثافة ل جمالية املساحة ع املائية املجاري  )1(.طول

  
لم       بال املائية املجاري  L:    طول

لم التجمي وض ا     A:   ²مساحة

التجمي وض املساحة  ا

  ²لم

Lp km(*) Lt  km Dd Ddp Km/km² 

 

Ddt Km/km²   

ال   0.36  0.071  0.43  746.2  146  2056  وادي

جمو    0.80  0.12  0.93  558.8  88.4  692  رةوادي

سكرة   1.49  0.50  1.84  139.4  32  93  وادي

تجمي وض   0.50  0.090  0.60  1444.4  266.4  2845  ا

دول سكرة) :04(ا لوادي التجمي وض ل ف التصر   كثافة

الباحث+   AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES :املصدر ة   معا

خال    يضممن الذي و سكرة لوادي التجمي وض ل ف التصر بكثافة اصة ا املعطيات عرض ل

بـ تقدر ف تصر بكثافة ذا و ف التصر ضعيف التجمي وض ا أن ال وادي ، جمورة 1.60وادي

                                                             
)1( B. RAMBERT(1973). Recherches sur la signification  Hydrogéologique de la densité du drainage .

Application à la détermination et à la  Cartographie de l'écoulement              

souterrain.Départementgéologie de  l'aménagement Hydrogéologie;p3                    

    (*) LP: Longueur de Cours d'eau à écoulement permanent.  LT : longueur de cours d'eau à écoulement 

temporaire. DDP : densité de drainage Permanente. 

DDT: densité de drainage temporaire. . DP : densité de drainage total  
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و²لم/ لم سكرة لوادي سبة و²لم/لم0.43بال ال لوادي سبة لوادي²لم/لم0.93بال سبة بال

فج التصر كثافة س التجا عدم يجعل ما ذا و   .مورة

  

ال  الوحدة  املؤشر وض  سكرة  جمورة  واد   تا

  2787  93  906  1788  ²لم  املساحة

وض ا   250  99  184  229  لم  محيط

التماسك     2.87  1.95  1.41    مؤشر

ق   2321  1270  2321  2091  م  العلو

ى د   950  410  998  956  م  العلو

ائية ال   0.61  1.84  0.71  0.50  ²لم/لم  كثافةالتصرف

الدائمة ف   0.096  0.34  0.098  0.082  ²لم/لم  كثافةالتصر

املؤقتةكثافةالتصر    0.52  1.50  0.62  0.42  ²لم/لم  ف

دول سكرة) .05(ا لوادي التجمي وض ا عن ائية حوصلة  

Source : DUBIEF Jean (1952) .Essai sur l'hydrologie superficielle au Sahara, ed services études scientifique, algerie.p475. 

الليثولوجية-1-1-3 صائص ا و يولو ا  :طار

خال من ا دراس املراد للمنطقة يولوجية ا الدراسة البنائيةإن ال ش مختلف عرض ل

او  دور وإبراز ة ر ال نات و الت الطبيعة النفاذية درجة تحديد ا عاق و ة ر ال لتكشفات

الفيضانات تفعيل خالل من لألودية السط ان ر ا م انيات إم و نظام توجيھ ا مي أ تكمن

وفية ا املياه غذية ا سماح ومدى ة، ج من ال يدرولو(و ال املتبادلة)املخزون العالقة مع

امل و سمطة ن ةماب العضو ا نا و ت بإعتبار ذا و بة ال دراسة أن كما ، املائية ا(جاري طبيع

ا شار ان ومجال ا ي ب ا، را) سمك استغالل بمدى املباشرة العالقة ملعرفة امة   .جد

الدراسة منطقة لية(تقع الس ذا) املنطقة أن ،إذ راوي ال و طل النطاق ن لتقاءب

إلتوائيةيمثل ية ب دو راوي ال املنخفض يا رسو حوضا ونا م ا كب غربباتجاهاصطداما جنوب

الدراسة – مجال ضمنھ تقع الذي و شرق  .شمال
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الليثولو -3-1 و اتيغرا الس   : الوصف

السف-1 تا   :Crétacé inférieur الكر

مي  - أ   Le barrémien:  البار

م         ل ش ي و أحمرو الرم ر ا الدولوميتو graviers sableuse rouge ن من الرم ر ا

Argile sableuse dolomitiques) (ية الطي دراجات و دقيقة بلورات  Les intercalations )دو

argilesses)من بالقرب أيضا ينكشف و بوغزال جبل سكرة مدينة من بالقرب ينكشف و و

الش عند  .عيبةطولقة

:Aptien ب-ب  

بحوا            فيقدر لسمكھ سبة مع250بال رمادي أو أحمر رم ر من ك جزئھ ل ش ،ي م

حمر ن الط بوغزا(argile rouge)تواجد جبل ينكشف و طولقةو بـ الشعيبة شرق شمال و ل

بالقو  بوغزال جبل ت للتفت القابل الرم ر سكرةا من   )1( رب

العلوي-2 تا   :  Crétacé supérieurالكر

أخضر مارن تناوب من ونات الكر من ل ش ي لس( Marneux vert)و ينكشف (calcaire)و و و

سكم الوسطى ة ا و الشمال بالتدقيق و لغروس   .م300منطقة

ي-أ نوما   :   Cénomanienالس

تناو       من أساسا ل ش وي لس ال من ة صغ ات مستو و املارن قسومب جبل ية دولومي ال

الو  ، البلوري لس ال من ي نوما الس ل ش ي بوغزال جبل جوانب مارنيةع إدراجات مع ي املار لس

سمكھو    .م500بلغ

  

  

                                                             
)1( CHEBBAH Mohamed (2007 ).Lithostratigraphie, Sédimentologie et Modèles de Bassins des 

dépôts néogènesde la région de Biskra, de part et d'autrede l'Accident Sud    Atlasique(Zibans, 

Algérie) » Thèse de Doctorat d’Etat en géologie , faculté sciences de la terre , de la géographie et 

aménagement du territoire , université MENTOURI – CONSTANTINE,p  13.               
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ي-ب   : Turonienالتورو

البلوري     لس ال من ل ش مار  calcaire cristallineي لس املنطقة، ر يظ و دولومي لس و ي

سمكھ مت بمستوى بوغزال بل بلية   .م300-200ا

سفل-ج ي نو   :  sénonien inférieurالس

ن         ب ما سمكھ اوح ي و سيليكس نات و ت وكدا ، رمادي املارن مع متناوب رمادي لس من ل ش ي

،ج200-300 منقوش بجبل بدقة ينكشف و و منطقةم ر يظ كذلك طولقة ،جبال بوغزال بل

سمك الوسطى ة ا و الشمال بلية ا املنطقة يتوضع حيث لس300لغروس ال من ون يت م

مالح جبل سكرة شمال نجده كما ا أو الرمادي املارن طبقات مع ناوب ب بيض أو الرمادي

طي لس أسود مارن من ل ش ي و و بلوريبالوطاية لس   (Calcaire Cristalline)و

العلوي-د ي نو   : Sénonien supérieurالس

بوغزال           بل بلية ا السلسلة ونجد طي لس و ،مارن ودولومي البلوري لس ال يتمثل

ع الصوان من تراصفية طبقات ر تظ ،كما الدراسة ملنطقة ية الغر ة ا النعام واد عدةجبل

طولقة منطقة العلوي ي نو الس ت ت ال و الكت الدولوميت وخاصة ات  .مستو

القاري-3 ن   :  La paléogène continentalالباليوج

السف-أ ن   :L'éocène inférieurيوس

ن ماب يقدر سمك أبيض لس ل ش ع ر شمال250إ150يظ و الدوسن غرب ر ظ و م

وسططو  ن يوس أما ، لغروس منطقة و لوطايا و ن لقة ماب سمكھ يقدر الذي م200إ100و

سمكھ دولومي لس ، سمكية طبقات دو س ن،ج ط من ل ش و لوطاية ينكشف200منطقة و م

قسوم جبل   )1(جنوب

ن-ب  :  Néogèneالنيوج

الشمالية راء ال يم ي ا ال ن النيوج ليوسانعموما امليو ينكشف و   .و

  

                                                             
)1(  CHABOUR Nabil . (2006) :Hydrogéologie des domaines de transitionentre l'Atlas saharien et la 

plateforme saharienne à l'Est de l'Algerie, Mémoire présenté pour l’obtention du diplômede Doctorat 

d'Etat en géologie; Faculté des Sciences de la Terre ,de la Géographie et de l’Aménagement du Territoire, 

Département des Sciences de la Terre; université MENTOURI – CONSTANTINE. p 49. 
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العلوي  ن  :   Miocène supérieur امليوس

منطقة و لوطاية ل س و جدي وادي ل س و بوغزال بجبل سكرة مدينة من بالقرب ينكشف و

ل لس ية الغر ية نو ا ة با ا غلوم و ال و أخضر ن ط لس، املارن ن، الط من ل ش ي س بران

 .لوطاية

 :   pliocèneنالبليوس 

جنوب           أما طولقا لـ بلية ا املنطقة ن الط و الرم ر ا طبقات و ا غلوم الغو من ل ش ي

ذه ن البليوس إ عموما املنتمية ة راو ال بالقشرة مغطى الشر ي نو ا زء ا ل جدي وادي

وج ل ن عن عبارة  .القشرة

ي-1 ا الزمن نات رتكو يظ و ع الرا   :ولو

املتوسط-أ ا   :quaternaire الر

نجد أين لغروس ليةملنطقة الس املنطقة امتداد ع ية رملية،طي ية غر توضعات عن عبارة و و

ية طي و رملية ات رسو نجد أين سكرة مدينة جنوب و للغروس الشرقية املنطقة س ا و لس ال

ة ر ترسبات نجد جديكذلك وادي ع ية طي و  .رملية

ديث ا ا   ": quaternaire récente " الر

نات و ت سيادة إن بال، ا أقدام و ادورات ا ع تراكمات ل ش ر يظ رملية كثبان عن عبارة و و

ل لية الس املنطقة ع ع الرا يولو ا ةـالزمن تر ن و بت سمح لغروس سكرة،طولقة،لوطاية

زرارسو نوع ب سمح جيدة ة خصو ذات و ن ،ط رمل من ونة مت حديثة      )1(ية

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
AIDAOUI Sala(1994). Op,Cit, p29. )1(       
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ل  شمال):01(الش جيولو   جنوب-مقطع
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Source : Carte hydrogéologique de Biskra , 1/50.000, , feuille 320 type1980 

طةا ملنطقةيدرو لا طار ):04(ر  جيولو

ا  الر

العلوي  بليوسان

ليوسان  ميو

وسط ي الثال بالعصر متعلق ميوسان

السف ن  يوس

العلوي ن  يوس

ي نو  الس

العلوي ي نو  الس

محدب  محور

ة رتواز  حدود

سمطة  تدفق

       حمام+منبع

ي ما  مجرى
ية يدروم  محطة

ناءات  إن

عادي غ  إتصال

نخفاض  إتجاه
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 :الثكثونيك- 3-2

ن             بــــ اتصــــال منطقـــــة ــــ ــة الدراســ منطقــــة املنخفضـــــةإن راء ــــ ال و شــــماال راوي ـــــ ال طلــــس

ا  .جنو

طـــةانطالقـــاو ر ا ســـكرةمـــن لــــ يدروجيولوجيـــة منطقـــةال ـــ الشـــمالية املنطقـــة أن ـــ تو

املنخفضــة،إن راء ــ ال ــ إ ــ ت ت طولقــة و عقبــة ســيدي ســكرة ــ خاصــة و نــوب ا ــ نمــا ب جبليــة

املنتقـــــال ن ــــال املجـ ــــذين ـ ن ــــ ــــنبـ مـ ــــة مجموعـ بواســـــطة يـــــتم ن ــــ ناختلفـ ــــات،اتءن ــــارات،الطيـ نكسـ

ســــنكســــاراتو الشــــرق نحـــــو الغــــرب مـــــن ــــة ةاملتج راو ـــــ ال نـــــاءات  Flexure   saharienne ن

انخفـاضو  ـا ع نـتج ـ ال و وراس جبـال رفـع بحركـة ثكثونيـا ارتـبط املـنخفض ذا أن بالذكر دير ا

و  ــــة املقابلـ ــــة ـ ا ــ ــ ــوـ ــ يولـ ا ــــزمن الـ ــــة ايـ ــ ــ ـ ــــك ذلـ ـــان و ــ ن ــــ البليوسـ ــــة مرحلـ خـــــالل ــــدالثالـــــث عــ ــا ــ مـ

ن   )1(البليوس

الـــزاب     جبـــال ـــ ع ة ـــ وا بصـــفة د شـــا جـــدي وادي منطقـــة نـــ يوســـ سالســـل ـــ ع أثـــرت يـــات ب

شــرقو  شــمال اتجــاه ذات يــات الب ــذه ي، الثــا ــو/ الــزمن كمــا الغالــب ــ محــدبات تمثــل غــرب جنــوب

ـــرا يظ ،كمــا ســـكرة غـــرب بـــوغزال جبـــل محـــدب ـــ نـــاءــال بـــالن ي نـــو ا القـــدم ـــ راوي ـــ ال

ــذا و الثالــث الــزمن تحــت ن يوسـ و ــ تا الكر طمــر جيــد املناقــب ـر تظ و طولقــة نخيــل غابــات الـزاب

ــاه نــــوبباتجــ الشــــرو  ا نــــوب                                   ا

                                                             
)1( Miniters  de l’hydraulique ,direction des etude de milieu et de la recherché hydraulique ,  "Carte   

hydrogeologique  de BISKRA   au 1/200.000  "NOTICE  EXPLICATIVE ,p15  
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طةا املنطقة ):05(ر  ثكثونية

تا   العلوي كر

  كریتاسي السفلي

ورا   محور محدب  ا

 محور  مقعر

 الرتياس
  إتصال غیر عادي

  إنثناء

  فالق

ن امليوس عد ما   شكيلة

ن   امليوس

الثالث   الزمن

Source : M.KIEKEN(1962) et R.GUIRAUD(1973) modifiée  

 عين ناقة 

 بسكرة 

 لوطاية 

 بريكة 

 طولقة 

 الدوسن 
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بة -3-3 ال   :دراسة

مجال عن ة وا فكرة لنا تقدم الكيميائية و يائية الف ا خصائص معرفة و بة ال دراسة إن

بان، الز ل س منطقة االدراسة واعدةباعتبار تنمية أفاق و زرا شاط ألي سا العامل

ا تمثل بة ال ون عليھباملنطقة، و املزروعات عليھ عتمد الذي الطبي زان ا و ساسية لدعامة

ملعرفة بة،و ال ونوعية طبيعة لنا يت ا خالل من ألنھ بليغة مية أ تك البيدولوجية فالدراسة

بة ال يةاعتمدنانوعية الب لنا ن يب الذي التحليل ذا ي، يا الف التحليل كيبة- ع - الكثافة-ال

درج- فاذيةالن لنا فيحدد ي الكيميا التحليل أما ة العضو الفوسفوراملادة ملوحة موضة،درجة ا ة

لسو  ال تحديد.سبة يمكن و بة ال ذه ل املالئمة املزروعات تحديد لنا سمح النتائج ذه ع اعتمادا

الدراسة املناطق حسب بة ال   .نوعية

ب-1 ال   :أنواع

ا املناطق بة فاف،ال ا من املناخ عناصر ا ف يتحكم دائما لدرجاتارتفاعلقاحلة مستمر

ر ا قشور وجود مع حيان من كث ، وا ل ش محددة ية بب تتم ساس ذا ول رارة، ا

ايدة امل امللوحة غ باإلضافة س ا ي،      .   ا

لوطاية-أ  ل   : س

أنو  ع لوطاية منطقة ذاتتحتوي ام ا املعدنية را ،طي رم سيج بة ال من التغذيةاع

بة ال ضر،أما ا زراعة ا ف ناسب ت لوطاية ل س يجعل ما ذا ،و الكب ر السر من ونة ،م الطمية

ادةsolsévoluesاملتطورة بز تم ال و عميقة ة تر عطينا مما للماء جيد ف تصر ذات ة تر و

ا ونات بـالكر يقدر حيث ا% 8لصلبة ة العضو املواد توفر جانب   .إ

سكرة-ب و عقبة سيدي ل   : س

بة ال من ن نوع ع عقبة سيدي ل س   :يحتوي

ية- طي ة تر و رمادي ا لو العالية ودة ا ذات أطراف-أرا مع تتواجد عموما مشبعة ية، غر

ع ناتج غر سيج ذات و ةودية العضو املادة بتوفر تتم الواد، حمولة كمية ن ز ت ال

غ و ية مغن ة تر ع عقبة سيدي ل س يحتوي ،كذلك زوت و ون منالكر ة العضو باملواد نية

و  ون   .أزوتار
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طولقة-ج ل ا:س م ب ال من أنواع عدة ع طولقة ل س   :يحتوي

املعدنية بة   : ال

تصتتوافق ال و يدة ا التغطية ذات طبيعية باتات ب تة املث السبخات مجاالت و املناطق مع

الكب  ودية عض حافة ع ة بك شرة من بة ال ذه ، املعذرللر النعام،بالد وادي مثل ة

ذو  ل ش ت ، لوطاية ل س و سعدون سلقة ببالد ب ال ذه توجد ،كما طولقة شمال و هاملازوشية

حية الر ة التعر ق طر عن بإستمرار ون تت ب ال ذه أن متحركة،كما رمال من ب   )1(.ال

ية ترسي ة   : تر

لسية ة ر ترسبات القديمة املصاطب تحتل شانة،حيث ل منطقة خاصة شرة من بة ال ذه

ء ال ف التصر ذات املناطق مع   .تتوافق

من غذية ذات التطور قليلة الدقيقةترب   : الرواسب

ن ب ما اوح ي متوسط انحدار منتظم سطح ذات ة التعر حادورات ب ال ذه ذه%07-02تحتل ،

من عمق ذات بمجاري مقطعة يومورفولوجية ا ا40إ10الوحدات سطح ر مظ أما ، سم

املصاطب فمتوسط بجوار قليال رملية و بال ا أقدام بجوار ة صو   .ا

من ب ال الشعيبةذه شرق غاية إ طولقة عند بلية ا السلسلة ضوا خاصة   .شرة

لغروس-ـ ل   : س

ب ال من أنواع عدة ع لغروس ل س منطقة   :تحتوي

متطورة- ة الصلبة:  تر ونات الكر ادة بز تتم عميقة ة تر عطينا مما للماء جيد ف تصر ذات و

العضو  املادة توفر جانب املوادإ من ة معت كمية ع تحتوي ف ة العضو املواد إ باإلضافة ة،

السيوم ال و ،البوتاسيوم الصوديوم حيث من غنية و مفضل.املعدنية ميدان بة ال ذه عت

اراملثمرة تكثيف و   .لتوسيع

ة صو ا بة   : ال

ل      العلوي فق ا بوجود بة ال ذه بةتتم شن) س50-0(ل ا الرمل ع ا احتوا مع

بـ يقدر بـ%32حيث يقدر الصلبة ونات الكر ادة بز أيضا تتم ع%10،كما ا احتوا جانب إ

                                                             
،ص)1( سابق ،مرجع الدين صالح  .40معلم
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د ا املعدنية املواد إ باإلضافة ون الكر و زوت من ة العضو باملواد غنية بة ال ذه س، ا

البوتاسيوم ة و 100/ملغ0.2معت السيومغ  .غ100/ملغ1.4ال

املشبعة بة   :ال

ذات بة ال تتمذه لغروس واد أطراف مع تتواجد املواد، حمولة عن ناتج ،غر رم سيج

ة العضو املادة بتوفر بة ال زوتذه و ون الكر كمية ز ت ا% 0.017-0.028ال تتوفر ،كما

املتمثلة و املعدنية يوماملادة الفوسفور  البوتاس،املغن   .و

إلنخفاض ضروات ا زراعة توسيع و لتكثيف لة مؤ املنطقة يجعل مما ضعيفة امللوحة درجة

امللوحة الصلبةو ونات                                .الكر
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Source :Service Géographique de l'Armée1938 

  - بسكرة - خریطة التربة بالجزائر ):06(الخریطة

غ ة   مشبعةتر

لسية ة   تر

اسيوم بال غنية ة   تر

سة متجا غ ة   تر

رملية ة   تر

م   ر

ية م ة   تر

طمية ة   تر
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الزراظ -2  املحصول ع ا تأث و بة ال تم رة   : ا

تحدثنا           إدا خصوصا و الزراعية التنمية تواجھ ال العوائق م أ من عد بة ال تم لة مش إن

رة الظا ذه م سا ة،حيث راو ال افة ا املناطق امللوحة راعن ور تد و شاشة

املالزراعية،و  ضمن تتواجد الدراسة منطقة أن بإعتبار الصرف،و شبكة غياب ظل ناخخاصة

يزداد بة ال تم يجعل مما ا ميا بملوحة تتم ا فإ ثانية ة ج ومن ة ج من ذا اف ا راوي ال

بة ال مالح ترك ب س جيا ا(*)تدر يومورفولوجيةش املناخية،ا لطرق

او  بمنطقة بة ال تجعل املعطيات ذه ل ايد امل السقي إ يدروجيولوجية،باإلضافة لدراسةال

أمر التم عن القضاء عن ديث ا ألن حدتھ من التخفيف ب ي ل مش و و للتم عرضة

  .مستحيل

امللوحة  - أ ف   : عر

ب          ــــــ سـ ــــك ــ ذلـ ــــون ـــ و ــ ــ ــ ـ كب ل ــــ شـــ ــــة ــ بـ ال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ امل ــــتوي مســـ ــــاع ــ ارتفـ ــــن عـــ ــــارة ــ عبـ ــــ ـــ ــة ــ ــ بـ ال ــــة ملوحـــ

ــــ ــ ــ ــ ع ــــان ــ ــ للعيــ ــــوحا ــ ــ وضــ ــــ ــ ــ ــ أك ــــون ــ ــ ــ ت ــ ــ ــ ــ ــ و ــا ــ ــ ــ ــ ف ــــدة ــ ــ الزائــ ــــالح ــ ــ مــ ــــراكم ــ ــ لتــ ــــ ــ ــ شــ ا ــــطح ــ ــ وســ ــــة ــ ــ بــ ال ــــھ ــ ــ وجــ

ــــا ــ ــ ــ ـ جود ــــاض ــ ــ وانخفـــ ــــة ــ ــ ــ بـ ال ور ــــد ــ ــ تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ إ ــــؤدي ــ ــ تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ وال ــــاء ــ ــ املـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــة ــ ــ ــ الذائبـــ ــــالح ــ ــ ــ مـ ــــن ــ ــ مـــ ر ــــا ــ ــ ــ وظـ ــــ ــ ــ ـــ وا

كب ل ش سان شطة أ ع ا تأث التا    .)1(و

ــ"  ــ ــ ـــ ــاع ــ ــ وإرتفــ ــــرف ــ الصـــ ــــبكة ــ شــ ــــدام ــ عـــ إ ــــع ــ مــ ــــقي ــ الســـ ــ ــ ــ ــ ــــراط ــ فـــ ــــة ــ يجــ ن ــــالح ــ مـــ ــــراكم ــ تــ ــــزداد ــ يـــ ــا ــ ــ عمومــ

ــــع مــ ــــرارة ــ ا ــــات ــــةدرجــ بــ ال ــ ــ ــ ع ــــالح مــ ــــراكم تــ ــ ــ ــ إ ــــؤدي تــ ــــل العوامــ ــــذه ــ ــــل ــ ــــر، التبخــ ــــيم قــ ــ ــ ــ ــد ــ تزايــ

النبات نمو إعاقة حد  ".إ

بة-ب ال مالح قيمة لتقدير سية الرئ    : الطرق

ائية ر الك   : La conductivité électriqueالناقلة

و  الدائبة مالح تقدير و معرفة دقة ا م أ و الطرق اإحدى موستقاس باملي ائية كر ال لناقلة

املياهو  حرارة درجة إرتفعت لما ا ناقلي   .تزداد

 

                                                             
ة (*) راو ال الزراعية للتنمية التق د املع      Institut Technique de développement    de l'agronomieحسب

ن ب ما اوح ت الدراسة بمنطقة بة ال امللوحة سبة الواحد/ غ20/50فإن لغ   ال

https://www.ts3a.com )1( 

خ بتار املقال ع  . 2016مارس18أضطلع

https://www.ts3a.com
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النبات موز   استجابة ممل ائية ر ال   سم/الناقلية

جدا  0-2  حساسة

 2-4  حساسة

املقاومة  4-8  متوسطة

 8-16  مقاومة

املقاومة   16+ شديدة

دول امل) . 06(ا ملستوى النبات استجابة   .لوحةمدى

ائية: املصدر ر الك التوصيلة ع املعتد ي مر امللوحة مخ يف   .تص

املتبادل الصوديوم     quantité sodium absorbéكمية

  
ESP exchangeable sodium content     

للصوديوم ة املئو سبة   ال

الصوديوم  محتوى

اتيونية ال تبادلية   سعة

ا-ت نقل طرق و مالح تجمع الدراسةظروف   :بمنطقة

املناخية الظروف من ملجموعة يخضع بان للز لية الس باملنطقة مالح تراكم و بة ال تم إن

ايدة امل الري مياه إ يدروجيولوجية،باإلضافة ال يومورفولوجيةو  .،ا

التم-1  عملية يومورفولوجيا ا مة   : مسا

منخ          ضمن منطقتنا توضع لتجمعإن عرضة ا جعل جبلية بمرتفعات ا إحاط و بان الز فضات

سب ستوعب الدراسة حية،فمنطقة الر و املائية ة التعر تأث تحت املرتفعات القادمةمن مالح

سيدي واد و بيض، واد ق طر عن راوي ال طلس جبال من املائية ة التعر يجة ن القادمة مالح

  .زرزور

ع-2 مة بةمسا ال تم السط السماط مياه  : مق

ي املا السماط عمق م ن La nappe  phréatiqueسا ب ما عمقھ اوح ي م60-20،الذي

السطح إ نقلھ عملية تتم و مالح تتجمع بة،حيث ال   .تم
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بةو ال تم وفية ا املياه مة مسا مدى أن الة ا ذه نا شارة وتجدر بالدرجة يرجع

نخص الة ا ذه و السطح عن البعيدة وفية ا املياه ،أما السطح من وفية ا املياه قرب إ

عن ون ت التم عملية ا تأث فإن ھ ميا ملوحة شدة يتم الذي ،الك الرم السماط بالذكر

السقي ق   .طر

التم-3 عملية املناخية العوامل   :تأث

و  إرتباطا يرتبط بة ال تم ا م املناخيةومسا العوامل تأث ساقطإن ال قيم ن ب ثيقا

و  رارة التا،ا دول ا ا يو كما  :التبخر

ر ساقط  ش القصوى   ال رارة ا التبخر  درجة   قيم

تم  247 33 13  س

ر  165 27 16.26  أكتو

 115.5 18.3 20.96  نوفم

سم  121 15.3 10.70  د

 112 14 18.34  جانفي

 114.36 16.7 9.46  فيفري 

 180 22 18.12  مارس

ل  212.18 25 14.26  أفر

 283.45 28 12.26  ماي

 334.64 35 8.20  جوان

لية  379 37.4 5.62  جو

 319.2 37.2 8.32  أوت

دول تأث) . 07(ا مدى و التبخر القصوى، رارة ساقط،ا ال ن ب بةالعالقة ال تم   .ا

  2012سكرة ONM:املصدر

  
ل بة) :02(الش ال تم ا تأث مدى و القصوى،التبخر رارة ،ا ساقط ال ن ب   العالقة

0

100

200

300

400

التساقط

درجة الحرارة القصوى

قیم التبخر
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رارة        ا ساقط ال قيم ن ب مناخية مقارنة إجراء خالل التبخرمن قيم عنو التبخر معدل د يز ،أين

و رارة ا عامل أن بإعتبار ساقط، عداال ذهما و التبخر قيمة من د يز افة ا املناطق ساقط ال

السطح من بة القر املياه و الري مياه تبخر بفعل اكم ت و السطح نحو مالح   .تتجة

بة-4 ال تم الري مة   : مسا

عرا         املتبادل الصوديوم أو املاء الذائبة مالح من زائدة كمية ع تحتوى معقدال

ضرار  بالتا و رض خواص ــور تد إ تؤدى و معا ما كال أو بة جودةال انخفاض و النامي بالنبات

املحصولو    .إنتاجية

منرا قسمتنو  أنواع ثالثة إ بامللوحة ية(  را املتأثرة ة–م قلو ية ة–م وذلك) قلو

تية الكيميائية ا واص                                       :تبعا

املشبعة1- بة ال ينة ملستخلص ي ر الك بالتوصل عنة ا مع مالح  .(ESP) .ترك

لية2- ال للكتيونات سبة بال بة ال معقد أو بة ال بات حب ع املدمص للصوديوم ة املئو سبة ال

 .                                          املدمصة

شط 3- ال ن يدروج ال أيونات   .(PH) ترك

سبة الدائبة،و مالح املتواجد املحتوى خالل من تقدر ة املا السقي مياه نوعية إن

بة ال مالح تراكم سبة ،زادت الري املياه سبة زادت لما ة،ف املئو   .الصوديوم

وفي   ا املياه املل ك ال قيمة الدراسة(ةإن بمنطقة السقي مصدر ا مباشر)بإعتبار تأث لھ

مالح وتراكم   .تم

الري  مياه يف   تص

الرمز
  

الدائبة ي  مالح ا ر الك  التوصيل

  سم/مايكروموز 

ا   مواصفا

امللوحة من C1 160-0  قليلة املحاصيل 250أقل أغلب لري ة   صا

امللوحة التحملصا C2 480-160 750-250  متوسطة متوسطة املحاصيل لري ة

  للملوحة

امللوحة ب C3 1446-480 2250-750  عالية ال امللوحة عالية املحاصيل لري ة صا

مالح تراكم غسل وجود مع   جيدة

عاليةجدا

  للملوحة

C4 32000-1446 5000-2250 للري ة صا غ املياه ذه امللوحة، عالية

إ تحتاج و العادية االت عاليةا نفاذية ة   تر

دول        ائية):  08(ا ر الك التوصيلة ع املعتد ي مر امللوحة مخ يف   .تص
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ي مر امللوحة مخ يف تص تبعا ا مواصفا و املياه يف تص لنا ن يب الذي دول ا خالل  من

املياه)*( جودة مية أ لنا ائية،يتج ر الك التوصيلة ع   .الرياملعتمد

للمنطقة-1-1-4 يومورفولو ا يص   :ال

ادورات -4-1  ا   :سلسة

معادوراتاسلسلة تتوافق بان الز بليةامتدادبمنطقة ا   السالسل

سكرة    :مجال

بوغزال وجبل بومنقوش بل بلية ا الكتلة امتداد ع يمتد سكرة بمجال ادورات ا نطاق

ية   .)1(وث

طولقة  :مجال

با ر جبل و ي مودا جبل مع تتوافق طولقة بمجال ادورات ا بوجناب)م700(سلسلة ،جبل

ن)م538( لعروس قسوم) م714(،جبل جبل و با س اف و النعام جبل   .)2()م1087(و

عقبـة سدي   : مجال

رتفاع ذو بل بلية ا والكتلة كمارو جبـل أقـدام عند ادورات ا  .)3(م370- 50تتوافق

الوطايةمج   : ال

رتفاع ذو مقـراوة جبل أقدام عند ادورات ا بوضوح ر   .م483وتظ

يو مما ذا و رتفاعات تقل أين نوب ا نحو الشمال من نا اتج لما ناقص ت ادورات ا سلسلة

آدت الشرقية الشمالية ة ا وراس جبال بروز ع عملت امة تكتونية ات حر ناك أن لنا

يةإ نو ا ة ا ملغيغ لشط سبة بال بوط   .)4(حركة

  ):السباخ(املنخفضات-4-2

يم املفا تحديد من البد باملنطقة املتواجدة السبخ و املنخفضات إ التطرق بـساسيةقبل اصة ا

الشطوط و ،السباخ  . القرعة

 

                                                             
عام)*( اليفورنيا ب ي مر امللوحة معمل تقسيم بة1954و ال ظروف متوسط أساس ع التقسيم ذا يب و ،

للملوحة املختلفة املحاصيل تحمل فيھ ر كما املناخ و الداخ الصرف حيث   .من

Carte Topographique Biskra  1/50 000ème , feuille n°31 )1(  

Carte Topographique Biskra , 1200.000, , feuille n n°0-7-8 type1960  )2(  
)3( Carte Topographique Sidi Okba ,  1/50000 . Feuille N°:520    

سم)4( سابق،ص)2006(سنو   18مرجع
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  :   Les garaa القرعة

امل     منخفضات من نوع إ القرعة وبتدل الس مناطق ع شا منdه,القرع. املغلق ل ش

ن ط و ن الغر الناعم، الرمل ترسبات حيث اكم ال ال                                      أش

 :La sebkha السبخة      

ومستمرة ة كب بصورة مالح ب س ل يجة ن ون تت مغلقة ية م أرا عن قشرة, عبارة ون فت

ضعيفةبيض شة القشرة ذه ون وت ية امل البلورات من                   .اء

إ وتنقسم النباتات ال أش من ل ش أي من خالية ون   وت

عناصر ثالثة من السبخة د مش ون  :يت

ا- ثابتً ا ثباتً عطيھ مما طفيف   .انخفاض

امل- الصوديوم(سيطرة د القاع) لور  .من

النباتا- من   .تخالية

درجة :Le chottالشط ارتفاع فيؤدي البحر إ تصل ال ال الداخلية مطار مياه ف تصر عن ناتج

السبخة حدود محليا الشطوط وتمثل مالح، ترسب ذلك عن ونتج املياه تبخر إ رارة سطح(ا

تماما   )surface totalement sale()1مم

طولقة بدائرة املركزي  : املنخفض

املجموعة       نجد نوب ا ومن ، اقة ل جبل و موديان جبل الشمال من املنخفض ذا يحد

ية ـنو ا سية الكنم( التضار كدية جبل و ية ث ،جبل شار م املركزي)جبل املنخفض ارتفاع اوح ي

ن ماب طولقة      200lإ 100لـ

 
 Source : Image Satellitaire Alsat-2. طولقة بمنطقة املركزي ( 01 ):املنخفض   الصورة

 

                                                             
BENAZZOUZ Mohamed Tahar (2000) ,Op,Cit,p123)1(  
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الشمرة   : سبخة

و       أوماش منطقة شمال و سكرة منطقة جنوب بوغزالتتغذىتقع جبل كتل وجبل 519من م،

أوماش450منقوش ن ع وجبل شديدة380م سفوح تتم ال املرتفعات ذه ،   .نحدارم

 سلقة   : سبخة

ملنطقة  ي الغر الشمال أيتقع ملنطقة ية الغر يـة نو ا وكتلـة مقراوة جبال كتلة ن ب لوطاية

مائية ة بتعر السبخة ذه تتم حيث ومنقوش و بوغزال جبال كتلة سكرة ملنطقة ي الغر شمال

رم ر ممر وجود ذلك إ أضف ة غمر منطقة ا بأ املنطقة تم ائلة وحمولة كب شاط ذات

شمال اتجاه ذو ضنةقديم ا شط منطقة من أي شر جنوب إ ي                          .غر

ة-4-3 التعر ال   :أش

من ور ال و بة ال تحرر عملية ة منطقةسطحالتعر إ تقل ت و معينة منطقة رض

العمليات من ة التعر عد ،و رض سطح معالم غي و شكيل ع ة التعر عمل ،و تؤديأخرى ال

املناطق و بة املس للعوامل وفقا ة التعر عمل شده باين معاملھ،وت و السطح ر مظا غ إ بإستمرار

ا ف تحدث    )1(ال

املائية-أ   ة            :التعر

املائية ة ل التعر باتجاه: :لوطايةس ذا و نوب ا نحو الشمال من تتجھ املائية ة التعر عموما

ودي واملجاري،سيالن إلتقاءـة الشرقية،عند الشمالية ة ا لوطاية بمنطقة املائية ة التعر تتج

سعدون، سلقة بالد منطقة املائية ة التعر ر تظ ،كما بوقاطو واد مع سكرة عإذواد عمل

شر املن السيالن وفق ة الصغ املسيالت   .حفر

  
  

                                                             
ن)1( حس خلف ،عملية،تطبيقية،ط):2005(الديل جيومورفولوجية دراسة رضية س الصفاء1التضار شرندار لل

،ص ،عمان ع التوز 228و  

لوطاية:  )02(الصورة بمنطقة املائية ة التعر من   .جانب
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طولقة ل س املائية ة   :التعر

ودية               مع تتوافق طولقة بمنطقة املائية ة وواد(التعر النعام ،واد سلسو شعيبة،واد واد

واد)1()غالب قھ يخ الذي بوزكة جبل غرار ع جبلية نطاقات تخرق ال ودية ذه وواد ، ا أور

املخ الب شاشة ل نظرا املجرى عميق ع عمل ي،كما املا ث ا ع عمل و ةرجال   )2(ر

  
طولقة):03(الصورة بمنطقة املائية ة التعر من السالسو(جانب ر)واد الطا محمد عزوز   بن

حية-ب الر ة   :التعر

من النوع ذا ، ا خصو بة ال يفقد اح،مما الر بواسطة ا ونقل شة ال السطح مادة إزالة عملية

افة ا املناطق حدتھ د تز ة   .التعر

ممرات حدود بالرمالترسيم ل  :التمو

ال مدو   : Le couloir de M’Doukal ممر

كممرات عت فتحات بوجود تتم ال و ال مدو ملنطقة باملنطقة املتواجدة بلية ا السالسل

ي الغر الشما و الشما تجاه ذات لالحواض حية الر ة التعر شيط ت م سا يعية   .)3(طب

ال ناملمر إتجا وفق ن مجموعت يمول ال مدو لـ الر(ر املمر و ي الغر الشمال الر املمر

 ):الشما

  

                                                             
Carte Topographique Biskra , 1200.000, , feuille n n°0-7-8 type1960 )1(  

BENAZZOUZ Mohamed Tahar(2000) ,Op,Cit,44 )2(  
)3( BENAZZOUZ Mohamed Tahar(2008) .Morphogèneèse éolienne et principes de fixation des dunes  

mobiles :élaboration  d’une plan d’action dans le bassin du HODNA  et des ZIBANS (ALGERIE) ,In 

Marini ,Alberto ,Talbi ,Mohamed(dir) Desertification and Risk Analysis Using High and Medium 

Resolution Satellite Data, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security,pp3-18 
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ي الغر الشمال  :املمر

فزانة جبـل وعند فزانة مقسم منطقة عند خاصة شاطھ ب نوب،يتم ا بانا س يتموجبل إذ

عمل فزانة جبل عند الشما تجاه ة صغ عروق برخانبوجود شكيل ل رالرمال تدو   .ع

الشما   عن:املمر الرمال س تكد ع عمل ال ة الصغ السبخات محاذاة ل ش الشمال،

حية الر ة التعر ق   .طر

لوطاية ل لس الر   :Le  couloirs éolien de la plaine d’El Outaya  املمر

ا       للكثبان كب ساع إ لوطاية ل س سلسوعرف وادي مخروط ع املتمركزة ،و   .لرملية

طول ع الرملية الكثبان حقول عة متا يمكن25إ20يمكننا نما ب ، نوب ا إ الشمال من كم

إ ا عرض يصل   .كم10أن

ي الغر الشمال اح للر ممر وجود أن الوا إعادة-من كب حد إ ل س الشر ي نو ا املحور

ال ر نحوتدو ة املوج الرملية الكثبان حقول سلسو وادي مخروط مولدات مختلف ا تنقل ال رمال

الشر نوب   )1(.ا

بان للز ة راو ال   .Le piedmont  saharien des Zibansاملنحدرات

ال       حية الر املمرات فعالية من د يز ة راو ال املنحدرات ع ال بلية ا السالسل تؤثرغياب

ي الغر الزاب امل  .ع

نوب ا نحو ا ا والتقدم الواحات ترمل حدة من ادة ز املمر ذا اح الر حركة   .تنعكس

محاورواحاتعت الواقع ع ا حددنا ال اح الر ممرات داخل محلية حواجز بان الز النخيل

الرمال وعبور                   .              النقل

آثاره       تزال ال والذي نوب ا باتجاه طل املحيط ع اح الر تدفق تأث من املمر ذا يمتد

مروان شط حدود حت نوب ا                              . محسوسة

املحيط ع اح الر تدفق صبح و ة مم جيومورفولوجية وحدة ضمن اح الر ل ش عمل ، بالتا و

نجد حيث راء ال سفوح ع حددناه الذي اح الر نظام ، ذلك إ ،باإلضافة ع فعاالً طل

لرمال يح ت وال الر املمر داخل أو لية ا داخل اتصال العبوراملتحركةمنطقة ع قادرة ون ت أن

نوب ا نحو                                     .)2( والتقدم

                                                             
BENAZZOUZ Mohamed Tahar(2008) ,Ibid,pp3-18 )1(  

BENAZZOUZ Mohamed Tahar(2000), Op,Cit,p258 )2(  
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املناخية- 1-1-5       القيم و صائص السقي"ا عملية من ،تحتم مقيدة مناخية   "خصائص

ترجع             الطبيعية، ر الظوا مختلف م ف و تحديد ة كب مية أ املناخية العوامل دراسة تك

ذه مختلف ،فدراسة العوامل ده الطبي الوسط تأثر ملدى مية املناخيذه ر سمحالظوا ة

و  املناخيةبتحديد العوامل عد و إليھ ت ي الذي يوي ا النطاق و باملنطقة السائد املناخ نوع معرفة

خاصة و السطحية و وفية ا املائية املوارد توفر مدى ا كب دورا تلعب ال ساسية العوامل من

ي أمكن عن املياه لتوفر سا املصدر عد ال و امطار استغالل و ا سي و ا   .ئ

ساقط ال عامل تحليل خالل من املناخية العوامل بدراسة تم وفرةباعتبارهو سا العنصر

انجاز خالل من الزرا و املنا ز ال ات ف تحديد ألجل ذا و رارة با عالقتھ و املائية املوارد

املائية   .املوازنة

ف ساس ذا نوع ع املناخ عامل أخد عدم عمليةعتبار إن و خاصة حيان من كث

و ،حيثستصالحنجاز السوا بنظام السقي عملية افة ا املناطق يؤثر رارة ا ،فعامل

من التقليل و املاء قطرات ت ش إ اح الر عامل يؤثر ن ح ، املياه من معت جزء تبخر إ تؤدي

بة ال عري ع اح الر عمل املحوري،كذلك الرش بتقنية السقي ق طر عن بة ال إ املاء وصول

عملية من عيق و املتفتتة الرواسب نقل ع عمل حيث   .الزراستصالحالزراعية

ةاعتمدناوقد   و ا رصاد مكتب من املقاسة املعطيات ع املناخية  ONM Officeالدراسة

National de Météorologique BISKRA من املمتدة ة الف ا قياس تم املحطة ذه ومعطيات

من1969-2010 ل دراسة إ   :باإلضافة

      SELTZER paul (1946) : Le climat de l’Algérie ; données recueillies entre 1913 et 1938  

DUBIEF  jean (1959) : Le climat du Sahara ; données de 1926-1950 et 1950-1963  

ساقط- 1-1-5-1   : ال

امل-1 القياسنطقةتج شبكة   :و

ساقط       لل الزمنية ات التغ ة( إلبراز ر الش و ة،الفصلية ساقط)السنو لل املجالية ات التغ كذلك و

ذا و الغرزة فم و سكرة من ل موزعة ن محطت ع عتمد يلإرتأيناأن ال معطيات لتوفر

قليل ا سنوا وعدد ة كب غرات ا يوجد لوطاية محطة ن التا. ح دول ا ھ يو   :كما
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دول الدراسة): 09(ا ملنطقة املناخية   .املحطات

املحطة  املحطة طول   رتفاع  دليل عرض خط   دائرة

 47.°34 05.°5  م85 16-14-06  سكرة

الغرزة  01.°35 5.44° م282  01-16-06  فم

ANAT.   Mars( 2003) .Etute  du schéma directeur des ressources en eau de la wilaya de Biskra 

املطر-2 ساوي قة بطر ساقط لل املجا ع :    التوز         

 
 

source:  ANRH -BISKRA   2014  

ول           الس ملنطقة املطر ساوي طة خر تحليل خالل خطمن ع تتواجد الدراسة منطقة أن ،نجد

ن ب املحصور املطر املطر200-100ساوي ساوي خط ع تتواجد أن لوطاية منطقة عدا ملم،ما

ن ب تتمثل300-200املحصور و و ن اليت إش يطرح مما ضعيفة باملنطقة ساقط ال أن ملم،املالحظ

املائ سمطة عبئة تجديد ع القدرة الثانيةعدم ر،و ا السماط طبقة غرار ع السطحية ية

السقيعتمادعدم   . علية

  

  

 

طة ر املطر) :07(ا ساوي طة خر حسب ساقط لل املجا ع التوز
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ساقط-3  لل الزم ع   :التوز

ساقط-أ لل ة السنو ات   :التغ

قم دول ساقط) : 10(ا لل ة السنو ات الغرزة(2009/2010-1969/1970التغ فم   ).محطة

محطة:املصدر الغرزةمعطيات   فم

قم دول ساقط) : 11(ا لل ة السنو ات سكرة(2009/2010-1969/1970التغ   ).محطة

سكرة،:املصدر               محطة   2010معطيات

  

ساقط  السنة ساقط  السنة  ال ساقط  السنة  ال ساقط  السنة  ال   ال

1969 89.50 1979 81.50 1989 151.70 2001 57.90 

1970 78.32 1980 100.89 1990 98.00 2002 153.10 

1971 98.12 1981 82.50 1991 129.94 2003 212.10 

1972 120.00 1982 149.80 1992 116.50 2004 120.39 

1973 110.00 1983 37.64 1993 61.21 2005 92.60 

1974 69.28 1984 138.00 1994 69.80 2006 81.10 

1975 95.21 1985 119.00 1995 171.00 2007 35.50 

1976 82.23 1986 91.00 1996 87.50 2008 220.80 

1977 78.10 1987 59.52 1997 120.60 2009 178.00 

 38 .103  الم 40.70 2000 116.10 1988 98.00 1978

ساقط  السنة ساقط  السنة  ال ساقط  السنة  ال ساقط  السنة  ال   ال

1969 160.00 1979 162.100 1989 121.70 2000 78.90 

1970 59.9 1980 110.20 1990 143.00 2001 57.10 

1971 129.00 1981 20.30 1991 119.70 2002 131.00 

1972 173.4 1982 137.70 1992 153.60 2003 252.20 

1973 62.00 1983 24.30 1993 63.60 2004 124.50 

1974 99.00 1984 107.90 1994 106.30 2005 146.43 

1975 135.10 1985 110.70 1995 199.00 2006 149.60 

1976 182.00 1986 115.10 1996 137.40 2007 61.40 

1977 52.32 1987 79.00 1997 158.80 2008 310.30 

1978 81.30 1988 72.80 1999 128.80 2009 193.10 

 122.61  املتوسط      
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.  

  

  

  
  

 

ة  املحطة سكرة  الف الغرزة  محطة فم   محطة

 seltzer 1913-1938 148 127معطيات

  / DUBIEF 1926-1950 144.8طياتمع

  ONM  1969-2010 144.98 144.2املعطيات

دول     ساقط): 12(ا لل السنوي   .املتوسط

متعددة ات ف شملت الدراسة املحددة املناخية ة الف ر،1938-1913إن سل - 1926ملعطيات

معطيات jean DUBIEFمعطيات1950     ONM  BISKRAو

إح أن العلم مدارمع ع تكون ساقط ال الدراسات30صائيات تقتضيھ ما حسب ذا سنةو

للمناخ العاملية املنظمة توصيات حسب و   .املناخية

  

ل ساقط): 03(الش لل السنوي الغرزة2009-2008-1970-1969املتوسط فم  ملحطة

ل ساقط):  04(الش لل السنوي سكرة2009-2008-1970-1969املتوسط  ملحطة
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ادة ز يل الثالثة،مع الدراسات ن ب متقارب ساقط ال متوسط أن نجد ات الف ده خالل

ر سل ة ف خالل ساقط   . ال

لل السنوي ع التوز من إنطالقا السنوات2010-1969ساقطو املطرة السنوات نحدد أن يمكن

التا النحو ع افة   :ا

املطرة املتوسط:  السنوات ا متوسط تفوق ال أي ساقط ال فائض ل ال السنوات

  .السنوي 

افة ا املتوسط:  السنوات عن ا متوسط يقل ال أي ساقط ال ز ل ال السنوات

 .نوي الس

دول  مطار) . 13(ا فائض و ز ال السنوي ن الب ات   .2008/2009-1969/1970التغ

ساقط لل السنوي ات سكرة  التغ الغرزة  محطة فم   محطة

املطرة السنوات   17  18  عدد

السنوي    ملم143.13  ملم166.45  املتوسط

املطرة   2008  2008  السنة

  ملم116.62  ملم187.39  الفائض

افةعد ا السنوات   24  23  د

افة ا   ملم1983  1984  السنة

السنوي    ملم74  ملم89.51  املتوسط

ز   28  ملم98.61  ال

الباحث:املصدر   حوصلة
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ساقط-ب لل الفصلية ات  :التغ

خالل ساقطة امل مطار مجموع عن فكرة لنا عطي ساقط لل ة السنو املعدالت دراسة إن

والسنة، لألمطار ع التوز ذا ،و السنة أيام ع ساوي م ل ش تتوزع ال مطار من الكمية ذه

املائية للمجاري يدرولو ال النظام و ان ر ا ع يؤثر الذي الرئ كمية  العامل تختلف حيث

التا دول ا ا يو كما الفصول حسب مطار   :ساقط

ف  الفصل ر يع  الشتاء  ا   املجموع  يفالص  الر

ملم ساقط   156  13  45  44  54  ال

% 34  28.20  28.84  8.33  100  

ر): 14(جدول  سل لـ سكرة ملحطة الفصلية ساقطات   ).1938-1913(ال

الطالب:املصدر   .حوصلة

ف  الفصل ر يع  الشتاء  ا   املجموع  الصيف  الر

سكرة   ملم148  ملم13  ملم52  ملم52  ملم51  محطة

% 34.49% 28.37%  28.37%  8.78%  100%  

سكرة) : 15(جدول    ملحطة الفصلية ساقطات   ).1961-1914/1960-1913(ال

الطالب: املصدر   .حوصلة

ف  الفصل ر يع  الشتاء  ا   املجموع  الصيف  الر

ملم ساقط   146.82  18.44  38.52  35.55  54.31  ال

% 36.99  24.21  26.23  12.55  100  

دول الف) : 16(ا ساقطات سكرةال ملحطة   )2010-1970/2009-1969(صلية

الطالب: ملصدرا سكرة:حوصلة ملحطة ة السنو و ة ر الش ات التغ من   .انطالقا

  
  

ل سكرة):06(الش ملحطة الفصلية ساقطات  ال

الباحث:املصدر ة   معا
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التاليــــةانطالقـــا      الت ـــ ال ــ ـ ع الفصـــ ســــاقط ال معطيـــات اســـتخالص -1913(،)1938-1913(مـــن

بمنطقة) 2010-1970/2009-1969(و) 1914/1960-1961 ساقطا ك ف ر ا فصل أن لنا ن ب ي

ر سل ة ف حسب بھ ساقط ت ،حيث عادل54الدراسة ما و و السـنوي %34.61ملم سـاقط ال مـن

ة ــــ ف ــ ـــ لنا ــ ــ ــا تھ51) 1960-1913( كمــ ســـــ مــــا أي ال% 34.49ملـــــم، ســـــاقط ال بمحطـــــةمــــن ســــنوي

و ة44ســكرة ــ ف ــ لة ــ امل معطيــات يخــص فيمــا جالل،أمــا أوالد بمحطــة -1970/2009-1969(ملــم

ــ)2010 بـــ ســـاقطا ــــ ك ـــف ر ا فصــــل ـــ عـــادل54.310.22فيعت ــا مــ أي ســــاقط% 36.99ملـــم، ال مــــن

  .السنوي 

حيـث- سـاقط ال وفـرة حيـث مـن ي الثـا ـو و يـع الر فصـل ـف ر ا فصـل عد ي الكميـاتيأ يل ـ تـم

  :التالية

ر- سل ة سبة44):138-1913(ف ب ة%ملم، سبة24) 1961-1913(،ف ب  %28.37ملم،

ة سبة26.23ملم38.52)2010-1969(ف ب ،% 

التالية الكميات املنطقة تلقت حيث الشتاء فصل الثالثة املرتبة نجد ن   :ح

ة ر ف سبة44): 138-1913(سل ة-%28.20ملم،ب سبة24)1961-1913(ف  . %28.37ملم،ب

ة سبة35.55) 2010- 1969(ف ب  .%24.21ملم،

ساقط-ث لل ة ر الش ات  :التغ

لتدبدب ألن ذا و ، ساقط لل ري الش ع التوز بدراسة إال تكتمل ال ساقط لل الزمنية الدراسة إن

وا ل ش يتج الفصلية و ة السنو مطار معدالت ل اامل ل ،ملا ة ر مطارالش  معدالت

يتجاوز ن يوم او يوم خالل لة امل ساقط ال كمية ا،فمثال ع ستغناء ب ي ال قصوى مية أ من

ساقطا قل و ك ر ش تحديد الدقة إ الوصول دف وذلك سنة خالل ساقط ال  .مجموع

ر   الم  أوت  جو  اجو   ما  أف  ما  فيفر  جا  دي  نو  أك  سب  الش

ر سل ة   156  3  2  8  15  11  19  10 16  18 22  15 17  ف

1913 9611  14  16  21  16  15  11  18  13 11  7  2  4  148 

1969-2010  13 16 20  10  18  9.46  18. 14  12  8.2  5  8.32  155. 

ات) :  17(جدول  الف ملختلف سكرة ملحطة ري الش ساقط ال   .متوسط
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الباحث:املصدر ة   .معا

ملحط ري الش ساقط ال لنا ن يب الذي دول ا خالل يمكنمن ات الف ملختلف سكرة ة

التالية املالحظات   :يل

يتجاوز -1          لم السنوي ساقط ال ة155مجموع ف خالل با1969-2010ملم تقر يتوافق ما و و

ة ف و ز سل ة ،ف خرى ات الف حدود1971-1913مف ل امل ساقط ال مجموع ان ،حيث

 .ملم156

تح   -2 التاالتوافق النحو ع ساقطا ك ر ش  :ديد

بـ-    نوفم ر ش ساقط ال قيمة أع لنا ر سل ة ف بـ22ففي سم د ر ش يليھ ثم 18ملم

  .ملم

ة-      بـ: 1969-1913ف نوفم ر ش ساقط قيمة أع بـ21لنا مارس ر ش   .مبم17ملم،ثم

ة-    بـل:  2010-1969ف نوفم ر ش ساقط قيمة أع جانفي20.90نا ر ش يليھ ثم ملم

  .ملم18.34بـ

ساقط-3   ال ات ف تبعاعد يل ،مع ساقطا ك و ف ر ا فصل فإن العموم  .ع

املمطرة غ و املمطرة ر ش   :تحديد

ارتأينا ساقط لل املمطرة غ و املمطرة ر ش تحديد و سبملعرفة ال قة طر ع عتمد أن

املقاس(1980))1(للباحث قيقي ا ري الش ساقط ال ن ب سبة ال حساب املعادلة ذه وتكمن

التا التقسيم ح اق الباحث ذا ري، الش املطري املتوسط  :ع

 

  

                                                             
)1(  HALIMI  Abdelakader (1980) ,L'Atas Blidéen ,climat et étages végétaux ,algerie ,office des 

publication universitaires p 523  .  

ل ر ):07(الش الش ساقط سكرةال ملحطة اتي ف ثالث   لـ

ر سل ة  ف

1913 9611 

1969-2010 
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ر  القيمة ش يف   تص

من مطار  0.60أقل قليلة ر  أش

ممطرة  1إ0.61 نصف ر   أش

ممطرة  2إ1.01 ر   أش

من ممطرة  2أك جد ر   أش

حليمي) :18(جدول القادر ع اح اق حسب املمطرة غ و املمطرة ر ش   تحديد

HALIMI- A (1980). L'atlas Blidéen climat  et  étage végétaux  

ساقط القيم ساقط  القيم ال ساقط القيم ال ر ال   الش

1970-2010 1913 9611 1913-1938 

تم 17 1.3 14 1.3 13 1  س

ر 15 1.15 16 1.29 16 1.29  اكتو

 نوفم 22 1.69 21 1.70 20 1.60

سم 18 1.38 16 1.29 10.7 82. 0  د

 جانفي 16 1.23 15 1.21 18.3 1.41

 فيفري  10 0.76 11 0.89 46. 9 62. 0

 مارس 19 1.46 18 0.07 18 1.38

ل 11 .80 13 1.05 14 1  أفر

 ماي 15 1.1 11 0.8 12 0.9

 جوان 8 0.61 7 0.56 8.2 0.36

لية 2 0.1 2 0.1 6. 5 0.4  جو

 أوت 3 0.2 4 0.3 8.3 0.6

 املعدل 13  12,33  12,93 

الدراسة):19(جدول  ات ف حسب املمطرة غ و املمطرة ر ش  .تحديد

  

الدراسة         ات ف ل ل حصائية املعطيات خالل يمكن) 2010-1970)(1970-1913)(1938-1913(من

التالية املالحات   :يل

و ة:  املالحظة ق إ ر سل ة ف من املطرة ر ش اجع ة)2010-1970(ال ف لنا ،حيث

ر مطرة7سل ر تم(أش ر-س سم -نوفم -أكتو لنا)ماي - مارس-جانفي - د ن ح ر6، أش
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ال الثانيةمطرة ة التا) 1970-1913(ف النحو ع تم(و ر-س سم-نوفم-أكتو - جانفي-د

ل ة)أفر ف مطرة4لنا2010-1970،و ر ر (أش مارسأكتو ،جانفي   ).،نوفم

الثانية ،نوفم: املالحظة ر أكتو تم س بالتحديد و ف ر ا فصل ساقط ال ر أش أغلب لنا

م سم يمكند ال أنھ ع الري ستفادةما ساقط ال   .من

ري -4 الش التغي   )coefficient de variation  )1معامل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دول  ري ):20(ا الش التغي  معامل

سمعامل لل السنوي   :اقطالتغي

سكرة بمحطة ل امل السنوي ساقط ال خالل ساقط لل ة السنو ات التغ ات ملم أك لتحديد

الدراسة ة باملائةستعمل 2010-1969لف املتوسط عن   )*(%EIنحراف

 

 

                                                             
)1( Cv=Q/P 

CV =coefficient de variation / Q = écart –type en mm /p =moyenne pluviométrique en m  

MEBARKI Azzedine (1984). Ressource en eau  et Aménagement en Algérie –bassin du Kabir 

Rhumel,office des publications universitaire; Algérie ,p 74 

 

   Ei %=Pi-Pn/Pn(100)    / Ei =écart  à la normale املتوسط عن نحراف /Pn =module  pluviométrique 

moyenساقط ال السنوات Pi = total de l'année considérée / متوسط  مجموع

     MEBARKI Azzedine op.ci   p  74.  

  

ر تم  الش ر  س سم  نوفم  أكتو   فيفري   جانفي  د

ساقط   9.46  18.34  10.75  18.21 16.26  20.90  ال

املعياري   12.35 23.75 9.6 20.62 26.30 49.10  نحراف

cv 2.34 1.61  1.10 0.89 1.31 1.30  

ر ل  مارس  ش لية  جوان  ماي  أفر   أوت  جو

ساقط   8.32  5.62  8.20  12.26  14.58  13  ال

املعياري   11.85  10.5  11.03 15.71 18.84 16.84  نحراف

cv 1.29 1.27 1.28 1.34 1.86 1.42 
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دول الغرزة) :21(ا فم ملحطة السنوي املتوسط عن سكرة نحراف   .و

سكرة الغرزة محطة فم  محطة

Ei  ساقط ساقط  Ei  السنة  ال   السنة  ال

1,07 160.00 1969 -13.42 89.50 1969 

-51.63 59.9 1970 -24.24 78.32 1970 

0 .86 129.00 1971 -4.73 98.12 1971 

41.80 173.4 1972 16.50 120.00 1972 

-49.18 62.00 1973 6.76 110.00 1973 

-18.85 99.00 1974 -32.73 69.28 1974 

10.65 135.10 1975 -7.56 95.21 1975 

49.18 182.00 1976 -20.38 82.23 1976 

-57.37 52.32 1977 -24.72 78.10 1977 

-33.60 81.30 1978 -4.85 98.00 1978 

32.78 162.100 1979 -20.35 81.50 1979 

-9.83 110.20 1980 -2.91 100.89 1980 

-83.36 20.30 1981 -20.38 82.50 1981 

12.86 137.70 1982 44.66 149.80 1982 

-80.08 24.30 1983 -64.07 37.64 1983 

-12.29 107.90 1984 33.98 138.00 1984 

-9.83 110.70 1985 15.53 119.00 1985 

-5.65 115.10 1986 -11.65 91.00 1986 

-35.24 79.00 1987 -42.71 59.52 1987 

-40.32 72.80 1988 12.62 116.10 1988 

-0.24 121.70 1989 64.60 151.70 1989 

17.21 143.00 1990 -4.73 98.00 1990 

-2.45 119.70 1991 25.24 129.94 1991 
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25.40 153.60 1992 12.62 116.50 1992 

-47.86 63.60 1993 -40.77 61.21 1993 

-13.11 106.30 1994 -33.0 69.80 1994 

63.11 199.00 1995 66.01 171.00 1995 

12.29 137.40 1996 -23.76 87.50 1996 

29.50 158.80 1997 16.50 120.60 1997 

5.57 128.80 1998 -77.66 53.93 1998 

-28.68 78.90 1999 6.79 110.10 1999 

-53.27 57.10 2000 -61.16 40.70 2000 

7.73 131.00 2001 -44.66 57.90 2001 

106.55 252.20 2002 44.33 153.10 2002 

1.63 124.50 2003 105.28 212.10 2003 

19.67 146.43 2004 16.50 120.39 2004 

22.13 149.60 2005 -10.67 92.60 2005 

-50 61.40 2006 -100 81.10 2006 

154.09 310.30 2007 -101.8 35.50 2007 

0.58 193.10 2008 113.59 220.80 2008 

58,19 193 2009 72.81 178.00 2009 

 املتوسط 103,83  املتوسط 122,61 

الباحث:املصدر ة  .معا

  

ا     معرفة مع ا متوسط عن القيم ت ش درجة ملعرفة تطبيقھ املمطرةوتم للسنوات الزم ع لتتا

زرقو  باللون املمطرة السنوات و صفر باللون ممطرة الغ السنوات إعطاء تم حيث ، املطر   .قليلة

ح خالل السنويمن املتوسط حول للقيم ت ش ال درجة ومعرفة املتوسط عن نحراف ساب

السنوات لنا تت ساقط ال متوسط من أك السنوي ساقط ال مجموع ان لما أنھ ساقط،حيث لل

لنا تت املتوسط من أقل السنوي ساقط ال قيم انت لما و موجبة نحراف بقيم الرطبة

املطرة السنوات غیر المطرة  السنوات
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بقيم  افة ا بـالسنوات ساقط ال قيمة أع لنا سالبة،فمثال املتوسط عن ملم212,10نحراف

املتوسط2004/2003) (السنة/ عن نحراف ان افة105,82نا ا السنة لنا ن  ح

بـ1984-1983 املتوسط عن ساقط 76.18نحراف ال قيمة انت افة ا السنة ذه ون ذا و

بـ جدا   . السنة/ملم 34ضعيفة

سنة منذ عرف أصبحت املحطات ل أن أيضا مالحظتھ يمكن املطر1969ما قليلة للسنوات ع تتا

سنوات ي ثما إ ثالث من   . وتمتد

الدرا منطقة ضمن الواقعتان الغزرة فم و سكرة محطة املطرتوافق قليلة السنوات حيث من سة

الغرزةو  فم محطة لنا ،حيث املطر ة مط24وف سكرةسنة محطة و ممطرة غ سنة22رة

مجموع من ممطرة البيومنا41غ النطاق نفس ما لوجد يرجع ذا   .سنة،و

اليومي- 5 ساقط   journalière    Precipitation ال

الوابلية   :مطار

ر سل حسب الوابلية مطار ف   :عر

تبلغ ال ساقط صفيحة ل الوابلية خالل30تتجاوزأو  مطار مية24ملم أ وتكمن ساعة

املائية سمطة غذية ا م مسا الوابلية  .مطار

ر
ش
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س
ر  

أكتو
  

نوفم
  

سم
د

جانفي  
فيفري   
س  
ل  مار

أفر
ي  

ما
جوان  

جولية  
  

ت
أو

  

املج
  

 9  0  0  1  1  0 0  1 2  0 3 1 0  يام

امل) :22(جدول  الوابلية مطار أيام رعدد سل ة ف حسب سكرة بمحطة   .لة

Source : P SELTZER 1946   p 153 

من املمتدة ة الف خالل يل تم لةأيام 9: 1938إ1913لقد ،م الوابلية لألمطار

بـ نوفم ر ش من ل ن3بالتحديد يوم بـ رفيفري ش ا ،يل   .أيام

القصوى  اليومية لألمطار سبة الشدةبال ذات مطار أن إذ املائية سمطة عبئة إعادة مية أ

ن ب ما اوح ت الدراسة24ملم/  20و10ال بمنطقة املائية سمطة عبئة إعادة م سا    .ساعة
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النظام عن فكرة عطينا حيث مية ةأ كب ، تك القصوى اليومية لألمطار ددية ال الدراسة إن

امل املوافقةأدق املحتملة القصوى اليومية كمية ساقطات ال عن معلومات عطينا كما باملنطقة  )1(طري

  

 القصوى مطار    max journalier    Precipitations    Les:  2010-1973اليومية

خالل            لة م قيمة ،اك القصوى اليومية مطار فائد24تمثل تكمن ،و عبئةاساعة

وفيةسمطة الوابليةو ا مطار متوسط بلغ الدراسة منطقة السطح، من بة القر خاصة

من املمتدة ة الف   .ساعة24/ملم24.40بـ2010 -1973القصوى

ة الف مناملعتمدةخالل واملمتدة مدار2010-1973القياس ع التالية37و النقاط لنا   سنة

قيمة- سنةأق ا يل بـ1988تم قدرت ال و   .ساعة24/ملم50.2و

سنة - ا يل تم قيمة ى بـ1983أد قدرت ال و   .ساعة24/ملم10و

ساقط22لنا - ال قيم ا ف دت ش املتوسطمطار سنة، من بأك 24/ملم24.40(الوابلية

ساق15،و)ساعة ال قيم ا ف دت ش املتوسطمطار طسنة، من أقل   الوابلية

                                                             
،ص )1( سابق ،مرجع الدين صالح  85معلم
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الباحث:املصدر ة الغرزةاعتمادامعا فم محطة معطيات   ع

ل القصوى):08(الش اليومية  2010-1973مطار
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طةا السنوي: )08(ر ساقط ال متوسط طة ملغيغ خر شط  لـ

SOURCE   : CADASTRE HYDRAULIQUE DE CHOTT  MELHRIR /ABHS  
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ة-1-1-5-2            رار ا :املعطيات  

من ا يف تص يمكن ،ال رارة ا بدراسة إال يكتمل ال الدراسة ملنطقة املطري النظام دراسة إن

العو  م املحركأ عت رارة ،فا مطار عد ان ر ا ع املؤثرة املناخية رامل الظوا ل الرئ

و  ةاملناخية السنو و ة ر الش ا معدال ،فقيم ة الرطو ،النتح التبخر عمليات تفعيل أسا معيار

سي رئ كحتمية السقي أخد ثم ومن السنوي ان ر ا ز تحديد مباشرة . الزراعةةتتدخل

يئةو  ال و التنمية ع مشار البالغ ا تأث إ ونظرا ا، ذا املناخ عناصر ل الكب ا تأث إ النظر

لة طو زمنية ات لف مطار غرار ع رارة با اصة ا املناخية املعطيات ل أخد ،إرتأينا املائية

ة)1913-1938( ف إجرا) 2010-1969(و غية ذا رارةءو ا لعنصر تحليلية ة   .مقار

رارة-أ ا لدرجات ة ر الش ات   :التغ

  

  

 

 

 

 

 

 

دول ر) :23(ا سل ة لف رارة ا لدرجة ري الش   1938-1913املتوسط

الباحث:املصدر ة ةاعتمادامعا رار ا املعطيات رلـع سل

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

M

m

M+m/2

ر تم  ش ر  س سم  نوفم  أكتو   فيفري   جانفي  د

M  34.6  27.7  21  16.7  16.1  18.3  

m  23  17.2  11.5  7.2  6.4  8.6  

M+m/2  28.8  22.45  16.95  11.95  11.25  13.5  

ر ل  مارس  ش لية  جوان  ماي  أفر   أوت  جو

M  21.7  26.1  30.8  36.2  40.1  39.1  

m  10.9  14.3  18.6  23.7  26.6  26.2  

M+m/2  16.30  20.20  24.70  29.95  33.25  32.65  

ل ر)09(الش سل ة لف رارة ا لدرجة ري الش ع  التوز
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ر              سل ة لف رارة ا لدرجة ة ر الش ات التغ دراسة خالل املنطقة1938- 1913من أن نجد

حرار  كم رارةي ستقبل ا لدرجة السنوي املتوسط خالل من يتج الذي و بـ ائل، يقدر الذي و

جوان 21.83° ر ش مرتفع فنجده رارة ا لدرجة ري الش املتوسط أما ، لية-م أوت  -جو

بـ°31.98بـ ،فيفري ،جانفي سم د ر ش رارة ا لدرجة ري الش املتوسط ينخفض ن ح م،

متباينة12.23° فصول ن ب نم و تفاوت ل يجعلنا ما ذا ل،و أفر و مارس ر ش تفع ،ل   .م

  
  

محطة:املصدر                        معطيات خالل من الباحث ة   .2011سكرة معا

نانطالقا فصل تحديد يمكن ل الش   :من

ار    ا رارة: الفصل ا درجة متوسط بلغ حيث ر أكتو إ ل أفر من يمتد ذه°  30.79و خالل م

القصوى  رارة ا لدرجة متوسط أع أوت و لية جو ر ش ل فقد ة و34.4بـالف لية جو ر  .37لش

را° ا درجة متوسط بلغ أوت،وقد ر لش ليةم جو ر الش لنفس الدنيا فإن° 32.7رة ن ح الفصلم

حراريالبارد بمعدل مارس إ نوفم من لدرجة14.48امتد معدل أخفض جانفي ر ش لنا أين

بـ رارة التا°  12.5ا دول ا ھ يو كما   :م

اف  الفصل   ا

ر ر  ش ،أكتو تم س لية،أوت، جوان،جو ،   ماي

  28,14  املعدل

  البارد  الفصل

ر ل  ش ،أفر سمر،جانفي،فيفري،مارس ،د   نوفم

  15,6  املعدل

الدراسة) :  24(دولا بمنطقة البارد الفصل و اف ا الفصل ر   .أش

الباحث:املصدر ة   .معا

28.6
23.4

14.5 13 12.5 13.9
18.4

21.7 25

31.8
35

30

22.4
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40

سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت المعدل

M

m

M+m/2

ل ة)10(الش ف خالل سكرة بمحطة رارة ا لدرجة ري الش ع  .)2010-1969(التوز
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source   : Mebarki A (2004) .Hydrologie des bassins de l’est algérien : ressources en eau,  aménagement et 

environnement. Thèse doctorat d’état  (Géographie et Aménagement du Territoire, option : Hydrologie UMConstantine. 

أخرى-3 -1-1-5 مناخية ر   :ظوا

ة. أ    Humidité relativeالرطو

املاء كمية ا أ ع ية س ال ة الرطو صلب(عرف أو ،سائل الغازي³م1بالغرام) غاز الغالف من

ا احتوا ستطيع كمية بأق الدورة)1(مقارنة ساسية العناصر أحد ة و ا ة الرطو عت ،و

عنا ع و التبخر سب تتحكم ف ذلك ع باإلضافة ساقطات ال ل مصدر و يدروغرافية ال

ة املئو سبة  بال

ة): 25(جدول للف سكة بمحطة ية س ال ة   2005-2004-1970-1969الرطو

  2012سكرةANRH:املصدر
                                                             

عالوة )1( دى)  : 2003(عنصر ال ،دار املناخ علم ألفاظ ص،منجد ، أمليلة ن  56ع
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ج ر ش أن نحدد أن يكمن حصائية املعطيات خالل بـمن ة رطو قل ر الش و لية و %26و و

أين ة للرطو ري ش متوسط أق سم د ر ش ل ن ح حرارة ك ر الش مع يتوافق

بـ%57.42لنا التوا ع جانفي ر ش يليھ مع%56.86و طرديا تناسبا ناسبان ي ران الش ذان ،

ساق ال معدل ارتفاع و رارة ا درجة انخفاض   طمعدل

لھ :التبخر-ب التبخر امللوحة،و ناحية من بة ال ع املؤثرة سية الرئ املؤشرات من واحد التبخر عت

تتوقفبارتفاععالقة و رارة ا درجة ارتفاع مع طرديا تناسبا ناسب ي و ف بذلك و رارة ا درجة

تحر  مدى ع وكذلك جفافھ درجة ع و واء ال حرارة درجة ع التبخر ذا)2(كھ،سرعة ع و

بمنطقة السنوي التبخر يتجاوزر التبخر،وعموما معدالت اع أوت و لية جو ر ش ل ساس

التا، ملم2662.05الدراسة دول ا ھ يو   :كما

دول سكرة).26(ا بمحطة لة امل التبخر   .2010-1990قيم

املائية:املصدر للموارد الوطنية الة   2012-سكرة–الو

                                                             
املجيدــــــ )2( عبد يوسف النب).2014(فايد و املناخ ي،مصر،3طات،جغرافية العر الفكر   .91،دار
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ل:املصدر الوطنية الة املائيةالو   2012-قسنطينة–لموارد

  

الشم-ب   Rayonnement solaireشعاع

ع رضية الكرة اتجاه الشمس من الصادرة الطاقة أنھ ع الشم شعاع عرف

السنة أو ر الش أو اليوم بالساعات الشم شعاع مدة عن أيضا ع و الغازي   .الغالف

ر تم  الش ر  س سم  نوفم  أكتو   فيفري   جانفي  د

شمساساعات   228.9  226.51  216.28  225.33  251.97  272  ل

ر ل  مارس  الش لية  جوان  ماي  أفر   أوت  جو

شمسساعات   332.6  362.6  331.5  321  280.4  264    ال

سكرة).27(جدول بمحطة شمس ال لساعات ة ر الش   .املتوسطات

  .2012سكرة ONM  :املصدر

متوسطات       مجموع بلغ حيث شمس ال ساعات لنا تو ال و دول ا معطيات خالل من

إ شمس بمعدل3315.24ال ساعات276.22ساعة عدد ج إختالف نم أن يكمن ساعة،و

الصيف فصل ن ب خاصة و الفصول ن ب شمس ،أوت(ال لية ساعات) جوان،جو عدد بلغ أين

إ شمس منجموع1026.36ال من تھ3315.24ساعة س ما أي املتوسط%30.95ساعة بلغ قد و

شمس ال ساعات لعدد ري ا342.12الش كب و مباشرا ا تأث شمس ال ساعات ارتفاع يؤثر و ساعة

النتح و التبخر قيمة ارتفاع مدى   .ع

طة زائر:)10(خر ا التبخر   .قيم
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اح– ج   :الر

الفارق عن الناتجة فقية واء ال حركة اح العلياالر الضغوط من تقل ت وي، ا الضغط

املنخفضة الضغوط   . )1(إ

ة راو ال املناطق خاصة و مباشرة بصورة يومورفولوجية ا العملية بارزا دورا اح الر تلعب

افة ا شبھ و افة   .ا

عال ا ل اح الر عن الناجمة يومورفولوجية ا املالمح أن القول يمكن ساس ذا طرديةوع قة

إ باإلضافة اح، الر اسرعة خاللاتجا من املنا العامل ذا دراسة وجب ثم من و ا تردد و

ا أنوع و ا ا اتجا و اح الر لسرعة ة الدور  .القياسات

الدراسة-د بمنطقة السائدة اح   :الر

ية الغر الشمالية اح ا:  الر ا ا مم ومن ف ر ا فصل ب ما عادة محملةو ون ت ا

ة   .بالرطو

الشرقية ية نو ا اح ما:  الر ون و وت تم وس ماي ن ب ما اح الر ذه ب و راوي بال عرف

ا سرع متوسط اوح ي شرقية ية حيان/م6.66جنو عض ا سرع تتجاوز و  90الثانية

  .ساعة/لم

وكو ما: الس و عنھ و ي باسميصط ر الش يم،و ما و ا جنو الصيف فصل عادة ب اح

الت تتجاوز ال ا حرار درجة ارتفاع و اح الر با عن ي الش اح ا°50ر جفاف إ باإلضافة م

و  نالشديد ماب نا دراس منطقة ا سرع اوح الساعة16إ8ت  .لم

اح2 - الر لسرعة ة ر الش   :املتوسطات

الثانية م   الوحدة

دول ة):28(ا لف سكرة بمحطة اح الر لسرعة ة ر الش   .2010-1988املتوسطات

Source: ONM Biskra 2011 

                                                             
،ص)1(  نفسھ ،مرجع عالوة   58عنصر
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ة        الف اح للر املتوسطة ة السنو السرعة ن/م.4.5بـ) 2010-1988(قدرت ح ،   ثا

ن ب محصورة و السنة طوال ر ش ن ب ة متقار ف ة ر الش السرعة  ثا/م3.9فإن

بـ/م5.9و اح الر لسرعة قيمة ى أد أوت ر ش لنا ،وقد ن/م3.9ثا ح قيمةثا، أع انت

بـ ل أفر ر التا/م5.9ش ل الش ھ يو كما اح الر اشتداد فصل و و   ثا

  

  
  

ل سكرةالسرع  ):11(الش بمحطة اح املتوسطيةللر ة ر الش   2010- 1988ة

ل ة):12(الش ف ة السنو املتوسطة اح الر ع سكرة1988-2010توز   بمحطة
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الدراسة بمنطقة السائدة اح الر أن لنا يت ر سل ة ف حسب اح للر السنوي ع التوز خالل من

دد ال قوة   :حسب

ية-1 الغر الشمالية اح الشمال: الر ة ج من ب اح الر حيثذه املتوسط البحر من ي، الغر

التالية ددات ال  :لت

و %  40 عة السا الساعة الـ% 33ع الساعة الساعة 36%و 13ع معطيات. 18ع وحسب

التالية ددات بال ل أفر إ ر أكتو من ب زمنيا ا فإ ر   :سل

  
الشرقية -2 ية نو راوي: ا الظ اح بر محليا عرف رطبةر (و باردة رملية فصل)اح ب و

دد ب تم س ح ستمر و ماي بداية و ل أفر أواخر ،من يع الـ19%الر الساعة عند%22و 07عند

زو الـ الـ21%و . 13الساعة الساعة  مساءا18عند

البيومناخية-1-1-5-4 وصلة   : ا

بامل اصة ا املناخية صائص ا ل تحديد و دراسة ععد التوز تحديد و ،ومعرفة حدى ع نطقة

ح و شمس ال ساعات وتحديد اح الر ية س ال ة الرطو قيمة وتحديد رارة ا و ساقط لل الزم

املناخية العوامل مختلف بتفاعل ر تظ ،ال السنة الرطبة و افة ا ات الف تحديد من نتمكن

تحدي ع ا تأث مدى و رارة ،ا مطار ممثلةخاصة بيانية طرق خالل من ذلك و املناخ معالم د

ديمارتون ومؤشر ،مل غوسن   منح

لـ موشر-أ فاف ديمارتون  ا ل  :  INDICE   DE  DEMARTONNEإيانو

املناخ لتحديد أو معادلة صاغ الذي ديمارتون ل إيانو الفر الباحث إ املؤشر ذا سب و

ا عن ه تم و اف سنةا املؤشر ذا ح إق الذي خرى، التالية1935ملناخات كمية:الصيغة متوسط

باململلم بالدرجات/املطرالنيو السنوي رارة ا   )IM=P/T+10()1(10+متوسط

أن   :حيث

                                                             

يم )1( إبرا محمد ي).2005(حسن العمرا التوسع ا ودور قليمية ا مقوما و ا أنواع و املياه جغرافية

امعة، ا شباب ،مصر،ص،مؤسسة ة  18سكندر
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IM  :فاف ا    Indice d'aridité موشر

P :ملم السنوي ساقط ال   Moyenne annuel des pluies en mm              .      متوسط

T  :م ة السنو رارة ا   Moyenne thermique annuelle  en celsiue            متوسط

سق) 10(والرقم عند النبات ا م ستفيد أن يمكن حرارة درجة ى أد يمثل ثابت معامل املطر،و  وط

التا دول ا ديمارتون ح إق   :وقد

فاف ا املناخ  معامل   نوع

من   جاف  5أقل

جاف  5-10   شبھ

يا  10-20 س   رطب

  رطب  20-30

ة  30+ الرطو   شديد

دول ديمارتون ):29(ا لـ فاف ا   .مؤشر

يم:املصدر إبرا محمد   ).2005(حسن

IM=107.33/21.8+10=3.37مؤش قيمة قدرت إذا ديمارتون، معادلة حسب فاف ا وعليھ3.37ر

من قل للفئة ت ت القيمة ذه أن نحدد أن جاف5يمكن مناخ و ف بالتا   .و

 

ل ديمارتون ):13(الش لـ فاف ا مؤشر   منح
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مل-ب لـ املطري   Indice pluviométrique  D'EMBERGERاملعامل

معامل ح منطقة1932سنةأمإق بھ تتواجد الذي البيومنا النطاق تمثيل و الدراسة،حيثو

ن ع أخد مع مطار كمية أساس ع حسابھ رارةالقيمعتبار يتم ا لدرجة الدنيا و القصوى

التاو  ل الش ع   :تكتب

  :حيث

I   :مل لـ املطري   املعامل

   Pالسنوي ساقط  ال

M   :حرارة ك ر للش القصوى رارة ا درجة املطلقةمتوسط   بالدرجة

M:املطلقة رارة ا بدرجة برودة ك ر للش الدنيا رارة ا درجات   .متوسط

ر سل ة ف أم لـ املطري املعامل   1938-1913حساب

P=156m 

M=40.1+273=313.1 

M=6.4+273=279.4 

التالية ام معادلة   :بتطبيق

  
ة ف أم لـ املطري املعامل   2010-1969حساب

P=146.82 

M=37.2+273=310.2 

m=10.1+273=283.1 

التالية ام معادلة   :بتطبيق

  
معادلة رأمبتطبيق سل ة ف أن وجدنا ن ت   i=15.62°k      1938-1913للف
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ة ف              i=18°k 2010-1969و

رواي الدراسة ملنطقة البيومنا النطاق أن القول يمكن التا   . و

  
مطار-ج و رارة ا ن ب غوسن( العالقة   ))*( منح

قوسن و GAUSSENمنح رارة ا فيھ نمثل حيث ساقط، ال و رارة ا ملن ي بيا تمثيل و

رارة ا سلم ضعف ساوي مطار سلم ون ي بحيث املنح نفس ساقط   ال

P=2Tا ات الف و الرطبة ات الف بتحديد سمح   .افةمما

                                                             
غوسن )*( تلك  GAUSSENعرف ا أ ع افة ا ر ر ش ساوييالش أو أقل ساقط ال مجموع فيھ ون

رارة ا درجة ضعف ساقط ال مجموع فيھ ون ي ال ر الش ذلك و الرطب ر الش أما ، رارة ا درجة   ضعف

ل أم):14(الش منح ع الدراسة منطقة   .موقع
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ون -  ي ،أي رارة ا من تحت مطار منح مر إذا ما أن P<2Tحالة نقول الة ا ذه

جافة ة ف   .ناك

ون -  ي مطار،أي من تحت رارة ا منح مر إذا ما أن P >2Tحالة نقول الة ا ذه

رطبة ة ف    .ناك

املنجز  املنحنيات لنا ت بي رلقد سل معطيات حسب ة 1913-1938ة أن 1969-2010وف

طوال تمتد افة ا ة الف فإن ساس ذا ع و رارة ا درجة ضعف من أقل ساقط ال مجموع

الدراسة منطقة   .السنة

املائية-1-5-4- 1         :املوازنة

ع ساقط ال كميات ع لتوز مفصل تحليل انجاز من املائية املوازنة   املفقوداتتمكننا

،النتح التبخر خالل تحديد)1(من من نتمكن ال و مجال ألي املائية املوازنة م ف و معرفة فإن ذلك و

ي املا الفائض ات ف و ي املا ز ال ات   .ف

ة، الغاز الة ا إ الصلبة الة ا أو السائلة الة ا من املياه تحول عملية التبخر ف عر مكن و

تب عت ن نح س رئ ن عنصر من أساسا الناتجة و املفقودة املياه بتلك النتح تبخر(خر و النباتات نتح

السطحية   )املياه

حساب املعتمدة املعادالت م أ مجالETPومن مع ا تالؤم و املناخية املعطيات توفر أساس ع

طورنطوايت معادلة دن Turcتورك Thornthaite  الدراسة كر و ي                    Planey - Cridlle بال

             

                                                             
التبخر)1( شدة املتحكمة العوامل من ي النبا ،الغطاء رارة ا ،درجة ة ،الطو الشم شعاع   عت
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ت لقد ر معطيات حسب املنجزة املنحنيات لنا بي ة 1913-1938 سل  مجموع أن 1969-2010 وف

ساقط ة فإن ساس ذا ع و رةار ا درجة ضعف من أقل ال افة الف  منطقة  السنة طوال تمتد ا

  .الدراسة

تج الدراسة للمنطقة املناخية الدراسة خالل من صائص ست   :التالية ا

ساقط سـاقط مجمـوع يتجـاوز  لـم حيـث ضـعيف  :ال ـ ملـم 20 ، السـنة ـ ملـم 150 ال  قيمـة كأق

سـاقط ن متدبـدب ،و لل ات بـ ـ ـا جفـاف ف ات عق ـ   سـلبية نتـائج ذات  )فجائيـة وابليـة أمطـار( ممطـرة ف

رارة عنصر تحليل و سةار د خالل من ارثيةو  ـ ارتفـاع نـاك أن القـول  يمكن ا ـرارة درجـة ـ كب  ،ممـا ا

م    .النتح و التبخر قيم ارتفاع  سا

ة ة نقسم أن يمكن و : الرطو ا حسب الرطو ا و ارتفاع ن إ انخفاض ت  :ف

ر من وتمتد: و ةالف  ل ش ر غاية إ أفر تم شـ نـا سـ ـون  ، ـة ت  مـع تتوافـق منخفضـة الرطو

رارة درجة ارتفاع   .ا

ـ  ر مـن تمتـد: ةالثانيـ ةالف ر شـ ـ أكتـو ر إ ـون  نـا مـارس شـ ـة ت ة مـع تتوافـقو  مرتفعـة الرطو ـ  ف

رارة درجة  انخفاض   .ا

ب ح،النت التبخر قيم ارتفاع -  ساقط قلة ورارةا درجة ارتفاع س  .ال

صائص ذه ل -  م املناخية ا  - ،معادلة راوي  وسط  املياه ندرة  سا

يئة من تجعل سي و الفعالة ال ي ال   .الزراعية التنمية أساس املائية للموارد العقال

  

  

  

  

  

  



 
 

 88 

ر   سل ة   2010-1969  ف

ر   p  2T p  2T  الش

تم   44.9  15 75  17  س

ر   46.8  15 57.2  20  أكتو

  29  18 33  22  نوفم

سم   26  9.74  27  18  د

  25  16.34  22.5  17  جانفي

  27.9  9.74  26  10  فيفري 

  36  13  32  19  مارس

  43  13.26  40.4  10  لأفر

  51  12  49  15  ماي

  63  6.80  59  8  جوان

لية   70  5  66.5  2  جو

  60  4.47  65.3  3  أوت

دول ر) : 30(ا سل ة لف غوسن ة .1938- 1913منح   .2010-1969وف

الباحث:املصدر    حوصلة

  

  
الباحث:املصدر ة   معا

    

طورنطوايت   Thornthaite  معادلة

ل ر ):15(الش سل ة لف غوسن ل  منح غوسن ):16(الش   2010- 1969منح
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النتائجعتمد      مع صيغتھ خالل من رارة ا درجة أساس ع منطقة ألي التبخر،النتح  حساب

افة ا شبھ و افة ا النطاقات تقديرا أقل تورنطوايت معادلة نتائج عموما ا،و عل ون املحصل وت

املمطرةذات الرطبة، املناطق املناستوائيةدقة مع أك تتالءم ف ة املدار شبھو و الرطبة طق

  رطبة

ي-ب بال دل-معادلة   كر

ي بال معادلة اليوم–عتمد طول ،مدة رارة ا معطيات من ،النتح التبخر حساب ع دل كر

افة ا شبھ و الرطبة الشبھ املناطق تخص أيضا و ار ال ساعات سبة و راري ا   .،املعامل

تورك-ت    :معادلة

ف عر حسب ، التبخر ؛ع TURCتقدير مثل ات املتغ رارةعدد ا لدرجة ري الش املتوسط

،  

ري الش الشماملتوسط شعاع التاوصيلة النحو ع الصيغة ذه عن التعب   )1(يتم

النتح-1 و التبخر قيمة حساب

توركEvapotranspiration potentielle ETPاملمكن قة   بطر

أن   :حيث

ETP  :ال ، بامللمالتبخر ر للش املمكن   Evapotranspiration en mm                                           نتح

T  : باملئوي رارة ا لدرجة ري الش  .Température moyenne mensuelle en celsius      املتوسط

Ig  :رة ر ا بـ مقدر الشم شعاع صيلة ري الش   .اليوم/2سم/املتوسط

Bilan du rayonnement solaire en calories par centimètre carré . 

اف: 50 ا و الرطب واء ال ن ب الفاصل د   ا

  

ساوي- أو أك ية س ال ة الرطو انت باملعامل%50إدا يجة الن يح ت من بد ال الة ا ذه

  التا

                                                             
)1( ANSER Alloua (2012).guide pratique pour l’utilisation des indices et coefficients  climatique ,office 

des publication universitaires ,alger ,p85 
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من أقل ية س ال ة الرطو انت م %50إذا البد الة ا يذه الت باملعامل يجة الن يح ت ن

  :التا

  
h  ية س ال ة الرطو   . تمثل

دول سكرة. (31)ا ملحطة املائية   .2010-2009إ1969/1970املوازنة

الباحث:املصدر ة   .معا

سكرة: (32)جدول بمحطة املمكن النتح و التبخر قيم   .1969-2010حساب

الباحث:  املصدر ة   .معا

ر
ش

ال
  

تم
س

  

ر
تو

أك
  

فم
نو

  

سم
د

  

في
جان

ري   
يف

ف
  

س
مار

  

ل
فر

أ
  

ي
ما

ان  
جو

ية  
ول

ج
  

ت
أو

  

P 20.8
  15.2
  18.1
  9.74
  16.3
  9.47
  

13
  13.2

  12.2

6.80
  

4.1
  7.47

  

t 28.6
  23.4
  14.5
  

13
  12.9

  13.9
  18.4
  21.7
  25.9

31.8
  

35.
  30
  

ig 74594539436  5571859497956  

874
  

hr 33.2
  47.9
  54.4
  47.4
  56.8
  42.9
  34.9
  36.9
  33.2

29.5
  

26
  29.0

  

معامل

يح الت

1.23
  1.72
  

-  

1.03
  

-  

1.10
  1.21
  1.18
  1.28
  1.23
  

1.3
  1.29
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ETPmm 204.39
  

157.7
  

100
  83.1

  85.50
  117.3
  169.4
  214.5
  259.9
  281.99

  283.81
  246.39
  

يح   ت

ETP  

251.40
  

271
  100
  85.5

  90.07
  129.1
  205.0
  253.1
  323.8
  

346
  380
  317
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قيقي- 2 ا النتح و التبخر قيمة   حساب

)1(  

  

  
تم ETRحساب س ر   لش

  
 

التا دول ا نة مب تورك قة طر حسب قيقي ا التبخرالنتح   :ونتائج

  

  

                                                             
(1) ANSER  A  (2012). Ibid, p92 

       



 
 

 92 

دول تورك)33(ا قة طر حسب النتح و التبخر   .نتائج

ال:املصدر   باحثحوصلة

  

  
       

ا خــالل يمــن البيــا ل لنــالشــ ــ يو مجمــوعالــذي أن ،نجــد الدراســة بمنطقــة لة ــ امل املائيــة املوازنــة

الن املمكنالتبخر بـETPتح للتب 2753.19يقدر الس املجموع حيث من ذا ، املمكن،أماخملم رالنتح

لـ كمية أع لية جو ر ش ل ف ري الش ع التوز حيث لت380.31بـ ETPمن ـ قيمة أضعف و ملم

بـ سم د ر الـ85.51 ش مجموع عموما بETP ملم س مرتفع رارةرتفاعجد ا لدرجة   .الدائم

قيقــي ا النــتح التبخــر يخــص فيمــا بـــETRأمـا القــيم مجمــوع قـدر عمومــا162.3فقــد ضــعيفا ــ و ملــم

الدراسة بمنطقة لة امل ساقط ال قيم ضعف ب بـ س   .ملم146.69واملقدرة

النــتح التبخــر متوســط فــإن فــإذا بالتــا ســاقط،و ال متوســط مــن ــ أك قيقــي يإا مــا ــز نــاك ن

الشــبھ% 90.28بــ و افـة ا باملنـاطق الزراعيـة التنميـة أسـاس وفيـة ا بامليـاه السـقي حتميـة يجعـل  ممـا

السقي املرجوة الكميات تل ال مطار ون افة،   .ا

0
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ي الثا دراسة:الفصل

انيات ةم شر ال  

ي" ا س سارعنمو م

ة "اقتصاديةوحيو  
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يد انية: تم الس للدراسة حصائية  :املصادر

التنم  السياسة ا،أساس جوان ل ب انية الس الدراسة ومةتمثل ا ن املسؤول لذا ة و

،بإعتبارو  م صلة ذات قرارات ووضع العمل ترشيد غية ذا و املجال الفاعلة أن.املؤسسات

املجاالتسان ش و القرارات ل منھ بع ت ،حيث ة التنمو للعملية س الرئ املحور   .و

رة بالظا املتحدة مم وكذا الدولية املنظمات و ومات ا طرف من ايد امل تمام جعل ما ذا

املؤتمرات من عدة عاقب تج تمام ذا بليغا تماما إ انية ا)1(1الس غيةالعاملية جاءت ل

يف تص و ياة ا فيھ،أمل املتحكمة العوامل و ي ا الس النمو من انية الس املسألة جوانب مناقشة

ان للس ة العمر و النوعية كيبة ال باإلضافة ، التغذية حسن و ية ال التغطية حسب   .الدول

ي   ا الس   :     التعداد

أجري        ديث ا بمعناه عداد أول عامان سلندا عام1703أ د السو م،والنمسا1750م،و

عام1754عام امل عداد أول تم فقد سا وفر ا إنجل امل1801م،أما عداد محاولة أول م،و

عام ند ال تمت عام1871أسيا مصر امل عداد أول اجري فقد ية العر الدول   .م1882م،أما

الس         التعداد دولياعرف ي املتحدة(ا مم أن) حسب و ع تج و مع لية ال العملية وھ م تقو

و الديمغرافية البيانات شر و زمنجتماعيةوقتصاديةتحليل و قطر فرد ل ب املتعلقة

امة ال العناصر من عدد ع التحليل ذا يحتوي و الرسمية:محدد تحت: الصفة يتم أن يجب حيث

مؤسسةإشراف أي ا تقوم خاصة عملية س ل ن،فالتعداد القوان و عات شر ال ع بناءا ومي ح

ومية ح صبغة ذات ست  .ل

مؤقت:  نية زمن العد يكتمل أن ذا) محدد(يجب ل امال يوما تخصيص العامة ،فالقاعدة

وفاة ن ب تفصل ف ، امة عت التعداد ظة ألن شك ال و أخرالغرض، ص ووالدة  .ص

بدقة:الشمولية- محددة منطقة ، التعداد شمول ملنطقة غرافية ا دود ا تحديد  يجب

     

  

                                                             
نجد )1( انية الس املسألة ملناقشة جاءت ال العاملية املؤتمرات ذه أبرز   :لعل

بوخارست-   .1974 )رومانيا(مؤتمر

عام- املكسيك  .1984مؤتمر

رة- القا  .1994) مصر(مؤتمر

سر تنظيم و ي ا الس ايد ال عوامل زائر ا بمشاركة و املؤتمرات ذه ا عا ال ة ر و ا النقطة   .و



 95 

الفردي- صية:  العد ال حوال ل البيانات تتضمن أن يجب و ، الفرد التعداد العد وحدة

ذه حسب عد فيما ان الس يف تص يمكن ح املجتمع، ش ع فرد ل مثلل صائص ا

قتصادي شاط التعليمية،ال الة ا العمر، حسب يف  .إ... التص

ة- منتظمة: الدور ات ف اجراءه يتم أن ات) سنوات10(أي ف التعدادات أخد أن فضل ومن

ل عموما تجرى منتظمة الزمنية10زمنية املقارنات عملية ل س ح وذلك ةوالدولي سنوات،

تقديراتاستخدو  ا اتام املختلفةتجا   .الديمغرافة

أثناء زائر ا عرفت احتاللولقد حصائيات من عدد عشرالفر عة أر ،بلغت انية لس

و  ي،عداد ا س تقدير عملية ا أغل يتعد ناءلم سنواتباست تمت ال -1954-1911التعدادات

ب1948 صفت و ال حصائيات ماو نوعا دية   )1(ا

م: 1-2-1  تطور و ي ا الس     :1966-2011النمو

بالنقص،            أو ادة بالز التغ ذا ان سواء ان الس م التغ ع ي ا الس النمو لمة تطلق

بحاث ع حوال عض و ة يو ا حصاءات و التعدادات بيانات ع أساًس التقدير عتمد و

أزمنةا عن إما التقدير يجري الدقة،وقد من عالية درجة ع ة يو ا حصاءات تكن لم إذا اصة

املستقبل عن أو حاضر عن أو صائص. ماضية ا أو فقط ان الس م التقديرات ناول ت وقد

ي ا الس النمو ومعدالت ية الس الفئات مثل أيًضا رشاد.الديموغرافية الدليل ذا يت و مسوف

ساليب عض عددحصائيةشرح تقدير ا باإلضافة املستقب ان الس عدد تقدير املتبعة

املتوفرة حصائية البيانات ع بناءً ما، ي عمرا لتجمع ا توفر املطلوب السكنية الوحدات أو املساكن

ة الثانو ا مصادر   . من

ي بما الدليل ذا داف أ م أ ص   :وتت

م -1 املستقبتقدير ان  .الس

املستقبلية -2 السكنية الوحدات عدد  .تقدير

لفة -3 الت اجماليةتقدير توفر املطلوب السكنية  .للوحدات

  

  

                                                             
مسعودان )1( ان.)2009(ش الس جغرافية دراسة باتنة د،والية لنيل مقدمة الكأطروحة دولة ليةتوراه يئة،

قسنطينة ،جامعة العمرانية يئة ال و غرافية ،ا رض   .44،ص1علوم
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ع           التعرف غية اتيجيھ اس مية أ لھ ي ا الس النمو تحديد ذاتجاهإن ان،و للس العام

النم بالنقصان،فدراسة أو ادة بالز إما حيثبتحديده من ان الس تطور تحديد ع ي ا الس              و

من ان الس ع توز املتحكمة العوامل بإبراز ذا ،و إ سنة من التباين مدى العد،الكثافة،و

ان الس عدد تطور أساس عد العوامل ذه ل سياسية؛ و خية ة،تار شر  .طبيعية،

من         الوالية ان س عدد تطور سنةاللستقولقد قدر فقد ما، م تطورا ذا يومنا  1966إ

إ212.894بـ تفع ل سنة329.912سمة بـ1977سمة تقدر سبة ب ذا إحصاء 4.11%،و و ،

إ1987 الوالية ان س عدد بـ 430202تضاعف قدرت نمو سبة إ.2.66%سمة،ب تفع ل ،

إحصاء575858 إحصاء1998سمة أخر أما إ) 2008(، الوالية ان س عدد ارتفع  721356فقد

بـ قدرت نمو سبة ب حسب %. 2.05سمة، ان الس عدد قدر فقد و الدراسة منطقة يخص فيما أما

                                          ).   2011(سمة،423923   بـ سمة385603بـ2008إحصاء

الكث            أن القول نمويمكن و ة معت انية س ادة ز عرف الشر والزاب ي الغر الزاب مراكز من

ا حصر يمكن عوامل عدة فيھ تحكمت ال ،و ع سر   :ديمغرا

سكرة غرار ع ة كب عمرانية مراكز تظم الدراسة عقبةمنطقة طولقة،سيدي الوالية عاصمة

ماو  واعتبار الدائرة امقر الزابعاحتوا بلديات عض للكسان،أما جدب مركز ا تجعل خدمات

من ل ي الغر الزاب بلديات إ ناقة،إضافة ن ع و رعة مز غرار ع الشر

دائمة عمل مناصب توف م سا أصبحت ال الفالحية لغروس،الدوسن،ليوة،فالديناميكية

سارعا م ديمغرافيا نمو د ش املنطقة ،جعلت   .وموسمية
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  2011 2008 1998 1987 1977 1966  البلدية

 642302 205608 177574  128281 76988 53851  سكرة

 24552 11090  6091 3070 2387 1914  لوطاية

 23197 13699 4380 3163 1299 656  شتمة

  141641 55801 39847 24981 12607 8405  طولقة

عقبة   90002 33509 22617 14600 11788 7488  سيدي

 31030 12299 10200 4443 2578 1510  فوغالة

 60883 26365 22491 5291 4139  2597  الدوسن

 26211 16622 1397 4823 2032 1337  لغروس

  23165 7368 5966 3214 3269 3348  أورالل

رعة  23984 7601 6199 4797 3395 1992  مز

 1086967 389962 296762 196663 120482 83098  املجموع

دول  املنطقة): 34(ا ي ا الس   .2011-1966النمو

لإلحصاء :املصدر الوط   .الديوان

الطبيعية-1-2-2 ادة  :الز

الطبيعية ادة بالز وثيقا ارتباطا يرتبط ي ا الس النمو املواليد(**)إن معدل ن ب بالفرق ا ع ع ال و

الوفيات، النمو وانطالقاو فإن املعدل ذا انمن الطبيعية،فإذا ادة بالز أساسا مرتبطا ي ا الس

و ما دولة الطبيعية ادة الز حدود% 1.5معدل تضاعف س البلد ذا ان الس عدد فإن

  . )1(سنة47

  

  

  

                                                             
الطبيعية(**) ادة الز املواليد= معدل الوفيات-معدل ان/معدل الس  .x1000عدد

محمد )1( فت عيانة تطبيقات،). 1993(أبو و أسس ان، الس ،4طجغرافية سة سكندر امعية ا املعرفة  .171ص ،دار
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انية:  3-2-1 الس   :الكثافة

ال           للوسط واستجابتھ سان تفاعل ملدى حا صر مؤشرا انية الكثافةالس الذيتمثل طبي

لنا تحدد انية الس الكثافة فإن بذلك فيھ،و ش املواردع ع م ضغط مدى و ان الس عالقة

غرافية ا للمساحة منطقةقتصادية ألي انية الس عوامل ،والكثافة عدة ا تتأثر       م

ة خية،إدار ا...طبيعية،إقتصادية،تار من عدة أنماط ع نتحصل ساس ذا وع  لكثافةإ

الت ملؤ تبعا منخفضة،وذلك و مرتفعة،متوسطة انية س كثافة انية،فنقول ) طرد(وعوائق)جدب(الس

املساحة ع ان الس عدد بحساب ا ع ع ،وحسابيا الطبي   .الوسط

  

  2011 2008 1998  1987  1977 1966  املساحة  البلدية

 1750.1 .1571 1406.2 1004  666.99 448.37 127.70  سكرة

 29.89 27.30 14.99 7.55 5.87 4.71 406.10  لوطاية

  135.31 124.3 39.74 28.70 11.76 5.95 110.20  شتمة

 49.98 45.10 34.98 13.65 12.82 7.36 1214.3  طولقة

عقبة   134.34 130.3 103.53 65.27 43.68 6.52  4.1052  سيدي

 169.05 153.1 127.02 55.33 51.54 18.80  80.30  فوغالة

 64.59 42.41 36.18 8.51 6.65 4.17  621.60  دوسنال

 72.89 69.95  58.80 20.29 8.55 5.62  237.60  لغروس

 42.59 38.77 31.4 26.08 21.14 17.62 190.00  أورالل

رعة  8.60 7.91 7.28 6.45 3.53 2.07  960.80  مز

 272.08 244.7 205.75 136.65  92.11 57.68   املتوسط

دول  الدراسةتوز ) : 35(ا بمنطقة انية الس الكثافة   .ع

العمرانية:املصدر يئة ال و التخطيط ة الطالب+مدير ة   معا
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ارتفاع           يت منطقة ل ل انية الس الكثافة بتطور اصة ا للمعطيات تحليلنا خالل من

الكثافة متوسط ان ،فقد ألخر عداد من انية الس الكثافة متوسط عدادمحسوس ي ا الس

إ²لم/ن57.68م1966 تفع من1977سنة²لم/ن92.11،ل عليھ املعتمد عداد أخر لتبلغ

لـ املدنية الة ا بلغ2011إحصائيات انية الس الكثافة متوسط سيطة.²لم/ن272فإن مقارنة و

من سنوات ثالثة ظرف انية الس الكثافة الفارق أن ذا²لم/ن28بلغ2011إ2008نجد ،

يجة ن السنوات ذه خالل الطبيعية ادة للز كحتمية جاء انية الس الكثافة متوسط رتفاع

الكثافةإقتصادية-السوسيولتحوالت ع توز أخدنا خرى،أماإذا املدن و سكرة مدينة ا عرف ال

ى  الك ة ضر ا املراكز مرتفعة ا فنجد املناطق حسب انية بـ)*(الس سكرة  و

بـ223498 بـ60699سمة،طولقة عقبة سيدي و ذه 36423سمة ان س عدد بلغ   سمة،حيث

بـ البلديات 320620املناطق ان س مجموع من بـاملتبقيةسمة تھ432445.1املقدرة س ما سمة،أي

بـ %74.14 بت%.30.90و قدرت انية س كثافة الكث²لم/سمة200.87بمجموع ذه انية، الس افة

ذا و الثالثة ة ضر ا املراكز مية أ عكس الطبيعية املرتفعة ا م العوامل من جملة إ راجع

ات( التج و القاعدية ية الب و دمات ا توفر إ باإلضافة ، زرا ،استغالل الطبوغرا ا ساط  ان

يمكن انية الس الكثافة حسب ان الس ع لتوز تحليلنا خالل ةمن ضر ا التجمعات يف تص

انية الس الكثافة   :حسب

ذاتتجمعات ة جدكثافةحضر انية تفوق:عاليةس ال الكثافة ا²لم/ن1000و ،ونجد

ال الكثافة بإرتفاع تتم سكرة،ال و بلدية ي الوال باملعدل مقارنة انية بالدرجةس ب الس عود

ي ا الس م ا إ بـو املقدرة و ة الصغ باملساحة مقارنة ف²لم223492الكب ذلك ع ،زد

عرف حيث بان الز بإقليم مركزالثقل ةجاذبيةتمثل كب انية  .س

عكس           ال عموما و الضعيفة، و العالية ن ب خرى املراكز انية الس الكثافة باين ت ن ح

ون قيقية ا تتمالكثافة البلديات كبلديةبارتفاععض املساحة شساعة مع ان الس عدد

فوغالة بلدية ع ينطبق ضعيفة،والعكس انية س كثافة ل أين املثال يل س ع   .طولقة

  

  

  

                                                             
تجمعات (*) سبعة سكرة بوالية فية،يوجد الر بالتنمية لفة امل املنتدبة الوزارة أقرتھ الذي يف التص حسب

بلديات مقر ة القنطرة: حضر خالد، ،سيدي جالل ،أوالد الواد بة ،زر عقبة سيدي ، طولقة ،   .سكرة
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ان-1-2-4 الس ع   :توز

الطبيعية-أ وساط حسبالبديمن :حسب ان الس ع توز ع تأث س للتضار ون ت أن

نحواملناط ع س ل أنھ املستو تأث ق،إال فع وى املناخ باملنخفضات مرتبط رض عم يبدو العال

و ودية ا تر ة صو و ا زراع ولة لس حواض و ول الس ان الس معظم ستقر والسواحل،إذ

زاد لما م كثاف وتتقلص ان الس عدد ناقص ي باملقابل و ا ف التنقل ولة عترتفاع لس بال فا

إ ان للس و ذطاردة ة فق انانت الس ع توز باين ي نا دراس منطقة حواض،و و الوديان من خالية

ى الك سية التضار الوحدات ول(حسب س و ضاب ، الت) .جبال دول ا ا يو   :كما

بال ا شمال: نطاق بال ا نطاق كز تق ي مساحة شغل بـالوالية،حيث مساحة²لم166.26در من

يظم النطاق ذا ش(بلديات4الوالية، ،مشو زعطوط ن قدر) القنطرة،جمورة،ع ي ا س بتعداد ذا و

سية) %5.18(ن41161بـ التضار ية الب ا عل أثرت الضعيفة سبة ال ذه الوالية، ان س مجموع من

ال جعل ،مما البلديات ذه بالتبعل تتم انية الس  .تجمعات

ضاب ال   :نطاق

بـ       تقدر مساحة غطي ضاب ال بـ²لم10642.20نطاق يقدر ي ا س ،ممثلة152621،بتعداد سمة

ا تر بإفتقار تتم البلديات ذه ، امليعاد رأس و سباس جالل،الشعيبة،ال خالد،أوالد سيدي بلديات

الر شاط سيطرة مع الزرا شاط ال ضعف ة، صو   .ل

ول نطاق الدراسة"الس   ":منطقة

حوا     تظم املساحة،حيث شساعة ول²لم10086.31بمساحة،بلدية21تتم الس نطاق ،

بـ كب ديمغرا وزن امة،ذات ة حضر مراكز تھ 320620تتواجد س ما تھ س من74.14%سمة،ما

من جملة الديمغرا الزخم ذا البلديات،وراء ان س   :العواملمجموع

يتم -  الذي املجال ساططبوغرافية املباالن قيمة من ستغاللزاد عملية من ل س و نطقة

 .ستصالحو

قرى  -  و ة متبع تجمعات ل ش ع را   )1(التمركز

التجاري -  و ي،الصنا دما ،ا داري ا ومركز الوالية عاصمة تضم ا  بصف

  

  

                                                             
،ص)1( سابق ،مرجع ة سم  .99سنو
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نماط-ب تالتجمعا" حسب ش ال و انية الس   "ت

 Communes 

ضري حالتجمع ال
 الرئیسي

التجمع الحضري 
 لمجموعا مبعثرةالمنطقة ال الثانوي

 البلدیة

ACL AS ZE Total 

Biskra 43852 0 242 44094 بسكرة 

Oumache 1251 0 668 1919 أوماس 

Branis 349 490 39 878 البرانس 

Chetma 2199 582 391 3172 شتمة 

Ouled Djellal 9962 415 478 10855 أوالد جالل 

Ras El Miad 817 265 538 1620 راس المیعاد 

Besbes 178 714 657 1549 بسبس 

Sidi Khaled 7486 791 203 8480 سیدي خالد 

Doucen 1770 611 1646 4027 الدوسن 

Ech Chaiba 436 470 422 1328 الشعیبة 

Sidi Okba 5476 379 541 6396 دي عقبةسی 

M'chouneche 1382 570 142 2094 مشونش 

El Haouche 501 143 303 947 الحوش 

Ain Naga 666 249 1252 2167 عین الناقة 

Zeribet El Oued 3280 175 597 4052 زربیة الوادى 

El Feidh 1110 565 791 2466 الفیض 

El Kantara 2631 0 164 2795 القنطرة 

Ain Zaatout 482 521 14 1017 عین زعطوط 

El Outaya 772 710 470 1952 الوطایة 

Djemorah 1307 777 153 2237 جمورة 

Tolga 8880 137 703 9720 طولقة 

Lioua 1245 740 1762 3747 لواء 

Lichana 1819 0 82 1901 لشانة 

Ourlal 1438 0 158 1596 أورالل 

M'lili 743 0 424 1167 ملیلى 

Foughala 2048 0 389 2437 فوغالة 

Bordj Benazzouz 1551 0 682 2233 برج بن عزوز 

Meziraa 361 303 2169 2833 المزیرعة 

Bouchagroun 1882 332 77 2291 بوشقرون 

Mekhadma 483 453 207 1143 مخادمة 

El Ghrous 1596 0 1093 2689 الغروس 

El Hadjab 910 534 530 1974 الحاجب 

Khenghet Sidi Naji 604 0 101 705 خنقة سیدي ناجى 

Total 109467 10926 18088 138481 المجموع  

 
  حظیرة السكن لألسر العادیة والجماعیة حسب بلدیة اإلقامة والتشتتلجمالي اإل التوزیع):36(الجدول 

 ONSالدیوان الوطني لإلحصاء : المصدر 
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املجا ع التوز املتحكمة العوامل ،تحليل الطبيعية وساط حسب ان الس ع توز إ إضافة

ي ا الس التمركز من أنماط ثالثة ناك أن ر ،يظ ان   :للس

املتجمع   :النمط

ة كب بأعداد و دائمة انية س تجمعات يظم نمط أنھ ع املتجمع النمط ف عر يمكن

محدودة، و ة صغ غمساحات وأحيانا منتظمة صورا النمط ذا السكنية التجمعات وتتخذ

ا امنتظمة،لك بتقار اوارتفاعتتم ا س أك،م تمثل ال سكرة والية مركز ذلك ر يظ كما

بـ الوالية ي ا س سبة) 2011(ن222393تجمع ب دوائر%36.33أي عض الوالية،و ان س جملة من

بـ طولقة غرار بـ) %90.67(سمة55039الواليةع عقبة   ).%87.87( ن32007،سيدي

مقر لناتجمعات الوالية مستوى ع مجموع612087البلدية من  )%77.12( ن793640سمة

منطقة مستوى بان( الدراسةأماع للز لية الس مجموع368638 )املنطقة من ،ما440424ن ن

تھ  .%83.70س

املتباعد   :النمط

م،متباعدة،ق ا متوسطة قرى بوجود املتباعد النمط ان ليلةيتم س تتجاوز ال إذ العدد

ا م   .)1(ن800إ500الواحدة

وره ظ م سا وقد السابق بالنوع مقارنة ور الظ حديث النمط بابذا مصادرنماست وفرة

امللكيات،دخول ع وتوز جديدة زراعية أرا الستصالح املياه،التوجھ ع صول ا ولة وس الري

الزراعية الواسعةامليكنة الزراعة إ. وسيادة املجمعة القرى وتحول ف الر من وح ال إ باإلضافة

قدرة ادة وز ة، قطاعيةسانمبع و ية يديو النظم يار وا ئة الب عوامل التحكم ع

ة عدماوأصبح . الدكتاتور ة ر ا عن ع في الر الواليات"سرى املزارع"قانونأتاحالعمران

ة حر ع مع املتحدة ستقرار ن تحولأسرتھموطن ا ومع ا يملك ال را من جزء أي

املتبع النمط إ العمران   .)1( نمط

                                                             
مرجع)1( مسعودان،  56سابق،صش
مدحت )1( امل،جابر محمد مصطفى ضري ).2003(امل ا و في الر العمران نجلو مكتبة،جغرافية

ة،ط   .1املصر

التا ي و لك الرابط وفق الكتاب ع   :أضطلع

 www.geo-house.net/ma-and    phd.../geography-of-urbanization.html 

 

http://www.geo-house.net/ma-and
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الشرقية           املناطق النمط ذا ن يتمثل ع من ل بالتحديد              و

رعة)ن7541(ناقة ترجم)ن598(،مز النمط ذا حركية، بفعل ت ش ال مناطق مناطق ادة الز ھ

في الر  .املجال

الرحل:  

عّرف        العاملية"ُ ية العر م" املوسوعة بأ الرحل و حياة" البدو شون ع شر ال من مجموعة

حال، عينھال ان م ستقرار املاءوعدم عن بحثاً راء، ال التقليدية م حيا شون ع و ،

عتمدونو  و م، حيوانا وشعر جلود من مصنوعة خيام شون ع و م، وأغنام م مال املر

رز  و والتمور لبان منتجات ع الغالب م ان. غذا س مع لبان ومنتجات وم، ال قايضون و

خرى  املصنعة ع والبضا ي وا و ناجر ا ع صول ل املجاورة   ".القرى

الرحل           ان س عدد يقدر الدراسة سبة 9582بمنطقة ب املنطقة%1.20سمة،أي ،وتمثل

تظم ،حيث الشعيبة و سباس ال من ل ، الرحل البدو مركز ة رعو منطقة ا بصف ية الغر ية نو ا

عن د يز ما ن البلديت تھ7959ذه س ما ،أي س %83ن مجموع   .الرحلانمن

ي-5-2-1           ا الس كيب   :ال

تلك ،خاصة املجتمع تطور و لنمو ساسية ة الرك بمثابة عد بلد ألي انية الس كيبة ال إن

ا نقصد ال و ة العمر كيبة ول/الشباب(ال العمري) الشيوخ/الك كيب ال فإن ساس ذا وع

باإلضاف م شاط و م مقدر و ان الس قوة لنا ويكشف النو كيب ال إ   .قتصادية

ان-أ للس العمري كيب   :ال

و ، الف فاملجتمع املجتمع تطور و ان الس نمو ع ألخر،يؤثر مجتمع من السن فئات تباين إن

الفعالية إ ،باإلضافة نتاجية قوة عنھ ينجم الشباب سبة فيھ تفوق الذي  قتصاديةاملجتمع

ألن. ذا الصلةو ذات انية الس التحليالت جمع أجل من أسا أمر ان للس العمري ع التوز معرفة

خرى  نواع تحليل و و.بوصف فئات ع أر إ ان الس يقسم   :و

و من:  الفئة   .سنة15  أقل

الثانية   .سنة 45 إ 15منالفئة

الثالثة   .سنة65 إ 45منالفئة

أك  عة الرا   .سنة 65منالفئة

 

  

 لیشانة

 مزیرعة
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ة العمر  %  املجموع  الفئة

من  40.80% 298962  سنة15  أقل

 45.39% 332594  سنة 45  - 15من

  9.32% 68363  سنة65إ45من

من   4.47%  32827 سنة65أك

 100% 732746  املجموع

دول  الدراسة) : 37(ا بمنطقة ة العمر الفئات حسب ان الس ع   .توز

العمرانيةمدير :املصدر يئة ال و التخطيط الطالب+ ة ة   .معا

   

من أقل الثانية و و الفئة ون ت كذا من15و و العمل 15-54سنة ع القادرة   الفئة

ان-ب للس النو كيب   :ال

ذا ،و سية ا الفئات نوع تحديد املستعملة س املقاي من ان للس النو كيب ال عت

بـملعرف ا حسا يتم و النوع سبة ب س ما و و ان الس ن ب التوازن   :ة

النوع الرجال=سبة ساء/عدد ال   x100عدد

النوع ساء=سبة ال الرجال/عدد   .)x100)1عدد

حيث من قصوى مية أ لھ ان للس النو كيب ال   :و

م_ ادة ز إ يؤدي بلد أي ناث ع ور الذ سبة ادة العاملةز   .القوى

املستقبل_ انية الس ادة بالز بؤ الت و نجاب سنة ناث عدد   .معرفة

الفرد_ أدوار يحدد النوع بإعتبار إناثا و ورا ذ ان للس النوع كيب القتصاديةوجتماعيةال

حياتھ الفرد ا   .يقوم

الدراسة منطقة النوع سبة مالحظة التجمعاتومن حيث من ى الك قطاب تمثل ال

الوالية مستوى ع انية التعدادات الس خالل ع2008من بلغت ورة املذ سبة ال أن ر يظ

ور (181598 و)إناث( 180697التوا عدادي) ذ ناث عدد ع تزايد ور الذ عدد أن 1998أي

التعداد 2008، سبة ال أن أخرى عبارة نو س ا كال التعادل إ تميل  .خ

 

                                                             
السعيد )1( ب زائر،). 1984(مر ا انية الس ات للكتاب،،1936-1966التغ الوطنية ص7ط, املؤسسة ،32  



 105 

ور   البلدية   املجموع  ناث  الذ

 200654 101336  99324  سكرة

 11262 5563 5699  لوطاية

 14943 7322 7621  شتمة

 54846 26851 27995  طولقة

عقبة  33721 16175 17006  سيدي

 12499 6213 6286  فوغالة

 26731 13128 13603  الدوسن

 16622 8038 8584  لغروس

 7368 4197 3717  أورالل

رعة  12678 6268 6409  مز

  362295 180697 181598 املجموع

دول حسب) : 38(ا الدراسة بمنطقة س ا حسب ان الس ع  .2008 إحصائياتتوز

العمرانية: املصدر يئة ال و التخطيط ة   .مدير

كيب-ث   :قتصاديال

ال  أوقتصاديكيبعت الدولة قوة م سا ال املؤشرات م أ من ان للس

القطاعات حسب فعال الفاعلون و شطة ال القوة حول بيانات من يقدمھ ملا ا،وذلك ضعف

التوجھقتصادية و كيب ال عن شاملة ة رؤ لنا تت نا انقتصادي،ومن م.للس سا كما

كيب ال عللسقتصاديدراسة املشار إلقامة الالزمة طط ا وضع كيبقتصاديةان ال ،و

نقتصادي نوع إ ينقسم ان   :للس

ول  العمل: النوع سن م الذين الفاعلون ان الس شمل   .و

ي الثا شاطات:النوع ال حسب ن العامل شمل   .قتصاديةو

املشتغل العمال عدد بلغ سكرة إحصائياتوالية حسب يقارب2008ن  300857ما

تھ س ما عدد%  41.56مشتغل،أي البالغ ان الس مجموع القطاعات723750من حسب يتوزعون ن

  :التالية
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ــاع ــ ن  القطــ املشتغل ة عدد املئو سبة  ال

 %13,75 37169 دارة

 %4,13 12415 الصناعة

 %39,24 118064 الفالحة

دمات  %18,64 56078 ا

العمومية شغال و  %10,75  32348 البناء

أخرى   %13,49 44783 قطاعات

ن املشتغل  %100 300857 مجموع

دول القطاعات): 39(ا حسب ن املشتغل ع   .توز

العمرانية :املصدر يئة ال و التخطيط ة   مدير

  

للتحضر-1-2-6 انية الس اذبية م"ا ديمغرافية وديناميكية راوي ساععمجال منا

  :"ستقطابنطاق

ة         زائر ا راء ال دت ش قرون ةخالل ااستمرار تنظيما وظة جتماعيةم

طولو  ع ة راو ال القصور خالل من انية الس التجمعات ادة ز مت سا انية،حيث امتدادامل

يدرو  ال التنمية أساس تمثل ال ع)2(إجتماعية-ودية لھ،و راء بال التحضر إن ساس ذا

،فإن تار اذبيةونتماءعمق عا ة التجار الديناميكية ن ب وثيقة عالقة لھ ة راو ال للمدن

الـ القرن من ة التجار القوافل طرق لدعم راء الـ08ال القرن   . 18إ

تواجد ابار إن ة ضر ا املراكز عض و الواحات مستغلةو ساس انت استغاللل

سية الرئ الطرق طول ع ة راو ال املدن شأة م سا القوافل و ان الس طرف من جيا تدر

راء لل لة ي امل قطاب تمثل ى ك ة حضر تجمعات عة أر نحدد يجعلنا مما املنخفضة راء بال

و سكرةاملنخفضة بانمدينة الز تقر بإقليم ،تمدينة غ ر وادي ورقلةبإقليم واديمدينة ضمن

و الوادميا سوفمدينة وادي سا. ضمن رئ محورا املدن ذه لعبت يميمون،حيث ب   قورارة،توات

                                                             
)2(  BELGUIDOUM Saïd (2005). Les fondements socio-économiques  de  l'urbanisation contemporaine, 

in cote marc (dir) la ville et le désert-le Bas Sahara algérien : édition KARTHALA et IREMAM p 203 . 
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طمبوكتو مدينة بإتجاه ع)ما(للقوافل التجارة تطور مية أ ل ش انت املدن ذه ل السودان،و و

ا أ يؤكد و خلدون ابن يذكر حيث خ نحوالتار قبل موجودة   .)1(م682انت

خدمات من ديدة ا ا خصائص ب س مستقطب قطب سكرة التوظيفوتمثل التنوع، كذلك و

ة التجار التبادالت مختلف دورا ا لع خالل من دا و ة التجار اشطة ذوباعتبار قطب

الوالي مصاف إ ا ترقي غاية إ ا شأ مند تجاري سنةشاط   .1974ة

دب-1 ا   :عوامل

غرا-أ ا   :املوقع

سكرة              مدينة بھ تنفرد الذي املمتاز غرا ا املوقع اإن القدم،فباعتبار مند ا حضار قطبا

يو ا الناحية منطقة-من تمثل ا فإ اتيجية نانتقاليةإس ق طر ا يمر كما نوب ا نحو تنحدر

ما ن س ول الطررئ رقم: ق الوط ق الطر و نوب03و با الشر الشمال ط ير   .الذي

ي الثا ق رقم:الطر الوط ق التالية46الطر طة ر ا ا تو كما الغرب إ الشرق من يمر   :الذي

                                                             
(1)   COTE  Marc (2005). la ville et le désert-le bas Sahara algérien-l'urbanisation aujourd'hui au  bas 

–sahara EditionsKARTHALE, Paris et IREMAM, Aix-en-Provence, ,p13 
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    Source :COTE M(2005)., L’Algérie: espace et société, Média-Plus, Constantine, Algérie, 2005, P.230 

  

  

 

ة و ج عمرانية  مراكز

 تدفقات
  مطار

صناعية  منطقة
محلية عمرانية  مراكز

عمر  وسطىمراكز انية  

مائية  مجاري
 عرق 

ضاب  ال

 مرتفعات

طة ر راء): 13(ا ال ضمن سكرة ملدينة غرا ا املوقع  
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ذا    ،و سكرة ملدينة غرا ا املوقع مية أ أعطى اوقد ومنطقةباعتبار واسعة احةواحة اس

ب التبادالت ذه ، ة التجار للتبادالت بالغة مية أ طبي و كممر الشر بالشمال ى الك املدن املراكزن

الواسع نوب با شرة املن   .)1(العمرانية

سنةكما الفندق و ديدية ا السكة خط إنجاز عملية مت من1895سا ا من العديد تواجد

التواجد ذا ، زائر ا من مختلفة مستقاللأستمر مناطق بتجار رون ش الذي املزابيون م ،م

الق مند ا مي أ انت سكرة مدينة فإن ة،وعليھ تجار محالت شاء إ ع م تمام ا ممرصب ا و دم

نوب ا و الشمال ن ب ة التجار للمبدالت  )2( طبي

تحوالت-ب يجة ن ة تجار   : اجتماعيةواقتصاديةديناميكية

مدينة        تحولت متنوعا،وقد صناعيا سيجا عرفت الدراسة منطقة فإن الصناعية الناحية من

جدب منطقة أصبحت و القطاعات ل مفتوحة ورشة إ نسكرة القادم ن الفاعل ن ثمر للمس

ية أور دول من ح و الوطن واليات مختلف ة من أسيو و قية   .وإفر

من أك ناك أن شارة من20وتجدر عمال رجال تصرف تحت موضوعة صناعية منطقة

ا م الوطن واليات من و و15سكرة شطة الدراسة5منطقة قيد    )3(ع

ثمارا -ج ةتاس كب ة   :تنمو

جسدتھ           سيج ال ذا ، متنوعا صناعيا سيجا عرفت نا دراس منطقة فإن الصناعية الناحية من

من و60أك اص ا القطاع عة تا يضم6مؤسسة الذي القطاع ذا ، العام القطاع مؤسسات

ا م أ تاجا املنتجات من سيج،الص:مجموعة ال ،الدقيق الغذائية التقليديةالصناعات ناعات

الز  بالقطاع مقارنة ن املشتغل عدد قلة رغم البناء، مواد صناعة إ باإلضافة شب،الورق وا را

و أنھ ي،إال دما ماا نا أحص ،حيث ة كب صناعية حركية لت الدراسة منطقة ة خ ونة

عن د زرا60يز إنتاج ذات ي-مؤسسة   .غدا

 

  

                                                             
ي)1( الغا عبد حا).1998(غانم املجا سكرةالتنظيم والية مستقبال و علومضرا د ،مع دولة دكتوراء ،رسالة

ص قسنطينة ،جامعة العمرانية يئة ال و غرافيا ا   124رض
فؤاد)2( غضبان ة.(2015)بن زائر ا ة راو ال للمدن ة التجار ية الب ع جتماعية التحوالت ،دراسةأثر

سانية العلوم ،مجلة سكرة صمدينة ورقلة، اح مر قاصدي ،جامعة جتماعية   61و
بان )3( بالز الصناعة و ة التجار الغرفة مدير خليل الصادق السيد مع أجري ر–حوار  2015أكتو
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ال و التحضر الفالإرتفاع يمن(تجديد م زرا   ):قطاع

القطاع ذا يكن السابقة،لم الدراسات و املختصة املصا من حصائية املعطيات حسب

قبل ما إ القطاع2000بارزا،فبالرجوع ن الفاعل عدد حيث من ة خ املرتبة يصنف ان

بـ يمثل1000الفال ،بما ن،كم% 3مشتغل املشتغل عدد التامن دول ا ا يو   :ا

ن  القطاعات  %  الفاعل

دمات  40 14000  ا

 27 9000  التجارة

العمومية  15 5500  شغال

 15 5500  الصناعة

 3 1000  الفالحة

 100  35000  املجموع

قتصادية):40(دولا القطاعات ن املشتغل عدد ع   .2000سنة–توز

Source : BEGUIDOUM Saïd (2005) , p206  

  

ة        املنت الفال التجديد و صالحية امج لل يجة كن و و للشباب ة الدولة،املوج طرف الراميةمن

الفال الدعم برنامج امج ال ذه أبرز ولعل البطالة ع القضاء غية و رض، خدمة يع إ

لية جو الدولة2000الصادر د قامت ما م أ من عت من،حيث ستصالح إطار ة زائر ا

و  ة نامجج ال ذا يح ي ،كما البطال للشباب موجھ ونھ ثانية ة ج عدمن لألرض التملك حق

و  عستصالح مشار ا عل ن.إقامة املشتغل عدد يب ر تحول ناك جعلت املعطيات ذه ل

ا املساحات توسيع ترجم التحول ذا ، الزرا يكيةالقطاع البالس النخيل،البيوت بزراعة اصة

الوط املستوى ع يكية البالست البيوت عدد الصدارة تحتل املنطقة أصبحت   .حيث

البعد ذات سواق شاط خالل من ة التجار ركية ا ع عكست إ الزراعية الديناميكية ذه

سكرة(الوط ب رعة مز و الغروس   ).سوق

اسات-2   : ع

لتحوالتاستقطابمنطقة. أ يجة   :باملنطقةاقتصاديةن

لتحوالت يجة بالدرجةاقتصاديةن تجلت ى ثمار وك الس الفالحية انة وامل الزرا

أجل من ذا و ان للس مستقطبا قطبا ا جعل خرى ة راو ال املدن غرار ع سكرة، ا تتم

ثمار  العملس ن،أو وباعتبار و.كفالح توسع عرف نا دراس ثمار منطقة ااس جعل كب زرا
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املجال ن الفاعل لتوافد ى.عرضة الك ة ضر ا املراكز فإن رة ال صا وحسب ساس ذا وع

غرار ع ع املجاورة، الواليات من العاملة لليد استقطاب عرفت عقبة ،سيدي ،طولقة سكرة

الفالغرار  ا ع بطا تتم ال و للبالد الشمالية الواليات من وح باتنة و املسيلة لفة، ا والية

املحمية الزراعة مجال دمة ل وقسنطينة وزو ي ت و رة الفادح،املدية،البو للنقص يجة ن

تأ مع مستقرة وظيفة عن بحثا أخرى قطاعات إ روب ال و املحلية العاملة ملسناهاليد ما ذا و ن م

امليدانية   .تحقيقاتنا

باملنطقة إقتصادية لتحوالت كحتمية سارعة م ة تجار ديناميكية ـــ ــ   :ب

التجارة    ة مدير إحصائيات عن)2012(حسب د يز ما أحصت سكرة مدينة فإن محل6000،

ا و1700تجاري،م الغذائية للتجارة مخصص تجاري تجاري4300 محل الغذائيةمحل غ   .للتجارة

حوا إحصاء تم فقد املنطقة ن الفاعل التجار عدد حيث من مدينة15733أما تظم ن ح ، تاجر

لوحده تھ1068سكرة س التا 67.71%تاجر،ما دول ا مو و   :كما

شاط البلديــــة   املجموع  ال

 
تجارة

 التجزئة

تجارة

ملة  ا

انتاج

 صنا

تصدير

ادو   است

انتاج

 خدمات حر

  

 10680 3878 1 122 1488 459 4732 سكــرة

اجـب  238 92 0 3 53 7 83 ا

 321 150 0 0 44 12 115 لوطايــة

 1086 404 0 6 220 28 428 عسيدي

 43 194 0 3 111 16 129 شتمــة

رعـة  153 47 0 1 29 1 75 مز

 1758 569 0 29 200 31 929 طولقــة

 314 142 0 7 31 7 127 الةفوغــ

 295 99 0 2 48 5 141 الغـروس

 475 112 0 1 91 9 262 الدوسـن

 1577 568.7 0.1 17.4 231.5 57.5 702.1 املجموع

دول شاط):41(ا ال قطاع حسب ن شط ال التجار عدد ع   .توز

انية:املصدر امل عة ومتا مجة ال   2011مديرة

  

 
التجاري « ع الطا ذات الوظائف إ تتجھ الدراسة العمالةبمنطقة أن تج ست نا -من

ال بداية و الفال القطاع سيطرة رغم ي دما الصناا بالقطاع »وض  
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ان-1-2-7 الس غايةتقديرات للشرب2030إ ة الصا املياه من حتياجات   :و

غاية-7-1 إ ان الس ت   :2030تقديرا

ن الرا الوقت ة العمر الفئات حسب ان للس العام ع التوز من بطة املست قائق ا م أ إن

عن د يز ما أن تھ631556نجد س ما املنطقةمن% 85.80 ن،أي ان مس م الشباب  40.80سن

ادة%   ز تظر ن الزواج سن إ ا وصول وعند الفئة ذه العمر من عشرة امسة ا سنة من أقل

ان الس الوفيات،وتقديرات سبة استمرار انية إم مع ذا الوالية،و ان س عدد محسوسة

التالية املعادلة وفق ي ا الس النمو بمعدل ونة مر تبقى   :املستقبلية

  )ر+1(نو+  8002لوس= 2018لوس

لسنة:8012س: حيث ان الس لسنة:2008س/ 2018عدد ان الس   .2008عدد

ن: نو ب السنوات النمو:  ر/ 2008و2018الفارق   معدل

لنا يمكن التالية املعادلة تطبيق خالل شرافمن ال(*)س ،املتوسطلعدد ب القر املدى ان س

الدراو  مية أل ونظرا والبعيد شرافسة قمتس ،فقد ان للس شرافاملستقب  مباس

شراف- الثالثاس ات املستو ع ان الس   :م

ب القر املدى ع ان البعيد2028املتوسط2018الس ع2038و ،أما الزم املستوى ع ذا ،

معدل أخدت فقد النمو معدل   )1(0,63مستوى

ا ع ان الس عدد شراف إس لسنةأـ ب القر   2018ملستوى

  ن628549) =0,63+1(10+385603) ر+1(نو+385603=2018لوس

لسنة املتوسط املستوى ع ان الس عدد شراف إس ـ   2028ب

  ن1024551) =1+0,63+(628549

لسنة-ت البعيد املستوى ع ان الس عدد شراف   ن1670037.96=2040إس

للشر  -7-2 ة الصا املياه من وتتفاقم :بحتياجات ا،بل حد يد س املياه أزمة أن إطالقا شك ال

ون محدودة،و كمية نحو أخرى عد سنة ايد ت املاء ة شر ع صول ل تتجھ ال فواه انت إذا

                                                             
حتماالت(*) تحديد ومحاولة معينة ر ظوا أو رة ظا التغي برصد ع بؤات الت عتمد ي يجا الفعل من نوع

ر لتطو دراساتاملختلفة دور من الغالب تصدر بؤات الت ذه و ه، غ ع حتماالت أحد ترجيح أو املستقبل ا

لدى معروفة نة رص علمية ية من ع ية مب ميالدية سنة ل بداية دوري ل ش و العاملية املستقبل

ن  .املتخصص
العمرانية )1( يئة ال و التخطيط ة مدير معطيات ع   .     ANAT  Biskra  ( 2013)إعتمادا
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املراكز و بان الز الكمية،وعاصمة ذه ع نافس ت مجاالت عدة انت إذا ة صعو أك الوضع

نمو  باملجال ى الك ة ضر فاقا ا ا س عدد سارعا م تزايدا دت ش ال انية الس للتجمعات ذج

الوضع ذا مثل املائية زمة تكشر أن الطبي ومن م احتياجا غطية ع املائية ا موارد قدرة

ا أنيا    .عن

ختالف   ا م عوامل لعدة وذلك أخرى إ منطقة من يختلف املائية اجيات ا تقييم املناخإن

املياه،حسب من املتوفرة الكميات السائدة، الثقافة املنطقة، تقدم درجة انية، الس الة والكثافة  و

ر  لل يدروغرافية ال مقياس فقد اءحواض ع ساكن/150واعتمدنا ما/ل و و 55يقارب 3اليوم،

طرف³م من املعتمد ي املا الفقر خط عن البعد ل عيد املعدل ذا و ا حيثسنو املتحدة مم يئة

مقياس عادل³م1000عتمد ما و و ساكن ل ل ا اليوم/  2740سنو   ساكن/ل

التنميةوحسب ر املتحدة تقر مم برنامج عن الصادر ة شر من.2006ال أقل مؤشر³م1000فإن و

تحت مطلقة³م500الندرة،و ندرة أنھ    .ع

ع باالعتماد املائية اجيات ا حسب تُ الكو س كمية ع ، و ا دراس املراد املنطقة ان س عدد

اليوم التالية.الفردي املعادلة   :وفق

 
 :حيث

    C moy J  م الوسطي اليومي   )Besoin moyen journalier( اليوم/³حتياج

Pf   :ان الس  .عدد

d :الواحد للفرد اليومي   )1()ساكن/يوم( ل/حتياج

 

 

 

 

  

  

  

                                                             
،ص)1( سابق ،مرجع الدين صالح  164معلم
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  2040  2028  2018 2008 1998 1987    البلدية

  سكرة

 869072.95 533161.5 327083 200654 177660  128281    ست

م إ  130360 7994.23 49062.3 30098 26936.1 19242  ت

  لوطاية
 48090.85 29491.59 18093 11090  6091 3070    ست

م إ  7213 4423.78 95. 2713 1663.5 913.65 460  ت

  شتمة
 59414.55 36438.65 22345 13699 4380 3163    ست

م إ  8912 5465.79 33531 2054 657 474.45  ت

  طولقة
  91734.23  56266.67  1. 89302 55809 39847 24847    ست

م إ  35596.40 21836 13395.1 8216 6355.65 4110  ت

سيدي

  عقبة

  143526.69  88041.19  54003 33509 22617 14600    ست

م إ  22677 13206.17 8100.45 4968.15 3946.05 2487.9  ت

  فوغالة
 5377.67 3287.17 2006.67 12299 10200 4443    ست

م إ  806.65 493.07 3009 1844 1530 666.45  ت

  الدوسن
 114269.59 70092.03 42991.2 26365 22491 5291    ست

م إ  17140.43 10513.80 6448.68 3954 3373 723.45  ت

  لغروس
 74860.83 44205.86 27110.1 16622 13977 4823    ست

م إ  11229 6630.87 52. 4066 2493 2096 45. 723  ت

  أورالل
  32093.65  19677.36  12062 7368 5966 3214    ست

م إ  4814.04 2954.55 1809 1105 894.9 482  ت

رعة   مز
 33005.87 20237 12405.9 7601 6199 4797    ست

م إ  4950.88 3035.55 1860.75 1140 929.85 719.55  ت

 1670037.96 1024551.47 628549 385603.2 .306974 203055    ست  املجموع

م إ  250505.69 153682.7 94282.37  57535.65  476322  29365  ت

ان   ست الس ــــدة/تطور م                                         ن:الوحــــ إ ي  ت املا الك س م/ تطور ـــــدة  اليوم/ ³الوحـــ

دول  ة):42(ا للف ة ضر ا باملناطق العمومية املرافق و ان للس املائية حتياجات مجموع

1987-2040  

الباحث:املصدر ة   .معا
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الباحث:املصدر ة   معا

ا ال ان للس املستقبلية التقديرات سقاطاتوحسب ع ا ف دول (حصائيةعتمدنا )43ا

  :نحدديمكن

الدراسة2028سنة  منطقة ان الس عدد بلغ حوا1024551.47س ادة بز 396002.28سمة

سنة عن سنة2018سمة وخالل بـ ان الس من سبة أك ة ضر ا املناطق كذلك2040،وستعرف

الدرا نطاق ان الس عدد بحواسيصل املائية1670037.96سة اجيات ا تقدر ن ح ، سمة

ة املوج املياه من ة ضر ا للمناطق الكجمالية شلالس منطقةنماذجھامل واضر

سنة خالل  29365.8بـ1987الدراسة

سنة/م أما بـ2008اليوم، تقدر إ/ ³م57535.65ف لتصل ، سنة/  ³م250505.69اليوم اليوم

الشرب) 2040 ملياه ول لك املس سكرة بلدية اعت داريعباعتبار املركز و الوالية اصمة

مادياقتصو دا و عكسللوالية، ماا ذا و للشرب، ة الصا املياه من اليومية ا حاجيا ع

بوضوح ااتج حيثحتياجا للمياه / ³م200654إ) 1987(اليوم/ ³م 19242منارتفعاليومية

حدود)2008(اليوم إ سبة/ ³م130360،لتصل ب ذا ارتفاع،%52.03اليوم،و إ الوضع ذا عود

البلديات ببا مقارنة الوالية عاصمة ان س   .عدد

  

 

ل الدراسة) 18(الش بمنطقة ان للس املائية حتياجات )2040-1987(مجموع  
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ٔول   امتة الباب ا

ٔول  ل : الباب ا رشیة  یعیة و ال ئیة و إالماكنیات الط   .منطقةاخلصائص الفزي

ول الفصل تحليل و دراسة خالل إمن التاليةخلصنا النتائج   :حوصلة

محدد، كنطاق ر تظ ال ا أ إال ول، الس نطاق سيطرة رغم املنطقة أن نجد للمنطقة، ي البنا طار

ا أ املجموعةحيث باملنطقة؛ تحيط ال املرتفعات ممثلة طبوغرافية نطاقات إ مقسمة

سيةالت ية ضار السالغر املنطقة،الذيالشرقية،املجال وسط كز ذاتمماي املنطقة جعل

الزراعات ملمارسة واسعة طبوغرافية الت   .مؤ

للشبكة   سبة ابال أ إال بالكثافة، تتم ا فإ للمنطقة يدروغرافية اتمؤقتةال الف شط ت و

مطارالفج ساقط أثناء خاصة   .ائيةالرطبة

بمعرفة لنا سمحت يولوجية ا يدرولوالدراسة ال الاملخزون سمطةمع ن ماب املتبادلة عالقة

ذاو  و بة ال دراسة أن كما املائية، العالقةباعتبار املجاري ملعرفة امة جد ة العضو ا نا و ت

را استغالل بمدى   .املباشرة

للمنطق املناخية وصلة ا خالل التاليةمن املناخية صائص ا بتحديد خلصنا   :ة

ساقط ساقط:ال ال مجموع يتجاوز لم حيث ،150ضعيف السنة قيمة20ملم كأق ملم

ممطرة ات ف ا عق جفاف ات ف ن ب متدبدب و ساقط و (لل فجائيةأمطار سلبية) ابلية نتائج ذات

   ارثةو 

يم رارة ا عنصر تحليل و دراسة خالل ،ممامن رارة ا درجة كب ارتفاع ناك أن القول كن

النتح و التبخر قيم ارتفاع م   .سا

ة ن:الرطو ت ف إ ا انخفاض و ا ارتفاع حسب ة الرطو نقسم أن يمكن   :    و

و    ة مع: الف تتوافق منخفضة ة الرطو ون ت نا ، تم س ر ش غاية إ ل أفر ر ش من وتمتد

رارةارتف ا درجة   .اع

الثانية ة ة:الف ف مع تتوافق و مرتفعة ة الرطو ون ت نا مارس ر ش إ ر أكتو ر ش من تمتد

رارة ا درجة   .انخفاض

ساقط-  ال قلة و رارة ا درجة ارتفاع ب س ،النتح التبخر قيم   .ارتفاع

وسط- املياه ندرة م سا املناخية صائص ا ذه يئةل ال من تجعل ،معادلة راوي

الزراعية التنمية أساس املائية للموارد ي العقال سي ال و  .الفعالة
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ان الس لدراسة ا خصصنا ال و انية الس الدراسة خالل الكثافةمن و ع التوز العدد حيث من

ن ب ة الف ستقالل عد وظا م تطورا ان الس عدد تطور عدد1977و1966حيث تضاعف

ان الس عدد بلـغ إذ بـا تقر النصف بحوا ا كث ان منسمة132273الس  سمة132273،ليتضاعف

ا )2011(سمة 423923إ)1977( كب انيا س تطورا عرفت املنطقة أن القول يمكن ،وعليھ

تطور  رافقھ ك ال ذا امة، انية س أقطاب لة شا لية الس املناطق ساع،وخاصة ا و

بالوالية الفالحية شاطات بحيـثال س املجاورة الواليات من الوافدين ن اجر للم الوالية استقطبت

ا عرف ال الواسعة ستصالح  .عمليات
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ي الثا  : الباب

الـموارد سي و   املائية يئة

السقي  حتمية آليات( و

ة ستمرار ل ومشا سي   )ال
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ا حيو دورا املائية املوارد جتماعية تلعب شطة افة ة،و شر بقاءال و ياة ا

يويو ا املورد ذا ، الصنا و الزرا املجال صوص ا ع و املجاالت مختلف قتصادية

كمي ثبات ون ب الطبيعية املوارد من ه غ عن يتم خاللالذي بإستمرار يتجدد و رضية الكرة اتھ

يدرولوجية ال الدورة بفضل الزمن من محدودة ة   .ف

ساقط ل ،حيث غرا ا ع التوز حيث من الوا بالتباين زائر ا مطار ساقط يتم

الساحلية، ول الس كب ساقطمطري ال ا ف يفوق فوقملم1000 وال املرتفعاتالسنة

طلس جنوب ل ،حيث ساقط ال قر التق نحو ا وا تدرج لتعرف بلية، ا

راوي  لدرجات160ال سبة بال املوقع تداخل عن الناشئة الظروف السنة،فتتحكم العرضملم

و  املاء و سة اليا ع اوتوز ا إتجا و س  التضار

ر    زائر ا مساحة ساع إ ،مع ا إرتفاع للبالدو العامة املناخية الصورة ة،ومن.)1(سم ج من ذا

خاصية ،و ساقط ال ات ف إنتظام عوم ة خ السنوات ل أصبحنا فإننا ثانية ة ج

زائر ا املناخ ع تط الشتاء(أصبحت فصل منقطعة و ة قص ات ف ع ساقط ال تركز

فص منعدمة شبھ إ ذا،متوسطة ، فاف ا ات ف طول ذلك إ يضاف ف ر ا و يع الر

ن ب ما ارح ي نقصا أفرز ساقط% 50إ40العامل ال   )2(كمية

حوا       ل ك الوالية مستوى ع رة امل املياه كمية م 832.92 تبلغ ا³مليون م22م مياه ³مليون

تھ س ما أي ، م 810.92و% 2.64سطحية تھم³مليون س ما أي جوفية    )3(% 97.36ياه

التا املستعملة وفية ا رة امل املياه كمية   :وتتوزع

م -500.45 عادل₃مليون ما أي ، للفالحة ة   .%89.37موج

م -85.80 عادل₃مليون ما أي للشرب، ة  .%10.50موج

م-0.75 عادل₃مليون ما أي ، للصناعة ة   .)4(%0.13موج

إنطالق و تتجإذا لكة، املس القطاعات حسب وفية ا املياه ع بتوز اصة ا املعطيات ذه من ا

من اد ا التنافس ظل ن التمو الية اش يطرح مما لك، مس قطاع كأول الزرا القطاع أن لنا

ثانية ة ج من املائية املائية املوارد ومحدودية ة   . ج

                                                             
ادي )1( ال محمد العالم. )1998.( لعروق و زائر ا للأطلس دى ال ،ص،دار زائر ا أمليلة ن ع شر ال و  .18طباعة

)2(  Ministere des ressources en eau, direction des études et des aménagements hydrauliques ,les 

ressources en eau en Algérie, Mars 2003 ,p7  

DRH Biskra 2011. )3(   

 )4( ANAT Agence National D'aménagement du Territoire(2011) monographie willaya de Biskra  
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ول   :الفصل

املتاحة املائية ال"املوارد موارد

الزراعية التنمية و   "تتما



 

121 

امنة1-1-2-    ال املائية   :املوارد

السطحية- 1-1-1-2 املائية   :املوارد

يدروغرافية-أ ال التنمية"الشبكة عليھ عول ال مؤقت ان جر  :نظام

الدراسة         منطقة ت ت بان(جغرافيا للز لية الس لشط) املنطقة الكب وض ا ضمن

او ،(*)ملغيغ و ا قل و مطار بتدبدب اتتم ،شأ التبخر قيمة ارتفاع مع رارة ا لدرجات دائم رتفاع

راوي  ال املناخ ذات املناطق  . شان

مؤقتة،عموما      ا وديا معظم أن إال بالكثافة الدراسة ملنطقة يدروغرافية ال الشبكة تتم

الوابلية الفجائية مطار سقوط تتم ال الرطبة ة الف شط مطارت ذه ا، غدي رغم و

ن عامل إ راجع التأث ذا و بة لل ة كب إنجرافات إ تؤدي ا أ إال وفية ا للمياه و بة   :لل

ول مياه:العامل ملقاومة بة ال ية ب تضعف حيث جافة ة ف مرور عد سقط مطار ذه ون

ي النبا الغطاء قلة مع   .مطار

ي الثا الك:  العامل م ةا قص زمنية ة ف ضمن لألمطار   .ب

عقبة،طول سكرة،لوطاية،سيدي لـ الطبوغرافية رائط ا مقياسقوحسب ذات فوغالة و ة

و 1/50.000 سة رئ أودية ثالثة تظم الدراسة منطقة الشرق: فإن من بيض ،ودي سكرة وادي

الغرب ة ج من جدي   .ووادي

سكرة-1 من   Oued Biskra : (BV 06-14) ودي سكرة وادي بع ي الدراسة بمنطقة ودية م أ عت

التجمي حوضھ مساحة تقدر و وراس ن)1( ²لم2800جبال س رئ وادين من سكرة وادي ون ت و ،

عبدي ووادي ال وادي جمورة(ما  . )وادي

                                                             
ملغيغ (*) شط وض جمالية املساحة تھ²لمChott Melrhir   700000 تقدر س ما أي املساحة% 3.4، من

راء لل   : يحده )BALLAIS jean louis 2010(جمالية

وشماال ضنة ل يدروغرا ال وض ،ا القسنطي يدروغرا ال وض ا من رارل ز يدروغرا ال وض   .ا

ا الشمالية:جنو راء   ،  Sahara Septentrionalال

د:شرقا ر ا س(شط   )تو

ا للساورة:غر ي ز ا وض ملغيغ،)تندوف(ا شط حوض و8يضم  :بلدية123واليات

سة  12 ت بوالية شلة  17.بلدية خ بوالية سكرة  33.بلدية بوالية باتنة 23   .بلدية بوالية بلديات  4 .بلدية

املسيلة الوادي    5.بوالية بوالية لفة   12.بلديات ا بوالة غواط12.بلدية بوالية  . بلدية

 DUBIEF Jean, Op,Cit,p67)1(    
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عبدي محمل:واد بل الشرقة ية نو ا السفوح من بع وانطال2391ي طةم ر ا من قا

باتنة لـ زرق1/50000الطبوغرافية جبل و محمل جبل مرتفعات ن ب ينحصر يحمل) م2178(فإنھ و

بواديإ إلتقائھ غاية إ ة خ ذه ومن س بران غاية إ جمورة بلدية من جمورة واد وادي سم

التجمي حوض مساحة وتقدر ب،²كم800سكرة ضيقا ك و مجرى وراسلھ أودية تقدر)1(ن ،

بحوا املياه من ة السنو حمولتھ بحوا3كم226,6معدل السنوي ان ر ا ومعدل   )2(³كم6,1،

ال- بـ:واد ارتفاعھ يقدر الذي تقرت جبل من بع منبع2091ي سد عند التجمي حوضھ يقدر م،و

منبعھ²لم 1525الغزالن يأخذ الذي بوقاطو، واد صب بوسو جبل   .م 1789من

بيض-  2  Oued El Abiod: (BV 06-15) .وادي

خدو  أحمر و الغرب زرق جبل ما ن جبليت ن سلسلت ن ب فميجري سد يصب ثم الشرق

و  املاابتداءالغرزة واد يصب و از ب واد اسم يأخد الغرزة فم سد   .)3( من

ونھ ودية من ه غ عن يتم السعموما من الشرقية الشمالية عھ منا يأخد سيالنا ودية فوحأك

ية نو ا و ية نو يةا من2326الشليابلالغر عھ منا يأخد الشرقية ة ا السفوحم،ومن

ية   . )4(نرالبلالغر

تل خاصة الصدوع و نكسارات تتمثل املناطق ذه معقدة، مناطق بيض واد كيجري

غو منطقة بوضوح ر يظ الذي   .الصدع

خ بتار ل امل الفيضان ا م أ ان و فيضانات عدة بيض وادي عرف ،حيث1920جوان1وقد

ھ ميا تدفق قوت الغرزة/م330قدرت فم عند  .)5(ثا

  

  

  

                                                             
)1(    MORIZOT Pierre (1997). Archéologie aérienne de l'Aurès, CTHS, paris ,p19.  

Schéma directeur de développement agricole de la wilaya,, op.cit,pp113-115.   )2(    
لـ )3( الطبوغرافية طة ر عقبة1/200000باتنةاليةو ا لسيدي الطبوغرافية طة ر ا  1/50.000.و
صا)4( وراس). 2011(زرايب جبال قتصادية جتماعية الفعاليات و ديدة ا و القديمة يئة وادي_ ال حالة

عبدي ووادي يئةبيض ال و غرافيا ،ا رض علوم لية ، العمرانية يئة ال علوم دكتوراء درجة لنيل مقدمة ،أطروحة

قسنطينة ،جامعة  .29،ص1العمرانية
)5(  BALLAIS jean louis (2010). Des oueds mythiques aux rivières artificielles 

l'hydrographie  Du Bas-Sahara algérien, revue Géographie physique et environnement 
Volume 4 | 2010 ,p 107-127       
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بـحوا تقدر املياه من ة السنو حمولتھ حوا3كم357,2: مجموع انھ جر ومعدل    .)1(سنوي 3 كم12،

بوادي       منبعھ عند بيض الوادي ع" تيدرث" عرف ما عديدة)ال( ور أسماءا يأخذ ثم ،

ا م أ ة صغ ا لك شعبة م ا،روافده جنو ھ باتجا ا يمر ال املناطق شناوره: حسب شعبة( وادي

ارة باشا) ال ملوجھ( ،وادي خوان)واد بتعدد ،يتم آفراه وادي ا، ر ،أش ي نو ا زء ا خاصة قھ

يقدر وض، ل وسط و ي نو ا ن زئ ا ن ب وطبيعيا مناخيا حاجزا يمثل الذي ن تيغانم خانق

بحوا شرقا زالطو جبل عند إ500ارتفاعھ يصل ا غر كرومھ جبل وعند    .م1000م

جدي-3  Oued Djedi  (BV 06-01 et 06-11) واد

من من يصبعت و باألغواط أفلو منطقة من منبعھ يأخد الدراسة،حيث بمنطقة ودية م أ

حوا طولھ بلغ و كثيفة يدروغرافية شبكة يتم ، ملغيغ غدى)2(لم522شط حيث

ا م ودية من   :بالعديد

فة - طر أوال : واد منطقة من بالقرب جدي واد يصب و دي امل رأس جبل من بع تبلغي ، جالل د

التجمي حوضھ  .²لم344مساحة

بومليح - ون:واد يت خ ذا ، ليوة من بالقرب جدي وادي يصب و ميمونة جبل من منبعھ ياخد

وادين وازن:من التجمي: واد حوضھ يبلغ و لقسوم جبل من بع ي ، ناي اف بواد عرف حيث

  .²لم340

تامدة - جبال: واد من بع بومليحي واد يصب و الدوسن بواد يلتحم ثم ،  .الزاب

                                                             
)1( Schéma directeur de développement agricole de la wilaya, projet 1 : analyse diagnostics de la situation 

actuelle, direction des services agricoles wilaya de Batna, Octobre 1997 ;p112  
DUBIEF Jean . Op, Cit , P219  )2(   
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طة ر سكرة): 12(ا يدروغرافية ال   الشبكة

Source : ANRHCarte du réseau hydrographique (Image JPEG) et (Fichiers MapInfo Workspace)  

الوالية    حدود

ابلديات    مقر

املستغلة   السدود

الغزالن منبع    سد

اغلرزة فم    سد

سية رئ   أودية

ةأودية    ثانو

ملغيغ    شط
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وفية-2-1-1-2    ا املائية :املوارد  

الدراسة     ملنطقة غرا ا املوقع ساقط،إن ال بضعف تتم ؛ راوي ال النطاق ارتفاع،ضمن

ف ثانية ة ج ومن ة ج من ذا ، التبخر قيم و رارة ا لدرجات راءدائم ال نطاق ضمن ا موقع إن

ااملنخفضة واسعيجعل امتداد ذات ة معت جد مائية أسمطة فوق   .تقع

يدروجيولو-أ ال     :طار

سنة و س اليو منظمة ا قامت ال الدراسة بـ1972بحكم املوسومة  و

“projet Etude des ressources en eau du Sahara septentrional-Rapport sur les résultats 

du projet conclusion et recommandations“  

جيد   ل ش معروفة املنطقة يدرجيولوجية لنا   .جعلت

الشمالية راء لل وفية ا املياه شايSASS نظام مساحة ع يةمتد ة،اللي زائر ا راء لل سعة

و و  ا املياه من ن طبقت ع ي الرسو وض ا ذا شمل سية،و ي،فيةالتو ا ال  Leاملركب

Complexe terminaleاملتداخل القاري وجغرافيا )Le Continental intercalaire)OSS+SASS 2002و

الكب ي الرسو وض ا ضمن تقع ال ة خ ذه املنخفضة، راء ال ضمن الدراسة منطقة تقع

مساحتھ تصل أن²لم780.000الذي نجد مساح²لم 700.000حيث ومن زائر ا ²لم80.00تھ

س   )1(تو

 

 

 

                                                             
سقة )1( امل دارة ، الساحل و راء ال الشمالية مرصد راء لل كة املش املائية زانات شمالل الندرة ،إدارة

وسط،إيفاد الشرق و قيا  2004فيفري 19-18   روما –إفر
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الشمالية:املصدر راء لل ي املا  SASSالنظام

ــ   ــ العمقب حسب وفية ا املياه يف تص عن   :ملحة

رة ا إال :الطبقة ا حرك يقيد ال ال اذبيةو اا عيق ا فوق عة ما طبقات توجد رضية،فال

ع ا ركة،وسطح ا سو عن م يتمابو ،الذي ر لسطح املاء الطبوغرا ل الش مع

املائية التغذية ظروف ع يتوقف رض سطح عن ي املا املستوى ذا عد أن ،وإذارض،كما

ع منا ل ش وفية ا املياه رت ظ رض سطح مع و ا املاء مستوى   .)1(تقابل

القيام       عند الطبقة ذه عنتتواجد د يز ال عمق ع مباشرة، فر الصرف8با مياه عت م،و

الفجائية الرعدية مطار مياه إ باإلضافة السقي مياه كذا و سيا الزرا رئ امصدر  )2(لتغذي

يتم أين سكرة ووادي جدي وادي مع تتوافق ا،جغرافيا أثناءغذي  . الفيضاناتةف خاصة

ي ا ال املركب حقبة :Le Complexe Terminale طبقة إ الطبقة ذه ترجع و

ا املنخفضة،عمق راء ال شاسعة مساحة غطي ليوسان،حيث نمااوحيامليو  -100ب

اغذيةرجعم،و 400 الر الزمن ت م ال املطرة ات الف إ أساسا ي ا ال املركب   .سماط

                                                             
يم )1( إبرا محمد ي).2005(حسن العمرا التوسع ا ودور قليمية ا مقوما و ا أنواع و املياه جغرافية

،مصر ة سكندر ، امعة ا شباب  .63،ص،مؤسسة

 )2(    Miniters  de l’hydraulique ,direction des etude de milieu et de la recherché hydraulique ,  "Carte 

hydrogeologique  de BISKRA   au 1/200.000  "NOTICE  EXPLICATIVE ,p17. 

طة ر الشمالية ):13(ا راء بال وفية ا املائية   .الطبقات
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وفية       ا املياه استغالل املتم يلطبقة ا ال راءركب ةاملنخفضةال زائر ا

وفية متداد،1954عام ا املياه طبقة ن و لت غرا اليتعدىا اءر مساحة

منحيث،املنخفضة أك إ لألطل²كم60000يمتد ية نو ا السفوح ح،من شماال راوي ال س

رقان ة راء زائر ا دود ا ح يمتد سية-،و بةلال -التو   .ي

عام ان ي ا ال املركب السماط تنقيب املنيعة1891أول للتقنية (EL GOLEA)بمنطقة وفقا

لبيان مياه ع صول ا تم حيث ية حسب،ور وفية ا املياه طبقة ن و ت عمق ختلف و

عن املنطقة يقل ال عمق بار حفر عد ستغالل انيات إم ر تظ كذا م1450ورقلة م1120و

، ة خالد1950ا سيدي ي(م الغر إأ) الزاب التنقيب عمق وصل فقد الشر الزاب ما

  )1(م2600حدود

و          س اليو ا قامت ال الدراسة اENESCO 1972حسب غط ال جمالية املساحة فإن

بحوا تقدر ي ا ال املركب مائية ،²لم350.000طبقة أسمطة ثالثة يظم   و

ول ن:  Le Complexe Terminale1السماط ب ما عمقھ اوح من 110إ70و ون م و و م

و  ياالرمل س ة ما ھ ،ميا ن   .الط

ول عمق:Le Complexe Terminale2السماط ع شن140نجده ا الرمل من ون يت م

او  وجھ ع السقي ستعمل ن يبھا ص متوسط بواسطة/ل30صوص،يقدر ون ي و ثا

ائية ر ك ة   .م

ول إ: Le Complexe Terminale3 السماط عمقھ لس500يصل ال من ون يت و و م

 .الدولوميتو 

ليوسان-3 امليو ن: طبقة ماب اوح ي عمق ى 250إ90ذات ك حتاتية نات و ت عن وعبارة و   .م

املتداخل القاري من: Le Continental Intercalaireطبقة للمياه املة ا الطبقات ذه حد و

تأث وتحت زان ا داخل املياه ون ت ذا ،و للمياه منفذة غ صماء طبقات ع من و أسفل

السطحية،واملناقب املياه عن معزولة ون ت ذا ،و كب   ضغط

                                                             
 )1(   Nesson Glaude  (1975).L’Evolution  des ressources hydrauliques dans les oausis du sahara   

algerien, in DRESCH Jean (dir) ; Recherches sur l’Algerie, publie, éditions du centre nationale de la 

recherche  scientifique, paris ,p23 
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إ اجة ا دون املياه ا م تندفع ة اتإستخدامرتواز ةامل قوة (*)رتواز و العمق ب س

املناقبو .الدفع عمق ةختلف ارتواز م أ عوامل لعدة   :تبعا

ــ ــ وطبيعـ السطح ل  .تضرسھ,ةش

ــ ــ للماءـ ة او ا ة ر ال الطبقة  .ميل

ــ ــ السطحـ عن وفية ا للمياه ة او ا الطبقة   .)1(عد

ك تمثل ة زائر ا راء شارااال ان مساح تتجاوز املنخفضة،إذ راء ال

اوح²لم600.000 رت،ي ضبة ح شماال راوي ال طلس سلسلة ن ب محصورة ،جغرافيا

ن ب ما املتداخل القاري طبقة إ250سمك من 1000م ون تت ،و ل الزمن إ ا شأ يرجع و م

املتداخلالرمل القاري طبقة تظم ،و رالرم ا و شن مائية) املحشور (ا أسمطة   :ثالثة

ول  ناو و :LeContinental Intercalaire1 السماط ب ما السماط ذا عمق إ100ح

ن250 ماب السماط ذا سمك اوح ي ن ح و200إ100م، ل بالسماط عرف ما و و م

املس الشربالطبقة   .تخدمة

ول   يان( Le Continental Intercalaire 2: السماط من) ب ا سمك اوح ن30إ 20ي ح م

ا عمق د دولومي2000عنيز ن ط ،و لس ، ن ط من ون تت ،   .م

ول  ع Le Continental Intercalaire 3 : السماط مايصط نو الط من ون تت ميان بال ليھ

نو  ب ما تراوح ا سمك السف تا الكر إ عود و الرم ر ا و تتم150إ100الرمل ا م،ميا

ن ماب ضعيفة   .ل/غ2-4بملوحة

                                                             
ة(*) باإلرتواز بار سمية أصل أرتوا Artesianيرجع إقليم إ سا Artoisسبة فر شمال مضيق(الزرا يحده

الشمال ة ج من ي)دوفر أور إقليم أول عد الذي عامو ذلك ان و بار ذه مثل فيھ عن1126تحفر عبارة ،و

الضغط بتأث ع إ وفية ا املياه تدفع ،و وفية ا املياه طبقة إ للوصول ة ر ال نات و االت ف تدق أبار

ي يدروستاتي   .ال
الصا )1( ور أخرون عا و امليا). 2008(سعدة و ئة شر،الب لل الصفاء ،طدار ع التوز ،ردن–،عمان1و

 .165ص
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Source : Nesson Glaude  (1975).p29 

املائيةأ -ج سمطة إمتداد و   :نواع

العمق -1 قليلة   :م500-30سمطة

ا الر يت: quaternaireالسماط ناتو الغر ارة،ح من وتيةون ودية من

جدي ووادي سكرة وادي من ل ب مياه ع تحتوي نات و   .ت

ليوسان امليو ح:Mio pliocèneسماط عمقھ اوح ،ي سية التو دود ا إ و250يمتد و م

حتاتية نات و ت عن مساحة ،رملعبارة شغل نات و الت ذه ، شطي و وسط ة منطقةكب رق

و  ةالدراسة غلوم و ال إ ،باإلضافة ح و ن ط و رمل من ل ش ي الذي و لوطاية منطقة الضبط

س ا   )1(و

السف ن يوس تواجدو:  Eocène inferieureسماط و س السل مع أبيض لس من ل ش ي

ي  و بوغزال جبل شمال املتواجد املنخفض و طولقة منطقة يوسانبالتحديد سماط عمق اوح

من يقدر 500إ90السف ن ح يبھ م بـ/ل40إ5ص تقدر ية امل الراسب أما ل/غ 4-0.5ث،

حوا الطبقة ذه ل املستغلة بار عدد بلغ بـ475وقد يقدر سنوي استغالل م ب  420005285ب

  .سنة/ ³كم

                                                             
)1( CHABOUR Nabil. (2006) .Op,Cit,P 79 

ل ي يدروجيولومقطع).19(الش الغر   للزاب

  



 

 

130 

ي املا السماطعت:)*( La nappe phréatiqueالسماط ذا ل املغذي س الرئ املصدر ساقط ال مياه

ذا الداخل،و نحو تتوغل ال لسقي مياه إ نباعتبار ،باإلضافة ماب اوح ي عمقھ أن

ن60إ20 ماب اوح ي يبھ سكرة،ص بمنطقة املتواجدة املائية سمطة م أ من عت ثا/ل10إ3م،و

حسب املستغلة بار عدد املائيةائياتإحصوتبلغ املوارد ة   .ب1080حوا 2010مدير

الرمالسماطLa nappe  des  sables : ال نات و الت ل خزان الزمنعت راء لل ة قار

و  الزابالثالث منطقة الطبقة ذه تتواجد ن، الط و الرمل من السماط ذا ل ش ي ع، الرا

لك مستغلة و العمق متوسطة ،ف تواجدالشر ب س الصيانة و فر ل خاصة تقنيات تتطلب ا

ن ماب عمق اوح ي و الرمل و الغضار من طبقة ا ميا متوسط 300إ100مخزون يقدر ن ح ، م

يبھ   ثا/ل15ص

ي يدرولي ال النظام املياهالرمللسماطإن طبقات من معظمھ ون ت و للغاية س متجا غ

النف ذات وفية املختلفةا والسمك   .اذية

ميو وفية ا الطبقة امتداد مع ا بً تقر طلس ي نو ا نحناء إذايلبال-يتوافق الشمال باتجاه ن وس

يدرولو ال وض ا بعدنا لوطايةاس   لـ

الدراسة منطقة الطبي غرب د ا ذا جالليتوافق أوالد إ الدوسن امتدادمن أق عند

باتج ن الغربللميوس   )1( اه

لس ال  La nappe des calcairesسماط

بالسماط-أ ف سم:التعر بـ أيضا عرف الك السماط خزان طولقاإن من،الذي ةط أساس ل ش ي

لس السماطمثلو  ،ال عت أنھ ،كما الطبيعية ينابيعھ ة ك ب س دا ،و رة ش ك الك سماط

بان الز لواحات استغالل    )2(ك

السماط ذا ل ش عمقمي يتواجد ، دولومي لس و أبيض لس ين نو سماط السفس

نو  ب ما عمقھ و500(م500إ100اوح ليوة منطقة طولقة100م منطقة يبھ) م ص ،متوسط

                                                             
بــار )*( ــق طر عــن املســتغلة امليــاه طبقــات ــا ،ورغــم les puitsنقصـد ية الرســو الطبقــات ــ تجمعــت الطبقــة ــذه

قليل ا سو م أن إال ا   .ك
)1( Miniters  de l’hydraulique ,direction des etude de milieu et de la recherché hydraulique ,Op,Cit,p20.  
)2( ibid,p21 
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ط/ل 30إ10 مياه طبقة تد حيث طولقة منطقة شمال متواجد متوسثا الطبقة ذه ، طةولقة

و  ملوحةالعمق تزداد ا ميا   .)1(نوعية

ي-ب املا الضغط ر  :سطح وفيةتظ ا املياه طبقة تدفق أن ية وم الب طة ر املياها حركة أن

وض ا مع توافق ذي ي ال و انخفاضا ك النطاق نحو الغرب من عام اتجاه حسب تتم وفية ا

الشرق أالنخسا ملغيغ   لشط

يو ا نلطبقة ةإماالسفس متدفقارتواز غ أس   .أو

ن        ب ما املياه ضغط اوح و ، الدراسة ا شمل ال املنطقة ا جدً ا ً متغ ة رتواز ضغط ون م 1ي

وفية -السمك  - العمق:حسبم 5و ا املياه ان لسر العام   تجاه

اختبار :Transmissivités    النفاذية -ج منطقةش ا إجراؤ تم ال ال وجودTOLGAات إ

للن جيدة نفاذيةقيم ب اوح ت و ، ى د ن   ث/  ³م20.10يوس

غرب  :Ecoulement   التدفق-د باتجاه وفية ا املياه طبقة نظام وشمال-يتدفق  جنوب –شرق

باتجاه تقارب بوشقرونو إ   .فوغالة

السماط-ه طولڤةسم  :  Alimentation de la nappeغذية نيتغذى"اط نطاق ق طر نعن سي رئ

طولقة منطقة إ يتدفق ا   : كال

ول  لأل :النطاق الواسعة التكشفات من ل ش غربي الواقع البحري السف ن أوالديوس   )2(الدوسنو

ي الثا شمال: النطاق تكشفات  منطقةيقع من ون يت و السفطولڤة ن الواحةيوس سود الذي

يتغ أيضا لألطلسذلكن ية نو ا س التضار من ل ش ي واسع جد استقبال حوض ق طر عن ي

لوطاية ل لس التجمي وض ا ل و راوي   .)3(ال

من-2 العميقة املائية  :م2600-500سمطة

يخ املس من: (Maestrichtien)سماط و ناتو و مابت عمقھ اوح ي ، تا م 800إ300نالكر

بـ يبات ص لوطايا/ل20يقدم منطقة بالتحديد يتواجد و   .ثا

بوسسماطPontien)   :(امل تا الكر نات و ت من أيضا و يو املار لس ال من ل ش ي توسط،

نو  ماب عمقھ من900إ500اوح اوح ت يبات ص لنا ـيقدم تنقيب بواسطة مستغل و و إ20م

  .ثا/ل30

ي نو س حاليا) : (Sénonien سماط مستغل السماط ذا باملياه، غنية مارنية نات و ت من ل ش ي

من العميقة ة رتواز التنقيبات  .م1300بواسطة

                                                             
ABHS BISKRA  (2011). PDARE,p4 )1(  

Miniters  de l’hydraulique,Op,Cit,p22 )2(  
ال )3( صالد ،صدينمعلم سابق   .102،مرجع
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ارمي البو لسية):   ( Albo barrémienسماط طبقات من ون ت ي ورا ا نات و ت من و  و

من عمقھ اوح ي ية دولومي منم 1700-2600و يبات ص ملا   .ثا/ل1 60-120عطي

يدروجيولوجية ال اتيغرا  الوحدات الس اتيغرافية  الوصف الس   الوحدات

وفية ا املياه ن+رمل طبقة ع  الزمن  ط  الرا

الرمال ن  -رمل سماط ليوسان  ط   امليو

وسط ن يوس ن سماط س-ط دولومي-ج وسط  لس ن   يوس

ا لسسماط أبيض ل السف  لس ن  يوس

لس ال العلوي   لس  سماط ي   السنو

نفوذ س  غ ا و املارن و لس ال السف  تناوب ي   السنو

ي التورو دولومي سماط ي  لس    التورو

املتداخل القاري رم-مارن ،لس سماط ر ن   ب  ط

رم   البار  ر

ا: )43(دول ا - الدراسةالوحدات بمنطقة يدروجيولوجية ال و .يولوجية  

- Source   : Cadastre  hydraulique du bassin hydrographique  de Chotte Melrhir) 

يب  العمق  السماط  الدائرة   ستغالل  الص

السط  سكرة ي   الشرب 1-3 20-60  املا

ليوسان   السقي 5-15 90-250  ميو

  السقي 5-40 90-500  يوسان

  الشرب 25 2500  لبيان

السطحية املياه  طولقة وفية   السقي 1-3 20-60  ا

ليوسان   السقي 5-20 90-250  ميو

  السقي 5-40 90-500  يوسان

  الشرب 60-120 1700-2600  لبيان

عقبة السطحية املياه  سيدي وفية   السقي  1-3  20-60  ا

ليوسان   السقي  5-15 90-250  ميو

يا   السقي 20-30 500-900  نب

السطحية املياه  لوطايا وفية   السقي 2 15-20  ا

ليوسان   الشرب+السقي 5-15 90-250  ميو

السطحية املياه  أورالل وفية   السقي 1-3 20-60  ا

ليوسان   الشرب+السقي 5-15 90-250  ميو
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  السقي 5-40 90-500  يوسان

  السقي 25 2500  لبيان

السطحيةاملياه  فوغالة وفية   السقي 1-3 20-60  ا

ليوسان   السقي 5-20 90-250  ميو

السف   الشرب+السقي 5-40 90-500  يوسان

  السقي 60-120 1700-2600  لبيان

السطحية املياه  لغروس وفية   السقي 1-3 20-60  ا

ليوسان   السقي 5-15 90-250  ميو

  الشرب 5-40 90-500  يوسان

  الشرب+السقي 250 2500  لبيان

دول  الدراسة):44(ا بمنطقة يدرولوجية ال صائص   .ا

Source : Cadastre  hydraulique du bassin hydrographique  de Chotte Melrhir) 

 
Source : ABHS BISKRA  (2011). PDARE,p6 

 

  توزیع طبقات المیاه الجوفیة :)14(الخریطة
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املعبأة-2-1-2 املائية  : املوارد

طية-1-2-1-2 ال املائية   :املوارد

املناطق ام جد مورد السطحية املائية ااملوارد شاش تتم ال ة راو ال

الشبكةو  غذية ستخدم متجدد مورد ف ا، توفر ال مية إ ا،فباإلضافة حساسي

مباشرة،عن غ قة بطر أو مباشرة ا استغالل يتم السطحية املائية املوارد و يدروغرافية قال طر

ودية مياه من معت جد م ن تخز و بجمع سمح السدود املائية،ألن املجاري ع املنجزة السدود

للمياه لكة املس القطاعات حسب تثمن و ستغل ل مطار مياه   .و

السدود:  

خ             تار ةإإن ستعمار قبة ا إ عود زائر ا السدود بالتحديد،نجاز منو  بداية

تم1854سنة سدإحيث و و زائر ا سد أول بدأ"مراد"نجاز و بازة ت عامستغاللبوالية

1860.  

عام      السـدود)1( 1920و إلنجاز دراسة ن خمس من د أز وضع الشروع قـدأ بمختلـفتم ـا،و  نواع

ـذا ـ ع غايـة14نجـازإترتـب ـ إ بــ1963سـد قـدرت يـة تخز قـدره³م م670بطاقـة ي مـا ـم ب  م 487و

بـو ³م مفـروش سـد و ران بـو ـدل ب سد ماعدا للسقي ة موج ا للشـربـل ـان املوج ن.تلمسـان حـ ـ

ة ـــ ف لت ـــ الثـــورة1963-1980فقـــد قبـــل نجـــاز قيـــد انـــت الســـدود ـــذه ، فقـــط ســـدود ثالثـــة انجـــاز

و ة ر   :التحر

الش     - سنة(فية،اسد ية) نابةع( 1965املنجز تخز م 172بطاقة  .³م

سنة    - ،املنجز بة ال جرف ية) شار(،بالعبادلة 1965سد تخز بطاقة م360و   .³م

سنة   - املنجز ، عودة بن أحمد سيدي ان(1969سد ية) غل تخز م235بطاقة   .)2(³م

ول       ما ا املخطط ة ف اطار تم 1980-1984 و و 19نجازإفقد ة 16سد ف سد

ن ماب ي الثا ما ا بـ 1985-1989املخطط قدرت ية تخز بطاقة ذا    ³مليارم1.2و

الـ القرن اية قبل زائر ا لت غاية20وقد تقدر2000،110إ ية تخز بطاقة م5سد غ،³مليار

عنأ تزد لم املعبأة املياه كمية م1.8ن ا³مليار بي من انجز15، ة،قبلسد ستعمار ة الف

املتوسطة و ة الصغ السدود من ا معظم و   .)3(ستقالل

                                                             
)1( Ministre des ressources en eau ;gestion et mobilisation des ressources en eau superficielle ;Algérie 

,novembre 2001 p 2  
يدة )2( ز امل .)2013(محسن سي املال راءت لل يدروغرا ال وض ا ،حالة املستدامة للتنمية كأداة مقدمةللمياه ،أطروحة

اح مر قاصدي قتصادية،جامعة العلوم الدكتوراه ادة ش   .69ص-ورقلة–لنيل
م )3( ،صلعروق سابق مرجع ، ادي ال  35حمد
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لغاية املنجزة السدود عدد ة 119حوا 2010بلغ الصغ و ة الكب السدود ن ب موزعة ا)*(سد ،م

بـ59 قدرت ية تخز بطاقة كب م5سد ميلة،و/³مليار بوالية ارون ب سد ا م أكالسنة، عد الذي

بلغت ية تخز بطاقة السدود م960ذه   .³مليون

انجازهيتواجد تم الذي عقبة سيدي بمنطقة الغرزة فم سد سدين؛ بان للز لية الس املنطقة

عام1952سنة املنجز و الغزالن منبع   .1986وسد

الغرزة -1 فم قيقي" Le barrage de FOUM EL GHARZAسد ا م ا يطرحتراجع للتعبئة

السقي ل   "مش

السد-ا عن خية تار  :ملحة

من املمتدة ة الف الغرزة فم ملنطقة يولوجية ا الدراسات ذه1926-1950عد ،

لواد التجمي وض ا مورفولوجية و ثكثونية ما ن جانب ع ركزت ال يولوجية ا الدراسات

املوقع اختيار تم ا.  بيض معولقد الواحة ع فاظ ا و الغرزة فم سد إلنجاز س الرئ ذف ال ن

السد سعة انت ستغالل بداية النخيل ار أ و بوب ا لزراعة مخصصة جديدة أرا خلق

بـ تقدر حدود، ³كم47جمالية إ لتصل التوحل بفعل تناقصت القيمة ذه )2007(³مك12ولكن

املن املشروع ل مش طرح انةمما ،سر عقبة سيدي من ل ب املتواجدة النخيل أرا سقي و و أال تظر

بقيمة ذا و ودة م12و   . ³م

غرا ا املس: املوقع ان امل بالتحديد و سكرة مدينة شرق شمال الغرزة فم سد يقع

بحوا الوالية مقر عن يبعد ،و سكرة الية و عقبة سيدي انة،دائرة   .لم18سر

خ سنةتار شغال سنة1947بداية بھ ت ان يول1950و بات سية الفر الشركة طرف ،من

PATIGNELLES استغاللھ بداية خ تار و   .و

للسد تقنية يدرو ال صائص    :ا

اجز- أ نوع:ا من سد و الغرزة ةفم املس رسانة قوسا ل ش ع التماسك  Bétonعالية

اج، ل ق   . م65زرتفاع

                                                             
ا )*( طاق حسب و تختلف ة خ ذه فإن الطرق ذه م أ السدود عت ال و السطحية املياه تجنيد يخص فيما

إ ية املائية:التخز واجز ا و ة ،الصغ ة الكب   .السود

املائية واجز ا: les Retenues Collinaires ا مصط أيضا ا ع يطلق واحو ت ال السدود و ابية ال لسدود

ن ب ية التخز ا م50طاق م1و³ألف ا.سنة³،20مليون ،استغالل املاشية حاجيات ،تلبية املتوسط السقي

التوحل من ى الك السود حماية إ ،باإلضافة رائق ا   .حاالت
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الفيضانان-ب عمتالءعد:Evacuateur de crueمفرغ الفيضانات مفارغ عمل للسد الك

عن الزائدة املياه ف للمياهتصر العادي م ،بطولا ن مفرغ الغرزة فم سد يوجد ،و السد

يتدفق18 واحد ل ل   .ثا/3م730م

املدعمة ا:القناة قطر قناة ،تمتد1000و ،داخلملم اء ر الك توليد مصنع إ السد داخل من

السقي مياه لنقل خاص  .نفق

املياه مأخذ:  مأخذ ثالثة بالسد وجد  .و

للسد  تقنية   :بطاقة

يبعد  املوقع ،و سكرة الية و عقبة سيدي   لم18دائرة

  N Long. 5°55’30”E”08’51°35  حداثيات

رسانة  النموذج   ا

  م73  رتفاع

القط املنبعنصف ة مواج من   م11.50  ر

السنوي  م ا   ³كم 21.066  متوسط

السنوي  الط   ³كم 0.75  متوسط

بـ تقدر للسد  ³كم47  االطاقةإلجمالية

للتعبئةما قيقي  ³كم29  ا

سنة التعبئة م  950-1949م ³كم  46.844 

سنة التعبئة  ³كم  35.068  1966م

سنة التعبئة  ³كم  31.925  1975   م

سنة التعبئة  ³كم  24.313  1993م

سنة التعبئة  ³كم  16.896  2001م

سنة التعبئة  ³كم  14.893  2004م

سنة التعبئة  ³كم  12.904  2007م

دول الغرزة:) 45(ا فم لسد تقنية   .بطاقة

Source: TEBBI Fatima Zohra(2014) .Modélisation de la régularisation des Barrages dans la région des Aurès . Thésée  

vue de l’obtention du diplôme de Doctorat en sciences ;option hydraulique, Université Hadj Lakhdar BATNA, 

p46+Declaration le directer de barrage.  
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       السد تواجھ ال ل املائيةغالب:املشا املوارد استخدام يث ما الغرزةسدمناً أسئلةفم للري

السد عمر مدى ع املوسمية ا وتقلبا املتاحة املياه كمية الفيضانات. حول ع السيطرة وفعالية

الفيضانات ع السيطرة سد. وممارسات بناء ة Foum El Gherza تم ستعمار ة الف ) 1947(خالل

النخ ار أ انةيللري سر و قرطة ائيةواحة ر الك الطاقة التنميةوإنتاج مع تماشيا و انھ ،إال

ا م مختلفة ل مشا عدة يواجھ السد أصبح املنطقة لة امل   :الزراعية

الطإ - ب س القدرة سارة. نخفاض ا ذه بنحووقدرت عام45القدرة ٪1986

 .)1( 1997سنة ³م 106 17.2بـ٪63إارتفعتو 

د  - إالسدش وصلت ال ھ ميا سوب م مسبوق غ م1.5تراجعا طاق³مليون مجموع ةتمن

يعابية  ساقطس إ ب الس يرجع حيث بالوالية، الري مصا عنھ كشفت حسبما ذلك ،و

سنوات عدة منذ السد ا د ش لم ال الوضعية                             .       مطار،و

أكد فيما النخيل، غابات لسقي الوحيد املصدر أنھ و باملنطقة،خاصة ن الفالح مخاوف مر،أثار

املحاصيل سقي لعملية ا تخصيص يمكن ال حاليا املتوفرة الكمية أن القطاع،ع ع القائمون

إزالة لعملية مخصصة و حو  الزراعية، مستوى ع العالقة الشوائب و املياه،الط تجميع ض

يلھ تأ إعادة  ,إطار

سنةقيم - تجاوزت عا  .سنة/  ³م3106تبخر

  

 

 

 

 

 

  

  

  
                                                             

)1( LABDI Narimane(2015). Impact du barrage de Foum El Gherza sur le développement de l’agriculture en 

irrigué dans le périmètre de Sidi Okba (Biskra),memoire En vue de l’obtention du diplôme de Magister en 

sciences agronomiques Spécialité: Agriculture et environnement en régions arides,universite  de MOHAMED 

KHIDER-BISKRA 
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ل الغرزة):20(الش فم سد من ات سر ال ،التبخرو السقي   قيم

للسدود:ملصدرا الوطنية الة الو معطيات ع إعتمادا الباحث ة التبخر–معا بقيم اصة ا الغزالن منبع سد

سرات السقي،ال  .و
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الغزالن -2 منبع  :Barrage de Fantaine  des Gazelles  سد

تم     سنةإلقد الغزالن منبع سد قيقي1986شاء ا ستغالل لكن و السقي و منھ ذف ال ان ،و

سنة ان مؤسسةأوقد،م2000للسد من ل السد انجاز ع من ENERPROJEKTشرف اليوغسالفية

غاية 1986  .1990إ

من HYDROTHECNIQUEمؤسسة- ة زائر غاية 1993ا ن2000إ ح الدراسةأم سندت

الدرسات مكتب من ل إ بإنجازالسد اصة   :ا

APD hydroconsult (tchécoslovaque) ILF (Autriche) TRACTABEL (Belgique) )1  

ملحيط املسقية الزراعات تنمية إطار الغزالن منبع سد برمج لوطايةولقد بمنطقة السقي   .ات

سكرة35  املوقع شمال   لم

  Lat. 35° 7 ‘ ; Long. 5° 34’E  حداثيات

ارة  جذالنمو  نوع   من

  م60  رتفاع

الفيضانات   ثا/³م3000  مفرغ

  ³كم20.05  متوسط المساھمة السنویة

بـ تقدر للسد  ³كم55.5  االطاقةإلجمالية

للتعبئةما قيقي  ³كم13.04  ا

سنة التعبئة    2000م

سنة التعبئة      2010 م

سنة التعبئة  ³كم16.8    2019 م

  كتار1100لسقي  ستغالل

دول التقنية:)46(ا صائص الغزالنا   لسدمنبع

Source : Ibid(TEBBI Fatima Zohra),p47+ANBT 2019 

 

                                                             
 

)1( TOUATI Bouzid.(2010). Les barrages et la politique hydraulique en Algérie : état, diagnostic et 

perspectives d’un aménagement durable; thèse  Présentée pour l’obtention du diplôme de Doctorat 

d’Etat en Aménagement du Territoire,  p294. 
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الغرزةال ):04(الصورة فم لسد التنموي  بعد

الغرزة فم  سد

از ب  قرطة واد

عقبة سيدي  مدينة

انة  سر

 ودة

الغزالن  سدمنبع

لوطاية السقي  محيط

الغرزة ):05(الصورة فم لسد التنموي  البعد

Source : Google Earth   

Source : Google Earth   
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امل-2-1-2-2 ااملوارد :وفيةائية  

املحفوظة        املياه وفية ا املائية ذهاملوارد رض،ول سطح تحت ة ر ال الطبقات عض

و  يولوجيةناتالت ا ة ر وال وفية ا املياه ذه املياه،ومصدر ذه بحفظ سمح خصائص

إ مطار مياه سرب حالة متجددة ف التغذية عض وفية ا املياه ذه ل ي ،وتأ مطار مياه

زانات وفية)سمطة(ا   )1(ا

اليإيتم تجنيد ق طر عن أو التنقيبات و بار حفر ق طر عن وفية ا املياه الطبيعيةستغالل ،نابيع

حسبو  ا تثمي يتم ال سا املصدر ة راو ال باملناطق وفية ا املياه أن القول مكن

ب س املجندة و امنة ال السطحية للمياه الفادح النقص ظل لدرجاترتفاعالقطاعات، الدائم

و رارة التبخررتفاعاا قد.قيم ععتمدنااو ذا و املعطياتبحثنا املصا لدى اتاملتوفرة املدير

املائية للموارد الوطنية الة ،الو راء لل يدروغرا ال وض ا الة و سكرة لوالية الري ة مدير ا م

ANRH . 

الشر: Les foragesالتنقيبات-أ الزاب إ   "التحول

ح إن     تصل ال العميقة املائية املعطيات بإستغالل سمح أولم2500التنقيبات نجد ،حيث

ل السماط جاللم 2500م بمنطقة سیدي خالد بعمق 1956كان عام " Albiens"تنقيب بأوالد تنقيب تاله

عمق1974عام ع ان تدفق2138م،والذي بقوة و  . )2(ثا/ل104م

سكرة    عوالية م،)3(تنقيب 7539تتوفر غ ل ش موزعة املركبو سماط ن ب يتوازي ا ال

حواو  نا دراس منطقة تضم ن ح املتداخل، ي ا تھ 6766 ال س ما مجموع% 62.87تنقيب،أي من

مدى و ا حيو و املنطقة مية أ ن يب ما ذا بالوالية،و املتوفرة ظلإالتنقيبات للمياه ا حتياج

الصنا و الزرا امليدان التطور و   .التوسع

  

 

                                                             
يم )1( إبرا محمد سابق،ص).2005(حسن  .61مرجع

)2( RECHACHI  Miled Zohra(2017). Impact de la qualité des eaux d’irrigation sur la salinisation des 

sols en régions arides et semi arides : cas de la région du Ziban ; thèse  Présentée pour l’obtention 

du diplôme de Doctorat en sciences agronomique ,universite Université Mohamed Kheider Biskra;p99 
)3( ABSH (2016) : Rapport de synthèse,présentation des résultats de l’etude d’inventaire des 

ouvrages et infrastructures de prélèvement d’eau à usage agricole –wilaya de Biskra 
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امل إتجاه و ع الدراسةتوز بمنطقة     :ناقب

املجا          ع التوز ايد وإن مؤشراتالعدديال لعدة حتمية جاء إجتماعيةاقتصاديةللمناقب

املنطقة؛ ا للزراعةإقتصادياعرف ة الصا املساحات م تزايد عرفت قدرت،SAUاملنطقة حيث

من د الفال 83642بأز املصا ة مدير إحصائيات حسب سكرةكتار لوالية حية

ا2015ملوسم مسقية،أيأكتار 49111،م تھ را س ة %58.71ما الصا املساحات ايد ال

امللكية حيازة قانون إطار ن للفالح راض تمليك لسياسة الدولة إتجاه يجة ن جاء للزراعة

الفالحية، الديناميكية ناحية من ذا ة، اأالعقار حيث من ادةما انيلز منطقةالس عرفت فقد ة

سكرة ى، الك ة ضر ا قطاب تظم ال و  سدين،60639ن،طولقة223498الدراسة

انيان36423عقبة س سارعا ،نموا   .م

لتحقيق               يجة ن املائية املوارد عن الضغط ادة ز إ أدت املؤشرات ذه ماالتوازن ل ذا ،و

الطلب ادة ز أوأقباملنااستغاللتج العام للقطاع عة التا تلك سواءا ا تجديد و

اص املائية،،و ا سمطة سوب م إنخفض الوالية الناقب عدد تزايد يجة بـ ن ي الغر 40 -(الزاب

بـ) م الشر الزاب الذى )م50 -(و راوي ال املجال املائية املوارد ع حقيقي ديد يمثل ذا و

ال كمية فيھ    .ساقطتقل
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  البلدية

  بار  املناقب

القطاع

اص   ا

القطاع

  العام

القطاع  مج

اص   ا

القطاع

  العام

  مج

  57  5  52  183  33 150 سكــرة

اجب   248  0  248  231  8 223  ا

  105  0  105  269  0 269 لوطايــة

  115  0  115  115  0 115  شتمة

ع   5  0  5  718  7 711 سيدي

  96  0  96  634  5 629 طولقــة

  122  0  122  217  0 217 فوغالة

  49  0  49  1308  2 1306 الدوسن

  193  0  193  930  0 930  لغروس

  127  0  127  106  9  97 اورالل

رعة   8  1  7  657  4  653  مز

ناقة ن   13  1  12  1398  15 1383  ع

  1138  7  1131  6766  83  6683  املجموع

دول الدراس:) 47(ا بمنطقة املناقب ع   .ةتوز

Source :ABHS(2016) : Rapport de synthèse,présentation des résultats de l’etude d’inventaire des ouvrages 

et infrastructures de prélèvement d’eau à usage agricole –wilaya de Biskra 
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التالية بالنقاط روج ا يمكن دول ا ملعطيات تحليلنا خالل   :من

لنا1-  الدولة،حيث طرف من املنجزة باملناقب مقارنة اص ا القطاع مناقب  منقب6683سيطرة

مقابل واص، ا طرف من نات،أمنقب83منجز الثمان بداية من الدولة طرف من معطيات  نجز

ن ثمر للمس الزراعية الديناميكية   .عكس

أك2-  ع ا إحتوا و الوالية مقر سكرة مدينة مناقببإعتبار من عدد أك تظم ا ،فإ ي ا س تجمع

العام للقطاع ع للشربتا و بالدرجة ة موج  و

تج 3- ،و املناقب من عدد أك ع الشر الزاب بلديات ناقةسيطرة ن ع بلدي بوضوح ذا

ماو  يتواجد رعة،حيث مجموع2055مز تھ6766منقب،من س ما التواجد.%30.37منقب،أي ذا

إ و بالدرجة راجع املناقب من ائل   :ال

املوزعة  -   و زراعية مساحات من ن البلديت ةإستفادة العقار امللكية حيازة   إطار

ن ع الواد بة وزر و وش ا بلدية ا رأس ع و الشر الزاب بلديات نجد يحتلو حيث الصدارةن ناقة

ـ مجموع% )75.05(ه38616 6ب مستوىمن ع ة العقار امللكية حيازة إطار املوزعة املساحة

الدراسة املياهمنطقة تجنيد شأت م عدام إ ظل املناقب فر اخيص ال منح الدولة ع حتم ،مما

  السطحية

و-     املحمية الزراعات يكيةالبيوتعددارتفاعسيطرة من(البالس ي40أك ي بالس ت ب ألف

الريبل قسمة ح تصر ناقة،حسب ن ع ن) دية البلديت دين ل املناقب ادة ز م   .سا

الدراسة -4 من ية الغر ة ا التنقيبات ي(قلة الغر الزاب  )الزاب خاصة مناقبھ كز ت ،حيث

راوي  من(*)الظ القب2000بأك الزاب املناقب عدد قل و نخيلھ، عدد ة لك منقب 1200بـ(**)ـ

بلية ا البلديات أما جدي، وادي بمياه ا م جانب سقي ال قلية ا الزراعة ع إلعتماده منقب

ا مياه فيقل ع عتماد و بال ا املمارس الزرا شاط ال وضيق ا ا س لقلة املناقب عدد

مقامطار  قلية ا الزراعات ع عتماد و ة ج من املساحة صغر إ الزابراجع ببلديات رنة

  .الشر

                                                             
التالية(*) البلديات لغروس(شمل فوغالة، عزوز، بن برج اجب ا شانة، ل بوشقرون، ن)طولقة، ب ارتفاعھ اوح و ،

 ).م140-160(
الغرب(**) إ الشرق من التالية البلديات ليوة(شمل مخادمة، أورالل، ، ملي الزاب) أوماش، من ارتفاعا أقل و

بـ راوى لق)م80-90(الظ ي، ا ال املصب حيث جدي وادي من ا  ر
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و«       للتنقيبات العام ع التوز ةبار إن وا بصورة و عكس اص، ا للقطاع عة التا

ا شار إن نجد السقي،حيث تتطلب ال الدراسة،و منطقة ا تتم ال الفالحية صوصية ا

مقتصرة تبقى لم ال املحمية الزراعات و النخيل زراعة من ل غرار يوافق ع ي الغر الزاب

رعة ومز ناقة ن ع منطقة أصبحت ،أين الشر الزاب منطقة إ إنتقلت بل لغروس و طولقة

بإمتياز املحمية الزراعات  »قطبا

 : Les puits: بار

عن      ا عمق د اليز ال املائية الطبقات بإستغالل سمح بار فإن التنقيبات طبقة(م50بإختالف

وفية ا السطحية ذه)  phréatiqueاملياه مياه مطارمياه بار ومصدر مياه و املجاورة ودية

الص و الصرف ا كذلك السطحباعتبار من بة قر   .طبقة

موضوعية،   «          اصةبصورة ا عبحصائيات حقيقةبار توز لنا عكس ال التنقيبات و

للم املو الواقع يبقىارد قيقي ا وفية،فالعدد ا الفالحائية ح تصر عدم ب س ، ول مج

بذلكو  ثمر ي،و املس امليدا الواقع يبقى حصائياتذا واقع و يتما خالل.ال ومن أنھ إال

املساحات عكستھ ا كب تزايدا عرفت الشر بالزاب التنقيبات أن القول يمكن امليدانية مالحظتنا

للزرا عولاملخصصة ال الشر للزاب ة املم ودية فإن أخرى ة ج ومن ة، ج من املحمية عة

ية س تبقى ا انيا إم و مؤقتة ثابتةو غ ثروة ا لكو الزراعة ر تطو و السقي ا عل

    »وظرفية

 : Les sourcesالينابيع

تتد      رضية القشرة سطح من فتحات املاء عيون و سطحالينابيع إ وفية ا املياه ا م فق

بلية ا املناطق عادة الينابيع تك ،و عادة مركزة بصورة من)1(رض الينابيع مياه كب ت ،وقد

املعدنية ا نا و ت عض إدابة ل الس من ة ر نات و ت فوق تجمعت إذا خاصة معدنية مياه

القشر . باطن ھ سر خالل وفية ا املياه عمل ،ولذاو ور ال معادن من كث إذابة ع رضية ة

ية ج مياه تصبح و السيوم ال سبة كذلك ترتفع قد كما املياه املعادن سبة  .)2(ترتفع

منط       عت و راوي ال طلس أسفل بحدود الينابيع مياه اتوتتواجد املم ذات سكرة قة

يولوجي املةا من يومورفولوجيةخاصة ا منطقةو تتم ،حيث بالينابيع املغمورة ة راو ال ناطق

إ تصل ال و التدفق عالية الينابيع من م م عدد  ثا/ل 145سكرة

                                                             
مصطفى)1( سليمان لة).2009(محمود مش ل املستقبلية لول ا و املياه السدودمصادر و ار ، املياه ندرة

وفيةو  ا ،طاملياه ديث ا الكتاب ،ص1،دار ،مصر رة  559،القا
محمد)2( يم إبرا سابق،ص).2005(حسن  47مرجع



 

 

146 

رارة  النوعية  سم  البلدية ا   درجة

  سكرة
ن الصا   م°38  منبع  حمام

اوطاية ن   م°45  تنقيب  ع

اج  لوطاية ا   م°15  منبع  حمام

اجب ا  ا   م°47  تنقيب  جبا

شقا  أوماش   م°47  تنقيب  حمام

  الدوسن
  م°56  تنقيب  الدوسن

  م°52  تنقيب  حمولة

املعدنية   املياه

للشرب  الدروع  الشتمة املعدنية+إستغاللھ للمياه مركب إنجاز مشروع  

دول الدراسة:) 48(ا بمنطقة املعدنية املياه و  .الينابيع

Source :ABSH "Agence de bassin hydrographique Sahara"(2015) . Ressource en eau souterraine au 

Sahara  algérien ; gestion et impact sur le milieu . 

و-2-1-3 ي يدرولي ال الب التطور رائط ا باملنطقةشرح اصة ا ية   :وم

ـــــراك      ا يجــــة ــ ن ـــ الفالحيـــــة الزرا الديناميكيـــــة الـــــديمغراو و ايــــد يجـــــة،ال ن املنطقـــــة ــا ـــ عرف ال

من بوضوح ذا تج الزراعية املساحات توسعة إ باألساس الرامية و املتعاقبة الزراعية صالحات

املسـاحاتخـالل و الزراعيـة ة الصـا املسـاحات ـ إســتغاللالفسـقيةتطـور ـ تزايـدا ـا ع نـتج ممـا

السـط امليـاه ــم ـ نقــص ظـل ــ و املائيـة، للســدود،معاملـوارد قيقـي ا ــم ا ،وتـرا املجنــدة حية

نمو  لوطايـــة الســـقي الســـقي،محيط محيطـــات ـــم ـــ منبـــعذتزايـــد ســـد ميـــاه ـــ ع عمتـــد ـــان إن و جـــا

املتكـــــررةأالغــــزالن،إال نقطاعـــــات و امليـــــاه مســـــتوى تراجــــع مـــــع ة ـــــ خ الســـــنوات ــ ـــ و حســـــبللميـــــاه نـــــھ

تـــراخيص ـــ ع الطلـــب جعـــل ي امليـــدا امليـــاهتحقيقنـــا ـــ ع عتمـــدون الفالحـــون ـــان عـــدما ايد، ي فـــر ا

راء ــــ ال شــــمال ـــ ــة خاصــ ســـاقط ات ــــ ف يل ــــ ظـــل ــــ وديـــة تقدمــــھ مــــا و بـــار مــــن املســـتخرجة

التــوازن (املنخفضــة لبنــاء معوقــات نــاك تكــن إال) لــم املنطقــةأ، عرفــت أيــن نــات الثمان بدايــة مــع و نــھ

زر  ديناميكـة بـان للز لية تزايــدالسـ بـاألخص و وفيـة ا املائيــة املـوارد ـ ع الضـغط ــ م سـا ممـا اعيــة

و ،ممااستغاللالطلب عكساملناقب تراجعا خالل من وفية ا املياه ع ةبالسلب لكذوكرتواز

يبات الص  .قوة
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ي-أ الغر بالزاب ي يدرولي ال   : التطور

سكرة          واد ا يتغذى ان الفيضانات اتجاهبفضل تتدفق ال والينابيع الشتاء فصل ملتكررة

عن املوارد ذه ادة ز تم د الفر الري نظام ع صول ا تم الوادي،ومن من نفسھ ر السر املنبع،

عام محطة شاء إ ق الداخ1940طر التدفق من املياه تجمع ، آبار ثالثة خالل من وال

غذيھ االذي املياه واسعة  .وفيةطبقة زراعية ديناميكية عرف الذي ي الغر الزاب منطقة

ودية توفأصبحت ع قادرة توفر لري مياهغ ومع أنھ ،إال ي الغر الزاب شرة املن الواحات

و توازنأصبح بارالينابيع   .ناك

ي الغر الزاب واحات معظم منانت املتدفقة ع املنا طرف من ،حاملرتفعاتسقى ذاطلسية

توف ع القادر الوحيد و الري من السقيالنمط عاممياه تم منبعاعداد1990وقد ن عشر

ي الغر زاب واحات د و ل القرنمعولكن.شطاً عشر،الثامناية التاسع القرن داية استغاللبدأو

خالل من وفية ا للقطااملناقباملياه ة واملوج بالدرجة الزرا املائية ع املوارد جعل ما ذا و

با ما،و تزداد الذيملاملستخرجة الب ع يؤثر منقب ل مستوى أن تتأثر؛حيث بار بدأت قابل

بتخفيض ذا و املناسبقھ ب س كما يبھ الينابيعقص نضوب غذي  ب ال بار دت ش فقد

من العديد ي الغر زاب حفرواحات من الرغم منذ14التقلبات،ع جديدة  .طولقة واحة1930ب

التا دول ا ا يو   :كما

دول  املناقب ):49(  ا تدفق قوة ي 2016-1930غي الغر   بالزاب

 

  

عزوز  طولقة   بن شانة  فوغالة  أورالل  برج   بوشقرون  ل

    3  1  1  2  23  العدد  1930

ت ق     220  8  43  142  17  م

  1  4  5  1  2  11  العدد  1967

ت ق   147  148  110  20  35  178  م

  3  8  15  4  56  49  العدد  1973

ت-م   54  157  154  59  771  677  ق

  27  19  35  35  74  77  العدد  1983

ت ق   310  230  904  904  678  732  م

    88    88    389  العدد  2008

ت ق     510    510    432  م

    217    217    634  العدد  2016

ت ق     120    120    12  م

Source : AIDAOUI  Salah(1994).Op,Cit  (1930-1983) / ANRH.(2008-2016)  
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ل ي):  21(الش الغر بالزاب ي يدرولي ال  . 2016-1930التطور

 إنجازالباحث:املصدر
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الب-ب رائط ا ماتيشرح بامل شأة امل ية   : وم

الب  رائط ا م يةسا بـيوم اصة ا ارالتفاصيل   :إظ

السطحية - املياه لطبقة ية وم الب   .املستوى

ي - يدرولي ال   .امليل

وفية- ا املياه ع   .توز

وفيةتجاه - ا املياه ان لسر   .العام

الب املستوى بتحديد اصة ا املعلومات جمع للمواردي م وتم الوطنية الة الو طرف من للمنطقة

املائيةANRH)  (املائية املوارد ة مدير مع جراءا،بالتعاون ع املرحلة ذه التاليةركزت   :ت

املتاحة - املعلومات وتركيب ة ومعا                                  .جمع

ع - البيانات ة  .GIS                                طلب معا

نقاط- ميع امليدانية واملالحظات ي (املياهالقياسات وم الب القياس   )شبكة

الوطني الة الو طرف من املنجزة مات املائيةامل للموارد     2011،2012، 1997،2008،سنوات)سكرة(ة

ا  املشروع،تدفقً من و املرحلة من وفية،كجزء ا املياه محطة ملجمع ية وم الب طة ر ا ر تظ

دمت قُ ال النتائج تؤكد وش،حيث ا رعةو الفيض،مز منطقة باتجاه وخاصة أ شرقيةً جنًوا

السابقة،عكس ا الدراسات ف يقع ال التغذية منطقة سكرة منطقة من الشما زء ا ل ش ذلك،

لألمواج طول   .أع

ية وم الب طة ر الرم1997ا بالسماط اص   .ا

سنة املنجزة ية وم الب طة ر ا ر املائية1997تظ للموارد الوطنية الة الو طرف ، ANRHمن

املياكناأن لتدفق ن الثاإتجا و الشر نوب ا و ي الغر الشمال إتجاه ول وفية؛ ا يه

يبإتجاه لإتجاهالثا س مما تحول نقطة يمثالن جدي ووادي سكرة وادي الشرق،فإن و الغرب

املياه تقارب خالل من وفية ا املياه  .)1(غدية

 

 

 

                                                             
  )1( SEDRATI Nassima(2011) .Orignes et carateristiques physico-chimique des eaux de la wilaya de 

Biskra –Sud Est  algerie,thèse presentée en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en sciences 

,option hydrogeologie,  universite de ANNABA ,p88 
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ية - وم الب طة ر الرم2008ا بالسماط اص  :ا

الب           القياس شبكة شاء إ تم منالواقع وفية ا املياه طبقات مختلف ملراقبة ية طرف وم

عام منذ ذا و املائية، للموارد الوطنية الة أن،2000الو مالحظة املمكن من جعلت و النتائج

ا الزراعية،ألن املناطق سيما ال تراجع، املائية للموارد ي وم الب وفيةاملستوى ا لتغذية

بمقدار انخفاًضا نالحظ املدروسة، النقاط ملعظم سبة بال وفية ا املياه طبقات ع يا س منخفضة

أمتار  بضعة

سنة املنجزة ية وم الب طة ر ا حوا2008تو يبلغ ي يدرولي زء%0.2،تدرج ا ن ب

ي الغر ي نو نفاذي(ا رمل سكرة %1.15و)وجود الواد،حيثوادي بة زر منطقة مستوى ع

بار من معت جد عدد طة ر ا ر  .تظ

ية - وم الب طة ر السف2009ا ن يوس و ليوسان ميو   :للسماط

الب       طة ر ا وجودتو ية شرقإوم جنوب من واحد للتدفق؛ ن لوطاياتجا منطقة لـ شط إ

يملغيغ غر جنوب خر و مخادمةإ لوطايالـ ، من منطقة ثالث اتجاه الوادناك بة منطقة زر  إ

ملغيغ وجود .شط طة ر ا ر ظ الكسادالشعيبة منطقةضغطتُ ذا إ التدفق يتدفق حيث

منطقة آبار حقل وجود إ خ ذا عزى طولقةالشعيبةو منطقة الشرب .إلمداد  ..(AEP) مياه

 

طة ر ية):  15(ا وم الب طة ر ليوسانللسماط) 2009نوفم(ا   ميو

يدروغرافية ال   الشبكة

ه ش ش-مقطع   ج

ليوسان للميو ي وم الب   املستوى

ليوسان امليو لسماط ي يدرولي ال   امليل
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SOURCE : CRSTRA, 2010. 

ية وم الب طة ر   :2012و2011ا

املسافة         قياس و طة ر ا ر تظ ن، ت ف ي وم الب السطح تطور أدناه طتان ر ا تو

و لية جو ري ش سم2011 أوتخالل د ر ش خالل املسافة قياس الثانية طة ر ا عرض نما ب ،

جانفي2011 يز 2012و ملغيغال شط إ شر جنوب و التدفق اتجاه   . ال

البكرتمتت           املناطق أنLes zones vierges) (ع ن ح ة، كب بتغذية سكرة غرب أق مثل

منطقة ذلك بما الزراعية رعةاملناطق طولقة،امز و املياهلغروس ملوارد قوي استغالل ا ف يوجد

م م انخفاض ت تم الصيفال فصل خالل سيما   .ال

اوح     مااملستوى تراجعو ي وم نالب املرتفع،33و0ب الزرا ستغالل ذات املناطق اً م

لوطاية و رعة طولقة،مز منطقة سيما يتجاوز،وال ال وفية ا املياه عبئة إعادة أن ن ا15ح  )1(م

 

 

 

  

                                                             
ABH Sahara,ibid,p7 )1(  

طة ر ية  ):16(ا وم الب طة ر السفلسماطل) 2009نوفم(ا   أيوسان

يدروغرافية ال   الشبكة

ليوسان يللميو وم الب   املستوى

ليوسان امليو لسماط ي يدرولي ال   امليل
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القياس التدفق  لسماطا  العمق  حداثيات  نقاط   قوة

X Y  

PZ1 06°32'47'' 34°37'32'' 210 ليوسان  37 امليو

PZ2 06°37'49'' 34°36'08'' 225 ليوسان  99.16 امليو

PZ3 06°42'41'' 34°39'31'' 210 ليوسان  70.80 امليو

PZ4 06°36'52'' 34°37'63'' 210 ليوسان  112.90 امليو

PZ5 06°30'30'' 34°43'23'' 210 ليوسانا  80 مليو

PZ6 06°41'20'' 34°44'19'' 210 ليوسان  74 امليو

PZ7 05°57'31'' 34°36'09'' 130 ليوسان  8.20 امليو

PZ8 06°03'32'' 34°33'31'' 130 ليوسان  14 امليو

PZ16 05°54'56'' 34°26'14'' 162 ليوسان  14.80 امليو

PZ17 05°55'39'' 34°25'26'' 162 ليوسان  9.00 امليو

PZ18 06°55'50'' 34°41'55'' 560 يان   البن

PZ9 05°38'11'' 35°08'39''  170 يخيان  49.50 املاس

PZ10 05°33'57'' 35°01'44'' 170 ليوسان  72.50 امليو

PZ11 05°44'48'' 34°37'33'' 110 ليوسان  15 امليو

PZ12 05°07'11'' 34°37'39'' 190 السف  43 .يوسان

PZ13 05°05'33'' 34°35'01'' 170 السف  49 يوسان

PZ14 05°28'44'' 34°37'38'' 140 ليوسان  14.50 امليو

PZ15 05°24'40'' 34°35'46'' 140 ليوسان  36.15 امليو

PZ19 05°06'53'' 34°46'53'' 270 السف  91 .يوسان

PZ20 05°05'40'' 34°46'39'' 275 السف  98.80 يوسان

دو  القياس: (50)ل ا نقاط   .مواضع

SOURCE : ABH Sahara,p7 
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Source :ABH Sahara,p14 -15 

  

طة ر ية):  17(ا وم الب طة ر أوت(ا ، لية ي) 2011جو ا ال املركب  للسماط

طة ر ية):18(ا وم الب طة ر سم(ا يللسماط) 2012،جانفي2011د ا ال  املركب
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الدراسة بمنطقة ي املا صاد ا   مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حوصلةالباحث: املصدر

  

    

يأة امل املائية   سنة/³كم757.73املوارد

السطحية املائية   املوارد

  سنة/³كم125.25

وفية ا املائية   املوارد

  سنة/³كم620.48

املستغلة السطحية املائية املوارد

السدود(سنة/³كم35 من قيقة ا   )القيمة

املستغلة السطحيةغ املائية املوارد

قيد(سنة/³كم90 املائية واجز ا

  )الدراسة

املائية املوارد

املستغلة وفية ا

  سنة/³كم620.48

 

املستغلة املائية   سنة/³كم655املوارد

الزرا ستغالل

620.25  

  السنة/³كم

املياه إستغالل

34الشرب

  السنة/³كم

املياه إستغالل

0.75الشرب

  السنة/³كم

94.69% %5.19 %0.11 
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يالفصل :الثا  

املوارد سي

سي؛املائية ال آليات  

التوازن  بناء معوقات و  
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ندرة إ ة خ ونة العالم ده ش الذي راري ا حتباس رة ظا و املناخية ات التغ أدت لقد

ساقط السطحية، ال وخاصة املائية املوارد ضعف لية و ال املائية املوارد م بأن التقديرات ش و

بلغ رضية   . )1( ³لممليون1385الكرة

عن    د يز ما تظم ا باعتبار املائية للموارد الرئ املستودع البحار و املحيطات ل من% 97ش

العذب غ زء ا أن القول يمكن ومنھ رض وكب ب املياه ل) املا(مجموع ش من%97الذي

الصناعة و الزراعة أو الشرب سواءا سان يفيد ال املياه سبةمجموع ل ش ن من% 3ح

و رضية الكرة املوجودة لية ال ثلوج %70املياه ل ش ع متجمدة املياه ذه   .من

ومات ا ة أولو املائية للموارد امل املت سي ال أصبح فقد ساس ذا ع دول و من كث و

ادة ز إ تؤدي ال و ايدة امل الضغوطات ب س سيالعالم موضوع جعل ما ذا و ا عل التنافس

طرف من و جتماعات التحليل و الدراسة و النقاش من ك ا تأخذ ا يئ و املائية املارد

املجال ن الفاعل  .جميع

املباديء و يم املفا املائية للموارد املستدام سي   .ال

ظروفأ     تحت املياه إدارة ادت و ومفافالندرة مف باظ إست للمواردإ املة املت دارة

ااملائية ل جتما املنظور املائية،و لة للمش ند ال املنظور ن ب تجمع ة(،ال شر ال الفعاليات

ية البي و جتماعية املائية)النظم املوارد إدارة و التخطيط ام الت الن عن ع الذي و

  )2(املتاحة

عتمد إضافةو مناسبة، مؤسسية كيانات وجود ع عيد حد إ املياه موارد إلدارة سياسة أية نجاح

ا توظيف مرونة ا.إ يناط أن يجب املؤسسات السياسيةتمسؤولياتلك وانب با يتعلق فيما

و املائيةجتماعيةوقتصاديةوالفنية املوارد بإدارة اصة ا القانونية و املالية   .و

موارد    إدارة عن مسؤول تنظي أو مؤس ل ش أي عامة املياه موارد إدارة بمصط ونقصد

النا التنفيذ ضمان و املياه موارد إدارة من الغرض ه،و غ أم القطا املستوى ع املياه،سواءا

                                                             
س )1( خم محمد املياه).2005(الزوكة امعية،مصر،ص،جغرافية ا املعرفة  .17دار
أحمد )2( محمد ي املياه):2014(السامرا إستخدام ،املم1،طإدارة ع التوز و شر لل ردنية،الرضوان لكة

اشمية،ص  .23ال
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موارد إدارة ومة ا و لسياسة اجتمااملياه و اقتصادي استخدام أق املياهتحقيق تنمية و

الدولة   )1(املتاحة

املائية      للموارد املة املت أنحاء دارة جميع ا ل ج و ال يتم ال املياه موارد إلدارة شمو ن

التنمية التا و أفضل مة ومسا سقة م قة بطر ا ر وتطو ا وحماي املائية املوارد م لف العالم

الشراك .املستدامة للمياهعرف العاملية    (IWRM) ة

سقة« امل التنمية ع ع عملية املياه ملوارد املستدام سي سي،ال راو و املياه

ذات ل واملوارد ش ذلك عن الناجمة جتماعية و قتصادية ية الرفا عظيم دف الصلة،

ةمعمنصف يو ا يكولوجية النظم  »)2(استدامة

  
ressources en eau (GIRE)  ilip, R et  Autres  (2008). Gouvernement local et Gestion intégrée desPh 

Mesures et outils pratiques à l’usage des gouvernements  –Partie III : S’engager en faveur de la GIRE 
locaux,p3  

 
  
  
  
  
  

                                                             
أ)1( ا.دان ة).2016( ابون املصر يئة حسام،ال مام املحلية،ترجمة و العاملية ة دار و عية شر ال نظمة املياه

،ص ،مصر للكتاب  275العامة
)2( Philip, R et  Autres  (2008).Ibid ,p3 

Efficacité économique 

ف یمكن الفعالیة اإلقتصادیة كی
النشطتنا و قرارتنا  أن  تؤدي  إلى 

إستغالل مردود كبیر للموارد 
 المائیة ؟

 

Equité sociale  

 العدالة اإلجتماعیة

كیف تؤثر انشطتنا وقرارتنا على 
ین األخرین للماء؟المستعمل  

Durabilté Ecologique   

 اإلستدامة البیئیة

كیف یمكن ان تؤثر أنشطتنا أو 
 قراراتنا على الموارد المتاحة ؟

ل ا:  )22(الش بي فيما امل الت و ابط ال وكيفية املائية للموارد املستدام سي ال  مبادي

كاملــــــــــــالت  
Intégration   
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املائية-2-1-1 للموارد املة املت و و  دارة املؤتمرات   :(*)للماءالدوليةنتدياتاملاملجسدة

التطورات        الضغوطات إن يوسياسية الثكنولوجيةو قتصاديةوا الصناعيةامية و لزراعية

املياه ع ايدة التنمية،امل أساس و ياة ا عنصر ا أصبحقتصاديةبإعتبار بلد،فقد ألي املستدامة

ا ذا إ العلميةالنظر رات التظا خالل من جدية و حدة يزداد الدو الفكر طرف من يوي ا ملورد

املاء مية أ إ الدو املجتمع بھ ت ،فلقد العال البعد حيو ذات يرتب ي كعنصر ات طوما تأث من بھ

للدول اجتماعية،اقتصادية السياسية من،و اك اجتماعاتھفزاد منباالش ن املختص مع

أول،املؤسسات،دفرا من بداية الدولية املنظمات و يئات سنةمؤتمرال املياه بمارديل1977حول

ن باألرجنت خصص،بالتا املائيةكما املوارد إدارة حول يم مفا عدة املؤتمر ذا حول تبلورت لقد و

موضوع تحت امال املياه"فصال استخدامات افحة"ترشيد م و البي انب ل أخر وفصال

سنة)1(التلوث املتحدة مم اء خ طرح املائية1977،كما للموارد املة املت دارة وم سنة مف و

عقد1990 باملاء،(*)نيودلمؤتمرا د و ال مسألة ي نما املتحدة مم برنامج فيھ ناقش الذي و

التط و   .الشروب

سنة املياه1992و حول الدو املؤتمر بـجاء ئة الب رلندية،و جانفيدبلن املنعقد املؤتمر ذا

غض1992 العل التوجھ ذلك املؤتمر ذا غلب و ة، و ا لألرصاد العاملية املنظمة إشراف تحت

سي ال الضعف ع للتغلب ذا و ومات ا عن   .النظر

ا ا ذلك بما مشارك، مئة خمسة املؤتمر ذا حضر مئةولقد ومات ا طرف من املعينون ء

أساسية مباديء عة بأر املؤتمر خرج قد و ومية ح غ و دولية ومية ح منظمة ن ثمان عن ن ممثل و بلد

ول  ،ف:  املبدأ ية البي التنمية و ياة ا إلستمرار ضروري و ضعيف و محدود مورد العذبة نإاملياه

                                                             
للميـــاهّ (*) العـــاملي م:املنتـــدى حـــدث ـــ أك للميـــاهـــو العـــال املجلـــس نظمـــھ و العـــالم ـــ بامليـــاه متـــھ. تعلـــق م ـــ  وتتمثـــل

يل" ســـــ ل ات، املســـــتو جميـــــع ـــــ ع رجــــة ا امليـــــاه قضـــــايا شـــــأن العمـــــل ــــك وتحر ـــــ السيا ام ـــــ ل نـــــاء و الـــــو ــــز عز

أســـــ ـــــ ع ـــــا عاد أ افـــــة ب ا واســـــتخدام ـــــا وإدار ـــــا وتخطيط ـــــا وتنمي ـــــا وحماي امليـــــاه ـــــ ع فـــــاظ يـــــاً ا بي مســـــتدام ". اس

ياة ا ل من   ".ستفادة

للميـــــاه      العـــــال املنتـــــدى عـــــد النطـــــاقو واســـــع ـــــ دو عـــــاممـــــؤتمر منـــــذ ســـــنوات ثـــــالث ـــــل مـــــع1997يقـــــام بالتعـــــاون

شـــأن الدوليـــة املناقشــات يل ســـ ل محاولـــة ــ مـــرة ألول أطلقـــت وقــد اديميـــة، وســـاط و ــاص وا العـــام ن القطــاع

امل العامليةتحديات  .ياه
شـــرم)1( العـــالم):2001(محمــود و ـــي العر الـــوطن ـــ امليـــاه يـــة1،الطبعـــةاقتصـــاديات العر الوحـــدة دراســـات ،مركـــز

ص وت،  172،ب
نيودل (*) مؤتمر نص للبعض«ولقد املاء من كث من أفضل ميع ل املاء من   »قليل
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ام مت ا ن تتطلب املائية التنميةاملوارد ط ير ولوجيةجتماعيةال ي النظم بحماية قتصادية و

  .الطبيعية

ي الثا و:  املبدأ ن املخطط و ن املستخدم يظم ي شار ن ع ا وإدار املياه تنمية تقوم أن ب ي

ات املستو افة ع القرار   .صناع

الثالث املي:  املبدأ توف ا محور دورا املرأة يطرحتؤدي املبدأ فإن عموما و ا صيان و ا إدار و اه

املائية املوارد برنامج املشاركة من ا تمك و املحددة املرأة   .احتياجات

ع الرا ل:  املبدأ اقتصادية قيمة اللمياه اقتصاديةاستخداما كسلعة ا اف ع ب ي   .و

املؤتمر ذا افوخلص ساباالع ق با الصرفأوال و النظيفة املياه إ النفاذ سان لإل

معقولة بأسعار   )1(الص

سنة عقد)1992جوان14-03(1992و التنميةا و ئة للب العال واملؤتمر ور جاني دي

لية از يخص،ال فيما املستدامة التنمية لتحقيق دبلن مؤتمر توصيات تب إ املؤتمر ذا س قد و

مكرسق شاملة بخطة و جاني ودي ري مؤتمر خرج املياه،وقد و طاع ع التأكيد و املياه لقضايا صولة

أساسيا دفا عت املجتمع من فرد ل ل مقبولة بجودة و افية   . )* (كمية

العاملية       الشراكة أن ئ(**)كما فمباد للمياه امل املت سي ال ساس و مصدر عت املياه مؤتمرشأن

املائية املوارد سي و املستدامة التنمية ن ب عالقة وجود ع أكدا و جاني ودي ور   .دبلن

خ-  تار سم22و أجندة1992د لتوجيھ وفقا القرنأ، املتحدةخالل)21(عمال مم مؤتمر

والتنميةللب ومدينة1992لعام (UNCED) ئة جن دي و ل،ر از باالحتفالال التقيد بدأ حيث

عام منذ اليوم   . 1993ذا

مم دعوة ي تأ جاءولم إنما و فراغ من ا املتعلقة الدراسات و باملاء تمام لإل زمة املتحدة ب س

العذبة املياه   .العاملية

                                                             
برادلو )1( يل دان و سلمان محمد مقارنة.) 2006(سلمان ،دراسة املائية املوارد إلدارة التنظيمية الدوطر البنك

التنميةعمار إلعادة   2006و

ي:مالحظة و لك املوقع من مأخود الكتاب  www.worldbank.orgذا
إ )*( شارة قتصاديةأتجدر ا قيم املياه إعطاء دبلن مؤتمر ا نا ت ال املباديء ضمن من ،بإعتبارنھ الفعلية

عملية فإن التنمية و ياة ل املياه مية اأ لإدار قبل من الفاعلة املشاركة ع عتمد أسلوب ع تب أن يجب

عالقة لھ  .من
املياه(**) شان العاملية سنةالشراكة شبكة1996،تأسست و ا ل مقر ولم ستوك دية السو العاصمة من اخدت و

ت ع عمل بأسرهدولية للعالم املاء     . وف

http://www.worldbank.org
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أسيا، و قيا إفر من املياه شؤون ن تم امل و اء ا من مجموعة أعلنتھ الذي املاء إعالن و

بمدينةو أور  ا أمر و ذالشبونةا وجاء غال نحوأعالنبال ال1.4ن العالم من سمة مليون

ع صول ا مستطيعون واحتياجا للشرب الصا النقي املاء معأمن يتعاظم سوف طر ا ن

  .)1( 2020حلول 

للماء العاملية نة ال عن ثقة املن ة الرؤ إدارة وحدة قدمت للمياه(كما العال را)املجلس تقر

املي أزمة أن كفءيؤكد إدارة أزمة ،ولكن املائية املوارد نقص عن ناتجة ا ذا مائية أزمة عد ال اه

من عدد تنفيذ تتمثل املائية املوارد إدارة ة ملواج لول ا من عددا ة الرؤ تقدم املائية،و للموارد

ة الصغ و ة الكب بناءالسدود غرار ع املائية ال السياسات املناطق غذية وفيةوإعادة ا باملياه غنية

املياه ن لتخز بالتنقيبات تمام   )2(و

إ للمياه1997عقدسنة العل يةـب  Forume Mondiale de l'eauاملنتدى املغر عدمراكش و

للماء، عامل منتدى بقرارأول للمياه العال املجلس خرج لدراسةحيث الدولية املفوضية ن و ت

اتحو  قضية الـليل القرن تقديم21ملياه مع عال عد ذات ون ت و لقاءات عدة نظيم ب وذلك

سنة اي ال للمياه ي الثا العال املنتدى ا ر   .2000تقر

عقد 1998سنة       املستدامةا التنمية و املياه حول العال ساملؤتمر بار املؤتمر. بـ ذا خرج وقد

أس نقاط عدة املستدامةالعال التنمية و املاء ملوضوع مناقشتھ عد عمل)*(اسية برنامج وضع ا م

مستدام ل ش و املياه سي   .حول

عقد 2000سنة        للمياهأ ي الثا العال ولندااملنتدى بـ اي نقاط ،املنتدىال عدة خرج

وضع اتيجيةغية نقاإس عدة خالل من املياه ماية ادقيقة م   :ط

ادة - ثمار ز يس املا  .املجال

و - العل البحث ن تمو ادة ارالز  .بت

املائية - للموارد امل مت و مستدام سي تحقيق غية ميع ل الفعلية  .املشاركة

املائية - للموارد املة مت إدارة أجل من واسع نطاق ع و الدو  .التعاون
                                                             

مصطف)1( سلمان ي). 2009(محمود العر العالم ة راو ال ئة الب و املاء ديث– قصة ا الكتاب ،دار ر الت

 112،ص
أحمد)2( محمد ي ،ص.)2014(االسامرا سابق  29مرجع
املستدامة )*( املؤس: التنمية و املجال ن الفاعل فراد قدرة عقالنيامدى ا سي سي و إدارة ع سات

مستقب و حاضرا ا تثمي ،مع متجددة غ أو متجددة انت سواءا الطبيعية ولوجيةللموارد ي النظم مراعاة و ال

ئةو  الب ور تد ة املسا  عدم
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سبورغقمة          ا تم 04إأوت 26 جو املؤتمر،2002س عقدذا املتحدةا مم رعاية تحت

دمج مع ا استغالل ترشيد كيفية و خرى وانب ا مع حيوي كمورد املياه مية أ ع أكدت حيث

مجال اص ا و العام ن القطاع ن ب الشراكة أطر ترقية و الص الصرف خدمات ن تثم مسائل

املوارد وحوكمة تنظيميةسي اطر تحت   .املائية

ــــنة       ــ سـ ــــ ــ ــــدإ2003ـ ــ ــــاء العالعقـ ــ للمـ ــــث ــ ــالثالــ ــ ــ ــــذي kiotoكيوتــــــــوبــ ــ الـ ــــع و ــ جميــ ام ــــ ــ ـ إل ــ ــ ــ ـ ع ــــــص نــ

ــاه ــ ــ ــ ــ للميــ ــــة ــ ــ ــ املــ املت دارة ــألة ــ ــ ــ ــ مســ ــــدت ــ ــ ــ أخـ ــــد ــ ــ ــ وقــ ـــاه ــ ــ ــ للميـــ ــــل ــ ــ ــ امــ املت ــــي ــ ــ ــ سـ ال ــــذ ــ ــ ــ نفيــ ب ــــة ــ ــ ــ الدوليــ ــــات ــ ــ ــ يئـ ال

النقاش امة انة   .)1( م

عنتدىامل الرا منحيث،2006سنة) املكسيك( بمكسيكوالعاملي يقرب النقاش7ما من أيام

للمياهأوالتبادل، ع الرا العال املنتدى منكما.ختتم يقرب ما مألف201شارك بي مشارك،من

ر120 العالموز أنحاء جميع تقديم206من تم حيث عمل مح552جلسة ب. إجراء من ان نو

من ون ومندو مسؤولون ن   .دولة140املشارك

الشعوب حق للماء ع الر العال املنتدى مطول خلص ل ش ميع ل املاء ع صول الولكن. ا

ينط ال اليف الت لكن ، مجانياً ون ي أن يجب املاء أن ذلك والصر ع الشرب مياه توف ا عل فوي

املجتمع ا يتحمل أن يجب املياه. بالتضامنالص مستجمع نطاق املياه بحماية اف ع تم لقد

صلة ذي الشعب،كإقليم مشاركة ا. و املحلية،باعتبار العامة السلطات دور إبراز مرة ألول تم وقد

الص والصرف املياه خدمات عن    .مسؤولة

سنة بإسطنبول للماء امس ا العال العالفتتحإ ،2009املنتدى للمياهاملنتدى امس ا

لبقاء) تركيا(اسطنبول حاسم موضوع منظمة حول ع شدد و وكب ال ذا ع الناس من ن املالي

الثقافة والعلم بية لل املتحدة و(مم س جتماع) اليو ذا  .)2(املشاركة

ا مع التعامل و املياه إدارة نحو باإلجماع املحلية السلطات فيھ ت تب الذي رو تطو مع العاملية لتحديات

ا مع التعامل  .خطط

للمياه- السادس العال ن املنتدى ب ما عقد ا الذي عنوانبـمرسيليا 2012مارس18إ12و تحت

من أك حضره الذي لول،و ا من20وقت مشارك العال140ألف املنتدى ذا مية ،أ دولة

امل القضايا ل تناقش البلدان ذه معجعلت املياه ع صول با تطبيقتبتعلقة عاجل إعالن

                                                             
أحمد )1( ادي املياه،(2006)الفرا الك اس ،ترشيد ليج ا لدول ي العر بية ال ص،مكتب اض  .167الر

)2( Forum Mondial de l'eau, https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_mondial_de_leauBenedito Braga; 

President World Water Council  . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_mondial_de_leau
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العامة معية ا قبل من بھ ف املع و الشرب ع،واملنعقدامل. املتحدةلألمممياه السا العال نتدى

ةDaegu-Gyeongbukبمدينة الف ية نو ا ة ور منال ل17إ 12املمتدة او.2015أفر وقد

تحقيق ع ادةاملنتدى ز و قتصادية لإلستدامة عقالنية و بحكمة املياه إستخدام مع ي ما أمن

ئة الب حماية و العاملية ات التغ مع التكيف ع افية ،القدرة ال والقدرات يدة ا وكمة ا

العديد لتنفيذ ة ضرور افية ال املالية   والتدفقات

الساب     صدارات خالل ا تحديد تم ال لول ا العالمن املياه ملنتدى  .قة

و و ، كة املش نا كمسؤولي املياه تحديات بحل اف لالع فرصة للمياه ع السا العال املنتدى ون سي

املستدامة ئة والب جتما ندماج و قتصادية للتنمية م م  .أمر

،مارس ل از بال ليا براز بمدينة املنعقد و للماء الثامن العال عدة2018 املنتدى املنتدى خرج ،وقد

تجلت   :نقاط

تقديم  - البحثيھ املؤسسات ودور املياه قطاع تواجھ ال التحديات ن املنتفع مشاركة ميھ أ

مستدامة   .حلول

الدعميتطلب        - توف مع مستوى أع ع سيا ودعم بتوجھ القرارات من حزمة ى املا من

لتحق املطلوب عمنلتحقيقةاملرجو دافيقاملادي ى ومأاملا مف ناك ون ي منأن شمل

و   و ى املا ومن املستدامة للتنمية شمل من اإحدىال التنميةمنعناصر يخدم بما ى املا

  .املستدامة

كبديلاستخدام        - الطبيعية ة وم املعا التقليدية ة املعا ألنظمة مكمل حل  استخداماأو

اليفار   الت منخفضة ھ معا كنظام ة% 25 إتصلوالالرطبة املعا اليف ت من

  .التقليدية

البي      - النظام ع املحافظة مجال الدول ن ب ات ا تبادل   .ضرورة

يمكنأ - ال املياه تتحولأن اليفإن ت ا ل ولكن جتما انب با ا الرتباط   .سلعة

ألحواض    - شاطئة امل الدول ن ب فيما املياه عن واملعلومات البيانات تبادل مية مار أ سا حيث

ز تؤدي عز قد وال املناخية ات أخطارالتغ ة أوإمواج فاف مدمرة ا فيضانات   .حدوث

  التحلية ملشروعات ل تمو لتدب اص ا القطاع مشاركة و املجتمعية رإو املشاركة التدو عادة

املجتم الو شر من د مز مع التقليدية، غ املائية للموارد كبدائل الص الصرف ة ومعا

ا م قطرة ل استعمال كفاءة ادة وز املياه ع فاظ ا مية   .أل
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للمـــواردو"        اتي ســـ التخطـــيط منظومـــة أن املائيـــة املـــوارد ســـي مجـــال ـــ بالـــذكر ـــدير املائيــــةا

مرحلــــة ــــل ند ســــ عتماد،حيــــث و م التقــــو و عــــداد مراحــــل ــــذهتظــــم مــــنمــــن العديــــد ــ ــ إ املراحــــل

اتي س ذف ال تحقيق إ ا توصل ح   " .املعطيات

  

  

ل اتي:)32(الش س التخطيط   . منظومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الزراعية:املصدر للتنمية ية العر ثاراملنظمة و التقليدية غ املصادر من املائية املوارد تنمية حول ية العر   ،الندوة

، ا ع تبة   2001امل

  

عداد  مرحلة

للتخطيط_ اجة .ا  

العامة_ النوعية  

عمل_ مجموعة ن و ت

 للتخطيط

انية_ امل إعداد  

املعلومات_ و البيانات تحديد  

العناصر_ و ذاف م .تقو  

لتحقيق_ املتاحة يارات ا تحديد

ال واملفاضلةمرحلة م تقو  

عتماذمرحلة  

املختارو للنموذج ة التجر

املعدلة طة ا  إعتماد

ا_ املعلومات حسب سيا بقرار قائمة(ملتوفرةختيار و جتماعية و قتصادية النوا

ات ا_                                           ).               ولو إدار و طة ا .تنمية  

ن_ املستمر م التقو و عة الرأي_                        .املتا .إستطالعات  
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زائر  -2-1-2 با املائية املوارد سي ا(مراحل تنظيما و املائية ليةالسياسة ي   ).ال

   :1970-1962مرحلة

ــــر             ــ ــ ــ زائــ ا خ ــــار ــ ــ ــ تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ ــ حساســـ ــــد ــ ــ ــ جــ ــــة ــ ــ ــ املرحلــ ــــذه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقاللعت ــ ــ ــ ســـ ــــت ــ ــ ــ تلــ ة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف ــا ــ ــ ــ ــ ــ أل ــــة ــ ــ ــ الفتيـــ

ا ــــديات؛أول ــ ــ ــ ــ تحـ ــــدة ــ ــ ــ ــ عـ ــــام ــ ــ ــ ــ أمــ ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ نفسـ ــــر ــ ــ ــ ــ زائـ ا ــــدت ــ ــ ــ ــ وجـ ــــن ــ ــ ــ ــ ،أيـ ــــرة ــ ــ ــ ــ ــــاممباشـ ــ ــ ــ ــ نتمـ ــــؤول ــ ــ ــ ــ للمســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ الكب

ــــذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،وع ــــرى ــ ــ ــ خــ ــــات ــ ــ ــ القطاعــ ــــاب ــ ــ ــ حســ ــــ ــ ــــ ــ ع ــــة ــ ــ ــ ــ ولو ــــھ ــ ــ ــ إعطائــ و ه ــــ ــ ــ ــ ــ تج و ــــنا ــ ــ ــ الصــ ــــاع ــ ــ ــ بالقطــ

ــــن ــ ــ ــ عــ ــــة ــ ــ ــ املوروثــ ــــات ــ ــ ــ شــ امل ــــتغالل ــ ــ ــ بإســ ــــذاك ــ ــ ــ آنــ ــــة ــ ــ ــ الدولــ ــــت ــ ــ ــ قامــ ــــاس ــ ــ ــ ــــتعمارســ ــ ــ ــ ــــــث ســ ــ ــ حيــ ــــن ــ ــ ــ ومــ ــــ ــ ــ ــ ــ الغ

زائر ا ورثت فقد املائية عن14املوارد تزد لم ضعيفة إجمالية بطاقة   . (*))1( ³م م900سد

قطاع و العمومية شغال وزارة من ل إ سي ال ام م قسمت فقد التنظي انب ا ومن

ا املصا و ات املدير بفضل بالبناء العمومية شغال وزارة لفت االفالحة،حيث م ملختصة

املائية للموارد الوطنية الة الو و العلمية تكفلتANRHالدراسات ن ح العامة، الدراسات ة مص و

فية الر الري شآت بم الفالحة   .وزارة

الثالث       القطاعات ن ب املاء ع توز و بحماية لف ي من ا م مسائل عدة طرحت ة الف ذه

الصن القطاع و عرفالشرب،الزراعة املائية املوارد قطاع جعل ما ذا ،و بضطرابااا س مستمرا

ف ى الك املدن نا ن است إذا املحلية،و السلطات ت واج ال ات الصعو عرفإتلك لم املدن با ن

شآت امل مجال تق  .سي

  :1996-1970مرحلة

الدولة  يمنة ذا و جديد تنظيم بداية املياه قطاع عرف نجازحيث و سي سنة بال  خالل

مستوىانتقل ،1970-1977 ع تميثال ا ل ان ال للري، الدولة كتابة إ املائية املوارد سي ام م

الري، ات مدير خالل من فقدأالواليات الشرب بمياه د و ال حيث ومن البلدي املستوى ع شأت ما أ

                                                             
(1) René Arrus )1981(  .La valorisations de l’eau en Algérie aspect théorique (1830-1963) ,thèse pour le  

doctorat d'états en sciences économique, présentée et soutenue publiquement le 13-06-1981 ,université de 

Grenoble –France p158 
ى(*)  الك حواض و الزراعية املناطق تركزت السدود ذه انجاز فإن ملإلشارة حاج ومدى املعمرون تركز أين

العام اكم ا ع تضغط سية الفر الضغط جماعة جعل ما ذا و إلبقاء STEEGللماء املاء بمحافظ املعروف و

زائر ا  .املعمرون
)2( Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire; tarification régionale de l'eau potable 1995 

p4 
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ع،SONADمؤسسة توز حق ا ل منحت املؤسسة السياحيةذه املناطق كذا و ان الس لصا املياه

  .الصناعيةو 

من املمتدة ة الف عرفت للري1980-1977قد الدولة كتابة من املائية املوارد سي ام م ل تحو

الري وزارة وستصالحاو إ ئة الب و ةستمرتارا الف طول ا أعمال مباشرة الوزارة ذه

ن ماب العاصمة1980-1977املمتدة زائر ل املياه شركة شاء إ ة الف ذه عرفت SEDAL 18كما

ر زائرالعاصمة1977أكتو با املياه إنتاج ا ام م من ان ال   .و

ة الف ول (،1984-1980خالل ما ا وزارة، )املخطط إ املياه سي ام م ل تحو ا ف تم

بصدو  ة الف ذه ت تم كما قانونالري بحماية1983فيفري5املؤرخ03-83ر املتعلق و

رقم القانون بموجب للمياه قانون أول صدر ئة،كما لية16املؤرخ17-83الب املتضمن1983جو و

املائية املوارد سي ل ارالدولة احت ع أكد املبدأ ذا ، املياه   .قانون

الوط  الة الو شاء بإ ة الف ذه ت تم املائيةكما للموارد رقم ANRHنية املرسوم 167-81بموجب

لية25املؤرخ وتق1981جو عل اختصاص و إداري ع طا ذات عمومية مؤسسة   .)1(و

ن   ماب ة ل،1989-1984الف تحو تم حيث ي الثا ما ا املخطط ة ف مةو وزارةم

تم ،كما الغابات و ئة الب وزارة إ التإالري التحو و للسدود الوطنية الة الو بموجب ANBTشاء

رقم تتكفل،1985جوان11املؤرخ163-85املرسوم ابضمانو صيان و املستغلة شات امل سي

ا ل تحو و السطحية املائية املوارد عبئة   .غية

تم ةإكما املرو املساحات ن دواو ة الف ذه خالل مؤسساOPIشاء ذاتو عمومية ت

تم ،كما تجاري و صنا ع لإطا يا إلنجاز الوطنية الة الو ة الف ذه ساسية شاء الري

و  للسقي ا سي املياهو رقم AGIDصرف املرسوم سنة 18املؤرخ 78-181بموجب   . 1987أوت

ة الف خالل و 1996-1989أما إ املياه قطاع سي صالحيات لت أو ذلكفقد و الفالحة زارة

املرسوم مقت و الفالحة، وزارة لدى الزرا الري و فية الر ندسة لل الدولة كتابة خالل من

املؤرخ240-94رقمالتنفيذي وزارة1994أوت10و صالحيات من املائية املوارد سي أصبح فقد

العمرانية يئة ال و  .)2( التج

  

                                                             
)1( Ministre des ressources en eau % agence nationale des ressources hydraulique  

ش)2( ش ع عد،) 2008(بن لية ي ال ا تنظيما و املائية زائرستقاللالسياسات املياها   .،مجلة
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امل-1 لقانون تحليلية   :1995ياهقراءة

التنمية اتيجيات إس مستدامجتماعيةوقتصاديةإن سي و يئة علينا تفرض للبالد

املائية اجيات ا تلبية التوازن لتحقيق ذا ا.للماء،و ل ون ت ما غالبا ال التنميةتداعياتو ع

املوار  سي يجعل الذي مر للبالد، املستدامة و عاتاملحلية شر ال من دا مز يتطلب زائر با املائية د

املياه ن تثم و فاظ ا و ضمان ،مراقبة ع توز جيد تنظيم أجل من ذا   .و

القانون       ام ألح املعدل و باملاء اص ا الوط املؤتمر للماء،جاء الوطنية السياسة تفعيل إطار و

لية16املؤرخ17- 83رقم بموج1983جو رقم،و مر املوافق1996جوان15املؤرخو96-13ب

منه1417محرم28لـ التنمية متطلبات و تتما للماء رشيدة وطنية سياسة وضعت زائرقد ا ون ت

خمسة ع تقوم سياسة ثقت،المبادئخالل الوطنيةان لسات ا   .عن

ول  املورد"املبدأ   : "وحدة

املن        غ ع التوز اعن محدودي و املائية للموارد زائرتظم ا ده ش الذي الديمغرا ايد ال مع

يوي و  ا املورد ذا ع يئةاملنافسة سية الرئ السلطة الدولة من جعل املائية ، املوارد سي  و

الوط تجو  اب ال امل ع شرة املن يدروغرافية ال حواض االت و   )1(ذا

ال ياملبدأ شاور :ثا ال   :مبدأ

املياه، لقطاع ممن و امل مت و ديمقراطي سي تحقيق أجل مسألةباعتبارهمن

إحداث من البد ساس ذا ع و سي ال و يئة ال آليات ضعف حالة ور تد عرف حساسة،

وط املحلية،فبنطالقااشاور السلطات إ املياه بقطاع لف امل ر الوز االتمن و شاء إ تم عدما

سنة شاء إ يدروغرافية،تم ال رقم1996حواض املرسوم بموجب املؤرخ472-96و سم19و د

للماء1996 الوط يئا )*(املجلس و بلدية يئات رؤساء عن املحلية ماعات ا إ واليةباإلضافة ت

و ن املستعل أصناف  .دارةمختلف

 

 

                                                             
رشيد )1( تط). 2010(فراح مدى و زائر ا املائية املوارد إدارة املناطقسياسة املياه قطاع صة ا بيق

ة ضر العلوما دكتوراء ادة ش لنيل مقدمة العلومقتصادية،أطروحة لية ، سي ال علوم وقتصاديةو

زائر ا ،جامعة سي ال  .205،ص03علوم
رقم)*( تنفيذي مرسوم بموجب شاءه إ سم18املؤرخ472- 96تم ل1996د ي ياراتحيث ا بالفصل ف

املتعلقة اصة ا امللفات الفصل كذلك و املائية املوارد يئة ع بمشار املرتبطة ى الك اتيجية س الوطنية

ر الوز عليھ ا عرضا ال املاء  .بمسائل
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الثالث قتصادمبد"املبدأ   ":أ

لتحق و تنظيمية و سية تأس آليات يحمالن إطار و نظام إيجاد العالجيجب تكييف يجب دف ال ذا يق

ماو  ن أساسي ن شرط توف مع ا أسبا و ل للمشا   مالءمتھ

املاء - ملؤسسات التجاري سي ال مبادئء   .تطبيق

التعاقد - نظام بموجب العمل و ملناقشة املجال  .ترك

ال الشمولية"ثالثاملبدأ و"مبدأ و ال الوسط الغالبة املقومات من املاء أن عت املبدأ ذا إن

و دولة من بع ت املائية ،فاملوارد غرافية ا دود با ف ع ال املاء أن ،كما ا مصدر و ياة ا أساس

ذه ن ب تتقاسم تفاقيات حسب و ا منفع فإن بدلك و أك أو دولة ع ذاتمر وع الدول،

ميع ا تمام ا تجلب شاملة قضية املاء قضية فإن   .ساس

ع الرا البي:  املبدأ إ:املبدأ ولواملبادئباإلضافة ي املبدأ فإن عة يقل)البي(ر ميةال أ

املبادئ ،خرى عن العمومية ة ال حماية مع البي النظام عن الدفاع ع ند س و إطار،ف

ع ر تص ة شر موارد توف و امللوثة غ و ة الصا و املائيةالعدبة املوارد نوعيةعاملحافظةتوف

السقي و للشرب ا تثمي و  .)* *( املياه

العمرانية       يئة ال و التج وزارة وصاية تحت ان زائر ا املياه قطاع سي أن شارة تجدر كما

املرسوم1994مند صدور عد املؤرخ2000-324رقمالتنفيذيو ر 25و شاءتم2000 أكتو وزارةإ

سنة املائية باملوارد تتكفل املائية املياه2000املوارد بقطاع اصة ا الصالحيات ل ب تتمتع ال و

إطار تتو و تقوم زائر،كما يئات ا ال مع التعاون للبالد ارجية ا املختصةالسياسة الدولية

املائية املوارد   .مجال

الدولية - املؤتمرات و الندوات العل البحث قطاع مع   .شارك

ا- ع توز و ا تخصيص و املياه إلنتاج ة و ا و الوطنية املخططات   .عد

ا- ل عة التا ل يا لل سن ا الس ع ر   .)1( س

                                                             
القانو  )**( طار ذا و املياه تصفية محطات ع وصية يئة تحديد تم املبدأ ذا أساس شاءع إ تم ي

للتط الوط رقم ONAالديوان التنفيذي املرسوم ل21املؤرخ102-01بموجب لـ2001أفر محرم27املوافق

1422. 
رقم )1( التنفيذي ر25املؤرخ 2000-324املرسوم املائية2000اكتو املوارد وزارة صالحيات بتحديد املتعلق

،مؤرخة[ الرسمية دة ر ر 25ا  "]12ص63عدد2000أكتو
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ات    مدير املائية املوارد بـولوزارة عد فيما عرف أصبحت ال الري ة مدير و تنفيذية والئية

رقم التنفيذي املرسوم بمقت ذا و الوالئية املياه ات املؤرخ178-02مدير 2002ماي26و

ع فاظ ا ع ر بالس ات املدير ذه تتكفل   بحيث

من عا توز ا ع توز و ا استغالل و ا حماي و املائية للمياهاملوارد لكة املس القطاعات ن ب  . )1( تظما

رقم-2 املياه قانون تحليلية خ12-05قراءة بتار ب2005أوت4الصادر املتعلق تحديدو

ا مل ا كو املستدامة ا وتنمي ا سي و املائية املوارد الستعمال املطبقة والقواعد املبادىء

الوطن   :للمجموعة

مراجعة أصبحت املراجعةلقد ذه إطار و ة ضرور واحد قانون وتوحيده املياه ع  ال شر

فقط،بل العمل بھ اري ا ع شر ال صياغة إعادة ع املاء قانون تمتيقتصر تميمھ ا ب أساسا

النظام بتصفية أخرى ة ج ة،ومن ج من قبل من ا ل يتعرض لم بميادين تتعلق ام أح بإضافة

ا بموارد اص ا ي   .ملياهالقانو

سنحاول      املختصر العرض املاءاقتناعاذا دراسة ي القانو انب ا مية بأ ناول ،منا سن حيث

املاء سنھ )م2005(12-05رقم قانون أسباب حيث ومبادئھ،من دافھ وأ اتھ القانون  .مم ذا أن ما و

ع املختصة ات ا وقوف عد ذا و التعديالت من جملة يحمل عدالذي و النقائص من عدد

قانون10حوا سن من ذه1996سنوات ع الضوء سليط  املراجعة ،سنحاول

عن أسفرت الو  جديد مؤخرا قانون الرقم  إصدار يحمل دة12-05للماء ر با شره تم والذي

  .الرسمية

امل       الستعمال املطبقة والقواعد املبادىء تحديد إ القانون ذا ادف وتنمي ا سي و املائية وارد

الوطنية للمجموعة ا مل ا و                                  )2(املستدامة

الشعبية   الديمقراطية ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ا القانون ذا شر  .و

زائر با عام28حرر الثانية سنة4املوافق1426جمادى  . 2005غشت

املاءقان-أ داف؛ون و مبادئھ   :أسبابھ،

ع شر ال   :أسباب

من - املياه قانون ذا183يتألف من املرجوة داف باأل بداية املة ومت متنوعة مادة

زائراملتخذةالقانون،املبادئ با املاء سي مات ان   .،ومي
                                                             

بتحديد2002ماي26املؤرخ178-02رقمالتنفيذياملرسوم )1( املائية املتعلق املوارد وزارة ات  .مدير
املياه)2( قانون من و خ12-05املادة بتار  2005أوت4الصادر
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املائية - املوارد ع لتوز جيد تنظيم قصد ذا ناجعة،و وصيغ أدوات مراقبةتوف امع   .استعماال

املائية - املوارد حماية ضمان ورة   .الس

تأث  - و الديمغرا ايد اساتال للتنميةع   .قتصاديةالسلبية

مردودية  - من بالتا ،و املائية املوارد كفاءة من الرفع ثماراتمحاولة عنقتصادية س الناجمة

،مع املائية املوارد ن القادمةحدتثم جيال متطلبات  .بجدية

املبادئ :  

ااملبادئتتمثل عل يرتكز ااستعمالال وتنمي ا سي و املائية حسباملوارد املادةاملستدامة

ي03 يأ                                                                            :فيما

و    -  املاء ع صول ا ق ظلا ان للس ساسية اجيات ا لتلبية امالتط التوازناح

والتط للماء العمومية دمات ا مجال القانون ذا ا يحدد ال والقواعد  .جتما

القانون - أو العام للقانون يخضع معنوي أو طبي ص ل ل املائية املوارد استعمال ق ا

ال املنفعة حدود اص التنظيميةا والنصوص القانون ذا ا يحدد ال الواجبات ام اح و عامة

لتطبيقھ                      املتخذة

نظمة - أو يدروغرافية ال حواض إطار ا ع وتوز املائية املوارد شد الري يئة عمليات تخطيط

ا اح مع طبيعية يدروغرافية وحدات ون ت ال ى الك اتاملائية توج مع سيق الت و املياه دورة م

ئة الب وحماية قليم يئة  .وآليات

امل  - ستعمال ذات باملياه د و ال دمات قيقية ا اليف الت سبان ا خذ

ية سع أنظمة باستعمال ا وتصفي القذرة املياه جمع وخدمات والفال  .والصنا

ا - اليف لت ا ال جاع املائيةس للموارد والنوعية الكمية ماية با املرتبطة العمومي لتدخل

أنظمة خالل من املائية وساط نوعيتھتاوى و وحماية املاء   .القتصاد

وكذا -   للمياه مقتصدة ات وتج منا باستعمال وتثمينھ املاء اقتصاد ممارسات تنظيم

مل لكة واملس املنتجة املياه عد زة أج اعميم وتبذير املياه ات سر    .                افحة

شارةإ  -     فئاتاس مختلف وممث ن املعني ن واملتعامل قليمية ماعات وا دارات

ع املائية يئة ال و ا وحماي املياه باستعمال املرتبطة باملسائل التكفل م م ومسا ن املستعمل

يدروغرافية ال الوحدات الوطمستوى املستوى وع  .الطبيعية
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: داف  

     "، ع شر ال ذا من املرجوة داف تحديد ع املياه قانون من الثانية و و املادة نصت

سوسيو توازن تحقيق محاولة السيما املستدامة التنمية خالاقتصادي-إطار اجياتمن ا ل

الصناعيةالزراعية(قتصادية القادمةمع)و جيال حق ساس،"ضمان ذا دفوع

القانون ذا خالل من الوطنية   : السياسة

تلبية - قصد وذلك ة املطلو والنوعية افية ال بالكمية ا ع وتوز ا حشد ق طر عن باملياه د و ال

قتصادية شاطات وال والصناعة الفالحة طلب غطية و املوا ة وترو ان الس حاجيات

للماءو املستعملة خرى                            .جتماعية

عن - التلوث أخطار من املائية وساط و املائية املوارد وحماية العمومية النظافة ع فاظ ا

املناطق والسيالن مطار مياه وكذا ا وتصفي والصناعية لية امل القذرة املياه جمع ق طر

ة ضر  .ا

الكميةالبحث    - الناحية من ا وضعي مراقبة وكذا ا وتقييم والباطنية السطحية املائية املوارد عن

 .والنوعية

املياه - ن العادية تثم ي غ املا املخزون ن لتحس ا طبيع انت ما                                .م

السط   -  املياه ان جر مسرى ضبط عمليات خالل من الفيضانات منالتحكم التقليص قصد حية

املعرضة خرى واملناطق ة ضر ا املناطق مالك و اص وحماية املضرة الفيضانات آثار

 .للفيضانات

امليا-ب قانون بھ جاء ملا وفقا للماء الوطنية السياسة تطبيق  :2005أليات

املائية للموارد ية التوج   :املخططات

املادة عليھ نصت ما تحدد56حسب ال و املياه قانون املواردختياراتمن لتعبئة اتيجية س

و ا تخصيص و ااملائية السطحيةاستعماال و وفية ا املائية للموارد النوعية و الكمية ماية ا ،مع

الفيضانات و فاف ا غرار ع الطبيعية ر بالظوا املرتبطة خطاراملناخية من الوقاية   .مع

املادةوع وحسب ن56ليھ ع أخد قد املياه مجال زائري ا املشرع ون املناخيةعتبار ي ر الظوا

مع منطقة ل ب اصة   .جتماعيةوقتصادية حتياجاتا
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للماء الوط   :املخطط

الدولة       ات أولو للماء الوط املخطط بحش يجسد اصة ا ع املشار و امج ال املواردمجال د

و عليھذاملائية نصت ما حسب   .59املادةا

نصت ة61املادةكما و ،ا املحلية ؛ للبالد الثالثة ات املستو ع نجازات برامج ع القانون من

الوطنية  .و

املائية للموارد شاري س الوط   :CNCREاملجلس

اجل جاءاختيار من عاد املة مت شرافية إس املادةنظرة عليھ نصت ما وحسب زائري ا املشرع

وطنية62 يئة املياه قانون ةمن شار عرفاس ال للمواردو شاري س الوط باملجلس

يارات املائية، ا بدراسة لف اتيجيةوت أدواتس للماءتنفيذو الوط   :املخطط

الوط املجلس ل ش شاري ي منس املائية املؤسساتللموارد و املحلية املجالس و دارات ممث

املاء63املادة(العمومية قانون   ).2005من

املاء خدمات ضبط   :سلطة

ن، للمستعمل املياه توف ع ر الس أجل املاءأمن خدمات ضبط سلطة زائري ا املشرع ال.ء و

للماء العمومية دمات ا س ع ر بالس لف املاءمن65املادة(ت  .)2005قانون

التواصل-3- 2-2 وتدعيم املعلومات الشماليةتبادل راء لل ي املا للنظام ك   :املش

لل -1 ي املا النظام ف الشماليةار عر  :ء

من   بأك تقدر مساحة ع ي املا النظام سع بـ² لم1000.000ي زائر ا ع  700000 ،موزعة

بـ²لم يا لي بـوتو²لم 250000 ، من²لم 80000 س الشمالية راء لل ي املا النظام ون يت ،و

ن مائي ن   :مركب

،بمساحة - ي ا ال املركب   ²لم350.000خزان

املتداخل - القاري  )1(م²ل1000.000بمساحة.خزان

اساتھ ع ا و ي املا النظام الستغالل النقاط عدد   :تزايد

امل-أ النظام إلستغالل النقاط عدد يتزايد   ا

الشمالية      راء لل ي املا النظام من املستخرجة املياه م ان بـ(SASS) لقد مليون 600يقدر

إ1970سنةالسنة،/³م تفع م2.5ل إ ،فقد2000سنة³مليار سنة³ممليار8وصل

التا2003 دول ا ا يو  :،كما
                                                             

)1(، الساحل و راء ال سابقمرصد  .مرجع
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  1970  2000  2003  

  قطار

  الثالثة

امل اجيات م2.5  600  سنة³مائيةا م8  ³مليار   ³مليار

سمة م ان   8  4  0.1  الس

كتار ة املرو   170.000  100.000  50.000  املساحات

دول  ي):51(ا املا النظام حوض مياه من ب ال كمية   تطور

الساحل :ملصدرا و راء ال   2004مرصد

  

  
Source OSS,ROMA2004 

 
 
 
 
  

طة ر وض):19(ا ا مياه من ب ال  2000-1960كمية

كمیة السحب ): 24(الشكل 
 من میاه الحوض بالملیار 
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ال-ب تكثيف اسات ع   :بإ

زانات - ا مياه  .تم

ة - رتواز  .إختفاء

وفية - ا املياه عمق من  .تزايد

زائر - با الفقارات تدفق تراجع و  .نضوب

التو - املنفس تدفق  .تناقص

الثالثة - قطار ن ب املتبادلة ات   التأث

الدائم -أ-2 شاور ال الساحلآلية و راء ال    observatoire du  sahara et du sahelملرصد

راء لل ي املا النظام استغالل ضمان أجل من عمل منظمة عن عبارة الساحل و راء ال مرصد

املعنية الثالث البلدان ن ب ـشاور ال ع مب ليبـ(الشمالية و س تو ، زائر املرصد.)ا ذا سمح يا

ك شر وطنية مؤسسات بلدانا، انوا سواء ن املعني اء الشر ل تمةبتجميع م دولية منظمات أو ة

الشمالية راء لل ي املا   .بالنظام

الساحلینشط  و راء ال مناطقOSSمرصد   : ثالثة

الشمالية - قيا الشمالية: إفر راء لل ي املا   . النظام

ية - الغر قيا   .إفر

الشرقية - قيا  .إفر
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ل املستدامة):25(الش دارة شو آليات والساحلال راء ال ملرصد الدائم  .اور

ANRH- DGRE- CWA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الشمالية راء ال وض كة املش للغدارة املعنية قطار ن ب و ا مرحل ة شاور ال النظرة

ع ية   :مب

املائية - املوارد عة متا مؤشرات  .توف

اضية - ر ونماذج بيانات قاعدة كةتوف  .مش

ن - و ت مع البحوث و الدراسات توف و نيع  .ختصاصي

خالل - من شاور ال رآلية  :تطو

 الدائم شاور ال و التبادل مجال  .توسيع

 املراقبة ات شب عة ومتا للمعلومات متواصل  .تبادل

 ب ال و املياه نوعية عة ملتا دوري ن  .تحي

  و اة محا النماذج الستعمال دوري ن مجةتحب ال  .ضعيات

 عة املتا ألية   .ترك

 لجنة التوجیة 

Comité de 
pilotages  

ة املحور النقطة

زائر  ا

ANRH 

ة املحور النقطة

س  تو

ة املحور النقطة

يا  لي

املؤسسات

ومراكز

 البحث

املؤسسات

ومراكز

 البحث

املؤسسات

ومراكز

بحثال  

للنظام سيق الت ي وحدة  املا

SASS/OSS 
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 2-2-4القانونية الضوابط و سي ال الفاعلة   :املؤسسات

ذاانطالقا       يومنا إ و مباشرة ستقالل عقب زائر ا املائية السياسة عرفتھ الذي التطور من

ال املؤسسات م أ ع الضوء سليط سنحاول املباديء و السياسات حيث املواردمن سي فاعلة

ل املشا م أ و القانونية ا ضوابط و مؤسسة ل ل سي ال آليات نا ،مب نا دراس بمنطقة املائية

سي ال   .املطروحة

املائية-1 للموارد الوطنية الة    :)*(ANRHالو

رقم املرسوم بموجب املائية للموارد الوطنية الة الو شاء إ تم لية25ملؤرخا167-81لقد جو

إداري 1981 و تقي و عل ع طا ذات عمومية مؤسسة   .و

وفية،السطحي ا املياه ميدان الة الو لف الصتت و الري بميدان تتكفل كما   رفة

السطحية  - أ املياه  . ميدان

ا - املائية املوارد عبئة زة بأج املرتبطة املياه علم خاصة دقيقة علمية بدراسات  .لسطحيةتقوم

مائية - موارد جرد قصد ي املا املناخ علم بأنظمة يتعلق فيما العامة ية املن بالدراسات تقوم

 .سطحية

ية - التجر حواض املائية ر الظوا تبخراملياهاالنجرافتدرس و سرب ال و السيالن  .و

صيلة - ا إلعداد املخصصة ي املا املناخ لعلم الوطنية الشبكة سي للماءتصمم  . )1( الوطنية

وفية  - ب ا املياه  :ميدان

الوط - املستوى ع وفية ا املائية للموارد دقيقة و شاملة إحصاء عملية   .القيام

وفية - ا املائية املوارد حصيلة اباستمرار تضبط استخدام مدى   .و

وفية - ا املائية باملوارد خاصة خرائط   .تضع

مراق - ات شب س و تركب و وفيةتصمم ا املياه طبقات  .بة

  

 

                                                             
الو  )*( الة الو شارة بإسمتجدر عرف انت املائية للموارد الوطنية الة الو أن املائيةطنية للموارد الوط د املع

رقمو  التنفيذي املرسوم ماي129-87مقت الة1987املؤرخ الو إ املائية للموارد الوط د املع اسم غي تم

املائية للموارد   .الوطنية

     (1)Ministère  Des Ressources  en  Eau «Agence nationale  des ressources  hydrauliques   

خ بتار املقال ع التا2016جانفي06أضطلع ي و لك املوقع   www.mre .gov .dz/eau anrh :تحت
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املياه-ث ف تصر و الري   :ميدان

املخصصة - را تحديد و وجرد املياهلالستصالحتقييم ف تصر و الري ق طر  .عن

القابلة  - لألرا املائية بالقوة اصة ا ات املم و رائط ا لرسم الوط د املع مع بالتعاون تقوم

 .للسقي

ملوحة - تطور املسقيةدراسة املساحات السطحية املائية الطبقات و   .)1(را

الدراسة منطقة الة الو   :دور

خالل - من وفية ا املياه مناقب م عملية سكرة لوالية املائية للموارد الوطنية الة الو تقوم

وفية ا املائية للموارد ي ا امل   .التواجد

ت       فقد طولقة لدائرة سبة بال يقاربو ما إحصاء ا1034م م مستغل790منقب ممنمنقب

بـ فيقدر املستخرجة م100.97املياه ا/ ³مليون م م73.362السنة للسقي/ ³مليون ة موج   )2(.السنة

ب - املياهتقوم نقاط ميع امليدانية واملالحظات ية(القياسات وم الب القياس   )شبكة

من ذا عأو و اتجاه تحديد تلكجل غرار ع ية وم ب خرائط إعداد خالل من وفية ا املياه مق

سنة املنجزة رائط   2012-2011-1997.2008ا

الت-2 التحو و للسدود الوطنية الة   :ANBT الو

ة الف ل1989-1984خالل بتحو ذا و زائر ا املائية السياسة إطار جديد تنظيم برز أين

قطا سي ام رقمم املرسوم بموجب و شاء إ تم أين الغابات و ئة الب وزارة إ الري وزارة من املياه ع

املؤرخ86-163 الت1985جوان11و التحو و للسدود الوطنية الة املؤسسة ANBTالو ذه ،

املائية  للمؤسسات ا ع توز و السطحية املياه تجنيد و توف و إنتاج س الرئ ا دور خرىيكمن

للتط الوط الديوان ا للمياه ONIDم ة زائر ا   .و

بـ الت التحو و للسدود الوطنية الة الو لف تت ساس ذا   وع

السدود - من السطحية املائية املوارد جلب غية ى الك باألعمال  .القيام

اري  - ا املائية املوارد جلب غية ا صيان ع عمل و ى الك شات امل اتراقب  .استغالل

املائية - املوارد ع املحافظة ع دوما ر  .س

م - مستوا ن تحس و املائية املوارد مجال ن العامل ن املستخدم ن و ت  .شارك

العل - ي حصا ع الطا ذات الوثائق و املعلومات و املعطيات توزع و تحفظ و عا و  .تتلقى

                                                             
ص )1( سابق ،مرجع يدة ز  201محسن
ص )2( ، سابق ،مرجع الدين صالح  223معلم
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ال  - التحو و للسدود الوطنية الة الو ار م م أداء و ا داف أ بلوغ قصد ا وسائل جميع ت

ا اختصاص  .مجال

املائية - املوارد جلب سياسة بدراسة لفة امل يئات لل ا م مسا  )1(.تقدم

ا-3 وض ا الة يدروغراو     L'agence de Bassin Hydrographique ل

التنفيذي املرسوم بموجب يدروغرا ال وض ا الة و شاء إ تم لـ1996أوت26املؤرخلقد املوافق

ول11 يع املرسوم1417ر ذا تم30عدلالتنفيذيـ، أخرى2008س ام م أضيفت   ،حيث

ذا شاءبو الوطنيةإ الة سي الو املائيةلل للموارد رقمAGIREاملدمج التنفيذي للمرسوم  -  11وفقا

عام28املؤرخ262 سنة30املوافق1432شعبان دفو.2011يوليو الوطنيةال الة للو الرئ

يدروغرا ال وض ا واليات ل موحدة اتيجية إس وضع و املائية للموارد املدمج سي   .)2(لل

التا دول ا ا يو كما يدروغراغية االت و خمس ع تتوزع انت   :و

التا ام بامل تقوم يدروغرا ال وض ا الة و ل   :ليةول

ي - املا التوازن و املائية املساحات تضبط و   .عد

العمومية - لألمالك عة التا املائية املوارد إلستعمال رخصة طلب ل التق ا رأ   .تبدي

املياه - تلوث حدوث حالة رقابة عمليات   .شارك

ى - الك شات امل املعبأة املائية املوارد ع توز مخططات ح  .تق

لو  سبة بال وو وحدات ع أر فتظم راء لل يدروغرا ال وض ا   :الة

ملغيغ♦ شط                                           )  Chott Melghir(      وحدة

الشمالية♦ راء ال   )   Sahara Septentrional(وحدة

قار♦ ال  )Tassili    -Hoggar(  الطاسي-وحدة

الساورة♦  )     Saoura-Tindouf     ( تندوف-وحدة

                                                             
Ministere des ressources en eau  agence nationale des barrages et transferts.)1(   

)2( Agence de bassin hydrographique Sahara ,pour une gestion rationnelle et durable des ressources en eau 

au Sahara. 
أح(*)  مجموعة تظم ال املناطق مستوى أساس ع ا شاؤ ا تم يلقد و يدروغرافية اكمواض اختصاص ن

و  وضتنظيم ا مستوى ع املائية املوارد .سي  

ع عمل بل توزعھ ال و املاء تج ت ،ال املائية املوارد لوزارة عة تا عمومية مؤسسة يدروغرا ال وض ا الة و

عليھ   .املحافظة
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تظم     غرداية،أد9والية،17كما سوف سكرة،ورقلة،وادي و وض ل ليا ت ت ،واليات رار

تندوف ي است،إل ،تم ،البيض 8،شار لفة غواط،ا ، سة ،ت باتنة و جزئيا ت ت واليات

النعامة و شلة ،خ   .املسيلة

تم          اإوقد الة و راءشاء ال ملنطقة يدروغرا ال رقم ABHSوض التنفيذي للمرسوم وفقا

الذكر.1996أوت26املؤرخ96-283 السالفة املائية السياسة مباديء من الوحدة"وانطالقا مبدأ

الة" الو صالحيات تتج حيث ة و ا يدروغرافية ال حواض االت و اختصاص من و املبدأ ذا

وض ا مستوى ع املائية املوارد سي و يدروغراتنظيم   ال

يدروغر  ال وض ا داخل املائية للموارد الداخ الس تضمن ال ام امل ل بإنجاز لفة م الة الو   .او

ل حول دارة مجلس يتداول و عام مدير ا س إدارة مجلس يدروغرا ال وض ا الة و دير و

يدروغرا ال وض ا الة و شاطات ب صلة ا ل ال   .املسائل

املرسوم - بموجب املؤرخ288-96رقمالتنفيذيو وض1996أوت26و ا نة ت ش أ

جميع توحيد ع عمل و يدروغرا ال وض ا مستوى ع عمل ال و راء لل يدروغرا ال

ئة الب حماية ،إدارات،جمعيات محلية جماعات من اء نالشر الزراعيالصناعي للمشاركةو ن

بالريذاتخا لف امل ر الوز من ل وض ا نة ش س ،كما املناسبة ام)1(.القرارات ألح وتطبيقا

القانون 64املادة عام28املؤرخ12-05رقم من الثانية لـ1426جمادى سنة4املوافق غشت

ا2005 للموارد املدمج سي ال مجال شاور ال إطار تحديد إ املرسوم ذا دف عم ملائية

يدروغرافية ال الوحدات   )*(مستوى

ام-1   .امل

دراسةت يدروغرا ال وض ا نة ام م   :تمثل

إ - يوجھ خاص ر تقر إعداد إ دراستھ تؤدي ال املائية املوارد يئة ل التوجي املخطط مشروع

املائية باملوارد لف امل ر  .الوز

إعالم - مجال شاطات ال مملمستعبرامج توعي و  املياه

                                                             
)1(، يدة ز سابق،.محسن  .286صمرجع
عبار )*( أويقصد يدروغرافيية أحواض تجمع أو املرسوم،حوض ذا وم مف طبيعية يدروغرافية وحدة ة

ل ش مندمجافضاءيدروجيولوجية أو سا   .متجا



 
179 

ن - املختص الوالة طرف من املعروضة املائية املوارد سي و يئة ب تتصل ال خرى املسائل ل

يدروغراإقليميا ال وض ا الة لو املديرالعام طرف من و نة ال س رئ طرف من  , )1( و

نة ال صالحيات تتج   :كما

مستوى - ع يئة ال بأعمال وضالقيام  .ا

ا - تواجد عن املعلومات توفر و املائية املساحات  .تضبط

تقنية - حات مق العموميةالستعمالتقدم لألمالك عة التا املائية  .املوارد

التلوث - من املائية املوارد حماية ع  .عمل

راء - ال منطقة تدخل برامج   )2(.عد

نة-2 ال  :شكيلة

يدروغرا ال وض ا نة ون دراةمنوتت قليميةوممث ماعات مصاوا سي يئات

نواملياه املستعمل جمعيات و نية امل   .التنظيمات

 :دارةممث  - أ

املائية) 1(ممثل باملوارد لف رامل الوز   .عن

املحلية) 1(ممثل ماعات با لف رامل الوز   .عن

باملالية) 1(ممثل لف رامل الوز   .عن

العمرانية) 1(ثلمم يئة بال لف رامل الوز    .عن

بالطاقة) 1(ممثل لف رامل الوز   .عن

رفالحة) 1(ممثل الوز   .عن

املائية) 1(ممثل للموارد الوطنية الة   .الو

البحري) 1(ممثل بالصيد لف رامل الوز   .عن

املحلية-  ب ماعات ا   .ممث

واح                   الواممثل عينھ وض با معنية والية ل عن   د

ن                  املستعمل جمعيات و نية امل التنظيمات و املياه مصا سي يئات   ممث

الت) 1(ممثل التحو و للسدود الوطنية الة الو   .عن

                                                             
،العدد )1( ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ،املادة04ا ول خ05الفصل بتار املوافق2010يناير17الصادرة

عام01لـ  1431صفر
)2( Agence de bassin hydrographique Sahara  op.cit  . 
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للمياه) 1(ممثل ة زائر ا   .عن

للتط) 1(ممثل الوط الديوان   .عن

الصرفع) 1(ممثل و للسقي الوط الديوان   ن

نية امل التنظيمات   عنوان

الفالحية) 1(ممثل الغرفة   عن

املعنية) 1(ممثل الصناعية و ة التجار الغرفة   .عن

املائيات) 1(ممثل ية تر و البحري الصيد الغرفة   .عن

ن املستعمل جمعيات   عنوان

املرتبط) 1(ممثل باملسائل املعنية معية ا املياهعن بإستعمال   ,ة

املياه) 1(ممثل بحماية املرتبطة باملسائل املعنية معية ا   )1(عن

نة-3 ال   س

يدروغرا - ال وض ا نة عليھنعد تصادق و الداخ ا  .ظام

ن - مرت عادية دورة يدروغرا ال وض ا نة ذا) 2(تجتمع و اباستدعاءالسنة س رئ  .من

رئ - املديريحدد مع شاور ال عد لسات ا خ تار و عمال جدول يدروغرا ال وض ا نة س

يدروغرا ال وض ا الة لو  .العام

وض - ا الة و مصا يدروغرا ال وض ا نة أمانة  .تتو

تحدد - عمل فرق أو تقنية ان ا مستوا ع ء ت أن يدروغرا ال وض ا نة يمكن

ا يدروغرااقباتفشكيل ال وض ا الة لو املديرالعام و ا س رئ ن  .ب

ا - إ ترسل و محاضر تدون توصيات و أراء وض ا نة املائيةتبديء باملوارد لف امل ر لوز

عشرو  خمسة أجل إقليميا ن املعني الوالة   )2(يوما) 15(كذا

ال املؤسسات ل تصرف تحت يدروغرا ال وض ا الة و عمل وو املائية املوارد لوزارة عة   :تا

املائية - للموارد الوطنية الة  .الو

الت - التحو و للسدود الوطنية الة   .الو
                                                             

،العدد )1( ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ،املادة04ا ي الثا خ06الفصل بتار املوافق2010يناير17الصادرة

عام01لـ  1431صفر
ا16-15-14-13-12- 11املادة )2( ة ور م ل الرسمية دة ر ،ا الثالث خالفصل بتار الصادرة ة 2010يناير17زائر

لـ عام01املوافق  1431صفر
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الصرف - و للسقي الوط  .الديوان

للتط - الوط  .الديوان

السقي - مساحات   .ديوان

للمياه - ة زائر  .ا

الدراسة   "  رامنطقة لل يدروغرا ال وض ا الة و مقامت بإجراء ا شاط إطار ء

راو  ال املناطق مستوى ع املتواجدة املياه نقاط افة العميقةل بار شمل ال و ة

خرى و  املياه ع منا من ا غ و العمق القليلة و ذا. املتوسطة يئة ال نفس وعملت

امل سواء املياه ذه ملستعم قيقي ا العدد تحديد ع أيضا صوص ةا الكوج امللالس

خرى  املجاالت من ا غ و الفال للري أو الصنا وضع. أو أمام ق الطر العملية ذه د تم و

حقيقي تقييم بإجراء سمح مما ا املعمول القانونية للمعاي مطابقة تكون للمياه عدادات

تحد ناجعة قة طر بتطبيق سمح مما لكة املس املياه ةلكمية سع ال   ".يد

للتط-4 الوط   : Office  Nationale de L'assainissementالديوان

يوم        عد يوما ا حد تزداد ال املناخية ات التغ ظل و ن الرا وقتنا التط عملية تك

و ية ية،البي صعدة،ال افة ع مية مقتصاديةأ ا حيو دورا علب ونھ القطاعات، يع

الفال القطاع ا م أ ا م للمياه لكة الشربفةاباإلض املس و الصناعة   .إ

من      ا كث املجتمع تجنب املستعملة املياه تط مجال فعالة و متطورة تط أنظمة توافر ظل و

مراض،التلوث عن يك إضافية،نا ف مصار ومة ا لفت ال السلبية ذهاملخلفات ، ي املا

ظل ا تجن ان باإلم ان بفعاليةاستخداماملخلفات و التط   .تقنية

ولوفاملبدأ عي ند س الذي مسة ا املبادئ من مبدأ و ولوو ي النظام عن الدفاع

أو  ل افحة م مع ،النقي العذب املاء توف ضمان مع و بالدرجة الفرد ة التلوثحماية ال ش

يتمحور  و و ي املا محاور املحيط ثالث   :حول

املاء -  .ندرة

 .نوعيتھ  -

املجال - ذا ا تنفيذ املطلوب اتيجية    . )1(س

                                                             
Office Nationale de l'assainissement  )1(  



 
182 

فاعلةإ      مؤسسة أو وصية يئة تحديد وجب ذا من الصيانةالجاملنطالقا بأعمال تتكفل

صبو  إيجاد ،مع املستمرة و ة الدور عة واملتا و ا وفق سي قانونية الوط ما غة الديوان تج

   (*)للتط

رقم التنفيذي للمرسوم وفقا للتط الوط الديوان شاء إ تم محرم27املؤرخ102-01وقد

لـ1422 املوافق سنة21ـ ل ع2001أفر طا ذات عمومية مؤسسة و و،و يتمتعو تجاري و صنا

املعنو صية املائيةبال باملوارد لف امل ر الوز وصاية تصرف تحت يوضع ،و    )1(ة

رقم املادة و01وحسب سمية ال يخص الذي و ول الباب دفمن بـال لف ي الوط الديوان   ،إن

حسب - تدخلھ ملجال عة التا املناطق التلوث مصادر ل افحة امم منأح ع السا الفصل

 .القانون 

شاتسي - التوسيعالتط م و ،البناء ،التجديد الصيانة حيث املستعملة(،من املياه جمع

التصفية  ).محطة

ع - مشار تنفيذ و تتعلقإعداد املستعملةمندمجة املياه ة  .بمعا

التلوث - افحة م ميدان القانونية النصوص إعداد مة  .املسا

ا - ق سو و املصفاة املياه من املشتقة املوارد ن  .تثم

املحلية - ماعات ا أو الدولة طرف من املمولة ديدة ا ع املشار إنجاز ع رالديوان  .س

يتعلق - فيما العمومية املؤسسات و املحلية ماعات ا مساعدة و بدراسات القيام امتياز للديوان

التلوث أنواع جميع  .بمقاومة

الوا    - موافقة عد ن املحلف املياه شرطة أعوان إ وء تطال أنظمة و ي املا املحيط حماية قصد

املستعملة سي،)1(املياه نإيضمن املعنو اص لأل املمنوح للتط العمومية دمة ا متياز

املحلية ماعات ا أو الدولة ساب واص ا أو ن الديوان)2(العمومي شاء إ أن نا بالذكر دير ا ،و

                                                             
يتم (*) أين ، التط محطة تصب قنوات شبكة ع املستعملة املياه لة رس أساسا تتمثل التط عملية إن

مراحل وفق ا ومعا ا  . تصفي

  
الر  )1( دة ر ،العددا ة زائر ا ة ور م ل خ24سمية لـ1422محرم28بتار ل22املوافق  .2001أفر

ل21املؤرخ102-01رقمالتنفيذياملرسوم )2( دةاملتضمنو2001أفر ر ،ا للتط الوط الديوان شاء إ

العدد ل22املؤرخة24الرسمية  2001أفر
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للمياه ة زائر ا و لتط دفاالوط أول الوطنية سواءا العمومية املؤسسات جميع محل ما م

املياه إلنتاج العمومية دمة ا ممارسة املحلية و ة و   (*).ا

املادة     رقم29وحسب التنفيذي املرسوم ا101-01من محل يحل املعنية،ال املؤسسات فإن

للمياه ة زائر ا و للتط الوط   :الديوان

ال - التطالو و الصناعية املياه و الشرب ملياه الوطنية  .ة

ذات - الوطنية العمومية التطختصاصاملؤسسات سي و املياه سي وي  ا

الوالية - التط و الصناعية و لية امل املياه ع توز  .مؤسسات

التط - أنظمة و املياه ع توز سي ل البلدية املصا و االت  .*)*(الو

الدراسة منطقة إنجازاتھ و شاط ال   بداية

خ بتار سكرة والية مستوى ع للتط الوط الديوان فتح انإ2006ماي26تم فقد عمليا أما ا دار

جانفي الوحدة   .2007بداية

ستغالل خ ان تار  رقم امل

ــــارس سكرة  2007مـ   01   مركز

ر ـــو س 2007أكتــ عقبةمركز   02 يدي

ر ـــو طولقة 2009أكتــ   03 مركز

تمبـــر القنطرة 2012س   04 مركز

ــارس ــ جالل 2014مــ أوالد   05 مركز

دول للتط):52(ا الوط الديوان تفعيل خ   .سكرة–تار

للتط:املصدر الوط   .الديوان

  

  

  

  

 

                                                             
ك(*) املش الوزاري شور امل فإنحسب املحلية ماعات ا و الداخلية ووزارة املالية وزارة املائية املوارد وزارة ن ب

مة م ممارسة البلدية املصا و املؤسسات جميع محل سيحالن للمياه ة زائر ا و للتط الوط الديوان

املياه إلنتاج العمومية دمة  ا
املادة )*(* شا32وحسب ال ذه املتعلق النص ذهمن ن ب دراسة موضوع ون ت املادية امات ل فإن طات

ال سالفة  .كرذالوزارات
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شاط-1  :ال

  :ستغالل-أ

  الكمية    الوحدة  ستغالل  الرقم

الشبكة  01 وصيانة ط  تنظيف   52759  م

البالوعات  02 وصيانة   6094  و  تنظيف

املشاعب  03   11385  و  تنظيف

التدخالت  04   8620  و  عدد

لة  05 املست التدخالت   86  و  عدد

اوي   06 الش   9465  و  عدد

دول  سكرة:) 53(ا بوالية للتط الوط الديوان   .شاط

ال:املصدر سكرةالديوان لـ للتط   وط

بـ املستغلة الشبكة طول قدر غطية618وقد سبة   %52لم،ب

التط م  مركز ل الدين ان الس

التط ات   شب

ن املشارك عدد  عدد

  البالوعات

الشبكة   طول

م  املنجزة        الشبكة  غ طول مج

    257 7.5 5645 203552  205608  سكرة

ع     77  0.5 1680 33173 33509  سيدي

    97  0 2450 55250 55809  طولقا

دول الص:)54(ا الصرف مياه تجميع   حالة

سكرة:املصدر لـ للتط الوط   الديوان

التط عقبة  سكرة  مراكز   املج  طولقة  سيدي

اجب  سكرة  البلدية عقبة  ا     طولقة  سيدي

ال 
خ

التد

  ت

 665 7  32  6  620  حتجاجات

  534 89  61  04  380 التدخالت

ستغالل
  

لم الشبكة  473  97  77.5  34  264.5  طول

Linéaire de réseau curé   2422  40  639  270 3371 

البالوعات  924 134  245  4  541  عدد

املجمعة املياه             760.235.5  م

37,440.89    

123.899.5  206.35

6 

1561.5 

دول الص :)55(ا الصرف شبكة استغالل   .حصيلة

للتط: املصدر الوط   سكرة ONAالديوان
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الوال :لشغا–ب ع بلديات مس التط شبكة سي و استغالل جانب الديوانإ يقوم ية

باستغالل لبلدياتكذلك التط شبكة سي خنقة(و و الناقة ن خالد،شتمة،ع لوطاية،سيدي

نا سيتفاقيةبا) سيدي وكذا املياهمح) 03(سي لرفع غزال( املستعملةطات وادي-سيدي

إ) شتمة-سكرة أشغال باإلضافة ات إنجاز املدير مختلف مع   ). DRE - APC - DUC(التط

الدراسة-ج بمنطقة املستعملة املياه و رفع   :محطات

املستعملة    املياه لرفع محطات ثالثة ع نا دراس منطقة املحطات،تظم ذه ماكنوتتواجد

إ ا ،و ا ورفع القدرة املياه جمع ع عمل انية،أين الس التجمعات مستوى ع املنخفضة

قيد اثنان و مستغلة واحدة محطة تظم نا دراس منطقة فإن العملية الناحية ،ومن مخصصة أماكن

التاستغالل دول ا ا يو  :كما

املحطةإ  الوحدة املست  سم املياه رفع عملةم

ر/³م   الش

كيلواط لكة املس ر/الطاقة   الش

  Sidi ghezel  90473.76  7871  سكرة

Oued Biskra  0  0 

Chetma  0  0 

املستعملةإحصيلة: )56(جدول املياه و الرفع محطات   .ستغالل

للتط: املصدر الوط   .سكرة ONAالديوان

الصرف-5 و للسقي الوط ة(Office Nationale de l’Irrigation et du Drainageالديوان املدير

لوطاية ستغالل ،وحدة راء لل ة و   .)ا

الريءألقد        ل يا إلنجاز الوطنية الة الو لة ي إعادة عد الصرف و للسقي الوط الديوان

املياه صرف و للسقي ا سي و الصرف.)AGID )1ساسية و للسقي الوط الديوان عموميةو مؤسسة

و املدنية صية بال يتمتع إداري ع طا وقدستقاللذات رقمأاملا التنفيدي للمرسوم وفقا

سنة18املؤرخ05-183 بـ:  2005ماي الصرف و للسقي الوط الديوان لف   :و

الزراعية - را لسقي الري ل يا سي و انجاز و  .دراسة

 

                                                             
    )1(     AGID Agence Nationale de Réalisation et de gestion des Infrastructures hydraulique pour 

l'irrigation et le Drainages إداري ع طا دات عمومية مؤسسة تو ش رقمأ للمرسوم 23املؤرخ87-181 وفقا

ة ا لـ1407ذي بالري 1987أوت18املوافق لف امل ر الوز تصرف تحت موضوعة   .                                    و
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املساح - املياه املسقيةصرف ى الك  .ات

املياه - صرف و السقي طرق و تقنيات للتحكم الدراسة وسائل ر  .تطو

املياه سي ل التق انب  :ا

د-أ و ال م و عتمد:مصادر الذي للسقي الوحيد املصدر لوطاية بمنطقة الغزالن منبع سد عت

ت مساحة لسقي ذا و الصرف و للسقي الوط الديوان بـعليھ بـ1137قدر يقدر ي ما ،ب كتار

 ³كم13.64

السقي مياه ع توز  :شبكة

ــ مداداتــ طول   .24558.0إجما

ــ جماــ ول لألنبوبطول  .مCP01 11193.42 الرئ

ــ جماــ يلألنبوبطول الثا  .م CP01 11903.19 الرئ

ــ التدفقــ   .ثا/ل 1121قوة

نبوبــــ   .ملم900قطر

ــ بنوعــ  .خرسانةناب

ضمن: مالحظة ي الثا الفصل التحليل و باشرح ا إل تطرق س املياه ع توز شبكة أك التفصيل

الثالث لوطاية(الباب السقي ملحيط ميدانية   )دراسة

  
ل مداد):26(الش ب ألناب توضي  Conduite d'adductionمخطط

الوطاية:رصدامل وحدة الصرف و للسقي الوط  سكرة–الديوان

الصرف و للسقي الوط للديوان القانونية   :الضوابط

ن      لتمو القانونية الشروط تحديد و الصرف و للسقي الوط للديوان ي القانو طار موضوع إن

املستعمل لصا السقي املتواجدةنطالقاااذو،بمياه ات التج وذلكمن القي محيط داخل

رقم للقانون املؤرخ12.05تطبيقا باملياه2005اوت04و املتعلق   .و
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سع2005يناير09املؤرخ05/14رقمتنفيذيمرسوم كيفيات الفالحةيحدد املستعمل املياه

بھو  املتعلقة فات التعر   .كدا

للد العمومية دمة ا تبعات يحدد الذي و عباء املياهدف صرف و للسقي الوط ق،يوان امل

الوطنية2005ماي18مؤرخ05/183رقمالتنفيذيباملرسوم الة للو سا التعديل املتضمن

املياه صرف و للسقي ا سي و ساسية الري ل يا   .إلنجاز

الوطاية ستغالل وحدة املزر ،إن سقي لغرض املاء من بكميات ون الز اتمون املصرح وعات

خ بتار تبدأ ال و السقي بحملة اص ا الوزاري شور للم طبقا كتتاب إ01ببطاقة جانفي

مستعم31 ممث و املياه صرف و للسقي الوط الديوان ن ب ا عل املتفق جراءات وحسب سم د

املحددة الكميات و املزروعات بمخطط   .السقي

املستحقا  ♦ ة سو التايتم النحو ع بالتقسيط الدفع بواسطة   :ت

كتتاب%40 -      .عند

السقي  - %15 بداية   .عند

أخراملوسم   )1(.البا

املحدد املبلغ دفع قبل يتم إخاللنقضاءاالفاتورة ل و للمستعمل ا إصدار خ تار من ،إبتداءا ر ش

ا قدر ية تأخ لغرامة صاحبھ عرض للفاتورةم10بذلك جما مبلغ   ن

عد% -10 للفاتورة جما مبلغ   .يوما30من

من% -15 للفاتورة جما املبلغ إ31من   يوم60يوم

من-%20 للفاتورة جما املبلغ إ61من   .يوما90يوما

املادة     النظر05وحسب يمكن فإنھ الفالح و الديوان ن ب م امل العقد أيمن السقي مياه إعادة

املاء كمية توفر حسب ن الطرف ن ب شاور ال عد ادة بالز أو بالنقصان سواءا   .وقت

بـ♦ ون الز م   :يل

و    - باستعمال ون الز م الإيل الكميات اما حملةأح ضمن ا عل املتفق لإلجراءات طبقا ا عل ب كت

  .السقي

ودورات - النظام ام بال ون الز م املحددةيل   .السقي

                                                             
د)1( ا أعاله سديد ال سب ىعت سبد ال يدفع ان التامة ة ر ا الوحدة ملدير ان ،غ تحصيلھ يجب الذي

ون  الز نوعية    حسب
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خالل - الوحدة إشعار ون الز ع ال03يجب املزروعات مخطط غي ل عن منأأيام ب كت

املدرجأ التغي رفض أو قبول ق ا وللوحدة ا   .جل

ا - اجل من املتعاقد املساحات و املزروعات لصا املياه استعمال ون الز ع   .يجب

التنازل - عدم ون الز ع تحتيجب املوضوعة السقي مياه كمية عن سباب من ب س ألي للغ

  .تصرفھ

تفادي - قصد عقالنية بصفة املياه استعمال ون الز ع ام التبذيريجب املتعلقةباح ساليب

املالئم العتاد استعمال و الري ،تقنيات الفالحية   .بالتقنيات

كشف - التوقيع ون الز ع الكيجب كميس لعن اية عد طرفھ من لكة املس املاء ة

سقي   .دورة

خالل - كتابيا الوحدة إبالغ ون الز ع عدم08يجب عند خاللستفادتھاأيام السقي ماء من

عد الوحدة مطالبھ حقھ سقط إال و السقي   لكذدورة

ون الز ام اح عدم عن نجر اماتو ال العقد ذا ضمن أعاله ا عل ناملشار لتمو الفوري لتوقيف

غ الديوان و املفعول ة السار زائية ا التداب و جراءات افة تطبيق ق ا للوحدة و باملياه

و  بالز ق ت ال سارة ا عن   .ن مسؤول

املائية-6 املوارد ماية القانونية   :الضوابط

مل      عت ال و املائية للموارد ي القانو النظام ون العموميةيت مالك الوطنية، للمجموعة ا

امل ، الرواسب و السطحية،الط املياه و وفية ا املياه مياهالطبيعية،املتمثلة و العادية غ ياه

و الوطنيةالبحر شاتصطناعيةمالك امل من ون تت ال ياو ال الدولةو ا تنجز ال ل

او  سا تنجز أو قليمية ماعات شا م و املائية املوارد عن البحث شئات م املائيةو املراد حشد آت

و  آلالسطحية تخضع حيث وفية القانوناستعمالا السيما الدولة، ن لقوان املائية 12- 05للموارد

متياز أو الرخصة لنظام وفقا ذلك و باملياه   .املتعلق

الدراسة     بمنطقة املياه الية إلش نا دراس خالل املائيةمن املوارد عرض معالمو توضيح و املتاحة

ةالسياسات املنت تطورات،املائية و تھ أولو و تخصصھ حسب ل املجال الفاعلة املؤسسات و

ية سع ال مة)*(نظمة ال ع املشار إنجاز حيث من املياه سي املالية الدعائم من عت       ،حيث

  

                                                             
من  (*) سنھ1985ابتداءا تحوالت عرف ،أين وط سع نظام سنة-1991وضع ا أخر   2005و
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،معا   بتوف اصة وا ، املياه ع توز و نقل و اصةذة ا املؤتمرات جميع عليھ اتفقت ما ا

املياه ع .بموضوع املياه دمات ة سع أنظمة عتمد ا مبادئو حماي و املياه لتوف املا   .التوازن

أنوانطالقا    الكفاءةآمن من د تز السوق اقتصاديةليات تطبيق تحمدعتللمياه،إال ديدع

املياو  ملكية حقوق ن لفكرةهتقن القبول من افية درجة خلق إ للماءالتداول ،باإلضافة   .التجاري

وفقاوسنحاول         وفية ا و السطحية املائية املوارد ماية ة القانو الضوابط ع الضوء سليط

املياه قانون غرار ع الصادرة ن ل2005للقوان الوط للمخطط أفاقووفقا ،كنظرة2030لماء

املستدامة التنمية و املائية للموارد نظمةوكذلك.مستقبلية تطبيق ةحسن سع ومراقبةال للمياه

ا وإنتاج ا اليف  .ت

ا:أوال املائية املوارد ماية ة القانو   :السطحيةووفيةالضوابط

وفية-أ ا املائية املوارد ماية القانونية   :الضوابط

تم قانونلقد وفية ا املائية املوارد حماية مبدأ املادة2005إقرار نصت أنھ5حيث القانون من

قام ص ل ع ن شافابيتع املختصةك املائية املوارد إدارة بليغ ب صدفة أو عمدا وفية ا املياه

لـ31و30املادتاننصتكما،إقليميا املياه قانون ذا أنھ2005من املواردميت : ع حماية ضمان

ا، عل فاظ ا و قاملائية طر أوعن بإفراط لة املستغَ املائية للطبقات سبة بال الكمية ماية ل نطاق

املائية ا موارد حماية قصد املفرط باالستغالل ددة املادة . امل ي32أما ما ع داخل : فتـنص

الكمية ماية ا    نطاقات

أية - حفر أو انجاز منيمنع ترفع أن ا شأ من ال املوجودة شآت للم ات غي أي أو جديدة آبار

املستخرج سوب    . امل

الري - شآت م يئة إعادة أو تبديل أشغال ل املائية باملوارد فة لَّ امل دارة ترخيص إ تخضع

  . املوجودة

استغ - سوب م بتحديد تقوم أن املائية باملوارد لفة امل لإلدارة ستخراجاليمكن نقاط عض ل

اأو    . توقيف

املادة نصت ا68كما تراخيص منح تنظيم ع القانون أومن العمومي ستغالل أجل من فر،

معلومة ل ،وكذلك املتوفرة يدروجيولوجية ال يدرولوجية ال البيانات قاعدة ع بناءا اص ا

املائ للموارد الكمية و النوعية مية ا مواصفات  .يةتتضمن
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ة خ املواد جاءت فقد ا حساسي و املائية املوارد صوصية املادةونظرا سيما ال القانون من

نك 170،املادةو 166 القوان ذه ل يمتثلون ال الذين اص املادةردع املياه166،فمثال قانون  من

املادة مخالفة عن تبة امل ات العقو املا5تحدد نصت القانون،حيث غرامة"بـ166دةمن عاقب

ألف ن خمس من ألف)دج50.000(مالية مائة املادة)دج100.000(إ ام أح يخالف من ل

العودة5 حالة ة العقو   .،وتضاعف

املادة نصت ن ي170ح ما من«  ع غرامة و سنوات ثالث إ ر أش ستة من س با ب عاقَ

يخا من ل دينار مليون إ ألف ن املادةخمس ام أح القانون 32لف ذا   » من

املخالفة ذه اب ارت استعملت ال املعدات و ات التج مصادرة ةعتضا . يمكن العقو ـف

العود  .ةحالة

السطحية-ب املائية املوارد ماية القانونية   :الضوابط

مواد القانون خص فقد السطحية املائية املوارد بحماية يتعلق املادةتنظفيما السيما 15،16يمية

القانون23املادةو    .من

املادة نصت املاء15فقد قانون املياه" 2005من تدفق عرقلة شأنھ من تصرف بأي القيام يمنع

ة دو سوب م ع فاظ ا و املادة ذه من دف ،ال ودية مجاري   .السطحية

املادة   جاءت ي16كما لتنظيم القانون املائيةمن املوارد بحشدئة علق ما سيما ال السطحية

املخصصةو  ا مرفقا وكذا ب ناب و القنوات ع ع التوز و ن التخز و ة املعا محطات و ل تحو

مساحات مياه صرف و السقي بمياه فية الر أو ة ضر ا التجمعات د تزو قصد العمومي لإلستعمال

  .السقي

املادة نصت ن ،حيثمن23ح املياه،التط جر قنوات ل تحو مجال الدولة سلطة ع القانون

بمستخدمي اصة ا م ا ممتل ع املرور ة بحر سمحوا أن املياه جر قنوات مجاوري ل ع ن يتع

ساع ا ع التنقية مواد غ تفر كذا و ا بصيان ن لف امل ن املقاول أو ا عتاد و جان5دارة ع أمتار

العمومية   .مالك

السياق        يكذا القانو طار باملياه، املتعلق القانون للمياهالستغاللرس العمومية دمات ا

املعتمدة للقواعد وفقا املنافسة و ق سو لل ا طرح عززاتفاقياتبموجب قد ،و سي ال ض تفو

الض بنظام ذلك مع بالتوازي املائية املوارد سنةقطاع املياه قانون بمقت حيث2005بط رسك،

ع ديد ا ي املؤسسا ر املظ تمثل ال ،و للمياه العمومية دمات ا ضبط سلطاتشكيلةسلطة

دمات ا قتصادية املبادالت عن الناتجة العالقات ماية دف ال و قتصادي، الضبط

للمياه   . العمومية
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ا:ثانيا سعار الزراعةقائمة و الشرب بمياه د و لل مالقاعدية القطاعاتباعتبار م أ

املائية وة لل لكة   :املس

ة               مندسع طبقت ال الشرب ن1985مياه ب الالمساواة وضعتكرست عليھ و ن املستعمل

ومة جديدا ي سع جوانإنظام من الفاتح من التج1998بتداءا ع ركز الذي سعارو س ا

من للمياه إ3.60القاعدية   . ³م/دج4.50دج

،و القارئ إن افيا عائدا ل ش ال املياه سعر أن يدرك املياه ة سع العموميةل املؤسسات جعلت

و  للماءإلنتاج العمومية دمة ا بتوف اصة ا اليف الت جميع غطية ع عاجزة تقف املياه ع   .توز

بموجب          املؤرخ13-05رقالتنفيذياملرسومو لـ2005جانفي9و ة28املوافق ا دي

حسبو ،ه1425 التط و الشرب بمياه اصة ا العمومية دمة ل جديدة ية سع بقواعد جاء الذي

ن ت سع ب املرسوم ذا جاء ،كما الوط اب ال ع شرة املن مسة ا يدروغرافية ال   .حواض

ة - الشروبسع للماء العمومية دمة با   .خاصة

للتط - العمومية دمة با خاصة ة التا.سع دول ا ا يو  :كما

ة سع ال املغطاة املناطق  wilayas couvertsالواليات

زائر زائر  ا بازة-املدية-البليدة-ا ي  -بومرداس-ت رة-وزو ت ج-بو ر بوعر -بجاية  -مسيلة- برج

  .سطيف

ران ران  و ن-و ت ع بلعباس- معسكر-مستغانم- تلمسان-تموش   .البيض- النعامة-سعيدة-سيدي

شلة-باتنة-ميلة- جيجل- قسنطينة  قسنطينة -قاملة-راسأسوق-سكيكدة-الطارف-عنابة-سكرة-خ

سة البواأ-ت   .م

الدف-الشلف  الشلف ن ان-ع سمسيلت- تيارت-غل لفة-ت   ا

سوف-ةلورق  ةلورق ي - وادي است-درارأ- تندوف-شار-غرداية- واطغ -إل   .تم

دول  التنفيذة:)57(ا املرسوم وفق ديدة ا ية سع ال   .2005املناطق

Journal officielle de la république algérienne n 05-12 janvier 2005/ correspondant à02 dhou El Hidja 1425   

قليمية ة سع ال القاعد املناطق دجالسعر الشروب للماء العمومية دمة ل  ³السعر ³م/ي

زائر ران-ا   2.35  6.30  قسنطينة -و

  2.20  6.10  الشلف

  2.10  5.80  ورقلة

دول التنفيدي):58(ا املرسوم وفق التط و الشروب للماء العمومية دمة ل القاعدي السعر

خ بتار   .2005جانفي09الصادر

source : Ibid,  (Journal officielle de la république algérienne 
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لل العمومية دمة ل ديدة ا ة سع ال ذه اإن م الغرض التط و الشروب رماء تطو و تجديد و

و بتحليل اصة ا ى الك ع املشار ،ماعدا املاء لتوف القاعدية ل ي عإال تبقى ا فإ السدود نجاز

الو  املمثلة الدولة نعاتق الدواو و   .االت

زائر: ثانيا ا السقي مياه ة   :سع

التا النحو ع الري مياه إتاحة لفة ت تقدير ن مرحلت ناك انت ستقالل   :مند

و   :  1994-1962املرحلة

للقطاع كدعم اليف الت من جزءا الدولة تحمل أساس ع تتم ة الف ذه خالل لفة الت انت

  . يةالزراع

الثانية   :2005-1994املرحلة

ن تي ن العامل ع بناءا ا سنو الزراعية املائية ة سع ال تحدد أصبحت   .حيث

املياه - م نقص ب س الصيف موسم ثابتة   .رسوم

ا - يتحمل ال اليف الت شمل و السنة بقية املياه إلتاحة قيقية ا لفة الت حسب واقعية رسوم

   .املزارع

املادة رقم02وحسب التنفيذي املرسوم املستعمل14-05من املاء ة سع غطي ، الذكر السالف

م سا الصرف،كما و للسقي ساسية ل يا وال شآت امل استغالل و صيانة أعباء و اليف ت الفالحة

ثمار  عقدس م ي أن مستغل ل ع ن يتع و ا توسيع و ا تجديد أجل اكإمن   .ش

فعال:04املادة  لكة املس الكمية و القصوى الكمية أساس ع تحسب ات سع   :ال

مية - ة   .³م/دج2.00سع

ثابتة - الثانية³م/دج250سع ل ل  .عن

سي-7 ال املطروحة ل التوازن املشا بناء   :،ومعوقات

الفاع      املؤسسات تواجھ ال ل املشا عن ساؤالت عدة أدتتطرح ال سباب ،وعن سي ال لة

طرف من املبدولة ودات املج رغم مطروحا ز ال دائما يبقى املياه،و نقص وضع تفاقم إ

ا غ دون أماكن محدودة جوفية أم انت سطحية املائية املوارد ون عدة.الدولة، ناك كذلك

سي ال مطروحة ل  :مشا

وصا ♦ وتحت الشرب مياه لفقطاع مشا عدة ھ ،تواج للمياه ة زائر ا  :    ية

خاصة-      و الديمغرا ايد ال ظل التحقيق، صعب أمر يبقى ا ع توز و املائية املوارد استغالل

ا حل يصعب معادلة املائية املوارد ة ضر ا   . املناطق
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ن-     صيانة نقص ب س للشرب، ة الصا للمياه املتكررة ات سر منال ي عا ال ب اب

ة الف إ عود حيث ا لقدم ذا ةالصدأ،و                   . ستعمار

ــ الغــ و ي العشوا صالح إ للشرب ة الصا باملياه ان الس د و ل الوصية املؤسسات وء

ع(تق التوز لشبكة مؤقت ظل)إصالح الوصية املؤسسة ذه ھ تواج ل مش أك ذا نقصو

ا اصة ا انية  .             امل

بصفة،التأخر- املعنية واملصا عامة بصفة املياه أزمة تفاقم إ تؤدي ال ل املشا م أ ولعل

السدود وخاصة مجة امل ى الك ع  .إنجازاملشار

و-   تط إعادة يخص فيما خاصة و الفاعلة املؤسسات لبعض الفعال سي ال املياهعدم تصفية

الق املياه و رفع ع عمل ال املؤسسة ذه شاءالقذرة، انتظارإ ودية إ محطةدرة

للشرب ة الصا املياه من ممكن قدر توف ا شأ ،من                                                                       .   للتط

ال♦ مياه سي يخص فيما يويأما ا القطاع ذا ل ه سي ل مشا عدة ھ تواج خر و سقي،

ا م   :                                                         نذكر

ا - شأ من حديثة تنقيبات غياب ظل السقي املجاورة و املتوفرة السدود ع الك عتماد

السقي محيطات ر مح،تطو جل أن ذلك دمثال يز بما املتوفرة السدود ع عتمد السقي يطات

  .السنة/ ³كم33.65عن

ظل - املياه ع توز ل مش و املؤسسة ذه تواجھ ل مش أك مجنقطاعو امل و املتكرر

عقد مرتبط الفالح أن ،علما الفالح مع ل مشا وخلق املياه، ع توز عملية سلبا يؤئر اء،مما ر للك

ذ املؤسسةمع  .ه

رعة- ،مز ،لغروس ،طولقة ش ،مشو لوطاية من ل املسطرة واجزاملائية ا إنجاز   .التأخر
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من خفف و ، الغلة ادة ز إ تؤدي املياه فكمية للفالح، ي الثا العنصر و رض،املاء عد

ةاملخاطراملناخية، الصغ نة ا من طبيعية مناظر خلق محدودة،و بكمية ون ي ما دائًما ولكنھ ،

ا ً مش ون ي أن جب و ن . خر قوق ا اب أ .مع  

Marc Côte(2008) 

  

  

  

  

الثا :  لثالفصل  

السقي رض؛سان" تقديم  

املاء التنميةتوازن : و

افة ا "املناطق  
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بان: الثالثالفصل بالز السقي املاء" تقديم و رض املناطق: سان، التنمية معادلة

افة   "ا

جتماعية عتبارات خالل من إال املائية املوارد تنمية و توف موضوع إ النظر يمكن ال

ال قتصادية ما و مجتمع ة شر ال ياة   .ا

عو       ذه م أ اتلعل أولو ب ترت يمكن املتاحة،و املائية املوارد استخدام ات أولو ب ترت تبارات

املائية املوارد و"استخدام املباشر املباشرستخدامااستخدام و"غ ائية كسلعة ا استخدام أي ،

ا استخدام غرض املائية للموارد يحتاج سان أن ،بمع وسيطة إنتاجية كسلعة ا استخدام

املياهش الستخدام املطلقة ة ولو عن التنازل يمكن ال الشأن ذا ،و للشرب كمياه مباشر ل

ي تأ ،ثم املجتمعات تلك زوال و فناء ذلك مع ان إال و الشرب مياه من سان حاجيات تلبية

املواردستخدامات ن التثم فإن الة ا ذه و املائية للموارد املباشرة سواءاغ للصناعة املائية

مجموعة لتلبية املاء ع الطلب يحتل أن الطبي باملياه،ومن ارتبطت ال ة خ ذه الزراعة، أو

  .الزراحتياجات

التنمية            كمعادلة بان بالز السقي لتقديم املخصص و الفصل ذا تطرق س املنطلق ذا من

ال املناطق خاللالزراعية من شمولية كنظرة افة ا باملناطق السقي تقديم من ة،انطالقا راو

ع ك بال ذا ودالالت،و خ ة،تار زائر ا راء بال الري و املاء ، املناطق ذه الوسط عوائق إبراز

واحدة بالفقارة السقي الطرق،ثمنظام ب أ تطورمن و التار رث ن ب بان بالز السقي

السقي   .أنظمة

افة-2-3-1 ا باملناطق   :السقي

العالم          ودية و الواحات ع تقتصر ال افة ا املناطق الزراعة أن الدراسات أكدت لقد

قيا إفر شمال و ند ال غرب يطانيون ال أستخدمھ الذي الري لنظام حتمية ا أ ،أو القديم

و  مج ب ن،كذذس سي الفر بالدات و مصر،السودان، النيل ع الواسعة التطورات لك

يو. الرافدين ا الظروف تمليھ ملا أكيدة كحتمية عت القدم مند الري ان املناطق-وإن مناخية

ما ا التنظيم من عال مستوى السقي لنجاعة يتطلب أنھ إال افة سان.ا عالقة انت وقد

املناطق ئة املستقرةبالب غ املناخية ا ظروف ظل املتوقعة ات بالصعو ونة م افة   .ا

ع     ساعدت حيث ،املاء بة ال ا ف تضافرت ال افة ا للمناطق ه تأث سان لإل تحقق لقد و

تحقيق و السقي تثمالديناميكية بفضل مجتمعات ن توط و استقرار أماكن يئة إ نزراعة،وأدت

عنصراملاء   .واستغالل
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ن ر ال ن ب ما أرا بوب ا زرعت امليالد قبل امسة ا لف * Mésopotamieحوا

ال .الفيضية ا و كما ديد ا و القديم ن العامل من عديدة أجزاء الري أساليب سط أ وتوجد

لوخستان و إيران جبال وطرابلس،أو س حاليا(تو أ)باكستان غرب، جنوب قديما و

ع ح الوقتية،أو ة الصغ ار مجاري ع ات ال و ار من السدود ولورادو،وتقام

ان ر ا املحددة غ و املحددة املياه لوقف التالل منحدرات ع مة ال   .)1(حواض

أساسيا عنصر ة شر ال خ تار امتداد ع املاء عنصر ل ش فلقد بناءتمرار السوعليھ و سان حياة

الصنا ار زد و الفال الغ مصدر و ف اضر،ولذلك ا وقتنا إ ة را زالت ال   .حضارات

افة-1 ا املناطق التنمية عوائق و   :جغرافية

عن            د يز ما العالم اري ل لية ال املساحة تقدر ة صغ مساحات ناء 13000.000باست

تھ،أ²لم س ما حوا% 8.78ي افة ا املناطق تمثل نما لألرض% 33،ب لية ال املساحة   . )2(من

صمام ة راو ال و افة ا املناطق لت ش املناخية بخاصة و ا الطبيعية الظروف قساوة رغم

املفار  ذه خرى، ئات الب ايد امل ي ا الس الضغط أمام ة شر ال حاجيات سد جعلتمان قة

للدور نظرا القرار صناع و ن الباحث طرف من ايد م تمام ا محل افة ا و ة راو ال املناطق من

املستدامة التنمية املناطق ذه تلعبھ أصبحت   .الذي

املتاحة-2 املائية املوارد ل مش و التنمية   :عوائق

سي    الرئ العقبة ا م السطحية خاصة و املائية املوارد املناطقتمثل التنمية أمام تقف ال ة

بندرة سم ت افة ا املناطق نجد ،حيث املنطقة ذه شاشة و حساسية ظل ، ة راو ال و افة ا

املناخية ات للتغ يجة ن فاف ا دورات تكرار إ إضافة املتاحة املائية املوارد ندرة التا و مطار،

ي مما العالم، سود بدأت زمةال بالتا و املائية زمة تفاقم من د ذلكقتصاديةز ع ،زد

جدستغالل الري الفاقد سبة فإن ي العر املركز قام دراسة ،فحسب املائية للموارد التقليدي

؛ ية العر البالد معظم و%61مرتفعة ي العر ية65املشرق العر ة ز ا قليم62و شبھ

                                                             
ن"منطقة * ر ال ن والفرات"ب دجلة ري ن ب ب، ص ا الل ال تقع وسط الشرق خية تار يقابل. منطقة و و

ا ا العراق  معظمھ
ث )1( كن افة).1998(والطون ا ،ص ،را ة سكندر املعرف اب،دار الو عبد ع ن شا  .199ترجمة

  )2(  NOIN  Daniel .  )1998(  Population et environnement dans le monde aride in (dir) Espace, 

populations, sociétés,UFR  de géographie .paris ; pp 13-22. 

 



 

197 

النيل(وسط وادي حوا57و) أي الفاقد متوسط ون ي بالتا و ي، العر مجموع62املغرب

الري  املستخدمة املائية   .)1(املوارد

ك داف جعل ما ذا ،و التنمية متطلبات ا تقتض حتمية املائية املوارد توف أض وعليھ

عديل إ دف ال تلك اصطناطموحا يار ا ع العمل و الغيوم زرع ق طر عن املناخ

املطر(للمطر عام) إسقاط ة تجر أول انت زرع1952،و ق طر عن كية مر املتحدة بالواليات

املتحدة الواليات غرب التجارب و الدراسات ذه معظم ت أجر ،وقد   )2(الغيوم

انية♦ الس الكثافة ضعف   :عوائق

لش الرئ العائق افة ا باملناطق انية الس الكثافة قلة و ضعف شاطـل ال ورة س

ع يقف افة ا املناطق ن تثم و يئة و استغالل فإن عليھ قتصادية،و التنمية أو قتصادي

ملوار مدى افةدتوفرا ا وساط سية الرئ الدعامة تمثل ال ة شر   . ال

و♦ الطرق   :املواصالتعوائق

استغالل ل س و التنمية ع ساعد ال ساسية املقومات املواصالت و النقل وسائل تمثل

نتقال ع ساعد ال داة خية التار مراحلھ ع النقل عرف ة،ولقد شر ال و الطبيعية وات ال

ملساف راء لل العابرة الوحيدة الوسيلة مال ا لت التاسعوالتجارة،وش القرن اية ح لة طو ات

عن ا ص ا ا،م تتمتع ال للمزايا نظرا ذا و ستعماالت، املتعددة داة مثلت عشر،حيث

لعبت مل ا أن القول يمكن عليھ املناخ،و وقساوة تتما ة م و أيام عشرة تفوق ملدة الشرب

حيث ة راو ال التجارة ا كب مناماستخدفضلدورا سان تمكن ية، ال املواصالت مل ا

يا ودي املؤن ونقل روب ا ا عسكر استخدم كما ارى، ال ع متواصلة تجارة س تأس

ن والقراب  .الطقوس

والصموغ  واللبان الطبية عشاب و البخور ع،مثل والبضا السلع من مختلفة أنواعا مال ا ونقلت

ا شبھ جنوب من ندواملر ال من ارات وال والعاج والفضة ب والذ رات واملجو القطن ية، العر رة  .ز

                                                             
ية)1( العر الدول للماء( جامعة ي العر الوزاري ي-املجلس العر القاحلةلدراسةاملركز املناطق و افة ا " را

اتيجية).2010"أكساد املتطلباتس و التحديات ة ملواج ي العر الوطن ي املا لألمن ية املستقبليةالعر

املستدامة  .2030-2010للتنمية
)2(  PLANHOL Xavier  et  ROGNON  Pierre (1970). Les zones Tropicales arides et subtropicale, libraire 

Armand colin ,paris , p 304 
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املنطلق    البخور ق طر ا م أ من ة، التجار القوافل ا سلك انت سية رئ ة بر طرق عدة رت واش

رة ز ا شبھ شرق فشمال نجران، إ مأرب من الرضراض ق وطر از، ا ع اء الب إ مأرب من

الال القوافل مدن من عدد ى د الشرق بالد شأ كما ورة، املش اء ر ا مدينة ية،حيث عر

وتدمر اء الب مدين مثل ية ال ة التجار والطرق التجارة ع  .اعتمدت

غرا ا ملوقعھ نظرا و حاليا زائر ا عاصمتھ انت ال و وسط املغرب ا و أور من ھ قر و

عنواتصالھ ة تجار ديناميكية أساسا تمثل الذي و ضاري ا و التجاري باالنفتاح لھ سمح قيا بإفر

شمال محور ا م سية الرئ املحاور ق شرق-طر محور و   .غرب-جنوب

عدة ح تصل ال و املقطوعة الزمنية ة الف غرار ع الوسيلة ذه لة امل النقائص رغم

توقف ب س ور، ماش ا أن إال املعيقات ذه ل رغم ، أيام بضعة ح تصل ال ة خ لاذه

ط ر مت سا و تجاري و اقتصادي إقالع إحداث كب بقسط مت سا و ة الف تلك لت

البعض ا ببعض ة التجار   .املدن

افة-3 ا املناطق الزراعة تطور و الري خ   :تار

من         كث ختتفق التار قبل ما إ يرجع الري نظام ور ظ أن غرافية ا و خية التار الدارسات

ودوت املؤرخ ر *HERODOTEفيعت ظ الري طرق أقدم عن ع الذي و الفقارة نظام أن

غرا ا العالم أكده الذي تجاه نفس و امليالد،و قبل امس ا القرن  XAVIER DEإيران

PLANHOL ** كتابھles zones Tropicales arides et subtropicale النظامإ استخدام ن

،حي راء ال من وفية ا املياه الفقارةثالستدراج بإسم نفاق إ( عرف املع يرجع الذي و

ي العر فر" أصلھ بالتحديد" ) ا و ى د الشرق منطقة إ فيعود النظام ذا ور ظ أصل أما

بإسمإ عرف ال و الفرضية8000مند QANATيران رغم أنھ الباحث سلم امليالد،كما قبل سنة

يب ال ي املا النظام ذا أصل أن مندQANATالقائلة بإيران ر بعد8000ظ س ال أنھ م،إال ق

ن ر ال ن ب ما بالد إ يرجع وره   .)Mésopotamie)1ظ

                                                             
امليالدمؤرخا نا * قبل امس ا القرن عاش اً ًآسيو يونانيا قيا باألوصاف). م.ق425 -م.ق484حوا(إغر ر اش

وكتب رحالتھ م قابل وأناس آنذاك، املعروف العالم حول ا زار ة عدّ ألماكن ا كت السيطرةال عن العديدة ھ

ع  .اليونانالفارسية
س** بار بجامعة فخري بون (4أستاذ مو ) السور س1926فيفري 3اليدمن بار منبالعاصمة أك عاما40،درس

سالمي العالم الشرقيجغرافية ضارات ا و للغات الوط د املع ،وكذلك ،نا س بار  .ةجامعات

 

,Op, Cit ,p102 XAVIE  DE PLANHOL )1(  
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أ            عتقدون العلماء ولكنان الزراعة، شوء ل الوحيد املوقع انت املتوسط شرق منطقة ن

واحد ان م شأ ت لم الزراعة وأن ذلك، ة عدم أكدت الالحقة حال،فقد. الدراسات أية وع

ب ص ا الل ال ومنطقة النيل ر ما وسط الشرق من ن منطقت ن عظيمت ن حضارت أول شأت

تض ال الرافدين بالد ماأو ي و ودجلة الفرات ري حول الواقعة املناطق الط. م ترسب أدى وقد

خصبة أراض ن و ت إ الثالثة ار فيضانات ة. من ار ا ار مياه املناطق ذه مزارعو واستعمل

قليلة انت ا ف مطار معدالت أن م،السيما مزروعا لري م واسعة. مناطق أنظمة أول شئوا فأ

البدائيةل ث املحار ون يجرُّ انوا أن عد بة، ال راثة ان الث تجره محراثاً كذلك املزارعون لري،وأبتكر

ثم القرى إ م عض وانتقل املختلفة، املحاصيل من أوفر كميات إنتاج ثم من م وأمك ا، صنعو ال

وال والتجار العمال من جديدة طبقات شوء ع ذلك فساعد املدن، نةإ والك  .صناع

سن الباليوسو عصر تمت ال املناخية ات التغ إ الزراعة شاف اك يرجع البعض و

Pléistocèneليد ا تقدم ع ت ترت ال يوانية ا و النباتية بالتا املناخية،و للزحزحة يجة ن

التغ ذه أثار تبدو ،و الشمالية ا أمر و أوراسيا شمال قره منوتق كث وجود ولوجية ي ات

حوا مند الكرمل جبل سفوح أسيا غرب بجنوب بوب ا بطحن اصة ا ة ر ا 8000دوات

م   .)2(ق

شرع من أول بأن ودوت قي غر املؤرخ يذكر الداخلية املناطق الري و الزراعة وحول

الواحات الذ زراعة يون ثيو م ة راو القدماءال ن باملصر م اك احت بفضل علموا قد انوا ين

قبل الثانية لف حوا ذلك ان و النيل وادي ضفاف ع أم ة املصر الواحات ذلك ان سواءا

قد. امليالد خرى انت راء بال املستقرة ية اللي و يثولية ا القبائل ون ت أن بعد س   وال

ال نفس الزراعة املناطقمارست املدرجات زراعة تلك ة راو ال الواحات زراعة تلت ،ثم ة ف

القديم املغرب بالد من الداخلية   . )1(الشمالية

ة القيصر طانيا مور زائر(أما تتم) ا ال الشمالية املناطق باستغالل الرومان يكتف فلم

املناخ غرار ع طبيعية الت عملواو بمؤ بة،بل املتاخمةال ية نو ا املناطق غزو ع الوقت بمرور
                                                             

ارونأع)2( الزراعة). 2000(حمد ،ص1،طجغرافية ،مصر ي العر الفكر  30،دار
غانم  )1( الصغ املالم(2002) محمد احشأ تطور و الزراعة شأة ل املغربالباكرة سانيةبالد العلوم ،مجلة

العدد ،   167ص،17قسنطينة
*

ة القيصر انتMauretania Caesariensis مورطانيا روما، قيانيةمقاطعة أفر غرب شمال أك. تقع انت و

شرقاً الرومانية قيااملقاطعات أفر زائر،شمال اا عاصم انت و املقاطعة؛( قيصرةاملعاصرة، سميت ا اسم وع

لقباً  أصبح الذي ة اطور م الكنية اسم ع سميت ة كث مدن ن ب   .حالياشرشال،)من
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إال ساس ة العسكر تمية ا و الضرورة انت إن راء،و قتصاديألل انب ا ملوا لم نھ

سا دوره للري ان فلقد الزراعة ساس يةاستغاللواملتمثل نو ا للمناطق الرومان

الليمس، خط بمحاداة تقع ألثارال الكب ،فالعدد وراس جنوب القنوات بارخاصة و حواض و

للمياه الكثيف ستغالل ع تدل املناطق ذه ة ثر ات فر ا و ة و ا الصور عن كشفت ال

عشر التاسع القرن د ش متطور،وقد جد ان ا الزراعة شار إن أن تؤكد ،كما الرومانية ة الف خالل

ن نوالعشر اجر امل قبل من ديثة ا الري أنظمة ر يتطو و نور قيا إفر شمال و أسيا خاصةإ

القاحلة  را

ودالالت-2-3-2 خ ،تار ة زائر ا راء بال الري و   : املاء

ا، بأكمل مدن وتطور قيام با س ان ة زائر ا راء بال املاء توفر أن ع د ش خ التار كماإن

إ تحولت سيطة فية ر مجتمعات من فكم ا؛ ياة ا نبض إيقاف عدامھ ا و املياه نقص يمثل

بفضل ى ك ومدن مااستغاللأقطاب حدود بھ خاصة شآت م بفضل املتاحة املائية املوارد ن تثم و

ل توفرت ما أو ساقط ال مياه استغالل ا عل عول سيطة انيات إم من لديھ مواردتوفرت من ديھ

مختلفة   .مائية

ة    الف مند ة زائر ا راء بال الزراعة قيام إ أدت ال العوامل مقدمة ي يأ فالري وعليھ

انة وم الزراعة حقيقة مبكرا الرومان م ف فاف،فقد ا إ يميل املنطقة مناخ أن باعتبار الرومانية،و

ان س بمساعدة ،فعملوا ا قيام إعتبارهاملاء يمكن الذي خ ذا الري، طة خر توسيع إ املنطقة

جعل افة،مما ا املناطق الزراعة قيام م سا الذي اصةالوحيد ا شآت امل عث ع عملون  م

اجاتھ نظرا راء ال حدود ع تقع ال افة ا املناطق خاصة ا ر تطو ع العمل و بالري

للري    .)1(الدائمة

ة-1 زائر ا راء لل ية الغر ية نو ا باملنطقة الري ياة(نظام ا مصدر تقليدي ري نظام

الواحة   ):داخل

ة و أ ق طر عن املياه ثمار س و دب خاصة ة بم زائر ل ية الغر ية نو ا املنطقة تتم

للسقي جتما و الدقيق ي املا املصدر يمثل ،الذي الفضلالفقارة لھ يرجع الذي ،و خ التار ع

راء ال وع ر ع شرة املن القصور و الواحات   .شأة

  

                                                             
)1(   CAUDRAY  La Blanchère (1895), L’amenagement de l’eau et installation rurale  dans l’afrique 

ancienne , imprimerie nationale ,paris ,p36 
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الفقارة موطن أدرار بـ ى الك واضر   :ا

تمنطيط         عاصمتھ و توات إقليم و ى ك أقاليم عة أر أدرار والية حاليا مقر(شمل ،إقليم)الوالية

،إقليم تيميمون عاصمتھ و باقورارة برج عاصمتھ و روفت ت ،ـإقليم أولف عاصمتھ و لت تدي

  .مختار

توات.أ   :إقليم

و        دوائر خمس من ون يت و أدرار والية قلب توات إقليم عن12يتموضع د يز ما بلدية،يضم

ومن140 قورارة إقليم شماال يحده نوب ا إ الشمال من مسعود واد امتداد ع ،تتوزع قصرا

الشرا نوب ا من روفت ت إقليم   .نوب

توات      لمة أصل سمية)2(إن ال أصل يرجع من ناك ا؛ف وم مف تحديد اختالف ناك أن نجد

ن السالط أحد أن سان،حيث رجل ب يص الذي الوجع و لم ا يقصد ال و التكرونية اللغة إ

باسم عرف ن مو"املالي ان ضةان" كن فر ألداء تھ حاش من غف جمع مع از ا إ رحلة

امل ة ك من م أرجل م أصا وجع يجة ن ابھ أ تخلف ة راو بمنطقة م مرور أثناء و ا

الرجل وجع ع الذي و توات اسم ا عل يطلق ادثة ا تلك من فأصبح ا ف وث امل إ م أضطر )3(مما

لم أصل يرى من ناك الو القرن منتصف ا استوطن و املنطقة ان س ا أ ع دخيلة توات ه6ـة

املناسبة) م12( ئة الب وجدوا محيث   . الستقرار

توات منطقة باسم ؤالء عند عرف املنطقة أصبحت ن ا ذلك   )1(.ومند

قورارة.ج   :إقليم

،تق          أدرار لوالية لة املش قاليم إحدى قورارة واليةتمثل ا وغر شماال ا يحد الوالية شمال ع

غرداية والية شرقا و توات واحات ا جنو و  .البيض

من ناك ف قورارة إسم جانب ،فإ الروايات باختالف اختالف ناك ف سمية ال أصل يخص فيما أما

ن أخو إ عود سمية ال أصل أن عتقد ال تيميمون ا سم من م م و تيجوراين ا اناسم

مر اية املقام بھ أستقر الذي ميمون س م احد ان و توات بنوا نزال ثم شار بنوا

ليل قورارة ل أ لھ أقام أين ة قو تد   .بمنطقة
                                                             

م)2( الكر عبد املجاالشب.) 2016(محمد داء و التنظيم أليات أدرار بوالية توات إلقليم العمرانية ،مدكرة كة

ركي ا و املدن تخصص ، العمرانية يئة ال و غرافيا ا املاجست ادة ش لنيا الديناميكةمقدمة و املجالية ة

ران و ،جامعة ص2العمرانية ،13 
الرحمان)3( عبد السودان ) .1981(السعدي خ ،ص،تار ودا  7طبعة
تمنطيط)1 ة ،زاو توات خ ،تار محمد مبارك  .بن
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القرن بداية أو التاسع القرن انت املنطقة عمارة ،أن ورة املذ الرواية ة فإن ن املؤرخ وحسب

أ أين ري العلماءالعاشر من للعديد قبلة و علمية حاضرة   )2(.صبحت

لت.د تيدي   : إقليم

إقليم         الغرب ،من قورارة إقليم شماال توات،يحده إلقليم الشرقية ة با لت تيدي إقليم يقع

رفت ت إقليم نوب ا ومن وادي.توات قھ نوب" أقرابا"يخ ا نحو مسعود واد يصب الذي

ت ع ي،و املفتوحةالغر اليد أو اليد كف ة بر ال باللغة لت سفح)3(يدي إ لت تيدي إقليم متد و

ة دو من سلسلة ا ية،تفصل الغر ية نو ا الناحية إ الشرقية الناحية من قليال ينح و  .تادمايت

رفت.ه ت   :إقليم

م ع وتمتد زائر، وا ما ن ب زائر ل ي الغر نوب ا العل400سافةتقع املستكشف ان كم،

مونود تيودور من  (Théodore Monod)الفر أك لھ والذي اري، ال علم 1200،املختص

سنة ا باستكشاف قام من أول ان العالم، اري حول ن.1934تأليف تمياو مختار با برج  .وتضم

وناف املجاورة ما منطقة ع تانزروفت منطقة انفتاح ذهو ماجعل ذا است تم ع أخرى ذة

برج منطقة عت و والتقاليد والعادات واللباس ة الل حيث من ا مم ثقافيا عا طا تك املنطقة

منطقة املنطقة ذه ون ول الوالية مقر عن نقطة عد أ ل ش و املنطقة ذه ل عاصمة مختار با

الدول ا زائر ا من قيةعبور بصبغة خرى  فر الوضع ذا ا صبغ ا ا وقتنا وا القديم

ة   . تجار

اتيجية-2 إس تنمية تحقيق ،نحو خية تار عاد بأ مائية ثروة ؛ الفقارة   :نظام

الفقارة-أ أصل و ف  :عر

بوا              د ،بل فقط بتصميمھ يكتفوا لم العلماء جعل ما نوعا ب الغر ي يدرولي ال النظام ذا إن

لمةإ إ عائدا الفقارة أسم أن لمة،فيقال ال أصل غ" فجارة"معرفة ي الزما العامل بفعل و

تفج ا فمعنا فجارة ا،أما راءأيأسم ال أنحاء جميع املاء   .تفج

فقراء- انوا الذين و توات إقليم ت ع ال للقبائل سبة فقر لمة إ البعض ا س ي  )1( كما

                                                             
الصديق)2( أحمد الـ .)2011(حاج القرن من توات إلقليم الثقا خ الـ11التار القرن إ شورات2ـ،ط 14ـ ،م

زائر ،ا  .ا
صا)3( محمد ــ.) 2007(حوتية عشر الثالث و عشر ي الثا ن القرن خالل زواد و التاسع(توات و عشر الثامن

م املحلية)عشر الوثائق خالل من خية تار الك1،ج،دراسة ،صتاب،دار ، ي  28العر
أحمد)1( نوز ).2007(جعفري ألية و الفقارة جتماعيةنظام التحوالت مختلف ع أثره و توات منطقة املاء ع

قليم ان ،صلس زائر ا ،جامعة ثار د مع تراثية دراسات  120،مجلة
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سلسلةح- م و عمودية الفقاق ألن ذا و سان جسم الفقري العمود إ أيضا سب ت  .ن

واحد ملع أسماء مجموعة عن عبارة سميات ال من ا وغ القنوات أو الفجارة أو الفقارة

قناة حفر ق طر عن ذا و السطح من بة القر وفية ا املياه ثمار س إ دف ون، ت جوفية

طفيف بانحدار و بار من مجموعة مع متصلة ون ت القنوات ذه للمياه، و ا ان ر ا مسار باتجاه

رض تحت املاء ان بجر  .سمح

أدرار لوالية خية التار الدراسات و بحاث جمعية حسب الفقارة ف عر من"أما سلسلة

م تنحدر و ببعض ا عض يتصل لبار ش وت منخفض مستوى إ عالية أرض مستوى من ا يا

ق طر عن سيط منحدر تجري بار مياه يجعل مما مرتفعة نقطة من تبدأ ال أبار عدة من

ة الثانو   )seguis secondaire ")2"الساقيات

للمي قناة أقدم أن ،حيث فار أصل ذات ا فإ ا ذكر سبق كما و الفقارة نظام خ تار تمأما اه

إ عود ال و إبران ،شمال خرسان بمحافظة وناباد قصبة و بإيران ا شاف ال2500إك ،و عام

من33تبلغ وتتألف   .ب470لم

ع إتفقت ا لك و ا ومصدر أصلھ الروايات عددت جدا، قديم ي يدرولي نظام فالفقارة

من أك شاره ،ففي30إن العالم عرفدولة زائر قا kahrizبالفقارة"ا خر ،أنقوال بالعراق

س  1(بتو

foggara "بإسم عرف إيران ز"  qanatكنات"، ار بإسم عرف ستان املغرب karizأفغا و

خطارة بإسم ز khetaraعرف ر   ك

                                                             
  )2(  Ministre de l’agriculture et du developpemnt rural (institut national des sols  de l’irrigation du 

drainage . 

  )1(  REMINI Boualem, ACHOUR Bachir.(2017). La foggara en Algérie patrimoine hydraulique mondial, 

Revue des sciences de l'eau,v23N2,p105-117       
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p106,PLANHOL Xavier  et  RONGON  Pierre (1970) : source  

الف-ب خ ةتار زائر ا راء بال   :قارة

وسط املغرب بالد الفقارة نظام شار ان زائر(بخصوص رات) ا ال أن يري من ناك ف

سالمية الفتوحات مع املشرق من الوافدة سالمي الفتح عن     )2(السابقة

يرى        من ناك الأنو بالد إ ى د املشرق من الفقارة إانتقال ثم املغرب بالد إ و مصر عرب

بالد ح وصلت ا أ رفت ت و لت تيد و ،قورارة توات أقاليم تظم ال ية الغر الوسطى راء ال

م عد من و ود ال و قباط يد ع ميالدي العاشر القرن قبل ذا إسبانيا،و و ق املغرب

النظام ذا ر تطو ع عملوا الذين ن   .املسلم

يرى         ن بلعالمح باي نزحت:الشيخ ال ودية ال الية ا أن داوي امل مخطوط عم نقلھ عما

ال توات يؤكدهخططتإ ما ذا ،و منطقةL.C.Briggsالفقارة إ أوا ود ال أن يؤكد ،حيث

ن ألف مند ية الغر راء ال منطقة إ الفقارة نظام أدخل من م ينايك القاس سنة،أما

مخطوط فيذكر البكراوي م الكر عبد بن قالم"محمد الدين" دروة زناتة قبيلة من بر ال أن

                                                             
ص)2( ، سابق ،مرجع ية عر   20 موساوي

طة ر سيةز تو ):20(ّا الرئ ة التجار الطرق مع ا توافق و الفقارة ع  

سية رئ طرق  ملتقى

سية رئ ة تجار   طرق

ة ثانو ة تجار   طرق

بالفقارة السقي نظام ع   توز
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نوا بمعظم القصور بنوا و الفقارة حفروا الذين م ونوا ي قد مبكر وقت املنطقة إستوطنوا

ال و الفقاق و ة الش القصور أسماء ذلك استدلوا و ونتوات ي فقد مية ا معظم

ري ع الرا القرن خالل زناتة قبيلة   )1(نزوح

فيھ             ت تضار قد زائر ل ي الغر نوب با ي يدرولي ال النظام ذا ور ظ الية فإش العموم وع

أقالي أن ع اتفقت ،لكن املختلفة املصادر الالزمة املعلومات توفر لعدم نظرا تواتراء م

قطار ط ير املوقع ذا ، راء ال وسط ام اتي إس بموقع ت تم رفت وت ،قورارة لت تيدي

ق طر يقع ونھ ، راء ال جنوب قيا إفر بمماليك زائر ا و س ،تو املغرب ؛ ى الك ية املغار

ال جنوب قيا إفر إ املغرب بالد شمال من راء لل العابرة ة التجار جعلالقوافل ما و و راء

ي الغر السودان ببالد قيا إفر شمال شعوب ن ب الصالت ط ر ما م دورا تؤدي ما،(*)التجارة ذا

من املنطقة زار من كتابات تج ا كب إقتصاديا إنتعاشا و ة تجار حركية توات منطقة أعطى

أمثال ن ي ور ن  )Martin ,Bisson,Sbalier,Bissiel,Dumas )2:املستكشف

تحكم سالمي ،فاملغرب ة التجار القوافل حركية بفضل ة التجار العالقات رت ازد وقد ذا

أسا مصدر عت الذي ي السودا ب الذ ق طر الوسطى القرون خالل الزمن من لة طو ة ولف

املتوسط بيض البحر حوض ملنطقة ة الضرور الثمينة املوارد ل   )3(ل

منا - تية القوافل سلكھ ا كب محورا توات إقليم يمثل راء ال من ية الغر ة

ن ب الصالت ط ر ما م دورا تؤدي التجارة جعل ما و و طمبوكتو باتجاه لماسة تلمسان،فاس،

ي الغر السودان ببالد قيا إفر شمال   .)1(شعب

حوا      حفر الفضل م ل ان السودان شاء152فرقيق بإ سمح مما لت تيدي واحة فقارة

غلب.واحة28حوا معماري ع طا ذات البنايات من كث تضم تيميمون واحة أن علينا يخفى ال كما

ي السودا النمط  .)2( عليھ

                                                             
جعفري   )1( سابق،ص).2007(أحمد   .  121مرجع

العرب(*) غرافيون ا أطلقھ الذي املصط املحيطذلك ن ب واملمتدة ى الك راء ال جنوب تقع ال املنطقة ع

وما وغانة، وتكرور، جاو، مثل السياسية؛ الوحدات من عددا ضمت وال شرقا شاد ة ح و ا غر  ..طل
أحمد)2( ن مل الـ.) 2016(حامد القرن توات بإقليم الزرا شاط ال الفقارة مية أفاقمج،)م19(ه13أ لة

،العدد  .2016،جوان11علمية
)3( COTE Marc . )1993( L‘Algérie ou l‘espace retournée   , édition Média-plus , Constantine , Algérie , p64 

محمد  )1( سابق،ص).2007(حوثية  28مرجع
سابق،ص)2( ،مرجع ينة ج در قو  26بوخليفي
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الفقارة-ج   :أنواع

الينابيع-    foggara de source  Laفقارة

يتم الفقارة من النوع املالتقاطذا معزارةمياه واحة ن ب شرة واملن الطبيعية ع ) النعامة(نا

حد إ شبھ الفقارة من النوع ذا ونيف ب و عباس ب فقارةوواحات عمان) الف(كب سلنة

الينابيعو  مياه ع عتمد   .ال

السط- السماط  :La foggara de la montagne (nappe phréatique)فقارة

الن ذا السطح،الذيعتمد من ب القر السط للسماط وفية ا املياه إلتقاط ع الفقارة من وع

الفقارة من النوع ذا يتواجد ة زائر ا راء ال ،و السط ان ر ا و مطار مياه من يتغذى

وما مر جبل سفح عباس Merhoumaعند   .ب

ودية -   : La foggara des  Ouedsفقارة

النوع - غذيةذا ون ت ،أي ة املط ات بالف وثيقا ارتباطا ترتبط و ودية مياه يلتقط الفقارة من

للواد وفية ا الطبقة من املياه التقاط خالل من منتظمة ذا la nappe d’infero-fluxودية ل ،

الواد مجرى طول ع ة و أبار و سية رئ أبار الفقارة من   .النوع

الفيض -   : La foggara de cruesاناتفقارة

ة - راو ال املناطق شان ا شا املياه ندرة غرداية أدرار،و غرار ع ة راو ال املناطق عرفت لقد

منطقة ا أ ،جعلت املنطقة لوديان املفاجئة الفيضانات ا سب انت ال سيمة ا ضرار أن ،غ

يفكرون اب م ثمار وادي سوبس   .)3(م

شاء إ تم نا ،ومن فاف ا ة ف خاصة ا م لالستفادة السيل مياه باستغالل ذا و الفيضانات

حوا مند السيل مياه لتقسيم تقليدي يتم. قرون7نظام وقت حيث النخيل واحات غدية

إ مباشرة املياه مع التقليدي السد ط تر ال رض تحت قنوات طرف من املساحاتالفيضانات

  .املزروعة

  

  

  

  

  
                                                             

REMINI Boualem, ACHOUR Bachir.(2017).Op Cit, p105-117 )3(  
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السقي  -2-3-3 أنظمة تطور و التار رث ن ب بان بالز جيو" السقي خية -تراكمات   :تار

عدد و الديمغرا النمو تزايد ظل حتميا أمرا أصبح افة ا املناطق املياه توف إن

الشرب ا الستغالل سواء للمياه اليومية تتواجدحاجياتھ نا دراس منطقة أن بإعتبار الزراعة،و و

جاف بمناخ يتم الذي اف راوي،ا ال النطاق م(ضمن سا مما رارة ا لدرجات دائم ارتفاع

ا تم و بة ال ور تد م سا التبخر،كما معدالت تنمية)ارتفاع نفكر ال تجعلنا العوائق ذه ل ،

خ ذا سقي، دون الدراسةزراعية منطقة عرفتھ الذي الكب التحول ب س تزايدا عرف الذي

ة املستص و املزروعة املساحات دائرة من التوسيع خالل من بوضوح تج ،الذي الزرا انب ا

سنة عد الفالحية2000خاصة التنمية و للضبط الوط الصندوق دعم مقرر صدور 2000عد

س أن للفالح يمكن احيث عل يقيم و عد فيما ا تملك و ا استصالح أجل من أرض قطعة من تفيد

السقي حدة من زاد مما   .مشروعھ

رادة-2-3-3-1 و تمية ا ن ب للسقي املاء ن تثم   :أنماط

الفيض-أ مياه من املباشر املياه" السقي ن   ":الفيضاناتتثم

ا         ضم من ال و ة راو ال املناطق سيماتمتاز ال و املائية املوارد من بفقر بان الز منطقة

ثمار اس فإن بالتا ة،و خ السنوات اجسا ل ش ت أ ال فاف ا ات لف يجة ن السطحية

مياه من املباشر السقي فإن وعليھ املناخية الظروف ا تقتض حتمية ظة أي املتاحة املائية املوارد

الة(الفيض ا وذه ودية سيالن ع عتماد عن نتحدث أثناءارتفاعفإننا ا سو م

املياه الفيضانات سياب ا استغالل املوجھ"و لألودية ،)السقي املتقطعة التدفقات مع يتوافق ذا و

التكيف لتحقيق الفيضانات،و ذه ن تثم إ الشتاء،وللوصول فصل الفيضانات ة ف أثناء

م.املزدوج الفورالتكيف ع يالء س ع قادرة ون ت أن إ اجة ا املياه، التقاط تقنيات ناحية ن

املاء من ائل تدفق يصل القنوات. عندما من كثيفة شبكة شاء إ من تتألف مفتوحة)السوا( ف ،

و  بيض واد فيضانات تدفق لب وذلك املنحدر اتجاه ا وترتي دائم، ل ش و واسع نطاق وادع

يع الر و ف ر ا فصل خاصة بوب ا لسقي أساسا موجھ السقي من النوع ذا ،   .)1( العرب

وراس بال ية نو ا السفوح من القادمة ودية واد) النمامشة(وتمثل غرار ع

وزرن ،)Tagmit(تقميت امليتة ،)Ouezzern(وواد ر)ElMitta(واد املو جرش واد ،)Djerch et El 

                                                             
   )1( COTE Marc  )1987( , Comment les hommes ont utilisé un piémont, in Hommage à Gérard Maurer 

, Poitiers ,  p 230. 
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Mohor ت غر أثناء)Tagrert(وواد ،وخاصة السطحية املائية سمطة غذية و للسقي ما م مصدرا

الفيضانات ة   .)2(ف

استغالل20القرن و املجال يئة ب س ات صعو عدة الشر الزاب واحات السقي عرف م

بالسلطات أدى ما و و ش، مشو منطقة خاصة ع ة املياه للتدخل1918عامستعمار م

ملدة وراس جبال املوجود السد بفتح ر10والسماح الش مارس(  1أيام إ نوفم   )3()من

ساقط، ال ات لف خاضع موس لنمط وثيقا ارتباطا مرتبطة ا ل الزراعية املحاصيل ون ت

فيضانات عرف ال لألودية الكب واسعةفالتدفق مساحات سقي سمح الشتاء و ف ر ا فص

فم سد من القادمة القناة الصيف،وخاصة فصل الواحات لسقي توجھ ن ح بوب، ا من

مخصصةالغرزة جديدة أرا خلق مع الواحة ع فاظ ا و منھ الرئ دف ال ان ،الذي

ارالنخيل وأ بوب ا   لزراعة

مد ان السقي من النمط بحواجزذا ارةاصطناعيةعما ا أساسامن النخيل جذوع و ن الط و

ةو  الثانو القنوات بتغذية سمح الزائدة  .املياه

  
Source : COTE Marc ( )1987 p229                    

                                                             
  )2( Nesson Glaude  (1975), Op cit, p 36 . 

،ص )3( سابق ،مرجع ينة ج در قو  .38بوخليفي

 ش

درمون  وادي من ل تحو  قناة

سكرة  إتجاه

ة كب  ساقية

ة صغ زراعيةساقية وقطع  

م1200 0 ل  الشر) :27(الش بالزاب السقي نمط  



 

209 

املنحدر        إتجاه واسعة مساحة ع ا شر و الواد مياه ل بتحو سمح القنوات من زمة ا ذه

محاصيل لسقي املاء من ممكن قدر من أرضية قطعة ل ستفيد البعض،حيث ا لبعض وموازنة

بوب   .ا

م أ أكدوا املنطقة فال مع مقابلتنا و امليدانية ا تحقيقاتنا فصل ةأثناء ف ون ت أين ف ر

الفرعية و سية الرئ القنوات يئة ب يقومون ة، معت فيضانات ا ع تنجم ال الرعدية الفجائية مطار

ساس)السوا( ال الزراعية املحاصيل لسقي رضية القطع ن ب بالتوازي ا بتقسيم ذا و

عالف و بوب ا من واسعة   .زراعات

بانبمنطقة الز جبال القمح،شمال بوب ا تزرع نا ش"دراس ل مطار،" ب بمياه سقى و

واد لوجود للغمر معرضة ا أل املنطقة، ذه النخيل زراعة ان"وواد" سالسو"وتختفي د"خن ول

واد ع سد بناء مشروع البلدية طرحت ملياه، غمرا رة ظا ل" سالسو"من اليوم د أنھ يتحققإال   م

ة-ب رتواز بار بمياه السط(السقي   ):السماط

ي،إن        الثا الباب من ول الفصل أشرنا دبار كما ز ال ال املائية الطبقات باستغالل سمح

عن ا السطحية(م50عمق املياه مياه)  phréatiqueبقة و املجاورة ودية مياه ا مصدر ون ي ال و

السطحأمطا من بة قر منطقة ا بإعتبار الفيضانات   .ر

بواسطة           املياه ستخرج ، السط السماط التقليدية بار حفر ع عتمد نا السقي فعملية

فإن الفيض بمياه السقي عكس ع و يوان با أو سان ود النوعمج ذا ي املا ستغالل نمط

فردي ون   .ي

ةبار ا: رتواز م ينفجر سرب املاءينفجرمنھ أبار خالل من وذلك مطارتلقائياً إ مياه

رض ع باطن رضيةمن طبقات الفجوات مضغوط ل ش املياه تتجمع ن رضحيث تب وإذا

ال ما و ما بي محصور ألنھ ول ال أو الصعود ستطيع فال ما بي أنحصر ن طبقت ن ب املياه سرب أن

من شاسعة عاد أ ع املياه اكم فت مطلقا املاء ةينفذان يقوم البح وعندما ا م ت سر ال

إ ونبع ا م أنفجر ا تح متجمع املاء أن وتصادف الطبقة تلك ات ج من ة ج أي بثقب سان

ا م شأ ال ة البح سطح بقدر محدودة أمتار عد إ   .فوق

تم ال ة رتواز الشمابار الزاب من إنظالقا ي الغر راوي (الزاب ي) الظ نو ا الزاب القب(و

من)  ل شرة املن الواحات غدية م عزوز،سا بن برج طولقة، شانة، ل بوشقرون، اجب، ا

ليوة مخادمة، أورالل، ، ملي أوماش، لغروس،   .فوغالة،
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إحصاء1930سنة طولق14تم لواحة ومنبع فوغالة6ة   .)1(لواحة

 
Source : Yael Kouzmine(2000). Dynamiques et mutations territoriale du sahara algeriennes de nouvelles 

approches fondées sur l’observation ; Thèse en vue de l‘obtention du titre de docteur en  geographie ,p52 
 

 

 

 

 

 

                                                             
)1( Nesson Glaude  (1975) ,Op cit,58 

 

ل ع ) :28(الش ة  بارواحات  رتواز

 ساقية أبار

املياه ف  تصر
التدفق  نخيل إتجاه

ستان ال  كوخ
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السقيمص-2-3-3-2 مياه   :ادر

وفية ا املياه موارد علة الدراسة منطقة الزرا الري التنقيبات(عتمد و املياه) بار و

بمنطقة الغرزة فم و لوطاية بمنطقة الغزالن منبع سد املجندة املائية املوارد تلك ،و السطحية

عقبة   .سيدي

وفية-1 ا املياه ل:مصادر تمو مصدر وفيةإن ا املياه تجنيد خالل من يتم باملياه السقي محيطات

املائية للموارد الوطنية الة الو أحصت فقد الدراسة منطقة مستوى يقارب ANRH،وع 5137ما

سبة ب للسقي موجھ ا ،أغل التا. % 63تنقيب دول ا ا يو   :كما

  

 

  بار  التنقيبات  البلدية

ن  العدد   املستمل ن  دالعد  عدد املستعمل   عدد

 41980 65 1175 183  سكرة

عقبة  5 718 2753 718  سيدي

 2 115 128 115  شتمة

 139 97 2119 634  طولقة

 125 122 434 217  فوغالة

 263 193 1982 930  الغروس

 57 49 1433 1308  الدوسن

 118 127 261 106  اورالل

 82 105 295  269  الوطاية

رعة  / 7 680 657  مز

 42771  1598 11260 5137  جموعامل

دول بالسقي): 59(ا اصة ا وفية ا املياه  .مصادر

املائية:املصدر للموارد الوطنية الة  ANRH 2015  الو
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السطحية-2   :املياه

السطحية   املياه تجنيد ع عتمد الدراسة بمنطقة الزرا الري فإن وفية ا املياه إ باإلضافة

من الغرزة،ل فم وادي سد مياه يجند الذي الغزالن منبع سد بيض،و وادي مياه يجند الذي

التا.ال دول ا ا يو   :كما

  

ة  الواد  السد النظر ن التخز التعبئة  طاقة   ستغالل  م

الغزالن   الري   ₃كم14  ₃كم55  ال  منبع

الغرزة   الري  ₃كم21 ₃كم41  بيض  فم

دول املستغلة):60(ا   السدود

املائية:املصدر للموارد الوطنية الة   2014.سكرة–الو

  

السقي-2-3-3-3 تقنيات و   :أنواع

تنفرد ال بالعالم ة راو ال املناطق ا حد تتفاقم و املائية املوارد ن تثم لة مش تزداد

زراعية تنمية تحقيق أمام عائقا ون ت ما غالبا مناخية تزدادبخصائص ال ة راو ال املناطق ذه ،

بذلك ر،و الت فعالية من د تز بالتا و بة ال مردودية قر تق م سا و املناخية الشروط قساوة

طرق و النبات،الفصول حسب تتفاوت املياه،ال من ة معت كميات يتطلب زراعية تنمية تحيق فإن

أسا و مفتاح عت ال ة خ ذه ، سقيالسقي نمط ل ة م خالل من الزراعة   .س

ستصالح عملية ادة ز إ دف ة،الذي العقار امللكية حيازة قانون تطبيق الشروع عد

م يمثل املائية،حيث املوارد حدة من زادت الزراعية،عوامل املساحات م من ادة لز الزرا

ال بمنطقة الزراعة ي املا الك يس نجا التقليدي السقي نمط دراسة،سيطرة

Gravitaireمساحة غطي املسقية21403.65،الذي املساحات مجموع من   .كتار

مساحات بإستحداث سواءا النخيل مساحات ادة ز إ السقي من النمط ذا ارتفاع يرجع

مستم سقي يتطلب الذي و خ ذا النخيل، ة حض تجديد أو الذيجديدة الوقت السنة، طوال ر

للمناطق سبة بال حسن النظام يمثل باملقابل ،فإنھ املائية للموارد در م بالغمر الري نمط فيھ يمثل

مالح من بة ال لغسل الوحيدة الوسيلة يمثل الغمر عامة،ألن بصفة ة راو   .ال

خرى الطرق املحوري(عكس الرش و نظام) التقط ونھ الفرغم انھ ،إال املياه در من يقلل

مالح من بة ال غسل م  .سا
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الباحث:املصدر ة راءاعتمادامعا لل يدروغرا ال وض ا الة و معطيات  عل

Présentation des résultats de l'étude d'inventaire des ouvrages et infrastructure de prélèvement  d'eau a 

usage agricole –wilaya . 

التالية        النقاط نج س أن يمكن طة ر ا خالل   :من

للمياه -  يد ا ف التصر بفعل امللوحة من يقلل ونھ ذا ي،و نجدا التقليدي الري  . سيطرة

وسط -  الري عن نتحدث وننا املياه ع فاظ ا م سا ونھ بالتقط الري سبة ارتفاع

ش و حساس  .جفاف

متخصصة -  املنطقة أن نج س املعتمدة الري طرق املثمرةحسب ار و ضر ا إنتاج

النخيلو  ا رأس   .ع

حيث             من الطرق ذه خصائص ز سن الري املستخدمة الطرق عن نا شار حدي ن

ا سلبيا و قة الطر   .ايجابيات

التقليدي-1 بالغمر(الري م):الري النوع منذا ألن الدراسة منطقة شيوعا ك عت السقي ن

الري قة بطر املسقية املساحة فإن دا ول لفة، ت أقل أنھ السقي ذا ات ،ورغم 21403.95مم كتار

ا حصر يمكن ال السقي من النوع ذا   :سلبيات

س   -    ال ب س املياه من معت جزء ذر م سا السقي من النوع قبلذا بة ال داخل ات ر

املنطقة العا التبخر ب س أو النبات إ ا  .وصول

خاصة -    يكية بالس أو ية إسمن قنوات وجود عدم إ يرجع ي املا الفقدان ذا أن علينا يخفى ال كما

التا الصورة ھ تو كما التقليدية،السوا القنوات ع عتماد ،مع املثمرة ار  .ليةسقي

طة ر الدراسة):21(ا بمنطقة السقي طرق  
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الدراسة) : 06(الصورة بمنطقة بالغمر عمار(السقي   )2016- سماع

ووتحليلنا منللصورة للسقي ة املوج املياه ع فاظ ا م سا ية سمن القناة وجود أن

الصورة ن ح ، النخيل إ زان اصةا ا والثانية املاء سياب ا جليا لنا يت النبات سقي

لھضيا املخصص ان امل خارج   .عھ

و ة ج من ذا ، صعب أمر الفالح طرف من للسقي املضافة املياه التحكم يجعل سياب ذا

املياه من ة معت جد كميات إ تحتاج ا فإ العالية ا نفاذي بحكم و بة ال نوعية فإن ثانية ة ج   .من

قة الطر ذه   :إيجابيات

يومور إن ا إالظروف باإلضافة بة ال تم ا كب دورا تلعب ال يدرولوجية ال و فولوجية

الكثيف السقي ظل مستحيل أمر التم سبة من التخلص فإن ذا ول ة املا املياه وع.نوعية

ألنھ بة ال ع اكمة امل امللوحة ل مش من للتخلص قة طر سب أ و بالغمر السقي فإن ذا ضوء

ع اعمل ف ظر(تصر ف   ).تصر

ديثة-2 ا السقي   :طرق

املحوري بالرش السقي عن لم نت فإننا الة ا بالتقط Aspersionذه الري  .goutte à goutteو

بـ املقدرة و التقط و الرش قة بطر املسقية املساحة قلة الري11377.09رغم قة طر وخاصة كتار

لأل ة موج ا ،باعتبار الواسعةبالتقط للزراعات تص ال و ا نمو بداية   .ار

بالتنقيط-أ السقي أيضا عرف ما أو بالتقط   :السقي

بصمام متصلة يكية بالس ب أناب بواسطة املاء نقل فيھ يتم ري نظام عن عبارة و بالتقط السقي

قطرات صورة سياب باإل للماء   ..goutte à goutteسمح

إعتبار    يمكن بالتقطكما املوض(الري بالقرب)الري املياه ع توز إ و بالدرجة ذف تقنية أنھ

ومركزة قليلة بكميات ،و ذور ا  .من

املستفاد املياه ن ب الفارق نجد ة النظر الناحية من املحاصيل مستوى ع الري كفاءة أخدنا ما إدا و

املخ ا يو كما عة الضا املياه سبة و ا التام   :طط
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ل قة):29(الش طر ل حسب عة الضا و ا م املستفاد املياه   سبة

السقي من النوع مذا مباشرةجدام يتوجھ املاء حيث ة راو ال الرملية بة ال مع ناسب ي ألنھ

ال ئة الس الغدقة بة ال و ناسب ي ال ن ح تة الن   .صرفإ

ستعمل النوع ذا فإن نا دراس منطقة التطبيقية الناحية الفواكھمن ار أ و النخيل سيق

بالغمرو السقي اعتماد إ املزارعون يتجھ ،ثم و ا   .مراحل

املاء من ستفيد ال الوحيدة تة الن أن باعتبار املاء فقدان من تقلل ا أ قة الطر ذه إيجابيات   .من

النبات- من بالقرب ش شا ا نمو من   .يقلل

وراقليق- يبلل ال الن ة الفطر مراض من صابة من   .ل

غذائية- عناصر النبات غذية لضمان ذور ا ملنطقة ة الكيماو سمدة إضافة   .التحكم

الري - مياه ثل أك بالتقط الري   .يوفر

منطقة- يجعل بالتقط دائمةالسقي شبھ ة برطو تتم ذور   .ا

دائم - تدعيم و املياه ع فاظ ا ساسية ا أجابيا رغم و للمياه املقتصدة و ديثة ا التقنية ذه

ن عائق أمام ون ت ا أ ،إال تة   :للن

سا و ول ة،ومن : العائق ج من الصرف عدام ا بفعل اكمة م تبقى ،ال امللوحة خطر و و

القيام فين بالتا و رض مباشرة موضعة ال ب ناب ل تأ م سا امللوحة فإن أخرى ة ج

قلبابنبرفع   .سم10ع

الري  املياه=كفاءة ا املستفادكمية املياه/م كمية

ا م يتفيد ال املياه سبة

بالتقط  السقي

املحوري بالرش  السقي

بالغمر  السقي

عة الضا املياه سبة  

85 -95 % 

70  -80 % 

50-70% 

5-15 % 

20 -30 % 

30 -50 % 
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ي الثا ب: العائق ناب خاصة و ب ناب شم م سا املياه حرارة و ارجية ا رارة ل دائم ارتفاع

الصورة ا تو كما ديدية   .ا

  
  

املحوري-ب بالرش  :)1(الري

ا خالل من يمكن ديثة،حيث ا نظمة م أ من ة املحور بالرشاشات الري قة طر إن

املناطق خاصة و املياه من محدودة كميات مقابل را من شاسعة مساحات زراعة

،الشع القمح الواسعة الزراعات ستعمل قة الطر ذه ، ة راو عالفال   .،و

ن قسم إ املحوري الرش نقسم   :و

املصغر-1 املحوري   :Aspersionالرش

ا عل ت مث ب ناب من لة طو شبكة مد خالل من ،يتم املصغر املحوري الرش قة طر إن

ك تحر ع املياه قوة عمل ،و ة ساو م عاد أ ع موضوعة رشاشات ع تحتوي قوائم

وض ةالرشاشات دائر نصف   .عية

  
Source : MARC Cote  )2006(    Si le souf m'étai conté. 

                                                             
عام )1( زائر ا إ التقنية ذه قلة1995دخلت ور و أدار كية مر ات الشر ثمار إس يجة   .ن

املحور ):08(الصورة املصغرالرش ي ASP 

الري : )07(الصورة معدات ع امللوحة .تأث  
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املحوري-2   Irrigaion à pivotالرش

الفتحات حيث الرش، ق طر عن املحاصيل للري وسيلة و املحوري حول )املرشات(الري تدور

محور  ع كز ت ة دائر ،مركزةمنطقة الساللم من معينة مسافة ع يوضع محرك،و و الت ع

التا املخطط ا يو كمل دائري رش ع لنتحصل الساللم ر بتدو يقوم الذي   :و

  
Source : MARC Cote  )2006(    Si le souf m'étai conté. 

إلنجاحھ       املحوري بالرش السقي فإن بالتقط السقي و ي نجدا التقليدي السقي غرار ع

شر  عدة تتوفر أن ا،يجب ملوح ،وكذلك بة ال سمك معرفة و دراسة من بد فال بة ال ا م أ وط

ذا كفاءة من يقلل بالتا و املياه تطاير إ يؤدي اح الر بوب ألن اح الر عام إ إ ،باإلضافة

  .السقي

يقلل -  بالتا و وراق حرق م سا حيث النبات ع يؤثر السقي فإن املياه ملوحة حالة

املردود  كفاءة

ن -  قت بالطر مقارنة قليلة املحوري بالرش املسقية املساحات أن نجد بان للز لية الس منطقة

تتجاوز لم إذ ن ع 653السابقت و بالدرجة و عتمد الدراسة منطقة ون طبي أمر ذا كتار،و

السقي  ون ي أين املثمرة ار و قلية ا و املحمية كالزراعة بالتقط السقي و ي نجدا

الز  ع عتمد ال املناطق شر ين و ف املحوري السقي أما شارا بوبإن ا الواسعة راعات

عالف  .و

 -   

ل املحوري)30(الش للرش مخطط PIV 
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ف   :DRAINAGEالتصر

م تزايد ظل ذا باملنطقة،و املائية للموارد لك مس قطاع أك الزرا القطاع عد

الزراعية مناملساحات تزايدت ال و ة عن)2000-1999(كتار5331205املستص د ز ما إ

ا10407900 ف ستخدم ال و التقليدية للقطاع املخصصة ح و املسقية املساحات من كتار

بالغمر الري قة ال. طر الرطبة البقع تراكم لتجنب ذا و ضروري أمر الزائدة املياه ف فتصر

الن نمو م ماسا إحدا الغ ن متالزمت ن عمليت الصرف و السقي فعملية عليھ و الضارة باتات

خرى    .)1(عن

املياه ف لتصر عملية جب و نحدار ضعف يل مع ساط باالن تتم نا دراس منطقة إعتبار و

إذا ما حالة يتأثر النبات الن ذا و نمواستمر الزائدة فإن الزائدة باملياه إغمره تحتاج النبات

املشبعة% 50إ25صرف بة ال مياه   .من

ن لعامل يجة كن ا، كب ورا تد للمنطقة ي يا الف الوسط عرف   :وقد

النمو ة الكب ادة الز ب س ة خ السنوات ففي الص الصرف مياه يتمثل و ول

إ ،باإلضافة طولقة مدينة ،وخاصة شكتالديموغرا الطبوغرا ساط ن ،مع السقي مياه

املياه صعود رة ظا ع مثال عتب ال ،و طولقة جنوب دابة الدب ة بح   .لنا

يجة ،ن السط السماط مياه تلوث فيتمثل ي الثا العامل لألسمدةلالستعمالأما املكثف

ديثة ا ثمرات املس خاصة ة   . الكيماو

أشرنا يوكما الف صائص ا بدراسة اصة ا و الدراسة من ول جغرافية_الفصل

ء ال ف التصر ذات ي الغر الزاب ية،وخاص سي ال بة ال بتواجد تتم املنطقة للمنطقة،فإن

ا للنباتباعتبار يد ا النمو ع تؤثر ،مما نفوذة   .غ

ي الغر الزاب املجالية يئة الزرا(ال   .)الصرف

منطقة إن ل امل الصرف عملية ،ولكن باطنية أم سطحية ون ت قد الزرا الصرف عملية

ال و املكشوفة املصارف ق طر عن ذا ،و السط الصرف و ب الغر الزاب باألخص و الدراسة

طر عن جوانبھ ع ة املسر املياه مطار،أو مياه إلستقبال رض شق قناة عن قعبارة

ة الثانو   املصارف

                                                             
ص )1( سابق ،مرجع مرابط  130خضر



 

219 

مكشوفة ف مصار شاء إ تم طولقة إ1987)2(بمنطقة ادة ز طولقة ملدينة الصرف مياه لتجميع

السقي حقلية.مياه ف مصار عن عبارة إ) خنادق(و ا عمق ا1.6يصل عرض و م0.5م

سية رئ قناة عبارة ال سية الرئ املجمعات تصب ثم   .العمق،

املائية         للموارد الوطنية الة الو ع ANRHوحسب السط السماط مياه ب تكفلت ال و

يدروليكية دراسة وفق املنجزة و سية الرئ القناة فإن جدي وادي إ دابة الدب ة بح مستوى

طبوغرافية تتجاوز (وشروط سرعة ون ت أن يجب القناة ذه ضمن املصرفة ،و/م0.5فاملياه ذاثا

مستوى رفع و القناة سد الوقت مرور مع عمل ال الطحالب و القصب ش شا ا نمو لتجنب

  .املياه

  
                                            

 

 

  

  

  

  

                                                             
)2( ANAT(1987) : problème de drainage dans la daïra de Tolga 

 

ة):09(الصورة ال منطقة السقي مياه صرف الدبداب قناة   و
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بان غرب ذا الالزم، باملاء الواحات سقي ع قادرة غ ودية تصبح الز ع مجال  أنفسنا نجد ول  املنا

بار ة؛ و ة ذه رتواز ثق ال خ ب تن بان، جبال أسفل يقع الذي طل الفالق وجود س  الز

ذه ع و ي واحاتال تمون  املائية املنا الغر ب ) الشما ( الزاب ن واحة من السفح من القر  النوي  بن ع

ا وقدر طولقة واحة غاية إ ا منبع 80 ب م 1900 عام عدد عة م عة بوشقرون لواحة أر شانة، وأر  لل

عة طولقة لواحة عشرة واثنا ع ذه) عزوز بن برج لواحة عشرة وأر ة املنا  القشرة أسفل توجد رتواز

سية ا روح ا يت ال - ا ن سمك فر الفالح يقوم حيث م 2 و 1 ب  غرس أجل من العمق غاية إ با

  النخيل

ي        الغر عاص الزاب طولقة،فوغالةمونھ منطقة من ل تضم النخيل،حيث عزوزة بن ،برج

عن د يز ما ع بوشقرون و شانة فاق،نخلة693789ل   .قنطار776814بإنتاج

وإن الزرا نتقالنتقالالتوسع خالل من ة التجار الزراعة إ التقليدية املعاشية الزراعة من

دد أصبحت عوامل ا ل ي الغر الزاب منطقة ديثة ا ثمرات املس إ التقليدية ثمرات املس من

بذ ذا املنطقة،و عاه ساعد ال السطحية القشرة تحت مباشرة يتواجد السط السماط عتبار

رتوازي  السماط مياه     .صعود

يئات ع يجب لذلك و        ة ال نمية املعنية دار وة ع املحافظة املائية املوارد ب  و املحدودة املائية ال

ا كذلك زم و ،التلوث من حماي ن معاقبة  ا ة قياسات أخذ يجب كذلك و ، للقانون  املخالف  دور

ات ية  للمستو م   . بدقة سمطة مختلف  بار ملختلف الب

للموارد الوطنية الة الو ممثلة ومة ا اتيجية اس خالل من ي الغر الزاب املائية يئة ال إن

خالل ومن النخيل ة حض تجديد سيما ال الزراعية املساحة ادة ز كب ل ش و م سا املائية

الدبداب قناة مياه سوب م من ةستفادة الصيح   .و
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ي الغر بالزاب الزراعية الديناميكية الزراعاتإن رائدا املحور بمساحة ذا قلية ا

فاقت1278 إنتاج كمية ال194014كتار،و و املحمية الزراعات إ مساحةقنطار،باإلضافة غطي

عن د ظل1387.19تز رائدة أفاق للمنطقة تجعل نظراكتار،معطيات املسقية املساحة ادة ز

عمق ع لبيان طبقة مناقب ذلك إضافية،بما مناقب حفر املتمثلة و ة ار ا لألشغال

تدفق،م2500 بقوة معطيات(ثا/ل250و نحو) DRHحسب ادة بز سمح من2000مما كتار

املسقية   .املساحات
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طة ر ي):22(ا الغر بالزاب املياه ف تصر املائية:املصدر  املوارد ة سكرة–مدير  
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يخاتم الثا الباب   .ة

املائية الـموارد سي و ة آليات(يئة ستمرار ل مشا و سي   ).ال

التاليةعد النقاط استخالص يمكن فيھ، تناولنا الذي و الباب ذا ضمن الوارد   :التحليل

تدبدب بـ يتم ملغيغ،الذي لشط الكب وض ا الدراسة،ضمن ملنطقة غرا ا املوقع إن

عن د يز ال الذي و ، ساقط م70ال ا/³م م مستغل املتواجدة³مم30السنة السدود ق طر عن ذا و

  .ملنطقةبا

ة - الف شط ت ،حيث ان ر ا مؤقتة ا أودي معظم أن إال ا كثاف ،ورغم يدروغرافية ال الشبكة

بة القر املائية سمطة غذية ا ايجابيا ،ورغم الوابلية لألمطار املفا ساقط بال تتم ال الرطبة

نجراف عملية إ تؤدي ا ا ،إال السطح  .من

منطقة- املنخفضةون راء ال و راوي ال طلس ن ب نتقالية املنطقة ضمن تتواجد الدراسة

ا م عديدة مائية أسمطة ع تحتوي ا  :جعل

السطحية - املياه رة( طبقة ا عن) املنطقة د يز ال الذي ،و السطح من ا قر ا08فإن جعل م

ا مة م جد ف مطار مياه و السقي مياه من قتصاديةتتغذى  .لعملية

امليو - بالتحديد-السماط و الدراسة منطقة شرق و وسط بدقة شر ين الذي بليوسان،و

لوطاية  منطقة

السف - ن يوس بوغزال: سمطا جبل شمال املتواجد املنخفض و طولقة منطقة شر  .ين

ي - نا،حيث دراس بمنطقة شرة املن سمطة م أ من عت ي،و املا نالسماط ماب عمقھ -20اوح

 .م60

والذي - لس ال سماط إ باإلضافة ، الشر الزاب منطقة بدقة شر ين الذي و الرمل سماط

طولقة منطقة  .يتواجد

املائية للموارد يب الر اجع ال ظل التفك و بالقلق يندر باملنطقة املائية املوارد مستقبل إن

الع مستقبل ألن وفية،و تماما دائرة يوي،فإن ا املورد ذا ا قيم د يز ال شاركية ال القة

خالل فمن ،وعليھ باملنطقة املائية للموارد املستدام سي ال و دارة كفاءة تفعيل خالل من ايد ت

املعط م ع وفقنا ،فإننا املستدامة التنمية و املاء الية بإش يتعلق ملوضوع التحليلية لةالدراسة

سي ال أسلوب اعتماد خالل من د ا بدل منا ستلزم ال و باملنطقة املائية املوارد تواجھ ال

املائية للموارد املة املت دارة و   .املستدام
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وتقنيا وسائل تنوع إ املنطقة عرفتھ الذي الزرا قالع الفالحأدى ة رؤ حسب ذا الري،و ت

او  فم املحصول، املزروعاتنوع ألغلب وصا دائم و املحوري(ما مخصص) الرش و ما ا وم

  ومؤقت

يكية( البالس جديد) البيوت محصول ل مع املتجدد ا بالتقط(وم يحظى) السقي نوع ل و

وسلبيات  .بإيجابيات

امل ي امليدا التجسيد يتطلب باملنطقة املائية للموارد املستدام سي ال خاللإن ستمر،من

ع العمل و حصائية املعلومات ،جمع املسطرة املائية امج ال عة متا املؤسسات تفعيل

البحوث   تكثيف

باملنطقة املائية باملوارد اصة ا املعلومات تحليل و وجمع لرصد التقنية الدراسات فإن.و وكدا

س تحس حمالت و التوعية يتطلب للمياه املستدام سي بضرورةال املواطن إلقناع ذا يومية،و ية

باملنطقة املتاحة املائية املوارد الية فإش لھ، مرشد و ي عقال استغالل خالل من املاء اقتصاد

املتوفرة املياه كمية ست خارجية(ل مؤثرات عدة ناك ة)حقيقة رؤ غياب إنما و ا ذا بحد

املورد ذا ل املعالم ة وا   .مستقبلية

  

 

 

 

 

 



 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث :الباب  

الزراعية التنمية

يص،باملنطقة

ر التطو أفاق و  الواقع
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من               ساسية الطبيعية الوحدات س التجا عدم و زائري ا املجال عن عرف ما إن

راء، ال و ضاب ول،ال مجال الس ل يتم و ينفرد الطبيعيةبخ حيث ا انيا إم و صوصياتھ

نو  قة ،الفالح طر عطي صوصيات ا تحولاستغاللذه د ش وساط خاصة مستمرمختلفة

السياسات ذه مختلفة، سياسات تب يجة ن الزرا رالقطاع تطو إ و بالدرجة و دف

العلمية،و  الطرق ش الزراعة يويباعتبار عصرنة ا املصدر و سا املورد الزراعة أن

من بداية يوي ا القطاع ذا عرف قد زائر،و ا تستقاللاقتصاد دفعدة ال زراعية نظيمات

و بھ وض ال و ا السابق، أدائھمنرفعالم من أفضل و جيدة نتائج ع صول عممال

املتاحةستغالل الطاقات ل ل   . )1(مثل

أخدنا         ما إذا يمثللو فإنھ نموذجا سكرة افة، ا ة راو ال املناطق الزرا القطاع وضعية

ن ا كب تواجھتحديا ال الطبيعية للمعوقات منظرا الطبياملنطقة الوسط شاشة و حساسية

تفقد بالتا بة،و لل الغذائية العناصر ع شك بال تؤثر ال البنائية و الطبيعية بالعوائق علق فيما

بة ال و املياه ملوحة ل مش إ ،باإلضافة النمو ع القدرة الزراعية   .املحاصيل

ع شوقد عميقة تحوالت خاصة بصفة لية الس املنطقة و عامة بصفة بان الز منطقة رفت

ذه ةاملجاالت التنمو انات الر كسب و ح ر سياق ي تأ سمالتحوالت التحدياتبما ة بمجا ح

و  التطوراتاملستقبلية   .قتصادية جتماعيةمتطلبات

الر و التحوالت عن نا حدي الزراو التحول عنا يخفى ال سكرة والية ا عرف ال انات

خالل من عرفتھ، الذي يب االر ،احتالل الزرا نتاج بكرة و تنوع ناحية من إافةضباإل الصدارة

بلغ الذي النخيل بـ نخلة، 4286364 زراعة قدر ا 3770396 بإنتاج نور 2638253قنطار،م ،)2(دقلة

املنطق عرفت املحميةفقد الزراعات ا مقدم و جديدة زراعية تجارب ونجاح زراعية تنمية ة

  .املسقية

ذه....   « اتيجيا و إس و أساسيا قطبا املستقبل تصبح أن سكرة لوالية يمكن بامتياز الطفرة

الوط السوق ز عز ا شأ من الزراعية املحاصيل املتنوع و م املبكر،ال وضو نتاج ال

املحروقاتباالقتصاد خارج التحديات .الوط اتيجيةتلكم مواصلتناس ستوقفنا ال

                                                             
ن)1( مل محمد زائري.) 2016(علون ا قتصاد تنمية الفال القطاع مة مسا مدى حالة"قراءة دراسة

سكرةال بوالية الفال ،العددالدراساتمجلة" قطاع ص03قتصادية ،132 
الفال)2( ،املوسم سكرة لوالية الفالحية املصا ة مدير  2014-2013إحصائيات
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الفالحة جعل إ الرامي ود قيقياملج ا اولنمو املحرك ل الساكنة ي،رخاء الغذا البالد وألمن

اليوم عالم وط أمن مسألة فأك أك ت أ ال  »)1(املسألة

السوق  ـــ1 اقتصاد إ التحول قبل زائر ا الزراعية   : السياسة

ورة الثنائية تجسدت    ة للفالحة املذ زائر ن وجود  ا ن قطاع ن فالحي س  حيث من )2(متجا

انيات  : ما و ستغالل وأساليب العمل إم

ون  :ا قطاع -أ ن ملكيات من املت ن الفالح زائر امع  الواقعة ا ة أرا فوق  ظم ذات فق

ود ع قائمة بدائية، عمل وأساليب سيطة، إنتاج أدوات ي العق املج ر الذا ي وا يوا من أك ا

 .لة قوة

ن قطاع -ب عة الشاسعة امللكيات ضم الذي :املعمر ن التا ن للمعمر ي ة را ذات ور زائر ا

صبة ط  الواقعة ا ، الشر ضاب وحول  الساح يالء تم ال العليا ال ا س ا بالقوة عل ا أ  من

ن، ن ع ووزعت الشرعي ن املستقدم ي يطان حركة إطار  ورو شطة س ا ال عرف زائر ال ا

سانة الفر العسكري  الغزو  ظروف مع عشر التاسع القرن  لخال  ال القمعية،القانونية وال

د رةمستم بصورة استخدمت ن لتجر زائر م من ا  . أراض

السياسةاعتبار يمكن فروع من فرع ا بأ الزراعية سيققتصاديةالسياسة الت يتم ،بحيث

السياسات ن ب و ا لتحقيققتصاديةبي دافخرى ،بحيثأ ندفمعينة دف تحقيق   :إ

تحقيق:ول  ياكتفاءيتضمن   .ذا

ي قتصادييتض:الثا ح الر تحقيق  .من

الزرا       القطاع أداء اختالف إ يؤدي مما أخرى إ دولة من الزراعية السياسات محتوى . يختلف

تحديد يصعب فإنھ ية، العر الدول من الكث ة القطر طط ل عية شر ال التفاصيل لغياب ونظراً

أ ع ا احتوا حيث من الزراعية السياسة وم امف لتحقيق محددة أدوات أو ووسائل لذلك, داف

املؤشراتكفإنھ من الزراعية للسياسات التنفيذية والوسائل داف ع ستدل حيان من ث

ة نظر خطط من يتاح وما الزرا شاط بال املتعلقة   .)3(". قتصادية

                                                             
ةلمة )1( ور م ا س فيعندرئ والر الفال التجديد حول الوطنية الندوة   2009فيفري28  سكرة، افتتاح
السو  )2( العاملية .)1986(ديمحمد التجارب و ة، زائر ا ة التجر ي الذا سي للكتاب،ال الوطنية املؤسسة ،

زائر  .137ص: ا

محمد)3( ع ،):2003(الغزا الزراعية العددسلسلةالسياسات ية العر قطار التنمية بقضايا ع ة دور

تم س ـ والعشرون  .2003أيلول/الواحد
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ا أ ع ا ف عر جاء و"كما القواعد من و مجموعة منج ساليب يتحقق ال اراءات خالل

محددة، داف أ عإتنفيذ عمل ا أ منحداثإذ الزرا القطاع ية ب نوعية ات خاللغ

ية والب ، املحصو كيب ال ناول ت ال ات يازةالتغ والفنالزراعية ا الصادراتنتا، ل

ع عمل بذلك ا،و وغ نوعيإالزراعية ات غ يةحداث الب   )1("الزراعيةقتصاديةة

من ال العراقيل ة ملواج ذا و ن ثمر املس و ن املزارع مساعدة سا العامل الدولة من تجعل

الزراعية املردودية ع التأث ا  . شأ

عرفت تم ظاملناوقد ة كب ات غ ة خ العقود خالل ة زائر ا الزراعية الطبيعية بالعديدر ت

ب س املستجدات، جديدةنفجار من تقنيات إدخال ومع زائر ا عرفتھ الذي يب الر الديمغرا

قلي.الري  املستوى ع ا دورً تلعب ال املحددات من العديد ناك الصدد م ذا س و

بآخر أو ل ش الطبيعية املناظر عديل ع فاظ املقام : ا عرض خاص ل ش ا مي وأ ول،

السيا بالقرار ا وثيقً ا ارتباطً ترتبط كما بأكملھ ف الر ديناميكية. تطور بان الز منطقة تواجھ كذا و

ع:جديدة عتمد ال التقليدية الواحات تحول الكتجلت قائمةس واحات إ ثمار املح س

يكيةو البي البالس الت ت نحو التوجھ الدوليةو وح الوطنية للتجارة املوجھ الزرا املنتوج ع   )2( نو

ال      الزراعية السياسات ع سنعرج الزراعية السياسة عن نا حدي او ةانت زائر ا الدولة

إيجادستقاللمند و الفال العقار تنظيم أجل من ذا   . زراعيةإصالحات،و

ي الذا سي ال عد :نظام حرجة مرحلة زائر ا دخول إثر عرفستقاللع قتصاد،حيث

زائري اتا مناتجا املمتدة فاملرحلة الشامل1970-1962مختلفة، وض ال مرحلة بمثابة انت

أخد ،حيث الوط خاصستقاللباالقتصاد في؛ةداللة والر الفال مزارعاحتاللالوسط أجزاء

جو  منذ ن امل1962ليةاملعمر مغادرة إثر الشاغرة ا،السيماعمرونرا الغنية، ل املناطق

سي ال مباشرا شكال ي(وفرضوا الذا سي ال) ال را جميع ع الدولة يالء اس إعادة سياق

ستعمار ق طر عن ا   . )3(تحتفظ

                                                             
ف )1( الشر ميد ا الرزاق عبد النجفي، توفيق الكتب): 1990(سالم ة مدير املوصل، الزراعية قتصادية السياسة

ص ، شر وال  .95للطباعة

   )2( TATAR Hafiza (2013). Transformations foncières et évolution des paysages agraires en Algérie, 

revue géographique des pays méditerranéens, p37-46  
)3( Aït-Amara H(1999). La transition de l'agriculture algérienne vers un régime de propriété 

individuelle et d'exploitation familiale, Cahiers Options Méditerranéennes; n. 36 pages 127. 
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ــــتظم ــانــ ــ املســ ــــومي العمــ ــــاع ي(القطــ ــــذا الــ ــي ــ ســ ــــتغال) ال ــــنالســ مــ ــ ــ ــ أك ــ2.5ل ــ ــ أرا ــــن مــ ــار ــ كتــ ــــون  مليــ

ن مـــن بمعــــدل أي(مســــتفيدعمومي2200املوزعــــةع املعمـــر ــ ــ ــــذه ).مســــتفيد/كتــــار1000أك ن بــــ ومــــن

،حوا ــــ ضـــــمن250000را جمعــــوا الــــذين ــــدين، املجا قــــدماء لفائـــــدة ــا ــ ع توز ســــيعاد 350كتــــار

لإلنتاج فالحية  .)1(عاونية

الرئ كما     واريالراسيؤكد ق اختيار نإ "بومدين حل سي طر ي ال  ع ائيا للقضاء جاء الذا

كم وأن القديمة، الصورة ن يكون  أن يجب املزرعة   ا سي .للمنتخب ي فال  العمال أن معناه الذا

م وأن  املزرعة ع شرفون  الذين م تان، ل ان ي ا و تخبو ل ي ة ب  حياة تنظم وديمقراطية، حر

شرف ملزرعةا  ."نتاج ع و

سي ي وال ح عن مسئولون  العمال أن أيضا معناه الذا سارة الر ذا وا س و ألنھ تمنيات مجرد ل  وأحالم

ة قرار عد ر  بومدين أتخذه الذي الالمركز ر ش ديدة املرحلة أن أعلن 1966 سنة أكتو ع   ا  توز

اح   )2(نتاج  أك حققوا الذين العمال ع ر

القو  يمكن نظامل وعليھ معطياتاختيار أن ع مب ولكنھ ا، عفو يكن لم ي الذا سي خية ال تار

ا ورؤ ة واجتماعية وا اكيةمستقبلية ش للسياسة ستجيب ألنھ ان(*)، ذا ول ا، تطبيق املزمع

الزرا صالح ذا مثل تب   .سراع

الزراع الثورة   :1971يةقانون

الزراعية الثورة قانون صدر نات الثمان بداية إ يات السبعي بداية الثورة(مع عاونيات

س)الزراعية الرئ ا أعل بومدينال الصدد1971نوفم8واري ذا قول و الثورة«: م

ونح اف، باألر ن القاطن ن زائر ا ن مالي أجلھ من افح مقدس مطلب نتحدثالزراعية عندما ن

البؤس ع والقضاء زائري ا ف الر غي بذلك نقصد إنما الزراعية الثورة دف ،»عن فال

الزراعية للثورة الثورةسا عاونيات ن الفالح تجمع خالل من للفالحة حقيقية ترقية

                                                             
القادرشرشال+عمر سعود )1( زائرالفالحة .)2003(عبد الية:  ا اللي صالحات إ الزراعية الثورات من

سانيات،)1963-2002( إ العدد INSANIYATمجلة  .38- 9 ،ص2003، 20،
س خطب :والثقافة عالم وزارة   )2(  1970جوان20-19و1965 جوان 19 بومدين واري  الرئ

عاِم  (*) إ ي ا ش النظام ومبادُئ أصوُل جتماعم1827عود وعالم الفيلسوُف قام إذ ن(، مجموعٍة) أو بصياغِة

الفالسفِة من العديد عند مستخدماً ُ املصط ذا أصبح ثّم ة، اكيّ ش مس ا عل أطلق ال ار ف من

ن، فكر ُ عامووامل مرة ألول استخدم قد ديث ا بمعناه اكية ش يطاني1827لفظ ال التعاون عام ةمجلة و

ا1864 إنجل و ة اكيّ ش ار ف ع قائمٍة جمعيٍة أول س تأس عن عالن تّم                              .م
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سو وال ن للتمو عاونيات مع عامل بفرض ق سو وال ن التمو شاءالزراعية،مراقبة إ إ باإلضافة ق

اكيةقرى الزراعيةلتجمعاش الثورة   .مستفيدي

الزراعية للثورة س الرئ دف ال يص ت يمكن   :و

دف و: ول ال وسائلاجتما دفو و رض ع السيطرة و التمي افحة مل س و

دف.نتاج يال ساقتصادي دف: الثا امل و نتاج ن تحس اد حإ س عامل من د إذ.ل

ع نصت قد الزراعية الثورة ميثاق من و املادة األولئكرض  «أن ستغلو  La terre»الدين

appartient à celui qui  la travaille-  ا ثمر س و ا يف من إال رض ق ا يملك وال ذا". ، و

سيل سان لإل سان استغالل أن إع ا عل سيق ماسة ا وأن الھ أش جميع

العناصر)1(.بد شكال ن، أساسي ن مكسب بتحقيق سمحت قد الزراعية الثورة فإن العموم،  وع

ما و الزراعية، التنمية ود مج عة  :امل

ا -1 املرتبطة العمل ال وأش ة الكب ة العقار امللكية  .إلغاء

املؤ  -2 را بكيفيةتجميع الفالحة نمية ب سمح يا، س م ا ة كب وحدات لو ممة مما أنجع،

ومتفرقة مجزأة )2(انت
. 

عة    التا الوقف أرا و للبلديات عة تا صل الزراعية الثورة أرا أن نا شارة تجدر

لل الوط إطارالصندوق املجمعة واص ا أرا و ية الدي الزراعيةللمؤسسات  .)3(ثورة

عام      لة1983و ي أعيدت حيث الزراعية امللكية حيازة و را استصالح قانون أمالكصدر

شاء بإ ذا و ا3400الدولة مساح متوسطة اكية اش فالحية الثورة800مزرعة نتاج ان كتار،كما

زراعية أرا تخصيص و اكية ش القرى س تأس نالزراعية املواطن من را نزع عد

ن زائر عنا الواحدة العائلة ملكية د تز ال ،حيث الفردية امللكية من د ا ة مع7ب كتارات

التعاونيات شاء  .)4(إ

                                                             
)1( CHAOUACH Saida (2006). Développement agricole durable au Sahara. Nouvelles technologies et 

mutations socio-économiques : Le cas de la région de Ouargla  ;these pour obtenir le grade de docteur 

de l’universite AIX-MARSEILLE 1 , p38. 
ي )2( ة غر والتبعية . )2008(فوز كتفاء ن ب ة زائر ا قتصاديةالزراعة العلوم دولة دكتوراه : فرع،،أطروحة

ال علوم و قتصادية العلوم لية ،صاقتصاد، قسنطينة منتوري ،جامعة   98سي
)3(   BESSAOUD Omar,(2013). La question foncier au Maghreb :la longue marche vers la 

privatisation; Les cahiers du CREAD n°103-2013; p26 

      CHAOUACH Saida  (2006) :Op,Cit,p38)4(  
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الفالحية(1987إصالحات ثمرات املس   :)1987قانون

ــــانون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـــ ــــدور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـــ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا87/19عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بتـــ ــــادر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خالصـــ ــــم8ر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ ــــاصو 1987د ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ثمر ا اتباملســـــــــــــــــــــــ

ــــزارعالفالحيــــــــــة ــ ــ املـــ ــــة ــ ــ لـــ ي ــــدت ــ ــ أعيــ ــــره ــ ــ إثـــ ــ ــ ــ ــ ـــ اكية،ع ــــ ــ ــ ــــةشــ ــ ــ فرديـــ ــــة ــ ــ فالحيـــ ثمرات ــــ ــ ــ مســ ــــاء ــ ــ شـــ إ ــــم ــ ــ تـــ و

ــــم ــ تضــ و ــــة ــ ــــةوجماعيــ ــ ــــتغاللثالثـــ ــ اســـ ــــق ــ حــ ــــھ ــ لـــ ــــالح ــ الفــ ــــإن ــ فـــ ــــانون ــ القــ ــــذا ــ ـــ ــ ــ ــ ــ بمقت ،و ــــأك ــ فـــ ن ــــ ــ فالحــ

ــــدأ ــ ملبـ ــا ــ وفقـــ ــــ ــ ـ را ــــع ـــ توز و ــــيط بالتقســـ ــــديون ــ الـ ــــديد ســـ ــــع ــ مـ ــابقا ــ ســـ ــــود املوجـــ ــــاد ــ العتـ و ــــائل الوســـ ــــل ـــ

ا  ستص ملن   .رض

ذا       املردودية،و قيمة من زاد مما أرضھ ع للفالح املباشرة السلطة و القانون ذا م باعتبار ما

ثمرة املس تجھ ت بما وثيقا ارتباطا مرتبط الفالح دخل   .أن

ــ2 ياتــ سعي ال عقد الزراعية للسياسة العام   :طار

ل إن القارئ و بع زمةاملت ب س زائر ا ا مرت ال ات الف أصعب من ا يجد ة الف ذه

السوداء ة العشر املتمثلة و ف،الداخلية الر عالم حدة من زاد الية،مما إش تفاقم مع تحديدا

ن ب فيما أولاحتياجاتختالل م ستقرار ومة ا جعل ب س ذا و ايدة امل ان الس

ع ا تماما اتا التأث علينا يخفى ال ،كما الوط اب ال امة،كسيطرة امل ال التطورات و ارجية ا

عد ا اللي يار النظام البالدا أصبحت حيث ارجية ا الديون أزمة تفاقم و اكية ش املنظومة

ب س حاد ل أزمةرتفاعمش جراء للمديونية املستمر و ايد السياسةبحيث)*(1986امل انت

يجة قتصادية ن العاملية سواق املحروقات أسعار تطورات و ات غ ينة ععتمادر الك

النفط   . عائدات

املعطيات      ذه عكستل عا ماقتصادبالسلب ذا و ، نحو الوط تتجھ ومة ا جعل

العقاري التوجيھ قانون أصدر حيث جديد عقاري نوفم18املؤرخ90/25رقمتوجيھ

                                                             
ولية1986أزمة )*( الب بالصدمة عرف ال الوالياتو ا رأس ع و ول للب املستوردة الدول قررت ،حيث املضادة

ن منتج دخول إ ،باإلضافة الفحم ا رأس وع ول للب بديلة معادن إ وء ال سا فر و طانيا بر و كية مر املتحدة

الكميات ض عو ع عمل باتت ،حيث ي السوفيا تحاد و كندا ، طانيا املكسيك،بر الدولجدد ا ال

للنفط املصدرة و إثر OPEPاملنتجة ع ،و الطلب ع العرض ادة ز إ أدى مما نتاج ادة بز فقامت السوق من

عام النفطية سواق ت ظر ال زمة من1986ذه أقل إ ووصولھ ميل ال سعر يار ا ميل19مع لل دوالر

حدود مان لل36عدما زائردوالر ا ا رأس ع و ي العر الدول اقتصاديات ع بالسلب أثر نخفاض دا ، ميل

بمقدار انخفاض أن قدره1حيث مبلغ خسارة ع ميل لل   مليون500دوالر

OPEP  Organization des pays exportateurs de pétrole 

)Organization of the Petroleum Exporting Countries(OPEC    



 

232 

دف،1990 القواموال تحديد و الدولة التق منھ تدخل أدوات و ة العقار لألمالك ي القانو النظام و

العمومية يئات ال و ماعات ا   .و

املادة مف2حسب ة العقار مالك ،فإن القانون ذا رامن ل القانون ذا وم

العقارو  وات يةال املب غ   .ة

ي3املادة حسب ما الطبيعية العمومية مالك ع ادة ز ة العقار مالك التق القوام   :شمل

الفال -  الوجھ ذات را و الفالحية  .را

الرعوي  -  الوجھ ذات را و ة الرعو  .را

ي -  الغا الوجھ ذات را و الغابية  .را

 .لفاءارا - 

ةرا -  راو  .ال

املحمية -  املواقع و  .املساحات

مواد لذوحسب التعدي و السيطرة شبح من الفالحية را يح فإنھ القانون ياتاغـا

الصنا و ضري ا التوسع   .متعددة

خالل2000سنة    من فالحية سياسة بتطبيق الدولة الف"قامت للتنمية الوط "الحيةاملخطط

من وإنقاذللتمكن ا، عصرن و ا يل تأ خالل من تحقيقذالفالحة و الشعب متطلبات تواكب ح ا

املخطط ذا اسات ع ا تبلورت قد ي،و الذا كتفاء من   :قدر

من -  أك يل فالحية300.000تأ ثمرة  .مس

ة -  الصا الزراعية املساحات  .توسيع

الري  -  خاصة الري تقنيات ر بالتقط(املمركزتطو  .)الري

من -  اك استصالح إعادة و ر الت افحة م ز حماية3عز و بية الس را من كتار ن مالي

 .كتار500.000منأك 

الكروم -  وزراعة ار غرس مساحة  .مضاعفة

لتحقيـــــــق    ــــلو يـــ التأ ــــذا ــــدةـــ املقتصـــ ــــري الـــ ــــات تقنيـــ ر ــــو بتطـــ ــــق تتعلـــ ــــاور محـــ ــــدة عـــ ــــامج نـــ ال ــــيخص ســـ

ــــاه، ــ ــــيةو للميـ ــ ساسـ ــــواد ــ املـ ــــة ــ زراعـ ــــة(تكثيف ــ افـ ا ــــوب ــ بــ ا و ــــوب ــ بـ ــ)ا ــ ــ ـ ــــطةع ــ متوسـ ــــاحة ــ ــــدرمسـ ــ تقــ

سقي500.000بـ الري برنامج سمح الري 350000كتار،وس ال أش افة ب   .كتار
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خالل      من ر الت افحة م و ة الرعو را يل تأ إعادة تقرر فقد وب الس يخص فيما أما

كتا8حماية ن منمالي أك غرس و ر،500.000ر الت ا دد ال را من سراع كتار و

لل الوط من)*(انجازاملخطط أك إ دف   .كتار 1260000الذي

الذي      املجال ذا راوي، ال قليم لوحظت الفال القطاع وصصة ل ولية النتائج إن

ا بمجال عرف ةان الطاقو وات عألغل ذلك ،معتمدة سا ياة ا مركز اعتبارالواحات ،و

شية املع الزراعات عض و النخيل زراعة ع ك بال تقليدي   .تنظيم

ذا       ،و تماما غ التنظيم فإن ن الرا الوقت و حاليا دريباعتبار أما ا دهالذيالتغي ش

الزراعية بصفةالتنمية بان الز منطقة جليا ر تظ ال راوي ال  املنطقة و عامة املجال

ليةبصفةخاصة اجب،الدوسن،(الس ا ،فوغالة عقبة سكرة،طولقة،سيدي ورالل،الغروسأالوطاية،

رعةو  تمثل) مز بإمتياز و كب فال انفجار و غي حدوث إ أدى   :مما

مساحة- ادة سقيز   .جديدةمحيطات

يكية- البالس البيوت عدد ادة ةز الكب البيوت نمط إ التحول   .،و

الزراعية- املساحة خاصةتوسيع   .النخيلزراعة،

                                                             
ب)*( تقدر مساحات إ املرجوة داف ذات وفق لل الوط املخطط غاية1.2دف إ كتار مليون

إ .2020العام املساحات و زراعة معدل رفع ة املدير م ع كت70كما األف الوصول قصد ا سنو ار

ر الت رة ظا من ضراء ا املناطق وحماية سابقا املزروعة الغابية للمساحات أك                                        .حماية

برنامج ة املدير امل"سطرت املقبل" مت ما ا من2019و2015خالل د أز غطية إ كتار350دف ألف

خض ةبالغطاء للمدير عة تا متخصصة عمومية مؤسسات تجسيده ع شرف               . ر
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ي:ألول  الفصل ال ئةآليـــــــــــات

يدرو  النظام-ال زراعية

ديد ا ن(الزرا  القوان

صالحيةو  امج   )ال
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  :الزرا الستصالح-1 1-3-

ع          ا حصول عقب النامية الدول من العديد فكرت املةستقالللقد مت مة م : تنمية

و  ،زراعية العواملصناعية إ بالنظر تمامات ذه أو الزراعية املسألة انت قد و خدماتية

من قدر تحقيق ا شأ من ما زراعية سياسات الدول ذه عرفت ذلك،فقد ع ستقرار املساعدة

يضمنأو  سليم نمط إ للوصول عديدة محاوالت انت كذا ي،و غذا البدكتفاءمن ان ف ي الذا

عملية الزرامن   .صالح

الزراعة ع عتمد ال قطار حياة يؤثر اقتصاديا و اجتماعيا ا غي الزرا صالح عت

و   بالدرجة

مجرد «        من أك ع ال الزرا صالح وم غيإجراءمف و منعديالت الزرا النظام ات

موارد توف و نتاجية ادة ز العدالةأجل من نوع تحقيق و القومية التنمية لعملية داخلية

نجتماعية   .)1( »للفالح

املتحدة مم عرفت كومات « الزراصالحوقد ا ا تقوم ال جراءات مجموعة بأنھ

لتحو  املمكنة السبل ايجاد تتضمن جراءات ذه في،و الر قتصادي الكيان عيوب ة لملعا

وتنظيم التصرف حقوق ة سو و ا ثمر س ملن رض ئجار ملكية املالكاس ن ب العالقات ة سو و

قواعدالضمانو  ووضع   .)2( »جتماالفالح

عام         روما املنعقد الزرا لإلصالح العال املؤتمر أعطى وواسعا1979لقد جديدا وما مف

املؤتمر أقر ،إذ الزرا جميع لإلصالح من ا شاطا و فية الر ياة ا غي و الزرا صالح أن

ا صالحجتماعيةوقتصاديةجوان إ النظر يتطلب و ذا ، ة شر ال و ية البي و ة از ا و

ال و فية الر املناطق لتنمية الواسع نطاقھ رتتضمنالزرا تطو و الزراعة تحديث

املرتكزة والصناعات املادية ساسية البيانات توف و ا  .)3( جتماعيةعل

 

  

  

                                                             
مقدم )1( ك ات. )1993(م البلدانتجا فية الر التنمية عوائق و املطبوعات ،الناميةالزراعية ديوان

امعية زائر،ص ،ا ا عكنون  25بن
مطر)2( اب الو عبد ري ت(الدا الز قتصادياتا).د ،صالح ،را ع التوز و شر لل الدولية  .26صالدار
الزراعة  منظمة)3( و رومالغدية الزرا لإلصالح العال ،املؤتمر املتحدة  .1979ألمم
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باملنطقة-3-1-1-1 الزرا القطاع  :وضعية

الفالحية1983  ستصالحقانون-1-1 امللكية حيازة املتضمن   :و

القانون    ذا الدراسة1983أوت13صدر منطقة دف 1986فيفري 01وطبق القانو  و ن ذا

تحد الفالحيةإ ة العقار امللكية بحيازة املتعلقة القواعد نقلباستصالحيد شروط ،وكذا را

الفالحية اصة ا باألرا املتعلقة للفالحة امللكية القابلة   .)4(و

عملية      املادةستصالحتتم عليھ تنص ما وفق لة" 11الزرا م للمالك خالل5تمنح من سنوات

شر  رض اطتميلك دففعليا،وإستصالحا  استصالح اصال ا القانون ذا لصدور الرئ

ة العقار امللكية الصبغة APFAبحيازة ع القضاء اكيةمحاولة ثش املس ع توز خالل راتممن

ةو  العقار امللكية الفالحوحيازة ط ا،الباألرضر من5عديتملك لھالفعستغاللسنوات ا   .مل

يجةمروديةضعف- ن الزرا وعتمادالقطاع املحروقات ساعع جعلا ف الر و الفرد ن ب وة ال

خد و ناسب ت قة طر تفكر رضمالدولة   .ة

ا- ة زائر ا الدولة ادةاقتصادإلتوجھمحاولة ز خالل من املتأمل"    الزراعيةاملردودةالسوق إن

pmامللكية حيازة تحقيقلقانون محاولة ة زائر ا الدولة نية يجد ة دافالعقار اقتصادية أ

 . " اجتماعيةو 

امللكيةإ عقود  :جراءات

ــــطة         ــ ــ ــ ــ ــ بواســ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ العقار ــــة ــ ــ ــ ــ ــ امللكيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــازة ــ ــ ــ ــ ــ يــ ا ــــالحإن ــ ــ ــ ــ ــ ــــةستصــ ــ ــ ــ ــ ــ معاينــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ نــ ــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ طر ــــن ــ ــ ــ ــ ــ عــ ــــتم ــ ــ ــ ــ ــ تــ

امللفاتو  ة من معا ون تت   :و

التقنية(الدائرة - نة ا) ال املعاينة أجل بإجراءاتمن املع تبليغ و  .التمليك مليدانية

الفالحية - املصا ة أجل،DSAمدير مشروع من ة -تحض مدير إ امللف  .الدولةأمالكإحالة

العامة- الشؤون و التنظيم ة املراقبةمن ،الوالية،مدير ةأجل ،مدير الوا السيد طرف من مضاء و

ال العقد إلنجاز الدولة يأمالك  .ا

الري  ملصا مح ،ممثل للمع العقاري الدف سليم و ار لإلش العقاري فظ ا ة  .مدير

 

 

 

                                                             
رقم )4( رقم2املادة قانون عام4مؤرخ18-83من القعدة لـ1403ذي حيازة1983أوت13املوافق املتضمن و

الفالحية ة العقار  . امللكية
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دول  ة):61(ا العقار امللكية حيازة إطار املوزعة  .املساحات

الفالحية:املصدر املصا ة حصائيات:مدير ة   مص

دول من             ا ملعطيات تحليلنا اصخالل اا حيازة إطار املوزعة املساحات مللكيةبتحديد

ة بلغتالعقار الدراسة منطقة املوزعة املساحة أن املوزعة51449نجد املساحة مجموع من كتار

بـ املقدرة و الوالية ذا107405.65ع تھ كتار،و س   . %47.90ما

ألخرى  بلدية من متباينة ا فنجد املوزعة للمساحات املجا ع التوز حيث من كما(أما

ة طةمو ر بلديات )ا نجد ،حيث لألرا القانونية و الطبيعية صوصية ا إ راجع ذا و

ن ع الواد بة وزر و وش ا بلدية ا رأس ع و الشر يحتلو الزاب ـن ناقة ب ه38616 6الصدارة

الدراسة%)75.05( منطقة مستوى ع ة العقار امللكية حيازة إطار املوزعة املساحة مجموع   .من

املوزعة املساحة املجا التباين ذا عواملتعموما عدة فيھ   :تحكم

حيث-1 لألرا القانونية أراالطبيعة ا العاممجمل للقطاع عة   .تا

ساع-2 الدأ ع حتم مما الشر الزاب لبلديات واسعة،تتمااملساحة مساحات تخصيص ولة

بلديةو  ل ب اصة ا جمالية ناءذاو .املساحة املوزعةباست املساحة قدرت أين سكرة بلدية

و 140.90بـ يذكتار العمرا سيج ال سيطرة و ة ج من املساحة صغر إ راجع املساحات ا ع

ثانية ة ج من                                                                                             .الزراعية

املوزعة  البلدية املساحة

  كتار

املوزعة  البلدية   املساحة

  كتار

ناقة  140.90  سكرة ن  13190  ع

اجب  1629  طولقة 3355  ا

 1793  الدوسن 8921  لوطاية

عقبة  442.44  فوغالة 3491  سيدي

 823  وراللأ 9858  الشتمة

رعة  2444  الغروس  8716  مز
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طةا انيات):32(ر م طة سكرةخر   الزراعية

مستغة  زراعات

شب ا     غابات

الغابات     نطاق

ية م ة     تر

املرتفعات     نطاق

املتاحة الزراعية انيات     م

قليم:املصدر  جادبية و يئة ل الوطنية الة    2014سكرة_ الو
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املستغلة -1-2 الزراعية   :را

ة مدير طرف من املقدمة حصائية املعطيات حسب فعال املستغلة الزراعية املساحة شغل

بـ سكرة لوالية الفالحية اك 295482املصا عتمد الدراسة،حيث ملنطقة جمالية املساحة من ـ

مس تمثل ة خ ذه املسقية، الزراعة بـع تقدر را20110.25احة مجموع من ةـ الصا

و  بـللفالحة تھ 45142املقدرة س ما   .%   44.45ـ،أي

املسقية-أ    :الزراعة

عام    الدراسة بمنطقة الزرا ستصالح عملية الفع نطالق تطبيق1986عد عد ذا ،و

إستصالح شرع ة،حيث العقار امللكية حيازة اقانون ة راو ال ارا إستصالح ملمكن

للفالحةو  ا ي(إستخدام الدا سي ال النظام أرا ناء الزرابإست الثورة أرا إ)و ،إضافة

ذا اخيص،و ال منح و التنقيبات عدد ادة الز خالل من السقي مياه توف الدولة ودات مج

الفال القطاع تنمية مة املسا تصبإطار ا ل ع املشار من بالعديد الدولة بالوالية،فقامت

الفالحة قطاع إقالع حدوث إ أدت ودات املج ذه ل املسقية، الفالحية الرقعة ادة ز خانة

الدراس ومنطقة عامة بصفة خاصةةبالوالية   .بصفة

بـ      تقدر مساحة الدراسة بمنطقة املسقية املزروعات العامك14441تمثل املجموع من تار

بـ املسقيةللواليةواملقدرة تھ كتار،أي39413لألرا س النخيل%36.64ما زراعة ا سود ،حيث

بمساحة و تھ8878بالدرجة س ما ة%61كتار، خ ونة عرفت ال املحمية الزراعة ،ثم

ااتطور  ا أنواع ش الزراعات ذه ل املخصصة اصبحتاملساحات يكية،حيث البالس لبيوت

، و بالدرجة بان الز منطقة نا و ح مر فال شاط ك ديدعت ا التنظيم أساس عت كما

املقدرةو  جماليةو املساحة ماتج ذا و الزرا التنوع التكثيفو ع املب

عالفو .)1(كتار2252بـ و قلية ا الزراعة نجد أقل تھح درجة س ما تمثل سبة%10.71يث و

باملساحة مقارنة اصةضعيفة املحميةو ا نبالزراعات تم امل أنظار أخذت ال ة خ ذه النخيل،

املنطقة ثمار س أساس أصبحت ،كما الزرا   بالقطاع

                                                             
)1( Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural, Statistique agricole,superficies et productions 

wilaya de Biskra 2015 
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قلية عالف  النخيل  البلدية  املجموع الفواكھ  املحمية  ا

 1124 16 81 27 50  950  سكرة

اجب  1189 3 25  25 1136  ا

 2915 17 603 1.064  132 2162  عسيدي

 1308 1  30 568 2 707  شتمة

 774 27 294 335 50 68  الوطاية

 2949  53 322 367 132 2075  طولقة

 1637 27 63 1 550 996  فوغالة

 1589 34 555 1.191 595 404  الدوسن

 1356 12 64 160 20 1100  اورالل

 1767 14 910  87 50 706  الغروس

رعة  4691 20 2575 1,931 70 95  مز

ناقة ن  3372 / 2968  80 324  ع

دول موسم):62(ا املسقية لألرا العام ع الدراسة2013- 2012التوز   .بمنطقة

Cadastre hudraulique du bassin versant de CHOTT  MELRHIR –region de Biskra p16 

 

النخيلتطور*  الذي :)*(زراعة سارع امل و يب الر الزرا التوجھ ةرغم راو ال املناطق عرفتھ

و  اعموما م ضر ا وخاصة الزراعية املحاصيل ع تنو سياسة صوص ا وجھ ع بان الز ،منطقة

أن املحمية،إال الزراعات وخاصة املحاصيل من كث ا عد بل التلية املناطق تنافس أصبحت حيث

                                                             
اتيجية )*( س الزراعة عد التمور نخيل زراعة أن إال ة راو ال املناطق ا عرف ال املختلفة الزراعة رغم

حيث الواحات بأكمناطق تقدر مساحة ع من100120: تمتد اك وع سنة15كتار نخلة ذا2003مليون ،و

القطاع ذا لتنمية ن للفالح الدولة قدمتھ الذي الدعم عن ة ناتج زائر ا راء ال وع ر ع املتفرقة الواحات عت

اكماي املناطق يف تص مكن و لنخيل سية الرئ بان:الزراعية غ-كرة،طولقةس: الز ر توقرت،جامعة-وادي ورقلة،

اب-املغو  م واد رقان: توات واحة قار-شار: ساورة-تيميمون: قورارة-.أدرار، است: ال ن: تيديلكت-. تم ع

جانت:الطاسي-املنيعة: تادميت-. صا و أمناس   :إن

  

التا ي و لك املوقع من س  http://tidi.ahlamontada.net/t7086-topic#ixzz4PpEqv3WU :مقت

 

 

http://tidi.ahlamontada.net/t7086-topic#ixzz4PpEqv3WU
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ا يمثلزراعة ألنھ ن للفالح سبة بال قصوى مية بأ تح الزالت التخ لنخيل يمكن ال فال موروث

جيال.عنھ ا توارث إجتماعية قيم يمثل بل فقط للغداء مصدر س ل و للنخ ف جعل تقديرلةمما نظرة

زائر  ا راء ال نمودجاةخاصة بان لز . الز املخصصة املساحات ر تطو ذا تج راعةو

لنا أين الفال1300418النخيل املوسم ار الفال1425472إ2001-2000ت -2012املوسم

منتوج2013 ع ك ال مع الفال الدعم ة ف عد أسرع ة بوت املساحة ادة الز ذه سارت لقد و

ا مساح بلغت ال و نور تھ1143020دقلة س ما أي التطور.%66.25كتار جسدهذا املساحة

بالقنطارالتطور الكمية و املنتج النخيل،منھ املقدرإجما و الدراسة بمنطقة النخيل  ،فإجما

انخلة867 239 2بـ بـ867 239 2،م قدر ادة621 441 3قنطار،إ661 886 منتجة،بإنتاج بز نخلة

من1201754 املنتج النخيل عدد تفع عن نخلة433 494 1نخلة،ل د يز ما مليون753 183 3  إ

فاق بإنتاج  .قنطار930 111 3نخلة

لإن          قتصـــادية ميـــة تنـــامي خـــالل مـــن النخيـــل ة حضـــ ـــ ــالتطـــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ املجســـدة و وة ـــ ال دة

املن ــ ع ا وقـدر ــا ل قتصــادي للبعـد نظــرا نــور بدقلـة تمــام و تزايـد ارجيـة ا العاليــةافســة ــا د

سواقو  ا أسعار املساحة،العدد إرتفاع خالل من أخرى إ سنة من ايد ت ا ان م جعلت العاملية

نتاج ا881 332 1من.و م ، بإنتاج643 791 نخلة و منتجة  2إ2000قنطارعام002 577 نخلة

عام338 142 ـادة2013نخلة بز ـذا بمـا809457،و و عـننخلـة، ـد منتجـة482 934 1يز ـذهنخلـة ،

نوب ا مناطق لتنمية املسطرة الدولة برامج بفضلة جاءت ادة ا(الز وم نوب ا مناطق تنمية برامج

ــــ الفال اســــات)الــــدعم ع ا بفعــــل جــــاء النخيــــل ة ــــ حظ تجديــــد و انتعــــاش إن كــــذلك الــــدعم، قــــانون

ســنة ــ مــام2000الفال ــ كمحفــز ن الفالحــ ع مســتوىــ ــ ع النخيــل ــ ثمار ســ مجاليــة ــادة ز

املاليــــة الســـيولة تــــوف بفضـــل ــــذا ،و                             .الواليـــة
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املحمية* الزراعات ثمار س توسيع خالل من ديثة ا الزراعية   .الديناميكية

واعدة" أفاق و ،تحدي ة نا زراعية   ".تجارب

ت املحمية بالزراعات يكيةنقصد بالس بيوت داخل تزرع ال املزروعات املحمية(لك ذا)البيوت و

أغراض   .لعدة

د -1 ال وحبات األمطارالفجائية املناسبة، غ ة و ا الظروف من ا   .حماي

مستمر -2 إنتاج تحقيق بالتا و ا موسم غ ا إنتاج انية  .إم

ــ3 التحكــ يتم يكية البالس البيوت داخل الزراعات ضريإن ا ا نمو تالئم ال ية البي الظروف م

ضاءة قوة و رارة ا درجات حيث من ذا و الثمري،  .و

ا،و أنواع بمختلف ضروات ا إلنتاج متخصصا فرعا املحمية الزراعات عت عنإختلفتو ا نتاج

نتاج طرق حيث من املكشوفة  .الزراعات

راو        ال املناطق عرفت الولقد نات ثمان من بداية املجالقة بارزا تحوال املا رن

و ال إلستغاللراوي، كحتمية ذا املحمية،و الزراعات نظام إ الوا النظام من باإلنتقال ذا

و  ة ج من املتاحة وفية ا الفالاملياه الدعم برامج من استفاذة كب تماما إ الدولة أولت حيث

امج ال خالل   . صالحيةمن

النخيل إن ثروة ثمار س من الزرا ثمار س تقليدي(نتقال ثمار ثمار) إس س إ

يكيىة البالس راوي (البيوت ال املجال حديث ثمار زمن)إس فوائد و ح ر ن تأم الوحيد بھ ،س

ضة البا اليف الت رغم ذا ،و الت(قص ل مشا إ تطرق البابس ضمن الثالث الفصل اليف

يص باملنطقة الزراعية التنمية ي ر الثا التطو أفاق و النخيل،)العوائق ثمار س فإن ن ح

ة الف ذه ضمن ضة البا اليف الت عن يك النخلة،نا إنتاج إ للوصول ل طو زمنية ة ف إ يحتاج

تمثل  ال و أخرى ة ج من و ة ج من يجةذا كن املالية السيولة تحقيق اتيجية س مية

تباع الوسطى،أين و الساحلية املناطق نتاج ا ف ينعدم ة ف يكية، البالس للبيوت املبكر للن

إ يصل ي ي البالس ت الب فوائد أن ،حيث مرتفعة ح   قنطار45بأسعار ر يحقق ضروات،كما ا من

دج250إيصل مقدارألف ساوي ما و نورجدي20و دقة من بمعدلدنخلة نتاج لغ150ة

  )1(للنخلة

                                                             
ينة )1( ج در قو سابق،)2017(بوخليفي  .108ص، مرجع
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نا دراس منطقة الزراعات من النوع ذا ح تمامبنوع(*)وقد ذا ، الكب تمام من

تطور ع ساعدت عوامل عدة توفر يجة ن ذا و ة خ ونة الواسع ا شار إن النوعتج ذا

إ بان،باإلظافة للز لية الس املنطقة يم الذي التام ساط ن العوامل، ذه أبرز الزراعة،ولعل من

املتطورة السقي ات تج توفر و املياه رارة، من(ا املياه حماية م سا الذي بالتنقيط الري

 ).التبخر

املحمية الزراعات ا توفر الواجب   :الشروط

الوسطمالء-أوال   :مة

البدء شروطإقبل عدة توفر يجب يكية البالس البيوت   :شاء

بة:أوال ف:ال ساس ذا الزراعةاملحميةوع إلنتاج سية الرئ الشروط من بة ال بةإعت ال ن

ون  ت أن يجب املحمية   :الزراعات

ــ ــ ةــ العضو باملواد   .غنية

ــ ــ رةــ مت و ،و غ ت ةأن العضو العناصر و باملاء ا إحتفاض أجل من ذلك و خفيفة ية طي ة تر ن

الثقيلة ية الطي بة ال من ل أس بة ال من النوع ذا خدمة فإن ،وكذلك الرملية بة ال من   .أع

ال ثم رث ا عملية بدءا عمليات عدة إ تحتاج املحمية الغرسسميدتمفالزراعة ثم   .البدر

رث- غحرث إن:ا بة بة،فال ال تماسك حسب ون ي تحتاجاملرض واحدةتماسكة حرثة ،إ

ا حر تحتاج بة ال فإن رث ا مرة أول بداية املتماسكة،أو بة ال ن ونإح ت و ن، مرت

عرضية ون فت الثانية أما   .طولية

سميدا ال: ل ب تخص أجل من جدا مة م سميد ال عملية نوإن و ك زرا انتاج تحقيق و بة

املادة من مناسبة كميات تأخد حيث ة ضرور ة العضو ،فاملادة الزرع عملية سبق سميد ال ،وعملية

املعدنية ةو التا   العضو ول ا ا يو  كما

 

 

 

 

                                                             
ة)*( العضو ع:سمدة بة ال ة العضو فاملادة ذلك و حيوانية، أو نباتية بقايا إ ا أصل بقايايرجع عن بارة

النافقة يوانات ا كبقايا حيوانية قايا و صاد ا عن املتخلفة املحاصيل قايا و ساقطة امل وراق و ذور ا نباتية
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ي  املحصول  املعد العضوي   السماد   السماد

كتار/ق8  بيدنجان كتار/طن50  ال   ال

وسا كتار/طن50  كتارال/ق8  ال   ال

كتار/ق10  الفلفل كتار/طن60  ال   ال

كتار/ق10  الطماطم كتار/طن6  ال   ال

يار كتار/ق9  ا كتار/طن60  ال   ال

دول املعدنيةإ):63(ا و ة العضو سمدة من الزراعات مختلف   .حتياجات

سكرة:املصدر لوالية الفالحية املصا ة  .مدير

  

املناخية الشروط املحميةثانيا   :الزراعة

شرط          املناخ سياعت تحقيقارئ إ الوصول أجل ذاإمن عن نا حدي ،و نو و ك نتاج

عرج أن البد وإالشرط املحصول إلنتاج ا توفر يجب ال ساسية   :الشروط

وجب:الضوء ساس ذا ي،وع الضو كيب ال عملية أساس الضوء تنظيفعت

الزراعة أثناء خاصة و ي ي البالس ت الب داخل ضاءة من كمية أك لظمان ي ي الغطاءالبالس

جانفي منتصف ا بدايا ون ت أين الشتاء(الفصلية   ).فصل

رارة رارة تلعب:ا الوظيفية ا العمليات افة تؤثر النباتات،ف نمو ا كب يولوجية(دورا    )الف

النباتوتختلف بنمو خاصة مرحلة ل رارة ا   :درجة

ن- ب محصورة البدور نمو حرارة   .م°24-22درجة

ن- ب محصورة و بدايتھ النبات نمو حرارة   .م°20-18درجة

ةدرجة - خ مراحلھ النبات نمو الن(حرارة ن)مرحلة ب إنخفضتم°18-16محصورة درجة،فإذا

مرحلة رارة ذا ا ف صفراءالن بقع ور ظ إ يؤدي انخفاض قيم من املحصوليقلل   .ع

ة مة:الرطو م ة املياهجد الرطو تبخر و ي النبا النتح لعملية يجة ن ون تت و ي ي البالس ت الب داخل

بة ال املياه،من تبخر إ يؤدي ي ي البالس ت الب حرارة درجة عذفإرتفاع ساعد املياه  ارتفاعه

ن ب تنحصر ان يجب ال ة الرطو  %.75-50سبة
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الغرس-2  :بداية

الفصلية  املحصول  املبكرة  الزراعة   الزراعة

  الغرس  البذر  الغرس  البذر

جانفي  الطماطم ربداية  وتأاية  ارسمبداية -ايةفيفري   بداية   أكتو

جانفي  البيدنجان مارس  اية منتصف  اية

تم   س

  فمو نبداية

أوت  ارسمبداية - ايةفيفري   جانفي  الفلفل رأكبداية  منتصف   تو

يار مارس  ا مارس  بداية ل - اية أفر منتصف  بداية

تم   س

ر أكتو دايةبمنتصف

  نوفم

دول  محصول ):64(ا ل ب اصة ا الغرس و البذر ات   .ف

الفالحية: املصدر املصا ة   مدير

ست من النمط الزراذا يكية(غالل البالس البيوت الفعلية)داخل نطالقة انت الذي و

فال ة خ عن ناتجة محاوالت ل ش ،ع املا القرن من سعينات ال و نات الثمان بداية بھ

زراعات بثالث ستصالح عملية إطار حلوحار طماطم،فلفل(املنطقة فلفل ع،)و عتمد حيث

و  بأساليبتقنيات عت لدا اليف، الت ضة با باملقابل لتحديثمتطورة،و كب تحدي و خطوة مثابة

ذاو  ل املخصصة املستلزمات و باملواد ن التمو خالل من الدولة ود ج بفضل و الزرا القطاع ر تطو

ون ت و و ، املحمية الزراعة من ن نوع ل ستغالل،أصبحنا من تزر " فصلية"النمط ال عو

يمتد نتاج ،و مارس داية و فيفري اية و مع أوت ر ش غاية إى ل أفر ر ش يمن الثا النمط

املبكرةاالزراع" الغرس" ت عملية ون ت ال او رف ش غاية إ ر أكتو ر ش بداية من محصورة

يع الر الشتاءو فصل الن ون ي ،و ا."نوفم الزراعات اتيجية إس تتج نا منمن ملحمية

مستمر  توف و خالل الساحلية املناطق قبل  .الوسطىلإلنتاج
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سكرة  املوسم
ع  

ي
سيد

شتمة  
ال

لوطاية  
طولقة  
فوغالة  
ن  

الدوس
س  

الغرو
أورالل  
املج  
  

2000 18 23 14.60 1 63 60 270 588 4.40 1007 

2001 20  25 15.75 1.2 71 60 271 612 4.40 1013. 

2002 28 44 20 4 79 60  314 617 10 1119 

2003 34  55  23 5 84 65 332 639 12 1249 

2004 36 64 26 5 98 65 381 500 19 1194 

2005  36 64 26 3 98  65 381 500 19 1192 

2006 45 78 18 2 120 65 368 655 18 1369 

2007 47 85 21  6 226 78 310 410 34 1217 

2008 18  85 26 7 131 89 488 794 13 1651 

2009 19.8 155 29  7 140 64 384 688 22 1508 

2010  19.8 282 29 7 236 62 363 680 22 1508. 

2011 19.3 375 30 8 313 34 482 904 28 2193 

2012 22 381 30 8 322 63 486 910 30 2252 

دول  الدراسة):56(ا بمنطقة املحمية الزراعات مساحة   .)2013-2000.(تطور

الفالحية:املصدر املصا ة مدير   .سكرة–إحصائيات

 

ضة البا ا اليف ت املحميةورغم الزراعات مساحة بتطور اصة ا حصائية املعطيات لنا ن تب

بداية الزراعية املساحة تطور عرفت ا الفالإالأ املوسم املساحة 2001-2000من قدرت أين

املحمية للزراعة إ1007املخصصة وصلت ن ح الفال2252ـكتار، املوسم ذا و -2012ـ،

2013.  

ألخر موسم من متفاوتة ا أ يالحظ الفال،ما املوسم املساحة 2004-2003ففي بلغت

إ1249 تراجعت الفال1217و،2005-2004ـكتارموسم 1192ـكتار،ثم املوسم  2007كتار

إ1651لنا 2009-2008وسمامل،2008 تراجعت ثم الفال1508ـكتار املوسم كتار

املنتوجات،2009-2010 ذه ل الطلب و العرض قانون إ و بالدرجة راجعة ات التغ وتراجع ،ذه

لدي لة امل ساقط ال سكقيم محطة من ل فافر نا ا ات ف تؤثر الغرزة،أين فم محطة و ة
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الزراعات غرار ع الزراعية املساحات توسيع وفية،وع ا للمياه ي وم الب املستوى تراجع ع

نتاج، و السقي ة إلستمرار نظرا ا كب ي ما قسط ع عتمد ال توافقاملحمية، ناك ف إذا

تراجع ن الزراعيةب املساحات تراجع و ساقط ال لةقيم امل ساقطات ال قيم تراجع فمثال ، 

سنوات الغرزة فم   )35_92_120(بـ)  2007_ 2005_2004(محطة

السنوات نفس املحمية للزراعات املخصصة املساحات تراجع ا تراجع؛وافق تراجع لنا أين

من املحمية الزراعات الفاله1249مساحات ن1194،1192إ2003/2004املوسم املوسم

ن   2005/2006و2004/2005الفالح

قلية-ج   ا   :الزراعة

قلية ا للزراعة جمالية املساحة ستحود13271تقدر ن ح ، الوالية مستوى ع كتار

نا دراس تھ1547 عمنطقة س ما تمثل و املس%10.71كتار و من املسقية الزراعية تتمثلاحة

،الثوم ،البصل لبانة ،ا الفول املزروعات م   .أ

البيوت الزراعة تقنية املتمثلة و املحمية الزراعات نحو الزرا التوجھ ومع

ة خ السنوات أخدت يكية،ال و البالس املخصصة املساحة حيث من السقيالتطور تقنيات

أصبح منحيث النوع ذا ل املخصصة املساحة حيث من ود الر من نوعا د ش قلية ا الزراعات ت

الزراعية التا.املحاصيل دول ا ا يو  :كما

  

الفال الزرا  املساحة  املوسم الفال  نتاج نتاج  املساحة  املوسم

  الزرا

2000-2001  11428  1304510  2007-2008  12223  2627372  

2002-2003  11428  13044150  2008-2009  10069  1193603  

2003-2004  13305  1440837  2009-2010  12137  1591699  

2004-2005  11313  1094662  2010-2011  7737  934575  

2005-2006  11813  1094662  2011-2012  12246  1586700  

2006-2007  7894  741538  2012-2013  13271  1496311  

دول امل):66(ا قليةتطور ا للزراعات املخصصة   .2014-2000ساحة

الفالحية:املصدر املصا ة   2014سكرة–مدير
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ة الشتو و الصيفية ا بنوع بان، الز منطقة مستوى ع قلية ا للزراعات املجا التحليل

الشر الزاب الواد(منطقة بة عقبة،زر ناقة،الفيض،سيدي ن رعة،ع عرف) مز اقد كب نجاحا ت

قيمتھ ما تج ت م709108،حيث تھاقنطار،أي بمنطقة%47.39س بة ال ة خصو إ راجع ذا و

أخرى ة ج ومن ة ج من ذا ، الط وجود ب س الشر شار الزاب محورن ع للمناقب الواسع

املخصصة املساحة ادة ز م سا مما الشر الصيفيةللزراعاتالزاب قلية البطيخا غرار ع

 .الدالعو 

بوب - د ا   :زراعة

معطيات   املصاحسب ة سكرةمدير لوالية جمالية،)2014(الفالحية املساحة بلغت فقد

بـ عالف و بوب ا بـ6748لزراعة لألعالف جمالية املساحة بلغت ن ح ، ما1572كتار و كـتار

تھ س ما املساحة %2.81يمثالن تتمثلمن السقي مصادر الفالحة،عموما املستغلة جمالية

،مياه الفيضانات أثناء املجندة القديمةفةاباإلضودية بار و التنقيبات   .إ

زراعة          شر الفال تن ع الطا ا عل غلب ال البلديات عالف و ا أنواع ش بوب ية(ا تر

لنا،)املوا أوالد أين بلدية من ن ل بةالواد جالل،الفيض،ع زر البلديات ناقة ذه ف وش ،ا

حوا بوب ل املخصصة املساحة لزراعة2453بلغت املخصصة جمالية املساحة مجموع كتارمن

بوب   .)%79.65 (كتار،30446ا

املاشية:3-1-2 عدد وتطور ة الرعو اذبية   : ا

الر         القدممنعت مند سان ا عرف ال و شطة الرحل و املالك طرف دتمن ش قد

س رئ ن لعامل يجة ن ذا و الرعوي املجال ورا تد   :نياملرا

ا:ول  عرف ال فاف ا ات   .املنطقةف

ي الزراعية:الثا املساحات توسيع الزراعية(سياسة ثمرات قانون) املس صدور عد خاصة

  .الحستص

غي عرف الر شاط أن شارة نا تجدر يجة و ن و السابق ذا،ففي يومنا إ القدم مند

ساع ذهال منتظمة ات دور وفق يتم الر شاط فإن ة الرعو و البور لألرا العامة املساحة

الزراعي املساحات ساع إل نظرا و اليوم ،أما املرا بتجدد سمح ات فإن ةالدور ة ضر ا املناطق و

ا عل الر تكثيف ب س انكماشا عرفت ة الرعو  .را
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للر  - أ املجالية اذبية   :ا

و-1 الدرجة ي(مرا الغر الر):الزاب شاط دعامة عت كما حقيقية مرا  و

من ل جغرافيا بان،وتحدد جاللبالز أوالد و بطولقة،الشعيبة،الدوسن ذا بـ مساحة،و تقدر

ذه871954 بان؛ الز بإقليم شرة املن املرا مجموع من اذبيةكتار تتحكما ة عدة الرعو ا ف

املاشية ية تر ع عتمدون موالون م أغل املنطقة ذه ان س ون ا أبرز إحصاء.عوامل أخر وحسب

ة رعو مساحة ع ش ع غنام من رأس مليون ع ر من أك ناك كتار201000تفوقفإن

ا لوحد الشعيبة   .بلدية

ضاب؛أين،طبوغرافيا    ال نطاق إ ت ت ،كذلك املنطقة املرا حساب ع زرا توسع نجد ال

،ارتفاع بالر تتم ال لفة ا يةاملجاورةلوالية الغر البلديات الرحل ان أعطىس صبغةمما

امل للواليات املوا ية تر و الرحلالر سبة أن نجد حيث امليعاد،الشعيبةجاورة رأس من ل

تفوقو  سباس ة %70ال الرعو الديناميكية عكس مما بان الز مستوى ع الرحل ان س مجوع من

ة ا التاكما.ذه دول ا ة  :مو

دول انية) :67(ا الس التجمعات حسب ان الس ع   .توز

Source :DSA  BISKRA  2014  

خالل      بعطياتاملمن اصة أنا القول يمكن ت ش ال و انية الس التجمعات حسب ان الس ع توز

الوالية،حيث مستوى ع الرحل عدد قرنت ما إذ ا بأس ال سبة يمثل الرحل ما عدد لنا

تھ ذه %  70.7س الشعيبة، و الدوسن امليعاد سباس،رأس ال ،و بلديات ع تظمأر ال ة خ

تھ س الوالية% 30.57ما مستوى ع الرحل مجموع من ا تطور ،لوحد عكس سب ال ذه

تمثل ا فإ ة ج من و ة، ج من املناطق ة الرعو سجاذبيةاملساحات ع طا ذات ا و ة ،رعو

ب خاصة و تيارت و لفة ا والية إ سكرة من املاشية ق طر عت ا أ بحثاإذ الصيف فصل داية

الكأل   .عن

  البلدية
مقر تجمعات

  البلدية
ة ثانو   تجمعات

مناطق

ت ش   ال
  الرحل

من % الرحل

البلديةس   ان

 30.57 4438 3311 3864 2898  الشعيبة

سباس  22.22 2600 4648 3725 723  ال

مليعاد  3.07 734 8642 4614 9848  رأس

 0.70 205 11685 4784 12287  الدوسن

 70.7 7999 28286 16987 25756  املجموع
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ا        ملعطيات تحليلنا خالل يدمن الغر الزاب بمنطقة الفال را ع بتوز اصة ا ول

شانة،فوغالة،لغروس،،طولقة( سبـاس،،أوالدجاللل و  .)امليعاد رأسالشعيبة،ال أنھ ناءنالحظ باست

الدراسة را) طولقة،فوغالة،لغروسمناطق بلغتفإن حيث مة م جد مساحة تمثل ة   الرعو

تھ970,065 س ما ،أي تھ93.47 %كتار س ما و الفالحة املستغلة را مجموع من40%من

جد ي الغر الزاب بإقليم ة الرعو املساحة أن القول يمكن نا ،من للبلديات جمالية املساحة مجموع

مة  .م

الشر-2 الزاب إقليم عموما(مرا ضعيفة   :)مرا

أس و الشعيبة بلدي خاصة و ي الغر الزاب إقليم ا يتم ال ة الرعو الديناميكية خالف ع

املساحة بوضوح تج الضعف ذا ما، نوعا ضعيفة عت الشر الزاب مرا فإن امليعاد،

،فاملساح ثانية ة ج من الرحل ان س عدد قلة و ة ج من ة بـالرعو قدرت ة الرعو كتار256,237ة

سبة ب ذا عن23%و الرحل ان س عدد يتجاوز لم ن ح للبلديات، جمالية املساحة من

عكس1163 ما ذا املجان،و ذا ة الرعو شاط ال  .لضعف

 البلدية

ة الصا املساحة

)للفالحة SAU) بورأ را

ة رعو  و

غ  أرا

و منتجة

مخصصة

 للفالحة

مجموع

ار 

املستعملة

 للفالحة

 الغابات

 
 املجموع

ا م

 املسقية

سكــرة  3,445 2,386 4,006 311 7,762 0.00 

اجـب  0.00 16,879 263 11,222 2,882 5,394 ا

 3,000 35,525 225 27,102 3,923 8,198 لوطايــة

ع  200.0 22,875 3,952 8,898 3,657 10,025 سيدي

 0.00 10,345 834 7,583 1,900 1,928 شتمــة

الناقة ن  380.0 44,560 9,737 9,673 12,735 25,150ع

رعة  23,40 48,859 993 40,061 4,958 7,805 مز

 7,000 94,421 207 89,830 4,180 4,384 طولقــة

 0.00 6,465 67 4,599 1,505 1,799 فوغالة

 0.00 22,870 241 15,599 3,290 7,030 الغروس

 0.00 46,348 200 37,664 7,695 8,484 الدوسن

 33,98 356,909 17,030 49,111 83,642 املجموع

دول  الدراسة):68(ا بإقليم لألرا العام ع   .التوز

حصائي:املصدر ة ،مص الفالحية املصا ة 2014سكرة–تامدير  
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ي الغر الزاب بإقليم ة الرعو الديناميكية ن ب سيطة سباس( بمقارنة رأسو الشعيبة،ال

تفوق )امليعاد ا ة الرعو املساحات لم800,000فإن الشر الزاب بلديات مجموع ن ح كتار

ة الرعو املساحات اتتجاوز   .كتار  300.000ف

عوامل عدة فيھ تتحكم للر املجالية الديناميكية ل امل الضعف   :ذا

بمرا -  تتم املناطق ذه قرةمت ون ملغيغاجدق شط ضمن تندرج ا ة،بإعتبار فق  .و

ذه -  أصال دد م و ي،الذي النبا الغطاء قلة و املناخية ات التغ ب س ة الرعو املساحات قر تق

خالل من ة شر ال التدخالت إ ،إضافة  :املنطقة

املحدودة -  املرا ع  .الضغط

ادة -  ال ز خالل من الزرا ستصالح امللكيةمساحات ،وحيازة ستصالحية الفالحية امج

بان للز لية الس املنطقة ،خاصة ة ل"العقار أين اجب ،ا رعة ،مز عقبة ،سيدي سكرة

ا فقر و املرا قلة عكس ،مما ضعيفة جد ة رعو عتمادمساحات املاشيةو ية تر ع

 .إصطبالت

ة-ب الرعو املساحات لتطور زمنية التناقص( دراسة و ايد ال ن   )ب

مرا و الدرجة مرا تحديد و معرفة خالل ،من للر املجالية اذبية ا معرفة عد

العوامل معرفة وكذلك تطور ضعيفة ل املطروح ،فالسؤال املرا مجالية املتحكمة سس و

أ تزايد معرفة ون ؟ تقلصا أم تزايدا عرف ة الرعو عالقةاملساحات لھ ة الرعو املساحات تقلص و

ومة ا يلزم ما ثانية ة ج ومن ة، ج من ذا املاشية عدد تزايد و بتقلص تدعيممباشرة من

و  تناقص ضل ن املوااملوال لسوق ارتنا ز إحدى ملسناه ما ذا ة،و الرعو املساحات قر تق

تقل ب س أن ن املوال بإجماع و ، جالل أوالد الدولةببلدية فعالية نقص و ة الرعو املساحات ص

سعار يار إ ح و املاشية عدد تقلص وراء الشع مادة غالء و ن الفالح ا.تدعيم ي ي كما

رقم دول   70ا
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دول ة):69(ا الرعو و البور را مساحة   .2000/2013تطور

لوالية:املصدر الفالحية املصا ة   2014سكرةمدير

 

من      املمتدة الزمنية ة الف الوالية مستوى ع الر مساحات تطور من إستخالصھ يمكن ما

التناقص2000-2013 ثبات يل ة،مع الرعو املساحات طفيف تقلص ناك   .،أن

الزراعية-3-1-3 ية الزرا استغالل تطور (الب بان  املجال للز لية الس   :)املنطقة

الزراعيةالتنظيم 3-1 لألرا ي   (*)القانو

بقانون      ،بداية اضر ا وقتنا إ ستقالل مند ة عقار تحوالت الفالحية را عرفت لقد

ي الذا سي الزراعية1963ال الثورة قانون الزراعية(،ثم الثورة   )عاونيات

القان التنظيم إ التحليل و بالدراسة نركز سوف الزراعيةو لألرا ي خاللو   من

الفالحية را استغالل الصادر قانون للدولة اصة ا ألمالك عة الصندوق- 1987التا مقرر

سنة الصادر الفالحية التنمية و للضبط   .2000الوط

الفالحية-1 ثمرات املس   :1987قانون

ع موزعة را ثمر املستفيدينذه املس الفرديةمن و الفالحية ذه ،ات تملك م يمك حيث

مدة عد تتعدىسنة25را ال مالية مة البا %30بمسا و املشروع لفة ت ا%70من تتكفل

الفال لإلمتياز العامة تتكفل املحيطات G.C.Aالدولة،و تحديد ع عمل حيث ع املشار ذه سي ب

إ ا ترسل و ا استغالل ااملمكن عل املوافقة لتتم   .الوزارة

املادة حسب املادة6و ورة املذ الشروط ستو ثمر مس ل بإسم الوطنية مالك إدارة 5عد

حق ل تحو حقنتفاععقد إ   .متيازالدائم

                                                             
ستغالل(*) حيث من أو الوعاء حيث سواء الزرا املشروع أو شاط لل املنظمة القواعد مجموعة و الزرا قانون

قا أعمال من ذلك يقتضيھ الزرا  .نونيةوما شاط ال عليھ يباشر الذي ان امل الزرا القانون نظم   .و
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صاحب ثمر املس م يل املسمتياز و ون ت عندما صيا و مباشرة الفالحية م ثمرا مس ثمرةبإدارة

سيما ال م بي فيما العالقات تحديد اتفاقية بموجب م عل ن يتع اب أ ن ثمر مس عدة من لة مش

ا   :م

الفالحية- ثمرة املس ممثل ن عي قة  .طر

الفالحية- ثمرة املس أشغال م م واحد ل مشاركة طرق أو قة  .طر

الفالحي را حماية و استغالل سي ب القيام يجب املمنوحو ا قة امل السطحية مالك و ة

منتظمة بصفة ا   . )1(امتياز

قانون ز10-03إن لتعز ا استخدام تم من و عوائد ل ش جارات تحصيل من الدولة يمكن

الزراعية   .السياسة

تجميع إ  -  خالل من سيما ال ات التحف طرق عن الدولة قبل من الفالحية ثمرات املس يع انية م

حية ر أك مزارع شاء متيازإل محل الفالحية   )2(را

العامة مساحالالمتياز تقوم ع الفالحية املحيطات بتقسيم حفرالفال إ باإليضافة ت

و  الريالتنقيبات قنوات و اء ر بالك ا  تج

الفالحية-2 التنمية و للضبط الوط الصندوق دعم   :FNRDA مقرر

ك        الفال نتاج ن تحس الـمدف القرن مطلع زائر ا قامت نوعا و خ21ا رامجبوضع و طط

وضشاملة الفالبلل الفالحية،وترقيتھالقطاع التنمية و للضبط الوط الصندوق مقرر    جاء

املادة رقم94بمقت القانون املؤرخ11-99من سم23و املاليةقااملتضمنو1999د نون

الفالحية2000سنة للتنمية الوط املخطط ن لتمو   .)3(مصدر

رقم اص ا التخصيص حساب يجمع الفالحية التنمية و للضبط الوط الذي52-302الصندوق

للتنمية الوط الصندوق رقم)الفالحية عنوانھ اص ا التخصيص حمل67-302،وحسب الذي و

نتاج سعر ضمان صندوق التخصيصعنوان موحد حساب يجمعان سابان ا ذان ، الفال

رقم اص الفالحية67-302ا التنمية و للضبط الوط الصندوق بـ املعنون الصندوق. و إيرادات ي تأ

                                                             
رقم2-3املادة )1( الدكر سابق القانون لـ1431رمضان5املؤرخ03-10من   . 2010غشت15املوافق
عماري )2( الفال.(2013)ز العقار تنظيم الية ر إش لتطو املمكنة يارات ا م ا و زائري أبحاث،  اا مجلة

سطيف ،جامعة جوان عشر الثالث ،العدد ة إدار و  إقتصادية
رقم)3( لية08املؤرخ000599املقرر ي2000جو التأ لشروط للضبطاملحدد الوط الصندوق دعم من ل

عاناتو  دفع كيفية كذا و الفالحية  .التنمية
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فتتمثل النفقات ،أما جبائية الشبھ املنتوجات و الدولة مة مسا من الفالحية التنمية لضبط الوط

املخ الدولة الريدعم عمليات و ق سو ال و الفالحية املوارد ن تثم و نتاجية و نتاج لتنمية صص

النباتية وة ال حماية   .و

املقرر؛01املادةوحسب -  يلدفمن التأ شروط تحديد إ دعملالستفادةاملقرر من

الفالح التنمية و للضبط الوط و الصندوق عانات دفع كيفيات ،وكذا اية قس طر عن

و  التنمية املقيدةبرنامج النفقات و يرادات لقائمة وفقا شاط ال  .طبيعة

تحدد -  ن املقرر02املادةح ل: من التنميةلالستفادةيؤ و للضبط الوط الصندوق دعم من

بصف ون املر و الفالحون ، و الفال عاونيات أو ن منظم أو فردية وافيةة نية م تجمعات

س املؤسسات.التأس اصةقتصاديةوكذلك ا و  العمومية

حسب -  و ذلك ع ل03املادةوعالوة يؤ إطارلالستفادةال املندرجة ع املشار إال الصندوق من

الفالحة وزارة قبل من املقررة الفالحية التنمية  .برنامج

شاط ال ح  نوع سم31الوضعية   2000د

ـ جما  املساحة ل   املبلغ التحو يمبلغ   الذا

 5103500  313054900  1712.13  النخيل

تون     9023000 91.75  الز

املثمرة   4150 18939127 181.25  ار

بوب  1298440 11298420 1323  ا

املحمية  3416000 1722501850 74.25  الزراعات

   253000  1.9  الكروم

دول  برنا.)70(ا حسب الزراعية املحاصيل ع الفالحيتوز التنمية للضبطمج الوط الصندوق طرف من ة

الفالحيةو    .التنمية

سكرة:املصدر لوالية الفالحية املصا ة   .2014مدير
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شاط ال ح  نوع سم31الوضعية   2000د

جما  العدد ي  املبلغ الدا ل التحو   مبلغ

 700000 25400000 14  التنقيبات

حواض  51000000 221707142 396     انجاز

ال  779000 104096634 1940  محطات

الرش و املح  3710200 56581048 2701  السقي

املياه  994000 32192500 3210  صرف

دول  الري ):71(ا أشغال ع  .توز

لوالية:املصدر الفالحية املصا ة  .مدير

  

السلط          أعطت الفال التدعيم النخيلبرنامج شعبة بالوالية،و صلية للزراعة ة أولو ات

العالية اتذوخاصة ودة نور (ا سبة)دقلة بال خاصة مة م يالت س تقديم تج التدعيم ذا ،

خر و البطال امعةللشباب النخيلمع ،الفالحةاختصاصاتا حيث من الوالية ة حظ تجديد

ا عدد إ2007نةس) نخلة4.121.858(ليصبح تفع ل و الفال354  286 4، املوسم 2014نخلة

نور  مع دقلة نوعية املتمثل للنخيل الرئ التوجھ ع حوا املحافظة غرس ذا و

 .)نخلة2.508.537(

حقستصالحقانون  منح ق طر   .متيازعن

القانون :3-1   :طبيعة

ب       تمنح الذي العقد و صلبمتياز يد ة جزائر سية ج من طبيعيا صا الدولة موجبھ

متياز"النص صاحب ثمر الفالحية"املس را استغالل للدولة،حق اصة ا لألمالك عة التا

او  أقصا ملدة التنظيم، ق طر عن يحدد شروط دف ع بناء ا، املتصلة السطحية مالك كذا

عون للتج) 40(أر قابلة ة،سنة سنو إتاوة دفع مقابل اديد تحصيل و ا تحديد كيفيات تضبط

املاليةو  قانون بموجب ا   .تخصيص

مع سيق البحري،بالت والصيد الفال القطاع سطره برنامج و املعنية و ة الوزار الري"الدوائر

طرف"واملالية من عليھ خ واملصادق بتار ومة ا1998جانفي23ا س لفائدة املوجھ منم ف، الر ن

م ن عنصر تنحصر وال دائمة تنمية   :اأجل

جديدة استصالح -    .أراض
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املوجودةواستغاللحماية- للقدرات ن وتثم   .أفضل

أرا -2-2 ع   :"متيازتوز

ع         توز رأسمتياز إطارراإن فبلدية الوالية، بلديات ،ع سكرة بمنطقة مجاليا متباين

را(امليعاد ع توز كيفية عن أو صورة إعطاء أجل من ا أخد و الدراسة منطقة ضمن ست ل

حقستصالحقانونإطار منح ق طر ـ)  متيازعن تقدر موزعة مساحة أك ا)ـ2000(ا أل ،

منھ لتخصص رعوي ع بطا نموذ ملشروع البداية جمالية400انت املساحة من سلغر كتار

و  االنخيل ع طا و البلدية املساحة ذه ع توز ع الوالية ساعد  .الرعوي  الذي

 

املساحة  البلدية

جمالية

  للمحيطات

عدد

املستفدين

را   من

ه ارمثمرة  نخيل   أ

  

زراعات

  حقلية

  

زراعات

  واسعة

  -  -  -  -  -  -  سكرة

  -  -  -  -  95  900  لوطاية

ع    117  - 360  57 685  سيدي

  -  117  - 360 20 440  الشتمة

  -  -  -  -  -  -  طولقة

         20 40  الدوسن

  -  60  -  -  -  -  فوغالة

  -  60  -  144  55 200  اورالل

  -  30  -  120  30  150  الغروس

رعة       50  66  62  180  مز

    34  80  160  80  520  الفيض

ناقة ن     -  -  -  -  -  ع

امليعاد     -  -  400  133  400  رأس

دول  الفالبرنا):72(ا لإلمتياز العامة الدراسةمج   .بمنطقة

Source : Générale des Concessions  Agricoles –Biskra 

لوطاية-1 العامة:  منطقة إطار املوزعة املساحة بـلالمتياز قدرت لوطاية900الفال ل فس ـ

ذا عت و الوالية ول الس أخصب عالحتوائھمن طبيعية الت مؤ ،و وا غرارع ال ستفادةإد

الغزالن منبع سد من سنةالذياملنطقة دمة ا ح   .م2001دخل
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ي الزاب-2 اجب،بوشقرون، يضم:الغر شانة، ا عزوز، طولقة، ل بن لغروس برج  أوماش، ،فوغالة،

، را ليوة، مخادمة، أورالل، ملي ع توز متيازستصالحقانونإطارفإن حق منح ق طر عن

العوامل من ملة راجع ذا و العموم ع   :متوسط

املجال -  محدودية و لضيق ذا و شانة ل و ،بوشقرون عزوز بن برج من ل ل را  .محدودية

راا -  ع القانونية اعات  .ل

شمال -  وخاصة طولقة ة العقار اعات ااملنطقةال ا ،بإعتبار ترجم جماعية،مؤشرات ملكية

املوزع سبة قانونال إطار حقستصالحة منح ق طر تتعدمتياز عن لم ال  ..% 15و

الشر التاليةالزاب البلديات شمل عقبة،شتمھ،والنصف: و سيدي الناقة، ن ع الوادي، بة زر

املوزعة املساحة فإن ش ومشو رعة ملز ي نو ا والنصف وش وا للفيض قانونالشما إطار

حقحستصال  منح ق طر ذا متيازعن البلدياتباعتبار ضعيفة،و را استفادتذه من

أرا  املوزعة لتنعدم ة العقار امللكية حيازة قانون   .متيازإطار

رواج( يلق لم متياز حق منح ق طر عن ستصالح ملكيةاكب اقانون ع الدولة تحفظ ب س ،

مدة طول و للفالح   )سنة99(التمليكرض

ثمار -3-1-4      التحول س جديد ر بان؛مظ بالز توجھ،الزرا و مختلفة ال بأش

الوظائف عدد نحو   .الفالح

التحدي             قيقييمثل ثمارا قدرة لالس ع أوالفالحالزرا ثمر املساحاتاملس التوسع

ال خلق مع نتاج تكثيف و وكذاالزراعية افةاستخدام وة، ب ديثة ا الزراعية االتقنيات أنواع

اد زةلز ال عن الناجمة ايدة امل الفجوة ة مواج و الزرا   .الزرانتاجنتاج

لھ        تجا يمكن ال نموا عرف بان،الذي الز بمنطقة الفال القطاع مس الذي التطور إ بالنظر

تھ س ما أن بـ نم%75حيث تقدر فالحية كأرا تصنف را من 1652751مجمل كتار

للوالية( كتار2150989.00 جمالية فرص،)املساحة فإن عليھ ثمار و عرفس الزرا املجال

أنماطونة تنوعت ة كب ديناميكية ة زراعةستغاللخ أساسا يكمن الذي ،و الزرا

م توسيعالنخيل خالل ةن النخيل( النخيلحظ دائرة)  تجديد مستوى ع خاصة

اجب عو طولقة،فوغالة،ا يكية البالس البيوت املحمية لغروس،سيدي الزراعات بلدية مستوى

مناط أصبحت ناقة،حيث ن ع و الفيض رعة املجالالز قعقبة،لغروس،مز ذا رائدة الشر اب

الوطو  املستوى رعة تمثل(ع مز من تھ ل س ما ناقة ن للوالية%24.52وع جمالية املساحة   من
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دفإن«        ثمرال املس و ثمرة املس ع التعرف و ي امليدا التحقيق مامن أساساباعتبار

كثب عن الزراعية و،التنمية ما قدرا الغوص برامجدفمع أثر دراسة و استصالحتحليل

عيناترا أغلب ي ميدا تحقيق بإنجاز ،قمنا بان الز بمنطقة فية الر التنمية ع الفالحية

و و استخدامالدراسة التحقيق ياناملتمثلدليل للفالحست قائمة(املوجھ ضمن موجود

و) املالحق ل املشا جميع طرح و سئلة معظم ع وشغاالتلإلجابة حة املق لول ال،ا

و يص عن مقنعة حقيقة إ الوصول ا ورا من د التنميةأفاقنر تحقيق ثمرة املس

شودالفال  امل   » ةحية

تمركزاعتمدناوقد         ع الدراسة منطقة ثمار وستصالحتقسيم ةو س التجار دمات ا

ب) سواق( ت ال حسب التالية   :املناطق

ا: لوطاية -  لوطايةمحيط  .لسقي

الفالحية:طولقة -  ثمرات التمور +املس ق سو و توظيب  .مؤسسات

ستصالح:غروسل -  جوان/مارس-جانفي(السوق+ محيطات ل   ).أفر

رعة -  ناقةمز ن الفالحية: وع ثمرات  .السوق +املس
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ل التحقيق  ):31(الش ملنطقة العام يص ال

ناستجوابالتحقيق، اسات ومعرفةاملسثمر ع ا

ثمرة املس و ثمر املس ات  م

ثمر ثمرة املس  املس

 نخيل

 املحمية

قلية  ا

ثمرة املس  نماذج

 تقليدية
 حديثة

اسات ع ثمار  ا س

  العمر●

  .التعلي املستوى ●

الفال● ن و   الت

غرا● ا   .  صل

خر● قتصادي شاط                                                                                                                              .ال

ثمرة● املس شاء إ خ   تار

ثمرة● املس  مساحة

امل    ● ساحاتإستغالل

اخي - ال و املناقب عدد ادة   .صز

نمط - يستغاللالتحول نمط(املا   ).ستغاللنفراديةسيطرة

التجاري ستغاللمننتقال    - إ   .املعا

وفية - ا للمياه ي وم الب املستوى  تراجع
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ن-3-1 الفالح إستجواب مع ثمرة املس و ثمر املس ات م   :التحقيق

ثمر-أ   :املس

عنا: السن توز يانعد جلالست ودراسة للبيانات تحليلنا ماو أن توصلنا العينات ميع

تھ اوح%50س ت ن ثمر املس أو ن الفالح ممن نأعمار ب الغالبة60و40ما الفئة و سنة

ثمار  منس أقل فئة الثانية املرتبة ي سبة40،تأ ب ذا و الثالثة%35سنة الفئة تمثل ن ح ،

ول و  الك فئة تتجاوز ال   .ال

ذا ل منطقةقراءتنا ثمر املس أن لنا ن يب الشبابالتحقيق فئة عليھ غلب الدراسة

تمثلو  املنطقة الفالحة أن وا أدر ول،حيث ثمارالك و اقتصادي اس ، ذلكدليلأحسننا ع

الوالية خارج من ن ثمر مس و :وجود وزو ي لفة،املسيلة،ت قسنطينةا يوسف(ح غود حيث) ز

ثمرون س بوبأصبحوا ك(ا فقد) الفر الثالثة الفئة ن ح ماي، ر ش قبل يحصد اختارواالذي

االفالحة تجز باعتبار يمكن ال تار مئتھموروث حيا   .عن

 املستوى :التعليمي املستوى دون م أغل أن لنا ن تب ن ثمر املس ع امليدانية ات التحر حسب

إل،الثانوي  الدراسة عم م تخل ومند ةحيث خ م لد ونت فت ثمرة باملس الفئةتحقوا الفالحة،أما

و  امعية سبةا يمثلون م%10الذين ح أن نقول ثمار فإننا معلالس مالزرا برنامجاستفاد من

إ م أدت عوامل الفال ثمار الدعم الزراس   .املجال

الفال املجال ن خالل:التكو يانلتحليلنا  من لھالست خصصنا الذي و ثمر باملس اص  ا

يانضمن الفالست ن و الت تھ مستوى س ما أن الذين %90لنا ن ثمر املس وامن استجو

القطاع املمارسة لة الطو ة التجر ق طر عن ذا و مباشر غ م و ،فت فالحيا نا و ت ا يتلقو لم

يتو نأ لنا كما،الفال لم م الدراسيةأغل يام و املعارض مع   .اصلوا

قامة ن:مقر ثمر املس ن تمك إ ة خ السنوات باملنطقة حصلت ال بالتطورات أدت لقد

عالم إ الولوج ثمار من قادمس و الزرا املجاورة البلديات من ا إل الواليةن خارج واليات من  ح

 أخرى انت:شاطات القدم املبادالتمند محور بان الز منطقة ا ضم من املنخفضة راء ال

السقي ع عتمد التقليدية الواحات تنحصر الزراعة انت ن ح ، املوا ية تر و ة التجار

ال،التقليدي التطورات رغم ساقط،ولكن ال ات ف بھ تتكرم مندستغاللعطرأتوما الزرا

، املا القرن نات شاانتعاشورغمثمان تمثل بقيت ا أ إال معطياتطاالزراعة حسب ذا ،و ا ثانو

التحليل نتائج   .و
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لنا     تھ وقد س ما رئ%50أن شاط بمثابة عد أخرى شاطات ون يمتل

ثماراملقاوالتية، س س و   .اد،التجارة،التصدير

 

  
    

  
  

ل العام):32(الش يص ثمرال  للمس

ثمرة-ب   : املس

سنة عد انت ثمرات املس معظم أن ش ا عل املتحصل ود2000النتائج يجة كن ذا ،و

املراسي و امج ال املجسدة رقمالدولة املرسوم غرار ع سم29املؤرخو 483-97م د

قباستصالحاملتعلقو 1997 طر عن الفالمتياز را الدعم رنامج ليةو جو الصادر

ق2000 طر عن ة العقار امللكية قانون مع تما الذي الثان ،ستصالح،و الفئة منيأما ة

من املمتدة ة الف منحت فقد ثمرات منحت2000إ1980املس ثمرات املس ذه أن لنا ن ب ي نا ،

ق طر عن ة العقار امللكية حيازة قانون حسب الفال الدعم أما1983أوت13 ستصالح إطار ،

سبة تمثل ال و ثمرات املس من خرى قمنا% 15الفئة ال العينات مجموع امن باستجوا

1
50%2

35%

3
15%

سن المستثمرین 
من 

  إلى40
سنة60

اقل 
من 
40 

سنة   
من  أزید
س نة 60

1
85%

2
10%

3
5%

المستوى التعلیمي للمستثمرین 

1

2

3

دون 
المستوى 
الجامعیى 

مستوى 
جامعیى 
لم یتلقوا    
تكوینا 

1
61%

2
39%

نعم 
ال

نسبة النشاطات 
األخرى

1
95%

2
5%

التكوین الفالحي للمستثمر 

نعم
ال
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انتو  ،حيث الزراعية الثورة مزارع صل انت ثمرات مس ا أ تج ست للبيانات مزرعة22تحليلنا

غر الدوسن من بان للز لية الس املنطقة نطاق شرقاموزعة ناقة ن ع إ   .ا

ثمرة مساحة املس أصل   :و

الدراسة منطقة الزراعيةاستصالحاعرفت للمساحات ركيةونةمكثفا ا ذه ة، خ

التملك،بداية مختلفتجسدتالزراعية ال ،كراء باإلستفادة أش ،شراء امج ال بمختلف الدولة من

اصة ا   .باألموال

لنتائجتحصلنا         تحليلنا يانعد تھست س ما أن ثمرة للمس جمالية باملساحة اص % 95ا

من ثمرة املس م اوح   .كتار50إ20ي

الوعاء        و املصدر يخص فيما فئةالعقاري أما فردية،من ثمرات مس ثمرات املس فأغلب ثمرة  للمس

الدولة،وك اذمنح فإن عليھ و شراء فئة من ما مع نا أجر الذين ن ثمر يانملس  مناستفادواقدست

مساحاتستصالحبرامج توسيع اجل ثمار ومن أخرى س مساحات إ   .أوا

  :املساحاتاستغالل

العالية سبة ال أن لنا ن تب التحقيق لعينات جما النخيل لعدد للعينات تحليلنا و نا دراس عد

ثمرات منفئة للمس تمثل200قل ال و اوح%70نخلة ي ال ثمرات املس أما ثمرات، املس من

ن ب ما النخيل عدد ا سبة%25فتمثل300إ200ف تمثل ن ح ال5%، ثمرات املس عدد من

عن ا ف النخيل عدد   .نخلة300يفوق

و        ثمرة املس م عكس سب ال ذه ل تحليلنا و عقراءتنا ثمر املس ثمار قدرة امليدانس

الثانية و و سبة فال ، ا) %25-%70(الزرا امج استفادتو ال بمختلف الدولة دعم من

أماو  ن، عنالنموذجالقوان ا ف النخيل عدد يفوق ال و ثمرات املس من يفسرفإنھنخلة300الثالث

ا ادة ز ن ثمر كباراملس ود الزراعيةج   .ملساحات

ا         النخيل عدد طردية عالقة ناك أن لنا ،فقد املنتج النخيل عدد يخص فيما لاأما ب ص

من أقل ا ال ثمرات املس أن ،فنجد ثمرة بـ200مس الغالبة قدرة% 80نخلة ب س ذا ،و

و ثمرةعتناءالتكفل نباملس املح من الثانية الفئة عنتمثل النخيل عدد فاق ال و ثمرات س

سبة300 ب ادة%20نخلة ز ب س ذا ،و املنتج النخيل ةمن تجديدحظ خالل من النخيل

املسنو  النخيل ض  .عو
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املحمية   :الزراعات

ثمرات العينات لنتائج تحليلنا عد      مس أن لنا ت يكية أث البالس البيوت زراعة يمارسون العينة

س البيوتالعدد % 85بةب تقنية إدخال و دلك من أك التحقيق،بل نقاط جل تزايد

ة الكب يكية البيوتgrande chapelleالبالس ل تحو تجنب و الزرا شاط ال ممارسة يل س ل

ألخر ان م من يكية سب.البالس ال ذه وجود إونفسر   :العالية

قص -  وقت و ع السر ح  .الر

ض -  النخيلعو إنتاج ة  .ف

قلية ا  :الزراعات

ن استجواب حسب              ثمر ا، تحصلنا ال نتائجالو  املس تج عل معتمدة ست قلية ا الزراعة أن

سبة حيث من الثالثة املرتبة ي تأ ،و الكبار ن ثمر املس ح و ن الفالح من كث طرف من

ثمار  الزراعاتس م منالفو :،أ النوع ذا م ما الدالع،ولكن و ،الثوم ،البصل لبانة ا ، ل

البيوت داخل املحمية للزراعات الفالح توجھ ب س ة خ السنوات ودا ر عرف أنھ الزراعات

يكية   .البالس

 :العاملةاليد

بمختلف السنوات               و الزراعية املساحات يب ر تزايد ومع ة املحاصيل،أصبحتواعأنخ

إ دائمة بحاجة بان الز منطقة ثمراتاليدالزراعة املس ،فأغلب التحقيق نھ ب ما ذا العاملة،و

سبة ب ذا و العاملة اليد شغل إ%97الفالحية دائمة حاجة أصبحوا ن ثمر املس أن يفسر ما ،

العاملة مساحة اليد ادة ز رصاستغاللغية ا مع و عرا ع ظلالتبكالتنو نتاج

املوس نتاج موسم و املبكر نتاج موسم ن موسم   .نتاج

العاملة اليد طبيعة يخص فيما ثمرة(أما املس شاط ال أن) زمنية الدراسة ت بي تھ فقد س ما

شغل من50% عقبة رعة،سيدي لغروس،مز خاصة ثمرات العاملس بةاملاليد س ذا و الدائمة

ة تھاستمرار س نتاج،وما و املوسمية%50ستغالل العاملة اليد شغل ثمرات املس كما.من

التا ل الش ھ  :يو
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ي:املصدر امليدا التحقيق معطيات ع إعتمادا الباحث ة   .معا

ثمرةنماذج: ثانيا   :املس

التقليدية ثمرة بـ:املس النمط ذا   تتم

عن -  تقل حيث املساحة   .كتار0.5صغر

سة -  متجا غ ندسية ال   .أش

ثماركثافة -    .ست

من -  ار ن ب املنتظم غ   .م7- 5- 2البعد

ار -    .شيخوخة

املاليةعداما -  املوارد لنقص   .التجديد

السقي -  ك املش النظام ن(إتباع الفالح من ملجموعة واحد   )1()ب

مياهعتماد -  السقيع  .الفيضانات

ديثة ا ثمرات   :املس

بـ -  تتم ا فإ ، التقليدية ثمرات املس عكس ع ،و الواحة محيط خارج املتواجدة ا نقصد   :و

إ -  ع توسعت و رت ،كقانونثط ة التنمو امج ال الفال1983 ستصالحر الدعم قانون و

2000.  

ندسيةباالنتظامتتم -  ال ا ال   .أش

يفوق -  ار، ن ب املنتظم الصيانة9البعد و يئة ال ولة لس   .م

ساع -  تفوقأ بحث   .كتار20املساحة

بالتقط -  غرارالسقي ع للسقي ديثة ا الطرق ع  .عتمد

                                                             
سابق،ص)1( ،مرجع ينة ج در قو  .149بوخليفي

3 5 4
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25 25
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جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر

ل ثمرة):  33(الش املس العمل أيام عدد

النخیل الحقلیة المحمیة
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هللا:املصدر عبد ةخياري زائر ا راء ال التقليدية الواحات ص:  أزمة نموذجا،ص طولقة   26-19واحة

ثمارامل-3-2 س املطروحة ل اساتھو شا ع املجالا   :ع

ل:أوال   :املشا

املاديةــ1 انيات م و الفالحية ثمرات املس م ن ب افؤ الت   :عدم

الفال         ستصالح محيطات ع ناه أجر الذي ي امليدا العمل عدم،حسب ناك أن الحظنا

اني م و ثمرات املس م ن ب افؤ للمستصت املادية تحصلوا،ات املستفيدين عض ناك حيث

من أك املساحة15ع ل استصالح م باستطاع س ل و و،كتار شاغرة مساحة ترك م أج مما

ة مستص توفر،غ لعدم ا ل أو ثمر املس من جزء بكراء يقومون املستفيدين عض أن الحظنا كما

ا الستصالح املادية انيات   م

للفشل ــ2 ات املستص عرض الفالحة نة م من املستفيدين تخصص   :عدم

الفالحية               للتنمية الوط املخطط ة مغر مستجدات ور ظ و ديدة ا لفية بداية اذو ،مع

من املستفيد ا يحتاج ال ات التج ل لأبتوف الدولة تحمل مع الفال ستصالح جل

لاملصار ا، عاتق ع شغال و ثمراتذف بمس للظفر املجتمع طبقات جميع حفز فالحيھا

نو  املالي فاقت ات ثمرات, تج املس مساحة نصف من أك استفادوا ن الفالح و ن املوال أن (   إال

التوا% 23.19و%  35.51   )ع

  

  

ل شمال)34(الش املقطوفة محيط ديثة ا ثمرة للمس ند ال ل الش

  طولقة
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اسات:ثانيا املجالع   :ع

املناقب- 1 عدد ادة   :ز

الرئارتبطتطاملا املصدر لت ش املائية،ال باملوارد الزراعية شاطالتنمية ثمار ملمارسة س

فقد بان الز بمنطقة ،و املناقباستغلتالزرا املا القرن يات ثماني من املواردذبداية لب ا

ال الزراعية الديناميكية ملواكبة العميقة سمطة من وفية ا باناملائية الز منطقة ا أنظر(عرف

وفية ا املائية يبار التنقيبات،(عنصراملوارد الثا الباب من ول الينابيع،الفصل   )و

نمط- 2 يستغاللالتحول إ(املا الشراكة  :)نفراديةمن

ال  املائية وة ال استغالل نمط تحول ناك أن لنا ت بي امليدانية السقيتحقيقاتنا سقي،من

إ ك مدىالسقي نفراديةاملش عكس التحول ذا السقيتطورال، مستوىأنظمة ،وكدا

ستغل الفالح ان وفية،فبعدما ا للمياه ي يوم الب املستوى تراجع ب س املستغلة املائية سمطة

سوا اك ش و السطح من بة القر السطحية املائية سمطة ا  ءمياه غال عدم ب س املعدات

طلبو  تزايد و وفية ا املياه مستوى تراجع أن ،إال املستغلة املساحة صغر ب س السقي ح

الفال  ن ب ل امل املادي للتفاوت نظرا الشراكة عملية من صعب اخيص ،ونظراال ثمر املس و ح

و  ن املياهللقوان تقسيم التقليدية   .(*)القيود

وفية راجعت-3 ا للمياه ي وم الب   :املستوى

بان           الز ،منطقة ة زائر ا راء بال وفية ا املياه إستغالل بھنموذجاإن تزخر بما يتم ان ،

و الينابيع متوازنا(املتوفرةبار من ان ي املا ومدى،)1()النظام الزراعية املساحات ادة ز مع ولكن

املو  إ الفالح ظلحاجة ، املائية عدامارد الثقافة ا و التنقيبات ادة ز ترجمتھ املياه ترشيد

من أعمق مستوى ع ون ة اختفاءإأدى،ممابارت اصةرتواز ثمرات،الينابيعو باآلبار ا فاملس

سقى عد لم الية عباآلبار ا ،و السط السماط مياه نضوب ب س ذا الينابيع،و ساسو ذا

التنقيبات توفر بمدة مرتبط السقي مياه   .فتوفر

العدد       يبا ر تراجعا عرفت التقليدية ثمرات املس لسقي الرئ املصدر انت ال الينابيع حالة

عن د يز ما عل تحتوي انت ي الغر الزاب يب،فمنطقة الص منبعللت) 1930(منبع49و إ اجع
                                                             

لفةال(*) ظةت عليھالبا يقع ال ثمرة ،فاملس املياه ع توز ن قوان وخلت ن الفالح ن ب تضامن ولدت تنقيب فر

املساحةاختيار  من زء ض ،كتعو دورة ل املياه من نصف و حصة مزايا من ستفيد التنقيب فر ب ا

و  ة دور بصفة معية ا أعضاء ن ب املاء ع توز تم و ، عة ثمرةالضا مس ل مساحھ وفق ون ي سا أنظر.  (م

هللا، عبد ةخياري زائر ا راء ال التقليدية الواحات ص:  أزمة نموذجا،ص طولقة  )26-19واحة
،ص)1( سابق ،مرجع الدين صالح  138معلم
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عام يب،1983واحد الر اجع ال من ذا التدفق قوة تراجع إ) 1930(ث/ل1524رافقھ

أتأ،و  )1()1983(ثا/ل98 للتنقيبات ي العشوا فر ا ب س املتفاقمة الوضعية ذه إالدولةمام

املائية املوارد تح ن قوان إصدار خالل من املياه إلستغالل قانونية أرضية تنظم وضع و

ا ا،وتتاستغالل أبرز املعاي من ملجموعة وفقا ا ف النظر مع فر ا رخصة طلب ص

؟ةو معاين ال أم وفية ا املياه مستوى اجع ب ددة م ل و ا ف فر ا املراد للمنطقة دقيق   م

ع  لغروس  طولقة  لوطاية  سكرة  سنواتال رعة  سيدي ناقة  مز ن   الفيض  ع

2000  09  08  3  04  02  02  01  01  

2001  61  37  7  02  14  08  10  07  

2002  11  04  1  01  00  01  00  01  

2003  9  05  00  01  03  01  01  01  

2004  08  16  01  03  04  02  03  00  

2005  25  26  03  01  04  02  07  04  

2006  16  27  05  00  02  03  08  05  

2007  10  11  06  02  03  00  01  06  

2008  27  11  25  01  14  03  06  05  

2009  09  7  29  20  23  07  33  03  

2010  25  5  21  10  15  07  28  02  

2001  11  9  33  20  27  18  47  00  

2012  06  05  08  02  15  24  29  05  

2013  07  19  07  10  20  17  36  07  

2014  15  20  07  14  13  11  30 05  

2015  05  20  03  21  13  13  21  08  

2016  06  17  05  08  12  24  33 08  

  62  294  143  184  120  164  249  260  املج
  

ثمر):73(دولا للمس املمنوحة اخيص ال عدد   )2016-2000(يو

سكرة:املصدر الولية الري ة   2017مدير

  

                                                             
AIDAOUI Salah ,Op,Cit, p160 )1(  
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الفالحية ثمرات املس ع   : توز

ــــزارع ــ ــ ملـ ــــداد ــ ــ امتــ ــــة ــ ــ قيقـ ا ــــ ــ ــ ــ نا، ــ ــ ــ ــ دراسـ ــــة ــ ــ بمنطقــ ــــرة ــ ــ شـ املن ــــة ــ ــ الفالحيــ ثمرات ــــ ــ ــ املسـ ــــورةإن ــ ــ الثــ

نـــاك انـــت بلديـــة)*(مزرعـــة22الزراعيــة،حيث مـــن بالتحديـــد و بـــان للز لية الســـ املنطقــة ـــ شـــرة من

شرقا سكرة بلدية إ ا غر   .الدوسن

قسـمت ـا إثر ـ ،وع للمسـتفدين املـزارع ـذه بيـع تـم الفال التدعيم برنامج إطار املزارع ذه

النح ع جماعية و فردية ثمرات مس التاإ   :و

الفردية ثمرات جمالية:املس ا مساح ع553بلغت ،وزعت   .مستفيد296كتار

ماعية ا ثمرات جمالية: املس ا مساح ع 976بلغت وزعت ا.مستفيد191كتار يو كما

التا دول   :ا

الفردية  البلدية ثمرات ماعية  املس ا ثمرات   املس

ـ   املستفد  املساحة ـ  ينعدد املستفدين  املساحة   عدد

 104 6  29 39  سكرة

عقبة  55 3  9  18  سيدي

اجب  62 5 16 44  ا

 2 1 9 39  طولقة

  175 9 57 79  فوغالة

 173 5 51 20  الغروس

 21 5 05 17  الدوسن

الفالحية:املصدر املصا ة   .مدير

دول  الفالحية: )74(ا ثمرات املس ع   .توز

  

  

  

  

                                                             
ع22:مالحظة (*) شرة من انت و14مزرعة ،:بلدية ،ملي اوماش ، اجب ،ا ناقة ن ،ع عقبة ،سيدي سكرة

شانة ل ، طولقة ، فوغالة عزوز، بن برج ، الغروس ، الدوسن ، وش ا ،   .شتمة
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تح-3-1-5 ة العملياتمقار و امج ال لتقييم الدراسةستصالحيةليلية  :بمنطقة

للمنط           بانقيمكن للز لية الس الزراعية،إ ة ا مساح توسيع زالتذمن ال البور أرا أن علمنا

قطاع ة كب مساحة أرا) %65,07(كتار746,00 399 1بـستصالحشغل مجموع من

الفا أن دوراالوالية،كما تلعب و مرموقة انة م تحتل ا يجعل الشمال مدن ن ب و ا بي الفص رق

امل الت خلق ا الوطنية، محور سواق ن تمو مة املسا خالل من وي تقنياتإمع  ا دخال

ة الكب يكية البالس البيوت ة تجر و بالتقط الري الزراعة تفتح) كتار01(حديثة تحوالت ا ل

مجاال أفا أصبحت و العزلة من املنطقة خرجت باملنطقة،لقد الزرا للتطور بفعلامفتوحاجغرافيقا

امج ال و ن القوان املجسدة الدولة إرادة بفضل ا عرف ال   .التحوالت

ة  - أ العقار امللكية حيازة  : قانون

إثر       ع ة زائر ا الفالحة عرفتھ الذي ود الر اساتعد الزراعيةاع للسياسات  لسلبية

ة العقار امللكية حيازة فقانون بالتا و را تمليك تمنع ال ة السابقة كب حركية م سا

مو  سا فقد بالتا و للفالح ة قو   :إرادة

ثمرات -  املس و املحيطات ة تجر املجسدة الزراعية املساحات ديثةتوسيع  .ا

من -  ا بأس ال فئة ور الكبارظ ن ثمر ان(املس م ثمر املس لنا ولد ة العقار امللكية حيازة قانون

خدمة)الفالح ب وس عوامل رض ا، ةتمليك العقار امللكية حيازة قانون فعالية من  .زادت

من -  الزراعة حول نتاج ديمومة و الزراعية املحاصيل تنوع و الزراعية املساحات ادة الز

 .تجاري اقتصادإمعااقتصاد

قستصالحقانون-ب طر   :متيازعن

تھ          س تبقى لكن ن امعي ا فئة يل ن،مع الفالح ع را ع توز خر و م سا

التملك ة ف لطول نظرا للفالح رض تمليك لعدم ة، العقار امللكية حيازة بقانون مقارنة يلة   .ض

لل-ج الوط الفالحيةاملخطط   :تنمية

مع        الصلة ليقطع جاء الفالحية للتنمية الوط املخطط السابقة،فإن الزراعية للتجارب بعا ت

داثة ا ز لتعز مؤكدة دوافع عن ليع و ة املركز   الزراقتصادالطرق

دعم       و تحف حول الفالحية للتنمية الوط املخطط يتمحور طار نذا الفالح ن ثمر ،املس

الوط املخطط فإن السابقة امج ال ظل املنطقة ا عرف ال الزراعية ركية ا إ فباإلضافة

الطبيعية املوارد ن تثم إ دف الزراعية على،للتنمية املحافظة راو تطو ثمار  آلياتو الزراس

النخيل ة حض  وتوسيع
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الثا  :يالفصل

      امليدانية  التحقيقياتنتائج

عميقة تحوالت الزراعية؛ للمحيطات

ة باملناطق راو زراعية-ال ديناميكية

جديدة اتيجية إس نحو سارعة م

سوسيو  قتصادية-للتنمية
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ل امليدانية):35(الش التحقيقات  مخطط

مجموعة وفق املنطقة إختيار

 .مؤشرات

املنطقة عن املعلومات منجمع
إختيارالتمي  خالل

مزود ي ميدا م إجراء

يان  بإست

خالل من التحقيقات التدرج

ع الزراعيةالتعرف  املحيطات

ا إل املتوصل النتائج و يان ست  .تحليل

نتاجية النظم اس ع إ و تطور بع  ت

املجال التنوع  التطور التحول
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لوطاية-3-2-1 السقي محيط ميدانية   :دراسة

  :التموقع-1-1-1

عمرلوطايةسقيال محيط    مزرعة شماال يحده لوطاية، ل س من ية نو ا املنطقة يحتل

الوط ق الطر بوغزال،و جبل ا س،جنو دفورق3رقم إدر بالد ا غر يحده  )Bled dufourg )1و

م ارتفاعھ اوح ي نو ب ن)2م250إ180ا تي طة ر ا و الصورة مو و   .كما

ن ب ما ا إرتفاع اوح ي ال و مغلقة جبلية سالسل محاط لوطاية ل س فإن م 1000-400طبوغرافيا

بوغزال جبل ا ،جبل)م755 (م مغراوة ،جبل الشرق من املالح مديان)م480(،جبل جبل و)م615(و

قسوم   )م1087(جبل

  

 
طة ر لوطاية):24(ا السقي   .محيط
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ال-1-1-2 صائص لا للس يائية   :ف

املناخية صائص ا ــــ   :أ

التق و العل البحث ملركز ع التا لوطاية، السقي بمحيط ة و ا رصاد محطة تركيب سمح

افة ا صيف CRSTRAللمناطق خاصة2008خالل مناخية معطيات يل ساقطمن بال

رارة   .،ا

ساقط-أ ر:  ال الش أن ،نالحظ التا دول ا ة املو اليومي و ري الش ساقط ال ملتوسط وفقا

بـ لية جو ر ش و مطرا ال5قل القيم نفس و جانفي ر ش شمل مطرا ك ر الش ن ح ملم

ل الش ة املو ، اليومي ساقط ال متوسط ع   :االتتنطبق

  
ل ساقط):36(الش لل اليومي و ري الش   .املتوسط

افة:املصدر ا للمناطق التق و العل البحث ملركز عة التا املناخية املحطة معطيات ع إعتماد الباحث ة معا

CRSTRA 

ــ ـ رارةب   :ا

رارة ا درجة متوسط تمº 20.05بلغ ال و باردة ة ف تمي يمكننا و إم، نوفم ر ش من تد

ري ش بمتوسط ذا ،و فيفري ر ش جانفي10.37غاية ر ش تصل لº 9.43،حيث ن ح م،

رارة ا درجة ا ف ،تصل ر أكتو ر ش غاية إ مارس من تمتد حارة ة ليةف جو ر ش ا أقصا

القصوى م،º 33.82بـ رارة ا درجة ا ف تصل نما يوº 41.54ب التام،كما دول ا   :ا
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تم
س

  

ر
تو

أك
  

فم
نو

  

سم
د

  

في
جان

ري   
يف

ف
  

س
مار

ل  
فر

أ
  

ي
ما

ان  
جو

ية  
ول

ج
  

ت
أو

  

M 31.12
  25.79
  18.78
  14.35
  15.03
  15.95
  21.30
  22.91
  31.28
  37.45
  

41.5
  39.1
  

m  14.91
  

7.74
  3.75
  5.22
  3.83
  6.09
  9.76
  16.56

  21.76
  25.21
  28.32
  

28.1
  

moy  23.01
  16.63
  11.26
  

9.78
  9.43
  11.02

  11.53
  19.73
  

26.5
  35.10

  34.93
  33.66
  

دول  لوطاية):75(ا بمنطقة رارة ا درجة   .متوسط

Sourec :  Station Météorologique CRSTRA d’El Outaya  

  

تتحدد لوطاية ملنطقة املناخية صائص فا  :وعليھ

يتجاوز_  ال بحث السنوي ساقط ال   .ملم155ضعف

رارةإرتف_  ا درجات   اع

ر_  لأش متقطعةامطرة ات ف يل ،مع يع الر و ،الشتاء ف ر ا فجائية(فصل أمطار

  ).رعدية

بمعدلى_ و و الس اح ر اف8بوب ا الفصل   .أيام

للمنطقة-1-1-3 يولوجية ا   .الدراسة

ش املمكن من ،يجعل الدراسة لنطاق يولوجية ا معرفة للمياهرحإن انية امل املعاي عض

لھو  ذا و مة، م جد يدروجيولوجيا ال و يولوجية ا فالدراسة ،وعليھ املنطقة ظمن بة،ال ال

املائية سمطة ع ا إحتوا املحتمل من ال شكيالت ال تحديد أجل   .من

لـ يولوجية ا طة ر ا من مستخرجة ا عرض يتم ال شكيالت ال  1/200000سكرةمختلف

مي أحمر:  البار رم ر من ل ش   .ي

العلوي بالقرب:لبيان ينكشف و حمر،و ن الط و ي ا ر ،ا الرم ر ا من ل ش ي و و

سمكھ كت بمستوى ، بوغزال جبل   .م250من

ي نوما لس:الس ال و املارن تناوب من ل ش ي و ،و بوغزال جبل   .ينكشف

دولومي: يالتورو و ي مار لس ، بلوري لس من ل ش   .ي
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السفي ي لس:السنو ال أو املارن تناوب من ل ش ي و ان،و العر ية ت جبل شرق شمال ينكشف

ن ب ما اوح ي ،سمكھ   .م400إ300الطي

العلوي ي من:السنو ل ش ي و و اجا ل ،جبل موديان جبل لوطاية ل س غرب شمال ينكشف

ا لس ،دولوميال   .لبلوري

السف أبيض،:يوسان لس ل ش ع ر سمكھيظ كت   . م200بمستوى

وسط الدوليمي: يوسان لس ،ال س ا من ل ش   .ي

ع الرا الزمن نات عن:تكو د يز سمك ية الطي ة الر ممثلة ع الرا الزمن  )1(.أمتار10شكيالت

ا -1-1-4 و يدرولوجية ال صائص املائيةا   :ملوارد

وادين إلتقاء نقطة يمثل ،الذي سكرة وادي املتمثل و رئ بمجرى يدروغرافية ال الشبكة تتم

سكرة وادي يمثل ،و عبدي ووادي ال وادي ما ن س حوضھامتدادارئ يبلغ ،الذي ال لواد

الغزالن منبع عند فيضا.²لم1525التجمي عدة ال وادي عرف منقد حيث1978-1969نات

انھ جر يب ص إ/3م67.2تراوح تلك)1(ثا/3م295ثا ال واد ا عرف ال الفيضانات م أ ،ولكن

خ بتار لة إ9امل دامت1980جوان12مارس   )2(يوم 94 حيث

الزراعية -1-1-5 لألنواع ما مالءم ومدى املياه نوعية و بة لل البيدولو   :طار

لوطايةإن ل س مستوى ع ب لل البيدولو طار يم ذاتأما ب ال من أنواع عدة يوجد نھ

رم ضروات-سيج ا زراعة ع ساعد ، سكرة وادي ر سر ع املعدنية بة ال نجد ،حيث طي

طي سيج ذات التم رة طا عن الناتجة ية امل بة ال إ   .باإلضافة

ا  مياه   :لسقينوعية

لسقي الرئ املصدر عت ال ة املا وفية ا السقي مياه لنوعية تحليلنا و نا دراس خالل من

الغزالن منبع سد مياه إ ،إضافة لوطاية الزرا أقل املحيط   .بدرجة

ع الكيميائية العناصر ترك مدى و ي الكيميا ا و ت تؤثر الري تر ارتفاعفمياه و التم اكمفيم

النبات نمو ع تؤثر مما بة ال   .مالح

سنحا     الري املستعملة املياه نوعية عن نا حدي و و السطحية املياه نوعية إبراز عول وفية ا

نحدي النوع لكال الكيميائية صائص ا إلبراز ذا   .و

                                                             
 Aménagement hydro-agricole d’E Outaya ,contrôle technique et suivi travaux .p2)1(  

AIDAOUI Salah(1994) .Op, Cit  p185)2(   
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السطحية-1 املياه املمثل:نوعية السطحية املياه نوعية فإن تيةعموما ة راو ال ودية مياه ة

محتوى املقارنات نتائج حيث للسقي، جيدة نوعية ملغيغ شط بإتجاه راوي ال طلس من

ة الكيماو العناصر ترك أن لوحظ ة الكيماو السيوم(العناصر يوم⁺⁺ Ca ال  ⁺⁺Mgواملغن

البوتاسيوم و ا ⁻So4،السلفات⁺Na ⁺ K،الصوديوم لورو ال)⁻CIل وادي مياه   .)2(أقل

وفية ا املياه   نوعية

إبراز ن   سنحاول جانب من الري املستغلة وفية ا املياه   :نوعية

امللوحة-1 الدائبة(جانب   )مالح

املياه-2 حرارة   .جانب

امللوحة-1 الدائبة(جانب   )مالح

اتيونات الصوديوم⁺Les cotions N  : ال البوتايمثل الري،سو مياه ودة املحددة العناصر م أ يوم

درجة بتقدير املتخصصة ات املخت تقوم يPHحيث ا ر الك التوصيل ،درجة الدائبة لية ال مالح ،

املياه عسرة درجة لتحديد   .كقياس

ن ماب اوح ي ،حيث لوطاية بمنطقة م م جد الصوديوم ترك املنقب/ملغ22.5إن  F1ل

ب/ملغ23.5, املنقب   )2( 2ل

ة  : Les Anionsيونات معت كميات ع تحتوي لوطاية بمنطقة وفية ا املياه مخ(إن حسب

املائية للموارد الوطنية الة للو ع التا ن)الكيمياء ب ما اوح ي د لور ال املنقب/ملغ36من ل

F1 املنقب/ملغو  .F2ل

ال حصائية ات املتغ لوطايةشبكة بمنطقة وفية ا للمياه يوكيميائية   .ف

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
KHADRAUI AbdErazzak. (2012).qualité des eaux dans le sud algerienne.OPU.2012,239)2(  

املائية )1( للموارد الوطنية الة للو املياه كيمياء   ورقلة ANRHمخ
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الكيميائية العناصرالكيميائية  الوحدة  العناصر املعياري   ترك   نحراف

السيوم  66.76 96.1  ل/ملغ  ⁺⁺ Ca ال

يوم  55.86 77  ل/ملغ  ⁺⁺Mg املغن

 254 92  ل/ملغ  ⁺ Na الصوديوم

 1.31 2  ل/ملغ  ⁺K البوتاسيوم

 37.1 420  ل/ملغ  ⁻So4 السلفات

لور ال لور  351 219  ل/ملغ  ⁻CIال

دول وفية):76(ا ا للمياه يوكيميائية الف ات   .املتغ

لـ:املصدر الكيمياء مخ   .ANRHمعطيات

السالبة       الشوارد سيطرة نالحظ وفية ا للمياه ة يوكياو الف ات املتغ ملعطيات تحليلينا خالل من

Les Anionsاملم السلفاتو وناتSo4ثلة ار البي رHCO3 و لور ال السلفات⁻CI و أن نجد  ،حيث

So4⁻كب ترك ون/ملغ420دا ت ال املياه ان إ راجع ذا شكيالتاتصالل،و ال مع مباشر

تصل سرعة ا ل تحصل سية شبعالغالبا ال حد   .)1( إ

 

الو -1-2 الزرا املشروع و املحيط  :اعدحدود

لوطاية-1-2-1 السقي محيط س   :تأس

رقم التنفيذي املرسوم الة2005مارس18املؤرخ183-05بموجب الو لة ي إعادة أقر الذي

فيما ،لتعرف ساسية الري ل يا إلنجاز و الوطنية للسقي الوط بالديوان ،منONIDالصرفعد

الف املؤسسات و ل يا ال فعالية مستوى من الرفع ذهأجل ، املائية املوارد إدارة و يئة مجال اعلة

بـ لف ت ا فإ ول الباب ا إل شارة لنا سبق كما و   :املؤسسة

الزراعية- را لسقي ال ل يا سي و   .إنجاز

ى - الك املساحات املياه   .صرف

املياه- صرف و االسقي طرق   .  التحكم

                                                             
س )1( الدين،مرجع صالح صمعلم  114ابق
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جتما       عد خو بتار ي ا ال القبول و يدرو 2006جوان26ع ال يئة بال اص ل -ا س زراعية

السقي محيط ،منح سكرة والية مستوى ع املائية املوارد ة مدير و التقنية املصا قبل من لوطاية

عة املتا و سي ،ال يئة ال صالحية يخص فيما الصرف و للسقي الوط الديوان إ   )1(لوطاية

لوطاية-أ السقي ملحيط تقنية   :بطاقة

  لوطاية  ستغاللوحدة

املحيط لوطاية  موقع   دائرة

زة املج   كتار1137  املساحة

  كتار880  املسقية املساحة

ستغالل بداية خ  2006  تار

السقي الغزالن  مصدر منبع   .سد

دول للمحيط):77(ا تقنية   .بطاقة

لوطاية:املصدر ستغالل  وحدة

أو _ب زرا املحيط"مشروع  "ترسيم

مائية               املوارد م سبة بال للمحيط و م ا تحديد ذا  ،تم لكن زراعة بخطة و

يدرو  تنمية مشروع البدء املستحيل من ألنھ مراجعتھ تم م تراجع-  ا اية ال يتضمن زاعية

النخيل وفيةاسقتمي ،المساحة ا املياه واستغالل الفيضان مياه ل تحو ق طر عالوة،عن

املساحة زراعية مساحة أي إ النظر يجب ذلك، بـجماليةع مقدرة للمحيط 943.65الصافية

ا م ا24.05كتار، شغل عرض51.7كتار ال و املحيط داخل املوزعة الطرق من أمتار  3لم

نا84.89و ا من خندق1عرض دقلم ل ل التام و الصافية، الزراعية املساحة  919.86فإن

االزراعية  املساحةو. كتار عدد البالغ و جزاء عدد و51املحدد التوسع8جزء منطقة أجزاء

التا دول ا محددة كما   :ضافية

  

  

  

  

  

                                                             
    )1(  TOUATI Bouzid (2010).Op,Cit;  p 297.  
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دول جزاء):78(ا   ةالزراعي Îlotsحالة

ام  الرقم  املنطقة ا الزراعية الصافية  املساحة املستغلة الزراعية   املساحة

  B1 17.39  16.96  

  B2  16.92  16.50  

  B3  17.11  16.68  

  B4  18.40  17.94  

  B5  18.32  17.86  

  B6  18.70  18.23  

  B7  18.59  18.13  

  B8  19.31  18.83  

ثمرة   B9  19.06  18.58  املس

  B10  19.40  18.92  

  B11  19.23  18.75  

  B12  20.17  19.67  

  B13  19.20  18.72  

  B14  9.2  8.98  

  B15  21.92  21.37  

  B16  19.28  18.80  

  B17  19.17  18.69  

  B18  9.72  9.47  

  B19  19.80  19.30  

  B20  23.50  22.91  

  B21  19.36  18.88  

  B22  19.48  18.99  

  B23  19.90  19.40  

  B24  23.36  22.77  

  B25  19.34  18.86  

  B26  19.35  18.87  

  B27  18.44  17.98  

  B28  18.62  18.15  

  B29  18.96  18.49  

  B30  18.38  17.92  

  B31  18.52  18.06  

  B32  19.20  18.72  
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  B33  19.58  19.09  

  B34  19.41  18.92  

  B35  18.61  18.15  

  B36  19.22  18.74  

  B37  14.69  14.32  

  B38  19.10  18.62  

  B39  18.38  17.92  

  B40  9.80  9.55  

  B41  19.26  18.78  

  B42  19.23  18.75  

  B43  19.46  18.97  

  B44  19.36  18.88  

  B45  19.37  18.89  

  B46  19.53  19.04  

  B47  19.35  18.87  

  B48  14.41  14.04  

  B49  18.71  18.24  

  B50  19.23  18.75  

  B51  19.45  18.96  

املس   919.86  943.64    ثمراتاملجموع

  B14b 8.05  7.85  

  B15 b  57.26  55.82  

  B16 b  18.29  17.83  

  B17 b  19.96  18.48  

  B18 b  9.73  9.48  

  B27 b  38.12  37.16  

  B37 b  13.42  13.08  

  B40 b  9.85  9.60  

التوسع   169.30  173.68    مجموع

  1089.16  1117.32    املجموع

Source : Aménagement hydro-agricole d’E Outaya, contrôle technique et suivi travaux 

          

 



 

281 

يدروزراعيـة عـاتاالزر اختيـار إن          ال يئـة ال السـ و يائيـةبمحـيط الف صـائص ا ـ ع تقـف قي

املتاحـةو  امليــاه كميـات ــ إ إضـافة املزروعــات، ملختلـف املناخيــة صـائص ا و بــة، لل  الكيميائيـة

أســــاس ـــ عت ـــا ــ الزراعـــاتأل ــ ــا كمـ لوطايــــة الســـقي بمحــــيط املزروعـــات إختيـــار تــــم فقـــد وعليــــھ ،

ة لمو   :التاالش

  
عليھ             غلب نواع متعدد نظام ، لوطاية السقي محيط املجسد الزرا املشروع محيط إن

بوب ا سبة( نظام ب عالف و ة) %40القمح الشتو و الصيفية ضر سبةظاحتف،و15،ا  % 5ب

من ال و املثمرة ار الزراعة سبةضم ب   .% 1النخيل

و-1-2-2 يئة ال قة التنميةابسيطر   :إ

املياه  - أ ع املحيطتوز املحيط( خارج إ السد          :)من

بمحي       السد ط تر سية رئ بقناة ذا ،و الغزالن منبع سد من لوطاية السقي محيط د تزو طيتم

تدفق بقوة ا/ل1121السقي قطر ،ونصف ن1000ثا اسر ع سية الرئ القناة تضم كما مم

املياه من Brise chargeلضغط القناة قطر يتحول أين مقاطع سبع منطقة ول إ1000، مم

من900 القناة قطر يتحول أين لوطاية بلدية من بالقرب ي الثا و إ900مم ذا800مم ،و مم

القناة تدفق قوة ع فاظ   .ل

  

2

4

20 20

7.5 7.5

10 10

0

5

10

15

20

25

النخیل األشجار
المثمرة

القمح األعالف الشتاءخضر خضر
الصیف

بطاطا محاصیل
أخرى
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املحيط داخل املياه ع   :توز

ات-أ للتج تقنية مداد(بطاقة ب   )القناة،أناب

املياه_  إلمداد جما   .م2455 :الطول

و_  سية الرئ القناة ب ناب طول  .مCP1   : 11193.42إجما

الثانية_  سية الرئ القناة ب ناب طول   .م CP2   :    1190 إجما

القناة  .مم 900  : عرض

ناب رسانةبنوع ا   .من

املياه-ب ع املحيطتوز   :داخل

إ لوطاية السقي محيط و51يقسم مستطيل ل ش ع مستطيل196جزء ل ،و ة صغ قطعة

بقطر للمياه ة كب بصمامات مزود   .ملم150سقي

  

جزاء كتار îlotsعدد جزاء القطعع  مساحة القطع  دد  Les parcellesمساحة

46 18 184 228 

2  12.5 6  25 

3 9 6 27 

 280 196 39.5 51املجموع

دول لوطاية):79(ا الزرا املحيط   .تقسيم

سكرة:املصدر الصرف و للسقي الوط   2015الديوان
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  املج  100  150  200  250  300  400  500  600   

CP1   3700 1559 621      621.1  318.0    6819.9  

  CP1-1            319.4    164  483.65  

  CP1-2              484.0    484.05  

  CP1-3              317.6    317.63  

  CP1-4              317.6    317.63  

  CP1-5                163  163.32  

  CP1-6        170  195  464.9  472.9    1303.5  

  CP1-7        317  351  316.6  317.6    1303.5  

  11193  327  2227  1722  547  487  621  1559  3700    املج

CP2    2527  621  2157  959    621.1  439.1    7315.7  

  CP2-1              319.3      

  CP2-2            304.3    164  468.55  

  CP2-3              319.4    319.41  

  CP2-4              319.4    319.41  

  CP2-5              319.4    319.41  

  CP2-6              319.4    319.41  

  CP2-7              319.4    319.40  

  CP2-8              623.7    623.72  

  CP2-9              317.6    317.63  

  CP2-10              315.0    315.00  

  CP2-11              315.6    315.60  

  CP2-12              315.6    315.61  

  11903  164  4558  925.4  00  959  2157  621  2527   مج

م ت 143  2778  2180  6227    مج

7  

547  2647  6785  49  23097  

دول  ع):80(ا التوز شبكة   .طول

Source : Aménagement hydro-agricole d’E Outaya, contrôle technique et suivi travaux  
  

  

  

  



 

284 

د           املياه ع توز يخص فيما محيطأما وستصالحاخل املياه ع توز شبكة خالل من ،فيتم

ن ت س رئ ن قنات ب 20 و Conduites Principales (CP1 et CP2) املمثلة أناب من املشيدة و ة ثانو قناة

ن ب ما ا قطر يبلغ يكية قد 500إ 100بالس ،و بقطرملم ري بمحطة جزء ل تج مم150تم

ة مساو و18ملساحةبأجزاء ،و 100كتار للبا تقسيممليم شبكة23097تم ل ش ال م

ع   .التوز

اح_ج الر ومصدات للصرف التحتية ية من: الب الصرف شبكة ون                :تت

بطول- منحرف شبھ قسم من سية رئ  . م2125قناة

ة - الثانو القنا قنوات مياه مع منحرف شبھ ل ش الرئالر ةذات ندق ا نحو سية 37(ئ

من إجما لطول  .)م22800خندق

القطع - أسفل منحرف شبھ ل ش من أيضا ة ثانو مجموع63(قنوات و   )م42.457خندق

  
  

عمار:املصدر 2014 سماع  

السقي-1-3 ملحيط التنموي   .البعد

تنموي مجال لوطاية السقي محيط إاجتماواقتصادييمثل دف و، نتاج  كتفاءتحقيق

ي منالذا للمستفيدين غرا ا صل بوضوح تج ما ذا شغل،و مناصر توف ثمار مع س

ن ثمر للمس جما العدد فإن سكرة الصرف و للسقي الوط الديوان حسب و السقي محيط

التاليةمنمستفيد374إ وصل   :البلديات

  .املع127:لوطاية

  .عامل93:سكرة

  .عامل58:جمورة

س   .عامل32: بران

اجب   .عامل32:ا

زعطوط ن   .عامل14:ع

السقي):10(الصورة   قنوات



 

285 

 

  
سكرة:املصدر الصرف و للسقي الوط الديوان معطيات ع إعتمادا الباحث ة 2015معا  

السقي -1-4 طرق و ساسية املزروعات ع   :توز

بح             لو محيطي مساحةالسقي ع ا1137طاية م مسقية880كتار مساحة ،)1(كتار

تھ س ما ،%77ما سبةأو جديدةستغاللن مناطق بتحديد لنا سمح ذا فإن مرتفعة

فتح ،لالستصالح ارأمع أ و النخيل ار أ خاصة املختلفة الزراعات لتوسيع بواب

بوب+الفواكھ تون،ا عالف)شع قمح،(الز و ( ،زراعة ،الذرة رطالالشع ضر)ا ا إ باإلضافة ،

البطاطا قلة)2(و ب س ذا ،و ا ور تد املثمرة ار غرار ع الزراعية املحاصيل عض عرف ،وقد

السقي مياه ع توز تدبدب   . و

                                                             
لوطاية:املصدر )1( ستغالل  .وحدة

 )2( Amenagement hydro-agricole d'EOUTAYA contrôle technique et suivi des travaux .p7  

 %33/عامل127

 %24.06/عامل93

 %15.50/عامل58

طة ر ثمار):25(  ا س من للمستفدين غرا ا صل

  لوطاية -1

 سكرة -2

 القنطرة -3

 جمورة -4

س -5 اجب+بران  ا

زعطوط -6 ن  ع

 %08.55/عامل32
 %08.55/عامل25

 %3.74/عامل14
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تتمثل ساس و الزرا املحصول حسب نوع فت املعتمدة السقي طرق يخص فيما أما

املوحريالسقي بالرش السقي قة طر و تون الز غرار ع املثمرة ار لسقي ذا و ، بالتقط

عالف Aspersionاملصغر و بوب ا املتمث املحاصيل لسقي ذا   . و

 
لوطاية:  )11(الصورة السقي محيط  

عمار:املصدر 2014 سماع  

 

طولقة-3-2-2 الزراعية لـلمحيطات ميدانية   :دراسة

املنطقة  -1  -2 يضمنتقديم الغر   :الزاب

ي      الغر الزاب ضمن طولقة منطقة تتواجد راوي ( جغرافيا جبالنتقاليةاملنطقة) الظ ن ب ما

شماال ا ،يحد املنخفضة راء ال و راوي ال جبل طلس و مشايب جبل و ف بوعر جبل

مقراوة،ج بالد و مة ز ا ل س نجد جبلمثانةشرقا ا فيحد الغرب من ،أما جدي وادي ا قلب نو

سة النا جبل و   .لكحل

من            ل نجد نوب ا ،من لوطاية دائرة الشرق ،من باتنة والية الشمال من ا يحد ا إدار

جمالية ا مساح تبلغ املسيلة، والية الغرب من ا يحد ن ح جالل،   .لم1335أورالل،فوغالة،أوالد
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الزراعية-1 -1 -2  لألرا القانونية   :رضية

و الزرا التقدم و وض ال أساس الزراعية لألرا القانونية رضية الشاملستصالحتمثل

ة العقار امللكية حيازة قانون صدور عند بلد،و بتمليك1983أوتAPFA(،13(ألي يق الذي و

قطعة طة الفالح شر اأرض مناستفادت،استصالح طولقة ةاستصالحمنطقة ا محيطات

ية نو اا ماعباعتبار ا امللكية أرا كز ت ن ح للبلدية ملك املعذرأرض و املازوشية بالد ية

فرديةو  ملكية ذات أرا فنجد الشمال أق ،أما ش   .ل

  
هللا،: املصدر  عبد التقلخياري الواحات نموذجا:يديةأزمة طولقة سانياتواحة إ  26-19ص2011،مجلة

سنة غاية إ ة العقار امللكية حيازة قانون تطبيق عد فالحية2000و محيطات خمسة شاء إ تم

ع5283بمساحة ،موزعة وظا1214كتار م تطورا النخيل إنتاج مساحة عرفت ،وقد مستفيد

و باعتباره الغالبة الزراعة تھتمثل س ما جميع% 17دا شرة املن و املسقية املساحة إجما من

تطبيق عد ذا ،و ا كب تطورا طولقة بدائرة للنخيل املخصصة املاحة عرفت ،وقد طولقة بلديات

الفالحية التنمية و للضبط الوط الصندوق ماFNRDAمقرر و عكسو إنتاجا تطور ع باإليجاب

ا.النخيل ثمرات امللكيةفاملس حيازة قانون إطار ت ش أ ال ندسية ال ال ش ذات ديثة

التقليدية ثمرات املس اح أر املرات أضعاف تفوق احا أر تحقق واملكتوفة، البطيخ ذراع . محيطات

ديثة ا ثمرات املس الزراعية املحاصيل محمية(فتنوع زراعات للنخيل)نخيل، العا واملردود ،

ديد الواحدة/كغ100إ80(ا   )1()للنخلة

  

                                                             
هللا، )1( عبد التقليديةخياري الواحات نموذجا:أزمة طولقة سانياتواحة إ  26-19ص2011،مجلة

عرش  أرا

الدولة أمالك  أرا

اصأرا ا  القطاع

البلديات  أرا

طة ر لألرا): 26(ا سا -القانون

 -طولقة

البطيخ   دراع

 طوفةقامل

سكرة  إتجاه

بوسعادة  إتجاه

 طولقة
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الزراعية- 2-1 -2 املحاصيل لبعض نماذج   :عرض

النخيل_أ ديثة(زراعة ا ثمرات املس إ التقليدية ثمرات املس من   :) التحول

التنميةتطبيقعد             و للضبط الوط الصندوق مقرر و الفالحية للتنمية الوط املخطط

ليةFNRDA8الفالحية ،عرفت2000جو ونوعا كما الفال نتاج ن تحس إ دف الذي ،و

املساحة ا كب تطورا طولقة بدائرة النخيل ما،مساحة و عكسو إنتاجأ تطور ع باإليجاب

،حيث منارتفعالنخيل النخيل ا043 226عدد عن417 184نخلة،م د يز ما إ 330 300منتج

انخلة التمور  التجاري  قتصادي البعد تنامي إ باإلضافة.  340 294،م ادة خالل من لنوعية  سبة ز

منارتفعحيث النخيل، عدد إجما من )1(نور  دقلة نخيل نور دقلة لـ املخصص جما العدد

،منھ 494 165 بـ530  131نخلة الفال(قنطار644 101منتجة 700 233إ)2001-2000املوسم

ا بـ500 228نخلة،م ا200 274منجة يو كما التمور إنتاج ادة الر تحتل ا يجعل ،مما قنطار

التا دول   :ا

  

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  املوسم

  169 294  495 285  495 285  140 281  135 258  135 258  043 226  العدد

  476 249  986 247  986 247  107 211  107 211  107 211  417 184  املنتج

  100 228  100 218  100 218  936 215  400 201  400 201  780 7  ندقلة

  888 184  294 156  294 156  226 154  226 152  226 152  780 7  املنتج

 2012 2011 2010 2009 2008 2007  املوسم

 330 300 280 298   140 297 359 294  090 295 090 295  العدد

 340 294 930 293 100 287  300 261 780 258 780 258  ملنتجا

 700 33  000 232 000 231  594 214 580 228 580 228  ندقلة

 500 228 100 228 500 221  000 216 800 189 800 189  املنتج

دول النخيل):81(ا زراعة   طولقة2013-2000تطور

الفالحية:املصدر املصا ة مدير   2014إحصائيات

 

                                                             
،ص)1( سابق ينة،مرجع ج د قو  106بوخليفي
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جديد_ب زرا ؛توجھ املحمية  :الزراعة

التوسيع خالل ،من جديدا زراعيا ا توج يكية البالس البيوت داخل املحمية الزراعة تمثل

من النوع ذا شر إن حيث ، ة العقار امللكية حيازة قانون تطبيق مند ذا و املحمية املساحات رقعة

ديثة ا املحيطات منب الزراعات أك زراعة02مساحة من ديناميكية أقل أقل ونھ ،ورغم كتار

تتجاوز ال انت ،فبعدما لھ املخصصة املساحة تطورا عرف خر و إنھ كتار63النخيل،إال

الفال عن2001-2000املوسم د يز ما إال نوع.كتار322إرتفعت وكذا نتاجية عنصر يدخل نا

يدخ ،كما رضالزراعة ع املداولة عنصر خالل(ل أك أو ن محصول ا عل يتداول واحدة قطعة

  ).سنة

يدرو  -1 يئة ، بطولقة االزرا ستصالح جديدة-محيطات  :زراعية

طولقة منطقة ا ع تصنف زراعية مساحات ع تتوفر لة أ صائص حسب مؤ يو ا  مناخية-الف

تتوافق ، للسقي فقد محيط : لتاليةا محيطات مع و ة ر ا و سباس ال واد الفال  ستصالح

تطرق  و ،التنقيبات، خالل من سقى زراعية مساحات شمل س ا بار وانب من بحالة حالة ل  ا

ا :التالية انيات موقع م   .) املصا معطيات و امليدانية املعاينة ع بناءاً ،السقي الطبيعية، ،

سباسستصالحمحيط-1 -2 -2 ال واد   :الفال

محيط      ع مساحةستصالحي ع سباس ال واد أم1040الفال واد الشمال من ،يحده كتار

سلقة بالد فيحده الشرق من أما ب جن أم وواد سباس ال واد نوب ا ،ومن متانة وواد حبال

وم بلنسعدون، الشرقية ة ا بالأمالغرب   .)1(ا

محيط   ل ش نماستصالحو ب ن الغر من لة ش امل الدقيقة العناصر من سباس ال لواد الفال

للدملوك تكدس عن عبارة أساسا ال و شنة ا العناصر نجد   .العمق

                                                             
طولقة)1( الطبوغرافية طة ر  1/50.000ا

طة ر النخيل):27(ا زراعة مساحة طولقتطور   .2010-1999  ةبمنطقة
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ةستصالحمحيط  -2 -2 -2 ر ا   :الفال

ملحيط املخصصة املساحة ةستصالحتقدر ر ا بالدكتار 1220الفال و سالب واد شماال ،يحده

جبل نوب ا ،من ناملازوشية النعامأغرس واد جبل يمثل و الكثي ط بالشر مفصول الغرب ،من

للمحيط ي الغر د   )2(ا

  
سكرة:املصدر الفالحية املصا ة   2014مدير

السقيأـ    مياه   :مصادر

ساسة ا املناطق ضمن تصنف الدراسة منطقة افة،بإعتبار ا معبارتفاعو رارة ا لدرجات دائم

مساحات برمجة فإن ،وعليھ الية ا ات الف خاصة ساقط ال ضعف لالستصالحيل

،ونظرا)ستصالحمحيطات (الزرا الزرا نتاج ادة ز و باملنطقة التنمية مة املسا إطار

عدام ،املعبأةال امنة ال املائية محيطاملوارد ذاستصالحفإن ،و وفية ا باملياه تدعيمھ تم س

املناقب ق طر   .عن

إحصائيات ةحسب عمدير تتوفر طولقة منطقة فإن سكرة لوالية ا634الري ،م 623تنقيب

و اص ا للقطاع ع العام7تا للقطاع عة تا املكت.تنقيبات ق فر أجراه الذي ر التقر الوطبوحسب

وللدراس ن للمحيط املخصصة املساحة سقي ،فإن فية الر بالتنمية اصة ا كتار2260بـاملقدرةات

                                                             
،ص)2( سابق ،مرجع الدين صالح  210معلم

طةا يدرو ):30(ر ال يئة بطولقة-ال  .زراعية
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بـ املقدرة تدفق قوة املتواجد(ثا/ل15،و التنقيب تدفق ن قوة املحيط إنجاز) لسقي من بد ال

جديدا226   .منقبتا

ـ السقيب قة السقي :طر قة طر ونوعيةاملعتمدةإن تتما ن ،وعاملحيط حة املق املزروعات

ساس املحوري ذا بالرش السقي ففي يتمثل السقي قل   Aspersionفنظام ا للزراعات ذا يةو

يكيةو  البالس البيوت داخل املحمية للزراعات بالتقط السقي نظام و بوب   .ا

ـ   .املزروعاتاختيار ج

املحمية  النخيل  املحصول  ولية  الزراعات   املجموع  ا

  2260  1582  226  ه452  املساحة

% 20  10  70  100  

ندـ املحيط دول :تج حة):82(ا املق ن) املساحة(الزراعات   .باملحيط

Source  :BNEDER , phase IV projets d’exécutions , 2002p  41 

ن تج يتطلب إحداث املائية حواض دور  أن حيث ، املياه لتجميع حوضا 226 و منقبا 226 املحيط  و

ن و التوازن  سع .حوض ل فإن حواض ذه م عن أما ، املناقب من القادمة السقي مياه تخز  ل ي

 السقي لنظام سقي شبكة و املحوري الرش لنظام سقي شبكة املحيطان ذان يتطلب كما³ م 100

و تم ال بالتقط ما س انية عدم بس املناقب انجاز عد الحقا تصميم ات تقدير إم  الالزمة التج

السقي ة من.منجزة مناقب وجود  إال لشبك تم أخرى  ج طوط من لم 24 انجاز س ائية ا ر  الك

د و ائية بالطاقة املناقب ل ر  الك
 

  
ل املحيط):38(الش مستوى ع الزراعية القطعة يئة ل عام  مخطط

ع التوز  شبكة

النخيل  زراعة

ضر ا  زراعة

ي ي بالس ت  ب

املياه تجميع  ³م100حوض

 ثا/ل15تنقيب

Source :BNEDER 2002 
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لغروسستصالحمحيطات: 3-2-3   :الزرا

ضمن-3-1 املنطقة راويتقديم الظ   ):الشما(الزاب

بالتحديد     سكرة،و والية غرب لغروس بلدية ي ضمن تقع الغر النخيل،الذيالزاب بزراعة يتم

املحمية الزراعات ق طر ،عن املبكرة ضروات ا   .وزراعة

بن رج و ،ليوة الدوسن من ل نجد نوب ا طولقة،من و فوغالة طولقة،شرقا دائرة شمال ا يحد

الشع بلدية نجد الغرب   .يبةعزوز،ومن

شاطات لل العامة املعالم لنا يو للمنطقة الطبوغرا التحليل انيةقتصاديةإن إم مدى و

الزرا و ي العمرا ھ شطر للتوسع   .املجال

عليھ سيطر لغروس ملجال العامة ساطالطبيعة سبةن لية%95ب ال املساحة إجما من ،

عن الرتفاعمتوسط( د سبةم150يز مننحدار ، اوح ل)  %5إ3ت س و ساعد عوامل و

الزرا ستغالل عملية متنوعاستغالل(من و كثيف   ).زرا

ا النواة يمثل الذي و ي العامر ل س نجد ول الس م أ و من املرحوم ل س و للبلدية، الذيلقديمة

للمنطقة جديدة توسيع منطقة   . يمثل

لألراالط-1- 3-1 القانونية   :بيعة

عن د يز غرا%85بما ا املجال ع شرة املن و للبلدية عة تا لغروس بلدية أرا مساحة من

تھ س ،وما القديمة%9للمنطقة الواحة حول متمركزة ا نجد ال ،و اصة ا للملكية عة املراكز(تا

القديمة املسا). العامري –العمرانية شساعة محيطاتإن ع توز من لت س للبلدية عة التا حة

تجديدستصالح و املحمية للزراعات خصيصا ة ةاملوج   .النخيلحظ

املجال-3-1-2 التحوالت و الزراعية   :الديناميكية

بفضل ذا ،و الزراعية را ا كب توسعا عرفت لغروس بـ الزرا ستصالح محيطات

ا ات الالتحف طرف من ة ملنت ة ادلكب برامج ع الدعمستصالحيةولة سياسة إطار

لنمط عا سر ا توج طرح ،مما حساسستغاللالفال وسط   .الزرا

فكرة    تبلور ع إن املحميةستغاللتنو الزراعات إدخال خالل من قائمة لغروس منطقة الزرا

ب مع ا تبلور و ادةاملنطقة الز حيث من ا كب تطورا املنطقة عرفت يات،حيث الثماني داية

وصلت حيث امليدان املحققة النتائج ا نتاج،ترجم ع تنو و تكثيف مع ة املستص املساحة

نتاج900 بلغ فيما عن.قنطار809.70كتار الية ش طرح إ الزراعية،إرتأينا ات التوج ذه من



 

293 

قال  ب املجالس عن الدخيل الزرا النمط ذا أدى ل ،و املنطقة عرفتھ الذي يب الر الزرا ع

النخيل؟اختفاءإ زراعة   وتراجع

املحميةالأــ الزراعات تطور خالل من واسعة زراعية   :ديناميكية

ن الد إ بادر ي ما أول فإن الدراسة، بمنطقة الزرا املجال عن التحدث قالعذوعند لك

الفالحية شطة م أ عت يكية،إذ البالس البيوت داخل املحمية للزراعات املخصص الزرا

إذ الزر يحضااملنطقة، من النوع تمامعةاذا عرفتبا ،حيث ن الفالح طرف من شاراكب ان

سنة من ،بداية ة خ ة الف ل2000واسعا ذا ،و ذا يومنا ساعدتإ عوامل عدة ع توفر

تتم ال املنطقة طبوغرافية ا م الزراعات؛ من النمط ذا تطور و ساطقيام عباالن ساعدت مما

الوسط انيات إم مع تتالءم ة العصر املحيطات ة تجر خالل من للمجال جيد   .تنظيم

فإن للفالح سبة بال تمامھأما كسبا راجع الزراعات من النمط فوائدذا تحقيق خالل من ان الر

،حيث عة دفسر السنواتال يم الدي الزرا ود الر ة ف ض عو ا م محصولومن من

  .النخيل

2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

  500  500  639  617  612  588  567  550  450  430  424  املساحة

    2015  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

    918  916  910  910  904  608  688  794  625  655  املساحة

دول لغروس):83(ا بمنطقة املحمية الزراعات مساحة   .2015-1995تطور

لغروس:املصدر لبلدية الفالحة ية سكرة+مندو الفالحية املصا ة مدير  2016 معطيات

لل تحليلنا خالل لغروسمن بمنطقة املحمية للزراعة املخصصة املساحة بتطور اصة ا معطيات

اليف الت رغم للمساحة ايد م و مستمر تطور ناك أن ضةلنا و النا إقامة عن إستغاللالناجمة

ي،فلقد ي بالس ت من ب للزراعة املخصصة املساحة موسم424تزايدت كتار212إ1995كتار

ت2001موسم سنة قانونو منحستصالحطبيق ق طر املساحاتمتيازحق عن ذه ،جل

سية الرئ ضر ا لزراعة حلو(مخصصة ،الفلفل حار،الطماطم سنة) الفلف من تفاوت نجد ن ح

السوق  و تماشيا الطلب و العرض قانون إ راجع      .ألخرى

ــ نب لنجاح مؤشر يكية البالس البيوت إنتاج وتنوع املحميةتطور الزراعات   :مط

تماشيا املحمية للزراعات املخصصة املساحة و يكية البالس البيوت إنتاج وتنوع تطور يتما

الدعم ة ف من بداية يكية البالس البيوت إنتاج أخدنا ساع) 2000(طرديا،فإذا الزراعيةفأ املساحة

خأدى ذا نتاج؛ ادة ز إ إ جلب م الذيسا الكبار، ن ثمر املس ح و ن الفالح تمام
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البيوت ر تطو موا سا ،بل يكية البالس البيوت عدد و الزراعية املساحات التوسيع ع عملوا

نمو  خالل من يكية امةذالبالس انة م يحتل أصبح الزرا النمط ذا فإن وعليھ ة، الكب البيوت ج

ماي اتيجيا إس ا توج يمثل زو عز و يلعبھقتصادة أصبح الذي الفعال الدور خالل من الوط

ثمارحركة املنطقة س ة   .الكب

ـــــان     ــ ــ ــــدما ــ ،فبعـــ ــــوق ــ الســـ ــــات ــ متطلبـــ ا ــــ ــ تفرضـــ ــــرورة ــ ــ ضـ ــــــبح أصـــ ــــة ــ املحميـــ ــــات ــ املنتوجـــ ــــ ــ ـــ ــــوع ــ التنـــ إن

، ــــھ ــ بنوعيــ ــــــف الفلــ و ــــاطم ــ الطمــ ــــ ــ ــ ــــددة ــ محــ ــــات ــ زراعــ ــــ ــ ــ ع ــــزا ــ مركــ ــــنمط ــ الــ ــــذا ــ ــــراوــ ــ نظــ ــــذا ــ الكــ ــــ ــ لإلســ

ــــة املحميـــ ــــة ــ الزراعـ ــــت ـــ ،توج الوط ــــتوى ــ املسـ ــــ ـــ ع ــــع ــــةع الواســـ الزراعيـــ ــــيل ــ املحاصـ ــــ ـــ ــــوع التنـــ ــ ــ ــ ـ  إ

مراء ــــراءوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ لبانة،الفاصولياءا يار،ا ــ غرارا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزراعــ ــــإن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ ــــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفرولة،وعليــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ فاك

التنو  و ــــــف التكثيـ ــــدأ ــ مبـ ــــ ــ ـ ع ــــة ــ القائمـ ــــة ــ التنميـ ــــة ــ لسياســ ــــاس ــ سـ ــــر ــ ـ ا ــــل ــ تمثـ ــــبحت ــ أصـ ــــة ــ ــــعاملحميـ ــ                .ــ

النخيـــــــــل؛-ج           إنتـــــــــاج ـــــــــ الزراعـــــــــاتتطـــــــــور ـــــــــ ع ـــــــــ املب ـــــــــ الزرا ســـــــــتغالل نمـــــــــط أدى ــل ـــــــ

النخيل؟ زراعة تراجع إ   املحمية

ترجمھ ا كب تطور النخيل زراعة عرفت ساعلقد لھ؛رغما املخصصة املساحات مستمر

املكثف،و  ستغالل نمط نحو يب الر الفالحيةالتوجھ للتنمية الوط املخطط تطبيق عد خاصة

PNDAإعطاء د ،مع تزو ،و املائية حواض و املناقب نطاق من التوسيع ن،وكدا للفالح املا  الدعم

اء،رغم ر الك شبكة ثمرات التار املس املوروث تمثل زالت ال النخيل زراعة أن إال املؤشرات ذه

قيمة و ة و من د يز االذي ل ، الثقا املوروث ضمن ا ثر موروثا ا ل جعل مما راوي ال الفالح

،كما لھ املخصصة الزراعية املساحة تزايد مع ا توافق و النخيل ة حض تطور إ أدت عوامل

التا دول ا ا   :يو
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دول النخيل):84(ا عدد و مساحة   .2014-1995تطور

سكرة  :املصدر الفالحية  .2015املصا

توافق ناك أن املساحة إ ،بالنظر جما النخيل عدد بتطور اصة ا حصائية املعطيات لنا ن تب

بداية مع العام،خاصة نتاج و للنخيل املخصصة املساحة ل امل حيث2000سنةالتطور

منأرتفعحيث النخيل ادة)2001-2000(موسم139000إ) 1996-1955(موسم70600عدد بز ذا و

بـ جديد33378قدرت نفسا أعطى ،مما الفال الدعم ة ف خالل بوضوح تجلت مستمرة ادة نخلة؛ز

النخيلل القديمة زراعة النخيل ة حض تجديد خالل   .من

املسا         ادة املنتجالز النخيل عدد تطور تواصل ا عكس مؤشرات للنخيل املخصصة مع حات

سبةعتماد ب ذا ،و التمور أصناف من ك القسم يمثل ،الذي نور دقلة زراعة ع

ةنم)2013-2014(86.92% التجار للقيمة نظرا نتاج    إجما

املنتوجقتصاديةو ذا ا.ل الفالحة دخول عد لنظامخاصة ة  . السوق اقتصادزائر

 

  

عدد  املساحة  السنة

  النخيل

النخيل  املساحة  السنة   عدد

1995  5000  70600  2005  128250  184600  

1996    85600  2006  139850  162267  

1997    90600  2007  162580  162850  

1998    100698  2008  162889  162859  

1999    110023  2009  162889  162899  

2000  95544  139000  2010  169650  169650  

2001  128778  161 633  2011  172550  172550  

2002  159950  162622  2012  174660  174660  

2003  159650  183950  2013  175113  175113  

2004  160163  184201  2014  175113  179628  
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لغروس-3- 3-1 منطقة الفال ستصالح   : محيطات

بحوا        املستغلة الفالحية املساحة تبلغ حيث و الدرجة من فالحية بلدية لغروس بلدية عت

ا.ـ 030 7 مسقية290 3،م الفالحية3/1كتار املنتوجات م الفال: أ شاط ال كز ببلديةي

ما الزراعات من ن سي رئ ن نوع ع عض: لغروس إ باإلضافة املحمية والزراعات النخيل زراعة

قلية وا املوسمية من. الزراعات بداية عرفتااملنطقة ال الواسعة الزراعية الديناميكية ذه

املااثم القرن نات ستصالححيث ،ن عملية  عدة خصصتولقد1986بالبلديةعام انطلقت

محيطات ثمانية بت قدرت لالستصالح العامري،املرحوم،الكثيحة، العامري،درعة( استصالح محيطات

والفرجا الغاتا،الغروس سباس، التا) ال دول ا ا يو   : كما

ن  املحيط جمالية  التوط املستفيدين  املساحةاملوزعة  املساحة   عدد

لغروس  املرحوم   307  229  13097  شمال

  54  229  229.5  جنوب  امري الع

العامري نوب  دراع   50  /  242.35  ا

لغروس   37  150  150    محيط

سباس ي  ال الغر         الوسط

يدين ز(املجا   16  32.78  32.78    )جا

دول لغروس):85(ا الفال ستصالح   .محيطات

لغروس: املصدر:املصدر لبلدية الفالحة ية   مندو

الفال ستصالح   :ماملرحو محيط

املساحة و ن محيط:  التوط منستصالحيتوطن املحيط ذا عد لغروس، شمال املرحوم الفال

البلدية مستوى ع املحيطات بـ،اك تقدر بمساحة ذا   كتار13097و

بة   :ال

بمحيط   لة امل بة ال ةستصالحإن تر ا يجعل ،مما رم طي ن و ت ذات ومشبعاملرحوم ة

ضعيفة ملوحة ،ذات  .نفودة

املياه-4- 3-1   :مصادر

محيط       لبيةستصالحيحتوي الطبقة من ع نا جما ارتوازي منقب ع املرحوم الفال

قطعة،باإلضافة مئة من أك وبإغذي الس لتنمية السامية للمحافظـة ع تا آخر جما إال،منقب

غ ما ن املنقب ذين نزاعاتأن شوب إ السقي مياه نقص أدى وقد القطع ل لسقي ن افي

ار أ من كب عدد وموت ستصالح برنامج إنجاز ع م م الكث قدرة عدم و ن الفالح ن ب ة كث

وفية ا املياه طبقة عد ب س جدا لف م املياه عن التنقيب أن العلم مع   .النخيل
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للمزروعات-5- 3-1   :نظام

يكية+يلنخ بالس   بيوت

ا لفال ستصالح   .لعامري محيط

املساحة و ن محيط:  التوط لغروس،ستصالحيتوطن لبلدية ية نو ا املنطقة العامري الفال

مساحة ع ع ليا229.5ي ،موزعة   .كتار

واعدة):39(املخطط ة تنمو أفاق و الوسط يص مخطط لغروس  .منطقة

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا جغرا يمموقع الغر الزاب  ضمن

غنيةت ية رسو ة  ر

سط من س  وسط

امة جوفية مائية  موارد

متنوعة  زراعات

محمية  زراعة

ة معت مسقية  مساحات

ومتنوعة كثيفة محمية  زراعة

مبكرة  زراعات

خاصة زراعية  تنمية
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الشردراسة -3-2-4 الزاب ضمن ناقة ن ع و رعة مز الديناميكية"عينة تحوالت

و االزراعية اسا ع ةا   :التجار

إختيار تم نمط لقد التحول و ، الزرا ما لثقل نظر للدراسة كعينة ناقة ن ع و رعة مز

الزر  إ الواسعة الزراعات من املساحةستغالل، جسدتھ املجا التحول ذا املحمية، ال اعة

املكثفة الزراعة ا تحتل ت بوب)2014- 2013(كتار5543أ سبة6393،ا كتار

بـ12.44% قلية الوالية؛)30.54(كتار4054وا مستوى ع و املراتب تحتل ا جعل مؤشرات

الزراعات  .ل

غرا ا املن(املوقع الشرتقديم الزاب ضمن   :)طقة

رعة مز بلدية باتنة(*)تقع والية الشمال من ا ،يحد الشر الزاب ناقة ن ع وت(و -سيغة-ت

الشرق)كيمل من و وش ا الفيض من ل ا فيحد نوب ا من أما الواد، بة زر الشر نوب ا من ،

ش مشو بلدية و عقبة سيدي من ل   .نجد

سية التضار   .الوحدات

ند قسم إ تنقسم املنطقة أن رت أظ باملنطقة املوجودة سية التضار الوحدات   :راسة

ول  الغرب:القسم إ الشرق من الدراسة منطقة ق يخ الذي و جبل جب ا يمثل

خدو1492تاكتيوت أحمر   .م1800م،جبل

ي الثا د:القسم اليز ال و ول الس امنطقة ح40عنارتفاع تمتد ال ملغيغ،تمتازم،و شط

التامو الل الرمل،واد ن،واد مستاوة،واددرنون،وادتيمرماس واد ا م أ واسعة يدروغرافية ة   . شبك

لألرا القانونية   :الطبيعة

الثالث     الباب من الفصل ذكره لنا سبق يدرو "كما ال يئة يدرو زراعية،-ال ال يئة ال -أليات

دي ا الزرا النظام صالحية(دزراعية امج ال و ن املوزعة)القوان الزراعية املساحات فإن ،

بمساحة ذا و الشر الزاب تركزت ة العقار امللكية حيازة قانون من) %75(كتار386166إطار

را ع توز ع ا ساعد للدولة،مما عة تا ا و ذا املوزعة، املساحة ع؛مجموع توز تم فقد

بمساحةكتار13190 ناقة ن ع للمستفيد،7بلدية واسعة كتار أفاق للمنطقة   .جعل

                                                             
ية(*) نو ا السفوح عند مسطحة أرا سكنت قبيلة أول الرحمان عبد أوالد قبيلة أن خية التار الدراسات ش

الزراعة، لغرض راوي ال رعةلألطلس مز لمة أن كما سطة، املن الطبوغرافية ا ا مل نظرا بوب ا زراعة خاصة

وادي حمالت بماء سقي ال و الشر نوب با بوب ا موطن انت خ التار مر وع ،حيث مزرعة لمة من مشتقة

جبل من املنحدر خدوأمستاوة  .حمر
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املجال -  2- 4-1 تحول و مستمرة زراعية  .ديناميكية

يوجد     ال ألنھ ع املنا بقلة الشر الزاب واحات ماتصالتتم سا مما لس ال و املارن ور ن ب

تقل املياه كمية ألن عميقة مناقب املنطقةوجود يجعل مما ي الغر بالزاب مقارنة الشر الزاب

الفال املوسم بداية مع و أنھ إال ، ورا املنبع ذات ودية مياه من عرفت1998-1997سقى

مجالاستغاللاملنطقة قفزة يمثل لكنھ و دخيل ثمار زرا بيوت(الزراس مكثفةو زراعات

ة كب يكية ةعتمد)بالس كب خطوة تمثل ف ومتطورة،لذا جديدة أساليب و حديثة تقنيات ع

باملنطقة القطاع ر تطو و املجال   .لتحديث

الزرا- أ    ستغالل املحمي "واقع إ املوسع الزرا ستغالل نمط من   "التحول

لألرا-1 العام ع   .التوز

ة   الصا املساحة

  للفالحة

بور أرا

ة   ورعو

غأ را

  مستغلة
را   مجموع

رعة   48859  933  40061  7805  مز

ناقة ن   44560  9737  9673  25150  ع

  93419  10730  49734  32955  املجموع

دول ناقة):86(ا ن ع و رعة مز بـ الزرا ستغالل   .واقع

سكرة:املصدر لوالية الفالحية املصا ة  2015مدير

مساحة ع ن البلديت ع ـ146160 ت تقدر ة معت جد زراعية أرا ذا93419كتار،تظم ،و كتار

سبة ا%63.91ب م   :نجد

بور بمساحة+ أرا ة سبة49734رعو  .% 34.02كتار،ب

للزراعة    ة الصا سبة 32950املساحة   .%7.34كتار،ب

مستغلة غ فالحية سبة10730أرا ،ب   .% 22.24كتار

الواسعة   :الزراعات

بوب    ا موطن الشر الزاب الشع(عت و ع)القمح ت حيث ناقة ن ع و رعة مز خاصة

مساحة ع فاق6921البلديتان بإنتاج و سقى)2014-2013موسم(قنطار141000كتار ال و

راوي  ال طلس جبال من القادمة ودية من دائمة   . بصفة
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إنطالقا:املصدر الباحث سكرةإنجاز لوالية الفالحية املصا ة مدير معطيات  .من

سبة ناقة ن ع و رعة مز ذا%26.59تمثل و الوالية مستوى ع بوب ا مساحة من

بلغ)2013(كتار6921بمساحة إنتاج ساعقنطار،إن141211،و بوبأ ا بإنتاج اصة ا املساحة

ا تحديد يمكن عوامل عدة ا ف التاليةتحكمت   :النقاط

الفيضية -  ط املخار من ا و لت بة ال ة   .خصو

ساع -  بأ س ، ن للفالح املمنوحة ثمرات املس جماليةساعامساحة   .املساحة

السقيتخ -  مياه توف  .الدولة

قلية ا ذا:الزراعات أوالنوعيمثل حقول داخل يتم ،حيث الشر الزاب بمنطقة شيوعا ك

بمساحةب قلية ا الزراعات قطب ناقة ن ع و رعة مز بلدية من ل تمثل ،و ة كب يكية بالس يوت

خاصة4054 لبان(كتار بمساحة)،الفول ةالفاصولياء،ا ذا ع(كتار4054و و ناقة ن ع

بـ الوالية بإنتاج2123املستوى و بم)2014-2013(قنطار112466 كتار رعة مز بلدية ا ساحةتل

فاق1931 إنتاج و تھ.قنطار242558كتار س ما يمثالن ن الوالية% 30.5ح مجموع   .من
املحمية بالنجاح؛الزراعات لل   :توجھ

انت      ،حيث املنطقة سائد نوع م أ املحمية الزراعات الزراعةنطالقة أصبحت ذه ل الفعلية

الفال املوسم من ،إالنطالقة ،رغم1997-1996بداية ي الغر بالزاب مقارنة النوع ذا ل شمة املح

املحمية الزراعات ون للبالد،و مستقبلية خطوة   .يمثل

ل ناق):40(الش ن ع و رعة بمز الواسعة بالزراعات اصة ا نتاج و املساحة   ةتطور

)2000-2013(  
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للفالحةإن عمالقة قفزة سيعطي املشروع بانذا الز رعةف منطقة املز ادةإحتلتبلدية الر

والية مستوى الوطو سكرةع مستوى ع م ح بوصول يكية البالس الفالحية البيوت عدد

عن د يز ما نحو40إ م توج بداية و ي ي بالس ت ب يلألف الا العمالقة البيوت من ديد ا

كتار واحد ا م ت ب ل مساحة   . تبلغ

امل-أ الزراعات مساحة   2013-1995حميةتطور

 
سكرة:املصدر لوالية الفالحية املصا ة مدير معطيات من إنطالقا الباحث   إنجاز

املحمية للزراعات املخصصة املساحة أـن ي البيا ل الش املمثلة و حصائية املعطيات لنا ن تب

الفال املوسم من بداية مستمر ساع امل1997-1996إ انت أين الزراعاتأ ھ ل املخصصة ساحة

الـ تتعدى إ90ال تفع ل موسم166كتار الضعف2000-1999كتار بحوا زادت تقارب(إذ ادة بز

الزراعات)كتار74 من النوع ذا إ ثمر املس توجھ يجة ن املساحة ساع إ ادة الز ذه ا، اح ألر

من ة خ ذه ل املخصصة املساحة لتوسع عة ،)ـ999.12(إ2000سنة) 228.04( السر

دا 2012لسنة و أضعاف عة أر ادة بز الفالأي الدعم ع ن الفالح حصول  .عد

نتاج-ب كمية   :تطور

ل فالش ، افئة مت جد نتاج كمية و املحمية للزراعات املخصصة املساحة تطور ن ب العالقة إن

مستمر  ادة ز لنا ن يب بـاملوا قدرت إد إذ ، نتاج كمية الفال83097ة املوسم 2000قنطار

إ الفال179916لتصل بحوا2007املوسم ادة ز أي ستمر96819، ادة الز ذه قنطار،

حدود إ الفال892245لتصل املوسم ل م  . 2013-2012قنطار

اليوم املحمية البيوت نتقدر منببلديت د ي40از ي بالس ت ب عألف يحتوي الواحد كتار ال ،25

حوا الواحد كتار ال تج ي ي، ي بالس ت ذه.طن100ب ر تطو ا خالل من يمكن ال ديدة ا النظرة

ل ناقة):41(الش ن ع و رعة بمز املحمية بالزراعات اصة ا نتاج و املساحة   تطور

)2000-2013(  
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نتاجالشعبة مضاعفة م سا ،حيث القبب متعددة يكية البالس البيوت ع عتماد ع نم

إ كتار كتارط240ال ال  .ن

 
سكرة:املصدر لوالية الفالحية املصا ة مدير معطيات من إنطالقا الباحث   .إنجاز

الزراعية للتحوالت يجة ن ة تجار   :ديناميكية

منطقة        يجةون ن قلية ا و املحمية الزراعات الشر الزاب قطبا ناقة ن ع و رعة مز

سارع امل الزراعية أدىةللديناميكية املجالإ، مستوى ع سواق من مجموعة ور منظ بداية

ـ 1997سنة ور املش رعة مز سوق ا م لبانة(، وا ع)  الفول املحمية املنتوجات إ دائرتھ للتوسع

الفلفل و الطماطم   .غرار

دا توسيع من الفالحية ثمرات املس مت سا للمنطقة،حيث الفالحية رة الش ستغاللئرةإن

نتاج مستمرا ا سنو فائضا تحقق املنطقة جعل املكثف،مما مستمرعواملالزرا توافد إ أدت

املدن للتجار ااملجاورةمن غرار ع خرى املدن من ،البليدةوح ران ،و العاصمة زائر

الوطنيةو  رة الش ادة ز م سا نتاج مناطق قرب فإن ذاتتيارت،كذلك رعة مز للسوق،فبلدية

نقطة ،ف الشر الزاب ا بتوسط اتي إس و م م غاراتصالموقع ع نتاج مراكز جميع ن ب

الواد بة وزر عقبة ،سيدي ،الفيض ناقة ن  .ع

تنوع   لنا ن تب الزراعية املحاصيل م أ و الوافدين التجار ومعاينة للسوق امليدانية تحقيقاتنا و

الغالبانواسع بنوعيھ الفلفل و الطماطم منتو ليبقى البقوليات، و ضر ا الزراعية املحاصيل

مانظرا الك بالبقولياتالس مقارنة الدائم و   .الواسع

،حيث ناقة ن ع و رعة مز بلدية إ ،فباإلضافة باملحاصيل للسوق املزودة املناطق يخض فيما

ع املعروضة الكمية عق4000نتجاوزت سيدي إ ،إضافة الوادقنطار بة ،الفيض،زر وش ا ، بة

ناو  سيدي  .خنقة

ل ناقة):42(الش ن ع و رعة مز ببلدية املحمية الزراعات إنتاج كمية تطور

)2000-2013(  
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ي:املصدر امليدا بص ال للباحث)/ENS C(2008تحقيق ي ميدا  .2014تحقيق

  

طة ر السوق):31(ا املعروضة املنتوجات   2014و2004مصدر

2004  

  

2014  

  

  قنطار 1800
  قنطار 1500

  قنطار 1000
قنطار 500

قنطار300 

  قنطار 3900
  قنطار 3100
  قنطار 2300
  قنطار 1800
  قنطار 1000

ة   مزر
قة    ني 

  زریبة  الواد 
ة    سیدي عق
قة سیدي    خ

ض   الف
  احلوش

  ٔوماش
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ال    :ثالثالفصل

نتاج ومعوقات ل مشا

واعدةآو زراعية فاق

متقاطعة"   "نظرات
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ال واعدة:ثالثالفصل زراعية أفاق و نتاج معوقات و ل متقاطعةنظرا"مشا   (*)ت

الزرا-3-3-1 نتاج معوقات و ل   :مشا

ا         بطبيع و الزراعة القطاعات إن أك من عت ا، حساسي دماتيةو قتصاديةو عرضة ا

ل التحكم للمشا نطاق عن خارجة ا معظم ون ت خارجية مؤثرات و عوامل خالل من املعيقات و

ا ف شري ا ؛ال حذه و الوسط شاشة من ل تمثل تھسالة غراراس ع الطبي انب ا

ر جفاف الت و الفال،تبخر،امللوحة للقطاع عرضة ون ت جمة ل مشا ا ع ينجر ما غالبا ال

حيث املائية،و ستصالحمن املوارد محدودية و املوارد...التوسيع غياب عنا يخفى ال ،كما إ

اتيج كإس االتنظيمية خالل من الزرا القطاع ر تطو فعالة يةية س اللوج نقل(دمات

و  ن قتخز التق،)سو التخلف تتمثل وخصائص سمات من عليھ تنطوي ما بحكم وذلك

ون ت ات ومتغ عوامل من ا ف ؤثر و ا يحيط ما بحكم أو عامة؛ بصفة جتما و قتصادي و

وتخرج باستمرار، ا ل املباشرعرضة والتوجيھ املسبق التحكم نطاق عن ا   )1(معظم

بمنطق        الزرا القطاع ر تطو أمام عائقا تقف املعيقات و ل املشا ذه الل الدراسة ة

ل مشا تواجھ ت وانب، أ ا متعددة معيقات عوامل و ا عل ا فرض تحديات أمام أصبحت و

نتائ حققت خارجية،باملقابل و الزرا جداخلية القطاع يبة السنة ر طول ع من.و أك بل

صعدة افة ع و عميقة تحوالت التحديات ذه بفضل املنطقة عرفت ذلك

منطقة أصبحت كما ة دولية،استقطابزراعية،صناعية،خدماتية،تجار و من وطنية ذا تج و

م تزايد ثماراتخالل ية س املنجن ايدة   .طقةامل

التحليل مع إبراز سنحاول املنطلق ذا تواجھأمن ال ل املشا باملنطقةم الزرا   .القطاع

الطبي -1 الوسط حساسية و شاشة تتعلق معوقات و ل   :مشا

مناخية  - أ معيقات و ل  :مشا

و الباب من ول الفصل السقي حتمية و املناخية صائص ا تحليل و شرح لنا سبق كما

غوو  و مالئم غ بمناخ تتم الدراسة منطقة أن رأينا ،كما الطبي الوسط معيقات ع قفنا

التالية النقاط املحددة املناخية ات املم سب الزراعية للتنمية ع   :م

                                                             
متقاطعة(مصط (*) الدو) نظرات امللتقى من بجامعةEau et climat regards  croisés Nord-Sudمشتق املنعقد

خ1قسنطينة   2015نوفم25و24بتار
ي)1( غـر ـة والتبعية). 2008(فوز كتفاء ن ب ة زائر ا فرعالزراعة قتصادية العلوم دولة دكتوراه أطروحة ، :

قسنطينة،ص منتوري جامعة  .249اقتصاد،
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يتجاوز -  لم السنوي ساقط ال نا120مجموع دراس ة ف  ).2010-1969(ملم

رارةارتفاعيل -  ا لدرجات ودائم حدة من د يز الذي و ساقط ال كميات تناقص ،مع

املو  تناقص يؤثر خ ذا ، التبخر ومنقيم ة ج من السطحية املائية سبةارد ادة ز ثانية ة ج

بة ال تقف.امللوحة عوامل ا ل أمام و ةعائقا باملنطقةاستمرار الزرا القطاع تطور  .و

املناخ -  عناصر تفاعل أوناك يائية الف الناحية من سواءا خر يؤثر عنصر ل أن ،حيث

التالية املعادلة خالل من النبات ع التأث ة ج  :من

 خ ارتفاع ذا التبخر، حدة من د يز ة الرطو و ساقط ال قلة رارة،مع ا اوحدرجة ي والذي

ن رتفاع5000 إملم2500 -ب يجة ن ا سنو السائدةلكباملم اح والر رارة ا  ،)1(درجات

كب ترك و إرتفاع م سا املياه ملوحة مع السقي كميات ادة ز و للنبات املاء ادة ز يؤثر

بة،و ال   سا العنصرباعتبار لألمالح

النبات،فإن و يؤثرامتصاصلدينا ة املا للمياه الو مردوديتھالنبات مرور   .قتمع

الدراسة       ملنطقة السنوي ساقط لل تحليلنا خالل غأيمكن2010-1969من السنوات نحدد ن

نجد حيث املنطقة بھ مرت ال ة حواأاملط دامت جفاف ة ف عرفت نا دراس منطقة سنة25ن

السنوات مجموع يمكناملمطرةمن نا املائية،خاأ،من املوارد توفر ل مش تج ست السطحيةن صة

غ أو املائيةطسمية ذاملجندة سمطة سوب م تناقص ل مش يطرح مما السطحية املائية   . ة

الزائدة-ب امللوحة ل   :املياهمش

مس باألساس يتعلق بة ال مالح تراكم لة مش نجدتإن ،حيث مالح ترك و وفية ا املياه وى

بالدرجة  تراكم مصدر عنأن املياه ،ففقدان بة ال سطح إ الصاعدة املياه ملوحة يتمثل و

املياه حرارة درجة إرتفاع ذلك ع بة،زد ال مالح من ة كب سبة يخلف العالية التبخر ق طر

اومدى الصوديوماحتوا عنصر وخاصة ة الكيماو العناصر غ)*(ع العناصر من عت الذي

السقياملرغوب عملية ا   .ف

                                                             
 )1( DUBOST Daneil et Mogued et Gérard ,( 2002) . La révolution hydraulique dans les oasis impose 

une nouvelle gestion de l‘eau dans les zones urbaines  « , in revue Méditerranée , Le Sahara, cette «autre 

Méditerranée  T 99. n 3-4, p 15 

 
كم )*( وجود حالة الرئ ل املش سربيكمن ع و بة ال نفاذية ع ه تأث مدى و ، الصوديوم من زائدة ية

املياه نفوذ عملية ع يؤثر مما جافة ون ت عندما متماسكة و صلبة تصبح بة ال أن ،وذلك  املياه
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يجة ن بة ال تم و الزائدة ا وملوح املياه نقص ن ذهستغاللب ل ، املائية للموارد ي عقال الغ

،مما الزراعية املساحات توسيع عن عاجزا الفالح ،تجعل ضة با د ا اليف الت عن يك نا املؤشرات

امل املوارد محدودية ظل عقيدا مر من عليھ، ائيةيزد التنافس ادة أثناءو"وز ملسناه ما ذا

بالغمر السقي قة طر ا مجمل ت ص ال و املعتمدة السقي طرق حول امليدانية تحقيقاتنا

بالسقيأ، عرف يوما فةنجا مست جد قة طر ا كو من فبالرغم سب، ا أ إال للمياه

فعملية مش"التصر عدة تطرح لنا   :ا

ك-1 ال الفالح ع ستلزم نتاجية النوعية و املردودية ع تؤثر ا أل امللوحة من التقليل و لتفادي

بالغمر السقي  .ع

ق-2 طر عن سواءا تة للن املوجھ املياه من معت جزء ذر م سا أشرنا كما و بالغمر السقي

أو املإ.سيابالتبخر فإن تلك و ذه ن ب تذا ل مشا تطرح اليفلوحة ،الت ،املاء بة بال تعلق

الزراعيةو    . املردودية

ر-ج الت معيقات و ل أضراره( مش من للتقليل الالزمة لول ا و  :)العوامل

ر -1 بالت خاصة يم  :مفا

من ر الت ال عت ر نظرا شغل أصبحت الظوا ذا ، العال العام اساتھالرأي ع يةقتصاد ال

حباعتبار  جتماعيةو دخل وقد متعددة، دالالت ذو ر مندستخدامالت ع عقادالشا مؤتمرا

عام ولم بأستك ول املتحدة   .1972مم

ور       تد ر،بأنھ الت العلماء ذا عرف ، الرطبة شبھ املناطق أو جافة الشبھ املناطق بة ال

ور عدةتتحكمالتد عوامل ،التدخالتفيھ املناخية ات ة( رتجاليةالتغ شر ال   )1()شطة

و ا ال ،أش ا ،أنواع ر الت رة ظا إ التطرق قبل او اسا ع الدراسةا امنطقة باعتبار

ة رؤ تحديد أجل من ذا ات املصط مختلف إ عرج أن البد ، ره مظا ش ر الت إ تتعرض

الت ملوضوع   .رأك

املع العمل ق وفر الدو العل املجتمع قبل من قاطع ل ش واستخدامھ املصط اعتماد تم

القاحلة املناطق ر                                  بالت

عام ر للت ا رسميً ا فً عر ا ً أخ الدو املجتمع ح املع1977اق املتحدة مم مؤتمر ،

ر  :بالت

 
                                                             

افحة )1( مل املتحدة مم ر إتفاقية رالت الت أو فاف ا من ي عا ال   4ص،)1994(البلدان
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ورا" ظ إ اية ال يؤدي أن مكن و لألرض البيولوجية انات م تدم أو من د ا و ر لت

راء ال   )1("ظروف

فاف   :sécheresse Leا

دون     ار ف تصر و وفية ا و السطحية املياه سوب م بوط و يدرولوجيا فاف با املقصود

مطار قلة إ باإلضافة املعتاد لة،)2(.املعدل طو زمنية ة لف ذا بـكماو أيضا حيث"القحط"عرف

وفية ا املياه مستوى تراجع و ودية جفاف رة الظا ذه يدرولوجية(تؤثر   .)إختالالت

بذلك ،و رة للظا الطبي الوقت يتعدى جاف بطقس يتم ملناخ لة طو زمنية ة ف يمثل فاف ا و

تتمثل مادية خسائر إ التبخريؤدي ب س السطحية املياه سوب م تراجع   .)3(أساسا

السنوات جفافا املتوسط بيض البحر حوض دول غرار ع زائر ا عرفت وقد

يجة ة،ن بلغتالذيالكبلتدبدبخ ،فمثال غرافية ا قاليم مختلف ساقط ال كميات عرفھ

ساقط ال معدل ز ال زائري 2002 -2001موسمسبة ا الشرق العلم% 19.2منطقة ،مع

ساقط ال كميات أك د ش عموما زائري ا الشرق منطقة   .أن

مل اح:ال الر عامل بفعل الرطبة املناطق نحو الرمال زحف   .و

ور  ألراتد       :ا

ذل با،بما تقر بلد ل وتؤثر العالم عم رة ظا را ور ال%80كتد و النامية البلدان من

تھ س ما أن التقديرات بھ،وتفيد تتأثر لم قارة دت%16توجد ش للزراعة ة الصا را من

املا ث ا،فا كب ورا و تد ور التد من قدر أك عن أسفر احي الر عن الناجم ث ا   .)4(ليھ

ا لإلنتاجية دائم فقدان إ تؤدي رة ظا را ور تد ولوجيةإن ي للنظم قتصادية و لبيولوجية

الزراعية ولوجية ي ة. والنظم شر ال املجتمعات ا ستغل ال وساط أنواع بجميع تتعلق و

ا ش ع سبل   .لضمان

                                                             
BENAZZOUZ Mohamed Tahar (2000) ,Op,Cit,p209 )1(  

العليان )2( ع حمد سيا). 1996(أمل أم اقتصادي مطلب ي العر ي املا اململكة1ط" (  من ، اض الر ؛

السعودية ية ص: العر ، شر ال و للطباعة العلوم  23دار

 (3) KADID Bachir(2010). La séchresse  et ses consequences sur les ecosysteme steppique et 

forestiers en algerie ,Atelier internationale  sur le Risque  séchresse ,Biskra 21-22novembr2010 ,p99-131 
العاملية)4( ئة الب را).2002(صندوق ور من"تد ا ل تمو موارد ع صول ا و حة مق مشروعات وضع دليل

العامل ئة الب إدارة صندوق ألغراض اية إستمرار يحقق بما  .را
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شبھذك و افة ا شبھ و القاحلة املناطق يحدث ما ل ب را تردي ف عر ف عر يمكن لك

،مع أوأو انخفاضالرطبة ي حيا التنوع و لإلنتاجية أوقتصاديفقدان بور انت ،سواءا لألرا

يجة ن ذا ،و مرا ة،أو املرو املحاصيل ورستغاللأرا تد و بة ال ة لتعر يجة كن املفرط،أو

و يائية الف واص ةحيائيةا لالر الكيميائية   .)1(و

ستوجب         ر الت حالة دراسة مؤتمراستعراض إن ا خرج ال ر الت املتحدةممعمليات

عم ر بالت تتضمن1977املع ال   :و

الرمال حية،زحف الر و املائية ة التعر سان، ية،تدخل البي ة.النظم املرو   .الزراعة

التالية املخطط مو و  :كما

ل ن:  )43(الش ب القائمة الثالثالعالقة اصةتفاقيات ئةا ات(بالب والتغ فاف، وا ر الت

ياملن ا الس والضغط   اخية،

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 
                                                             

املرجع )1(   .5ص،نفس

املناخية ات   التغ

Changement climatique 

فاف ا و ر   الت

La déserttification et la 

séchresse  

ي ا الس   الضغط

La pression démographique 

زون طبقة نفاد مصادرالطاقة إس  إستخدام

و را إستخدام

 الغابات

املائية  املوارد
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ر-2 الت   :حاالت

قد و الشديد ر الت إ الطفيف ن ب ر الت حاالت باين ت ،إد ر الت شدة أو درجة ا يقصد

مؤتمر ي  حدد و يا( ن ع1977عام)*()كي أر ناك رأن للت  :حاالت

و الة طفيف: ا ر     :ت

ضرر  أي عنھ ينجم ال حيث ر الت حاالت أخف عت ياة حيث ا مقومات ر ملظا لھ.وا ؤشر و

بة ال و ي النبا الغطاء جدا طفيف   .تلف

الثانية الة متوسط:  ا ر   :ت

حي ئة،من للب البيولوجية القدرة ور بتد الة ا ذه ل ييؤشر النبا للغطاء الوا ور التد ث

ا قدر من يقلل مما ا تم درجة حدوث إ إضافة بة ال ة خصو و قدرة ،وكذلك ،الكثافة ،التنوع

ن ب ما اوح ت سبة ب نتاج ع   %50-10البيولوجية

الثالة الة شديد:  ا ر   :ت

يف بحيث سارعة امل ر الت بات مس و ر مظا ل ل إمتداد ذهو نتاجية القدرات ي تد وق

من أك ور % 50املرحلة التد قبل ولية القدرات   .)1(من

عة الرا الة جدا: ا شديد ر   :ت

لدرجة القاحلة را تصبح حيث ر، الت درجات أق عن نتحدث فإننا الة ا عدامذه ا

عملية و ا ،و ستصالحإنتاج عالية جد اليف ت محدودةتتطلب جد مساحات   .ع

الدراسة -2 بمنطقة ر الت ر   :مظا

مل-أ اح،و:ال الر بفعل الناتجة الرمال حركة بفعل ذا ،و كب ترمل الدراسة منطقة عرفت لقد

ال البيدولوجيةو الدراسة تھ بي ما ذا الرملية، املساحات ادة ز م سا مما ي النبا الغطاء إزالة

إمقط28  عاعتمدت الدراسة منطقة قسمت قد و الوالية تراب ع موزعة جراء9ع مناطق

ساع تتحددا نا دراس منطقة بإعتبار ب،و ال تباين و باناملساحة للز لية الس املنطقة نطاق

القوام و سيج ال من بة ال تحليل ز   .سن

                                                             
مؤتمر )*( أن إ شارة يتجدر و عامن يا كي را1977بـ ماية العالم مستوى ع دو د ج كأول عت

رخطر من منط. الت ا عرف ال الشديد فاف ا حالة يجة ن املؤتمر ذا جاء لقد يو نو ا امش ال قة

من املمتدة ة الف قي فر الساحل بمنطقة عرف فيما أو ى الك راء رأنجر ،مما1973إ1968لل مظا عنھ

ان الس من ة كب أعداد ووفاة العطش و   املجاعات
،ص )1( سابق ،مرجع ة سم   .5سنو
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طولقة-1 الغروس،مقطع و عزوز بن ،أوماش،برج ت: فوغالة،ملي ةفإن شا م املناطق ذه ة ر

شو  حبي تركيب ذات الرمل ا ف   .سود

الدوسن-2 ة: مقطع العضو املواذ من ة فق التماسك متوسطة ة أق%   0.94تر منPH  كحد أك

امللوحة8   .ضعيفة

اجبعمقط-3 من: ا ون تت ش سيج ذات ة مرتفعة%  70تر لس ال سبة %   33%-17رمل،

من ة تتجاوزفق ال حيث ة العضو متوسطة0.20املواد ملوحة   .ذات

رعة-4 مز دقيقة:مقطع ترسبات عن عبارة البلدية ذه ة ن(تر ،الط ن املواذ) الغر من ة فق

ة   %.0.70العضو

عقبة-5 ،سيدي ،الشتمة سكرة سبة:مقطع أن نجد ،حيث متوازن سيج ذات املناطق ذه ة تر

ا ن ضعيفة%  31الط ة العضو املواد سبة أن نجد ن   . )1( ح

الرملية   :(*))رمال(الكثبان

الرملية      الكثبان ر عد مظا من را نا مظ دراس بمنطقة ر املناالت العامل إ راجع ذا ،و

الشتاءو  و يع الر فصل خالل ا فعالي د وتز شط ت ال ة خ ذه اح، الر بوب يجةاملتمثل كن

منطقة كب ترمل نجد ية،حيث الغر الشمالية اح امليعادأللر رأس و الشعيبة ،منطقة   .وماش

ي، الثا ب الس ب فيتمثلأما س ت حيث الرملية ب ال تجري ال حية الر ة التعر ديناميكية

ل ش ع ا ترسي ثم ومن ،التعلق الزحف الطرق بمختلف بة ال ،مختلفةنقل رملية كثبان

زحفا طى ا تحث أن تلبث ال ال الزراعيةباتجاهش   .املناطق

  
بان).12(الصورة بالز   رمال

                                                             
تر  )1( مالحظة و املتكررة امليدانية رجات ا إ املكتبباإلظافة ا قام ال تحاليل ع إعتمدت ،فقد املجال مل

فية الر التنمية للدراسات   الوط

BNEDER :Bureau National des Etudes de Développement Rural 
من )*( ا علو اوح ي ،حيث رملية كتل ل ش رض سطح ع السائب الرمل من تجمع عن عبارة أمتار5إ2و

ح اح، الر عامل يجة ن مسطحة ا قم تبقى   ن
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النبكة       :كثبان

عائق       وجود عن ناجم رم راسب عن ي(عبارة ري أنبا بات) و ب ا مسار وع إتجاه

وللنبكة املتحركة الرملية ئات ز احوا للر املضادة الناحية من نحدار خفيف انبأو . جانب ا ما

نحدار شدشد و ف ح للر النبكة،املواجھ علو اوح قص م4إ1مني وقت ستغرق الطول،و

ار ت ا،وقد ل ش عأسرعھ ل الرمال حركة ع النبكة بالرمال،وتدل محملة اح ر بوب عقاب

املح   .املستوى

الدراسة-4 بمنطقة ر الت عوامل و  :أسباب

للسباخ حية الر   : الدينمايكية

ر      للت الرئ املمون عت للسباخ،ال حية الر الديناميكية شاط بفعل ر الت حدة تزداد

م أ يمثل الذي اح الر ،فعنصر بان الز ذهبمنطقة ، النقل و ث ا عملية املناخية العناصر

عالدين أساسا عتمد   :اميكة

ا -1 ترس و بال ا من القادمة املياه املوجودة مالح تبلور م سا الشديد التبخر عملية

 .السبخات

الط -2 تفتت بفعل الرمال ل  .ش

اح -3 الر بسرعة س ال و النقل كمية ادة ز م سا ا  .وقو

طة -4 خر فحسب املنطقة حيةطبوغرافية الر ة املنخفضةالتعر راء ال  شمال

Dynamique éolienne au nord  du  bas –sahara cas des ziban (algerie)  

ر الطا محمد عزوز بن  للباحث

بومنقوش  ،جبل ية ت ،جبل بوغرارة جبال إمتداد ع ي الغر الزاب بوضوح   .تتج

ال أش عدة الر النقل طرق   :وتأخد

ل م:التطاير ولالش و اح الر ضعف بفعل سقط أن ،إ ع إ الرمل بات حب تطاير و و

بات ب التطايرا من ن نوع تمي يمكن  .و

ن-1 ب اما قطر اوح ي وال ة الصغ بات ب ا خص ا15. 0إ008.و تطاير ون ي نا ،و ملم

الرملية ع الزوا و اح الر قوة ،بفعل   عيدا

ا-2        اوتخص قطر اوح ي ال بات إ0.05ب التطاير0.08ملم عملية فإن ا لصغر ونظرا

غبار ل ش ع بات ب ا ا ف تمون ال و ايام عدة   .ستمر



 

313 

ي الثا ل عة: القفز:الش متتا أشرطة ل ش الرمال تحرك ون رضي سطح عن وترتفع ،

ن ب ما اوح ت ا)م2إ0.05(بمسافة سقوط عند رضو ع املتواجدة بات ب با تصطدم ا   )1(.فإ

املائية ة التعر ادة   ز

الذي مطار من النواع ذا ، فجائية وابلية أمطار عرف نا دراس منطقة فإن املناخية الناحية من

ف ر ا فصل حدتھ ة(يزداد كب بكميات و ة قص ة ف م)ساقط سا ساقط ال من النوع ذا

ا ة بالتعر عرف ما و حدوت املائية ة التعر من ل ، ئةملائية الب ور تد إ تؤدي حية   .الر

الوسط قر تق سان إرتجالية(تأث  :)تدخالت

ي"  موا ظرف مجرد و واملناخ راء، ال يخلق الذي و   "سان

ال ة يو ا العوامل م أ املختلفة شاطاتھ ب سان عيمثل ا غي تحدث تزال ال و أحدثت

املالد ئة الب من يجعل دائما ان القدم مند و سان فاإل ئة، و الب اليومية حاجياتھ لتلبية األحرىول

الكمالية و ساسية حاجاتھ و. إشباع ر التطو مند ئة للب سان نظرة ت غ ساس ذا وع

وصل الذي الثكنولو العلستحقاق التطور يجة ن عمقا تزداد العالقة ذه جعل إليھ،حيث

بجتما، س امل و سان فإن لألسف ،لكن التأثر و التأث ع ية مب ئة الب مع فعالقتھ ،

ية البي لألضرار   .الرئ

ا      عرف ال ر الت و التلوث ر مظا الوسط  العالم،إن قر تق ع دليل إال و منما يوي ةا ج

أخرى  ة ج من رض وكب دد اجسا أصبحت ال ر الظوا ذه ل حل إليجاد الدو التحرك   .و

خ ذه مصدر سان لألسف و أصبح وولقد الالعقالنية تدخالتھ يجة ن غرتجاليةطار و

أ بھ محدقة مخاطر تحت دائما ش ال الطبي الوسط يجعل ،مما ماملدروسة وقت فاختالل.ي

لإلنتاج أخرى مساحات عم البحث ستوجب التنمية معدالت و ان للس الديمغرا النمو ن ب التوازن

القادمة جيال حاجيات لتلبية ذا و الري أو   .الزرا

ذه ديناميكية بتحليل سنقوم فإننا الطبي الوسط قر تق سان تأث عن نا حدي

حاجياتھالتدخالت تقدير خالل من الطبي الوسط ع ةمن الرعو و ،الزراعية   .املائية

املائية-1 املوارد قطاع ضمن   :تدخالت

ناسب الكي معاس للمياه الزراعيةاحتياجاتھسان التنمية الديمغرا للنمو اليومية،ونظرا

تدخالت خالل من املائية املوارد دد بات الصناعية ذاتو ةعشوائية للتوسيعاستمرار يجة كن

علمية بدراسات لھ املخطط غ و ي   .العشوا
                                                             

،ص)1( سابق ،مرجع ة سم  98سنو
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املائية             للموارد الوطنية الة الو املائية ANRH وحسب سمطة من املستخرجة املياه م فإن

فاق سكرة س³م مليون 15115بوالية دوائر ع يتوزع ــــ،حيث ــ ــ ــ ــ   كرةـ

م سب ب مجموعو فمن أك 11739ختلفة نجد ا ب نا1598ب م دراس غ1576(مجال ب

تھ س ما ،أي املياه.)%13.42مستغل سوب م ي وتد ضياع ع تدل   قراءة

إاستغاللو أدت ال وة ال ذه ل ي املائيةانخفاضعشوا لألسمطة ي املا  املستوى

،ال ثانية ة ج من و ة ج من اذا ناتنافس ب ايدالقطاعد ال مع ،خاصة املائية املوارد ع

من الوالية عرفت الذي يب الر يفوق إنساك429000الديمغرا ذا)2002(ساكن652000  ما ،

ايد ،مع ال الزرا للقطاع أو الشرب قطاع سواءا لكة املس املياه م تزايد عنھ ارتفاعترتب

املساحات املائيةم املوارد قطاع من تجعل املؤشرات ذه ل التدفق، قوة تراجع و املسقية

تدخالت تأث تحت بان الز املواردارتجاليةبمنطقة ملستقبل شرافية إس ة رؤ و اتيجية إس غياب ،مع

 .املائية

  1985  1995  2002  

ان الس   652000  549000  429000  عدد

م املياه الك ساكن/ ³إس ل   870  781  708  ل

ل للشرب املوجھ   3500  3060  740  ثا/املياه

ل للزراعة املوجھ   14500  10620  8200  ثا/املياه

املسقية   44000  32000  17000  املساحة

ه ل ل   0.32  0.33  0.43  ) ثا/ل(التدفق

دول بان):87(ا بالز املائية صيلة   .ا

Source :DUBOST Daniel  et jean Michel (2011). nouvelle mise au point sur les enjeux hydrauliques au 

sahara algérien,in BENSAAD Ali (dir)l’eau et ses  enjeux au sahara ,édition IREMAM et KHARTALA:p138 

 

الر-2 مجال سان ش(تدخل وسط ضمن ة الرعو مولة ا   :)تأث

ال        مجال سان تدخل باملنطقةإن خ التار عمق املتغلغلة الر نة م ممارسة وحقيقة ر

ك و ذلك ع الدليل و ستعمارالفر قبل ما إ و ،ترجع املنطقة أعراش ن ب اعات ال األخصة

ة با ضنة با دراج أوالد و جودي اوالد عرش و بان للز الشر ة ا من معيوف أوالد عرش

ملنط بانالشمالية الز لوطايةقة منطقة باألخص من كرونولوجيا إن،)1( و ئة الب ع سان تأث

قبة ا ح تواصل الر ةخالل استعمار ع سية الفر ن القوان خالل نمن زائر ا
                                                             

سابق)1( ،مرجع سم  .114ص،سنو
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مع ة الرعو املساحات قر تق إ املقاومة،أدى إلضعاف ذا و القبيلة أرا ت تفت ضغطغرض

ة صغ مساحات عد .ع الزراستقاللو القطاع الزراعيةعرف التنظيمات من العديد

دفو أدائھصالحية من الرفع و الزرا بالقطاع وض التنظيمات)1(ال وارتكزتذه بالدرجة

ة الرعو را حساب ع الزراعية املساحات توسيع   .ع

العنص ذا سنحاول معرفةو تطورآلياتر بع ت خالل من الدراسة بمنطقة ة الرعو مولة ا تأث

موزعة املاشية رؤوس بدراسة ع ال و ة الرعو مولة فا ، للمرا جمالية املساحة ع املاشية

ا يوانات ا من عدد أك ة الرعو مولة فا أخرى عبارة ،أو للمرا جمالية املساحة لع

أخرى  عد سنة را من مساحة تر ان ا   .يمك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دول ةت):88(ا الرعو مولة ا   .2013-1999طور

حصائيات :املصدر ة ،مص سكر الفالحية املصا ة   2014مدير

من      ة الرعو مولة ا تطور عن ع ال و دول ا معطيات خالل نالحظ2013إ1999من

، ملموسا تطورا عرفت ،حيث مولة ا قيم تزايد موسمإذناك 2000-1999قدرت

إ0.99بـ تفع ،ل كتار ال موسم1.33رأس كتار ال حدود2004-2003رأس ستقر 1.33،ل

                                                             
ص)1( أمليلة عن دي ال ،دار العالم و زائر ا ،أطلس لعروق ادي ال  20محمد

الفال املاشية  املوسم ة  عدد الرعو ة  املساحات الرعو مولة   ا

1999  249100  251214  0.99  

2000  256155  281400  0.91  

2001  264519  317310  0.83  

2002  276224  289154  0.59  

2003  478231  359312  1.33  

2004  290234  290730  0.99  

2005  310245  287595  1.07  

2006  290822  291159  0.98  

2007  298166  284759  1.04  

2008  301134  286047  1.05  

2009  318553  294324  1.08  

2010  340173  285130  1.1  

2001  298603  284159  1.05  

2012  310212  286213  1.08  

2013  342102  290115  1.1  
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عدد يل إ راجع التباين ذا كتار ال لسياسةك املاشية رأس يجة ال ن االدعم انت

،كم ر الت رة ظا تزايد و فاف ا يجة ن ة الرعو املساحات قر تق ومة،باملقابل الا ا

املتمثل و شري ال انب ا ك نخفي إال يؤدي ما ذا لة،و طو زمنية ات لف و مساحات ع

الزراعة ا خصو بة ال تفقد ،حيث ر للت ا عرض و ي النبا الغطاء من بة ال ة   .عر

املاشية  البلدية ة  عدد رعو ة  أراض الرعو مولة   ا

  2.37  4006  9533  سكرة

  1.01  27102  27521  طايةلو 

عقبة   7.21  8898  64170  سيدي

  0.72  89830  64692  طولقة

  6.06  4599  27900  فوغالة

  3.19  3673  24551  شتمة

  1.46  37664  55276  الدوسن

  0.54  14142  7639  اورالل

  0.75  15599  11817  لغروس

رعة   1.44  40061  58075  مز

  1.61  299 117  189403,125  شعيبة

امل   0.35  476 377  134445,602  يعادرأس

سباس   0.75  640 279  211717,378  ال

 351174  املجموع
245574  1,43  

دول الفال):89(ا للموسم البلديات حسب مولة ا تأث ع   2014-2013توز

حصائيات،:املصدر ة الفالحية،مص املصا ة   2015مدير

الرعو مولة ا لتطور بعنا ت الدرايةإن بمنطقة مولة2013-1999ة ا تزايد ناك أن

حيث من ألخرى بلدية من تختلف ،إذ املنطقة لبلديات دقيقة بصفة ع ف القيم ذه ،ول ة الرعو

بلدية ل ا تمتاز ال املختلفة صوصيات ا إ راجع ذا ،و ة الرعو مولة ا لية(قيم ال املساحة

الر  ،املساحة ،بلدياتللبلدية الفالحية املساحة مجموع من ة عذاتعو طا ذات رعوي،بلديات ع طا

ة) زرا الرعو مولة ا قيم تتحكم صوصيات ا ذه   .ل

حدود بلغت إذ مرتفعة، ة رعو حمولة لنا عقبة(ـ/رأس7.21عموما سيدي ه/رأس6006و)بلدية

àفوغالة(ذ ذا)بلدية مرتفاع، ا ل عنامل ناتج ة الرعو يلارتفاعولة مع املاشية عدد

ة الرعو املساحات ور و4599تد فوغالة لبلدية ما8898كتار ذا و عقبة سيدي لبلدية كتار



 

317 

املرا ع قوي جد ضغط ناك اللتانأالش كذلك،يجعل الشتمة و سكرة بلدي ع ينطبق ن

ة الرعو مولة ا ما ف و/ رأس2.37قدرتا التوا/رأس3.19ـ ع   .ه

تطور خالل من الزرا التنوع و التوسع منطقة ا و الدراسة منطقة أن القول يمكن ومنھ

قر تق إ أديا ومي ا الدعم لسياسة يجة كن املاشية عدد التطور كذلك و املسقية املساحات

ا ر ت و ة الرعو   .املساحات

اتيجية-5 إس و رسياسة الت افحة   :م

الدو-أ        املنظور من ر الت افحة م اتيجية   :إس

دد        صعبة مراحل يجتاز اليوم العالم يار إن وبا ية البي التوازنات مراضازديادل الفقر

خرج قد و رضالفتاكة عاممؤتمر و جان ودي إط1992بر الدو املجتمع وتوصيات ود اربج

حلولتفاقياتمن إيجاد ع العمل و املوقف لتدارك ةالدولية اجذر ومعا ر الت لة   .)1(ملش

،إضافة الصلة وذات العاملة يئات ال جميع طرف من امال مت ا ن تتطلب ر الت افحة م إن

و بأخطار ن املحلي ان الس و اساتإ ع و ا ا غ املنظمات ،فإن ر اتالت ا و مية

ا ز أج و رالتنفيذيةالرسمية الت رة ظا ة ملحار الرس بالدور   .تقوم

مواد نفيذ ب بادرت و ية العر الدول عملت املتحدةاتفاقيةلقد افحةمم رمل دخلت)2(الت ال

خالتنفيذح مواد.1996بتار تنفيذ ع العمل ية العر قطار عاتفاقيةبدأت نصت ل

ام حيثال من ر بالت املتأثرة البلدان من   :طراف

فاف -  ا أثار من التخفيف و ر الت افحة  .م

املستدامة -  التنمية سياسات أو خطط إطار ات أولو و اتيجيات إس  .وضع

ز -  الشباب  عز سيما ال و ن املحلي ان الس س بو مت   .)3(مشارك

املنظما عض أخدت رولقد الت قضايا ية العر قليمية شبھ ةت ئةكأولو الب ماية ات ولو

ا م ونذكر ية قطارالعر ود ج لدعم ي إيجا بدور قامت افةاحيث ا املناطق لدراسة ي العر املركز

القاحلة را   ACSADو

                                                             
،ظاملن)1( ي العر الوطن ر الت رصد مؤشرات حول ،دراسة الزراعية للتنمية ية العر رطوممة  3ص، 2003ا
ذهاتفاقية )2( ، قيا إفر بخاصة و الشديد فاف ا من ي عا ال البلدان ر الت افحة مل املتحدة مم

تمتفاقيةتفاقية ال االوحيدة الـاستخالص عمال جدول من مباشرة توصية ال21من اعتمدتو

يوم س لية17بار حودخل1994جو سمالتنفيذت املشاركةمبادئعتفاقيةوتقوم1996د و الشراكة

تظم ،كما ة عضوا 194الالمركز العامليةبلدا صفة تحمل ا جعل                                 . مما
السابق)3( ص:املرجع الزراعية للتنمية ية العر  .59املنظمة
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عام تأسس ،حيث ،و1968بدمشق ية العر الدول جامعة من رإدفبقرار لتطو ود ا توحيد

ستفادة من يمكن نحو ع ات ا و املعلومات تبادل و افة ا املناطق الزرا العل البحث

العل التقدم ثمار   .من

قياليات-ب إفر شمال دول مستوى ع ر الت افحة مل شأن(املستخدمة راء توافق

  )تفاقية

امل         بلدان أدركت رلقد للت ة ط ا النتائج لة طو ة ف منذ قيا أفر لشمال قليمية دون نطقة

ية والبي والسياسية، جتماعية، وانب ا و البلدان، ذه ل قتصادي التقدم رة الظا ذه . وأثر

افحة م برامج وضع سنوات منذ البلدان ذه شرعت ا، آثار واستمرار رة الظا ذه شار ان وإزاء

ر عام،الت ر بالت املع ول الدو املؤتمر عقاد ا قبل خية.1972ح التار للعوامل ونظراً

جتماعية درجات-والعوامل وتقارب قليمية، دون املنطقة بلدان السبعة ن ب كة املش الثقافية

يت فيما راء لتوافق ضرورة ناك فاف، وا ر بالت البلدان ذه كتأثر مش ن باعتماد علق

رة الظا ذه افحة مل سق السياق،. وم ذا متو منأل جزءاً تصبح بأن قيا أفر شمال بلدان

تفاقية ع ن املوقع الدو املجتمع ا. أعضاء ز أج عزم عن قيا أفر شمال بلدان جميع ت أعر وقد

ر الت شار ان افحة م ع تصديق. املختصة من ذلك ت عو بلدان السبعة

ة الف ر الت افحة م حملة إ قليمية دون املنطقة بلدان جميع -1995تفاقية،وانضمت

تفاقية( 1996 ع املستدامة) بالتصديق التنمية تحقيق أجل لم. من الذي الوحيد البلد و واملغرب

لالتفاقية ي املبد عالن   .شارك

منطق صعيد نوع ب ات شرا إقامة ع تفاقية املتوسط،ساعدت بيض البحر حوض ة

الشمال نوب) املانحة(بلدان ا لدان فقد). املتأثرة(و الواقع،     نضمتاو

ل، التمو م سا س ف ولذلك تفاقية، إ ية ورو املتوسط بيض البحر حوض بلدان جميع

وال واملعرفة التكنولوجيا املجالونقل ذا   .)1(دراية

  

  

  

  

  

                                                             
قي )1( ألفر قتصادية نة قيامكتب–اال أفر الدوليةطنجة،الثامنجتماعشمال ومية ا اء ا نة ل عشر

 11ص10ص2003مايو/أيار18-16املغرب
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خ   البلد  التار

  مصر  07/07/95

س  11/10/95   تو

  السودان  24/11/95

زائر  22/05/96   ا

يا  22/07/96   لي

تانيا  07/08/96   مور

  املغرب  12/11/96

دول ر):90(ا الت افحة م اتفاقية ع التصديق حيث من قيا أفر شمال بلدان   مركز

  

  

  

  

املاد املتأثرة11ةوتحدد تفاقية طراف البلدان ن ب التعاون مبادئ ر الت افحة م اتفاقية من

إقليمية ودون إقليمية عمل برامج تنفيذ املادة ح تق كما ر، الواردة. بالت للمتطلبات واستجابة

وطنية عمل برامج قيا أفر شمال بلدان من بلد ل وضع مسة. تفاقية، ا وضعت بلدانكما

إقلي دون برنامجاً ي العر املغرب اتحاد املغرب. عضاء اتحاد بلدان مت ال كم، ا ذا وعمالً

ي تانيا(العر ومور يا، ولي س وتو زائر، وا تم/أيلول ) املغرب، العاصمة،1999س زائر ا

ر الت افحة مل قلي دون العمل برنامج ع   بالتصديق

إكما الرامية شطة و امج ال ع قلي ع الطا إضفاء ا اعتبار قيا أفر شمال بلدان وضعت

إ حاجة يزال ال التقنية دارات شطة أ ع الالمركزي ع الطا إضفاء أن ر،غ الت افحة م

ر املركز. التطو عن الصادرة القرارات ع ك ال تجنب ب ن. و يتع املحليةكما شطة يع

املحلية أو قليمية، املؤسسات ا تضطلع   .ال

الوطليات-ج املستوى ع ر الت افحة مل   :املطبقة

معظم ي عا كدولة زائر ا بدلت افحةألقد م إطار ة كب ودا ر،ج الت ل مش من ا راض

الظا ة ملجا العاملية تفاقية ميالد ،قبل ر رالت الت افحة م مجال زائر ا مثلت رة،حيث

عام خضر السد بمشروع بداية سنوات مند ا سياس و ا برامج مختلف   .1974بفضل

قيا :املصدر ألفر قتصادية نة قيامكتب–ال أفر اءالثامنجتماع شمال ا نة ل عشر

الدولية ومية املغرب ا   2003مايو/أيار18-16طنجة،
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، الرمال زحف ملنع ار من حاجز خلق إ ادف ال خضر السد شغالنطلقتاومشروع بھ

خ بإنجازه1974أوت14بتار تكفلت و عظميت رةبناحية م و ا ماية بةو ال   .ترميم

والية        م أ ل ش الوالية أن ،رغم بالزوال ددا م لفة ا والية خضر السد أصبح لألسف ولكن

مند املشروع ا عن1974سنة انطالقھشمل د يز ما غرس تم من الفكتار،فعشرات30580،ال

الو  ش ا أفراد طرف من ا غرس تم ال منار و املرحلة الشع عام1974ط ح

ن1984 ب ما عرضھ إمتداد ع عظميت طول20و5بمنطقة و القطع50لم و التلف ا أصا لم

السقيالفوضوي  و راسة ا غياب ب س ذا و ا ل أثر ال أخرى   .،و

من -  املمتدة الثانية املرحلة عد1990-1984أما يا س نجاحا نفاقتفعرفت ب ما م امل

ةاملؤسسة الغاباتالعسكر ة مدير  .)1(و

الرمال -  وتراكم ر الت افحة مل نوب ا  .1995برنامج

بية -  الس املناطق تنمية من1996برنامج أك شمل الذي مع19و ة رعو نحدوالية  عتبارع

ااتفاقية توصيا و ر الت افحة   . )2(م

إس      عززت دلك افحةعد مل الوط الصندوق شاء إ خالل من ر الت افحة مل الدولة اتيجية

ر ال2002الت رة للظا للتصدي للبالد العليا للسلطات السياسية رادة جم ي و ز ي ما و ،و

ات ف وطول ة خ السنوات العالم ا عرف ال املناخية ات التغ ب س عام عد عاما تتفاقم

فا ةا ج من ى الك راء ال بمحادة زائر ل غرا ا املوقع و ة ج من ساقط ال قيم تراجع و ف

  ثانية

املستوىليات-د         ع ر الت افحة مل بان(املحاملطبقة  ):الز

يخص     اتجية فيما اتيجيةلياتوس إإلس بالتحليل إبراز ر،سنحاول الت افحة املتخذةم

الدراسة،مل بمنطقة ر الت السبل افحة ل إتخاد خالل من رة الظا عمق تقع ا الكفيلةو

وة ل عتبار إعادة خالل من املتاحة وات ال ن ثم ب بدءا رة، الظا خطورة من للتقليل الفعالة

الرمال،و النخيل زحف ملنع الصونية الزراعة ع عتماد ، فيھ ثمار س عضافةباإل يع العمل

إلعادة ذا ،و الواسعة الزراعيات مساحات و(توسيع شاسعة) عالفالشع جد مساحات وع

املراو  ع الضغط لتخفيف او.ذا ارأخ غرس و الرملية الكثبان يت تث اتيجية   .إس

                                                             
البصري)1( السم لإلنتاج ة العسكر املؤسسة أعدتھ ر ر) 2015(تقر الت افحة مل العال اليوم إحياء بمناسبة

خ لـتار سنة17املصادف ل من  جوان
،صس)2( سابق ،مرجع ة سم  73نو
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عرضت        ال املناطق إحياء إعادة يصعب مر قر،أو  حقيقة تق وساطإ بدأت إحياء ال

ملقاومة محاولة ر الت افحة م اتيجية إس عدد فإن ذا ،ل ر لت الةازديادتتعرض ا ذه

ااستفحلتال املساحاتونةحد وتراجع املاشية عدد ادة كز عدة ملعطيات نظرا ة، خ

ا للتغ يجة ن فاف ا و مل ال سبة ادة وز ة زائرالرعو ا ا عرف ال املناخية ةونةت خ

أك أصبحنا لذلك يجة تماماون ماا ذا ،و الطرق ش افحتھ م من بد ال أمرا ا وجعل رة الظا  ذه

تح رة الظا ذه وجعل ن املحلي ن الفالح ن أع نت ناملسئول   .املركز

يت -1 تث   :الرمالتقنيات

انيكية املي قة   :الطر

الرمال يت النخيل تث د جر امللتصق(بواسطة   La palissade proprement dite )الزرب

من                 شكيالت يت تث ن ني امل لدى عليھ متعارف و مثلما اح الر مصدات تقنية وتتمثل

خطية بصفة النخيل د احامتدادع جر الر مرمى الواقعة ل املساحات بالغبار دوناملحملة يلولة

للمدن العمرانية ة وكذا للزراعة ة الصا را باتجاه الرمال لزحف ش توضع ،حيث

ح يصل معأ 3عمودي تتالءم وضعية ون ت و الواحات و ن سات ال ات ج ل ب يحيط متار

ات واتجا اح دفالر لال تحو و املحاصيل ترمل منع و ا و اتجاهم اح االتخالر سرع من   .فيف

اح للر قابلة ون ت أن واجز ا فعالية للفراغات .تطلب جمالية املساحة ون ت أن من  يجب ٪50أقل

واجز ل لية ال املساحة فعالة .من ارتفاع ع أيضا ند س مصدات   .و دوره اجز ا يلعب ما ا غالبً

اح الرمالو الر حركة إبطاء إ تؤدي  )1(ال

 
  

الرمال:) 13(لصورةا  يت النخيلتث د جر   La palissade بواسطة

                                                             
)1( CRSTRA (2015).Guide des techniques de lutte centre l’ensablement au Sahara Algérien ,p6 
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ارة- با أسوار بإستعمال يت   :التث

من          املستخرجة ارة ا من سور بناء يتم ،حيث ارة ا ا ف تك ال املناطق ستعمل و

الرملية بات ب ا نقل ومنع الرمال يت لتث ذا ،و فر ا عملية أثناء   .رض

البيولو النباتية(النمط واجز ا بإستعمال الرمال يت   ):تث

قوة ادة ز ع ساعد ما الرملية؛ الكثبان فوق ري غطاء إقامة ع عتمد و دائمة، وسيلة

اسيا رة النوع ذا املستخدمة ر ال أنواع أك ومن الرمال؛ بات حب ن ب التماسك

ثلساليجنا، ضرة،وجميعو ا دائمة ار   .                         اأ

دفيكمن البيولوال يت التث  :من

النباتية- للكتلة ي النبا الغطاء ن                                                              .تحس

ة- العضو املواد من بة ال محتوى ادة                     .ز

ن- النفاذيةتحس ادة وز السط ان ر ا من د ا ق طر عن بة لل ي املا    . التوازن

يولوجية- ا العناصر وأداء استخدام ن                       تحس

الطبي- أدائھ واستعادة بأكملھ ولو ي النظام                          .إصالح

اس إ جراءات ذه جميع تؤدي أن ب اي عل صول ا تم ال ورة املتد ولوجية ي النظم تعادة

ق طر عن الدفاع ق طر عن أي ، الطبي يل التأ إعادة   )1(.العد

من     بالقرب ال ق طر عن ذا و الرمال يت تث ع القدرة ا ل ال النباتات من العديد ناك

ا اسرات و اح الر كمصدات الزراعية مناملحاصيل بد ال ،ولكن اح املالئمةاختيار لر النباتية نواع

الوسط قوة.ذا ع مب ختيار ون ي ذور و قوة( ا ون ت ذور ا عمق قدر ع

رة القاسية)ال املناخية الظروف ومقاومة ،التفرع اح لكسرالر ذا و مناسب جد نا   ،الطول

مة م د ا النباتية نواع اباعتبومن نجار الوسط ذا مع ناسب اليتورت ،ال افور ال اسيا د

  .السروو 

 

                                                             
BENAZZOUZ Mohamed Tahar(2000), Op,Cit,p265. )1(  
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2  

عمار:املصدر   2017سماع

الغرس- خضر"مشروع زام سكرةا املستدامةب التنمية أجل من ان   "ر

Ceinture  verte Biskra  :Enjeux pour un développement durable  

إ-أ اجة زا ا ا إ اجة سكرةا ملدينة خضر :م  

لوالية    الغابات محافظة الغابية سكرةبرمجت وة لل عتبار إعادة دف س إنمائية عمليات عدة

سنة خالل ي النبا الغطاء ف.  2009وترقية ع املشار مدونة ضوء العاديوع نامج ال ضمن انھ

ملدينةستفاداللتنمية خضر زام غر  سكرةا تخص جديدة عملية ار70 سمن أ من كتار

لتغ تكفي تون الز ار أ من شكيالت ن املزارع لفائدة تخصيص عن فضال تون مساحةالز 150طية

  .كتار

وبإقليم  بحصةإطار الوالية القطاع حظي بان بالز الرملية الكثبان يت وتث الرمال زحف افحة م

منإجمالية ونة اح766م الر مصدات من   )1(لم

املنطقة عرفتھ الذي ور التد يجة ن جاء سكرة ملدينة خضر زام ا فمشروع ةوعليھ مواج

ائل ال بانالتحضر الز دد أصبح الذي ر الت  .و

التالية ر التطو إجراءات تنفيذ خالل من ن انب ا ذين املشروع تم أن يجب   :كما

النخيل- ستان ر الت ور تد ووقف د                                                                       .ا

ا  -         ع فاظ وا اثالتجديد سكرةلـل   .                                       ب

غابيةخلق -      ية فضاءات    .                                   ترف

القاسية - املناخية الظروف مع تتكيف ئة ب واستعادة والسياحة، فيھ وال لالستجمام مناطق شاء إ

           .املنطقة

       

                                                             
السيد  )1( مع أجري مسعوديحوار سكرة،محمد لوالية ي الوال الغابات  2016محافظ

اح(14)الصورة الر مصدات بإستعمال الرمال يت   تث
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خضر -ب              زام ل سية الرئ   :ذاف

ة ضر ا ة ا ع                           :السيطرة

خالل ةاحتواءمن ضر ا قالتجمعات د ا ع فاظ وا الية ا ا حدود ضمن سكرة

ل ش مما ا ا س ألقرب املفتوحة اتيجيةللمساحات نإس لتحس ياةمحيطأولية منطقةا

 .سكرة

وتوسيع                        :الغاباتنطاقحماية

الغابات           البي عت للتوازن أساسيا مسؤوليةعنصرا ا ميع حماي م ا دور إ باإلضافة

، عت البيولو للمكما املفضل ان سبوع امل اية                        عطلة

سكرة نمنطقة يتع زال ما ادة،   .بالغاباتتمامز

     الوظائف من العديد املكثفة الزراعة ذه توفر ة،حيث ضر ا شبھ الزراعة ع فاظ ا ز عز

ااملنطقةالزراعية عل فاظ ا ع ا يع يجب لذلك ،.  

      ن سكرة تحس ملدينة الطبيعية املناظر سية،مداخل الرئ                           .   املواقع

 الطبي اث ال  :                                 منطقةللحماية

ل خضر زام ا خاللسمح من املحيط ع تنو و املدينة منظر غ من املسارات لمنطقة مساحة ادة ز

الغابات من   .املستمرة

 ة ضر ا شبھ الزراعة ع فاظ ا ز                                        عز

ا يع ب ي لذلك ، بان ز الزراعية الوظائف من العديد املكثفة الزراعة ذه قدرة.توفر عتمد

ضري  ا سيج لل سبة بال ا ا مل ا وفقً ا تحديد يمكننا ال ا شاش ع ا                                      .صيان

زا -ب ا ر تطو منطقة سكرةحدود خضر   :م

املستقبالحزام          سكرةملخضر يتعلقيدينة فيما معينة موضوعية ملعاي البداية خضع

دود ا ن الرئ. بتعي سكرةاملعيار لبلدية ة دار دود                     . ا

قد إجمالية مساحة ، ا مسبقً املحدد خضر زام ا نفوذ مساحة اتبلغ أو5،165ر ا من40كتارً ٪

من ون وتت سكرة، بلدية تخطيط14مساحة وحدة أو تجمعات، قطاًعا ع الفضاء ذا يط

املستقب ضري ا للتوسع املخصصة املناطق وكذلك                                   .سكرة،

من       را14يتألف استخدام يختلف وال ، ر تطو فإنوحدة ، أخرى إ وحدة من ا ا

ر التطو من مختلفة أنواًعا تتطلب للمشروع املختارة التا  .املساحة دول ا ة مو   :كما
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وحدة

يئة   ال
  ه/املساحة  املوقع

القانونية الطبيعة

  لألرا
يئة  رتفاع/نحدر ال عاد   أ

الطر   1-ت–و ن ب املدينة، من ي الغر قالشمال

، الغرب ن صا مام القديم راري ا

باتنة ق وطر ، الشمال بوغزل وجبل

نوب ا ضري ا واملحيط   الشرق

  دومينال  069,07 1

أقل  %3من ضعيفة

 

 م 160-130

وحمايتھ يولو ا اث ال ن   .تثم

قيمة الساخنة ة: الينابيع الصغ  .الفنادق

املوقع ن بانو : تثم منظر للمدينةوتحقيق رامي

ا   .بأكمل

ق  2-ت-و الطر ن ب ، املدينة من الشمال إ تقع

باتنة ل-الوط بوغز وجبل الغرب، إ سكرة

ان ا واملمر الشرق إ ا مسارً الشمال من

نوب ا إ ح   .املق

  دومينال  500,37

  م170-150

أقل  %3من ضعيفة

  

املنطقةذ تخصيص تم وس الوحدة، ه

ر  الشباباملط لصا ر للتطو إ .ة باإلضافة

خاء س و فيھ ال مناطق   .عض

ر   3-ت-و التطو منطقة ن ب ، املدينة شمال رقم .تقع

الشمال02 ل بوغز وجبل ،   الغرب
  دومينال  294,94

أقل  %3من ضعيفة

  م170 – 200

ي مبا   تخصيص

سكرة   4-ت-و وادي ن ب املدينة شمال تقع

الشمالا بلية ا واملنطقة ،   .لغرب
  بلدية  522,10

نحدار شديدة س تضار

  م200-160 -

الزراعة وتوسيع ودية ملتقى من   ستفادة

الشتمة  5 -ت-و بإتجاه للدينة الشر   املخرج

  بلدية  213,64

نحدار شديدة س   تضار

نحدار شديدة س تضار

  م120 - 110 -

ةحماية  التعر رة ظا من   رض

الشتمة       6-ت-و ق طر ن ب ، املدينة شرق  (RN31) تقع

، الغرب من ضري ا املحيط ، الشمال من

ق وطر الشرق إ ح املق ان ا ق والطر

عقبة نوب (RN83) سيدي ا   إ

  خاصة  343,61

ة مستو الزراعية  م100 - 85أرض للتنمية مواتية ممتازة زراعية أرض

حاجة ناك تزال ال ، ذلك املكثفة،ومع

املائية ة التعر من ماية   .ل

ح       7-ت-و املق ان ا املسار ن ب ، املدينة شرق ة  خاصة  231,65جنوب مستو ممتازة  م85 - 75أرض زراعية الزراعيةأرض للتنمية مواتية

دول  سكرة (91) ا ملدينة خضر زام يئة-ا ال   -وحدات
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الشمال من املجتمعية دود وا ، الغرب إ

عقبة سيدي ق وطر إ (RN 83) والشرق

نوب   .ا

  املكثفة،

من       8-ت-و سرى ال الضفة ، فلياس واحة جنوب

سكرة   وادي

ة  خاصة  472,32 مستو ديناكيمة  م80- 70أرض ب س الرملية الكثبان من د ل

حية الر ة   .التعر

ة       9-ت-و العسكر املنطقة ن ب املدينة، جنوب تقع

املمر ) املطار( الغرب، الشمال،إ إ ان ا

الشرق إ سكرة   .وادي

ة  خاصة  320,89 مستو ية  م80- 70أرض نو ا اح الر من املدينة   .ماية

املطار  10-ت-و ة  خاصة  206,40  غرب مستو اح  م80- 70أرض الر كمصدات و فية لل ة حضر شبھ   زراعة

للمدينة  11-ت-و ي الغر نوب مستو  خاصة  753,52  ا الرملية  م80- 70ةأرض الكثبان يت   تث

إ جنوب  12-ت-و الصناعية املنطقة ن املدينة،ب غرب

نوب ا إ غزال سيدي ،   الشرق

    80-90    مضعيف  خاصة  51,97

إتجاه  13-ت-و ية الغر ة ا من املدينة مخرج عند

  طولقة

ة  خاصة  54,52 مستو التع  م80- 70أرض ب س الرملية الكثبان يت ةتث ر

رمال ة ا ظا من د ا حيةو   الر

حمام  14-ت-و ق طر ن ب للمدينة ي الغر املخرج

ديد ا ضري ا التجمع و ن   الصا

رة  م130- 120ضعيف  دومينال 339,59 ظا من املدينة ماية اح الر مصدات

  رمال

Source    :ANAT )2005.( Etude “Ceinture verte autour de la ville de Biskra » Rapport   final – 
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طة ر سكرة).32(ا بلدية خضر زام حة- ا مق ).BENAZZOUZ M T .ANAT )2005  يئة Etude “Ceinture verte autour de la ville de Biskra » Rapport   

 phase 3 
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املدينة-د ع خضر زام ا اسات ع   :إ

مجرد -  س ل خضر زام ال عمليةا تخطيطإعاد و ف ، سكرة مدينة أنحاء جميع

لل ،حقيقي راوي ال املستدامةمجال التنمية  .سياق

خضر  -  زام الطبيعيةو ا ئة الب ،حماية ر مخاطرالت لة" من املش عمق ئة  ".ب

م -  أ من واحد خضر زام الثقاا شطة ذات سلية وال فيھ ال والعلميةمرافق  .فية

وانب -  ا ومتعدد م م سكرة كمدينة ة راو ئة ب خضر زام                 :ا

ية فيھال لل الراحة ة ضر ا الطبيعية واملناظر ئة الب ز عز ، جتما و النف البعد ،

  .والسياحة

ذات -  منطقة سكرة مدينة من يجعل خضر زام بإمتيازZone attractive جاذبيةا سياحية

ا وطنيةيجعل مية أ ذا راًوا ا سياحيً ا   .قطبً

الطبيعيةلمشا-2 باملوارد تتعلق   :)رضية(ومعوقات

مرتبط        الفال و الزرا نتاج املتاحةارتباطاإن رضية املوارد وكمية بنوعية را(وثيقا

أساس ا مو املائية املوارد و الفالحيةالفالحية ع) التنمية مباشرة غ أو مباشرة بصفة تؤثر حيث

املصدرالقدرة  تمثل ا أ ،بل الفال للقطاع عبارة نتاجية ، نتاجية القدرات تحديد الوحيد

يمكننا ال ،كما للزراعة ة الصا املساحات وجود دون زراعية تنمية عن ديث ا يمكننا ال أخرى

زر  تنمية عن ديث عنا ديث ا دون وأاعية الزراعية املساحات توسيع افاق ال. استصالح كما

نتاج تنوع عن ديث ا دونالزرايمكننا راوي ال ديثالوسط السقيا حتمية   .عن

  :الزراعيةرامحدودية-أ

عاعتبار رغم الزرا و عموما الفال املجال الرائدة الواليات من منسكرة صوص ا وجھ

حيث من وطنيا و املرتبة تحتل ،إذ يوانية ا ة ال ،وكمية الزرا املنتوج بكرة و التنوع حيث

بـ املحمية الزراعية فاقت كتار10407900  املحاصيل حيوانية وة ب وطنيا الثانية رأس1285013و

ي األ   :موزعة

يل،رأس3050بل،رأس291450املاعز،رأس3996البقر،رأس859700الغنم   .رأس817ا

ع الفالحة املستغلة لألرا لية ال املساحة الفالحية،فإن املصا ة مدير إحصائيات وحسب

بـ قدرت الدراسة منطقة سبة311393مستوى ب ،أي للمنطقة%9.90كتار جمالية املساحة من

من بد ال الفالحية الديناميكية تجسيد غية املسقيةراضاستع،و الزراعية املساحات .واقع
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مستوى ع املسقية باملساحة اصة ا ة املئو سبة بال مقارنة عموما مرتفعة تبدو إن و القيمة ذه

بـ قدرت ال و تراجع %4.48الوالية إ و بالدرجة راجع ذا و العموم ع منخفضة تبقى ا أ إال ،

التنقيبات من املستخرج املياه املساحاتم توسيع ة صعو خلق و باملياه يد ال ل مش طرح مما

  .املسقي

املياه-ب نوعية اليف ت و نقص ظل املسقية املساحات توسيع ل   :مش

املسقية، للمحيطات امليدانية ارتنا نز لتوسيعتب منھ محاولة الفالح منھ ي عا ل مش أول

البيوت عدد ادة ز و املسقية املياهاملساحات نوعية و ة ج من باملياه د و ال ل مش و يكية البالس

ثانية ة ج   .من

املياه-ج سوب م وتراجع نقص ل   :مش

للمياه      ي يوم الب املستوى تراجع ا قابل املسقية املساحات توسيع اتيجية إس إن

السطحية للمساه قيقي ا م ا وفية،ونقص أك) السدود(ا ما ذهو ألنھ الفالح دد عائق

من ذا ، ف التصر ضعف ب س امللوحة ادة ز م سا مما بالتقط السقي تقنية إ أ سي الة ا

و وفية ا املياه سوب م اجع ال ب س فر ا رخص منح دارة ثقل فإن ثانية ة ج من و ة ج

سن باملياه يد ال ل مش عن دقة أك فكرة عمقإلعطاء ادة ز و فر ا تراخيص التطور عرض

املسقية املساحات ادة ز التأث عن داللة لھ ذا و   .التنقيب

اخيص  السنة ال اخيص  السنة  عدد ال   عدد

2000  73  2009  201  

2001  74  2010  189  

2002  42  2011  299  

2003  78  2012  186  

2004  163  2013  199  

2005  189  2014  208  

2006  201  2015  182  

2007  142  2016  210  

2008  207      

دول  فر):92(ا ا تراخيص عدد   .2016-2000تطور

املائية:املصدر املوارد ة   .2017مدير
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املعطيات         خالل ناك من للفالح،نالحظ املمنوحة فر ا تراخيص عدد بتطور اصة ا حصائية

ذا ، فر ا تراخيص منح قراءات التدبدبتدبدب عدة مماألھ وفية ا املياه مستوى تراجع ا برز

امل ة مدير نا الفاعلة،ونقصد املؤسسات ع اخيصحتم ال تمنح ال املائية الواليةوارد وح

خاصة جديدة مناقب حفر تراخيص منح فافالتباطؤ ا الفالحسنوات وء الثانية القراءة ،و

ذا و فر ا ادة ز طلب ثقلإ فإن ثانية ة ج ومن ة ج من ذا ، املياه سوب م تراجع إلحساسھ

د ا اليف الت مع فر ا تراخيص منح ظةدارة حبا تصل يمممليون250ال نقبمللسن

عن د يز ال مستوى ع ذا إ200الواحد،و تصل أعماق ع ون ت ال وفية ا املياه أما 2000م،

فالتنقي نم املزارع صغار ا عل يقدر ال ة كب أموال لف ي   .ب

التنظيمية-3 املوارد وغياب بضعف تتعلق ل  :مشا

،كأفراد الزرا القطاع املادية و ة شر ال باملوارد يتعلق ما ل يظيمية الت باملوارد نقصد

ذا و املجال فاعلة موتنظيمات الزراباعتبار القطاع نجاح التنظيميةوغياب.أساس املوارد

و املمثلة ية س الوج دمات ا و حيثاص من الزرا القطاع ع يؤثر ة  نطالقالتجار

ورة التصديرالص  .و

العاملة-أ اليد تراجع ب س الفال ثمار س  :عوائق

التوا                عدم لة مش من الدراسة بمنطقة الزرا القطاع ي عا العرضز عموما ن ب ن

الصناو  القطاع خرى للقطاعات خالفا ذا ي الطلب،و دما ا و التجاري يل(و ا روب

الزرا القطاع العمل من ديد املجال)ا الرائدة الواليات من عت سكرة منطقة ون رغم

، ا الفال الزراعات سواءا العاملة اليد إ بحاجة املنطقة تجعل زراعةوضعية أو ملحمية

ا ثمار ة ف طول ب س دا و زراعة أصعب ا أل متواصال دا ج تتطلب ال ة خ ذه ، النخيل

ال مراض عن يك ،نا املتواصلة امليدانية عة املتا من سنة عشرة أث ح تصل اال تصي

التمراملدرجةغرارع   ودودة

قط الفال القطاع ون من الرغم اليدع أن ،إال العاملة لليد مشغل أك و يمن م اع

فادحلعاملةا نقص من الفالحون ي عا ما كث ،حيث يوي ا القطاع ذا بمتطلبات تفي ال تبقي

ن حاست ن ت ف ا بإعتبار ا و الزرع موسم خاصة و العاملة   .اليد

املتواجو«    ثمرات املس و املزارع اب أ مع نا الدراسةضمندةحدي  نطاق

املسقية للمساحات جمالية املساحة بلغت رعة،أين مز بلدية باألخص منأو د 2796ز

أيد يتطلب مما الفال،عاملةيكتار املوسم طول العاملةونظرا ،وع اليد الفادح للنقص
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ا مرحلة عند نتاج كساد إ أدت مس ا و بالثلث العمل ا قبول خصوصاورفض

التلف عة سر املحمية   .»الزراعات

اأ ل املخصصة املساحة تقلص عرفت فقد الشاسعة الزراعية املساحات دكتفاءو ما با

دمة،أين ل ى املنطقةأد انت ال الصيفية الزراعات عن التخ ع واسع ل ش و ن الفالح ج

إنتاج وخاصة ا ف ذهرائدة ج تزامن ب س ذا البطيخ، و فصلالزراعاتالدالع بداية مع

العاملة اليد نقص بداية ل ،أين  .الصيف

أرغمو        املزارع اب أ إن املعوقات و رجة ا الوضعية ذه الشماليةاوأمام املدن نحو التوجھ ع

اليةالستقطاب إش أمام املزارع يصبح نا ،و العاملة معاليد للعمل لة املؤ العاملة ضماناليد

  . ستقطابتبعات

كتا نقاط سكرة لوالية ثمارالفال س تواجھ ال العراقيل اك ص ن ذا   :و

 غرار ع أخرى حرف إ م توج و لة املؤ و سيطة ال سواءا العاملة اليد يب ر تراجع

دمات ا قطاع و دارات  .التوظيف

 نحو ثمار التوجھ ساجس أو ع املحليةو مشار العاملة اليد وي س أصبحت ال . الكناك

ع صول ا فيفّضلون قة، واملر الصعبة الفالحية ع املشار من الشباب نفور إ تؤدي ال

مشاق عن عيدا د، ج بأقل أمو م عل يدرّ ما ن كناقل والعمل ة صغ شاحنة وشراء قرض

رض  .خدمة

يكية-ب البالس البيوت يئة ب اصة ا اليف الت لة  :مش

و             املستوى ع وظا م تزايدا يكية البالس البيوت ون ت ال املحمية الزراعات عرفت لقد

بان للز الشر ة ا صوص الفيض(با و عقبة رعة،سيدي امج)مز ال فكرة تجسيد بداية مند

ذاصال  ثمار س و التوسيع ادة لز محفز النتائج أن البيوت حية،حيث الزراعة جعل ما

م ا ادة الز و ر التطو نحو منعرجا عرف يكة العمالقة(البالست ية البالسي البيوت ة   ).تجر

الك           إس وقلة نتاجية بالكثافة يكية البالس البيوت الزراعة تتم يجةعموما ن ذا و املياه

متواصال دا ج تتطلب يومية ا و املستمرة عة املتا و العناية ،ولكن بالتقط السقي تقنية ع ك ال

لفا   .وم

يكيةامليدانيةتحقيقاتنا             البالس البيوت اب أ مع لف،تحدثنا ي الواحد ي ي البالس ت الب

عن د يز ما يمممليون35صاحبھ إ،كسن يصل ن ح ت الب تركيب املمثلة و أولية عملية

يمممليون50حدود الزرعسن و يئة ال عمليات   .بإضافة



 

332 

ال      و املحمية إفالزراعات الوصول ،فإن امة انة م نا دراس منطقة نوكنتاجإتحتل و

نظرا جدا لفة م جد مراحل ساس ال و مراحل ع مايمر ذا و يكية البالس البيوت ادة لز

الكبار ن ثمر املس ح و الصغار ن املزارع ح تصر عند ا   .ملس

  

  مالحظات  السعر  العملية

صنف من ي املعد ل ي ال لفة     دجN16 250.000ت

ة سو ال عملية  سا/دج2000  عملية تتم حيان أغلب

ن ساعت ظرف ة سو   ال

كيب ال ت35000  عملية     للب

    دج60000  الغطاء

    دج350.000  املجموع

دول  ي):93(ا ي بالس ت ب تركيب لفة   .ت

ي:املصدر ميدا رعة(تحقيق مز بلدية   2016)العينة

ن املختص لقلة ن،نظرا ثمر املس أمام عائقا ل ش ما عادة ي ي البالس ت الب تركيب عملية إن

من توسيع الية إش كيب،مع ال يجعلعملية مما الشمالية الواليات الدواجن ية تر عملية

عائق أمام حوااستقدامالفالح صاحبھ لف ي ي ي البالس ت الب يجعل ما ذا ن،و املختص

حدود350.000 ون ي الذي و املعدن شراء ن ب ،موزعة ـ250.000دج تقدر الغطاء لفة ،ت دج

م60000 اوح ت ف كيب ال لفة ت ندج،أما ب عن40.000إ30.000ا يك نا الطلب، حسب دج

عملية و ة سو ال الدفعملية و لألرض موحد مستوى جعل إ رضباألساس ة سو شمل

و  ارة ا نزع الزرعو و رث ا إعاقة عدم أجل ،من ش شا   .ا

تقل ال ف يكية البالس البيوت بإنتاجية اصة ا اليف الت يخص فيما مقارنةأما مية أ

الت ن ح ثابتة و ألن نجاز،نظرا اليف أساسابت املتمثلة ،و متجددة ف الثانية اليف

التا دول ا ا يو كما ا و سميد ،ال ،الزراع رث ا  :عملية
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 مالحظات السعر العملية

رث ت1500 ا للب دج   

السقي ت20.000 شبكة للب دج   

سم يال املعد يد NPK 40.000ت للب دج   

 الزراعة

 

حلو  فلفل

حار  فلفل

 طماطم

يار  ا

وس  ال

 

ت15000 للب دج  

ت5000 للب .دج  

ت10.000 للب دج  

البذور  ي ش من م  م

من 5000إ3000الفلفل

ل ل .غ25دج  

من 2000إ600الطماطم

للكيلوغرام .دج  

ت10.000 العناية للب دج العم  فصول لحسب  

  101500 املجموع

دول ي:)94(ا ي البالس ت الب إستغالل عن الناجمة اليف   .الت

يتحقيق  : املصدر   2016ميدا

حوا ثمر املس لف ت سعار ذه يمممليون45إن وحواسن الواحد، ت كتار1للب لل مليار

يمكنباعتبار الواحد، ثمارأنھ الوا24 اس كتار ال ي ي بالس ت اليف حدب الت ذه رغم

ظة عرضأ،إالالبا ال و ،فالكميات والطلب العرض قانون إ يخضع املحصول بيع و ج ن

سواق ا تنفرد ال البيع ات ف ذلك ع ،زد مرتفعة حيان أغلب ون ت املتوفرة السوق

رعة( مز و لغروس ت)سوق أين الشتاء و ف ر ا فصل نظراوخاصة مرتفعة بأسعار املحاصيل باع

البالد من الشمالية الواليات ا   .لقل

خالل-ج        من يئة ال طنقصضعف الر و فيةاملسالك الر اء ر   :بالك

تبقى ا أ إال فية، الر املسالك و الطرق شبكة املجالية التغطية الزرارغم لإلقالع نظرا افية غ

أض الذي املنطقة،الكب ايم و الزرع،العناية خالل من الفالح شاطات ل عيق ما و ل،و

ع حتم املسقية املساحات يب الر التطور ظل و العمليات ةذه دور صيانة ن الفالح

سكرة لوالية الفالحية املصا ة مدير برمجت   .للطرقات،حيث
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ق-د سو ال مات ان مي   :غياب

الزراعاتيوا           ،سواءا ل مشا عدة من املنطقة بھ تزخر الذي الزرا نتاج ق سو جھ

ا(املحمية أنواع ش ضر املنطقة) ا ا تتم ال يدة ا النوعية ذات التمور   .أو

ا             نوعية و كمية املتحكمة العوامل أك و ق سو و فال العرض قانون أن لطلبالزراعة،بإعتبار

الزرا املنتوج نقصان و ادة ز   .يتحكم

صاحب   الفالح يمكننتاجولكن وعراقيل ل مشا عدة ھ تواج متطلباتھ و ير ق سو إ الطامح و

العناصرالتالية ا   :تحليل

الداخ  -1 املستوى ع ق سو ال ومعيقات ل   :مش

باملنطقة         ن التخز بكميةضعف عننمقارنة د تز ال و الزراعات3426250.3تاج من قنطار

يز  ما و املحمية و قلية ا1649420عندا التمور،م من نور 116270قنطار دقلة نوع من . )1(قنطار

ط أن إال تنوعھ و نتاج امة ورغم يزاإذا ال حيث ضعيفة تزال ال ن التخز يددقة الت غرف عدد

إستعاب164عن ذا و عن³م98272غرفة د تز نتاج كمية ن لتخز كما.قنطار11000.000،

التا دول ا ا   :يو

الغرف  البلدية ن  عدد الغرف  البلدية  ³م طاقةالتخز ن  عدد   ³م طاقةالتخز

  2600  9  الدوسن  35524  21  سكرة

  2829  7  أورالل  2822  9  لوطاية

اجب   7610  16  الغروس  4788  13  ا

نا  3500  3  شتمة ن   1000  1  قةع

  ³م98272  164  املجموع  26935  44  طولقة

        12586  35  فوغالة

دول  املتاحة):95(ا ية التخز يد(القدرات الت   .)غرف

ي:املصدر س اللوج الدعم ة ،مص الفالحية املصا ة   .يمدير

  

  

  

  

                                                             
إحص )1( سكرةحسب لوالية الفالحية املصا ة مدير  2015ائيات



 

335 

حصر  ،يمكن لك املس و للفالح سبة بال سلبية مخلفات عدة عنھ ينجر ن التخز النقاطضعف ا

 :التالية

 ا بيع تأخر إذا املحاصيل  .خسارة

 معقولة جد بأسعار ا ا10(بيع ة ف أثناء الدراسة منطقة لت الطماطم من لع لل دنان

حدود إ وصلت ن ح ن، التخز ضعف ب س ذا للمناطقدج180،و سبة  .الشماليةبال

 ا عملية قبل الفالح يجعل ق سو ال ل ن،بأنھ(مش ثمر املس احد بھ صرح ما ونةذا

ن ح مباشرة، ي ي البالس ت الب محصول بيع و ستان ال منتوجھ بيع يفضل أصبح ة خ

و بجنيھ السماسرة مختلفةإيتكفل بأسعار بيعھ  .عادة

 موالا رؤوس ذوي املنطقة تجار طرف من ار ن،م حت التخز ع القدرة م ل االذين يجعل ما

مضاعفة جد بأسعار و نتاج نقص موسم سواق ع  .مسيطرة

 ن عامل إ راجع ذا و ، للتمور املح الطلب  :ضعف

ول  الوسطاءارتفاع: العامل ة ك ب س ا ن(أسعار املواطن) املتدخل يجعل قية سو ال السلسلة

عرف أين ا موسم الشراء ع   .طفيفاضاانخفايقتصر

ي الثا املغلفة:العامل تلك عن عزوفھ فإن ن ح ، الطازجة للتمور ي املش تفضيل فيتمثل

ا أسعار ادة الز ب   .س

ار-2 ا املستوى ع ق سو ال ومعيقات ل    :مش

عدة م تواج ارج ا نحو املصدرون فإن ق، سو لل الداخلية ل املشا و املعيقات ع ادة ز

ستعراق لوج و إعالمية تنظيمية، وقراطية، ب   .يةكيل

السلطات فاملعيقات -  من ن للمصدر املمنوحة اخيص ال تأخر و العراقيل تتمثل وقراطية الب

لعرقلة ن املصدر حسب وضعت زة أج ا ل ش ودة،التفت ا و الرقابة زة مارك،أج ا ة، املركز

الع يجعل ،مما ن ثمر للمس التجاري شاط توافرال ظل بالضياع ددة م جانب ائن الز مع قود

إسرائيلأمنتوجات و السعودية من خاصة  .خرى

يجعل -  مما شبع عرف صل ال املجاورة التقليدية سواق مع بالتعامل ن املصدر إلزام

سواق ع يؤثر و ضعيف ا عل  .الطلب

اللوج التنظيمية العراقيل يخص فيما فتتمقلكستأما   :ية

ن -  واملعني ن املصدر ن ب سيق ت وجود عدم ظل ن ي ور املستوردين مع التفاوض ضعف

  .بالتجارة
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شطة¨« ال املؤسسات لبعض للتمور الدو ق سو بال اص ا يان لإلست تحليلنا خالل من

بمنطقة التصدير بان،مجال سليمالز مؤسسة سكرة داث إيكو مؤسسة غرار بطولقةع حدود

،ف طولقة الل سواقإومؤسسة ن املنافس تخص ر تقار و معلومات إ يفتقرون م

حيث دفة،من الطلبسعار املس كمية ارج.و با ة زائر ا السفارات عاتق ع يقع ما و   »و

املشار           ع عتمدون ن املصدر جية،فإن و ال ة ار ش السياسية يخص املعرضفيما كة

فقط   .الدولية

ز -3-3-2 عز للمنطقة املستقبلية املحرقات فاق قطاع خارج الوط  :قتصاد

بوضوح            تج بإمتياز فال كقطب ا بروز املنطقة،و ا عرف ال املحلية للتنمية  من كحتمية

املساحات التوسيع ع خالل والتنو الاملحاصيل الزراعية املبكرة،و و عكستالفصلية عا

الوطنية سواق ، املواصالت شبكة خالل من خرى التحتية ملة(الب ا املحلية) أسواق سواق ،

التجزئة( جعل)أسواق بإعادةاملؤسسات،مما القيام التجارة ة مدير غرار ع و املجال الفاعلة

سواق يئة و يل متطلبتأ و التنميةتماشيا ةات تجار كأقطاب سواق عدد تج ما ذا ،و

عن د يز ما الدراسة منطقة ل املنتوجات، عرض ا ف مغطى16يتم جواري تجاري   سوق

وسوق4و الفواكھ و ضر ل فلياش و رعة لغروس،مز سوق و وط عد ذات جملة أسواق

للتمور  الوط اجب   .ا

ا -3-3-2-1 ق سو ال مستدامةدور ة تنو ،خارطة الوطنية سواق ل تمو  .ملح

  :)وط و إقليمي ببعد محلية أسواق  (

الوط  - أ لغروس  .سوق

إما   ن قت بطر ،تتم تقليدية قة بطر تتم ق سو ال عملية انت لغروس بـ الوط السوق شاء إ قبل

ن سات ال فقط(البيع التمور ن التوجھ) سات إما سوقو غرار ع مجاورة أسواق نحو ا

الزراعية،طولقة الديناميكية و عامة بصفة الفالحية التنمية عد املنطقةو ا عرف ال خاصة بصفة

او  ور طبقاكقطبظ ذا الفواكھ،و و ضر ل وط سوق املنطقة تدعيم ،تم متخصص فال

ا التوجيھ ملخطط املحدد ك املش الوزاري القرار س و لو ملقاي ضر ل ملة ا أسواق إلقامة الفواكھط

املؤرخ  .م1994فيفري06و

عام لغروس لبلدية الوط السوق شاء إ فكرة رت ظ عرض1985لقد تطور يجة ن ذا ،و

انت ،وقد املجاورة البلديات و املنطقة املبكرة الفواكھ و ضر ا الزراعية،وخاصة املتوجات
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السوق بـمساحة محددة حدود06البداية إ ،لتتوسع سنة26كتار بداية مع حيث.2000كتار

خالل من وط عد   :أخذ

رقم*  الوط ق الطر من ھ زائر) 46(قر ،ا ،بوسعادة سكرة ن ب  .العاصمةالرابط

رقم*  ي الوال ق ،طول) 3( الطر ،فوغالة لغروس ن ب سكرةقالرابط و  .ة

ي*  الوال ق خالد) 5( رقمالطر سيدي و جالل لغروس،الدوسن،أوالد ن ب  .الرابط

،أورالل*  ،ليوة عزوز بن ،برج لغروس ن ب الرابط البلدي ق  .الطر

ل«  س امة ال الشبكة الوطنتذه أنحاء جميع من ملة ا تجار توافد  .»من

زر  * بمحاصيل املبكر الن أثناء ،وخاصة السوق تدخل ال نتاج منكمية املمتدة و متنوعة اعية

ل ماي،أين ر ش ح نوفم ر ش عدامأواخر الشماليةنتاج ا املناطق  .الزرا

التحكم*     و ة املستص الفالحية ثمرات املس مت سا ،حيث املنطقة عرفتھ الذي الزرا قالع

مست ع نتاج ادة ز إ أدت نتاج،عوامل قليمتقنيات مجال وى باألخص الزراعاتو

ة م لتاملبكرة الوالياتأ ل من و للتجار مستمر توافد وجعلت املنتوجاتلالستفادةاملنطقة من

 .الزراعية

الدوسن،ليوة   *      غرار ع لغروس ملنطقة ا إلنتاج مشابھ زراعية إنتاج مناطق وجود

منتو  عرض تقوم البلدية،بوشقرون،أورالل،ال سوق ا اجا نتاج%50تمثلباعتبار مصدر من

م. الزرا منتوجا لعرض املجاورة البلديات لفال قبلة جعلھ    .مما

السوق،فإنھ       نفوذ مجال يخص حوا فيما لتوافد ذا و وط عد بمعدل32ذا %62والية،أي

امليدانية،حيث تحقيقاتنا خالل من تج ما ذا التاليةتخلصنااسو  :النتائج

العليا - ول الس واليات من الوطن،سواءا والية أغلب من التجار قسنطينة،باتنة(توافد

شلة الساحلية ،وح)مسيلة،خ الواليات ران من وو ،مستغانم وزو ي زائر،عنابة،ت غرارا   .ع

ضر  -  ا مختلف عرض ،الطماطم،(السوق لو ا ارالفلفلالفلفل وسةا ،ال يار ال)إ....،ا و

حوا يزود ،حيث التجزئة أسواق أو ملة ا أسواق سواءا الوطنية سواق نحو ع32توجھ والية

 .الوط

ك - سواق ن ب من عت لغروس سوق املبكر،فإن نتاج صوصية زائرجاذبيةنظرا  .ا

لغر     سوق نفوذ مجاالت أك م لف التجارو لتوافد ووطنيا، والئيا جغرافيا تحديدارتأيناعليھ وس

ر ش امليدانية لتحقيقاتنا أفر و حيثمارس من ة كب حركية السوق ا ف عرف ال ة الف و
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حوا من التجار أصل22توافد من با تقر الوطن48والية دول،والية ا ة مو كما

 :التا

  2016  2003  الوالية

بالقنطار %  ق/  نتاج    %  نتاج

  9.39  496236  10.85  98688  باتنة

  9.21  486925  10.45  95050  مسيلة

  7.40  391268  9.50  86409  بجاية

  5.95  295632  9.25  84135  ميلة

  5.27  278951  8.70  79132  قسنطينة

ج ر بوعر   4.98  263584  8.65  78678  برج

رة   4.79  253626  7.95  72321  البو

  4.60  243265  7.60  69127  تيارت

وزو ي   4.56  241325  4.75  43204  ت

زائر   4.22  223218  4.45  40476  .عا

  4.18  221020  2.65  24103  جيجل

  4.04  213658  2.35  21375  الشلف

  3.80  201236  1.90  17282  سطيف

البوا   3.79  200326  1.80  16372  أم

  3.75  198653  1.65  15008  معسكر

  3.75  198652  1.45  13189  عنابة

ران   3.71  196236  1.40  12734  و

لفة   3.58  189563  1.30  11825  ا

  3.37  178456  1.15  10460  سكيكدة

سوف   3.07  162365  1.10  10006  وادي

  2.84  150093  1.10  10006  ورقلة

  100  5284288  100  909580  املجموع

دول كميات):96(ا ومقارنة ع السو توز من ارجة ا  .2016و2003موسميق نتاج

لغروس :املصدر لبلدية الفال املكتب ي+2003معطيات ميدا  )2016(تحقيق
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ل لتم):44(الش السوق من ارجة ا نتاخ كمية لتطور الوطنيةو   2003_ 2016سواق

  

 

  
ل:املصدر الفال املكتب معطيات ع إعتمادا الباحث ة لغروسمعا   2003بلدية

  
ع: املصدر إعتمادا الباحث ة امليدانيةمعا  .التحقيقات
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  زائري ا الشرق البوا(أسواق ،قسنطينة،أم ،ميلة ،جيجل باتنة،مسيلة،سطيف،بجاية

بة س ذا ،و سة ت ، قاملة راس، أ ،سوق ،عنابة  ).%45،سكيكدة

ة ج من السوق من بة قر ة حضر مراكز عليھو يحتم ،مما عالية انية س كثافة ذات

لغروس الوط بالوسوق  .ستعانة

 الساحلية الوسطى الواليات سبة( أسواق ب ذا و ،بومرداس زائر ،ا ،البليدة ،املدية رة البو

ضر)35% ا غرار ع املحمية للزراعات ة صا زراعية أرا ع املدن ذه توفر من ،فبالرغم

إ ، الفواكھ املبكرةو ضر ا إ ماسة حاجة تبقى ا أ  .ال

 ية الغر الواليات سبة(أسواق ب ذا ،و الدف ن ،ع ،الشلف ان ،غل  )%15تيارت

 ية نو ا الواليات سبة( أسواق ب ذا و ، غرداية و سوف،ورقلة  ).%5وادي

الوط املستوى ع سواق أك من املصنف التجاري القطب ذا مية أ التجارةإن ة مدير ،جعل

يل تأ إعادة ع طاقة Réhabilisationعمل لتصل ذا و لغروس لنحوإسوق 1500ستعابھ

مكسب عد ونھ ذا ع، ات اقتصاديبا التأث حيث من الغروس ذايلبلدية م سا جابية،حيث

البلدية انية م مداخيل ادة ز   .السوق

جتماعية- من:الناحية العملتوف عن العاطل للشباب شغل   .اصب

للوالية- إقتصادية يمة   .ت

يع- الر و الشتاء فصل خاصة املبكرة باملنتوجات الوطنية و املحلية سواق   .تدعيم

الزرا- نتاج بع   .ت

الزراعية- الدورات   .تنظيم

التنقل -  عناء ، التفك دون املحلية املنتوجات ق سو ولة ف إس املصار ادة وز عيدة أماكن

أخرى  ة ج من ن الفالح  .ع

الوط -2 رعة مز   : سوق

من الوط رعة مز سوق نظراأعت ذا ،و الغروس سوق شأن ،شأنھ سواق ك

من د أز تظم ال املنطقة و40صوصية الفصلية املحمية للزراعات مخصص ي ي بالس ت ب

ل نظرا و املبكرة، عقبة،الزراعات ،سيدي رعة ،مز ناقة ن ع بلدية من ل الزرا نتاج امة

الواد بة وزر رعة.الفيض مز ببلدية الفواكھ و ضر ل وط سوق شاء إ تقرر املعطيات ذه إثر ع

مساحة ع ذا خانطلقت،والذي²م21500و بتار شغال خ2012أوت26بھ بتار ت ر26وان أكتو

مكسب. 2015 عد مو سا ،حيث سكرة للوالية   :إضا
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الفالحية- للمنتوجات دائم   .عرض

التنمية- مة التجاري قتصاديةاملسا التطور خالل   .من

من- أك رعة مز سوق خلق حيث شغل مناصب خلق مة و160املسا دائم 500منصب

مؤقت  .منصب

اج-3 ا ببلدية للتمور ملة ا سوق إنجاز   .بمشروع

بقيمة ما غالف للتنمية ديد ا ما ا نامج ال ضمن ممول املشروع دج226ذا مليون

مساحة ع ع ا17و ع مر م و60ألف ا تجار سعة10محال وأرصفة يد ت مركبة150غرف

الثقيل الوزن شاحنات ذلك بما ام مختلف ع .من ادة ز الوط املكسب ذا توفر جملةو

ناح ا املتعددة دمات وا سي ال مرافق من شبكة ع التجاري شاط بال املتعلقة الفضاءات

للسيارات، ة وحظ ومطعم يا افت و لـداري سع ي ملة.متداخل2000كما ا سوق إ إضافة

ف رعة ومز لغروس للتمورإلبلدي ملة ا سوق مكسبن سكرة عد للوالية م م ،حيثجد

م   :سا

السنة- طوال ع التمور تجارة   .تنظيم

للواليةاقتصاديةتنمية-   .إضافية

بــ- شغل مناصب من120خلق د از دائمو مؤقت500منصب                     .منصب
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الوط لغروس   سوق

زائري  ا الشرق  أسواق

الساحلية أسواق الوسطى  الواليات

يةأسواق الغر  الواليات

الواليات يةأسواق نو  ا

طة ر لغروس):33(ا سوق  مجالية

سكرة زائري --محور ا  %45الشرق

سكرة الوسطى—محور  %35الواليات

سكرة ية-محور الغر  %15الواليات

سكرة ية-محور نو ا  %5الواليات

الباحث:املصدر ة  .معا
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التمور الب- 3-3-2-1        ق سو خالل من للمنطقة الدو ودعم"عد فاعلة مؤسسات

غائب   :حكومي

اتيجية         إس خالل من للمنطقة الدو البعد واقع ع الضوء سليط الفصل ذا سنحاول

القيمة و للصبغة نظرا ذا ،و الدو و املح املستوى ع زرا منتوج م كأ التمور تصدير

ال قية سو ال نظمة ،كذلك ا تتم ال انتاجية املنطقةاملؤسانت الفاعلة سات

تو ( باملنطقةضمؤسسات التمور تصدير و ات،وكذلك)ب وتجا سع الكمية مستقبلةيال و

تجارة تواجھ ال العراقيل و العقبات م أ إبراز سنحاول ،كذلك املنطقة تمور صادرات

املنطقة انة م ن تحس أجل من توصيات أجل من توصيات و حات مق سواقالتمور،ووضع

قيقية ا ا قيم ا إعطا و   .العاملية

زائر -1 با التمور قطاع ثمار س شمولية(وضعية  :)  نظرة

غطي       زائر ا النخيل زراعة بحوا إن تقدر من167مساحة لعدد كتار النخيل ألف ار  أ

من بأك نخلة 18.6 قدرت التمور ،مليون يقدرإنتاج بحواو صناف طن990ل   .ألف

سبة      ب و املرتبة سكرة والية و27,4  تحتل جمالية املساحة حيث مجموع% 23,1من من

و النخيل ار للتمور % 41,2أ الوط نتاج سبة،من ب التوا ع الوادي بوالية %22متبوعة

ما.  % 25و%22,4و لوحد ستحوذ ن الواليت ن ات ثل و التمور ) 3\ 2(  ع من الوط  . )1(نتاج

مصر    من ل وراء التمور إنتاج حيث من عة الرا املرتبة تصنف زائر ا فإن ، العال الصعيد ع

السعودية ية العر اململكة ، إيران ن)2(، ح سبة، حوا زائر ا تج العال14ت نتاج من باملئة

أقل وتصدر سبةللتمور حدود% 3من اوح ي العال املعدل نما ب ا إنتاج       .باملئة12من

                                                             
فية )1( الر والتنمية الفالحة وزارة  .) 2015(إحصائيات
للتغذية )2( العاملية املنظمة  2013سنةFAO )   (إحصائيات
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النخيل  )ـ(املساحة  الوالية بالقنطار  مجموع   نتاج

  4.077.900  4141927  42493  سكرة

سوف   2.474.000  3745183  36317  وادي

  910.300  3733350  27804  أدرار

  1.296.000  2522695  21515  ورقلة

  300.500  1626132  13945  شار

  565.000  1224810  10632  غرداية

است   109.400  688822  7001  تم

شلة   68.200  124405  770  خ

سة   20.500  61800  820  ت

  16.200  37300  320  غواط

ي    15.600  129.10  125  إل

  14.300  28.700  190  باتنة

  10.300  63.900  640  البيض

  10.200  50.600  510  النعامة

  8.400  45.200  430  تندوف

لفة   6.800  10.100  100  ا

 17906751.6  166.900  املجموع

  
9.903.600  

دول زائرال):97(ا ا للنخيل العام ع نتاج(توز و ،العدد   .)املساحة

Source : La chambre  de commerce et d’induetrie des Ziban et la chambre algérienne  de de commerce et  

d’industrielle 3 ème  salon international de la date de Biskra  »Décembre 2017. 
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  املصدرة  املجموع  الوالية  املصدرة  املجموع  الوالية

  /  3  غواط  34  155  سكرة

سوف ي   2  49  وادي   /  /  إل

  /  /  باتنة    6  أدرار

  /  1  البيض  15  13  ورقلة

  /  /  النعامة  -  /  شار

  /  /  تندوف  3  4  غرداية

است لفة  /  /  تم   /  /  ا

شلة       املجموع  /  5  خ

سة     48  235  /  /  ت

دول الو ):98(ا املستوى ع التصدير و التوظيب مجال الفاعلة املؤسسات ع   .طتوز
Source : La chambre  de commerce et d’industrie des Ziban et la chambre algérienne  de de commerce et 

d’induetrie«le 3 ème  salon international de la date de Biskra  »Décembre 2017. 

       

و نتاج بواقع اصة ا للمعطيات تحليلنا خالل ثمار من اتيجيةس التمور،كإس مجال الزرا

ز عز املحروقاتقتصادجديدة قطاع خارج منالوط د تز املؤشرات من مجموعة إ توصلنا

الدراسة منطقة انة   :م

بـ -  ذا و لإلنتاج املخصصة املساحة حيث من و املرتبة الدراسة منطقة كتار42493تحتل

فاق الذي النخيل مجموع ا عكس املساحة ذه تجاوز4100000، إنتاج و قنطار4.00.000نخلة

سبة)2015( ب ذا الوطم%41.17،و نتاج مجموع  .ن

منطقة -  ا أغل تتمركز التمور تصدير و توظيب مجال الفاعلة ة زائر ا املؤسسات ع توز

بان بالتحدي،الز بمجموعدو طولقة دائرة و الوالية و155عاصمة والية49مؤسسة مؤسسة

تظم ال املنطقة صوصية راجع ذا ،و سوف دوادي  .نخلة4000.000منأز

التصدير -  و نتاج ن ب توافق  .ناك
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التمور -2 تصدير مجال الفاعلة   :املؤسسات

ان   امل

  
  املقر  املؤسسة

سنة

س   التأس

  سكرة

Eco datte  25سكرة ات التج     منطقة

Agro datte  /    

بان الز       حدائق

  sudaco Avenue de lagar 7000 Biskra  1998مؤسسة

Euxcel Biskra       

Bio oasis     rue ZAATCHA12  2002  

  طولقة

حدود مؤسسة

  سليم

شاطات ال   1990  طولقة7300منطقة

الل طولقة  خوة الواحات     شارع

واسSodapal 168مؤسسة ا العقيد   1998  شارع

     sud datteمؤسسة

طولقةdatol 122مؤسسة واس ا   2000  شارع

كةمؤسسة طولقة  ال شاطات ال   1997  منطقة

     Srl phénix  الذروع

دول  مجال):99(ا الفاعلة واملؤسسات التمور توظيب   .تصدير

 

الدراسة-2 مؤسسات قبل من الصادرات   . 2016-2010تطوركمية

تطور    تحليل نحاول العنصر الف  ذا ذا و املعاينة مؤسسات قبل من الصادرات ةكمية

من غاية2010املمتدة ة6(2016إ باملن) سنواتاألخ ا ذاتومقارن و الوط ذهإلبراز وج انة م

التمور  من الوطنية الصادرات ترقية   .املؤسسات
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- 2010  املوسم

2011  

2011    

2012  

2012 -

2013  

2013 -

2014  

2014 -

2015  

2015 -

2016  

من املصدرة الكمية

املعاينة   )1( مؤسسات

8900  9700  10000  10100  10250  13000  

من املصدرة  الكمية

الوط   )2(املنتوج

16037.3  24143.15  24200.0  24326  24860  25000  

% 55.49  40.17  40.32  41.51  41.31  52  

دول الدراسة تطور ):100(ا مؤسسات قبل من الصادرات   .2016-2010كمية

كمي لتطور املخصص بان لإلست تحليلنا خالل سنواتمن مس ا املعاينة ملؤسسات التصدير ات

التالية سقاطات يل يمكن جما الوط بالتصدير ا مقارن و ة   :خ

من - املعاينة مؤسسات املصدرة الكمية حيث من تطور موسم8900ناك طن 2011-2010ألف

ما عم إ د موسم13000يز طن مق2016-2015ألف كب من،تطور جمالية الصادرات بتطور ارنة

  التمور

تھ - س ما الدراسة مؤسسات مية%52تمثل أ عكس سبة ال ذه ، الوطنية الصادرات إجما من

املجال ة معت جد كعينة املؤسسات  .ذه

التو  -  مؤسسات ا تواج ال العراقيل و ل املشا قضرغم سو ال يخص فيما ،خاصة التصدير و ب

التصدير،حيثالدو  عملية ا كب تقدما حققت املؤسسات ذه أن املؤسساتاستطاعتل،إال ذه

م رأس ع حدودو سليم فاقت)*(مؤسسة التصدير كمية ا كب تقدما تحقيق طن4000من

التصدير لكمية  .،كمتوسط

 

  

  

                                                             
من)1( املصدرة الكمية خالل من الباحث ة املعاينة2016-2010معا مؤسسة ل من ا  .املصرح
حص)2( ثمارمعطيات س ر لتطو الوطنية الة الو من ارجية ا التجارة  .يلة
سنة)*( ،تأسست التمور تصدير و لتوظيب مؤسسة اك و م ا من حدود سليم مؤسسة أقدم1990عت و

حوا ا عمال عدد ،يقدر من200مؤسسة ونھ ، حدود سليم ا مؤسس إ سب ت املنطقةأ، أعمال رجال   .ك
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ان الصادرات  املؤسسة  امل قيمة   متوسط

  Eco datte  600  سكرة

Agro datte  200  

بان الز   400  حدائق

 sudaco 500مؤسسة

Euxcel Biskra   200  

Bio oasis     250  

سليم  طولقة حدود   4000  مؤسسة

الل   400  خوة

  Sodapal 400مؤسسة

  sud datte 400مؤسسة

  datol 350مؤسسة

كة ال   1000  مؤسسة

  Srl phenix 2500  الذروع

ع  أوماش بن   200  باسشركة

دول  لـ):101(ا الصادرات قيمة ة6متوسط خ  .2016-2010سنوات

مارس  :املصدر التوظيب ملؤسسات ي ميدا   2017تحقيق

 
ةالباحث: املصدر  معا
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ل لـ):45(الش الصادرات قيمة ة6متوسط خ  2016-2010سنوات
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للتمور -3 الدو ق سو ال مناطق   :تحليل

اتيجية إن        ق إس سو ار ال ورةللتم القياسية املواصفات ل ع عتمد ا املذ  ألن آنفا ور

ارجية سواق ا يك ا ن عدد ف ا أومن البلد داخل من  املتعامل ا خارج  يرحم ال ما املنافسة من وف

ذا كية املتحدة الواليات الدول  عض بمزاحمة و ة التمور  لصادرات  مر زائر  ملا نور  دقلة والسيما ا

سبھ انة  من تك التا ةالدولي السوق   مرموقة م ة أن فنجد و زائر ا  سواق ل إ دخلت قد التمور

ا الدولية ليج ودول  وأملانيا كندا م  .ا

ات مع وتماشيا    الية التوج ديد الدو التقسيم إطار  لدخول   ا ة  الدولة فإن للعمل ا زائر  ا

ة ع تتوفر ال قتصادية القطاعات تنمية تحاول  ية م  التمور  تصدير قطاع القطاعات ذه نوم س

م الذي ادة  سا   )1( الوطنية صادرات ز

خالل من يتج البعد ذا ، للمنطقة الدو البعد معرفة غية و ق سو ال مناطق تحليل من دف ال

امليدانية تحقيقاتنا حسب لنا ن تب مية،وقد حسب ذا ،و ا إل التصدير يتم ال ارجية ا سواق

تھ س ما أن التصدير مجال الفاعلة للمؤسسات ي با س العمل تتم% 70و الصادرات مجموع من

بحوا مسلمة جالية اك تظم ا بإعتبار سا فر صوص با ي،و ور تحاد دول مليون9مع

التا.سمة دول ا ا يو   :كما

  4الدرجة  3الدرجة  2الدرجة  1الدرجة  سواق

تح يدول ور        %70  اد

الشمالية ا أمر       %15    دول

ية العر ة+الدول       %10    روسيا+أسيو

قية فر     %3      الدول

ية نو ا ا أمر   %2        دول

دول الدولية):102(ا سواق ب   .ترت

ميدانية:املصدر تحقيقات ع إعتمادا الباحث ة الفاعلةمعا        .         للمؤسسات

                                                             
زائر، )2002(عزاوي عمر  )1( ا التمور ق سو اتيجية ،العددإس الباحث ص1،مجلة   ،ص
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طةا لل):34(ر الدو ق سو ال  تمور مناطق

و الدرجة  أسواق

الدرجة الثانيةأسواق  

ا الدرجة لثالثةأسواق  

الدرجة عةأسواق الرا سكرة  ي–محور ور  تحاد

سكرة الشمالية–محور ا أ(امر  املغرب–سكرةمحور )كندا-الوم

سكرة يةأ –محور نو ا ا ال-املكسيك(مر و  )ولومبيا- ف

الدرجة امسةأسواق ا  

سكرة  أسيا –محور

 سكرة

الباحث:املصدر ة  معا

 املحاور 
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سو ال مناطق خالل خصوصياتقمن تحديد يمكن املصدرة املؤسسات طرف من للتمور الدو

التالية :سواق  

    و الدرجة دول:أسواق و  تحادوتتمثل ي سبةور ب ال%70ذا الدول صوص با ،و

من أك يوجد ،حيث مسلمة جالية سم45تظم نجدمليون ن ح ، ا أور املسلمة الية ا من ة

من ،9أك سا فر سمة طانيا3مليون بر سمة   .مليون

املصدرةباتفاقو -  املؤسسات سواقأمسؤو للطلب يجة ن مرتفعة د ا سبة ال ذه ن

ا موسم و ية الدي املواسم وخاصة ية  .ور

إانخفاض -  النقل اليف للقربت يجة ن ذا و املتوسط حوض دول ية،وخاصة ور الدول

غرا  .ا

ةالقدرة ارتفاع -  زائر ا للتمور إقتناءا الدول م أ من ا يجعل ،مما الدول ذه ل  .الشرائية

الثانية الدرجة الشمالية:أسواق ا كندا(أمر و كية مر املتحدة   .)الواليات

املتحدة الواليات أسواق كية عت ذهمر ا عل تتوفر ال ة الكب الت للمؤ جدا،نظرا مة م كندا و

و ارج ا نحو كب ل مش ن ال قضية تطرح ية وغيابسعارارتفاعالدول،ولكن  من تمكن تحتية ب

ح ان ر    .التصدير ر

الثا ـــ الدرجة ية مارات من كال نجد : وسط شرق  دول  :لثةأسواق ا ، املتحدة العر  ، لبنان ، سور

ن وروسياردن ، البحر ند أسيا،ال شرق   ،جنوب

عة الرا الدرجة فتبقى :أسواق قيا إفر و ية نو ا ا أمر إ التمور ق سو يخص فيما محدودة أما

املنطقة،فأسواق صوصيات نظرا يةأعموما نو ا ا ال( مر و ف و ا و ال)ولومبيا،  ببعد تتمو

خطوط وعدم افةاملس ن ما مباشرة نقل وجود زائر ب ذه ا  مدة  يصل املنتوج يجعل مما الدول، و

تصنف التمر مادة أمن العلم مع للتلف، يتعرض املنتوج يجعل مما ن ر الش عن أحيانا د تز لة طو

وخاصة التلف عة سر املنتجات يدةذاتضمن ا نور (النوعية   ).دقلة

         الدرج امسةأسواق ا تبقى:ة ا فإ ية املغر اململكة ماعدا قية فر سواق يخص فيما

لعدة نظرا ثانوي املصدرةاعتباراتخيار للتمور يدة ا النوعية و ة ج من الشرائية القدرة ضعف ا م

ثانية ة ج   .من

  

  

  

 سواق
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انيات-4 للتمور تدليل إم الدو ق سو ال ر حات(وتطو إق و   :)توصيات

من"     املحروقات قطاع خارج الصادرات ترقية و تنمية الوقتأإن ا بع ت الواجب يارات ا م

اتيجية،أو إس كأداة الفاعلة املؤسسات السيادي،أو القرار عة كصا ومة ا طرف من ،سواءا ن الرا

دراس عرض و ة ر و ا لول ا إيجاد عن نة مب بيانات قاعدة وضع أجل من ن كباحث تمةنحن م  ات

ة التمور  تصدير بموضوع زائر ارج إ ا ك متمثلة عناية املوضوع ذا وإيالء ا ادة ع ال  إنتاج ز

ا للتصدير القابلة املمتازة نواع ا الالزمة الدعاية توف مع وإنتاجي  ".ومحاولة ل

التالية احات ق عرض أردت املنطلق ذا  :من

ــــ ــ الصاــ كدعمدعم الفاعلة للمؤسسات املباشر غ الدعم خالل من التمور من ة زائر ا درات

فوائد دون مالية إعانات او املاء و اء ر  .الك

ــ ــ ــ ادة ع عمل أن الدولة عــ مركية القيود تخفيض ز بائية ا ة وا دار ة يخدم مما و  مص

ع الوطنية املؤسسات ثمر قدوم و  الداخلية للسوق  أك ديناميكية إلعطاء املباشر جن  املس

ية سواق إ الدخول  أجل من والتنافس   .جن

ــــ ــ مات أك شيطت  ــ ان ا لالستفادة الصرف سعر آلية مل  سواق  الوطنية تنافسيةاملنتجات دعم  م

ية التا جن شيط و  .التصديري  العمل ت

ـــــ إداـــ ةخلق زائر ا للتور قي سو ال شاط ال عة متا و توجيھ ع عمل ومية ح  .رة

ــــ ــ فكرةــ إعطاء غية ارج، ا ة زائر ا السفارات و الفاعلة املؤسسات ن ب سيق عنأالت دقة ك

اتيجية ،و إس املعالم ة وا قية و سو ة ج من ي العشوا التصدير  مرتبطة معلومات تقديمتجنب

مواصفاتباملن خالل من ادات قياسية، توج ثانية املطلوب الش ة ج من بالسعر ا،أو  .توف

ــــ ــ ومةــ ا دعم مع املؤسسة لة ي ر توف(تطو ع عمل ، الدو ق سو ال قسم أو ة مص شاء إ

السوق  املعروضة ة السعر ،القيمة الكمية حول للمعلومات  .بنك

ــــ ــ إدارةت ــ للتعرف فعيل قية سو ال املعلومات نظم وضع خالل من للتمور الدو ق سو لل ستعالمات

سواق و املنافس دفةع خاملس من املحدد السعر معرفة ن،وكذا املنافس أسعر ع التعرف الل

اليفو  الت ل ب السعر تأثر مدى  .قياس

ـــ ـــ أكــ شيط املعلت جية و ال الالسياسة ،وكذارض زائري ا املنتوج بجودة ف للتعر ذا دولية،و

القنوات مستمر و دائم ج ترو انية املواقعالسمعيةإم تفعيل كذا و ة ونيةالبصر مالك ذا ،و

و ومة ا ود فج الدراسة مؤسسات إليھ حتفتقر تصر محسب املعاينةؤ مسؤو عسسات و

سليم حدود مؤسسة عت  غرار مةال ومسا إعانات أغلب املجال،أن الفاعلة املؤسسات أقدم من
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املقدمة النقل اليف لت ي جز دعم مع الدو املعرض خ تار و ان بم املؤسسة إعالم تتمثل ومة ا

الصادرات دعم صندوق ق طر دارةعن وقراطية ب أن جراءات،إال دائرة من التوسيع خالل من

عطل ة دعمدار املعاينة مؤسسات مطالب حصر يمكن ن ح التصدير، و ج و ال عملية من

خالل من ومة  :إجراءينا

ول  -  ا:  جراء السفارة و املؤسسة ن ب سيق الت يتمثل فو التعر غية ارج با ة زائر

زائري و  ا باملنتوج ج و  .ال

ي -  الثا دق: جراء معلومات تقديم يتمثل عو و يقة نوعية خالل من املنافس وضعية أسعارن

باملنافس تامة دراية ع املؤسسة ون ت ح  .منتوجھ

بالقطاع -  الكب تمام ظل التصدير عملية لدعم خاص صندوق مبادرة.وضع ناك أن رغم

بواب سدّ أجل من التمور، لتصدير الوط املجمع س دولأمامتأس إ التمور أخرى رب

تو، منتوج أساس ع ا بيع عاد أين س تو غرار  .ع

رادة -  توفرت إذا الغذائية الصناعات أي وصناعيا زراعيا قطبا تخلق أن الشعبة ذه ل يمكن

بفتح ا وتوسيع املوجودة وة ال بحماية الشعبة ذه ر وتطو لدعم اتيجية واس خطة ووضعت

ذ ألن أك ثمار لالس الواليةاملجال  .ه

املحروقات قطاع خارج الوط قتصاد ز عز عليھ عول ح باملنطقة الزرا القطاع ر ولتطو

،الفالح باألرض ،بدأ الزرعية املنظومة ن الفاعل مختلف ن ب التوازن تحقيق الدولة ع وجب

التا املخطط ھ يو كما لك املس و  :،السوق
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لا الفاعلةال:) 46(لش الزراعناصر   القطاع

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

الرقابة سواق للك يئة  املس

 )املنتج(الفالح

 رض
 نتاج

املائية  املوارد

ية محلية أجن مح  أجن

تصديرالتمور و ب توض  مؤسسات
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ال عالفصل    : را

التنميةــــــــــــــــــــأف الوطنيةاق

بان الز اتــــــــــــــــــــــــــآلي" بإقليم

التنميةو    متطلبات



 

356 

ال عالفصل بان: را الز بإقليم الوطنية التنمية التنميةآ" أفاق متطلبات و   :"ليات

غضون        ا كب تحوال بان الز منطقة دت املاضية،20ش من سنة تحولت ستغالل نمطإذ

املساحات قتصادي حيث ة،من الصغ التقليدية الزراعة ع رئ ل ش و يقوم الذي سيط ال

التقليديةاملالزراعية، الواحات ع منوالقتصرة السقي ع باألساس املتواجدةبار عتمد

إ ذهاقتصادياتباملنطقة مؤشرقتصادياتحديثة، ع و عتمد ادة منالتنوعالز نتاج

،وتحقيق ة ،ج مبكر الدو إنتاج و الوط السوق متطلبات و التطوريتما ذا ، ثانية ة ج من

خصائص  عدة ع يقوم الزرا   :نتاج

نو -  زرا إستغالل نحو  .التوجھ

القطاعات -  ن ب ط الر نحو  .التوجھ

امل -  الت نحو الدو قتصاديالتوجھ و  .الوط

من الوطنية التنمية أفاق بان،إبراز الز بإقليم الوطنية بالتنمية املوسوم الفصل ذا سنحاول

  :خالل

التنمية -1 العام القطاع الدولة(دور طرف من املنطقة ذه ل املسطرة ى الك ع  )املشار

خالل من باملنطقة الوصية ات التوج ز سن العنصر   : ذا

ال -  التنمية الفالأفاق   .قطاع

املائية -  املوارد قطاع التنمية  .أفاق

السيا -  القطاع الوطنية التنمية  .أفاق

باملنطقة -2 النحلية التنمية اص ا القطاع اتيجية إس و كأساسترقية (دور ثمارات س

املستدامة   )للتنمية

وضعية  تحليل سنحاول العنصر جراءاتذا صدور مند ثمار لقانون س ديدة ثمارا   .س

قتصاديةتحليل  -  القطاعات حسب اص ا ثمار  .س

ك -  املتوسطة و ة الصغ للمؤسسات الوطنية اتيجية املستدامةآس املحلية التنمية لدعم لية

 .بالوالية

املستدا - 3 التنمية أفاق حول ديدة ا بانالنظرة بالز و "مة ،السياحة لبدائ"الصناعةالفالحة

ملستقبل واقعية انات ر و ة  الوطنيةقتصادحيو
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ة -3-4-1 منرؤ املنطقة ذه ل املسطرة ى الك ع املشار خالل من التنمية العام القطاع

الدولة   :طرف

األقد           ،وم ية نو ا املناطق ر تطو و عاش إ إلعادة الرامية املستقبلية اتيجية س صبحت

بان الز للمنظومةمنطقة نة الرا املستجدات ظل محتوما ظلقتصاديةأمرا ذا العاملية

عصب مثلت لطاملا ال املحروقات عائدات الدولةقتصادتراجع أولت فقد ن ح ، الوط

ة  زائر ةا خ محسوسااونة الزراتماما السيا الصنا،بالقطاع للو ودر ،نظرا

القطاعاتذلامل ذه ديناميكية تفعيل فإن ن ح ، الزمن من لة طو لعقود القطاعان ان

شأ من زاالثالثة منقتصادعز التخفيف و املحروقات خارج عنالوط الناجمة السلبية ثار

الدولة نة ز املمول الرئ املورد ظل الذي النفط أسعار   .تراجع

ل     بع املت املنطقةقتصاديةركيةإن بأن سلم يجعلنا سكرة والية ا عرف ال املتنوعة و ة الكب

ون اقتصادياست السنواتقطبا غضون ا   .القادمةكب

العمل من العنصر ذا ،معو وسنحاول بان الز ملنطقة املسطرة ى الك ع املشار بالتحليل إبراز

خ من للمنطقة، املستقبلية عفاق ع ترتكز ال و املنطقة ذه ل املسطرة ع املشار   :الل

الفال-1 القطاع تنمية نة(أفاق الرا الظروف ا تقتض ات  . )توج

املتاحة-2 املائية املوارد تجديد املسقية(أفاق املساحات ر تطو أجل  ).من

السيا-3 القطاع تنمية س. (أفاق ن تحس ع السياحة قطاع الوطر مؤشقدرة قتصاد   )ات

بان وضعية يص ع باالعتماد و عليھ و"   الز زا شرق  جنوب  منطقة م والعمل ئر ا ف  و ع

اصة، قاملناط ذه تنمية متطلبات و صائص اقتصادي راكإد الوضعية و تحديد يمكن ا  تحليل

ة يمكن و سب تدوا و الصيغ عن البحث ثمة من و القائمة التنمو  محلية تنمية ققتح أن ال

الوط املنطقة مستوى  ع مستدامة املستوى ع   "و

الفال-3-4-1-1 القطاع تنمية نة(أفاق الرا الظروف ا تقتض ات   :)توج

من ذا ،و الوط املستوى ع مرموقة انة م يحتل أصبح بان الز بمنطقة الزرا شاط ال إن

الزراحتاخالل نتاج حيث من متقدمة مراتب ناقةا،اللھ ن ع و رعة مز بلدي من ل حتلت

موسم املحمية الزراعات خالل من وطنيا و فاقت2014-2013-2012املرتبة بكمية ذا ،و

889 124، وأقنطار امليعاد أس ور الشعيبة بلدية من ل فتمثل يوانية ا وة ال حيث من أوالدما
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ملجال للأ املنتجة يوانيةواملناطق ا بـرأس566 535ة املؤشرات34060و ذه ل ، قنطار

أو ة املرو املساحات ادة بز مر علق ما ،سواءا التنمية اجل من واسعة أفاقا تظر ت املنطقة تجعل

يوا ا و الزرا صل ذات املوارد تنمية خالل من ذا و يوانية ا وة ال   .يتنمية

بان الز بمنطقة ة املرو املساحات ادة ز ودإن سكرة لوالية إقلي عدف اتي إس ف

و  املزايا ،حيث الوط مواصلةياملستوى ن املسؤول ع ن يتع ما ذا املنطقة،و لة امل جابيات

الفال جانبھ من الوط باإلقتصاد وض بال مة املسا املنطقة دور ز مر.عز علق ما سواء

الوطنية سواق دعامة تمثل ما دوما ،ال املبكرة الزراعية الزرا.باملحاصيل نتاج ة م ح أو

غرارالت ع الدولية سواق املنطقة بھ تتم العاليةمال ا بجود تتم ال و   .ور

يمكن بان الز ملنطقة يصنا و قراءتنا التاليةتحمنإن الزراعية صائص ا   :ديد

العالية 4 ودة ا ذات بان الز منطقة ا تتم ال نور  .دقلة

ناقة 5 ن ،ع رعة مز بلدية خاصة املحمية الزراعات ودة ا و  .لغروس،التنوع

الواد 6 بة بزر الصناعية  .الزراعات

فاق 7 ي حيوا فاق013,15 285 1إنتاج و قنطار115816رأس،بإنتاج ال ستفادةممن مراء ا

الفص املبكرو نتاج خالل من ة كب اسب م ن تمك خالل من املنطقة املناخ  .من

و الزراعية وة ال إدراة أساليب تحديث و تكثيف ظل واعدة أفاق للمنطقة تجعل املؤشرات ذه إن

امل ت وتحقيق يوانية فالاقتصاديا   .صنا-،

ر  تحدياتتوسعة و ،أفاق بان الز بمنطقة لة املؤ املناطق و الزراعية   .  قليما

و سكرة"املنطقة اجب-مجال   ":ا

بلدية           ح سكرة مدينة جنوب املسقية املساحات لتوسعة لة املؤ و املنطقة شمل

تضم املنطقة ذه اجب، الاكت 1493ا يدة ا را من ايمكنر ولةاستصالح س فمدينة،و

عاصة تمثل مايز  سكرة،وال تضم بان سارع النمو ،سمة223492عندالز  انيةالعمر  للمراكز امل

راء بان عامة ال الز لن عدة تطرح خاصة ومنطقة العام التطور ب س ل املممشا ياة ا كز ار ط

ة، ضر ة ا ع ال الص الصرف مياه فمعا مياهتؤثر تصرف السماط نوعية ،حيث السط

ج)1(اليوم/³م30.000حوا ة املعت الكمية ذه الوطع، الديوان ا رأس ع و الفاعلة املؤسسات لت

                                                             
 ع ،141 441الغنم: موزعة ،256 93املعزراس ،24البقررأس يولرأس   1رأس961 بلرأس،184ا

 ONA BISKRA 2014)1(   
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ما سقي م سا أن شأنھ من ،الدي الص الصرف مياه ة معا تفكر الفالحية املصا ة ومدير

عن د املنطقةاكت2000يز ده ل   .ر

الثانيةامل   ":)وطايةل(الشمالية املنطقة"نطقة

الشمالية      سطحيةونظرا) يةالوط(املنطقة مائية موارد ع ا املتمثللتوفر و معت منبعةجد سد

و  مساحاتالغزالن بتوسعة القيام و الزرا ستصالح بيض،فعملية واد فيضانات من ستفادة

ا مصدر ون ي ما عادة منزراعية ستفادة تبقى و املطرة ات الف تتغدى ال ودية سيالن لسقي

سمح ات لف ا از لالستفادةإمخزو ان سقي س ما و و الفيضانات مياه من حدأق

للسقي)2(الفرصة لة املؤ الزراعية املساحات ادة ز من تمكن ـبـ.مؤشرات املقدرة   .كتار2000و

الثالثة الشرا"املنطقة  ":لزاب

برم          حيث الغرزة فم سد إ ،إضافة الشر الزاب بإقليم مائية حواجز ثالثة برمجة تم تجلقد

ن تخز بطاقة وشة كر واد ع ول رعة، مز ببلدية ن مائي ن حاجز سكرة لوالية املائية املوارد ة مدير

ع³كم2.5 ي ن،والثا تخز بطاقة درمون ببلدية³كم7.35واد برمجتھ تم فقد الثالث اجز ا ،أما

حوا لسقي موجھ ا ل ،و نا سيدي بمنطقة100.000خنقة املسقية املساحة لتصل كتار

حدود مستقبال الشر   .كتار136444الزاب

عة الرا ي"املنطقة الغر   ":الزاب

عاص         طولقة،فو مونھ منطقة من ل تضم النخيل،حيث بوشقرونة و شانة ل عزوز بن غالة،برج

عن د يز ما فاق،نخلة693789ع   .قنطار776814بإنتاج

املوسوم     ،و الثالث الباب من ول الفصل أشرنا وحتميةكما يدروزراعية ال يئة ال عنوان

الزر السقي إ التقليدية املعاشية الزراعة من نتقال و الزرا التوسع خالل،أن من ة التجار اعة

عوامل ا ل ي الغر الزاب منطقة ديثة ا ثمرات املس إ التقليدية ثمرات املس من نتقال

دد بذأصبحت ذا املنطقة،و السطحيةاه القشرة تحت مباشرة يتواجد السط السماط عتبار

رتوازي السماط مياه صعود ع ساعد   .ال

امسة ا لغروس"املنطقة   ":الدوسن–محور

الزراعات رائدا املحور ذا بمساحة ون قلية فاقت1278ا إنتاج كمية 194014كتار،و

ال و املحمية الزراعات إ عنقنطار،باإلضافة د تز مساحة تجعل1387.19غطي كتار،معطيات

                                                             
)2( COTE  Marc (2012) . Signatures sahariennes terroirs et territoires vus    du ciel, presses 

universitaires de Provence Aix  – Marseille , France ,p   78                           
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ا ا لألشغال نظرا املسقية املساحة ادة ز ظل رائدة أفاق مناقبللمنطقة حفر املتمثلة و ة ر

عمق ع لبيان طبقة مناقب ذلك تدفق،م2500إضافية،بما بقوة معطيات(ثا/ل250و حسب

DRH (نحو ادة بز سمح املسقية2000مما املساحات من   .كتار

جالل"نطقةالسادسةامل  ":أوالد

ة باعتبار         رعو املنطقة وذه عدام،بالدرجة إ و  مع قلية ا و املحمية عالزراعات ا إقتصار

غرارزراعال ع الواسعة األعالفات بوب أنا ةإال كب الت مؤ ا يز لد بما  عندللتوسعة

  .كتار200.000

عة السا ي"املنطقة نو ا الزاب   ":منطقة

واعد مستقبلية أفاق ا ل ي نو ا الزاب رعةمنطقة منطقة ا و ة،فرغم منو ل

عن د يز بما عالف زراعة م س مما سباس امليعاد،ال وخاصة.كتار10.000الشعيبة،رأس

جدي وادي   .جنوب

التنقيبات عض إ ،باإلضافة املستعملة املياه و ي الغر الزاب الصرف مياه إستغالل فإن وعليھ

مجة امل و الشإاملستغلة و السقي مياه توف حواطار برمجة م سا مؤشرات 10.000رب

اراملثمرة و ،النخيل املحمية للزراعات   .كتار

املساحات  املجال  املنطقة

  املسقية

لة املؤ املساحات

  للتوسيع

لة  املج املؤ   املناطق

سكرة  4366  2000  2366  سكرة  1 مدينة   جنوب

لوطاية  6514  2000  4514  )لوطاية(شمال  2   منطقة

الشر  3 بة+عقبة سيدي  136444  100000  36444  الزاب زر

  الواد

ي  4 الغر سلقة  7549  1000  6549  الزاب ش+بالد ل   ب

-محورلغروس  6352  2000  4352  الدوسن-لغروس  5

  لدوسنا

جالل  6 امليعاد  6238  2000  4238  اوالد رأس   منطقة

ي  7 نو ا جالل  17867  10.000  7867  الزاب أوالد   .جنوب

    185330  119000  66330    ملجا

دول الزراعية) :103(ا املساحات لتوسعة لة املؤ املناطق  

Source :ANAAT2017    
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طة ر لتوسعةاملناطق:)35(ا لة الزراعيةاملؤ  املساحات

 الشمالیة املنطقة _2ملنطقةا

 الشرقیة املنطقة _3املنطقة

ي_4املنطقة الغر  الزاب

 الدوسن-لغروس_5املنطقة

ي_7املنطقة نو ا  الزاب

لوطنیة  لتھیئة وجادبیة اإلقلیم الوكالة ا:المصدر  

الوالية  حدود

البلدية  حدود
سة املتجا  املناطق

  سكرة_1املنطقة

جالل_6املنطقة  أوالد
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اتي-3-4-1-2 إس ،خيار املائية املوارد قطاع تنمية املنطقةأفاق ز :لتعز  

حالي املتاحة املائية انيات م فإن لة امل املعطيات عنحسب د تز بان الز بمنطقة ا

و/³كم12605 وفية ا املائية املوارد السطحية/³كم35السنة،من املياه من سوب(السنة امل

الغرزة فم و الغزالن منبع سد من  (*))املنتظم

لغاية       املنجزة للمناقب جما العدد يخص حوا2016فيما ناك ي12067ف األ تتوزع   :تنقيب

للشربعدد-   ة املوج املستغلة بـ،تنقيب328:املناقب يقدر ي ما   .السنة/³كم1بقسط

للصناعة -  ة املوج املستغلة املناقب بـ تنقيب،91:عدد يقدر ي ما   .السنة/³كم.10بقسط

للفالحة- ة املوج املناقب   .السنة/³كم1124منقب،بقسط11739:عدد

م سا س لة امل املعطيات ستحصنذه و وانب ا متعددة مستدامة تنمية تحقيق

و املناخية الظروف إستقرار عدم ظل مضمونة غ النتائج مستقبال،لكن اتااملنطقة ف ساع

ي ا الس النمو ادة ز يل فاف،مع سكرةا ى؛ واضرالك ا خاصة و بان سيدي،طولقة،بالز

معقبة حاجيا تزايد املاء ،مع ع  السنة/³كم126من املشار ظل املنطقة من املنتظرة فاق وكذلك

من ة املرو املساحات ادة بز علق فيما وخاصة املسطرة الفالحية ى إ6633الك 185330كتار

حوا مجة ب ذا و   .)2(كتار119000كتار

جتماعية        و قتصادية املؤشرات و املائية الوضعية ذه خاللأمام من ملزمة ،املنطقة

بتوف املتعلقة الية ش إ بجدية النظر و التحدي رفع ع الوصية ات ناو التوج وتثم ستغالل

مع  املتاحة املائية ظلاملوارد ي العقال فافاستغالل ا مؤشرات  .ستمرار

املجندة املائيةالسطحية مجة"املوارد   :"امل

ال يم ما مةرغم م عت ا أ ،إال ن التخز قدرة ضعف ،من بان الز بمنطقة مجة امل سدود

ثانية، ة ج من املسقية املحيطات م وتوسيع ة ج من وفية ا املائية املوارد م تراجع  ظل

مج ت الت التحو و للسدود الوطنية الة الو جعل ما ذا يمكن7و ال للدراسة ماسدود أ ا عتبار

املنطقة املسطرة يدروليكية ال ع ااملشار يو كما للسقي ة موج عموما و السقي من ا لتغطي

التا دول  :ا

 

                                                             
ذا(*) ،و الت التحو و للسدود الوطنية الة الو طرف من وحال ع ل ي الثا الشطر برمجة تم أنھ شارة تجدر

حوا جاع م4.2إلس عن   ³مليون د يز ما لظمان ،ا الغرزة فم سد م12من  السنة/  ³م

 ANAAT Biskra 2017)2(  
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كم  البلدية  الواد التعبئة   النموذج  ستغالل  ³م

ي  السقي 6.6  طولقة  السالسو ما    حاجز

س  عبدي ي  السقي 11  بران ما    حاجز

وشة رعة  خر يحا  السقي 2.5  مز ما    جز

رعة  درمون  ي  السقي 7.35 مز ما   حاجز

نا  العرب سيدي   سد  شرب+السقي 50  خنقة

ة  العرب   سد  شرب+السقي 50  الو

دول الدراسة):104(ا قيد ع  .    سدود

سكرة: املصدر لوالية الري ة   )2017(مدير

وفية ا   : Barrages souterrains (inféro-flux)السدود

شرةإن املن لألبار غرا ا ع التوز بوضوح ،تج م م جد سكرة لواد وفية ا املياه سوب م

الواد طول لقربع ذا ادة ،و ز إ سيؤدي وفية ا السدود شاء إ فإن ،وعليھ ر ا السماط

ت شأنھ من معت جد ي ما قدر وفية،وتحقيق ا املياه اإحتياطات املياه ع الضغط وفيةخفيف

املناقبو  سيما   .ال

أساس املوجھ و سكرة لواد و ا السد تخصيص تم واوقد ا السد سيخصص ن ح ، للشرب

جد ليلوادي مش من املعبأة املياه ع فاظ ا م سا النوع ذا من السدود شاء ،فإ للري

املنطقة ا د ش ال العالية   .التبخر

ن ا النوع التثم دروة وض لفيضانتدفق ا  الواد البلدية مساحة

سكرة سكرة Inféro-flux 2200 2947 الشرب  واد

دي ملي Inféro-flux 4500 24200 الري   ا

دول للسدين):105(ا تقنية   .بطاقة

Source  ANAAT Biskra 2017   

غط         م سا س السدود من النوع ذا وفية ا املياه يئة و إنجاز منإن البلديات عض ية

ي الغر الزاب بلديات مستوى ع املتواجدة املناقب سوب م تراجع ظل ي، املا ز ة ال ج من

سيماو  ال ثانية ة ج من السقي متھ ملي مسا  .أوراللو منطقة
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السيا-3-4-1-3 القطاع الوطنية التنمية اتيجية" أفاق س ضمن املنطقة موقع

نوبالوطنية با السياحية   "للتنمية

السيا        للتوسع مناطق عدة تح السياحية،ف للمواقع تنوع من سكرة والية بھ تزخر ما

يجعل السياحيةاملنطقةمما الت ،املؤ السيا ثمار لإلس لة جعلت مؤ الثقافية و ا م الطبيعية

ال املستوى ع كب سيا تدفق عرف   وطــــاملنطقة

الدو ح بان،و الز بإقليم شرة املن ة مو ا ع الثقافية،املنا الصناعات إ حمام(باإلضافة

امية ا ن ع الروضة اجب،حمام ا كة ال ،حمام سكرة ب ن املعروفة...)الصا مامات ا ذه ل

مراض من لكث العالجية ا سا:بخصائص عالجية سياحية ة وج ا م منجعل السياح جدب م

دول ا ھ يو كما الوطن خارج من الوطن،وح انحاء   : .يمختلف

تزخر الذي الطبي الوسط مع لة طو خية تار حقبات ع املمتد التار رث تناسق و تالؤم أن كما

لتدفق ،وقبلة اما سياحيا قطبا ون لت ا ل أ الطبيعية ره بمظا املتنوع و املنطقة طنيابھ و السواح

دوليا   و

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  املوسم

السياح

ن زائر   ا

115865  123726  134632  130785  194443  214322  234201  

السياح

  جانب

5284  6161  6888  7793  10737  14268  16325  

من):106(دولا     بالوالية السياح عدد   .2016-2010تطور

سكرةتقر :املصدر لوالية السياحة ة ملدير ي إحصا   2016- 2010ر

ناك      أن نالحظ للمنطقة السياح تدفقات بتطور اصة ا حصائية للمعطيات تحليلنا خالل من

السيا التدفق ذا ، الوالية نحو ن القادم السياح لعدد ألخرى سنة من ا لنا ة معت جد ادة ز

مت سا عوامل عدة إ السياراجع القطاع ة حيو ادة   .ز

الوالية:أوال  مستوى ع ا سنو تقام ال الوطنية رجانات امل و   .املعارض

عددا:ثانيا و نوع ب سمح مما ، يع الر إ ف ر ا فصل من يبدأ الذي ،و السيا املوسم ة ف ساع

للتدفق أك فرص خلق بالتا و بالوالية الثقافية شاطات   .ال

الذي    النقص عن وقفنا أننا إال ، سكرة والية تم ال السياحية املقومات و الت املؤ ذه رغم

السياحية ل يا ال حيث من الوالية منھ ي إو عا طعام، و عذالفندقية إال الوالية تتوفر 15ال
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بطاقة فندقية دامؤسسة تز ال ا1393ستعاب م ر فندق10سر و مصنفة صنففنادق من 3ن

نجمة بدون و واحدة نجمة صنف من فنادق ستة و   .)1(نجوم

ذا تدارك ومة ا باشرت الفندقية دمات ا ز ال ذا ذاأمام و ز، خاللال من

الوالية مجال ع السيا التوسع بمناطق عرف جديدة مناطق تخصيص و يئة ع   .العمل

ا.1 عناصر ل:السيابذيص الطبيعية العناصر ل اذش ل ال املقومات ل السيا ب

ا أساس ل ش باألساس ال املستدامة،و السياحية بالتنمية إذعالقة ذف ،كما السيا ب

املنطقة ا تنفرد ال الضعف و القوة نقاط تخصيص و   .تحديد

ال منذ معروفا وثقافيا سياحيا فضاء سكرة والية ذبعت ا عناصر ع ا لتوفر قدم،

فج املتمثلة ميلة ا ا بواب ع نوب ا نحو الشمال من عبور منطقة ا و وكذا ة ج من السيا

نوع ب املتنوع و باملآثر افل ا ا خ وتار ، املتم غرا ا املوقع ذا أخرى،فبحكم ة ج من القنطرة

إ يضاف املنطقة، ع مرت ال ضارات الطبيعيةا تلك سواء ، ا تزخر ال السياحية الت املؤ ا ل

ام وحضاري ي سا إ خ تار تجسد وال سان طرف من املحدثة تلك   .أو

الوسـط مع لـة طو خيـة تار حقبات ع املمتد التار رث ذا ل وتناسـق تالؤم أن كمـا

ـ بمظا واملتنوع املنطقـة بھ تزخـر الذي اما،الطبي سياحيـا قطبا ون لت ا ل أ البة ا الطبيعية ره

ودوليا وطنيا للسواح   .وقبلة

سكرة والية تزخر سياحيةعكما صوصيات(*)مسارات ا يةطبيعية(متعددة دي خية، ،ثقافية،تار

لإلقليم) ونة امل الت املؤ جم ت ،ال الوظائف املة   .،مت

مسارات عدة ا تجسد نا دراس   :منطقة

ب- ا املسارالسياح تجسد الشمالية   .املنطقة

ي- الغر ،فوغالة(الزاب ،بوشقرن ،لغروس الوا)طولقة السيا املسار سيدي –سكرة-تجسد

الدي السياحة مسار تجسد أك..عقة ز عز خالل من امل الت ملسارات ذه ل تجسد ن ح ، إ

يض مما مستمرملإلقليم سيا تدفق   .ن

  

  

                                                             
سكرة) 1( لوالية السياحة ة ملدير ي إحصا ر  2016-2010تقر

ح(*) و ،إقليم منطقة ،محددة ة ثانو و سية ،رئ سياحية ات وج عدة فيھ تتمركز محور السيا املسار يمثل

دول  عدة ن  ب
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سار
نوعامل

  
خصوصية

  املسار

املسار طول

  لم
املسار للمار  مراكز السياحية   املعالم

طبي
سار

م
  

جب ن-القنطرة  170  مسار -زعطوط ع

ش-جمورة   مشو

ك -البيض وادي سو  -منحدرات

ش مشو   منعرجات

رعة -سكرة  70 أحمرخدو  مز   جبل

وا بن برج-وشقرون - سكرة  130  مسار

  طولقة-عزوز

  واحات

حموي اجب -أوماش -سكرة  114  مسار ن حمام  ا كة -الشفة -الصا  -ال

خالد سيدي   حمام

خاء س ش-بال-سكرة  120  مسار –مشو

يان   ب

الغرزة -غو فم   سد

سارتار
–

دي
  

تار سيدي-ودة -سكرة  220  مسار جنقة

  نا

قديمة تركية -دشرة    قبور

دي عقبة سيدي -سكرة  211  مسار

نا سيدي   خنقة

ري  الف نافع بن عقبة د   .م

دول سكرة):107(ا لوالية السياحية   .)1(املسارات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
نبوزا )1( سر للسياحة،)2016(ر املستدامة التنمية ع مشار ظل لوط ا السيا العرض منطقة-ترقية

بان ادأ،-الز ش لنيل مقدمة سكرة،صةطروحة خيضر محمد جامعة قتصادية العلوم علوم  .296دكتوراه
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باملنطقة.2 السيا ثمار س   :أفاق

ثم            س بإعتبار ار يمثل ذا جتماعية،و و قتصادية التنمية أساس خلقالسيا م سا ه

غطية إ يتجھ املنطقة ثمار س فإن ساس ذا ،ع الداخ الناتج قيمة من ادة الز و وة ال

نظرا السياحية التنمية متطلبات عن عيدا عموما يبقى الذي السياحية دمات ا ل امل ز ال

،وتندمملقو  السيا دب ا أر ات باملفج السيا ثمار س نجازاق طور و ما ا م ال و نطقة

أفاقوفق السيا القطاع يئة ب خاصة وطنية اتيجية املخطط2025إس ضمن تندرج ال و

قليم يئة ل   .الوط

شروط            من يوفره ملا ذا سياحة،و لوجود سية الرئ القاعدة و رضية يمثل السيا ثمار فاإلس

و  لتنمية عمليةأساسية تدخل ال السياحية ل يا ال جملة خالل من السيا القطاع ر تطو

ل  يا ن تثم خالل من السياحية دمة ا املر ترقية و م امل زء ا ا و للنمطآستقبال العاكسة ة

إقليم ألي   .السيا

الس الت املؤ ورغم سكرة بوالية السيا القطاع مر املتنوعةحقيقة و املتوفرة ياحية

ع إال الوالية عاصمة املركزة ا قدرا تتعدى ال ،إذ السياحية ل يا ال كب ز من ي عا ا ،إالأ

توسع1245 كمناطق السيا العقار تخصيص ز ال ذا تدارك الشروع تم ا أ ر،إال سر

الوالية إقليم ع ا. موزعة القطاع إستفاد منقد سكرة بوالية تدخل24لسيا طارإمنضعملية

ن ال و نوب ا مناطق نمية ب اص ا نامج قتصاديال النمو بدعم اص ا فواليةامج ،وعليھ

فعالة بإنطالقة جديرة عديدة طبيعية خصائص ع تتوفر ا و ثمار لإلس خصبا فضاءا عد سكرة

السياحية ركة ا امل. دعم ذه دور إن ا ل ون سي ة التنمو ع السيا شار بالقطاع وض    ال

مستدامةو تنميتھو  سياحية تنمية تحقيق إ سيؤدي السيا ثمار س اس ع إ فإن ماكبالتا

التا دول ا ا   :يو
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نوب ا مناطق نمية ب اص ا نامج ال ضمن لة امل ع  املشار

  املالحظة  العملية  السنة  الرقم

السيا  2006  1 التوسع منطقة يئة ودراسة ية  تحديد من   الدراسة

موي   2007  2 ا ا املنبع يئة و سكرةدراسة   منبع

سكرة   بلدية

ية من   الدراسة

التوسع  2007  3 مناطق يئة و القنطرة(السيادراسة

،فم نا سيدي ،حنقة ،الشتمة اجب ،ا

طولقة و   )الغرزة

يةالدر  من   اسة

سد  2007  4 مقاتل بجبال السيا املوقع يئة و دراسة

الغرزة   فم

ية من   الدراسة

قتصادي النمو دعم برنامج ضمن لة امل ع   PCCEاملشار

  املالحظة  العملية  السنة  الرقم

و  2010  1 ي الغر للزاب القديمة املسالك يئة دراسة

الشر   الزاب

ية من   الدراسة

ي  2010  2 لل التوجي املخطط السياحيةئدراسة الدراسة  ة من عة الرا املرحلة

نجاز   طور

التوسع  2011  3 ش–السيا مناطق مشو ، لوطاية

خالد   ،سيدي

الدراسة من الثالثة املرحلة

نجاز   طور

التقليد  2012  4 الصناعات مركب إنجاز  –ةيعملية

جاللأ   والد

ع الشروط مستوىدف

  الوالية

دعم):108(جدول برنامج و نوب ا مناطق نمية ب اص ا نامج ال ضمن لة امل السياحية ع املشار

قتصادي   النمو

الديمقراطية:املصدر ة زائر ا ة ور م الواليةالشعبية،ا شاطات املتضمن السنوي ،البيان سكرة  .2005والية

بوالية.3 السيا التوسع   :سكرةمناطق

السيا        التوسع مناطق إ التطرق كمنطقة قبل سكرة طبيعية،ثقافيةب بخصوصيات تتم

،منطقةو  السيا التوسع ملوقع قيقي ا الوجھ معرفة علينا م سل للسياحة،ف مناسبة إبداعية

ال و السيا منھدالتوسع املرجو   .ف

السيا التوسع ا :موقع التوسع موقع ةعرف ور م ل الرسمية دة ر ا ماورد حسب لسيا

خ بتار الصادرة الشعبية الديمقراطية ة زائر رقم2003فيفري 19ا منظر"   01-03،تحت ل أنھ ع

بجا أوذيتم طبيعية خصائص و ائب من ھ يحتو بما أو ، الب ا ره مظ ب س سياحية بية
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مشيدة تاحيثبناءات مية بأ لھ ف ،فنيةع خية املحافأو ر و أصالتھ ن تثم يجب ـــــثقافية ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ضةـ

، ندثار من عامــــبف  عليھ سان   عل و   "الطبيعة

السيا التوسع بخص  :منطقة أو بصفات يتم إقليم ةل شر و ثقافية و طبيعية وصيات

الو  و ، سياحية شأة م إلقامة لة مؤ السياحةإبداعية تنمية ا إستغالل   .يمكن

ال يكمن السيادو التوسع ومناطق مواقع شاء إل الرئ   :ف

لل -  مدمج سي مع ان م قدر ترقيتھاملحافظة و ،املادي ،الثقا الطبي  .اث

ال -  ن خصبو تثم كفضاء السيا   .اقع

ر تقر تم فقد بالوالية للعقارالفال سبة السيام5بال للتوسع الكب(ناطق السيا ع)املخطط

التا   :النحو

مساحة -  ع اجب ا ،بلدية بنوي ن ع السيا التوسع  .كتار51منطقة

مساحة -  ع السقة السيا التوسع  .كتار24منطقة

الغرزة -  فم السيا التوسع  .كتار71منطقة

الصا -  حمام و بطولقة السيا للتوسع ن  .)1(نمنطقت

خالد -  ،سيدي ،لوطاية نا سيدي ،خنقة بالقنطرة السيا للتوسع مناطق توجد كما

زعطوط ن ع و رالعة ،مز ،جمورة الزقاعة ،فم ش  .)2(،مشو

  

  

  

  

  

                                                             
سكرة )1( لوالية السياحة ة ملدير ي إحصا ر   .2016-تقر
ة )2( ور م الواليةا شاطات املتضمن السنوي ،البيان سكرة ،والية الشعبية الديمقراطية ة زائر ا

 .39،ص2005
(*)  Schema directeur d’amenagement du touristique 

ال املخطط من جزء ألفاقو و قليمية يئة لل بالقانون2025ط معاملھ تحديد و إعداده تقرر الذي 02-01،و

سم12املؤرخ املستدامة2001د التنمية و قليم يئة ب املتعلق  .،و

 



 

 370 

مستدامة-4     سياسة نحو السياحيةأفاق(نتقال يئة لل التوجي املخطط من املنطقة موقع

2030.(  

جا         ملا السياحيةوفقا يئة لل التوجي املخطط بھ املرج SDAT (2025(ء طار يمثل حيث

ومة ا فيھ علن الذي املرجع السياحية يئة لل التوجي املخطط يمثل ،كما زائر ا للسياحة

ألفاق السيا املشروع عن ن الفاعل جمع ة زائر بالتنمية2030ا ا مقارن خالل من ذا ،و

القصالسيا املدى ع ل2015،املتوسط2009حية الطو املستدامة2030و إطارالتنمية ،.  

ألفاقإإن ة زائر ا السياحية التنمية اتيجية إس قلب ودة ا مسار اج اتيجية2025ن إس و

و  بحاث و الدراسات خالل من السياحية يئة لل التوجي املخطط ومة ا ا شارةإعتمد س

السيا القطاع ن الفاعل ميع   .املوسعة

السياحية-5 يئة لل التوج املخطط من املنطقة   .2025أفاق.موقع

آليات       وضع أجل كما من وفقا السيا للقطاع مستدام تنظيم ع قادرة ون ت جديدة أدوات و

الذكر التإسبق من جملة ومة ا ت يمكندنت التاليةليفصتاب النقاط ا تحليل و   :ا

السيا  - العقار من:يئة السياحية امج ال تنفيد القانونية رضية العقارالسيا يمثل حيث

السيا التوسع مناطق شكيل   .خالل

ب  - مرتبطة سكرة بوالية السيا للقطاع ة التنمو اتيجافاق السيس للقطاع الدولة ة ورؤ اة

مع مدىو  بدأت ،ال الوط املستوى ع سنةاتنميتھ تت ا وزارة2005مل برنامج خالل من

زائر ا من أراد الذي و ، سياحيةأالسياحة ة وج ون ت منأن ذا ،و عاملية ح و متوسطية ورو

، السياحية يئة لل الوالئية املخططات و السياحية يئة لل الوط املخطط الذيخالل املخطط ذا

بإمتياز سياحية أقطاب إ زائر ا   .قسم

شرق - شمال لإلمتياز السيا ،سكيكد: القطب ،الطارف عنابة من ل شمل سةةو ،ت ،قاملة

راسو  أ   .سوق

وسط - شمال لإلمتياز السيا ن:ـ القطب ،ع ،الشلف ،البليدة ،بومرداس زائر ،ا بازة ت شمل و

،البدال الدفلة ي فلة ت و ،بجاية رة وزو.وزو و ي ت و ،بجاية رة ،البو   .الدفلة

شـــــــــــــــــــــــــــــــمال- لإلمتيـــــــــــــــــــــــــــــــاز ـــــــــــــــــــــيا الســــــــــ ن :غـــــــــــــــــــــــــــــــرب القطـــــــــــــــــــــــــــــــب ران،ع ــــتغانم،و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ ــــمل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـــ  و

ت،تلت اننمساموش غل و بلعباس    .،معسكر،سيدي

شرق - جنوب لإلمتياز السيا الواحات:القطب شمل سوف(و ،وادي املنيعةغردايةسكرة   )و

غربالقطب- جنوب لإلمتياز شار: السيا ، ،أدرار توات شمل   .و
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الكب- نوب ا لإلمتياز السيا ،جان: القطب ي ،إل الطاسي شمل تثو و   .استم،أدرار

باملنطقة-6 السياحية التنمية ي ا امل ع التتا أسلوب لتطبيق املستقبلية ة    .الرؤ

ز  ا ومة ا أن سلمنا السياحيإذا للقطاع وواعدة حقيقة جديدة إجراءات أقرت ة ، دائر

السيا القطاع ع املتعاقبة ومات ا ع املطروح شغال: فالسؤال م ان بما و نجازات ما

؟ذمن الوط لإلقتصاد مضافة قيمة ا أ إعتبار ع ا إل ينظر لم وملا سنة؟ ن ثالث من د   أز

قطا زائر ا ة مواصلةتجر ،ولذا البالد إستقالل ومند السابقة ومات ا ع السياحة ع

ب الصفرر السياسات من البداية فكرة من سب أ جديدة ة   .ؤ

إطالق من تبدأ السيا القطاع ك لتحر ة مر بوابات الداخليةخمس للسياحة وط برنامج

املعرفةو  ع ية املب السياحية بالصناعة ت   )1(.ت

الوع      و الداخلية السياحة ر تطو ،يكمن السيا القطاع تفعيل فآليات ساس ذا

للسياحة قيقة ا الرئة بمثابة عد ال ستقبال ل يا ر وتطو   .تتما

املحلية رف وا الصناعات  .تنمية

بان الز منطقة ر مبش ا كب رواجا تلقى وال فية الر والصناعات رف ا السياحوجود قبل ولكن, ن

ندثار إ ا ق طر الصناعات يقود, تلك سوف السياحية للرحالت ي ا امل ع التتا أسلوب فإن ولذا

املنطقة من مختلفة سياحية مناطق الصناعات تلك يع   . إ

اص    وا العام القطاع ن ب الشراكة ز   .عز

الس للرحالت ي ا امل ع التتا أسلوب يقود اصسوف وا العام القطاع ن ب فاعلة شراكة إ إذ, ياحية

يل س و السياحية املواقع تنمية تتضمن ال اتيجيات س إعداد يتمثل العام القطاع دور أن

السياحية  باملشروعات اصة ا التنمية, جراءات متطلبات من ذلك غ إ التحتية ية الب ر وتطو

ا. السياحية ا القطاع السياحيةأما دمات وا املرافق شغيل دوره فيتمثل ق, ص سو ال وكذلك

السياحية شطة وإقامة   . السيا

ن  -  جتماعي اء الشر ميع الفرص إعطاء خالل ،من الداخلية السياحة ن تثم و تحف

مو  منظومة س تأس خالل من ية الدي و خية ،التار ،الطبيعية الثقافية ات املمتل ز علوماتيةعز

ك و قليم يقظة م سا ا و السياحية عأتبداذللمواقع ية املب لإلقليم ديدة ا ة الرؤ

املحلية التنمية داف  .أ

                                                             
ش )1( ة:إقتصادنا). 2016(مصيطفى خ ع،صالفرصة التاوز و شر لل  86،جسور
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و -  كما صارمة امات إل خالل من ومة ا اتيجية إس ضمن الداخلية السياحة دخول

املتقدمة بھ  .معمول

للمنطقة -  الطبيعية الت املؤ ام أل إح ا يل تأ ثمارنو س خالل من سيا مجال ون ت

الوا  .النظام

باملنطقة - 3-4-2 املحلية التنمية اص ا القطاع ة للتنمية(رؤ كأساس ثمارات س ترقية

               :)املستدامة

تنم      بناء ساس ر ة، الصغ نتاجية ة التنمو ع املشار أصبحت ذالقد و مستدامة ية

مت و متوازن إنتاج تحقيق م سا اص ا ثمار س تنوع و ة ك أن التحوالتبإعتبار ظل امل

و أسعارجتماعية تراجع بوادر بداية ظل خاصة البالد ا عرف ال الية قتصاديةا

انة م املتوسطة و ة الصغ للمؤسسات اص ا ثمار س تمثلاملحروقات،فأصبح ا أ ،كما مرموقة

خارج ترقيةالصادرات و ة ج من العمل مناصب توف مة املسا و قتصادية وة لل الرئ املمون

ثانية ة ج من فعالية.املحروقات ع ا م النفطية ح الدول ل تمام إ و ترك إنصب ذا ول

نتاج لة ي إلعادة دا املتوسطةو و ة الصغ للتاملؤسسات نظرا التخصصات وعنالعديدمن

تھ س ما تمثل أصبحت ة،حيث ثمار س ار قتصاد %90ف الناشطة املؤسسات مجموع   .من

مة             املسا شأنھ من اص ا ثمار س ر تطو أن قتصادية االدراسات من العديد وتؤكد

ع مد،فقد ل طو و ع سر إقتصادي نمو خوصصةخلق نحو توجھ العالم دول من العديد رفت

ه تم مزايا لھ ملا ذا و قتصادي شاط ال اص ا القطاع انة م توسيع ،مع العمومية املؤسسات

التالية النقاط ا حصر يمكن ال و العام القطاع   :عن

ذا -  و التجديد و ار بت صيغة ،مع املبادرة روح و بداع ديناليكية املنافسةتج ع  للقدرة

ذات -  ة شر موارد ع ا إلعتماد ،نظرا سي ال عالية كفاءة ذات إدارة وجود مع مستدام سي

 .كفاءة

ثمار   س ترقية خالل من ، اص ا القطاع اتيجية إس و دور تحليل خالل من وسنحاول

ال املؤسسات مية أ إبراز و باملنطقة املستدامة للتنمية البارزكأساس الدور و املتوسطة و ة صغ

باملنطقة املحلية التنمية تلعبھ   .الذي
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ثمار-3-4-2-1 س قية ل الوالئية نة ال لدى لة امل ع   )2016(املشار

ع صول ا يل س و للمساعدة والئية ان شكيل تم ثمار س دعم و ترقية الة و س تأس عد

مساع ا شأ من نةدالعقار ثمر العقار املس ل بمش علق فيما خاصة   .و

ضبط و ثمار س ترقية و املواقع تحديد ع باملساعدة لفة امل الوالئية نة ال أن شارة وتجدر

سم*CALPIREFالعقار د عشرةجلسة ثالثة ا2016عقدت خالل من ت ثماري880عا إس ملف

إعتماد ع أسفرت مو 791و ثماري إس التاليةملف قتصادية القطاعات ع   :زعة

ثماري 265الصناعة -  إس  .مشروعا

ثماري 206الفالحة -  إس  .مشروعا

ثماري 108البناء -  إس  .مشروعا

دمات -  ثماري 99ا إس  .مشروعا

ثماري 95السياحة -  إس  .مشروعا

أخرى  -  ع ثماري 38مشار إس   .مشروعا

العمومية -  ة07شغال ثمار إس ع   .مشار

تخص تم بـوقد قدر عقاري وعاء بـ2.632.3779يص قدرت ة ثمار إس لفة دينا748كتار،بت  .مليار

منا إ بـطقإضافة املقدر و سكرة بوالية املتواجدة الصناعية شاطات بمساحةطمن16ال شاط قة

اللتان289 س ران و طولقة لـ شاط ال ملنطقة تكمي برنامج من سكرة والية إستفادت ،فقد كتار

مساحة ع عان نوب140ت ا مناطق تنمية برنامج إطار ذا و   . )1(كتار

ة   ف خالل لة امل الصناعية ع املشار أغلب تركزت التالية2016لقد الفروع   :ع

الغذائية البناء %48مؤسسة،24الصناعة مواد بـ9،صناعة الصناعة18.36%مؤسسات

يكية بـ6البالس شب% 12.24مؤسسات ا و الورق ،الصناعات10.12%مؤسسات5،صناعة

ديدية بـ4ا بـ% 8.16مؤسسات واحدة مؤسسة سيج ال الصناعية .%2.02،صناعة املؤسسات ذه

حوا العام2524توظف القطاع مؤسسات شغل ن ح تجعل736عامل ة ،مقار عامل

الع اليد شغيل املحوري الدور اصة ا منللمؤسسات إنتا امل ت و تنوع تحقيق و ة ج من املة

ثانية ة التا.ج دول ا ا يو  :كما

  

                                                             
CALPIREF *  

العامى)1( مانة سكرة ،والية الوالية شاطات املتظمن السنوي  14ص2015البيان
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 املقر املـــــؤسســــة

  عدد

 العمال

 

املنتــــوج  طبيعة

 مواد

 البناء

 زرا

ي  غـذا

 سيج

ص

 تقليدية

و  ورق

 خشب
 خدمات

  صناعة

 حديدية

 صيدلة

يك  بالس

ودات       X  14 سكــرة  س

بوزغايةاي        X    180 سكــرة ودات

حوحو مطاحن       X  14 لوطاية شركة

الغزال مطاحن       X  35 سكــرة شركة

للمياه قديلة       X  78 جمورة مشركة

ليب ل قار ال       X  20 سكرة شركة

حدود التمور تكييف       X  95 طولقة  شركة

فرادي كة ال       X  121  الوادي. ز  شركة

الدين خ ت و س ال       X  24  سكرة  شركة

عاق وفروي س        X   140 سكرة شركة

يد للت سكرة       X  / سكرة شركة

راء ال       X  14 سكرة بوابة

للتمور  اض ر       X  7 سكرة شركة

تمور        X  / سكرة حمزة

توفيق محمد حس          X  / سكرة شركة

مليك التمور تكييف       X  40 سكرة وحدة

نوب ل ى الك         X  200 اوماش املطاحن

الشافية ات املشرو       X  / شتمة وحدة

ات املشرو        X  / سكرة  .غوحدة

للمياه راوي ط        X   120  غمنبع  ممؤسسة

محمد حدود       X  96 طولقة  سودابال

للتصدير  يكس ادفي ست       X  43 الدروع و

املمتاز البالط          X 59 سكرة شركة

عموري عموري           X 128 سكرة شركة
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ومشتقاتھ س ا ج  وحدة          X  74   أوالد

عموري خوة س شركة          X 234 بران

م بابا س شركة         X 160 بران

نايل اوالد جر         X 300 لوطاية  شركة

عموري جر         X 261 سكرة  شركة

لعرو عموري اجب شركة          X 59 ا

شع القنوات          X 128 سكرة شركة

النجارة       X    23 سكرة وحدة

للنجارة.م.ذ.ش م

ر  الصنو
       X    16 سكرة

للنجارة ال شا      X    6 طولقة وحدة

للنجارة احمد طالب      X    7 سكرة بن

للتغليف كة ال  X        44 طولقة وحدة

يك البالس ل تحو   X        10 سكرة وحدة

يك البالس ت  X         / طولقة وحدة

عاق س الك  X        45 سكرة وحدة

وابل لل الوطنية  X         908  سكرة  املؤسسة

ولور  م  X        6 سكرة  ر

ف عر ديد ل جاللة

 احمد
ج   X      6 أوالد

ات تج صناعة وحدة

يد  ت
   X      7 شتمة

ف الشر   X      10 سكرة مؤسسة

يد للت   X       12 سكرة سكرة

               املجموع

                                

دول  املنتوج: )109(ا حسب اص ا القطاع مؤسسات ع   .توز

واملتوسط: املصدر ة الصغ املؤسسات ة التقليديةمدير الصناعة و   .ة
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قتصادية-3-4-2-2 القطاعات حسب اص ا ثمار س   :تحليل

،فإننا      قتصادية القطاعات حسب اص ا ثمار لإلس العام التوجھ معرفة و التطلع أجل من

طرف من بھ املصرح شاط ال حسب ة ثمار س ع املشار بحصة اصة ا حصائيات ع سنعتمد

ال سكرةالو بـ ثمار س ر لتطو الوطنية   *ANDIة

شاط ال ع  قطاع مليون:املبلغ %  عدداملشار

  دينار

عدد  %

  العمال

%  

  12.73  1717  2.99  8303  48  336  النقل

  12.53  1690  3.73  10357  20.2  142  العشغال

  59.33  8000  82.0  227130  17  119  الصناعة

دمات   7.63  1030  2.03  5643  11  77  ا

ة   1.32  179  0.30  831  1.28  9  ال

  5.25  708  8.53  23635  1.28  9  السياحة

  1.17  159  0.36  1004  1.28  9  الفالحة

  100  13483  100  27698  100  700  املجموع

دول ثمار):110(ا س ر لتطو الوطنية الة الو لدى ا املصرح ة ثمار س ع املشار ع   . توز

الوطن:املصدر الة ثمارالو س ر لتطو   2017ية

  

          

  

  

                                                             
 Agence Nationale de Développement de l’Investissement :ANDI*  

خدمة إداري ع طا ذات عمومية مؤسسة ثمار س ر لتطو الوطنية الة الو انبعد ا و ن املحلي ن ثمر املس

وفقو  تأسست حيث ثمار لالس مساعدة و دعم أق تنظيم و جراءات من التقليل و يل س ل الة الو ذه جاءت

شر ال خ39/12املرسوم بتار ثمار05/10/1993الصادر س قية ب رقمAPSI)( املتعلق الرئا مر بمقت و

ثمار2001أوت20املؤرخ01-03 س ر لتطو الوطنية الة الو إ تحولت ثمار س ر بتطو املعدلANDI  املتعلق

رقمو  باألمر   .15/07/2008املؤرخ08-06املتمم
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أغلب أن ستخلص ثمار س ر لتطو الوطنية الة الو طرف من ا املصرح للبيانات تحليلنا إن

بـ النقل و سية رئ قطاعات ثالثة إ ت توج قتصادية ع العمومية336املشار شغال ، مشروع

بـ142بـ الصناعة و بمجموع119مشروع ذا ،و شارة)%85.28(مشروع597مشروع يجب ولكن ،

طرف من ا املصرح ع املشار عدد حيث من الثالثة املرتبة يحتل ونھ رغم الصنا القطاع أن إ

بـ العمل مناصب حيث من و املرتبة تحتل ا أ ،إال ثمار س ر لتطو الوطنية الة عامل8000الو

سبة، ب ذ ال%59.33 و عدد إجما ان،من يلعبس باملنطقة الصنا القطاع من تجعل ة مقار

من الزرا للقطاع املكملة الصناعات سيما ال الصناعية شاطات نحوال التوجھ ا محور دورا

الزرا بالقطاع مقارنة أخرى ة ج من البطالة إمتصاص ،و ة الفال.ج القطاع يخص فيما أما

املشا متقدمة انة م يحتل ال بـفإنھ ا املصرح سبة ال عكسھ ة ثمار س ع ،فأغلب%1.14ر

املعطيات،إ لنا تھ بي ما ذا ،و البطالة تقليص م سا ال ة صغ ع مشار ع يتجاوزذاملشار لم

القطاع ن العامل بمعدل159عدد ذا مشروع19عامل،و ل ل   .عامل

ف ن غرار إح ع خرى قتصادية القطاعات عن مشار ا ف ل لم دمات،السياحة ا

فيھ لنا السيا القطاع ،فمثال ة بحوا1.28كب إال م سا لم ن ح ع املشار سبة 5.28من

ذه واص ا ن ثمر املس لدى حقيقية رغبة غياب عكس ذا ،و املتوقعة العمل مناصب توف من

 .القطاعات

امل-3-4-2-3 و ة الصغ املحليةاملؤسسات التنمية اتي إس خيار   .توسطة

العالم اقتصاديات معظم اما دورا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات أك٬تلعب تمثل ا و

عدادا جتماعية٬املؤسسات و قتصادية السياسات عض تحقيق مة مسا ا أك عت كما

ا تحقيق عن ة الكب املؤسسات ز مةوتزدا٬ال أموال رؤوس تتطلب ال ا و ا مي أ د

ة الكب ت املؤسسا                                           .مقارنةمع

مة املسا و البطالة إلمتصاص سيلة و زائر ا املتوسطة و ة الصغ املؤسسات أصبحت لقد

أصب املتوسطة و ة الصغ ،فاملؤسسات قتصادية الوطالتنمية لإلقتصاد اما دخال ل ش حت

تب. خالل من قتصادي نتاج ع تنو م سا ناكما ثمر الر،ملس ارحفلسفة بت خالل من

ميةواملبادرة بالغة انة م تحتل ة خ ونة أصبحت املتوسطة و ة الصغ فاملؤسسات وعليھ

قتصذتج زمة تفاقم خالل من قتصاديا النمو ضعف النفط عائدات تراجع جراء ادية

ة الكب ذا.للمؤسسات و الوط لإلقتصاد املنقد دور ا لع و املؤسسات ذه وز ل الباب فتح ما ذا و

ومة ا سعت نللما ثمر للمس يالت س فرض و ثمار س يع خالل من بھ   .قيام
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املتوسطة-1 و ة الصغ املؤسسات ف للمؤسسات:  PE-MEعر ودقيق موحد ف عر يوجد ال عموما

سواق م املبيعات و املال ،رأس العمالة م مثل معاي ناك أن املتوسطة،إال و ة الصغ

املبيعات حيث من ة صغ عت ا فإ ن ح ا ملنافس مقارنة ة كب املؤسسة ون ت   )1(.،فقد

ية ورو نة ال ف ناملؤسسة:" عر ب تضم ال ة إ10الصغ أما49عمال ، ا أج عامال

ن ب شغل ال ف املتوسطة إ50املؤسسة ا249عامال بإستقاللي تتم و   .عامال

الدولية العمل منظمة ف وتوزع: " عر تج ت وحدات املتوسطة و ة الصغ املؤسسات

د من العمل ع عتمد ا عض خدمات و وسلع عماال ستأجر م عض و العائلة، نحاخل رفي

دخو  تكسب ما عادة ،و منخفض عائد ع عتمد ، ثابت مال برأس عمل ا منتظمةعض غ وال

مستقرةو  غ عمل فرص ء   .ت

زة ج لدى لة م ست ل شأة م ا أ بمع رس غ قطاع ا بأ ف التعر ذا يضيف و

حصائيات أو ومية غالباا  "الرسمية

 زائري ا للمشرع وفقا املتوسطة و ة الصغ املؤسسات ف  :عر

ن        ب مع ا ع املتوسطة و ة الصغ للمؤسسات فة عر زائري ا املشروع إعتمد لقد

املا املعيار ،أي املال رأس ع و العمال عدد ،أي  .املعيارالعددي

ا التوجي القانون إثر فوع عر تحديد تم إثره ع الذي و املتوسطة و ة الصغ باملؤسسات اص

سنة املؤسسات من النوع ذا الـ2001ل املادة أن04،فحسب ا مضمو نصت فقد القانون ذا من

من شغل ال و دمات ا و السلع غنتاج مؤسسة املتوسطة و ة الصغ 250إ1املؤسسات

أ رقم يتجاوز ال و وص ملياري السنوي ا ة2عمال السنو ا حصيل مجموع يتجاوز ال و 500دينار

دينار   .مليون

من       يف تص حسب املؤسسة تحديد معاي توافق ناك ف سنةوعليھ ية ور نة ال 1996طرف

زائر و  ا التوجي امل2001الصادري القانون ف لتعر الكمية املعاي نحدد يجعلنا ؤسسةمما

التا دول ا زائر ا املتوسطة و ة   :الصغ

  

  

  

                                                             
نا )1( ن حس زائر) .2006. (بن ا ثمار س ملناخ تحليلية الدكتوراءدراسة ادة ش لنيل مقدمة ،رسالة

،ص قسنطينة ،جامعة سي ال ،علوم قتصادية علوم لية ، قتصادية  158العلوم
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مصغرة   ة  مؤسسة صغ متوسطة  مؤسسة   مؤسسة

العمال ى  عدد   50  10  1  أد

  250  49  9  أق

عمال ى  رقم   200  20  1  أد

  مليار1  200  20  أق

صيلة ا مجموع

  السنوي 

ى   100  10  1  أد

  500  100  10  أق

دول املتوسطةمعاي):111(ا و ة الصغ املؤسسة   .تحديد

،العدد:املصدر ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر خ77ا بتار   6ص6ص2001-12-15،الصدار

التالية املعاي تحديد يمكن املتوسطة و ة ،الصغ املصغرة باملؤسسات اصة ا املعاي خالل  :من

املصغرة   ــــ للمؤسسات سبة      Très petites entreprises (TPE) بال

ب عرف منأو توظف مؤسسة يتعدى9إ1ا ال ا أعمال رقم و ا20عمال اني م ج،ومجموع د مليون

يتعدى ال ة دج10السنو   م

ة الصغ للمؤسسة سبة بال ــــ ن:)Petite entrprise)PEــ ب ما شغل ال املؤسسة ا أ ع عرف

رقم10-94 تحقق و ، يتعدىاأعمالأفراد ا200ال اني م مجموع ن ح ، جزائري دينار مليون

تتعدى ال ة يم100السنو سن   .مليون

املتوسطة للمؤسسة سبة بال ــ ــ ن:  )Moyenne entrprise)ME ــ ب شغل ال املؤسسات  -50تلك

ن250 ب ا أعمال رقم اوح ي و ، و 200عامال دينار 2مليون   مليار

ن ب محصورة ة السنو ا اني م مجموع ن دج500و100ح   .مليون

سكرة-2 بوالية املتوسطة و الصغيىرة املؤسسات  .ديناميكية

املتوسطةإن و ة الصغ املؤسسات عدد ادة ز إ أدت الفاعلة اصة ا املؤسسات PMEديناميكية

حدود إ س7015لتصل أنھ شارة تجدر و خاصة حوا2015نةمؤسسة شاء إ مؤسسة921تم

التا دول ا ا يو ،كما جديدة   :خاصة
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دول بوال ):112(ا املتوسطة و ة الصغ املؤسسات عدد سكرةتطور   .ية

Source  : Monographie wilaya de Biskra 

املتوسطة و ة الصغ املؤسسات دعم رامج و ل                                                             :يا

ممثلةالجزاسعت     بازارة الوفي ئر لفة األطر ضعإلى وسطةصغيرة والمتوـالسساتلمؤامل

حاضناتوإقاشاءإلمةوالتنظيمية الالزعيةوالتشرنونيةالقا محاضنعلى لاألعمامة ل ش

يھذا اإلطار القاتمثلد ــوقيــلالتسهمراكزوسساتالمؤ(مشاتل) -78م ـالتنفيذي رقسومفي المرنو

سوموالمرسسات،المؤتللمشاسااألنونالقايتضمنوالذي  2003ايرفبر 25ي ـالمؤرخ ف 03

يل،التسهاكزلمرسااألنــــونالقايتضمنوالذي  2003فبراير  25المؤرخ في  03-79رقم يذــالتنفي

بناءاإلى أن المشرع شارةاإلتجدرو زائـــري ومد ـق،على المشرع الفرا مف في ضنالمحاضمن

ناولوعلى .تلالمشا سن ن السابق ن املرسوم م م والمهاـــــظيوالتننونيــةالطبيعة القايفيماضوء

ااألھداف التي و منلكئريالمشرع الجزاحدد  .لالتسهيمراكز و سســاتالمؤمشاتــــل ل

يل   س ال تتــــمتـع:مركز إداري، ع طا ذات عموميــة ستقـالل     ومؤسســة و ـــة املعنو صيـة بال

الصناعـة وزارة وصايــة تحت و املا واملتوسطــــة الصغيــرة املؤسســـات أنـــشأتو ثمــار، س ترقـيـة

رقم التنفـــيذي املرســوم فــي03-79: بموجـب ــؤرخ ــ ثمار   2003فيفـري25: املـ س ترقية امھو م تتج و

: 

املؤسسة - يل وتأ ن و ت عملية                             .املرافقة

مخطط- تحض              .       عمال املرافقة

املا- امللف تقديم  .املرافقة

ق- سو وال شاط ال انطالق مرحلة   .املرافقة

م- ع مشار تجسيد أجل من املعنية يئات ال لدى ع املشار اب أ   .مرافقة

املؤسسات  -3  واملرافقة :مشتلة ستقبال و للدعم عمومي، ل ي اضنة ا أو املؤسسة مشتلة

رقم شأتأ.واملساعدة التنفيذي املرسوم عام03/78بموجب ة ا لـ1423ذي املوافق

ستقالل25/02/2003 و ة املعنو صية بال تتمتع وتجاري صنا ع طا ذات عمومية مؤسسة و
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ة الصغ املؤسسات و الصناعة وزارة وصاية تحت ،توضع ثمار  املا س ترقية و وتتخدواملتوسطة

ال ال ش      :تاليةاملشتلة

لھي  :المحضنة  -      .بحاملي المشاريع في قطاع الخدماتلدعم يتكفي

طو - الر رة والمهن ـبحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيلدعم يتكفلوھي ھيك:  ورشة

  .الحرفية

املؤسسات- .دان البحثـبحاملي المشاريع المنتمين إلى ميلدعم يتكفلھي ھيك :نزل  

تت ن املشتلةح داف أ   :ج

املقد املساعدة أساسامشمل ع املشار اب أل     :ة

ع املشار اب أ مع مرافقة التعامالت                             : جميع

املالية-                            .املؤسسات

والدعم- املساعدة                            صناديق

والبل- مواليات ع بمشار الصلة ذات خرى يئات و   )1(ديات

مجاالت تنوع إ باإلضافة املحتضنة ع املشار عدد ع ساس يرتكز املؤسسات نجاعة معيار إن

الوالية بمشتلة املحتضنة ع املشار عدد بلغ حيث املحضنة مستوى ع املحتضنة ع املشار تخصص

البنا26 ا م مجاالت عدة شمل ل الغذائيةمؤسسة الصناعة و دمات ،ا العمومية شغال  . )2(ء

قدرةإحتضان

ع   املشار

ع املشار ستعاب  عدد مناصب  معدل عدد

املحققة   الشغل

مناصب عدد

املتوقعة   الشغل

29  26  90% 71  702  

دول  املؤسسات:(113)ا سكرة–مشتلة  .محضنة

،مشت:املصدر املتوسطة و ة الصغ املؤسسات ة املوسساتمدير سكرة–لة   محضنة

بان-4 الز بمنطقة املتوسطة و ة الصغ للمؤسسات غرا ا ع   .التوز

تباين إ املوا دول ا الواردة حصائيات لنا ن ةتب الصغ املؤسسات شاط وا

ى،فالو  الك واضر ا جغرافيا متمركزة ا نجد ،حيث لاملتوسطة ا ا ع ةتوز الصغ لمؤسسات

جعلو  مجموع11 املتوسطة من عن33بلدية املؤسسات عدد ا ف تجاوزت فقط 100بلدية

                                                             
ةو)1( الصغ املؤسسات و الصناعة املنا زارة و للصناعة الوالئية ة ثمار،املدير س ترقية و  -سكرة–جمواملتوسطة

سكر يل س ال ةمركز  
لسنة)2( الوالية شاات املتضمن السنوي  2016البيان
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صنف من ا معظم من TPEمؤسسة أك ا ف ترتكز حيث املوجودة% 73، املؤسسات إجما من

التجاري  و الصنا شاط ال تركز ة وا بصورة عكس شار ن ذا ، الوالية مستوى املدنع

سكرة بلدية غرار ع ى جالل2017الك ألواللد ة دار ،املقاطعة ،سيدي293مؤسسة مؤسسة

خالد245عقبة ،سيدي ،طولقة230مؤسسة   .مؤسسة195مؤسسة

جغرافيا والتنمية وة ال توازن   :تحقيق

لت حيث عدديا؛ ا نفس زائر ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسة سنةفرضت 2005بداية

من يفوق2937أك ما إ ا ععد تفع املتوسطة7015ل و ة الصغ املؤسسات ون ذا و مؤسسة،

من وذلك ة، الكب للصناعات بقاء ا تؤدي ال مة امل التدعيمية دمات ا تقديم ما م دورا تؤدي

واملت ة الصغ الصناعات ن ب الباطن من التعاقد عالقات يمكنخالل حيث ة، الكب والصناعات وسطة

املنتجات او الصنع تامة منتجات من اليھ تحتاج بما ة الكب الصناعات مؤسسات تزود ان ا خالل من

تمكن تنافسية باسعار وذلك ي، ا ال ا النتاج كمدخالت ة خ ذه ا ستخدم ال مصنعة النصف

عرف ما و و ارجية ا سواق املنافسة كصناعاتمن واملتوسطة ة الصغ الصناعات بدور

أخرى ة ج من و ة ج من ذا ثانيةمغذية، ة ج من امعات ا خر لدى املقاولة ثقافة ر  .تطو

ا املؤسسات ع بتوز اصة ا للمعطيات تحليلنا خالل شاطفمن ال حسب املتوسطة و ة لصغ

بلغت،و  املش7015ال أغلب أن لنا ثالثةمؤسسة إ ت توج ع البناءار و سية رئ قطاعات

بـو العمومية ،)%35(مشروع2474شغال ع املشار إجما الديناميكيةمن ا ترجم سبة ال ذه

و و  تزايد خالل من سكرة بوالية العمومية شغال قطاع ركية العموميةا املرافق إنجاز ة ت

  .البناءو 

دمات)%11.46(شروعم804التجارة- ما) 7.98%(مشروع560،ا مجتمعا تمثل و

تھ ة%54س التجار ادبية ا خالل من املنطقة عرفتھ الذي التجاري للتطور كحتمية ذا ،و

attractivité commerciale  دب ا قيم عكس ،مما جتماعية و قتصادية للتحوالت يجة كن ،

القطاع ذال ل  .التجاري

قتصاديحيث- شاط ال فروع ن ب ا تركز ومدى التطور عة متا من املعطيات لنا مؤشرات"سمح

املتوسطة و ة الصغ املؤسسات ا ت ت الذي العام التوجھ بمعرفة لنا   "سمح
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شاط  ال
 املؤسسات

ة سبةاملئو   %ال
PME TPE املجموع 

البحري الصيد و  0,19 10 10 0 الفالحة

ش وليةخدمات الب  0,04 2 1 1 غال

واملحاجر  0,38 20 17 3 املناجم

والصلب ديد  0,59 31 29 2 ا

البناء  4,87 256 231 25 مواد

لعمومية شغال و  47,06 2474 2370 104 البناء

يك-مطاط–كيمياء  0,15 8 5 3 بالس

الغذائية  3,61 190 145 45 الصناعة

سيج ال  0,17 9 7 2 صناعة

والورقصناع شب ا  1,27 67 65 2 ة

واملواصالت  5,84 307 296 11 النقل

 15,29 804 794 10 التجارة

طعام و  1,10 58 51 7 الفندقة

للمؤسسات  7,34 386 386 0 خدمات

للعائالت  10,65 560 560 0 خدمات

مالية  0,30 16 16 0 مؤسسات

ة عقار  0,15 8 8 0 اعمال

 100 5257 5041 216 املجموع

دول                       شاط):114(ا ال حسب واملتوسطة ة الصغ   .املؤسسات

التقليدية:املصدر الصناعة و واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ة   .مدير
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بانالنظرة-3-4-3 بالز املستدامة التنمية أفاق حول ديدة الصناعة"ا و ،السياحة الفالحة

وا" انات ر و ة حيو الوطبدائل قتصاد ملستقبل  :قعية

الفال نتاج مرجعية والية املجال،سكرة ذا نتاج ات مستو عكسھ ما خالل  )1(من

بـ جمالية الفالحية املساحة يقارب1.652.751تقدر ما أي لية% 77كتار ال املساحة إجما من

بـ. للوالية للفالحة ة الصا املساحة تقدر سبة185473 كما ب أي املساحة% 11كتار من

ا وتمثل98478الفالحية،م مسقية أرا للزراعة%  53,10كتار ة الصا الفالحية املساحة . من

ضة با اليف ت تتطلب وال وفية ا املياه ع أساسا عتمد السقي عملية أن                        . علما

بالو  ساسية الفالحية وة النخيلال ا4141927حوا(الية منتجة2933997نخلة،م ) نخلة

ي الغر الزاب منطقة ا غالبي اورالل(تتواجد فوغالة، طولقة، دقلة)دوائر نخيل عدد يقدر نما ب ،

بـ عامليا املعروفة ا2522775نور م منتجة1606887نخلة                             . نخلة

ن يخص بـفيما فيقدر للتمور جما تمثـــل)2(2205000تاج نــور دقـلــة وحصـة 1259264قنطـار

سبة ب أي نواع%. 57,11قنطار ل من الواحدة للنخلة املردود منتجة،/ لغ75,15معدل نخلة

و ف نور دقلة نخلة مردود نما ألخرى / لغ78,37ب منطقة من تتفاوت رقام ذه و                      .نخلة،

الوالية          من الشرقية ة ا الوادي(تختص بة زر عقبة، سيدي قلية) دوائر ا فول،(بالزراعات

ستانية...) بطيخ ال املنتجات عض الفصلية املنتوجات إ باإلضافة فتعرف الشمالية ة ا أما

تفاح(   ...).مشمش،

اما مصدرا يوانية ا وة ال تمثل بـكما املاشية رؤوس عدد يقدر إذ الوالية، وة ال مصادر من

عرأس1284196   :،موزعة

بـ ـ985700الغنم ـ3996رأس،البقر بـ291450رأس،املاعزب بل و فاق3050رأس بإنتاج ذا  115816،و
مراء)3( ا وم ال من   .قنطار

نمـــمؤش تجعلنا فالحيةثرات شعب اتيجيةإالث العس نتتطلب املسؤول ولفتة   ناية

إل ة قص مدة و نوعية قفزة تحدث أن يمكن وال الالئقة انة امل ا خارجوإعطا بديل قتصاد

ية تر شعبة القبب، متعدة يكية البالس البيوت داخل املنتجة املبكرة ضروات ا املحروقات،شعبة

                                                             
السيد )1( بھ أد ح الصيدتصر و فية الر التنمية و الفالحة ر عند  وز بوعز القادر عبد الصالون فتتاحإالبحري

سكرة للتمور ،  2018الدو
الوطينة )2( ملد+ داعة إحصائية سكرةمعطيات الفالحية املصا ة   2016ير
حصائيات )3( ة سكرة،مص الفالحية املصا ة  .مدير
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ا وشعبة مراء ا وم ال إنتاج أي جالل أوالد ساللة دقلغنام صنف األخص و ثالثلتمور ذه نور، ة

أساسية الوطشعب قتصاد ز عز ا اتيج إس و املنطقة انة م من د   .تز

ثمار عت            ة ضرورة سكرة بوالية الفال س شروط املنطقة عليھ تتوفر ملا م ثمار من  اذ س

من وتواجد ة،جوفي مياه ع وتحتوي  خصبة فال بأرا تمتاز ن 9 أك ا نخلة مالي ن م  نخلة مليون

وغرس النخيل تجديد  مستمرة والعملية جديدة ديد القديم   .)1(ا

سكر     -  لوالية الفال املصا ة مدير أطلقت بتخصيص2012السنةوقد 5مبادرة

الفال ثمار س ن الراغب ع املشار ام جديدة فالحية من. باملنطقةمحيطات ل ع موزعة

، أورالل امليعاد5بلدية رأس كتار،بلدية ناقة2500أالف ن ع ببلدية صا كتار،سيدي

الدوسن2500 ببلدية  . )2(كتار800كتار،الشعيبة1000كتار،الرحبات

ســـنة        -  ـــ الــــوالي أطلقـــت ــــق2017كمـــا طر عـــن فالحيــــة ـــ أرا مـــنح قصــــد منفعـــة ـــار إظ مبــــادرة

دول  ا نة املب الفالحية املحيطات مستوى ع الدولة ألمالك عة   :متيازالتا

دول الفالحي):115(ا   2017-2012املوزعةةاملحيطات

2012  2017  

  املساحة  املحيط  البلدية  الرقم  )ـ(املساحة  املحيط  البلدية  الرقم

  525  1السارق   اوماش  06  5000    أورالل  01

  210  الشقة

رأس  02

  امليعاد

ش  أملي  07  2500     500  ا

اوالد ة زاو

  محمد

210  

ناقة  03 ن صا  ع الذروع  الشتمة  08  2500  سيدي   350  واد

          1000  الرحبات  الدوسن  04

          800    الشعيبة  05

،:املصدر الفالحية املصا ة ة مدير رامص واصالح ثمارات 2017-2012)سكرة( س

                                                             
)1( ، سامية سكرة،حميدة بوالية الفال ثمار س آفاق تنمية امل ن التكو حول دور عشر السادس الدو القانونية: "امللتقى الضمانات

ية املغار الدول ثمار خيضر2012فيفري 23-22يومياملنعقد" لالس محمد  .سكرة-،جامعة

)2(
الفالحية املصا ة ،مصلة –مدير راسكرة إصالح و ثمارات  .2015س
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طة ر املوزعةامل):36(ا الفالحية   2017-2012حيطات

  ه5000

  ه2500

  ه1000
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م             تدعيم و واص ا ثمرن للمس املجال فتح مع بالوالية الفال ثمار س دعم من دف ال

عد خاصة بالوالية الفال القطاع ومة ا اتيجية إس نجاح ،يفسر جديدة فالحية بمحيطات

مسا مدى و املنطقة عرفتھ الدي يب الر الزرا ،السيماقالع الوطنية سواق ز عز ا م

ن ثمر للمس ا كب محفرزا انت ،و ا نجاح ت أثب زراعية تجارب املبكرة الفواكھ و ضر ا محاصيل

الوالية وخارج داخل . من  

ة زراعیة واسعة، اليت ميكن من "  ك دة جمالبة عرفت دینام و لمنطقة  ة  رشاف النظرة اجلدیدة و إالس

ن  اللها ٔ ٔوروبیة يف فرتة الشتاء  ث نصبح نصدر ٕاىل دول  تطور هذه الشعبة يف مدة ال تتعدى سنة ح

لخرضوات  ٔوروبیة  ٔسواق ا ٔنواعهاحتتاج ا   "شىت 

؟ ذلك يتم   كيف

نجاح -  سب ا،ألن ف الزراعة نطاق من القبب،والتوسيع املتعددة يكية البالس البيوت ثمار س

تصل املنتوج نجاعة التقليدية%100إو يكية البالس بالبيوت  .مقارنة

يكية -  البالس البيوت من النوع ذا مستلزمات إقتناء و توف أجل من الدول  .تدخل

ة -  لصعو نظرا ذا ار،و تلقيم و بلقيح اصة ا الت توف خالل من املكننة، تفعيل

تلقيح و تقليم خاصة بدايةالعملية النخيل،مع ار ذهأ عليھ املعول يل ا إندثار

ام  .امل

عاونيات -  و جمعيات س املبكرةفالحيةتأس ضروات ا انتاج تفعيلمتخصصة م سا ،

الفالح متبعة و مساعدة خالل من الزراعية   .املنتوجات

امل -  دور دولجتفعيل إ التمور رب امام بواب سدّ أجل التمور،من لتصدير الوط مع

مالخرى أ إ ب س ذا ،و املستوى دون التمور تصدير مجال ثمار س حال يبقى ،عموما

منتوج ا أ أساس ع ا تصدير إعادة س،و تو لـ ب ر ال رة ظا إستفحال للمجمع،و ومة ا

القطاع ذا عن الرقابة غياب ب س لھ ذا ،و  .تو

أن -  القول يمكننا إ سكرةوعليھ جذبمفتقطبتحولت منطقة صارت و القطاعات، ل وحة

الوطن واليات مختلف من ن القادم ن ثمر امليدانية(،وللمس تحقيقاتنا لناه ال)ما بدأت،

فرص و جديدة أسواق عن البحث اتيجية إس إطار أخرى قطاعات إ ا تمام ا تحول

ثمار  ااتاس املفاجئةو التقلبات عن منأى ون ت منبديلة، بالكث حاليا عصف ال ملدمرة

من و النفط، ع املعتمدة الدول ثمار اقتصاديات س إ بقوة التوجھ قررت ال زائر ا ا بي



 

 388 

وة ال لق السياحة و الزراعة و بالصناعة وض لل ا يع و ار ف و املبادرات ر تحر و اص ا

الس ثار من التخفيف و العمل، مناصب املوردو ظل الذي النفط أسعار تراجع عن الناجمة لبية

الدولة نة ز املمول ال .الرئ املسبوقة غ قتصادية ركية ل ن بع املت من الكث يتوقع و

ون ماست ر سكرة بأن ة خ املدة املنطقة ا السنواتعرف غضون ا كب اقتصاديا قطبا

عد  القادمة عمالالقليلة و املال لرجال القوي   .باملنطقةنزال

مليون  «  لق مخطط وضع إ الدولة دفعت ة راو ال الفالحة مجال املحققة النتائج

سنة حلول مع ة راو ال باملناطق ليب وا بوب ا إلنتاج تخصص را من مسقي كتار

ة2020 راو ال را ع توز فقط مؤخراً شرع حيث ة، جزائر مختلطة ات شر - ع

ية بـ"فقد". أجن املمنوحة املساحات تحديد إ100تم وصوالً حسب40كتار كتار ألف

باإلضافة ليب، ا وإنتاج بقار بية ل أساساً مخصصة وتكون ثمر، مس ل ل ة ثمار س القدرة

الفالحية واملنتجات ن الل القمح إنتاج   »إ

الص-2   :  نااملجال

نيئة ثمر املس تصرف تحت ا ووضع الصناعية  :املنطقة

ن         ثمر املس لكبار قبلة سكرة جعلت عديدة الصناعوامل املوقعاملجال ا مقدم

اتي ا،،س عل الرد و امللفات دراسة املرونة و العقار الوفرة لرجالوكذلك مستمر ن و ت

و  يئاتالصناععمال ال و دارات مختلف أمام م تمثل و م ساعد و املعلومة م ل توفر و ن   .ي

فإنھ« سكرة ب التجارة و الصناعة غرفة مدير ح تصر عنحسب يقل ال صناعية20ما منطقة

وال  ل من و سكرة من عمال رجال تصرف تحت اموضوعة م الوطن شطة،15يات منطقة

الدراسةو  قيد او »البقية إنجاز يتوقع عمالقة ع مصا احتضان ا يمك واسعة مساحات ع يئة ال

من الواقع أرض ع انطلقت ال ى الك املركبات إ لتضاف القادمة، القليلة السنوات غضون

جر  ع مصا و السياحية ة القر و الدواجن مركب و سمنت مصنع ا الصناعاتبي و س ا و

و  لالغذائية، منا ا غ و البناء مواد و التمور ل تحو و الصناعية السيارات تركيب و املطاحن و يب

زائر با اقتصادي قطب أك إ سكرة سيحولون لذي عمال لرجال املستقطبة شاط ال مجاالت

قليلة سنوات                                                    .غضون

ة ثمار س ع الاملشار ى الك ع املشار عشرات توجد ستغالل و نجاز مرحلة دخلت ال ى الك

السن من بداية شاط ال مرحلة ا دخول غضونيتوقع القادمة ل2020وات تحو مركب ا م أ ،

ثمر للمس املجيدالتمور عبد ي تجخ ي و ن، إيطالي ن متعامل مع وبالشراكة التمر عسل املركب
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التمر  السكرو سكر مواصفات و خصائص نفس يملك الذي السائل، السكر و التمر وة ق و ل ا

الرديئة النوعية ذات التمر من عام أغذية أيضا املركب تج ي كما العادي،                                              .بيض

لإليطال لھ املنتوج بيع ع ن الطرف ن ب املوقع تفاق ينص ملدةو ن بقية5ي إ يوجھ ثم سنوات

الوطنية السوق ا ف بما خرى  . سواق

إيران عد من ل ن مصنع عد العالم الثالث و زائر ا ول التمور ل تحو ن مركب الص  و

ون ست وليةو الب املشتقات ع لتوز خاصة مؤسسة شاء إ باملنطقة ن ثمر املس كبار قررأحد كما

زائرمناف ا ولية الب املشتقات ع توز تحتكر ال العمومية نافطال ملؤسسة ا قو مجال .سا و

شركة بأن بان الز الصناعة و التجارة غرفة س رئ أو سكرة بوالية العمومية ثمارات س

م ال املشروع دخل قد و لوطاية، الصناعية باملنطقة نفط مصفاة بناء قررت قد سوناطراك

منم أك سيوظف و نجاز ستغالل1500رحلة مرحلة دخولھ عند                                               عامل

آفاقق اء ر الك إلنتاج والصناعية 2023طبا فية الر راء الك   :لتدعيم

آفاق             اء ر الك إنتاج جديدة محطة إنجاز سكرة بوالية تم تصل2020س إنتاجية بقدرة

سنةأخر محطةو ميغاواط1400إ حدود مماثلة بطاقة نتاج سكرة2023ح بذلك لتصبح

ذه ده ش الذي التنمية سارع ال ملواكبة مجة امل ع املشار و البالد اء ر الك إلنتاج قطب م أ

لفائدة السيما ايدة امل الطلبات لتغطية وذلك والفالاملنطقة الصنا ن املجال ن ثمر     .   املس

سكرة159إنجاز          بوالية اء ر الك ع توز شبكة من إنجاز، 2019لم إ محوال41باإلضافة

يتعلقان ن عمالق ن بمشروع التحتية ية الب دعم مجال حظيت ال الوالية ذه إقليم ع ائيا ر ك

لتولي ن محطت التوابإنجاز ع بطاقة أوماش بمنطقة ائية ر الك الطاقة و1400د واط 400ميغا

                          .ميغاواط
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  الصة الباب الثالث

لتمنیة الزراعیة ؛ ٔفاق التطور ٔفاق ا   .شخیص الواقع و 

بان         للز لية الس باملنطقة الزرا الواقع تحدي"،يتجھ ت"كإقليم زراإ إقالع حقيق

ثمر، املس و الفالح مة عز و الدولة إرادة توفر شرط انبمتواصل، ا رائدة املنطقة تجعل عوامل

املنطقة،الزراعات؛)نخيل،خضراوات،بقوليات(الزرا ان لس ي الوجدا رتباط يمثل  فالنخيل

نحو والتوجھ إقت البيوت املحميةوالبقوليات مكسب ة يكيةالكب قصرالبالس ب س ثمر للمس صادي

النخلة عائدات إنتظار و ح الر                                                                                                                          مدة

ا       و ودات املج تنظيم و ادة ز إ أدى الزرا املجال إستغالل التطور العديددملجسإن ة

متطلبات و يتما الزرا نتاج ادة ز تحقيق إ ذف ال صالحية،و امج ال و ن القوان من

اما فالحيا قطبا وج ظرف أصبحت ،ال باملنطقة   .التنمية

باملنطقة الزراعية التنمية أفاق لـ خصصناه الذي الباب،و ذا إليھ خلصنا ال؛ما واقعيص

الزراو  ستصالح كقانون ديدة ا ن القوان و امج ال خالل ر،من التطو اص 1983أفاق ا و

ةب العقار امللكية متياز ،APFAحيازة حق منح ق طر عن ستصالح الوط ،قانون الصندوق دعم

و  الفالحيةللضبط تFNRDAالتنمية مع الزراعية الرقعة ادة ز إ دف ا ل وةو ل الواسع مام

التجديد خالل من   .النخيل

زائر،من  « ا وع ر ع مفتوحا وطنيا سوقا ا جعل باملنطقة املتواصل الزرا قالع م سا

البالد غرب و شمال،شرق إ راء ال الوطنيان(عمق رعة مز و لغروس ع) سوق املعتمدين ،و

املحصول  وجودة ة   .»قوة،إستمرار

الد « مجالالبعد الفاعلة قتصادية للمؤسسات ة التجار الديناميكية مجسد للمنطقة و

التطلعات و للمؤسسات السوقية صة ا تتمة خالل من ذا ،و التمور تصدير و توظيب

الوطن قتصاد ز عز مة املسا ،و الدولة إلتفاتت ظل ا أسواق بتوسيع شر ت املستقبلية

املحر  قطاع   .»وقاتخارج
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امة راسة"امتة    "نتاجئ و توصیات ا
  النتاجئ :ٔوال 

الذي        و املا القرن يات سبعي من بداية البالد عرفتھ للفالحة،الذي يك ال التحول إن

سية الرئ الدعامة ا إعت بل ة، راو ال املناطق ث س الزراعيةلم الثورة قانون قرارات ترجمتھ

بان.الوطللإلقتصاد الز منطقة كب صدى ا ل يكن لم الدولة ا ن ت ال اتيجية س ذه إن

حافز عدام إ و ي الثا ب الس و التقليدية، ثمرات املس الواحاتية،أو الزراعية ع عتماد ب س

الصنا للقطاع الدولة توجھ   .التملك،وكذا

دت           ش الذي الزرا ستصالح اإن وج عد ستصالح محيطات ة تجر خالل من املنطقة ھ

ة،و  راو ال وساط يئة لل غرارالدولةنيةحقيقيا ع ن قوان سن خالل من ف الر وجھ غي

ة العقار امللكية خالل)1983أوت13(قانون من جديد نفس إعطاء غية ذا و اتيجية، إس

حافزاالذالتملك إعتباره يمكن مني الزمنية للمزاياه بالنظر ذا و ستصالح، ة وت من ادة للز سيا رئ

تحركت ة،حيث راو ال املناطق كب صدى عرف طوة ا ذه جعل مما التملك، سرعة خالل

من ومجسد ستصالح قيمة من زاد ل كمؤ ة راو ال املناطق شساعة مطمئنة و السلطات

مياه توف ت خالل ز السقي،تم إستصالح برامج مننفيد ل  طولقة،لغروس،سيدي راعية

خرى  ة راو ال املناطق رعة،كما من عقبة،لوطاية،مز ن نمط املمثلة ثمراتو ثمرات   املس مس

عن د تز ال عموما ة ش10صغ ا شأ الواحاتأكتار ترتكز ال التقليدية ثمرات املس ن

ي الثا النمط املعول التقليدية،أما ة الكب ثمرات املس جمھ افت منعل الوط قتصاد ز عز

املساحات ادة ز تج التوجھ ذا ثمار، لإلس ا إل ثمر املس الفالح توجھ التجاري،مع ا ع طا خالل

النخيل و املحمية للزراعات   .املخصصة

معوقا        يل رغم املنطقة عرفتھ الذي الزرا اقالع فاعلي ع التأث ا شأ من فعلية ت

شة ال وساط ضمن املنطقة تموقع خالل من طبيعية معوقات زراعية؛ تنمية ضعف"تحقيق

التبخر قيم إرتفع مع رارة ا لدرجات دائم ساقط،إرتفاع ال ل قيم"م من ن تر عوامل ا ل ،

ا عن للبحث الفالح توجھ و السط ي املا صاد الا املناقب خالل وفية،من ا املائية ملوارد

املائية لألسمطة ي وم الب املستوى ع ة خ ونة خطرا ل ش ت   .أ

ع    بظاللھ يظ الزرا شاط ال ثقل جعل للمنطقة،مما حقيقا تحديا يمثل قالع ذا إن

بف ا تطور و خرى شطة إ م توج و ان الس سوظائف ع نفتاح العمل،ضل وق

و  يالتجارة،الصناعة وخدما صنا زرا إستقطاب منطقة املنطقة جعل مما دمات،   .ا
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الفرضيات.1 ضوء الدراسة   :نتائج

ملا        نادا إس الزراعية،و التنمية ع ا اسا ع إ و املائية املوارد حصيلة لتطور بعنا ت خالل من

إح من تجميعھ مندسابقةصائيات،دراساتتم علمية وخرجات ر تقار بصات إطار 2004  و ال

  امليدانية

امليدانية إطار2012و الدكتوراءوللالتحقيقات لرسالة ستاذتحض ات توج لـ بجدية خد

املتاحة،املشرف، املائية املوارد واقع ع التعرف ا م ذف ال ان الكفاءةال سيدور ال مجال

متوازن  إقتصاد إيجاد الدولة اتيجية إس ظل الزرا القطاع واقع املائية، للموارد  ،املستدام

التنمية أمان تقف ال ،املعوقات الزرا املجال ثمار لإلس املباشر غ و املباشر الدعم خالل من

أفاق و املنطقة انة التوازن،م بناء ومعوقات لتالزراعية ش فقد بان، الز بإقليم الوطنية التنمية

وفق للدراسة التصوري و النظري طار سياق جاءت ال الفرضيات عن مباشرة إجابات لدينا

للدراسة امل سلسل   .ال

؛و- و عنھالفرضية ستغناء يمكن ال حيوي مورد تمثل املائية املوارد أن ا فحوا ان ال

تن إ الللوصول أنھ ت أو ال جابة معطيات تحديد من تمكنا فلقد مستدامة، زراعية مية

ساسة ا املناطق خانة تصنف طبيعية أوساط زراعية تنمية تحقيق تھ. يمكن أث ما ذا و

ن املعنو و الثالث الباب من ي الثا و ول السقي"الفصل وحتمية يدروزراعية ال يئة السقي" "بـال

السقيبالز  أنظمة تطور و التار رث ن ب ،،"بان و الفرضية ة تا أث الفصالن ذان

و ا عل فاظ ا عدم حالة تنمية لتحقيق عائق إ املتاحة املائية املوارد تتحول ان املمكن من

ا ل ي الالعقال   .ستغالل

الثانية- ال:الفرضية املتمحورتو ور تد عوامل عواملحول تأث ب س ذا باملنطقة،و املائية وارد

ضري)تنظيمية( وداخلية) طبيعية(خارجية ا النمو املائية، للموارد ي الالعقال ستغالل وكذا ،

من مختلفة فصول نة مب انت التحليل و جابة تفاصيل فإن يب، الر الزرا قالع سارع، امل

فقد الباب أالدراسة؛ ت ورث لتد ري و ا ب الس أن أي الثانية، الفرضية ة ي الثا و ول

املائية املوارد ع أثر مما البالد ا عرف ال فاف ا ات ف إستمرار إ باملنطقةراجع املائية املوارد

وفية ا املياه مستوى تراجع إ أدى مما وفية، ا الطبقات غدية و املعبأة و امنة ال   .السطحية

حدة من الفعالية،زاد نقص ستقرار،و و نتظام عدم ت تم وال زائر ا املائية السياسة

بأتفاقم س ذا و مياه، سيزمة ال مجال الفاعلة للمؤسسات املعالم ة وا ة رؤ عدام   .إ
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سارعة،وال امل الديمغرافية و ة ضر ا املاءالتحوالت ع الطلب م من أفاقزادت إ إضافة ،

تمام إ إنصب ،فقد الزرا ثمار س ة وج إ ا توج و املنقة ديناميكية خالل ،من باملنطقة الزراعة

املناقب و بار خالل وفيةمن ا املائية املوارد علةى الفاعلة املؤسسات و   .السلطات

الثالثة- يم:الفرضية باملنطقة الزرا القطاع أن ا مفاد ال يمكنو كما زائر، ل مضافة قيمة ثل

تحقيق مة املسا و املحروقات قطاع ة زائر ا الصادرات تنمية م سا متوازن،أن ذاإقتصاد و

الباب من ع الرا الفصل الوارد التحليل تھ أث ن ما ب متقاطعة كنظرة ون ي أن أردتھ الذي و الثالث

تمثلت فاق ذه فاق، و الدومعوقات و املح ببعديھ   .التوسيق

ثمار س قيمة من تفعيل حول تمحورت ال عة،و الرا الفرضية ع إسقاطھ يمكن التحدي نفس

ز عز م سا س التوظيب مجال الفاعلة املؤسسات دور من تفعيل ضر،مع ا و التمور مجال

متوازن إقتصاد خلق و الوط   .قتصاد

الدر .2 السابقةنتائج للدراسات سبة بال   :اسة

نة،كما الرا الدراسة ات ملحتو العامة ية املن أفادتنا قد السابقة الدراسات أن ار ن يمكن ال

و املنطقـــة بحساســـية علـــق مـــا بخاصـــة و الســـابقة الدراســـات نتـــائج مـــع نا دراســـ نتـــائج إتفـــاق نـــاك أن

إضـــافا ـــم أ ان املائيـــة،إال املـــوارد ور املـــواتردتـــد ســـي و يئـــة عنـــوان املوســـومة و اليـــة ا الدراســـة ت

زائ ل الشر نوب با الزراعية التنمية أفاق و تجراملائية بان للز لية الس املنطقة لياتٱ،حالة

مجـــال ــــ دارة كفـــاءة إبـــراز خـــالل مــــن املائيـــة للمـــوارد املســـتدام ســـي ــــل ال ل املنوطـــة مام ،امل ســـي  ال

الكمؤ  ســــــ ن بـــــ ــــوازن التــ ــــق تحقيـ ــــار إطــ ــ ــ ـ ــا ــ ـ أمام تقــــــف ــ ــ ـ ال ــــات املعوقــ و ــــة املحققـ نجازات ــــة، سسـ

املائية للموارد املباشر غ و   . املباشر

جغرا مجال و زمنية ة لف ي املؤسسا و ثمارالزرا س حقيقة امليدانية التحقيقات أكدت كما

  .محدد

  

  

  

  

  

  

  



 

 394 

أفاقالتوصيات: ثانيا و   :االدراسة

حات-أ مق و   :توصيات

املائية        املوارد لواقع نة الرا الوضعية من بالقلق(إنطالقا تندر املتوصل)ال النتائج ع بناءا ،و

ا   إل

السطحية   ا بنوع املائية للموارد ة معت إمدادات املحافظةوتوف ضروروة ع املب العام ذف ال   و

ا  فاو و ا ان،مع للس سانفية شطة أ تكييف او عل دودو ظ ا نطاق املتاحة، للملكية وفقا

إدارة خالل القادمةمن جيال لصا املائية انيات م ع فاظ ا إ ادفة ال الثكنولوجيات ن تثم

إ ترمي ال املائية،و للموارد املة ع مت القائمة املعادلة ذه حة، املر الثالثية املعادلة تحقيق

قتصادية، ئةالفعالية الب ع فاظ ا و جتماعية  .العدالة

L’éfficacit economique, d’équité social et l’environemment  

ــــة ــ ــ حتميــ ــــة ــ ــ املائيــ ــــوارد ــ ــ املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتحكم ــ ــ الــ ــــان،يحظى ــ ــ بــ الز ــــة ــ ــ ملنطقــ ي ــــا ــ ــ املــ و ــا ــ ــ ــ املنــ ــــياق ــ ــ الســ ــ ــ ــ ــ ــ إ ــالنظر ــ ــ ــ بــ و

االظروف ةتقتض كي ظرور نةواملستقبليةلل فـاف-بةالسوسيوالرا ا اسـات ع للمنطقة،فإ إقتصادية

الــديمغ النمـو ظـل ـ املباشــر الك سـ الزراعية، ،التنميـة ر ـ الت للمنطقــة،ر و ضـري ا التوسـع و ا

العــال بــاليوم ن ع ــ م ونحــن يــوي ا املــورد ــذا ل التحــدي رفــع ن كبــاحث علينــا تفــرض مؤشــرات ــا ل

ليوم املصادف ـ22للماء من ـمارس إ ـدف الـذي و سـنة، مـع" ل املائيـة، املـوارد ميـة أ ـ إ بـاه ن

ا ل املستدامة دارة   "يع

نو ذا ضوء ضوء ووع الوسط لتحقيقبحماية املائية للموارد مستدام سي و كفأة بإدارة

القادمة جيال حق ضمان مع متوازنة زراعية   .تنمية

بحما: أوال خاصة الوسطتوصيات ساس"ية ا و ش رة" ال ظا من د ا و املناخية ات التغ

ر   الت

املنـاطق  -  شاشـة عتبـار ن عـ ةخـذ راو خاللال من ذا و نمودجا الدراسة ،منطقة

املناخ عنصر خالل ،من وانب ا املتعددة ا ا(حساسي اس ع إ و املناخية ات التغ ة وت تزايد

املنطقة ،امللوحة،)ع ر  .إ... الت

الوطنية -  الة الو غرار ع املناخية ات التغ مجال الفاعلة املؤسسات دور وتفعيل ز عز

املناخية ات للمناخ ANCCللتغ الوطنية نة املناخية CNC،ال ات التغ ة   .DCC،مدير

سية -  الرئ املناخية للمخاطر املبكر نذار و دمة ا أنظمة ضع  .و

افح -  ةةم التعر ال رأش الت افحة م ورة املتد را يل تأ  .وإعادة
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آثار  -  ،يةاملناخاتتغ الدمج الزراعة سيما وال ، القطاعية اتيجيات املائيةس  املوارد

آثار -  القومييةاملناخاتتغالدمج من و ي الغذا من و السيا ستقرار      .ع

وال  -  طط ا اتيجياتتحديد س دمج مدى ودراسة املناخ بتغ املتعلقة والسياسات امج

املناخ غ مسألة الية ا والقطاعية  .الوطنية

الضعف -  مواطن من وتحد ا عا و املخاطر تتوقع أن يمكن ال التكيف لتداب ة ولو عطاء إ

املناخ بتغ  .املتعلقة

ا -  للقطاعات الوطنية القدرات ز املناخـعز غ مجال   .ملختلفة

لرصد -  آليات رة  تنفيذ لظا يا ال جميع ن ب مع وا شبكة ا ،وتنظيم ر والت فاف ا

تم و تدرك ال واملؤسسية رة  اديمية   بالظا

املقابلة -  جراءات خالل من ، امل مت سياق ون سي والتدخالت القرارات سيق ذه .فعالية  ت

ا لول املناطقا وخصائص املحددة حتياجات و ل الطو املدى الس ن يتع  .ل

ال -  وامجتفعيل ر الت افحة بم اصة لتكثيفا إجراءات وكذلك ، الغابات مناطق بناء إعادة

ساسية قتصادية و جتماعية التحتية زالب عز و ، ي يوا وا الزرا نتاج ر  وتطو

املائيةتوص:  ثانيا باملوارد خاصة سي" يات ال و يئة   :"ال

تحقيق ةتوازن محاولة للمجالستمرار ونة امل ساسية العناصر ن املاء(ب رض، ) سان،

الدراسة مجال شة،بإعتبار طبيعة ذو التوصيات وحساسةراوي طرح وجب ساس ذا وع

  :التالية

ال -  غ املياه ن القاحلةتثم املناطق  .تقليدية

تراجع -  خالل من وفية ا سيما ال املائية املوارد ور تد وع املناخية ات التغ تأث دراسىة

للمياه ي وم الب  .املستوى

الت -  التحو و السدود دائرة من التوسيع خالل من املورارداملائية يئة مواصلةسياسة ضرورة

املستعملة املياه تط  . ومحطات

املياه -  مصادر عبئة ن و تحس وفية ا املائية املصادر معرفة ع العمل من خالل امن تحديد

يدروجيولوجية ال   .التحقيقات

سد -  من إنطالقا سكرة، والية إ ارون ب سد مياه ل بتحو اصة ا جراءات إتمام سراع

باتنة بوالية ملدور  .كدية
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اليتفع -  رائط ا دور ال ع توز و للموارداملائية ي وم الب املستوى بتحديد اصة ا يدروليكية

ذا و ة بو ال املؤسسات دارات يئات، ال املائية ع للموارد املستقبلية الوضعية ع لإلضطالع

 .باملنطة

غ -  بار حفر دائرة تزايد وراء الرئ ب فالس التنقيبات؛ و بار حفر تراخيص منح تنظيم

ن عامل فيھ يتحكم  :القانونية

ول  للفالح: العامل املياه توف ع الدولة قدرة عدم   .و

ي الثا ة: العامل مدير غرار ع الفاعلة املؤسسة طرف من املحددة جراءات املواطن تجاوز

املائية املالاملوارد و ب حفر معادلة أن ن املستجو ن الفالح أحد لنا أكد حيث جميع،

  .مراحلھ

لة طو اتيجية إس ع باإلعتماد ذا املائية،و املوارد قطاع العاملة ة شر ال للموارد فعال ن و ت

امعة ا املائية الدراسات ر تطو ،مع القطاع ن للعامل متواصل و مستمر ب تدر خالل من املدى

زالقدرات لتعز ذا و ليات او كأقسام ة،سواءا زائر ةا شر  .ال

ى -  الك واضر ا خاصة املستعملة املياه تط دائرة من بالتوسيع القيام حولو عامة دراسة

الص الصرف مياه استخدام نإعادة  :،إلعتبار

  ول إضا:عتبار ي ما مورد ا  .و

 رة ا الطبقة يما ال وفية ا املياه ع يؤثر التلوث،مما من ئة الب   La Nappe phréatiqueحماية

عالميةمنتكثيفال -  الوسائل ـق طر عـن امليـاه ل بمشا س والتحس التوعية وحمالت السمعية

التعليمية امج ال املاء ع املحافظة موضوع دمج ،مع املدارس ح و ة  .املكتو

املنتظرة:  ثالثا فاق و الزراعية بالتنمية خاصة   :توصيات

املمارس -  ن الزراعيةتحس نات تثم خالل القاحلةمن شبھ املناطق مطار مياه  .استخدام

أل املحافظة -  امج ال بمختلف ا توسيع ع العمل للزراعة،و ة الصا املساحة ع ان م اقدر

الزرا ثمار س م من ادة ز   .نجع

والشتال  -  البذور اقتناء اليف ت تحمل الدولة من لرفعاملطلوب توخيا ذا و ا، إنتاج وإعادة ت

وجود كما الفال ن(ةنتاج الفالح مطالب من مأخودة  )توصية

اقتناء     -  ألسعار عمومي دعم الفال منح نتاج أنواع افة ل سبة بال   .سمدة
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ع -  الفالح املاشامساعدة ية وتر ، الفال نتاج أنواع افة لصا الفال العتاد ية،قتناء

للمياه املقتصد الري  .وعتاد

ع -  جديدةيعالعمل ثمارات التحتيةس ن،الب الزراعيةوتثم رشادوالبحوث

، املنافسةالزرا و نتاج الفالح كفاءة من د تز عوامل  .ف

ديث -  ا الطرق مع يتما ال ملن ات عقو فرض خالل الزراعة،من املياه الك اس السقيترشيد  . ة

إندثارا    -  عرفت ال التمور من خرى نواع ع للمحافظة فالحية د معا عد،تخصيص

قتصادية، مية ذات نواع ع الفالح تمام لأل ديثة ا الواحة ي ا التنوع تقلص

البيضاء،الغرس( نور،الدقلة   .)دقلة

الدراسة  - ب  :أفاق

ا    البحث ذا اليةحاولنا إلش حلول إليجاد منطقةلس ة زائر ا راء بال املائية املوارد

و يئة ال املتبعة ليات و املتاحة املائية انيات م ع الضوء سليط ق طر نموذجا،عن بان الز

التنمية موضوع أن ،إال الزرا القطاع عل ك ال تم و املاء ع التنافسية ة امل و سي الزراعيةال

حلوال اح إق أجل من ن للباحث خصبا مجاال يبقى ة راو ال ز باألوساط قتصادلتعز ز عز

زائري وما مف أن من الرغم وع ا عل الضوء عض نلقي أن ونود املستدام، سي ال آليات و

خارج الوط لإلقتصاد بديل كمورد الزراعية التنمية وأفاق املائية يبقىللموارد املحروقات قطاع

املنال أنھصعب إال بالثناء" يبقى، ء" جدير ل قبل ا. ولكن ا شار لالن املستدامووفقاً سي ل

انب ا م ال للتنمية و النواة ا بإعتبار القرار اب أ ن أع تحت ت أ ال املائية للموارد

سان، لإل قتصادي و التنميةجتما ةقضية راو ال للمناطق ا،املستدامة م جزا ،منطقتنا

عن فضال املحلية، صائص ا عتبار ن ع تأخذ معينة إقليمية جديدة أساليب ز ت أن ب ي

ا ف عمل ال العامة السياسة العلمي،إطار املتنوعالنداء و النوعاملتواصل ذا يطرحھ الذي

اليوم الفضاء امن شأنھ من الذي املناطقو ذه ل الر مة   .ملسا

وفية، ا و السطحية املائية املوارد ل مش أن ت بي الدراسة التنمية:نتائج ع ا اس ع إ ومدى

نالزراعية عامل أساسا   :يتمثل

ول  قالع: العامل و سارع امل الديمغرا النمو املاءمع بتوف اصة ا ومية ا امج ال تما عدم

املتطقةالز  عرفتھ الذي يب الر   .را

ي الثا ب:العامل س املائية للموارد املستدام سي ال كفاءة جتماعيةعدم النظرة ظلطغيان   ،و
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الريغياب طرق ع عتماد ،و التط شبكة توسيع خالل من املستعملة املياه بإستغالل تمام

ذ املائية،من املوارد در من د تز منال تفعيل تصور بناء ع ية مب ي نظر املنطلق دور ا

املائية املوارد إدارة و يئة مجال الفاعلة   . املؤسسات

لعدة       ناقصة تبقى أفاق مجاالت ناك عن إال للموضوع ا شمول رغم ا إل املتوصل النتائج

  :إعتبارات

با - ع عكس إ مما ا كب زراعيا حراك عرف املعطيات املنطقة شمولية صعب مما   .القطاعات

املواضيع- عض املعطيات   .نقص

ة- دار يئات ال و ات املدير مختلف ن ب ا دق عدم و املعطيات   .تضارب

امل عض ح نق الصياغ وحاورذا الدراسة بموضوع عالقة ذات ون ت قد أرى   :ال

قاعدي -1 كسلوك الفالح إرادة ز  .عز

ثمرتدخل -2 املس و الفالح عة ومتا ن القوان ،بتفعيل الفعالة ا مؤسسا و ا بإدرا  .الدولة

بان-3 الز بمنطقة الزراعة ان الدولةر وتدخل رادة مواصة ن ب   .مرتبط
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 ية :أوال العر باللغة املراجع    .قائمة

سكرة ا - العامة الوالية). 2015(ألمانة شاطات املتظمن السنوي   .البيان

حسن  - سمور املوار ).1999(أبو ردناملائيةدجغرافية ع التوز و شر لل   .،دارالصفا

حمدي   - منصور ع افة).2010(أبو ا املناطق ردن1،طجغرافية   .،عمان

بيصون    - ن أم ي). 2001(أحمد العر العالم ي الغذا اتيجيةمن س الدراسات ،مركز

،مصرو  التوثيق و   .البحوث

محمود    - العالم). 2001شرم و ي العر الوطن املياه طإقتصاديات دراسات1، ،مركز

لبنان ية العر   .الوحدة

محمود  - الغذاء).2003(شرم و الزراعة و ئة الب بيةإقتصاديات لل ية العر ،املنظمة

العلومو  و   .الثقافة

املتحدة     - من).1994(مم ي عا ال البلدان ر الت افحة مل املتحدة مم إتفاقية

فاف   .ا

املتحدة  - من).2000(مم عد أ و ،ما ة شر ال التنمية ر أزمة:الندرةتقر و الفقر و القوة

العدبة   .املياه

املتحدة  - ر). 2005(مم الت افحة مل املتحدة مم   .إتفاقية

الزراعة - و غدية ،منظمة املتحدة العالمحالة).2011(مم املياه و را من  .املوارد

عزوفر - ن).2002(برايان القطاع ن ب الشراكة ع عامة مجالنظرة اص ا و العام

لية امل املياه ،عمانإمدادات الدولية للتنمية البحوث   .،مركز

فت - محمد محمد ،.)2016(بك امعية ا املعرفة قليمي،دار   مصرالتخطيط

الرحمان - عبد املحسن بن الوطن).2002(عبد تطبيقھ و املياه موارد تخطيط

ي ز1،طالعر العز عبد د ف امللك السعودية،مكتبة ية العر   .،اململكة

ش - ع ا.)2008(بن مواج كيفية و للتمور نتاجية بمجلةاملعوقات شور م ،مقال

العددالثالث، سانية سكرة2002العلوم خيضر محمد جامعة ،.  

فؤاد  - غضبان ة. )2015(بن راو ال للمدن ة التجار ية الب ع جتماعية التحوالت أثر

زائر  سكرةا مدينة ،دراسة ،العددة سانية العوم بمجلة شور م   7،مقال

ورقلة2015 اح مر قاصدي   .جامعة



الدو - الشرق).2017(البنك ستقرار و املستدامة للتنمية أسا أمر املياه إدارة

قيا إفر شمال و   .وسط

ينة - ج در قو الوا.)2016(بوخليفي النظام راءتطور ال بالقصور وعالقتھ

بان"املنخفضة يئة "الز ال علوم الدكتوراه ادة ش لنيل مقدمة أطروحة

، قسنطينة منتوري ،جامعة العمرانية يئة ال و غرافيا ،ا رض ليةعلوم   .ص382العمرانية،

ن - سر ر املس،)2016(بوزا التنمية ع مشار ظل لوط ا السيا العرض تدامةترقية

بان-للسياحة الز قتصادية،-منطقة العلوم علوم دكتوراه ارد ش لنيل مقدمة اطروحة

سكرة، خيضر محمد  ص331،جامعة

احمد - الة) .2007(ي و حالة املستدامة،دراسة التنمةي لتحقيق املاء ع الطلب إدارة

راء لل يدروغرا ال وض املاجسا ادة ش لنيل مقدمة مذكرة قتصادية، العلوم

، ورقلة اح مر قاصدي جامعة   .ص238،

ية - العر الدول للماء( جامعة ي العر الوزاري افةاملركز -املجلس ا را لدرساة ي العر

القاحلةو  ي ).2010"أكساد" املناطق العر الوطن ي املا لألمن ية العر اتيجية س

املتطلبات و التحديات ة املستدامةملواج للتنمية  .2030-2010املستقبيلة

أحمد - مختلف.)2007(جعفري ع أثره و توات بمنطقة املاء ع توز ألية و الفقارة نظام

قليم، ان لس جتماعية ،العددالتحوالت ة أثر دراسات بمجلة شور م ثار4مقال د ،مع

زائر ا   .،جامعة

أحمد  - السقي.)2010(جعفري نظام العالمالفقارة يب ال راوي شورال م ،مقال

عالم،العدد و للثقافة ظ أبو يئة   .131تراث

جودة   - ن حسن جيومورفولوجيةز).1998(جودة العالم،دراسة اري ل الطبيعية غرافيا ا

قتصادية التنمية مجال تطبيقية و ة،مناخية باإلسكندر   .داراملعارف

الصديق - أحمد خال).2011(حاج الـ تار القرن من توات إلقليم القرن11الثقا إ ـ14ـ

زائر2ط ا ا شورات   .،م

أحمد - ن مل الـ.) 2016(حامد القرن توات بإقليم الزرا شاط ال الفقارة مية ه13أ

،العدد،)م19( علمية أفاق  2016،جوان11مجلة



أسماء - جانب.)2016(حدانة من املستدامة التنمية تحقيق الزرا ثمار س دور

سكرة الية و ،حالة إقتصاديةالبعدالبي أبحاث بمجلة شور م ،مقال

ة،العدد سكرة19وإدار خيضر محمد   .،جامعة

يم  - إبرا محمد التوسع).2005(حسن ا ودور قليمية ا مقوما و ا أنواع و املياه جغرافية

ي ،مصرالعمرا ة سكندر ، امعة ا شباب  .،مؤسسة

سامية - سكرة،)2012(حميدة بوالية الفال ثمار س آفاق تنمية امل ن التكو دور

حول  عشر السادس الدو ية: "امللتقى املغار الدول ثمار لالس القانونية املنعقد" الضمانات

خيضر2012فيفري 23-22يومي محمد   سكرة-،جامعة

الصا - محمد ت) . 2007(حوتية عشر الثالث و عشر ي الثا ن القرن زواد،خالل و توات

ميالدي( عشر التاسع و عشر ي) الثامن العر   .دارالكتاب

هللا  - عبد ،واحة):2011(خياري ة زائر ا راء ال القديمة التقليدية الواحات أزمة

نموذجا ،العددطولقة سانيات إ ران51،52،مجلة   .و

سليمان - قطاع).2015(دحو خارج الصادرات لتنمية كأداة الزرا للمنتوج الدو ق سو ال

زائر، ا التمور ق سو واقع الدكتوراهاملحروقات،دراسة ادة ش لنيل مقدمة أطروحة

خيضر محمد إقتصادية،جامعة دراسات قتصادية،تخصص ،العلوم   .ص383سكرة

الرحمان - عبد يمن). 2017(ديديح زائر: املا ا املائية اتيجية ،املركز1،طس

،أملانيا قتصادية وز السياسية و اتيجية س للدراسات ي العر   .الديمقراطي

اب   - الو عبد ري الزرا) 1986(الذ ،العراققتصاد شر ال و للطباعة الكتب دار   .،مكتب

رابحز - ة.)2004(ي زائر ا الزراعية السياسة الدولة فعالية شورحدود م ،مقال

سكرة خيضر محمد ،جامعة ع ،العددالـرا سانية العلوم   .مجلة

صا - جبال). 2011(زرايب قتصادية جتماعية الفعاليات و ديدة ا و القديمة يئة ال

ووادي_ وراس بيض وادي علومعبديحالة دكتوراء درجة لنيل مقدمة ،أطروحة

قسنطينة ،جامعة العمرانية يئة ال و غرافيا ،ا رض علوم لية ، العمرانية يئة   29،ص1ال

س  - خم محمد املياه).2005(الزوكة امعية،مصر،جغرافية ا املعرفة   .دار

أحمد - محمد ي املياه.)2014(السامرا استخدام ،اململكة،الرضوان1،طإدارة ع التوز و شر لل

اشمية ال  .ردنية



الرحمان - عبد السودان) . 1981(السعيد خ وداستار   .،طبعة

يم - إبرا ع املمكنة) .2000(سليمان لول ا و لة ي،املش العر الوطن املياه ،دارأزمة

ديث ا   .الكتاب

الدين - صالح معلم و عمار و .)2018(سماع يدروتقمقارنة ة زراعية–مقار

بان للز لية الس باملىطقة ديثة ا و التقليدية ثمرات بمجلةللمس شور م مقال

Agricultureعباس14العدد فرحات   ،جامعة

عمار  - خالل.)2018(سماع من ة راو ال وساط تنمية و يئة ة زائر ا ة التجر

ستصالح أ؛محيطات نموذجاـ بان التوازن،الز بناء معوقات و يئة ال شورليات م مقال

أبحاث و دراسات سانية(مجلة للعلوم ية العر لفة31العدد)املجلة ا   .،جامعة

عمار - ز ):2018(سماع لتعز اتي إس كخيار زائري ا نوب با الزرا ثمار س تفعيل

ة ،مقار زائر با املستدامة التنمية تفعيل زائريو ا نوب با الزراعية للتنمية تحليلية

نموذجا، بان الز حول و  ،منطقة الدو امللتقى إ مقدمة ل : رقة لتمو ديدة ا ليات

قتصادية زائر"التنمية ا للتنمية مستدام ل تمو يومي" نحو جيجل بـ ــ25   املنعقد ــ 26ـ

ل   .2018 أفر

عمار - ال ):2018(سماع ة خاللرؤ من املستدامة التنمية تفعيل اص ا قطاع

قتصادية التنمية و التحتية الب السياحية(مشاركتھ و ،الصناعية ،) الزراعية

نموذجا بان الز إ. منطقة مقدمة بحثية ول ورقة الدو التنموي :العل الدور تفعيل

يومي ،املنعقد املحروقات قطاع خارج باالقتصاد وض لل كآلية العام نوفم28و27للقطاع

البليدةبجامعة2018 ع   -2لون

ة - سم ،.)2006(سنو سكرة بوالية يئة ال ع اساتھ ع إ و بان بالز ر مذكرةالت

ادة ش لنيل ادةمقدمة ش لنيل مقدمة مذكرة يائية، الف وساط يئة املاجست

العمرانية،جامعة يئة ال و غرافيا رض،ا علوم لية يائية، الف وساط يئة املاجست

قسنطينة،   .ص187منتوري

جدوع  - الزرا).2006(شرفا قتصاد ردن1،طبعةمباديء الوطنية   .،املكتبة

املستقبل).2006(جاللشو   - احتماالت و ي،أفاق العر الوطن ماراتاملياه ،مركز

املتحدة ية العر مارات ، اتيجية س البحوث و   .    للدراسات



سدي - رشم م عبد ،).2014(صفاء املائية املوارد ،العراجغرافية البصرة  .جامعة

العاملية - ئة الب ور).2002(صندوق صول"راتد ا و حة مق مشروعات وضع دليل

ا إستمرار يحقق بما را إدارة ألغراض العاملية ئة الب صندوق من ا ل تمو موارد   ع

إيمان  - ناسف ية).2008(عطية البي املوارد إقتصاديات ديثمباديء ا ام ا املكتب ،

   مصر

ارون - أحمد الزراعة).2000(ع ،مصر،دا1،طجغرافية ي   .رالفكرالعر

ن  - حس السعيد املائية،). 2006(ع ئة ،عمانالب ع التوز و شر لل العلمية اليازوري دار

  .ردن

ز  - املمكنةإ):2013(عماري يارات ا م أ و زائري ا الفال العقار تنظيم الية ش

ره ،العددلتطو ة إدار إقتصاديةو إبحاث بمجلة شور م سطيف،جامع13،مقال   .ة

رضا - مدوار.)2005(عناب كدية سد ع ا تيمقادوأثر حوض ة التعر خطر ،مذكرةتقدير

العقيد ،جامعة العلوم لية ، يائية الف وساط ،ديناميكية املاجس ادة ش لنيل مقدمة

،باتنة ضر اج   ا

م   - الكر عبد زائر).1985(عيون ا الغداء زائرجغرافية ا للكتاب الوطنية   . ،املؤسسة

ي - الغا عبد سكرة).1998(غانم والية مستقبال و حاضرا املجا مقدمةالتنظيم ،أطروحة

قسنطينة رض علوم د ،مع املجال يئة دولة دكتوراه ادة ش   .لنيل

ع - سليمان يم ا ،ط).1999(غ ي العر الوطن املياه ا1أزمة الكتب رة،دار     ديث،القا

املجيد  - عبد يوسف النبات،ط).2014(فايد و املناخ ي،مصر،3جغرافية العر الفكر   دار

ة - فوز ي التبعية).2007(غر و كتفاء ن ب ة زائر ا ادةالزراعة ش لنيل مقدمة ،أطروحة

منتوري خوة ،جامعة إقتصادية دراسات ،تخصص قتصادية العلوم الدكتوراء

،قسنطي   .ص380نة

رشيد - صة). 2010(فراح ا تطبيق مدى و زائر ا املائية املوارد إدارة سياسة

ة ضر ا املناطق املياه العلومقطاع دكتوراء ادة ش لنيل مقدمة ،أطروحة

زائر ا ،جامعة سي ال علوم و قتصادية العلوم لية ، سي ال علوم و   03قتصادية

الع - ورفصيح عا سعدية ،الصال العا عبد ز املياه). 2008(ز و ئة طالب الصفاء1، ،دار

ردن ،عمار ع التوز و شر   .لل



لية23املؤرخ04_03القانون   - بليةو 2003جو ا املناطق بحماية   .املتعلق

رقم املياه باملياه2005أوت4املؤرخ12_05قانون املتعلق دة. [و ر ةا زائر ا ة ور م ل الرسمية

تم60،4،العدد   ]2005س

رقم - املياه لسنة2008جانفي23املؤرخ03_08قانون املياه قانون يتمم و عدل ،الذي

،العدد[2005 ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر خ4ا بتار   ].2008جانفي27،الصادرة

رقم - ا1983أوت13املؤرخ18_83قانون ةو العقار امللكية حيازة   .ملتضمن

رقم  - ل27املؤرخ09_90قانون الواليةو 1990أفر و ببلدية   .املتعلق

دان - ا العامي).2016(ابون ة دار و عية شر ال نظمة املحليةةاملياه حسامو ،ترجمة

ر،مصر ،القا للكتاب املصالية العامة يئة ،ال  .مام

جابر - مدحت محمد امل، مصطفى ضري ). 2003(امل ا و في الر العمران جغرافية

ة املصر نجلو   .،مكتبة

والطون  - ت افة).1998(كن ا املعارفرا دار اب الو عبد ع ن شا ،ترجمة

ة سكندر ،.  

هللا - عبد محمد ش).2014(المة ال شطة عن الناتجة املناخية ات عالتغ ا تأث و ة ر

ئة الفكرالعري،مصرالب   .،دار

قيا - إلفر قتصادية نة قيا)2003(ال إفر شمال   .،مكتب

إسماعيل - ي ى ).1982(لعر الك راء زائرال للكتاب،ا الوطنية ،.  

حليمة  - عطية و علون ن ر .)2016(مل تطو و تنمية الفال القطاع مة مسا مدى قراءة

سكرة بوالية الفال القطاع حالة ،دراسة زائري بمجلةقتصادا شور م ،مقال

،العدد قتصادية قتصادية سكرة3الدراسات خيضر محمد   .،جامعة

جتما - و قتصادي الوط ان).1997(املجلس ،ر زائر ا ئة الب ر تقر مشروع

التاسعة ،الدورة زائرالتنمية   .،ا

جتماامل - و قتصادي الوط املياه،من).2000(جلس حول يدي التم ر التقر مشروع

، املستقبل انات ر زائرأك ،ا امسة ا العامة   .الدورة



يدة - ز املستدامة،حالة.)2013(محسن املحلية للتنمية كأداة للمياه امل املت سي  ال

راء لل يدروغرا ال وض لنيلا مقدمة العلوم،أطروحة الدكتوراء ادة ش

، ورقلة اح مر قاصدي ،جامعة إقتصادية دراسات ،تخصص   ص448قتصادية

م - الكر عبد أدرار).2016(محمد بوالية توات إلقليم العمرانية و؛الشبكة التنظيم أليات

املجا العمرانيةداء يئة ال و غرافيا ا املاجست ادة ش لنيل مقدمة ،جامعة،مذكرة

ران   .ص2،190و

مصطفى مدحت الزرا). 2001(محمد قتصاد رةمقدمة ،القا ديث ا الكتاب –،دار

  .مصر

مصطفى  سليمان املياه) .2008(محمود ندرة لة مش ل املستقبلية لول ا و املياه مصادر

وفية، ا املياه و السدود و ار رة، ،القا ديث ا الكتاب   .صرم–دار

مصطفى سليمان ندرة):2009(محمود لة مش ل املستقبلة لول ا و املياه مصادر

وفية ا املياه و السددود و ار رة1،طاملياه، ديث،القا ا   ،دارالكتاب

خضر اسات).2005(مرابط ع إ املنخفضةو راء ال شري،مقارنةحساسية ال التدخل

وادي سوفمنطق ووادي غ النتائجابسب؛ر املاجستو ادة ش لنيل مقدمة مذكرة ،

لية يائية، الف وساط يئة املاجست ادة ش لنيل مقدمة مذكرة يائية، الف وساط يئة

، قسنطينة منتوري ،جامعة العمرانية يئة ال و غرافيا ،ا رض   .ص278علوم

رقم - التنفيذي يارات1996سمد18املؤرخ102_01املرسوم ا بالفصل واملتعلق

املائية املوارد يئة ع بمشار املرتبطة اتيجية لإلس   .الوطنية

رقم  - التنفيذي الوط2001جوان21املؤرخ102_01املرسوم الديوان شاء إ املتضمن و

  .للتط

رقم - التنفيذي كيفيات2005جانفي9املؤرخ14_05املرسوم يحدد املاء،الذي سي

بھ املتعلقة فات التعر كذا و الفالحة   .املستعمل

رقم  - التنفيذي التوجي2010جانفي06املؤرخ01_10املرسوم املخطط املتضمن و

للماء الوط املخطط و املائية ،العدد. [للموارد ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ا

01،2010[  



رقم  - التنفيذي لية30املؤرخ262_11املرسوم الوطنية2011جو الة الو شاء إ ،املتضمن

املائية للموارد املدمج سي   .لل

رقم  - التنفيذي ل6املؤرخ127_13املرسوم ع2013أفر املصادقة يتضمن الذي ،و

السياحية املواقع و السيا ع التوس مناطق لبعض السياحية يئة ال   .مخططات

التنفيذي  - لية30املؤرخ324_2000رقماملرسوم صالحيات2000جو بتحديد املتعلق و

املائية املوارد ،العدد[وزارة ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر   ].63،2000ا

رقم - التنفيذي ماي129_87املرسوم الوط1987املؤرخ د املع إسم غي واملتضمن
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دول ناقة):86(ا ن ع و رعة مز بـ الزرا ستغالل   299......................................................................واقع

دول بان ):87(ا بالز املائية صيلة   314........................................................................................................ا

دول ة):88(ا الرعو مولة ا   315 ....................................................................................2013-1999تطور

دول الفال):89(ا للموسم البلديات حسب مولة ا تأث ع   316...............................2014-2013توز

دول م):90(ا اتفاقية ع التصديق حيث من قيا أفر شمال بلدان رمركز الت   319................افحة

دول  سكرة :(91) ا ملدينة خضر زام يئة-ا ال   325....................................................................-وحدات

دول  فر):92(ا ا تراخيص عدد   329...............................................................................2016- 2000تطور

دول  ي):93(ا ي بالس ت ب تركيب لفة   332..................................................................................................ت

دول   ي:)94(ا ي البالس ت الب إستغالل عن الناجمة اليف   333...............................................................الت



 
 

دول  املتاحة):95(ا ية التخز يد(القدرات الت   334.............................................................................)غرف

دول السو ):96(ا من ارجة ا نتاج كميات ومقارنة ع   338.......................2016و2003موسق توز

دول زائرال):97(ا ا للنخيل العام ع نتاج(توز و ،العدد   344................................................)املساحة

دول الو ):98(ا املستوى ع التصدير و التوظيب مجال الفاعلة املؤسسات ع   345..……......…طتوز

الفاعلة):99(دول ا ومجالاملؤسسات التمور توظيب   346.........................................................تصدير

دول الدراسة تطور ):100(ا مؤسسات قبل من الصادرات   347....................................2016-2010كمية

دول  لـ):101(ا الصادرات قيمة ة6متوسط خ   348...............................................2016-2010سنوات

دول الدولية):102(ا سواق ب   349.........................................................................................................ترت

دول الزراعية) :103(ا املساحات لتوسعة لة املؤ  360...............................................................املناطق

دول الدراسة):104(ا قيد ع  363........... .. ............................................................................... ...... سدود

دول للسدين):105(ا تقنية   363 ..........................................................................................................بطاقة

من):106(دولا بالوالية السياح عدد   364....................................................................2016-2010تطور

دول سكرة):107(ا لوالية السياحية   366..................................................................................... املسارات

دعم):108(دولا برنامج و نوب ا مناطق نمية ب اص ا نامج ال ضمن لة امل السياحية ع املشار

قتصادي   368..............................................................................................................................................النمو

دول  املنتوج: )109(ا حسب اص ا القطاع مؤسسات ع   375...............................................................توز

دول ا):110(ا املصرح ة ثمار س ع املشار ع ثمارتوز س ر لتطو الوطنية الة الو   376.... ........لدى

دول املتوسطة):111(ا و ة الصغ املؤسسة تحديد   379....................................................................معاي

دول سكرة ):112(ا بوالية املتوسطة و ة الصغ املؤسسات عدد   380..............................................تطور

دول  املؤسسات:(113)ا سكرة–مشتلة  381..................................................................................محضنة

دول شاط):114(ا ال حسب واملتوسطة ة الصغ   383................................................................املؤسسات

دول الفالحي):115(ا   385..........................................................................2017-2012املوزعةةاملحيطات

رائط:ثالثا ا رس   ف

طة ر الدراسة):01(ا   23..................................................................................................................منطقة

طة ر الدراسة):02(ا بمنطقة سية التضار ال  31..............................................................................ش

طة ر بان):03(ا بالز ي النبا الغطاء ع  34..............................................................................................توز

طةا طة:)04(ر ر يدروجيولوجيةا الدراسةال   43...................................................................ملنطقة

طةا املنطقة :)05(ر   45....................................................................................................................ثكثونية

طة ر زائر):06(ا با بة ال طة   49..............................................................................................سكرة- خر

طة ر ل) :07(ا املجا ع لـالتوز املطر ساوي طة خر حسب ساقط  ANRH ......................................60ل

طةا السنوي:)08(ر ساقط ال متوسط طة ملغيغ خر شط   74............................................ ................لـ

طة ر ة ):09(ا السنو رارة ا درجات متوسط طة  77...........................................................................خر
طةا زائر  ):10(ر ا التبخر   79......................................................................................................... قيم



 
 

  
طة ر ضم: )11(ا سكرة ملدينة غرا ا راءاملوقع ال   108.............................. ...................................ن

طة ر سكرة): 12(ا يدروغرافية ال   124........................................ ...................................................الشبكة

طة ر با):13(ا وفية ا املائية الشماليةالطبقات راء   126....................................................................ل

طة ر بان):14(ا الز بمنطقة وفية ا املياه طبقات ع  133......................................................................توز

طة ر ية): 15(ا وم الب طة ر ليوسانللسماط) 2009نوفم(ا   150..............................................ميو

طة ر ية): 16(ا وم الب طة ر السفللسماط) 2009نوفم(ا   151........................................أيوسان

طة ر ية): 17(ا وم الب طة ر أوت(ا ، لية املركب) 2011جو يللسماط ا  153................................ال

طة ر ية):18(ا وم الب طة ر سم(ا ي) 2012،جانفي2011د ا ال املركب  153..................للسماط

طة ر وض )19(ا ا مياه من ب ال  172.....................................................................2000-1960كمية

طة ر سيةز تو  ):20(ا الرئ ة التجار الطرق مع ا توافق و الفقارة  204......................................................ع

طة ر الدراسة ):21(ا بمنطقة السقي   213..............................................................................................طرق

طة ر ي):22(ا الغر بالزاب املياه ف   222................................................................................................تصر
طة ر سكرة):23(ا الزراعية انيات م طة   238......................................................................................خر

طة ر لوطاية):24(ا السقي   272...........................................................................................................محيط

طة ر السقي):25(  ا محيط ثمار س من للمستفدين غرا ا   285............................................صل

طة ر لألراا): 26(ا سا  287..................................................................................-طولقة-لقانون

طة ر النخيل):27(ا زراعة مساحة طولقةتطور   289...............................................2010-1999 بمنطقة

طةا يدرو ):28(ر ال يئة بطولقة-ال   290...........................................................................................زراعية

طة ر السوق):29(ا املعروضة املنتوجات   303......................................................2014و2004مصدر

طة ر سكرة).30(ا بلدية خضر زام   327....................................................................................يئة-ا

طة ر الوط):31(ا لغروس سوق  242.................................................................................................مجالية

طة ر للتمور):32(ا الدو ق سو ال  350............................................................................................مناطق

طة ر الزراعية:)33(ا املساحات لتوسعة لة املؤ  361  ....................................................................املناطق

طة ر سنة):34(ا املوزعة الفالحية ن2012املحيطات للتوط ة   386.................................................املر

عا ال: را ش ارس   ف

ل شمال):01(الش جيولو   42.…………………………………...................………………………………جنوب–مقطع

ل بة) :02(الش ال تم ا تأث مدى و القصوى،التبخر رارة ،ا ساقط ال ن ب   52............................العالقة

ل ساقط ):03(الش لل السنوي الغرزة2009-2008- 1970-1969املتوسط فم  62.............................ملحطة
ل ساقط  ):04(الش لل السنوي   62..................................سكرةملحطة2009-2008-1970-1969املتوسط

مطار):05( لالش فائض و ز ال السنوي ن الب ات سكرة-  2008/2009- 1969/1970التغ   63.........محطة

سكرة):06( لالش ملحطة الفصلية ساقطات   64...........................................................................................ال

سكرة):07( لالش ملحطة ري الش ساقط اتال ف ثالث   66..................................................................................لـ



 
 

ل القصوى):08(الش اليومية  73........................................................................................2010-1973مطار

ل ر:)09(الش سل ة لف رارة ا لدرجة ري الش ع   75.............................................................................التوز

ل ة:)10(الش ف خالل سكرة بمحطة رارة ا لدرجة ري الش ع  76............................)2010-1969(التوز

ل سكرة  ):11(الش بمحطة اح املتوسطيةللر ة ر الش   82...........................................2010- 1988السرعة

ل ة):12(الش ف ة السنو املتوسطة اح الر ع سكرة1988-2010توز   81.......................................بمحطة

ل ديمارتون ):13(الش لـ فاف ا مؤشر   83................................................................................................منح

ل أم):14(الش منح ع الدراسة منطقة   85..................................................................................موقع

لال ر:) 15(ش سل ة لف غوسن   88.........................................................................................................................منح

ة: )16(لالش لف غوسن   88..............................................................................................2010-1969منح

ل سكرة) :17(الش بمحطة املائية   92.............................................................................. 2010-1969املوازنة

ل الدراسة:)18(الش بمنطقة ان للس املائية حتياجات  115.................................).2040-1987(مجموع
ل ي يدروجيولومقطع:)19(الش الغر   129.......................................................................................للزاب

ل الغرزة):20(الش فم سد من ات سر ال و السقي،التبخر   140.................................................................قيم

ل ي):21(الش الغر بالزاب ي يدرولي ال   148.................................................................. 2016-1930التطور

ل ا : )22(الش بي فيما امل الت و ابط ال وكيفية املائية للموارد املستدام سي ال  157............................................مبادي

ل اتي):32(الش س التخطيط   163............................................................................................... منظومة

ل باملليار:(24)الش وض ا مياه من ب ال   172..................................................................................كمية

ل والساحل):25(الش راء ال ملرصد الدائم شاور ال و املستدامة دارة   174....................................آليات

ل مداد):26(الش ب ألناب توضي   Conduite d'adduction...................................................186مخطط

ل الشر) :27(الش بالزاب السقي   209......................................................................................................نمط

ل ة) :28(الش رتواز بار ع   210.....................................................................................................واحات

ل قة):29(الش طر ل حسب عة الضا و ا م املستفاد املياه   215.........................................................سبة

ل املحوري:)30(الش للرش   PIV.....................................................................................................216مخطط

ل ومعرفة):31(الش ن املسثمر التحقيق،استجواب التحقيق ملنطقة العام يص ال

اسات   259......................................................................................................................................................ع

ل ثمر): 32(الش للمس العام يص  261.....................................................................................................ال

ل ثمرة: )33(الش املس العمل أيام   264..................................................................................................عدد

ل شمال:)34(الش املقطوفة محيط ديثة ا ثمرة للمس ند ال ل   265.......................................الش

ل امليدانية ):35(الش التحقيقات  271...................................................................................................مخطط

ل ساقط): 36(الش لل اليومي و ري الش   273......................................................................................املتوسط

ل لوطاية:)37(الش السقي بمحيط املزروعات  281................................................................................إختيار

ل املحيط):38(الش مستوى ع الزراعية القطعة يئة ل عام  291..................................................مخطط

ل واعدة):39(الش ة تنمو أفاق و الوسط يص مخطط لغروس   297.........................................منطقة



 
 

ل ناقة):40(الش ن ع و رعة بمز الواسعة بالزراعات اصة ا نتاج و املساحة -2000(تطور

2013..(.............................................................................................................................................................300  

ل ناقة):41(الش ن ع و رعة بمز املحمية بالزراعات اصة ا نتاج و املساحة   301...)2013-2000(تطور

ل ناقة):42(الش ن ع و رعة مز ببلدية املحمية الزراعات إنتاج كمية   302........).....2013-2000(تطور

ل ا) :43(الش تفاقيات ن ب القائمة ئةالعالقة بالب اصة ا ات(لثالث والتغ فاف، وا ر الت

ي ا الس والضغط   309............................................................................................................................املناخية،

ل سو ):44(الش لتميل السوق من ارجة ا نتاخ كمية الوطنيةتطور   339...........................................اق

ل لـ):45(الش الصادرات قيمة ة6متوسط خ  348..................................................2016-2010سنوات

ل الزرا) :46(الش القطاع  354.....................................................................................العناصرالفاعلة

الصور :خامسا رس  :ف

طولقة:) 01( الصورة بمنطقة املركزي  55..........................................................................................املنخفض

لوطاية: )02(الصورة بمنطقة املائية ة التعر من   56...............................................................................جانب

طولقة):03(الصورة بمنطقة املائية ة التعر من السالسو(جانب   57.......................................................)واد

الغرزة ):04(الصورة فم لسد التنموي  142...............................................................................................البعد
الغرزة ):05(الصورة فم لسد التنموي  142...............................................................................................البعد
ال:  )06(الصورة بمنطقة بالغمر   216...........................................................................................دراسةالسقي

الري  : )07(الصورة معدات ع امللوحة  218..............................................................................................تأث

املصغرالر  ):08(الصورة املحوري   ASP...................................................................................................218ش

ة  ):09(الصورة ال منطقة السقي مياه صرف الدبداب قناة   221........................................................و

السقي   ):10(الصورة   284.......................................................................................................................قنوات

لوطاية:  )11(الصورة السقي 286...........................................................................................................محيط  

بان):12(الصورة بالز   311.....................................................................................................................رمال

الرمال) : 13(لصورةا يت النخيلتث د جر  La palissade...........................................................321 بواسطة

اح (14)الصورة الر مصدات بإستعمال الرمال يت   323 .............................................................................تث

  



              املختصرات      Abréviations 

ية العر و سية الفر باللغة امل ال سم   املختصر 

Agence de Bassin Hydrologique                         يدروغرا ال وض الةا   ABH و

Agence de Bassin Hydrologique du Sahara يدروغرا     ال وض ا الة راء    و لل  ABHS  

Alimentation en Eau Agricole الزراعة                                               املياه   AEA إستغالل

Alimentation en Eau Industrielle                                               للماء الصنا الك س      AEI  

Alimentation en Eau Potable الشرب املياه   AEP                                             إستغالل

Agence Nationale de réalisation et de Gestion des Infrastructures hydrauliques 

pour l’Irrigation et le Drainage الة التحتيةالو الب وإدارة للبناء الوطنية

والصرف للري يدروليكية  ال

AGID  

Agence Nationale des Barrages للسدود        الوطنية الة   ANB                                              الو

Agence Nationale des Barrages et des Transferts الة و   الوطنيةالو للسدود

الت  التحو

ANBT  

Agence Nationale d’Aménagement du Territoire الوطنية      الة يئة الو                   لل

قليمية’  

ANAT  

Agence Nationale à l’amenagemenr et à l’attractivité des Territoires 

قليم وجادبية يئة ل الوطنية الة  الو

ANAAT 

Agence Nationale des Ressources Hydrauliques للموارد       الوطنية الة املائية الو  ANRH  

Accession à la Propriété Foncière Agricole                          ةق العقار امللكية حيازة انون  APFA  

Banque Internationale pour la Recherche et le Développement  

وا للبحث الدو لتنميةالبنك  

BIRD  

Bureau National des Etudes de Développement Rural  

الوط فيةاملكتب الر التنمية   لدراسات

BNEDR 

Coopérative Agricole de Production de la Révolution Agraire 

الزراعية للثورة نتا الزرا  التعاون

CAPRA  

 Commission Locale de l’Eau للماء                                        املحلية نة   CLE ال

Continental Intercalaire القاري  CI املتداخل

ي ا ال  Terminal     Complexe  CT                                                 املركب

Centre de Recherche Scientifique et Techniques sur les Régions Arid 

افة ا للمناطق التق و العل الباحث   مركز

CRSTRA  

Directions des Services Agricoles                            الفالحية املصا ة   DSA  مدير

Direction Hydraulique de Wilaya                                                      للري ىة الوالئ ة املدير  DHW  

Direction des Etudes de Milieu et de la Recherche Hydraulique ة دراساتمدير

املياه عن البحث و     الوسط

DEMRH 

Food and Agriculture Organization                                      الزراعية التغدية منظمة   FAO  



Fonds National de l’Eau                                                                 للماء الوط   FNE  الصندوق

Générale des Concessions Agricoles                                         الفال لإلمتياز   GCA العامة

Journal Officiel de la République Algérienne                   ة ور م ل الرسمية دة ر ا

ة زائر  ا

JORA  

Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire 

و الفالحة في    وزارة الر   التجديد

MARA  

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

ئة الب و قليمية يئة ال   وزارة

MATE  

Ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire 

قليميةوزارة يئة ال و ات   التج

MEAT  

Institut Technique de Développement de l’Agriculture Saharienne  

ة راو ال الزراعة لتنمية التق د  املع

ITDAS 

Office National d’Irrigation et de Drainage      و  الصرف للسقي الوط   ONID   الديوان

Office National de la Météorologie                         ة و ا لألرصاد الوط   ONM الديوان

Office National des Statistiques                                           لإلحصاء الوط   ONS الديوان

Office des Périmètres Irrigués                                                    السقي محيطات ديوان  OPI  

Plan National du Développement Agricole           فية للتنمية  الر الوط   PNDA   الصندوق

Plan National de l’Eau                                                                  للماء الوط   PNE املخطط

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux املوارد سي ل الوط   املخطط

 املائية

SAGE  

Surface Agricole Total                                                                املة ال الزراعية   SAT املساحة

Système Aquifère du Sahara Septentriona                 lي املا الشمالية النظام راء  SASS لل

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



البحث الواردة ات باملصط   .التعرف

Aïn : source .                                                                                                                   ن منبع: ع  

Arch   : tribu, terres  arch, terrs de statut   collectif. 

ما:عرش ا الوضع ان أر تمثل العرش   .أراض

Chefa :   droit de préemption foncièrs .                                       الشفعة: الشفعة .حق  

Chott :   auréole de végétation halophile entourant une dépression fermé ;par 

extension ,lac salé  

درجة :الشط ارتفاع فيؤدي البحر إ تصل ال ال الداخلية مطار مياه ف تصر عن ناتج

مالح ترسب ذلك عن ونتج املياه تبخر إ رارة   .ا

Daïra  :   circonscription administratve (correspondant à l’arrodisement)  

Djebel :   montange.                                                                                                    مرتفات:جبل.  

Douar   :   à  l’origine, campement  de terre ; à l’époque colonial ,circonscription créée 

par démembrement des tribus  

قبة:الدوار ة، ا القبائلستعمار ق تمز من خلقت انتخابية   .دائرة

Felleh  :  agriculteur .زارع: الفالح  

Foggara   :   galerie souterraine destinée à capter l’eau d’irrigation 

السقي:الفقارة مياه ع وتوز إللتقاط رض تحت   .نفق

Habous  :   terres  ou biens d’une fondation religeus. 

حابوس ية: أرض الدي للمؤسسة عة تا ات ممتل أو   .أرض

Oued  :  cours d’eau                                                                                            املاء:الواد مجرى و  

Sebkha: lac salé                                                                                                  ة:السبخة ما ة بح  

Séguia : canal d’irrigation                                                                     املياه:الساقية ع توز .قناة  

Waha:   ouasis النخيل:الواحة                                                                                                ستان  

 

Source: définitions établies en partie d’après  COTE  Marc (1993et BENAZZOUZ Mohamed Tahar 

(2000). 

  

  

 
 



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

طروحة صات  م



ص   :امل

يئة سي ،املاء،ال افة،ف؛الزراعة ،املستدام ال ا املناطق التنمية معادلة تمثل إعناصر بالنظر

املناخية، صائص و ا املائية بمنطقة الوضعية الزراعات من العديد املجسدة الزراعية التنمية

ومة ا اتيجية إس املستدام سي ال كفاءة و يئة ال خالل املائيةمن املوارد التحكم يحضا الدراسة،

العالم دول من العديد باقتصاديات وض ال نواة ل ش لطاملا   .قطاع

ملنطقة        الطبي الوسط وبال (الدراسة،عناصر أمـام،)ساسيةاشاشة عائقـا الوقـت نفـس ـ يمثل

املائيــــة املــــوارد تــــوفر دور ؛مــــدى املنــــاخ عنصــــر يلعــــب املناخيــــة الناحيــــة وضــــعيةفمــــن ــــ ع ــأث التــ ــ ــ ا ــ ــ كب ا

بفعـــلو  املجنـــدة ســـيما ال الســـطحية امليـــاه ســـوب م تراجـــع و وفيـــة، ا املائيـــة للمـــوارد ي ـــ وم الب املســتوى

ــا ــ ــأثعـ ــ التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كب دور ــــھ لــ ــــذلك كــ ــــة، املنطقــ ــــ ــ ــد ــ ايــ امل ــــقي الســ و ــــر التبخــ ــــثم حيــ ــــن مــ ــــة بــ ال ــــوام قــ ــ ــ ــ ع

او  اتماسك املناخية ؛تفكك للمعطيات تحليلنا خالل عفمن شمس القائمة رارة،التبخر،ال ساقط،ا ال

و ســــاقط ال بقلــــة ــ ــ يتم جــــاف منــــاخ ذات املنطقــــة أن لنــــا ن تبــــ ــــاح الر ــاارتفــــاعو مــ ــــذا رارة،و ا درجــــة ــــ

ايد ت السقي جاف،وحتمية مناح ذات ا   .يجعل

بفكرة منا زراعيةإيمانا تنمية ثم املستدام سي ال و يئة الـذيب  ال و سـاؤل أمـام أنفسنا وجدنا املنطقة

ــــ:مــــؤاده ع قــــادرة املتاحــــة املائيــــة املــــوارد ــــــــل الزرا قــــالع التني مواكبــــة ومتطلبــــات ــــ ميــــةتما

التوازن  تحقيق ،وقادرة املنطقة القطاعاتاملجسدة ن   ؟ب

ــ      الزرا القطــاع ـــ لة ــ امل الدولـــة؛1983دمنـــاملعطيــات شــرعت ـــأيــن الفال القطــاع لـــة ي إعــادة ــ

إطارو  ة، العقار امللكية حيازة قانون يعات"املجسد باملنطقةو "ال الفالح ترقية مة  .املسا

ــــذا    ــــفا رغــــم الزرا تملــــكيمثــــللقطــــاع ــ ــ ال القطاعــــات ــــم الدراســــةأ مســــتقبليةفيــــھمنطقــــة انــــات ر

خـارجفقطتحتاج ـة زائر ا الصـادرات تنميـة ـ م سـا ممـا نتـاج ووسـائل طـرق ر وتطـو ا اسـتغالل إ

املنتجــات ــذه ــم أ ومــن والتمــور،: املحروقــات املوســمية ضــر ا املبكــرة ضــر أنالبقوليــاتا يمكــن ــ ال

الصادرات تنمية م زسا عز    .الوطقتصادو

املفتاحيــــة لمــــات ، :ال ر ــــ بان،الت ،الز ســــي ،ال يئــــة ،ال املائيــــة املــــوارد ، املناخيــــة ات ــــ قــــالعالتغ

املستدامةالزرا  .،التنمية

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Résumé  
L'Eau, l‘aménagement, la gestion durable et l'agriculture constituent l'équation du 
développement dans les régions arides,  
Les  caractéristiques climatiques, et les ressources en eau facilitent et permettent de 
nombreuses activités agricoles dans la zone d'étude, 
 La gestion du contrôle des ressources en eau a  toujours été le noyau de l'avancement des 
économies dans de nombreux pays du monde. 
     Les éléments limites du milieu physique de la zone d'étude (vulnérabilité et sensibilité) 
constituent en même temps un obstacle à la disponibilité des ressources en eau.  
Au  point de vue climatique, le  climat joue un rôle majeur en influant sur le niveau 
piézométrique  des ressources en eaux souterraines. La baisse du niveau des eaux de 
surface, en particulier par  l'évaporation et l'augmentation des arrosages dans la région, 
joue également un rôle important dans la dégradation  des sols.  
La région des Zibans se définit  par un climat sec caractérisé par de faibles précipitations 
et des températures élevées, ce qui induit la nécessité de l’arrosage 
             Croyant aux principes de développement durable, de gestion et de développement 
agricole de la région, nous nous sommes trouvés confrontés à la question suivante: les 
ressources en eau disponibles sont-elles capables de suivre le rythme des décollages 
agricoles conformément aux exigences de développement incarnées dans la région et 
d’équilibrer les secteurs? 
     Les  données statistiques enregistrées du secteur agricole depuis 1983, lorsque l’Etat a 
commencé à restructurer le secteur agricole dans la loi sur la propriété de biens 
immobiliers, et dans le cadre du programme d’encouragement contribuent  à la promotion 
des agriculteurs de la région. Ces résultats  participent au développement des exportations 
algériennes hors hydrocarbures, dont les plus importantes sont les dattes, les légumes 
précoces, les légumes de saison et les légumineuses, susceptibles de contribuer au 
renforcement de l'économie nationale.                          
Mots-clés: ressources en eau, aménagement, gestion durable, ziban, désertification ,essor de 
l’agriculture saharienne  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

ABSTRACT: 

 Water, planning, sustainable management: elements which represent the equation of 
development of the arid region. Considering the climatic characteristics, water situation, 
and the agricultural development incarnated by numerous agricultural activities of the 
study area, Control of water resources through the preparation and competences of 
sustainable management get strategy of the Government in the field which forms the 
essence of economic revival in economies of many countries in the world. 
 
   Elements of the natural zone of the study field are characterized by (vulnerability and 
sensibility).At the same time; they represent obstacles to the availability of water 
resources. From the climatic side, climate plays a great role in influencing the situation 
with Piezometric level of the underground level and the decrease of the surface level, 
mainly the one exposed to evaporation and the growing arrogation in the region. In 
addition to that, it has a great role in influencing the resistance of the soil and its tenacity 
and disintegration. Through analysis of the climatic data based on precipitation, heat, 
evaporation, sunbathing, and wind , the study reveals that the region is of an arid climate 
characterized by scarcity of rain downfall and increase of heat; therefore, it gets arid and 
inevitability of arrogation increases. 
       
  With a belief in the idea of planning, sustainable management and an agricultural 
revolution in the region, we raise this question: Are available natural resources able to 
cope with the agricultural lift-off and requirements of the incarnated revolution in the 
region? Are they able to meet balance between sectors? 
    Data recorded from the agricultural sector since 1983, when the state began to 
restructure the agricultural sector in the law on the ownership of real estate, under the 
incentive program. Contribute to the promotion of farmers in the region.This will 
contribute to the development of Algerian non-hydrocarbon exports, the most important of 
which are dates, early vegetables, seasonal vegetables and legumes, likely to contribute to 
and strengthen the national economy 
Key Words: water resources, planning, sustainable management, ziban, desertification, 
development of Saharan agriculture. 


