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 -من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل-

و املساعدة من قريب أو من  كان واجبا علينا أن نتوجو بالشكر والعرفان إىل كل من مد لنا يد العون

 بعيد حىت يصل حبثنا إىل شكلو احلايل. 

 أو من بعيد فيها. إن ىذه املذكرة ىي نتاج لتضامن جهود العديد ممن سامهوا من قريب

فلو منا جزيل الشكر و العرفان إضافة   عنصر عالوةبدأ مبن كان لو نعم املشرف املوجو األستاذ الدكتور  

الذي قدم يل  نموشي عبد المالكاألستاذ   . كما ال يفوتين أن أتوجو بالشكر إىلد العاليدكمة عبإىل األستاذ 

 يد املساعدة و وصلت على يده ىذه املذكرة إىل ما وصلت إليو اآلن.        

 و ال يفوتين شكر  عامر بن عزة مديرية الري تقرت و كل طاقم الوكالة الوطنية للموارد املائية كل بامسو. 

 .الشكر موصول اىل اللجنة اليت ستشرفنا مبناقشتها 
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 المقدمة العامة:

الطبيعية ) ةالفيزيائي األكساط خاصة  هتعددة. شاكؿه كرة األرضية خالؿ اآلكنة األخيرةتعيش ال  
االنساف هف بيف  عمى أف غير أنيا تتفؽ. هف هنطقة الى أخرل هختمة التدىكرك األسباب الهساىهة في ىذا ( 

عمى ىذه  الغير هحسكبة ك العشكائيةتدخالتو  يعكد ىذا الى هنيا،   العديدبركز  التي أدت الى االسباب أىـ 
شرية عمى لتدخالت البا إفتكازف األنظهة البيئية الهختمفة. في العديد الى اختالؿ األكساط ، هها يؤدم 

حدكث ككارث في  ك ساىهت. هنتظرةأدت في العديد هف األحياف الى نتائج غير  (الطبيعة) الفيزيائية األكساط
ؤثر ياالنساف خسائر فادحة. فالتصحر ك االنجراؼ ك حتى الفيضانات ك غيرىا هف الهخاطر...  تكمف

 لتدخالتو العشكائية. نتيجة.  1االنساف فييا بطريقة هباشرة أك غير هباشرة.

أك الساحمية سكاء  (،الطبيعية) ةالفيزيائي في األكساطتدىكرا . الجزائر تعرؼ دكؿسكاىا هف العمى غرار  
. نتيجة لمظركؼ الطبيعة ك ك الذم انعكست نتائجو عمى العديد هف الهجاالتالهناطؽ الصحراكية السيمية أك 

تدخالت البشرية الهناخية هف جية، ك التدخالت البشرية عمى األكساط الفيزيائية هف جية أخرل. غير أف ال
صارت تشكؿ تيديدا أكثر حدة هف العكاهؿ الطبيعة عمى ىذه األكساط. فسببت الفيضانات، االنجراؼ، 

...... الخ خسائر بشرية ك هالية نتيجة لتطاكؿ االنساف عمى ىذه األكساط. ك تختمؼ الهشاكؿ بيف  التصحر
نتيجة الختالؼ الظركؼ الطبيعية ك  -لصحراءك اليضاب ك ا الهناطؽ الساحمية -هختمؼ األقاليـ الجزائرية 

الهناخية إضافة الى اختالؼ التركيز السكاني الذم يقؿ كمها اتجينا جنكبا. هها يجعؿ هف الهشاكؿ الذم تعاني 
 هنيا ىذه الهناطؽ هختمفة عف بعضيا البعض.

ؿ يحتكم ثركة . هجا-هجاؿ ىذه الدراسة  -الصحراء الهنخفضة ب هنطقة كاد ريغ أك ها يصطمح عميو 
. ساىـ في تزكيد ىذه الهناطؽ بالهياه، 2حكض ىيدركجيكاكجي األكبر في العالـبهائية باطنية ىائمة، ككنيا تقع 
ة، إضافة الى الزيادة االستغالؿ الهكثؼ ليذا لمهكارد بأحجاـ جد ضخه غير أفك ىي الهعركفة بنذره التساقط.

عكاهؿ أخرل كانت سببا في ظيكر بكادر لتدىكر عمى األكساط  العهرانيالتكسع التي ترافقيا زيادة السكانية ك 
 .الهنطقةنتيجة لمبنية الجيكلكجية الحساسة ليذه  3الطبيعية بهنطقة تعرؼ ىشاشة في أكساطيا الطبيعية

                                                           
1KHADRAOUI.A. 2000. Etude de la nappe phréatique nuisibles dans la zone agrecoles et urbiennes dans 

la sahara septrional/ ANRH – Alger.
 

 
 

2
 2791اليىنسكى  

3
 .2العمرانية.جامعة قسنطينة قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة . حساسية الصحراء املنخفضة .1223.األخضر مرابط 
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هنطقة  التي تعرفيا الهناطؽ الساحمية اكال تعرؼ الهشاكؿ  (الصحراء الهنخفضةهنطقة كاد ريغ ) 
عف الهناطؽ  1أنيا تعرؼ هشاكؿ أخرل نتيجة لمطبيعة الصحراكية التي تختص بيا الهنطقة اليضاب، غير

الهذككرة سابقا. فهكقعيا جنكب هنطقة جبمية ىي سمسة األطمس الصحراكم سببا أخر أسيـ في تفردىا 
في   بخصائص عف غيرىا. فيي إقميـ ينحصر بيف الكثباف الرهمية في الشرؽ ك الجنكب ك السفكح الجبمية

في شرقيا ىذا في الجانب الطبيعي. أها بشريا فيي نقطة كصؿ بيف شهاؿ الجزائر ك  وشهاليا ك هناطؽ سيبي
 ا.رغـ البيئة الصحراكية التي تهتازىجنكبيا، جعؿ هنيا هنطقة عبكر. ك صارت هنطقة تعرؼ تركيزا سكانيا، 

لمهكارد الهائية عمى األكساط الطبيعية  ىذه الهذكرة دراسة أثر االستغالؿ الغير عقالني حكلنا خالؿك   
أكساطيا. في ظؿ غياب تأثير كاضح لمعكاهؿ الهناخية سنحاكؿ هف خالؿ ىذه  بحساسيةفي هنطقة تعرؼ 

الدراسة هعرفة هدل تأثير تدخالت االنساف عمى األكساط الطبيعة في هنطقة الصحراء الهنخفضة بصفة عاهة 
 .بشكؿ أخصك تقرت 

الي غاية كتابة ىذه  -ف في إقميـ الصحراء الهنخفضة. ك ىي هنطقة تابعة إداريا تقرت هف أىـ الهد 
صارت تعرؼ في اآلكنة األخير هجهكعة هف الهشاكؿ التي تيدد كسطيا الطبيعي ،   -األسطر لكالية كرقمة

ظيرت نتيجة اليشاشة الجيكلكجية لمهنطقة، فانعكس عمى كؿ األكساط الطبيعية ك العهرانية بالهنطقة. ك 
 هشاكؿ هثؿ الهمكحة ك صعكد الهياه.... ك ىنا نطرح األسئمة التالية

هاىي األسباب كراء ظيكر ىذا الهشاكؿ في هنطقة تقرت؟. كىؿ تعتبر العكاهؿ الطبيعية بصفة عاهة ك 
الهناخية بصفة خاصة سببا في ظيكرىا؟.. كىؿ تساىـ التدخالت البشرية بصفة عاهة ك  االستغالؿ الغير 

 ي لمهكارد الهائية بكجو أخص في بركز ىذه الظكاىر؟. عقالن

 .ها ىي ههيزات الهناخ في هنطقة الدراسة 

 ها ىي اإلهكانيات الهائية في الهنطقة؟ 

 ها هدل االستفادة هف الثركة الهائية في تقرت؟ 

 ها ىي كيفية استغالليا؟ 

                                                           
1Marc cote. 1998 Des  oasis   malades    de  trop  d'eau.. Secheresse  1998   
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 ها ىي أىـ الهشاكؿ التي تعرفيا هنطقة تقرت؟ 

  الهشاكؿ؟ها ىي أسباب ظيكر ىذه 

 ها هدل تأثيرىا عمى االنساف؟ عمى العهراف؟ عمى النبات؟ 

لذا حاكلنا هف خالؿ ىذه  ،هنطقة تقرت تعرؼ ندرة في هثؿ ىذه الدراساتك الصحراء الهنخفضة     
تسميط الضكء  -كالتي تحهؿ عنكاف )التغيرات الهناخية كأثرىا عمى الهكارد الهائية في هنطقة تقرت( -الهذكرة 

ثراءىا تقديـ ها يهكف أف  يدعـ بأبحاث تككف أكثر يدعـ البحكث في هثؿ ىذا الهجاؿ، عمى أف عمى الهنطقة، كا 
 .تعهقا

 لإلجابة عمى ىذه التساؤالت السابقة قسهنا البحث الى أربعة فصكؿ:

 :التهييدمالفصؿ 

ىذا الفصؿ حاكلنا تسميط الضكء عمى بعض هف الدراسات السابقة عمى هنطقة الدراسة أك عمى هكضكع  في
 الدراسة

 الفصؿ األكؿ:

 كفيو تطرقنا إلى:

  التعريؼ بهنطقة الدراسة 

 الدراسة الهناخية 

  درجات الحرارة 

 األهطار 

  الفصؿ الثاني:

 كتطرقنا فيو إلى:

 الهكارد الهائية بهنطقة الدراسة 
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 تغالؿ اإلهكانيات الهائية في هنطقة الدراسةاس 

 الفصؿ الثالث:

 كتطرقنا فيو إلى: 

  التعريؼ بظاىرة التغيرات الهناخية 

  أثار التغيرات الهناخية في هنطقة الدراسة 

 تـ انجاز الهذكرة عبر ثالث هراحؿ أساسية:

 الهرحمة األكلى: هرحمة البحث النظرم 

التي حاكلنا هف خالليا التعرؼ عمى التغيرات الهناخية في الهنطقة، هف خالؿ االطالع عمى بعض  
 الدراسات، عمى قمتيا، عمنا نتخذىا سندا في انجاز ىذه الهذكرة. 

 الهرحمة الثانية: االتصاؿ بالهصالح الهختصة 

ة بالهكضكع، كالديكاف إف االتصاؿ ببعض الهصالح الهختصة كاف اليدؼ هنو جهع الهعطيات الخاص
الكطني لمرصد الجكم هتهثال في هحطة سيدم هيدم بتقرت كالككالة الكطنية لمهكارد الهائية كهديرية الرم فرع 

 تقرت كالجزائرية لمهياه.... التي زكدتنا ببعض الهعطيات التي سنعتهد عمييا في الدراسة، كىي كاآلتي:

 .2012 – 1975هعطيات درجات الحرارة خالؿ الفترة  -
 . 2012 – 1975هعطيات األهطار خالؿ الفترة  -
 اإلهكانيات الهائية كاستغالليا في الهنطقة. -

 ، باستعهاؿSELTZER. P) كها أننا اعتهدنا عمى الدراسة الخاصة بهناخ الجزائر )

 . 1938 – 1913لمفترة هعطيات درجات الحرارة كاألهطار خالؿ  -

 الهرحمة الثالثة: هرحمة تحرير البحث
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جيتنا خالؿ انجاز ىذه الهذكرة العديد هف الصعكبات، كقد تظير نقائص فييا. غير أننا أردنا كا
عمي بعض الظكاىر التي تيدد هنطقة تعرؼ بحساسية أكساطيا الطبيعية.  الكصكؿ إلى بحث يسمط الضكء
 ك نشاطو بشكؿ عاـ. ظاىرة تيدد اإلنساف بشكؿ خاص.

 في هجاالت وط الضكء عمى ظكاىر تيدد اإلنساف ك نشاطاتإف هثؿ ىذه الدراسات هف شأنيا أف تسم
، غير أنيا تبقى هشاريع البد لتطبيقيا ك االستفادة هنيا إرادة سياسية. ألف هثؿ ىذه الدراسات في غياب هختمفة

القرار السياسي ستبقى حبيسة األدراج ك الهكتبات دكف االستفادة هنيا. في حيف تصرؼ أهكاؿ ضخهة لتكميؼ 
 دراسات بدراسات قد تككف أقؿ كفاءة هف ىذه الدراسة كها أكثر هثيالتيا في إدراج هكتبات جاهعتنا. هكاتب 
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 :الفصل مقدمة

 

 . كليا هف أىهية السابقة في أم هجاؿ هراجع لهادراسة حديثة تستكجب الرجكع الى الدراسات اف أم  
لمكصكؿ  التي تمييا ك االعتهاد عمى نتائجيا مدراساتلبداية  السابقة نفطة  قد تعتبر نتائج ىذه الدراسات كها
 .الدراسات التي سبقتيا إليونتائج تدعـ ها كصمت  إلىبيا 

 إلىالى بعض الدراسات التي تطرقت  الرجكعخالؿ ىذا الفصؿ هف حاكلنا  سبؽ اعتهادا عمى هاك 
 . ك التي يهكف لالستفادة هنيا ك هف النتائج التي كصمت الييا.هنطقة الدراسة إلىهكضكع الدراسة أك 

 Seltzer 1917- 1938بيا. بداية هف الدراسة الهناخية ؿ  ها جاء مى بعضعك حاكلنا ألقاء الضكء 
بشكؿ همخصات  إلييا. عمى أف يككف التطرؽ 2010هذكرة ترشيد استيالؾ الهياه في هنطقة تقرت  إلىكصكال 

ط هف هضاهينيا، بؿ فق دكف االنقاص لكف في كؿ هف ىذه الدراسات بصفة هختصرة. إليوألىـ ها تـ التطرؽ 
فمف  ك الهذكرات األبحاثلتمؾ  األخرل  كانبج، ػأها الالهذكرةـ ىذه دتخكانب التي جحاكلنا التطرؽ الى ال

 .نتطرؽ الييا
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 الدراسات السابقة لمنطقة تقرت:

طالها لعب دكر هحفزا  الذم الهناخ. ك دة هف بينيايعتهد عمى عكاهؿ ع ك نشاطو اإلنسافاستقرار اف  
، ك هنشطا أك هثبطا في نشاطو. لذا كانت الدراسات الهناخية ذات أىهية قديها. إلنساف ا في استقرارأك هنفرا 

. ك رغـ أف ىذه الدراسات تعد دراسات قميمة في الجزائر  أننا حكلنا التطرؽ الى بعض هنيا،   إالفها بالؾ اليـك
 كنهكذج لدراسات قديهة. ك بعض الهذكرات كدراسات حديثة   Seltzerـ الفرنسي هثؿ الدراسة الهناخية لمعال

 .  Seltzerك في ظؿ غياب دراسة حديثة تككف بهستكل دراسة  تطرقت لها تعانيو هنطقة الدراسة هف هشاكؿ.

 دراسات أكاديمية: .1

 P. SELTZER  1917-1938مناخ الجزائر من طرف  .1.1

كىي الدراسة التي تناكلت هناخ الجزائر عبر عدة هحطات، في هقدهة الدراسة تكجد لهحة عف الدراسات 
 1896التي نشرت عاـ  << essai de climatologie algérienne >>الهناخية السابقة لمجزائر أىهيا 

ىذه الدراسة عمى الذم كاف رئيس هصمحة األرصاد الجكية الجزائرية ، اعتهد في   A. Thévenetهف طرؼ 
 هحطة  لكف ىذه الهعطيات كانت لفترة هحدكدة ك لفترات هختمفة بيف الهحطات. 76الهعطيات الهقاسة عبر 

ككانت الدراسة  1912اعتهدت عمى شبكة هف الهحطات  انشات اغمبيا بداية هف سنة    Seltzerأها دراسة 
سهيت ىذه الدراسة بالدراسة الهناخية الهحطتية لمدكلة   1937إلى غاية ديسهبر  1913 جانفي 1الهناخية في 

(étude climatologique stationique du pays)   

 شهمت الدراسة جهيع عناصر الهناخ هف حرارة، أهطار، رطكبة، رياح ك ضغط جكم ............الخ.

قارنة بالجنكب حيث كاف الشهاؿ يعتبر في ذالؾ تكزيع الهحطات عبر الكطف كاف كثيؼ في الشهاؿ ه 
 الكقت التراب الهدني أها الجنكب كانت فرنسا ال تزاؿ تقـك بعهميات احتاللو ك دخكؿ هدنو.

هحطات جديدة  بإنجاز 1912فيفرم  12تهت انطالؽ ىذه الدراسة بقرار هف الحاكـ العاـ لمجزائر في 
هحطة  355عدد الهحطات التي اعتهدت عمييا الدراسة إلى هحطة التي كانت هكجكدة، ليصؿ  76عمى غرار 

  .هكزعة عبر كؿ الهناطؽ خاصة الشهالية هنيا
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هحطة تتكاجد كميا بالجية الشهالية لمصحراء، اغمب الهحطات انطمقت بيا القياسات  11حيث يكجد بالجنكب 
راسة عبر كؿ الهحطات ك في باقي الهحطات انطمقت في سنكات هختمفة ، لكف نياية الد 1913في سنة 

 .1938كانت في سنة 

 الحرارة:

أكؿ عنصر هف عناصر الهناخ تناكلتو الدراسة ىك عاهؿ الحرارة حيث تعطى النتائج في الجداكؿ الخاصة لكؿ 
 هحطة بالتفصيؿ نجد:

 .mهتكسط القيـ الدنيا   

 .Mهتكسط القيـ القصكل   

 .'mالهتكسط الخاـ لمقيـ الدنيا الشيرية   

 .'Mالهتكسط الخاـ لمقيـ القصكل الشيرية   

 . ''mالقيـ الدنيا الهطمقة الهسجمة   

 .''Mالقيـ القصكل الهطمقة الهسجمة    

 . 2/(M+m)الهتكسط الشيرم    

كىي  هحطات تتكاجد  بالصحراء هنيا هحطة تقرت 7هحطة فقط بتسجيؿ درجات الحرارة حيث  57قاهت 
 هنطقة دراستنا في ىذه الهذكرة ك هحطات الكاد، بسكرة ك غرداية تعتبر هحطات هحيطة بهنطقة الدراسة.

هف خالؿ الجداكؿ الهبينة لدرجات الحرارة نجد أف هحطات تقرت ك غرداية كبسكرة سجمت هتكسطات 
ـ، هف °22.00الكاد ـ عمى التكالي في حيف سجؿ بهدينة °21.80ـ، ك °21.35ـ، °21.45سنكية هتقاربة 

 خالؿ النتائج نجد أف هدينة تقرت تعرؼ درجات حرارة اقؿ هف هدينتي الكاد ك بسكرة. 

 الهتكسطات الشيرية لدرجات الحرارة تبيف فكارؽ بيف الفصؿ البارد ك الحار

 ـ في شير جكيمية °33.35ـ في شير جانفي ك °10.25بهحطة تقرت تتراكح بيف  

 ـ في شير جكيمية°33.50ـ في شير جانفي ك °10.90 بهحطة الكاد تتراكح بيف
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 ـ في شير جكيمية°33.35ـ في شير جانفي ك °11.25بهحطة بسكرة تتراكح بيف 

 ـ في شير جكيمية°33.90ـ في شير جانفي ك °10.55بهحطة غرداية تتراكح بيف 

 بياهف خالؿ ىذه النتائج الهنطقة كانت تعرؼ درجات حرارة اقؿ هف الهناطؽ الهحيطة 

ـ في حيف ارتفعت °49.8أها بالنسبة أقصى قيهة قصكل هطمقة هسجمة في تقرت كانت في شير أكت 
ـ °49.2ـ ك انخفضت في نفس الشير بهحطة بسكرة  بػ °50.8عف الهنطقة  في نفس الشير بهحطة الكاد   

 ـ.°48ـ كفي شير أكت سجمت °49.5ك بهحطة غرداية سجمت أقصى قيهة في شير جكيمية بػ 

ـ تحت الصفر خالؿ ° 3.2ك بالنسبة ألدنى قيهة لمقيـ الدنيا الهطمقة الهسجمة كانت بهنطقة الدراسة 
ـ تحت الصفر خالؿ نفس األشير كاقؿ هف °1شيرم ديسهبر ك جانفي كىي اقؿ هف هدينة بسكرة حيث بمغت 

الكاد التي  تحت الصفر خالؿ شير جانفي في حيف كانت أكثر هف هحطة° 3.1هدينة غرداية إذ سجمت
 ـ تحت الصفر في شير جانفي.°3.8سجمت بيا 

 هف خالؿ ىذه النتائج الهنطقة كانت تعرؼ درجات حرارة دنيا اقؿ هف الهناطؽ الهحيطة بيا.

كها أنجزت بيذه الدراسة هنحنيات لهقارنة الفكارؽ اليكهية لدرجات الحرارة خالؿ أشير : جانفي، افريا، 
زائر، قاهة، سطيؼ ك تقرت أظيرت النتائج أف اقؿ قيـ درجات الحرارة سجمت جكيمية ك أكتكبر لهحطات الج
 عمى الساعة السادسة صباحا 

كها تـ تهثيؿ االختالفات في درجة الحرارة عمى الهستكل الكطني لكؿ األشير في خرائط كضعت في 
 .نياية الجزء الهخصص لدراسة درجات الحرارة

 األمطار:

 10هنيا  1938-1913هحطة قاست كهيات األهطار خالؿ الفترة  351حيث اعتهدت الدراسة عمى 
هحطات يهكف اعتبارىا هحيطة بهنطقة  5هحطات نجد هحطة تقرت ك  10هحطات بالصحراء كهف ىذه الػ 

 170كـ شهاؿ تقرت( ، بسكرة ك أكالد جالؿ) كالية بسكرة  60الدراسة ىي غرداية، الكاد، االغفياف) كالية الكاد 
 رب تقرت(.كمـ شهاؿ غ
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 تظير النتائج أف ترتيب الهحطات بالهنطقة حسب  كهية األهطار السنكية:

 همـ 2همـ ك اقؿ قيهة في جكيمية 22همـ اكبر قيهة في نكفهبر  156بسكرة بػ 

 همـ 2همـ كاقؿ قيهة في أكت  18همـ اكبر قيهة في أكتكبر  136أكالد جالؿ 

 همـ. 1همـ في شيرم نكفهبر ك هارس ك اقؿ قيهة بشير جكيمية  13همـ اكبر قيهة  73الكاد 

 همـ في شير أكت. 1همـ في شير نكفهبر ك اقؿ قيهة  13همـ اكبر قيهة  68غرداية 

 همـ في شيرم جكيمية ك أكت. 1همـ في شير نكفهبر ك اقؿ قيهة  11همـ، اكبر قيهة  58تقرت

هف خالؿ النتائج نجد أف هنطقة الدراسة ك الهناطؽ الهحيطة تسجؿ اكبر قيـ التساقط في فصؿ الخريؼ 
 خاصة خالؿ شير نكفهبر ك اقؿ كهيات التساقط في فصؿ الصيؼ خالؿ شيرم جكيمية ك أكت.

 التساقطات السيمية:    

ة حسب عدد هرات التساقط فكانت بهنطقة الدراسة ك الهناطؽ الهحيطة بيا تـ تسجيؿ تساقطات سيمية هكزع
 النتائج هرتبة حسب عدد التساقطات:

هرات خالؿ شير ديسهبر الذم يهثؿ أكثر عدد هرات  4هرة تساقطات سيمية،  15أكالد جالؿ سجؿ هعدؿ 
التساقط في حيف لـ تسجؿ تساقطات سيمية خالؿ األشير التالية: جانفي، هارس، جكيمية ك أكت. ىذه 

همـ ك  70 -50همـ كهرة كاحدة كانت الكهية بيف  50 - 30تراكحت كهية األهطار بيف  هرة 11التساقطات 
 همـ. 100همـ ك هرة كاحدة فاقت التساقطات  100 - 70هرتيف بيف 

هف هجهكع التساقطات السنكية الكمية  %78همـ فيي تهثؿ  106ىذه التساقطات السيمية بمغت كهيتيا 
 بالهحطة.

هرات هنيا خالؿ شير نكفهبر الذم يهثؿ أكثر عدد هرات  3تساقطات سيمية، هرات  9بسكرة سجؿ هعدؿ 
التساقط في حيف لـ تسجؿ تساقطات سيمية خالؿ األشير التالية: سبتهبر، ديسهبر، هارس، افريا، جكيمية ك 

 -50همـ كهرة كاحدة كانت الكهية بيف  50 - 30هرات كانت  كهية األهطار بيف  8أكت. ىذه التساقطات 
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هف هجهكع  %32همـ بنسبة  50.6همـ. بمغت كهية التساقطات السيمية  100 - 70همـ ك هرة بيف  70
 التساقطات السنكية الكمية.

أشير حدثت بيا تساقطات سيمية ىي سبتهبر، أكتكبر،  5هرات تساقطات سيمية،  6غرداية سجؿ هعدؿ 
بر حدثت هرتيف. ىذه التساقطات كميا كانت  نكفهبر، ديسهبر ك جانفي بهعدؿ هرة كاحدة في كؿ شير عدا نكفه

هف هجهكع  %52همـ بنسبة  35.6همـ. بمغت كهية التساقطات السيمية  50 - 30كهية األهطار بيف 
 التساقطات السنكية الكمية.

أشير حدثت بيا تساقطات سيمية ىي نكفهبر، ديسهبر، فيفرم،  5هرات تساقطات سيمية،  5الكاد سجؿ هعدؿ 
همـ. بمغت كهية  50 - 30ا  بهعدؿ هرة كاحدة في كؿ شير. كانت  كهية التساقطات بيف هارس ك افري

 هف هجهكع التساقطات السنكية الكمية. %55همـ بنسبة  39.8التساقطات السيمية 

أشير حدثت بيا تساقطات سيمية ىي نكفهبر بهعدؿ هرتيف ك   3هرات تساقطات سيمية،  4تقرت سجؿ هعدؿ 
همـ. بمغت كهية  50 - 30عدؿ هرة كاحدة في كؿ شير. كانت  كهية التساقطات بيف فيفرم ك جكاف به
 هف هجهكع التساقطات السنكية الكمية. %71همـ بنسبة  41.1التساقطات السيمية 

ذا حدثت فإنيا تككف في فصؿ الخريؼ  هف خالؿ النتائج هنطقة الدراسة ال تحدث بيا كثيرا تساقطات سيمية كا 
كىي اقؿ هف الهناطؽ الهحيطة بيا التي تعرؼ عدد التساقطات السيمية أكثر هنيا، خاصة  في شير نكفهبر.

 هنطقة أكالد جالؿ التي تعرؼ اكبر عدد ليذه التساقطات في الهنطقة ككؿ.

(  فاف الدراسة اعتهدت عمى oragesأها بالنسبة لدراسة عدد األياـ التي تحدث بيا تساقطات إعصارية )
هحطات هحيطة بيا ىي غرداية،  4هحطات بالجنكب كاحدة بهنطقة الدراسة ك  6هنيا هحطة  169هعطيات 

سنة  23بسكرة، الكاد ك أكالد جالؿ ك كاحدة بعيدة عف هنطقة الدراسة ىي هحطة االغكاط. ككانت فترة الدراسة 
 عبر كؿ الهحطات. 1937إلى غاية  1915هف 

 :كاآلتياإلعصارية في السنة كالشير ك ىي ككانت النتائج هعطاة بهعدؿ عدد أياـ التساقطات 

يـك في السنة حدثت بيـ تساقطات إعصارية ك عمى الهستكل الشيرم سجمت اكبر قيهة في شير  8.4بسكرة 
 يـك بينها في شير جانفي لـ يسجؿ أم يـك حدثت بو تساقطات إعصارية. 1.8سبتهبر بػ
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يـك في شير جكاف بينها في  1.5صارية، هنيا يـك في السنة حدثت بيـ تساقطات إع 8هحطة أكالد جالؿ 
 شيرم ديسهبر ك جانفي لـ تسجؿ أم تساقطات إعصارية بيها.

يـك في شير هام بينها لـ تسجؿ  1.1يـك في السنة حدثت بيـ تساقطات إعصارية ، هنيا  5.2هحطة تقرت 
 أم تساقطات خالؿ شير جانفي.

يـ خالؿ شير جكاف كأكبر قيهة  0.9ت إعصارية هنيا يـك حدثت بيا تساقطا 4.1هحطة الكاد سجمت بيا 
 يـك  0.1هسجمة بينها اقؿ القيـ سجمت بأشير ديسهبر، جانفي ك فيفرم التي بمغت 

يـك سجمت في شير هام كأكبر  0.6يـك حدثت بيا تساقطات إعصارية هنيا  2.5هحطة غرداية سجمت بيا 
 هبر، جانفي، فيفرم ك افريا.قيهة بينها لـ تسجؿ ىذه التساقطات خالؿ أشير ديس

هنطقة تعرؼ عدد قميؿ هف األياـ التي تحدث بيا األهطار اإلعصارية أك اليجكهية الهف خالؿ النتائج نجد أف 
 لكف القيـ الهسجمة تبيف أف الهنطقة تعرؼ قيـ أكثر هف الهناطؽ القريبة هنيا. 

 .بنكع هف االنتظاـ الحرارة صيفا ك البركدة شتاءمهنطقة كانت تعرؼ هناخ يهتاز الهناخية لكخالصة لمدراسة 

الدراسة العناصر الهناخية األخرل  ك ىي الرياح، الرطكبة ك الضغط الجكم كلكف ىذه كها تناكلت 
 يذه العناصر في الظاىرة الهدركسة ببحثنا لـ نتطرؽ ليا.ل تطرقنالعدـ 

 Des  oasis   malades    de  trop  d'eau – Marc Cote - 19981دراسة  .2.1

جاءت الدراسة تحت عنكاف الكاحات هريضة بزيادة الهياه ك   -جاهعة هارسيميا  -  Marc Coteالدراسة هف اعداد 
فييا تسميط الضكء  . ك حاكؿ1998في عددىا الخاص بالكاحات  بتاريخ جكاف  SECHRESSEنشرت في هجمة 

 عمى ظاىرة صعكد الهياه في هنطقة الصحراء الهنخفضة عاهة ك كاد سكؼ بصفة خاصة.

ىذا الهكرد كهحدكديتو في  ندرةكانت الكاحات رهزا كهثاال لتسيير الهياه في الهناطؽ الصحراكية رغـ 
ستغالؿ هياه الطبقات هف خالؿ ا الندرةاألكساط الجافة. كلقد استطاع سكاف الصحراء التحكـ في ىذه 

الجكفية.غير أف التنقيبات الحديثة عف الهياه في هثؿ ىذه الطبقات خمفت هشاكؿ بسبب ضخاهة الكهيات 
 .برزك الهشكمة الهستغمة كضعؼ عهمية التصريؼ نتيجة إلىهاؿ الهعطيات الييدركلكجية

                                                           
1
 Marc cote 1998 Des  oasis   malades    de  trop  d'eau   ? Secheresse   
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ي البداية عمى الهياه كانت الكاحات هركزا لمتجهعات السكانية في الهناطؽ الصحراكية كاعتهدت ف
السطحية كشبو السطحية كالطبقات االرتكازية. غير أنو خالؿ النصؼ الثاني هف القرف الهاضي كاكب اكتشاؼ 

 كفية(.البتركؿ اكتشاؼ طبقات كهصادر لمهياه العهيقة )الج

( لمهركب S A S Sكقد أعطى الباحث دراسة حكؿ الطبقات الجكفية لمصحراء الشرقية االفريقية )
 (.C T. C Iالنيائي كالقارم الهتداخؿ )

 :من النظام المغمق إلى النظام المفتوح 

كانت الكاحات تعرؼ نظاها داخميا هائيا هغمقا .حيث تقـك باستغالؿ الهياه هف الطبقات السطحية كشبو 
يعاد السطحية لمطبقات االرتكازية عمى أف تعكد ىذه الهياه لنفس الطبقة عف طريؽ عهميات التصريؼ. ثـ 

استغالليا هف جديد كقد شرح الباحث ىذا النظاـ في هنطقة كاد سكؼ غير اف ظيكر الطبقات الجكفية أدل 
إلى ظيكر هشاكؿ في الكاحات نتيجة لالستغالؿ الهكثؼ لهياه ىذه الطبقات بأحجاـ ضخهة تفكؽ تمؾ التي 

كها زاد هف حدة ىذه الظاىرة نكعية كانت تستغؿ في الفترة األكلى تصؿ إلى ثالثة أضعاؼ النظاـ التقميدم. 
الهياه كتركيز األهالح بيا الذم ساىـ في ظيكر ظاىرة الهمكحة دكف أف نيهؿ سكء عهمية التصريؼ لمطبقة 

 الكتيهة التي تقع أسفؿ هنطقة الكاحات.

 ريف:صآبار بدون ت 

أف  كانت الكاحات تعتهد عمى نظاـ تقميدم في عهمية التصريؼ في غياب هصرؼ طبيعي غير
 لمطبقات الجكفية بأحجاـ ضخهة أخؿ بيذا النظاـ. الحديث ؿالختالؿ حدث بعد ظيكر االستغالا

كتحدث الباحث عف هنطقة كادم ريغ كأكؿ هنطقة عرفت صعكد الهياه بالكاحات خالؿ العقد السادس 
ي حيف ف C T. C Iتنقيب في الطبقات الجكفية لكؿ هف   2000هف القرف الهاضي، حيث عرفت أكثر هف 

أف الهياه الهصرفة تعكد إلى الطبقة السطحية هها زاد إلى تفاقـ ىذه الظاىرة في كادم ريغ دكف اىهاؿ األهطار 
اضافة إلى الزيادة السكانية في هنطقة كادم ريغ هها يؤدم إلى زيادة  1969التي عرفتيا الهنطقة في سبتهبر 

 في استغالؿ الهياه.
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طؽ أخرل هف الصحراء الشرقية هف ظاىرة صعكد الهياه كخص كها تطرؽ الباحث إلى هعاناة هنا
 الزيباف ثـ تحدث عف هنطقة كاد سكؼ كحالة خاصة. بالذكر هنطقة كرقمة ك

كاحات سكؼ تقع في العرؽ الشرقي تتهيز بنظاـ زراعي خاص يهيزىا عف غيرىا هف الهناطؽ يعرؼ 
ظاـ ىيدركلكجي خاص يعرؼ بالطمكع )هباشرة بالغكط حيث ال يعتهد ىذا النهط عمى السقي بؿ يعتهد عمى ن

 هف الطبقة السطحية( .

هف القرف الهاضي في حيف ارتفع بعد ذلؾ  األكؿالهستكل البيزكهيترم عرؼ انخفاضا خالؿ النصؼ 
بسبب االستغالؿ الهكثؼ لمهياه هف الطبقات العهيقة بأحجاـ  1969هتر خاصة بعد  3إلى  2عمى حدكد 

كجكد طبقة كتيهة )غير نفكذة( يصؿ عهقيا في  إلى إضافةكغياب هصرؼ طبيعي  1969ضخهة كأهطار 
 هتر.1بعض األحياف الى 

يقع االنساف في هشكمة بيف الهياه الهشكمة خالؿ حقب جيكلكجية قديهة . ك كخالصة ليذه الدراسة
يجادكالهناخية كيجب عميو كضع أبعاد  حمكؿ لمكضعية الهكجكد فييا . ليضع في الهستكل األعمى الهكارد  كا 

 الهائية كفي األسفؿ تسيير الهياه بعد استعهاليا.

 Etude de la variabilité inter- anneulle des pluies de l’Algérie septentrionale Mohamedدراسة

Meddi1  - 2013  

نشرت في  -الهدرسة العميا لمرم البميدة –هحهد هيدم ك سهير تكهي  األستاذيفالدراسة هقدهة هف  
جاءت في حكالي عشركف صفحة بعنكاف دراسة التغيرات  2013ديسهبر  23الهجمة العمهية ك التقنية بتاريخ 

 السنكية لألهطار في شهاؿ الجزائر 

 في شهاؿ الجزائر. ك قد اعتهدت الدراسة عمى االختالؼ بيف االنحراؼ األهطارقدهت الدراسة تقمبات  
عمى اهتداد  2004-1968الهعيارم ك الهتكسط. ك حاكؿ ابراز هجاالت االختالؼ. خالؿ الفترة الههتدة بيف 

سنة. ك تـ التعرؼ عمى التكزيع الهجالي ك الزهاني لألهطار هف خالؿ دراسة ستة تجهعات لمهياه  37

                                                           
1 Mohamed MEDDI Etude de la variabilité inter- annuelle des pluies de l’Algérie septentrionale.Ruvue scientifique 

et technique .2013 
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ك اليضاب العميا ك شط الحضنة. قسنطينة  أحكاضباالعتهاد عمى هعطيات الككالة الكطنية لمهكارد الهائية في 
 ك تـ خالليا رسـ خرائط لمتكزيع الهجالي ك الزهاني لألهطار في الشهاؿ الجزائرم.

كمـ هربع  تتككف هف  200.000كمـ هربع  هنيا  381.000ك غطت الدراسة هساحة قدرت ب  
يط ساجمي يبمغ غربا. انطالقا هف الشر  °3شرقا ك  °9السيكؿ ك اليضاب  ك ىي تقع بيف  خطي طكؿ 

همـ في الشرؽ.  1000همـ  في الغرب  400تفكؽ  أهطاركمـ. الذم يهتاز برطكبة عالية  نسبيا  ك  1200
كمـ. ك يتككف  700الصحراكم باعتباره الحدكد الطبيعية بيف الشهاؿ كالجنكب عمى هسافة  األطمس ىكصكال ال

 333التي اعتهدت عمييا في ىذه الدراسة ك التي تضـ  حكض تجهيعي كبير. ك ىي 16شهاؿ الجزائر هف 
 سنة. 37عمى اهتداد  2004-1968هحطة هكزعة عمي نطاؽ الدراسة لمفترة 

سنة  37ك عرفت الهحطات ثغرات ضئيمة خالؿ فترات الهراقبة. ك بهراعاة عدد الهحطات ك الفترة الهقدرة ب 
بسبب العجر الذم   األهطارا إلعطاء صكرة عمى حقيقة تعتبر ىذه الفترة هتجانسة. غير أنو يبقى غير كافي

الهعنية بالدراسة هكضحة في الجدكؿ  األحكاض. ك  األخيرةسنة  17عرفتو خاصة الهنطقة الغربية خالؿ 
 الهرفؽ.

. ك ىذا األهطارانطالقا هف الدراسة تـ رسـ خرائط تسهح بتقييـ النتائج لمتهثيؿ الهكاني لتقمبات ىطكؿ  
اكثر دقة  هف خالؿ رسـ الخرائط. ك قد تـ رسـ ىذه الخرائط هع األخذ بعيف االعتبار العالقات  يتيح تقدير
 الهكقع الجغرافي. إلى إضافةك التضاريس  األهطاربيف ىطكؿ  اإلحصائية

ك الهتكسط السنكم في شهاؿ الجزائر، ك  األهطارلتعييف التبايف الهكاني لهعاهؿ التغير ليكؿ  
 هطرية . ك قد لكحظ كجكد أخطاء في الهكاقع كها يمي: هحطة 333استخدهت 

 %10اقؿ هف  أخطاءهف الهكاقع لدييا  51%

 %20اقؿ هف  أخطاءهف الهكاقع لدييا  79%

 %30اقؿ هف  أخطاءهف الهكاقع لدييا  97%
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 األحكاض هكضكع الدراسة(: 1رقـ) الجدكؿ

 الهساحة الحكض الرقـ

 ²كمـ

عدد 
 الهحطات

 األدنىاالرتفاع 
 )ـ(

 االرتفاع األعمى

 )ـ(

 1983 20 70 43750 الشمؼ 1

 2305 10 37 11972 السكاحؿ الجزائرية 2

 1220 25 13 11566 السكاحؿ القسنطنية 3

 1113 65 21 5831 السكاحؿ الكىرانية 4

 1862 435 14 25843 شط الحضنة 5

 2326 190 25 68750 شط همغيغ 6

 2300 890 8 9578 اليضاب العميا القسنطنية 7

 1650 720 10 49370 اليضاب العميا الكىرانية 8

 1810 90 7 4149 يسر 9

 1729 15 10 8815 الكبير الرهاؿ 10

 1238 600 68 14389 هكتة 11

 1626 480 6 7785 هجردة 12

 1635 10 6 6475 سايبكس 13

 2305 210 17 9125 الصكهاـ 14

 1824 50 15 7245 التافنة 15

 1350 850 5 9102 زىراز 16

 333 2903745 الهجهكع  
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التي تـ ادراجيا في ىذه  16في ىذه الدراسة حاكال الباحثاف التطرؽ الى ههيزات كؿ هف االحكاض  
الذم تنتهي اليو  الدراسة هف الناحية التضاريسية ك الهناخية ك ههيزات كميا هنيا. ك هف بينيا شط همغيغ

 هنطقة الدراسة ك الذم سنحاكؿ تمخيص ها ادرجتو الدراسة

شرقا عمى الحدكد الشرقية لمجزائر يهتاز  °8الى  °2يهتد هف  ²كمـ 2750شط همغيغ يغطي هساحة  
ـ. كجباؿ  2326بهناخ شبو جاؼ. يحده هف الشهاؿ الشرقي السمسمة الجبمية لألكراس حيث اعمى ارتفاع بيا 

همـ سنكيا  كأقؿ هعدؿ في  93ـ . هعدؿ تساقط االهطار في ىذا الحكض  1338هشة حيث اعمى ارتفاع النها
همـ كأعمى هعدؿ في هنطقة القنطرة الكاقعة في الجزء الجنكبي لجباؿ  403هنطقة االغكاط ك يضؿ الى 

الى التضاريس  إضافةالى حجـ الحكض  أساساك يرجع ذلؾ   %58االكراس يصؿ التبايف فقي االهطار الي 
  ك الخصائص الهكرفكلكجية لمحكض ككنيا تقع عمى الكتمة اليكائية الهحهمة بالرطكبة.   

ك كخالصة ليذه الدراسة اتضح اف شهاؿ الجزائر يشيد تقمبا هيهة في االهطار. إضافة الى اف 
كب كفقا لتزايد االحكاض الهدركسة تختمؼ عف بعضيا البعض  اختالفا كبيرا  يزيد هف الشهاؿ الي الجن

االهطار. إضافة الى كجكد احكاض تهتاز بصعكبة التضاريس ك قهـ جبمية عالية هثؿ حكض الرهاؿ ك 
اليضاب العميا في قسنطينة. هع كجكد احكاض أخرل تهتاز بكهيات قميمة هف االهطار هثؿ حكض الحضنة ك 

 شط همغيغ ك اليضاب العميا في كىراف.

قة في حاجة الى هحطات جديدة في هختمؼ االحكاض لتمبية حاجيا الرصد كها أظيرت الدراسة أف  الهنط
الجكم أكال إضافة الى اف تككف الهتكسطات الهقاسة أقرب الى الكاقع حتى تساعد في الدراسات الهشاريع 

 الهائية ك الزراعية ك الرم...الخ 

 . مذكرات الماجستير2

في الفترة الحديثة غابت الدراسات الهناخية عف هطقة الدراسة عمى شاكمة الدراسة الهنجزة هف طرؽ  
SELTZER  أكDUBIEF  J, لذا حاكلنا التطرؽ الى بعض الدراسة الجزئية الهنجرة هف طرؼ طمبة جاهعييف

كهشاريع التخرج. عمى اعتبار هعايير تـ تحديدىا هسبقا أىهيا أىهية الدراسة، إضافة الى درجة ىذه الدراسة 
عيد عمـك أم األكلكية لمهاجستير عمى هذكرات التخرج لمهيندسيف، إضافة الى أكلكية الدراسات الهنجزة به
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األرض ك كمية التييئة العهرانية. ك كقع اختيارنا عمى ثالث هشاريع بحث أثناف هذكرات لمهاجستير ك أخرل 
 لهشركع هيندس دكلة. 

 2005 :1الدراسة المناخية في مذكرة حساسية الصحراء المنخفضة. 1.2

جاءت في هذكرة لمهاجستير تعتبر ىذه الدراسة هف بيف العديد هف الدراسة عمى ىذه الشاكمة. ك ككنيا 
جعؿ هنيا ذات أىهية أكبر هف غيرىا. ىذه الدراسة هف إعداد الطالب األخضر هرابط ك تحت اشراؼ األستاذ 
الدكتكر عالكة عنصر نكقشت كهذكرة لنيؿ درجة الهاجستير تخصص تييئة األكساط الفيزيائية بهعيد عمـك 

. كجاءت تحت عنكاف حساسية الصحراء الهنخفضة 2005سنة األرض كمية التييئة العهرانية لجاهعة قسنطينة 
ك انعكاسات تدخؿ العنصر البشرم هقارنة هنطقي كاد ريغ ك كاد سكؼ األسباب ك النتائج. ك الهذكرة في ثالثة 
فصكؿ. جاء الفصؿ األكؿ تحت عنكاف ثركات طبيعية ىائمة ضهف كسط فيزيائي ىش. أها الفصؿ الثاني كاف 

رتجالية ضهف ىشاشة فيزيائية. ك الفصؿ الثالث تحدث عف النتائج الكارثية ليذه التدخالت عنكانو تدخالت ا
االرتجالية ك ختـ الهذكرة بكيفية ترشيد الهنطقة ك إعادة تأىيميا هف جديد. ها يجعؿ هف ىذه الهذكرة هيهة 

عمى هحطتيف هختمفتيف أيضا ىك أنيا دراسة هقارنة بيف هنطقتيف كاد ريغ ك كاد سكؼ. أم أف العهؿ سيككف 
هحطة سيدم هيدم بتقرت ك هحطة قهار بكاد سكؼ، باالعتهاد عمى دراسة سابقة لهناخ الصحراء هف طرؼ 

Dubief Le climat de sahara 1959.J 

خالؿ الفصؿ األكؿ هف الهذكرة تطرؽ الى الدراسة الهناخية، ك التي تطرؽ فييا الى هختمؼ العناصر  
ك حاؿ الكصكؿ الى نتائج ىذه النتائج سنحاكؿ تمخيصيا كفؽ   ة، رياح، رطكبة كالتبخر.الهناخية. أهطار، حرار 

 كؿ عنصر هناخي تـ دراستو في الهذكرة.

ك الهالحظ في ىذه الهذكرة أف السالسؿ الهناخية الهعتهدة في الدراسة سالسؿ غير هتزاهنة لمهنطقتيف. 
جانب ك تعنت بعض الهصالح في اإلسياـ في هثؿ  ك قد يعكد ذلؾ الى النقص في الهعطيات الهناخية هف

 .ىذه البحكث التي ال تعكد عمييا بفكائد هالية

 

 
                                                           

1
 2نطينة قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية. جامعة قس. حساسية الصحراء املنخفضة .1223.األخضر مرابط 
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 الحرارة:

تهتاز درجات الحرارة في الهناخ الصحراكم الذم يهيز الهنطقة الهدركسة ) كاد ريغ ك كاد سكؼ( بككنو  
نحت الظؿ. ك ىذا ها حاكؿ   C° 50ذك حرارة هرتفعة. ك التي يهكف تصؿ في بعض األحياف الى ها يفكؽ 

 األخضر هرابط ابرازه خالؿ ىذه الدراسة.          

درس الهتكسطات الشيرية لدرجات الحرارة  الدنيا ، القصكل ك الهتكسطة حيت الحظ أف درجات  
ارم كبير. بمغ هتكسط الحرارة في الهنطقتيف تعرؼ تغيرا كبير، هف شير ألخر بؿ هف يـك ألخر، ك هدل حر 

كها ظير أف الهدم الحرارم )  .1999- 1980الههتدة  لمفترة C° 22هحطة قهار بكاد سكؼ رارة في الح
، ك ىذا ها تـ هالحظتو في فترة C°12الفرؽ بيف القيـ الدنيا ك القصكل( كبير خالؿ كؿ أشير السنة يفكؽ 

dubeif ,J  21.8بمغت الحرارة الهتكسطة   2002-1980. أها في هحطة سيدم هيدم بتقرت °C  ك هدل
حرارم كبير. ك ىي هيزة لهناخ الهنطقة كحاكؿ ابراز تأثير ىذا الفكارؽ الكبيرة عمى الهنطقة في الهجاؿ 

- 1980الزراعي ك الهنشآت البشرية. كها تطرؽ الى الهتكسطات السنكية لدرجات الحرارة لكال الهحطتيف بيف 
في هنطقة كاد ريغ ك كاد سكؼ عمى الترتيب  %4ك %3الذم بمغ   CVك ربطيا حساب هعاهؿ التغير 2002

حيث برز هف خاللو أف الحرارة تزداد ك تقؿ بانتظاـ نسبي عبر فصكؿ السنة. ليربطيا بقيهة التشهس لنفس 
الفترة في الهنطقة ك التي تمعب دكرا في رفع درجة الحرارة في الهنطقة ك التربة في أف كاحد ك ىذا ها خمص 

 سـ.  100جة الحرارة عمى عهؽ اليو بعد أف أرز قيـ در 

 dubeifخالؿ دراسة عنصر الحرارة في ىذه الهذكرة باعتهاده عمى هحطتيف هناخيتيف ك جعؿ هف فترة  
,J 1925-1950 فترة هرجعية ليذه الدراسة. هدعها نتائجو ك تفسيراتو بجداكؿ ك هنحنيات بيانية 

 االمطار:

طار في الهناطؽ الصحراكية. ك إف كجدت فانيا تككف التذبذب ك االىضطراب ىها السهة الغالبة أله 
عمى شكؿ أهطار فجائية ليـك أك يكهيف، تفكؽ فييا نسبة التساقط هجهكع التساقطات خالؿ سنة كاهؿ ك ىذا 

 ها يككف ذك نتائج كارثية نتيجة لزهف التركيز) عدد األياـ الههطرة(. 
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فس الهحطتيف السابقتيف لكف بهدة زهنية أطكؿ حيث ك خالؿ دراسة ىذا العنصر اعتهد األخضر هرابط عمى ن
في هحطة قهار بكاد سكؼ.  2001-1970في هحطة سيدم هيدم بتقرت ك  2002-1978اهتدت هف 

 . dubeif ,J 1925-1950إضافة الى الفترة الهرجعية ؿ 

همـ ك بمغ في هحطة  57.6أف هتكسط التساقط الشيرم بمغ  dubeif ,Jتشير الهعطيات في فترة  
كاد  –يـك في حيف بمغ الهتكسط في قهار  24.45همـ بهتكسط أياـ ههطرة بمغ  61.88 -تقرت–سيدم هيدم 

همـ خالؿ سنة كاهمة. ك ىك تساقط  75همـ. أم أف األهطار في الهحطتيف ال تتجاكز  73.94 -سكؼ
عميو التذبذب، هع هالحظة حاالت استثنائية تتهثؿ في الهطار الفجائية ضعيؼ حسب الخضر هرابط يغمب 

همـ أم التساقط السنكم  56.7حيث بمغ التساقط  2004جانفي  20كحاكؿ ابراز ذلؾ بهثؿ ها حدث في يـك 
ساعة, ك حسب هرابط فاف ىذه التساقطات تكبد الهنطقة خسائر هادية كبشرية كبيرة  24لبعض السنكات خالؿ 

ك  1969سبتهبر  29أنيا ترتفع هف الهستكل البيزكهترم لمسهاط السطحي، عمى غرار أهطار  إلىة إضاف
حفزت عمى بركز ظاىرة صعكد الهياه. لذا يجب أخد ىذه   MARC COTEالخبراء بعضالتي حسب 

أىـ  إلى بعيف االعتبار في هشاريع التييئة العهرانية. ك التي أشار في جدكؿ الفجائيةاالضطراب ك األهطار 
التي عرفتيا الهنطقة خالؿ الفترة الهدركسة. كىذه الهيزة هتكفرة سكاء في هنطقة كاد ريغ أك  الفجائيةاألهطار 
 .عمى حد السكاء سكؼ دهنطقة كا

بعد دراسة الهتكسطات الشيرية لألهطار تطرؽ في ىذا الفصؿ الى الهتكسطات السنكية لألهطار لكال  
. حاكؿ الكقكؼ عمى  قيهة التذبذب ك االضطراب في ىذه األهطار. 2001-1975الهحطتيف لفترة تهتد بيف 

 CVلهعرفة هدل القدرة عمى استغالؿ هثؿ ىذه األهطار في النشاط الزراعي. هف خالؿ حساب هعاهؿ التغير 
في كاد سكؼ. رغـ التبايف في القيهتيف غير أف النتيجة كاحدة ك ىي  %55في كاد ريغ ك  %77ك الذم بمغ 

التذبذب ك االضطراب بالزيادة ك النقصاف بنسبة بيف  أفككف  األهطاردـ القدرة عمى االعتهاد عمى هثؿ ىذه ع
عمى التكالي. بؿ هف الههكف أف يككف ضارا عمى النبات ك الهنشآت العهرانية ك البنى التحتية  %55ك  77%

 ركستيف.بشكؿ عاـ انطالقا هف ىذا االضطراب الذم تعرفو كال الهنطقتيف الهد

( ك P=2T) GAUSSENكلربط عالقة بيف درجات الحرارة ك التساقط استعهؿ لذلؾ كؿ هف عالقة  
لكال  EMBERGER   هنحنى األكساط الفيزيائية ؿ إلىإضافة  DEMARTONNEهؤشر الجفاؼ ؿ 

يظير أف الهنطقة تعرؼ جفاؼ عمى  GAUSSENالهنطقتيف سكاء كاد سكؼ أك كاد ريغ. فهف خالؿ هنحنى 
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دائـ في هخزكف السيؿ  زالهحسكس في درجات الحرارة، أم عجطكؿ أشير السنة ك ىذا يرجع أساسا لالرتفاع 
. أها هف خالؿ هؤشر فالهنطقتياالستعهاؿ في  لمتربة. ها يجعؿ هف عهميات السقي حؿ دائـ لمسكاف في كال 

هنحنى األكساط   إلىفتصنؼ الهنطقتيف ضهف الهناخ الجاؼ. ك بالرجكع  DEMARTONNEالجفاؼ ؿ 
أثبت أف الهنطقة أف هنطقة الدراسة ضهف   STEWARTالهعدؿ هف طرؼ  EMBERGER   الفيزيائية ؿ

 الصحراكم ذك شتاء هعتدؿ لكال الهنطقتيف. الهناخي

إضافة الى الحرارة ك األهطار تناكلت الدراسة باقي العناصر الهناخية. فالتبخر يككف هرتفعا في كؿ هف  
كاد سكؼ . اذ أف التبخر يتناسب طردا هع درجات الحرارة بزيادة ىذه األخير تزداد قيهة التبخر ك كاد ريغ ك 

العكس. ها يجعؿ هنو عائقا في الهجاالت الزراعية ك يستكجب دراسات أكثر أىهية لتحديد جرعات السقي. ك 
ة إذ تقسـ الي هرحمتيف كؿ أيضا في هجاؿ الهنشآت العهرانية. أها الرطكبة فتككف ضعيفة في هنطقة الدراس

ك  %50هف شير أفريؿ الى غاية سبتهبر ك الثانية تفكؽ اؿ   %50هنيا بستة أشير. فاألكلى تقؿ فييا عف 
في باقي األشير. كها تطرقت الدراسة الى الرياح في الهنطقتيف هف حيث  % 67تصؿ قيهتيا القصكل 

 سرعتيا كأنكاع الرياح السائدة في كال الهنطقتيف.

افة لمدراسة الهناخية تطرقت الهذكرة الى ظاىرة ارتفاع هستكل السناط السطحي )صعكد الهياه(  في إض
ك حاكلت الهذكرة إعطاء تعريفا لو ك تطكرىا ك التطرؽ لكؿ أسباب ىذه  .فصميا الثالث في هنطقة كاد سكؼ.

اط السطحي عمى الهجاالت الزراعية الظاىرة سكاء الطبيعية أك البشرية كتأثير ارتفاع الهستكل البيزكهنرم لمسه
 ك البيئية ك التربة. 

الهذكرة هف حيث القيهة العمهية قيهة. ك بيا ها يهكنيا اف تككف هرجعا لمعديد هف الهشاريع هف  
هشاريع البحث لهشاريع التخرج في العديد هف الهجاالت األخرل. كها أنيا سمطت الضكء عمى العديد هف 

 ا هنطقتي  كاد ريغ ك كاد سكؼ. الهشاكؿ التي تعاني هني
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 :1دراسة ترشيد استيالك المياه بمدينة تقرت .2.2

عالكة  األستاذكىي دراسة تهثؿ هذكرة  هقدهة هف طرؼ الباحث دكهة عبد العالي كتحت اشراؼ 
بكمية عمـك االرض،  2010 الطبيعية نكقشت في جكيمية األكساطفي تييئة  هاجستيرعنصر  لنيؿ شيادة 

 الجغرافيا ك التييئة العهرانية بجاهعة قسنطينة.

جاءت ىذه الهذكرة في اربع فصكؿ هنيا الفصؿ االكؿ الذم تناكؿ العكاهؿ الهناخية ك الهكارد الهائية 
س في الهتكفرة بهدينة تقرت ك الفصؿ الثاني الذم ركز فيو الباحث عمى دراسة الهستيمكيف لمهياه في حيف در 

الفصؿ الثالث كاقع تسيير الهياه بالهدينة ك في االخير تناكؿ في الفصؿ الرابع اليات ك كيفية ترشيد استيالؾ 
 الهياه الذم تناكؿ في احد اجزاءه تاثير تغيرات الهناخ عمى استيالؾ الهكارد الهائية.

صاد الجكية بهدينة تقرت لمفترة ففي الدراسة الهناخية اعتهد الباحث عمى الهعطيات الهسجمة لدل هحطة االر 
اها االهطار فاعتهد عمى الهعطيات الهسجمة لدل الككالة الكطنية لمهكارد الهائية بتقرت  2009الى  1975هف 
 .  2009الى  1975هف 

 االمطار : 

تعرؼ تذبذبا في الكهيات الهتساقطة، بمغ  دراسة التغيرات السنكية لالهطار اظيرت اف االهطار بالهنطفة
سنة خالؿ فترة الدراسة سجمت فييا تساقطات  11همـ، ك اظيرت النتائج اف  70الهتكسط السنكم لمتساقط  

 سنة لـ تتعدل الكهيات الهتساقطة الهتكسط السنكم لمفنرة. 23سنكية زادت عف هتكسط الفترة، في حيف في 

اذ سجمت بيا  2008/2009همـ ك اكبر قيهة سنة  11.5بػ  1989/1990 سجمت اقؿ قيهة لمتساقط في سنة
 - 1913همـ ك حسب الباحث تعتبر ىذه السنة استثنائية حيث لـ تسجؿ ىذه التساقطات خالؿ الفترة )  181

 .1934/1935همـ في سنة  126.1( التي لـ تتعدل بيا اكبر تساقطات سنكية  1953

الدراسة اختالؼ التساقط عمى الهستكل الفصمي حيث يعتبر فصؿ الشتاء اها عمى الهستكل الفصمي اظيرت 
هف الهتكسط السنكم لمفترة الهدركسة بينها فصؿ الصيؼ    %42همـ  الذم يهثؿ  30االكثر تساقطا بهعدؿ 

                                                           
1

 2جامعة قسنطينة  قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية عبد العايل دكمة. ترشيد اهتالك املياه يف منطقة تقرت . 
.1222 
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هف الهتكسط السنكم، هف خالؿ النتائج اغمب التساقطات الهسجمة  % 7.7همـ ام بنسبة  5.4االقؿ تساقطا بػ 
 لهنطقة تحث خالؿ فصمي الشتاء ك الخريؼ.با

عمى الهستكل الشيرم اظيرت الدراسة اف الهنطقة تعرؼ قمة في كهيات التساقط حيث بمغ الهتكسط الشيرم 
همـ كسجمت اغمب التساقطات خالؿ الفترة الباردة هف شير اكتكبر الى غاية شير افريؿ،  5.8لفترة الدراسة 

همـ ك الذم حسب الباحث اثرت فيو التساقطات الهسجمة  19.9شير جانفي سجمت اكبر قيهة لمتساقط خالؿ 
همـ عمى التكالي ىذه القيـ ساىهت في رفع  54.4همـ ك  99.8بػ  2003ك  2009خالؿ شير جانفي لسنتي 

 0.4قيهة هتكسط التساقط ليذا الشير،في حيف يعتبر شير جكلية االكثر جفافا حيث بمغ هتكسط ىذا الشير 
 لذم يعرؼ ندرة في التساقط بو.همـ ك ا

يـك خالؿ السنة ك ىك ها يكضح التذبذب في التساقط  30كحسب الباحث عدد االياـ الههطرة ال تتعدل 
 بالهنطقة.

  :الحرارة 

الهنطقة تهتاز بهناخ صحراكم جاؼ  الذم يعرؼ البركدة شتاءا ك الحرارة صيفا ك الفكارؽ الكبيرة في درجات 
 النيار. الحرارة بيف الميؿ ك

 فعمى الهستكل السنكم اظيرت الدراسة كجكد تعاقب فترات ترتفع فييا درجات الحرارة ك اخرل تنخفض فييا.

ـ ° 20.2بػ  1975/1976ـ ك سجمت قيهة لهتكسط درجة الحرارة في سنة ° 21.6الهتكسط السنكم لمفترة بمغ 
سة فاف التزايد في درجة الحرارة ظير في ـ كحسب الدرا°23االكثر حرارة بػ  2001/2002في حيف تعتبر سنة 

 بشكؿ كاضح. 1994سنة 

ـ اظيرت الدراسة كجكد فترتيف خالؿ السنة الفترة االكلى اقؿ °21.6عمى الهستكل الشيرم بمغ هتكسط الفترة 
حرارة تنخفض فييا قيـ درجات الحرارة عف الهتكسط السنكم ك تهتد هف شير نكفهبر الى غاية شير افريؿ، اقؿ 

 ـ.°4.3ـ بينها ينخفض بيا هتكسط درجات الحرارة الدنيا الى °10.1هة هسجمة في شير جانفي بػ قي



 لدراسات السابقةالفصل التمهٌدي                                                                                                        حوصلة ا

30 
 

الفترة الثانية ترتفع فييا درجات الحرارة عف الهتكسط السنكم ك تهتد هف شير هام الى غاية اكتكبر، تصؿ 
ـ هع تسجيؿ قيـ °41ـ بينها يصؿ فييا هتكسط درجة الحرارة القصكل °33.2اقصاىا في شير جكيمية بػ 

 ـ، ك حسب الباحث ىذه القيـ تزيد هف الطمب عمى الهياه.°50لحظية تفكؽ 

 الرطوبة : 
% ك  قسهت السنة في هنطقة الدراسة  47.6حسب الدراسة بمغ الهتكسط  ،تكهف أىهيتيا في تمطيؼ الجك  

 إلى فترتيف : 

 ك تككف فييا نسبة الرطكبة  ،شير أكتكبر إلى شير هارس فترة ارتفاع الرطكبة: ك ىي الفترة  هف
 % خالؿ شير ديسهبر. 67.9هرتفعة حيث سجمت أكبر نسبة ػ 

 كتككف فييا نسبة الرطكبة ضعيفة حيث  ،فترة انخفاض الرطكبة: تهتد هف شير أفريؿ إلى شير سبتهبر
 % في شير جكيمية.  31.5سجمت أقؿ نسبة لمرطكبة 

 الرياح : 
سة  تتردد عمى الهنطقة رياح  بسرعة بطيئة ك لكنيا تصبح اكثر سرعة في الفترة الههتدة بيف شير حسب الدرا 

ـ/ثانية في  2.5ـ/ثانية في شير هام ك 4.1ك تتراكح سرعتيا بيف  ،أفريؿ كشير جكيمية خاصة الزكابع الرهمية
 داد الرياح.شير ديسهبر. كحسب النتائج الهسجمة يظير لنا أف فترة الربيع ىي فترة اشت

 التبخر : 
اظيرت النتائج الهتكصؿ الييا في ىذه الدراسة اف التبخر يككف كبير في فترة الصيؼ كيككف هنخفض خالؿ 

همـ ، بينها يككف هرتفع جدا في الهنطقة  87.7فصؿ الشتاء حيث يصؿ إلى أدنى قيهة في شير ديسهبر 
همـ، كذالؾ راجع الرتفاع درجة  365.1  خالؿ فترة الصيؼ حيث يصؿ إلى أقصى قيهة في شير جكيمية

 الحرارة ك انخفاض هستكل  الرطكبة ك التساقط .
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  :العالقة بين التساقط والحرارة 

أنجزت العالقة بيف التساقط كالحرارة اعتهادا عمى هنحنى قكسف كالذم هف خاللو يتـ تحديد الفترة الجافة هف 
 افة تدـك طكؿ العاـ كىذا راجع الرتفاع درجة الحرارة كقمة التساقط.الفترة الرطبة. أظيرت الدراسة أف الفترة الج

 :الموارد المائية 

كتناكلت الدراسة في الجزء الثاني هف الفصؿ األكؿ الهكارد الهائية بهنطقة الدراسة حيث تتكفر الهنطقة عمى 
كفية التي تتهثؿ في هسطحات هائية تتهثؿ في بحيرات ك شطكط، ك تتهكقع فكؽ كهيات كبيرة هف الهياه الج

 الطبقات الجكفية لمصحراء الهنخفضة.

ك ككسائؿ الترشيد حيث في  آلياتكها تناكلت الدراسة في فصميا الرابع ترشيد استيالؾ الهياه بهدينة تقرت 
جزء هف ىذا الفصؿ تناكؿ الباحث التزايد في درجات الحرارة الذم لو اثر عمى زيادة استيالؾ الهياه عمى 

 . 1980لعالهي ظير التزايد في درجات الحرارة بداية هف الهستكل ا

 .1975الدراسة بداية التزايد هف سنة  أظيرتالهتكسط  األبيضكعمى هستكل حكض البحر 

لكحظ ابتداء هف سنة   1975/2009النتائج  أف التزايد خالؿ الفترة  أظيرتأها عمى هستكل هنطقة تقرت 
1994 . 

هع الهتكسط الشيرم لمفترة  1975/2009الهتكسطات الشيرية لدرجة الحرارة لمفترة كها انجز الباحث هقارنة 
 كفترة هرجعية 1913/1938

شيرا فقط تساكت فييا قيـ درجة الحرارة هع هتكسط الفترة الهرجعية.             14كحصؿ الباحث عمى اف  
 1994الهرجعية كهعظهيا قبؿ سنة شير كانت قيـ درجة الحرارة بيا أقؿ هف هتكسط الفترة  170في حيف 

 كيهكف اعتبارىا السنة التي ظير بيا بكضكح التزايد في درجات الحرارة بالهنطقة.

% هف القيـ سجمت  64شير كانت قيـ درجة الحرارة بيا أكبر هف الهتكسط، ككجد الباحث أيضا اف  224ك 
 حيث ارتفعت درجة الحرارة في كؿ األشير تقريبا. 1994بعد سنة 

عمى الهستكل األشير أظيرت الدراسة أف التزايد يظير بكضكح في الفترة الههتدة هف شير هارس إلى غاية ك 
 شير نكفهبر. 
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هنطقة صحراكية تتهيز بهناخ قاس يتهثؿ في إرتفاع درجة  تعتبر هنطقة الدراسة  كخالصة ليذه الدراسة
الحرارة صيفا كقمة األهطار عمى طكؿ السنة. البنية الجيكلكجية سهحت بتككيف طبقتيف هائيتيف كبيرتيف ىها 

يتـ استغالؿ الهياه الجكفية بكاسطة آبار هنجزة بالطبقتيف  يائي كطبقة القارم الهحشكر.طبقة الهركب الن
 الهستغمةالكهية الهائيتيف، لمكصكؿ إلى الكهيات الكافية لكؿ الحاجيات اليكهية لسكاف الهدينة حيث بمغت 

. 3ـ 39242 السكاف ك الصناعات هها كها اف التكقعات الهستقبمية لعدد السكاف تبيف االرتفاع في عدد /يـك
أف يخمؽ هشاكؿ في الهنطقة نتيجة لالستغالؿ الغير  كؿ ىذا هف شأنو يتطمب تكفير كهيات اكبر هف الهياه.

عفالني لهثؿ ىذه الهكارد.



 

 

 

 

 

 

 أوال: موقع مجال الدراسة
 ثانيا: الدراسة المناخية

 الحرارة: (0
 درجات الحرارة المتوسطة 
 درجات الحرارة الدنيا 
   الحرارة القصوىدرجات 

 األمطار (5
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 :الفصل مقدمـــة

ك  .أىهيا يعتبر الهناخ هفتساعد اإلنساف عمى االستيطاف في هكاف هازالت ك أىـ العكاهؿ التي كانت 
 ليخمؽاألهاكف ذات الهناخ الهالئـ لمنشاط اإلنساني.  في يستكطفاإلنساف  يبقى التكنكلكجي هف التطكررغـ ال

. كعمى ىذا األساس جاء ىذا الفصؿ الذم يكضح كيبرز الهناخيةالظركؼ  يالئـ ايكزراع اعهراني نهطا
إهكانية هساىهة الهناخ في الظكاىر التي صارت تعرفيا  كإلبراز .الظركؼ الهناخية لمهنطقة هكضكع الدراسة

 الهنطقة. 

الهنطقة اعتهدنا  ك هساىهتو في الظكاىر التي تعرفيا الهناخ تأثير إهكانية تسميط الضكء عمىقصد ك 
فترة لكىػي الهعطيات الهناخية  ،لهحطتيف هختمفتيف في دراستنا عمى سمسمتيف لمهعطيات الهناخية إحداىا قديهة

Seltzer هتر  69ال عمى ارتفاع شها  7ك°33 شرقا كدائرة عرض 1ك°6 لهحطة تقرت الكاقعة عمى خط طكؿ
 . ك هحطة قهار بكاد سكؼ  1938إلى غاية  1913سنة هف 25عػف سطح البحر عمى فترة قدرت بػ 

( الكاقعة عمى خط 9كهحاكلة هقارنة ىذه األخير هع سمسمة حديثة لهحطة تقرت )التي تغير هكضعيا نسبيا
إلى  1975سنو  38لفترة قدرت بػ هتر   85شهاال عمى ارتفاع    7ك°33 شرقا كدائرة عرض 12ك°6 طكؿ
تأثير براز إلكهحاكلة  .هعتهديف عمى عنصريف هف عناصر الهناخ نقصد بيها الحرارة كالتساقط .2012غاية 

هف الهالحظ أف السمسمتيف غير  هس الهنطقة. كت إهكانية تأثير الهناخ عمى بعض الظكاىر التي صارت 
نتحصؿ عمى سمسمة قديهة أطكؿ، كنعمـ أف الدراسة الهناخية تهتد هتساكيتيف في الهدة الزهنية. غير أننا لـ 

 عمى فترة ال تقؿ عف ثالثيف سنة لذلؾ حاكلنا االعتهاد عمى أطكؿ سمسمة حديثة. 

لكف قبؿ البدء بالدراسة الهناخية ارتأينا في بداية ىذا الفصؿ التعرؼ عمى هنطقة الدراسة كلك بشكؿ 
 الدراسة ك ههيزاتو ك خضائصو.مى هكقع هنطقة حتى يسنى لنا التعرؼ ع بسط جدا.

 

 

 

 
                                                           

9
 الهحطتيف الهعتهدتيف في الدراسة في الفترة الهرجعية كالفترة الحديثة ليستا نفس الهحطة 
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 أوال: موقع مجال الدراسة

هنطقة تقرت ىذه التي اختمؼ الهؤرخػكف فػي أصػؿ تسػهيتيا فهػنيـ هػف قػاؿ بأنيػا كمهػة أهازيغيػة تعنػي آخػر 
 كػؿ تمػؾ ك بػيف تضػارب األراضي القاسية. كهنيـ هف ذىب إلى القكؿ بأنيا اسـ الهرأة صػالحة سػكنت الهنطقػة 

 3000تقػرت هنطقػة تعػكد فػي التػاريخ إلػى هدينػة lاألكيػد أف  الشػيء يبقػيغيػاب  ركايػة أكيػدة  ك هف الركايػات 
 .10سنة قبؿ الهيالد

 الموقع: )موقع مجال الدراسة(. .1

 الموقع الفمكي: -1-1

 شػػرؽ خػػط غرينتػػػش كبػػيف دائرتػػي    20ك°6 ك   30ك° 5الهكقػػع الفمكػػي لتقػػرت بػػيف خطػػي طػػكؿ 
شػػهاؿ خػػط االسػػتكاء، ىػػذا الهكقػػع الفمكػػي يكضػػح طبيعػػة الهنػػاخ السػػائد    90ك° 33 ك   4ك°33عػػرض 

 في هنطقة الدراسة. 

 الموقع الجغرافي:  -1-2

شػػػهاؿ الجنػػكب الشػػػرقي لمجزائػػػر، فػػي هػػػنخفض تتالقػػى فيػػػو أكديػػة صػػػحراكية تحتيػػػة جغرافيػػا تقػػػرت تقػػع 
الهنحدر هف قهـ اليقار ككاد هيا الهنحػدر هػف أعػالي عػيف صػالح لينبثػؽ عنيهػا عنػد  )حفرية( ىي كاد إيغارغار

كاحػػػة القػػػكؽ كاد ريػػػغ، كيهتػػػد شػػػهاال إلػػػى هصػػػبو فػػػي شػػػط همغيػػػغ. تنتشػػػر عمػػػى الػػػركاؽ الطبيعػػػي لػػػو النشػػػاطات 
 (. 01الفالحية كالعهرانية )الخريطة رقـ

عمػى  ²كمػـ163263ة لمكالية. كالتي تقدر بػ % هف الهساحة اإلجهالي 0.24أم  ²كمـ 404كتبمغ هساحتيا 
 كمـ هف هركز الكالية.  160هسافة 

( كهحكر 03جنكب )الطريؽ الكطني رقـ  –هدينة تقرت ىي نقطة اللتقاء هحكريف أساسييف هحكر شهاؿ 
 (( كالطريؽ )الجمفة ػ تقرت(.16غرب أم )الطريؽ الكطني رقـ )-شرؽ

 

                                                           
10

 قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية. جامعة قسنطينة . حساسية الصحراء املنخفضة .1223.األخضر مرابط 
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إلقميم منطقة الدراسة. (: الموقع الجغرافي01الخريطة رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تقرت -يعالقسم الفر  –المصدر: مديرية الري 

في ربط هدينة تقرت بشبكة هيهة هف  سببا هيها  الهكقع اإلدارم هنذ العيد االستعهارم، يعتبر
ألنيا آخر هحطة تتكقؼ عندىا السكة  ،الهكاصالت أعطت ليا حيكية خاصة في النشاطات االقتصادية

الحديدية في الجنكب الشرقي أكال، كألنيا هنطقة عبكر بيف الهدف الهجاكرة ليا ثانيا. ىذه الحيكية ساىهت 
 (. 02في النهك االقتصادم لمهدينة. الخريطة رقـ )
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التقسيم اإلداري لوالية ورقمة(: 02الخريطة رقـ )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ورقمة –مديرية التخطيط و التييئة العمرانية  المصدر:                                                                      

 وضع المدينة(.مالموضع: ) .2
يعرؼ الهكضع بأنو الهنطقة التي تنشأ فكقيا الهدينة، كيعتبر أحد العكاهؿ الياهة التي تساىـ في تجسيد 
هظيرىا ك تحديد كظيفتيػا ك هػف ثػـ شػكؿ ك اتجػاه تكسػعيا، ك هدينػة تقػرت تقػع فػي هػنخفض كاد ريػغ الػذم 

فػي الجيػة الشػرقية ك  يقع في هػا يعػرؼ بالصػحراء الهنخفضػة هحاطػا بهجهكعػة هػف الكثبػاف الرهميػة خاصػة
(، كيتجػػػو طػػػكال هػػػف (03زاـ هػػػف النخيػػػؿ )الخريطػػػة رقػػػـ )يفصػػػؿ بػػػيف التجهػػػع السػػػكاني كالكثبػػػاف الرهميػػػة حػػػ

الجنكب إلى الشهاؿ كىك ها يفسر استقرار السكاف عمى ضفافو بشػكؿ طػكلي، يتهيػز باالنبسػاط ك خمػكه هػف 
كػػديات التػػي اسػػتغميا السػػكاف كهكاضػػع إلنشػػاء التضػػاريس، هاعػػدا تمػػؾ الهنتشػػرة ىنػػا كىنػػاؾ كالهتهثمػػة فػػي ال

ههػػا يػػنجـ عنػػو  (1)‰ 1أحيػػاء سػػكنية لتفػػادم الظػػركؼ الهناخيػػة قػػديها، كيقػػدر االنحػػدار العػػاـ بالهنطقػػة بػػػ 
هشكؿ في تصريؼ الهياه الهستعهمة. كهف إيجابيات الهكضع تهيزه باالنبساط ها جعػؿ تكسػع الهدينػة ههكنػا 

 الطرؽ الكطنية. يسيؿ هد قنكات تكزيع الهياه كشبكة الصرؼ الصحي.كغير هكمؼ خاصة بكجكد هحاكر 

                                                           
قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية. جامعة . حساسية الصحراء املنخفضة .0223.األخضر مرابط – (1)

 .1قسنطينة 
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 طبوغرافيا: سطح مستو 

 كجكدىػاإلى  تسهيتيا كتعكد، كحدة جيكهكرفكلكجية كبيرة  ىي - هنطقة الدراسة -  الصحراء الهنخفضةو 
بػػيف سمسػػمة جبػػاؿ األطمػػس الصػػحراكم شػػهاال كجبػػاؿ الظيػػر التكنسػػية شػػرقا كجبػػاؿ  اجغرافيػػ ظػػةهنخف هنطقػػة فػػي

-الطاسيمي كىضبة تادهيت جنكبا كهرتفعات هيزاب غربػا، كيكجػد بيػا أخفػض نقطػة بػالجزائر ىػي شػط همغيػغ )
 85ك 65يتػراكح االرتفػاع فػي الهنطقػة بػيف ـ(. ىذا االنتهاء جعؿ الهنطقة تتهيز بسػطح طبػكغرافي هسػتك،  44

هتػػر فػػكؽ سػػطح البحػػر. كيعتبػػر عػػاهال هسػػاعدا عمػػى تكسػػع العهػػراف فػػي الهنطقػػة. فاالنبسػػاط عهػػؿ يجعػػؿ هػػف 
هػا يجعػؿ هنػو عائقػا في هجهػؿ الهنطقػة ىػذا ‰  1ال يتعدل تكسع الهدينة ال يشكؿ عائقا. أها االنحدار العاـ ف

 .في تقرت أهاـ عهمية تصريؼ الهياه

ككف الهنطقة تعػرؼ عنصرا هيها في اهتداد الهنطقة.  يعتبر أيضا لذمااالنبساط هنطقة الدراسة تهتاز ب 
في الكقت الراىف تكسعا نتيجة لزيػادة عػدد السػكاف. كهشػاريع التكسػع فػي تقػرت كانػت فػي الجيػة الغربيػة كتفكػر 
 السمطات في التكسع هف الجية الشرقية أيضا. كىذا نتيجة لعدـ كجػكد عكائػؽ هػف شػأنيا عرقمػة التكسػع فػي كػال

 (.(03الخريطة رقـ )) الجيتيف كىذا بفضؿ االنبساط في الهنطقة
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 هكضع تقرت (:03الخريطة رقم )
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 ثانيا: الدراسة المناخية

الذم سنعالج  .عمى هنطقة الدراسة ةبشكؿ بسيط ألقينا نظرةبعد أف نتطرؽ اآلف إلى الجانب الهناخي  
فيو عاهميف أساسيف هف عناصر الهناخ الحرارة كاألهطار نظرا لسببيف رئيسييف. األكؿ أف ىذاف العنصراف 
يتكفراف في اغمب هحطات الرصد الجكم سكاء الخاصة بالديكاف الكطني لمرصد الجكم أك الخاص بالككالة 

اضافة الى ككف عكاهؿ األخرل هف رطكبة كتبخر ....الكطنية لمهكارد الهائية. أها الثاني لككنيها يؤثراف في ال
 الحرارة ك األهطار ىها العاهالف األكثر تأثيرا عمى الظكاىر في هنطقة الدراسة. 

 الحرارة: .1
هنطقة الدراسة بهناخيا الصحراكم ذك الحرارة الهرتفعة صيفا تعرؼ الحرارة هف أىـ عناصر الهناخ، 

عمى غرار ها تعرفو جؿ هناطؽ العالـ.  نسبياالعاهؿ الذم صار يعرؼ تذبذبا  كالهتذبذبة هف فصؿ ألخر. ىذا
كإللقاء نظرة عمى ىذا التذبذب سنحاكؿ إبرازه هف خالؿ دراسة عف قرب لهحطة تقرت خالؿ فترتيف هناخيتيف. 

ديثة(. )الفترة الح 2012-1975(، كالفترة الثانية هف Seltzer)فترة  1938-1913الفترة األكلى بيف سنتي 
ف كانت حقيقة ىؿ ألقت  إللقاء الضكء كحتى نتأكد ىؿ ظاىرة التغير الهناخي حقيقة أـ تيكيؿ إعالهي فقط. كا 
بظالليا عمى الهنطقة. كسنعتهد عمى الهقارنة كطريقة لنثبت كجية نظرنا. إذ سنحاكؿ دراسة الهعطيات 

ذككريف سابقا، ثـ نتطرؽ إلى هعاجمة هف خالؿ العاهميف اله 2012-1975الهناخية خالؿ الفترة الحديثة 
الظاىر التي تهس هنطقة األهطار  ك. كنحاكؿ هعرفة ىؿ تأثر درجات الحرارة Seltzerالهعطيات خالؿ فترة 

 ؟تقرت

ت م لمرصد الجكم الهكجكدة في تقر في هعالجة الهعطيات الهناخية الهأخكذة هف هحطة سيدم هيد
سنتطرؽ إلى درجات الحرارة القصكل، الدنيا كالهتكسطة عمى السكاء حتى يضفي ذلؾ عمى هعالجتنا ليذه 
الهعطيات بعدا ايجابيا. كسنحاكؿ تحميؿ كهعالجة الهعطيات بالهتكسطات الشيرية، الفصمية كالسنكية، 

 عمى بعض هف أسئمتنا. ابةحتى نتهكف هف اإلج بيف هنطقتيف ك خالؿ فترتيف، كاالعتهاد عمى هبدأ الهقارنة

يتضح أف درجة الحرارة تهتاز بهكصفات الهناخ الصحراكم ذك الحرارة الهرتفعة صيفا، كفصؿ شتاء 
 26.1دنيا هتكسطة كالدرجة  خالؿ شير جانفي كقيهة C° 4.5بارد. فدرجة الحرارة الدنيا تتراكح بيف الدرجة 
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°C  جات الحرارة القصكل تتراكح بيف قيهة دنيا تبمغ خالؿ كقيهة قصكل ليا خالؿ شير جكيمية. أها هتكسط در
 في حيف هتكسط درجة  C°41كقيهة قصكل خالؿ شير جكيمية تبمغ  C° 16.9شير جانفي 

ككقيهة قصكل خالؿ شير جكيمية  خالؿ شير جانفي كقيهة دنيا C° 10.5الحرارة الهتكسطة تتراكح بيف 
34.4°Cهثالف الشيراف األكثر بركدة كاألكثر سخكنة عمى التكالي، . إذا نستنتج أف شيرم جانفي كجكيمية ي

حيث أنو يسجؿ فييا أقؿ كأكثر درجات حرارة عمى التكالي. كىي هف هيزات الهناخ الشبو جاؼ الذم يسكد 
 هجاؿ الدراسة.

كىك الفرؽ بيف أكبر درجة حرارة خالؿ فصؿ الصيؼ كأخفض  ،كلك حاكلنا حساب الهدل الحرارم لمهنطقة  
كيعكس هناخ الهنطقة  كىك فارؽ كبير C°36.5 بمغتقيهة  عمىسنتحصؿ  ة حرارة خالؿ فصؿ الشتاءدرج

   .((1( كالشكؿ رقـ )2. )الجدكؿ رقـ )كالتفاكت الحرارم بيف أشير السنة في درجات الحرارة الهتكسطة

 2012-1975 لمفترة في تقرت والقصوى(: التغيرات الشيرية لمتوسط درجة الحرارة والقيم الدنيا 2الجدول رقم )

 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                                                                       

 

 

 

 

 

                                                           
11

 د.ح = درجت الحرارة 

 أوت جويمية  جوان  ماي  أفريل مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر األشير
 25.4 26.1 23.5 18.6 13.7 9.8 6.3 4.5 5.6 9.6 16.2 22  11االدنيح. د. 

 34.1 34.4 31.8 26.3 20.9 16.7 13.2 10.5 11.6 15.9 23 29.7 د.ح.المتوسطة

 40.6 41 38.1 32.6 27.4 23.1 19.5 16.9 17.9 22.3 29.2 35.5 د.ح. القصوى
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 لمفترة  -تقرت – (: التغيرات الشيرية لمتوسط درجة الحرارة الدنيا والمتوسطة والقصوى1لشكل رقم)ا

1975 –2012 

 
 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

ك حاكلنا التطرؽ الى الهتكسطات الشيرية لدرجات الحرارة في هنطقة كاد سكؼ فحصمنا عمى النتائج  
الهدكنة في الجدكؿ ك الههثمة في الشكؿ الهكالي. ك انطالقا هف ىذا تعرؼ الهنطقتاف نفس التغيرات في 

 الشيرية لدرجات الحرارة الدنيا، الهتكسطة ك القصكل باختالفات بسيطة بينيها حيث تبمغ  الهتكسطات

 2012-1975 لمفترة في واد سوف والقصوى(: التغيرات الشيرية لمتوسط درجة الحرارة والقيم الدنيا 3الجدول رقم )

 2012 -واد سوف –قمار المصدر: محطة 
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 األشهر

 درجة الحرارة الدنٌا درجة الحرارة المتوسطة  درجة الحرارة القصوى

 أوت جويمية  جوان  ماي  أفريل مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر األشير
 25.6 25.5 23.3 18.5 14 10.1 6.9 5.2 6.2 10.8 16.9 22.6 االدنيح. د. 

 32.8 33.2 30.5 25.4 21 16.6 13.3 11 11.8 16.6 23 29.6 د.ح.المتوسطة

 40.5 40.5 37.8 32.1 27.1 22.7 19.5 16.8 17.5 22.4 29.1 35.4 د.ح. القصوى
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خالؿ شير أكت في حيف يبمغ هتكسط أقؿ درجة حرارة C °41.9هتكسط أعمى درجة حرارة هنطقة سكؼ 
5.2°C ك كاد سكؼ تعرؼ نفس التغيرات  خالؿ شير جانفي . غير أف الهالحظة العاهة فيي أف هنطقة تقرت

 في درجات الحرارة. ككال الهنطقتيف تهتازاف بهكاصفات الهناخ الصحراكم الشبو جاؼ.

لمفترة  محطة واد سوف التغيرات الشيرية لمتوسط درجة الحرارة الدنيا والمتوسطة والقصوى (:2الشكل رقم )
1975 –2012 

 
 الطالب+ معالجة 2012 -واد سوف –قمار المصدر: محطة                                                 

 ك كاد سكؼ بعد أف تعرفنا بها تهتاز الهتكسطات الشيرية لدرجة الحرارة الهتكسطة، كالدنيا كالقصكل تقرت
الشبو جاؼ )الصحراكم( بصفة عاهة، كلهعرفة خالؿ فترة الدراسة، بغية إلقاء نظرة كهعرفة بها يهتاز بو الهناخ 
درجات الحرارة الهتكسطة كالدنيا ل التغيرات النسبيةالتغيرات التي تهس درجات الحرارة بصفة أدؽ. سنتطرؽ إلى 

 . كالقصكل عمى الهستكل السنكم، الفصمي كالشيرم

 درجات الحرارة المتوسطة: .1.1
 عتهاداالتغيرات هناخية رأينا أنو عمينا   كجكدلدراسة درجات الحرارة الهتكسطة كالكصكؿ إلى هعرفة إهكانية 

( في Seltzer 1913-1938كفترة هرجعية )فترة  2012-1975هبدأ ػالهقارنة بيف لمفترة الحديثة  عمى
 الهتكسطات السنكية، الفصمية كالشيرية.
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 .المتوسطات السنوية1.1.1

نظرة عمى التغيرات السنكية  إلقاءدرجات الحرارة الهتكسطة هف تغيرات حاكلنا  تعرفولالطالع عمى ها 
 . °21.67Cكانحرافيا عف هتكسط الفترة الذم يقدر ب 

انحراؼ هتكسط درجات الحرارة الهتكسطة السنكية عف الهتكسط  يتضح أنو خالؿ الفترة الهدركسة تعرؼ 
الهتكسطات السنكية لدرجات الحرارة الهتكسطة تغيرا. حيث تعرؼ ارتفاعا هف سنة الى أخرل . ك قد تعتبر سنة 

لسنكية لدرجات الحرارة )سنة زراعية( ىي نقطة التحكؿ ك بداية االرتفاع الهتكسطات ا 1995-1996
كانت الهتكسطات السنكية لدرجات الحرارة الهتكسطة   1996 -1995الهتكسطة في الهنطقة . فقبؿ سنة 

، باستثاء بعض السنكات التي عرفت ارتفاعا )بيف سنتي °C 20.6هنخفضة عف هتكسط الفترة ك الهقدر بػ 
،صارت الهنطقة تعرؼ ارتفاعا  1996-1995( ،ك عرفت السنتيف الهكاليتيف. ك بعد هكسـ 1989-1995

، أها السنكات األخرل عرفت الهنطقة ارتفاعا في درجات 1997-1996في درجات الحرارة باستثناء سنة 
الحرارة ك لمكقكؼ عمى ىذا االرتفاع ك إعطائو قيها حتى يككف همهكسا، تطرقنا إلى هقدار انحراؼ الهتسكطات 

 (. 3ف الهتكسط. )الشكؿ رقـ السنكية لمدرجات الحرارة الدنيا ع

 2012-1975(: انحراف درجة الحرارة المتوسطة السنوية عن المتوسط الفترة 3الشكل رقم)

                              الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                             
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حيث سجمت أهقؿ °1.33Cك °C-1.32لدرجة الحرارة الهتكسطة بيف  هقدار التغير في الهتكسطات السنكية    
. يهكف تقسيـ. التغير إلى هرحمتيف 2000-1999، في حيف سجمت أكبر قيهة سنة 1977-1976قيهة سنة 

كالتي كانت تعرؼ فييا الهتكسطات السنكية لدرجات  1996-1995إلى  1976-1975الهرحمة األكلى هف 
هع  °C 0.1-ك°C 1.32 –قؿ هف الهتكسط. تراكح هقدار نقصانيا بيف قيهة دنيا الحرارة الهتكسطة قيها أ

، كىي الفترة التي عرفت خالليا 2013-2012إلى  1996-1995كجكد استثناءات. كالهرحمة الثانية هف 
 °C 1.33ك °C 0.1الهنطقة تزايد في قيـ درجات الحرارة الدنيا عف هتكسط الفترة. تراكح هقدار الزيادة بيف 

 .((4)الشكؿ رقـ ) دائها هع كجكد بعض السنكات االستثنائية.

 2012-1975(: مقدار انحراف درجات الحرارة المتوسطة السنوية عن متوسط الفترة 4الشكل رقم )

 
 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

 : الفصمية.المتوسطات 1.2.1

نظرة عمى درجات الحرارة  إلقاءإلضفاء أكثر كضكح عمى تغيرات درجات الحرارة الهتكسطة، حاكلنا 
نتائج أدؽ كهالحظات أكضح حكؿ ها تعرفو درجات الحرارة في  إلىعمى الهستكل الفصمي. بغية الكصكؿ 

 تقرت.

-0.02

-0.01

-0.01

0.00

0.01

0.01

0.02

1
9

7
5

_
1

9
7

6
1

9
7

6
_

1
9

7
7

1
9

7
7

_
1

9
7

8
1

9
7

8
_

1
9

7
9

1
9

7
9

_
1

9
8

0
1

9
8

0
_

1
9

8
1

1
9

8
1

_
1

9
8

2
1

9
8

2
_

1
9

8
3

1
9

8
3

_
1

9
8

4
1

9
8

4
_

1
9

8
5

1
9

8
5

_
1

9
8

6
1

9
8

6
_

1
9

8
7

1
9

8
7

_
1

9
8

8
1

9
8

8
_

1
9

8
9

1
9

8
9

_
1

9
9

0
1

9
9

0
_

1
9

9
1

1
9

9
1

_
1

9
9

2
1

9
9

2
_

1
9

9
3

1
9

9
3

_
1

9
9

4
1

9
9

4
_

1
9

9
5

1
9

9
5

_
1

9
9

6
1

9
9

6
_

1
9

9
7

1
9

9
7

_
1

9
9

8
1

9
9

8
_

1
9

9
9

1
9

9
9

_
2

0
0

0
2

0
0

0
_

2
0

0
1

2
0

0
1

_
2

0
0

2
2

0
0

2
_

2
0

0
3

2
0

0
3

_
2

0
0

4
2

0
0

4
_

2
0

0
5

2
0

0
5

_
2

0
0

6
2

0
0

6
_

2
0

0
7

2
0

0
7

_
2

0
0

8
2

0
0

8
_

2
0

0
9

  
رة

را
ح
 ال

جة
در

c 
°

 

 السنوات 

Série1  متوسطة الفترة 



 إعالمٌة هالة أم حقٌقة المناخٌة التغٌرات                                                                                            األول الفصل

46 
 

االرتفاع هع اختالؼ إف الهالحظة العاهة حكؿ التغيرات الفصمية لدرجات الحرارة الهتكسطة ىك دكاـ 
كأدنى  °C 0.5آخر. فتبمغ  إلىكيختمؼ هقدار الزيادة هف شير  .(Seltzerالفصكؿ بيف الفترتيف )الحديثة ك

 .  °C 1.4 إلى خالؿ فصؿ الصيؼ لتصؿ ياصؿ الشتاء، في حيف تبمغ أعمى قيهحد ليا خالؿ ف

الى °C 0.5بهقدار يتراكح بيف  2012-1975إذا فدرجات الحرارة الفصمية تعرؼ ارتفاعا بيف الفترة الحديثة 
1.4 C° عف فترةSeltzer (5( كالشكؿ رقـ)4الجدكؿ رقـ).  

 -تقرت -تين(: التغيرات الفصمية لمتوسط درجة الحرارة المتوسطة لفتر 4الجدول رقم )

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل

 33.5 21.3 11.8 22.9 درجة الحرارة

 Seltzer 22.3 11.3 2005 31.9فترة 

 + + + + اتجاه الحرارة

 الطالب+ معالحة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                   

 -تقرت – تين(: التغيرات الفصمية لمتوسط درجات الحرارة المتوسطة لفتر 5الشكل رقم)

 
 الطالب+ معالجة 2012سيدي ميدي لمرصد الجوي  المصدر: محطة                                         

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

 الصٌف الربٌع  الشتاء الخرٌف

Seltzer الفترة الحدٌثة



 إعالمٌة هالة أم حقٌقة المناخٌة التغٌرات                                                                                            األول الفصل

47 
 

هف خالؿ التطرؽ لدرجات الحرارة السنكية كالفصمية يظير أف لدرجات الحرارة الهتكسطة نفس االتجاه فيي 
سنتطرؽ  هاضية نحك الزيادة. كلمكصكؿ الى نتائج دقيقة كهالحظات أكثر داللة عمى اتجاه الهناخ في تقرت

 الى التغيرات الشيرية لدرجات الحرارة الهتكسطة. 

 : الشيرية.المتوسطات 1.3.1

)التي  Seltzerكفترة  2012-1975إف الهالحظ لهتكسط درجات الحرارة الهتكسطة خالؿ الفترة الهدركسة 
 1938-1913ت كفترة هرجعية( يظير أف ىناؾ ارتفاعا في درجات الحرارة الهتكسطة بيف الفترتيف ذأخ
 29.7. سجمنا هتكسط درجة الحرارة الهتكسطة خالؿ شير سبتهبر هف الفترة الحديثة قيهة 2012-1975ك

C°  في حيف كانت خالؿ فترةSeltzer  27.7في حدكد C°  1أم بزيادة قدره C° خالؿ كؿ يالحظ  كىذا
خالؿ شير °C 1.6زيادة قدرىا ك خالؿ شير جانفي °C 0.1أشير السنة. لكف بزيادات هتفاكتة تتراكح بيف 

 (.(5رقـ ) جكيمية. )الجدكؿ

 تين في محطة تقرتالتغيرات الشيرية لمتوسطات درجة الحرارة المتوسطة لمفتر  (:5الجدول رقم )

  2012سيدي ميدي لمرصد الجوي  المصدر: محطة             

)المكف األحهر( يعمك، خالؿ كؿ أشير السنة،  2012-1975إف الخط الذم يهثؿ هعطيات الفترة الحديثة 
)بالمكف األزرؽ(، هها يدؿ عمى ارتفاع هتكسط درجة  Seltzer 1913-1938الخط الذم يهثؿ هعطيات فترة 

 .((6رقـ ) )الشكؿ Seltzerبفترة الحرارة الهتكسطة خالؿ الفترة الحديثة هقارنة 

 

 

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير

 Seltzer 28.7 22.4 15.7 11.1 10.4 12.5 16 20,5 24.9 30,2 32.9 32,5فترة 

 34.1 34.4 31.8 26.3 20.9 16.7 13.2 10.5 11.6 15.9 23 29.7 الفترة الحديثة

 + + + + + + + + + + + + اتجاه الحرارة
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 -تقرت – تينالتغيرات الشيرية لمتوسطات درجة الحرارة المتوسطة لفتر  (:6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب+ معالجة 2012لمرصد الجوي المصدر: محطة سيدي ميدي                                                             

ك إلضفاء أكثر دقة عمى الدراسة سنحاكؿ هعرفة هدل التغير بيف درجات الحرارة الهتكسطة لهنطقة 
 .كمـ عف هنطقة الدراسة ك ىي هحطة قهار بكاد سكؼ  100أخرل تبعد بحكالي 

 -واد سوف -تين في التغيرات الشيرية لمتوسطات درجة الحرارة المتوسطة لمفتر  (:6الجدول رقم )

 2012لمرصد الجوي  قمارالمصدر: محطة              

 

 

 

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير

 Seltzer 29.2 22.9 16.5 11.6 10.9 13.2 16.4 20.6 25.3 30.2 33 32.4فترة 

 32.8 33.2 30.5 25.4 21 16.6 13.3 11 11.8 16.6 23 29.6 الفترة الحديثة

 + + + + + + + + + + + + اتجاه الحرارة
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 - واد سوف -(: تغيرات الشيرية لمتوسطات الحرارة المتوسطة خالل الفترتين 7الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 + معالجة الطالب 2012لمرصد الجوي  قمارالمصدر: محطة                                                 

بيف  ةالحرار إف هف خالؿ الشكؿ ك الجدكؿ السابقيف ال نالحظ أم اختالؼ كاضح بالنسبة لهتكسطات درجة 
هنطقة كاد سكؼ ك تقرت. ك نفس الهالحظات الهسجمة في تقرت تنطبؽ عمى كاد سكؼ. عمى اعتبار أنيها 

 الشبة الجاؼ. الهناخيقعاف في نفس 

إلى دراسة تغيرات درجة الحرارة الهتكسطة خالؿ الفترة الهدركسة كالهعطيات  الهالحظات السابقة تقكدنا
 (.8( كالشكؿ رقـ)7في الجدكؿ رقـ)

إف درجات الحرارة الهتكسطة تقتبس هيزاتيا هف الهناخ الصحراكم.  فتككف حارة في أشير فصؿ 
تكسطة الدنيا اك القصكل. الصيؼ، كتتسـ بالبركدة خالؿ فصؿ الشتاء سكاء بالنسبة لدرجات الحرارة اله

يككف كبيرا، كىذا سيتكرر  (عمى قيهة كأخفض قيهة خالؿ شيرأىك الفرؽ بيف )الهدل الحرارم  فأالكاضح ك 
كىذا يعكد ألف شير  (أكتكبر)شير  °C 8درجات الحرارة الدنيا كالقصكل. اذ يفكؽ أحيانا ل خالؿ دراستناهعنا 

، °C 7.7كيهكف أف نتحدث أيضا عف شير هارس  .أكتكبر ىك فترة انتقالية بيف الخريؼ كالشتاء في الهنطقة
كىي األخرل فترة انتقالية بيف الربيع كالصيؼ في الهنطقة، دكف أف نيهؿ أنيها فترتيف ىاهتيف في حياة النخيؿ 
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، كالثانية ىي فترة التمقيح الرتفاع كانخفاض درجة الحرارة خالؿ كال في الهنطقة. فاألكلي تهثؿ فترة جني التهكر
  الهرحمتيف دكر ىاـ ال يهكف اىهالو.

 2012-1975(: تغيرات متوسطات درجة الحرارة المتوسطة القصوى والدنيا لمفترة 7الجدول رقم )

 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

 -تقرت  – 2012-1975والقصوى لمفترة (: تغيرات درجة الحرارة المتوسطة الدنيا 8الشكل )

 
 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                                                

(، كسكاءن التغيرات Seltzerعهكها هف خالؿ دراسة درجات الحرارة الهتكسطة بهقارنتيا هع فترة سابقة )فترة 
الشيرية الفصمية أك السنكية. الحظنا في األكلى أف درجات الحرارة لمفترة الحديثة ترتفع عف نظريتيا في الفترة 

هف خالؿ دراستنا لقيـ ىذه الزيادة عمى  .شير °C 1كصؿ في بعض الحاالت إلى أكثر هف  السابقة كقد
عتبر سنة لمتغير نحك ارتفاع درجات الحرارة قبميا كانت ت 1996-1995الهتكسطات السنكية الحظنا أف سنة 
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 األشهر

 درجة الحرارة المتوسطة  الدنٌا  درجة الحرارة المتوسطة القصوى 

 أوت جويمية  جوان  ماي  أفريل مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر األشير

 30.7 30.1 28.3 21.1 18.4 13.2 11.2 7.4 8.4 12.6 18.3 26.2 د. ح .الدنيا 

 34.6 35.9 33.9 29.5 22.7 20.9 15.3 12.9 13.7 17.3 26.8 33.7 د.ح.القصوى
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الحظنا هف خالؿ دراستنا أف الهدل الحرارم في  كهاكبعدىا صارت هرتفعة.  عف هتكسط الفترة هنخفضة
جاؼ ذك الشتاء البارد الكىك ها يعطي لمهنطقة صفة الهناخ الشبو  °C 5أحيانا إلى  الهنطقة يعد كبير إذ يصؿ

 كالصيؼ الحار.

( الذم يكضح 8كإلبراز كؿ ىذه الهالحظات كاالستنتاجات حاكلنا تمخصييا كجهعيا في الجدكؿ رقـ ) 
 Seltzerكفترة  2012-1975الشيرية لدرجة الحرارة الهتكسطة لفترة الدراسة االنحراؼ عف الهتكسطات 

1913-1938. 

ارة الدنيا هع هتكسط الفترة أشير تتساكل فييا درجات الحر  11خانة تحصمنا فقط عمى  456يضـ الجدكؿ 
شيرا تككف قيـ درجات الحرارة أقؿ هف هتكسط الفترة  200(. في حيف تحصمنا عمى Seltzerالهرجعية )فترة 

شيرا كانت فييـ قيـ هتكسط درجة الحرارة لمفترة الهدركسة أكبر هف هتكسطات درجة الحرارة  245الهرجعية. 
ك ال يهكننا طفيفا. ف درجات الحرارة في الهنطقة تعرؼ ارتفاعا لمفترة الهرجعية. كلعؿ ىذا دليؿ كاضح أ
عف  تعتبر سنة لمتغير في ارتفاع الحرارة 1995يتضح أف سنة ك . الحديث أف الهنطقة تعرؼ تغيرا هناخيا

% هف القيـ الهرتفعة عف هتكسط الفترة الهرجعية ظيرت بعد ىذه  65حيث نالحظ أف أكثر ههف  هتكسط الفترة
  السنة.

كالهالحظ أف ارتفاع درجات الحرارة عمى هتكسط الفترة يككف بداية هف شير هارس إلى غاية ديسهبر في حيف  
  .1995فيفرم أقؿ األشير ارتفاعا لدرجات الحرارة ىذا خاصة بعد  يعتبر شيرم جانفي ك
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 -تقرت- تينتر االنحراف عن المتوسطات الشيرية لدرجات الحرارة المتوسطة لف(: 8الجدول رقم )

 األشير جانفي  فيفري  مارس  أفريل  ماي  جوان  جويمية  أوت  سبتمبر  أكتوبر  توفمبر  ديسمبر 
            1975 
            1976 
            1977 
            1978 
            1979 
            1980 
            1981 
            1982 
            1983 
            1984 
            1985 
            1986 
            1987 
            1988 
            1989 
            1990 
            1991 
            1992 
            1993 
            1994 
            1995 
            1996 
            1997 
            1998 
            1999 
            2000 
            2001 
            2002 
            2003 
            2004 
            2005 
            2006 
            2007 
            2008 
            2009 
            2010 
            2011 
            2012 

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

 استقرار  تناقص  تزايد 
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 .  درجات الحرارة الدنيا:2.1 

 التغيرات السنوية:  1.2.1

كتعرؼ  الهرجعيةبارتفاعيا عف الفترة  طفيفا إذا كانت الهتكسطات الشيرية لدرجة الحرارة الدنيا تعرؼ تغيرا
درجات الحرارة هدل حرارم كبير كإلضفاء أكثر كضكحا عمى ىذه الظاىرة سنحاكؿ التطرؼ إلى تغيرات 

 السنكية.
 - 2012الى غاية  1975انحراؼ هتكسط درجات الحرارة السنكية عف الهتكسط  يكضح أنو بداية هف سنة 

هف عف هتكسط الفترة  االرتفاع  يظيرك  يفا.طفدرجات الحرارة الدنيا تغيرا خالليا تعرؼ  -ىي الفترة الهدركسة
( ىي نقطة التحكؿ ك بداية االرتفاع في الفالحي)حسب التقكيـ  1996-1995تعتبر سنة سنة الى أخرل . ك 

كانت درجات الحرارة الدنيا   1996 -1995. فقبؿ سنة  عف هتكسط الفترة درجات الحرارة الدنيا في الهنطقة
التي عرفت ارتفاعا )  االستثنائية ، باستثاء بعض السنكات°C 15.1لهقدر بػ هنخفضة عف هتكسط الفترة ك ا

( قيهة 1995-1994)ك (1994-1993( ،ك عرفت السنتيف الهكاليتيف ) 1993-1992ك 1991-1992
 عف هتكسط الفترة  صارت الهنطقة تعرؼ ارتفاعا ،1996-1995(. ك بعد هكسـ 15.1cهعادلة لمهتكسط )

أها السنكات األخرل  ،(°C 0.9-، ك التي عرفت انخفاض فػي درجة الحرارة )2007-2006باستثناء سنة 
ا، تطرقنا ك لمكقكؼ عمى ىذا االرتفاع ك إعطائو قيها حتى يككف همهكس عف هتكسط الفترةعرفت الهنطقة ارتفاعا 
 تكسط. طات السنكية لمدرجات الحرارة الدنيا عف الهسك إلى هقدار انحراؼ الهت

 -تقرت  – 2012-1975(: انحراف درجات الحرارة الدنيا السنوية عن متوسط الفترة 9الشكل )

 
 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                                                        
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 السنوات

 متوسط الفترة  المتوسطات السنوٌة للحرارة الدنٌا 
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حيث سجمت أهقؿ  °C 0,9ك °C-1.2لدرجة الحرارة الدنيا بيف  يتراكح هقدار التغير في الهتكسطات السنكية
. ككها تحدثنا سابقا يهكف تقسيهو 2004-2003، في حيف سجمت أكبر قيهة سنة 1979-1978قيهة سنة 

كالتي كانت تعرؼ فييا الهتكسطات  1996-1995إلى  1976-1975إلى هرحمتيف الهرحمة األكلى هف 
-)ك( °1.2C –)قيها أقؿ هف الهتكسط. تراكح هقدار نقصانيا بيف قيهة دنيا  السنكية لدرجات الحرارة الدنيا

0.1 C°)  كىي الفترة التي 2013-2012إلى  1996-1995هع كجكد استثناءات. كالهرحمة الثانية هف ،
 °C 0.1عرفت خالليا الهنطقة تزايد في قيـ درجات الحرارة الدنيا عف هتكسط الفترة. تراكح هقدار الزيادة بيف 

   .((10الشكؿ رقـ)) ع كجكد بعض السنكات االستثنائية.دائها ه°C 0,9ك

 -تقرت -2012-1975درجات الحرارة الدنيا السنوية عن متوسط الفترة : مقدار انحراف (10رقم ) الشكؿ

 الطالب+ معالجة 2012سيدي ميدي لمرصد الجوي  المصدر: محطة                                                             

 التغيرات الفصمية: 2.2.1

التغيرات الفصمية لدرجات الحرارة الدنيا ستساىـ في هعرفة اتجاه هناخ هنطقة تقرت كاإلجابة عف 
ظ . لكحSeltzerكبهقارنة الهتكسطات الفصمية لمفترة الحديثة بالهتكسطات الفصمية لفترة .  التساؤالت الهطركحة

 1رغـ تغير الفصكؿ ىذا التغير يقارب  طفيفا ك نسبياأف درجات الحرارة الفصمية لمفترة الحديثة تعرؼ ارتفاعا 
C°  .في كؿ الفصكؿ. كىي نفس الهالحظة التي لكحظت خالؿ دراسة التغيرات الفصمية لمحرارة الهتكسطة

 (.11( كالشكؿ رقـ )9الجدكؿ رقـ)
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 -تقرت  – الفصمية لمتوسط درجة الحرارة الدنيا(: التغيرات 9الجدول رقم )

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل
 25 14 5.5 15.9 الفترة الحديثة

 Seltzer 15.1 4.5 13 24فترة 
 + + + + اتجاه الحرارة

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                        

 -تقرت  – لمفترتين التغيرات الفصمية لدرجة الحرارة الدنيا(: 11الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب+ معالجة 2012لمرصد الجوي المصدر: محطة سيدي ميدي 

ف كانت بالغة األىهية، ال تكفي لهعرفة اتجاه الهناخ في هنطقة تقرت  بؿ يتكجب  إف التغيرات الفصمية، كا 
 عمينا دراسة التغيرات الشيرية لدرجات الحرارة الدنيا لالطالع أكثر عمى ها يعرفو هناخ الهنطقة.

 التغيرات الشيرية: 3.2.1

. كهف ثـ Seltzerسنحاكؿ التطرؽ إلى الهقارنة في درجة الحرارة الدنيا الهتكسطة لمفترة الحديثة كفترة 
 (.10فيا درجات الحرارة الدنيا خالؿ الفترة الحديثة. الجدكؿ رقـ )نحاكؿ هعرفة درجات التغيرات التي تعر 
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 الصٌف الربٌع  الشتاء الخرٌف

Seltzer الفترة الحدٌثة 
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 -تقرت –تين متوسط درجة الحرارة الدنيا لفتر (: تغيرات 10الجدول)

 محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي و le climat de l’Algérie (1)المصدر: 

لنا الجدكؿ تغيرات هتكسط درجات الحرارة الدنيا خالؿ الفترتيف كيتضح أف ىناؾ فرؽ بيف درجات  يكضح
. فنالحظ 2012-1975كالفترة الثانية  1938-1913بيف الفترة األكلى طفيؼ حرارة الهسجمة. كىناؾ تزايد ال

في حيف كانت خالؿ فترة °C 22سجمت درجة الحرارة الدنيا خالؿ شير سبتهبر هف الفترة الحديثة قيهة 
Seltzer  21.1في حدكد C°  0.9أم بزيادة قدرىا C°.  كىذا يالحظ خالؿ كؿ أشير السنة. ففي شير

. كقد سجمت أعمى زيادة في °C 1، أها شير أفريؿ سجؿ زيادة قدرىا °C 0.9جانفي سجمنا زيادة قدرىا 
يادات طفيفة ال تهكننا هف الحديث تغيرات . ك ىي ز (12. الشكؿ رقـ )C 1.3شيرم هام كأكت بزيادة قدرىا 

 هناخية في الهنطقة.

هف خالؿ الرسـ البياني يتضح لنا أف الخط بالمكف األزرؽ )الذم يهثؿ هعطيات الفترة الحديثة       
-1913(( يعمك عمى هدار السنة الخط بالمكف األحهر )الذم يهثؿ هعطيات فترة سالتزار)1975-2012)

 ي أف ىناؾ ارتفاعا في هتكسط درجة الحرارة الدنيا بيف الفترتيف.(. كىذا ها يعن1938

 

 

 

 

 

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير

 Seltzer 21.1 15.1 9.1 4.2 3.6 5.7 9.1 12.7 17.3 22.8 25 24.1فترة 
 25.4 26.1 23.5 18.6 13.7 9.8 6.3 4.5 5.6 9.6 16.2 22 الفترة الحديثة

 + + + + + + + + + + + + اتجاه الحرارة
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 -تقرت – تين(: التغيرات الشيرية لمتوسط درجة الحرارة الدنيا لمفتر 12الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

كها تطرقنا الى هحطة كاد سكؼ في درجة الحرارة الهتكسطة، سندرجيا ىنا أيضا ك ىؿ تعرؼ  
 اختالفا عف هثيمتيا في تقرت.

 - واد سوف -تين متوسط درجة الحرارة الدنيا لفتر (: تغيرات 11الجدول)

 لمرصد الجوي قمارمحطة  و le climat de l’Algérieالمصدر: 

 

 

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير

 Seltzer 20.2 15.2 9.5 4.8 401 604 9.4 12.8 16.9 21.4 24.1 23.6فترة 
 25.6 25.5 23.3 18.5 14 10.1 6.9 5.2 6.2 10.8 16.9 22.6 الفترة الحديثة

 + + + + + + + + + + + + اتجاه الحرارة
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Seltzer الفترة الحدٌثة 
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 -واد سوف  -تين متوسط درجة الحرارة الدنيا لفتر تغيرات (:13الشكل رقم)

 
 لمرصد الجوي قمارمحطة  و le climat de l’Algérieالمصدر: 

الهالحظة العاهة ال تتغير عف ها لكحظ خالؿ دراسة الحرارة الهتكسطة. فال يكاد يظير اختالفا  
تقرت ك كاد سكفبؿ إف أغمب الهالحظات العاهة بيف درجات الحرارة الدنيا لمفترتيف الهدركستيف في الهحطتيف 

 هع كجكد اختالفات بسيطة.

بعد أف كصمنا إلى عالقة بيف هتكسط درجة الحرارة الدنيا بيف فترتي الدراسة، كالحظنا ارتفاعا  
فييا. سنحاكؿ اآلف دراسة هتكسط الحرارة الدنيا لمفترة الحديثة هعتهديف عمى هتكسطات درجات الحرارة  طفيفا

األقصى. لهحاكلة هعرفة الهدل الحرارم. كالهجاؿ الذم تتراكح فيو درجات الحرارة الدنيا في  لدنيا األدنى كا
 هنطقة تعرؼ هناخا جافا يهتاز بشتاء بارد كصيؼ حار.

 2012- 1975(: تغيرات الشيرية لدرجة الحرارة الدنيا األدنى واألقصى 12الجدول رقم)

 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

0
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30

 الفترة الحدٌثة

seltzer

 أوت جويمية  جوان  ماي  أفريل مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر األشير

 22.7 22.8 21.1 15.3 11.6 7.8 4.4 0.4 3.1 6.9 12 19.6 د. ح .د.األدنى 

 27.5 27.7 26.3 21,5 15.3 12 9 8.3 8.8 11.8 19.8 24.5 د.ح.د.القصوى
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كالقصكل كاسع كىذا  الدنيا في قيهيا الدنياأف الهجاؿ بيف درجات الحرارة  ،هف خالؿ الشكؿ يتضح         
 هف شأنو أف يؤثر عمى العديد هف الهجاالت في الهنطقة خاصة الهجاؿ الزراعي.

(، كسكاء التغيرات Seltzerعهكها هف خالؿ دراسة درجات الحرارة الدنيا بهقارنتيا هع فترة سابقة )فترة  
 الشيرية أك السنكية. الحظنا في األكلى أف درجات الحرارة لمفترة الحديثة ترتفع عف نظريتيا في الفترة السابقة 

. ك ىك هعدؿ طفيؼ ال يهكننا هف (°C 1.3شير أكت ) °C 1في بعض الحاالت إلى  بشكؿ طفيؼ يصؿ
ا لقيـ ىذه الزيادة عمى الهتكسطات السنكية الحظنا أف . هف خالؿ دراستنالحديث عف تغيرات هناخية في الهطقة

عف  قبميا كانت هنخفضةف .درجات الحرارة عف هتكسط الفترة  تعتبر سنة لمتغير نحك ارتفاع 1996-1995سنة 
 كبعدىا صارت هرتفعة.  هتكسط الفترة

 طقة يعد كبير إذ يصؿفي الهن لدرجات الحرارة الدنيا الحظنا هف خالؿ دراستنا أف الهدل الحرارم كها  
 جاؼ ذك الشتاء البارد كالصيؼ الحار.الكىك ها يعطي لمهنطقة صفة الهناخ الشبو  °C 5أحيانا إلى 

 2012- 1975(: التغيرات لمتوسط درجة الحرارة الدنيا األدنى واألقصى 14الشكل رقم )

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 
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 درجة الحرارة الدنٌا االدنى  درجة الحرارة الدنٌا القصوى 
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( الذم يكضح 13كؿ ىذه الهالحظات كاالستنتاجات حاكلنا تمخصييا كجهعيا في الجدكؿ رقـ ) كإلبراز
 Seltzerكفترة  2012-1975الشيرية لدرجات الحرارة الدنيا لفترة الدراسة االنحراؼ عف الهتكسطات 

1913-1938. 
أشير تتساكل فييا درجات  10خانة تحصمنا فقط عمى  456( كالذم يضـ 13هف خالؿ الجدكؿ رقـ ) 

شيرا تككف قيـ درجات  109(. في حيف تحصمنا عمى Seltzerالحرارة الدنيا هع هتكسط الفترة الهرجعية )فترة 
أكبر  شيرا كانت فييـ قيـ هتكسط درجة الحرارة لمفترة الهدركسة 337الحرارة أقؿ هف هتكسط الفترة الهرجعية. ك

هف هتكسطات درجة الحرارة لمفترة الهرجعية. كلعؿ ىذا دليؿ كاضح أف درجات الحرارة في الهنطقة تعرؼ 
. كلهعرفة فترة بداية ىذا االرتفاع هف خالؿ الدراسة السابقة، يتضح عف هتكسط الفترة الهرجعيةطفيفا ارتفاعا 
% هف القيـ الهرتفعة عف  66ظ أف أكثر ههف تعتبر سنة لمتغير في ارتفاع الحرارة حيث نالح 1995أف سنة 

هتكسط الفترة الهرجعية ظيرت بعد ىذه السنة. كها نالحظ أف ىناؾ سنكات عرفت خالؿ كاهؿ أشيرىا ارتفاعا 
تعرؼ فييا بعض األشير  1995أها باقي السنكات بعد  2008ك 2003عف هتكسط الهرجعي هثؿ سنة 

أف ىذا ال يتعدل األربعة أشير خالؿ كؿ سنة فقد لكحظ هف خالؿ  انخفاضا عف هتكسط الفترة الهرجعية، غير
 الجدكؿ ها يمي: 

 . 2012ك 2010ك 2009ك 2007ك 2001ك 1999شير كاحد يقؿ عف الهتكسط الهرجعي سنكات 
 . 2005ك 2002ك 1997شيريف يقالف عف الهتكسط الهرجعي يظير في سنكات 

 . 2011ك 2005ك 2004ك 1995سنكات ثالثة أشير تقؿ عف الهتكسط الهرجعي يظير في 
 .  2000ك 1998ك 1996أربعة أشير تقؿ عف الهتكسط الهرجعي يظير في سنكات 

تعرؼ األشير انخفاضا كارتفاعا في درجات الحرارة عف الهتكسط الهرجعي،  1995في حيف أف قبؿ سنة 
سنكات تزايد هتكسطات  هع كجكد بعض االستثناءات. حيث شيدت 1995لكف ليس بالحد الذم نالحظو بعد 

 .1990أشيرىا عف الهتكسط الهرجعي هثؿ سنة 
كالهالحظ أف ارتفاع درجات الحرارة عمى هتكسط الفترة يككف بداية هف شير هارس إلى غاية ديسهبر في 

. غير أنو قبميا 1995كفيفرم أقؿ األشير ارتفاعا لدرجات الحرارة ىذا خاصة بعد   حيف يعتبر شيرم جانفي
ف ىذه األشير أقؿ هف الهتكسط الهرجعي لمفترة هكضكع الهقارنة )تظير بالمكف األزرؽ في الجدكؿ نالحظ أ

 .((13رقـ)
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 -تقرت  – جات الحرارة الدنيا بين الفترتينعن المتوسطات الشيرية لدر  (: االنحراف13الجدول رقم )

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنة 
1975             
1976             
1977             
1978             
1979             
1980             
1981             
1982             
1983             
1984             
1985             
1986             
1987             
1988             
1989             
1990             
1991             
1992             
1993             
1994             
1995             
1996             
1997             
1998             
1999             
2000             
2001             
2002             
2003             
2004             
2005             
2006             
2007             
2008             
2009             
2010             
2011             
2012             

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي          

 استقرار  تناقص  تزايد 
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 درجات الحرارة القصوى: 3.1

 التغيرات السنوية: 2.3.1

سنحاكؿ هف خاللو هعرفة هدل انحراؼ درجات الحرارة  °C 28.7انطالقا هف هتكسط الفترة كالذم بمغ 
أنيا نفس هف الكىمة األكلى يتضح أنو باهكاننا أف نقسـ االنحراؼ إلى هرحمتيف. ك الهالحظة األكلى القصكل. 

ك نفس الهالحظات التي  1996 – 1995السنة التي اعتهدناىا في تقسيـ درجات الحرارة الدنيا ك ىي سنة 
،  عف هتكسط الفترة تعتبر سنة التغير 1996-1995تحدثنا عنيا في درجات الحرارة الدنيا تظير ىنا . فسنة 

ات الحرارة هف بعدىا كهرحمة ثانية. هع قبميا كانت درجات الحرارة هنخفضة كهرحمة أكلى، ك ارتفعت درج
 (15الشكؿ رقـ ) كجكد استثناءات في كال الهرحمتيف.

 2012-1975(: انحراف درجات الحرارة القصوى السنوية عن متوسط الفترة 15الشكل )

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

عمى ىذه الهرحمة سنحاكؿ الحديث عف هقدار ىذا االنحراؼ الهسجؿ في كالضفاء صفة أكثر دقة 
الفترة كها ىك هبيف في الشكؿ رقـ  الهتكسطات السنكية لدرجات الحرارة لمفترة الحديثة، اعتهادا عمى هتكسط

(16.) 

2.4
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 السنوات 

 متوسط الفترة  المتوسطات السنوٌة  للحرارة  القصوى 
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( أف درجات الحرارة القصكل تعرؼ ارتفاع 16بداية يظير هف خالؿ الهالحظة العاهة لمشكؿ رقـ )
عف  سنة التغير 1996-1995. كتعتبر دائها سنة 2013-2012الى غاية  1976-1975بداية هف 

 °C 2-كها أسمفنا. كتتراكح قيـ االنحراؼ عف الهتكسط السنكم لدرجات الحرارة القصكل بيف  هتكسط الفترة
لقصكل عف ، هقسهة إلى هرحمتيف كها في سابقتيا. هرحمة أكلى تنخفض فييا درجات الحرارة ا°C 1.5ك

ثانية ترتفع فييا درجات الحرارة بهقدار  ( كهرحمة°C 0.3-)ك  (°C 2-)( بقيـ تتراكح بيف 28.7هتكسط الفترة)
 هع هالحظة استثناءات خالؿ كال الهرحمتيف. °C 1,4ك °C 0.1يتراكح بيف 

 2012-1975درجات الحرارة القصوى السنوية عن متوسط الفترة (: مقدار انحراف 16الشكل رقم )

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                                                         

 التغيرات الفصمية: 2.3.1

تظير نتائج هتذبذبة بيف الفصكؿ  Seltzerالتغيرات الفصمية لدرجات الحرارة بيف الفترة الحديثة كفترة 
في حيف أف  °C 0.9ب هقدار Seltzerإذ ترتفع درجات الحرارة لمفترة الحديثة في شير كاحد عف فنرة 

في فصؿ  °C 0.3في فصؿ الخريؼ ك°C 0.2الفصكؿ األخرل نجد أف درجة الحرارة تنخفض فييا بهقدار 
حظات الهسجمة في دراسة التغيرات الفصمية لدرجات في فصؿ الصيؼ. كىذا ال يكافؽ الهال °C 0.2الشتاء ك
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الحرارة الدنيا كالهتكسطة. غير أف االنخفاض البسيط ال يغير هف الهالحظة العاهة أف التغيرات الفصمية في 
( 14)الجدكؿ رقـ ). عمى الهتكسطات الفصمية لمفترة الهرجعية العاـالهستكل  فيالهنطقة تعرؼ ارتفاعا 

 ((.17) كالشكؿ رقـ

 -تقرت  – (: التغيرات الفصمية لمتوسط درجة الحرارة القصوى14الجدول رقم )

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل

 39.9 2707 18.7 28.9 الفترة الحديثة

 Seltzer 29.1 17.8 28 40.1فترة 

 - -    +   -   المالحظة

 الطالب+ معالجة 2012سيدي ميدي لمرصد الجوي  المصدر: محطة                         

 -تقرت  – لمفترتين (: التغيرات الفصمية لدرجة الحرارة القصوى17الشكل رقم)          

 

 

 

 

 

 

 

 

    الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 
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 التغيرات الشيرية: 3.3.1

بعد أف الحظنا الفرؽ بيف هتكسطات درجة الحرارة الدنيا سنطبؽ نفس الهبدأ عمى درجات الحرارة القصكل. 
( 15. كالجدكؿ رقـ )الهنطقة يعرفو هناخكهحاكلة استخالص بعض النتائج كالكصكؿ الى القيـ تعطي نظرة 

 .2012-1975ة الحديثة كالفتر  Seltzer 1913 _1938يكضح تغيرات درجة الحرارة القصكل خالؿ فترتي 

 -تقرت  – تينالقصوى الحرارة لفتر الحرارة (: تغيرات متوسط درجة 15الجدول رقم )

 الوكالة الوطنية لمرصد الجوي +le climat de l’Algérie المصدر:   

الدنيا. إف هتكسطات درجة الحرارة القصكل ال تعرؼ ارتفاعا كاضحا كالذم تعرفو درجات الحرارة         
أشير السنة )شير نكفهبر كديسهبر كجكاف(، في حيف تقؿ في بعض في  كاضحا فالفترة الحديثة تعرؼ ارتفاعا

 بيفالقيـ  تساكيا فيتعرؼ أشير أخرل  ك)سبتهبر كأفريؿ(.  Seltzerأشير أخرل ىذه الهتكسطات عف فترة 
 (.18الفترتيف )جانفي كهام(. الشكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر األشير

 Seltzer 36.2 29.1 22.1 17.5 16.9 19.4 23.2 28.2 32.6 38 41.7 40.5فترة 

 40.6 41 38.1 32.6 27.4 23.1 19.5 16.9 17.9 22.3 29.2 35.2 الحديثة الفترة

 + - + = - - + =   + + + -  المالحظة
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 -تقرت  – رتينالتغيرات الشيرية لدرجات الحرارة القصوى لفت (:18الشكل رقم )

 
 الوكالة الوطنية لمرصد الجوي +le climat de l’Algérie المصدر:   

(، Seltzerالفترة الحديثة( ك األحهر )فترة يتضح تداخال بيف الخطيف االزرؽ )هف خالؿ البياف  
حتى ك إف كجد فرؽ فيك فرؽ ضيئؿ بيف ارتفاع في هتكسط الحرارة القصكل خالؿ الفترة الحديثة ك هثيمتيا في 

 ها لكحظ عند تحميمنا لدرجات الحرارة الدنيا.  ك . Seltzerفترة 

  - واد سوف -تين لفتر  القصوىمتوسط درجة الحرارة (: تغيرات 16الجدول)

 لمرصد الجوي قمارمحطة  و le climat de l’Algérieالمصدر: 
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Seltzer درجة الحرارة القصوى

 أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير

 Seltzer 36.7 29.9 23 17.6 17.2 20.3 23.7 28.3 32 38.2 41,5 41.9فترة 
 40.5 40.5 37.8 32.1 27.1 22.7 19.5 16.8 17.5 22.4 29.1 35.4 الفترة الحديثة

 + + + + - - - - - - - - اتجاه الحرارة
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 -واد سوف  -تين لفتر  القصوىمتوسط درجة الحرارة تغيرات (:19الشكل رقم )

 

 لمرصد الجوي قمارمحطة  و le climat de l’Algérieالمصدر:                               

التذبذب بيف االرتفاع ك االنخفاض عف الفترة الهرجعية ىك السهة الغالبة لدرجات الحرارة القصكل  
في هنطقة سكؼ ، ك ىي بالتقريب نفس الهالحظات التي سجمت في هنطقة تقرت هع  كجكد اختالفات بسيطة 

 بيف الهنطقتيف، لكجكد هنطقة سكؼ في هنطقة رهمية ك ىي العرؽ الشرقي الكبير.

اتضاح الرؤية بيف ارتفاع هتكسطات درجة الحرارة القصكل خالؿ الفترتيف أك انخفاضيا يقكدنا إلى  عدـ
البحث في هصادر أخرل قد تساعدنا في الكصكؿ إلى نتيجة أدؽ. كىذا ها سيجرنا إلى الحديث عف التغيرات 

 الشيرية لهتكسط درجات الحرارة القصكل األدنى كاألقصى.

دل الحرارم لدرجات الحرارة القصكل. كىؿ ىي األخرل تعرؼ هدل حرارم كبير هثؿ هعرفة الهل في هحاكلة
 .(17. الجدكؿ رقـ)؟الذم تعرفو الحرارة الدنيا

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 الفترة الحدٌثة

seltzer



 إعالمٌة هالة أم حقٌقة المناخٌة التغٌرات                                                                                            األول الفصل

68 
 

 2012-1975(: تغيرات درجة الحرارة القصوى الدنيا واألقصى لفترة 17الجدول رقم )

 

كىك  °C 9فقد كصؿ في شير أكتكبر إلى  °C 5إف الهدل الحرارم لدرجات الحرارة القصكل يفكؽ 
 هدل حرارم كبير. كىي نفس الهالحظة التي ظيرت لنا خالؿ تحميمنا لدرجات الحرارة الدنيا كالهتكسطة.

يتضح لنا أف الهدل الحرارم الكبير الهكجكد بيف هتكسطات درجات الحرارة القصكل األدنى كاألقصى 
استنتاجنا سابقا انو  يعكسخالؿ شير أكتكبر. كىذا ها  °C 9ر كخالؿ شير نكفهب °C 5,2كالذم يتراكح بيف 

 هف ههيزات الهناخ الصحراكم الجاؼ ذك الشتاء البارد كالصيؼ الحار.

. كىذا يجرنا إلى دراسة التغيرات السنكية ها تعرفة درجات الحرارة القصكلغير أف الرؤية لـ تتضح حكؿ 
 لتساؤلنا. لدرجات الحرارة القصكل عمنا نصؿ الى إجابة

كالهالحظ عهكها هف خالؿ الدراسة لدرجات الحرارة القصكل سكاء الشيرية أك السنكية كهقارنتيا هع هثيمتيا 
أف الهتكسطات السنكية لدرجات الحرارة القصكل تعرؼ ىي األخرل تغير عمى غرار  ،Seltzer فترةفي 

هف خالؿ في بعض االحياف.  °C 9يبمغ  درجات الحرارة الدنيا. كها تعرؼ الهتكسطات الشيرية هدل حرارم
 ،الحظنا أف درجات الحرارة القصكل تعرؼ تغيرا هتذبذبا . في حيفهقارنتيا هع الهتكسطات الشيرية لفترة سابقة

كتككف أقؿ في  عف الفترة الهرجعية أنيا ترتفع أحيانا حيثفي دراستنا لدرجات الحرارة الدنيا،  لكحظعكس ها 
 يعتبرىذا االرتفاع الذم  °.C 0.5يككف بقيـ صغيرة ال تتجاكز انو االرتفاع ف ظيرأحياف أخرل. كحتى إف 

 الحياة. في عدةفي درجات الحرارة لو تأثيرات عمى جكانب  طفيفا

 

 
                                                           

1
 درجت الحرارة القصىي د.ح.ق = 

 أوت جويمية  جوان  ماي  أفريل مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر األشير

 37.5 37.2 34.6 29.6 24.3 15.5 16.3 14.3 14.3 18.9 24.8 31.9 1ىاألدن ق..د .ح

 43.6 43.5 41.6 37.7 30.1 28.7 22.8 19.7 20.5 24.3 33.8 37.5 األقصى  د.ح.ق.
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 2012-1975(: التغيرات الشيرية لدرجة الحرارة القصوى الدنيا واألقصى لفترة 20الشكل رقم )

 

    2012سيدي ميدي لمرصد الجوي  المصدر: محطة         

 2012-1975كتمخيصا لكؿ ىذه الهعطيات حاكلنا جهعيا في جدكؿ يهثؿ التغيرات الشيرية لفترة الدراسة  
 (.18الجدكؿ رقـ ) Seltzer 1913-1938بعد هقارنتيا هع الهتكسطات الشيرية لمفترة القديهة كىي فترة 

ألشير يتساكل فييا درجات الحرارة الدنيا هع هتكسط الفترة  11خانة تحصمنا عمى فقط  456يضـ الجدكؿ 
 شيرا كانت قيـ درجات الحرارة أقؿ هف  229(. في حيف تحصمنا عمى Seltzerالهرجعية )فترة 

ة أكبر هف شيرا كانت فييا قيـ هتكسط درجة الحرارة لمفترة الهدركس 216هتكسط الفترة الهرجعية. ك
هتكسطات درجة الحرارة لمفترة الهرجعية. كقد ال يكضح ىذا أف درجات الحرارة القصكل تعرؼ ارتفاعا هثؿ 

شيرا كانت فيو درجة الحرارة أقؿ  158( يتضح أف 18درجات الحرارة الدنيا لكف بهالحظة بسيطة لمجدكؿ رقـ )
بالهئة. حيث  69أم بنسبة قدرىا  1995التغير هف الهتكسط الهرجعي لمفترة هكضكع الهقارنة كاف قبؿ سنة 

نجد فييها  1976ك 1975درجات حرارة أقؿ هف الهتكسط الهرجعي، كسنتي  1984تعرؼ كؿ أشير سنة 
شيرا كاحد فقط ترتفع فيو درجة الحرارة عف هتكسط الفترة الهرجعية )سبتهبر كديسهبر عمى التكالي(.  أها بعد 

 61رجات الحرارة القصكل ارتفاعا عف الهتكسط الهرجعي أم بنسبة قدرىا شيرا عرفت فيو د 132نجد  1995
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هثال عرفت شيرا كاحد تقؿ فيو درجة الحرارة عف هتكسط الفترة الهرجعية )شير فيفرم(.  2012بالهئة. فسنة 
 (18الجدكؿ رقـ )

عمى  لقصكلفي درجات الحرارة ا طفيفا هف خالؿ ىذا التحميؿ يتضح أف الهنطقة تعرؼ أيضا ارتفاعا
 هثؿ الذم تعرفو درجات الحرارة الدنيا.  هتكسط الفترة

إف ارتفاع درجات الحرارة القصكل عمى هتكسط الفترة يككف بداية هف شير هارس إلى غاية أكت. أها       
  األشير األخرل يظير بيا تذبذب بيف االرتفاع عف الهتكسط الهرجعي حينا كاالنخفاض عنو أحيانا أخرل.
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 عن المتوسطات الشيرية لدرجات الحرارة القصوى بين الفترتين (: االنحراف18الجدول رقم)

 األشير جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
            1975 
            1976 
            1977 
            1978 
            1979 
            1980 
            1981 
            1982 
            1983 
            1984 
            1985 
            1986 
            1987 
            1988 
            1989 
            1990 
            1991 
            1992 
            1993 
            1994 
            1995 
            1996 
            1997 
            1998 
            1999 
            2000 
            2001 
            2002 
            2003 
            2004 
            2005 
            2006 
            2007 
            2008 
            2009 
            2010 
            2011 
            2012 

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

 

 
 استقرار  تناقص  تزايد 
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ك لمكصكؿ الى نتائج اكثر دقة ك هعرفة ها تعرفو درجات الحرارة بصفة عاهة ك ىؿ تعرؼ الهنطقة 
   CVتغيرات هناخية؟ ك هعرفة هدل هساىهتيا في التأثير عمى هنطقة تقرت حاكلنا  ادراج هعاهؿ التغير 

سيدم هيدم بتقرت ك  لهحطتي 2012-1975لدرجات الحرارة انطالقا هف الهتكسطات الشيرية لمفترة الحديثة 
 (.19 هحطة قهار بكاد سكؼ. ك النتائج هدكنة في الجدكؿ رقـ )

التغير يكشؼ لنا التذبذب في درجات الحرارة فإذا ارتفعت قيهة هعاهؿ التغير فالتذبذب يككف  هعاهؿ
كبيرا، في حيف أذا انخفضت قيهتو فإنو يدؿ عمى االستقرار في درجات الحرارة. ك ىي الحالة التي نتطرؽ ليا 

يالنسبة لكاد  %3.6ك  بالنسبة لتقرت %2.2في كال الهحطتيف صغير ك الذم بمغ    CV. فهعاهؿ التغير 
سكؼ . ها يدؿ عمى أف الهنطقة تعرؼ استقرار في درجات الحرارة. هع كجكد تغير طفيؼ في درجات الحرارة 

 بالهنطقة هقارنة هع الفترة الرجعية .

هعاهؿ التغير يثبت أف الهنطقة تعرؼ استقرار في درجات الحرارة هف خالؿ انخفاض هعاهؿ التغير 
CV  عمى عدـ  كجكد تغيرات هناخية ك إف كجدت ىذه التغيرات فيي بقيـ بسيطة ال تهكننا   . ك ىذا ها يدؿ

هف التطرؽ ك الحديث عف تغيرات هناخية تهس الهنطقة إضافة الى أنو عند حديثنا عف التغيرات الهناخية البد 
أكثر كاقعية ك هف  دراسة أعهؽ ك نتحدث عمى هنطقة أكثر اتساعا هف هنطقة الدراسة حتي يككف لحديثنا 

 لفترات زهنية طكيمة ك هتعددة.

ك اذا تهكنا هف تكفير شرط كاحد ك ىك فترة زهنية حديثة تفكؽ الثالثيف سنة، فاف الشركط األخرل لـ 
تتكفر لذا ال يهكننا هف أف نقكؿ أف التغيرات الهناخية ظاىرة صارت تيدد الهنطقة. ك حتى ك إف كقفنا عمى 

 جات الحرارة.ارتفاعا طفيؼ لهعدالت در 
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 و واد سوف لدرجات الحرارة لمحطتي تقرت  CV (: حساب معامل التغير19الجدول رقم )

 محطة قمار واد سوف محطة سيدي ميدي تقترت 
 السنة  درجة الحرارة السنة درجة الحرارة  درجة الحرارة السنة درجة الحرارة السنة 
1975 20.5 1994 21.9 22.6 1994 20.3 1975 
1976 20.4 1995 21.9 22.1 1995 20 1976 
1977 21.7 1996 21.3 21 1996 21.7 1977 
1978 20.9 1997 22.3 22.3 1997 20.6 1978 
1979 21.1 1998 21.8 21.8 1998 20.4 1979 
1980 21.9 1999 23 22.2 1999 20.4 1980 
1981 21.4 2000 22.1 

21.87
 

0.8
 %2.2

 21.67
 

0.5
 %3.6

 

23.8 2000 20.4 1981 
1982 21.5 2001 23 23.1 2001 21.6 1982 
1983 22 2002 22.5 22.5 2002 21,5 1983 
1984 20.7 2003 22.5 22.6 2003 21 1984 
1985 21,7 2004 22 22.4 2004 21.9 1985 
1986 21.4 2005 21.5 22 2005 21.6 1986 
1987 22 2006 22.5 22.5 2006 22.2 1987 
1988 22.2 2007 22.2 

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

معيار االنحراف
المتوسط الحسابي 

االنحراف المعياري 
 

معيار االنحراف
 

22.6 2007 22.3 1988 
1989 21.9 2008 22 22.6 2008 21.2 1989 
1990 21.9 2009 22.1 22.4 2009 22.2 1990 
1991 20.8 2010 23 23.2 2010 21 1991 
1992 20.9 2011 22.1 22.3 2011 22 1992 
1993 21,6 2012 22.7 22,8 2012 22 1993 
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 األمطار:2

يعتبر التساقط هف أىـ عناصر الهناخ. كأحد العناصر التي تكجد في كؿ هحطات الرصد الجكم. كها  
تشير الدراسات الى أف التساقط ىك أحد عناصر الهناخ التي تشيد تغيرا في نسبيا سكاء بتذبذبيا أك هف حيث 

لدراسة الهناخية في تقرت. العكاهؿ كاف عمينا أدراجو في ا ىذه قمتيا أك كثرتيا في هناطؽ. كانطالقا هف
. لذا سنحاكؿ دراسة التغيرات الشيرية كالسنكية تأثيره عمى الظكاىر التي تهس هنطقة الدراسةكاالطالع 

العنصر فييا. انطالقا هف أنيا ذات هناخ صحراكم جاؼ ذك أهطار ألهطار في هنطقة تعرؼ بندرة ىذا ل
  نادرة.

 . التغيرات السنوية:1.2

كإلبراز التذبذب الذم تعرفو الهنطقة في اإلهطار كهعدؿ األهطار الفجائية. انتقمنا الى دراسة التغيرات  
 (.18كالهبينة في الشكؿ رقـ ) 2012-1975السنكية لمتساقط لمفترة 

كىي في تذبذب  1همـ 150تقرت هنطقة بهيزات الهناخ الصحراكم. كهية األهطار السنكية ال تزيد عف 
همـ كتقؿ في أحيانا أخرل عف ىذا  70,5تفكؽ أحيانا هتكسط الفترة الهقدر ب  ،الفترة الهدركسة هستهر طكؿ

األكلى همـ سنكيا. كحدث ذلؾ هرتيف.  150تبمغ أحيانا هستكيات قياسية تفكؽ اؿ الهتكسط. كالهالحظ أنيا 
همـ. في حيف 155 حيث بمغت 2009همـ كالثانية سنة  153كهية االهطار هستكل  فييابمغت  1980سنة 

 2011همـ كالثانية سنة  11.5كبمغت  1989همـ هرتيف أيضا األكلى سنة  20تحت سقؼ  انخفاضاعرفت 
 همـ. أها باقي السنكات فتعرؼ تذبذبا هستهرا بيف انخفاضيا كارتفاعيا عف الهتكسط. 15.6كبمغت 

نيا هنطقة ال تعرؼ هياه جارية. إف ىذه الندرة في التساقط تعكس الكاقع الذم تعيشو الهنطقة كبجعؿ ه 
 كجعؿ هنيا هنطقة تعتهد اعتهادا كميا عمى الهياه الباطنية التي تتكفر في الهنطقة. 

  

 

 

                                                           
1

 كالة األحواض اهليدروغرافية الصحراء. ورقلةو 
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 2012-1975(: التغيرات السنوية لألمطار في منطقة تقرت لمفترة 21الشكل رقم ) 

 

 الطالب+ معالجة 2012لمرصد الجوي المصدر: محطة سيدي ميدي                                          

. عمى اعتبار كهيات التساقط في كؿ هطار في تقرت إلى هرحمتيف أساسيتيفاألتذبذب كيهكف تقسـ 
 كتقسـ كؿ هرحمة الى هرحمتيف فرعيتيف:  هرحمة

بهجهكع تساقط بمغ  الثانيةتعرؼ تساقطات اقؿ هف الهرحمة  1989-1975هف سنة  األكلىالهرحمة  -
 . ىذه الهرحمة تقسـ الى هرحمتيف فرعيتيف:همـ لكؿ سنة 61.2همـ بهعدؿ  918.7

  في ىذه الهرحمة تككف كهيات التساقط أكبر هف الهرحمة الثانية )الشكؿ 1979-1975هرحمة :
 (18رقـ
  أها ىذه الهرحمة تنخفض كهيات التساقط عف الهرحمة األكلى1989-1979هرحمة : 

ك تقسـ ىي األخرل الى همـ لكؿ سنة. 76.5همـ بهعدؿ  1760.6لتساقط بيا الهرحمة الثانية بمغ هجهكع ا - 
 هرحمتيف فرعيتيف:
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  (18: في ىذه الهرحمة تككف كهيات التساقط أهقؿ هف الهرحمة الثانية )الشكؿ رقـ1999-1989هرحمة 
  أها ىذه الهرحمة تزيد كهيات التساقط عف الهرحمة األكلى.2012-1999هرحمة : 

يرات السنكية لألهطار بيف هحطة سدم هيدم  بتقرت ك هحطة قهار بكاد سكؼ يتضح أف كال ك هقارنة التغ
 الهنطقتيف تعرفاف نفس التغيرات ك الشكؿ التالي يكضح التغيرات السنكية لمتساقط في كال الهنطقتيف.

 2012-1975لمفترة و واد سوف تقرت  محطتي(: التغيرات السنوية لألمطار في 22الشكل رقم ) 

 

 الطالب+ معالجة 2012 و محطة قمار المصدر: محطة سيدي ميدي 

 

هف خالؿ الشكؿ ال يظير تبايف كبير بيف الهحطتيف، بؿ تعرفاف نفس هستكيات التساقط تقريبا بكجكد 
. فكاد سكؼ تقع كسط فركؽ طفيؼ خالؿ بعض السنكات نتيجة لكجكد بعض الفكارؽ في الجانب الهكرفكلكجي

العرؽ الشرقي الكبير أها تقرت فيحدىا هف الجية الشرقية. اها باقي الهالحظات التي تطرقنا الييا في هنطقة 
 تقرت تنطبؽ عمى كاد سكؼ. ك التي تعرؼ ىي األخرل أهطار فجائية بيف الحيف ك األخر. 
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 .التغيرات الفصمية:3.2

يعرؼ بالتذبذب كالندرة في األهطار، كىذا ها يظير في هنطقة الدراسة انطالقا هف  الصحراكمالهناخ  
همـ لمفترة  8.7التغيرات الفصمية لألهطار لكال الفترتيف. كيعرؼ شير الشتاء أكبر كهية لمتساقط بهتكسط بمغ 

غير أف اقؿ كهية  في حيف تتقارب كهيات التساقط في فصمى الخريؼ كالربيع. Seltzerهمـ لفترة  6الحديثة 
. كتعرؼ كهيات التساقط Seltzerهمـ لفترة  2همـ لمفترة الحديثة ك 1,5لمتساقط يعرفيا فصؿ الصيؼ بهتكسط 

همـ  1,5. بهقدار تزايد تراكح بيف Seltzerفترة  هعرنة االفصكؿ هق أغمبالفترة الحديثة تزايدا خالؿ خالؿ 
 0.5ء. باستثناء فصؿ الصيؼ الذم يعرؼ تناقصا بهقدار همـ خالؿ فصؿ الشتا 1.7خالؿ الربيع كالخريؼ ك

  (.(23( كالشكؿ رقـ )20الجدكؿ رقـ ))همـ. 

 -تقرت–لمفترتين (: التغيرات الفصمية لألمطار 20الجدول رقم)

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل
 1.5 6.8 8.7 6.5 الفترة الحديثة

 Seltzer 5 6 503 2فترة 
 -   +  +  + اتجاه األمطار

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                                
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 تين(: التغيرات الفصمية لألمطار بين الفتر 23الشكل رقم)

 + معالجة الباحث2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

هف خالؿ هالحظاتنا عمى تغيرا االهطار السنكية كالفصمية يتضح أف هنطقة الدراسة تعرؼ   
تغيرات طفيفة في األهطار، أها التذبذب فيك هيزة تخاص بيا الهناطؽ الجافة ك الشبو الجافة ك التي تعتبر 

 الهنطقة إحداىا. 

 .التغيرات الشيرية:3.2

متساقط في تقرت. كىي هف هيزات الهناخ الصحراكم بتساقط ها الصفتاف الههيزتاف لىالندرة كالتذبذب 
همـ. كيعتبر  70.51همـ كىذا الهالحظ. حيث أف هتكسط التساقط لمفترة الهدركسة بمغ  100سنكم ال يتعدل 

همـ في حيف أف أقؿ الشيكر تساقطا شير أكت  15,35شير جانفي أكثر الشيكر تساقطا بهتكسط بمغ 
 ( 21همـ(. أها األشير األخرل فتعرؼ قيها هتذبذبة. الجدكؿ رقـ ) 0.82همـ ) 1بهتكسط ال يتعدل 

الفترة  طفيفا بيفاف هقارنة بسيطة بيف الهتكسطات الشيرية لألهطار بيف فترتي الدراسة تكضح تبايف 
 همـ في حيف أنو 70.51كالفترة الحديثة حيث أف هجهكع الهتكسطات لمفترة الحديثة تبمغ  (Seltzerالهرجعية )

 .همـ قي السنة 20بفارؽ ال يتجاكز  (21. الجدكؿ رقـ)Seltzerهمـ خالؿ فترة  55يبمغ 
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 -تقرت  -المتوسطات الشيرية االمطار بين الفترتين (:21)جدول رقم 

 المجموع أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير
 70.51 2.33 0.82 1.43 3.99 6.93 9.47 4.81 15.35 5.59 8.09 5.82 15.5 الفترة الحديثة

 Seltzer 2 2 11 6 6 6 9 3 4 4 1 1 55فترة 
 + + - - =  - + -  + -  -  + + المالحظة

 الوكالة الوطنية لمرصد الجوي +le climat de l’Algérie المصدر:   

في ستة أشير )نكفهبر،  طفيؼ ارتفاعيالحظ أف هتكسطات األهطار خالؿ الفترة الحديثة تعرؼ  
. همـ 10بفارؽ ال يتجاكز  Seltzerديسهبر، فيفرم، هام، جكاف كجكيمية( هقارنة بالهتكسطات في فترة 

 (.24كتنخفض في ستة األشير األخرل. الشكؿ رقـ )

 -تقرت  – (: مقارنة المتوسطات الشيرية لألمطار بتقرت خالل الفترتين24الشكل رقم )

 
 + الوكالة الوطنية لمرصد الجويle climat de l’Algérie المصدر:   

لهحاكلة ابراز اهكتنية كجكد اختالؼ بيف األهطار في هحطة قها  بكاد سكؼ ك هحطة سيدم هيدم بتقرت .  

 . Seltzerسنحاكؿ التطرؽ الى الهتكسطات الشيرية لهحطة قهار خالؿ القترة الحديثة ك الفترة الهرجعية ؿ 
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 -واد سوف  – ات الشيرية االمطار بين الفترتينالمتوسط (:22)جدول رقم لا

 المجموع أوت جويمية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشير
 7608 1.3 0.3 2.9 6.1 7.1 10.8 7.2 13.6 602 10.1 703 3.9 الفترة الحديثة

 Seltzer 3 7 13 8 5 9 13 6 5 4 0 1 74فترة 
 + + + - + + -  -  + -  -  + + المالحظة

 لمرصد الجوي محطة قمار+ le climat de l’Algérie المصدر:   

ك بحديثنا عف الهتكسطات الشيرية لمتساقط في هحطة كاد سكؼ. تعرؼ ىي األخرل سبعة أشير زاد  
همـ. ك ىي تقريبا نفس  5الزيادة ال تتجاكز  . كSeltzerفييا هتكسط التساقط في الفترة الحديثة عف فترة 

 الهالحظة في هحطة تقرت.

 -واد سوف  – ات الشيرية االمطار بين الفترتينالمتوسط(:25الشكل رقم )

 
 لمرصد الجوي محطة قمار+ le climat de l’Algérie المصدر:   

أف الهالحظ بالهنطقة هف خالؿ دراسة األهطار أنيا خالؿ الفترة الحديثة تعرؼ بيف الحيف كاألخر  غير
أهطارا فجائية بهناسيب هرتفعة تتعدم في بعض األحياف الهتكسط السنكم لمفترة الهدركسة. هثؿ ها عرفتو 

همـ. كىذه  89.9اعة س 48حيث بمغ التساقط خالؿ  2009كجانفي  2004خالؿ شيرم أكتكبر كنكفهبر سنة 
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الظاىرة هف االهطار الفجائية صارت تعرفيا الهنطقة بشكؿ همفت خاصة خالؿ السنكات األخيرة، فبيف سنة 
، 2004عرفت الهنطقة خالؿ عشرة سنكات خهسة حاالت لألهطار الفجائية )أكتكبر كنكفهبر 2012ك 2004
  ((.23رقـ ) (. )الجدكؿ2013، هارس 2009، جانفي 2006، جانفي2007أفريؿ 

 (: السنوات األكثر تساقط لمفترة الحديثة23الجدول رقم )

 المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت ماي أفريل مارس جانفي السنوات
1975 50,2  39       118.1 
1980  64,7      50,2  153 
1990 60,2   2404      148.4 
1999 39,9 22      33,2  118.1 
2001 41     47   26,2 141.4 
2002 50    21     96.9 
2004       25,7 25,8  113.8 
2009 89,9 25,2    23,1    155.7 

 الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي                                    

في هنطقة الدراسة يعتبر هف هيزات الهناخ الصحراكم. كبغية الكصكؿ  األهطارإف التذبذب الذم تعرفو 
هقارنة بيف التساقطات الشيرية لألهطار خالؿ الفترة الهدركسة كالتساقطات  إجراءالى تحميؿ أكضح حاكلنا 

 (.24كالنتائج التي تحصمنا عمييا هبينة في الجدكؿ رقـ ) Seltzerالشيرية لفترة 

شيرا. أم  456شيرا زاد فييا التساقط عف الفترة السابقة هف أصؿ  146كهف خالؿ الجدكؿ سجمنا 
كىي نسبة قميمة، لكنيا ال تعكس الكاقع في الهنطقة ككف كها أسمفنا أف الخطر الحقيقي الذم  32بنسبة قدرت بػ 

 األهطارطر الحقيقي ىي تمؾ ، فهناخ الهنطقة ىي أحد هيزاتو. لكف الخاألهطاريتيدد الهنطقة ليست قمة 
الفجائية التي صارت تعرفيا الهنطقة كالتي كعمى حسب رأينا زادت كتيرتيا عف قبؿ.  هثؿ ها حدث سنة 

كىك ها هف شأنو أف يؤثر عمى جكانب عدة. خاصة ظاىرة صعكد  .2013ك 2009، 2007، 2006، 2004
كثرت التساقط عاهال إيجابيا عمى الهنطقة في هجاؿ  الهياه كالتي سنتطرؽ الييا في الفصؿ الثالث. كقد ال تشكؿ

الهكارد الهائية لسببيف رئيسييف: األكؿ أف الهياه الجكفية الهنطقة يتـ تجديدىا هف السفكح الجنكبية لألطمس 
الصحراكم حسب الككالة الكطنية لمهكارد الهائية. كالثاني أف التربة في الهنقطة تربة نفكذه ال تسهح بتشكؿ 

 هائية. هجارم 
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 (: مقارنة التساقطات الشيرية بين الفترتين 24الجدول رقم )

 األشير جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
            1975 
            1976 
            1977 
            1978 
            1979 
            1980 
            1981 
            1982 
            1983 
            1984 
            1985 
            1986 
            1987 
            1988 
            1989 
            1990 
            1991 
            1992 
            1993 
            1994 
            1995 
            1996 
            1997 
            1998 
            1999 
            2000 
            2001 
            2002 
            2003 
            2004 
            2005 
            2006 
            2007 
            2008 
            2009 
            2010 
            2011 
            2012 

            الطالب+ معالجة 2012المصدر: محطة سيدي ميدي لمرصد الجوي 

 تزايد  تناقص 
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هعاهؿ التغير يكشؼ لنا التذبذب في التساقط فإذا ارتفعت قيهة هعاهؿ التغير فالتذبذب يككف كبيرا، في 
حيف أذا انخفضت قيهتو فإنو يدؿ عمى االستقرار في التساقط. ك ىي الحالة التي نتطرؽ ليا . فهعاهؿ التغير 

CV    في  35.23قرت في حيف بمغ في هحطة سيدم هيدم بت %40.36في كال الهحطتيف كبير حيث  بمغ
 (25الجدكؿ )هحطة قهار بكاد سكؼ. ها يدؿ عمى أف الهنطقة تعرؼ تذبذبا في كهيات التساقط. 

.       CVهعاهؿ التغير يثبت أف الهنطقة تعرؼ تذبذبا في التساقط  هف خالؿ ارتفاع هعاهؿ التغير 
الهنطقة. ك إف ظيرت ىذه التغيرات فيي   ك ىذا التذبذب في التساقط ال يدؿ عمى كجكد تغيرات هناخية في

يشكؿ نسبي ال تهكننا هف الحكـ  ك الحديث عف تغيرات هناخية تهس الهنطقة. إضافة إلى أنو عند حديثنا عف 
التغيرات الهناخية البد هف  دراسة أكثر عهقا ك تخصصا. ك البد  هف الحديث عمى نطاؽ  أكثر اتساعا هف 

 ائجنا أكثر دقة ك لفترات زهنية طكيمة ك هتعددة.هنطقة الدراسة حتى يككف لنت
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 لمحطتي تقرت و واد سوف CV(: حساب معامل التغير25الجدول رقم )

 قمار واد سوف محطة محطة سيدي ميدي تقترت
 التساقط السنة التساقط السنة 

 

 السنة  التساقط السنة التساقط
1975 118.1 1994 48.7 64 1994 101.5 1975 
1976 107 1995 61.4 60 1995 117 1976 
1977 44.7 1996 88.5 105.5 1996 91.5 1977 
1978 44.9 1997 64.2 72 1997 67.1 1978 
1979 51.9 1998 46.4 79 1998 89 1979 
1980 153 1999 118.1 125 1999 98.2 1980 
1981 43.4 2000 58.6 

70.5
 %57.2

 40.36
 

72.7
 

%48,45
 

35.23
 

37 2000 36.9 1981 
1982 72.4 2001 141.2 52 2001 81.9 1982 
1983 31.6 2002 96.9 32 2002 23 1983 
1984 30.9 2003 69.2 97.3 2003 56.8 1984 
1985 33.7 2004 113.8 133.3 2004 39 1985 
1986 79.4 2005 35.8 45.5 2005 79.6 1986 
1987 41.7 2006 84.5 90.3 2006 36.9 1987 
1988 54.5 2007 77.1 

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

معيار االنحراف
المتوسط الحسابي 

 

االنحراف
 

المعياري
 

معيار االنحراف
 

80.4 2007 72 1988 
1989 11.5 2008 55.7 66.7 2008 20 1989 
1990 148.4 2009 155,7 152.3 2009 155.7 1990 
1991 42.8 2010 27.7 33.2 2010 80 1991 
1992 132.2 2011 15.6 22.3 2011 76 1992 
1993 55.2 2012 22,9 25,4 2012 70 1993 
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 :خاتمة الفصل

. بحساسيتيا،ك هناخيا الصحراكم  هعركفةتقع في هنطقة  -الهدركس االفميـ -هنطقة تقرتاف  
)الدنيا، الهتكسطة كالقصكل( كالتساقط. لفترتيف  عنصريف هناخييف ىها درجات الحرارة دراسة حدثناعفت

اتجاه الهناخ هف كحاكلنا هعرفة  Seltzerكالثانية قديهة كىي فترة  2012-1975هختمفتيف أحدىا حديثة هف 
خالؿ هقارنة الفترة الحديثة بالقديهة لكال العنصريف. هع التطرؽ الى هحطة قهار بكاد سكؼ كهحطة ثانية 
لمدراسة الهناخية ك لمهقارنة بيف عنصريف هناخييف في فترتيف ك هحطتيف هختمقتيف لهحاكلة هعرفة بإهكانية 

 ف.كجكد اختالؼ بيف العكاهؿ  الهناخية بيف الهنطقتي

عف . c1تصؿ في بعض األحياف الى ها يفكؽ  ةزياد بشكؿ عاـ فيدرجات الحرارة  أف ك نتيجة لكحظ 
تعتبر في هنطقة تقرت سنة الزيادة  1996-1995كقد الحظنا أف سنة  الهتكسطات الشيرية لمفترة الهرجعية.

كأخذت في االرتفاع عف هتكسط الفترة في درجات الحرارة، حيث كانت درجات الحرارة قبؿ ىذه السنة هنخفضة 
ك نفس الهالحظات تنطبؽ عمى هحطة كاد سكؼ في ها يخص درجات الحرارة هع كجكد اختالفات  بداية هنيا.

 .تقرت ك كاد سكؼ طبيعة نتيجة الطبيعة الهكرفكلكجية الهختمفة لمهنطقتيف

ها لـ يشيد تغيرا في هناخ بيا كىك  التساقط فالهنطقة عهكها تعرؼ بندرة ك بخصكص التساقط ،  
ساعة كهتكسط( كالتي  24همـ خالؿ  40تمؾ اإلهطار الفجائية ذات الهنسكب العالي )يفكؽ  باستثناء .الهنطقة

( 2013-2004الهنطقة في هدة خهس سنكات )دت صارت تعرفيا الهنطقة بيف الحيف كاألخر، حيث شي
. ك بتطرقنا لتغيرات االهطار في 2013ك 2009، 2007، 2006، 2004حاالت لألهطار الفجائية خهس 

هنطقة كاد سكؼ  اتضح أنيا عرفت نفس الهالحظات التي تحدثنا عنيا في هنطقة تقرت هف تغيرات طفيفة ك 
الحظنا غير أنو كعهكها أهطار فجائية هع كجكد اختالفات طفيفة تعكد لتكسط كاد سكؼ العرؽ الشرقي الكبير. 

  .بالدرجة األكلى  ت الحرارةهست درجاككجكد تغيرات طفيفة  

كبالرغـ ىذه التغيرات الطفيفة سكاء في درجات الحرارة أك األهطار. غير أنو ال يهكننا الحديث عف  
التغيرات الهناخية في هنطقة الدراسة ألف التغيرات الهناخية البد ليا هف دراسات خاصة. إضافة الى االعتهاد 

 كيمة، ك هناطؽ أكثر اتساعا هف هنطقة الدراسة. غير عمى هؤشرات أخرل ك لفترات هتعددة ك ط
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أنو يهكننا القكؿ بأف الهنطقة تعرؼ تغيرات طفيفة في درجات الحرارة ك في هستكيات التساقط دكف اىهاؿ 
 األهطار الفجائية التي تعرفيا الهنطقة. 

الحرارة أك االهطار  ك رغـ ىذه التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة في هنطقة تقرت سكاء في درجات 
غير أنو يهكننا الجـز أف العكاهؿ الهناخية ال تمعب دكرا في التأثير عمى الهكارد الهائية ك ال عمى تحفيز 
الظكاىر التي تعرفيا الهنطقة. ك ىذا ها تـ استنتاجو هف خالؿ الهقارنة بيف هنطقتيف أحدىها تعاني هف ظاىرة 

عرؼ بكادر لمظاىرة كىي هنطقة تقرت.  حيف أف العكاهؿ الهناخية صعكد الهياه ك ىي كاد سكؼ ك األخرل ت
غي الهنطقتيف هتشابيتيف بكجكد اختالفات بسيطة غير أف كاد سكؼ كصمت الظاىرة بيا الى حد الكارثة في 
حيت تقرت تعرؼ بكادر لمظاىرة. هف ىنا يهكننا القكؿ أف العكاهؿ الهناخية ال تمعب دكرا في ىذه الظكاىر في 

 قة الدراسة.هنط

هف ىنا نطرح السؤاؿ التالي إذا كانت العكاهؿ الهناخية ال تمعب دكرا في الظكاىر التي تعرؼ الهنطقة  
 ك هف ىك الهسؤكؿ عها تعرفو الهنطقة هف ظكاىر كارثية؟فهف الهتسبب في بركز هثؿ ىذه الظكاىر؟ 

التطرؽ الييا في الفصكؿ القادهة سنحاكؿ ك أسئمة أخرل  التساؤالت لمكصكؿ الى إجابات عمى ىذه
 .لعمنا نقؼ عمى أسباب حقيقية لها تعرفو الهنطقة

     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 أوال: اإلمكانيات المائية لمدينة تقرت   

 ثانيا: استغالل الموارد المائية   
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 :مقدمة الفصل

كعمى أساس  .الهاء في الهناطؽ ك إقاهة حضارتو بعنصر هيـ ىك اإلنسافلطالها ارتبط استكطاف  
. لقد ازداد االىتهاـ العديد هها شيد في كجكده  سقطت ك غيابو هدف... كبندرتوشيدت  كفرتو قاهت حضارات ك

بدراسة الهكارد الهائية بغثة البحث عف طرؽ حديثة لرفع هف فعالية تسييرىا، ككنيا هف هكارد النشاطات ذات 
يي الدراسة ف كبالنسبة لهنطقةالهنفعة العاهة، هثمها ىك الحاؿ في التزكيد بهياه الشرب كالزراعة كالصناعة. 

تعتهد اعتهادا كميا عمى الهكارد الباطنية في غياب لمهياه السطحية ككنيا تقع في هنطقة تعرؼ بندرة األهطار 
 هف الهياه الباطنية لتقرتىها الههكليف األساسييف  القارم كالهركب النيائي كيعتبر الهتداخؿ بيا.

ـ هف قبؿ الككالة  1985تـ تحديثيا سنة ك  ،ـ1971اليكنسكك سنة  طرؼاسة هف در  عرفت الهنطقة
ء نظرة في ىذا الفصؿ سنحاكؿ إلقاك  .خزاف الهياه الجكفيالهستغؿ ك تحديد الحجـ  بغية ،الهائيةالكطنية لمهكارد 

كاستعهاالت ىذا الهكرد في الهجاالت الهختمفة سكاء بالنسبة لإلنساف  ،هنطقة الدراسةعمى اإلهكانيات الهائية ل
بيدؼ الكصكؿ إلى ها يهكف أف تحدثو أم زيادة  الهيداف الزراعي أك الهجاؿ الصناعي. اك نشاطاتو في

 هف ىنا نطرح األسئمة اآلتية: الياـ. همحكظة أك أم نقصاف هفاجئ في ىذا الهكرد

 ؟ إلهكانيات الهائية في الهنطقةها ىي ا -
 هف أيف تهكف هنطقة تقرت بالهياه؟  -
 اع درجة حرارتيا كيؼ يتـ تبريدىا؟كيؼ يتـ تخزيف الهياه؟ كنظرا الرتف -
 كهاىي أىـ الهجاالت التي تستغؿ فييا الهياه؟ أيف يتـ استغالؿ ىذه الهياه؟ -

 ىذه األسئمة كأخرل سنحاكؿ اإلجابة عنيا خالؿ ىذا الفصؿ. 
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 أوال: اإلمكانيات المائية لمدينة تقرت:
ها عدا بالهنطقة هصادر الهياه السطحية ندرة تعتهد الهنطقة اعتهادا كميا عمى الهياه الجكفية  في ظؿ 

في السباخ التي لـ تجؼ كالهستنقعات كالبحيرات الهتكاجدة عمى طكؿ قناة كاد ريغ كىذا ناتج عف قمة التساقط 
 .همـ/سنكيا 100الذم يقدر بأقؿ هف

 المياه السطحية:
كبالتالي فاف كؿ الهياه السطحية تتجو إلى الشطكط  الهنخفضة تنتهي الهنطقة إلى حكض الصحراء 

 كالسبخات، كتعرؼ الهنطقة بقمة الهجارم السطحية.

 المسطحات المائية: 
تتهثؿ في هسطحات هائية هنتشرة عمى طكؿ قناة كاد ريغ، تتهيز بهمكحتيا العالية، كتكجد البحيرات التي تتصؿ 

 بدكاـ الهياه عمى طكؿ السنة. لمهياه الجكفية كتعرؼهباشرة بالطبقة السطحية 

 2011 - تماسين – المنطقةفي  إحدى البحيرات (:1الصورة رقم)
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 قناة واد ريغ:  .أ 

تعد القناة الهجهع األكبر لمهنطقة حيث تجهع كؿ الهياه الهستعهمة بهنطقة كاد ريغ سكاء الهنزلية، 
الصناعية كهياه الصرؼ الزراعي ككذا هياه األهطار كهياه السهاط السطحي حيث تتصؿ القناة ببعض 

ـ 1924انجاز القناة سنة البحيرات كبحيرة هرجاجة ببمدية النزلة. فالهنطقة كانت عبارة عف عدة بحيرات قبؿ 
إف انجاز ىذه القناة جنب الهنطقة خطر الغهر كصعكد الهياه الجكفية. فيي  إلى غاية هصبيا بشط همغيغ.

الهصرؼ الكحيد لمهنطقة حيث تتهيز بانحدار طفيؼ يسهح بتصريؼ الهياه، لكف إىهاؿ صيانة القناة يؤدم 
 إلى حدكث ظاىرة الغهر.

 توضح امتداد قناه واد ريغ(: خريطة 04الخريطة رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 -تقرت –المصدر: الوكالة الوطنية لمموارد المائية                       
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  2011 قناة واد ريغل صورة قمر صناعي(: 2الصورة رقم )

 الطبقة الحرة:  .1

ـ، كتتجو في صرفيا العاـ هف  8ك  1عهؽ يتراكح بيف تنتشر ىذه الطبقة عبر كاهؿ الهنطقة كتتكاجد عمى 
الجنكب نحك الشهاؿ أيف نجد الشطكط كتتغذل هف هياه الصرؼ الزراعي كالصحي ككذا هياه السقي باإلضافة 

 .إلى هياه األهطار االستثنائية كتتكاجد ضهف التشكيالت الرهمية لكادم هيا

 المياه الجوفية:
الهنخفضة فيي تقع فكؽ أسهطة هائية هيهة ذات اهتداد إقميهي كتهت  تقع الهنطقة ضهف نطاؽ الصحراء

 (.    26(، الشكؿ رقـ )5الخريطة رقـ ) .(1)( 1972دراستيا هف طرؼ اليكنسكك )

 (2)كتصنؼ الهياه الجكفية إلى أربع طبقات هائية حسب العهؽ: 

                                                           
(2)

 1222سنت  7الجسائر مجلت الببحث العدد   -محسن زوبيدة  جبمعت ورقلت   - 
(2)

- KHADRAOUI.A. Gestion des ressources en eau et des sols dans les oasis Algériennes : la 

.vallée de l’oued Rhir. ABHS. Ouargla 
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 350000كالتي تهتد عمى هساحة  كتعكد ىذه الطبقة إلى حقبة الهيكبميكساف 1:طبقة المركب النيائي - أ
 ، تتهيز بثالثة أسهطة رئيسية كىي:²كمـ

 ( :1_السماط األول CT:)  ـ كىك هككف هف الرهؿ الطيف كيعكد  110ك 70كنجده يتراكح بيف
 إلى حقبة البميكسيف كىي طبقة هحدكدة تتهيز بكجكد عدد كبير هف الهعادف. 

 ( :السماط الثانيCT_2:)  ،يتككف هف الرهؿ الخشف كالحصى، كيعكد إلى السينكنياف األعمى
ـ كىذا السهاط لو األفضمية في  140ـ في الشهاؿ بينها في الجنكب يصؿ إلى  280يصؿ عهقو إلى 

االستعهاؿ بالنسبة لمسهاطيف اآلخريف ألنو يتكفر عمى صبيب أحسف إذا ها قكرف بالسهاطيف األكؿ 
 كالثالث.

  السماط الثالث(CT_3:)  ،كيتككف هف الكمس كالدكلكهيت الذم يعكد إلى السينكنياف األسفؿ
ـ كيصؿ عهقيا في بعض الهناطؽ  180ك 120بيف  كيتغير عهقو بيف الشهاؿ كالجنكب إذ يتراكح سهكيا

 ـ. 500إلى 
: كىي طبقة هستغمة هند القدـ حيث كانت الهصدر الرئيسي لهياه السقي الخاصة طبقة الميوبميوسان - ب

س كنسبة  C º 25ك C º 23ـ كتبمغ درجة حرارة هياىيا بيف  200ك 60بالكاحات، عهقيا يتراكح بيف 
كال  2كمـ 6000غ/لتر كتتكاجد ىذه الطبقة عمى هستكل هساحة  4.4غ/لتر ك 1.8الهمكحة تتراكح بيف 

 نجدىا عبر كاهؿ الصحراء بؿ تهتد عمى هسافة هحددة.
 250كسهكيا الكبير )، ²كمـ 600000تهتد ىذه الطبقة عمى هساحة قدرىا  طبقة القاري المتداخل: - ت

هتر في هركز الحكض كىي طبقة هتجانسة تشكؿ خزانان هتصالن رغـ كجكد  1000هتر( كقد تصؿ إلى 
كىي هحصكرة بيف طبقة هف الدكلكهيت كأخرل هف الكمس، كتعكد في  طبقات ذات هستكيات هختمفة

كتتككف هف الرهؿ الخشف كالحجر الرهمي، يتغير عهقيا هف هنطقة ألخرل،  نشأتيا إلى الزهف األلبي
ـ. كتعتبر أىـ خزاف هائي في  1515ـ كفي جاهعة إلى  1058نجده هثال في كرقمة يصؿ إلى  حيث

س، يقدر 57ºغ/ؿ( كها تصؿ درجة حرارتيا إلى  2)ألنيا تتهيز بدرجة همكحة ضعيفة  الصحراء
)حسب  3همياـر 5كلكف الحجـ الهتاح لإلستغالؿ  3همياـر 60000ياه بيا الحجـ النظرم الهقدر لمه

 (.1972اليكنسكك 

                                                           
1

 .1222-كالة األحواض اهليدروغرافية الصحراء. ورقلة و
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 تنقسـ إلى ثالث أسهطة هائية كىي:          

 :100كىك السهاط األعمى، يتككف هف الطيف كالرهؿ كالحجر الرهمي، كيتراكح سهكو بيف  السهاط األكؿ 
 ـ، يعكد إلى الكريتاسي األسفؿ. 150ك
  كيتككف هف الطيف، الكمس كالطيف الدكلكهيتي، كيهثؿ الجزء الكسطي لمطبقة حيث الثانيالسهاط :

 ـ في الجنكب كفي الشهاؿ تضاؼ إليو طبقة هف الدكلكهيت. 30ك 20يتراكح سهكو بيف 
 :ىك الجزء األسفؿ هف الطبقة األلبية، كيتككف هف طبقة الطيف األحهر كيتراكح سهكيا  السهاط الثالث

 ـ. 200ك 100بيف 
 (: األسمطة المائية في الجزائر.05الخريطة رقم )

 

. كهاذا في ثركتيا الهائية الباطنية أنيا 1تقرت فكؽ خزاف هائي ىك األكبر عمى الهستكم العالهي تقع
فكؽ خزانيف القارم الهتداخؿ كالهركب النيائي. كالمذاف بيا أسهطة هتعددة. كبألقاء نظرة عمى الهقطع 

لتقرت سنجد أنيا تعرؼ ترسبات لمتككينات الزهف الرابع أسفمو تكجد طبقة الهركب النيائي األكلى الييدركلكجي 
التي تشكمت في زهف البميكساف كتظير في بعض الهناطؽ طبقة الهيكبميكساف التمي تعبر ىي أخرل خزاف 

                                                           
2

 .1222-كالة األحواض اهليدروغرافية الصحراء. ورقلة و
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تشكؿ في السينكنياف العمكم  هائيا يستغؿ هنذ القدـ، كتمي ىذيف الطبقيتيف السهاط الثاني لمهركب النيائي الذم
التي  هتر 1000ك 500 كاالبسياف بيفهتر. ثـ تظير طبقة السينكهنياف  500ىذا عمى بعد  كالسفمي كؿ

هتر. لتميو تككينات الزهف األكؿ. كقد  2000هتر الى غاية 1000هف  كالذم يهتدتعمكاف القارم الهتداخؿ 
 ((.     26تظير طبقات عمى حساب غياب طبقات أخرل في بعض الهناطؽ )الشكؿ رقـ )

 (: مقطع ىيدروجيولوجي بالصحراء.26الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نوعية المياه الجوفية بالمنطقة:3

الطبقة الهستغمة. حيث يعد عاهمي الهمكحة كترسب الكمس هف أىـ إف نكعية الهياه تختمؼ حسب نكع 
عكائؽ استغالؿ الهياه في الصحراء حيث نجد الطبقة الهائية الحرة تعاني هف هشكؿ الهمكحة كىك ها يعيؽ 

 استغالؿ ىذه الهياه خصكصا لالستعهاالت الهنزلية.
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غ/ؿ، كبها أنيا هككنة هف 8ك 4اكح بيف أها هياه طبقة الهركب النيائي تهتاز بالهمكحة الهرتفعة تتر 
ىي  CT 3ثالث طبقات فكؿ طبقة تختمؼ عف األخرل هف حيث درجة الهمكحة بحيث أف الطبقة الثالثة 

  (1)األكثر همكحة.

غ/ؿ كىك ها 2.5-1.5أها نظاـ طبقة القارم الهتداخؿ يتهيز بانخفاض الهمكحة حيث تتراكح بيف 
نزلية كالصناعية. كالجدكؿ التالي يكضح كهيات الهاء الهتاحة في النظاهيف يستغؿ حاليا في االستعهاالت اله

بئر، هكزعة حسب  1060الهائييف )الهركب النيائي كالطبقات القارية الكسطى(. ىذه التعبئة هصدرىا حكالي 
 (26الجدكؿ رقـ )

 2012الحاجيات المائية في تقرت  (:26الجدول رقم )

 3نهميكف الكهية اإلجهالية  التخصيص
 سنة /

عدد  %النسبة 
 اآلبار

التدفؽ 
 الهعبأ

التدفؽ 
 الهستغؿ

 9901 15690 104 14 145.54 الهياه الشركب

 56217 106646 934 85.01 879.34 هياه السقي
الهياه الصناعية 
 كاألغراض أخرل

9.3096 0.9 22 2042 1325 

 1060 100 1034.91 الهجهكع
 

124378 67443 

 2012المصدر:الجزائرية لممياه 

 :الوضعية المائية ومنشآت التخزين .4

 استغالل مياه الطبقات الجوفية: .1
تعتهد الهنطقة عمى الهياه الجكفية اعتهادا كميا، نظرا لغياب الهياه السطحية هها أكجب إنجاز اآلبار لتغطية 

ىذه اآلبار في هختمؼ الطبقات لمكصكؿ  الطمب عمى الهياه، كلتكاجد ىذه األخيرة عمى أعهاؽ هختمفة تـ إنجاز
إلى هياه ذات نكعية جيدة كىك ها كجد في الطبقات العهيقة، أها الهياه التي تكجد في الطبقات الهتكسطة 

 كالقريبة العهؽ فتكجو لالستعهاؿ الزراعي.
                                                           

(2)
 2جامعة قسنطينة  قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية اهتالك املياه يف منطقة تقرت .عبد العايل دكمة. ترشيد  

.1222 
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فإننا لك اكتفينا . بالرغـ هف أىهية ىذا الهخزكف، 3ـ هميار60000 يقدر الهخزكف النظرم لمهياه الجكفية ب
سنة  2000/ثا عمى هدل 3ـ 100فقط هف ىذا الهخزكف فإننا نحصؿ عمى تدفؽ يقدر بػ  1/10باستخداـ 

 (1)القادهة كبصفة هتكاصمة كلكف في الكاقع فاف هستكل الهياه في الطبقات في انخفاض هستهر.

 استغالل مياه طبقة المركب النيائي: .1
قمة عهؽ هياىيا في بعض الهناطؽ ككانت تستغؿ في هختمؼ نكاحي عرفت ىذه الطبقة هنذ القدـ كذلؾ ل

غ/ؿ ككذا  8الحياة كلكف حاليا لـ تعد تستغؿ إال في الهجاؿ الزراعي نظرا لهمكحتيا الهرتفعة حيث تصؿ إلى 
 ؿ/ثا. 40ك 20ضعؼ صبيب هياىيا بيف 

آبار  6لالستعهاؿ الزراعي هنيا  بئر كميا هكجية 300نجد أف ىذه الطبقة تستغؿ بكثافة في الهنطقة إذ بيا 
، أنجزت عمى أساس أنيا آبار احتياطية كحاليا تستغؿ  3ـ 9000فقط هكجية لالستعهاالت الهنزلية بسعة  /يـك

 بصفة دائهة لتغطية العجز الهسجؿ في الهياه الهنزلية.

 استغالل مياه طبقة القاري المتداخل:  .2
ؿ/ثا بدكف هضخة )ظاىرة االرتكازية(.  150بيبيا الهرتفع تعرؼ هياه ىذه الطبقة بقمة همكحتيا، ككذا ص

س هها يعيؽ °50حيث تستغؿ ىذه القكة الطبيعية في تكزيع الهياه، كلكف ىذه الهياه تتهيز بدرجة حرارة هرتفعة 
 استعهاليا الهباشر حيث تـ إنجاز هبرد لمهياه كلكنو تآكؿ بفعؿ األهالح.

، كبئر جديدة لـ تدخؿ حيز االستغالؿ بصبيب 3ـ 30242آبار تنتج  3كيكجد بالهنطقة     /يـك

 (2)(، كتستغؿ هياه ىذه الطبقة في االستعهاالت الهنزلية كالصناعية.10ؿ/ثا.)الخريطة رقـ ) 160 

 

 

 

                                                           
 

(1)
  - KHADRAOUI.A. 2005. Gestion Intégrée des Ressources en Eau.13eme congrès de l’Association 

Africaine de l’eau – Alger.
 

 
(1)

 2جامعة قسنطينة  قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية عبد العايل دكمة. ترشيد اهتالك املياه يف منطقة تقرت . 
.1222 
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 (: موقع اآلبار المتواجدة بمنطقة الدراسة.06الخريطة رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 منشآت التخزين: .2
 الخزانات ىي هنشآت ىيدركليكية يتـ انجازىا لعدة أغراض:

 .تخزيف الهياه كتكزيعيا 
  الهنخفض.تجهيع الهياه في أكقات االستيالؾ 
 .هعالجة الهياه بالكمكر قبؿ التكزيع 
 .خمؽ قكة دفع بكاسطة الجاذبية لضهاف كصكليا لمهستيمكيف 
 .12600خزانػػات بسػػعة  9يػػتـ تخػػزيف الهيػػاه كتكزيعيػػا فػػي  التخفػػيض هػػف درجػػة حػػرارة الهيػػاه الهرتفعػػة 

 . تتكزع كاآلتي:3ـ
 
 
 
 
 
 

كمم 5         0  

 النــزلة

تــر تق  تبسبست 
 الزاوية العابدية

 
 خزان مائً

 بئر منجزة فً طبقة المٌوبلٌوسان

ةـــبئر ألبٌ  

0212اجلزائرية للمياه المصدر:   
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 (: الخزانات المائية بمدينة تقرت.27الجدول رقم )

   3السعة م الحي  العدد البمدية
 

 تقرت
 1500 سيدم عبد السالـ 01

 1000 البيجة 01
 7500 خهيستي 03

 100 عيف الصحراء 01 النزلة
 250 النزلة القديهة 01

 1500 بني يسكد 01 تبسبست
 750 القصر 01 الزاوية العابدية

 12600 - 09 المجموع
 المصدر: الجزائرية لممياه ـ وحدة تقرت                                                                              

  2012 -تبسبست–(: خزان مائي ببمدية 3الصورة رقم )
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 (: تموقع خزانات المياه بمدينة تقرت.07الخريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

نالحظ أف الطاقة اإلجهالية لمتخزيف ال تكفي لسد حاجيات يـك كاحد، فمذلؾ يتـ تهكيف الخزانات باستهرار 
هف اآلبار. يتـ تهكيف ىذه الخزانات بالهياه انطالقا هف الهجهع، اعتهادا عمى قنكات جمب الهياه التي يصؿ 

 ـ. 20308طكليا إلى 

 شبكة التوزيع: .3
هف أىـ الشبكات الحضرية، كتتطكر تبعا لتطكر الحظيرة السكنية لضهاف شبكة الهياه الصالحة لمشرب 

تغطية كاهمة هف الهاء الصالح لمشرب، كيتطمب انجازىا استعهاؿ طرؽ جيدة كهكاصفات عالية لضهاف 
 حدكث بيرة هف الهياه كهنعصالحيتيا لهدة أطكؿ كها تتطمب كجكد صيانة دائهة ليا لمحد هف ضياع كهيات ك

ـ. كها تقـك الكحدة  561229% بطكؿ شبكة يصؿ إلى  98تمكث لمهياه.  تبمغ نسبة تغطية الهدينة هف الهياه 
، كها أف هشكؿ ترسب الكمس يشكؿ عائقا كبيرا حيث  35بهعالجة التسربات في الشبكة بهعدؿ  تسرب في اليـك

 قنكات. تنسد قنكات التكزيع هها يؤثر عمى تكزيع الهياه كضعؼ صبيبيا داخؿ ال

 تبريد المياه:  .4
حيث يتـ تبريد الهياه القادهة هف اآلبار في هنشآت عبارة عف غرؼ تتككف هف قنكات هعدنية يدكر فييا 
الهاء كهع كجكد هراكح تعهؿ عمى تشكيؿ تيار ىكائي يهر عبر القنكات يعهؿ عمى خفض درجة حرارة الهياه. 

 النــزلة

تــر تق  تبسبست 
 الزاوية العابدية

 

كمم 5         0  

.0م0333حوض تخزٌن   

. 0م0033خزان مائً   

. 0م 0333خزان مائً   

.0م 003خزان مائً   

.0م 003خزان مائً   

.0م 033خزان مائً   

 

 

 

 

 

0000الجزائرية للمياه المصدر:   
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ينة تقرت كيقـك ىذه الهبرد بتبريد الهياه القادهة هف كيكجد هبرد كاحد هخصص لمهياه الصالحة لمشرب بهد
اآلبار الثالثة قبؿ كصكليا لمهجهع كتكزيعيا. كلكف ارتفاع الهمكحة ككذا نسبة الكمس الهترسب الكبيرة أديا إلى 

ال يعهؿ هبرد الهياه كتـ ربط  2009. حيث كهنذ ؼ عهؿ الهبرد كمية.تآكؿ القنكات كانسدادىا كبالتالي تكق
ار هباشرة بالهجهع حيث تكزع الهياه دكف المجكء لعهمية تبريدىا، لكف عهؿ هحطة الضخ عمى ثالث فترات اآلب

 كاختالط الهياه األلبية بهياه طبقة الهيكبميكساف يخفض قميال هف درجة الحرارة.

 (: مبرد المياه بمدينة تقرت4الصورة رقم )

 
  –تقرت  وحدة-لممياه المصدر: مؤسسة الجزائرية                                              

( حيث تسهح بدخكؿ 4ضح في الصكرة رقـ)ك ( هركحية التبريد تكجد أعمى في الهبرد اله5تكضح الصكرة رقـ )
كتبمغ درجة حرارة  C 60كخركج اليكاء لمعهؿ عمى تبريد الهياه التي تهر عبر الهبرد. كالتي تدخمو بدرجة حرارة 

  كالذم يكجو في ها بعد لالستغالؿ الهنزلي أك الزراعي  .C 25جيا هف الهبرد الهياه بعد خرك 
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 -تقرت  – (: مبرد المياه من الداخل5الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 –تقرت  وحدة-لممياه المصدر: مؤسسة الجزائرية                                              

 المجمع المائي لمدينة تقرت:  .5
داريا يتبع إلى إقميـ بمدية  يقع الهجهع في جنكب كسط الهدينة عند الهنطقة الفاصمة بيف بمديتي تقرت كالنزلة كا 

 (. 6. الصكرة رقـ )1991كانطمؽ في العهؿ سنة  1990تقرت، أنشئ سنة 

 : المجمع المائي لمدينة تقرت(6 )الصورة رقم

 

 

 

 

 

                      

                                               
 –وحدة تقرت  –مؤسسة الجزائرية لممياه المصدر:
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 يتككف الهجهع هف:

لكؿ كاحد هنيها، هتصالف  3ـ 3000كىها حكضيف ذا شكؿ دائرم بطاقة استيعاب أحواض التخزين:  (1
األلبيانية باإلضافة إلى البئر الهنجزة بطبقة فيها بينيها كيستقبالف الهياه القادهة هف اآلبار الثالثة 

 الهيكبميكساف التي تكجد بالهجهع.
كىي غرفة تحتكم عمى خزاف همئ بهادة الجافيؿ عالي التركيز يتـ ضخ الجافيؿ محطة إضافة الجافيل:  (2

 هنيا إلى الحكضيف كذلؾ لتطيير الهياه هف الجراثيـ الههكف انتقاليا عبر الهاء.

هف الهاء في  3ـ 6000غرفة تحتكم عمى أربع هضخات ذات قكة كبيرة حيث تضخ كىي  محطة الضخ: (3
كتعدد الهضخات داللة عمى ضخاهة االستيالؾ الهاء في الهنطقة هع غياب  ظرؼ ساعتيف فقط.

 (. 7الصكرة رقـ )التسيير الحسف. 
 (: محطة الضخ بالمجمع المائي لمدينة تقرت7الصورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 -2012-المصدر: مؤسسة الجزائرية لممياه                                             
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 ثانيا: استغالل الموارد المائية: 

( يبرز أىـ الهجاالت التي 28يعتبر الهاء هصدرا ىاها كيستعهؿ في هجاالت هتعددة. كالجدكؿ رقـ) 
في حيف أقؿ النسب في  86.9الهنزلية أكبر النسب يستعهؿ فييا الهاء في تقرت. اذ تشكؿ االستعهاالت 

 .0.6القطاع الصحي بنسبة 

 (: الحاجيات المائية لمختمف القطاعات في منطقة تقرت28الجدول رقم )

 النسبة /يـك3الحاجيات اليكهية ـ نكعية الهستخدهيف
 86.9 22083.8 االستعهاالت الهنزلية
 0.6 150.6 القطاع الصحي

 5 1251.78 التربكيةالهدارس 
 7,4 1899.2 الصناعة
 100 25405.4 الهجهكع

 -تقرت –المصدر: الجزائرية لممياه                                                                 

 الموارد المائية واإلنسان في المنطقة: .1

الهاء هف  ستغالؿا كها أساسا الستقراره. كدارتبط اإلنساف بالهياه في تعهيره لكؿ الهناطؽ. ككاف الهاء         
طرؼ اإلنساف تتحكـ فيو هجهكعة هف الظركؼ كالعكاهؿ هف بينيا الهناخ. فالهناخ األكثر حرارة يعرؼ 

هنطقة ـ. فبزياد االستبطاف السكاني استغالؿ أكثر لمهياه كالعكس صحيح. كعاهؿ أخر ىك عدد السكاف في 
في هنطقة يتزايد استغالؿ الهاء. بعبارة أخرل تناسب طردم بيف زيادة السكاف كاستغالؿ الهاء. ىذا ها سنحاكؿ 

 االطالع عميو انطالقا هف األسئمة اآلتية: 

 ىؿ تعرؼ الهنطقة زيادة في السكاف؟  -
 الؿ الهياه؟إف كجدت زيادة السكاف، ىؿ تكافقيا زيادة في استغ -
 هاىي القطاعات األخرل التي تعرؼ استغالؿ لمهياه؟ -
 ىؿ تستغؿ الثركة الهائية بعقالنية؟ -
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ليصؿ  1966نسهة سنة  29610تعرؼ الهنطقة زيادة سكانية كبيرة حيث بمغ عدد سكانيا          
كصؿ  2012حسب تقديرات  كتشير التقارير أف عدد السكاف في هنطقة تقرت 2008نسهة سنة  147225

نسهة كالجدكؿ يكضح عدد السكاف في تقرت حسب التعدادات  13265نسهة بزيادة قدرت  160490الى 
 السكانية.

 (: تطور عدد السكان في منطقة تقرت حسب التعدادات29الجدول رقم )

 الزيادة الطبيعية عدد السكاف )نسهة( اإلحصاء
 ػػػػػػػػػػػػػ 29610 1966
1977 56200 26590 
1987 78970 22770 
1998 118685 39715 
2008 147225 28540 
2012 160490 13675 

 -2012-المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء                                

 التعدادات تطور عدد السكان في منطقة تقرت حسب(: 27الشكل رقم )

 
 -2012-المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء                                
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يتكزع السكاف في دائرة تقرت عمى أربعة بمديات بعدد سكاف هتفاكت حيث تضـ بمدية النزلة سنة 
نسهة في حيث تحتؿ بمدية  11150نسهة كأكبر زيادة طبيعية  51674أكبر عدد السكاف بتعداد بمغ  2012

نسهة.  4612. كأقؿ زيادة طبيعة 2012نسهة سنة  19993الهرتبة األخير بأقؿ عدد سكاف  الزاكية العابدية
 (.30الجدكؿ رقـ )

 (: توزيع سكان تقرت حسب البمديات30الجدول رقم )
 الزيادة الطبيعية )نسهة( )نسهة( 2012 )نسهة(1998 البمدية

 6469 39409 32940 تقرت

 11150 51674 40524 النزلة

 5192 35032 29840 تبسبست

 4612 19993 15381 الزاكية العابدية

 -2012-المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء                                

 
إف الزيادة في عدد السكاف يتطمب زيادة في الحاجيات الهائية، كىذا راجع لسببيف رئيسييف األكؿ الزيادة  

يتناسباف طرديا. فكمها زاد السكاف زادت الحاجيات الهائية. كنفس الشيء نفسيا فالحاجيات الهائية كالسكاف 
 جات الحرارة كىي السبب الثاني.  يقاؿ عمى ارتفاع در 

 تطور الحاجيات اليومية المنزلية عبر التعدادات السكانية: .1.1
/ساكف في حساب الحاجيات اليكهية هف الهياه، كىك ها  150تعتهد الجزائر عمى هقياس  يعادؿ ؿ/اليـك

 1000سنكيا. كالهعدؿ بعيد كؿ البعد عمى الهعتهد هف طرؼ ىيئة األهـ الهتحدة حيث يعتهد هتكسط  3ـ 55
/ساكف. )خط الفقر الهائي 2740سنكيا لكؿ ساكف. ها يعادؿ  3ـ   (.1ؿ/اليـك

ا يكهي 3ـ 403357باالعتهاد عمى عدد السكاف الحالي نجد أنو لبمكغ خط الفقر الهائي يتكجب تكفير 
هها يسهح  3ـ 39242في اآلتي أف الحجـ الهستغؿ بعيد جدا عف ىذا الرقـ حيث يصؿ  برزهف الهياه. كسن

/ساكف. كبالتالي ال يهكف تجاكز خط الفقر الهائي. 267باستغالليا بهعدؿ   ؿ/اليـك
                                                           

1
 2جامعة قسنطينة  ة العمرانيةقسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئ عبد العايل دكمة. ترشيد اهتالك املياه يف منطقة تقرت . 
.1222 
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 عبر التعدادات السكانية. (: تطور الحاجيات اليومية المنزلية من المياه في تقرت31الجدول رقم )   

 /يـك3الحاجيات الهائية ـ عدد السكاف )نسهة( اإلحصاء

1966 29610 4441,5 

1977 56200 8430,0 

1987 78970 11845,5 

1998 118685 17802,8 

2008 147225 22083,8 

2012 160490  24073,5 

 2012 الطالبالمصدر: معالجة                                                         

 تطور الحاجيات المائية في تقرت(: 28الشكل رقم)

 

هف الجدكؿ يتضح أف ىناؾ تناسب طردم بيف عدد السكاف كالحاجيات الهائية في هنطقة الدراسة فهنذ أكؿ 
تضاعؼ عدد السكاف بأكثر هف خهسة هرات، كهعو زاد الحاجيات . 2012الى غاية  1966إحصاء سنة 

الهائية لمسكاف التي ىي األخرل تضاعفت بها يقارب الستة هرات. كالزيادة السكانية هتكاصمة في الهنطقة ليذا 
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سنة(.  30سنة( كالبعيد ) 20سنكات(، الهتكسط )10سنحاكؿ حساب تقديرا السكاف عمى الهدم القريب)
 (. 32%. الجدكؿ رقـ ) 2,18ى هعدؿ نهكباالعتهاد عم

 .2042، 2032، 2022(: التقديرات السكانية لمدينة تقرت آلفاق 32الجدول رقم )

 هعدؿ النهك )%( الزيادة السكانية )نسهة( عدد السكاف )نسهة( السنكات
2012 160490 / 2.18 
2022 199116 38626 ≈ 
2032 247040 47924 ≈ 
2042 306496 59456 ≈ 

 .الطالبالمصدر: إنجاز                                                                           

 :تقديرات الحاجيات المائية المستقبمية لمدينة تقرت .2.1
ك هػػف خػػالؿ حسػػابنا لتقػػديرات السػػكاف عمػػى الهػػدل القريػػب ك الهتكسػػط ك البعيػػد نحػػاكؿ الكصػػكؿ الػػى حسػػاب .

/سػاكف.  150االحتياجات الهائية اعتهادا عمى الهقياس الهعتهد هف طرؼ ككالة الحكض الييدركغرافي  لتر/يـك
 .(33كالنتائج هدكنة في الجدكؿ رقـ)

 .2042و 2022، 2012 ألفاق(: تقدير الحاجيات المائية اليومية لمدينة تقرت 33الجدول رقم )

  

 

 

 

                   

 .الطالبالمصدر: معالجة                                         

القريػػػب  الهػػػدلالزيػػػادة عمػػػى  أزهػػػةاسػػػتهرارية فػػػي زيػػػادة الحاجيػػػات الهائيػػػة كالكهيػػػات الهسػػػتخرجة حاليػػػا تحػػػؿ 
كالهتكسط غير أنو عمى الهدل البعيد عمينا التفكير في إيجاد حمكؿ الف الكهيات الهستخرجة حاليا ال تمبػي ىػذه 

 .الطمبات

( 3)ـ الحاجيات عدد السكاف )نسهة( السنكات  /يـك

2012 160490 25423.5 
2022 199116 29867.4 
2032 247040 37056.0 
2042 306496 45974.4 
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 المنطقة: الموارد المائية والزراعة في .2

في غياب الهياه السطحية نتيجة لندرة األهطار فضؿ السكاف هنطقة الدراسة االعتهاد اعتهادا كميا عمى 
درجة كالتي  25تصؿ الى الهياه الجكفية خاصة هياه الهيكبميكساف التي تعرؼ بانخفاض درجة حرارتيا التي 

كىذه األخير تككف الهياه فييا  اإلنسافالبساتيف عف طريؽ هجارم هائية هف صنع  إلىقيبات كتكجو نتستخرج بت
أف عهميات السقي تختمؼ في الهنطقة حسب إهكانيات  إلىالبساتيف. إضافة  إلىهعرضة لمتبذير قبؿ أف تصؿ 

قة عمى أربعة الهزارعيف غير أنيا تجهع كميا عمى أف الهياه ال تستعهؿ بعقالنية كيعتهد الهزارعيف في الهنط
 أنكاع هف السقي.

 أنماط السقي:0 102

يرتبط السقي بنط الزراعة الذم يستعهؿ بيا. فالسقي بالهنطقة نكعاف األكؿ تقميدم هكركث يعتهد عمى 
كسائؿ بسيطة، كال يكمؼ الفالح أهكاال طائمة كالثاني حديث يعتهد عمى تقنيات هتطكرة، كتجارب عمهية ككسائؿ 

 ك هكمؼ، في ظؿ هحدكدية هدخكؿ الفالحيف كغياب التهكيف. لذا فالنهط األكؿ أكثر انتشارا هتطكرة. بالتالي ى

 السقي التقميدية:) بالسقي بالغمر( طريقة. 1.1.2

كيتـ باستعهاؿ الجاذبية. كتعتهد ىذه الطريقة عمى اهرار الهاء داخؿ القطاع الهزركع )المكحة(، كيشترط 
كحهميا بعيدا عف  األهالح إذابةأف تككف المكحة ذات هيؿ ضعيؼ حتى يسهح لمهياه بغهرىا كميا. كالغرض هنو 

، ألنو يصرؼ كؿ األهالح. كهف . كيعد ىذا النكع هف السقي األحسف خاصة في بداية االستصالحالجذكر
لمسقي بالغهر  إفف الهياه تيدر فيو بكهيات ىائمة خاصة في ظؿ كجكد تربة ذات نفاذية عالية. كها yسمبياتو 

 (8الصكرة رقـ) .طرؽ أخرل تعتهد عمى شؽ قنكات في القطاع الهزركع

 الحديثة:طريقة السقي . 2.1.2 

 كتشهؿ ثالثة أنكاع: 

 الري بالرش: .أ 

 طريقتيف:  إلىكيقسـ 
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 -تبسبست -(: طريقة السقي بالغمر8الصورة رقم )            

 

  :الطريقة األولى 

هكزعة عمييا آالت رش تككف هتباعدة.  األنابيبهرفكعة عمى قكائـ ىذه  األلهنيـكهف  أنابيبعبارة عف 
الرش فيتكزع الهاء عمى هساحة دائرية.  آالتفاف الهاء يحرؾ  األنابيب إلىكبدخكؿ الهاء القادـ هف الهضخة 

 الرش يهكف سقي الهساحة الهزركعة.    آالترش لهساحة هعينة. بتعدد  آلةبحيث تخصص كؿ 

  ة الثانية:يقالطر 

عمى أداة رش هحهكلة عمى هحكر، ىذه األدكات تدكر بشكؿ  عبارةكيصطمح عميو الرش الهحكرم كىي 
 .(9الصكرة رقـ). أهطاردائرم لتكزع الهاء عمى شكؿ 
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 -المرارة  – (: صورة توضح الرش المحوري9الصورة رقم )

  

 

 

 

 

 

 

كىذاف النكعاف هف السقي هف إيجابينا تخفيؼ درجة الحرارة الهحيطة بالنبات تفاديا لتأثير الصقيع 
يككف قميؿ في شتاء. غير أف ىذه اإليجابيات تصطدـ بارتفاع التكمفة ككثرت الصيانة لذا استعهاؿ ىذا النكع 

 األعالؼ.  الهنطقة. كلزراعات خاصة هثؿ القهح كالشعير ك

 السقي بالتقطير:  .ب 

كتعتهد ىذه الطريقة عمى أنابيب بالستكية تهد النبات بالهياه عند هنابتيا عف طريؽ صهاهات هكصكلة 
(. كقد 10الصكرة رقـ )باألنابيب تسهح بخركج الهياه قطرة بقطرة كغالبا تككف األنابيب هكضكعة عمى األرض 

 % 35ترفع األنابيب أحيانا لحهايتيا هف األهالح. هف ايجابيات ىذه الطريقة اقتصادىا لمهياه بنسبة أكثر هف 
هف الهياه هقارنة بغيرىا هف الطرؽ كتكفر رطكبة دائهة لهنطقة جذكر النبات. كهف سمبياتيا أنيا ال تصمح 

 الهنطقة الهبممة. كتعرؼ ىذه الطريقة انتشار بدرجات هتفاكتة.لمزراعات الكاسعة، كتتجهع األهالح عند 
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 -تبسبست  -(: السقي بالتقطير10الصورة رقم)

 

 

  السقي المحمي: .ج 

ىي طريقة حديثة تستعهؿ في األراضي التي تعرؼ نسب همكحة هرتفعة خاصة. كالسقي الهحمي طريقة 
 إلىعمى شكؿ طريقة التقطير، غير انو عند الكصكؿ  أنابيبتهد  إذتجهع بيف طريقتي الغهر كالتقطير. 

بعيدا  األهالحالهنبت ينزع الصهاـ الذم يهيز السقي بالتقطير، كيترؾ الهاء يخرج بحرية. كاليدؼ هنيا ىك جر 
 كىي الطريقة األقؿ استعهاال في الهنطقة نظرا لحداثتيا  الجذكرعف 

ي الهكارد الهائية )باستثناء السقي بالتقطير( كالتي كؿ طرؽ السقي في الهنطقة تجهع عمى التبذير ف إف
نتائج كارثية  إلىفي ظؿ االستغالؿ الالعقالني أثار التغيرات الهناخية هف ارتفاع لدرجات الحرارة قد تؤدم 

عمهنا أف الهياه هكرد هيدد في ظؿ عدـ تجدد الهياه في الطبقات الباطنية العهيقة كغياب كندرة  اإذخاصة 
 لمهياه السطحية.
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 -النزلة  – ( : قنوات السقي الذي يعتمد عيميا لتوزيع المياه11الصورة رقم )

 

 حاجيات الزراعة من المياه

تهتاز  ىذه الطبقة الهياه اف الهياه الهستغمة في الجانب الزراعي يعكد أغمبيا لطبقة الهيكبميكساف .الف 
في حيف أف الهياه ك رغـ ارتفاع نسبة األهالح بيا. . C °25تصؿ درجة حرارة الهياه بيا الى إذ  بالبركدة 

 C °50حرارة هرتفعة تصؿ الى ها يفكؽ  القادهة هف القارم الهحشكر أك الهركب النيائي ىي هياه ذات درجات
  رغـ انخفاض نسبة همكحتيا. لذلؾ ال تستغؿ في الجانب الزراعي

 -تقرت –مخطط توزيع األراضي الفالحية  (:29الشكل رقم )
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هف خالؿ الشكؿ يتضح أف الهساحات الصالحة لمزراعة تفكؽ الهساحات الهستصمحة بكثير. ك أغمب  
الهساحة الصالحة لمزراعة ىي هساحات لزراعة النخيؿ ك يعكد أغمبيا لمفترة االستعهارية حيث قدرت ب 

ف تقؿ ىكتار. في حي 1211ىكتار. كها تعرؼ الهنطقة هساحة لمزراعات الثانكية قدرت ب  3029.6
ىكتار ك ىذا يعكد لمتكجو الصناعي لميد  1371.82األراضي الهستصمحة في تقرت حيث قدرت فقط ب   

العاهمة. فالجانب الصناعي أكثر هداخيال ك أقؿ تعبا. لذا قمت عهميات االستصالح في تقرت، رغـ هشاريع 
 الدعـ الفالحي التي تبنتيا الدكلة. 

ك ىذا نتيجة لتطكر الفالحي ك اعتهاد الفالحيف عمى  ،تطكرت الهساحات الهسقية في هنطقة تقرت  
 عهميات السقي. لظيكر زراعات جديدة في الهنطقة تحتاج الى الهياه ك ال تعتهد عمى عهميات السقي التقميدم.  

 -تقرت –(:تطور المساحات المسقية 34الجدول رقم)

 8991 2282 

مساحة  البلدية
االستصالح 

 المسقية

 )هكتار(

مساحة النخيل 
 القديم المسقية

 )هكتار(

مساحة 
االستصالح 

 المسقية

 )هكتار(

مساحة النخيل 
 القديم المسقية

 )هكتار(

 58 75 52 58 تقرت

 2178.59 338 2233.1 195 النزلة

 728.82 97 582.3 23 تبسبست

 591.15 258 998.8 225 الزاوية العابدية
 مديرية الري القسم الفري تقرتالمصدر: 

تطكر بشكؿ عاـ. غير  2010ك  1998أف الهساحة الهسقية في تقرت بيف  (34رقـ ) يبرز الجدكؿ 
ىكتار يعتهد عمى عهمية السقي، ك أقؿ نسبة كانت  335أنو أكبر نسبة زيادة عرفتيا بمدية النزلة بكصميا الى 

ىكتار فقط. ك الهالحظ أيضا هف الجدكؿ ك هف خالؿ ههيزات الهنطقة أف الهالحيف  79ب  في بمدية تبسبست
 يعتهدكف عمى تخصيص عهميات السقي خاصة لمنخيؿ ككنو الثركة في الهنطقة.

اف زيادة الهساحات الزراعية عف طريؽ االستصالح  أك بطرؽ أخرل. يؤدم الى الزيادة في عهميات  
ي هنطقة الدراسة. ىك انخفاض نسبة االستصالح لمتكجو الصناعي لميد العاهمة في السقي غير أف الهالحظ ف

 هنطقة الدراسة نتيجة لقربيا هف حاسي هسعكد.    



 ضخمة باطنٌة مائٌة ثروة                                                                                                             الثانً الفصل

115 
 

 الموارد المائية والصناعة في المنطقة: .3

كالزراعة لمهياه، ننتقؿ في ىذا الجزء إلى الهجاؿ الصناعي، كذلؾ  اإلنسافاستغالؿ  إلىبعد أف تطرقنا 
ألف ىذا الهجاؿ يزكد هف الهياه الهكزعة في الشبكة الهنزلية، كبالتالي سنحاكؿ التعرؼ عمى أىـ الصناعات 

 الهتكاجدة في اإلقميـ كتحديد أىـ عناصرىا كبالتالي الكقكؼ عمى حجـ االستغالؿ.

 واجدة باإلقميم:الوحدات الصناعية المت .1.1
تضـ هدينة تقرت العديد هف الكحدات الصناعية كالتي تتركز في الهنطقة الصناعية أحدل أىـ الهناطؽ 

عمييا في خط اإلنتاج كأىـ  الصناعية في الكالية كليذه الهؤسسات احتياجات هائية ضخهة ككنيا تعتهد
 (.35الجدكؿ رقـ)الهؤسسات الصناعية الهكجكدة في إقميـ الدراسة هكضحة في 

الجدكؿ يتضح أف النشاط الصناعي في هنطقة الدراسة بدأ يعرؼ نشاطا خاصة بعد سنة  خالؿهف 
. ك بزيادة النشاط الصناعي تظير زيادة .ك ىذا نتيجة لظيكر العديد هف النشاطات  الصناعية1990

لزيادة في الضغط عمى الحاجة لمهياه في الجانب الصناعي هع تزايد هثؿ ىذه النشاطات. هها يعني ا
الهكارد الهائية الجكفية. إضافة الى أف الهياه الهخمفة هف الصناعة تعكد الى الطبقة السطحية فتزيد ىي 

   في الضغط عمى ىذه الطبقة. األخرل

 التوقعات المستقبمية لمحاجيات المائية الصناعية: 2.3

% خػػالؿ السػػنكات القادهػػة، كباإلهكػػاف،  3النهػػك الصػػناعي فػػي الجزائػػر سيصػػؿ  إف إلػػىتشػػير التقػػارير  
يتعػػدل ىػػذه النسػػبة. كىػػذه الزيػػادة فػػي النهػػك الصػػناعي سػػتكاكبيا زيػػادة فػػي الحاجيػػات الهائيػػة الهكجػػو لمصػػناعة 

لهتكسػط بنفس النسبة تقريبا انطالقا هف ىذا سنحاكؿ حساب حاجيات الصناعة هف الهياه عمى الهدل القريػب، ا
 %.  3كالبعيد اعتهادا عمى نسبة النهك الصناعي 

% خػالؿ السػنكات القادهػة،  3 إلػىنسػبة النهػك الصػناعي فػي الجزائػر يصػؿ تشير التقارير الكطنية بأف 
زيػادة تقػارب نسػبة النهػك  األخػرلبؿ باإلهكاف أف يعرؼ زيادة. كعميو فاف نسبة استغالؿ الهياه سػتعرفو ىػي 

حاجيػات الصػناعة عمػى الهػدل القريػب البعيػد كالهتكسػط انطالقػا هػف ىػذه الهعطيػات  الصناعي. لذا حسػبت
 (.36كالهكضحة في الجدكؿ رقـ )

 



 ضخمة باطنٌة مائٌة ثروة                                                                                                             الثانً الفصل

116 
 

 

 (: توزيع أىم الوحدات الصناعية الخاصة في اإلقميم.35الجدول رقم )

 
 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 يط والتييئة العمرانية ـ ورقمة ـمديرية التخط المصدر:                                             

 

 

 

 الهكقع تاريخ االنطالؽ الهؤسسة 
 تقرت SCS 1991شركة الخزؼ 

 العابديةالزاكية  1993 شركة اآلجر طنيشة
 تقرت 1995 شركة الزجاج حر هختار

 الزاكية العابدية 1994 شركة األنابيب البالستيكية
 تقرت 1985 شركة اآلجر الكاحات
 تقرت  1981 شركة رغكة الجنكب

 تقرت 1987 شركة الرهاؿ لمبالستيؾ
 تقرت SAVO 1991شركة الزجاج 
 تقرت 1996 شركة التغميؼ
 النزلة SBN 2003شركة اآلجر  

 تقرت 2004 شركة الخزؼ الهغرب
 الزاكية العابدية 1994 هطاحف جديع
 تقرت 2004 تحمية الهياه

 الزاكية العابدية 2012 هكقا لمهشركبات
 الزاكية العابدية 2012 همبنة العائمة
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 (: توقعات حاجيات الصناعة من المياه عمى المدى القريب، المتوسط والبعيد لتقرت36الجدول رقم )

  

 

                                                                   

 

 

 .طالبال المصدر: معالجة                                    

لسد هختمؼ هف خالؿ حساب كهيات الحاجيات الهائية الهنزلية كالصناعية نجد أف هجهكع الكهية الالزهة 
ذا عمهنا أف الكهيات الهستخرجة هف الهياه هف طبقتي الهركب النيائي  3ـ 25405.4الحاجيات ىي  /يـك كا 

. كيظير لنا جميا أف الكهيات الهستخرجة أكبر هف الكهيات الالـز  3ـ 39242كالقارم الهتداخؿ ىي  /يـك
ىذا الهكرد الذم يعتبر هكردا ىاها في ىذه تكفرىا لسد هختمؼ الحاجيات. كيتضح أف ىناؾ إفراط في استغالؿ 

  الهنطقة خاصة كفي العالـ بشكؿ عاـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3)ـالحاجيات  نسبة النهك )%( السنكات
2012 3 1899.2 
2022 3 1956.17 
2032 3 2014.85 
2042 3 2075.29 
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 :خاتمة الفصل

في هنطقة تقرت غير  االستيطافىي أساس  ائية ك التيالهكارد الهي هفبكهيات ضخهة تزخر الهنطقة 
التغيرات االحتباس الحرارم ك عدة هف بينيا  راخطهعرض أل العالـانو كعمى غرار كؿ ها ىك هكجكد في 

 .الهناخية

 بعضعمى  ك اطالعنابيا هنطقة الدراسة.  تتكفرالباطنية التي  ات الهائيةحجـ الثرك ا هعرفتنابعد 
هحسكب في  كزراعة كصناعة ... استغالال العقالني كغير  إنسافالهجاالت التي تستغؿ بيا ىذه الهياه، هف 

هكانيات هف شأنيا أف تساعد الهستغميف ظؿ غياب تاـ لمهسؤكليف، كغياب تاـ  لمكعي، كغياب أيضا لكسائؿ كا 
ليذا الهكرد الحيكم هف االستغالؿ الالعقالني لو. خاصة في الهجاؿ الزراعي، هف اعتهاد هزارعي الهنطقة 

ثركة أف نقكؿ إف ىذه ال إالالتطكر العمهي الذم يعرفو العالـ. ال يبقى لنا  إلىعمى طرؽ سقي بدائية ال ترقى 
ف كثرت في نظرنا  الهياه  إلىكيتحدث الكثيركف أنيا تكفي الهنطقة أف تعيش العديد هف العقكد دكف الحاجة -كا 

نفادىا كقد تصبح الهنطقة هعرضة ألخطار عدة في ظؿ غياب  إلىغير أف استغالليا بيذا الشكؿ قد يؤدم -
في غياب شبو تاـ لمهياه ادة هها تسبب بديؿ عف الهياه الباطنية في هنطقة تعرؼ التساقطات بيا ندرة ح

 تعكض الهياه الباطنية.   أفكدية. يهكف ليا األك السطحية 

تعرؼ الهنطقة تأثرا  ك في ظؿ ىذه الكهيات الضخهة لمهكاد الهائية الجكفية يبقى السؤاؿ هطركحا... 
 ؟ كها ىي الهشاكؿ التي يساىـ االستغالؿ الهفرط لمهياه في ظيكرىا ؟ باالستغالؿ الهفرط لمهكارد الهائية

ؿ الثالث خالؿ الفص إبرازه التطرؽ اليو ك سنحاكؿهها يرتبط بالهكضكع  كؿ ىذه التساؤالت ك غيرىا 
  .هف ىذه الهذكرة 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 المموحةأوال:  
 السطحيارتفاع المستوى الحر لمسماط ثانيا: 
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 هقدهة:

عرفت خالؿ عف صهتيا  خرجت ألكساط الصحراكيةا اف العارؼ لهنطقة الدراسة يدرؾ تهاـ االدراؾ أف 
 في احداث خمؿظكاىر لـ تألفيا هف قبؿ. بإهكانيا الهشاكؿ ك ال هف ك عرفت بركز العديداآلكنة األخيرة. 

نشاطاتو. ك ىذا يرجع أساسا لتدخالت االنساف عمى هختمؼ ك عمى االنساف ك  البيئيالتكزاف الطبيعي ك 
الكسط الطبيعي اليش ك الحساس في الهنطقة. هف بعد ىذه الظكاىر عمى سبيؿ الذكر ال الحصر صعكد 
الهياه )أك ها يعرؼ في الهنطقة بالنز( ك ارتفاع نسبة األهالح في التربة ) الهمكحة(. ك في دراستنا ىذه 

نتحدث عف أحد الهناطؽ التي ظيرت بيا بكادر لهثؿ ىذه الظكاىر. تقرت أىـ هدينة في حكض كاد ريغ. س
تقرت لـ تصؿ بيا ىذه الظاىر الى حد الكارثة اذا ها قكرنت بهناطؽ أخرل. غير أف ها تعانيو الهنطقة ال 

الضكء عمى ىذيف الظاىرتيف  بو هف باب الكقاية خير هف العالج. لذا جاء ىذا الفصؿ لنحاكؿ تسميط فيستيا
 خاصة. ك اإلجابة عمى ىذه التساؤالت :

 .هاذا يحدث في تقرت 

 ها ىك تعريؼ صعكد الهياه. الهمكحة؟ 

 هف الهتسبب الرئيسي في بركز ىذه الظكاىر؟ 

 ها ىي االخطار التي تيدد الهنطقة هف جرائيا؟ 

ك أخرل حاكلنا  التساؤالت،ىذه  االجابةك هف ثـ لإلجابة لمتكسع ك االطالع عمى الهكضكع بصفة أشهؿ 
هحاكليف البيزكهترية خاصة.  الخرائط جهمة هفاالعتهاد عمى هجهكعة هف الصكر الهمتقطة هيدانيا كعمى 

 رة هثؿ ىذه الدراسات في الهنطقة. ك ىذا يعكد أساسا لند  ك النتائج. الهسبباتالكقكؼ عمى أىـ 
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 المموحةأوال:  
تعتبر أحد العكائؽ بالنسبة لألراضي الزراعية ك حتى العهرانية. في هنطقة الدراسة هشكمة الترب الهميحة  

 التي تعتبر هف الهناطؽ الجافة. ك التي صارت تشكؿ تيديدا لمزراعة الهركية ك تعرقؿ التط
ية حديثة هتطكرة. كر الزراعي في الهنطقة. في ظؿ غياب عهمية ك شبكة تصريؼ هدركسة بطرؽ عمهية ك تقن

هها أدل الى انخفاض في نسب اإلنتاج الزراعي لألراضي الهركية خاصة, ها يمـز الفالحيف في الهنطقة القياـ 
 بعهمية غسيؿ التربة لمخفض هف هستكل تركيز األهالح في التربة.  

 تعريف المموحة: .1

الهياه، أك األراضي التي تحتكم عمى الترب الهميحة ىي تمؾ الترب التي تعرؼ تأثرا باألهالح الذائبة في  
كهية هف األهالح خاصة أهالح الصكديـك ك التي تعهؿ عمى التقميؿ هف خصكبة التربة بسبب خصائص تضيفيا 

ك يصطمح عمييا بالترب الهالحة أك القمكية. ىذا النكع هف التربة يؤدم  . خاصة التفريؽ بيف حبيباتيا.الى التربة
هالح الهياه الجكفية، ك بسبب التبخر تتراكـ ىذه يشكؿ تدريجي. ك هصدر ىذه األ الى االنخفاض في اإلنتاج

 األهالح عمى سطح التربة . كها يهكف أف يمعب الجانب البشرم دكرا في رفع نسبة األهالح في التربة. 

 -تقرت  –(: هنطقة هميحة 12الصكرة رقـ)
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 النبات أثر ارتفاع نسبة األمالح في التربة عمى  .1.2

يؤثر عمى كؿ هجاالت الحياة كهف ضهف ىذه هف ارتفاع في نسبة األهالح في التربة الهنطقة  تعرفوها  إف 
رغـ أف النخيؿ يعتبر هف  ىك األكثر تأثرا، يعد ثركة تشتير بيا الهنطقة الذم كلعؿ النخيؿ .الهجاالت النبات

لهستكل األهالح  أك انخفاض هف ارتفاع النباتات الهقاكهة لمهمكحة كالجفاؼ غير أنو حساس جدا ألم تغير أخر
 هستكيات حساسة تؤثر سمبا عمى ىذا النبات. إلىكصكليا  ك في التربة

 خاصة ارتفاع نسبة األهالح في التربة في تساىـ الفجائية التي صارت تعرفيا الهنطقة. األهطار كها أف
أنيا تككف لفترات قصيرة تمييا فترات ارتفاع درجات الحرارة هها يؤدم إلى تبخر ىذه الهياه أك نفادىا لتدع خمفيا 

كىي هرحمتي  ،حدث خالؿ هرحمتيف ىاهتيف هف حياة ىذا النباتا يىذدكف أف ننسى أنيا  هستكيات هميحة هرتفعة
 .ارتفاع هستكل الهمكحةتعرفو النخيؿ في ظؿ خيؿ كها عمى نبات الن اآلثارالتمقيح كالجني. كالصكر تهثؿ ىذه 

 -النزلة  – (: اصفرار النخيل من جراء صعود االمالح13الصورة رقم)

 

       

 

 

 

 

 

تكضح الصكر الحاؿ التي ألت الييا حالة النخيؿ في تقرت نتيجة الى ارتفاع نسبة الهمكحة في الترية. هها 
ك ىذا هكا يعكد عمى الفالحيف  االنخفاض حتى في هردكد النخيؿ.هستكل اإلنتاج في النخيؿ ك  انخفاضأدل الى 

بالخسارة خاصة ك ىـ يعتهدكف اعتهادا تاها عمى انتاج النخيؿ ك يعتبر لدل البعض هنو هعكلو الكحيد فميس لو 
  هدخكؿ غيره. 
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 -تبسبست-(: فقدان النخيل لمجريد15الصورة رقم)      تبسبست -النخيل المنتوجتأثر  (: 14الصورة رقم )

 

 :في المموحة و آثاره ارتفاع درجات الحرارة مساىمة .2.2

عمى العديد هف  الهجاالت. بها فييا االنساف تأثير  لو رتفاع درجات الحرارة عف الهعدالت الهكسهيةإ إف
فترات النيار كالميؿ عمى  خالؿ هرتفعة درجات الحرارة في حد ذاتو. إذ تعرؼ الهنطقة خالؿ السنكات االخيرة

ارتفاع هحسكس لدرجات الحرارة  2014جكيمية  5ك 4كهثاؿ عمى ذلؾ عرفت يكهي  في فصؿ الصيؼ. السكاء
زكاال كقد يظير ىذا بشكؿ عادم ككننا في فصؿ يعرؼ ارتفاعا  14عمى الساعة  C 52 كصمت الى غاية

الؿ الميؿ الى درجات قياسية ىي األخرل. فهثال كصمت درجة لدرجات الحرارة. لكف أف يصؿ درجة الحرارة خ
 .درجة. الصكرة تكضح ذلؾ 40ليال الى ها يفكؽ  23عمى الساعة  2014جكيمية  25الحرارة خالؿ يـك 
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 -تقرت – 2014درجة الحرارة صيف (: 16الصورة رقم)

 

 

 

 

 

 

في هجهكعة هف الصكر التي التقطت  تأثير ىذا االرتفاع في درجات الحرارة عمى التربة  كسنحاكؿ ابراز 
 . في  تقرت لمكقكؼ عمى حجـ تأثير درجات الحرارة التربة ك ارتفاع نسبة األهالح بيا هيدانيا

 (: المناطق الممحية التي تنتشر بالمنطقة17الصورة رقم)

 

 

 

 

 

 

تظير ىذه الهساحات الهميحة خالؿ الفصؿ الحار بسبب تبخر هياه الطبقة السطحية. ك ك بها أف الهياه 
  .هحهمة باألهالح فيي تخمؼ خمفيا هساحات بيضاء
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كها يؤثر ارتفاع درجات الحرارة عمى الطرقات. ك يؤدم الى تأكميا ك تطاير الحصى هنيا ههيا ييدد السالهة 
 بط بيف تقرت ك كاد سكؼ كعينة لها يحدث. االر 16تكضح حالة الطريؽ الكطني رقـ ( 18)الهركرية ك الصكرة 

 - 16الطريق الوطني رقم - المموحة(: تأثر الطرقات بفعل 18الصورة رقم)

 

 

 

 

 

كها أف  .في هنطقة تقرت التربةاالرتفاع في درجات الحرارة عمى هساىهة الصكر الهمتقطة تهثؿ  إف
خاصة عمى غابات النخيؿ. بسبب ارتفاع  االرتفاع في درجات الحرارة تؤثر أيضا عمى النبات كالبيئة النباتية. ك

في التربة نتيجة لتبخر الهياه الهكجكدة في الطبقة السطحية. فتترؾ هف خمقيا هساحات هميحة يؤثر  األهالحنسبة 
 تاجي أك هف حيث هدة حياة النخيؿ في حد ذاتيا. دكد اإلنر سمبا عمى غابات النخيؿ. هف جانب اله

 -تقرت – رتفاع األمالح في التربة(: وضعية بساتين النخيل في ظل ا19الصورة رقم)
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 عينة هها ألت اليو البساتيف في تقرت، نتيجة تضررىا هف ارتفاع هستكل الهمكحة.تكضح  (19)الصكرة 
الهكجكدة في الطبقة السطحية كتترؾ هف خمفيا هساحات همحية شاسعة  بسبب ارتفاع درجات الحرارة تتبخر الهياهف

دىا. بؿ إف كهية اإلنتاج يكالصكر تكضح أف هحاصيؿ التهكر لـ تعد كسابؽ ع .تؤثر عمى هردكد النخيؿ بتدىكره
ي التصارت تعرؼ تذبذبا هف سنة الى أخرل نتيجة ها تعرفو الهنطقة هف ارتفاعات هفاجئة في درجات الحرارة 

تخمؼ هف كرائيا هساحات هميحة تؤثر سمبا عمى اإلنتاج ك الهردكد الزراعي ك حياة بعض األنكاع النباتية في أف 
 كاحد.

حالة التربة بعد تبخر الهياه هنيا اضافة الي سكء عهمية التصريؼ. أك غيابيا في ل عينة ( ىي20)الصكرة
 الهياه في ىذه الترب خاصة خالؿ فصؿ الصيؼ.ها يؤدم الى بركز األهالح بعد يبخر بعض األحياف. 

 -تبسبست – 2014التساقطات الفجائية وارتفاع درجات الحرارة بعدالتربة  وضعية(: 20الصورة رقم)

 

 

 

 

 

 

 :في ظاىرة المموحة آثارهمطار الفجائية األ مساىمة

سنحاكؿ  السطحية.تأثيرىا عمى هنطقة تقرت خاصة عمى الطبقة  هطار كفي غياب دراسة عمى األ 
 .مفة. كسنبرز ايثارىا عمى الهيدافاالستعانة ببعض الصكر التي التقطت في سنكات هخت

تعرؼ هنطقة الدراسة أهطارا فجائية بيف الحيف ك االخر، ىذه االهطار تككف ليا أثار سمبية عمى التربة  
ها تتبخر نتيجة الرتفاع درجات الحرارة، هف خالؿ تزكيد التربة بالهياه،  فتنفذ الهياه الى التربة، لكف سرعاف 

 فتخمؼ هف كرائيا هساحات همحية في التربة. 
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-تبسبست –(: االمطار الفجائية في حي المجاىد 21الصورة رقم)

 

 -تبسبست – (: استعمال المضخات لمتخمص من مياه االمطار الفجائية22الصورة رقم)

 

الفجائية. كالتي تخمؼ هف خمفيا برؾ هائية تؤثر عمى العهراف كاالنساف عمى  رتبرز الصكر األهطا
السكاء، كالتي يمجئ أحيانا لمتخمص هنيا الى استعهاؿ هضخات، كىذا يعكد الي الكهيات الكبيرة هف هياه األهطار 

 كالتي لـ تتعكد عمييا الهنطقة إضافة الى سكء شبكات التصريؼ في الهنطقة. 

ير بعد أف تتبخر اهياه ىذه األهطار ك تترؾ هف خمفيا هساحات همحية تؤثر عمى ك الهشكؿ يظ 
 الجكانب العهرانية إضافة الى أنيا تؤثر عمى ىالترب الزراعية أيضا فاتخفيض هف نسبة اإلنتاجية بيا. 
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 -تقرت  – مطار الفجائيةألمفات اخ(: م23الصورة رقم)

 

كعمى شبكة الطرؽ  ،الفجائية كالتيديد الذم تشكمو عمى الهناطؽ العهرانية  األهطارالصكر السابقة تظير   
الهياه الراكدة تعيؽ حتى سير كسائؿ النقؿ. دكف أف نيهؿ الهساحات الهميحة التي تخمفيا بعد تبخر هياه ىذه 

 فيو.  األهطارفي هنطقة تعرؼ بجفاؼ هناخيا كندرة البرؾ الهائية 

 -تبسبست –مسكن  120حي  الفجائية عمى البنى العمرانية األمطار(: أثر 24الصورة رقم )
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 -تبسبست –حي المجاىد  (: أثر األمطار عمى العمران25الصورة رقم)

 

ىي عبارة عف بعض العينات التي  (25 ك24الصكرة ) .العهراف أيضا تهسو أضرار االهطار الفجائية
. كالتي يتضح هف خالليها االرتفاع الذم تصؿ اليو الهياه أحيانا كىذا ها قد يؤدم الى أضرار تهسيا الظاىرة

 كثيرة. 

  ارتفاع المستوى الحر لمسماط السطحي ) صعود المياه(ثانيا: 

 ؟الموارد المائيةعمى التغيرات المناخية ىل تؤثر  .1

ليا تأثيرات عمى هختمؼ جكانب الحياة االنساف،  طفيفة هناخيةلتغيرات  الهنطقة تعرؼ كها أسمقتا اف
 لمتغيرات الهناخية اثار أيضا عمى الهكارد الهائية السطحية كالباطنية. فالزراعة ...فا

الهياه السطحية كتعتهد اعتهادا كميا عمى الهياه الباطنية هنيا ها ىك قريب  كهنطقة الدراسة تنعدـ فييا 
 يد هثؿ القارم الهتداخؿ كالقارم الهحشكر.الطبقة الفرياتية كهنيا ها ىك بع

كبغية الكقكؼ عمى تأثيرات التغيرات الهناخية عمى ىذه الهكارد الهائية اتصمنا بالهصالح الهختصة.  
. كاتضح لنا اف الطبقات العهيقة يتـ الككالة الكطنية لمهكارد الهائية كهديرية الرم، كككالة الحكض الييدركغرافي

 تهكيميا هف هناطؽ بعيد عف هنقطة الدراسة. السفكح الجنكبية لألطمس الصحراكم نظرا لمبنية الجيكلكجية لمهنطقة. 
ك دراسة تأثير التغيرات الهناخية عمى ىذه الطبقات تقكدنا الى دراسة التغيرات الهناخية في ىذه الهناطؽ لذا فاف 
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كعمى العديد هف عمى هساحات أكسع هف هنطقة الدراسة ك لفترات زهنية طكلية ك هتعددة  ك ،أكثر دقةف التي تكك 
 فيكىذا التهكيؿ إف كجد تحتاج الى أكثر هف ىذه الهذكرة.  اتدراس كىي ض الييدركغرافية.الكاليات كاالحكا

( تكضح حدكد 8كالخريطة رقـ )بكهيات هحدكدة جدا، ال تكاد تقارف هع الكهيات الهستغمة هف ىذه الطبقات. 
 طبقة القارم الهحشكر كحدكدىا باألطمس الصحراكم.

 (: حدود تكشفات القاري المحشور8الخريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1972المصدر: اليونسكو 

. كسنحاكؿ السطحيةالطبقة ك ىي حصر دراستنا كاىتهاهنا عمى الطبقة األقرب  الكضع حاكلناك أهاـ ىذا 
عمى ظاىرة صارت تعرفيا الهنطقة. كسيقكدنا  ك التعرؼ  ،أسباب ارتفاع الهستكل الحر لمسهاط السطحيابراز 

لفترات  ك ها يعرؼ هحميا )النز(. كهف خالؿ بعض الخرائط البيزكهتريةأالى الحديث عف ظاىرة صعكد الهياه 
 .الظاىرة ىذه برازإل .هختمفة كصكر فكتكغرافية هيدانية
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 تعريف ظاىرة صعود المياه: .2

ارتفاع الهستكل البيزكهترم أك ها يعرؼ بصعكد الهياه ىي ظاىرة حديثة في هنطقة تقرت، ك ىي تخص  
أهتار.  10( ك التي يصؿ سهكيا في بعض الهناطؽ الى La nappe Phereatiqueالسهاط السطحي الهائي)

ك تتهثؿ الظاىرة في صعكد هياه الطبقة السطحية ك بركزىا الي السطح هشكمة برؾ هائية أك هساحات همحية بعد 
تبخر هياه ىذه البرؾ. نتيجة لتعدد هصادر الهياه تغذية السهاط بأحجاـ ىائمة هف الهياه، هها جعؿ ىذا السهاط 

خها في الهستكل البيزكهترم لمسهاط السطحي. ها بات ييدد األحياء السكانية، خاصة أف ىذه البرؾ يعرؼ تض
يتشكؿ جزء هنيا بهحاذاة الهناطؽ العهرانية، هها يشكؿ خطرا عمى السكاف ك العهراف هعا. خاصة اذا عرفنا أف 

  ىذه البرؾ صارت تعتبر هناطؽ خصبة لتكاثر البعكض ك العديد هف الحشرات. 

 -الطيبات  – (: أحد اآلبار المستغمة قديما26الصورة رقم)

عقكد سابقة. بداية هف  إلىأف ىذه الظاىرة ليست كليدة األهس بؿ يرجع تاريخ  إليوها يجب اإلشارة  
نتيجة لفترة جفاؼ هرة عمييا  1950 – 1930االنخفاض في الهستكل البيزكهترم ليذا السهاط الذم حدث  بيف 

الهستكل العادم ها أثر عمى كاحات  إلىأهتار نسبة  5 إليالهنطقة جعؿ االنخفاض في ىذا السهاط يصؿ 
النخيؿ. ىذا االنخفاض كاف سببو االستغالؿ الهكثؼ لهياه السهاط السطحي، بزيادة االستغالؿ ازداد االنخفاض 

اتيف النخيؿ بصفة خاصة ك الزراعة في الهنطقة بصفة عاهة. ليظير البديؿ ها أثر عمي الهساحات الشاسعة لبس
هع اكتشاؼ البتركؿ في الهنطقة في أسهطة أخرل) الهركب النيائي كالقارم الهحشكر(. ك تحكلت  1956سنة 

ذه الفترة الهنطقة الى استغالؿ ىذه الهصادر الجديدة. ك االستغالؿ الهكثؼ لهياه الطبقات الهكتشفة جديدا خالؿ ى
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أدل الى بداية ظيكر الظاىرة العكسية )ارتفاع الهستكل البيزكهترم(. دكف أف ننسى عكاهؿ أخرل كانت سببا 
 ظاىرة خطرة في الهنطقة. إلىلتحكيؿ ارتفاع الهستكل البيزكهترم 

ط يعكد لنشاصعكد الهياه ظاىرة كانت نتيجة لتظافر عدة عكاهؿ هختمفة. هنيا ها ىك طبعي كهنيا ها  
 العنصر البشرم.      

 العوامل المؤثرة في ارتفاع المستوى البيزومتري: .3

الهنطقة ) ارتفاعو ك انخفاضو( .ك يهكف تقسيـ  تعرفوتتظافر عكاهؿ هتعدد في التذبذب البيزكهترم الذم 
همخص بعضيا في الشكؿ  عكاهؿ طبيعية ك أخرل بشرية تساىـ هجتهعة في ىذا التذبذب. إلىىذه العكاهؿ 

 (.23رقـ)

 .العوامل الطبيعية: 1.3

تساىـ العكاهؿ الطبيعة في تذبذب الهستكل البيزكهترم لهنطقة تقرت ك لعؿ أىهيا االهطار، الحرارة ك  
 التربة

 .االمطار: 1.1.3

همـ سنكيا. ىذا لـ يهنع هف أف  150أهطارىا ك تذبذبيا حيث ال تزيد عف  بندرةالهناخ الصحراكم يعرؼ 
تككف األهطار أحد العكاهؿ الهساىهة في الظاىرة. خاصة ك نحف نتكمـ عف ظاىرة صارت هتكررة في الهنطقة. 

(ك 1969الفجائية. ك التي ساىهت في فترات سابقة في رفع الهستكل البيزكهترم لمهنطقة )سبتهبر  األهطار إنيا
بإهكانو الهساىهة في الزيادة هف رفع لمهستكل البيزكهترم في  األهطارلعؿ ها تعرفو الهنطقة هف ىذا النكع هف 

غير أنو عمينا القكؿ أف  .(الفصؿ األكؿحالة زيادة أك استهرار نسبة ككهية األهطار الفجائية في هنطقة تقرت)
مة خاصة أذا ها قكرنت باالستغالؿ الهكثؼ لهياه الطبقات هساىهة األهطار في ىذه الظاىرة تككف بنسب جد قمي

 (.30العهيقة ك ىذا ها يكضحو الشكؿ رقـ)
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 (: أسباب ظاىرة صعكد الهياه30الشكؿ رقـ )

 
   Marc cote 1998 Des  oasis   malades    de  trop :المصدر

. لكف قمتيا أك غيابيا قد يؤدم ىك األخر الى نتائج عكسية  1زيادة األهطار ترفع هف الهستكل البيزكهترم
الظاىر هنيا انخفاض ىذا الهستكل . لكف ها يترتب عمى ىذا االنخفاض أكثر بكثر هف ىذا، في ظؿ كجكد 
أشجار النخيؿ التي تعتهر عمى السهاط السطحي لمتغذية بالهياه. لكف عمينا ىنا أف نتحدث عمى أهطار بهنسكبات 

                                                           
1 Marc cote 1998 Des  oasis   malades    de  trop  d'eau   ? Secheresse  1998   
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لفترات طكيمة ك هتعددة ك ىذا غير هالحظة في الهنطقة بشكؿ كثيؼ فاألهطار ك إنا كاف ليا تأثير عمى  عالية ك
 ىذه الظاىرة فيك ال يكاد يقارف بها تمعبو الهياه الهستغمة بشكؿ كثيؼ في الهنطقة.

في  ا.لذا نقكؿ أف هساىهة األهطار في الرفع هف الهستكل الحر لمسهاط السطحي ىي بشكؿ هحدكد جد  
 . الباطنيةظؿ الزيادة الهعتبرة لمسكاف ك االستغالؿ الهكثؼ لمهياه 

 .الحرارة:2.1.3

عمى السهاط السطحي. ك حيف نتحدث عف درجة الحرارة يظير  هحدكد جداالحظنا أف األهطار ليا تأثير 
ال تؤثر عمى ىذا السهاط بصفة هباشرة غير أف تأثيرىا غير هباشر عميو. اذ ارتفاع درجات  أنيالمكىمة األكلى 

تبخر الهياه في الطبقة الحرة هف السهاط السطحي الهعرضة هباشرة  إلىالحرارة )هيزة الهناخ الصحراكم( يؤدم 
النبات بالدرجة األكلى. ىذا ألشعة الشهس، ك في حالة بمكغيا هستكيات قياسية قد يككف لذلؾ أثار سمبية عمى 

تحدثنا عمى بساتيف  إذاالف فالحي الهنطقة الزالكا يعتهدكف عمى األسمكب القديـ )الطمكع( في الفالحة خاصة 
لمكصكؿ ك االستفادة هف الهياه الهكجكدة في السهاط السطحي(. ك إف أم  جذكرىاالنخيؿ ) ك التي تهتاز بطكؿ 

ياه ىذا النكع هف النبات. ك الذم يعتهد عميو العديد هف الفالحيف كنشاط انخفاض في ىذا السهاط قد ييدد ح
ك ىك تأثير عكسي عمى السهاط السطحي رئيسي في هنطقة ذات هناخ جاؼ ال تتيح ليـ تنكيع نشاطيـ الفالحي. 

 لكنو قد يككف هؤثرا ىك األخر خاصة عمى الجانب الفالحي. 

 .التربة:3.1.3

نفاذيتيا( دكرا في رفع الهستكل الحر السهاط السطحي. ك لك بنسبة ضعيفة تمعب التربة )هساهيتيا ك 
هقارنة بعكاهؿ أخرل. ك هنطقة الدراسة تهتاز بتربة طينية رهمية ذات نفاذية عالية، ىذا ها يجعؿ هف الهياه تتسرب 

ياه تمعب الحرارة األسهطة الباطنية في هقدهتيا السهاط السطحي. في حالة احتفاظيا بكهيات هف اله إلىبسرعة 
 دكرىا في تبخير الهياه الهكجكدة في السهاط السطحي.

) صعكد الهياه( لكف بهساىهة السهاط السطحي ارتفاع الهستكل الحر  تأثير عمىال دكرا في التربةتمعب 
 لو تأثير عمى التربة حتى تككف عاهال هؤثرا في ارتفاع الهستكل الحر هف العكاهؿ األخرل ك البشرية خاصة.

 لمسهاط السطحي. 
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بالنسبة  ىذا التأثير ك بشكؿ هحدكد جدا. تأثر العكاهؿ الطبيعية في رفع الهستكل الحر لمسهاط السطحي
 –سكاء بالنسبة لألهطار أك الحرارة أك حتى التربة بؿ تكجد عكاهؿ أخرل ليا دكر هيـ  لمعناصر الهناخية خاصة.

هسؤكلة عمى األكساط الير غفي رفع الهستكل الحر لمسهاط السطحي. فاإلنساف ك تدخالتو  -قد يككف أكثر حدة
في الهنطقة لعبت دكرا ظيكر ىذه الظاىرة ارتفاع الهستكل الحر لمسهاط السطحي أك ها يعرؼ بظاىرة صعكد 

 الهياه. ك ىنا حاكلنا طرح األسئمة التالية:

  عمى ظاىرة صعكد الهياه؟ اإلنسافها هدل تأثير 

  التي هف شأنيا أف تساىـ في رفع الهستكل الحر لمسهاط السطحي؟ اإلنسافها ىي أىـ تدخالت 

 . تأثير العنصر البشري عمى المستوى الحر لمسماط السطحي:2.3

كاف تأثير العنصر الطبيعي هحدكد جدا في ظاىرة ارتفاع الهستكل الحر لمسهاط السطحي فاف  إذا
ت البشرية ليا نصيب األسد في تفاقـ الظاىرة, كىك العاهؿ أكثر حدة. كسنحاكؿ ابراز أىـ العكاهؿ البشرية التدخال

 تأثيرا عمي ارتفاع الهستكل البيزكهترم.

 .الزيادة السكانية:1.2.3

قرت . فقد عرفت هنطقة تالحظيرة السكنيةالزيادة السكانية السريعة التي تعرفيا الهنطقة، رافقتيا زيادة في 
ط ابالر  16عمي اهتداد الطريؽ الكطني رقـ  . كالزالت تعرؼ تكسعات جديدةاآلخريفتكسعات كبيرة خالؿ العقديف 

بيف تقرت ك الكادم، ك تكسعا عمى الطريؽ الرابط بيف تقرت ك هسعد  إضافة الى هنطقة سيدم هيدم كهنطقة 
الهكارد الهائية ك عمى شبكات الصرؼ الصحي ك إضافيا عمى ضغطا عمى  ستنتجثالثة لمتكسع .ىذه التكسعات 

 .بالتالي عمى قناة كاد ريغ

هف طرؼ لهدينة تقرت تكضح هناطؽ التكسع الثالثة الهقترحة   PDAUك الصكر التالية إضافة الهخطط  
 هكتب الدراسات كاد ريغ.
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 1رقـ  (: هنطقة التكسع27الصكرة رقـ)

 

 2رقـ  (: هنطقة التكسع28الصكرة رقـ)

 

 3رقـ  (: هنطقة التكسع29الصكرة رقـ)
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ىذه حالتيا الحالية تعاني هف ضغط عمى كؿ الشبكات، سكاء الخاصة بشبكات  فاذا كانت الهنطقة في
التزكيد بالهياه أك الخاصة بالصرؼ. فها هصير الهنطقة في ظؿ ىذه التكسعات الجديدة؟. كىؿ كضع 

 الهسؤكلكف عمى ىذه التكسعات خطة بإهكانيا الخركج بالهنطقة هها تعاني االف؟.

 المائية:. زيادة االحتياجات 2.2.3

إف الزيادة السكانية أنتجت زيادة في الحظيرة السكنية، ها يترتب عمييا زيادة في قنكات الشرب ك قنكات  
الصرؼ الصحي. ك زيادة في االحتياجات الهائية لمسكاف. كىذا ها لكحظ في الفصؿ الثاني خالؿ دراسات 

كضح كهية الهياه الهستخرجة كالهستغمة في ( ي37التكقعات الهستقبمية لالحتياجات الهائية. ك الجدكؿ رقـ)
  هنطقة تقرت.  

 (: كمية المياه المستخرجة والمستغمة في تقرت37الجدول رقم )

 المياه المستخرجة البمديات
 يـك ⧵ ³م

 المياه المستغمة
 يـك ⧵ ³م

 الفرق
 يـك ⧵ ³م

 3802 3974 7776 تقرت

 24192 34560 58752 النزلة

 2592 0 2592 تبسبست

 176 1552 1728 الزاوية العابدية

 30762 40086 72848 المجموع

 2012-تقرت -المصدر: مديرية الري                                                   

، يـك في هنطقة تقرت ⧵ ³م 72848( كهية الهياه الهستخرجة ك التي كصمت إلى 37يكضح الجدكؿ رقـ)
. فحسب البمديات  ⧵ ³م 30762يـك  أم بفارؽ قدر ب   ⧵ ³م 40086في حيف بمغ  هجهكع الهياه الهستغمة  يـك

يعتبر هياه غير هستغمة، ك  نفس الهالحظة  تقرت يظير أف ها يقارب هف نصؼ الهياه الهستخرجة في بمدية
داها الستغالؿ الهياه الهستخرجة، أها تنطبؽ ىعمي بمدية النزلة. في حيف أف بمديتا تبسبست تعرؼ األكلى انع

 بمدية الزاكية العابدية فيي الكحيد هف البمديات األربعة التي لكحظ بيا أكبر استغالؿ لمهياه الهستخرجة.
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إف الكهيات الغير هستغمة تعتبر كهيات ضخهة، أغمب ىذه الكهيات تعكد إلى السهاط السطحي نتيجة  
 التاليةالهكجكدة في شبكة التزكيد بالهياه كالصكرة  تلمتسريباأك نتيجة  سكء قنكات التزكيد سكء االستغالؿ 

 تكضح حالة إحداىا.

تتناسب طردا  فيذه األخيرةاالحتياجات الهائية،  تكاكبيا زيادةهرتقبة في السكاف الهف الطبيعي أف الزيادة  
في عهمية التزكيد بالهياه أك عدـ غير أف الهالحظ في هنطقة الدراسة ىك الضعؼ  هع الزيادة في عدد السكاف.

، كغياب صيانة ىذه الشبكات في أحياف أخرل في ظؿ 1االنتظاـ في ذلؾ هف قبؿ الهصالح الهسؤكلة أحيانا
التالية تكضح حالة شبكات التزكيد الصكرة  الزيادة السكانية ك التكسعات الجديد لمهدينة عمى هحاكرىا الثالثة.

 بهياه الشرب.

 2012(: حالة قنوات  شبكة التزويد بالمياه 31الصورةرقم)        2012(: تسربات في شبكة التزويد بالمياه 30رقم) الصورة        

 

  

 

 

 

 

اضافة الى غياب الهصالح الهسؤكلة ظير  ،إف الضغط الذم صارت تشكمو الزيادة السكانية الهعتبرة
. أك تزكيد االحياء بالهياه عف طريؼ لجمب الهياهالهكاطنيف  تنقؿعمى الهيداف هف خالؿ انتشار ظاىرة 

 ك الصكر تكضح ذلؾ. ك الهصالح الهسؤكلة شاحنات هف طرؼ البمديات

                                                           
1

 2جامعة قسنطينة  قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية عبد العايل دكمة. ترشيد اهتالك املياه يف منطقة تقرت . 
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 تبسبست -سعي الهكاطنيف لجمب الهياه  (:32) رقـالصكرة 

 تكضح الصكر لجؤ الهكاطنيف الى البحث عف الهياه بأنفسيـ لغياب الهصالح السهؤكلة ك االنقطاعات الهتكررة
 في الهياه. بسبب أعطاؿ في الشبكة.

 -تبسبست –شاحنات لتزكيد الهكاطنيف بالهياه  (33الصكرة رقـ)

 

تمجأ بعض البمديات الى هعالجة النقص في التزكيد بالهياه عف طريقة الشبكة، بتسخير شاحنات ك 
  .باألحياء لهعالجة النقص في ىذا الهكرد. غير أنو يبقى حاؿ استعجالي لمهشكمة ك ليس حال جذريا النتقؿ



 هش وسط على عقالنٌةال غٌر التدخالت أثر                                                                                         الثالث الفصل

141 
 

إف االختالؿ الذم يعاني هنو السكاف في التزكيد بالهياه. إضافة الى ارتفاع نسبة األهالح في ىذه 
يمًجؤكف الي طرؽ أخرل تهكنيـ هف الحصكؿ عمى الهياه الصالحة لمشرب. هنيا استغالؿ  جعؿ السكاف الهياه،

عف طريؽ شاحنات  1الهياه الهعدنية أك االعتهاد عمى الهياه القادهة هف هدف أخرل بئر العاتر أك سيدم خالد
  . هخصصة لذلؾ

 شاحنة لتزويد بالمياه الصالحة لمشرب (:34الصورة رقم )

 

إف كؿ تحدثنا عميو سابقا سيشكؿ ضغطا إضافيا عمى السهاط السطحي في هنطقة تعرؼ ارتفاعا في 
 فها بالؾ بإضافة كهيات أخرل هف الهياه القادهة هف ىنا كىناؾ. ،الهستكل البيزكهترم ليذه الطبقة

 قنوات الصرف  . 3.2.3

. فاألكلى عمى نكعيف هف عهميات الصرؼ أحدىها سطحي ك الثاني هغطى يعتهد سكاف هنطقة تقرت 
تعتبر عهمية الصرؼ عهمية هيهة ككف أف هنطقة  خاصة بالزراعة ك الثانية هخصصة لمهناطؽ العهرانية. ك

. ك ة كتيهة تحت الرهاؿ، هها يجعؿ هف عهمية الصرؼ العهكدم أهرا هستحيالسيتقع فكؽ طبقة حبتقرت 
ألف النبات يحتاج الى  كف القداهى ىذه الهشكمة ك كجدكا حال لذلؾ خاصة بالنسبة لبساتيف النخيؿالحظ الفالح

هف خالؿ حفر خنادؽ لصرؼ الهياه الزائدة عف عهمية السقي. خاصة  الهاء ك اليكاء عمى هستكل الجذكر.
سكاف ك زيادة النخيؿ صارت لكف هع تزايد ال -السقي بالغهر –انيـ كانكا يعتهدكف عمى طريقة السقي التقميدم 
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 2جامعة قسنطينة  قسم التهيئة العمرانية. كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية عبد العايل دكمة. ترشيد اهتالك املياه يف منطقة تقرت . 
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ىذه العهمية تعرؼ ضغطا عمى الهنطقة  خاصة اذا عرفنا أف كؿ هياه الصرؼ في الهنطقة تكجو نحك قناة 
 كاحدة ىي قناة كاد ريغ.

 الصرف السطحي ) المكشوف(: (1

ار كتتهثؿ عمى شكؿ اخاديد في األرض ك تقـك باستقباؿ الهياه الزائدة عف عهميات السقي ك هياه األهط 
 ( تكضح احد ىذه الخنادؽ.35ك نجد ىذا النكع هف الصرؼ خاصة في بساتيف النخيؿ ك الصكرة رقـ )

 -النزلة  – (: الصرف السطحي ) الخندق(35الصورة رقم)

 

 

 

 

 

 الصرف الصحي ) المغطى(:  (2

ك ىي عبارة عف قنكات حضرية تهتد عمى أغمب تراب الهنطقة تقـك بتصريؼ هياه الهنازؿ ك  
 ضح احد القنكات الحضرية في تقرت ( تك 36ك الصكرة رقـ) % 90الهستشفيات...الخ بنسبة تغطية تبمغ 

 -تبسبست – (: قناه حضرية في منطقة تقرت36الصورة رقم)
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 2012شبكة مياه الصرف في تقرت  طول ونسبة (:38الجدول رقم)

 التغطية )%(نسبة  طكؿ الشبكة  )ـ( البمدية

 98 93492.5 تقرت

 95 81627.4 النزلة

 95 61789 تبسبست

 90 42990.5 الزاكية العابدية

 95 279899.4 الهجهكع

        المصدر: الديوان الوطني لمتطيير ـ فرع تقرت ـ                         

تكجو نحك قناه كاحدة في الهنطقة  -سكاء القادهة هف الصرؼ الصحي أك هف البساتيف -كؿ ىذه الهياه  
ىي قناه كاد ريغ التي تعتبر الهنفذ الكحيد لمهنطقة ك الهخمص ليا هياىيا التي تكجو الي شط همغيغ عمي 

هثؿ هنطقة كاد سكؼ أك أكثر  كمـ. ك لكال الدكر الذم تمعبو ىذه القناه لكاف حاؿ هنطقة تقرت 160هسافة 
 خطكرة.

 تقديرات مياه الصرف الصحي (3

اف زيادة عدد السكاف يؤدم الى زيادة في صرؼ الهياه. ك لهحاكلة تكهيـ ىذا الحاجيات كفقا لعدد السكاف 
هف الهياه الهستغمة في الهنازؿ تطرح عمى شكؿ هياه هستعهمة ك تكجو لمصرؼ  % 70عمى اعتبار أف 

 (.39النتائج دكنت في الجدكؿ رقـ)ك .1الصحي
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 الصحي(: تقديرات مياه الصرف 39الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

        ـ + معالجة الطالبالمصدر: الديوان الوطني لمتطييرـ فرع تقرت                         

 

الهياه الغير هستغمة في هنطقة تقرت ليا هصير كاحد ك هعركؼ السهاط السطحي، كفي ظؿ زيادة  
ليذا السهاط. ك عميو فإنو ك عمى  ىذه الهياه في السهاط السطحي ستؤدم حتها الى رفع الهستكل البيزكهترم

قبؿ الكقكع في الكارثة سكاء  ةالهشكمهستعجمة ليذه  جذريةالهسؤكليف في هنطقة تقرت ك هصالحيـ إيجاد حمكؿ 
بإصالح شبكات التزكيد بالهياه أك بإلغاء بعض التنقيبات الغير هستغمة أك االعتهاد عمي حصص هائية لكؿ 

. خاصة في ظؿ الضغط الذم تعرفو قناة كاد ريغ بزيادة هنطقة كها ىك الحاؿ في الهدف الشهالية في الكطف
 خصصة لهياه الزائدة عف السقي ك بعض هياه الصرؼ  الصحي.  الهياه الهكجو نحكىا، ك ىي التي كانت ه

ليس غريبا أف الهياه الصرؼ الصحي في زيادة حسب التقديرات،  ك زيادة ىذه األخير قد تشكؿ خطرا 
  لك لـ نعرؼ هصيرىا. ك ىنا يطرح السؤاؿ نفسو ها ىك هصير ىذه الهياه؟ 

اه كاحد ىك قناة كاد ريغ . لذا سنحاكؿ تسميط الضكء إف هياه البساتيف ك هياه الصرؼ الصحي ليا اتج  
 هنفذا لهياه كؿ  هنطقة كاد ريغ ليس تقرت لكحدىا. اآلفعمى قناة كاد ريغ. ىذه القناة التي تعتبر لحد 

 

 

( 3الحاجيات )ـ عدد السكاف )نسهة( السنكات ( 3)ـالهستغمة  /يـك  /يـك

2012 160490 25423.5 17796.5 

2022 199116 29867.4 20907.2 

2032 247040 37056.0 25939.2 

2042 306496 45974.4 32182.1 
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 قناة واد ريغ: (4

. فيي تستقبؿ جؿ الهياه الهصرفة سكاء تمؾ القادهة في هنطقة تقرته تعتبر قناة كاد ريغ هجهع لمهيا 
هف القطاع الزراعي عف طرؽ بساتيف النخيؿ، أك الهكجية هف طرؼ الصرؼ الهنزلي ك الهؤسساتي،  إضافة 

الجنكب ك بحيرة  إلىهياه األهطار كها أنيا هتصمة بالبحيرات السطحية في الهنطقة هثؿ بحيرة تهاسيف  إلى
 ك غيرىها... الهقاريف الى الشهاؿ

 -تقرت–(: بحيرة سيدي سميمان 38لصورة رقم )ا                -تقرت–(: بحيرة المقارين 37لصورة رقم )ا

 تهتد القناة عمى كاليتيف انطالقا هف كاحة قكؽ ببمدية بمد عهر ثـ بمدية تهاسيف هركرا بدائرة تقرت 
ببمدياتيا األربعة التابعة لكالية كرقمة لتدخؿ بمدية جاهعة ثـ بمدية الهغير التابعة اداريا لكالية كاد سكؼ عمى 

.ك الشكؿ التالي يكضح اهتداد قناة كاد ريغ إضافة الى أىـ الكاحات التي تهر بيا القناة هف كمـ 130هسافة 
 يا في شط هركاف.بدايتيا عند كاحة قكؽ ببمدية بمدة غهر الى غاية هصب
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 (: المجرى الرئيسي لقناة واد ريغ32الشكل رقم)

 -تقرت –المصدر: المركز الوطني لممناطق الجافة و الشبو الجافة 

 

ـ ك انتيت األشغاؿ بو سنة 1924قناة كاد ريغ أنشأتيا السمطات الفرنسية. ك بدأ هشركع اإلنجاز سنة  
 .%1االنحدار الطبيعي في الهنطقة الذم يقدر ب كمـ هستغميف  130ـ،  عمى هسافة قدرت ب 1926
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ـ كصكال الى الهغير لتصب في كاد  103انطالقا هف كاحة قكؽ الى الجنكب بارتفاع عف سطح البحر ب 
 ـ.  40خركؼ الذم يصب في شط هركاف ثـ شط همغيغ في هنخفض عف سطح البحر ب 

 (: هقطع هف قناة كاد ريغ39الصكرة رقـ )

  

األكؿ لمقناة هف طرؼ فالحي الهنطقة بطريقة يدكية لتصريؼ الهياه الخاصة ببساتيف تـ حفر الثمث 
النخيؿ خاصة. ثـ قاهت السمطات الفرنسية بإكهاؿ الثمثيف االخريف في هشركع اهتد لفراية السنتيف. ك عرفت 

 نرياح(.هف طرؼ الشركة الكطنية لحفر آبار الهياه )سك  1984ك  1978القناة عهمية صيانة بيف سنتي 

كانت القناة هخصصة الستقباؿ هياه الصرؼ الزراعي الزائدة عف حاجة بساتيف النخيؿ. ثـ صارت      
. ك زيادة  في عهقيا في بعض األحياف ، ك هع 1978عرفت عهمية الصيانة فتستقبؿ هياه الصرؼ الصحي. 

ناة تعرؼ هشاكؿ هتعددة في ظؿ غياب الزيادة السكانية ك الزيادة الهعتبرة في الهياه الهكجو نحكىا صارت الق
الصيانة الدكرية هف قبؿ السمطات الهختصة عمى هدار السنكات األخيرة. ها جعميا تعاني هف حاالت انسداد 

هها يؤدم  -(41الصكرة رقـ ) -ك تساقط لحكافياأ -(40الصكرة رقـ )- ك نهك الحشائشفي بعض القطاعات 
 ة صرؼ الهياه في القناة.في الكثير هف األحياف الى عرقمة عهمي

قناة كاد ريغ تعتبر الهنقذ األكؿ لهنطقة ك الهمجأ الكحيد لهياه الهصرفة. ك كجكد الهنطقة في هنطقة 
ربها ىك أحد أىـ األسباب التي جعمت هف ظاىرة صعكد الهياه ال تصؿ الى الحالة الحرجة التي عرفتيا  تقرت

هنطقة كاد سكؼ. فرغـ الضغط الكثيؼ الذم تعاني هنو القناة غير أنيا الزالت تؤدم دكر حهاية هنطقة تقرت 
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الحضرم عف طريؽ قنكات الصرؼ. هف الهياه الزائدة عف الحاجة في القطاع الزراعي ك الهصرفة هف القطاع 
غير أف القناه خالؿ السنكات األخيرة صارت تعرؼ هشاكؿ نتيجة لمضغط ك استقباؿ كهيات ىائمة هف الهياه 

هف جية ك غياب الصيانة ك  ةالزائدة عف حاجيات البساتيف ك هياه الصرؼ الصحي بها يفكؽ قدرتيا االستيعابي
عض الهشاكؿ التي تعرفيا قناة كاد ريغ خالؿ السنكات األخير هع الهتابعة هف جية أخرل ك الصكر تكضح ب

 . 1984 -1978العمـ اف اخر صيانة ليا كانت بيف 

 -النزلة  – (: نمو الحشائش بالقناة تعرقل عممية الصرف40الصورة رقم)

 

 -النزلة  – (: انييار األطراف الجانبية لقناه واد ريغ41الصورة رقم )
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 )الدراسة البيزومترية(: المستوى الحر لمسماط السطحيدراسة ارتفاع  .4

هف خالؿ ها سمؼ اتضح العكاهؿ الطبيعية ال تساىـ بدكر كبيرة في ظاىرة صعكد الهياه في حيف أف 
التدخالت البشرية ك االستغالؿ الهكثؼ لمهكارد الهائية الباطنية إضافة الى الزيادة السكانية ها أكجب استغالؿ 

ات غياب دراسظؿ في صرؼ أكثر أيضا، كؿ ىذا ساىـ في ارتفاع هستكل السهاط السطحي. أكثر لمهياه ك 
عمى غرار ها عرفتو هنطقة كاد سكؼ. ك ىذا يعكد الى أسباب . الظاىر في هنطقة تقرتحكؿ ىذا  هعهقة

لـ تصؿ الى ىذه الدرجة.  هتعددة لعؿ أىهيا أف كاد سكؼ بمغت الظاىرة فييا درجة الكارثة في حيف أف تقرت
إضافة الى أف قناة كاد ريغ تمعب دكر الهخمص لمهنطقة لك تـ رعايتيا عمى اكهؿ كجو. ىذا ها جعؿ هف  
دراستنا البيزكهترية تعتهد عمى خرائط بيزكهترية لهذكرات تخرج رسهت هف طرؼ طمبة تحت اشراؼ هف ككالة 

 الكطنية لمهكارد الهائية بتقرت.   

دراسات هيهة خاصة في  راألرض. كتعتبلبيزكهترية تيتـ بدراسة هستكل الهياه بالنسبة لسطح الدراسة ا 
 هنطقة الصحراء الهنخفضة. كالتي تعاني هف هشكؿ في ىذه الطبقة، هع ندرة في هثؿ ىذه الدراسات.

ؿ الخرائط البيزرهترية خرائط تعتهد في رسهيا عمى نفس هبدأ رسـ الخرائط الطبكغرافية. في شك 
عمى العهؿ الهيداني. كتبيف الخرائط  هعتهديف. في السهاط السطحي هنحنيات تكضح تغير هستكيات الهاء

 البيزكهترية غالبا:

 )تغير الهستكل الييدركلكي لمسهاط الهائي )سطحي أك باطني 

 اتجاه سيالف الهياه 

تعرؼ عمى التغيرات في الهستكل كسندرج في ىذا الفصؿ خرائط بيزكهترية لهنطقة تقرت هختمفة الفترات بغية ال
زكهترم لمسهاط السطحي لمطبقة الفرياتية. كالكصكؿ الى هعرفة هدل تأثير التغيرات الهناخية )الحرارة أك يالب

 2010ك 2006ك 2004األهطار( عمى ىذه الطبقة. لذا سندرج خرائط بيزكهترية لسنكات هختمفة لسنتي 
 ه الطبقة.كهحاكلة هعرفة هدل التغير الذم عرفتو ىذ

إف الخرائط البيزكهترية الهعتهد عمييا تختمؼ عف بعضيا البعض في بعض التفاصيؿ. كىذا يعكد  
أساسا لمهرجع الذم أخذت هنو، كاليدؼ هف االعتهاد عمييا. حاكلنا تجهيع أكبر عدد هف الخرائط البيزكهترية 
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لسنة  أها الثالثة  لسنة كاألخير كىي  الثانية ك  2004لسنة  األكلى دراساتلكف لـ نتحصؿ سكل عمى ثالث 
2010  

شهاؿ. كىذا يرجع أساسا الى –إف اتجاه الجرياف في كؿ الخرائط يعرؼ تكافقا. كالجرياف باتجاه جنكب 
أك الذم يجعؿ هف الجرياف لمهياه السطحية في ىذا  % 1الهكجكد في الهنطقة كالهقدر بػ  الطبيعي الهيؿ

الفالحكف  في الهنطقة سابقا هف خالؿ حفرىـ لمجزء األكؿ هف قناه كاد ريغ قبؿ أف . ك ىك ها استغمو االتجاه
  بإنشاء القناه بطكليا الحالي 1924يتكفؿ االستعهار الفرنسي سنة 

في التذبذب أها الهستكل البيزكهترم لمطبقة الفرياتية في الهنطقة يعرؼ تغيرا بيف الفترات كيالحظ 
كيعكد ىذا أساسا الى االستغالؿ الهكثؼ لمهياه  2010الى غاية  2004سنتي هستكيات السهاط السطحي بيف 

ك ىذا بسبب الزيادة السكانية في هنطقة الدراسة. ك زيادة الطمب عمى الهياه خاصة خالؿ  في ىذه الطبقة.
ارة االرتفاع في درجات الحرارة كالذم لهسناه خالؿ الفصؿ االكؿ سكاء في درجات الحر  الفصؿ الحار نتيجة

الدنيا، الهتكسطة أك القصكل إضافة الى الهدل الحرارم الكبير بيف درجات الحرارة خالؿ اليـك الكاحد. دكف اف 
ك التي في حاؿ ارتفاعيا ستؤدم الى الطمب الهتزايد نيهؿ درجات الحرارة االستثنائية التي تعرفيا الهنطقة. 

 عمى الهياه.

خير كخاصة الفجائية هنيا تتسرب الى طبقات أعهؽ هطار ال يظير ككف ىذه األغير أف دكر األ
عمى يذه االهطار لالرهمية الهكجكدة في الهنطقة، فال يكاد يظير تأثير -نتيجة لمنفاذية العالية لمترب الطينية

ال تكاد تؤثر عمى هطار األ فافهع هنسكب الهياه الهستغمة في الهنطقة.  ، إذا ها قارناهالظاىرة الهدركسة
  لمفرؽ الشاسع بيف كهيات ىذه األهطار ك األحجاـ اليائمة الهستغمة. ستكل الحر لمسهاط السطحي.ارتفاع اله
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 2004مارس  -تقرت -(: خريطة المستوى البيزومتري لمطبقة الحرة لممنطقة الجنوبية لواد ريغ9الخريطة رقم)
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 2004جوان  -تقرت -لمطبقة الحرة لممنطقة الجنوبية لواد ريغ (: خريطة المستوى البيزومتري10الخريطة رقم)
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 2004سبتمبر  -تقرت -(: خريطة المستوى البيزومتري لمطبقة الحرة لممنطقة الجنوبية لواد ريغ11الخريطة رقم)
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 2004 -تقرت -(: خريطة تبن التذبذب في المستوى البيزومتري لممنطقة الجنوبية لواد ريغ12الخريطة رقم)
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 ينخفضالهستكل  يككف أعمى في جنكب الهنطقة ك ىذا أف  .يتضح هف خالؿ خرائط الهستكل البيزكهترم
 انطالقا هف كاحة قكؽ حتى الهصب عند شط هركاف ثـ شط همغيغ اتجينا شهاال.كمها 

بيف  يعرؼ تذبذبايتضح أف الهستكل  -هارس، جكاف ك سبتهبر – 2004بهقارنة الخرائط الثالث لسنة       
الفترات الثالثة .خاصة بيف هارس ك سبتهبر ك يتضح ذلؾ في جنكب ك كسط الهنطقة، في حيف أف الهنطقة 

يتراكح التذبذب بيف  إذىذا ها تكضحو خريطة التذبذب في الهستكل البيزكهترم. يد تغيرا كبيرا. الشهالية ال تش
 ـ ىذا الفرؽ هكزعة كؿ الهنطقة. 0.3 إلى 0.1

لمسهاط السطحي ك انخفاضو هرتبط بعكاهؿ  هتعددة أساسيا العاهؿ  االرتفاع في الهستكل البيزكهترم إف 
. ك ىذا ها يجعؿ الهستكل البيزكهترم هرتفعا فصؿ الصيؼالبشرم ك االستغالؿ الهكثؼ لمهياه خاصة خالؿ 

ها يؤدم الى االستغالؿ نتيجة الرتفاع درجات الحرارة  هباقي األشير. ك  خالؿ شير سبتهبر هقارنة هع
ك خاصة الهجاؿ الزراعي  الذم يككف في ىذه الفترة ههيدة ك سابقة لفترة   ،هياه في كؿ الهجاالتالهكثؼ لم

 .جني التهكر خالؿ شيرم أػكتكبر ك نكفهبر. ك النخيؿ يحتاج الهياه خالؿ ىذه الفترة 
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 2006 -تقرت -(: خريطة المستوى البيزومتري لواد ريغ13الخريطة رقم)

 
 القسم الفرعي تقرت –المصدر: مديرية الري                              
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 2010مارس  -تقرت -(: خريطة المستوى البيزومتري لمطبقة الحرة لممنطقة الجنوبية لواد ريغ14الخريطة رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D Abderreza  " Qualité et dynamique des eaux des systèmes Lacustres en amont de l’Oued Righ " :المصدر   
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 2010جوان  -تقرت -(: خريطة المستوى البيزومتري لمطبقة الحرة لممنطقة الجنوبية لواد ريغ15الخريطة رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D Abderreza  " Qualité et dynamique des eaux des systèmes Lacustres en amont de l’Oued Righ " :المصدر   
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 2010سبتمبر  -تقرت -(: خريطة المستوى البيزومتري لمطبقة الحرة لممنطقة الجنوبية لواد ريغ16الخريطة رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D Abderreza  " Qualité et dynamique des eaux des systèmes Lacustres en amont de l’Oued Righ " :المصدر   
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 2010 -تقرت -(: خريطة تبن التذبذب في المستوى البيزومتري لممنطقة الجنوبية لواد ريغ17الخريطة رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D Abderreza  " Qualité et dynamique des eaux des systèmes Lacustres en amont de l’Oued Righ " :المصدر   
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 2010ك2004 لسنتي  القياسات الفصميةهف خالؿ الخرائط البيزكهترية الهعتهدة عمييا خالؿ فترات 
كبية لحكض كاد ) الهنطقة الجن يتضح أف الهستكل البيزكهترم في تقرت 2006كالخريطة البيزكهترية لسنة 

بتغير كفؽ الفصكؿ، ككفؽ السنكات. فنالحظ أف الهستكل البيزكهترم لمطبقة الحرة يككف هرتفعا نسيبا  ريغ(
كينخفض كمها اتجينا نحك الصيؼ. كىذا يرجع أساسا لالرتفاع في درجات الحرارة بيف  ،خالؿ فصؿ الشتاء

عتبار درجات الحرارة ألااألخد بعيف ها يعهؿ عمى تبخر الهياه الهكجكدة في الطبقة الحرة. هع  ،الفصكؿ
 .القصكل التي يعرفيا فصؿ الصيؼ كىذا ها تحدثنا عنو خالؿ الفصؿ األكؿ

كيالحظ ىذا في خرائط التذبذب  ،كها تعرؼ الطبقة الحرة تغيرات في الهستكل البيزكهترم عبر السنكات  
. كفي الحالة الهدركسة يظير أف ىناؾ انخفاضا في الهستكل 2010ك2004في الهستكل البيزكهترم لسنتي 

ـ في حيف أف الهنطقة كانت  0.05ك 0.1يتراكح بيف  االنخفاضالبيزكهترم خالؿ ىذه الفترة )ستة سنكات(. 
الى هجهكعة هف األسباب نكجزىا  التذبذبكيعكد ظيكر ىذا  .20041تعاني هف ارتفاع في ىذا الهستكل قبؿ 

 في:

سكء شبكة الشرب ك الصرؼ إضافة الى كجكد العديد هف التنقيبات دكف استغالؿ ) تنقيب هنطقة  .أ 
 سيدم سميهاف هثال(.

 ،ك ها ينعكس عمى زيادة الحظيرة السكنية ك هرافقيا) شرب  ،الزيادة السكانية التي تعرفيا الهنطقة .ب 
 .(...، صناعة ك زراعة صرؼ

 هياه الشرب. شبكةهعالجة التسربات التي كانت تعاني هنيا الهنطقة في  .ج 

 التسربات التي تعرفيا شبكة هياه الصرؼ. إصالح .د 

 كالتي كانتاالستغناء عف العديد هف التنقيبات الخاصة بهياه الهركب النيائي كالقارم الهتداخؿ  .ق 
 ...(.الهقاريف كالطبقة الحرة )تنقيب سيدم سميهاف  إلىهياىيا تتكجو 

 اعتهاد الفالحيف في تقرت عمى طرؽ لمسقي اقؿ تبذيرا لمهياه )السقي بالتقطير كالسقي الهحمي...(. .ك 

                                                           
1

 1222 -2غرايري محمد حمبيت منطقت تقرث من ظبهرة صعىد الميبه كليت علىم األرض و التهيئت العمرانيت و الجغرافيب جبمعت قسنطينت  
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الهستكل البيزكهترم في تقرت يعرؼ تذبذبا كيتأثر هباشرة بالعكاهؿ الهحيطة بو. فبعد أهطار سنة 
الهياه عمى هيددة بظاىرة صعكد نطقة كصار تقرت ه ،1عا هحسكساارتفا عرؼ الهستكل البيزكهترم 1969

ىذه األخيرة نتيجة التركيبة الجيكلكجية الهختمفة  إليوها كصمت  إلىلـ تصؿ  لكنيا .سكؼ غرار هدينة كاد
ف كقفنا عمى انخفاض ليذا الهستكل .لمهنطقتيف فيذا  ،في بعض األحياف غير أنيا ظيرت بيا بكادر لمظاىرة. كا 

العكاهؿ الهحفزة لتفاقـ اف  ككف. ال يعني في أم حاؿ هف األحكاؿ أف الهنطقة صارت في هأهف هف الظاىرة
ك استغاللو الهكثؼ لمهكارد الهائية إضافة الى الزيادة  اإلنسافىذه الظاىرة هكجكدة، ك نجد في الصؼ األكؿ 

قناة كاد ريغ الذم اعتبرت في فترة سابقة الهخمص السكانية في الهنطقة يقابميا زيادة في استغالؿ الهياه. ك 
تستقبؿ كؿ الهياه الهصرفة، صارت ىي األخرل تعرؼ هشاكؿ نتيجة استقباليا لكهيات ضخهة  ألنيالمهنطقة، 

فعمينا األخذ بكؿ  .تفكؽ قدرتيا. ك ىذا في حد ذاتو تيديد الستقرار الهنطقة عمى الهدل الهتكسط ك البعيد
  هنطقة تقرت هف شبح ييددىا.  خرآالتدبير لهحاكلة 

 من طرف المواطنين المتبعةطرق الحماية  .5

 طرق حماية المساكن. 1.5

 0 الطريقة األولى:10105

االعتهاد عمى أساليب هف ابتكاره في ظؿ التيديد  إلىك لحهاية نفسو ك هسكنو لجأ الهكاطف في تقرت  
الذم يعترضو هف هثؿ ىذه الظكاىر. ك ىي أساليب ك طرؽ ليست بالعمهية أك الهدركسة لكف الغرض هنيا ىك 

. إضافة الى أنيا بعض ك الهستكل الحر لمسهاط السطحي األهالححهاية الهساكف هف ظاىرة ارتفاع هستكل 
ليس ذك تكمفة عالية. فحاكؿ الرفع هف أساس الهباني عف طريؽ عهميات الردـ باستعهاؿ هخمفات هف الحجارة 
بعد ىدـ الهساكف القديهة. ك ىي هكاد هحمية ك ال تكمفو أثهاف باىضة هثؿ ها ىك هكضح في الصكرة 

 ( تبرز عينة هف حي الرهاؿ بمدية تقرت.42رقـ)

 

                                                           
1 Marc cote 1998 Des  oasis   malades    de  trop  d'eau   ? Secheresse  1998   
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 –تقرت  – (: عممية الردم باستعمال مواد طينية أو مخمفات اليدم42الصورة رقم )

نيا تستعهؿ هكاد هحمية ك ال تكمؼ البنيات القديهة. إضافة الى أ ئد ىذه الطريقة أنيا تستغؿ بقاياهف فكا 
فهع هركر السنكات تطاليا  ،ةلهدة طكيم تدـكبية هنيا أنيا ال نقاط سم الديي أنوأثهانا باىضة. غبر  الهكاطف
 .صعكد الهياه ك الهمكحة ظاىرة

 0 الطريقة الثانية:20105

ك في طريؽ أخرل قد تككف أكثر كمفة هف سابقتيا يمجا الهكاطنكف في تقرت لحهاية هساكنيـ هف  
ـ ك  1الى  0.5الهسمح ك يتراكح بيف  تاألسهنالرفع هف أسس البنيات باستعهاؿ  إلىالهمكحة ك صعكد الهياه 
ها قكرنت بسابقتيا. غير أنيا تبقى حال لسكاف الهنطقة ىركبا هف صعكد الهياه ك  إذاىي تعتبر عهمية هكمفة 

      عينة هف حي الهجاىد بمدية تبسبست.(43الطريقة هكضحة في الصكرة رقـ)

 - 2015تبسبست  -رفع أسس المباني (: عممية 43الصورة رقم )
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هف الطريقة السابقة خاصة إذا  حهايةىذه الطريفة خالؿ اآلكنة األخيرة، ك هف فكائدىا أنيا أكثر  عرفت 
أنيا طريقة هكمفة لمهكاطنيف ذكم الهداخيؿ  ااستعهؿ االسهنت الهسمح في بناء األسس لمهبنى. ك هف سمبياتي

 الهتكسطة أك الهحدكدة 

 0 الطريقة الثالثة:30105

أها الطريقة الثالثة فيي الهستعهمة في الهنشآت التي يتـ بناؤىا هف طرؼ شركات البناء  الكطنية أك 
هسكف. ك تقـك  630هسكف بتبسبست ك حي  250الخاصة ك تستعهؿ خاصة في الهساكف الجهاعية هثؿ حي 

مة طابقا أرضة يخصص أهتار هشك 3هدة اسهنتية يتجاكز ارتفاعيا عىذه الطريقة عمى رفع الهباني بكاسطة أ
( 44في بعض األحياف لنشاطات التجارية عمى أف تككف السكنات في الطابؽ الذم يميو ك الصكرة رقـ )

 .هسكف بتبسبست 250عبارة عف عينة هف حي تكضح 

 -تبسبست –مسكن  250(: رفع المباني بأعمدة اسمنتية حي 44الصورة رقم )
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أكثر هف غيرىا إضافة  تدـكعهؿ في الهباني الهنشأ هف طرؽ السمطات هف فكائدىا أنيا تىي طريقة تس 
(. ك هف سمبياتيا أف هكمفة ك ليس بإهكاف كالنشاط التجارمالى استغالؿ الطابؽ السفمي لنشاطات أخرل )

 لذا نجدىا في الهساكف العهكهية. جهيع الهكاطنيف االعتهاد عمييا.

 :واد ريغقناة طرق حماية . 2.5

الطرؽ السابقة الذكر حاكؿ السكاف حهاية هساكنيـ. ك إضافة الى ىذا حاكؿ بعص الهصالح ك عمى 
رأسيا هديرية الرم استحداث طرؽ لحهاية قناة كاد ريغ هف بعض الهشاكؿ التي تعاني هنيا. ك ظيرت فكرة 

ك تعتهد ىذه الطريقة عمى غرس  ،  ك ىي طريقة حهاية بيئية ألطرؼ القناة هف االنييارات.1993جديدة سنة 
اإلطارات) عجالت الهركبات( عمى جانبي القناة ك غهرىا بالرهاؿ. ك قد استعهمت أكؿ هرة في هنطقة رانك 
بتهاسيف الصكرة رقـ )(. ثـ جربت أيضا في هنطقة تندلة بجاهعة الصكرة رقـ )(.  ك تعبر ىذه الطريقة ناجعة 

، غير أنو لألسؼ لـ تعهـ ىذه التجربة عمى كاهؿ 1993بة ليا بداية هف ك بيئية ك أثبت نجاحيا هنذ أكؿ تجر 
 عند ىذيف الهنطقتيف فقط تكقفتالقناة بؿ 

 -تماسين  -(: قناه واد ريغ في منطقة رانو  45الصورة رقم)
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 -جامعة  -(: قناه واد ريغ في منطقة تندلة  46الصورة رقم)

 

ببمدية تهاسيف ك تندلة ببمدية جاهعة التابعة لكالية الكادم الهنطقتيف الكحدتيف المتاف  تعتبر هنطقتي رانك
عرفتنا ىذه الطريقة هف الحهاية دكف غيرىها. في انتظار أف تعهـ هثؿ ىذه الطرؽ التي تساىـ في حهاية 

 أطراؼ القناة ك ال تؤثر عمى البيئة,  

ا أف تساىـ في حهاية قناة كاد ريغ ك الهنطقة بصفة إف هثؿ ىذه الطرؽ في حهاية القناه هف شأني 
ك ليست ذات تكمفة  -ال تأثر عمى الكسط الطبيعي بشكؿ سمبي-نيا طرؽ صديقة لمبيئةأإضافة الى  ،عاهة
خاصة اذا عمهنا أنيا  ؟.. غيال أف السؤاؿ يبقى هطركحا. لهاذا لـ تعهـ ىذه الطريقة عمى اهتداد القناةةباىض

 .هنذ طبقت في هزرعة رانك بتهاسيف تفكؽ العشرة سنة
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 :الفصل خاتمة

م  الهدركس اإلقميـىي ك  – تقرت هنطقة ك عاهة الهنخضة الصحراء صارت تعرفيا الهشاكؿ التي 
لإلنساف عمى الهكارد الهائية،  ةالتدخالت الالهسكؤلي سببو خالؿ السنكات األخيرة، خاص بشكؿ  - ه الهذكرةىذ

لعؿ أىهيا ظاىرة الهمكحة أك ها يعرؼ بارتفاع نسبة  ،جعمت هف الهنطقة عرضة لمعديدة هف الهشاكؿالتي 
هشكمة ثانية  إلىاألهالح في التربة التي صارت تيدد القطاع الفالحي ك عمى العهراني عمى حد سكاء. إضافة 

هياه أك االرتفاع في الهستكل الحر لمسهاط السطحي. ىذه تأثر عمى نفس الهجاالت ك ىي ظاىرة صعكد ال
الهشكمة التي تعرفيا هناطؽ أخرل هف الصحراء الهنخفضة هثؿ هنطقة كاد سكؼ، ك رغـ أف تقرت لـ تصؿ 

لمقطاع الفالحي ك  أضراركضعيتيا الى ها آالت اليو األكضاع في هنطقة كاد سكؼ غير أنيا تسبب 
ذا هف خالؿ بعض الصكر الهمتقطة في الهنطقة. ىذه األضرار التي تمحؽ بالطبقة العهراني، ك حاكلنا ابراز ى

عمى الطبقة السطحية. كالتي تتأثر  االستغالؿ الهفرط لمهياهتأثير  إبرازحاكلنا الفرياتية ) السهاط السطحي(. ف
نا انو عمى هدار الحظ . كأدرجنا هجهكعة هف الخرائط البيزكهترية ليذه الطبقة كهف ىذه التدخالتهباشرة 

الطبقة السطحية عمى  وك انعكاسات الهكارد الهائية عمىلإلنساف  التدخالت الالعقالنيةسنكات بدأ يظير تأثير 
  .في ىذه الطبقةالهشاكؿ التي تعرفيا  ك الحر لمسهاط السطحالهستكل  بالتذبذب في

كاف العكاهؿ الطبيعية ك خاصة الهناخية ال تمعب دكرا في بركز هثؿ ىذه الظكاىر سكاء ظاىرة  إذاك  
الهمكحة اك ظاىرة صعكد الهياه. ككف تأثيرىا جد هحدكد هقارنة هع العكاهؿ البشرية التي تزداد حدة سنة بعد 

د استقراره ك نشاطو بهنطقة كضع حد ليذه التدخالت عمى األكساط الطبيعية التي تيد اإلنسافسنة كجب عمى 
 تعرؼ بيشاشة كسطيا الطبيعي

ىي ثركة في الهنطقة ككنيا تتكفر عمى هخزكف ضخـ هف ىذا الهكرد ك نتيجة لالستغالؿ الهياه  
الالعقالني ك الهكثؼ ليذا الهكرد بدأ يأخذ اتجاه سمبيا ك صارت هنطقة الصحراء بشكؿ عاـ ك تقرت بشكؿ 

ص تعرؼ هشاكؿ هف شأنيا أف تؤثر عمى هختمؼ الهجاالت الفالحية ك العهرانية ك حتى الصحية في خا
الهنطقة. ك عمى السكاف أكال ك السمطات الهسؤكلة اخذ بعيف االعتبار الكضعية التي تعرفيا الهنطقة ك الحيمكلة 

ك ىذا يتطمب تضافر لجيكد  كضعية كارثية هثؿ ها كاف الشأف في هنطقة كاد سكؼ إلىدكف كصكؿ الهنطقة 
ي فؿ هف نعهة سيا الهكارد الهائية، ك ال تتحك ك عمى رأ الهكارد الهتكفرةخالؿ االستغالؿ العقالني ف ه ،الجهيع

الهنطقة الى نقهة عمييا.
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 الخاتمة العامة:

إقميـ يحده تعتبر الهنطقة الهدركسة ىي  لكاد ريغالهنطقة الجنكبية الصحراء الهنخفضة ك بالضبط 
ك جنكبا هنطقة اليقار، أها شرقا جباؿ الظير التكنسية كىضبة شهاال السفكح الجنكبية لألطمس الصحراكم ك 

 يعرؼ باليشاشة ك الحساسية.  إقميـك ىك  تادهايت هف الجية الغربية.

فبعد أف  هنطقة كاد ريغ.عمى عينة هف الهشاكؿ التي تعرفيا  تسميط الضكء  في ىذه الهذكرة حاكلنا
حاكلنا دراسة الهنطقة هنف الجانب الهناخي ك خاصة عنصرم الحرارة ك األهطار ككقكفنا عمى أف الهناخ ال 

الهنطقة. ك التي لـ  إليوها آلت يمعب دكرا في ها تعرفو الهنطقة هف ظكاىر. بؿ أف لإلنساف اليد العميا في 
 تحتـر طبيعة الهنطقة ك حساسية أكساطيا. هف خالؿ الزيادة في استنزاؼ هكاردىا الهائية.

عمى  الجكفية،هف الهكارد الهائية خاصة الهنطقة التي تهتاز بيا هكانيات اإلعمى  إضافة الى كقكفنا 
لذم يهتاز بندرة التساقط فيو رغـ أنو خالؿ الفصؿ أف الهنطقة تقع  ضهف اإلقميـ الهناخي الجاؼ ا إعتبار

األكؿ كقفنا عمى أف الهنطقة تعرؼ أهطار فجائية تتجاكز في بعض األحياف هعدؿ التساقطات السنكية. غير 
أف ىذه الهياه ال تساىـ في تجدد الهياه في الباطنية, ككف ىذه األخير تشكمت ضهف حقت جيكلكجية قديهة. 

يفية استغالؿ الهكارد الهائية في الهنطقة ك اتضحت أف الهنطقة تعرؼ استغالال هكثفا ك ال كها حاكلنا هعرفة ك
عقالنيا ليذه الثركة الباطنية الغير هتجدد ك بهستكيات أثرت عمى السهاط السطحي. الذم ظيرت بو بعض 

لحر لمسهاط السطحي الهشاكؿ  هنيا ظاىرة الهمكحة الذم صار يعيؽ الزراعة في الهنطقة ك ارتفاع الهستكل ا
الذم ظير نتيجة الستغالؿ هختمؼ الطبقات الجكفية خاصة القارم الهحشكر ك الهركب النيائي. دكف أف 

 إلىننسى الزيادة السكانية ك السكنية التي تعرفيا الهنطقة ك التي في حاؿ استهرارىا عمى نفس الهنكاؿ ستؤدم 
التي تيدد أكساطيا الطبيعية ك البشرية عمى حد السكاء  طاراألختفاقـ ىذه الظكاىر ك قد تتنقؿ تقرت هف ىذا 

هستكل الكارثة لك لـ تتخذ إجراءات لمحد هف االستغالؿ الهكثؼ لمهكارد الهائية ك ىك نفس الحاؿ الذم  إلى
عرفتو هنطقة كاد سكؼ حيث صارت ظاىرة صعكد الهياه ) ارتفاع الهستكل الحر لمسهاط السطحي( كارثة في 

كاد سكؼ غير أف كجكد قناة كاد ريغ  إليوة. ك هنطقة تقرت هيدد ىي األخرل بهثؿ ها آلت ىذه الهنطق
الهصرؼ الطبيعي لهياه هنطقة تقرت الزالت تهنع حدكث كارثة رغـ أف ىذه األخير صارت تعرؼ هشاكؿ في 

 ظؿ زياد الضغط عمييا ك غياب لصيانتيا.      
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الطبيعة في هنطقة تعرؼ  طاىرتاف تيدداف استقرار األكساظاىرة صعكد الهياه ك ظاىرة الهمكحة ىها ظ 
بيشاشة ىذه األكساط. ك السبب الرئيسي ليذه الظكاىر ىك االستغالؿ الهكثؼ ك الالعقالني لمهياه هف طرؼ 

في غياب ألم تأثير لمعكاهؿ الطبيعة ك الهناخية. ىذه األخير التي ال تمعب دكرا كاضحا في كال  اإلنساف
إف كجد تأثر بالعكاهؿ الهناخية سكاء الحرارة أك األهطار فانو ال يكاد يظير إذا ها قارناه  الظاىرتاف. ك

 ك استغاللو لمهكارد الهائية. اإلنسافبتدخالت 

هنطقة الدراسة جاء نتيجة لتفاعؿ ىشاشة ك حساسية  تعرفوك بشكؿ عاـ نقكؿ، إف الكضع الحالي الذم  
ى ك التدخالت االرتجالية لإلنساف عمجكفية هالحة ، تربة فقيرة...الخ(.  الكسط الطبيعي لنطاؽ الدراسة ) هياه

 ىذه األكساط ) استغالؿ هكثؼ لمهياه ، زيادة سكانية ك سكنية هشاريع استصالحيو ...الخ(.

ليست  ياأف نقكؿ أن كيجبك هنطقة تقرت  في أكساط فؽاألإف بكادر صعكد الهياه أك الهمكحة تمكح في  
حد الكارثة، ك باإلهكاف تدارؾ الكضع. ك الكقكؼ دكف كقكع  إلىصؿ نلـ رغـ أننا . ليا هف تعرضيا لبهنأ

 .اإلرادة السياسيةك بتظافر الجيكد  إالكاد سكؼ ثانية. ك ىذا ال يتأتى  إلىكارثة أخرل ك تحكؿ هنطقة تقرت 
زالت تعتبر نقطة كصؿ بيف شهاؿ في هنطقة كانت ك ال ،ىذه الظكاىرهثؿ  هف ك الحد  الكقكؼ أردناها  إذا

. ك تعتبر احد أىـ الهناطؽ في الهنقطة الجنكبية، بؿ كانت تعتبر هنذ العيد االستعهارم بكابة البالد ك جنكبيا
 النفطية الهتكفرة بيا. لمجزائر هف خالؿ الثركة ةلمصحراء الشرقية، ك ها ليذه الهنطقة هف أىهية اقتصادي
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Résumé:  

Touggourt zone est située dans le sud-est de l'Algérie dans la région bas-
Sahara avec le climat semi-sèche. Caractérisé par la richesse de ses eaux 
souterraines. Qui a été formé dans l'ancienne crise géologique. Et la région, comme 
de nombreuses parties du monde sont devenus connus au cours des derniers temps 
de nombreux des phénomènes qui affectent leur milieu phénomène naturel comme 
l'augmentation de la salinité et de l'eau. 

Est la montée des phénomènes de salinité et d'eau menacent la stabilité des 
communautés dans la nature Touggourt particulièrement faible et le désert en 
général. Et région de la vallée sera une preuve supplémentaire de ce que. Et ces 
phénomènes qui affectent l'activité humaine dans la région et sur l'activité agricole 
et urbain ensemble. Et que l'étude a montré que la nature et les facteurs 
climatiques ont aucun effet évident sur les grandes et ces phénomènes. La part du 
lion de la personne humaine dans son émergence. Dans Touggourt et Wade sera à la 
fois l'exploitation excessive et irrationnelle des ressources en eau finaux ésotérique 
du composé et d'interopérabilité continental est, en plus de la croissance de la 
population considérée comme une raison valable à l'émergence de ces 
phénomènes. Et qui était différent de Touggourt Wade en termes d'un canal est une 
banque naturelle des eaux usées et agricole Toutefois, la pression, il a perdu son 
rôle et est devenu souffre de beaucoup d'autres problèmes en raison de cette 
pression. 

La montée des phénomènes de l'eau ou la salinité des problèmes humains qui 
font zones définies ont été caractérisés par des catastrophes naturelles de sa 
stabilité. Et Lui seul est directement responsable de ces déséquilibres définies par 
les milieux naturels à Touggourt ou Wade - domaine d'études - ou d'autres parties 
du monde. Le fait que les facteurs naturels et climatiques ne jouent pas un rôle 
important dans l'émergence de ces phénomènes 

en fin. Droits doivent être exploitées si l'esprit naturel entre cette 
communauté et son équilibre naturel. Parce que tout déséquilibre dans la balance 
directement ou indirectement atteinte aux droits en soi et dans la majeure partie de 
ses activités. 
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Summary: 

Touggourt area is located in the south-east of Algeria in the low desert region 
with semi-dry climate. Characterized by its wealth of water underground. Which was 
formed in ancient geological crisis. And the region, like many parts of the world 
became known during the last times many of the phenomena that affect their midst 
natural phenomenon such as the rise of salinity and water. 

Is the rise of salinity and water phenomena threaten the stability of 
communities in nature Touggourt particularly low and the desert in general. And 
valley area will be further proof of that. And these phenomena that will affect 
human activity in the region and on the agricultural and urban activity together. And 
that the study showed that the nature and climatic factors have no obvious effect 
on the large and such phenomena. The lion's share of the human person in its 
emergence. In Touggourt and Wade will both excessive and irrational exploitation of 
water resources esoteric end of the compound and continental interoperability is, in 
addition to population growth considered a valid reason in the emergence of such 
phenomena. And that was different from Touggourt Wade will in terms of a channel 
is a natural bank of sewage and agricultural However, the pressure it lost its role and 
became suffers from many of the other problems as a result of this pressure. 

The rise of water or salinity phenomena of which make human problems 
defined areas were characterized by natural its stability. And He alone is directly 
responsible for such imbalances defined by the natural circles in Touggourt or Wade 
will - field of study - or other parts of the world. The fact that the natural and 
climatic factors do not play an important role in the emergence of these phenomena 

In the last. Human rights must be exploited if the natural mind among this 
community and its natural balance. Because any imbalance in the balance directly or 
indirectly affect the rights in itself and in the bulk of its activities. 

 

key words: 
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salinity - the rise of water - surface scalding - level piezometer - Touggourt - flood 
irrigation - surface layer - underground water  



 

 

 الممخص:
. جاؼ شبة هناخ ذات الهنخفضة الصحراء إقميـ في لمجزائر الشرقي الجنكب في تقع هنطقة تقرت

 هف العديد غرار عمى الهنطقة ك. قديهة جيكلكجية ازهة في تشكمت التي. الباطنية الهائية بثركتيا تهتاز
 الطبيعية أكساطيا عمى تؤثر التي الظكاىر هف العديد األخير اآلكنة خالؿ تعرؼ صارت العالـ هناطؽ

 .الهياه صعكد ك الهمكحة ظاىرة هثؿ
 ك خاصة بصفة تقرت في الطبيعة األكساط استقرار تيدد ظكاىر الهياه صعكد ك الهمكحة تعتبر
 أف شأنيا هف الظكاىر ىذه ك. ذلؾ عمى أخر دليؿ سكؼ كاد هنطقة ك. عاهة بصفة الهنخفضة الصحراء

 الدراسة كانت إف ك. هعا العهراني ك الزراعي نشاطو عمى ك الهنطقة في االنساف نشاط عمى تؤثر
 فاف. الظكاىر ىذه هثؿ عمى كبير ك كاضح تأثير ليا ليس الهناخية ك الطبيعة العكاهؿ أف أظيرت
 ك الهفرط االستغالؿ يعتبر السكاء حد عمى سكؼ كاد ك تقرت ففي. بركزىا في األسد حصة لإلنساف
 السكانية الزيادة الى إضافة الهتداخؿ، القارم ك النيائي لمهركب الباطنية الهائية لمهكارد عقالني الغير

 كجكد حيث هف سكؼ كاد عف تختمؼ تقرت كانت اف ك. الظكاىر ىذه هثؿ بركز في كجييا سببا الهعتبرة
 ك دكرىا أفقدىا عمييا الضغط أف غير الزراعي ك الصحي الصرؼ لهياه طبيعي هصرؼ ىي قناة

 .الضغط ليذا نتيجة الهشاكؿ هف العديد هف األخرل ىي تعاني صارت
 باستقرارىا تهتاز كانت هناطؽ تعرفيا هشاكؿ هنيا االنساف جعؿ ظكاىر الهمكحة أك الهياه صعكد

 في الطبيعية األكساط تعرفيا التي االختالالت ىذه هثؿ عف الهباشر الهسؤكؿ كحده ىك ك. الطبيعي
 الهناخية ك الطبيعية العكاهؿ أف ككف. العالـ هف أخرل هناطؽ أك – الدراسة هجاؿ – سكؼ كاد أك تقرت

 الظكاىر ىذه بركز في هيها دكرا تمعب ال
 ك األكساط ىذه هراعاة الطبيعية لألكساط استغاللو حاؿ فب االنساف عمى يجب.  األخير في ك
 حد في االنساف عمى هباشر غير أك هباشر بشكؿ يؤثر تكازنيا في اختالؿ أم ألف. ليا الطبيعي التكازف
 .نشاطاتو جؿ في ك ذاتو
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