
  ةـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري
  يـالبحث العلم العالـي و مـوزارة التعلي

  -ة ـقسنطين –وري ـة منتـجامع
  ةـة العمرانيـا و التهئيـوم األرض، الجغرافيـة علـكلي

  
  ................: التسلسليالرقم 
  ....................: ةـالسلسل

  

  

  الفيزيائية األوساط تير في تهيئةبحث مقدم لنيل درجة الماجس
  

  :من إعـــداد
  بـوستي صنـدراء

  :إشـــراف
  عميرش حمزة: المحاضراألستاذ 

  :لجنة المناقشة
  ةـة              الصفـالجامع        ة       ـالرتب             األعضاء          
  رئيسا             قسنطينة  أستاذ                                لكحل عبد الوهاب 

  مقررا  قسنطينة                        محاضرأستاذ                 حمزة عميرش
  ةممتحنقسنطينة                        أستاذة محاضرة                 طاطار حفيزة

  تحنامم     قسنطينة                     محاضرأستاذ        بن عزوز محمد الطاهر

 

 

 
 

  2005دفعة 



 
 
 

  
  
  

نحمد اهللا سبحانه و تعالى الذي وفقني في إنجاز و إتمام هذا البحث 
بجزيل الشكر و العرفان إلى األستاذ الدكتور  أتوجهالمتواضع و يسعدني أن 

الوصول كمال هذا البحث وي إيهي فحمزة عميرش الذي لم يدخر جهدا في توج
  .به إلى منتهاه

 ري ألساتذة معهد علوم األرضني أيضا أن أسجل عرفاني و شكتوال يفو 
على ما أسدوه إلي من والسيدة رقية، ، على الخصوص األستاذ تواتي بوزيد

نصائح و توجيهات و كذلك إلى جميع المصالح التي قدمت لي يد المساعدة 
ة الريفية بقسنطينة لتنميلالمؤسسة الوطنية للموارد المائية، المكتب الوطني : منها

  .المكتب الوطني للدراسات الغابيةالبواقي، و أم 
  

   .طانةلمياء، وسيلة و سل: ا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل منو أخير
  

  إلى جميع هؤالء أتقدم بخالص الشكر و التقدير
  

  صندراء
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  مقـــدمة

  

متداخلة مع  )ن، حيوات، تضاريس، نباةمناخ، ترب(تتكون البيئة الطبيعية من عدة عناصر
بعضها البعض و كل عنصر من هذه العناصر هو في حد ذاته مقومات البيئة الطبيعية، فهي تبين 
مجموعة من العالقات بين مختلف العناصر الطبيعية من جهة و من جهة أخرى ما بين هاته 

خيرة و اإلنسان، أي محاولة فهم نظام و حركية هذا المجال من أجل المحافظة على توازنه األ
  .اإليكولوجي، و هذا ما تهدف إليه التهيئة

إحدى األخطار الطبيعية التي تشكل عائقا أمام توازن الوسط الطبيعي و تسارع  ةالتعريف
ة و بشرية تؤثر سلبا على األراضي وتيرتها على السفوح و المنحدرات، بتداخل عدة عوامل طبيعي

الزراعية بفقدانها كميات هائلة من العناصر الخصبة إضافة إلى األضرار التي تلحقها بالمنشأت 
إلخ، فالجزائر كباقي بلدان .....اإلقتصادية من غمر السدود و تخريب الطرق البرية، تهديم المنازل

ستمرار البشرية هي دائما في تقهقر، حيث تفقد التي تعتبر كمورد أساسي طبيعي إل ةالعالم، والترب
الهكتارات، و قد زاد من تفاقم هذه الظاهرة كونها تخضع األراضي الزراعية الخصبة ماليين 

بإستمرار ألثر فعل تظافر كل العوامل الطبيعية و البشرية معا، أين تتجلى مظاهرها السلبية على 
الذي يعرفه الوسط الطبيعي خاصة المنطقة  ستقرارالإل ههذا ما يوضحمستوى األوساط الطبيعية، 

يسهل أكثر هذا الخطر هو أن أغلبية وديان الجزائر الشمالية تصب بالبحر خاصة أودية  االتلية، مم
إلخ، حيث قدرت الحمولة الصلبة ....الصفصاف، واد القبلي، واد جن جن دواد الرمال، وا: الشرق

سنة /طن/2كم 6000و أكثر من ) 1984عميرش .ح(سنة في حوض زردازة /طن/2كم 1250بـ 
  ).1987بوروبة .م(بواد جن جن

و للتعرية المائية و الحركات األرضية كذلك دور مهم في إختالل توازن الوسط، فهي جد 
في  ةالخصوص و المرتفعات التلية الجزائرية على العموم، خاص ىمنتشرة في التل القسنطيني عل
يز بإختالف مورفولوجي و جيولوجي، فالتضاريس البنائية حديثة المناطق واألحواض التي تتم

العهد متصفة بعدم الثبات و اإلستقرار بصفة عامة، حيث كان ألثر الحركات التكتونية التي شهدتها 
المنطقة، إستغالل بنية جد معقدة تتميز بتراكم غشاءات متعددة الواحدة فوق األخرى أساسها الكلس 

ليش، فالتكوينات الكلسية، الحجر الرملي، وأخيرا تكوينات الميوسين الذي الضحل ثم غشاءات الف
  .يتميز بعدم التوافق
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من هذه الفكرة كان موضوع دراستنا الذي يهدف إلى دراسة التعرية و إستراتيجية التهيئة 

      لوادي سمندوا و  الحوضين الجزئيين اختيارفي أحواض التل الشرقي حوض كبير الرمال و تم 
 بومرزوق اللذان يعتبران من أكثر المناطق عرضة للتعرية و تفشي تدهور األراضي الزراعية بها،

لكونهما يشكالن عينة من األحواض التلية القسنطينية، إذ يندرجان ضمن مجال جد حساس و  و
بنية جد معقدة و إنقطاعات في (التضاريس: ينفردان بخصائص طبيعية تزيد من قيمة التدهور منها

لينة غير نفوذة، صخور متناوبة هشة عديمة  تسلسلة نوميدية، تكوينا(، التركيب الصخري)الميل
األمطار السيلية ذات الشدة (يجعلها تعرف ديناميكية محسوسة و خطيرة، مناخ هجومي) المقاومة

ساب على القوية، و الجريان الغير المنتظم مما يزيد في فقدان المواد الصلبة ونقلها بالمياه التي تن
، تدهور الغطاء النباتي الطبيعي، دون أن ننسى الظروف البشرية التي تعد حافزا )سطح التربة

كبيرا لحدوثها، فاإلنسان يعمل على إستنزاف الثروات الطبيعية دون مراعاة الخطر الذي سيحل 
  :بالطبيعة و من أبرز هذه الممارسات الغير عقالنية بهذه المنطقة من قبل السكان

عي الجائر نتيجة إلستخدام السكان للمراعي بصورة غير منتظمة، فيتسبب في ضغط الر -
المراعي التي تتجاوز حدود الطاقة التجديدية للغطاء النباتي مما يؤدي إلى  علىمتزايد 

  .مضاعفة تدهور التربة
قطع األخشاب و إزالة الغابات و حرقها عبر التاريخ أدى إلى تقليص رقعة الغطاء النباتي  -

 .و الغابات

عدم إتباع الدورات الزراعية المالئمة، و عدم إختيار األصناف المالئمة التي تتوافق مع  -
 .الخصائص البيئية ألراضي المنطقة

اإلستخدام السيئ لألراضي بما ال يتالءم مع قدرتها اإلنتاجية، مع الحرث في إتجاه إنحدار  -
  .السطح

من فوائدها على اإلنسان إال أنها تساهم و بشكل  الوسط الطبيعي فعلى الرغم استغاللهي طرق  
كبير في حدوث التعرية خاصة إذا كانت عفوية و بعيدة عن التقنيات الحديثة، إضافة إلى ذلك 
المنطقة تحتوي على نسبة من األمالح منها ما يعود لعصر الترياس ومنها ما يعود إلى التكوينات 

إلى مشكل  ة، إضافسلبا على األراضي الزراعيةلتي تؤثر الكلسية و التكوينات الميوبليوسينية و ا
كبير والذي يعاني منه الحوض الجزئي لواد بومرزوق أال و هو التلوث الذي يهدد البيئة نتيجة عدة 

منشآت التطهير، جراء ما  انعدامعوامل طبيعية و بشرية راجع لكيفية تصريف المياه القذرة بسبب 
لمياه و الزيوت مباشرة في الواد دون معالجة، مما يؤدي إلى تلوث تفرزه الوحدات الصناعية من ا

  .مياه واد الرمال و التي تشكل خطرا كبير على مياه سد بني هارون المستقبلي
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السريع للسدود، و أن  لأحواض الصرف الجزائرية خاصة التلية تتسم بالتوح نبمأم و

زمة المياه سواء الموجهة للشرب أو السقي، الجزائر في حاجة لبناء سدود مستقبلية للتقليص من أ
أو سنتين مطيرتين  ةممطروخاصة أن المناطق التلية تمتاز بنظام مطري غير منتظم، يعرف سنة 

ثم تليها عدة سنوات متتالية من الجفاف تعرف عجزا كبيرا في السقي و مياه الشرب، و إنها اليوم 
 750لشرق الجزائري سعته التخزينية تقدر بـ تغطية حاجيات ا باستطاعتهبصدد إنجاز أكبر سد 

ألن هذه األحواض تشهد  لالتو ح، لكن هذا اإلنجاز معرض لخطر )2002كعبي . خ(3مليون م
  .ديناميكية كبيرة و لم تشهد إستصالحات مسبقة

  
لخطورة التي تشكلها ديناميكية السفوح أو الديناميكية النهرية بمساهمتها في النقل الصلب فا

لق نحو السد المستقبلي، إلى جانب توضيح إمكانية التنمية التي تفرضها الظروف الفيزيائية، و العا
ضد هذه التعرية  حتحسين الوضعية اإلقتصادية و اإلجتماعية للسكان داخل هذا المجال، فالكفا دقص

 يندرج ضمن إستراتيجية محكمة تعمل على تهيئة الوسط حتى ال يختل التوازن البيئي عن طريق
أراضيه عن طريق صيانة موارد التربة و  استغاللو ته، رسم خطة عقالنية مستقبلية تسمح بحماي

 مع تتوافق تنمية المجموعات البشرية التي مع ،المحافظة عليها و الحد من تفاقم أخطار تعريتها
لتي وحجم المياه ا) السطحي والباطني(التحكم في الجريان(الظروف الفيزيائية و الهيدرولوجية 

تأخذ بعين  اقتراحاتعن طريق حماية المناطق الحساسة بالخطر، مع وضع  ،)الحوضيصرفها 
اإلعتبار الظروف الفيزيائية و اإلجتماعية و اإلقتصادية من أجل الحافظ على تكامل الوسط و 

  .استقراره
يظهر اإلشكال في كيفية المحافظة  و بومرزوق الحوض التجميعي لوادي سمندواففي حالة 

على التكامل الذي يجب أن يكون ما بين األوساط الجبلية بكل مميزاتها و أوساط التالل، أي 
و المنطقة الجبلية المتمثلة في جبل ) حوض سمندوا و بومرزوق(التكامل ما بين المنطقة الزراعية 

الوحش و كاف سيدي إدريس بالحوض الجزئي واد سمندوا و بجبل قريون و فوطاس الذي يتعدى 
وظيفي بين زوق، معنى هذا التوصل إلى تكامل م بالحوض الجزئي واد بومر1700فاعها إرت

جاءت العديد من ق لو من هذا المنط، و بين اإلنسان من جهة أخرى مختلف هذه األوساط
 :التساؤالت نلخصها فيما يلي

Ø  ؟ للحوض التجميعيماهي الخصائص الطبيعية 
Ø ؟ للحوض التجميعيلطبيعي ما مدى تأثير هذه الخصائص على التوازن ا 
Ø ؟بين اإلمكانيات الطبيعية و كيفية إستغاللها وافقهل هناك ت 
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Ø ؟ما مدى تأثير المناخ على العناصر الطبيعية و الغطاء النباتي خاصة 

Ø  ؟على الوسط الطبيعي توزيعها و ماهو تأثيرما هي الخصائص البشرية 

Ø ؟بيعيإلى أي مدى يتماشى اإلستغالل البشري مع الجانب الط 

Ø ؟هل العالقة ما بين اإلنسان و األرض متكاملة أم ال 

Ø  بالحوض اإلستغالل البشري في التعرية الخصائص الطبيعية و  مساهمةمدى ما
 ؟  التجميعي

Ø   ؟ما نوع العالقات ما بين التعرية و المؤثرات المتحكمة فيها 

Ø  ؟كم يفقد الحوض من التربة سنويا 

Ø ان التوازن الطبيعي و الحفاظ على الترب من كيف نتحكم في إستغالل المجال لضم
 ؟ بالحوض التجميعي و التقهقر التعرية و اإلنجراف

Ø  و اإلقتراحات التي من خاللها يمكن الوصول إلى مجال متوازن و ما هي الطرق
 ؟متكامل

 
v لمنهجية العامة للبحثا: 

و معالجته من كل الدراسات و األبحاث تستند إلى منهجية معينة تتناسب مع الهدف المرج
الموضوع، فلتهئية مجال طبيعي بصورة متناسقة و هادفة تتطلب البحث عن طريقة الحفاظ على 
توازن الوسط الطبيعي بخلق ديناميكية تحافظ على سيرورة هذا الوسط و هذا ال يكون إال 

  .ةباإلستغالل العقالني للثروات الطبيعي
  :طريقة العمل -   

Ø لمراجع من كتب و مذكرات التي تمس وتهتم جمع ا: مرحلة البحث النظري
  .بالموضوع، والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمنطقة الدراسة

Ø التعرف على الميدان من خالل الخرائط الطبوغرافية و : مرحلة العمل الميداني
الجيولوجية والصور الجوية التي تمكننا من حصر المناطق المعرضة لمختلف أنواع 

  .لسائدة بهاالحركات ا
Ø مختلف المعطيات التي  اإلتصال بمختلف المؤسسات و المصالح المعنية للحصول على

 .تفيد البحث
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Ø ترجمة المعطيات إلى جداول و رسوم بيانية، إنجاز الخرائط : مرحلة المعالجة والتحليل

و تحليلها وأخيرا وضع اإلقتراحات والتوجيهات الضرورية من أجل المحافظة على 
 .الوسط وإستقراره توازن

  
v  أقسام البحث:  

  :يالتال النحوربعة فصول رئيسية على مراحل تشمل أوفق لقد تم إنجاز هذا البحث 
  .مقدمة *
  .للـوسطة ـائص الطبيعيـالخص  :الفصل األول* 
 

Ø الجانب  –اإلنحدارات  - كثافة التضاريس -تحديد منطقة الدراسة : األول المبحث
 .يدروغرافيةالشبكة اله –المورفومتري 

  
Ø تطرقنا إلى التركيب البنيوي (الجيولوجيا و التربة و التغطية النباتية : الثاني المبحث

لكال الحوضين مع معرفة مدى مقاومة الصخور لعوامل التعرية للحوض الكلي و 
األحواض الرافدية، تبيين أنواع التربة المتمركزة مع توضيح الخصائص الفيزيائية و 

و إستخراج أي الترب القابلة للتدهور بالدرجة األولى، مع توضيح  الكيميائية لها،
 )).مجال غير مستغل+ مؤقت + غطاء نباتي دائم(أنواع التغطية النباتية بالحوضين

  
  .ةــائيـوارد المــالم   :الثانيالفصل * 

Ø والتي تلعب دورا أوليا في ) الحرارة - األمطار( المناخية المقاربة :األول المبحث
 .رف الهيدرولوجي للمجاري المائيةالتص

 
Ø نظام الجريان السطحي و الباطني ( الهيدرولوجية  المقاربة: الثاني المبحث– 

 ).الفيضانات
 
Ø و إبراز عالقة كل عنصر بعامل دراسة المعطيات الهيدروجيولوجية : الثالث المبحث

  .اب تلوثهاوأسب) السطحية و الباطنية(الموارد المائية  استغاللالتعرية و كيفية 
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  .ةــة التهيئــة و إستراتيجيــالتعري  :الفصل الثالث* 
  

Ø ةـالطبيعي اطـاألوس استغالل وان ـاإلنس  :األول المبحث      . 
 :يضم دراسة الوسط البشري و أنماط إستغالله عن طريق العناصر التالية حيث   
              و تبيين تجهيزات العمال حسب النشاطات اإلقتصادية عالسكان و خصائصهم، توزي  
  عنصرمع إبراز عالقة كل ) الثروة الحيوانية –الزراعة (الفالحي  لالحوض، اإلستغال  
  .بعامل التعرية   
  
Ø  الضـررق ـاط و تنطيـاسات على األوسـاإلنعك:  الثاني المبحث. 

فة لمختلتطرقنا إلى دراسة أشكال التعرية تفصيلية و مدققة، وصف األنواع ا  
ذكر األسباب و كن التي تتواجد بمنطقة الدراسة والجيومورفولوجية و األماللظواهر 
ق بالخطر، وهي خريطة إستخرج خريطة التنطي ، معالمحددة لحدوثهاالعوامل 

أبرزنا فيها النطاقات المتضررة، والنطاقات متوسطة التضرر و للطوارئ أين 
  .التضررضعيفة النطاقات 

  
Ø  بالطرق النظرية للحوض التجميعي لوادي  التعرية الحاليةقييم ت: الثالث المبحث

 . بومرزوق و لألحواض الرافدية سمندوا و
 
Ø ةـات التهيئـراتيجيـإست: الرابع المبحث.  
    الخروج بجملة من اإلقتراحات و التوجيهات العقالنية و التي تأخذ بعين اإلعتبار    
  تصادية لألوساط الطبيعية و البشرية، من أجل الفيزيائية و اإلجتماعية و اإلقالظروف    
  .سيرورة الوسط و إستقرارهعلى الحافظ    

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

.قدمــةم   
 

. حتديد منطقة الدراسة  
 

 
.اريسـافة التضـكث -  I 

.ةـاملورفومتري مقاربةـال -  II 
  

 
 I .ةـاجليولوجي مقاربةـال - 

.ةـة النباتيـة و التغطيـة التربـدراس -  II 
 
 
 
 
 
 
 



كثافة التضاريس: المبحث األول                           الفصل األول                                                                        

  7

  
 

  تــحديد مــنطقة الـــدراسة 
v حـوض الصـرف لـواد سـمندوا:  

يعتبر حوض الصرف لواد سمندوا حوضا جزئيا من الحوض التجميعي لواد كبير الرمال 
  . يلتقيان في منطقة عين الجنان ويصرفه على الضفة اليمنى واد كبير الرمال، 

بية للسلسلة النوميدية الممتدة من سيدي ينتمي الحوض إلى نطاق التل القسنطيني، حيث السفوح الجنو
من الشرق حوض بني إبراهيم و هو  هيعتبر منطقة إنتقالية و تحويلية، يحد ذإدريس حتى الكنتور، إ

حوض جزئي لحوض سد زردازة، ومن الجنوب سلسلة الجبال العالية المنتمية لسلسلة جبل الوحش، 
  )).1(يطة رقم خر( أما من الجنوب الغربي يحده حوض حامة بوزيان

        :    ،وكما يمكن تحديده باإلحداثيات التالية) 60.30و 60.45(ينحصر بين خط عرض و خطي طول  
  ).887،846=(،  ع) 351،373=(س 

  :و يحده طبيعيا 2كم 301.14يتربع على مساحة تقدر بحوالي 
  .م1234م، جبل الحبس 1273كاف سيدي إدريس : الشمال -
  .م1070م، كاف عمار 1090اف العربة جبل ك: الجنوب -
  .م788م، جبل أعقاب 837جبل بيت الجازية : الشرق -
  .م 361جبل سيدي عادل : الغرب -
  
v حــوض الصـرف لواد بـومرزوق:   

يقع حوض الصرف لواد بومرزوق في الجهة الشرقية للجزائر الشمالية، إذ يعتبر حوضا 
، يمثل منطقة 2كم 8811ذي تقدر مساحته اإلجماليةداخليا جزئيا من حوض الصرف كبير الرمال ال

 350.53(إنتقالية بين السفوح الجنوبية لألطلس التلي و السهول العليا، حيث ينحصر بين خطي عرض
ينحصر في الشمال بالخروب،  ذشرقا، إ) 70.4و  60.28(و بين خطي طول شماال) 360.25و

سهل عين عبيد و سهل سيقوس، و بالغرب  الجنوب و الجنوب الشرقي بسهل عين كرشة، و بالشرق
  .و بالجنوب الغربي سهل عين مليلة ،القراح

  :كما يمكن تحديده باإلحداثيات التالية
  ).888.8، 838.70= (،  ع ) 354،  294.45 (=س

  : يحده 2كم  1832يتربع على مساحة تقدر بـ 
  .سمندوا -الحوض الجزئي لواد الرمال: الشمال-
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  منطقة الجغرافيةخريطة توطين ال
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  .السهول العليا القسنطينية: الجنوب-
  .سقان –الحوض الجزئي لواد الرمال : الغرب-
  . حوض السيبوس: الشرق-
  :طبيعيا* 
  .م1064م جبل، رأس الجنان 1020جبل قليش : الشمال -
  .م1477جبل فوطاس م، 1729جبل قريون : الجنوب -
  .م1507أش الريان  لجب: يالغربالجنوب  -
  .م1326م، وجبل أم سطاس 1192جبل لكحل :  الشرق -
    

م و جبل فوطاس في 1729المناطق المرتفعة للكتل الكلسية والمتمركزة عند جبل قريون 
  .م1300الجنوب، و بالشمال الشرقي جبل أم سطاس و مزاال بإرتفاعات تفوق 

ة إمتدادا من الشرق إلى الغرب، عند جبل تيكباب المناطق المنخفضة ذات اإلرتفاعات المتوسط
متوضعة على تكوينات مارنية و مارنو ) شرق سيقوس(مرتفعات أوالد صخر  وو عش العقاب، 

  . كلسية
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I - دراسـة الوحـدات الطبـوغرافية :     
I-1  -  احوض الصرف لواد سمندو :  
I-1-1- وغرافية ـالوحدات الطب: 

يالحظ أن الحوض  50.000/1ريطة الطبوغرافية لمنطقة الدراسة ذات المقياس من خالل الخ
و شديدة التجزئة بسب كثافة  ،غير متجانس ذو بنية معقدة، يتواجد ضمن مجال طبوغرافي متباين

خاصة بالمناطق ذات التكوينات  ،الشبكة الهيدروغرافية التي جعلت التعرية المائية تزداد حدة ونشاط
      .النباتيارية من الغطاء اللينة والع

  :ينفرد بمميزات خاصة نذكرها هنفإ ،ولكونه يشكل جزءا من النطاق التلي القسنطيني
م في أقصى الشمال، 1295تصل أعلى قمة بالحوض إلى ثحي ،تضاريس متفاوتت اإلرتفاع -

  . م على ضفاف واد سمندوا295وأخفض إرتفاع بـ
 عوالمقاط ،منتظمة الممتدة من سيدي إدريس حتى الكنتوراإلنحدرات الشديدة والسفوح الغير  –

الطبوغرافية المنجزة على عدة محاور توضح اإلختالف والتباين في المظاهر الطبوغرافية على 
  .إمتدادها طوال وعرضا

I –1-1-1-  الــالجب:    
 سلسلة متواصلة ذات إتجاه شرق غرب مع تواجد بعض للحوض، تشكا تتميز بإرتفاعها شمال

شمال شرق، كجبل شعبة البير، تمتد السلسلة من كاف سيدي –القمم الثانوية ذات اإلتجاه جنوب غرب
 ،م 1234جبل الحبس بـكجبل بيت الجازية شرقا، تظهر القمم حادة في الغرب  إدريس غربا إلى

  .م837م، و جبل بيت الجازية بـ1273كاف سيدي إد ريس بـ 
المقوسة تقل و أغلب القمم تكون حادة، عكس الجهة الشرقية أين األشكال  أن في الشمال الشرقي نجد

تكون نوعا ما مقببة، حيث تكون التضاريس منتظمة و خطوط األعراف متواصلة، عكس المنطقة 
  .تكون القمم حادة بشكل واضحأين الشمالية الغربية، 

م في حوض 788بـ م، جبل أعقاب 630ور بـة تكون أقل إرتفاعا منها جبل نادالمنطقة الشمالي 
  .زيغود يوسف

 جبلية متواصلة غالبا ما تكون إمتدادتها متطاوية قليال،السلسلة التظهر ، أما المنطقة الجنوبية
م بجبل كاف العربة، كدية حميدة 1090في القمم يصل إلى حإرتفاع ملحوظ، وواض تذا تكون
شديدا في اإلرتفاع حيث يصل الغربية تشهد إنخفاضا  ةالمنطق أما م،1120م وبجبل الوحش 1079بـ

  .م في جبل سيدي عادل361إلى 
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بالتالي يمكن  وفي اإلرتفاع من الشمال إلى الجنوب الغربي،  بارزا نستخلص أن هناك تباين

الممتد من الناحية الشمالية الغربية لسيدي إدريس إلى السلسلة و  الشمالب المجال الجبليإلىصنف يأن 
  .زية و السلسلة المركزية لجبل سواريالجبلية الشرقية لبيت الجا

   :السفــوح*
هذا اإلنتظام راجع إلى  )%35أكبرمن(يتميز بشدة اإلنحدار لنميز سفحين مختلفين، الشما

ضعف التغير في اإلنحدار وغياب المستويات الطبوغرافية، بينما السفوح الجنوبية والجنوبية الشرقية 
 و كذلك لكثرة في اإلنحدار و وجود مستويات طبوغرافية اإلنقطاعات حيث تكثرمنتظمة،  تكون غير

  )).2.1(شكل رقم (إنتشار الحواف الصخرية 
Ø متطاولة شديدة اإلنحدار بالناحية الشمالية والجنوبية : سفوح منتظمة.  
Ø ضعيفة اإلنحدار في الشرق والغرب ،غير متطاولة: سفوح غير منتظمة .  

تبين تشوه يوحي لتجانس في التوزيع يوضح لنا بأن المنطقة هذا التباين في أشكال التضاريس و عدم ا
  .بعنف الحركات البنائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)1(شكل رقم   مقطـــع مــــورفولوجي 
ندواجنوب شمال الحوض التجميعي واد سم  
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    :الحــواف الصخــرية*

تكون هذه الحواف ذات حدة واضحة  ،تتركز أساسا في الجهة الشمالية منها حافة جبل سواري
 ابرزتها ،أقل شدةبالحواف الجنوبية  تتميز بينما ،م 300يصل إلى  البروز حيث تبين لنا مدى مرتفع

يظهر ذلك في جبل الوحش و تخترقها بصورة كبيرة  حيث عمودية متقطعة وغير متواصلة تنكساراإ
  .م150إلى  يصل المدى ،الرملي يتشكل من تكوينات الحجر يالذ
I -1-1-2- اللا لتــــ :  
  :التالل المرتفعة -أ

تكون القمم مقببة، السفوح  ،م800-500منيتراوح إرتفاعها  ،حوضللجهة الشرقية تمتد في ال
و  ، ما عدا السفوح المطلة على واد سمندوا إذ تكون متطاولة))4، 3(شكل رقم(منتظمة و قصيرة 
  .تضعف اإلنقطاعات في اإلنحدار ثبإنحدار ضعيف، حي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

)2(شكل رقم  ــورفولوجيمـمقطـــع    
واد سمندوا التجميعيشمال جنوب الحوض   
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   : التالل المنخفضة - ب
م تكون القمم أكثر تقببا 500-400من يتراوح إرتفاعها ، متد في الجهة الغربية بالحوضت

  .للحوض الرخوة راجع الى الطبيعة الصخريةاألخير ، وهذا انتظاماوالسفوح أكثر 
 
 

مقطــع مـــورفولوجي                        )3(شكل          
واد سمندوا التجميعيجنوب غرب الحوض  -شمال شرق   

 
مقطـــع مــــورفولوجي                            )4(شكل رقم    

واد سمندوا جنوب غرب الحوض التجميعي -شمال                  
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I-1-1-3-األوديـــة:  

وح تضم الواد الرئيسي المتمثل في واد سمندوا والمصاطب النهرية الممتدة على جانبيه والسف
 كم،منبعه يتخذ  45.5يبلغ طوله  ،لى طول المساربكثرة إنعراجه ع الواد يتميز ،المطلة عليه مباشرة

فجأة عند تجمع زيغود يوسف ليصبح شرق  اتجاههيتغير  شمال غرب –إتجاه جنوب شرق عند 
  .يتسع نوعا ما كلما إقتربنا من المصب و يتشكل من شريط ضيق بالناحية الجنوبية ،غرب

  . م300م و في المصب يصل إلى 516م حتى مركز زيغود يوسف 1144بع من إرتفاع ين -
 يالحجارة و واد يدوا ،بوحيان يواد ،سبيكرة يواد امنه ،روافدتصب في الواد الرئيسي عدة 

  .بوكارة
  :تتخد الشبكة عدة إتجاهات

  . يالعلو الحجاري برال سفلي و واد يواد ،العطاف يواد: شمال غرب –جنوب شرق  -
  .بوحيان يالحجار السفلي و واد يواد : شمال غرب -جنوب غرب -
  .جزءه األوسطفي و واد سمندوا  سبيكرة يبرال العلوي و واد يواد: شرق غرب -

  : وبهذا يمكن أن نستخلص نوعين من المجاري المائية 
Ø خاصة المجاري مسار االنكسارات ذتتخ ،يتواجد بالضفة الجنوبية : النوع العمودي.  
Ø يتركز بالضفة الشمالية للحوض: النوع الشجيري.  

 الممتدة حيث تكثر اإلنخالعات تكتونيةالحركات التأثرها ب يرجع تواجد هاته اإلتجاهات المختلفة إلى
اإلنخالع الذي يحد الحوض في الجهة الشمالية و المعروف باإلنكسار الكبير من : على ذلك لمثاو

في حوض زردازة إلى  هاورالناريمتد شرقا حتى كاف  ،لكنتورسيدي إدريس وا جبل مسيد عائشة إلى
  .جبل الدبار في التل القالمي

I-1-2- نـحـــداراتإلا:   
ألجل توضيح أثر العامل التضاريسي على التعرية أمكن وضع تصنيف لمختلف فئات إنحدار 

الهدف ف لوسط الحساس،و بالتالي اإلهتداء إلى تحديد سبل الحماية المالئمة لهذا اسطح هذه المنطقة 
هو مدى معرفة إمكانية وعوائق إستغالل المجال إضافة إلى تحليل  من إنجاز خريطة االنحدارات

 50000/1 إنجازها إنطالقا من الخريطة الطبوغرافيةوقد تم ، مختلف الظواهر الطبيعية المعروفة
  :  فئات 05إستخالصنا  و ))2(خريطة رقم (
I –1-2-1- عيفة جداا إلنحدارات الض:   

تحتل مساحة صغيرة جدا في الناحية الشمالية  %3.5- 0وتمثل اإلنحدارات ذات الفئة ما بين
  منو يسود هذا النوع  من المساحة االجمالية للحوض%0.03أي بنسبة  2كم0.075بـ رتقد ،الغربية
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  خريطة اإلنحدارات
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  تخلو منتكوين بعض المستنقعات المائية و األراضي بها تكاد اإلنحدار الجريان السطحي البطيئ و 

هي غالبا ما تكون عرضة ألخطار الفيضانات  األودية والتعرية إال في المناطق محدودة من ضفاف 
  .المناسبة لحمايتها لخاصة في فصل الشتاء مما يستدعي ذلك تحديد الوسائ

I -1-2-2 - اإلنحدارات  الضعيفة:    
من %30.87أي نسبة  2 كم92.97تشغل مساحة  -12.5%3.5حصورة ما بين وهي الفئة الم

  المساحة اإلجمالية للحوض التجميعي، تتركز في المناطق الوسطى القريبة من ضفاف الواد ذات
السطحي الجريان و  حيث يلعب السيالن المتفرق دورا هاما في هاته الفئة ،التضاريس المنخفضة 

ع بداية بروز التخددات و بهذا يبدأ مشكل عدم إستقرار التربة في م ،متوسطإلى  بطيءمن  يكون
  .الثقيلة لآلالتو حركية السفوح مما يتبع ذلك صعوبة في إستعمال المكننة الزراعية بالنسبة  ،الظهور

I -1-2-3- اإلنحدارات المتوسطة:    
أي  2كم168.20تشغل أكبر مساحة في الحوض بـ %26 12.5-تمثل الفئة المحصورة ما بين

على ضفاف  دوتمت ،تتركز في المناطق الوسطى ،من مساحة الحوض اإلجمالية %55.85نسبة 
يكون الجريان  ، األودية أين تتواجد المصاطب المتشكلة من رسوبيات رخوية خاصة المواد الطمية

  .السطحي سريع إلى قوي جدا مما يكسب القدرة الكبيرة على نقل المواد المفتتة
 I –1-2-4- إلنحدارات الشديدةا:   

تشغل مساحة  ،تتركز في الناحية الشمالية و الجنوبية، -35%26تمثل الفئة المحصورة ما بين 
يكون الجريان السطحي بها قوي  من المساحة االجمالية للحوض %10.39أي بنسبة  2كم 31.30
ناتجة  ة الكلسيةو يظهر ذلك في السلسلة الجبلية لسيدي إدريس حيث تظهر التكشفات الصخري جدا،

  .شدة التعرية تشوها بسبصخرية ذات أراضي أكثر  تإنهداما عن فعل التعرية،
 I -1-2—5- اإلنحدارات الشديدة جدا:   

من المساحة اإلجمالية  %2.86أي بنسبة 2كم8.60تشغل مساحة  35%تمثل الفئة األكثر من 
  .للتعرية النشيطة عرضةأكثر المناطق تكون  ههذ ،للحوض تتركز بالناحية الشمالية
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 جدول رقم (1) توزيع المساحات حسب فئات اإلنحدار للحوض التجميعي واد سمندوا

2المساحة كلم  %فئة اإلنحدار الفئة   %النسبة  
3.5-0 ضعيفة جدا  0.075 0.03 

12.5-3.5 ضعيفة  92.97 30.87 
26-12.5 متوسطة  168.20 55.85 
35-26 شديدة  31.30 10.39 
جداشديدة   35< 8.60 2.86 

 100 301.14 - المجموع
  50.000/1الخريطة الطبوغرافية  :المصدر                                            

I- 1 - 3- المميزات التضاريسية حسب طريقةKostenka :    
دا ه الطريقة من أجل إبراز أهم الحوادث التي تفسر الطبوغرافية الحالية، و إعتماذإستعملت ه

على الفوالق النشطة المتواجدة بالمنطقة تم تحديد أهم الكتل الصخرية الكبيرة و تقسيمها إلى وحدات، 
  : تتمثل أهم مراحل إنجاز هاته المقاطع فيما يلي

  .تعيين المقطع فوق الخريطة الطبوغرافية بإتباع خطوط التواصل ألهم المرتفعات -
قياس المسافة الموجودة بين منحنى تسوية و أخر بالمدور، ثم تعيينها على الورق الميلمتري  -

 .ي  يمثل منحنى التسوية األولذبشكل موازي لمحور السينات، و عمودي على اإلرتفاع ال

 .التوصيل بين جميع النقاط -

ة تتميز بعدم التناظر يمر هذا المقطع على جبل مسيد عائشة الذي يمثل كتلة صخري): 5(رقم المقطع
  . م300بين السفح الشمالي و الجنوبي، يصل فارق اإلرتفاع إلى أكثر من 

الكتلة صعدت بواسطة فوالق عادية نتج عنها  هفهذ الكتلة الصخرية لسيدي إدريس ذات نشاط قليل، 
ويات أدى إلى تواجد مست ثالث كتل جزئية منها جبل الصفراء، جبل الحبس و كاف سيدي إدريس، من

دوار  إنخفاض كتلةبها فوالق عمودية أدت إلى رفع كتلة سيدي إدريس و  مسطحة في الجنوب،
م، المنطقة المحصورة بين جبل كنتور و بوعابد ذات بنية تكتونية 100السفرجلة بفارق رأسي يتعدى 

  .ضعفأدت إلى رفع مناطق و إنخفاض أخرى، ولكنها تبقى منطقة 
ذات عمق شديد، يصل ) Zone de Surcreusement(ر الحقة يعتبر واد صفصاف كمنطقة حف

  .م250الفارق بين فج الكنتور وواد الصفصاف إلى 
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  5 المقطع رقم
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تقدم أن المنطقة تتميز عموما بشدة التضرس و بكثافة منحدراتها الشديدة التي يتضح مما و 

يان المياه السطحية و العمل على زيادة الكفاءة النحتية يكون لها دور واضح في مضاعفة تدفق جر
لهذا العامل، و إنطالقا من ذلك تعتبر تضاريس هذا المجال من أبرز المقومات الطبيعية أهمية في 

    .الطبيعي تحديد أثر التعرية و إنعكاساتها على الوسط
  

I-2- واد بـومرزوق    :حــوض الصــرف ـل
I-2-1-  وغرافيةالــدراسة الطبـــ:  

  :يبين الحوض الوحدات الطبوغرافية التالية
I-2-1-1 -الجبــــال:   

تشكل سلسلة متواصلة من الشمال الغربي نحو  ثحي ،تكون متوسطة اإلرتفاع شمال الحوض
م 1009م غربا إلى جبال لوبدا بـ1020 تمتد السلسلة من جبل القليش ذو إرتفاع ،الشمال الشرقي

م ذو إتجاه 1192م و كاف األكحل بـ1202جبل الحجارة الصفراء : همهابعض القمم مقببة أ تظهر
  .شمال شرق –جنوب غرب 

و يظهر إرتفاع  ،حيث تقل األشكال المقوسة ،تتخذ خطوط األعراف الشكل المنتظم و المتواصل
برز ي، تكون القمم مقببة وحادة نملحوظ في القمم بالناحية الشرقية عكس المنطقة الجنوبية الشرقية أي

   .م1243م وجبل القطار 1326ذلك في جبل أم سطاس بـ 
تضاريس منتظمة منها جبل حزومة الرتفاعات متوسطة واإل يكونالناحية الجنوبية الغربية في 
  .م 1507بالغرب بجبل آش الريان بـم و 1137م وجبل سبتة مزاير بـ1163بـ
حيث تصبح  ،كون التضاريس غير منتظمةفي المورفولوجية حيث ت االناحية الجنوبية يظهر تغيير أما 

  .م1477جبل فوطاس بـم بجبل قربون و 1729حادة يبلغ أقصى إرتفاعها إلى  القمم
نستخلص أن هناك تباين في التضاريس واإلرتفاع من الشمال نحو الجنوب و من الغرب نحو    

الشرقية  ،الشمالية والجنوبية في الناحية، اإلرتفاع يكون متوسط إرتفاعا الجنوبية أكثر ةالمنطق ،الشرق
  .والجنوبية الغربية

   :الحـواف الصخـرية* 
الجهة الجنوبية تتميز إن حافة جبل قليش وجبل رأس الجنان،ك ،تتركز في الجهة الشماليةها نجد

  تكون فيها الحواف أقل  ،تتخللها إنكسارات عمودية تتميز باإلنقطاع وعدم التواصل حيث بحركة نشطة
شكل (شرق جبل أم سطاسأما بالأش الريان، جبل فوطاس و جبل أم كشريد و  بل قريونحدة منها ج

  )).6(رقم 
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   :السفــوح* 

 ،25% يتعدىإنحدار شديد  اتذ يةالشمالالسفوح  ،يتميز الحوض بسفحين مختلفين غير متناظرين
 تظهريضعف اإلنحدار و الشمال الشرقي و الجنوب الغربي  في ا، بينمةومتطاول ةمنتظم الهاشكأ

السفح الجنوبي الذي يتميز بانحدارات  سعك ،قصيرة و منتظمة حالسفوتكون ، طبوغرافية مستويات
  .))8، 7(شكل رقم (شديدة و شكل متطاول 

Ø متطاولة شديدة اإلنحدار بأقصى الشمال والجنوب: سفوح منتظمة.  
Ø ضعيفة اإلنحدار شرق وغرب الحوض:سفوح غير منتظمة   .  

   .التباين في أشكال التضاريس و عدم اإلنتظام في السفوح يظفي على المنطقة الطابع التليهذا 
I-2-1-2-التــالل:                                                                                                                   
  :التالل المرتفعة -أ 

م حيث تظهر القمم 1000-800الشمال الشرقي ويتراوح إرتفاعها ما بين تمتد هذه التالل في 
مقببة والسفوح متطاولة و منتظمة ذات إنحدارات ضعيفة، و تضعف اإلنقطاعات في اإلنحدار و 

  .ت تكون مسطحةالمستويا

 
 

مقطــــع مـــورفولوجي                )6(شكل رقم   

واد بومرزوقبجنوب الحوض الجزئي  –شمال   
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  : التالل المنخفضة - ب

م حيث تكون القمم أكثر تقببا  800-600ا ما بين يتراوح إرتفاعه ،تشغل وسط الحوض
  .والسفوح أكثر انتظاما

 I- 2-1-3 –األوديـــة :  
وميزته األساسية هي التعرجات واإللتواءات على  ،يعتبر واد بومرزوق الواد الرئيسي للحوض

  .طول مساره
جنوب غرب فورشي  إتجاه يتخذ" عين مليلة"ينبع من المنطقة المسماة بعيون بومرزوق : االتجاه -

 ،كم 31.5في طبوغرافية منبسطة جنوب قسنطينة طوله  ييجر ،نحو الشمال إلى الشمال الشرقي
الحوض الجزئي لعين مليلة، الحوض الجزئي من : تغدي منطقة الدراسة وهي روافدمن  نيتكو

 يوادالباردة  يواد: سيقوس إلى عين فكرون، و الحوض الجزئي من بونوارة إلى عين عبيد وهي
  ).الفسقية يواد(المالح  يالكالب و واد
Ø الفسقية يواد :  

يضم الحوض الجزئي لعين مليلة و عين كرشة، يأخذ منبعه من أعلى منبع الفسقية إلى أقدام 
غرب جبل قريون، يلتقي في الضفة اليسرى بوادي فورشي و قبل إلتقائه مع وادي الكالب تتفرع منه 

هنا يتشكل  والجنوبي لجبل تيكباب و السفح الشمالي لجبل البرمة،  بعض الشعاب التي تأتي من السفح
  .القراح يالمالح الذي يتفرع من واد يلنا واد

Ø سيقوس يواد (الكالب  يواد ( :  
م على 800منبعه من وادي الكالب على إرتفاع  ذيضم الحوض الجزئي لسيقوس، يأخ 

الشعاب التي تخترق التكوينات المارنية و في الضفة اليمنى يلتقي ببعض  ىتكوينات ميوبليوسينية، عل
هذا األخير يلتقي ، الضفة اليمنى تتغذى إنطالقا من السفح الشمالي لجبل فوطاس اأعالي سيقوس، أم

  .المالح ليشكل لنا واد بومرزوق يمع واد
Ø الباردة يواد:  

بعه من يضم الحوض الجزئي لألوالد رحمون، يغدي الجزء الجنوبي لجبل أم سطاس، يأخذ من
م، يستقبل على الضفة اليمنى بعض الشعاب التي تخترق إنحدار سفح جبل 850عين عبيد على إرتفاع 

أم سطاس و جبل المزاال، و على الضفة اليسرى الشعاب التي تنزل من مرتفعات كدية الباي و برج 
  .واد بومرزوقي يلتقي ليصب في الواد امهريس، هذ

  : ية الثانوية و المتفرقة من واد بومرزوق منهاتصب في الواد الرئيسي بعض األود
  .تفرعه من الشمال الشرقي نحو الخروب: وادي حميمم- 
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I-2-2-اإلنحدارات:  
  :إستخلصنا الفئات التالية)) 2(خريطة رقم( 50000/1إنطالقا من الخريطة الطبوغرافية 

I –2-2-1- اإلنحدارات الضعيفة جدا:  
أي  2كم827,52بـتحتل أكبر مساحة تقدر  %3.5-0تمثل اإلنحدارات ذات الفئة       
، على ضفاف واد من المساحة اإلجمالية للحوض، تنتشر في المناطق المنخفضة 47,17%بنسبة

  .، و في المناطق الشرقية والغربية الجنوبية للحوضبومرزوق في الغرب
 I—2-2-2- اإلنحدارات الضعيفة:  

 31,19%أي بنسبة  2كم571,51مساحة  شغلت %12.5-3.5تمثل الفئة المحصورة ما بين  
نجدها منتشرة ،إذ تعتبر مناطق إنتقالية بين المنخفضات و المرتفعات ،من المساحة اإلجمالية للحوض

كذلك في المناطق الغربية و ، في المناطق الوسطى القريبة من ضفاف الواد ذات التضاريس المنخفضة
  .للحوض الشرقية الجنوبية

 I -2 -2-3-ارات المتوسطة اإلنحد:  
أي بنسبة  2كم398,50تشمل مساحة تقدر بـ %26-12.5وهي الفئة المحصورة ما بين  

  تتركز في المنطقة الجنوبية الشرقية عند جبل حزومة ،من المساحة اإلجمالية للحوض %21,15
م نجدها في المناطق الوسطى و على ضفاف األودية أين تتواجد 1137م و جبل سبتة مزاير 1163

  .لصاطب النهرية و المتشكلة من مواد حطاميةا
I –2-2-4- اإلنحدارات الشديدة:  

من المساحة  2,97%أي بنسبة  2كم54,48تشغل مساحة تقدر بـ %35-26تتراوح ما بين  
عند م و الجنوب الشرقي 1326منتشرة في الشمال الشرقي عند جبل أم سطاس  ،اإلجمالية للحوض

  .م حيث تظهر التكشفات الصخرية الكلسية متهدمة1477فوطاس ،  م1729قريون جبال
 جدول رقم (2) توزيع المساحات حسب فئات اإلنحدار للحوض الجزئي واد بومرزوق

2المساحة كلم  %فئة اإلنحدار الفئة    %النسبة  
3.5-0 ضعيفة جدا   827.52 47.17 

12.5-3.5 ضعيفة  571.51 31.19 
26-12.5 متوسطة  398.50 21.15 
35-26 شديدة   54.48 2.97 

 - - >35 شديدة جدا
 100 1832 - المجموع

  50.000/1الخريطة الطبوغرافية  :المصدر                                           
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I - 3- المميزات التضاريسية حسب طريقةKostenka      

  :من خالل المقطع المنجز يتضح لنا ما يلي
جبل أم سطاس الذي يمثل كتلة صخرية صلبة ذو سفحين غير  يمر هذا المقطع على): 9(المقطع 

  . م200إذ يصل فارق اإلرتفاع إلى أكثر من ) السفح الشمالي و الجنوبي(متناظرين 
الشمال تواجد مستويات مسطحة في  إلىأدى  عدة فوالق عادية، مماالكتلة الصخرية تتخلل هذه  

فوالق عمودية أدت إلى رفع ال نطقة حفر الحقة، هذهالباردة و الذي بدوره يعتبر م يالشرقي عند واد
بين واد  المنطقة المتواجدة ألن م،100بفارق رأسي يتعدى  جبل الكرمكتلة و إنخفاض كتلة هذه ال

تيكباب الذي تتخلله فوالق عادية و يمكن أن تكون  يبومرزوق تعتبر منطقة حفر أكثر نشاط من واد
إلى أكثر  تعرضت حيثفالجهة الغربية أكثر نشاط  لضفتينميتة، ذو سفحين غير متناظرين عند ا

  .الصعود
 يو بالتالي المنطقة التي تتطلب تهيئة هي المحصورة ما بين السفح الشرقي لجبل أم سطاس و واد

  .الباردة
تقدم أن المنطقة تتميز عموما بشدة التضرس و بكثافة منحدراتها الشديدة و لكنها ال   يتضح مما و 

ور فعاال في مضاعفة تدفق جريان المياه السطحية و العمل على زيادة الكفاءة النحتية لهذا يكون لها د
المناطق المرتفعة للكتل الكلسية والمتمركزة عند جبل العامل، و إنطالقا من ذلك تعتبر تضاريس 

م و جبل فوطاس في الجنوب، و بالشمال الشرقي جبل أم سطاس و مزاال بإرتفاعات 1729قريون 
ا المناطق المنخفضة ذات اإلرتفاعات المتوسطة إمتدادا من الشرق إلى الغرب، عند وم، 1300وق تف

متضرس له أهمية في  مجال ،)سيقوسشرق (مرتفعات أوالد صخر  وجبل تيكباب و عش العقاب، 
  .تحديد أثر التعرية و إنعكاساتها على الوسط
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II  - المـورفـومتريـة للحـوض مقاربةالــ:  
إن معرفة المعايير المورفومترية تهدف إلى تقييم كثافة التضاريس وعالقتها بالنظام 
الهيدرولوجي و ذلك على معايير مختلفة نطبقها على األحواض الجزئية للبحث عن أسباب تغيير نظام 

  .الجريان، إضافة إلى قابليتها للتحليل الكمي
II  -1- تقييـم األطـوال:  
  :  حدود الحوض -

تم تحديد الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق على الخرائط الطبوغرافية بمقياس 
إعتمادا على خطوط تقسيم المياه، بعد ذلك تم قياس جميع المعايير المورفومتريـة للحوض  50000/1
  .الرئيسي

   : )كلم( Pمحيط الحوض  - 
  .واد بومرزوقالجزئي وض كلم بالح184وض الجزئي واد سمندوا و كلم بالح90يقدر بـ و 

  :)2كلم(Sمساحة الحوض  -
واد  بالحوض الجزئي 2كلم1832بـ واد سمندوا و  بالحوض الجزئي 2كلم 301.14تقدر بـ 

  .بومرزوق
  :Indice de Gravelius (KC):  معامل التماسك -
و ) 2كلم(Sر التربيعي لمساحة الحوض والجذ) كلم( Pيعبر عن النسبة بين محيط الحوض     

شكل الحوض من  بكلما إقتر 1قريبة من  KCيدل هذا المعامل على شكل الحوض بحيث كانت قيمة 
  .الدائري المنسجم، مما يساعد على تركيز األمطار ووصولها إلى منفذ الحوض

KC = 0.28 x 
S

P  

  : حيث
KC :معامل التماسك          .                

  P: محيط الحوض كلم                 .  
S    :2مساحة الحوض كلم.  
  : allongementd(Schumm) Indice’معامل اإلستطالة  -

يدل هذا المعامل عل مدى التشابه بين مساحة الحوض و الشكل المستطيل و هو يساوي النسبة 
إلى أقصى طول بالحوض بالكلم و يعطى  بين طول قطر الدائرة المساوية لمساحة الحوض بالكلم

  :بالعالقة التالية
E= (2√S/π)/L 
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S :مساحة الحوض.  
L :طول الحوض.  
π  :ةالنسبة التقريبي.  

مورفولوجي لمعدل اإلستطالة إلى تشابه شكل الحوض بالمستطيل عندما تنخفض يشير المدلول الجيو
من الصفر، و بالتالي فاألحواض التي تميل إلى قيمته إلى أدنى قيمة و تكون أكثر إستطالة كلما إقترب 

اإلستطالة تؤثر عل طول المجاري المائية مما يؤدي إلى تناقص الصبيب المائي عند مخاريج 
  .األحواض بسب طول المسافة التي تقطعها هذه المجاري و ما ينتج عنها من تسرب و تبخر في المياه

  :  ularité ircc( Miller) Indice deمعامل اإلستدارة -

يدل هذا المعامل على نسبة تقارب شكل الحوض من الشكل الدائري المنتظم، أي القيم التي 
تقترب من الواحد، حيث تسود عمليات النحت الرأسي و شدة تدفق المياه السطحية التي تميل إلى حفر 

  :مجاريها و تعميقها قبل اللجوء إلى توسيعها، و يحسب بالطريقة التالية
  

C = 4 πS/P2  
 

4 πS :بالمساحة ةحاصل ضرب النسبة التقريبي.  
P2  :مربع محيط الحوض.  
  : ormef( Horton) Indice de معامل شكل الحوض  -

  :العالقة بين كل من الطول و العرض للحوض، و يعطى بالعالقة التاليةوضح ي
  

IF= S/L2  

  
L  : كلم(مربع طول المستطيل المعادل.(  
S  : 2كلم(مساحة الحوض(. 
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 الخصائص الشكلية ألحواض الروافد بمنطقة الدراسة) 3(جدول رقم 

 
األحواض 
  الجزئية

  

  معامل  المورفومترية المعامالت
  اإلستطالة

SCHUMM  

معامل 
  اإلستدارة

MILLER  

  معامل
  التماسك

GRAVELIUS  

  معامل
 شكل الحوض

HORTON    
  األحواض الرافدية

ض الجزئي 
الحو

واد سمندوا
  0.35  1.59  0.53  0.69  ي بوكارةواد  

  0.34  1.49  0.72  0.65  وادي حجار
  0.53  1.28  0.91  0.82  وادي بوحيان
  0.21  1.67  0.51  0.52  وادي سبيكرة

ض الجزئي 
الحو

واد بومرزوق
  0.22  1.45  0.46  0.53  وادي المالح  

  0.49  1.19  0.67  0.79  وادي الكالب
  0.34  1.29  0.59  0.66  وادي الباردة

  0.18  1.55  0.41  0.48  وادي بومرزوق

  
  :نستخلص ما يلي )3(من خالل جدول رقم 

تقترب معدالت اإلستطالة ألحواض الروافد من الواحد، مما يدل عل قوة الحفر الرأسي و تراجعه  -
مازالت في المرحلة األولى من مراحل  هذه األخيرةالخلفي بمختلف مرتفعات السفوح، مما يوضح أن 

  .الحتيتطورها 
و يشير المدلول الجيومورفولوجي  0.91إلى 0.59أما معدل إستدارة هذه الحوض فيتراوح ما بين  -

إلى إقتراب شكل هذه األحواض من الشكل الدائري، هذا يعني أن محيط الحوض يتخذ شكال أكثر 
لف المجاري إنتظاما كما ال تتخلله تعرجات واضحة، كما يشير إلى سيادة عمليات النحت الرأسي بمخت

ا نجد شكل الحوض مالمائية التي لم تتجاوز بعد المرحلة األولى من دورتها الجيومورفولوجية، بين
مما يدل على تعرجه الكبير الغير  0.41الرافد لوادي بومرزوق أقل بكثير إذ يقدر شكل الحوض بـ 

 .منتظم

وادي  -وادي بوحيان -كالبوادي ال(بأحواض الروافد  1.29 -1.19إلى  تراوح معامل التماسكي -
هي قيم تقترب من الواحد هذا يعني تقاربها من الشكل الدائري،  تتصف بشدة إنحدار ، و)الباردة

سيادة عمليات النحت الرأسي التي تميل إلى حفر مجاريها  ،مجاريها و تركز سرعة جريان المياه بها 
  فتتة و المذابة من المناطق المرتفعة بإتجاه و تعميقها، نقل كميات كبيرة من حمولة المواد الصخرية الم
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معامل التماسك بعيد عن  فإن حواض األخرىاأل، أما باقي رمال المجرى المائي الرئيسي واد كبير

 .إلى المجرى الرئيسي قيمة الواحد لهذا تعتبر أحواض متطاولة و ممتدة مما يزيد في مدة تجنيد المياه

، هذا يشير إلى إختالف 0.53-0.18 بأحواض الروافد ما بين نتائج معامل شكل الحوضتراوحت  -
نسبة عرض أحواضها وبالتالي التفاوت في شدة سرعة جريان المياه السطحية و تبيين أثر شدة الكفاءة 

  .   نجد أن جميع هذه األحواض تتفق من حيث شدة تأثرها بالتعرية ثالنحتية، حي

II – 2-  مؤشرات االنحدار :  
ألحواض الروافد والحوض نحدار إلحساب هذه المؤشرات هو إبراز مميزات ا الهدف من 
نطالقا من معرفة التوزيع إ هلتسهيل مقارنته بأحواض أخرى باإلضافة إلى تصنيفه وتقييمالكلي 

و  فارق اإلرتفاع النوعي ،العام نحدارإلا في ذلك على مؤشر، و إعتمدنا ماحوض بالهبسومتري 
   ).أنظر الملحق ( مؤشر اإلنحدار لروش

  O.R.S.T.O.M تصنيف التضاريس حسب)   4(جدول رقم 
 درجة التضرس  فارق اإلرتفاع النوعي  خصائص التضاريس
 DS - R1  10  تضاريس ضعيفة جدا

  DS 25  R2  10  تضاريس ضعيفة
  DS 50  R3  25  تضاريس قريبة من ضعيفة

  DS  100  R4  50  تضاريس متوسطة
  DS  250  R5  100  تضاريس قريبة من متوسطة

  DS  500  R6  250  تضاريس قوية
  DS  -  R7  500  تضاريس قوية جدا

  
و يطبق على  لتضاريس األحواض ORSTOMحسب التصنيفو  ))6(،)5((من خالل الجدولين رقم 

واد ل ألحواض الروافد DSيوضح فارق اإلرتفاع النوعيمساحتها، و الذي كل األحواض مهما كانت 
نوع التضاريس  مع  ناسبتو التي ت D 500> >250 بينمحصورة ال وهي 6R في الفئةسمندوا 

  .القوية
 ذات ،)R7و R6(ضاريس تبومرزوق تدخل ضمن فئة واد بينما نالحظ أن كل أحواض الروافد ل 

  .منطقة جبل قريون و جبل فوطاس و القوية جدا ، تتمثل في  التضاريس القوية 
سمندوا و بومرزوق مدونة في الجدول  والحوض الكلي لوادي ألحواض الرافديةو نتائج ا

  .))6(،)5((رقم
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  5جدول رقم 
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  6جدول رقم 
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II  - 3- سومترية الحوضبه:  

هي عبارة عن ترجمة بيانية لتضاريس الحوض وهذه األخيرة تعتبر عامال أساسيا في تحديد 
بتراكم أجزاء المساحات المتواجدة بين خطوط منحنيات التسوية و  كفاءة السيالن، ويتم إنجازه

 H5%اإلرتفاعات المحصورة بين أدنى و أقصى إرتفاع، ومكننا هذا من إستخراج مختلف اإلرتفاعات 
إستخرجنا اإلرتفاع األوسط و فق المعادلة  امن أجل تصنيف التضاريس، كم H95%وH50% و

  :التالية
       

S
V  H =  

أنه ينتمي إلى األحواض المتضرسة  ،))10(الشكل رقم(ما يمكن تمييزه في أحواض الروافد لواد سمندوا
  .يدل على أنه في وحدة تماثل الوحدات التلية والغير متجانسة واألكثر تعقيدا، 

بيمنا المنحنيات الهبسومتري المتحصل عليها ذو أشكال منتظمة في مجملها بحوض واد  
الحوض الجزئي  يبحوض وادي الباردة، فف انعطافوجود نقطتي  ماعدا، ))11(الشكل رقم(ومرزوقب

لوادي بومرزوق والذي يمثل منطقة منبسطة و سهلية، بينما يظهر الفرق عندما يبدأ الحوض باإلرتفاع 
لجزئي م في الحوض ا1729والتي تتناسب مع منطقة التالل، ثم إلى أن يتغير مرة أخرى عند النقطة 

إذ يعتبر ) فوطاس جبل قريون و(لوادي المالح إذ يأخذ شكل تقريبا عمودي دليل على أن المنطقة جبلية
  .حوض متجانس أكثر تسطيحا و يدل على أننا في وحدة تماثل وحدة السهول العليا

  :المعامل الهيبسومتري -
Ø  100)*اإلرتفاع النسبي / المساحة النسبية = (المعامل الهيبسومتري.  
Ø يتم إختيار أي إرتفاع عند المنحنى الهبسومتري= اإلرتفاع النسبي.  
Ø  المساحة التي توافق اإلرتفاع الذي تم إختياره= المساحة النسبية.  

  
  المعامل الهبسومتري ألحواض الروافد بواد سمندوا) 7(جدول رقم

 المعامل الهبسومتري اإلرتفاع النسبي المساحة النسبية الحوض الجزئي
 32.79 83.33 27.32 وكارةوادي ب

 45.19 43.64 19.69 وادي حجار
 32.03 75.00 24.02 وادي بوحيان

 26.99 41.66 11.24 وادي سبيكرة

 32.91 41.66 13.71 الحوص الكلي

  
  



المورفومترية المقاربة :األول المبحث                                        الفصل األول                                                     

  33

  
  
  
  
  

  المنحنيات الهبسومترية للحوض واد سمندوا 10شكل رقم 
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  بومرزوقمترية للحوض واد المنحنيات الهبسو 10شكل رقم 
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  بومرزوق سمندواالحوض الكلي لواد 
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 %73نجد أن مجاري حوض وادي سبيكرة إستطاع أن ينقل حوالي ) 7(من خالل جدول رقم 

التي بلغتها التعرية من الحمولة الصلبة الموجودة بالسفوح و هذا ما يدل على درجة التقهقر المتقدمة 
، حوض %67، و حوض وادي بوكارة %68الحالية بالحوض، ثم تليها حوض وادي بوحيان بـ 

  .% 67، بينما وصل الحوض الكلي إلى ما يعادل %55وادي الحجاربـ
  

  المعامل الهبسومتري ألحواض الروافد بواد بومرزوق) 8(جدول رقم 
 المعامل الهبسومتري نسبياإلرتفاع ال المساحة النسبية الحوض الجزئي
 39.41 64.70 25.50 وادي المالح
 18.59 76.92 14.30 وادي الكالب
 37.13 69.23 25.71 وادي الباردة
 29.65 66.67 19.77 وادي بومرزوق
 24.72 58.82 14.54 الحوص الكلي

  
نجد أن مجاري حوض وادي بومرزوق إستطاعت أن تنقل حوالي ) 8(من خالل جدول رقم 

، و %62.86من الحمولة الصلبة الموجودة بالسفوح، ثم تليها حوض وادي الباردة بـ 70.34%
، بينما وصل الحوض الكلي إلى %60.59، حوض وادي المالح بـ% 81.41حوض وادي الكالب بـ

  .%75ما يعادل 

II  -4- خصائص الشبكة الهيدروغرافية :  
 مؤقت أو دائم بتدفق مياه السيالن وكذلك هي القنوات أو األخاديد الطبيعية التي تسمح بشكل

  .))3(خريطة (األسمطة الباطنية والتي ترجع إلى السطح على شكل ينابيع  مياه
يتميز سمندوا نجد أن الحوض التجميعي لواد  50000/1وانطالقا من الخرائط الطبوغرافية بمقياس

 ثغرب، حي شمال -شرقجنوب  اتجاه ذو كلم45.5بشبكة مائية كثيفة حيث يبلغ طول الواد الرئيسي
متوسط  )ميوبليوسينية(تكوينات مارنية طينيةافد تجري من الشرق إلى الغرب على يغدي مجموعة رو

غدي مجموعة روافد تبينما الحوض التجميعي لواد بومرزوق يتميز بشبكة مائية مؤقتة كثيفة،  .النفاذية
من الشمال إلى ) شققة و ذات نفاذية عاليةجد مت(تجري على تكوينات الزمن الرابع و تكوينات كلسية

الجنوب، إظافة إلى التغيرات المناخية الغير مستقرة و تأثيرها كلما إتجهنا من الشمال نحو الجنوب، 
غرب فورشي نحو شمال إلى الشمال الشرقي، يجري على طبوغرافية منبسطة  -إتجاهه من جنوب

  .كلم 31.5جنوب قسنطينة طوله 
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  لشبكة الهيدروغرافيةا 3خريطة رقم 
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II  - 4-1- هيراركية الشبكة :  

  :على و ينص ))12(شكل رقم( Strehlerمن تصنيفات  اانطالقأنجزت 
فإن  n، عند التقاء مجريين مائيين من نفس الرتبة )1(كل مجرى مائي ليس لديه رافد يأخذ الرتبة رقم 

             . n+1 ةالرتب تج عن هذا الإللتقاء يأخذالمجرى المائي النا
  .كل مجرى مائي يستقبل رافد يكون ذو رتبة أقل منه يبقى محتفظ بنفس رتبته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قمنا بترقيم المجاري المائية المتواجدة باإلعتماد على الشبكة الهيدروغرافية، وحساب عدد القطع لكل 
طع، ثم حساب متوسط طول الرتبة بتقسيم طول القطع على عددها، فتحصلنا رتبة قياس أطوال هاته الق

  :على الجدولين التالين
  

 

12 
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  ألحواض الروافد  بواد سمندوا المائية  الشبكة لمجاريالترتيب الهرمي ) 9(جدول رقم 
 المجموع 6 5 4 3 2 1  أحواض الروافد
 N 256 59 9 1  -  - 325 حوض وادي بوكارة 

L 34 29 14 2.5  -  - 79.5 
 N 99 32 7  -  -  - 138  حوض وادي الحجار

L 27 18 11  -  -  - 56 
 N 186 41 9 1  -  - 237 حوض وادي بوحيان

L 49 23 17 1.5  -  - 90.5 
 N 359 105 30 8 2 1 505 حوض وادي سبيكرة

L 63 44 35 33 29.6 22.5 227.1 
  N 900  237  55  10  2  1  1205  المجموع

L 173  114  77  37  29.6  22.5  453.10  
  50000/1الخرائط الطبوغرافية :المصدر

  
  ألحواض الروافد  بواد بومرزوق المائية  الشبكة لمجاريالترتيب الهرمي ) 10(جدول رقم 
 المجموع 6 5 4 3 2 1   أحواض الروافد
 N 1230 372 112 37 9 4 1764 حوض وادي المالح

L 1992 796 315.8 122.5 43.09 40.32 3310.43 
 N 1309 295 72 21 6 1 2701 حوض وادي لكالب

L 334.2 192.9 118 56.2 37.5 17.6 736.4 
 N 254 72 19 3 1  - 356  حوض وادي الباردة

L 153 45 26 19 2  - 245 
 N 139 43 23 13 2  - 220 حوض وادي بومرزوق

L 120 36 28 8 3  - 195 
  N 2932  782  226  74  18  5  4037 المجموع
 L 2599.2  1069.9  487.8  205.7  85.59  70.92  4519.11  

  50000/1الخرائط الطبوغرافية :المصدر                                                
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II  -4-2 -   كثافة التصريف:  

  :ةالتاليهي النسبة بين الطول الكلي للمجاري المائية والمساحة اإلجمالية وتحسب وفق العالقة 
Dd = 

S
L∑  

  :حيث
Dd  : 2كلم/ كلم(كثافة التصريف.(  
∑ L  : كلم (مجموع أطوال المجاري المائية(.  
 S  : 2كلم(مساحة الحوض(.  
  

تعطينا كثافة التصريف الكلية بكل حوض فكرة عن كثافة الشبكة المائية التي تساهم في تحويل 
واد  ضترتبط بالمناخ و ونوعية التركيب الصخري و الغطاء النباتي، بحو ويان، األمطار إلى جر

، يليها حوض وادي 2كلم/كلم3.62سمندوا بلغت أقصى قيمة الكثافة الكلية بحوض وادي سبيكرة بـ
على تكوينات مارنية ) 2كلم/كلم 1.81-1.86 -2.05:(بوكارة ووادي الحجار وبوحيان بالقيم التالية

بينما أقصى قيمة نجدها . يوضح ذلك) 11(ذات النفاذية المتوسطة و الجدول رقم ) ليوسينيةميوب(طينية
على تكوينات الزمن الرابع و التكوينات الكلسية ذات  2كلم/كلم 0.72في حوض وادي المالح بـ 

  :النفاذية العالية، يليها حوض وادي الباردة و وادي الكالب وبومرزوق بالقيم التالية
  .يوضح ذالك) 12(والجدول رقم ) 2كلم/كلم  0.62 -0.69 -0.88(
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  11جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



المورفومترية المقاربة :األول المبحث                                        الفصل األول                                                     

  42

  
  
  
  

  
  12جدول رقم 
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  :طريقة إنجاز خريطة كثافة تصريف المجاري*  

  :تم إنجاز خريطة كثافة تصريف المجاري حسب الخطوات التالية
Ø لتجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق على الخريطة الطبوغرافية تحديد مساحة الحوض ا

50000/1.  
Ø رسم مجاري الشبكة المائية لكال الحوضين. 
Ø  1تقسيم مساحة الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق إلى مربعات المبير بمساحة 

  .50000/1على الخريطة الطبوغرافية بمقياس  2كلم
Ø ئمة و المؤقتة لكل مربع على الخريطةحساب أطوال المجاري المائية الدا.  
Ø  4(خريطة رقم (تحديد كثافة تصريف المجاري لكل مربع على الخريطة.((  

  :و النتائج مدونة في الجدول التالي
  توزيع فئات كثافة تصريف المجاري بالحوض الجزئي واد سمندو) 13(جدول رقم 

 الحوض الكلي الحوض العلوي الحوض السفلي 
 %النسبة 2المساحة كم %النسبة 2المساحة كم %النسبة 2المساحة كم )2كم/كم(الفئة

>1 17.1 12.35 21.20 13.03 38.30 12.72 

1-2 18.13 13.09 62.21 38.24 80.34 26.68 
2-3 41.21 29.77 30.29 18.62 71.50 23.74 
3-4 41 29.62 24 14.75 65 21.58 
<4 21 15.17 25 15.36 46 15.28 

 100 301.14 100 162.7 100 138.44 المجموع

  
  توزيع فئات كثافة تصريف المجاري بالحوض الجزئي وادبومرزوق) 14(جدول رقم

 الحوض الكلي الحوض العلوي الحوض السفلي 
 %النسبة 2المساحة كم %النسبة 2المساحة كم %النسبة 2المساحة كم )2كم/كم(الفئة

>1 10.91 95.87 578 83.29 1669 91.10 

1-2 43 3.78 84 12.10 127 6.93 
2-3 4 0.35 32 4.61 36 1.97 
3-4  -  -  -  -  -  - 
<4  -  -  -  -  -  - 

 100 1832 100 694 100 1138 المجموع
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  كثافة التصريف 4خريطة رقم 
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  :نستخلص ما يلي) 14(و )13(من خالل جدول رقم 

إذ تحتل  2كم/كم 2-1ي لواد سمندوا هي التي تتراوح ما بين إن الفئة المسيطرة على الحوض الجزئ -
 18.13و  العلويبالنسبة للحوض  % 38.24بنسبة  أي 2كم/كم62.21مساحة تقدر بـ 

ي المائية تتخذ إمتددا طوليا إلمتداد رحيث نجد أن المجا ،السفلي بالحوض 13.09 أي بنسبة 2كم/كم
  .أطوال المجاري المائية بالحوض

و يرجع السبب في إنخفاض  2كم/كم1الجزئي لواد بومرزوق تسيطر عليه الفئة األقل من  أما الحوض
  نتيجة إمتداد التكشفات الصخري وسع مجاريهاتكثافة التصريف إلى عدم قدرة الشبكة المائية على 

و  م1729و الكريتاسية، و إلى إمتداد الكتل الكلسية الشديدة اإلنحدار مثل جبل قريون  ةالمارنوكلسي
تحتل مساحة تقدر  ذإم،1326ب و بالشرق جبل أم سطاس بـم بالجنو1477فوطاس 

العلوي قدرت بـ أما الحوض ،من بالحوض السفلي %95.87أي بنسبة 2كم/كم1091بـ
من المساحة اإلجمالية للحوض في المناطق متوسطة إلى ضعيفة ، %83.29أي بنسبة  2م/كم578

  .اإلنحدارات
 أي 2كـم /كم71.50بلغت بالحوض الجزئي لواد سمندوا بـ  2كم/كم 3-2ن أما الفئة المحصورة بي 

بالنسبة للحوض الجزئي %1.97أي بنسبة  2كم/كم 36 و بقيمة ضئيلة تصل إلى ، %23.74بنسبة 
واد بومرزوق، يرجع ذلك إلى اإلنبساط و اإلنحدارات الضعيفة مع تواجد تكوينات الـزمن الرابـع و   

  .ساعد إلى إمتداد روافد الشبكة الهيدروغرافية أفقياالطين الميوبليوسان الذي 
أي  2كـم /كـم 21تنتثر في الحوض السفلي لواد سمندوا قدرت بـ 2كم/كم 4بينما الفئة األكثر من  -

  .من مساحة الحوض %15.17بنسبة 
إذا تتأثر كثافة التصريف بطبيعة  و قدرة التكوينات الصخرية السائدة على تخـزين ميـاه الجريـان    

ة التعرية المائية إلمتداد أطوال المجاري المائية، حيث كثافة التصريف ترتفع كلمـا  مطحي و مقاوالس
و تتركز في الحوض السفلي لـواد سـمندوا  و    ) الطين الميوبليوسان( زادت مساحة التكوينات الهشة

المتوسطة أو الذي يكون أكثر عرضة للتعرية المائية، وتتناقص كلما زادت مساحة التكوينات الصخرية 
  .ضعيفة النفاذية

I-2-5-   وروافده  للمجرى الرئيسئالمقطع الطولي:  
  :المقطع الطولي لواد سمندوا* 

هو إظهار ما إذا كان الواد قد وصل إلى مقطعه  سمندواالهدف من إنجاز المقطع الطولي لواد 
  .روافده يها الواد الرئيسي والتي يجري عل اإلنحداراتال، كما يمكننا بواسطته معرفة دور  أمالتوازني 
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من خالل المقطع الطولي للمجرى الرئيسي يمكن تقسيمه إلى وحدتين أساسيتين حسب اإلنقطاع في 
 )):13(شكل رقم (اإلنحدار

  
Ø هي األكثر تقعرا عند واد العطاف و فيه تكون اإلنحدارات قوية، ويضعف  :المنطقة العليا

  . فر و إقتالعهذا التقعر عند واد برال و هي منطقة ح
Ø ذات إنحدار منتظم و ضعيف، تبدأ من واد برال و تعتبر منطقة نقل: المنطقة السفلى.  

  
  :أهم مميزات روافده

اإلنحدارات فيه متوسطة، تتخلله بعض اإلنقطاعات، تتميز أعاليه بإنحدار قوي نسبيا : وادي سبيكرة -
  .ال الموادذو شكل مقعر، و هذا يدل على نشاط ميكانيزم الحفر و إنتق

  .اإلنحدارات فيه شديدة، إبتداءا من المنبع حتى المصب، ال توجد به إنقطاعات: وادي بوحيان -
  .من أهمية مقارنة بالروافد األخرى لاإلنحدارات فيه ضعيفة، أق: وادي الحجار -
  .بم حتى المص550اإلنحدارات قوية في أعاليه، تنقص هاته األخيرة إبتداءا من : وادي بوكارة -
  

  :الطولي لواد بومرزوقالمقطع * 
من خالل المقطع الطولي للمجرى الرئيسي يمكن تقسيمه إلى وحدتين أساسيتين حسب اإلنقطاع 

  )):14(الشكل رقم ( في اإلنحدار
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Ø هي األكثر تقعرا عند وادي الكالب وواد الفسقية عند وادي المالح و فيه  :المنطقة العليا 
Ø ومرزوق و نحدارات نوعا ما متوسطة إلى قوية، ويضعف هذا التقعر عند واد بتكون اإل

  .اقتالعهي منطقة حفر و 
Ø ذات إنحدار منتظم و ضعيف، تبدأ من واد بومرزوق و تعتبر : المنطقة السفلى

منطقة نقل و ترسيب تتميز بإنعراجات كبيرة و بإتساع مجرى الواد و مساطبه مما 
  .الفيضاناتجعله عرضة للغمر أثناء 

  :أهم مميزات روافده
  : وادي الفسقية -

يأخذ منبعه من أعلى منبع الفسقية إلى أقدام غرب جبل قريون، يلتقي في الضفة اليسرى بوادي 
منه بعض الشعاب التي تأتي من السفح الجنوبي لجبل  فورشي و قبل إلتقائه مع وادي الكالب تتفرع

المالح الذي  يهنا يتشكل لنا واد ولى إنحدارات متوسطة، تيكباب و السفح الشمالي لجبل البرمة ع
  .يتفرع من واد القراح
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  : )وادي سيقوس(وادي الكالب  -
الضفة اليمنى  ىم على تكوينات ميوبليوسينية، عل800منبعه من عين الكالب على إرتفاع  ذيأخ   

  الضفة اليمنى تتغذى  ا، أميلتقي ببعض الشعاب التي تخترق التكوينات المارنية و في أعالي سيقوس
إنطالقا من السفح الشمالي لجبل فوطاس على إنحدارات نوعا ما قوية تتميز بإنقطاعات لوجود كثرة 

األخير يلتقي مع وادي  ايدل على نشاط ميكانيزم الحفر و إنتقال المواد، هذ ااإلنكسارات بالمنطقة، هذ
  .المالح ليشكل لنا واد بومرزوق

  :وادي الباردة -
م، يستقبل 850يغدي الجزء الجنوبي لجبل أم سطاس، يأخذ منبعه من عين عبيدعلى إرتفاع 

على الضفة اليمنى بعض الشعاب التي تخترق إنحدار سفح جبل أم سطاس و جبل المزاال وعلى الضفة 
اليسرى الشعاب التي تنزل من مرتفعات كدية الباي و برج مهريس، هذا الواد يلتقي بواد بومرزوق، 

 .نشاط عملية التعرية المائية فيه قوية و نشطة نإنحدارات متوسطة نسبيا ذو شكل مقعر، يكو ىلع

  : وادي بومرزوق -
  "عين مليلة"ينبع من المنطقة المسماة بعيون بومرزوق يعتبر منطقة تصب فيه جميع األودية،  

منبسـطة جنـوب    في طبوغرافية ييجر، يتخذ جنوب غرب فورشي نحو الشمال إلى الشمال الشرقي
  . على إنحدارات ضعيفة و منتظمة تعتبر منطقة ترسيب ،قسنطينة
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بتنوع واضح في التضاريس، حيث تتركز  الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوقتميز ي
  .ق إلى الغربالتالل تمتد من الشر سلسلة الجبال العالية بالجزء الشمالي و الجنوبي، أما وحدة

إتضح أن منطقة الدراسة تتميز بعدة كتل صخرية صلبة  ،Kostenkaو من خالل نتائج تطبيق طريقة 
مما شكل مناطق ضعف تتطلب  ،أدت إلى حدوث فوالق ةركات تكتو نيهاته األخيرة كانت عرضة لح

  .التهيئة لتدخ
  

، عكس الحوض التجميعي الحوض التجميعي لواد سمندوا مؤهل للجريان أكثر في جزئه السفلي
إرتفاعات و (لواد بومرزوق بجزئه الشمالي، و هذا نظرا لكثافة المجاري و طبيعة التضاريس 

، أما باقي أجزاء الحوضين الشبكة وصلت مجاريها مرحلة الحفر الرأسي نظرا إلنخفاض )إنحدارات
ل إرتفاع و إنحدار مما كثافة التصريف و لكون طبيعة التضاريس هنا تختلف لتصبح تالل و جبال أق

  .يؤثر على الجريان ليصبح ضعيف
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 مقدمــة:
تخضع ديناميكية السفوح إلى تفاعل عدة عوامل طبيعية كانت أم بشرية، إن منطقة الدراسة 
تتميز بطبوغرافية معقدة نسبيا، تكوينات جيولوجية مختلفة زمنيا بدأت في الزمن الثاني الذي يتمثل في 

، paléogène nummulitique كون من الوحدة الكتليةتالزمرة الكارستية، بينما الزمن الثالث في
للحوض البحري القسنطيني، ثم نصل إلى تكوينات الزمن  néogénetiqueالنيوجنتية  ةوالمجموع

  .الرابع الناتجة عن تعرية المناطق المرتفعة و التكوينات الهشة و اللينة
I -  الدراســــة الجيــولوجيـــة:  
I-1- اإليطار البنيوي للحوض:   
I-1-1-الوحدات البنيوية:   
  :نلخص بنية المناطق فيما يلي) 5(من خالل الخريطة رقم  

  : liasique اللياسية  الظهيــرة الكلسيـة* 
تتكون من الكلس الكتلي، نجدها منتشرة في المناطق المرتفعة منها كتلة جبل سيدي إدريس في 
د أقصى الشمال بحوض واد سمندوا، جبل أم سطاس و جبل قريون وجبل رأس الريحان بحوض وا

  .بومرزوق
   :النوميدي الفليـــش* 

تتشكل أساسا من تناوب تكوينات الحجر الرملي مع الطين، الذي يعرف بالغشاء النوميدي      
أخذت شكلها الحالي في  و préabonienإلى إنكسارات وحركات تكتونية داخلية في فترة  تتعرض

في الجنوب الشرقي الذي يتكون من  منها جبل الوحش ،تشكيالت غير محلية رالفترة األلبية، تعتب
م، تتناوبها 30الحجر الرملي الداكن اللون يتراوح سمك الطبقة الواحدة بين بضع أمتار ليزيد عن 

أحيانا مسافات طينية تتخللها على هيئة أشرطة رقيقة، تماسك حبيبات الكوارتز بواسطة أكاسيد الحديد 
  .المقاومة ألثر عوامل التعرية المختلفةأكسب هذه التشكيلة درجة عالية من الصالبة و 

   : األغشيـــة التليـــة*
  : وحدات 03ميوسان، صنفت إلى التعتبر تكوينات مارنية سميكة تمتد من الجوراسي حتى 

Ø الوحدة التلية الخارجية :  
نوكلسية تمتد من الكرتاسي إلى األيوسان و تأتي ستراتيغرافيا تحت وحدة رعبارة عن تكوينات ما

  .ليشالف
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  التركيب البنيوي 5خريطة رقم 
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Ø لوحدة التلية المركزيةا :  

  .تتشكل من تكوينات كلسية، كريتاسي حتى األيوسان و كذلك مارنية و مارنوكلسية
Ø الوحدة التلية الداخلية :   

  ).كلسية أساسا(يةتعتبر تكوينات إنتقالية مابين الكلس للقاعدة القسنطينية والتكوينات التل
   :األغشيــة ما فـوق التليــة* 

لجبل تتصل بالقاعدة النوميدية  مجموعة من الصفائح متوضعة فوق بعضها البعض،  تمثل 
  )campanien à maéstrichien(ينتمي إلى يالكلس المارن  و الوحش، تتكون من تشكيالت المارن

  .هذا األخير تعلوه سحنة إيوسان
   : ديـة للظهيــرة القبائليـةالسلسلـة النومي*

يفصل الكتلة القديمة الساحلية للقبائل الصغرى في الشمال  امهم اصخري اتعتبر حاجز
والمنخفض القسنطيني في الجنوب، تتركب هذه السلسلة من الحجر الرملي لبيت الجازية في أقصى 

يالت مارنية و   الشمال الشرقي للحوض، هذه التضاريس تظهر على شكل قطع متوضعة فوق تشك
    .بحركات إلتوائية معقدة متأثرة   sénonien  - éocèneكلسية من عمر 

  :المحلية   تكـوينات ال* 
Ø الضحل القسنطيني تكوينات الغشاء  : :les séries néritiques du Constantinois  

التحويلية تتكون أساسا من الكلس الكتلي الصلب الذي يتميز بمسافات كاربوناتية عند المناطق 
واإلنتقالية و هذه الغشاءات إنتقلت نحو الجنوب إثر الدفع الهائل األتي من الشمال إلى الجنوب في 

إنتابت هذه الوحدة حركة تكتونية جديدة أدت إلى بعثرتها إلى عدة كتل منفردة  منهاية الزمن الثالث، ث
ل قريون وفوطاس، و تتمثل في القمم المحيطة بالحوض التجميعي منها جبل زواوى وجب

، وال توجد أي cénomanienالسلسلة الكلسية المتوسطة ال تتعدى ) 1980J.M VILLA(حسب
  )).15،16(شكل رقم (تشكيلة من عمر إيوسان المرتبطة بالقاعدة القسنطينية 

  
I-1-2- الوحـــدات الليثــوستراتيــغرافــية:   
I-1-2-1- نتتشكل من مجموعتي: التكوينات الغير محلية:  

  : التكوينات التلية الخارجية* 
  . تكون متطورة و هي أساسا مارنية و مارنوكلسية
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  قسنطينة ةمقطع جيولوجي لمنطق 15شكل رقم 
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  عين فكرون 16شكل رقم 
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  :تكوينات الفليش* 

Ø لفليش الماسيليا:  
ة في القاعدة، ذات العمر الكريتاسي السفلي تتوضع ما بينها الطين و يتكون من الطين الكوارتيزي 

microbréches في القمة ذات العمر الكريتاسي العلوي، يظهر ذالك في كاف سيدي أدريس.  
Ø الفليش الموريطاني:  

  تعلوه الفليش الكريتا سي ) J.M.Villa(حسب  radio lite rouge du malinيتشكل من طبقة     
كريتاسي سفلي و تظهر سلسلة من الطين في القاعدة و الكلس في القمة ذو عمر كريتاسي ذو العمر 

  . Ypsienعلوي، وتنتهي بتشكيالت كنغلوميراتية و ميكروكنغلوميراتية ذات العمر 
  : الغشاءالنوميدي* 

  :يتكون من
Ø  سلسلة طينية منtubotomaculum – varicolores  ذات العمر أوليقوسان سفلي و

  . يالعلو
Ø  برد وغالي الحجر رملي ذو سمك كبير و مختلط من عمر)burdigalien.( 

I -1 -2 -2-  التكوينات المحلية:  
  ):الرباعية(تكوينات الزمن الرابع * 
  .نهرية بتتكون من حجارة، ترسيبات حديثة تعود إلى الزمن النيوبليوستوستان، مصاط   

Ø اللحقيات الحديثة :  
و زلط حجارة مستديرة، تكون متوضعة في شكل شريطا  - لية حصىرم -عبارة على توضعات طمية

شكل (واد بومرزوق بضواحي الخروب فمتقطعا على طول األودية الرئيسية الدائمة الجريان، ضفا
، وتخص هذه التوضعات في أغلب األحيان السرير الفيضي بينما اللحقيات الحديثة تشكل ))17(رقم

التي  و ود عمرها إلى الهولوسين مكونة بذلك أحدث مصطبةتوضعات المصاطب المنخفضة التي يع
أمتار من مستوى السهل الفيضي تحتوي على  5-3تعرف بالمصطبة الغرينية، وهي تقع على إرتفاع 

من المواد الدقيقة، تظهر على طول وادي الفسقية ووادي  %70من الزلط و الحصى و 30%
  .لسية على شكل ردوم مخروطيةسفوح المرتفعات الك ى، وعل)شرق سيقوس(الكالب

Ø اللحقيات القديمة:  
م من مستوى السرير الحالي لواد الرمال و واد 80- 20تخص المستويات التي تشرف على إرتفاع 

سمندوا، تتكون من الجالميد و الزلط المصقول الممزوج بالطين الحمراء و الغرين، وفي بعض 
  .ل بقع متفرقةاألحيان تظهر على ضفاف األودية الرئيسية على شك
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  .حجارة مستديرة-حصى–عبارة عن طمي : المصاطب السفلى -
  .في بعض األحيان تكون محفورة و تتكون من حصى وحجارة: المصاطب الوسطى -
سهل عين عبيد و ( تكون مقطوعة وهي عبارة عن حفر من الكلس المتورق: المصطبة الآلحقية -

  ). جنوب عين مليلة (و ترب مالحة بسهل فورشي ) سهل عين مليلة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Miocène marin: الميوسان البحري* 
عن حجر رملي نوميدي تتوسطه  ةتظهر بضواحي سيقوس إلى غاية جبل منامل، عبار

حديث النشأة، سمكه ال يتعدى  Eocèneالتشكيالت متواجدة فوق إيوسان  هتكوينات الطين، هذ
  .عشرات األمتار

  miopliocène continental: الميوبليوسان القاري* 
في  و، ))18(شكل رقم(يظهر بوضوح في الخروب، وأوالد رحمون، جنوب شرق جبل مزاال

 رطيني وكلس بحري، حج لسهل عين مليلة، بحوض واد بومرزوق، يتكون من الكنغلوميرا، رم
و مع  م، سحنات من الحجر الرملي الضخم القابل للتفتيت200يتعدى  هنوميدي أوليقوسان، سمك

 تالرصاف و الطبقات الرملية شرق منطقة الحامة إلى غاية زيغود يوسف عند واد سمندوا، سحنا
مركبة من الطين المنضد ذو اللون الداكن و الحجر الرملي الدقيق و الكلس المارني المحاط بالجبس، 

  .هذه المجموعة تتطور في جنوب السلسة النوميد ية و بالضبط قرب زيغود يوسف

)17(شكل رقم   

 
 

 

 

 میوبلیوسان و الزمن الرابع
 

  SSالغشاء التلي 
 

  الغشاء الضحل القسنطیني
  

 المصدر: الخریطة الجیولوجیة لقسنطینة 200000/1

ومرزوقــي لواد بـع جيولوجــمقط  
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  lutétien supérieur :لوتيسيان علوي* 
  .يتكون من مارن و الطين مارنية و يكون رمادي و أصفر

  

  Boularak.M , Thèse de magister en géologie (2003) :المصدر

 شكل رقم (18)         العمـود الستراتيغرافـي لمنطقة الخـروب ( جبل أم سطاس – مزاال)
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 *maestrichien:  

إلى سوداء مع وجود بعض التكوينات المارنية السميكة  ةتعتبر تكوينات مارنية أكثرمنها طينية، رمادي
  .م100-200ذات السمك من 

 *nienampac:  
و يغلب عليها الطابع المارني جنوب جبل أم سطاس و شمال جبل  maestrichtien ه تكوينات يشب

 .))19(شكل رقم ( تلوسالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Boularak / M .Thèse de magister en géologie (2003) :المصدر 

  )جبل قريون( العمود الستراتيغرافي لمنطقة عين فكرون             )19(شكل رقم 
 J.M Villa 1980 حسب           
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 :uronienTالتيرونيا * 

  .يشكل من المارن و المارن الكلسي يظهر في جبل أم سطاس
  cénomanien  :السينومانيا* 

  .يشكل من سلسلة سميكة من الكلس الكتلي السميك في أم السطاس جبل قريون، جبل رأس الريحان
  Albien-Vraconien:  األلبيا و الفراكونيا* 

يتشكل من المارن و المارنوكلسي و ينتهي في القمة بمستوى دقيق عند الكنغلوميرا خاصة عند جبل 
  .المزاال

  Aptien :األبسيا* 
  .جانس يتكون عند جبل أم سطاس، وجبل قريون، وجبل البرمةعبارة عن كلس مت

  Barrémien :الباريميا* 
يتشكل من الكلس الكتلي مع مسافات نادرة من المارن عند جبل األكحل و جبل قريون، كدية ملعب 

  .الخيل شمال سيدي إدريس
  Néocomien  :النيوكوميا* 

  .د جبل األكحليتشكل من المارن السميك، كلس طين و مارن كلسي عن
  Valanginien :الفالونجيا* 

  .يعتبر كلس كتلي صلب رمادي فاتح، جبل أم سطاس، جبل قريون، جبل فوطاس
  ):السفلي و األوسط( الكريتاسي * 

  هو كثير اإلنتشار، عبار تناوب الكلس و المارن يظهر في جبل أم كشريد وجبل لوساليت
لس المارني و تالحظ عند أعراف المنطقة الكتلية لكدية يشمل كذلك السحنات المكونة من الكلس و الك

  .ملعب الخيل عند الجهة الشرقية من جبل سيدي إدريس
   Jurassique:يالجو راس* 

م داكن اللون يتكشف أساسا في جبل أم سطاس، جبل قريون، جبل 100يتشكل من كلس كتلي حوالي 
  .فوطاس، رأس الريحان وجبل سيدي إدريس

   Trias:  الترياس* 
تظهر أبدا في وضعية طبيعية ولكن تظهر  يمثل أقدام التكشفات المتواجدة في الحوض التجميعي، وال

في مناطق الحركات التكتونية، تتكون من الطين  ةعلى شكل صفائح متورقة ونقاط متفرقة، متمركز
  .الحمراء الجبسية و بلورات الكوارتز بوسط واد بومرزوق وفي جنوبه، وبواد سمندوا
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I-1-3- الدراســة التكتــونيــة:  

إن تعقد البنية الجيولوجية وتنوع التركيب الصخري للميدان سمح لنا بفهم الطبيعة 
  .الباليوجيوغرافية و التكتونية و كذلك البنية الجيولوجية العامة

لثالث ا نهاية الزمن ي، ف)الحركات الناشئة للجبال(لقد إنتابت المنطقة حركات أوروجينية ألبية  
بداية الزمن الرابع أدت إلى إحداث تشوهات هامة بالمنطقة، ترتبت عنها إلتواءات في بداية و 

sénonien  حتىlutétien  وتعرف بالمرحلة البيرنية، كما تأثرت المنطقة بحركات ثانية
ء خالل الفترة الرئيسية في الميوسان السفلي تميزت بحركات عمودية أدت إلى زحزحت الغشاأساسية 

، أما المرحلة ما قبل األخيرة كانت )بيت الجازية -جبل الوحش(النوميدي و توضع الحجر الرملي 
رافعة للسالسل الجبلية متبوعة بهبوط مناطق أخرى كانت تترسب فيها تكوينات محلية ميزتها 
إنكسارات أكثر منها إلتواءات، فالمناطق التي تعرضت إلى عملية الرفع كانت تظهر على شكل 

عبارة عن  تكصخر قسنطينة، أما المرحلة األخيرة تعرف ما بعد األغشية، كان ) horsts(هدات و
  .إلتواءات أعطت للتضاريس شكلها الحالي وسمحت لألودية أن تتعمق

فالصخور التي تأثرت بالحركات التكتونية من إنكسارات، تشققات و تراكبات أرضية هي 
تصبح صخور غير مستقرة و سهلة التفكك بتوفر عوامل  ذإاألكثر عرضة األن للتعرية بالحوضين، 

  .طبيعية أخرى كالماء و اإلنحدار
كما أن كثرة العيون و الينابيع المتواجدة بمناطق متفرقة من منطقة الدراسة ترجع إلى كثافة 

حيث تساعد هاته الينابيع على ظهور مختلف الحركات ) liasللياس(التشققات في الكتل الكلسية 
كما يرجع عدم اإلنتظام والتقطع الذي تمتاز به الحواف . حية كالتخوير و حركات الكتل األخرىالسط

الصخرية لجبلي أم سطاس و قريون وفوطاس إلى الفوالق و اإلنكسارات الثانوية التي تخترقها، إذ 
لكلسية ، حيث ساهمت هذه اإلنكسارات في إضعاف تماسك الكتل اللحركات اإلنهياليةتعتبرعامل منشط 

أقدام الحواف، و تتمثل  وأصبحت تنطلق منها حطامات مختلفة تمون التدفقات الطينية التي تنطلق عند
تأخذ  نفي تدفقات الزمن الرابع المتواجدة في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية لواد بومرزوق، أي

  .س الباليوسانإتجاه الفوالق إذ تعرف بمهيالت الكل سالحطامات المنطلقة من الصخر نف
I-2-مقــاومــة الصخـــور:  

يتضح لنا )) 6(مخريطة رق( 1/200000من خالل الدراسة الجيولوجية للمنطقة ذات المقياس
بأنه هناك تنوع ملحوظ في التركيب الصخري، وهذا ما إستنتجناه من التنوع الموجود في السحنات 

  ع أن يكون هناك تنوع في الناحية الليثولوجية، والذي أوضحه التحليل الليتوستراتيغرافي، فهذا ال يمن
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 التركيب الصخري 6خريطة 
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فئات حسب درجة مقاومتها بالنسبة للحوض الكلي و ألحواض  4حيث تم حصر أنواع الصخور في 

  : ))16، 15((الروافد في الجدول رقم
I-2-1- صخــور جـد مقــاومة:  

هذه المجموعة الصخور الكلسية، كالكلس الكتلي الصلب للجوراسي والكريتاسي، متوضع  تضم
  لجبل قريون و جبل فوطاس و جبل أم سطاس،  ةم، المكون200على شكل طبقات ثخينة ذات سمك 

من السفح الجنوبي و الشرقي لواد  14,34%أي بنسبة  2كم262.8 إذ يمثل مساحة هامة تقدربـ
م، إذ تعتبر 1273ضئيلة في السفح الشمالي لواد سمندوا عند سيدي إدريس  بومرزوق، و بنسبة

مقاومتها كبيرة جدا إال أنها تأثرت بفعل عوامل التجوية الكيمائية بعد تعرضها إلى عملية التشقق و 
التفسخ، عالوة على اإلنقطاعات التي تتخللها بسب كثرة الفوالق التي تخترقها مما يتسبب عن ذلك 

تماسكها و ينجم عن ذلك عمليات اإلنهيارات األرضية مما يتسبب عن ذلك خطر تطور  فقدانها
  .اإلنزالقات و اإلنهدامات التي ينتج عنها خسائر كارثية كبيرة

I – 2-2 – صخــور مقـــاومة:  
ترجع إلى وجود أشرطة  هتشمل هذه المجموعة على سالسل الحجر الرملي النوميدي، صالبت

  جزائه العلوية، تتركز في الوحدات الجبلية عند الجزء الجنوبي الشرقيمن الكوارتز في أ
من المساحة  %7.07أي بنسبة  2كم21.30لواد سمندوا بجبل الوحش إذ يحتل مساحة تقدر بـ 

في الجزء الشمالي لواد بومرزوق عند جبل القليش ورأس الجنان بمساحة تقدر  واإلجمالية للحوض، 
  .من المساحة اإلجمالية للحوض %3.19أي بنسبة  2كم58.40بـ
I –2-3- صخـــور متــوسطة إلى ضعيفة  المقــــاومة:  

) الكريتاسي(المارني ستشمل هاته المجموعة على المارن و الكنغلوميرا والحجر الرملي، الكل      
تحتل  ذ، تكوينات ترياسية، إ)كريتاسي(ش، الفلي)ميوبلوسان(،  مارن و طين )كريتاسي إيوسان(المارن

من المساحة اإلجمالية لحوض واد بومرزوق، و  %37.36أي بنسبة2كم 684.4مساحة تقدر بـ 
  .من المساحة اإلجمالية لحوض واد سمندوا %81.14أي بنسبة  2كم244.49بمساحة تقدر بـ

I –2-4- صخــور ضـــعيفة جدا للمقــــاومة:  
ية العالية على طول الواد هاته الفئة من الصخور تتواجد على مستوى المصاطب النهر

أي بنسبة   2كم826.40الرئيسي تتمثل في الترسبات النهرية القديمة و الحديثة، تبلغ مساحتها بـ 
من  % 6.80أي بنسبة  2كم 20.48من المساحة اإلجمالية للحوض واد بومرزوق و بـ  45.11%

  .المساحة اإلجمالية للحوض بواد سمندوا
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  15جدول رقم 
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  16جدول رقم 
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I  -3- النفـــاذيـــة:  

و  الحوض لوادي سمندوا و بومرزوقنفاذية  إنطالقا من الخريطة الليثولوجية إستطعنا معرفة
يوضح  ))18، 17((رقم  و الجدولين )7(و هذا ما توضحة الخريطة رقم للوحدات الهيدرولوجية 

  .ذلك
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النفاذية 7خريطة رقم   
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17*18+جدول رقم   
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II – التـــربـة :  

بترب حساسة لعمليات ) الحوض الجزئي لوادي سمندوا و بومرزوق(تتميز منطقة الدراسة 
التعرية، نظرا للتكوينات الطينية المارنية و التكوينات الكلسية و المارنوكلسي التي تغطي مجال 

عوامل إضافة إلى العوامل هذه ال ليعتبر مجال متدهور يميزه الغطاء النباتي المتقهقر، ك ذالدراسة، إ
الطبيعية األخرى، فهي تساهم في إضعاف إمكانية المجال و بالخصوص توحل سد بني هارون 

المتحصل عليها من المكتب  1/50.000المستقبلي، و إنطالقا من الخريطة البيدولوجية ذات المقياس
بقسنطينة سمحت بإبراز  BNDRالوطني للغابات بواليةأم البواقي والمكتب الوطني للتنمية الريفية 
  )).8(خريطة رقم (أنواع من الترب تتماشى مع العناصر الطبوغرافية لمنطقة الدراسة 

فيما يخص التحليل الفيزيائي و الكيميائي تم الحصول علي المعطيات الخاصة بالنسبة للحوض الجزئي 
مفصلة ألنواع الترب لواد سمندوا كله، بينما الحوض الجزئي لواد بومرزوق فقد أجريت دراسة 

المتواجدة على ضفاف الواد الرئيسي بومرزوق من طرف المكتب الوطني للتنمية الريفية بقسنطينة، 
  .يوضحان ذلك) 20(و)19(ولم يتم الحصول على خريطة توضح لنا ذلك، و الجدوالن رقم 

II –1-أقســام التـــــرب:  
II –1-1-  البنيــة التــربSols Brunifiés Les  :  

ذات البنية المحببة، فيها نسبة من  A.B.Cترب متوضعة على الكنغلوميرا، أفاقها من النوع 
سم، محمية بواسطة الغطاء النباتي  80الرمال و الطين مع وجود الحجر الرملي، سمكها أكثر من 

، على هيئة ماكي،و تحتوي هذه األراضي على نسبة قليلة من الذبال و الحديد و الغرويات الطينية 
  .تتعرض بسرعة للجفاف وعمليات الغسل حيث تظهر أشكال التعرية واضحة تتمثل في التخدد

II –1- 2-  التــرب الكــالسيمغنيزيــةLes Sols Calcimargnésiques :  
  :تتكون أساسا من المارن والطين و تشمل نوعين من الترب

II –1-2-1- ارنوضعة على المـــالتـرب المتـ :   
سم تمس 80تتهدم بسرعة و يغلب عليها الطين الذي يتميز باإلنتفاخ سمكها أكثر من هي ترب ثقيلة

  .هذه الترب ظاهرة التخوير
II –1-2-2-التــرب الطينيـــة و الطينيــة الطميــة :  

  .ذات اللون البني األسمر غنية بالكلس الفعال تتوزع على ضفاف وادي بومرزوق و سمندوا
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 II –1- 3-  ــة التطــور منقولة قليلتــربPeu évoluésLes Sols  :  

تكونت حديثا و لم تمض عليها مدة كافية لتشكيلها حتى تكون ناضجة و  تعرف بالترب الهيكلية
و بضعف و تحلل وتفسخ معادنها حيث يسود فيها طابع الفعل  Bهي تتميز بعدم وجود األفق 

ي أساسا ،وهي ترب رديئة ال تحتوي على مواد عضوية كما أنها ال تحتوي على أفاق متميزة الميكانيك
تشاهد على المجموعات الكلسية و كذلك على الكتل الجبلية، هذه الترب معرضة للتعرية على شكل 

  :إنهياالت شديدة تتمثل في مهيالت الكلس، بحسب أصل نشأتها بالمنطقة نميز نوعين
  Evolués D’apport  Les Sols Peu لة التطورترب منقولة قلي - أ

Ø  ترب السفوحLes sols colluviaux: 

تتمثل في الترب المتوضعة على أقدام السفوح بعد نقلها من المنحدرات بتأثير الجاذبية األرضية و  
مياه األمطار، و تتكون من توضعات غير متجانسة من فتات الصخور و مواد مختلفة األحجام، وغالبا 

  .تكون مكشوفة غير محمية بالنباتات و بالتالي تكون عرضة لعوامل التعرية ما
Ø الطمية( ترب الرسوبيةال( Les sols alluviaux: 

و تشتمل على المواد المنقولة و المترسبة بواسطة الوديان و تتكون عادة من مزيج من المواد المعدنية 
ى ضفاف األودية غالبا ما تكون عرضة و العضوية و تتمثل في التوضعات الحديثة المنتشرة عل

 Sols alluviaux للفيضانات كما تتميز بإرتفاع السماط المائي السطحي بها مما يجعلها داكنة اللون 

hydromorphes م السنة ، يسود فيها عامل اإلختزال البيولوجي و سوء التهوية، و اخالل معظم أي
ة المحاذية للوديان وتنموا بها الحشائش و هي تغطي كافة السهول الفيضية و األشرطة الضيق

  .الشجيرات المحبة للمياه كالدفلة
  : lithosolsتكشفـــات صخــر األم  - ب   

تتميز بها مناطق المنحدارات على المرتفعات الجبلية التي تتعرض بإستمرار لعملية التعرية، 
رية، ترب حديثة التكوين و النشأة الترب الحج: بالتالي تكون قفيرة في المادة العضوية، وهي نوعين

عمقها ضعيف جدا، تظهر فيها المادة األم بعد   Bضعيف التكوين ينعدم بها األفق  Aأفقها األعلى
تعرية شديدة، قيمة زراعية  لاألفق العلوي مباشرة على هيئة صخور صلبة قليلة التفكك، عوام

  نفس الخصائص المميز للترب تحمل Rigosolsضعيفة، تعتبر ترب كلسية محضى، أما الترب 
أنها تختلف عنها حسب التكوين ألنها نشأة على حساب الصخور اللينة، عادة ما تكون  الحجرية، إال

  .ذات نسيج رملي أو طيني تبعا لنوعية صخور األم الذي أشتقت منه أصال
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II – 1-4 -  التــرب المــعدنيـة الخــامةLes Sols Minéraux Bruts  :  

رب طمية جيرية هيكلية و هي تتواجد على مستوى المناطق الشديدة اإلنحدار، ترب تعتبر ت
حصوية غير ناضجة أصال ألن طبيعة جريان المياه السطحية تزيلها و ال تتيح لها الزمن الكافي 
لتشكيلها مما يسمح ذلك بتكشف صخر األم، إنتشارها محدود جدا ال تظهر إال بالمناطق المرتفعة من 

  .فوح المنطقةأعالي س
إن أنواع التعرية التي تمس هذه الترب تتمثل في التدفقات الطينية، التخوير التدفقات الطينية المختلطة 

  .بالحطامات
II – 1-5 -  تـــربiso humiques Les Sols :  

تعتبر ترب ذات لون بني يميل إلى اإلسمرار، ذات بنية محببة و مستديرة في األعماق بها 
  .من المواد العضوية متمركزة باألعماقكميات كبيرة 

II –1-6- التــرب المــــالحة AllomorphesLes Sols   :  
  تكونت مباشرة فوق ،صخر األم مثل الترب المؤكسلة التي تكونت أثر التحليل الكيميائي للكلس      

  :محيط سقي فورشي* 
مجاورة لها، كاف نيف النسر تعتبر ترب مالحة تنجت عن تكوينات ترياسية في الكتل الجبلية ال

  .وذلك عن طريق الغسل و انتقال المياه عبر هذه الكتل، حيث أصبحت هذه الترب مالحة
  :على مستوى القناة الرئيسية للسقي* 

ترب بنية كلسية سمكية وخشنة، تكونت أسفل السهل مجلوبة بالواد إلى أقدام الجبال، تحتوي 
ة لألمالح تقع على الحواف الشمالية لمحيط السقي قرب على الكلس في العمق، ذات حاملية ضعيف

  .القناة الرئيسية للسقي
  :في وسط المحيط* 

  مم مما تزيدها في       70-50يتغير لون التربة من البني إلى الرمادي، تقع على قشرة كلسية بعمق  
  .so4caنسبة تركيز 

  :الصرف الرئيسي قناة على حواف*
تقع على تحجرات  so4caترب دقيقة مالحة مشبعة بمياه تركيز البنية تكونت شيئا فشيئا، 

  .كلسية مشبعة بالمياه
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  )19(جدول رقم 

  و صف مقطع المصطبة األولى بواد بومرزوق
 

 نسبة الجبس CACO3نسبة  خصائص األفق )م(السمك األفق

AP 15-0 
لون بني يميل إلى الرمادي، بنية 

اط بنية دقيقة، نش.طينية و طينية طيمية
  .بيولوجي جيد، وجود الجبس متفرق

15.01 4.72 

B1 115-15 
لون بني يميل إلى اإلصفرار، بنية 

متراصة، خشنة و  وطينية الصقة، 
 .جود الجبس متفرق

14.20 4.96 

B2 115+ 

لون بني يميل إلى اإلصفرار، بنية 
طينية إلى طينية طمية، ال وجود 
المواد الخشنة، طين دقيقة عدم وجود 

 .الجبس

14.10 00.00 

   BNDRالمكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية  :المصدر
  

II – 2- الخصائـص الفيزيائيــة والكيميائيـة للتربـة:  

II –2-1- معامل التدهور :Indice d instabilité   

  
  ك م100إلى  2من ) الرمل الدقيق+ الطمي/( مك 2النسبة المئوية للطين أقل من = معامل التدهور * 
  :ةالنتائج التاليتحصلنا على ) 20،21(و من خالل الجدولين رقم  
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  قيـم معــامل تدهـــور التربــة بالنسبـة للحوضيــــن)   22(جدول رقم 

  
  %نسبة التكوينات

 

عامل التدهورم واد بومرزوق واد سمندوا  

 نوع التربة
 

طين
% 

طمي 
 دقيق

طمي 
 خشن

رمل 
 دقيق

طين
% 

طمي  طمي دقيق
 خشن

رمل 
 دقيق

 واد

سمندوا   

 واد

 بومرزوق

 1.34 1.84 32 10 108.38 202 10 11 77 181 تربة قليلة التطور

 0.66 0.95 54 33 210 198 63 34 99 188 ترب كالسيمغنيزية

 0.58 0.96 63 21 97 105 53 18 60 127 ترب بنية

 isohumique  -  -  -  - 167 97 21 63  - 0.58ترب 

  
من خالل الجدول نستنتج بأن الترب التي لها قابلية أكثر للتدهور هي الترب البنية و  

، و بالتالي نجد أن مقاومتها 0حيث تقتري قيمة المؤشر من  Iso humiqueالكالسيمغنيزية و 
ها حساسة أكثر للتعرية، حيث نجد أنه كلما كانت نسبة مدارات الميكانيكية تكون ضعيفة مما يجعل

  . و العكس 0التربة عالية كانت قيمة معامل التدهور تقترب من 
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 مقدمـة:

األدوار التي يلعبها هذا األخير في حماية  تيكتسي الغطاء النباتي أهمية بالغة، نظرا إليجابيا
اة الفاعلة ضد مختلف العوائق التي تواجه الوسط بصفة عامة، إذ نجراف، باعتباره األدإلالوسط من ا

يعمل على تماسك أجزاء التربة على السفوح شديدة االنحدارات مما يجعلها أكثر استقرار، كما يعيق 
سيران المياه في السطح و يعمل كحاجز وقائي يقلل من سرعة تغلغل و نحت األمطار السيلية، و ال 

تأثير مباشر و فعال في تطور الترب و الرفع من درجة خصوبتها ال سيما إذا  تتوقف أهميته، بل له
  .  أحسنا إختيار الصنف الغابي المناسب و إنتشاره بصورة كثيفة

III– الغطــاء النبــاتي بالحوضيــن:  
III -1- تصنيــف األراضــي :  

ذية إمكانية الري، وبهذا يعتمد التصنيف على عدة معايير تتمثل في اإلنحدار نسيج األرض النفا
أراضي زراعية و مؤهلة للزراعة، أراضي رعوية و مؤهلة للرعي، :يمكن إستخالص ثالثة أصناف

  )).9(خريطة رقم ( أراضي غابية 
III –1-1-  للزراعةأراضي زراعية و مؤهلة :  

بحوض واد  %63.01بحوض واد سمندوا، و %48.41السائدة في كال الحوضين تقدر بنسبة 
  .زوق و تحتل تقريبا كامل الحوض و تتميز هذه األراضي بحماية موسميةبومر

III –1-2-  للرعيأراضي رعوية و مؤهلة  :   
تعتبر أراضي مشكلة من العطيل المغطى بنباتات غير كثيفة كالشجيرات و أخرى مخصصة 

و حجر  لمرور الماشية نجدها على إنحدارات من ضعيفة إلى متوسطة ذات تكوينات كلسية مارنية
بحوض واد بومرزوق عند أقدام  % 36.61بحوض واد سمندوا و بنسبة  %44.51رملي إذ تقدر بـ

الجبال واألراضي الصخرية الجرداء من الغطاء النباتي، إذ تعتبر هذه األراضي من مخلفات الرعي 
  .يمكن إستصالحها و زراعة نباتات تتعايش مع هذا الوسط، و بهذا فهذه األراضي ذات حماية ضعيفة

III - 1-3 -  غابيةأراضي :  
شجرة في الهكتار، نجدها  100تعدى بها عدد األشجار تعتبر وسط غابي غير كثيف ال ي

  بحوض واد سمندوا، و بالشمال عند جبل القليش  %7.08منتشرة في أعالي جبل الوحش بنسبة 
أين اإلنحدار من متوسط إلى قوي و الصخور صلبة، تعتبر  % 0.38بحوض واد بومرزوق بنسبة 
  .هذه األراضي محمية طبيعيا
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III -2-  التغطيةنوع :  

يشكل نوع التغطية النباتية عامال أساسيا له تأثير مباشر على الوسط الطبيعي، لذلك أدرج هذا 
خالل خريطة  نالبحث مع محاولة إبراز العالقة المتواجدة بين التغطية النباتية و تقهقر الوسط، م

  )).10(مخريطة رق( 50000/1سمندوا و بومرزوق بمقياس  الغطاء النباتي للحوض التجميعي لوادي
 III-2- نوع التغطية النباتية: 

III -2-1 -سمندواواد ب تجميعيالحوض ال :   

  
 جدول رقم (23) توزيع أنواع التغطية النباتية بحوض الجزئي واد سمندوا

المجال الغير 
 مستغل

 الغطاء النباتي المؤقت
 أو اإلستغالل الفالحي

النباتي الدائمالغطاء   
 أو اإلستغالل الطبيعي

 
األراضي  نوع االتغطية

 الصخرية
الزراعات  البساتين

 الموسمية
األراضي 

)المروج(الرعوية  

غطاء نباتي + األحراش 
تشجير + عشبي خفيف

 األراضي المحروقة
2281 

 
50 
 

14578 
 

3842 9363 
 

)هك(المساحة  
 

7.57 
 

0.17 
 

48.41 
 

12.76 31.09 
 

 %النسبة

 
 1 - الغطاء النباتي الدائم أو اإلستغالل الطبيعي:

يتمثل الغطاء النباتي في مساحات صغيرة من التشجير و األعشاب الناتجة عن التقهقر التدريجي      
.للغابة و هي على شكل ماكي و أحراش  

  :غطاء نباتي عشبي خفيف+ األحراش*

 من %24.58هكتار أي بنسبة7403ر بـعبارة عن التقهقر التدريجي للغابة، يغطي مساحة تقد
على  %25.5 - 12.5المساحة اإلجمالية للحوض التجميعي، يتواجد علي انحدارات تنحصر ما بين 

  :بصفة كبيرة بالجنوب مقارنة بالناحية الشمالية، و يرجع هذا إما إلى رترب قليلة التطور، ينتش
  .انت عرضة للحرائقمن طرف الزراعة أو من طرف الحيوان أو ك استغلتأراضي  -
  :تشجير األراضي المحروقة* 

لحوض، متواجد على من المساحة اإلجمالية ل %6.51هكتار أي بنسبة  1960يشمل هذا النوع 
 و تعتبر  بجنوب الحوض عند جبل الوحش ةمنتشر بنيةعلى ترب  %25.5أكبر من نحدارات إ
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االستغالل (، أو من طرف اإلنسان)الظروف الطبيعية القاسية(أراضي تعرضت لعمليات الحرائق 

  ).الشخصي
  :)أراض رعوية( المروج * 

تعتبر أراضي لم تستغل في الجانب الزراعي بل خصصت لرعي الحيوانات، نجدها متمركزة  
من  % 12.76أي ما يقدر بـ هكتار 3842بالمنطقة الشمالية و الجنوبية على مساحة تقدر بحوالي 

على ترب قليلة  %35المساحة اإلجمالية للحوض، نجدها متوضعة على إنحدارات شديدة تفوق
  .التطور

  :الغطاء النباتي المؤقت أو اإلستغالل الفالحي – 2
  :الزراعات الموسمية* 

خاصة منها الحبوب تغطي مساحة ) زراعات سنوية(هو مجال الغطاء النباتي الموسمي 
من المساحة اإلجمالية للحوض،تتواجد على ترب كالسيمغنيزية  %48.41هكتارأي بنسبة14578

  .تحتوي على نسبة عالية من الطين والطمي و الرمل 
، نظام تقليدي )عطيل-حبوب(يعتمد هذا المجال على نظام اإلنتاج القائم على الدورة الثنائية 

، مما يجعل التربة غير محمية و )24/شهر17(يترك األراضي في حالة راحة طول أيام السنة 
حالة عدم توفر  يعرضة للعوامل الجوية العنيفة كالرياح الصيفية التي تنشط التعرية الريحية، ف

كاسرات الرياح، تأثير األمطار السيلية الخريفية و الربيعية تعمل على تفتيت التربة ونقل المعادن 
تمعدنها بواسطة التهوية خاصة إذا كانت خطوط الحرث  المتواجدة بها عن طريق السيالن بعد أن تم

على مسك المياه ضعيفة وال تستطيع مقاومة السيالن الناتج عن األوابل و من جهة أخرى نجد أن 
طول الفترة الجافة للمنطقة ساعد كثيرا األراضي على عدم اإلستقرار، حيث أدت درجات الحرارة 

  .مما يسهل عملية نفاذ المياه إلى الباطن و إعطاءنا حركات متنوعةالعالية إلى تشقق التكوينات الطينية 
  :األشجار المثمرة*

من المساحة اإلجمالية لألشجار المثمرة في  %0.17هكتار أي بنسبة  50يشمل هذا النوع  
على ترب متطورة و كالسيمغنيزية منتشرة . %25.5-12.5الحوض، متواجد على انحدارات ما بين 

  .فة من الحوضفي مناطق مختل
  :المجال الغير مستغل - 3 

  :األراضي الصخرية* 
تعتبر تكشفات صخرية لمناطق جبلية صعبة اإلستغالل و معراة، تتركز بمناطق مختلفة من  

  الوحدة الشمالية و الشمالية الشرقية عند جبل بيت الجازية سيدي إدريس وبنسبة ضئيلة بالمنطقة 
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من مساحة الحوض اإلجمالي، تعتبر % 7.57هكتارأي بنسبة  2281الجنوبية، تحتل مساحة تقدر بـ 

هذه التكشفات عرضة للتعرية الشديدة و معراة من الغطاء النباتي حيث تتجسد في شكل مهيالت تغذي 
  .السفوح

 III-2-2-الحوض التجميعي بواد بومرزوق:    
 

  ومرزوقتوزيع أنواع التغطية النباتية بحوض الجزئي  واد ب) 24(جدول رقم 
المجال الغير 

 مستغل
 الغطاء النباتي المؤقت
 أو اإلستغالل الفالحي

 الغطاء النباتي الدائم
  أو اإلستغالل الطبيعي

األراضي  نوع التغطية
 الصخرية

الزراعات  البساتين
 الموسمية

األراضي 
)المروج(الرعوية  

غطاء + األحراش +الغابة  
 نباتي عشبي خفيف

)هك(المساحة 12934 5852 115433 549 48432  
 %النسبة 7.06 3.20 63.01 0.30 26.43

  
 1- الغطاء النباتي الدائم أو اإلستغالل الطبيعي:

  : الغابة* 
م تغطي مساحة تقدر بـ 1200-1000تنتشر في شمال الحوض بمساحة ضئيلة على إرتفاع ما بين 

وع البلوط الفليني الغير تتميز بن من المساحة اإلجمالية للحوض، %0.38بنسبة هكتار أي 698
الكثيف، متواجدة في المناطق ذات االنحدار متوسط إلى شديد، و هي أصناف شجيرية يفوق ارتفاعها 

  .م متوضعة على ترب بنية7إلى 
  :غطاء نباتي عشبي خفيف+ أحراش  *

، على إرتفاعات تتعدى و أم سطاس فوطاس ،طق الجبلية بالحوض عند جبل قريونينتشر بالمنا
 ى، متوضعة عل%6.68هك أي بنسبة  12236تغطي مساحة تقدر بـذات إنحدارت شديدة، م 1400

  . صخر األم و يعتبر هذا النوع الهيئة النهائية التي توجد عليها الغابة بعد تقهقرها
  ):أراضي رعوية(المروج* 

ن وادي المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب م وتتركز بالمنطقة المحيطة بضفاف واد بومرزوق، 
على  %25.5-12.5م و بانحدارات 800-400الكالب و وادي المالح على إرتفاعات تتراوح ما بين 

  .،من المساحة اإلجمالية للحوض%3.20هك أي بنسبة 5852مساحة تقدر بـ
  
  



دراسة التربة و التغطية النباتية: الثاني المبحث                               الفصل األول                                                

 82

  
  :الغطاء النباتي المؤقت أو اإلستغالل الفالحي – 2

  :الزراعات الموسمية* 
خاصة منها الحبوب تغطي مساحة ) زراعات سنوية( هو مجال الغطاء النباتي الموسمي

من مساحة اإلجمالية للحوض،تتواجد على ترب كالسيمغنيزية  %63.01هكتارأي بنسبة115433
  .تحتوي على نسبة عالية من الطين والطمي و الرمل 

يترك ، نظام تقليدي )عطيل-حبوب(يعتمد هذا المجال على نظام اإلنتاج القائم على الدورة الثنائية 
، مما يجعل التربة غير محمية و عرضة )24/شهر17(األراضي في حالة راحة طول أيام السنة 

للعوامل الجوية العنيفة، و من جهة أخرى نجد أن طول الفترة الجافة للمنطقة ساعد كثيرا األراضي 
يسهل عملية على عدم االستقرار، حيث أدت درجات الحرارة العالية إلى تشقق التكوينات الطينية مما 

  .نفاذ المياه إلى الباطن و إعطاءنا حركات متنوعة
   :زراعات أخرى* 

من  %0.30هك أي بنسبة  594منها األشجار المثمرة و الخضروات، ويمثل هذا النوع 
مربوطة  امساحة الحوض اإلجمالية، هذا النوع من الزراعة يتواجد على المصاطب النهرية، ألنه

اء بكثرة في الحوض على شكل عيون مع تجمع سكاني معتبر يسمح مزاولة بتوفر المياه و توفر الم
  . الزراعات المعاشية

  :المجال الغير مستغل - 3
  :األراضي الصخرية* 

تعتبر تكشفات صخرية لمناطق جبلية صعبة اإلستغالل و معراة، تتركز بمناطق مختلفة من  
هكتارأي  48432بية، تحتل مساحة تقدر بـ المنطقة الشمالية الشرقية و الجنوبية الشرقية و الغر

من مساحة الحوض اإلجمالي، تعتبر هذه التكشفات عرضة للتعرية الشديدة و معراة % 26.43بنسبة 
  .من الغطاء النباتي حيث تتجسد في شكل مهيالت تغذي السفوح

من هذه األنواع من اإلستغالالت متواجدة على ترب كالسيمغنيزية تحتوي على نسبة عالية 
  .و ترب قليلة التطور وترب مالحة Iso humiqueالطين و الطمي و قليلة التطور و ترب 

من خالل تحليل نوع التغطية النباتية في الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق نستنتج 
  :أن هناك نوعين

  .)نمط الزراعات الواسعة(النظام الزراعي الكامل بوسط الحوضين يتدخل فيه اإلنسان * 
عليه نمط الغابات و األحراش و  رالنظام الطبيعي المتمركز في المنطقة الجنوبية و الشمالية، تسيط* 

  .هو في تقهقر مستمر
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من خالل الدراسة الجيولوجية و الليثولوجية للحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق، 
عة الوحدات البنائية الكبرى موقعا يتبين لنا أن منطقة الدراسة تحتل بموقعها الجغرافي ضمن مجمو

متميزا في فهم البنية الجيولوجية ألكثر المناطق تعقيدا و إضطرابا، أدت إلى ظهور حركات تيكتونية 
مختلفة في بنيتها و في تاريخ تطورها كانت السبب في ظهور التضاريس الحالية مما جعلها وسط غير 

نة من مقاومة إلى ضعيفة المقاومة و التي تخلق بدورها مستقر، إضافة إلى تكويناتها الصخرية المتباي
  .   نوع من الالتوازن ما بين أجزاء الحوض

  
تتميز منطقة الدراسة بترب حساسة لعمليات التعرية، نظرا للتكوينات الطينية و المارنية و 

ث وجد أن التكوينات الكلسية و المارنوكلسية التي تغطي مجال الدراسة من الشمال إلى الجنوب، حي
أكثر الترب القابلة للتدهور و مقاومتها  Iso humiqueالترب البنية و الترب الكالسيمغنيزية و الترب 

  .الميكانيكية تكون ضعيفة مما جعلها حساسة أكثر للتعرية
  

أما من الناحية الغطاء النباتي فقد طبق بطريقة عشوائية لعدم مراعاة الشروط الالزمة 
إلى العوامل الطبيعية  ةلجيد، و هذا بتدخل اإلنسان بدون وعي و المباالة باإلضافلالستغالل الزراعي ا

  ).تربة–جيولوجية  -إنحدارات(
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لمختلف عناصر الوسط الطبيعي للحوض التجميعي لوادي يتجلى لنا من الدراسة السابقة 
سمندوا و بومرزوق بتوضيح مختلف العوامل التي تؤثر على المجال، وفي كيفية مساهمتها الكبيرة 
 في زيادة الكفاءة النحتية للتعرية، و العمل على مضاعفة تقهقر الوسط، حيث أفزرت هذه العوامل

  :الصفات التالية
  :الجانب التضاريسي* 

يتميز الحوض الجزئي لواد سمندوا بطبوغرافيا غير متجانسة ذات طبيعة وديانية، مع أشكال 
م و أقل إرتفاع بالمنطقة الجنوبية بينما يمثل 1295جبلية وعرة في الشمال يتعدى إرتفاعها إلى 

وح الجنوبية لألطلس التلي و السهول العليا، الحوض الجزئي لواد بومرزوق منطقة إنتقالية بين السف
حيث يتميز ببساطة التضاريس، يغلب عليها طابع الجبال و التالل و بعض أحواض األودية، 

م و جبل فوطاس بالجنوب، و 1729فالمناطق المرتفعة للكتل الكلسية و المتمركزة عند جبل قريون
م، بينما المناطق المنخفضة ذات  1300تفوق بالشمال الشرقي في جبل أم سطاس و مزاال بإرتفاعات 

اإلرتفاعات متوسطة اإلمتداد من الشرق إلى الغرب عند جبل تيكباب و عش العقاب، و مرتفعات 
  ).شرق سيقوس(أوالد صخر 

من المساحة  %55.85بنسبة  %25-12.5فيما يخص اإلنحدارات، الفئة السائدة هي فئة  *
في القسم الشمالي  %2.86القوية فتشغل مساحة ضئيلة تقدر بـاإلجمالية للحوض، أما اإلنحدارات 

، أما الحوض الجزئي لواد بومرزوق تسوده فئة اإلنحدارات الضعيفة للحوض الجزئي واد سمندوا 
  .من المساحة اإلجمالية للحوض مما يدل عل بساطة سطح التضاريس % 47.17بنسبة  0-3.5%

تضاريس إذا تظهر بمنطقة الدراسة عدة كتل صخرية بتميز كثافة ال Kostenkaسمحت نتائج  *
إلى حدوث عدة فوالق بالحوض مما أدى إلى  تكبيرة و التي كانت عرضة لحركات تكتونية، أد

    .تدخل أعمال التهيئة لحمايتها بتشكل ضعف بالمنطقة، تتطل
 :الجانب المورفومتري* 
   ):السهول العليا( واد بومرزوق ب الجزئي حوضال* 

كل األسباب الفيزيوغرافية ليست مؤهلة للجريان السطحي، ولكنها مؤهلة أكثر للجريان 
  ، %45.11تكوينات الزمن الرابع ضعيفة المقاومة بنسبة الباطني و هذا بسبب الطبيعة الجيولوجية، 
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أما مع بروز التكوينات الكلسية و المارنوكلسية بشكل واضح في المناطق الجبلية شديدة اإلنحدار، 

  . أغلبها ذات نفاذية من متوسطة إلى عالية النفاذية فهي تتوافق مع نوع الصخر األم و نجد
  

  ):التل الجنوبي( واد سمندوا ب الجزئي حوضال* 
هذا الحوض مؤهل للجريان السطحي أكثر منه الباطني، بسب كثافة تصريف المجاري العالية 

و تتمثل في  ة في الجنوب، الطبيعة الجيولوجيةو طبيعة التضاريس من إرتفاعات و إنحدارات خاص
التكوينات المارنية و الطينية الميوبلوسينية التي تحتوي على الجبس سريع الذوبان بنسبة تقدر 

  . % 86.13و بنفاذية من متوسطة إلى ضعيفة بنسبة  %81.19بـ
    
، حيث وجد أن تتميز منطقة الدراسة بترب حساسة لعمليات التعرية من الشمال إلى الجنوب  

أكثر الترب القابلة للتدهور و مقاومتها  Iso humiqueالترب البنية و الترب الكالسيمغنيزية و الترب 
  .الميكانيكية تكون ضعيفة مما جعلها حساسة أكثر للتعرية

  
بنسبة الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق فيما تبلغ نسبة التغطية النباتية في 

المساحة اإلجمالية، تتمثل في الزراعات الدائمة و الموسمية، كل هذه  من% 63.01و  48.41%
  .أن مجال الدراسة مؤهل أكثر لعمليات التعرية و التقهقر استخالصالمعايير تمكننا من 
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  : مقدمـــة
، ةهيدروغرافي شبكة ،ةتضاريس، مورفومتري( الذي تلعبه العوامل الفيزيوغرافية إن الدور
إلى هذا  ةوتأثيره على التعرية، إضاف) السطحي والباطني(تحديد نظام الجريـان يف )ليثولوجية، التربة

ا في التصرف الظروف المناخية والتي تلعب دورا أولياليمكننا أن نهمل عنصرا أساسيا وهي 
إنجاز دراسة مناخية حيث ركزنا فيها على  م، لفهم هذا التصرف وتوضيحه أكثر، تالهيدرولوجي

الخ فقد درسناها بصفة ....الحرارة، الجليد، الرياح إلى ةإضاف ،)األمطار(تحليل معطيات التساقط 
  .المنطقةعلى نظـام الجريان و كذالك من أجل تحديد مناخ  موجزة لمـا لهـا من تأثيـر
المحطات المناخية ذات الموقع الجيد بالنسبة لمنطقة الدراسة و  اختيارللقيام بهذه الدراسة ال بد من 

  .المعطيات و طول مدة التسجيل استمراريةاألكثر مصداقية من حيث الكميات المسجلة و 
I -1-األمــطار وتغيــراتها:  
I -1-1 - تجهيــز الحـوض :  

محطة عين فكرون، : محطات مناخية لقياس األمطار وهي )7( توجد بحوض واد بومرزوق
 ةفورشي، محطة الخروب، محطة عين مليلة، محط ةأوالد رحمون، محط ةمحطة أوالد ناصر، محط

  )).11(خريطة تجهيز الحوض رقم ( قسنطينة
 هذه األخيرة ال نمحطة زيغود يوسف، لك: بينما داخل حوض واد سمندوا توجد محطة مناخية واحدة

  .1994إلى غاية  1982تتوفر على تسجيالت متواصلة و هذا راجع لتوقفها منذ 
المتواصـل على طـول الفترة المالحظـة وصعوبـة  عولعدم استمرارية التسجيل، والتقطـ

: إلى حذف بعض المحطات في حوض واد بومرزوق منها االتحصل على المعطيات الكاملة، إظطررن
لخروب، عين مليلة، لتوقفها عن االشتغال و إحتوائها على معطيات أوالد رحمون، أوالد ناصر، ا

  )). 25(الجدول رقم (  ناقصة ال تكفي إلجراء دراسة وافية
محطة قسنطينة تقع شمال الحوض، محطة فورشي  :في تحليلنا على ثالث محطات مناخية اعتمدناو 

  .عين فكرون بالجنوب الشرقي وتقع في الجنوب الغربي، 
عليها في  اعتمدنالوحيدة التي تشهد إستمرارية في التسجيل هي محطة قسنطينة والتي المحطة ا

  .إستكمال نقائص المحطات الباقية منها عين فكرون، فورشي
أم الطوب شمال الحوض، حمالة : محطات خارج الحوض)3(أما بالنسبة لحوض واد سمندوا أختيرت

  بطريقة الحوض التساقط في ر بعد حساب متوسطفي الغرب و زردازة في الشرق، و تم هذا اإلختيا
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  تجهيز الحوض 11خريطة 
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مع  500000/1 بمقياس) ANRHالوكالة الوطنية المائية (خطوط تساوي المطر من خريطة 
للتأكيد  احساب معامل اإلرتباط بين التساقط و الصبيبات المسجلة في المحطة الهيدرومترية، هذ

  .  ا كانت هذه المحطات تعبر عن الحوض من ناحية التساقط و الجريان أم الإذ
  وضعية المحطات اتجاه (ستمرارية في التسجيل لإليوضح مدى عدم تجانس و ا) 20(الشكل رقم

  
 .وهو ما يقف حاجزا أمام كل دراسة مناخية مفصلة للمنطقة) التسجيل
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73  
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74-
75  
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81  
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82  
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83  
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84  

84-
85  
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90  
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91  

91-
92  
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93  

93-
94  

94-
95  

95-
96  

96-
97  

97-
98  

98-
99  

99-
00  

00-
01  

01-
02

 

قسنطينةحمطة   

 محطة عين فكرون
 محطة فورشي

 حمطة أوالد ناصر

 محطة أوالد رحمون
 محطة زردازة

 محطة زيغود يوسف
 محطة أم الطوب

 محطة حمالة

الخروبمحطة   

 محطة عين مليلة

 فترات كاملة  فترات نافصة 

   وضعيـــة المحطـات إتجـاه التسجيـل               ) 20(شكل رقم 
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  محطات التساقط في الحوضتوطين ) 52(جدول رقم 
  اإلرتفاع ع س المحطات الحوض

 )م(
 الرمز الوطني للمحطة

ض واد بومرزوق
حو

 10-05- 03 921 305.50 876.60 عين فكرون 

 10-05- 05 770 320.65 876.35 أوالد ناصر

 10-05- 08 700 327.8 860.10 أوالد رحمون

 10-05- 11 800 307 849.10 فورشي

 10-05- 10 590 344.72 850.35 قسنطينة

ض واد سمندوا
حو

 

 10-07- 06 240 383.45 846.15 أم الطوب

 10-07- 03 657 369.7 226.06 حمالة

 10-09- 03 195 374.60 875.30 زردازة

 10-06- 02 275 -  -  بوشديرة - 

 10-05- 28 575 -  -  بومرزوق - 

   ANRHالوكالة الوطنية للموارد المائية :المصدر

I -1-2 -  و استكمال المعطياتنقد:  
تتوفر  مرجعيتانمن أجل دراسة صحيحة و دقيقة، أخذت محطة قسنطينة و زردازة كمحطتان 

بهما معطيات ولفترة طويلة، وتم إكمال معطيات التساقط علـى المسـتوى الشـهري، ولهـذا قمنـا      
تعتمد علـى  ، التي ))24، 23، 22 ،21(شكل رقم (رتباط الخطيإلعن طريق التعديل و ا باستكمالها

تقدير القيمة الغير مقاسة من السلسلة الناقصة إنطالقا من السلسلة المتجانسة للمحطة المرجعية، وفـي  
، ولتطبيق هذه الطريقة ال بـد  )01/02-70/71(األخير تم تحديد فترة متجانسة بين محطات الدراسة 

  :  أن تتوفر شروط وهي
  .معطيات المحطتين يشكالن معادلة خطية-
  .االرتباط قوي معامل-
 : تقدير القيمة المقاسة يكون عن طريق معادلة خطية من الشكل-

               Y= ax +b  
  :حيث

Y :معدل السنة الناقصة.  
x : معدل السنة المقاسة. 

a.b :ثوابت يتم الحصول عليها بمعادالت إحصائية :  
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  إستكمال المعطيات) 62(جدول رقم 

  

  

  Rمعامل اإلرتباط   المحطة المرجعية المحطة الناقصة األشهر
   عين فكرون مبرسبت

 قسنطينة

0.56 

 0.44 فورشي

   عين فكرون أكتوبر
 قسنطينة

0.64 

 0.42 فورشي

   عين فكرون نوفمبر
 قسنطينة

0.73 

  0.56 فورشي
   عين فكرون ديسمبر

 قسنطينة

0.69 

 0.52 فورشي

   عين فكرون جانفي
 قسنطينة

0.80 

 0.55 فورشي

   عين فكرون  فيفري
 قسنطينة

0.73 

 0.51 فورشي

   عين فكرون  مارس
 قسنطينة

0.73  
  0.32 فورشي

  0.66 قسنطينة عين فكرون  أفريل
   عين فكرون  ماي

 قسنطينة

0.32  
  0.42 فورشي

   عين فكرون  جوان
 قسنطينة

0.23  
  0.12 فورشي

   عين فكرون  جويلية
 قسنطينة

0.10  
  0.9 فورشي

   عين فكرون  أوت
 قسنطينة

0.26  
  0.33 فورشي

  Rمعامل اإلرتباط   المحطة المرجعية المحطة الناقصة األشهر
   حمالة  أفريل

 زردازة

0.87 

 0.76  أم الطوب

 082 زردازة حمالة  ماي

 0.66 زردازة  أم الطوب  جوان

   حمالة  جويلية
 زردازة

0.75 

 0.78 أم الطوب
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  21 معامل األرتباط
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    23 معامل اإلرتباط
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              a =

2)()2(
..

xxK
yxyxK

Σ−Σ
ΣΣ−Σ  

K  :عدد السنوات المشتركة.  
R :معامل اإلرتباط ويقيم بالمعادلة التالية: 

R = a. 
2)()2.(

...
yyK

yxxxyK
Σ−Σ
ΣΣ−Σ  

ا معامل اإلرتباط ضعيف تم إستكمالها بطريقة التي كان فيه) أوت -جويلية–جوان (فيما يخص األشهر
 :و تتمثل هذه الطريقة فيما يلي) 26(رقم  لالنسب انظر الجدو

  :طريقة النسب
 :طريقة سهلة التطبيق تنص على أن قيمة الشهر الناقص تحسب من المعادلة

 K = xKy
x
y .=⇒  

  :حيث 
K    : معامل االستكمال.   

 X :السنوي لشهر ناقص لـ ن سنة متوسط التساقط.  
Y :متوسط التساقط الشهري للشهر المرجعي لـ ن سنة. 

 X :قيمة الشهر الكامل.  
Y  :قيمة الشهر الغير كامل.  

I-1-3- التغيرات السنوية للتساقط:  
لمنطقة الدراسة إعتمدنا ) 01/02–70/71(لدراسة التغيرات السنوية لمتوسطات التساقط للفترة 

جدول (خالل نتائج نعن المتوسط بالمئة، م فنحراإلالتساقطات السنوية، ا على متوسطات
يتضح لنا عدم إنتظام التساقط من سنة إلى أخرى حيث تتناوب السنوات المطرة مع )) 28(،)27(رقم

لوحظ تغيرا كبيرا في نسبة اإلنحراف عن المتوسط تتراوح مابين . السنوات الجافة التي تسجل عجزا
بمحطة .فورشي) 199.91-0.65(عين فكرون و) 115.27- 6.57(بقسنطينة، و) 0.74-60.76(

 ).83.46-0.75(، حمالة)116.24-2.59(أم الطوب) 65.26- 0.47(زردازة بلغ 

التسـاقط   حيث بلغ متوسـط  هناك تباين كبير في كميات األمطار المتساقطة خالل الفترة المدروسة
ملم و أدناه بحوض واد بومرزوق  763.53ة بـالسنوي أقصاه بحوض واد سمندوا عند محطة حمال

ملم، و بهذا فالتساقطات إمتازت بتسلسل في السنوات الرطبة و الجافة 372.93عند محطة فورشي بـ 
  سنة جافة، بينما 19سنة رطبة و 13سنة جافة، عين فكرون بـ14سنةرطبة و 18محطة قسنطينة بـ

b =
2)()2(

.2..
xxK

xyxxK
Σ−Σ

ΣΣ−ΣΣ  
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  )01/02-70/71(حطات المدروسة للفترة التغيرات السنوية لألمطار بالم)72(جــدول رقم 

 فورشي عین فكرون فسنطینة المحطات
المجموع  المتغیرات

  )ملم(السنوي
 

اإلنحراف 
 المعياري

اإلنحراف 
 المتوسط

المجموع 
 )ملم(السنوي 

اإلنحراف 
 المعياري

اإلنحراف 
 المتوسط

المجموع 
 )ملم(السنوي 

اإلنحراف 
 المعياري

اإلنحراف 
 المتوسط

  السنوات

70-71 528.5 3.28 3.65 150.2 54.30 67.16 210.1 28.78 43.66 
71-72 662 26.88 29.81 741.6 50.24 62.14 530.2 27.80 42.17 
72-73 619.7 19.4 21.52 604.6 26.03 32.19 450.3 13.68 20.75 
73-74 321.2 33.37 37.01 206.8 44.29 54.78 175.5 34.90 52.94 
74-75 395.8 20.18 22.39 376.9 14.23 17.59 275.2 17.28 26.20 
75-76 717.8 36.74 40.76 480.3 4.05 5.01 444.2 12.6 19.11 
76-77 564.8 9.69 10.75 462.8 0.96 6.68 219.3 2.62 41.19 
77-78 437.1 12.88 14.29 242.8 37.93 46.91 305.8 11.87 18.00 
78-79 509.5 14.24 15.79 294.7 28.76 35.57 370.4 0.45 0.68 
79-80 533 4.07 4.52 382.84 13.17 16.29 370.5 0.43 0.65 
80-81 593.8 14.82 16.44 301.7 27.52 34.03 295.50 13.69 20.76 
81-82 564.8 9.69 10.75 302.5 27.38 33.86 321.5 9.09 13.79 
82-83 408.9 17.86 19.82 202.1 45.12 55.81 208.4 29.08 44.12 
83-84 506.2 0.66 0.74 157.4 53.03 65.58 337.91 6.19 9.39 
84-85 819.8 54.77 60.76 384.42 12.72 15.73 1118.44 131.43 199.91 
85-86 416.6 16.50 18.31 245.12 37.52 46.41 273.2 17.63 26.74 
86-87 657.8 26.13 28.99 882.22 75.10 92.89 420.4 8.39 12.73 
87-88 436.9 12.91 14.33 651 34.23 42.33 255.3 20.79 31.54 
88-89 466.2 7.73 8.58 670.34 37.65 46.56 295.7 13.65 20.71 
89-90 270.3 42.36 46.99 253.91 35.97 44.48 291.4 14.41 21.86 
90-91 580.3 12.43 13.79 375.12 14.54 17.98 40.41 5.51 8.36 
91-92 580.4 12.45 13.81 782.15 57.41 71.01 463.4 15.99 24.26 
92-93 561.2 9.06 10.05 427.29 5.32 6.57 417 7.79 11.82 
93-94 441.4 12.12 13.44 230.11 40.17 49.68 224.8 26.18 39.72 
94-95 600.7 16.04 17.79 401.35 9.09 12.25 369.8 0.55 0.84 
95-96 656.7 25.94 28.77 668.7 37.36 46.20 791.7 74.03 112.92 
96-97 339.8 30.08 33.37 348.12 19.31 23.89 187 32.87 49.68 
97-98 539.2 5.17 5.37 984.57 93.25 115.27 402.2 5.17 7.85 
98-99 543.2 5.88 6.52 578.32 21.38 26.44 376.4 0.61 1.48 
99-00 494.7 2.70 2.99 391.19 11.70 14.47 314.1 10.40 15.77 
00-01 433.6 13.50 14.97 923.54 82.41 101.92 270.7 18.07 27.41 
01-02 367.70 25.15 27.90 529.68 12.78 15.81 543.2 30.10 45.66 

 - - 372.93 - - 457.37 - - 509.96 المتوسط
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  )01/02-70/71(التغيرات السنوية لألمطار بالمحطات المدروسة للفترة ) 28(جـدول رقم 

 حمالة أم الطوب زردازة المحطات
المجموع  المتغیرات

 السنوي ملم
اإلنحراف 
 المعياري

اإلنحراف 
 المتوسط

المجموع 
 السنوي ملم

اإلنحراف 
 ريالمعيا

اإلنحراف 
 المتوسط

المجموع 
 السنوي ملم

اإلنحراف 
 المعياري

اإلنحراف 
 المتوسط

  السنوات

70-71 556.8 12.75 11.47 826.4 19.33 9.74 883.4 21.19 15.70 
71-72 847 38.55 34.67 964.6 37.40 28.1 987.5 39.53 29.33 
72-73 842.7 37.79 33.99 763.5 1.85 1.39 1073 54.71 40.53 
73-74 482.1 25.96 23.34 604.8 26.20 19.68 792.5 5.12 3.79 
74-75 557.7 12.59 11.33 552.1 35.52 26.68 719 7.87 5.83 
75-76 588.1 7.22 6.49 740.8 2.16 1.62 968.6 36.25 26.86 
76-77 626 0.52 0.47 737.6 2.72 2.05 775.5 2.11 1.56 
77-78 489.2 24.70 22.21 617.4 23.97 18.01 664.8 17.45 12.93 
78-79 697.9 12.19 10.96 734.3 3.31 2.48 880.6 20.69 15.33 
79-80 527.7 17.89 16.10 589.6 28.89 21.70 819 9.80 7.26 
80-81 748.5 21.13 19.01 840.56 15.47 11.62 932.1 29.80 22.08 
81-82 646.1 3.03 2.73 998.54 43.40 32.60 806.6 7.61 5.64 
82-83 619.4 1.69 1.52 832.84 14.11 10.60 648.8 20.28 15.03 
83-84 795.4 29.43 26.47 1113.32 63.69 47.85 944.4 31.97 23.69 
84-85 1039.4 27.56 65.26 1628.35 154.74 116.24 1400.8 112.65 83..46 
85-86 468.5 28.36 25.51 643.1 19.43 14.60 689.2 13.14 9.73 
86-87 799 30.06 27.04 946.00 34.11 25.63 1034.1 47.83 35.44 
87-88 421.8 36.62 32.93 481.6 47.98 36.04 540.1 39.50 29.26 
88-89 562.1 11.81 10.63 640.6 19.87 14.93 454.1 54.70 40.53 
89-90 577 9.18 8.26 614.8 24.43 18.35 614.8 26.29 19.48 
90-91 732.1 18.24 16.39 772.52 3.45 2.59 831.6 12.03 8.91 
91-92 755.8 9.04 20.17 624.5 22.72 17.08 727.3 6.40 4.74 
92-93 694.5 11.59 10.42 622 16.09 12.09 734.7 5.1 3.77 
93-94 529.3 17.61 15.84 686.7 11.72 8.81 722.5 7.25 5.37 
94-95 342.94 50.56 45.47 843.4 15.98 12.00 757.8 1.01 0.75 
95-96 736.6 19.03 17.12 822.3 12.25 9.20 850.8 15.43 11.43 
96-97 423.6 36.30 32.65 549.5 35.98 27.03 477.3 50.60 37.49 
97-98 692.8 11.29 10.15 840.8 15.52 11.66 850.8 15.43 11.43 
98-99 795.71 29.48 26.52 929.2 31.14 23.39 791.97 7.70 3.72 
99-00 631.4 0.43 0.39 552.2 35.50 26.67 345.4 73.92 54.76 
00-01 477.7 26.73 24.05 634.4 20.97 15.75 322.53 77.96 57.76 
01-02 421.3 36.70 33.01 308.5 78.58 59.03 391.14 65.83 48.77 

 - - 763.53 - - 753.02 - - 628.94 المتوسط
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  25رقم  شكل
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  28شكل رقم 
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  29جدول رقم 
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سـنة   13سنة، أم الطوب بـ  16/32محطة زردازة فقد لوحظ تعادل في السنوات الرطبة و الجافة 
  .سنة جافة15سنة رطبة و 17جافة، حمالةبـ 19رطبة و سنة

حيث )) 29(جدول رقم(في جميع المحطات ) 85-84(خالل  إن أقصى قيمة لألمطار سجلت
ملم، أم 1039.4بـ  ةملم، زرداز1118.44ملم، فورشي بـ 819.8بلغت في محطة قسنطينة بـ 

ملم  984.57ملم، بينما محطة عين فكرون قدر بـ 1400.80ملم، حمالة بـ  1628.35الطوب بـ 
  .))30(، )29(، )28(، )27(، )26(، )25(شكل رقم ).(98-97(سنة 

بـ  يملم محطة قسنطينة، فورش 270.30بمجموع ) 90-89(أما السنة األكثر جفافا أو عجزا هي
بـ  )95-94(، زردازة )71-70(ملم سنة  150.2فكرون بـ  ن، عي)97- 96(ملم سنة 187

  ). 01- 00(ملم سنة  322.53و حمالة بـ ) 02-01(ملم سنة  308.5ملم،أم الطوب بـ  342.94
I  -1-4 - التغيرات الفصلية للتساقط:  

تشارك جميع فصول السنة في المعدل السنوي لألمطار بكميات مختلفة نالحظ أن فصل الشتاء 
بمحطة  %37.88ملم أي بنسبة 192.66هو الفصل األكثر تساقطا حيث بلغ التساقط في هذا الفصل 

 %30.99ي بنسبة ملم أ115.57بمحطة عين فكرون،  %39.62ملم أي بنسبة 172.07قسنطينة، 
  .من المجموع السنوي للتساقط لحوض واد بومرزوق بمحطة فورشي

  بمحطةحمالة %46.18ملم أي بنسبة 352.60بمحطة زردازة،  %45.77ملم أي بنسبة  344.65
 )). 30،31(جدول رقم( .هذا بحوض واد سمندوابمحطة أم الطوب %42.57ملم أي بنسبة 267.77

أين يكثر التساقط و الجريان ومنه نقل معتبر للحمولة الصلبة  ال نشطايعتبر فصل الشتاء فص       
على )العوامل الفيزيوغرافيةوالمورفومترية(عن طريق المياه الجارية مع تدخل عوامل أخرى محفزة

أعتبر هذا  ثعكس ذلك ففصل الصيف يكون ساكنا يقل فيه التساقط و تنخفض معه التعرية المائية، حي
نسبة األمطار الصيفية  نتعبر ع ا، كم))32، 31(شكل رقم (افا في جميع المحطاتالفصل األكثر جف

كذلك نسبة العجز و الفائض خالل مختلف الفصول السنة لكال  وبالنسبة للمعدل السنوي، 
الفصلي يميزه نوعا من التذبذب من  األمطارنظام  أنوبهذا نالحظ . )33، 32(الجدول رقم.(الحوضين

 .آخر إلىفصل 

من خالل نتائج هذا األخير، يمكننا تحديد الفترة المطرة ذات التردد  peguy)1(فيما يخص معامل  أما
فيفري، جانفي، (ق، تناسب في هذه الحالة لحوض واد سمندوا و حوض واد بومرزو ةالكبير، بالنسب

 سنة أي أن أشهر الشتاء و بداية الربيع تمثل فترة تركيز األمطار  10/32بترد) مارس

  ).الملحقب) 10،9(الجدول رقم(لتربةخالل هذه الفترةيؤدي إلى إرتفاع فرص نقل ا ال السنة، ممخال
  األشهر المتبقية 9 3/1على ثلث أشهر متتالية األكثر تساقط  3مجموع : peguy)1(معامل *  
 



                                                                                                                       المناخية المقاربة: األول المبحث                               الفصل الثاني                                                               
 

 100

  

  30جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                       المناخية المقاربة: األول المبحث                               الفصل الثاني                                                               
 

 101

  
  31 شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



                                                                                                                       المناخية المقاربة: األول المبحث                               الفصل الثاني                                                               
 

 102

  
  

  32جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                       المناخية المقاربة: األول المبحث                               الفصل الثاني                                                               
 

 103

  

  33جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                       المناخية المقاربة: األول المبحث                               الفصل الثاني                                                               
 

 104

I-1-5- طالشهرية للتساق التغيرات :  
 ام الهيدرولوجىـرة على النظـاء نظـى إعطـدراسة التغيرات الشهرية للتساقط تساعدنا عل

تذبذب كبير وتناوب بين شهور مطرة  تشهد) 01/02-70/71(لقيم المتوسط الشهري للتساقط للفترة
  .جافة وأخرى

ملم في  67.92 ـب قسنطينةقيمة للتساقط الشهري بمحطة  أقصىنسجل ) 35، 34(ومن الجدول رقم 
ملم في شهر 71.58 ـب عين فكرونمحطة م،مل 6.32في شهر جويلية بمقدار أدنها شهر ديسمبر،

 ،جانفيملم في شهر 41.63 ـبفورشي  ةم، ومحطمل 8.16في شهر جويلية بمقدار  ا، أدنهديسمبر
  .))33(رقم  شكل( .ممل 6.66في شهر جويلية بمقدار  أدنها

- 98.2(وب سجلت أقصى قيمة للتساقط الشهري في ديسمبر بـ بينما في محطات زردازة، أم الط
أدنى قيمة بلغت في شهر جويلية للمحطات  املم، أم 125و حمالة في شهر جانفي بـ ) ملم 127.1

  .) )34(رقم  شكل( ).4.68-4.98-5.23(الثالثة بـ 
وفر تساقط تم إستعماله لتحديد الشهر األ) indice de fournier()2(إن مؤشر وفرة األمطار*

فلوحظ في حوض واد سمندوا أن كل من شهر فيفري و ديسمبر سجال أكبر تردد و سجلت أعلى قيمة 
) 11(جدول رقم(ملم و هو يوافق السنة المطيرة196.99بـ) 85-84(له في شهر ديسمبر لسنة 

  ).  الملحقب
ي شهر ديسمبر شهر جانفي و ديسمبر سجال أكبر تردد وأعلى قيمة له فبأما حوض واد بومرزوق 

  ).الملحقب) 12(جدول رقم( ملم و هو يوافق السنة المطيرة 156.85بـ ) 85-84(لسنة
حراف المعياري الذي يشكل إلنو لتوضيح التوزيع الشهري للتساقط قمنا بحساب معامل التغير و ا 

نقص معه أي كلما زاد هذا المعامل  30%كبر من أقيم  يأخذعالقة عكسية مع التساقط معامل التغير 
 ن، محطةعي)ملم1.42-0.59(ـبقسنطينة ة ـمحط ه تتراوح فيـقيمت أن د، وجمتوسط التساقط

- 0.56( ـبزردازة ة ـمحط ،)ملم 1.48-0.61(، ومحطـةفورشي)1.55-0.65(ـب فكرون
حيث نالحظ  ).2.49- 0.63( ـب حمالة ة، ومحطـ) 1.73.-0.40(ـب أم الطوب،محطة )1.7

   ضعفأالتغير قيما  خذ معاملأالرطبة ي األشهر أما مرتفع،يز بمعامل تغير جفافا تتم األكثر األشهر
  .))36،35(رقم  شكل (
  
  
  
  مجموع التساقط السنوي= Pاألشهر األكثر مطرا، =P2/P    P2=  - وفرة األمطار – )2(مؤشر فورني*   
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Ø األمطار الشتوية:  
 تأثيرعلى التربة يكون مختلف عن  تأثيرهابعد فترة جفاف طويلة و بذلك فإن هي أمطار تأتي 

أن تكون عبارة عن أمطار سيلية تتشبع  االشتوية إما أن تكون خفيفة وإم فألمطاراألمطار الربيعية، 
تكون ظاهرة التعرية مهمة خاصة إذا سبقت  وبذالك يتشكل السيالن،  والسطحية للتربة  األفاقبسرعة 

  .األمطار فترة جافة هذه
  : فعل قطرات األمطار علىالتربة -

تساهم الطاقة المحركية لقطرات المطر في إحداث ظاهرة النقوز خاصة إذا كانت بنية 
الصخور و التربة هشة، حيث تعمل قطرات المطر على إقتالع األجزاء الدقيقة و ترسيبها في 

تساهم  ذإ glaçage  وهذا ما يعرف بظاهرة croûte de battanceقشور صماء  ةالمنخفضات، مشكل
في تخفيض نفاذية التربة وعند تعرض هذه القشور إلى الصبيبات القوية فإن المياه تعمل على نقل 

  .بها التربة و إحداث خد شات
Ø األمطار الربيعية  

إما أن تكون على شكل أمطار متواصلة أو سيلية لكنها على عكس األمطار الشتوية فإنها 
  كانت التربة مغطاة بغطاء نباتي و تكون مشبعة بالمياه في افي إفقار التربة و إنهاكها، واذ التساهم

  .هذه الفترة تتشكل ظاهرة التعرية الخطية و ظاهرة الحركات الكتلية الربيعية خاصة اإلنزالقات
Ø دور الثلوج في عملية التعرية :  

سا بل تمكن في بقائه على  48ى أبدا النها ال تتعد، ال تمكن فعالية الثلوج في مدة التساقط
-50يوم خاصة إذا تراوح سمك الغطاء النباتي 14سطح األرض لمدة طويلة تبلغ في بعض األحيان 

سم إذا تساهم في التسرب البطيئ للمياه خاصة في المارن و الطين و الكلس بعد فترة طويلة تبلغ  60
  .التربة حد الليونة و اليولة و تكون مهيئة للحركة

إن المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج ال يمكنها أن تتسرب كليا في التربة،و لكنها تجري على سطح 
  .التربة على شكل سيالن متفرق أو متجمع و ينتج عن ذلك تخوير سطحي 

و إذا إستمر ذوبان الثلوج مدة طويلة، إن ظاهرة السيالن السطحي يتطور إلى متجمع وتخدد شديد و 
) 2001- 1994-1984-1979-1973(و خير مثال على ذلك أخذت سنة.ت السطحيةظهور اإلنزالقا

  .كتوضيح لتغيرات التساقط خالل اليوم الواحد بمحطة قسنطينة و الجداول التالية توضح ذلك
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  بمحطة قسنطينة 1973سبتمبر  26و 24التساقطات اليومية ) 36(جدول رقم 

  
  .بمحطة قسنطينة 1979أفريل  18و 13التساقطات اليومية ) 73(جدول رقم 

  
  .بمحطة قسنطينة 1984ديسمبر  31و 27التساقطات اليومية ) 38(جدول رقم 

  
  

  
 

 )ملم(التساقط المدة
 )ملم(اإلرتفاع  )1/10(المدة بالساعة 

  سا 18-6 سا24-0 سا18-سا6 1973
 من الصباح إلى المساء

  سا18-6
 من المساء إلى الصباح الغد

 سا24المجموع 

24 0.0 0.0 - 15.3 15.3 

25 6.0 8.5 12.8 1.4 14.2 
26 4.1 5.3 2.9 0.3 3.2 

 )ملم(التساقط مدةال
 )ملم(اإلرتفاع  )1/10(المدة بالساعة 

  سا 18-6 سا24-0 سا18-سا6 1979
 من الصباح إلى المساء

  سا18-6
 من المساء إلى الصباح الغد

 سا24المجموع 

13 2.1 8.1 0.0 0.0 60.5 
14 2.1 8.1 11.5 49.0 35.4 
15 12.0 24 14.2 21.2 12.8 
16  12.0  20.3  11.5  1.3  1.8  
17  5.6  6.3  1.8  -  0.1  
18  1.8  1.8  0.1  -  -  

 )ملم(التساقط المدة
 )ملم(اإلرتفاع  )1/10(المدة بالساعة 

  سا 18-6 سا24-0 سا18-سا6 1984
 من الصباح إلى المساء

  سا18-6
 من المساء إلى الصباح الغد

 سا24وع المجم

27 0.4 0.7 - 4.3 4.3 

28 12 22.1 19.3 22.8 42.1 
29  10.8  20.6  18.2  93.3  111.5  
30  12  24  41.8  58.8  100.6  
31  11.1  23.1  8  4.9  12.9  
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  محطة قسنطينةب 1994أكتوبر 4إلى 3التساقطات اليومية ) 93(جدول رقم 

  
  محطة قسنطينةب 2001سبتمبر 11إلى 10التساقطات اليومية ) 40(جدول رقم 

  
شهد تساقطات كبيرة خالل يومين متتالين  1984ديسمبر  أنمن خالل هذه الجدوال نالحظ 

ديسمبر سجلت  30ديسمبر إلى غاية مساء و صباح  29أي من مساء إلى صباح  ملم 200تفوق 
 األمطار سجلت 1994في أكتوبر  و ملم دون إنقطاع و بصورة مستمرة، 58.8ملم و93.3حوالي 

ما يوضح شدة تركيز الفيضان خالل  ا، هذملم 79.2 بـ 2001ملم، و تجاوزت في سنة 29.6قيمة 
  .لفةالفترات و بترددات مخت ههذ
 
I  -1-6-  01/02– 70/71(تقييم السفيحة المائية الساقطة للفترة (  :  

عتمدنا على المحطات واد بومرزوق إ، في حوض )سنة/ملم(لتقيم السفيحة المائية الساقطة
 .ANRHالمطر الموجودة داخل الحوض وفق طريقة تيسان، وباالعتماد على طريقة خطوط تساوي 

I -1-6 -1 -طريقة تيسان : 
   :التاليةر طريقة هندسية تتبع الخطوات تعتب
 مثلثات فيمستقيمات تجمع المحطات المجاورة و تشكل  م، ورستوطين المحطات على الخريطة -

  ، تقاطع هذه المحاور يحدد مضلعات تعادلرمنتصف كل مستقيم نرفع مستقيم عمودي أو محو
  )).12(خريطة رقم ( المحطات 

  

 )ملم(التساقط المدة
 )ملم( اإلرتفاع )1/10(المدة بالساعة 

  سا 18-6 سا24-0 سا18-سا6 1994
 من الصباح إلىالمساء

  سا18-6
 من المساء إلى الصباح الغد

 سا24المجموع 

03 2.0 2.1 29.5 0.1 29.6 
04 0.0 0.0 - - - 

 )ملم(التساقط المدة
 )ملم(اإلرتفاع  )1/10(المدة بالساعة 

  سا 18-6 سا24-0 سا18-سا6 2001
 من الصباح إلىالمساء

  سا18-6
 من المساء إلى الصباح الغد

 سا24المجموع 

10 3.4 5.6 25.5 53.7 79.2 
11 2.1 3.2 8.7 11.2 19.9 
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  .الخريطةيكون ذلك على  ضلع وحساب مساحة كل -
  .األحجام الجزئية ىضرب مساحة المضلع في متوسط التساقط السنوي لكل محطة للحصول عل -

  :القانونثم بعد ذلك نتحصل علىالسفيحة الساقطة حسب 
 

  المساحة الكلية/ الحجم الكلي= السفيحة المائية الساقطة 
 

  )01/02-70/71( السفيحة المائية الساقطة بطريقة تيسان للفترة  يمتقي) 14( مجدول رق
  بحوض واد بومرزوق

   SI .PI  )ملم ( PIمتوسط التساقط   )     2كلم(SIالمساحة   المحطات
  133609.52  509.96  262   قسنطينة

  142699.44  475.37  312   عين فكرون
  469145.94  372.93  1258   فورشي
  745454.9  -   1832  المجموع

 
P =  406.91  mm. 

 

I -1-6 -2 - طريقة خطوط تساوي المطر للوكالة الوطنية للموارد المائيةANRH   
  بحوض واد بومرزوق  ) 69/89– 22/60(للفترة 

تم حساب المساحة الجزئية  ))13(خريطة رقم( 50000/1بمقياس  ANRHباالستعانة بخريطة
)Si ( للحوض المحصورة بين خطي تساوي متتابعين)Pi(و)Pi+1(المساحة األساسية تساوي ه، هذ  

العددي للقيم المعطاة من طرف المنحنيات التي تحدها السفيحة المائية الساقطة على الحوض  المتوسط
وتساوى مجموع حاصل ضرب التساقطات في المساحات الجزئية مقسوم على المساحة الجزئية 

 )).  42(جدول رقم (

  S /Si.Pi مجموع =) ملم(السفيحة المائية الساقطة 
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  تقييم السفيحة المائية الساقطة حسب طريقة خطوط تساوي المطر) 24(جدول رقم

  .بحوض واد بومرزوق ) 69/89– 22/60(للفترة   ANRHخريطة 

  SI.PI  ) 2كلم(SIالمساحة   )ملم ( PIمتوسط التساقط  فئات التساقط 
 65184 186.24 350 350أقل من 

350-400 375 349.76 131160 

400-450 425 400.48 170204 

450-500 475 559.52 265772 

500-600 550 238.72 131296 

600-700  650 81.12 52728 

 11648 16.64 700  700أكثر من 

  1832 -  المجموع

 
P (mm) = 451.96 mm 

 
اسة محصور مابين خطي تساوي التساقط أقل من من خال ل خريطة تساوي المطر فحوض الدر

ملم،لكن هذه الخريطة التوضح الكمية الهائلة من األمطار التي تسقط بجبل 700ملم و أكبر من 350
لذالك .ملم  450-400م، حيث نجده محصور بين خطي تساوي التساقط 1729قريون الذي إرتفاعه 

م 100يل على الخريطة إنطالقا من معامل التزايد األمطار مع اإلرتفاع حيث كلما إرتفعنا بـ قمنا بتعد
.))14(خريطة رقم ( ملم40أمطار بـ زادت   

 
.حساب زيادة األمطار تبدأ من أقرب محطة تساقط أو يحسب من أقرب خط تسوية للتساقط*  

ملم100/ملم40التساقط المعدل حسب  عاألرتفا التساقط المسجل   المحطات 
 أوالد ناصر 870 475 - 
 جبل فورشي 800 345 - 

 جبل فوطاس 1477 -  615.8
 جبل قريون 1729 -  716.6
 جبل ام سطاس 1326 -  657.4
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  تقييم السفيحة المائية الساقطة المعدلة حسب طريقة خطوط تساوي المطر) 34(جدول رقم
  بحوض واد بومرزوق ) 69/89– 22/60(للفترة   RHANخريطة 

  SI.PI  ) 2كلم(SIالمساحة   )ملم ( PIمتوسط التساقط  فئات التساقط 

 11648 16.64 350 350أقل من 

350-400 375 98.72 64168 

400-450 425 334.24 183832 

450-500 475 196 93100 

500-600 550 776.16 329668 

600-700  650 224.08 84030 

 65184 186.24 700  700أكثر من 

  1832 -  المجموع

 
  P (mm) = 454.05 mm 

  :حوض واد سمندوا* 
و لم تأخذ محطة أم الطوب بعين اإلعتبار ألنها  قدرت بطريقة تيسان وخطوط تساوي المطر

نفوذ وأعتمدت على محطة قسنطينة ألنها أقرب إلى الحوض و ذات  ليس بها نفوذ كبير داخل الحوض
  .كبير بالحوض

  
  )01/02-70/71(  السفيحة المائية الساقطة بطريقة تيسان للفترة تقييم)44( مجدول رق

  بحوض واد سمندوا
   SI .PI  )ملم ( PIمتوسط التساقط   )     2كلم(SIالمساحة   المحطات
  45462.93  509.96  89.15   قسنطينة
  85359.74  628.94  135.72   زردازة
  57432.84  753.02  76.27  حمالة

  188255.51  -   301.14  المجموع

 
 

P = 625.14 mm. 
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  تقييم السفيحة المائية الساقطة حسب طريقة خطوط تساوي المطر) 54(جدول رقم

  بحوض واد سمندوا ) 69/89– 22/60(للفترة   ANRHخريطة 
  SI.PI  ) 2كلم(SIالمساحة   )ملم ( PIمتوسط التساقط  فئات التساقط 

600-700 650 20.04 15626 
700-800 750 179.02 134265 
800-900 850 82.04 69734 
900-1000 950 16.04 15238 

 234863 301.14 - المجموع
 

P (mm) = 779.91 mm 
  

تختلف سفيحة التساقط السنوي من طريقة إلى أخرى، يرجع هذا إلى عامل اإلرتفاع من جهة 
كما نالحظ االختالف بين طريقتي التقييم، والسبب في ذلك هو والظروف المناخية من جهة أخرى، 

التباين في الفترة المعنية على الخصوص، وبالنظر إلى معطيات التساقطات السنوية المسجلة في 
المحطات المناخية، تبين أن طريق تيسان هي األنجع ولذا سنأخذها كمعطية في تقييم الحصيلة المائية 

  .لكال الحوضين

 I-1-7 - التساقطات اليومية القصوى (األوابل):
إن الدراسة السابقة لألمطار تعطي لنا صورة عامة عن الخصائص هذه األخيرة في حوض       

أنها قاعدة مهمة ننطلق فيها لدراسة أدق تستطيع أن تفسر لنا مختلف أثار األمطار  رالدراسة، غي
  ).إلخ....ر، حفل، نقةفيضان، تعري(

  .ى نتائج ذات مصداقية ال بد من النزول إلى وحدة زمنية أقل وذات شدة أكبرمن أجل الوصول إل
لما لهذه  اسا، نظر24/ملم30األيام التي تقوم فيها السفيحة المتساقطة  تم القيام في البداية بحساب عدد

 حيثو المساهمة في تدفق الصبيب، وكذا من  األخيرة من أثر كبير من الناحية الهيدرولوجية،
ها على الوسط الطبيعي، فاألوابل إذا كانت توافق فترة تشبع التربة تؤدي إلى تشبع تأثير

الفيضانات، أما إذا كانت التربة جافة فهي تتسبب في كميات معتبرة من التربة التي تكون خالل 
  .هذه الفترة الهشة

رق إلى الغرب و من خالل محطتي زردازة و حمالة لوحظ إنخفاض كبير في عدد أيام األوابل من الش
للمحطتين  يوم و هذا راجع إلى اإلختالف الكبير في المتوسط السنوي بالنسبة 106وهذا بـ 
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 فورشي ونوب نحو الشمال للمحطتين قسنطينة يوم من الج 126، و بـ)ملم628.94-763.53(
  .على التوالي) ملم 509.96-372.93(
 
  :اليوميةالقصوى لألمطارالتعديل اإلحصائي  - 1

 ةح التعديل بتعين القيم اإلحتمالية التي يمكن أن تصل لها خالل فترات ترددمختلفة، وكمرحليسم   
  :أولى يجب حساب التردد النظري و فقا للمعادلة التالية

F= I-0.5/N  
.    طول العينة = N الرتبة   =   I     التردد =F 

سبة لقانون هذا األخيرة يمثل غامبل بالن ىوعل نمثلها على ورق لوغاريتمي بالنسبة لقانون غالتون،
مدونة في  جالتردد على محور السينات و األمطار اليومية القصوى المرتبة على محور العينات، النتائ

.)47، 46( جدول رقم  
مع مناخ المنطقة حيث يعطى بالعالقة  يتماشون باعتبارهم اآلتيينثم نطبق المحطات القانونين 

:التالية  
 

F(x)= 1/2√π(ƒu –u2/2e) 
U=a log(x-x0) +b  

 
X0  اليومية القصوى و ترددها  األمطاريحدد بيانيا بصفة تدريجية، إذ نقوم بتمثيل  عالتو ضعامل

على عكس إذا  X0=0التجريبي على ورق لوغاريتمي إذا كانت النقاط تنظم على شكل مستقيم فإن 
قة التي تستعمل لتصحيح أصغر قيمة مطل X0نختار لـ  األسفلأو  األعلىلوحظ تقعر دائرة نحو 

 . a .bنعتمد على طريقتين من أجل حساب X  مختلف قيم 

  
  :momentsنستعمل طريقة : طريقة غامبل*

F(x) =e- e-a(x-x0) 
  :بتطبيق المعادلة التالية xoنتحصل على قيم 

X0= -1/a (log (-log F(x)+ x0))  
  :momentsطريقة * 

a = 1.517/√log (1+ δ2/(x-x0)2 
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  maximum de vraisemblanceطريقة *
  

a=1.517/Σlog (xi-x0)2/n –Σlog (xi-xo) 2/n2 
  

 )42، 41، 40، 39، 38، 37(، واألشكال رقم)49، 48(النتائج موضحة في الجدول رقم 
)43 ،44 ،45،46 ،47 ،48(  
  

  األمـــطار اليومـــية القصـــوى) 64(جدول رقم 
  محطة فورشي  محطة عين فكرون محطة قسنطينة

 التردد pjmax الرتبة التردد pjmax الرتبة التردد  pjmax الرتبة
1 13.0 0.03 1 16.2 0.025 1 28.0 0.03 
2 13.4 0.11 2 16.8 0.075 2 29.1 0.09 
3 14.7 0.18 3 18 0.125 3 35.0 0.15 
4 16 0.25 4 19 0.175 4 36.1 0.20 
5 16.1 0.32 5 19.4 0.225 5 37.6 0.26 
6 17.8 0.39 6 24 0.275 6 37.8 0.32 
7 25.7 0.49 7 24 0.325 7 39.6 0.38 
8 30.0 0.53 8 25 0.375 8 49.1 0.44 
9 35.4 0.61 9 29 0.425 9 49.5 0.50 
10 35.7 0.68 10 31.0 00475 10 49.6 0.56 
11 36.0 0.75 11 31.0 0.525 11 49.8 0.62 
12 37.0 0.82 12 33.8 0.575 12 53.2 0.68 
13 49.7 0.89 13 39 0.625 13 55.1 0.73 
14 63.0 0.96 14 41 0.675 14 63.9 0.79 

  ملم x :54.02المعدل 
δ  :28.49  

Cv  :0.53 

15 42 0.725 15 72.3 0.85 
16 56.0 0.775 16 102.7 0.91 
17 60 0.825 17 139.0 0.97 

  x :39.63المعدل 
δ  :26.65  

Cv  :0.67 

  ملم x :54.02عدل الم 0.875 62 18
δ  :28.49  

Cv  :0.53 

19 80.0 0.925 
20 125.0 0.975 
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  األمـــطار اليومـــية القصـــوى) 74(جدول رقم 
  محطة حمالة  محطة أم الطوب محطة زردازة

 التردد pjmax الرتبة التردد pjmax الرتبة التردد  pjmax الرتبة
1 24.0 0.02 1 45.0 0.05 1 36.5 0.02 
2 25.2 0.06 2 46.1 0.07 2 46.6 0.06 
3 25.3 0.11 3 50.8 0.11 3 47.0 0.1 
4 27.0 0.15 4 53.1 0.16 4 48.6 0.13 
5 28.4 0.19 5 53.8 0.20 5 49.7 0.17 
6 29.6 0.24 6 53.8 0.25 6 54.4 0.21 
7 31.3 0.28 7 55.7 0.29 7 55.0 0.25 
8 33.4 0.33 8 56.0 0.34 8 56.0 0.29 
9 41.7 0.37 9 57.0 0.39 9 58.3 0.33 

10 44.8 0.41 10 59.3 0.43 10 59.1 0.36 
11 46.6 0.46 11 61.8 0.48 11 61.0 0.40 
12 47.0 0.50 12 62.1 0.52 12 61.5 0.44 
13 48.0 0.54 13 65.6 0.57 13 62.0 0.48 
14 59.4 0.59 14 66.0 0.61 14 62.5 0.52 
15 59.5 0.63 15 67.3 0.66 15 70.5 0.56 
16 69.2 0.67 16 74.7 0.70 16 70.5 0.60 
17 69.5 0.72 17 81.7 0.75 17 73.3 0.63 
18 86.1 0.76 18 84.0 0.79 18 73.5 0.67 
19 101.9 0.80 19 85.0 0.84 19 82.5 0.71 
20 103.7 0.85 20 87.0 0.89 20 85.0 0.75 
21  103.8  0.89  21  103.5  0.93  21 87.5 0.79 
22  119.5  0.93  22  133.5  0.98  22 89.8 0.83 
  ملمx :68.32المعدل  0.98 137.0 23

δ   :20.93  
Cv  :0.31 

23 90.0 0.86 
  ملمx :54.02المعدل 
δ  :28.49  

Cv  :0.53 

24 92.0 0.90 
25 101.5 0.94 
26 159.0 0.98 

  ملم x :70.53المعدل 
δ   :24.62  

Cv  :0.35 
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  نتائج التعديل اإلحصائي لألمطار اليومية القصوى )  84(جدول رقم 
  

  محــطة قسـنطـــينة
 المالحظات التقييم 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 -  5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات
 النظري

Khi2  
 المالحظ

 0.82 / مقبول Moment 234.54 155.0 133.95 107.89 89.27 71.29 غالتون

M 
Vraisemblance 

182.30 131.78 117.37 98.65 84.54 70.13 / / 1.53 

 0.82 / مقبول Moment 194.66 143.40 127.89 107.19 91.20 74.52 غامبل

M 
Vraisemblance  

152.97 116.3 105.2 90.39 78.95 67.02 / / 1.53 

  
  محـــطة عيـن فكــرون

 المالحظات التقييم 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 -  5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات
 النظري

Khi2  
 المالحظ

 Moment 97.27 73.66 66.42 56.56 48.71 40.25 / / 0.82 غالتون

Vraisemblance 126.39 85.04 73.83 59.72 49.47 39.37 1.53 / مقبول 

 0.82 / مقبول Moment 103.29 76.15 67.93 56.97 48.50 39.68 غامبل

Vraisemblance 97.2 72.14 64.56 54.44 46.62 38.47 / / 1.53 

  
  محــــطة فـــورشي

 المالحظات التقييم 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 -  5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات
 النظري

Khi2  
 المالحظ

 0.82 / مقبول Moment 205.95 133.41 114.08 90.03 72.76 56.00 غالتون

M Vraisemblance 189.50 123.6 106.12 84.42 68.90 53.87 1.53 / مقبول 

 0.82 / مقبول Moment 171.15 123.21 108.71 89.35 74.39 58.8 غامبل

M Vraisemblance 136.25 100.50 89.68 75.25 64.09 52.47 / / 1.53 
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  نتائج التعديل اإلحصائي لألمطار اليومية القصوى )  49(جدول رقم 
  

  محــــطة زردازة
 المالحظات التقييم 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 -  5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات
 النظري

Khi2  
 المالحظ

 Moment 212.79 159.78 143.54 121.43 103.84 84.85 # 2.64 1.52 التونغ

MVraisemblance 283.95 185.74 159.63 127.19 103.94 81.40 1.52 2.64 مقبول 

 1.52 2.64 مقبول Moment 226.28 165.39 146.96 122.37 103.37 83.57 غامبل

MVraisemblance 207.34 153.19 136.66 114.60 97.56 79.79 1.52 2.64 مقبول 

  
  

  محـــطة أم الطــوب
 المالحظات التقييم 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 -  5 10 20 50 100 1000 فتراتالعودةالسنوات
 النظري

Khi2  
 المالحظ

 2.00 / مقبول Moment 189.19 139.28 125.48 107.91 94.96 82.04 غالتون

MVraisemblance  151.57 123.32 114.57 102.59 93.01 82.59 # / 1.64 

 2.00 / مقبول Moment 209.20 133.97 122.58 107.37 95.62 83.38 غامبل

M Vraisemblance 152.09 121.25 111.91 99.46 89.84 79.80 # / 0.55 

  
  

  محـــطة حمــــالة
 المالحظات قييمالت 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 -  5 10 20 50 100 1000 فترات لعودةالسنوات
 النظري

Khi2  
 المالحظ

 2.85 / مقبول Moment 220.70 156.25 138.89 117.13 101.38 85.97 غالتون

MVraisemblance  174.35 137.73 126.61 111.6 99.76 87.1 0.54 / مقبول 

 1.31 / مقبول Moment 192.05 147.76 134.35 116.47 102.65 88.24 غامبل

M Vraisemblance 175.33 175.33 136.95 125.34 109.84 97.86 0.15 / مقبول 
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  37شكل رقم 
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  40شكل رقم 
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  43شكل رقم 
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  46شكل رقم 
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  :%pjmax)(األمطار اليومية القصوى في الحوض لفترات تردد مختلفة  -2

  :و ذلك وفق الخطوات التالية اآلسيتم اإلعتماد على طريقة التدرج 
  

PjmaxF%= p mod + Z.a 
N=1.28/ δ 

δ =cv.pjmax 
:حيث  

p mod:المنوال  
Z: متغيرة غامبل  
a:معامل التدرج األسي.  

  المنوال للمحطات قيم) 50(جدول رقم 
  
 المحطات

  المتغیرات
 

معدل األمطار 
 الیومیة القصوى

 معامل التغیر
CV 

انحراف 
 δالمعیاري 

N المنوال  
P MOD  

 41.20 0.04 28.49 0.53 54.02 قسنطینة
 22.03 0.08 15.09 0.52 28.82 عین فكرون
 27.63 0.05 26.65 0.67 39.63 فورشي
 43.98 0.04 33.85 0.57 59.21 زردازة
 58.90 0.06 20.93 0.31 68.32 أم الطوب
 59.99 0.05 24.62 0.53 70.50  حمالة

  
  

  Pjmaxاألمطار اليومية القصوىلفترات تردد مختلفة ) 51(جدول رقم 
  

 فترات العودة
متغیرة  التغیرات

 غامبل
عین  قسنطینة

 فكرون
 حمالة أم الطوب زردازة فورشي

5 1.49 75.54 45.46 65.27 84.06 107.22 87.55 
10 2.25 92.41 57.63 84.25 104.09 131.97 102.12 
20 2.97 108.38 69.16 102.23 123.07 155.42 115.12 
50 3.90 129.02 84.05 125.45 147.58 185.71 133.75 
100 4.60 144.55 95.26 142.93 166.04 208.51 147.17 

1000 6.91 195.81 132.24 200.62 226.75 283.75 191.45 
  
   :aحساب معامل التدرج األسي * 

a = P1-P2 /Z1-Z2 

 P1-P2  : قيمة األمطار اليومية القصوى لفترتي عودة متتاليتين.  
  

Z1-Z2 : متغيرة غامبل الموافقة لها.  
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  قيم معامل التدرج األسي) 25(جدول رقم 
 Aي معامل الترج األس المحطات

 22.23 قسنطينة

 11.77 عين فكرون

 20.79 فورشي

 26.40 زردازة

 16.33 أم الطوب

 19.21 حمالة

  
  

  األمطار اليومية التكرارية القصوى للحوض التجميعي بواد سمندوا) 35(جدول رقم 
  

  
 فترات العودة

 Pjmax متغيرة غامبل التغيرات

5 1.49 92.03 
10 2.25 112.72 
20 2.97 131.46 
50 3.90 155.67 

100 4.60 173.89 
1000 6.91 234.02 

  
  األمطار اليومية التكرارية القصوى للحوض التجميعي لواد بومرزوق) 45(جدول رقم 

  

  
 فترات العودة

 PJMAX متغيرة غامبل التغيرات

5 1.49 61.32 
10 2.25 77.32 
20 2.97 92.49 
50 3.90 112.07 

100 4.60 126.82 
1000 6.91 175.46 
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PjmaxF%= p mod + Z.a 

  
  : حيث

.متوسط معامالت التدرج األسي: a 
26.03: سمندوا a 

21.06:بومرزوق a 
p mod54.15:سمندوا  
p mod29.94:بومرزوق 

  

I –2 -  الظواهر الحرارية:  
I -2-1 الحرارة:  

حرارة لكل شهر متوسط ال لكون المعطيات الحرارية لمحطات الدراسة غير متوفرة قمنا بتقدير
إعتمادا على محطة مرجعية و هي محطة قسنطينة، حيث تم إختيارها بسب غياب التشغيل في 

  .الحوض و لثبوت دراجات الحرارة على المستوى اإلقليم
I -2-1 -2  قيم متوسط درجة الحرارة الحدية:  

I -2-1-2-1 المتوسط الشهري لدرجة الحرارة القصوى:   
 

  الشهرية لدرجات القصوى والدنيا الحرارة المتوسطات ) 55(جدول رقم 
  )02-80(بمحطة قسنطينة 

 المعدل أوت  جويلية  جوان  ماي افريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشهر 

درجةالحرارة 
  TMالقصوى

28.97 23.24 17 12.7 11.6
1 

13.21 15.68 18.82 24.39 30.03 33.74 33.7 21.92 

ة درجة الحرا
  Tmالدنيا

15.5 11.18 7.2 3.8 2.37 2.91 4.8 6.89 10.86 15.41 18.04 18.61 9.8 

M+m/2 22.23 17.21 12.1 8.25 6.99 8.06 10.24 12.85 17.62 22.72 25.89 26.15 16.02 

M-m/2 13.47 12.06 9.8 8.9 9.24 10.3 10.88 11.93 13.53 14.62 15.7 15.09 11.00 

  اد الجوي بقسنطينةوكالة اإلرص :المصدر

،أما 0م33.74من خالل الجدول نالحظ أن أقصى درجة حرارة تسجل في شهر جويلية هذا بمقدار 
  )49(شكل رقم.0م 2.37جانفي بقيمة  أدنى قيمة فتسجل في شهر

I -2-1-2-2 المتوسط الشهري لدرجة الحرارة الدنيا:    
،أما أقصى قيمة 0م 6.49 نجد أن أدنى درجة حرارة تسجل في شهر جانفي وهذا بمقدار

  .0م 25.58في شهر أوت بـ  فتسجل
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I -2-1-3 المتوسط الشهري لدرجة الحرارة :  

 
  )02-80(المتوسط الشهري لدرجة الحرارة محطة قسنطينة ) 65(جدول رقم 

 المعدل أوت  جويلية  جوان  ماي افريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشهر 

جة متوسط در
 الحرارة 

21.54 16.07 11.44 7.64 6.49 7.59 9.89 12.49 17.33 22.33 25.24 25.58 15.30 

   وكالة اإلرصاد الجوي بقسنطينة :رالمصد
، أما أدنى قيمة لمتوسط درجة 0م 25.58سجل أقصى متوسط لدرجة الحرارة في شهر أوت بـ 

  ).50(شكل رقم  .0م 6.49الحرارة سجل في شهر جانفي بـ 

I -2-2 الرياح :  
 

  )01/02-80/81( لعدد أيام الرياح بمحطة قسنطينة للفترة التغيرات الشهرية) 75(جدول رقم
 المعدل أوت  جويلية جوان  ماي افريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشهر 

  6.66 9 16 8 7 7 2 2 2 7 8 7 5 عدد أيام الرياح
 

  الجوي بقسنطينةوكالة اإلرصاد :المصدر
يوم في  16تعتبر رياح جافة تهب في الفترة الساخنة القادمة من الجنوب أقصى قيمة تصلها تقدر بـ 

قيمة بيومين في شهر مارس، هذا اإلرتفاع في عددأيام الرياح يؤدي إلى تفتيت  ىشهر جويلية، وأدن
يؤدي هذا اإلرتفاع إلى  كا، كذلالتربة التي جفت من جراء إرتفاع درجات الحرارة و بعدها تنقل بعيد

  .يوضح ذلك )51(و الشكل رقم.زيادة في عمليات التبخر و إتالف المحاصيل الزراعية
 I-2-3  الجليد:  

 
  )01/02- 80/81(التوزيع الشهري أليام الجليد بمحطة قسنطينةللفترة) 85(جدول رقم 

 المعدل أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبرسبتمبر  األشهر

 3.17 0 0 0 0 2 3 6 9 7 2 0 0 عددأيام الجليد

  وكالة اإلرصاد الجوي بقسنطينة:المصدر 

يتكون الجليد في الشتاء خاصة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر نجده في جانفي بـ 
التي تحتوي على فراغات و عند هذا اإلرتفاع يؤدي إلى تفتت الصخور )) .52(الشكل رقم( يوم ، 9

إحتوائها على كمية معينة من الماء و بإنخفاض درجة الحرارة يتجمد الماء داخل الفراغات فيزداد 
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ت بفعل احجمه و يؤدي إلى حدوث ضغط على جوانب الصخر مما يؤدي إلى تفتته، و تسقط الفت
  .الجاذبية األرضية و تستقر على السفوح و أقدم الجبال

  
  

  49م شكل رق
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I–4 الحوصلة البيو مناخية:   

  :ما يلي لحساب معامل الجفاف و معرفة نوع المناخ الذي يسود المنطقة قمنا بحساب
  .EMBERGERالمعامل المطري -
  .GAUSSENرسم المنحنى المطري الحراري لغوسن -
I –4-1 المعامل المطري:  

بيومناخي الذي يتواجد به منطقة الدراسة و يحسب وفق القانون و هو معامل يسمح بتحديد النطاق ال
  :التالي

I (mm) = 
( ) ( )( ) ( )KmKmkmkM

P

+−



 ++

+
2

1000  

  :حيث
I )معامل أمبرجي): ملم.  
P )ألحر شهر بالدرجة المطلقة لتساقطمتوسط ): ملم.  

M )القصوى ألحر شهر بالدرجة المطلقة ةالحراردرجة ): ملم.  
m  )نيا ألبرد شهر بالدرجة المطلقةدرجة الحرارة الد) : ملم.  
K : 273.15معامل كالفن ويساوي.  

النطاقات  ومتمثلة في منحنى )59(النتائج المحصل عليها بمختلف الدراسات مدونة في الجدول رقم 
 ) ).53(شكل رقم ( الحيوية 

  
  معامل أمبرجي بمحطة الدراسة) 95(جدول رقم 

  P(mm) M(mm) M+K m(mm) m+k I(mm) المتغيرات
 56.96 275.52 2.37 306.89 33.74 520.31 محطة قسنطينة

  
تنتمي إلى مناخ شبه جاف مع شتاء  قسنطينة بوضع النقاط على منحنى أمبرجي يتضح أن محطة

  .بارد
  

I -4-2  المنحنى المطري الحراري لغوصنaussenG :  
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ة و إلبراز هذه توجد عالقة بين أدنى متوسط شهري لتساقط أقصى متوسط شهري لدرجة الحرار
متوسط التساقط و  بينأي يقيم العالقة  ombrotermiqueالعالقة نستعمل منحنى غوصن أو المنحنى 

  .ضعف متوسط درجة الحرارة
P (mm)=2tc0  

  

  53شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                       المناخية المقاربة: األول المبحث                               الفصل الثاني                                                               
 

 135

  

  

  

  
ي محطة فف) 54( الرطبة و هي المتمثلة بشكل رقم ومنه نستطيع إستخراج األشهر الجافة و األشهر

بينما األشهر الرطبة تمتد من أكتوبر  قسنطينة نجد األشهر الجافة تمتد من شهر ماي إلى شهر سبتمر
 .إلى غاية إفريل

  
  

      
ن سنة إلى يتميز الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق بتذبذب كبير في التساقطات م

، أما بالنسبة فترة المدروسةسنوي للأكبر مجموع  85-84، سجلت سنة أخرى و من فصل إلى أخر
جانفي و  و فيما يخص الشهر األوفر تساقط يوافق شهر ديسمبر للتركيز السائد فهو تركيز شتوي

  .بالحوضين
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  دمــــةمق
  

) الغطاء النباتي( يخضع جريان المياه إلى عدة عوامل مورفومترية، ليثو لوجية، بيوغرافية 
المناخ المتمثل في التساقط الذي يؤثرة مباشرة على النظام الهيدرولوجي لمختلف أودية الحوض و 

  .خاصة عند األوابل التي تسبب فيضانات قوية
I -1- الحوض  تجهيز:  

تجهيزات الهيدرومترية لحوض واد سمندوا، فالحوض يحتوي على محطة واحدة فيما يخص ال
نقطاعات شهرية هامة، و إاألخيرة ب اتهتتميز ه) 95/96-70/71(خالل الفترة ) محطو بوشديرة(

  .و الخنق )زردازة(ألجل إستعمالها فقد تم إستكمال التغيرات بإعتماد على محطتي خماخم
و محطة بومرزوق، لكن محطة  محطة الخروب،: لى محطتينبينما حوض بومرزوق فيحتوي ع

إذ تعتبر سلسلة كاملة و غير  1979إلى غاية  1971ت في اإلشتغال خالل الفترة أالخروب بد
ناقصة،ثم بعدها توقفت عن اإلشتغال نهائيا ، بينما محطة بومرزوق فلم تشتغل إطالقا و لم يتم فيها 

 1995غاية إلى  1989 بدأت  في التسجيل إبتداءا من سنة ي تسجيل و ذلك لظروف أمنية ، ولكنأ
قطاعات هامة خالل الشهر الواحد ، أي ال نثم توقفت نهائيا عن التسجيل ، لكن هذه األخيرة تتميز بإ

  .يوجد تسجيل خالل الشهر الواحد بكامله في السنة ، و لهذا ال نستطيع أن نعتمد عليها في دراستنا
ن المعطيات كانت ناقصة و غير إى التسجيالت الخاصة بالحمولة العالقة فكذلك األمر بالنسبة إل

  .متوفرة تعاني من إنقطاعات كبيرة خالل الشهر للمحطتين
لمحطة )95/96-73/74(و لهذا من أجل إجراء دراسة هيدرولوجية دقيقة فقد تم إختيار فترة 

ال وق، ألنها ال تتميز ببومرز واد بمحطة الخروب بحوض) 78/79-71/72(فترة  وبوشديرة، 
  .  نقطاع خالل الشهرإلستمرارية و عدم اإ
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  عادالت الــتصحيحــم) 60(جدول رقم 

  
  
  األشهر
 

معامل  المحطة الناقصة المحطة المرجعية المعطيات
 اإلرتباط

 معادلة التصحيح

  Y=0.123x-0.205 0.82 بوشديرة الخنق سبتمبر
 Y=0.057x-0.044 0.81 / الخنق أكتوبر

 Y=0.596x-0.055 0.85 / خماخم نوفمبر

 Y=1.318x-0.205 0.89 / خماخم ديسمبر

 Y=0.554x-0.042 0.95 / الخنق جانفي

 Y=1.436x-0.205 0.90 / خماخم فيفري

 Y=0.418x-1.433 0.77 / خماخم مارس

 Y=0.760x-0.416 0.96 / خماخم أفريل

 Y=0.174x-0.134 0.71 / الخنق ماي

 Y=0.0089x-0.0066 0.77 / الخنق تأو

  
سجل كل من جوان و جويلية معامالت إرتباط ضعيفة مع كال المحطتين و نظرا لعدم و جود نقائص 
كبيرة في هاتين األخيرتين و كذالك القيم التي يأخذها الصبيب خاللهما فقد تم إقصاء قيمهما في 

  .السنوات التي تعاني من النقص
I -2 - على مستوى الحوض الكلي تقييم الجريان:  
I  -2-1 -  السنويةالتغيرات:  
I -2-1 -1 - الصبيب السنوي و تغيراته متوسط:  

محطة بوشديرة بحوض واد ب )95/96-73/74(للفترة المدروسة ) 62(و) 61(من خالل الجدول رقم 
الخروب بحوض بومرزوق، كان معدل الصبيب على  ةبمحط)78/79-71/72(، والفترةاسمندو
ومعامل التذبذب بـ  0.97و 6.28ثاو منه فقد قدر مجال التغير بـ /3م0.31و ثا/3م 1.52 التوالي
  . 20.4و 28.97

ثا وهي تعد سنة رطبة، أما أدنى قيمة /3م6.51بمقدار  84/85سجلت أقصى قيمة لصبيب في سنة 
بيب ثا هذا بمحطة بوشديرة، في حين بلغت أقصى قيمة لص/3م0.22بمقدار  74/75فتسجل في سنة 

ثا /3م0.05بمقدار 77/78ثا وهي تعد سنة رطبة، أما أدنها في سنة /3م1.02بمقدار 72/73في سنة 
  .))56،55(شكل رقم(. هذا بمحطة الخروب
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  55شكل رقم 
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  )95/96-73/74(التغيرات السنوية للصبيب لفترة ) 61(جدول رقم 
  اد سـ مندوامحــطة بوشـديرة بـحوض و

  المتغیرات
 السنوات

متوسط الصبیب 
 ثا/3السنوي م

  الصبیب النوعي 
 2كم/ثا/ل

  السفیحة الجاریة المعامل الھیدرولیسي
 ملم

73-74 0.24 0.87 0.16 28.33 
74-75 0.23 0.81 0.15 25.54 
75-76 0.96 3.47 0.63 109.43 
76-77 0.71 2.56 0.47 80.73 
77-78 0.83 3.00 0.55 94.61 
78-79 1.43 5.16 0.94 163.04 
79-80 0.42 1.52 0.28 47.30 
80-81 1.81 6.53 1.19 205.93 
81-82 1.21 4.37 0.79 138.13 
82-83 1.95 7.04 1.28 221.38 
83-84 4.12 14.87 2.71 468.94 
84-85 6.51 23.50 4.28 704.15 
85-86 0.59 2.13 0.38 66.86 
86-87 2.86 10.32 1.88 325.14 
87-88 0.36 1.30 0.24 41.31 
88-89 0.24 0.87 0.16 27.12 
89-90 0.38 1.37 0.25 42.88 
90-91 1.63 5.88 1.07 186.06 
91-92 0.71 2.56 0.47 81.05 
92-93 2.36 8.52 1.55 268.37 
93-94 1.34 4.84 0.88 152.95 
94-95 2.28 8.23 1.50 259.86 
95-96 1.98 7.15 1.30 225.48 

 173.13 1.00 5.49 1.52 المتوسط
  

  )78/79-71/72(التغيرات السنوية للصبيب لفترة )62(جدول رقم 
  محــطة الــخروب بـحوض واد بـــومرزوق

  المتغیرات
 السنوات

متوسط الصبیب 
 ثا/3السنوي م

  الصبیب النوعي 
 2كم/ثا/ل

  السفیحة الجاریة المعامل الھیدرولیسي
 ملم

71-72 0.66 0.42 2.13 13.26 
72-73 1.02 0.65 3.29 20.50 
73-74 0.18 0.11 0.58 3.47 
74-75 0.14 0.05 0.45 1.58 
75-76 0.24 0.15 0.77 4.73 
76-77 0.10 0.06 0.32 1.89 
77-78 0.05 0.03 0.16 0.95 
78-79 0.16 0.10 0.52 3.15 

 6.31 1.00 0.20 0.31 المتوسط
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 I-2-1-2 - الهسدرولييسي ملالمعا:  
يعرف بحاصل قسمة صبيب ما على متوسط الصبيب للفترة المدروسة، و الهدف منه هو 

يعني سنوات رطبة، و عندما تكون أقل من  1إبراز التغير الكبير في الجريان، فكلما كانت قيمته تفوق
  :نالحظ )62، 61(فتعتبر سنوات جافة، ومن الجدول رقم 1

و منه قدرت السنوات الجافة  1امالت الهيدروليسية بـ قدر المتوسط السنوي للمع
سنوات  أقصى قيمة  9، و السنوات الرطبة بـ 74/75سنة  0.15سنوات و أدنى قيمة لها هي 14بـ

بمحطة بوشديرة، أما محطة الخروب فقد قدرت السنوات الجافة  1.49بـ  92/93لها سنة 
سنتين أقصى قيمة لها  2 السنوات الرطبة بـ ، و77/78سنة  0.16سنوات و أدنى قيمة لها هي 6بـ

 .))58،57(شكل رقم .( 3.29بـ  72/73سنة 

I -2-2 -  التغيرات الشهرية للصبيب:  
معرفة المتوسطات الشهرية للصبيب يسمح لنا بالتعرف على نظام الجريان داخل الحوض، و 

ثا /3م5.05ي بـ معرفة الفصل الرطب من الجاف حيث تسجل أقصى قيمة للصبيب في شهر فيفر
تسجل . ثابمحطة بوشديرة و/3م 0.005بينما أدنى قيمة للصبيب الشهري تسجل في شهر أوت بـ 

ثا بينما أدنى قيمة للصبيب الشهري تسجل في شهر أوت /3م0.80أقصى قيمة له في شهر مارس بـ 
   .))60،59(شكل رقم ( ثابمحطة الخروب/3م 0.12جويلية بـ 

I  -2-2-1 ي للصبيب المعامل الشهرCMD : 
  

  CMDالمعامل الشهري للصبيب) 36(جدول رقم 
  )95/96-73/74(مـحطة بوشـديرة بـحوض واد سـمندوا لفترة

 أوت جويلية جوان  ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبرسبتمبر  األشهر
CMD  0.03 0.08 0.17 2.51 2.50 3.37 1.68 1.09 0.32 0.06 0.06 0.003 

  

  )78/79-71/72(مـحطة الخروب بـحوض وادبومرزوق لفترة 
 أوت جويلية جوان  ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبرسبتمبر  األشهر
CMD  0.52 0.29 0.55 0.77 1.32 1.16 2.58 1.87 1.19  0.84 0.39 0.39 

  
 لبيب السنوي، فالمعامإن هذا المعامل يساوي حاصل قسمة الصبيب الشهري على متوسط الص

يناسب  1يناسب المياه المرتفعة و المعامل الشهري للصبيب األقل من  1الشهري للصبيب األكبر من 
 .المياه المنخفضة

  

  



 المقاربة الهيدرولوجية: الفصل الثاني                                                                                     المبحث الثاني

 141

  
  

  57شكل رقم 
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  59شكل رقم 
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نسبة إلى الحوض واد سمندوا، حيث نالحظ في األشهر الرطبة من فتمتد فترة المياه المرتفعة بال

  قيمة رفريل هذا ما يؤكد اإلرتباط الكبير بين نظام الجريان والتساقط بالحوض، وأكبأديسمبر إلى 

  .3.37للمعامل الشهري للصبيب تسجل بشهر فيفري بـ 
أشهر ماي  7دد على طول الفترة أما مرحلة المياه المنخفضة و التي تناسب الفترة الجافة و التي تم

للتساقط و الصبيب  و هذا ما يفسر أدنى قيمة 0.003إلى سبتمبر، بأدنى قيمة له في شهر أوت بـ 
  .معا

أما بالنسبة لحوض واد بومرزوق عند محطة الخروب، حيث نالحظ أن األشهر الرطبة تبدأ من جانفي 
  .2.58شهر مارس بـ قيمة للمعامل الشهري للصبيب تسجل ب رإلى ماي، وأكب

أشهر ماي  7أما مرحلة المياه المنخفضة و التي تناسب الفترة الجافة و التي تمدد على طول الفترة 
  . 0.39إلى ديسمبر، بأدنى قيمة له في شهر أوت بـ 

 I –2-2-2  معامل التغيرCV و اإلنحراف المعياري للصبيب  :  
الجريان الفصلي و تغيراته الزمنية و لهما عالقة و هما معياران إحصائيان يسمحان بمعرفة مميزات 

طردية مع المعامالت الشهرية للصبيب، فالمياه المرتفعة لها معامل تغير كبير و المياه المنخفضة لها 
  .))62،63(شكل رقم ( معامل تغيير صغير 

  متوسط الصبيب الشهري واإلنحراف المعياري و معامل التغير) 46(جدول رقم 
  )95/96-73/74(يرة بـحوض واد سـمندوا لفترةمـحطة بوشـد

  
 المعدل أوت  جويلية جوان ماي أفريل  مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشهر

  متوسط الصبيب
 ثا/3السنوي م

0.05 0.12 0.52 3.76 3.75 5.05 2.52 1.64 0.48 0.09 0.09 0.005 1.52 

 -  0.009 0.25 0.08 0.47 2.19 1.83 7.74 5.99 8.19 1.14 0.140 0.16 األنحرافالمعياري
معامل 
  CVالتغيير

3.14 1.17 2.19 2.18 1.60 1.53 0.73 1.33 0.80 0.89 2.78 1.8  - 

  
  )78/79-71/72(مـحطة الخروب بـحوض وادبومرزوق لفترة 

  
 المعدل ت أو جويلية جوان ماي أفريل  مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشهر

  متوسط الصبيب
 ثا/3السنوي م

0.16 0.09 0.17 0.24 0.41 0.36 0.80 0.58 0.37 0.26 0.12 0.12 0.31 

 -  0.09 0.09 0.27 0.25 0.72 1.33 0.32 0.51 0.19 0.14 0.06 0.17 األنحرافالمعياري
معامل 
  CVالتغيير

1.06 0.67 0.82 0.79 1.24 0.89 1.66 1.24 0.68 1.04 0.75 0.50  - 
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  :نالحظ) 64(رقم  جدولخالل  من

 2.19و بشهر سبتمبر  3.14بـ  : بلغ أقصى قيمة لمعامل التغير و اإلنحراف المعياري على التوالي
في  0.73ذات التردد الضعيف بهذه الشهور أما أنى قيمةبـ  الفيضاناتبأفريل هذا ما يترجم شدة 

بشهر أوت،بمحطة بوشديرة ،أما محطة الخروب حيث بلغت أقصى قيمة لمعامل  0.009مارس و
 0.50بشهر مارس أما أنى قيمةبـ  1.33و  1.66بـ  : التغير و األنحراف المعياري على التوالي 

  .في أوت و جويلية 0.09و

I –2-3  الموازنة الهيدرولوجية:  
I –2-3-1 - ندوا و بومرزوقوادي سم تقييم الحصيلة المائية بحوض :  

  ) عجز الجريان( و المخاريج ) التساقط( تشمل الحصيلة المائية المداخيل
P (mm) = Ec (mm) +D (mm)  

  : حيث
P : 01/02-70/71(متوسط التساقط السنوي بملم، يقيم بطريقة تيسان للفترة(.  

Ec : ملم(المتوسط السنوي الجريان . (  
A : 3هكم(حجم التغذية السنوي.(  
D  :الجريان السنوي بلملم زجع.  

أحواض و  الكليين نظرا لعدم توفر المعطيات الهيدرومترية الكافية لتقييم الحصيلة المائية للحوضين
  :بواسطة الطرق النظريةلها نلجأ في تقييم السفيحة المائية الجارية  الروافد،

 :Samiتطبيق طريقة     *

 * E= P (293 - s )   
* A = S X E X 10-6 

 :حيث

   P  : م(متوسط التساقط (.  

  S  : ²كلم(مساحة الحوض.(  

A   :  3هكم(حجم التغذية(.  
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  Medinger:تطبيق طريقة *

*E = P  (0,164 - 0,00145 S  ) 
* A = S X E X 10-6 

 P  : ملم( متوسط التساقط (. 

  :  Sogaehتطبيق طريقة *
*E = 720 ( P Po a−

1000
) 1, 85 

*A = S X E X 10-6 

Q )3م/ثا (  = EXS
31536

 

  :حيث
t : ثا  10 6. 31.536عدد ثواني السنة و تساوي.  

S :2مساحة الحوض  كلم .  
Q *الصبيب النوعي:  

S
smQ 1000)./3( Q(l/s/km2) =  

  : أما العجز المائي و هويقابل النتح الفعلي فهي
D = P -E  

  
و الحوض  ألحواض الروافد رولوجيةديلخص جميع نتائج الموازنة الهي) 66(و) 65(و الجدوالن رقم 

  . )14،13(بالملحق رقم  الكلي
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I –2-4-  الفيضان ، النضوب(الحدود القصوى للجريان( :  

إن الصبيبات القصوى هي التي تميز ظاهرة الفيضان و النضوب و تستمر هذه الظواهر في 
الحوض و خاصة التأثير السلبي في  علىالمجال الزمني من ساعات إلى عدة أيام و يكون تأثيرها 

  .)التعرية، النقل( ين كلتا الحالت
I –2-4-1 - تقييم الحجم الفيضي :  

دراسة الفيضانات تسمح بإظهار تصرف الحوض الهيدرولوجي خالل مدة زمنية محددة أين 
تسقط فيها األمطار ذات الشدة القوية و الكميات الهائلة حيث يبلغ الصبيب أقصاها حيث تتوفر مختلف 

عوامل مناخية كشدة األمطار على الحوض و طبيعة التكوين  العناصر المميزة لنظام الجريان، منها
الصخري و النفاذية، و تشبع األراضي، كما توجد عوامل مورفومترية كزمن التركيز، اإلنحدارات، 

  .كثافة التصريف، كذلك الغطاء النباتي

تعتبر في أغلب األحيان تكون هذه الفيضانات خطيرة فهي تؤدي إلى تهديم وإتالف األراضي، فهي 
  .عامال محفزا على نقل التربة

I –2-4-1 -1-  الفيضانات عند محطة بوشديرة لحوض واد سمندوا:  
في هذه الحالة الفيضانات تدرس من خالل الصبيب اليومي و اللحظي للقيم القصوى و هناك 
 معدة تعاريف من بينها أن الفيضان هو عندما يصل إلى ضعف أو أكثر من المردود السنوي، وأه

كانت في الفصل البرد ) 95/96-73/74(لفيضانات التي سجلت في حوض واد سمندوا للفترة ا
   .وتختلف من حيث خصائصها، شدتها و مدتها إستمراريتها

  :فيضانات الفصل البارد* 
و هي تقتصر على الفيضانات التي تسجل للصبيبات في شهر نوفمبر إلى مارس و جدول رقم 

بيبات اللحظية و متوسط الصبيب اليومي، و تتميز هذه األخيرة بين القيم القصوى للص) 67(
بإرتفاعقيم صبيباتها و معامل الفيضان و هذا ما يفسر أهمية فيضانات الفصل البارد حيث زاد من 

االراضي المشبعة باألمطار التحضيرية، إنخفاض درجة ( أهمية وإرتفاع قيمه القصوى، عدة عوامل 
  ).محدودة الحرارة ومنه كمية التبخر

شكل الحوض، اإلنحدارات، كثافة التصريف، والغطاء النباتي  (و تبقى العوامل المورفومترية للحوض 
  .و الخصائص الفيزيائية لسرير الواد هي التي تزيد أو تنقص من شدة هذه الفيضانات

 و في حوض واد سمندوا و كما سبق ذكره باإلضافة إلى العوامل المورفومترية يتميز الحوض
  .les influencesبإنحدارات قوية وكثافة تصريف كبيرة مع إرتقاء األودية 
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  )95/96- 73/74(فيــضانات الفصل البارد عند محطة بوشديرة للفترة )67(جدول رقم 
  المتغیرات
 السنوات

الصبیب اللحظي  التاریخ
 اثا3األقصى م

متوسط الصبیب 
 ثا/3الیومي م

الصبیب النوعي 
 2كم/ثا/ل

  فیضانمعامل ال

73-74 24-02 -74 5.598 3.478 12.55 0.16 
74-75 18-02 -75 45.00 15.96 57.58 3.31 
75-76 14-03 -76 59.50 27.47 99.10 9.82 
76-77 09-01 -77 29.76 14.90 53.75 2.89 
77-78 07-02 -78 34.80 22.55 81.35 6.62 
78-79 25-02 -79 24.66 18.68 67.39 4.54 
79-80 06-03 -80 97.40 47.41 171.04 29.25 
80-81 31-12 -80 79.80 54.82 197.78 39.12 
81-82 08-01 -81 41.40 18.81 67.86 4.60 
80-81 31-03 -81 34.20 8.538 30.80 0.95 
80-81 28-02 -82 39.00 25.47 91.89 8.44 
81-82 06-03 -82 40.20 31.82 114.80 13.18 
82-83 18-03 -83 71.80 24.15 87.13 7.59 
84-85 07-03 -85 161 51.95 187.42 35.13 
85-86 10-01 -86 7.878 3.2 11.54 0.13 
86-87 27-12 -86 55.00 27.61 99.61 9.92 
86-87 06-02 -87 131.60 47.35 170.83 29.18 
86-87 01-03 -87 27.02 6.249 22.54 0.51 
88-89 09-03 -88 36.60 6.214 22.42 0.50 
89-90 23-01 -90 12.52 12.52 9.09 0.41 
90-91 24-12 -90 126.00 60.44 218.05 47.55 
90-91 21-02 -91 49.20 21.38 77.13 5.95 
91-92 28-03 -92 9.860 9.86 35.57 1.26 
92-93 31-12 -93 225.9 98.45 355.18 126.15 
92-93 06-01 -93 104.6 85.02 306.73 94.08 
93-94 04-12 -93  73.40 29.38 106.00 11.23 
93-94 19-02 -94  113.40 66.91 241.39 58.27 
94-95 09-01 -95  113.40 72.66 262.14 68.72 
94-95 05-03 -95  67.80 55.69 200.92 40.37 
95-96 28-02 -96  291 162 584.46 341.59 

  
  :1985الهيدروغرام اليومي لفيضان شهر ديسمبر  -

إن نقص معطيات الصبيب اللحظي يجعلنا ال نستطيع أن نقوم بدراسة مدققة لهذا الفيضان، و لذا 
ثا، ومتوسط /و صل الصبيب اللحظي قيمة  1985شهر ديسمبر  نكتفي بالمعطيات اليومية سجل في

 187.42ثا، بصبيب نوعي قدر بـ/3م 3م51.95بـ  1985ديسمبر  31صبيب يومي سجل يوم 
  .))63(شكل رقم( 35.13أما معامل الفيضان فقد تبلغ  2كم/ثا/ل
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   :1993الهيدروغرام اليومي لفيضان شهر ديسمبر  -

ثا و متوسط صبيب يومي سجل  يوم /3م 225.9بلغ الصبيب اللحظي قيمة  1993ففي شهر ديسمبر 
، و معامل فيضان 2كلم/ثا/ل 355.18طى كصبيب نوعي ثا، و أع/3م 98.45بـ  1993ديسمبر  31

   )).64(شكل رقم(126.15قدر بـ 
  :1996الهيدروم اليومي لفيضان شهر فيفري 

ثا و متوسط صبيب يومي سجل /3م291أن أهم فيضان سجل في فترة المدروسة بلغ حده األقصى بـ 
ثا ، و أهمية هذا /2كلم/ل584.46ثا أعطى صبيب نوعي قدربـ /3م 162بـ  1996فيفري 28يوم 

  .))65(شكل رقم(.341.59الفيضان تكمن في إرتفاع معامل الفيضان و الذي قدر بـ 
  :الحارفيضانات الفصل *

هذه الفيضانات ناتجة عن أوابل محددة بمدة زمنية و لكن تكون أقل من حيث الشدة و المدة من 
  )).68(جدول رقم (الفيضانات الفصل البارد 

  )95/96- 73/74(يــضانات الفصل الحار عند محطة بوشديرة للفترة ف)68(جدول رقم 

  المتغيرات
 السنوات

الصبيب اللحظي  التاريخ
 اثا3األقصى م

متوسط الصبيب 
 ثا/3اليومي م

الصبيب النوعي 
 2كم/ثا/ل

  معامل الفيضان

73-74 25 -04-74 4.906 2.922 10.54 0.11 

74-75 13 -05-75 3.082 1.1.55 4.17 0.02 

75-76 22 -10-76 25.64 4.719 17.02 0.29 

76-77 18 -05-77 8.596 3.927 14.17 0.29 

77-78 08 -04-78 16.40 10.57 38.13 1.45 

78-79 16 -04-79 163.50 127.9 461.43 212.92 

80-81 01 -04-81 21.86 9.632 33.77 1.14 

82-83 29 -10-82 10.13 5.855 21.12 0.45 

84-85 13 -10-84 11.32 1.643 5.93 0.03 

86-87 01 -04-87 31.90 19.50 70.35 4.25 

88-89 05 -04-89 3.346 2.127 7.67 0.06 

90-91 01 -04-91 45.10 29.04 104.77 10.98 

91-92 25 -05-92 26.54 26.54 95.75 9.17 

92-93 06 -05-93 4.582 3.920 14.14 0.20 

94-95 03 -10-94  7.669 6.174 22.27 0.50 

95-96 19 -05-96  10.15 8.686 31.34 0.98 
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  :1979الهيدروغرام اليومي لفيضان شهر أفريل  -

أفريل  16ثا كصبيب لحظي ، أما متوسط الصبيب ليوم /3م163.5وصل الصبيب أقصاه حيث قدربـ 
بينما بلغ معامل الفيضان بـ ، 2كلم/ثا/ل461.43ثا، و صبيب نوعي بـ /3م127.9فقدر بـ  1979

  )).66(شكل رقم(.212.92
  :قوة الفيضانات * 

بإستطاعتنا أن نميز قوة فيضان ما من خالل الصبيب األقصى أو الصبيب النوعي، الحجم واإلرتفاع 
وهو النسبة بين الصبيب و جذر المساحة   Meyer Courtagneلـ  Aباإلضافة إلى وجود معامل 

     :       ةحسب المعادلة التالي

A =
S

Q  

و هذا المعامل يعتبر هام للتميز بين قوة فيضان وآخر بالنسبة لمحطتين مختلفتين أو الفصل بارد و 
  ).69(آخر حار و هذا ما نالحظه في جدول رقم 

  
  قوة الفيضانات القصوى لكل من الفصل الحار والبارد) 96(جــدول رقم 

  Aقوةالفيضان )ثا/3م(الصبيب األقصى )2كم(المساحة خ الفيضانتاري الفصل المحطة
 9.82 163.5 301.14 1979-0.4-16 الحار بوشديرة
 16.49 296 301.14 1996- 02-28 البارد بوشديرة

يتغير من الفصل البارد إلى الفصل الحار و  Aنالحظ أن المعامل  )69(ومن الجدول رقم 
إلى  1996الذي وصل في فيفري  Aارد بإرتفاع قيمة المعامل تبرز قوة الفيضانات في الفصل الب

حيث قدر معامل 1979بينما أقصى فيضان سجل في الفصل الحار و هو فيضان أفريل  16.49
  .9.82الفيضان بـ 

I –2-4-1 -2  الفيضانات عند محطة الخروب لحوض واد بومرزوق:  
كانت في ) 78/79-71/72(أهم الفيضانات التي سجلت في حوض واد بومرزوق للفترة 

  ).70(رقم  لإستمراريتها، جدو ةختلف من حيث خصائصها، شدتها و مدالفصل البرد وت
  :فيضانات الفصل البارد* 
  :1972جانفي الهيدروغرام اليومي لفيضان شهر -

بـ  1972جانفي 27ثا و متوسط صبيب يومي سجل يوم /3م6.62بلغ الصبيب اللحظي قيمة 
  .))67(شكل رقم (0.15، و معامل فيضان قدر2كلم/ثا/ل 3.61صبيب نوعي ثا، و أعطى ك/3م5.24
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  :1973الهيدروغرام اليومي لفيضان شهر مارس  - * 
ثا ، ومتوسط صبيب يومي سجل يوم /3م 52.77و صل الصبيب اللحظي قيمة  1973شهر مارس  في
امل الفيضان فقد أما مع 2كم/ثا/ل28.80ثا، بصبيب نوعي قدر بـ/3م 31.81بـ  1973مارس  28

  )).68(شكل رقم(.1.23تبلغ 
  

  )78/79-71/72(للفترة  الخروبفيــضانات الفصل البارد عند محطة  )70( جدول رقم 

  المتغيرات
 السنوات

الصبيب اللحظي  التاريخ
 اثا3األقصى م

متوسط الصبيب 
 ثا/3اليومي م

الصبيب النوعي 
 2كم/ثا/ل

  معامل الفيضان

71-72 27 -01-72 6.62 5.24 3.61 0.15 

72-73 28 -03-73 52.77 31.81 28.80 1.23 

73-74 25 -02-74 0.72 0.72 0.39 0.02 

74-75 23 -04-75 3.20 1.21 1.75 0.07 

75-76 15 -03-76 6.00 4.85 3.27 0.14 

76-77 19 -11-76 5.73 3.70 3.13 0.13 

77-78 04 -04-78 0.82 0.82 0.45 0.02 

78-79 16 -04-79 1.78 1.78 0.97 0.04 

  
  :الحارفيضانات الفصل *

إن هذه الفيضانات ناتجة عن أوابل محددة بمدة زمنية و لكن تكون أقل من حيث الشدة و المدة من 
  )).71(جدول رقم (الفيضانات الفصل الحار 

  )78/79- 71/72(للفترة  الخروبفيــضانات الفصل الحار عند محطة ) 71(جدول رقم 
  المتغیرات
 السنوات

الصبیب اللحظي  تاریخال
 اثا3األقصى م

متوسط الصبیب 
 ثا/3الیومي م

الصبیب النوعي 
 2كم/ثا/ل

  معامل الفیضان

71-72 18-05 -72 3.50 2.22 1.91 0.08 
72-73 05-06 -73 5.70 4.09 3.11 0.13 
73-74 17-09 -74 1.94 0.99 1.06 0.04 
74-75 25-09 -75 31.00 5.54 16.92 0.72 
75-76 27-05 -76 4.83 2.24 2.64 0.11 
76-77 03-06 -77 3.69 1.92 2.01 0.09 
77-78 18-08 -78 0.35 0.35 0.191 0.008 
78-79 05-05 -79 0.32 0.32 0.17 0.007 
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  67شكل رقم 
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  :1975الهيدروغرام اليومي لفيضان شهر سبتمبر  -

 1975سبتمبر25يب لحظي، أما متوسط الصبيب ليوم ثا كصب/3م31بلغ الصبيب أقصاه حيث قدربـ 
شكل (.0.72، بينما بلغ معامل الفيضان بـ 2كلم/ثا/ل16.92ثا، و صبيب نوعي بـ /3م5.54فقدر بـ 

  )).69(رقم
  :الفيضاناتقوة * 

  قوة الفيضانات القصوى لكل من الفصل الحار والبارد) 72(جدول رقم 
  Aقوةالفيضان )ثا/3م(الصبيب األقصى )2مك(المساحة تاريخ الفيضان الفصل المحطة
 0.78 31 1574 1975-04- 25 الحار الخروب

 1.33 52.77 1574 1973-03- 28 البارد الخروب

يتغير من الفصل البارد إلى الفصل الحار و تبرز قوة  Aنالحظ أن المعامل  )72(ومن الجدول رقم 
بينما  1.33إلى  1973لذي وصل في مارس ا Aالفيضانات في الفصل البارد بإرتفاع قيمة المعامل 

 حيث قدر معامل الفيضان بـ1975أقصى فيضان سجل في الفصل الحار و هو فيضان أفريل 
0.78.  

I –2-4-1 -3- بين  العالقةmaxQ اللحظي وQmax اليومي:  
 متزامنين،اليومي األقصى لكونهما  Qmaxاللحظي األقصى وقيم Qmaxنجد تناسب طردي بين قيم 

بواد   R=0.928و هو إرتباط قوي جدا بحوض واد بومرزوق و  R=0.91لغ معامل اإلرتباط ب دوق
  .اسمندو
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  )95/96-73/74(تردد الصبيبات اليومية القصوى بمحطة بوشديرة للفترة )37(جدول رقم 

  
  المتغيرات

 الرتبة
  %التردد ثا/3الصبيب اليومي األقصى م

1 5.598 0.02 
2 7.87 0.07 
3 12.52 0.12 
4 17.80 0.17     
5 34.00 0.21 
6 39.00 0.26 
7 40.20 0.31 
8 45.00 0.36 
9 59.50 0.40 

10 71.80 0.45 
11 72.60 0.50 
12 79.80 0.55 
13 97.40 0.60 
14 113.40 0.64 
15 113.40 0.69 
16 126.00 0.74 
17 131.00 0.79 
18 161.00 0.83 
19 163.50 0.88 
20 225.90 0.93 
21 291.00 0.98 

Ō=90.87 ثا/3م، δ =74.30 
 

  )78/79-71/72(للفترة  الخروبتردد الصبيبات اليومية القصوى بمحطة )47(جدول رقم 
  

  المتغیرات
 الرتبة

 ثا/3متوسط الصبیب الیومي م اثا3الصبیب اللحظي األقصى م التاریخ

1 21.39 0.07 0.82 
2 52.74 0.21 1.78 
3 2.43 0.36 2.43 
4 4.83 0.50 4.83 
5 7.54 0.64 7.54 
6 31.00 0.78 21.39 
7 1.78 0.99 31.00 
8 0824 0.94 52.74 

Ō=16.81 ثا،/3م  δ =5.728  
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I –2-5 - عديل الصبيبات القصوى اللحظية السنويةت:  
، log normale a 3 paramètre إضافة إلى )Gumbel ، Log normale(نونيعلى قا إعتمدنا

  )).75،74،73،72،71،70(األشكال رقم: (نتائج التعديل موضحة كالتالي
  )95/96-73/74(التعديل اإلحصائي للصبيبات اليومية القصوى بمحطة بوشديرة)57(جدول رقم

 المالحظات 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات
 نظريال

Khi2  
 المالحظ

 Moment 460.81 323.76 283.30 229.59 188.08 144.58 2.64 0.14 غالتون
Vraisemblance- M 1647.87 726.12 542.00 349.53 236.71 147.65 2.64 0.52 

 Moment 457.59 323.94 283.53 229.51 187.80 144.33 2.64 0.14 غامبل
Vraisemblance- M 420.75 299.81 263.21 214.37 176.64 137.31 2.64 1.29 

غالتون 
3 

 مقايس

Log 3 parametre 
moments 

 

458  324  284  230    188  145  2.64  0.52  

  
  ).78/79-71/72(التعديل اإلحصائي للصبيبات اليومية القصوى بمحطة الخروب) 67(جدول رقم 

 المالحظات 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  
 الطريقة

  Khi2 5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات
 النظري

Khi2  
 المالحظ

 Moment 113.85 73.41 62.11 47.62 36.86 26.04 / 9.0 غالتون

Vraisemblanc-M  / / / / / / / / 

 Moment 101.41 69.64 60.03 47.20 37.29 26.96 / 9.0 غامبل

Vraisemblance- M 76.91 53.65 46.61 37.22 29.96 22.39 / 0.00 

 3غالتون 
 مقايس

Log 3 parametre 
moments 

 

102  70  61  48  38  27  /  9.0  

  
I –2-5 –1 -  تقييم الصبيب األقصى لفترات تردد مختلفة( Q max)  :  

  ).التدرج األسي( وأخرى بيانية) الطريقة العقالنية(استعملنا لهذا الغرض طريقة نظرية 
I - 2-5-1 -1  - تقييمQmax  العقالنية  طريقةالبLa méthode rationelle   

فترة  يساوي   Qmaxب األقصى صبييمكننا تطبيقها على حوض الدراسة إذا افترضنا قترة تردد ال
  لمختلف فترات   Qmaxحيث يمكننا  Tcخالل مدة تركز التساقط  %PTcFالتساقط األقصى 
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  :التاليعلى القانون  اعتماداالتردد 

 
QmaxF%  ( m3/s) = ( r x PTcF%  x S ) / 3,6 TC . 

  :حيث

Qmax F%  :ثا/3م(المناسب لفترة ترددها  الصبييب.(  
C :متغيرة حسب الترددات.  

PTCF%: مم ( تناسب فترة التركيز  سفيحة التساقط األقصى التي (.  
Tc :  ساعة(التركيز.(  
S :  ²كلم(المساحة.(  

  حساب فترة التركيز  :أوال
 ألنها األسهل و تعطي نتائج قريبة من الواقع  Giandottiلحساب فترة التركيز إعتمدنا على طريقة 

  :حيث
                                         Tc = 4 1 5

0 8
S LP

Hmoy H
+

−
, ( )

, min
 

LP  : كلم(طول الرافد الرئيسي.(  
S  :²كلم(الحوض  مساحة.(   

   TCF%Pحساب  :ثانيا

   :التاليو يحسب انطالقا من القانون 
PTCF% = Pjmax (Tc/24) b 

  :حيث
B  : معامل مناخي إقليمي حدد في شكل خرائط من طرف الخبيرBody  التي من خاللها استخرجنا

   ),B = 0 45(ة لمنطقة الدراسة ،المناسب Bقيمة متوسطة لـ 
Tc  = ساعة(فترة التركيز.(  

PjmaxF%  =ردد ـكن احتماله ألجل فترات التمألقصى الذي يامي يوال التساقط
  ،تم إستخراج قيم Pjmaxسلسلة المعطيات التي تم استغاللها في حساب ) 1000،100،50،20،5(

PjmaxF%  ن عن طريق التعديالت اإلحصائية بواسطة قانوGalton.  يوضح ) 77(و الجدول رقم
  .عليها ةالنتائج المحصل
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  تقييم الصبيب األقصى بالطريقة العقالنية) 77(جدول رقم 
  محـــــطة بــوشديرة

 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

 5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات  المتغيرات

r 0.90 0.80 0.75 0.70 0.65 0.55 
pjmax 222.55 164.62 149.57 128.89 113.55 97.27 
ptcf 202.49 133.72 115.57 94.74 79.39 61.54 

Qmaxf 1740.22 1021.56 827.72 633.25 492.77 323.19 

  

  محــــطة الخـــروب
  

 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد
 5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات  المتغيرات

r 0.90 0.80 0.75 0.70 0.65 0.55 
pjmax 113.85 73.41 62.11 47.62 36.86 26.64 
ptcf 110.11 70.99 60.07 46.05 35.65 25.76 

Qmaxf 2018.08 1156.53 917.46 656.44 471.76 288.52 

  

I  -3-5-2 تقييم الصبيب األقصىQmax  بطريقة Mallet et gautier:  
األقصى ال يرتبط بالتساقطات من خالل قانون بسيط و  الصبيب   Mallet et gautierحسب 

سنة و بالتالي يمكننا تقييم  50ال يمكن تطبيق هذا القانون إال إذا كانت فترة العودة تساوي أو تتعدى 
  : سنة إعتمادا على القانون التالي 1000سنة و  100الصبيب الفيضي لفترات تردد 

Cm3/s = 2K log ( 1+∆ H)(S/ L  ) 1 4+ −log logT s  
  :حيث

C  :ثا/3م(يب الفيضي صببال.(  
H  : مم(متوسط التساقط في الحوض(.  
S  : ²كلم(الحوض مساحة.(  
t  : فترة العودة.  

A  : في الجزائر يأخذ هذا المعامل قيمةA = 20  
K  :grandeur scalaire طبوغرافية المناخية الجيولوجية لألحواض و يتغير حسب الخصائص ال

  = K 0.7حسب حوض الدراسة فإن 
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تحليل نتائج هذه المعادلة تمر بنفس الطريقة التي تمر بها تحليل نتائج الطريقة العقالنية، إال أن هذه 

   .سنة 1000و 100ترتي تردد ـبف Qmaxيم ـصر على تقيـيرة تقتـاألخ
  

   Gautieret  Maillet ألقصى بطريقةتقييم الصبيب ا) 87(جدول رقم 
  الحوض
 التجمیعي

  المساحة
 2كلم

طول المجرى 
 الرئیسي

  التساقط  متوسط 
 )ملم(

QMAX(F=0.99) 
  ثا/3م

QMAX(F=0.999) 
ثا/3م  

 
 2215.85 1373.32 625.14 45.5 301.14 واد سمندوا
 21050.29 6205.05 406.91 79.1 1832 واد بومرزوق

I –3-5-3 بطريقة التدرج األسييب األقصى تقييم الصب:  
  PQ=12*Q*S0.75 :         بالعالقةالتالية) ملم(تم تحويل الصبيبات القصوى إلى  -

  :حيث
PQ  : ملم(الصبيب المحول إلى.(  

Q  :ثا/3الصبيب م.  
S  :المساحة اإلجمالية.  
  قةتم إجرا إختيار بياني إلختيار أحسن محطة مناخية معبرة عن الجريان في المنط-
محطة حمالة بالنسبة إلى حوض واد سمندوا، و محطة  تم إختيار) إستعملنا نتائج التدرج األسي(  

  .قسنطينة لحوض واد بومرزوق
إلى  كل الكميات المتساقطة تتحول %90قي األخير تفرض هذه الطريقة أنه إبتداء من التردد-

 .))77،76(شكل رقم( يانياجريان، ومنه يمكننا تعيين قيم الصبيب األقصى الموافق لها ب
 :النتائج المحصل عليها مدونة في الجدول التالي -

  تقييم الصبيب األقصى بطريقة التدرج األسي) 97(جدول رقم 
 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

  الحوض
 التجميعي

 5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات

 واد سمندوا
)ملم(األمطار القصوى  191.45 147.17 133.75 115.12 102.12 87.55 

)ثا/3م(الصبيب األقصى  523.26 345.47 295.31 215.52 192.56 139 

 واد بومرزوق
)ملم(األمطار القصوى  195.81 144.55 129.02 108.38 92.41 75.54 

 99.65 143 187.20 283.30 326.62 499.98 )ثا/3م(الصبيب األقصى

  



 المقاربة الهيدرولوجية: الفصل الثاني                                                                                     المبحث الثاني

 165

  
I –3-5-3  - يب األقصى حسب معادلة تقييم الصبGiondotti:  

 
Q (max) = 

)(5.14
(min))(

LPS
HmoyHPTCSC

+

−×××  

  : حيث
C : 166ثابت مناخي يساوي .  
S : 2كلم( المساحة. (  

Ptc  : أخذت قيم ،) م(سفيحة التساقط التي تتناسب مع فترات التركيزpjmax  لحسابPtc  بطريقة
  .التدرج األسي ألنها تعبر على الحوض التجميعي كله

Hmoy  : م(اإلرتفاع المتوسط.(  
Hmin  : م(اإلرتفاع األدنى.(  

Lp  : كلم(طول المجرى الرئيسي.(  
نفس خطوات تطبيق معادلة المنهجية العقالنية وقد تم في هذه  Giondottiو تتبع طريقة معادلة 

  .فحول إلى المتر Giondottiبالملم أما في معادلة  Ptcاألخيرة حساب 
  .توضح ذلك) 80(دول رقم و النتائج مدونة في ج

 
  Giondottiتقييم الصبيب األقصى حسب معادلة  )80(جدول رقم

 0.80 0.90 0.95 0.98 0.99 0.999 التردد

الحوض 
  التجميعي

 5 10 20 50 100 1000 فترات العودةالسنوات

 واد سمندوا
pjmax  234.04 173.98 155.67 131.46 112.72 92.03 
Ptcf 147.47 109.07 98.09 82.84 71.03 57.99 

Qmaxf% 1050.68 777.09 698.86 590.21 506.07 413.16 

 واد بومرزوق
pjmax 175.46 126.82 112.07 92.49 77.32 61.32 
Ptcf  166.88 120.62 106.59 87.97 73.54 58.32 

Qmaxf% 916.77 662.64 585.56 483.27 404.00 320.39 
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  لصبيب األقصى الترددي بمختلف الطرق النظرية و التعديليةمقارنة ا) 81(جدول رقم 

  التردد
 الطريقة

 حوض واد بومرزوق حوض واد سمندوا

 0.999 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.999 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 
غالتون

moments  
460.81 323.76 283.30 229.59 188.08 144.58 113.85 73.41 62.11 47.62 36.86 26.04 

  غالنون
M-V  

  

1647.87 726.12 542.00 349.53 236.71 147.65 / /    /     / / / 

غامبل
Moments  

457.59 323.94 283.53 229.51 187.80 144.33 101.41 69.64 60.03 47.20 37.29 26.96 

  غامبل
M-V  

420.75 299.81 263.21 214.37 176.64 137.31 76.91 53.65 46.61   37.22     29.96 22.39 

 غالتون
3 

Parametre
s 

458  324  284  230    188  145  102       70  61      48   38  27  

الطريقة 
 العقالنية

1740.22 1021.56 827.72 633.25 492.77 323.19 2018.08 1156.53 917.46 656.44 471.76 288.52 

Malletet 
Gautier 

2215.85 1373.32 / / / / 21050.29 6205.05 / / / / 

Giandotti 1050.68 777.09 698.86 590.21 506.07 413.16 916.77 662.64 585.56 483.27 404.00 320.39 
  التدرج األسي

  
523.26 345.47 295.31 215.52 192.56 139 499.98 362.62 283.30 187.20 143 99.65 

  :التعليق على النتائج* 
غامبل )  Moment( غالتون: لحوضين وهيإن أحسن طريقة أعطت نتائج معقولة لكال ا -
)Moment(  وغالتون)( طريقة غالتون امأ، )مقاييس3Maximum Vraisemblance (تفقد أعط 

  .سنة1000سنة و 100الترددات الكبيرة لـ يفيها فنتائج مبالغ 
  .ار بين طريقة التعديل لغالتون و غامبلبكشاهد لإلخت Log 3 Paramétresإستخدمنا طريقة  -

  .الطريقة العقالنية قد أعطت نتائج مبالغة في جميع الترددات لكال الحوضين -

مبالغ فيها بالنسبة للترددات  Mallet et gautieبطريقة  النتائج المتحصل عليها -
F=0.99،F=0.999  

و حوض  النتائج المحصل عليها مبالغ فيها بالنسبة لحوض واد بومرزوق Giondotti أما بطريقة-
 .اواد سمندو

بطريقة  بالنسبة للطريقة البيانية فقد أعطت نتائج جد قريبة مقارنة مع القيم المقاسة و المعدلة-
، إذا عند إجراء عمليات التهيئة الهيدرولوجية المستقبلية نأخذ بعي اإلعتبار قيم ) Moment(غامبل
تساقط و الصبيب و ، ألنها من جهة تجمع بين الاآلسيسنة بالنسبة لطريقة التدرج 1000و100التردد

و هذا في حالة )  Moment(من جهة أخرى قيمها أكبر من القيم المتحصل عليها بطريقة غامبل 
مقاييس، و  3الفيضانات خاصة، أما دراسة حاجيات السقي نستعمل القيم المعدلة بواسطة قانون 

   ).Maximum de vraisemblanceغامبل (
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I –2-5-2 -  94/59-68/69(النضوب للفترة (:  
دراسة حالة النضوب مهمة جدا حيث ترجع بالدرجة األولى إلى الظروف المناخية المقاسة 
كضعف التساقط، و إرتفاع درجة الحرارة، وهي تشكل أوال عائقا أمام التهئية الهيدرولوجية،لوجود 
 عجز في التغذية المجاري المائية من طرف األسمطة الباطنية و من جهة أخرى المحطة الهيدرو

مترية ال تأخذ بعين اإلعتبار الصبيب المحول والمخزن في المجاري الثانوية بواسطة السدود الترابية 
الصغيرة المتواجدة و بأحجام مختلفة،والمستعملة في السقي إظافة إلى األبار و الينابيع العميقة 

  . يوضح ذلك  )82،83(المستعملة لتلبية حاجيات الشرب للسكان و الجدول رقم 
لمحطة بوشديرة لحوض واد سمندوا نالحظ أن أعلى قيمة للنضوب سجلت  )82(رقم من جدول و 

ثا على مستوى شهر أفريل ، أما أدني قيمة للنضوب سجلت /3م 0.024و قد قدرت بـ 85-84سنة 
  ثا، /3م0بقيمة 

  ).95/96-73/74(متوسط الصبيب الشهري للنضوب محطة بوشديرة للفترة )28(جدول رقم 
ثا/3الصبيب األدنى م الشهر المتغيرات تالسنوا  

 00.00 اكتوبر 73-74

 00.00 اوت-اكتوبر-جويلية 74-75

 00.00 افريل-اكتوبر-سبتمبر 75-76

 00.00 افريل 76-77

 00.00 افريل-سبتمبر 77-78

 00.00 افريل-سبتمبر 78-79

 00.00 افريل-سبتمبر 79-80

 00.00 افريل-سبتمبر 80-81

 00.00 افريل-رسبت 81-82

 00.00 جويلية-جوان-سبتمبر 82-83

 0.002 جويلية 83-84

 0.024 افريل 84-85

 0.011 افريل 85-86

 0.010 افريل 86-87

 0.011 سبتمبر 87-88

 0.007 افريل 88-89

 00.00 افريل 89-90

 00.00 جوان-اكتوبر-سبتمبر 90-91

 0.001 افريل 91-92

 00.00 افريل 92-93

 00.00 جويلية -افريل 93-94

 00.00 سبتمبر -افريل 94-95

 0.017 جويلية 95-96
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 0.108لمحطة الخروب أعلى قيمة للنضوب تقدر بـ  ))83(جدول رقم ( بينما حوض واد بومرزوق

و السبب الرئيسي لهذا  ،77-76ثا لسنة /3م 0.017و أدنى قيمة له قدرت بـ  73-72ثا سنة /3م
  .منعدم تساقط كما أن التموين بالمياه الباطنيةالنضوب هو إنعدام ال

  
  ).78/79-71/72(متوسط الصبيب الشهري للنضوب محطة الخروب للفترة  )38(جدول رقم 

  المتغيرات
 السنوات

ثا/3الصبيب األدنى م الشهر  

 0.066 اوت 71-72
 0.108 اكتوبر 72-73
 0.046 جويلية 73-74
 0.048 جوان 74-75
 0.093 اوت 75-76
 0.017 سبتمبر 76-77
 0.038 جوان 77-78
 0.087 جويلية 78-79
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الجريان بالحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق بالعناصر المناخية خاصة يتأثر نظام   
دود التساقط و طول الفترة الجافة و الرطبة، و تبقى الفيضانات تقتصر على الفصل البارد و ذلك بمر

متواضع نوعا ما بسبب الخصائص الفيزيائية و الكميات المتساقطة التي يتلقها الحوض كما يتميز 
النظام الهيدرولوجي بضعف في مساهمة األسمطة الباطنية في تغذية المجاري السطحية بالحوض 

  .الجزئي واد سمندوا و العكس بالنسبة للحوض الجزئي واد بومرزوق
  :بقة إستنتجنا ما يليو من خالل الخصائص السا

 الغطاء النباتي المناخ الليثولوجيا المورفومترية نوع الجريان الحوض

  واد بومرزوق
 السهول العليا

 + -  -  -  جريان سطحي

 -  -  + + جريان باطني

  واد سمندوا
 التل الجنوبي

 + + + + جريان سطحي

 -  + -  -  جريان باطني

  
   :)السهول العليا( حوض واد بومرزوق * 

كل األسباب الفيزيوغرافية ليست مؤهلة للجريان السطحي، ولكنها مؤهلة أكثر للجريان 
تكوينات ( الباطني و هذا بسبب تساقط األمطار الغير منتظم و التبخر العالي، الطبيعة الجيولوجية 

  .و غطاء نباتي متقطع) كلسية جد متشققة و ذات النفاذية العالية
  ):الجنوبيالتل ( حوض واد سمندوا * 

هذا الحوض مؤهل للجريان السطحي أكثر منه الباطني، بسب كثافة تصريف المجاري العالية 
التكوينات (و طبيعة التضاريس من إرتفاعات و إنحدارات خاصة في الجنوب، الطبيعة الجيولوجية

تسقط على الهجومية التي  رذات النفاذية المتوسطة، األمطا)) الميوبليوسينية(المارنية والطينية 
  . ضعيف، و الغطاء النباتي المعتبر رالحوض، التبخ

  



 يفية إستغالل الموارد المائية و أسباب تلوثهادراسة المعطيات الهيدروجيولوجية و ك: المبحث الثالث                   ثانيالفصل ال

 170

  
  :مقــــدمة

حاجة الماسة للحياة في هذه المرحلة نتطرق إلى دراسة الموارد المائية و ذلك للضرورة و ال
الحوض الجزئي لوادي سمندوا و بص تحتى اإلقتصادية للجزائر عامة، و عندما نخاإلجتماعية و

كونها بالشمال في الشمال عكس جنوبه يرجع لالشبكة الهيدروغرافية كثافة بومرزوق يتبين لنا أهمية 
لما لها من تأثيرات سواء على المجال الزراعي أو بالنسبة كذلك  تعتبر منطقة تجمع مياه األودية،

و كيفية إستغاللها و األضرار التي تؤدي إلى إختالل " ماء الشرب -الصناعة" للمجاالت األخرى 
حية اإلقتصادية أو اإلجتماعية توازن البيئي بفعل ما أدخله اإلنسان من ملوثات سواءا كانت من الناال

  .التي تؤثر سلبا على سد بني هارون المستقبليدون وعي والمباالة و
 I - لوجية لمنطقة الدراسةجيودراسة بعض المعطيات الهيدرو:  

  :يتبين لنا أن منطقة الدراسة تشهد نوعين من الجريان ) 15(إنطالقا من الخريطة رقم 
  .ان السطحي، و الجريان الجوفي بحوض واد بومرزوقحوض واد سمندوا يطغى عليه الجري

I-1- حوض واد سمندوا  :  
األسمطة الجوفية المستمرة هو النوع المنتشر بالحوض، ذات التكوينات الحطامية منها  

مع رسوبيات الزمن الرابع ذات ) بليوسان(، الكلس البحري )ميوسان(الكنغلوميرا و الحجر الرملي 
  .ا سمح بإنشاء عدة أبار أستغلت للجانب الزراعي الصبيبات الضعيفة، مم

I -2 - حوض واد بومرزوق :  
  :الموارد المائية تندرج ضمن فئتين

Ø الموارد المائية المرتبطة بالتشكيالت الكلسية من العمر الكريتاسي.  
Ø  الموارد المائية المرتبطة بالتشكيالت الميوبليورباعية Mio-Plio-Quaternaire.  

  :الشمال نجدمن الجنوب إلى 
I-2-1- األسمطة المائية للنطاق الجنوبي:  
I-2-1-1- كريتاسي-أسمطة كارستية من عمر جوراسي:  

جوراسي العلوي إلى األلبي و في اليعتبر جبل قريون و فوطاس ذو تشكيلة كلسية من عمر 
 م، تتواجد بها إنكسارات تعمل على تغذية 1000 بعض األحيان تكون مارنية ذات سمك يتعدى

  :األسمطة الكارستية،إذ توجد بداخل هذه الكتل قنوات بواسطتها يمكن تحسين سير المياه الباطنية
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  15خريطة رقم 
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  :منبع الفسقية -
 - المتواجد شمال الكتل الكلسية لجبل قريون على طول إمتداد إنكسار ذو إتجاه شمال غرب

  .ثا/ل100- 80جنوب شرق ذات صبيب يقدر 
  :منبع بومرزوق -

يتواجد عند قمة جبل فوطاس على طول إمتداد إنكسار ذو إتجاه شرق غرب، إنكسار بسيقوس 
   .(1)ثا/ل 600-400أوالد رحمون، ذات صبيب يقدر

I-2-1-2- الميوبليورباعي األسمطة المائية من عمرe Quaternair-Plio-Mio :  
  :عين مليلةوالفسقية  ياألسمطة المائية هي سهل هذه  الناحية الجنوبية توجد نوعين منفي  
  :  سهل الفسقية -1

جانب الفالحي، و يغذي المهيالت الكلسية المتواجدة عند أقدام الجبال مما يتسبب في الستغل ي
عن طريق اإلنكسارات  هافي إعاقة تسرب مياه األمطار الساقطة على سطح األرض،يكون تصريف

الغربي، أوعن طريق اإلنكسار الذي يفصل ما بين جبل قريون و  المتواجدة بجبل قريون عند سفحه
  . جبل بوعزوز

  :سهل عين مليلة -2
تعلوه بعض الترسيبات ) كلس بحري( يعتبر غطاء يتحرك فوق طبقات من األسمطة الكارستية

 تساقط ضعيف مع تبخر كبير، مما، يكون المن عمر الميوبليوسان، التي أدت إلى مأل الحفر المتهدمة
عن طريق التنقيب، بينما في الشمال فإنها تتكون من تكوينات مارنية صلبة،  الينابيعيؤدي إلى تشكيل 

  .نوعا ما و بهذا فالمياه التي تغذي الينابيع التي تحيط بجوانب سهل عين مليلة تعتبر مياه مالحة
I-2-2- األسمطة المائية للنطاق الشمالي:  
I –2-2-1- الكريتاسي األسمطة المائية من عمر Crétacé              :  

 -إتجاه شمال شرق تعدة إنكسارات تتخلل الكتل الكلسية لجبل أم سطاس و جبل مزاال، ذا
األسمطة الكارستية تكون غير متطورة، لهذا نتساءل عن مصير المياه الساقطة  نجنوب غرب، لك

  :على سطح الكتلتين
Ø  حسبVoute 1960:  

الترسبات ا قد تكون متهدمة بواسطة تتطور بعد أو أن الممرات التي تخترقهإما األسمطة الكارستية لم 
حمام (أو نحو الشرق  )منبع حامة بوزيان(إما تتحول إلى األعماق نحو الشمال  و، الكلسية أو الطينية

  ).دباغ
  

(1)  : Boularak. M : 2003, thèse de magister en Géologie  
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  néogèneتحركة إلى أعماق الطبقات الجوفية تحت الغشاء النيوجينيأو قبل أن تصل هذه المياه الم

   .السطحيةفإنها تعمل على تغذية التشكيالت 
I –2-3-  الميوبليورباعيالجوفية األسمطة eQauternair-Plio-ioM  : 

  :حوض بومرزوق وأحسن مثال على ذلك هذا النوع منتشر من الجنوب إلى شمال
ليثولوجية المنطقة عبارة عن تشكيالت حطامية تتكون من : روب بالشمالالطبقة الميوبليورباعية للخ

وكنغلوميرا مع رمل و تكوينات الزمن ) ميوبلوسان(ري يبح س، كل)ميوسان(حجر رملي -كنغلوميرا
  .الباردة بومرزوق، و يالرابع على طول ضفاف واد

I-2-4- ليوجان و المارنية من عمر كريتاسي العلوي و البا األسمطة الكلسيةneèogélPa  
  :لوسط الحوض 

إن تشكيالت الكريتاسي العلوي و الباليوجان تطغى على وسط حوض واد بومرزوق، تمتد من 
بواسطة الكتل الشمالية لجبل مزاال  تالشرق إلى الغرب عند جبل تيكباب وأقدام جبل جفة، و لقد حدد

  .و عين الحجر بالجنوب بواسطة إنكسار ذو إتجاه شرق غرب
تتباعدها تكوينات مارنية ) مارن سميك(من الغشاء الضحل  تبدأالمنطقة تتكون من تشكيالت هذه 

قابلية الضعيفة على حبس المياه و ذو صبيب الذو  يكون كلسية ذات سمك ضعيف، و بهذا فالمارن
  .ثا/ل1ضعيف يكون أقل من 

يمكنها حبس  .Sénonien Supérieurبينما التشكيلة الكلسية و المارنوكلسية ذات العمر 
كميات من المياه القادمة إما عن طريق اإلنكسارات أو تصادمها مع المارن، ولكنها ذات أهمية قليلة، 

  :حيث تبرز لنا ينابيع ذات صبيبات ضعيفة منها
  :منبع عين الكرمة -

تكوينات مارنية رمادية من عمر  و maestrichtien للـيتواجد على تكوينات كلسية رمادية 
campanien sup  ثا/ل 3-2تتواجد على إنكسار، ذو صبيب يتراوح ما بين  . 

  :منبع عين الباردة -
  . ثا/ل 2-1ذو صبيب ضعيف يتراوح ما بين 

  
  :لوجية لحوض واد بومرزوق ثالث أسمطة مائيةجيوو بهذا يمكن أن نستخلص من الدراسة الهيدرو

Ø  األسمطة المائية الجوفية ذات التكوينات كلسيةnétritique  متمركزة في عين مليلة ذات
  ).منبع بومرزوق و يعتبر أغنى ينبوع بالمنطقة(ثا /ل 400صبيب معقول يتجاوز 
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Ø  أسمطة مائية سطحية مستمرة مع تشكيالت رسوبيات الزمن الرابع األكثر إنتشارا

بالحوض، متمركزة خصوصا في الخروب و سهل عين فكرن، تعطي صبيبات ضعيفة 
  .إستعمالها في المجال الداخلي يقتصر) ثا/ل20-10(
Ø الباردة يعطي صبيبات ضعيفة  يسماط مائي وسيطي ما بين عين فكرون و بضواحي واد

  .حيث يكون التساقط ضعيف و التبخر كبير) ثا/ل10-6( و غير مستغلة 
  

  بمنطقة الدراسة المتواجدة أهم الينابيع) 48(جدول رقم 
 المقر )ثا/ل(الصبيب 0الحرارة م )م(اإلرتفاع المنبع

 )عين مليلة–أسمطة عين كرشة (وطاسف- جبل قريون 120- 90 19- 7 768 فسقية

 600- 400 24 737 بومرزوق
 لجب-عين مليلة- أسمطة عين كرشة(فوطاس- جبل قريون

 )وساليت حيرشت-جفة

 كاف نيف النسر 250 22 772 فورشي

  ميمل تيواليت - والد سالم -جبل جفة 15 23 480 سيدي مسيد

  
وأضعفها منبع  الصبيب،أغنى منبع من حيث  وه أن منبع بومرزوق يتبين) 84(لجدول من ا
  .سيدي مسيد

II - الموارد المائية السطحية و كيفية استغاللها : 
نظرا لطابع المناخ السائد بالمنطقة وهو الشبه الجاف، تتكون لنا الضرورة الحتمية لوجود 

جد هاته المياه في الحوض على شكل حواجز مائية ترابية السدود الترابية لحجز المياه السطحية، تو
بلديات، ومن مميزات هذه السدود أنها ال تحتاج إلى تكلفة إنجاز  9سد ترابي تتوزع عبر  22تقدر بـ 

ستغاللها سهل لوجودها بالقرب من المساحات إ وباهظة ألن المواد المستعملة في بنائها مواد محلية، 
ة للسقي، و ألن أغلبية الفالحين يستعملون مياه األودية مباشرة بدون تصفية و الزراعية إذ أنها موجه

هذا ما يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية خاصة منها الخضروات و على المستهلكين مباشرة، 
أمرا ) الينابيع والعيون(والتنقيبات في كيفية استغالل المياه الجوفية  اآلبارفكرة إنجاز  تأصبح

  ).الصناعة-الزراعة-الري(تلف اإلستغالالت اإلجتماعية، و اإلقتصادية ضروري لمخ
  قدرت الموارد المائية المعبأة في الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق حسب دراسة  اولهذ

PNE  الصبيبات المستخرجة من  ع، إذ نقوم بجمبالملحق ))16(،)15((و هي مبينة في الجدول رقم  
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و النتائج مبينة في )ثا/3هكم(إلى ) ثا/ل(و الشرب كال على حدى، نحولها من  السقي و الصناعة

  )).86(،)85((الجدول رقم
  

 الموارد المائية المعبأة لحوض واد بومرزوق )58(جدول رقم 
  )ثا/ل(الصبيب المستخرجة من اآلبار ثا/3هكم

 الصناعة 96 2.49
 السقي 529.5 10.98
 نيةالتجمعات السكا 1253.1 32.48

  1999الوكالة الوطنية للموارد المائية بقسنطينة: المصدر

  
 خاص بالموارد المائية المعبأة لحوض واد سمندوا) 68(جدول رقم 

  )ثا/ل(الصبيب المستخرجة من األبار ثا/3هكم

 الصناعة 230 9.26
 السقي 85 1.95

 التجمعات السكانية 695 28.32
  1999لمائية بقسنطينةالوكالة الوطنية للموارد ا: المصدر

  

 ستغالل و حاجةإلموارد مائية باطنية معتبرة في حوض بومرزوق، قسمتها الدولة حسب ا
 م، والقسثا/3هكم10.89بـ  ي، السقثا/3هكم2.49خصصت للصناعة ما يقدر بـ  ذ، إستهالكإلا

ض واد سمندوا يتغنى بموارد مائية سطحية، أما حو ،اث/3هكم32.48ر خاص بالشرب خاأل
األخر خاص  مثا، والقس/3هكم1.25بـ يثا، السق/3هكم9.26بـ صصت للصناعة ما يقدر خ

    .ثا/3هكم 28.32بالشرب
                                                     

الحوض  وو لقد قدرت الموارد المائية السطحية و الباطنية للحوض الجزئي واد بومرزوق، * 
من النتائج المتحصل عليها من الدليل الهيدرولوجي للموارد  انطالقاوا، سمند -الجزئي لواد الرمال
  :يوضح ذلك) 87(و الجدول رقم ) 2002سنة(المائية لكبير الرمال 
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  السطحية و الجوفية تقدير الموارد المائية) 78(جدول رقم 
  الموارد الجوفية تقدير الحوض

  PNEحسب 
 الموارد الجوفية تقدير

 )1984(دراسة مباركي
  السطحيةالموارد تقدير

  PNEحسب 
  الموارد السطحية تفدير

 )1984(دراسة مباركي

  واد بومرزوق
 

  المساحة
 )2كم(

المواد المائية 
 )سنة/3هكم(

  المساحة
 )2كم(

المواد المائية 
 )سنة/3هكم(

  المساحة
 )2كم(

المواد المائية 
 )سنة/3هكم(

  المساحة
 )2كم(

المواد المائية 
 )سنة/3هكم(

1832 40  1832  33.46  1630 
  

12.44  
  

1832 
  

9.7  
  

 89.56 1091 174.97 5320 28.20 1091 8.20 1091 سمندوا-واد الرمال

  ) 2002(دليل الموارد المائية لكبير الرمال  :المصدر

سمندوا بـ  -الرمال بالحوض الجزئي لواد  PNEدراسة حسب قدرت الموارد المائية السطحية 
بينما الموارد ،  )سنة/3هكم(12.44حوض الجزئي لواد بومرزوق بـ ، و ال)سنة/3هكم(174.97

، نستخلص )سنة/3هكم(8.20و  )سنة/3هكم(40المائية الجوفية قدرت لكال الحوضين على التوالي بـ 
من هذا أن الحوض الجزئي لواد بومرزوق يطغى علية الجريان الباطني، بينما الحوض الجزئي لواد 

  . السطحي سمندوا الجريان –الرمال 
  
  :السدود الترابية و السقي الزراعي* 

حاولنا التطرق لعملية السقي الزراعي إنطالقا من السدود الترابية الموزعة في الحوض 
سد ترابي و هي موضحة في جدول رقم  22التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق، و التي عددها 

  :نستنتج ما يلي حيث)) 89(،)88((
المقدرة  IIد سقيها مرتبطة بسعة السد اإلجمالية حيث أدنى سعة يمثلها سد قوراش تعيين المساحة المرا

هكتار، أما أكبر مساحة يمثلها سد الهرية  10، و هي موجهة للسقي أصغر مساحة بـ 3م 50000بـ 
  .هكتار30هكتار خاصة بسقي 1.800.000بـ 

ال الدراسة، تستعمل في فيما يخص نوع السقي فمعظم السدود الترابية موزعة عبر كامل مج
 ،))90(جدول رقم (و مخصصة لنوع الزراعات المسقية كالخضروات و البقول الجافة  السقي بالرش

مياه المستعملة أو الموجهة للسقي أقل من سعة البحيرة و هذا في أغلب السدود الترابية الفي حين كمية 
  .مستعملة كذلك سعة السدأين نالحظ تفاعل في كمية المياه ال IIبإستثناء سد قوراش 
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  حوض التجميعي واد سمندوا و بومرزوقلسعة السدود الترابية ل) 88(جدول رقم 
  التابعة لوالية قسنطينة

 الدائرة الخروب الخروب الخروب الخروب الخروب الخروب الخروب

أوالد 
 رحمون

 البلدية عين سمارة بن باديس الخروب الخروب بن باديس بن باديس

14C  
  نوراةبو

3C  
  مقرون

1C  
  الهرية

I  

C5  
  قوارش

I  

2C  
  IIIزعرزرة

2C  
  تاسنقة

9C  
  إسم السد  بردة

 )3م(سعة السد 1.20.000 170.000 17.000 80.000 180.000 370.000 170.000

  

  2002ية للموارد المائية  الدليل الهيدرولوجي للوكالة الوطن:  المصدر
  

  التابعة لوالية أم البواقي دود الترابية لحوض واد و بومرزوقسعة الس) 89(جدول رقم 
  

 الدائرة عين بابوش عين فكرون عين كرشة سيقوس عين فكرون بير عمار عين فكرون

 البلدية عين الديس سيقوس عين كرشة سيقوس عين فكرون عبن الديس عين فكرون

9.0B  
  ارةسم

8.0B  
  سد بير عمار

5.0B  
سد عين 

  فكرون

4.0B  
  عين البرج

3.0B  
  بوسعلة

2.0B  
  واد خنقة

90B  
  إسم السد  شعبة السواقة

 )3م(سعة السد 137.000 224.000 600.00 150.000 40.000 20.000 90.000

 2002الدليل الهيدرولوجي للوكالة الوطنية للموارد المائية  :  المصدر

  
  

 الخروب الخروب الخروب عبيداعين  الخروب الخروب الخروب
حامة 
 بوزيان

 الدائرة

 الخروب الخروب الخروب عين عبيد عين سمارة الخروب بن باديس
ديدوش 

 مراد
 البلدية

15C  
  بودان

6C  
  زعرزرة

I  

4C  
  ولجة
  

10C  
  تويفزة

8C  
  المالح

7C  
  IIزعرزرة

13C  
  قوارش

II  

11C  
  إسم السد  عطابة

 )3م(سعة السد 80.000 50.000 170.000 450.000 675.000 670.000 100.000 120.000
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  خصائص السدود الترابية الموجهة للسقي الزراعي )09(جدول رقم 

  2002الدليل الهيدرولوجي للوكالة الوطنية للموارد المائية  :  المصدر
  
  
  
  
  
  
  

  
  

كمية المادة 
 المستعملة

 السعة
نوع 
 السقي

نوع الزراعة 
 المسقية

المساحة 
 المسقية فعال

المساحة المراد 
 سقيها

 الرمز إسم السد

  C1 الهرية 250 320 خضروات الرش 180.0000 1.600.000
 C2  طسنق 24 19 خضروات الرش 170.000 95.000
  C3 مقرون 50 30 خضروات الرش 370.000 18.000
 C4 ولجة 100 80 خضروات الرش 790.000 400.000
 I  C5قوارش 14 9 خضروات الرش 80.000 70.000
 I  C6زعرورة 20 9.5 خضروات الرش 100.000 80.000
  II  C7زعرورة 25 20 خضروات الرش 170.000 125.000
 C8 مالح 70 40 خضروات الرش 450.000 20.000
  C9 برلة 120 120 خضروات الرش 120.0000 600.000
  C10 تويفزة 110 106 خضروات الرش 67600 530.000
  C11 عطابة 14 7 خضروات الرش 80.000 50.000
  III  C12زعرورة  50 20 خضروات الرش 170.000 150.000
  II  C13قوراش 16 10 خضروات الرش 50.000 500.000
  C14 بونوارة 25 16 ضرواتخ الرش 170.000 80.000

 الرش 224.000 125.000
+ خضروات
 حمص

 B20 واد خنقة 25 25

 B40 عين البرج 20 20 خضروات الرش 150.000 100.000
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III - بومرزوق مصادر تلوث المياه المستغلة في الحوض الجزئي لواد :  

تعد ظاهرة التلوث من أخطر المشاكل التي تهدد البيئة نتيجة عدة عوامل طبيعية و بشرية مع 
به عدة  بومرزوق توجدالجزئي لواد  ضالتطور الصناعي و النمو الديموغرافي، و بما أن الحو

 مركزة أغلبها على ضفافتهذه الوحدات م سمندوا،وحدات صناعية عكس الحوض الجزئي لواد 
 هبمأن هذاألودية مما يشكل خطرا كبير عليها في حالة امتالء هذه األودية و حدوث الفيضان، و

هدد الحياة البشرية، جراء ما تفرزه المنشآت الصناعية من المياه و الزيوت مباشرة في الواد ت ةاألخير
   .المستقبلي واد الرمال فتؤثر سلبا على سد بني هارون حمولتها إلىو التي تنقل  معالجتهدون 

إضافة إلى وحدات صناعية كثيرة ال تتوفر على محطات للتصفية، زيادة على ذلك لوحظ أن 
غم من أن أغلب التجمعات السكانية رهذا بال والحوض، المياه المنزلية القذرة تصرف في وديان 

  .))16(خريطة رقم( مرتبطة بشبكات الصرف الصحي
ات التصنيع المتواجدة أساسا في المناطق الصناعية، و مناطق كثيرة هي اإلفرازات التي تخلفها عملي

هذا ما يزيد من درجة تلوث المجرى المائي الذي  و، النشاطات المنتشرة عبر كافة مجال الحوض
  :ترمى فيه المياه المستعملة القذرة و حتى النفايات الصحية

  :أهم الوحدات الصناعية المسببة في تلوث مياه واد بومرزوق -أ
تعتبر الوحدات الصناعية من أخطر الملوثات للمجاري المائية نظرا لما تخلفه من مياه النفايات   

الصناعية السامة، و التي تحتوي على مجموعة من المعادن الثقيلة و المركبات العضوية االصطناعية، 
لرياض مركب ا و ،3م346750يقدر حجم الرمي بـ  إذ   PMAمنها مؤسسة إنتاج العتاد الفالحي 

ERIAD  3م 8760يصل حجم مياهه المرمية إلى..  
أصبح التلوث الصناعي بواد الرمال عامة و بومرزوق خاصة، يطرح بحدة ألن الفضالت  حيث   

الصناعية السامة بلغت حدودها الخطيرة، حيث وصل حجم المياه الملوثة التي ترمى في الودية زيادة 
  :اآلتيةات الصناعية ، و ذلك من الوحد)1(يوميا 3ألف م 40عن 

  :المنطقة الصناعية لشعبة الرصاص -
تصرف هذه المنطقة من مصنع النسيج و الحليب و مشتقاته كميات كبيرة من الملوثات في واد 

من أكبر الملوثات  إذ يعد شهر من األحماض و الصودا و الكحوليات،/طن 5إلى  3بومرزوق تتعدى 
إذ يقدر  DBO5 نيوم و الفوسفات، النترات، الكلور و خاصةحيث أن مياهه تحتوي على أيونات األمو

 3م13.140يقدر حجم مياهه المطروحة بـ  COTITEX، بينما مصنع 3م140.600حجم الرمي بـ
  .))91(جدول رقم( إذ تحتوي على األصبغة المستعملة في تلوين الخيوط و األنسجة
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  16خريطة رقم 
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  أهم الصناعات و أحجام المياه القذرة المطروحة عبر الوحدات الصناعية) 19(جدول رقم 

الصبيب   النفايات السائلة  نوع اإلنتاج  الموقع  الوحدة الصناعية
  ثا/3م

الحجم 
السنوي 

  3م

الوسط 
  المستقبل

ENPMA Ziالمحركات و   واد حميميم
  الجرارات

  واد حميميم  CN-C3+6-C3+5 950  346750مياه 

ENPMO  Ziأآلت الخرط و   حميميم واد
  الفرز

  واد حميميم  -   -   مياه سامة محملة بالمعادن

ERIAD   نسيج حضري
  الخروب

الفرينة و 
  البسكوت

  واد حميميم  8760  24  مياه غسل الحبوب

ORELAIT  Ziواد الرمال  146000  400  مياه محملة بمياه عضوية  حليب ياغورت  بومرزوق  

  مشروبات غازية  الخروب  مشروبات الباي
مياه -التنظيف–مياه الغسل 

  محملة بمياه عضوية
  واد الرمال  182.5  0.5

SNTA  Zi قسنطينة  
إنتاج التبغ و 

  الكبريت
  واد الرمال  76650  210  مياه مستعملة

COTITEX  واد الرمال  13140  36  مياه عضوية و أصبغة  الخيط و النسيج  بومرزوق  
ISOPHARM  Ziد الرمالوا  219  0.6  -   األدوات الصناعية  ا لطرق  

  -   -   -   -   -   8  المجموع
  )2004(الخروب–مذكرة تخرج بعنوان تلوث الحوض الجزئي واد بومرزوق :  المصدر

  
  :المنطقة الصناعية لواد الحميميم -

تطرح هذه المنطقة كميات كبيرة من حامض النتريك و السولفريك و بيوسولفيد الصوديوم و الزيوت، 
  .)1(الواحد ملغ للتر 264تجاوزت درجة تلوثها 

  :فيفري 24-وحدة الشركة الوطنية للتعدين بالمنطقة الصناعية بالما -
طنا شهريا من الفوسفات و 30لقد بلغ ما تطرحه هذه الوحدة من الفضالت السامة أكثر من  

  .طن شهريا من أكسيد األزوت و كاربونات الكالسيوم 1.6
ات المتوفرة على محطات التطهير تخزن فيها مما يزيد األمور تعقيدا و خطورة، هو كون بعض الوحد

كميات هامة من القاذورات الناجمة عن عملية التصفية، نظرا لعدم وجود أماكن مناسبة لتفريغ المواد 
هو الشأن بالنسبة لمركب المحركات و الجرارات بوادي حميميم الذي يخزن على  االكيماوية، كم

نور و التي تختزن في براميل بالرغم من الخطورة مستوى محطة المعالجة رواسب من مادة السيا
  .الكبيرة التي تشكلها هذه الطريقة على الوسط الطبيعي و االجتماعي

  
  .93.مرجع سابق ص: لعروق محمد الهادي )1* (
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  : المعالجة الزراعية باألسمدة و المبيدات -ب

شاب الضارة و الحشرات السنوات األخيرة مخزنات هامة من المواد المبيدة لألع تشكلت خالل
و  ألن األسمدة الفالحية تزيد من المردود الزراعي أدى إستعمالها المتكرر والمستعملة في الفالحة، 

و بتركيز كبير إلى تلوث التربة بمختلف المواد التي تحتويها هذه األسمدة،  بالطرق الغير عقالنية
ساب مع المياه تنسمطة الجوفية أو إلى تلوث األسمطة المائية حيث تتسرب داخل األ ةباإلضاف

  .  السطحية عند غسل التربة عن طريق مياه األمطار
إنعكاس كبير على النظام  هكذلك إستعمال المبيدات له سلبيات على الوسط الزراعي، ل

اإليكولوجي خاصة على البيئة المائية بفعلها السام، عند إنخفاض نسبة األكسجين المنحل و تغيير من 
  .كمية ثاني أكسيد الكربون والوسط  PHقيمة 

  :تسيير المياه المنزلية -ج
تستعمل المياه من قبل التجمعات السكانية ثم تطرحها في الطبيعة عن طريق شبكات الصرف 
الصحي إن وجدت، بعدها إلى محطة المعالجة إذا كانت متوفرة ثم إلى المجاري المائية و إلى الشعاب 

  .مباشرة
  ام المياه القذرة اليومية و السنوية لحوض واد بومرزوقأحج) 29(جدول رقم 

عدد   التجمعات السكنية
  السكان
1998  

الحجم اليومي 
  )اليوم/3م(للمياه

الحجم السنوي 
  )سنة/3م(للمياه

كميات 
  االستهالك

  )سنة/3هكم(

كميات 
  االستهالك

  )فرد/يوم/ل(

حجم السنوي 
للمياه 

  )سنة/3م(القذرة
  9667.27  74.91  12.89  12889.7  26.84  478958  قسنطينة
  3756.52  163.96  5.009  5008.7  10.29  90222  الخروب

  1692  356.14  2.25  22.56  4.63  20428  أوالد رحمون
  2059.50  125.47  2.747  2746  5.64  69376  عين مليلة

  192  107.80  0.256  256  0.52  18660  هنشير تومغاني
  663.75  94.71  0.885  885  1.81  47315  عين كرشة
  401.35  36.08  0.536  535  1.09  27294  عين فكرون
  343.5  109.60  0.461  458  0.94  18660  سيقوس
  69.75  101.71  0.094  93  0.19  9879  العامرية
  1167.75  208.83  1.564  1557  3.19  25962  عين عبيد
  350.25  100.27  0.369  467  0.95  13732  إبن باديس
  20363.64  1482.48  72.061  27151.4  55.73  816982  المجموع

  )2004(الخروب–مذكرة تخرج بعنوان تلوث الحوض الجزئي واد بومرزوق :  المصدر
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بحوض واد بومرزوق حوالي القذرة اليومي مجموع إنتاج المياه بلغ ، )92(الجدول رقم من  و

عين تعتبر األغلبية لهؤالء المتجم،إذ )سنة/3م( 27151.4و بحجم سنوي بلغ  )يوم/3م( 55.73
أن أغلبها متوسطة  إالموصل بالشبكة العمومية للتطهير  صرف المياه يكون )رفيين -حضريين(

تدفقات المياه القذرة الحضرية في الوديان مازال مستمر، األمر الذي يشكل تهديدا غير أن  النوعية،
  .خطيرا على نوعية المياه السطحية

الشروع في تحقيق برنامج لشبكات  م، تليةلألخطار المرتبطة بالمياه القذرة المنز عتباراإ
الهدف من هذا ) المنية(المعالجة تقع عند مخرج قسنطينة التصفية أنجزت في هذا اإلطار محطة 

  و كذلك  المائي،هو القضاء على نسبة كبيرة من المعادن التي تتسبب في التلوث و خاصة  المشروع
  أيضا لتفادي  لها،كذلك لسقي األراضي المجاورة ستفادة من المياه المعالجة من طرف المحطة و إلا

  .صول المياه القذرة و الملوثة إلى سد بني هارون المستقبليو
ال تعالج  الكنهاثا من المياه المنزلية لمدينة قسنطينة و ضواحيها /ل 800هذه المحطة تستقبل 

  يتم الكشف عن نسبة المواد  و عمليات معاينة للمواد م، تتمن المياه %40ثا أي ما يقارب /ل 200إال 
، 5DBOاألكسجين  ةالكهربائيالناقلية ) PHدرجة (األكثر تلويثا و تتمثل خاصة في درجة الحرارة 

  .الفوسفات و النترات ،DCOلطلب الكيميائي لألكسجين ا
هذا للتخلص من هذه األخير من  و، الثقيلةإنشاء هذه المحطة ساهم في إزالة خطر التلوث بالمعادن 

  .ل المحطةقب
للمياه  قنوات الربطومن بين المشاريع التي ستقوم بها مديرية الري لوالية قسنطينة هو مشروع إنجاز 

  .زياد ابنلمدينة الخروب بمحطة التصفية  القذرة
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  .تلوث مياه واد بومرزوق بالنفايات السائلة و الصلبة) 78(شكل رقم 

  
  

  
  

  
  

  
  

  بواد بومرزوقتلوث الياه القذرة للتخفيف من حدة مإنجاز قنوات ربط ال )79(شكل رقم 
 

 
 

  

 
 

  
  

  
.مياه أثناء الفيضانات بواد بومرزوقللوضع الخزانات الجامعة ) 80(شكل رقم   
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 عفم تعد ظاهرة تلوث من أخطر المشاكل التي تهدد البيئة نتيجة عدة عوامل طبيعية و بشرية،
النمو الديمغرافي أخذ تلوث الحوض الجزئي لواد بومرزوق يهدد الحياة البشرية، التطور الصناعي و 

إلى  ةجراء ما تفرزه المنشأة الصناعية من المياه و الزيوت مباشرة في الواد دون معالجته، إضاف
  .وحدات صناعية ال تتوفر على محطات للتصفية

ن أنانية اإلنسان و جشعه كان و إذا كانت مصادر التلوث فرضتها ظروف إقتصادية خاصة، فإ
مسؤولين مباشرة على تلوث الحوض، زيادة على ذلك كل المشاكل التي يعاني منها الحوض في 
خطورتها على الكائن الحي لوحظ أن المياه المنزلية القذرة تصرف مباشرة في وديانه و هذا بالرغم 

  .من أن أغلب التجمعات السكانية مرتبطة بشبكات الصرف الصحي
ل هذا يتطلب تعبئة الجهود لوضع إستراتيجة محكمة و سليمة للتخلص من ظاهرة التلوث، ك

  .تهدف إلى حماية سالمة اإلنسان من جهة و الحفاظ على إستقرار الوسط البيئي من أخرى
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بومرزوق التجميعي لوادي سمندوا و  للحوضالهيدرولوجية نستخلص من الدراسة المناخية و 
ن سنة إلى كبير في التساقطات م يتميزان بتذبذبالموارد المائية السطحية و الباطنية، حيث  أهمية

 سنوي للفترة المدروسة، أما بالنسبةأكبر مجموع  85-84، سجلت سنة أخرى و من فصل إلى أخر
للتركيز السائد فهو تركيز شتوي و فيما يخص الشهر األوفر تساقط يوافق شهر ديسمبر و جانفي 

  .بالحوضين
الذي قدر 1996فيفري  28ذات الشدة القصوى أهمها فيضان  عدة فيضاناتالحوضين  شهد

 9.82بينما أقصى فيضان سجل في الفترة الحارة بـ  الباردة،في الفترة  16.49معامل الفيضان بـ 
في  1.33الذي قدر معامل الفيضان بـ  1973مارس18بالحوض الجزئي واد سمندوا، بينما فيضان 

  .  0.78بـ   الفترة الباردة، بينما أقصى فيضان سجل في الفترة الحارة
،  مع إستخراج أي تقسيم الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق إلى أحواض رافدية 

  .يان الفيضياألحواض تساهم أكثر في الجر
تطبيق عدة قوانين نظرية إلستخالص الصبيب الفيضي اليومي، و قد أعطت نتائج منهجية 

  .نتائج مطابقة للواقع و أكثر مصداقية) gradex(التدرج األسي 
 

للحوض الجزئي بواد  تلوث التي تهدد البيئة نتيجة عدة عوامل طبيعية و بشريةالظاهرة تفاقم 
التطور الصناعي و النمو الديمغرافي جراء ما تفرزه المنشأة الصناعية من المياه و  عم ،بومرزوق

  .إلى وحدات صناعية ال تتوفر على محطات للتصفية ةالزيوت مباشرة في الواد دون معالجته، إضاف
لوحظ أن المياه المنزلية القذرة تصرف مباشرة في وديانه و هذا بالرغم من أن أغلب 

  .نية مرتبطة بشبكات الصرف الصحيالتجمعات السكا
كذلك اإلستعمال المفرط لألسمدة و المبيدات من طرف اإلنسان له سلبيات على الوسط 
الزراعي، و إنعكاسه الكبير يكون على النظام اإليكولوجي خاصة على البيئة المائية بفعلها السام، عند 

  .كمية ثاني أكسيد الكربون والوسط  PHإنخفاض نسبة األكسجين المنحل و تغيير من قيمة 
كل هذا يتطلب تعبئة الجهود لوضع إستراتيجة محكمة و سليمة للتخلص من ظاهرة التلوث، 

 .أخرى جهة تهدف إلى حماية سالمة اإلنسان من جهة و الحفاظ على إستقرار الوسط البيئي من



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
.اإلنسان و إستغالل األوساط الطبيعية -  I 

 

 
.الضرر اإلنعكاسات على األوساط و تنطيق -  I 

 

 
 

.التهيئـةات إستراتيجيـ -  I 
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  :قدمةــم
 وإن العنصر البشري هو المحرك و المغير لكل مجال مهما كان نوعه ريفي أو حضري،    

 .و سياسية و غيرها الذي يشهد ديناميكية مستمرة تتحكم فيها عدة عوامل منها إجتماعية و إقتصادية
مع الوسط  يعييشمل تحديد نوع عالقة سكان الحوض التجمو الذي  هذا الجانبلهذا ارتأينا إلى دراسة 

وزيع النشاطات التي يمارسونها، مع دراسة الميدان الفالحي و هذا من خالل دراسة تطورهم و ت
مميزاته من تطور المساحات، الثروة الحيوانية و األسباب التي أدت إلى تدهور الجانب الغابي، كل 

عن طريق إختالل  بي عليها،هذه العوامل السابقة تبين العالقة المتواجدة بين اإلنسان و تأثيره السل
توازن الوسط و عدم استقراره، و قد استعنا في هذا الجزء بمعطيات الديوان الوطني لإلحصاء العام 

  :لهذا الصدد سنتطرق لتحليل هذا العامل من خالل ،)66/77/87/98(للسكان للسنوات
I - العوامل البشرية:  
I -1 - الدراسة السكانية:  
I -1 -1 - الدراسة المجعدد سكان  توزيع  :   

  1998حسب تعداد   الدراسة  جالتوزيع التجمعات السكانية لم )39(جدول رقم 
  

  البلديات
  توزيع التجمعات السكانية بالحوض الجزئي واد بومرزوق

  المناطق المبعثرة  المناطق الثانوية  الحضرية المناطق
  المجموع

  % لنسبةا  عدد السكان  % النسبة  عدد السكان  % النسبة  عدد السكان  
  478958  1.04  4980  2.46  11802  96.50  462176  قسنطينة
  90222  6.22  5608  21.36  19270  72.43  65344  الخروب

  20428  15.98  3264  39.90  8151  44.12  9013  اوالد رحمون
  25962  18.10  4699  15.39  3995  66.51  17268  عين أعبيد
  13732  22.85  3138  22.16  3043  54.99  7551  إبن باديس
  47315  14.05  6649  /  /  85.95  40666  عين فكرون
  27294  6.20  1693  /  /  93.80  25601  عين كرشة
  69376  14.11  9786  13.37  9277  72.52  50313  عين مليلة

  18660  65.40  12204  /  /  34.60  6456  هنشير تومغاني
  15156  24.30  3683  13.64  2068  62.05  9405  سيقوس
  7139  68.82  4913  9.76  697  21.42  1529  الحرملية
  9879  51.51  5089  42.59  4207  5.90  583  يةالعامر

  6298  72.93  4593  /  /  27.07  1705  أوالد قاسم
  830419  8.46  70299  7.53  62510  84.01  697610  المجموع

  توزيع التجمعات السكانية بالحوض الجزئي واد سمندوا
  

  البلديات
  المناطق المبعثرة  ةالمناطق الثانوي  الناطق الحضرية

  % النسبة  عدد السكان  % النسبة  عدد السكان  % النسبة  عدد السكان  المجموع
  31090  10.96  3407  8.30  2580  80.74  25103  زيغود يوسف
  8210  75.05  6162  /  /  24.95  2048  بني حميدان
  33220  10.76  3574  4.08  1354  85.17  28292  ديدوش مراد

  72520  18.12  13143  5.42  3934  76.45  55443  المجموع
  الديوان الوطني اإلحصاء بقسنطينة :المصدر 
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سمندوا و بومرزوق في تعدد  يلوادالتجميعي عدد سكان الحوض  بلغ) 93(من خالل جدول رقم 

  :نسمة، يتوزعون كما يلي 830419نسمة و  72520بـ  1998
  :مناطق التمركز القوي* 

التي بلغت نسبتهما واجدة على المناطق المنبسطة و المت المراكز الرئيسيةتتمثل في 
وادي سمندوا و بومرزوق و هذا سنة بلحوض التجميعي ا من إجمالي سكان %84.01و %76.45بـ

عين  –عين فكرون - كرشةعين  –بن باديس -عين أعبيد -رحمون أوالد-الخروب -قسنطينة( 1998
  :لسكان نظرااعدد لق تشهد وجود أكبر ، و هي مناط)ديدوش مراد -زيغود يوسف -سيقوس -مليلة

عن طريق التوسع العمراني على حساب األراضي ترقية بعض البلديات إلى بلديات شبه حضرية  -
    .1998 دابن باديس في تعدارحمون و  أوالدمنها الزراعية و إستفادتها من بعض التجهيزات، 

ها من عدة مشاريع للسكان خاصة ستفادتا عمومية،على تجهيزات أساسية و مرافق  حتواءهاإ -
  .، العامل األمني، التجارية و الصحيةةاإلدارية، التعليميوتطور الخدمات  اإلجتماعية،السكنات 

  :الثانويمناطق التمركز * 
ضعف في عدد ب تتميز ،)%12.5-3.5( ي المناطق المتواجدة على إنحدارات متوسطةفتتمثل 

ضعف إلى ال رجع هذا ، يينمن إجمالي سكان الحوض  %7.53و %5.42السكان قدرت نسبتها بـ 
  .مما جعلهم يتنقلون إلى المراكز الرئيسية العموميةقلة التجهيزات و المرافق 

  :المبعثرمناطق التمركز * 
 ،)%26-12.5(إلى قوية متوسطةدارات من إنحالمتواجدة على  الريفية المناطقفي تتمثل 

من إجمالي سكان  %8.46و %18.12ا بـ مقدرت نسبتهتعرف هذه المناطق ضعف في عدد السكان 
 – ةالحرملي –ني اهنشير تومغ - بني حميدان  :بينهامن  التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق الحوض
 إنعدامتواجدها بمناطق ذات تضاريس صعبة،  إلى هذا الضعفيرجع  ،أوالد قاسم -العامرية

نزوح ( المراكز الرئيسية نحوالسكان  ه هجرةو هذا ما توضح ،التجهيزات و المرافق العمومية
  .)ريفي

I -2-  السكانيةالكثافة :   
ع السكان عبر المجال، و التي يإحدى المعايير المهمة في تحديد درجة توز تعد الكثافة السكانية

على الوسط الطبيعي، و لدراسة الكثافة السكانية على  هان التعرف على مدى تأثيرممن خاللها يك
لحوضين إستخدمنا التقسيم الذي وضعه الديوان الوطني لإلحصاء و النتائج النهائية لتعداد مستوى ا

   .))17(خريطة رقم ( 1998السكان عام 
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  17خريطة رقم 
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I-2 -1 -  الدراسةتوزيع الكثافة السكانية بمجال :  

  :كثافة مرتفعة* 
، ألنها مركز عمراني 2كم/ن 2080قدرت بـ  عالية داتسيطر عليها بلدية قسنطينة بكثافة ج

  .نسمة، كونه تجمع جاذب للسكان 50000يزيد عدد سكانه عن 
  :كثافة متوسطة* 

ديدوش مراد و  -الخروب –تشمل كل من عين مليلة  2كم/ن 180 -421ما بين  تتراوح
تركز الشديد نظرا لبنطاق التعرية عين كرشة، تتواجد هذه البلديات  - عين فكرون -زيغود يوسف

نسبة العاملين بالزراعة و إنتشار األراضي الرعوية و بالتالي تأثير اإلنسان و الحيوان معا على 
  .األرض

  : كثافة ضعيفة* 
 - سيقوس –عين أعبيد  -هنشير تومغاني  :و تضم كل من 2كم/ن 34 -172تتراوح ما بين 

إذ تعتبر بلديات ذات ، قاسم و بني حميدان دأوال -إبن باديس -الحرملية –العامرية  -أوالد رحمون
إتساع المساحات الزراعية مع إستعمال المكننة بالطرق الغير عقالنية وإنتشار بسب  طابع ريفي،

  .تقهقرهاالرعي المفرط، و تدهور الغطاء النباتي الذي يعتبر حافز لتطور إنجراف التربة و 
  :و منه نستخلص

طبيعة الطبوغرافية للمنطقة، حيث يتركز السكان في المناطق يرجع التوزيع في الكثافة إلى ال
المرتفعة ذات اإلنحدارات من ضعيفة إلى متوسطة أين تقام الزراعات الموسمية الواسعة، أما المناطق 

تعتمد و كثافة سكانية من متوسطة إلى ضعيفة ) أقدام الجبال(اإلنحدارات المتوسطة إلى قوية  ذات
و إنجراف  التعرية الشديدة عمليةة التي تتطلب يد عاملة قوية، مما يسهل الزراعات المعاشيعلى 
  . مع تدهور الغطاء النباتي) حرث عمودي عكس خطوط التسوية(التربة 

I -3-  السكانتطور :  
  ):)95،94(جدول رقم (فترات ) 03( إلى هاتقسيم يمكن تطور السكان بمجال الدراسة بعدة مراحلمر 

Ø 1977- 66فترة تطور السكان خالل ال:  
 همعددإجمالي في عدد السكان، قدر  زيادةعرفت هي المرحلة التي عقبت اإلستقالل حيث و 

سنوية أي بزيادة نسمة  530466إلى ) 1977(بينما وصل سنة نسمة  401751بحوالي  1966سنة 
و بمعدل  1966سنة نسمة  18943 نسمة بالحوض الجزئي لواد بومرزوق و بـ 128715تقدر بـ 

                      و نسمة 7012تقدر بـ سنوية أي بزيادة نسمة  25955إلى ) 1977( و وصل سنة،  3.20مو ن
  .بالحوض الجزئي لواد سمندوا 3.77 بمعدل نمو قدر بـ
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  94جدول رقم 
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بالمراكز الرئيسية مناطق الجغرافية فقد كان أكبر تجمع سكاني خالل هذه المرحلة بالنسبة لل

لحوض با 1977خالل سنة  -0.62و بمعدل نمو  %17.89المناطق المبعثرة بـ ، %78.01بنسبة 
  . الجزئي بواد بومرزوق

المناطق ، %52.14بينما بلغ عدد سكان المراكز الرئيسية بالحوض الجزئي بواد سمندوا بنسبة 
ذ نجد أن إرتفاع عدد السكان بهذه إ ،1977خالل سنة  - 5.53و بمعدل نمو %42.99المبعثرة بـ 

المناطق راجع إلى السياسة اإلستعمارية الطاردة للسكان نحو الجبال و المناطق الوعرة، و وجود 
  ).طبيعة العمل الفالحي( عالقة وطيدة بين الساكن و المجال الريفي 

Ø  1987- 77تطور السكان خالل الفترة: 

 نسمة 530466الجزئي واد بومرزوق من  بالحوضخالل هذه المرحلة إرتفع عدد السكان 
نسمة سنة  26100من  إرتفعبينما  ،3.03و بمعدل نمو قدر بـ  نسمة 691358إلى  1977سنة 

يرجع بالحوض الجزئي واد سمندوا ،  8.4و معدل نمو بـ  1987نسمة سنة  48015إلى  1977
 1984اري التي حدثت في سنة بعد عملية التقسيم اإلد الحوضين ظهور تجمعات ثانوية بكال ذلك إلى

األليات الصناعية بواد حميميم، المنطقة الصناعية ( ، ظهور عدة أقطاب صناعية إلعادة هيكلة المجال
كان  التيو ) المنطقة الصناعية لديدوش مراد - المنطقة الصناعية لشعبة الرصاص -فيفري 24بالما 

المبعثرة خرى تناقص عدد سكان المناطق من جهة أو  السكان،الدور في إمتصاص عدد كبير من  اله
   .لنا عامل الهجرة نحو المناطق األكثر تطورا إقتصاديا و إجتماعيا يؤكد

 
Ø  9819- 78تطور السكان خالل الفترة:   

وصل حيث  ،في هذه المرحلةسكان البلديات بكال الحوضين  بصفة كبيرة في عدد التزايد ارستمرإ     
 و تراجع في معدل نمو واد بومرزوقبدد سكان الحوض الجزئي من إجمالي عنسمة  830419إلى 
و بمعدل نمو  واد سمندوابنسمة من إجمالي سكان الحوض الجزئي  72520، و بـ  2.01بـ  قدر

  .5.10قدر بـ 
ترقية بعض البلديات الريفية إلى بلديات شبه حضرية مثل أوالد رحمون و بن باديس و إستفادتها من 

شيء الذي ساهم في تغيير تصنيفها حتى و إن كانت ريفية و تبقى بلدية بني بعض التجهيزات، ال
  .  ها الريفيعحميدان وحدها محافظة على طاب

 النشأةو بهذا فمعظم البلديات تتجه نحو التجمع السكاني بالمراكز الرئيسية خاصة بالمراكز ذات 
 أدى إلى حدوثطقة و خارجها كبير من المن ، و التي إستطاعت إستقطاب حجم سكانياإلستعمارية

  ،  بالمقابل تناقص عدد السكان بالمناطق إنخفاض في التشتت و الذي كان متباين من بلدية إلى أخرى
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على التوالي  نمو قدر بومرزوق بمعدلللحوض التجميعي لوادي سمندوا و المبعثرة و هذا بالنسبة 

من أجل اإلستفادة من  وعشرية األخيرة، بسب الظروف التي شهدتها البالد في ال ) -2.33 ،-1.35(
خلق نوع من عدم  مما أدى إلى ،الخدمات اإلجتماعية و المرافق العمومية المتوفرة بهذه المراكز

 . )هجرة ريفية(و الهامش التوازن بين المركز

I -2- الشغل :   
I -2-1 - توزيع السكان العاملين و العاطلين عن العمل:  

  
  )1998(لسنة  ان العاملين و العاطلين عن العملتوزيع السك )69(جدول رقم 

   للحوض التجميعي بوادي سمندوا و بومرزوق
  الحوض الجزئي لواد بومرزوق

  السكان العاطلون  السكان العاملون  عدد السكان الكلي
  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

830419  100  147839  17.80  682580  82.20  
  اد سمندواالحوض الجزئي لو

  السكان العاطلون  السكان العاملون  عدد السكان الكلي
  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

72520  100  1775  16.21  60764  83.79  

   قسنطينةب ONS الديوان الوطني لإلحصاء :المصدر 

  
ندوا و بومرزوق و بالحوض التجميعي لوادي سم القوة العاملةنجد أن فئة ) 96(رقم من خالل جدول 

 %82.20تعيل  نالذيالفئة  هم و سكانالمن مجموع  %16.21و %17.80التي تمثل على التوالي بـ 
  .منهم %83.79و
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I -2- 2-  توزيع المشتغلون حسب القطاعات اإلقتصادية:  

  
  1987/1998توزيع المشتغلون حسب القطاعات اإلقتصادية لتعداد ) 79(جدول رقم 

  زئي واد بومرزوقبالحوض الج
  الحوض الجزئي لواد بومرزوق

  
  البلديات

  1998تعداد   1987تعداد 
  %النسبة  أخرى %النسبة  الفالحة  %النسبة  أخرى %النسبة  الفالحة

 98,17 82105 1,83 1531,00 97,26 96293 2,74 2713  قسنطينة

 92,64 14754 7,36 1172 90,77 10091 9,23 1026  الخروب

 86,02 2616 13,98 425 80,83 2197 19,17 521  أوالد رحمون

 76,48 3248 23,52 999 66,48 2428 33,52 1224  عين أعبيد

 80,66 1531 19,34 367 55,36 1126 44,64 908  إبن باديس

 88,22 5477 11,78 731 81,62 4060 18,38 914  عين فكرون

 10,49 371 89,51 3167 79,87 2071 20,13 522  عين كرشة

 92,08 10824 7,92 931 84,23 7358 15,77 1378  ين مليلةع

 76,74 1557 23,26 472 46,87 1019 53,13 1155  هنشيرتومغاني

 89,06 2215 10,94 272 73,88 1567 26,12 554  سيقوس

 24,78 567 75,22 1721 40,65 413 59,35 603  الحرملية

 56,69 373 43,31 285 43,17 765 56,83 1007  العامرية

 51,33 522 48,67 495 41,86 458 58,14 636  أوالد قاسم

 90,94 126160 9,06 12568,00 90,80 129846 9.20 13161  المجموع

  قسنطينةب ONSالديوان الوطني لإلحصاء :المصدر

  
  1987/1998توزيع المشتغلون حسب القطاعات اإلقتصادية لتعداد ) 98( جدول رقم 

  ابالحوض الجزئي واد سمندو
  الحوض الجزئي لواد سمندوا

  
  البلديات

  1998تعداد   1987تعداد 
  %النسبة  أخرى %النسبة  الفالحة  %النسبة  أخرى %النسبة  الفالحة

 60,91 879 39,09 564 39,39 531 60,61 817,00 بني حميدان
 83,96 4151 9,44 793 78,64 3388 21,36 920,00 زيغو د يوسف
 92,21 4951 7,79 418 85,67 2630 14,33 440,00 ديدوش مراد
 84,90 9981 15,10 1775 75,05 6549 24,95 2177  المجموع

  قسنطينةب ONSالديوان الوطني لإلحصاء :المصدر
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  :نستخلص ما يلي) 98،97(من خالل جدول رقم  

Ø القطاع الفالحي:  
 من % 9.20 عامال أي بنسة 13161بـ  1987العاملين في القطاع الفالحي سنة  بلغ عدد

من  % 24.95عامال أي بنسبة  2177إجمالي المشتغلين بالحوض الجزئي واد بومرزوق، و بـ 
إجمالي المشتغلين بالحوض الجزئي بواد سمندوا، و بقيت كل من بلدية بني حميدان و الحرملية و 

إنخفض عدد  1998العامرية و أوالد قاسم و هنشير تومغاني محافظة على طابعها الفالحي، أما سنة 
من إجمالي  %15.10و  %9.06العاملين في القطاع الفالحي بنسبة ظئيلة في كال الحوضين أي بـ 

  :و يعود هذا التراجع في القطاع الفالحي إلى ،عدد المشتغلين
   .هجرة الفالحين عن خدمة األرض بسب الوضع األمني السيئ خالل فترة التسعينات -
  ).قلة المشاريع التنموية(الفالحي غياب اإلستثمار داخل القطاع  -
مما ساهم بشكل ) تذبذب في اإلنتاج(ضعف المدخول المادي و الذي يتحسن بتحسن الموسم الفالحي  -

   . كبير في إتجاه الكثير من العاملين إلى قطاعات أخرى
Ø القطاعات األخرى:  
ي عدد المشتغلين تحسنا ف) الصناعة - البناء و األشغال العمومية(فت القطاعات األخرى رع

عامال أي بنسبة  129846و بـ  %75.05عامال أي بنسبة  6549بـ  1987الذي كان عددهم سنة 
 فقد 1998بومرزوق، أما سنة  من إجمالي عدد سكان الحوض التجميعي لوادي سمندوا و، 90.80%

 من %84.90و  %90.94لوحظ تطور ملحوظ في عدد المشتغلين بالحوضين حيث إرتفع بنسبة 
  .إجمالي عدد المشتغلين

I-3 - التجهيزات :   
فهو محتاج لكل من المدارس و التجارة و  اإلنسان،حياة  تعتبر التجهيزات من ضروريات

  فمجال الدراسة يحتوي على شبكة طرق  ع أن يوفر لنفسه متطلبات حياته،الفالحة و غيرها كي يستطي
الرابط بين سكيكدة و بسكرة، الطرق الثانوية  3قم كثيفة اآلتية من بلدية قسنطينة و الطريق الرئيسي ر

مثل الطريق الذي يربط بلدية ديدوش مراد ببلدية الحامة بوزيان، باإلضافة إلى الطرق الغير معبدة و 
  .الريفية تربطها بالمناطقالتي كانت عبارة عن دروب 

ببلدية الخروب، إذ يعتبر  مروراوجود خط السكة الحديدية الرابط بين قسنطينة و الجزائر العاصمة  -
  .نقطة إلتقاء التبادل التجاري بين الصحراء و التل
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المرافق التعليمية و الصحية موجودة بشكل كافي بالمراكز مع إنعدام كلي لها في المناطق المبعثرة  -

زدواجية بين المركز والريف، مثال وجود مصنعين المنطقة الصناعية إالشيء الذي يؤدي إلى خلق 
 .الباردة يركز على الطريق الوطني الموافق لوادمحميميم، و مصنع مت يلقريبة من وادا

  
زيادة سكانية مستمرة مع تمركز أغلبهم بمناطق  يعرف مجال الدراسة و بهذا نستخلص أن

الذي يعد المحور  03الطريق الوطني رقم  خاصة بمحاذاتإنحدارات من ضعيفة إلى متوسطة 
و الذي يمر عبر المراكز الحضرية  ،رجاء مجال الحوضين و حتى خارجهبط بين أارالالرئيسي 

الهامة بالحوضين أين يسهل عمليات النقل و التسويق لإلنتاج الفالحي منه داخل و خارج الحوضين، 
  .يشجع اإلستغالل األكثر للوسط الطبيعي الذي يتجه نحو التدهور من جراء هذا اإلستغالل امم

يمغرافي الذي يعرفه الحوض مع شبكة تنقل كثيفة تعم المجال و إنتشار و عليه فإن الضغط الد
  . خلق ديناميكية في الحوضين و كانت الفالحة أساس هذه الديناميكية ،المساكن

  
I -4- الفالحينشاط لا :  

فكل إصالح له تأثير على جانب  المراحل،عرفت الفالحة الجزائرية إصالحات هامة متعددة 
القطاع الفالحي يعمل على تطوير اإلقتصاد و تأمين اإلحتياجات الوطنية الغذائية معين من المجال، ف

الفالحي لمنطقة الدراسة  النظامأخذنا كمثال لتحليل نة هامة في المخططات التنموية، ومما يجعل له مكا
لي و في كيفية تدخل اإلنسان سواء كان في النطاق الت )الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق(

وقع اإلختيار على بلدية إذ  و الجبلي أو النطاق السهلي المنبسط و كيفية إنعكاسه على هذا الوسط،
ديدوش مراد و هي منطقة منحصرة بين الجبال النوميدية و المنخفضات الداخلية القسنطينية ذات 

  .الطابع الجبلي تندرج ضمن الحوض الجزئي لواد سمندوا
، فوقع اإلختيار على بلديتي أوالد رحمون و بلدية عين اد بومرزوقالنسبة للحوض الجزئي وأما ب

تشكل حلقة  ،ة و التي تعتبر مناطق المستنقعاتاللتان تنتميان إلى السهول العليا القسنطيني ،فكرون
مكملة لألحواض المغلوقة في الوسط، حيث تتجمع فيها المياه لتشكل مستنقعات دائمة أو مؤقتة، فبلدية 

  :نطاقينتتخللها عين فكرون 
Ø مم 500يتميز بالنوعية الجيدة لألراضي كمية األمطار تفوق : نطاق السرى.  
Ø مم 400و بتساقط ال يتعدى ) ملحية(يتميز بالنوعية الرديئة: نطاق السباخ. 
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وإنما الهدف منها هو توضيح اإلمكانيات  ،لذا فدراستنا للجانب الطبيعي ليست مجرد وصف و جرد

  و معرفة كيف تتوافق المعايير الطبيعية مع المعايير اإلدارية و اإلقتصادية و بها،يتميز الطبيعية التي 
محاولة فهم أهم التحوالت  التلي و السهلي، و المجال معة هذه المعايير مو ما مدى مالئ جتماعية،إلا 

  .انالعالقات التي تربط المجال و مكوناته باإلنس إبراز مختلفو  التي شهدتها كل بلدية،
I -4-1 -  العقاريةالوضعية الحالية للبنية :  

  البنية العقارية للمساحات الزراعية) 99(جدول رقم
  

  البلديات
  قطاع الدولة  قطاع الخاص  مستثمرات فردية  مستثمرات جماعية

  %النسبة  المساحة  %النسبة  المساحة  %النسبة  المساحة  %النسبة  المساحة
  5.62  612  9.86  1080  8.72  955  75.79  8299  ديدوش مراد
  33.60  7022  51.37  10737  0.65  137  14.37  3004  أوالد رحمون
  9.58  2530  83.78  22011  0.99  263.50  5.55  1465.5  عين فكرون

  أم البواقي+ المديرية الفالحية بوالية قسنطينة: المصدر

  :نستخلص ما يلي) 99(رقم  من خالل جدول
 حظ أن هناك تذبذب في البنية العقارية، الشيء الذي كان لهنال المختلفة،من خالل مراحل التسيير 

حيث سيطر القطاع الخاص في كل من بلدية أوالد رحمون و  عموما،تأثير كبير على اإلنتاج الفالحي 
بينما بلدية ديدوش مراد تطغى عليها ) % 83.78و  %51.37(عين فكرون بنسب على التوالي 

قضية القائمة بالنهوض ال، وهذا ما يطرح %75.79بنسبة  ملكية الدولة للمستثمرات الفالحية
  .مباشرة الذي يساهم بدوره في تقهقر الوسط بطريقة غير  اإلقتصادي الفالحي للقطاع الخاص

I  -4- 2-  الفالحياإلستغالل :  
لناحية اإلقتصادية للدور الذي يلعبه سواء من ايشكل النشاط الفالحي أهمية كبيرة نظرا 

الذاتي، هذا النشاط له دور مهم يربط  االكتفاءعن طريق توفير الغذاء و تحقيق  ،ةأو اإلجتماعي
ال تتم إال عن طريق تحليل مختلف معطيات كل من  و معرفة هذا الدور بالوسط،اإلنسان 

في النهاية القدرات  الستخراجبالوسط، و عالقتهم  العتاد المستعملاإلنتاج النباتي و الحيواني و 
و هذا  )99/00-94/95(على معطيات المواسم  االعتمادو لدراسة هذا الجانب تم اإلقتصادية 

  .الفالحية المنتجاتإعطاء صورة توضيحية عن تطور اإلنتاج و المساحة بين جميع  أجلمن 
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I  -4-2-1 -  ألراضيلالتوزيع العام :  

  )95/00(رة لبلديات للفتباالتوزيع العام لألراضي المخصصة للزراعية  )100(جدول رقم
  
  
  
  

 البلديات

مجموع   SAU   أراضي مستعملة فالحيا 
المساحة 
 للزراعة

  المستغلةا
SAU هك  

أراضي رعوية 
  هك

مجموع 
المساحة الكلية 

  SATالمعالجة
  هك

أراضي غير 
  منتجة هك

أراضي 
حبوب   غابية هك

  هك

أراضي في 
حالة راحة 

  هك

أشجار 
  مشمرة
 دائمة

المروج 
الطبيعية 

  هك

  ديدوش
  مراد
  

 المساهة هك
  

4851  2571  78  -  7500  3450  10950  350  100  

% 64.68  34.28  1.04  -  68.49  31.51  100  -  -  

أوالد 
  رحمون

 المساهة هك
  

8281  5765  54  -  14100  5474  19574  620  1026  

% 58.73  40.89  0.38  -  72.03  27.97  100  -  -  

  عين
  فكرون

 المساهة هك
  

8506  7338  9  -  15853  8587  24440  238  1829  

% 53.66  46.29  0.05  -  64.86  35.14  100  -  -  

  أم البواقي+ المديرية الفالحية بوالية قسنطينة: المصدر
  

بـ  تقدر كبيرةنسبة  المستغلة تبلغ نجد أن المساحة الزراعية) 100(جدول رقم من خالل 
و بلدية عين ديدوش مراد لدية ، بينما بلغت بنسب متقاربة في كل من بأوالد رحمونببلدية  72.03%

من المساحة الكلية، هذه النسب معتبرة من شأنها التأثير  %64.86-%68.49 :فكرون على التوالي
ما كان النشاط مكثف يخضع لقوانين و تقنيات غير علمية  التجميعي، إذاسلبا على مجال الحوض 

  .للمحافظة على التربة
لها الحبوب إذ تحتل مساحة كبير في ديدوش مراد بـ مساحة مستغلة في الزراعة تمث أما أكبر
من المساحة المستغلة زراعيا ، تليها كل من أوالد رحمون و عين فكرون بالنسب على  64.68%
، أما بقية المحاصيل فهي ال تعتبر ذات أهمية كبيرة حيث أنها ال  %53.66 -%58.73: التوالي 

  .تحتل إال مساحات صغيرة جدا
 

دراستنا إلستغالل األرض من حيث النشاطات الزراعية الممارسة على  ص عندو بهذا نستخل
بوضوح أن هذه األراضي معرضة للخطر و هذا نظرا لطبيعة النشاط الممارس  ، يظهرترب البلديات

             ال يراعي راحة األرض و إحتياجاتها للمواد المعدنية التي  ، وو الذي يتركز على الزراعات الواسعة
بالتالي تعرضها لظواهر التعرية  ، وو بقاءها عارية مدة زمنية طويلة في العام تماسكها،تعمل على 

  البلديات ب ةركبي هذا ما تبينه مساحة األراضي في حالة راحة إذا تحتل نسب الريحية، والمائية و 
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- %40.89-%34.28(عين فكرون بالنسب على التوالي -أوالد رحمون -ديدوش مراد :المدروسة
ستغلت أيبين لنا أن األرض قد  بالحوض، ممامن إجمالي المساحة الصالحة للزراعة ) 46.29%

  . بشكل واسع
 

I  -4-2-2 -  الدراسةتطور المساحات الزراعية بمنطقة :  
إن التطرق إلى تطور المساحات الزراعية يمكننا من معرفة نوع الزراعات التي تكتسح 

ظام الزراعي المقام، و مدى تأثير هذا النظام على توازن الوسط و المجال و بالتالي معرفة الن
وضع إستراتيجية عقالنية لتفادي و هذا من أجل عاني منها كل بلدية تالمشاكل التي  و، إستقراره
                         )).18(خريطة رقم (المستقبلية  األخطار

  )99/00-95/96(عية للفترةأهم المحاصيل الزرا ةمتوسط مردودي) 110(جدول رقم 
  عين فكرون  أوالد رحمون  ديدوش مراد  االبلديات  اإلستغالل

  
  الحبوب

  6582.63  6298.4  4159.6  )هك(المساحة
  181009  10136.20  64844  )ق(اإلنتاج

  27.50  16.04  15.59  هك/المردود ق

  
  األعالف

  692  499  286.6  )هك(المساحة
  1701.67  10191.4  4600  )ق(اإلنتاج

  21.38  20.42  16.05  هك/المردود ق

  
  البقول الجافة

  -   124.2  194  )هك(المساحة
  -   229.2  1587.6  )ق(اإلنتاج

  -   1.85  8.18  هك/المردود ق

  
  الخضراوات

  -   1579.3  290.9  )هك(المساحة
  -   19228.52  13882.4  )ق(اإلنتاج

  -   12.18  47.72  هك/المردود ق

  
  األشجار المثمرة

  13.62  2.35  68.85  )هك(المساحة
  -   -   177.68  )ق(اإلنتاج

  -   -   2.581  هك/المردود ق
  أم البواقي+ المديرية الفالحية بوالية قسنطينة: المصدر

  

ظا خالل الفترة ونالحظ بأن المساحات المزروعة شهدت إرتفاعا ملح) 101(جدول رقم من 
المزروعات عود أساسا إلى توسع بعض ي، هذا إن كان هناك تذبذب يتخلل الفترة و) 95/96-99/00(
  :تقلص أخرى حيث نجد و
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  18خريطة رقم 
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Ø  الحبوبزراعة:  

تكتسي الحبوب أهمية كبيرة لدى مختلف القطاعات و تتشكل من القمح اللين والصلب، الشعير و 
هك /ق 27.50 بمتوسط فكرونبلدية عين بالمرتبة األول في مردودية إنتاج الحبوب  لالخرطال، تحت

 أنإذ نجد  هك،/ق 15.95و بلدية ديدوش مراد بـ  هك،/ق 16.04بـ تليها بلدية أوالد رحمون 
القمح الصلب يمثل أكبر مساحة في جميع البلديات و يرجع ذلك إلى الظروف الطبيعية المالئمة لمثل 

  . هذا النشاط و تبعا للحاجيات و العامل اإلقتصادي
Ø  فاألعالزراعة:  

بكل البلديات و ) 99/00-95/96(رة المساحة الزراعية لألعالف في تناقص مستمر خالل الفت
 متوسط إذا بلغاألعالف، على حساب  ىبسب توسع مساحة زراعة الحبوب و الزراعات األخر اهذ
هك،أما بلدية أوالد /ق16.05ردود قدر بـ توسط مهك و بم 286.6ببلدية ديدوش  يةالعلف ةمساحال

 692هك و بلدية عين فكرون قدرت بـ /ق20.42مردود  بمتوسط هك أي499بـ  تون فقدررحم
راضي المخصصة للأل متوسط مساحةكبر أ أنهك، حيث نجد /ق21.38مردود  بمتوسط هك أي

لألعالف هي لدى قطاع المزارع النموذجية و يعود هذا إلى وجود إمكانيات التنويع و التكثيف أما 
  .تواجد واحد و هو نحو الزراعة الواسعة بسيطرة كبيرة القطاع الخاص فهناك

Ø البقول الجافة:  
تعرف تطورا في  إال أنها لم المزروعات،رغم األهمية اإلقتصادية و الزراعية لمثل هذه 

مردود قدر  بمتوسط هك و194مساحتها ببلدية ديدوش مراد  متوسط حيث بلغت ،المساحة المزروعة
مردود ضئيل جدا قدر  بمتوسط هك و 124.2بـ  رتفقدد رحمون أوال ةأما بلدي هك،/ق8.18بـ 
  .بينما بلدية عين فكرون فلم تستغل إطالقا هذا النوع هك،/ق 1.85بـ 

  :المردودية إلى متوسط و يرجع هذا الضعف في
إهتمام الفالحين بأنواع أخرى غير مكلفة و مضمونة التسويق خاصة أن البقول الجافة تحتاج إلى 

  .سمدة و مبيدات جد مكلفةإستعمال أ
Ø الخضراوات:  

مردود  متوسط و أكبر بلدية،تتغير المساحة المخصصة للزراعة من موسم إلى أخر في كل 
تليها بلدية أوالد رحمون بـ  هك،/ق 47.72خصص للخضراوات ببلدية ديدوش مراد قدر بـ 

  .أغلبها موجهة لإلستغالل الذاتي فقطفهذه الخضراوات  هك،/ق 12.18
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Ø األشجار المثمرة:  

مساحة األشجار المثمرة تمثل أخفض مساحة بالنسبة للمساحة المخصصة للزراعة األخرى، 
 فلقد خصصت لها مساحات صغيرة و لكن اإلنتاج منعدم في كل من بلدية أوالد رحمون و عين

 بمتوسطهك أي 68.85مساحة األشجار المثمرة بـ  متوسط مثليأما بلدية ديدوش مواد  فكرون،
هك و هي جد محدودة بالنسبة للمساحة الزراعية الكلية، و أهم هذه األنواع /ق 2.85مردود قدر بـ 

المشمش و اللوز ،هذا اإلرتفاع راجع إلى تأقلم هذه األنواع مع الظروف  -األجاص -التفاح: هي 
  .الطبيعية و المناخية كما أنها ال تحتاج إلى مجهودات و عناية من طرف الفالح

  
تذبذبا من فترة إلى أخرى، األمر الذي أدى إلى عرفت المساحة اإلجمالية للمزروعات فا و بهذ

تراجع المساحة المخصصة لباقي المزروعات على الرغم من األهمية اإلقتصادية و الغذائية، بسب 
المناخ الجاف و التأثر بسقوط البرد و الجليد إضافة إلى هبوب رياح سيروكو التي تكون عائق أمام 

الزراعة (تقليدي و قديمتوسع زراعة الخضر و األشجار المثمرة، و عليه فالمجال يعرف نظام توسعي 
كونها  لزراعات المعاشية كل ثالثة سنواتهو التناوب الزراعي كل سنتين بينما ا و ))الحبوب(الواسعة

هجوميتها ار و مما يشجع عمل األمط بالمحيط،أقل تكلفة و تتماشى مع تربية الحيوانات المتواجدة 
شهر يجعلها عرضة  17/24تكون األرض عارية لفترة طويلة  ث، حيعلى التربة و تعريضها للتقهقر

  .لخطر التعرية المائية
I  -4-2- 3- العتاد الفالحي:  

  :إعتمدنا على ما يلي العتاد الفالحي للبلدياتحالة  لتقييم
  .هك100/حصان بخاري) 30-20(هك في الزراعة الواسعة  300 جرار -
 .هك100/هك في الزراعة الكثيفة يساوي أكثر من حصان بخاري 100 جرار -

  .الواسعة مع الزراعةهك تتناسب  400 حاصدة -        
  :لدياتالبجدول التالي يبين حالة العتاد الفالحي بالو 
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  العتاد الفالحي  بمجال الدراسة) 210(جدول رقم 

  عين فكرون  أوالد رحمون  رادديدش م  البلديات  العتاد الفالحي
  66  125  117  أالت الجر
  112  205  85  أالت الحرث

  05  49  26  أالت الزرع و التسميد
  08  22  /  أالت المعالجة من األعشاب الضارة

  /  37  106  أالت الحصاد الحبوب
  /  61  89  أالت حصاد العلف

  48  114  77  أالت النقل
  27  30  14  أالت السقي

  أم البواقي+ ة الفالحية بوالية قسنطينةالمديري: المصدر

Ø عتاد الجر:  
أي ما جرار  125جرار ببلدية ديدوش مراد، و بـ /هك 64جرار أي ما يساوي  177يبلغ عددها بـ 

جرار في  66جرار منها  82، بينما عين فكرون فقد بلغت جرار بأوالد رحمون/هك 112.8يساوي 
التغطية جيدة في كل البلديات، كما نسجل  أنبهذا نجد  جرار، و/هك 239.22حالة جيدة أي ما يعادل 

هي ضرورية خاصة بالمناطق  مطاطية و غياب الجرارات ذات السالسل و  كل هذه  الجرارات أنب
  .الوعرة
Ø عتاد الحصاد: 

حصادة أي بمعدل  81حصادة ببلدية ديدوش مراد، و/هك39حصادة أي معدل  106يبلغ عددها 
حصادة بعين فكرون، و /هك185.62حصادة أي بمعدل  37حمون و بـ حصادة بأوالد ر/هك 85.06

بالتالي تعتبر تغطية جيدة بالنسبة للمساحات المخصصة للزراعة الحبوب و لكن يبقى ضعيف مقارنة 
  .بالمعيار الدولي

Ø عتاد السقي:  
كل من  متوسطة في وآلة سقي و هي ضعيفة بالنسبة للمساحة المستغلة في ديدوش مراد،  14إذا يبلغ 

  .آلة 27 - 30بـ أوالد رحمون و عين فكرون 
  

تذبذبا أن الزراعة تعرف  ، إالرغم توفر التغطية الجيدة من حيث العتاد الفالحي لكل البلديات
  :عائقا أمام الزراعة بل توجد عوامل أخرى منهاوحده  فالعتاد ليس هذابفي اإلنتاج و  كبيرا

 اخ، سوء إستعمال العتاد الفالحي يؤدي إلى فقر التربة، هذفي المنا بنوعية إنتقاء البذور، تذبذ -
  بالنسبة لبلدتي أوالد رحمون و عين فكرون، أما ديدوش مراد يرجع السبب في ضعف المنتوج إلى 
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 ا، باعتبارهمنطقةالظروف طبيعية خاصة و أن المنطقة تحتوي على عتاد ال يتوافق مع طبوغرافية 

  .ض أن تحضى بإهتمام كبير لجرارات ذات سالسل تتأقلم معهاذات تضاريس صعبة و من المفرو
تطوير العتاد الفالحي دورا إيجابيا في تطوير الفالحة، إال أنه في الحقيقة عامال سلبيا على لو بهذا ف

نحو التعرية و  االتجاهالكامنة و  هإستغالل المجال تحدث زيادة في إستنزاف قدرات ةالتربة، فبزياد
   .التقهقر

I  -4-3-  الحيوانياإلستغالل :  
حيث تؤثر عليه بطريقة غير تعتبر الثروة الحيوانية من بين أهم الموارد المتاحة لإلنسان، 

مباشرة عن طريق تأثيرها على التربة، فبقايا الحيوانات الملقاة على األرض تزيد من خصوبة التربة 
ئم للزراعة و الزيادة في مردودية ر اإلنجراف، و بالتالي تكوين وسط مالاو الحفاظ عليها من أخط

  .اإلنتاج
I  -4-3-1 - و إنتاجها  الثروة الحيوانية:  

  تطور عدد رؤوس الماشية بمجال الدراسة) 310(جدول رقم 
  
  

  السنوات

  عين فكرون  أوالد رحمون  ديدوش مراد
  األغنام  األبقار  األغنام  األبقار  األغنام  األبقار

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
97-98  2680  45.58  3200  54.42  1640  22.94  5510  77.06  10712  39.94  16110  60.06  
98-99  2592  45.05  3162  54.95  1850  27.01  5000  72.99  6588  31.41  14389  68.59  
99-00  2620  37.86  4300  62.14  1500  13.04  10000  86.96  7358  26.38  20534  73.62  

  67.42  17011  32.58  8219.33  80.43  6836.67  19.57  1663.33  57.47  3554  42.53  2630.67  المتوسط

  أم البواقي+ المديرية الفالحية بوالية قسنطينة: المصدر
Ø تربية المواشي: 

إذا  التربية،نالحظ السيطرة المطلقة للقطاع الخاص بمختلف أنواع ) 103(من خالل جدول رقم 
سنوات قدره  3رحمون متوسط  بلغ بأوالدحيث  البلديات،ألولى في كل تحتل تربية األغنام المرتبة ا

،نظرا للظروف الطبيعية %57.47و ديدوش مراد بـ  %67.42تليها عين فكرون بـ  80.43%
تطلبه من كميات مستمرا لما ت تقلصا تالرعوية للمناطق و سهولة التربية،أما بالنسبة لألبقار فقد شهد

افة إلى عدم توفر شروط مالئمة و ضالذي يحتم توفير أماكن للتخزين إ ، الشيءكبيرة من األعالف
  .كافية للحماية
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  :اإلنتاج العلفي لمنطقة الدراسة *

  :يه من بقايا الزراعات المختلفة داخل البلديات كما هو موضح في الجدول التاليلنتحصل ع
   كمية العلف المنتجة من مختلف الزراعات متوسط) 104(جدول رقم 

  البلديات
  

  اإلستغالل

  عين فكرون  أوالد رحمون  ديدوش مراد
UF 

  )هك(
  المساهة

  )هك(
  اإلنتاج 

UF  
UF 

  )هك(
  المساهة

  )هك(
  اإلنتاج 

UF  
UF 

  )هك(
  المساهة

  )هك(
  اإلنتاج 

UF  
 3983795,2  4446,2  896  الحبوب و العلف

  
896  6797,4  6090470,4 

  
896  7274,63  6518068,48 

  
  /  /  100  12420  124.2  100  19400  194  100  البقول الجافة

  /  /  100  157930  1579.3  100  29090  290.9  100  الخضروات

  937,78  13.62  260  161,80  2.35  260  17901  68.85  260  األشجار المشمرة
  

 4050186,2  /  /  المجموع
 

    6260981,7 
 

    6519006,26 
 

  اقيأم البو+ المديرية الفالحية بوالية قسنطينة: المصدر

  
   للماشية زمةالالكمية العلف  متوسط) 510(جدول رقم 

  البلديات
  

  اإلستغالل

  عين فكرون  أوالد رحمون  ديدوش مراد

UF اإلحتياجات العلفية  )رأس  
UF  

UF )اإلحتياجات العلفية  )هك  
UF  

UF رأس  
  

  اإلحتياجات العلفية
UF  

  5684632  1500  4867000  1500  5059642  1500  األبقار
  1342563  300  1096541  300  1235642  300  األغنام
  879654  300  62453  300  56420  300  الماعز
  7906849  /  7025994  /  6351704  /  المجموع

  أم البواقي+ المديرية الفالحية بوالية قسنطينة: المصدر
  

الذي يمثل كمية العلف ) 105(و) 104(مقارنة بين اإلنتاج و اإلستهالك من خالل جدولين رقم 
  .العكسيمكننا معرفة ما إذا كان اإلستهالك يفوق اإلنتاج أو  ذزمة لإلستهالك، إاللنتجة و الكمية االم

  :مثال ببلدية ديدوش مراد نجد
  -2301517.8=   6351704 -4050186.2= اإلستهالك  -اإلنتاج

 تياجاتاالحإختالل في نظام التوازن الغذائي الذي يظهر من خالل  أن هناكو عليه يمكننا القول 
اإليكولوجي في  بهذا فالنظامأن هذا المجال مستعمل بكثرة و  ي، أالغذائية العلفية المتوفرة بالحوضين

  .تقهقر مستمر و متواصل
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  :إنتاج الحليب *

ل  3737عام أي ما يعادل/ل 8001329حوالي ديدوش مراد  ببلديةالحليب بلغ متوسط إنتاج 
ل لكل بقرة  1256عام أي ما يعادل /ل 750150ل، و بـ  10 و بالتالي تنتج يوميا لكل بقرة سنويا

سنويا بعين فكرون، و بالتالي نجد أن هذا المتوسط في اإلنتاج لكل البلديتين متوسط بالنسبة للمعيار 
      بالنسبة للمعيار الدولي الذي وصل إلى  لكنهما ضعيفتان و، ل لكل بقرة سنويا 3500الوطني الذي بلغ 

  .سنويا   Pie Noirل بالنسبة لـ7800و  Trantaiseبة للبقرة الفرنسية ل بالنس 4500
Ø تربية الدواجن: 

  جة للبيض و اللحوم بمجال الدراسةتتطور عدد الدواجن المن) 610(جدول رقم 
  البلديات

  
  السنوات

  عين فكرون  أوالد رحمون  ديدوش مراد
  إنتاج البيض  اللحمإنتاج   إنتاج البيض  إنتاج اللحم  إنتاج البيض  إنتاج اللحم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
97-98  21600  100  00  00  5000  40.98  7200  59.02  6000  43.42  7820  56.58  
98-99  28500  78.91  7619  20.07  8000  53.69  6900  46.31  8500  46.45  9800  53.55  
99-00  70375  89.36  8380  10.64  25000  56.56  19200  43.44  10500  43.53  13621  56.47  

  55.55  10414  44.45  8333  46.70  11100  53.30  12667  28.49  15999  71.51  40158  المتوسط
  أم البواقي+ المديرية الفالحية بوالية قسنطينة: المصدر

  :نجد أن) 106(رقم من خالل جدول 
وسط عدد الرؤوس الدجاج خالل يث بلغ متحتناقص في عدد الدواجن المنتجة للبيض في كل البلديات 

بديدوش مراد ،و بـ  %71.71رأس أي بنسبة  40158الموجه إلنتاج اللحم بـ ) 97/00(الفترة 
، أما بالنسبة %44.45رأس أي بنسبة  8333بأوالد رحمون، و بـ  %53.30أي بنسبة  رأس 1667

  .الكبير عليهاللدجاج المنتج للبيض نجده في تناقص مستمر في كل البلديات رغم الطلب 
  :و هذا الضعف في اإلنتاج راجع إلى

  .إستشمارهانقص في المعرفة التقنية و العلمية و غالء  -
Ø تربية النحل: 

بممارسة هذا النشاط راجع إلى  اإللتزام متعد تربية النحل نشاط ثانوي في كل البلديات، و عد
في اإلستعمال الواسع للمبيدات خاصة و الخاصة بهذا النوع و المتمثلة  عدم توفر الشروط المالئمة،

على  يتغذىالتي و في السنوات األخيرة، حيث تقضي على النباتات التي تعتبر أعشاب ضارة، 
قنطارا يعتبر إنتاج  37) 00- 99(أزهارها النحل، فقد بلغ إنتاج النحل ببلدية ديدوش مراد سنة 

  ق في السنة، أما بالنسبة للمعهد  24دره خلية ذات إنتاج العسل ق 350متواضع، إذا نجد عند الخواص 
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خلية مملوءة بإنتاج العسل 170خلية منها 172 وانات فقد قدر عدد الخاليا بـلتربية الحيالتكنولوجي 

ق هذا 2خلية تعطي 50ق و 2خلية تعطي  32ون حيث نجد السنة، أما ببلدية أوالد رحم ق في 13
يرجع هذا الضعف إلى المشاكل و الصعوبات  العسل،ج خلية لم تعطي أي زيادة في إنتا 18يعني أن 

و األحراش الطبيعية كما أن كلفة اإلنتاج عالية جدا،  التي يواجهها المربين و كذلك نقص في البساتين
  .إهتماما كبيرا بهذا إنتاج مال تهتبينما عين فكرون 

  
إلنتاج و امردود معناه ضعف في  ،ةتقليدي تو منه فإن الزراعة في مجال الدراسة ما زال

الموروث أدى إلى تقهقر الوسط، و هذا ما  االستغالللكن هذا  والحيوانية، تقليدي للثروة  ستغاللإ
و بالتالي الزراعات المحلية مسيطرة عليها  الزراعي،األراضي أكبر من المنتوج  ستهالكإيوضحه أن 

إذ  األراضيهذه  إلى تقهقر أدىفي حالة راحة، كل هذا  و أخرىالحبوب التي تتبع سنة زراعية 
و نالحظ كذلك في الجانب الزراعي أن الدورات المتكاملة و التي  رعوية،تستغل في الحقيقة كأراضي 

النظام الزراعي، إذ كل األراضي تشهد من سنة إلى  ذااألرض بالمادة الضرورية ال توجد به تغني
        . إلثرائهاضوية كافية مادة عأخرى تكرار لممارسات زراعية بدون دورة تسمح بترك 

I  -4-4- عوامل بشرية أخرى للتقهقر الطبيعي::  
I  -4-4-1 الحرائق :  

إن تواجد مجموعة نباتية أو ثروة غابية بمنطقة ما يتطلب سنين طويلة، غير أن شعلة واحدة 
ثير السلبي ، ومن هذا المنطلق يتجلى التأهذه الثروة في مدة زمنية محدودة من النار تكفي للقضاء على

  :الوحشلحرائق الغابات على الوسط الطبيعي، و من هنا نلخص أهم الحرائق التي حدثت بغابة جبل 
 )1997/01( بجبل الوحش التوزيع السنوي للحرائق حسب األنواع النباتية) 710(جدول رقم

  مصلحة الغابات و الحرائق بقسنطينة :صدرالم

  )هك(الغابة  السنوات
  )هك(األحراش

  الماكي

  تشجير
  )صنوبرحلبي(

  )هك(

  تشكيالت
  )هك(أخرى

  لمجموعا
المساحات 
  المحروقة

  %النسبة 

1997  3  86  102  -  191  13.92  
1998  8.5  290  22  50  370.5  27.01  
1999  138.20  653  3  -  794.20  57.90  
2000  2.5  -  1.5  -  4  0.29  
2001  12  -  -  -  12  0.87  
  100  1371.7  50  128.5  1029  164.2  المجموع
    100  3.64  9.37  75.02  11.97  %النسبة 
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و األحراش هي  تظررا بالحرائقنواع النباتية يتبين لنا بأن أكثر األ) 107(رقم من خالل جدول 

 %3.64نسبة صغيرة ب ةمساح، و أخيرا تحتل التشكيالت األخرى %11.97و  %75.02بـ الغابات 
  .من المساحة المحروقة

I  -4-4-2 - المبعثركن إزالة الغابة بالس  :  
أالف الهكتارات من الغابات التي تركت مكانها للسكنات الغير مشروعة و  ختفتإمنذ الستينات 

  .المساحات الزراعية و ذلك من أجل البحث عن ظروف معيشية أفضل
I  -4-4-3 -  المفرطالرعي :  

نه بصفة إن للرعي أثر بالغ على الغطاء النباتي فهو يعتبر موردا معيشيا ال يستهان به لك
، شجارعلى تناسل األ قاضية بذلكأخذت المواشي تلتهم النباتات الفتية  مراقبةوجود  م، لعدعشوائية

  .تؤدي إلى تقهقر النظام الحيوي للغابة مما
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من خالل الدراسة السكانية، الفالحية و الثروة الحيوانية مع كيفية توزيع السكان ببلديات 
، ةبومرزوق سواء كان في المناطق التلية أو السهلية المنبسطلتجميعي لوادي سمندوا و الحوض ا

يتمركزون على اإلنحدارات من ضعيفة إلى متوسطة، معتمدين في معيشتهم على الممارسات 
، إذ نجد مما يجعله غير مستقر و متوازن الزراعية هذا الوضع يزيد في التأثير على المجال الطبيعي

و ال  )الحبوب(غالل الزراعي غير منتظم و تقليدي مقتصر أساسا على الزراعات السنوية أن اإلست
، مع إتباع أسلوب الحرث العمودي وفق اإلنحدار يراعي راحة األرض و إحتياجاتها للمواد المعدنية

و هذا و تعرضها لخطر اإلنجراف في الفترات الرطبة، مما أدى إلى فقدان كميات كبيرة من التربة 
  .عكس سلبا على مردود إنتاج هذه األراضيني

الغابة رغم أهميتها البالغة في حماية التربة من التعرية خاصة المناطق ذات اإلنحدارات 
الشديدة تشهد هي األخرى تقلص متزايد من سنة إلى أخرى جراء القطع و الحرائق و الرعي المفرط 

ك التربة، هذا في غياب أدنى التدخالت إلنعاش الغابة و ما ينتج عنه من تقهقر األنواع النباتية و إندكا
  . من جديد بصفة عامة النظام البيولوجي في حالة تقهقر مستمر
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I – ةــال التعريـــأشك:  

تكتسي الدراسة الديناميكية أهمية بالغة لكونها تشكل حوصلة تفاعل مكونات الوسط التي تؤثر   
  :سلبا أو إيجابا عليه، والهدف من دراستنا هاته يتمحور أساسا على ما يلي

يناميكية التعرية، معرفة مدى تأثير التعرية بالحوضين وتأثير كل العوامل المتحكمة في ميكانيزات د -
حيث قمنا بإنجاز خريطة ألشكال التعرية بالحوضين باالستعانة بالصور الجوية و المسح الميداني 

 .))19(خريطة رقم ( الذي تم عن طريق العديد من الخرجات الميدانية

ات تمتد من السيالن المتفرق حتى الحرك، إن منطقة الدراسة تشهد ديناميكية حركية شديدة ومتطورة -
هذا .حيث يظهر بتباين مجالي واضح في الحوضين، إال أن الميكانيزم المسيطر يبقى السيالن، الكتلية

 ةطبيع،اإلرتفاعات ،اإلنحدارات(راجع إلى الدور الذي يلعبه الماء إضافة إلى العوامل الطبيعية األخرى
 ).تدهور وقلة الغطاء النباتي، التركيب الصخري الهش

I –1- لموروثـــةاألشكـــال ا : 

تتمثل في التدفقات الطينية الصافية أو المختلطة بحطامات الحجر الرملي لكال الحوضين، 
للتدفقات الطينية الصافية نجدها على شكل جسم مكون من كتلة طينية تنزلق باتجاه اإلنحدار  ةبالنسب

ين الليثولوجي السبب في ذلك إلى التكو عيرج ،على شكل لسان مكونة محدب متجانس عند األسفل
له القدرة الكبيرة على إمتصاص الماء تساعده على تنشيط  يوالذ ،وهي الطين المختلطة بالجبس
يساهم اإلنحدار الشديد و التشبع بالمياه على إقتالع الكتلة المنزلقة  اكم ،الظاهرة و يعطينا مظهر لسان

تلة عن مكانها بفعل الحفر الجانبي هذا في أعالي الحوض أما في أسفلها فالواد يقوم بزحزحة هذه الك
و غالبا ما تكون هاته الكتلة محصورة بين  ،حيث يهيئ لهاته األرضية للتركز في األماكن المحفورة

 1إذ تظهر هذه الظاهرة عند أقدام جبل سيدي ادريس وهي نوعا ما خامدة طولها يصل إلى، شعبتين
على  وية جد رطبة بحوض واد سمندوا، م إذ تتأثر بظروف مناخ500- 200كلم و العرض ما بين 

  . ضفاف وادي الباردة بواد بومرزوق
جبل قليش، إن  وأما التدفقات الطينية المختلطة بالحطامات تتواجد عند أقدام جبل الوحش، 

كلم و سمكها يتعدى عشرات األمتار، هذه 1تواجد حطامات الحجر الرملي ال تتجاوز مساحتها 
حصرها شعاب تتكون من الطين الجبسية المختلطة بأحجار يتراوح التدفقات طويلة و ضيقة وت

متر، إذ تعتبر ذات سمك و كثافة  5إلى  4م، بينما يتراوح طولها ما بين  2إلى  1إرتفاعها ما بين 
، كل هذا يدل على أن المنطقة كانت تشهد خالل الفترات الرطبة للزمن الرابع وأمتار،  5إلى  4من 

  كما يلعب التباين  ،إذ تعتبر المسؤول المباشر في تفكيك الحجر الرملي ،يةظروف تعرية شبه جلد
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  19خريطة رقم 
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و يسمح هذا األخير على  ،، دورا مهما في النشاط الحالي لهذه التدفقات)طين+حجر رملي(الصخري 

مل على ترطيب التشكيالت بروز عدد من العيون ذات صبيب ضعيف في المناطق اإلنقطاعية تع
  .السطحية لهذه التدفقات مما يؤدي إلى تنشيط هذه الحركات

I –2 – تضم عدة أشكال نذكر منها: األشكـــال الحاليــة:  
I –2-1- التعريـــة الخطيـــة:  

يلعب الماء دورا فعاال في عملية التعرية حيث يؤدي إلى تغير معالم السفوح عن طريق     
  .لنقلها في شكل حموالت إلى سد بني هارون المستقبلي مما يخلق مشكل التو حنحت التربة و 

تظهر في السفح الشمالي لوادي  ذإ ،إن الميكانيزم المسيطر على كال الحوضين هو السيالن
في  اسبيكرة جميع مراحل السيالن أي من السيالن المتفرق مع الكسح حتى األراضي الفاسدة، بينم

اللذان ) الطين+الحجر الرملي(سيالن المتعمق هذا بسبب التكوين الصخري الجنوب يتضح ضعف ال
أن التخددات يبقى شكلها محدود هذا بسبب وجود  رغي ،يعتبران حاجز معرقل لتطوير هذه الظاهرة

  .الفوالق واإلنكسارات التى تعيق تطورها
ات الرطبة بينما في وسط الحوض نجد أن الشعاب تتطور بسرعة كبيرة خاصة خالل السنو

م و يكمن السبب في  2أمتار وعمق ال يتعدى  10المتسلسلة حيث يصل متوسط طول الخدات إلى 
ذلك إلى تواجد الجبس في التكوينات الطينية الذي بذوبانه يساعد على تشكل إنهدامات تشكل بدورها 

  .بالنسبة لحوض واد سمندوا امنطقة إنطالق لتركيز السيالن، هذ

  
    م 2أمتار و عمق  10زيد طولها عن ي شعاببسرعة كبيرة إلى  الخداتور تط) 81(شكل 

.لحوض الجزئي واد سمندوابالسفح الشمالي ل  

إلى شعاب تطور الخدات  
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الشمال تطغى عليها تكوينات  يفف، حوض واد بومرزوق يتطور السيالن تدريجياببينما  

تعميق الحفر يزداد الحجر الرملي و الطين والتي تسبب في عرقلة السيالن المتعمق و بالتالي فإن 
في الجنوب تسوده تكوينات الزمن  ابينم ،إشتداده في الطين المتواجدة تحت الحواف الكنغلوميراتية

الرابع والتكوينات الكلسية الصلبة ذات النفاذية العالية حيث نجد أن ظاهرة السيالن المتفرق غير 
ط الحوض نجد هذه الظاهرة في وس ابينم، متطورة و لكن ال تصل إلى درجة األراضي الفاسدة

متطورة من السيالن المتفرق مع الكسح حتى األراضي الفاسدة عند السفح الجنوبي لوادي الباردة بسب 
والذي يتميز بطابع فيضي ))) الميوبليوسان(المارن والطين (التركيب الصخري ضعيف النفاذية 

ونجد الظاهرة متطورة عند شعبة  إلتساع مجراه كذلك بالمناطق الشمالية الشرقية لواد بومرزوق،
القراح يتراوح طولها بضع المترات و تتطور على أراضي زراعية أو ترسيبات حديثة متواجدة على 

  .المصاطب، بينما الشعاب تتطور بسرعة كبيرة خاصة إذا كانت السنوات الرطبة متتالية
الحفر رأسي و جانبي مما  إن تطور السيالن على الصخور اللينة يتميز بالتخدد المتفرع و يكون
  .يعطينا شكل مروحي هذه الظاهرة منتشرة في مناطق مختلفة من الحوضين

إضافة إلى التغطية النباتية بالحوض تتسم بالضعف و قلة التنوع و اإلنحدارات من متوسطة إلى شديدة 
  .هذا ما زاد في تطور هذه الظاهرة بالحوضين

  

  
  

  شعبةالرصاص -ضح بالمنطقة العلوية لحوض بومرزوق بشكل وا خداتظهور ال) 82(كل ش
 

الخدات  تعمق ظهور  
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Ι-2-2- يالتخويـــر السطحــ :        

خاصة السفوح المتكونة من الطين و ، تتميز سفوح وادي سمندوا و بومرزوق بعدم تجانسها
وتننشط عند توفر المياه واإلنحدار الشديد و تتواجد هذه الظاهرة بمناطق متفرقة من ، الكونغلوميرا

تعمل هذه المياه اآلتية من الكونغلوميرا على تغذية السفوح الطينية الجبسية والمارنية .نطقة الدراسةم
للميوسان القاري وهي مياه غنية بالكلس األتي من تكوينات الميوبليوسين، التي تنتفخ عند تشبعها 

ال أي قلة مدة التشمس بالمياه تصبح مهيأة لالنزالق نحو األسفل خاصة إذا كان السفح متجه نحو الشم
تظهر حواف اإلنفصال متدرجة و تعطي شكل متموج يدعى بالتخوير  او التقليل من عملية التبخر، إذ

  .السطحي
    loupe de solifluxion: لســان التخويــر *

إنتشارها مرتبط خاصة بالمناطق التي تتواجد بها العيون والينابيع حيث تسمح المياه بتشبع 
  .  بمناطق متفرقة من منطقة الدراسة دتتواج، ا تتدفق على شكل ألسنة متطاولةالتربة وجعله

I -2 -3-الحركــات الكتليــة:  
وهي حركات متنوعة تمتد من الحركات السريعة وتتمثل في مختلف اإلنزالقات األرضية 

تتمركز  ،ةأشكال التخويرات وزحف التربك، إلى الحركات البطيئة والبطيئة جداالسريعة  والمهيالت 
تظهر بصفة  وهذه األشكال أساسا في وسط كال الحوضين و على السفوح المطلة لألودية الرئيسية، 

ا، يظهر إنزالق مركب له خط قص واضح و ألسنة واد سمندولواضحة في السفوح الجنوبية المطلة 
  .مطلة بواد بومرزوقالشمالية ال ح، والسفومتداخلة و ممتدة يوجد عند إلتقاء واد الرمال بواد سمندوا

دورا فعاال في  للتربة و الماء يلعب التركيب الصخري إلى جانب الرطوبة و التركيب الكيميائي
 ييتضح أن نوع اإلنزالقات المسيطرة على كال الحوضين ه ذتسارع إنتشار هاته األشكال، إ

) الخروب(ية لواد بومرزوق، نجد هذه الظاهرة متمركزة في الناحية الشمالية الشرقةالمستوي اتاإلنزالق
والتي تعاني من إنزالقات صفائحية ، إنزالق طبقة رفيعة على صخر األم، أي إنزالق مواد ناتجة عن 

كذلك إلى توافق ميل الطبقات الصخرية مع اإلنحدار الذي نتج عن  والتفسخ على مساحة منزلقة، 
  .لمقاومة عند اإلحتكاكضعف ا

رت في مناطق التكشفات الكلسية في شكل شظايا و كتل غير بينما المهيالت تعتبر أشكال ظه
على حواف تساهم  اسفوح تعلوه ىمتجانسة، ناتجة عن العمليات الفيزيائية مثل التصدع الجمدي، عل

هذه الظاهرة منتشرة في المنطقة  % 12.5تطور الجاذبية األرضية خاصة إذا كان اإلنحدار أكبر 
  .الجنوبية لحوض واد بومرزوق
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مقعر  يوجدين أبين منطقة سيقوس و عين البرج  ميكانيزم التعرية بشكل واضح يظهرذلك ك
التي تسبب و) اإلنحدارات–التكوين الصخري ( ، ديناميكية التعرية جد نشطة في هذه المنطقة ةلتاكسس

  .مستقبال لحمايتها قة إذا لم تتدخل الهيئات المحليةخرن يفي توحل السدود الترابية حديثة التجهيز بواد
لإلنسان في تشويه مظهر من مظاهر الطبيعة بدون المباالة والذي يظهر  يالتدخل الالعقالن

، حيث )مصنع استخراج و تفتيت الحصى و الحجارة(بصورة واضحة بجبل أم سطاس بسفحه الشمالي
 .الصناعيةو عمل على تأكل جوانب السفح لتحقيق أغراضه اإلقتصادية 

 

 
  تدخل اإلنسان في تشوه السفح الشمالي بجبل أم سطاس) 83(شكل رقم 

  
Ι-2-4- الدينـاميكيــة النهريـــة :  
Ι-2-4-1- أنواع األسرة:  
    Lits Mineurs:  سرير الشح -1

عن مقطع طولي غير منتظم تتعاقب فيه حواف و مناطق منخفضة، هذا التقعر الذي  ةعبار
بواد  أمتار 4-2م وعرض من 1.20ه طول أيام السنة ذو عمق يتراوح مابين تجري به الميا

من الغطاء  يعلى امتداد أفقي، خال %20- 18سفح طويل وشديد اإلنحدارما بين  وذ، بومرزوق
أشكال مختلفة تأقلما مع التكوينات التي يخترقها الواد فيتسع عندما يمر بالتكوينات الهشة  ذالنباتي، يأخ

  )يوضح ذلك )84(شكل رقم (.)مارنال+ الطين(

 تأكل حواف الجبل بتدخل اإلنسان
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  :وسطألالسرير ا -4-2

  في حالة الفيضان التي تحدث في  ريغم حواجز، ةيكون مفصول عن سرير الشح بواسط
ذو غالضة كبيرة لوجود بعض النباتات، و يتطور على  نالفصول بترددات مختلفة خالل السنة، يكو

الرمال (و تكوينات خشنة) %70طمي  -طين -رمل(كوينات هشةم، ذو ت15-8امتداد يتراوح مابين 
  ). %30و الحصى 

    Lit Majeur:السرير الفيضي -3
إن للسهول الفيضية الدور الرئيسي في زيادة اتساع االنعطافات أي األكواع، وهي الميزة 

يضانات هي فالمناطق األكثر عرضة للف ااألساسية للمجرى الرئيسي بوادي بومرزوق و سمندوا، ولهذ
أسرار الواد و  ثم، حي60المتواجدة بالمناطق العلوية لواد بومرزوق على إرتفاعات تزيد عن 

المصاطب السفلى تعرضت إلى عملية تعمير مكثفة و فوضوية، تواجد سكن قديم للتجمع سكني بمنطقة 
خطر كبير الذي تعرض بدرجة األولى إلى خطر غمر المياه، كذلك وسيساوي والمنطقة الصناعية، 

  . على األراضي الزراعية الخصبة وهي عبارة عن سهول لحقية أو مساطب لحقية

 منطقة صناعیة

 منطقة صناعیة شعبة الرصاصة

 مدخل
 لمدینة قسنطینة

 ش
 سریر الشح

 سریر متوسط
 سریر فیضي 

مصطبة   
م1تلعة أقل من   
م1تلعة أبر من   

سفح ذو إنحدار كبیر    
 اتجاه جریان الواد

)84(شكل رقم  جيومورفولوجية أسرة واد بومرزوق  

1980نوفمبر  176حسب الصورة الجویة رقم   
 Zebiri.A Thèse de magister..P .129 )2001(: المصدر
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فعندما يأتي التيار المائي بسرعة كبيرة و في وقت الفيضان، يصبح الصبيب ذو شدة عالية واتجاه 
بية، الصرف يكون ناحية الجهة المقعرة التي تعتبر نقاط تأثير و يسمى هذا اإلصطدام بالفرملة الجان

الذي يؤدي إلى إرغام التيار إلى اإلنقسام إلى مجموعة من أذرع الفيضان مشكلة مجارى متشابكة هذا 
الذي تسبب في  2004نوفمبر  15-14-13و 2003فيضان فيفري و مارس  في  ما حدث مؤخرا

   .إحداث أضرار كبير بالمنطقة

      
  ة العلوية بواد بومرزوققطبالمن 2004نوفمبر  15-14-13 فيضان) 86(شكل رقم 

للواد مورفولوجيةالهيدروالوحدات             )85( شكل رقم  
سيساوي -بومرزوق                   

 هطول األمطار بشدة تسبب في الفيضان
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  بومرزوقبواد و مجاري متشابكة ذسرير ) 87(شكل رقم 
  
  

  
  مساطب العلويةالتعمير العشوائي للسكان فوق السرير الفيضي لل) 88(شكل رقم 

  .بومرزوق بمنطقة شعبة الرصاص لواد 
  

  
  

 مجاري متشابكة 

 التعمير العشوائي فوق السرير الفيضي
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  وية لواد بومرزوق بسبتجمع سكاني معرض لخطر الفيضان بالمنطقة العل) 89(شكل رقم 

  .النحت و التآكل المستمر لحواف الواد
  
  

  
  البناء العشوائي و الفوضاوي على السرير الفيضي لواد بومرزوق) 90(شكل رقم         

  
  

 النحت و التآكل المستمر لحواف الواد

 التعمير العشوائي فوق السرير الفيضي
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  .2004فيضان نوفمبر خطر غمر المياه األراضي الزراعية أثناء ) 91(شكل رقم       
  

نجد  نولم يتوقف األمر هنا فقط، بل تعدت هذه الظاهرة و تطورت عند منطقة شعبة الرصاص، أي* 
القصديرية والبناء الفوضوي للسكان على المساطب  ءالمنطقة الصناعية على السرير الفيضي، واألحيا

تكون خارج السرير الفيضي، للواد مكثف وبطريقة عشوائية، و مزاولة النشاط الزراعي  العلوية
فالتوسع المستمر للمجرى عن طريق تأكل الضفة المقعرة للواد يشكل خطرا كبيرا على حياة هؤالء 

  )).92(شكل رقم( السكان
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

ةاألراضي الزراعیب یضان محدثا أضرار كبیرةإرتفاع مستوى المیاه أثناء الف  
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 منطقــــــــــة صنـــــــــاعیة
 بومرزوق

 مقبـــــــــــــرة
ص

صا
 شعبة الر

ني
سك

ع 
جم

 ت
ص

صا
لر
ة ا

شعب
 

 بومرزوق

 واد

 منطقة جد معرضة لخطر الفيضان
 منطقة معرضة لخطر الفيضان
 تجمع سكني و منطقة صناعية

 التقاء واد الرمال و واد بومرزوق
 اتجاه مجرى الواد

    المناطق المعرضة لخطر الفيضانات        )92( شكل رقم
عبة الرصاصش –بومرزوق                           

 Thése de magister. Zebiri .A  .P .129 -2001 :المصدر
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  داخل المنطقة العمرانية بقسنطينة للمناطق المعرضة للفيضان شاملةنظرة ) 93(شكل رقم     

  عند منخفض واد بومرزوق
  

شهدت المنطقة الشبه عمرانية لواد بومرزوق فيضانات ذات شدات و ترددات مختلفة زمنيا ومجاليا، 
يوضح تقييم الحصيلة ) 108(و الجدول رقم التي تسببت في عدة أضرار مادية و إنسانية كبيرة، و

  .2003لفها فيضان فيفري و مارس المادية و اإلنسانية التي خ
  

  أهم المناطق المتعرضة إلى خطر الفيضان) 108(جدول رقم 
  2003تقييم حصيلة فيفري و مارس 

  المناطق المواجهة  التجمع
  لخطر الفيضان 

الكثافة   نوع البناء
  السكانية

  )هك/نسمة(

الحساسية 
  بالخطر

  المخلفات المادية
  و اإلنسانية

 -بومرزوق
  شعبة الرصاص

سكنات مؤسسات صغيرة 
  محالت تجارية–

و األحياء  الحجر - الحديد
  القصديرية

سكن تهدم 300  جد مرتفعة  370
  بفعل مياه الفيضان

 -بومرزوق 
  سيساوي

- السكنات- الطرق 
  تجاريةمحالت -مخازن

أحياء عشوائية مجاورة 
للسكنات المبنية بالحجارة 

  و الطوب

عائلة  70 نأكثر م  جد مرتفعة  320
 120رحلت و 

  عائلة منكوبة

  
  
  

منطقة الصناعيةلل بالجهة العلويةالحمولة التي ترمى في الواد مباشرة   
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I-2-4-2 - األكــواع :  

ضمن األسرة  ايعتبر وادي سمندوا و بومرزوق من مجاري األكواع إذا يمكن تصنيفيهم
هذه األكواع بواد بومرزوق بالقرب من مدخل قسنطينة و واد سمندوا بالقرب من  دالمتحركة، وتزدا

بديناميكية مختلفة باعتبار أن خط سرعة واد الرمال، هذه األكواع ذات حواف غير متناظرة تتميز 
في الضفة المحدبة أين  رسرعة التيا لطول المجرى الرئيسي يتناسب مع مناطق النحت القصوى، تق

تكون هذه  و، موادها في الشكل و الحجم فيتم ترسيب جزء من الحمولة في شكل أرصفة مقوسة تختل
الضفة المقعرة تعزى بزيادة في  سها، عكالضفة أقل إرتفاعا و إنحدارا من الضفة المقابلة ل

 وكونها تزحف باستمرار نحو المصب تدعى هذه الظاهرة بالنحت الجانبي، ) األكواع(االنعطافات
األخيرة تتأثر بمياه األودية التي تجرف معها كميات هائلة من الرواسب  هوهذ، التآكل لجوانب الواد

  .الضخمة دمنها المذابة الدقيقة حتى الموا
  

  
  .أسرة األكواع لواد سمندوا) 94(شكل رقم 

  
يتبين و جود مسار قديم للواد عند  ك، كذل هذه الحركة أساسا في الكوع الكبير على إنحدار شديد تظهر

و الذي تم توسعه على حساب الواد عند الكوع الكبير  03الكوع الكبير بمحاذاة الطريق الوطني رقم 
و الذي رصفت على ضفته المقعرة حجارة متراصة حتى تعدل  مما أدى إلى تحول مساره األصلي

مسار المجرى، مما جعل أسفل السفح و المنشآت التي تعبره عرضة لألخطار الفيضانات خصوصا 
  )).95(شكل رقم (أنه تنعدم به حواجز وقائية تقلل من حدة عملية الحفر 

 ظهور الكوع بشكل واضح
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   03وطني رقم اة الطريق المسار قديم للواد عند الكوع الكبير بمحاذ) 95(شكل رقم 

  .حساب الواد على و الذي تم توسعه
  

جانب الواد ناتجة عن نحت القاعدة  ىإنزالقات باتجاه الميل، عل ،عمليات النحت الجانبي يهاإل فتضا
إنهيار الكتلة الطينية بشكل موازي للطبقات لتنقل فيما بعد هذه المواد عن طريق  ثفيحد ،المقعرة

  .كال نجدها بمناطق اإلنحداراألش هالمجرى، هذ
 

  
  و عدم إسقرار السفح الشمالي إنزالقات باتجاه الميل، عمليات النحت الجانبي) 96(شكل رقم 

  .لشعبة الرصاص بواد بومرزوق

الكوع الكبير الواد عندى حساب توسع الطريق عل  

 النحت و التأكل بفعل المياه
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  :المدابةالمواد  -أ

إلى التحلل الكيميائي تتمثل في أمالح الصوديوم و المغنزيوم و الكالسيوم، الذي يعود بدوره 
و فوطاس بالجنوب و جبل أم  نيظهر ذلك عند تفسخ التكوينات الكلسية لجبل قريو وللصخور، 

تزيد من تركيز نسبة تلوث  اسطاس بالناحية الشرقية و التي تغذي مياه واد بومرزوق بمياه مالحة، مم
على ذلك للتصفية، زيادة  تتوفر على محطات إضافة إلى وحدات صناعية كثيرة الهذه المياه، كذلك 

لوحظ أن المياه المنزلية القذرة تصرف في وديان الحوض، هذا ما يزيد من درجة تلوث المجرى 
  .و هذا ما تطرقنا إليه في الفصل الثالث ترمى فيه المياه المستعملة القذرة المائي الذي

  :المواد العالقة-ب
و تبقى )الطمي- الرمل(د التي تكون كثافتها النوعية ضعيفة تعمل هذه المياه على نقل الموا   

يتم ترسيبها عند اصطدامها بالحصى المتواجدة على مستوى المنعرجات، ويتشكل لنا ما  معالقة بها، ث
  .يسمى بالمصاطب

  : المواد المجرورة -ج
  .ترسيب المواد الخشنة و المتوسطة الحجم عند المصاطب المنخفضة أثناء الفيضانات

  

        
  .أثناء الفيضانترسيب المواد الضخمة التي يجرها الواد  :)97(شكل رقم 

  
  
  
  

 ترسيب المواد الخشنة و المتوسطة الحجم عند المصاطب المنخفضة أثناء الفيضانات
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Ι-2-4-3-  الجانبيالنحت : des berges Sapement    

فيصبح عاجزا على  في المجرى المائي  تضعف قوة المياه عندما تظهر عملية النحت الجانبي 
وتراكم رواسبها في الجوانب   يصطدم بالجوانب المقعرة و يؤدي إلى تأكلها ذتجاوز العقبات، إ

   .المقابلة لها مباشرة و هي الجوانب المحدبة، و هذا ما يظهر في واد بومروزق
Ι-2-4-4- المصاطب النهرية:  

م، تتكون من ترسيبات مختلفة كالطمي و الغرين، و تقام 1تعتبر أشكال نهرية يتعدى إرتفاعها 
تضعف طاقة الواد تبدأ  اها عملية زراعة الخضراوات نظرا لغنها بالمواد العضوية المختلفة، فعندمعلي

  :عمليات الترسيب على ضفافه و هذا ما يعرف بالمصاطب النهرية حيث تتشكل لنا مستويات مختلفة
  : )1(ذات المستوى  المصاطب -

ة لألودية تعتبر مواد أكبر من الرمال و الطمي و الحجارة المستديرة فوق األسرة الكبير
المستوى األول، انتقلت عن طريق الوديان خالل الفترة الفيضانات و موجهة نحو المصاطب، هذه 

  .المواد تكونت من حجارة كثيفة و كنغلوميرا
  

  
  .بومرزوق الطمي للمصطبة األولى بواد ضح الحجارة المستديرة و الرمال ويو )98(شكل رقم 

 
  : )2(ات المستوى ذالمصاطب   -

أكثر إنتشارا من المستوى األول، تتمثل في الحصى بنسبة كبيرة من المواد الدقيقة كالطمي و 
  .الرمال

  

 مصطبة أولى للواد
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  :  )3(ذات المستوى المصاطب  -

م فوق قاع بومرزوق، تربتها ذات اللون األحمر نظرا لما تحتويه 50-30واسعة تتوضع مابين 
  .الفترة الجافة و الحارة و هو المستوى المستغل زراعيا من أكاسيد الحديد و الذي تكون خالل

و عند تجوالنا في الميدان الحظنا تغيير مستويات هذه المصاطب، وبمأن المصطبة القريبة من النهر 
أن في هذه المنطقة نجد أن المصطبة الموجودة أمام الواد متكونة أساسا من  أحدث من التي فوقها، إال

  :ن المستوى الذي يليها و الذي يتكون من تكوينات مختلفة يرجع ذلك إما إلىالكنغلوميرا و أقدم م
  .عمليات تكتونية مثال إنكسار أو رفع -
  .عمليات تعرية فترة رطبة جدا -

 .تدخل اإلنسان -

التكوينات ليست نفسها أما  ناإلقتراح األول مستبعد ألنه ليس هناك دليل على وجود عملية تكتونية، أل
إلى  تأد ،فهي األرجح يعتقد أن هذه المنطقة تعرضت إلى فترة رطبة جدا و ممطرة األسباب األخرى

  بالتالي زوال جزء كبير من المنطقة  و ،والتآكل للطبقات العلوية تحنال ،زيادة عملية التعرية المائية
ينات إلى تدخل اإلنسان الذي إستعمل تكو ةبإضاف، الطبقات السفلية المتمثلة في الكنغلوميرا فوتكش

  .تلك المنطقة في إنجاز المنشآت منها الطريق و توسعه
Ι-2-4-5- اإلنقاظط يرامخ : Les Cônes De Déjections   

بالظبط عند إلتقاء الروافد  و، الروافد الثانوية بالواد الرئيسي بعضتظهر عند مستوى إلتقاء 
اقته المنقولة بالتناقص تصبح سرعة المجرى المائي و ط اهن، على إنحدارات شديدة بأخرى ضعيفة

  حمولتها المتمثلة في المواد الكبيرة الحجم كالزلط و الكتل  يفتلق، فجأة
، تتشكل من مواد ذات زوايا حادة، ما يسمى بالمخاريط الركامية ةمكون، الصخرية على شكل مروحي

  .  المواد تتوضع في نفس إتجاه الواد ههذ
Ι -2- 5 - ادوراتــالح : Les Glacis  

ت خالل الفترة الرطبة للزمن الرابع، حيث كانت حمولة األودية بالمواد الصلبة عالية نتيجة لشدة نشأ
بالتالي فاألودية المارة بهذه  والتعرية المائية إضافة عمليات التجوية الكيمائية و الفيزيائية الشديدة، 

صلبة عند أقدام المرتفعات المناطق لها القدرة على نقل و ترسيب كميات هائلة و ضخمة من المواد ال
  .النوع متواجد على ضفاف واد بومرزوق ووادي الباردة اعلى إنحدارات ضعيفة، هذ
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II –  ـــاقات المتضــررةالنطتنطيق :  

إن الهدف من إنجاز خريطة أشكال التعرية هو تحديد المناطق الحساسة للتعرية في الحوض و 
عي لوادي سمندوا و بومرزوق يعتبران أحد الروافد الهامة الحوض التجمي نللتدهور، وبمأ عرضةتالم

لواد الرمال، فمن هذه الخريطة يمكننا تحديد المناطق التي تساهم في تغذية واد الرمال والتالي تشكل 
  .خطرا على السد المستقبلي لبني هارون

الغطاء النباتي  –التركيب الصخري  -اإلنحدارات: خالل مطابقة عدة متغيرات و المتمثلة في خرائط
الشبكة الهيدروغرافية مع خريطة التعرية أمكننا إبراز ثالثة نطاقات للتعرية متفاوتة من حيث درجة  –

  )).   20(خريطة رقم (خطورتها على مستوى كل حوض 
II– 1– حـوض واد سـمندوا :  
II –1-1- النطاقــات شديــدة تضـرر  :   

ائي للتعرية أو األراضي الفاسدة، حيث تتلف التربة و هي المناطق التي يسود فيها الحد النه
) الميوبليوسان( بشكل كلي و يظهر صخر األم، هذه الظاهرة تحدث على األراضي الطينية الجبسية

وإما تحدث على جوانب ) %35-26(والتي تحتك مباشرة بالكنغلوميرا فوق اإلنحدارات شديدة 
النوع  املم، هذ 800طاء نباتي ضعيف، تساقط يفوق األودية حيث يساهم حفر الواد في تنشيطها، غ

  .من التعرية نجده متمركز بالسفح الشمالي للحوض بالدرجة أكبر
II  -1-2  النطاقـات متوسـط تضـرر:  

و  تخص األراضي التي تكون فيها مظاهر التعرية واضحة، تتعرض السفوح لعدم اإلسقرار
–مارن مختلط بالطين(تكوينات لينة  و) %26-12.5(تحدث فوق إنحدارات تتراوح مابين

السطحي،  رتحت أشكال التدفقات الصافية والمختلطة بالحطامات، التخوي) كنغلوميرا-الميوبلوسان
و هذا ما يظهر جليا على جوانبي واد سمندوا و وادي بوكارة  إستوائية ت، إنزالقاوألسنة التخوير

كثافة سكانية متوسطة  ملم، 800-700ساقط ت ما،ووادي الحجار،  تواجد غطاء نباتي ضعيف نوعا 
  .األحراشإلى ضعيفة، يغلب عليها نطاق الزراعات السنوية و 

نستخلص أن هذه التعرية رغم كونها ذات فعالية متوسطة إال أنها تساهم بقسط كبير في ضياع التربة 
  . و مشكلة النقل الصلب و التوحل الذي يمس خاصة سد بني هارون المستقبلي

II  -1 – 3- النطـاقات ضعيـفة تضـرر:  
تتركز في الناحية الشمالية الغربية والغربية للحوض، أين تكون التعرية ضعيفة، حيث تبرز 

  في شكل تخددات و مجاري مائية إضافة إلى السيالن المتفرق و هذا تحت تأثير اإلنحدار المحصور 
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  20خريطة رقم 
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مع غطاء نباتي متمثل في ) كنغلوميرا -كلس( ، التركبيب الصخري الصلب )%12.5-0(ما بين 

  .مراعي و أراضي زراعية
II –2  - حـوض واد بــومـرزوق:  
II -2-1-  النطاقـات شديـدة تضـرر:   

السيالن المتفرق مع الكسح حتى  نو هي المناطق التي تصل فيها التعرية إلى الحد النهائي، م
، مع )مارن مختلط بطين الميوبلوسان(الظاهرة تحدث على تكوينات هشة هوهذاألراضي الفاسدة، 

في وجود غطاء نباتي متدهور، و إما تحدث على جوانب األودية بسب الحفر  %26إنحدار يتعدى 
  .الرأسي و الجانبي لها، و تظهر بوضوح في السفح الجنوبي لوادي الباردة

يعود بدورها  يو الصوديوم و المغنزيوم و الكالسيوم، الت إضافة إلى زيادة نسبة كبيرة من األمالح* 
إلى التحليل الكيميائي للصخور في الفترات الرطبة عند تفسخ جبل قريون و فوطاس بالجنوب و أم 

إلى تواجد وحدات صناعية  ةسطاس بالشرق و التي تغذي مياه واد بومرزوق بمياه مالحة، إضاف
ون عرضة إلى عمليات الغمر أثناء األمطار الوابلية و التي كثيرة على ضفاف األودية و التي تك

على ذلك تصرف المياه القذرة في وديان الحوض،  ةبدورها ال تحتوي على محطات للتصفية، زياد
  .مما يزيد في درجة تلوث المجرى المائي الذي يؤثر مستقبال على سد بني هارون

واقعة بين سيقوس و عين البرج، أين تكون البنية يظهر ميكانيزم التعرية بشكل واضح بالمنطقة ال* 
التي تسبب في توحل السدود الترابية حديثة ) اإلنحدار+ التركيب الصخري (ذات بنية مقعرة لتاكسة

  .التجهيز بوادي خرنقة إذا لم تتدخل الهيئات المحلية بحمايتها
واضحة بجبل أم سطاس تدخل اإلنسان في تشويه مظهر من مظاهر الطبيعة والذي يظهر بصورة  *

، حيث عمل على تأكل جوانب السفح )مصنع استخراج و تفتيت الحصى و الحجارة(بسفحه الشمالي
  .الصناعيةو لتحقيق أغراضه اإلقتصادية 

تظهر هذه الظاهرة بشكل واضح عند الكوع الكبير بواد بومرزوق على إنحدار شديد بمحاذاة * 
 او المنشات التي تعبره عرضة ألخطار الفيضان، ألنه جعل أسفل السفح 03الطريق الوطني رقم 

  .تنعدم بها حواجز و وقائية تقلل من حدة عملية الحفر
لمناطق األكثر عرضة للفيضانات هي المتواجدة بالمناطق العلوية لواد بومرزوق على إرتفاعات ا*

  ثفة و فوضوية، أسرار الواد و المصاطب السفلى تعرضت إلى عملية تعمير مك ثم، حي60تزيد عن 
  الذي تعرض بالدرجة األولى إلى خطر غمر وتواجد سكن قديم بمنطقة سيساوي والمنطقة الصناعية، 

  و الشكل الخصبة وهي عبارة عن مساطب لحقية،المياه، كذلك خطر كبير على األراضي الزراعية 
  .الفيضانيوضح أهم المناطق المتعرضة لخطر ) 99(رقم 
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اعية بشعبة الرصاص على السرير الفيضي و األحياء القصديرية و البناء تواجد المنطقة الصن*
الفوضوي المكثف للسكان بطريقة عشوائية على المساطب العلوية للواد، فالتوسع المستمر للمجرى 

  .عن طريق تأكل الضفة المقعرة للواد يشكل خطرا على حياة السكان
ها عرضة لتأثير مياه السيول و الفيضانات ألنها يتسم وادي بومرزوق و الباردة بطابع فيضي جعل* 

أسرع األحواض إستجابة لمياه التساقط و أكثرها تأثرا بها نظرا لصغر مساحتها و ضعف تكويناتها 
  .الصخرية

II -2- 2 -النطاقـات متوسطـة تضـرر :  
في المناطق الشمالية و  زتمس األراضي التي تكون فيها ديناميكية التعرية واضحة، تبر

وتكوينات الطين الميوبليوسان والكنغلوميرا، و ) %26-12.5(الجنوبية للحوض، إنحدارات ما بين
المهيالت عند أقدام التضاريس الكلسية و التي تعتبر منطقة إنطالق كتل من المواد المفتتة أو 

  و ألسنة إلى التخوير السطحي  ةالحطامات األتية من المجاري المائية أثناء األمطار السيلية، إضاف
  

خطر الفيضان لالمناطق المعرضة                  )99(شكل رقم   
سيساوي -بومرزوق                                        

 

 

 مناطق جد معرضة لخطر الفيضان
 مناطق معرضة لخطر الفيضان

 سيساوي القديم

 قسنطينة
Rn°03 

 Thése de magister. Zebiri .A  .P .129 - 2001  :المصدر
 

 الخروب



اإلنعكاسات على األوساط و تنطيق الضرر: الثاني المبحث                                   لفصل الثالث                             ا  

 232

  
التخوير و اإلنزالقات المستوية، غطاء نباتي ضعيف، نطاق الزراعات الموسمية و األحراش مع كثافة 

  .ضعيفةسكانية من متوسطة إلى 
II– 2-3-  النطاقــات ضعيفـة تضـرر:  

م و إنحدارات شديدة تتراوح ما 1400رغم كون هذه المناطق تتواجد على إرتفاعات تتعدى 
كثافة تصريف ضعيفة، غطاء نباتي ضعيف و تساقط ضعيف، إال أن التعرية ، )%35-25(بين

ضعيفة و هذا راجع إلى التكوين الصخري الصلب حيث تتكون هذه المناطق من كتل كلسية صلبة و 
جبل أم سطاس بالناحية الشرقية،  وهذا ما يظهر جليا بجبل قريون و فوطاس بالناجية الجنوبية، 

نوعا من اإلستقرار، حيث تحافظ على شكلها و إتساعها في السفح الجنوبي مستويات المساطب تشهد 
  .عكس ما هو عليه في السفح الشمالي

 
التصنيفات تتحكم فيها عوامل متعددة من العوائق الطبيعية و المناخية و كيفية اإلستغالل إن كل هذه 

  .الخاطئ لألراضي بدون توعية
  : العوائق الطبيعية* 

يس متوسطة إلى شديدة اإلنحدار، و التركيب الصخري الهش الذي يحتوي تتمثل في التضار
على عناصر سريعة الذوبان و عدم تجانس التكوينات، و الدور الفعال لإلنحدارات خاصة على 

  .  الحواف التي تشرف على الواد، دون أن ننسى دور البنية في منطقة الدراسة
  :العوائق المناخية* 

ل المناخية التي تساهم في تضرر المناطق، و المتمثل في تناوب وتعاقب نعبر عنها بكل العوام
 السنوات الجافة و الرطبة، ففي مرحلة الجفاف تتجفف التكوينات و تتشقق بفعل إرتفاع درجات

 رالحرارة، فتترسب األمالح عن طريق الخاصية الشعرية، أما في فترة الرطوبة و تساقط األمطا
  .مالح فتتفكك جزيئات التربة و تصبح قابلة للتحرك محدثة إنزالقات بالغةالسيلية فإنها تذيب األ

  :عوائق إستغالل األراضي* 
إن نمط اإلستغالل العام في المنطقة تتمثل في الزراعات الواسعة التي جعلت كل األراضي 

و إن عرضة للتعرية لفترة طويلة خاصة في موسم الحرث حيث تؤثر عليه كميات األمطار المتساقطة 
موسم الحصاد أين تعمل الرياح الحارة سيروكو على تجفيف تربتها و تنقلها لمسافة بعيدة مما تفقد 

  .التربة موادها الدقيقة التي تعطي خصوبة أكبر
عمليات الحرث على السفوح الشديد في إتجاه اإلنحدار، الرعي الجائر و الحرائق و غيرها، جعل 

 .مما تفقده توازنه و إستقراره المجال مستغل بطريقة غير عقالنية
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يشهد الحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق ديناميكية حركية شديدة ومتطورة سواء   
كانت ديناميكية السفوح أو الديناميكية النهرية، تمتد من السيالن المتفرق حتى الحركات الكتلية، إال أن 

بتباين مجالي واضح في الحوضين، هذا راجع إلى الميكانيزم المسيطر يبقى السيالن، حيث يظهر 
التركيب  ةاإلنحدارات، اإلرتفاعات، طبيع(الدور الذي يلعبه الماء إضافة إلى العوامل الطبيعية األخرى

كل هذه ) الصخري الهش، تدهور وقلة الغطاء النباتي، و النشاط الفالحي المكثف على السرير الفيضي
  .كونت لنا مجال حساس معرض للتعريةالعوامل إجتمعت فيما بينها و 

 
ج خريطة التنطيق بالخطر، وهي خريطة للطوارئ أين أبرزنا فيها النطاقات اإستخر

للحوض التجميعي لوادي سمندوا  المتضررة، والنطاقات متوسطة التضرر و النطاقات ضعيفة التضرر
والتالي تشكل خطرا كبير و بومرزوق عن طريق تحديد المناطق التي تساهم في تغذية واد الرمال 

  .على السد المستقبلي لبني هارون
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 I- تقييم التقهقر النوعي بواسطة الطرق النظرية:La Dégradation Spécifique  

يكمن الهدف من دراسة التقهقر النوعي لمنطقة الدراسة في تقدير و معرفة مدى كمية الترب 
، )تقليص األراضي الزراعية(هو ما ينعكس سلبا على المجال الزراعي  والمفقودة في كال الحوضين، 

ى معرفة مدى مساهمة الحوضين و أحواض الروافد في رفع الحمولة الصلبة لوادي من جهة أخر و
ترسبت في قاع السد في شكل  االرمال و بالتالي تحديد مدى خطورتها على سد بنى هارون، إذ

  .وحول، إذ يعتبر الممون المستقبلي لمدينة قسنطينة و ضواحيها بمياه الشرب
لحمولة العالقة لمحطة بوشديرة و محطة الخروب و النقص الكبير نظرا لعدم توفر المعطيات المقاسة ل

خالل الشهر الواحد، إظطررنا إلى تقييم الحمولة الصلبة النوعية بالطرق النظرية بالنسبة للحوض 
  :الكلي و األحواض الرافدية

Ø  طريقةFournier. 

Ø  طريقةTixeront. 

Ø  طريقةTixeront- Sogreah.  
Ø  طريقةDétermination du taux de rétention.  

 
I-1 - 1960(فورني ة لتقدير التقهقر النوعي بتطبيق معاد Fournier( :  

   :التربة وتخص كل أنواع األحواض، تطبيق القانون يتم إذا كانتطبق هذه المعادلة لتقدير خسائر 
H2/S>6 

DS = 91.78 C –732.62  
  :حيث
DS  : السنة/ 2كلم/طن(نسبة التقهقر النوعي(. 

C  :  فورني ويعطى بالعالقة  معامل P2/P : هو عبارة عن النسبة  لفورني ومعامل وفرة األمطار
  ).مم(بين مربع كمية أمطار الشهر المطير و مجموع السنة 

  :نتائج أحواض الروافد مدونة كالتالي
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  تقييم التقهقر النوعي حسب قانون فورني) 109(جدول رقم 

  بومرزوقألحواض الروافد و الحوض الكلي واد 
  المتغيرات

التساقط   المحطة المرجعية
 P2/P  )مم(السنوي

  سفيحة الجريان
  )ملم(

التقهقر النوعي 
  أحواض الروافد  )سنة/2كم/طن(

  فورشي  وادي المالح
  

372.93  21.44  14.90  1235.14  

  2183.23  39.20  31.77  457.67  عين فكرون  وادي الكالب
  4294.17  48.89  54.77  483.67  عين فكرون+ قسنطينة  وادي الباردة

  5736.03  59.55  70.48  509.96  قسنطينة  وادي بومرزوق
  P  406.91  65.46  58.27  5275.67)تيسان(  الحوض الكلي

  
  تقييم التقهقر النوعي حسب قانون فورني) 110(جدول رقم

  الحوض الكلي واد سمندوا ألحواض الروافد و 
  المتغيرات

التساقط   المحطة المرجعية
 P2/P  )مم(نويالس

  سفيحة الجريان
  )ملم(

التقهقر النوعي 
  أحواض الروافد  )سنة/2كم/طن(

  6908.06  83.25  70.48  567.47  زردازة+ قسنطينة  وادي بوكارة
  5736.03  123.73  70.48  509.96  قسنطينة  وادي الحجارة
  6261.93  133.83  76.21  636.75  حمالة +قسنطينة   وادي بوحيان
  6722.67  140.73  81.23  763.53  حمالة  وادي سبيكرة
  P  624.67  56.39  117.11  4462.91)تيسان(  الحوض الكلي

  
للحوض التجميعي وادي  DSبلغ متوسط التقهقر النوعي  )110،109(من خالل الجدولين رقم 

، وهما )سنة/2كم/طن( 5275.67و) سنة/2كم/طن(4462.91: سمندوا و بومرزوق على التوالي
، و حسب القيم )01/02-70/71(ن عن التقهقر النوعي للحوضين للفترة الممتدة ما بينكميتان تعبرا

المتحصل عليها نجد أن كمية التربة بالحوضين تختلف من سنة إلى أخرى، وهي قيم جد متفاوتة، أما 
بالنسبة ألحواض الروافد نجد الحوض الجزئي لوادي بومرزوق يحتل أكبر قيمة إذ تقدر بـ 

 ى، وعل)سنة/2كم/طن(6908.06يليها الحوض الجزئي لوادي بوكارة بـ ) سنة/2كم/طن(5736.03
العموم فإن كميات الترب المفقودة لكال الحوضين متقاربة الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل عن 

  .بالحوضين DSالمعادلة العامة و الخاصة بتقدير 
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  : نقد المعالة * 

عادلة فورني بعيدة كل البعد عن الواقع، إذ تعتبر معادلة تبقى النتائج المتحصل عليها عن طريق م
منقوصة من عدة جوانب تساهم أو تتحكم بشكل كبير في إستخالص النتيجة النهائية الحقيقية للتقهقر 

أهمل جانب التكوين  افالمعادلة بالدرجة األولى تعتمد على التساقط واإلنحدار، بينم DSالنوعي 
الذي يلعب دورا هاما في عملية التقهقر النوعي، هذا إضافة إلى مدى و ) الهش –الصلب (الصخري 

  . تواجد الغطاء النباتي الطبيعي خاصة
I- 2-  1960(تقدير التقهقر النوعي بتطبيق العالقة العامة Tixeront( :  

عتمادا ابما أن منطقة الدراسة تقع في الشرق الجزائري، يمكننا حساب التقهقر النوعي في الحوض 
  :ى القانون التاليعل

A= 92 R0.21  
  : حيث

A :  السنة/2كلم/طن(التقهقر النوعي.(  
R  :  السنة/ملم(سفيحة الجريان.(  

  :التي تقدر كمية الجريان حسب المعادلة التالية Sogreahبالطرق النظرية منها  Rيمكننا حساب قيمة 
R(mm/an)= 720 ((Pa-P0)/1000)1.85 

  :حيث
Pa :ملم( يمتوسط التساقط السنو.(  
P0:    316ملم إذا كان  250حد الجريان و يعوض بقيمةPa< <1600.  

  210Pa< <1000ملم إذا كان 150            
ألحواض الروافد فالنتائج لكال الحوضين أما بالنسبة  )112،111(النتائج مدونة في الجدول رقم 

  :كالتالي
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  )Tixeront 1960(  ونقان تقييم التقهقر النوعي حسب)  111(جدول رقم

  ألحواض الروافد والحوض الكلي واد بومرزوق
  المتغيرات

متوسط التساقط   المحطة المرجعية
  )مم(السنوي

  سفيحة الجريان
  )مم(

التقهقر النوعي 
  أحواض الروافد  )سنة/2كم/طن(

  فورشي  وادي المالح
  

372.93  14.90  162.24  

  198.78  39.20  457.67  عين فكرون  وادي الكالب
  208.22  48.89  483.67  عين فكرون+ قسنطينة  وادي الباردة

  217.03  59.55  509.96  قسنطينة  وادي بومرزوق
  P  406.91  58.27  216.04)تيسان(  الحوض الكلي

  
  )Tixeront 1960(  قانون تقييم التقهقر النوعي حسب) 211(جدول رقم

  ألحواض الروافد والحوض الكلي واد سمندوا
متوسط التساقط   محطة المرجعيةال  المتغيرات

  )مم(السنوي
  سفيحة الجريان

  )مم(
التقهقر النوعي 

  أحواض الروافد  )سنة/2كم/طن(
  232.84  83.25  567.45  زردازة + قسنطينة  وادي بوكارة
  253.05  123.73  509.96  قسنطينة  وادي الحجارة
  257.26  133.83  636.75  حمالة+ قسنطينة   وادي بوحيان

  259.98  140.73  763.53  حمالة  يكرةوادي سب
  P  625.17  117.11  250.14)تيسان(  الحوض الكلي

  
بحوض واد سمندوا ) 1960Tixeront(قدر متوسط التقهقر النوعي بتطبيق العالقة العامة 

الممتدة ما بين  ةبحوض واد بومرزوق للفتر)سنة/2كم/طن(216.04 وبـ ،)سنة/2كم/طن(250.14
النسبة ألحواض الروافد فقد قدرت أكبر قيمة للتقهقر النوعي بوادي سبيكرة أما ب ،)70/71-01/02(

ال تعكس  لنتائجا ههات ،)سنة/2كم/طن(217.03و بوادي بومرزوق بـ ) سنة/2كم/طن(259.98بـ 
خريطة ( الصورة الحقيقية وأكثر واقعية للنتائج التي خرجنا بها في الدراسة الديناميكية للحوضين

  )).21(رقم
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  21خريطة رقم 
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I-3-النوعي بتطبيق العالقة العامة  رتقدير التقهقTixeront / sogreah 1969  
  

   O.R.S.T.O.Mرتبة نفاذية األحواض حسب  ):311(جدول رقم 
  القانون  رتبة النفاذية
  = R 0.158.5  A  نفاذية عالية

  A = 75 R 0.15  نفاذية من متوسطة إلى عالية
  A = 350 R 0.15  نفاذية من ضعيفة إلى متوسطة

  A = 1400 R 0.15  نفاذية ضعيفة
  A = 3200 R 0.15  نفاذية منعدمة

  
تم تصنيف حوض واد سمندوا ضمن األحواض ذات النفاذية من ضعيفة ) 113(من خالل جدول رقم 

اد بومرزوق ذو نفاذية ، بينما حوض وA = 350 R 0.15 :  إلي متوسطة و يعطى بالمعادلة التالية
  ).22(خريطة رقم . =R0.15 A 75   : متوسطة إلى عالية و يعطى وفق المعادلة التالية

  :والنتائج كالتالي
  Tixeront / sogreah 1969العالقة العامة  النوعي بتطبيق رتقدير التقهق) 411(جدول رقم 

  واد بومرزوق الكليلحوض ألحواض الروافد وا
  المتغيرات

التقهقر النوعي   سفيحة الجريان  صيغة القانون  نفاذيةرتبة ال
  أحواض الروافد  )سنة/2كم/طن(

  R 0.158.5  A =  14.90  12.75  عالية  وادي المالح
  A = 75 R 0.15  39.20  130.03  متوسطة إلى عالية  وادي الكالب
  A = 350 R 0.15 48.89  627.26  ضعيفة إلى متوسطة  وادي الباردة

  A = 350 R 0.15  59.55  646.10  ضعيفة إلى متوسطة  وادي بومرزوق
  R 0.1557  A =  58.27  137.99  عالية  ىمتوسطة إل  الحوض الكلي
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  22خريطة رقم 
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 Tixeront / sogreah 1969العالقة العامة  بتطبيق التقهقر النوعيتقدير) 511(جدول رقم 

  سمندواواد  كليالللحوض  ألحواض الروافد
  المتغيرات

  سفيحة الجريان  صيغة القانون  رتبة النفاذية
التقهقر النوعي 

  أحواض الروافد  )سنة/2كم/طن(
  A = 350 R 0.15  83.25  679.40  ضعيفة إلى متوسطة  وادي بوكارة
  A = 350 R 0.15  123.73  721.01  ضعيفة إلى متوسطة  وادي الحجار
  A = 350 R 0.15 133.83  729.54  سطةضعيفة إلى متو  وادي بوحيان
  A = 350 R 0.15  140.73  735.06  ضعيفة إلى متوسطة  وادي سبيكرة
  A = 350 R 0.15  117.11  715.08  ضعيفة إلى متوسطة  الحوض الكلي

  
قدر متوسط  ثنتائج قريبة من الواقع و مناسبة، حي)  Tixeront / sogreah 1969(أعطت المعادلة 
واد سمندوا  ضبحو) 01/02-70/71(لنوعية المحسوبة للفترة الممتدة ما بين الحمولة الصلبة ا

متوسطة إلى ضعيفة (طينية ميوبليوسينية ةوالذي تطغى عليه تكوينات مارني) سنة/2كم/طن(715.08
و ) الزمن الرابع(ذات التكوينات الحديثة ) سنة/2كم/طن(137.99واد بومرزوق بـ ض، وبحو)النفاذية

ألحواض الروافد قدرت أكبر قيمة بوادي أما بالنسبة ،)متوسطة إلى عالية النفاذية(ةالكلسية الصلب
  .) سنة/2كم/طن(735.06و بوادي سبيكرة قدرت بـ) سنة/2كم/طن(646.10بومرزوق بـ

  
 I- 4- للحوض الكلي تقدير التقهقر النوعي: rétention Détermination du taux de               

  :لتاليةو يعطى بالعالقة ا
Rm  = H * √P/  0.2 *(L+10)  

  :تقدير الحمولة الصلبة النوعية* 
Ds = Pe * Rm (m3/km2/an) 

H :م(اإلرتفاع المتوسط.( 

 P : كلم(محيط الحوض.( 

 L :كلم(طول المجرى الرئيسي.( 

Pe: سنة/2كلم/3م(المواد السنوية المنقولة(.  
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 : GRAVILOVICتقدير نسبة المواد المنقولة بطريقة * 

  
  

Pe= T*P*√Z3  
  

T=√t/10+0.1  

T :مؤشر حراري. 

t :متوسط درجة الحرارة السنوي.  
 P : مم(متوسط السنوي للتساقط( 

Z  :مؤشر نظري يستخرج من جدول لقياس درجات التعرية الحوض)Z =0.5  ،0.7بواد بومرزوق 
  ). بواد سمندوا

  :و بالتالي  تكون النتائج كما يلي 
         DS(m3/km2/an) = 165.86          :    وقحوض واد بومرز* 

 .= DS(m3/km2/an)     298.16       :حوض واد سمندوا*
 

  .من الواقع و مناسبة لكال الحوضين و غير مبالغ فيها نتائج قريبةأعطت هذه المعادلة 
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ة الدراسة، تقدير و معرفة مدى يكمن الهدف من تقييم التعرية الحالية بالطرق النظرية لمنطق
تقليص األراضي (هو ما ينعكس سلبا على المجال الزراعي  وكمية الترب المفقودة في كال الحوضين 

من جهة أخرى معرفة مدى مساهمة الحوضين و األحواض الرافدية في رفع الحمولة  و، )الزراعية
ترسبت في قاع السد في  انى هارون إذالصلبة لواد الرمال و بالتالي تحديد مدى خطورتها على سد ب

  :لنتائج المتحصل عليها في كال الحوضين بتطبيق معادلةاف ،شكل وحول
Tixeront / sogreah 1969  ال تعكس الصورة الحقيقية وأكثر واقعية للنتائج قريبة من الواقع و

  .التي خرجنا بها في الدراسة الديناميكية للحوضين
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  :مقدمـــة

لمجال الحوض و الذي يلخص مجمل خصائص السهول  التحليلية و التفصيلية ةالدراس تعد
العليا القسنطينية و التل الجنوبي القسنطيني،  بجميع جوانبه الطبيعية و البشرية و التي كانت نتيجتها 

في النقل  اممساهمتهبسفوح و التعرية المائية لكال الحوضين، التقهقر المجال و تعرضه لخطر تعرية 
فاإلستغالل السيئ و التدخل السلبي لإلنسان كان من  الصلب و العالق نحو سد بني هارون المستقبلي،

عن طريق الرعي و القطع أو الحرائق مما يؤدي إلى زوال  سواء في الغابة، هذا التقهقر أهم أسباب
  .هاالغابة أو في األراضي الزراعية بإستنزاف الثروات المعدنية ل

و حتى ال يختل التوازن الطبيعي البد من تدخل عملية إستصالحية للمحافظة على الثروات الباطنية و 
الخارجية بالحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق، و لتحقيق هذا البد الخروج بمشروع تهيئة 

  :إلىيتضمن مجموعة من اإلقتراحات التي تهدف أساسا 
Ø لطبيعيالمحافظة على توازن الوسط ا.  
Ø  إستغالل إقتصادي محكم مع األخذ بعين اإلعتبار درجة حساسة الحوضين إلىالوصول.  
Ø رفع المستوى المعيشي للسكان. 

  :و لتحقيق ذلك فقد إقترحنا بعض الحلول و التوجيهات المحكمة تتمثل فيما يلي
I-  تنظيمهإعادة تشكيل الغطاء النباتي و محاولة  :  

للغابة دور فعال في حماية ابي عنصرا أساسيا في الوسط الطبيعي، فيعتبر الغطاء النباتي الغ 
التوازن  ة، و ذلك عن طريق وسائل الحماية من عوامل التدهور و إعادته لحالاالنجرافالتربة من 

  :البيولوجي و هذا يتم عن طريق ما يلي
I -1 -  الغابيضد أسباب التقهقر الكفاح :    
I -1-1- الحرائق :  
  .الفتات إشهارية ندوات،عالنات، اإلطنين من خطر الحرائق عن طريق توعية الموا -
  .عدم غرس األنواع الغابية سريعة اإللتهاب -
تشجيع تشجير األشجار النفضية و الشوكية التي تسمح بالحفاظ على الرطوبة في التربة و داخل  -

  .مثل البلوط و الكافور و الزان العشائر الغابية
  .السريعة اإلشتعالهير الغابة من المكونات السطحية القيام بعمليات تط -
  . صيانة أشرطة النار -
  .الزيادة في عدد مراكز المراقبة بالغابة -
  .تدعيم المصالح الغابية باإلمكانيات و الوسائل الفعالة التي تسمح بالتدخل السريع أثناء الحريق -
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من أشجار الغابة محمي  1/3إذ يكون  ،)تسنوا 3سنوات بدورة  9(الحفاظ على دورة جني الفلين  -

  .بقشرة الفلين التي تقاوم الحرائق
I -1-2 - الرعي  :   
  .ي تحتوي على األشجار حديثة الغرسمنع الرعي في الغابات التي تكون في حالة تكاثر و الت -
 ووضع حواجز في المناطق الممنوعة من الرعي المراعي،خلق سياسة محكمة من أجل إستعمال  -
  ).حاطتها بسياجإ(
  .تحديد عدد رؤوس الماشية المسموح لها بالرعي في الغابة -
  .كاألغنامإعادة تنظيم الرعي بإختيار النوع المناسب  -
  .وضع مروج طبيعية عن طريق األصناف المحلية للتخفيف من الضغط الموجود على المراعي -
ألن الدور  النباتي،م الغطاء يكون الرعي منظم حيث يسمح بالمحافظة على نفس حج أنيجب  -

  .تقهقر بإختفاء بعض األشجار األنواع فيالبيولوجي لبعض 
I -1 - 3-  القطع :  
  .و ضمان التجديد المستمر للغابةتوجيه القطع نحو األشجار المسنة و المريضة  -
  .تطبيق قانون جمع الحطب الميت و كل من يتجاوزه يتعرض إلى عقوبات صارمةإلزام ب -
I-2- التشجيرعادة إ :  

، يتطلب تدخل إعادة عملية التشجيرإلعادة إسترجاع التوازن البيئي و مكافحة أخطار التعرية 
إذ نقوم بهذه العملية بعد التدهور الكلي للغطاء الغابي، و لخلق مناطق غابية جديدة ذات مردود جيد و 

ء في إختيار األنواع الشجيرية و دراسة هذه العملية لضمان نجاحها سواحماية أكيدة للتربة البد من 
  .الغرسطريقة 

I -2-1-  البيولوجيالتشجير :   
  :يتم توزيع األنواع الغابية على حسب اإلرتفاعات المتواجدة* 
 جبل القليش، جبل قريون، –بواد سمندوا  منها كاف سيدي إدريس: م 900اإلرتفاعات األكثر من  -

شجار األزر فهو النوع المناسب للكتل الكلسية و نضع أ بومرزوق،بواد و أم سطاس  فوطاسجبل 
  .الفليش

نضع أشجار الصنوبر الحلبي فوق الترب الكلسية مع العلم أنها  :م 900من  قلاإلرتفاعات األ -
سنوات للنمو، أما الترب الطينية و الطينية الطمية نضع أشجار الكاليتوس و  10تستلزم مدة زمنية 

Les Acacias.  
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 المباشر ، هذه األخيرة تتطلب التشجير بطريقة الزرع)الماكي(للغابات الخفيفة كاألحراشأما بالنسبة 

و التشجير غالبا ما يكون بالمناطق ....) تربة عمق، رطوبة،(كلما سمحت الظروف الفيزيائية للوسط
  .للتعريةاألكثر تعرضا 

   محصورة بينعات على إرتفا زتشجيع غرس األشجار المثمرة مثل الزيتون و الكرز، اللو -
  .حيث يساهم هذا النوع من الزراعات في مسك و حماية السفوح من أشكال التعرية  م، 600-1200

القيام بتشجير البلوط األخضر و الفليني المضاد للحرائق على الصخور الصلبة للحجر الرملي  -
  .النوميدي

م على تساقط من 800-700ن يستطيع أن ينمو بي  Eucalyptus Camaldulensisالقيام بتشجير  -
سنة و يفضل الترب ذات التكوينات النهرية العميقة، و ال ينمو على الترب الكلسية /ملم400-600

  .م40-30الفعالة، يتراوح طول أشجاره بين 
م يفضل المناخات الشبه الجافة و الشبه الرطبة 1300على إرتفاع حتى    Pinus Radiataينمو  -

  .م30جاره إلى له سرعة كبيرة في النمو يمكن أن تصل طول أشالسليسية، لية المنعشة و الترب الرم
في تخصيب التربة في زمن قياسي بسب شكل أوراقه  رالعارعانظرا للدور الفعال الذي يلعبه نبات  -

إضافة إلى سهولة تأقلمه مع البيئة، ينصح بغرس هذا النوع النباتي خاصة بالمناطق التي يتكشف بها 
مرض م بدال من غرس الصنوبر الحلبي لعدم قدرته على مقاومة األمراض خاصة منها صخر األ

ر المادة العضوية يسنوات على تطو 4ال تتجاوز عمل نبات العرعار في مدة قصيرة في ،الدودة البيضية
  .في التربة

  :التشجير العلفي* 
ي وسط القطع الفالحية هذا النوع من التشجير يجب أن يكون قريب من التجمعات السكانية أو ف

حتى تسهل عملية مرور و تنقل المواشي،  كبيرة كونتالمملوءة بالحصى علما بأن كثافة التشجير ال 
  .وتتطلب هذه األشجار الحماية الكافية كالسقي المستمر حتى تصل إلى مرحلة اإلستغالل

II - و الحيواني الجانب الفالحيب إقتراحات خاصة :  
II - 1 -  حيالفالالجانب :  

 الزراعية،كون مجال الدراسة يطغى عليه الطابع الفالحي إذ يملك مساحة هامة من األراضي 
و لهذا فتنمية هذا القطاع تعد من الضرورة القصوى للنهوض بإقتصاد ناجح، لذلك نقترح إعادة النظر 

  :ع إنتشار مختلف الزراعاتيفي توز
  
  



تهيئةال اتإستراتيجي : الرابع المبحث                                                                                      الثالثالفصل   

 247

  
 II-1-1- المستوى الزراعي األول  :  

و يمثل مجال ضيق فوق مصاطب واد سمندوا و  %4ذات اإلنحدار أقل من المسقية األراضي 
واد  على ضفافالفيضي و المصاطب المتواجدة  على السرير المنخفضات،بن براهيم و بعض 

علف  -بومرزوق، وادي الكالب و وادي المالح، السقي هنا تقليدي نقترح دورة زراعية خضراوات
  .األبقارو هو نظام زراعي كثيف مع تربية مرة ثالم األشجارمع  ،بقول جافة –
 II-1-2-  المستوى الزراعي الثاني :  

هذا المستوى يخصص للحبوب و إنتاج العلف و  %12 -4إنحدار ما بين  تتواجد على
  .جل حماية التربة من اإلنجرافأو هذا من  األشجار المثمرة و السقي يكون عن طريق الرش

 II-1-3- اعي الثالث المستوى الزر:  
كذلك األشجار المثمرة الجافة  مسقي،علف غير  الجافة،ص في زراعة الحبوب و البقول تيخ 

يعتمد على  العطيل ألنههنا مجال يظهر  ،%16-12هذا المستوى متواجد على إنحدارات ما بين 
  .ة المواشي التقليديةيترب

 II-1-4-  المستوى الزراعي الرابع :  
هذا المستوى حساسا للتعرية و يستحسن أن يترك ، يعتبر %26 -16ن م إنحدارتتواجد على 

بحرث خفيف ثم زرع هذه المناطق بإختيار صنف معمر و مقاوم في هذا المستوى مع تسميد للمراعي 
  .التربة باألزوت و الفوسفور

II-1-5-  الخامسالمستوى الزراعي :   
الزراعية الغابية العلفية مثل  عمالاأليخص هذا المستوى ، %25إنحدار أكبر من  تتواجد على

  .الدردار
v العمل على التكثيف و التحسين الزراعي:  

إن النظام الزراعي الحالي المتبع في كال الحوضين له سلبيات تجعلنا نسعى إلى خلق نظام 
استنا تسيطر عليه زراعي جديد نستطيع من خالله تحقيق التوازن الطبيعي، إذ علمنا أن مجال در

يتطلب إتخاذ اإلجراء  كالثنائي، لذلو عدم تطبيق النظام  )الحبوب(الزراعات الواسعةلعطيل وأراضي ا
  :التالية

بدال ) بقول/ جافةحبوب / حبوب(التقليص من مدة و مساحة أراضي العطيل بتطبيق الدورة الثالثية  -
   ).عطيل/حبوب(من الدورة الزراعية 
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  :نظام حبوب أعالف* 
ر من الحيوانات في الهكتار الواحد من المساحة الصالحة يهذه الدورة تطعم الكث: الناحية التقنية -

  .للزراعة مع إنتاج الكثير من الحبوب
ها الغسل المفرط و توفير نسبة عالية من بتعيد للتربة قيمتها الزراعية بتجن: من الناحية الفيزيائية -

  .الذبال
- شتاء (ةالممطر تبقى األراضي عارية في الفترات حتى ال :بقول - إلتزام التناوب الزراعي حبوب -

كزراعة الفول مثال و الذي يعمل على إغناء التربة باألزوت مما يزيد من خصوبتها بفضل ) ربيع
  .الجذور القوية لها

من  التربة ، حيث تستفيدناوب بين زراعة الحبوب و البرسيمالت: برسيم -تطبيق نظام حبوب -
  . إضافة إلى تحسين بنيتها بواسطة الجذور القوية للبرسيم، لبرسيماألزوت المثبت من طرف ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

أراضي سميكة غنية بالعناصر الدقيقة و معرضة لالختناق 

المزروعة أراضي المنحدرات  

أراضي رقيقة جد فقيرة بالعناصر 

 نفس األراضي تحت المروج
 ترسيب ضعيف

 إنجراف ضعيف

راضي عند كل حاجزحماية جيدة لأل  

 انجراف ضعيف

 نفس األراضي محمية بحواجز عمودية على خط اإلنحدار

 إنشاء الحواجز و المروج على أراضي المنحدرات المزروعة
  )2002كعبي خليل ( D. Solther 1989عن 

)100(شكل رقم   
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  :عملية الحرث* 

تتماشى و نوعية التربة  التي يجب أن نحترم فترات الحرث حسب المناخ بإستعمال األدوات 
  ).جرارات ذات سالسل مطاطية(إعتمادا على جرارات متطابقة مع الظروف الطبوغرافية 

إلنجاز عملية الحرث من الناحية التقنية حسب خطوط التسوية و هذا من أجل توقيف النزيف الذي  -
تعد هذه الطريقة خطيرة  ،)األسفلعلى إلى من األ(تتعرض له التربة من جراء الحرث الغير مناسب 

قاف على السفوح و التربة معا و يجب زوالها نهائيا و تعويضها بالطريقة التي تسمح بكبح و إي
أثناء المراحل  يإلنتاج الفالحلو الظرورية  الالزمةالجريان و تعزيز اإلحتياطات المائية الجوفية 

  .الجافة و عند إرتفاع درجات الحرارة الخارجية لإلنتاج
  .إنشاء قنوات بسيطة لتصريف المياه عند عمليات الحرث -
التي تستعمل في حالة ما إذا كان ) Les bandes alternantes(اللجوء إلى األشرطة المتناوبة  -

  .%16التعرية على اإلنحدارات التي تفوق  فالحرث غير كاف إليقا

  .أن تكون الحراثة عميقة لتفكيك التربة و تهويتها، مع اإلكثار من استعمال األسمدة العضوية -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :عملية إستعمال األسمدة *

الطبيعية و  مركباترية إلبراز النقائص في الليست بطريقة عشوائية بل بعد تحاليل مخب 
  .زمة لكل أنواع التربةلالصناعية حسب الكمية و النوعية ا مركباتتعويضها ب

 شق مزدوج موازي لمنحنيات التسوية
%25إنحدار   

 الحرث بإتجاه أسفل السفح

%20إنحدار   
 

%15ر إنحدا  
 

 طريقة إنشاء الحواجز للتخفيف من درجة إنحدار السفوح

  )2002كعبي خليل ( D. Solther 1989عن 
 

)101(شكل رقم   
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  واد بومرزوق من قلة المادة العضوية في التربة كما يشكو من قلة المياه بيشهد الحوض الجزئي  -

لى محسنات التربة، حيث تحسن التربة صلبة إالنفايات الالعذبة، بذلك يمكن إعتماد أسلوب تحويل 
المادة الناتجة عن تحويل النفايات الخواص الزراعية للتربة، و التي تخلط بها و تزيد من قدرة التربة 
على اإلحتفاظ بها مما يساهم في زيادة إنتاج األرض، نظرا ألهميتها في توفير األزوت و الفوسفور و 

  .البوتاسيوم
  :عملية البذر* 

ا يخضع للظروف السائدة على كل موسم فالحي لذا يجب إختيار البذور إما مبكرة أو إختياره 
  . متأخرة و ذلك حسب نوعية التربة، بعد عملية التنقية و وضعها في وقتها المناسب

  :إستعمال المبيدات الزراعية* 
ى غذاء أو التقليل من إستخدامها للحفاظ على المياه السطحية و الجوفية و الحصول علضبط  

  .نباتي سليم
  :تطوير الزراعات المسقية* 
سبيخة و بني براهيم  يمن أجل تنمية الزراعات المسقية يجب إتمام إنجاز السدين الترابين على واد -

، هذه السدود تعمل على الحد من خرنقة بواد بومرزوق يببلدية زيغود يوسف بواد سمندوا، و واد
أما أهم دور لها هو التخفيض من مشكل التوحل لسد  المنخفضة،توسع السيالن نحو المناطق السفلية 

  .يمستقبلالبني هارون 
  .إعادة إستخدام مياه األودية في السقي بعد رسكلتها في محطات التصفية -
حواجز مائية بمنطقة جبل الوحش، و المتركزة في بلدية ابن باديس، و ذلك حسب ) 04(إنجاز  -

و ذلك في إيطار برنامج الصندوق ) BNEDER(التنمية الريفية  إقتراح المكتب الوطني لدراسة
  .الوطني للتنمية الريفية

إضافة إلى اإلستعمال العقالني للمياه  الجريان،تستعمل هذه السدود لتجنيد المياه السطحية لتوقيف 
  .السطحية في الزراعات المسقية

 II -2 - الجانب الحيواني:  
  .وانات و التوجه إلى تربية األبقارإنشاء إسطبالت لمنع تنقل الحي -
  .تدعيم تربية الدواجن و حيوانات المزارع تشجيع تربية النحل و -
  .ساعد على تقوية العظام و زيادة الوزنتي تتوفير األدوية و الفيتامينات ال -
  .بيطريين أخصائيينعلى التطعيم المستمر طوال السنة خاصة ضد الطاعون من طرف اإلعتماد  -
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 III - البيئيلتلوث با إقتراحات خاصة :  
ة سابقة إلنشاء الوحدات الصناعية و تجهيز هذه األخيرة بمحطات التصفية يإجراء دراسات بيئ -

  .بحوض واد بومرزوق
خلق محطة لتصفية المياه المستعملة من واد سمندوا و هذا من أجل حماية مياه سد بني هارون من  -

  .التلوث
ثا ن لتوفير /ل1600ثا إلى /ل800األودية الملوثة صناعيا بمنطقة المنية من  رفع طاقة تصفية مياه -

  .معايوم، يمكن توجيهها إلى سقي حوض الحامة و بومرزوق /3م207360ماحجمه 
و حماية التشكيالت  العمومية،ناطق الصناعية الكبرى و المزابل متشجير كل المناطق المحيطة بال -

  .من درجة التلوث الوحش للتخفيفجيل  النباتية النادرة في الغابات
حماية النظام البيئي من تلوث المياه بالنفايات الصناعية و الهواء من جراء حرق الفضالت كما هو  -

  .الحال بواد بومرزوق
  .لالزمةتوسيع حزام التشجير بجبل الوحش و ذراع الناقة و المريج و شطابة لتوفير التهوية ا-
 2003ه القذرة كانت تحت تصرف مؤسسات البلدية و ابتداء من جوان إن عملية معالجة الميا -

يهدف هذا )  ONA(هي الديوان الوطني لتطهير المياه القذرة  وأصبحت تنتمي إلى مؤسسة وطنية، 
  :األخير إلى إنشاء محطة تصفية تختص بتركيد المياه القذرة و تتكون من ثالث محطات

  .حوض التركيد هدفه ترسيب الزيوت -1
  .بعملية األكسدة حوض يقوم -2
حوض هدفه المكافحة البيولوجية عن طريق غرس النباتات هذه النباتات تزيل الفسفور و  -3

  .المغنزيوم لمنع تخمر النفايات
يعتبر هذا المشروع مفيد جدا للتقليل من التلوث و لذا يمكن إنجاز على مستوى الحوض الجزئي 

حمميم مرورا بواد بومرزوق، و الثانية تقع في  يالباردة وواد يتقع بين واد ىمحطتي تصفية، األول
  .المالح يالكالب و واد ينهاية واد بومرزوق أين تشمل واد

و التنقيبات بالتشجير و  اآلبارحة للشرب عن طريق حماية الوسط و مختلف لحماية المياه الصا -
  .التسييج

رب و شبكات التطهير التي هي في حالة تدهور إعادة تأهيل شبكات التصريف بالمياه الصالحة للش -
متقدمة، و إنجاز منشآت قاعدية جديدة تعمل على الحماية من التلوث المحيط و البنية معا و حماية 

  .ينة قسنطينةدتلوث مياه سد بني هارون المستقبلي ألنه هو الممول األول بمياه الشرب لم
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 CETم عن طريق إنجاز ما يسمى بمراكز الدفن التقني نظام تجميع النفايات و معالجتها و ذلك يت -

أين تقوم بجمع النفايات حيث أننا بإلمكان إنشاء ثالثة مراكز على مستوى الحوض الجزئي لبواد 
بومرزوق، األولى تكون ببلدية إبن باديس و يضم كل النفايات القادمة من البلديات المجاورة لها و هي 

في بلدية سيقوس حيث تستفيد منه البلديات المجاورة لها و هي العامرية، الخروب و عين عبيد، الثانية 
: البلديات المجاورة لها  أوالد رحمون ، أوالد قاسم، أما الثالثة تتواجدة ببلدية عين كرشة و تضم من

  .عين مليلة و هنشير تومغاني و عين فكرون
IV- تقنياتS  .D.R ) et Restauration Des Sols se(Défen :  
IV -1  -  المائيةالتعرية :   

  :و العالج يتم وفق الطرق التاليةالتخددات، من شكل تخص السيالن و تعمق الشعاب 
  :الشعابعالج  -أ

صفوف  4إلى 3بالتثبيت على طول المجرى المائي عن طريق بناء سياج من  الشعابتعالج 
 - الدفلة -الحور األبيض -يتوسالكال –من األشجار التي تكون غابية وذات نمو سريع مثل الكافور 

Les Acacias...إلخ، و هذه األشجار يمكن أن تلعب دور كاسرات الرياح.  
  :العميقة الشعابعالج  -ب

غير اإلنحدار الشديد كمية التساقط المعتبرة، تجعل من التثبيت البيولوجي تقنية  إن وعورة الشعاب،
  .ج ميكانيكي و الحواجز المائيةكافية لوحدها لتثبيت الشعبة، لذلك يجب إضافة عال

)102(شكل رقم   
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  :التثبيت الميكانيكي – 1ب
Ø عالج األودية و الشعاب الكبيرة: 

األودية و الشعاب الكبيرة تنقل كمية كبيرة من المياه إذ تصبح العالجات البسيطة كالعتبات من 
  رعة المياه، األحجار الجافة غير كافية مما يدفع على وضع منخفضات من الحواجز المائية لتكسير س

  

 

)103(شكل رقم  حماية التربة من اإلنجراف  
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 قتالعإيكون وضع هذه الحواجز على طول حواف األودية و الشعاب لتصريف المياه و منع  ثحي

  .الحواف إذا كانت اإلنحدارات قوية
الصفصاف  في قاع الواد مثل Plantations Rupicolesفالعالج يكون بزرع األشجار الغابية 

Peuplier  -  الطرفةTamaris،  بيت الحواجز جيدا حتى نتفادى إقتالع كون تثيكما يجب أن
  .الحواجز أثناء الفيضانات

Ø عالج األراضي الفاسدة: 

و ذات إنحدارات شديدة لذا نتطلب غرس أشجار خاصة مثل الصنوبر  فقيرة متدهورةتعتبر أراضي 
  .الحلبي و هذا الغرس يكون كثيف لتثبيت األراضي

Ø الحد من تطور األخاديد:  
و بعدها نقوم كمرحلة ثانية إلى  قامة سدود ترابية صغيرة تقلل من عمله،العمل على حجز الماء بإ

  :العمل على حماية الشعاب للحفاظ على إستقرارها و فق الخطوات التالية
التقليل من اإلنحدار بإقامة مصاطب صغيرة ثم نباتات قصيرة تتالءم مع الظروف المناخية المحلية  -

  .ن غرس غابات تستغرق مدة طويلة في نموهاللتعجيل من عملية الحماية، أفضل م
في حالة سقوط األمطار الفجائية و  الحديد،إستعمال سدود من اإلسمنت و الحجارة و مشبكات من  -

إلى تكسير سرعة تهدف  النباتي،تؤدي إلى الفيضانات، و التي ال يمكن إيقافها عن طريق الغطاء 
حيث تتوضع هذه السدود بشكل  الرأسي،ة في النحت المياه و تقليل من شدتها و فعاليتها المتمثل

عمودي على األخدود و في عمق المجرى و تكون مرتفعة نوعا ما حتى تتجمع المياه بها و بالتالي 
  .ترسب حمولتها هناك

Ø دور المدرجات في حماية التربة:  

Ø  إن حماية األراضي الزراعية بواسطة المدرجات)Les Banquettes( و فعالة  تبقى تقنية هامة
إذ أعطت نتائج جد إيجابية و متقدمة خاصة إذا تعلق األمر بتثبيت الزراعة فوق المنحدرات 

  .وحماية التربة من اإلنهياالت و زحف التربة فوق المنحدرات المواجهة لخزانات السدود
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ات الجيولوجية و درجة اإلنحدار و كمية التساقط و طبيعة التكوين:و إلستخدام هذه المدرجات يتطلب

  :يوضح ذلك) 116(الجدول رقم 
  

  بمجال الدراسة المدرجاتكيفية توضع ) 611(جدول رقم 
  صل الرأسي بين المدرجاتاالف  )م( عمق المدرج  درجة اإلنحدار

5-10  2.5  30  
10-50  4  10  

  7  5  50أكبر 
  

طبيعة التكوين من خالل الجدول نالحظ أن تطبيق أسلوب المدرجات وفقا لدرجة اإلنحدار و 
درجات،أما  10-5نحدار ما بين م عندما تتراوح درجات اإل2.5الصخري، حيث يكون عمق المدرج 

م فإن 50م ، أما إذا زادت درجة اإلنحدار عن 30الفاصل الرأسي بين مدرج و أخر فيكون على بعد 
لى الوسط إذا أمتار،و تصبح هذه المدرجات خطرا ع7و الفاصل الرأسي  أمتار5عمق المدرج يكون 

  .نزالقات األرضية و التدفقات الطينية و التخوير السطحيإلا هورظإستعمالها فتؤدي إلى  أسيء
  

 

 الحمـــاية بالمدرجــات
 تشبيك

 مدرجات

)104(شكل رقم   
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IV -2  - النهرية ةالحرك:  

  بداية المنعرج يكون بإتجاه  في  Gabionsالحجارةينبغي العمل على إقامة حاجز مكون من 
يليه  ،45°الزاوية القائمة له مساوية إلىو  المجرى المائي بحيث تكون الزاوية بين بداية الحاجز

ثالث حجز يتم وضعه وفق إنتهاء الحاجزين ، التيار بمنتصف الحاجزيصطدم حاجزا ثان بحيث 
األولين، و تستمر العملية حتى نهاية المنعرج و ينصح بعدم إستعمال المشبكات في المناطق التي تشهد 

  .عليه الجزء العلوي لواد بومرزوق فيها المجرى المائي توسعا كبيرا مثل ما هو

  
  
لزيادة فعالية هذه العملية يتطلب إستخدام النباتات لحماية ضفاف األودية و ذلك بإختيار األنواع التي  -

  تكون مالئمة للغمر و لها القدرة على اإلنحناء حتى ال تتأثر بالمياه الجارية الفيضية، إضافة إلى 
الصفصاف، : متداد الجذري العميق، و من بين هذه األشجار هيإستعمال أشجار غابية تتميز باإل

  .إلخ...... الطرفة، و الكافور
  
  
  
  

 
 

 أشرطة مشجرة

 حجارة

)105(شكل رقم   
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IV -3  - الحركات الكتلية:   
فقدان الكبير من التربة ألنها ناتجة عن التكوين النزالقات السطحية و التي تؤدي إلى معالجة اإل -

و كذا عامل اإلنحدار، مما يؤدي إلى  )طين الميوبليوسان( الصخري الهش و هي الطين الجيسية
  : ظهور التشققات التيبس أثناء فترات الجفاف و لذلك نقوم بتغطية السفوح بنباتات تقاوم الجفاف و هي

 Les Lentisques- Oleastres -Jujubier - الهندي.  
زراعات ، إستعمال التأما في حالة التخوير السطحي، يجب غرس األشجار المثمرة لتثبيت التحدبا -

و أخذ بعين اإلعتبار الطرق المستعملة التي  ،النباتات الصناعية مع أراضي بور غير مستغلةالعلفية و 
  .مع التعميق في إستعمال األسمدة لتحسين قوام التربة التسوية،تتطلب الحرث حسب خطوط 

 V– تنظيم المجال البشري:  
لوحظ نقاط الضعف في المجال و  المراكز، من خالل دراسة فوارق التجهيزات بالبلديات و هيراركية

  :الفوارق في التجهيزات بين المراكز و المناطق المبعثرة و لذلك وجب وضع بعض اإلقتراحات
Ø  العمل على توعية السكان عن طريق المحافظة على إستقرار الوسط خاصة بالمناطق

 .الجبلية التي يسود بها القطاع الخاص

Ø حساب األراضي الغابية و المساحات المشجرة منع كل عمل توسعي عمراني على. 

Ø  حد من النزوح لل بهدعم البناء  تشجيع السكن بالمناطق الريفية وذلك عن طريق تطوير
 .الريفي

Ø  خلق مشاريع التشغيل لتحقيق اإلسقرار و محاربة البطالة و في نفس الوقت حماية التربة
 .من اإلنجراف عن طريق التشجير اإلنتاجي

Ø بني حميدان الذي يلعب  –جاز الجزء المتبقي من الطريق الوالئي زيغود يوسف ترميم و إن
                                                               .دور إقتصادي هام

Ø تزويد المناطق المبعثرة بالمرافق العمومية و اإلجتماعية لفك العزلة و التهميش عنها. 

Ø   األراضيالتوسع العمراني الفوضوي على حساب وضع قوانين صارمة للحد من 
 .الزراعية
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يندرج الكفاح ضد التعرية ضمن إستراتيجية هدفها حماية المناطق الحساسة بالحوض التجميعي 
الخروج بجملة من اإلقتراحات و التوجيهات العقالنية و التي لوادي سمندوا و بومرزوق، عن طريق 

و اإلقتصادية لألوساط الطبيعية و  )الذهنيات( الفيزيائية و اإلجتماعيةظروف التأخذ بعين اإلعتبار 
  .سيرورة الوسط و إستقرارهعلى البشرية، من أجل الحافظ 

 
 



 خالصة الفصل الثالث                                                                                                           الفصل الثالث 

 259

  

 
 

بعد تعرضنا إلى خصائص السكان و نشاطهم على مستوى الحوض و خصوصا على بلديات 
مجال الدراسة المتواجدة على نطاقات مختلفة، وجدنا بأن لهذا العامل األثر الكبير في تقهقر الحوض و 

ضد تعرضه لخطر التعرية، من خالل القضاء المستمر على الغطاء النباتي الذي يعد الواجهة الكبرى 
فالضغط الديمغرافي في المجال قابلتها . الميكانيزمات المختلفة لحدوث التعرية خاصة منها المياه

إحتياجات كبيرة أدى إلى اإلستغالل المكثف للوسط، هذا اإلستغالل غالبا ما يحمل معه سلبات تنعكس 
ق هي أشكال مباشرة على المجال بتقهقره و تعرضه لخطر التعرية، فالزراعة والرعي و الحرائ

مختلفة لتدخل اإلنسان على الوسط خاصة بالمناطق المنخفضة ذات اإلنحدارت من ضعيفة إلى 
متوسطة أين تتمركز نسبة كبيرة من السكان، أما اإلستغالل الحيواني و الرعوي يخص مرتفعات ذات 

ل الحوض اإلنحدارت من متوسطة إلى قوية وهي مناطق تجمعات السكانية المبعثرة، و عليه فمجا
يشهد ديناميكية تتميز بنظام زراعي توسعي يليه رعوي، و بهذا فاإلنسان في طريقه إلى التحكم الكلي 

  .تعريضه للتعريةبمجال الحوض الذي يعمل على إستنزاف قدراته ثم 
عن طريق دراسة أشكال التعرية تفصيلية و تجسيد المعنى الحقيقي للتعرية بمنطقة الدراسة 

مدققة، ووصف األنواع المختلفة للظواهر الجيومورفولوجية و األماكن التي تتواجد بها و ذكر 
األسباب و العوامل المحددة لحدوثها و التي تظهر بصفة ملموسة في أشكال مختلفة سواء كانت 

حرك األساسي لهذه األشكال هو الماء، مما يؤدي ديناميكية السفوح أو الديناميكية النهرية و كان الم
إلى نقل كميات من الترب من منطقة إلى أخرى و تخص المناطق ذات اإلنحدارت الشديدة على 

إستخرج خريطة التنطيق بالخطر  تكوينات هشة و تغطية ضعيفة في فترات رطبة خاصة الفيضاناتمع
  .لمتوسطة التضرر و النطاقات الضعيفة التضررأين أبرزنا فيها النطاقات المتضررة، والنطاقات ا

  
الخروج بجملة من اإلقتراحات و التوجيهات العقالنية و التي تأخذ بعين اإلعتبار كيفية 
المحافظة على التربة و تنمية المجموعات البشرية، عن طريق حماية المناطق الحساسة بالخطر، مع 

  .الوسط و إستقراره وضع إقتراحات عقالنية من أجل الحافظ على تكامل
 

 



الخاتمة                                          الخاتمة                                         الخاتمة                                            

 260

  
  ةـــالخاتم

يتضح من هذه الدراسة أن مخاطر التعرية و أسباب تدهور المجال الطبيعي التي تحدق 
ضمن أحواض التل القسنطيني و السهول العليا  بومرزوق الواقعبالحوض التجميعي لوادي سمندوا و 

ي تهدف إلى مقومات الطبيعية المكونة لهذا الوسط، و التالمتعددة و متداخلة، و ذلك بالنظر لخصائص 
  :حماية التربة عن طريق

v  حماية التربة من التقهقر و النقل مع مياه الجريان: أوال.  
v  من التوحلحماية سد بني هارون : ثانيا. 

v  حماية األراضي الزراعية الخصبة من اإلنجراف و التقهقر: ثالثا.  
يتعرض لها عن التي ، مع فهم عالقة تأثره به و ن طريق دراسة مدققة لعناصر الوسطكل هذا تم ع

، الغطاء النباتي )األوابل(وانية، المناخ الهجومي ، النشاط الفالحي، الثروة الحيتدخل اإلنسان: طريق
  .تكوينات اللينة و الهشة و المتدهور،

تضاريسيا ضمن األوساط األكثر تضرسا و وعورة، يتميز فيها السطح  تصنف فمنطقة الدراسة
عل أثر بفتهشة شديدة ال يناتطغى عليه تكوتير فيه طبيعة نظام الجريان، بالتقطع و شدة اإلنحدار، تتغ

اإلنجراف، و ذات ترب قابلة للتدهور و مقاومتها الديناميكية تكون ضعيفة مما يجعلها حساسة أكثر 
البا ما غللتعرية، هذه البنية تترجم نشاط تقهقر الوسط في غياب غطاء نباتي واقي و ممارسة زراعية 

  .هاها اإلستغالل غير مطابق لمالئمة األرض مما يتسبب في زيادة تدهوريكون في
بير في الجريان و عدم اإلنتظام، يوافقه تذبذب ك بالجانب المناخي الذي يتميز بالتذبذ رأما تأثي

التي ينقلها عن طريق  ، مما يتسبب في تغذية سد بني هارون بالمياه و المواد الصلبةو التقهقر النوعي
على المجال الزراعي و كبيرة تؤدي إلى توحله، كما له تأثيرات فالمياه التي تنساب على سطح التربة 

سواء كانت من  مختلفة و األضرار التي ينجم عنها إختالل التوازن البيئي بفعل ملوثات ،الصناعي
  .لسد المستقبليالناحية اإلجتماعية أو اإلقتصادية و التي تؤثر سلبا على ا

له، عن طريق توسع  يالالعقالن باستغاللهاألول عن تدهور الوسط  المسئولفاإلنسان هو 
على حساب الغطاء النباتي الدائم، و عدم إتباع الدورات ) الرعي -زراعات واسعة(النشاط الفالحي

 وامل هيالحرث العمودي وفق سطح اإلنحدار، الحرائق، و ما زاد من حدة هذه الع الزراعية،
إلى إنهاك  أدتارسات مه الم، كل هذالتزايد المستمر تتميز بطابعغرافية التي وعطيات الديممال

  .سط الطبيعي و زيادة حدة التعريةالمقومات األساسية للتربة و تقهقر الو
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و بالنظر لحجم هذه الخسائر و ما يترتب عنها من أخطار تهدد إختالل التوازن البيئي و عدم 

بعض الحلول و التدابير  بتقديمو ذلك دراسة كيفية الحد منها، ، فقد أصبح من الضروري إستقراره
العلمية التي من شأنها الحد من تفاقم هذه الظاهرة و ذلك عن طريق تطبيق طرق الحماية المقترحة 
 التي تهدف إلى توفير شروط صيانة التربة و المحافظة على سيرورة الوسط و حماية مختلف المنشأت

 .العمرانية الموجودة بها
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 جدول رقم ( 1) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد بومرزوق
√ai*di di ai  النسبة

 التكرارية
المساحة   %النسبة

 التكرارية
المساحة 

)2كم(  
 اإلرتفاع

)م(  
2.92 25 0.3401 100 34.01 299 101.69 575-600  
4.96  0.2465 65.99 24.65 197.31 73.71 600-700  
5.75 100 0.3304 41.34 33.04 123.6 98.8 700-800  
2.14 100 0.0462 8.3 4.62 24.8 13.8 800-900  
1.58 100 0.0251 3.68 2.51 11 7.5 900-1000  
0.88 100 0.0077 1.17 0.77 3.5 2.3 1000-1100  
0.72 180 0.0040 0.4 0.40 1.2 1.2 1100-1280  

 الحوض الكلي 299 -  100 -  -  -  18.95
 جدول رقم ( 2) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد الباردة

√ai*di di ai  النسبة
 التكرارية

المساحة   %النسبة
 التكرارية

المساحة 
)2كم(  

 اإلرتفاع
)م(  

4.42 80 0.2438 100 24.38 286 69.3 720-800  
8.45 100 0.7144 75.62 71.44 216.27 204.33 800-900  
1.38 100 0.0190 4.18 1.90 11.94 5.43 900-1000  
1.11 100 0.0124 2.28 1.24 6.51 3.54 1000-1100  
0.89 100 0.0080 1.04 0.80 2.97 2.30 1100-1200  
0.44 100 0.0020 0.24 0.20 0.67 0.57 1200-1300  
0.05 26 0.0001 0.04 0.04 0.10 0.10 1300-1326  

 الحوض الكلي 286 -  100 -  -  -  16.74
 جدول رقم (3) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد الكالب

√ai*di di ai  النسبة
 التكرارية

المساحة   %النسبة
 التكرارية

المساحة 
)2كم(  

 اإلرتفاع
)م(  

3.08 80 0.1186 100 11.86 584.62 69.33 720-800  
7.87 100 0.6198 88.14 61.98 515.29 362.34 800-900  
3.97 100 0.1576 26.16 15.76 152.95 92.15 900-1000  
2.85 100 0.0812 10.40 8.12 60.80 47.48 1000-1100  
1.31 100 0.0173 2.28 1.73 13.32 10.12 1100-1200  
0.69 100 0.0048 0.55 0.48 3.2 2.79 1200-1300  
0.12 20 0.0007 0.07 0.07 0.41 0.41 1300-1320  

 الحوض الكلي 584.62 -  100 -  -  -  19.89



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  
 

 جدول رقم (4) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد المالح
√ai*di di ai  النسبة

 التكرارية
المساحة   %النسبة

 التكرارية
المساحة 

)2كم(  
 اإلرتفاع

)م(  
3.59 50 0.2572 100 25.72 662.38 170.35 750-800  
6.14 100 0.3788 74.28 37.78 492.03 250.29 800-900  
4.67 100 0.2186 36.50 21.86 241.74 144.77 900-1000  
2.18 100 0.0792 14.64 7.92 96.97 52.47 1000-1100  
1.69 100 0.0286 6.72 2.86 44.5 18.93 1100-1200  
1.36 100 0.0185 3.86 1.85 25.57 12.28 1200-1300  
0.98 100 0.0096 2.01 0.96 13.29 6.35 1300-1400  
0.84 100 0.0070 1.05 0.70 6.94 4.65 1400-1500  
0.42 100 0.0018 0.34 0.18 2.29 1.23 1500-1600  
0.37 100 0.0014 0.16 0.14 1.06 0.94 1600-1700  
0.08 29 0.0002 0.02 0.02 0.12 0.12 1700-1729  

 الحوض الكلي 662.38 -  100 -  -  -  22.95
 
 

 جدول رقم (5) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد بوكارة
√ai*di di ai  النسبة

 التكرارية
المساحة   %النسبة

 التكرارية
المساحة 

)2كم(  
 اإلرتفاع

)م(  
8.16 20 0.0333 100 3.33 64.31 2.14 480-500  
4.72 100 0.2333 96.67 22.33 62.17 14.36 500-600  
4.67 100 0.2178 74.34 21.78 47.81 14.01 600-700  
3.64 100 0.1322 52.56 13.22 33.8 8.5 700-800  
3.47 100 0.1202 39.34 12.02 25.3 7.73 800-900  
3.54 100 0.1250 27.32 12.50 17.57 8.04 900-1000  
3.13 100 0.980 14.82 9.80 9.53 6.3 1000-1100  
2.24 100 0.0502 5.02 5.02 3.23 3.23 1100-1200  

 الحوض الكلي 64.31 -  100 -  -  -  18.95
 

 
 



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  
 جدول رقم (6) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد بو حجار

√ai*di di ai  النسبة
 التكرارية

المساحة   %النسبة
 التكرارية

المساحة 
)2كم(  

 اإلرتفاع
)م(  

6.93 100 0.4799 100 47.99 38.28 18.37 500-600  
6.27 100 0.3931 52.01 39.31 19.91 15.05 600-700  
3.07 100 0.0946 12.7 9.46 4.86 3.62 700-800  
1.22 100 0.0149 3.24 1.49 1.24 0.57 800-900  
1.27 100 0.0162 1.75 1.62 0.67 0.62 900-1000  
0.36 100 0.0013 0.13 0.13 0.05 0.05 1000-1100  

 الحوض الكلي 38.28 -  100 -  -  -  19.12
 جدول رقم (7) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد بوحيان

√ai*di di ai  النسبة
 التكرارية

المساحة   %النسبة
 التكرارية

المساحة 
)2كم(  

 اإلرتفاع
)م(  

1.72 40 0.043 100 4.33 46.16 2.00 360-400  
7.19 100 0.5178 95.67 51.78 44.16 23.90 400-500  
4.46 100 0.1986 43.89 19.86 20.26 9.17 500-600  
4.76 100 0.2268 24.03 22.68 11.09 10.47 600-700  
1.16 100 0.0135 1.35 1.35 0.62 0.62 700-800  

 الحوض الكلي 46.16 -  100 -  -  -  19.31
 جدول رقم (8) التغيرات المورفومترية للحوض الجزئي واد سبيكرة

√ai*di di ai  النسبة
 التكرارية

المساحة   %النسبة
 التكرارية

المساحة 
)2كم(  

فاعاإلرت  
)م(  

0.31 10 0.0098 100 0.98 55.94 0.55 290-300  
3.43 100 0.1178 99.02 11.78 55.39 6.59 300-400  
5.23 100 0.2735 87.24 27.35 48.80 15.3 400-500  
4.33 100 0.1872 59.89 18.72 33.5 10.47 500-600  
4.96 100 0.2426 41.14 24.26 23.03 13.57 600-700  
2.38 100 0.0567 16.91 5.67 9.46 3.17 700-800  
1.76 100 0.0311 11.24 3.11 6.29 1.74 800-900  
1.55 100 0.0241 8.13 2.41 4.55 1.35 900-1000  
1.59 100 0.0255 5.72 2.55 3.2 1.43 1000-1100  
1.54 100 0.0238 3.17 2.38 1.77 1.33 1100-1200  
0.87 100 0.0079 0.79 0.79 0.44 0.44 1200-1295  

 الحوض الكلي 55.94 -  100 -  -  -  27.95



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  
 

 جدول رقم (9) مؤشر تركيز المياه للحوض الجزئي واد سمندوا
 للفترة (02/01-71/70)

 

 اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوات
مؤشر  
peguy 

71-70         470.4          1.62 
72-71         344.4           2.05 
73-72         533.3            1.69 
74-73           195.1         2.04 

     253.7      2.41 
     260.4      2.38 

77-76 386.0                    1.94 
78-77      320.9     1.87 
79-78       424.9    1.85 
80-79             193.6       1.74 
81-80       410.40              1.95 
82-81         391.1            1.74 
83-82   485.4                  2.56 
84-83    406.3       1.71 
85-84   702.64        1.91 
86-85   486.1       1.43 
87-86    459.3               2.02 
88-87   270.0        1.78 
89-88     387.2                1.67 
90-89  253.86         2.29 
91-90  448.5        1.91 
92-91             341.6        2.05 
93-92     459.3               1.53 
94-93       451.8              1.58 
95-94         401.5            1.91 
96-95         443.1            1.81 
97-96  227.0         2.26 
98-97   350.5                  2.17 
99-98     227.0                3.25 
00-99               340.6      3.51 
01-00       265              3.74 
2002-
2001    195.37       2.30 

 
 
 
 
 
 
 



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  
 
 

 جدول رقم (10) مؤشر تركيز المياه للحوض الجزئي واد بومرزوق
 للفترة (02/01-71/70)

 

 اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوات
مؤشر  
peguy 

71-70          428.10           2.07 
72-71         722.60            2.65 
73-72         698.30            2.40 
74-73           356.00          1.97 
75-74             545.30        2.24 
76-75             726.60        2.26 
77-76 853.60                    1.84 
78-77             385.10        2.56 
79-78           771.40          1.63 
80-79             572.74        2.25 
81-80       483.40              2.22 
82-81         499.40            2.38 
83-82   527.30                  1.83 
84-83         641.60            1.55 
85-84       1325.05              1.75 
86-85             538.40        2.16 
87-86       875.80              2.22 
88-87           547.76          2.73 
89-88     851.57                1.83 
90-89             246.90        3.15 
91-90             680.54        2.13 
92-91             724.70        2.54 
93-92     806.70                1.81 
94-93       539.30              1.82 
95-94         628.50            2.86 
96-95         804.10            2.75 
97-96             389.32        2.24 
98-97   923.51                  2.09 
99-98     796.33                1.88 
00-99               449.60      2.67 
01-00       885.12              1.84 

2002-2001           415.14          2.82 
 
 
 
 
 
 
 



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  
 

 
 جدول رقم (12) مؤشر وفرة المياه لحوض الجزئي واد بومرزوق للفترة(02/01-71/70)

 
 
 
 
 
 

 p2/p اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر اكتبر سبتمبر السنوات
71-70                 189.9       40.61 
72-71         388.3               78.83 
73-72         277.9               46.12 
74-73               137.9         27.13 
75-74             276           35.55 
76-75                 288.1       50.54 
77-76     450.10                  32.73 
78-77     205.20                  42.72 
79-78               441.5         15.46 
80-79                 235.1       42.98 
81-80       230.5                 49.56 
82-81             190.6           30.56 
83-82     197.20                  40.29 
84-83           350.6             123.35 
85-84       493.93                 104.99 
86-85                 267.4       61.37 
87-86       459.55                 126.43 
88-87             214.9           21.77 
89-88       578.9                 213.34 
90-89         164               34.62 
91-90                 281.74       54.77 
92-91   360.05                     70.48 
93-92       462.9                 147.04 
94-93       286.4                 83.36 
95-94         421.1               22.27 
96-95 491.45                      109.39 
97-96                 144.02       19.31 
98-97     413.12                  88.62 
99-98         286.41              54.75 
00-99                 283.4       66.93 
01-00         457.72              128.70 

2002-2001          188.3             30.28 



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  
  
  
  

  مؤشر وفرة المياه لحوض الجزئي واد سمندوا) 11(جدول رقم 
 للفترة(02/01-71/70)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 p2/p اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر اكتبر سبتمبر السنوات
71-70           177.3            41.26 
72-71         229.9               61.39 
73-72         231.8               59.74 
74-73           114.6            20.20 
75-74            117.3           22.47 
76-75                  23.45 
77-76   179.8              45.27 
78-77       150.2           37.66 
79-78          193        47.29 
80-79         113.2         19.72 
81-80      210.2            55.21 
82-81         156.4         34.90 
83-82      173.4            46.37 
84-83         227.7         74.45 
85-84      443.46            146.44 
86-85        201.8          56.23 
87-86        221.6          53.00 
88-87       102.7           21.92 
89-88      246.2            93.77 
90-89       142.1           34.79 
91-90      238.2            66.25 
92-91         160.1        36.52 
93-92      282.5            113.60 
94-93        186.8          48.86 
95-94         264.2         90.78 
96-95       298.7          114.4 
97-96       99.7           19.39 
98-97         148.7         129.07 
99-98        223.3          62.66 
00-99      178.3            50.35 
01-00       152.6           48.74 

2002-2001       109.3          28.36 



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  

 
  الصبيبات المستخرجة من األبار لحوض واد بومرزوق ) 15(جدول رقم 

 المصدر: دليل المواد المائية لحوض كبر الرمال سنة(1999)
 
 
 

 مجال
 اإلستغالل

الصبيبات 
 المستخرجة

)ثا/ل(  

 الصبيبات مجال اإلستغالل التسمية المحل
 المستخرجة

)ثا/ل(  

 التسمية المحل

A.E.P 17 عين فكرون D2 عين كرشة 45 السقي B14 

A.E.P 14 عين فكرون AF1 عين كرشة 25 السقي A11 

A.E.P 17 عين فكرون AF1Bis A.E.P 7 عين كرشة F15 

A.E.P 10 عين فكرون E10 A.E.P 20 عين فكرون C8Bis 

فكرون عين A13 A.E.P 0.8 عين كرشة 60 للسقي  AN1 

 AK2 عين كرشة 1 السقي F2 جيد مالوا 45 للسقي

A.E.P 10 فسقية سهل الفسقية piézométre 8 الحرملية D1 

A.E.P 10 سيقوس D5 piézométre / 76 عين مليلة.O6 

A.E.P 25 سيقوس A3 A.E.P / 76 عين مليلة.O4.BIS 

A.E.P 150 بومرزوق بومرزوق A.E.P 10 األميرية Hz1 

A.E.P 80 بومرزوق F1 A.E.P 9 عين كرشة AB-9 

A.E.P 200 بومرزوق F2 A.E.P 7 فسقية R82 

A.E.P 80 بومرزوق F4 A.E.P 40 عين مليلة F2 

A.E.P 150 بومرزوق F6 A.E.P 14 عين مليلة N1 

A.E.P 45 الخروب F82 A.E.P 16 عين مليلة N2 

A.E.P 23 الخروب الخروب A.E.P 55 76 عين مليلةP3 

A.E.I 17 الخروب/ EFNA Efna-N2 A.E.P 12 76 عين مليلةO3 

A.E.I 44 الخروب/ EFNA EFNA-N1 A.E.P 6.8 تاكس سيقوس F1 

A.E.I 15 الخروب/ ONTF ONTF A.E.P 80 عين مليلة F3Ter 

A.E.P 15 
 GARE /الخروب   

 

GARE A.E.P 15 فورشي F3Bis 

A.E.P 10 البعراوية الخروب A.E.P 10 دوالد زاي  AM1 

A.E.P 17 شيهاني بشير الخروب A.E.P 6 كتف الحاسي KH1 

A.E.P 5 سهل الخروب Drim –F81 A.E.P 3.5 جيد مالوا DI2 

piézométre / سهل الخروب F-sonacome 76 عين مليلة 36.5 للسقي.P4 

piézométre / سهل الخروب F-sonacome A.E.P 10 الحرملية HM1 

A.E.I 20 z.i el .tarf z.i el .tarf A.E.P 10 الحرملية AB1 

A.E.P 3 قسنطينة F-sonitex A.E.P 4 عين كرشة B3 

A.E.P 10 قسنطينة Ecole Agrs1 A.E.P 15 عين كرشة M2 

A.E.P 5 قسنطينة Ecole Agrs2 A.E.P 10 والد ناصر D4 

 F1 فورشي 100 للسقي    

 F2 فورشي 200     



الملحق                                                             الملحق                   لملحق                                ا  

 
 

  الصبيبات المستخرجة من اآلبار لحوض واد سمندوا) 16(جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجال اإلستغالل
الصبيبات 
 المستخرجة

)ثا/ل(  

 التسمية المحل

 AEP زيغود يوسف   F4 عين سخونة 30 

AEI الوحدة الصناعية لزيغود يوسف   F91 عين سخونة 50 

ام زاويحم حمام زاوي AEP 180قسنطينة  

 F74 حمام زاوي AEP 195قسنطينة

 F84/86 حمام زاوي AEP 195قسنطينة

Cimentrie AEP +ديدوش مراد  F3Bis حمام زاوي 90 

AEP ديدوش مراد +  Cimentrie  25 حامة بوزيان F3 
AEI EMIB يدوش مراد   EMIB ديدوش مراد 20 



 الفهرس
 

................................................................................المقدمة 1  
الخصائص الطبيعية للوسط  :الفصل األول    

..................................................................تحديد منطقة الدراسة 7  
يسكثافة التضار : األول المبحث   

....................................................دراسة الوحدات الطبوغرافية - 10 I  
..................................................حوض الصرف لواد سمندوا -1 - 10 I 
.....................................................الطبوغرافية الوحدات -1-1 - 10 I 
..................................................................اإلنحدارات -1-2 - 14 I 
18 I - 1-3-  المميزات التضاريسية حسب طريقةKostenka.......................... 
................................................حوض الصرف لواد بومرزوق -2- 19 I 
...................................................الوحدات الطبوغرافية -2-1 - 19 I 
................................................................اإلنحدارات -2-2 - 23 I 
25 I - 2-3-  المميزات التضاريسية حسب طريقةKostenka............................. 
.............................................................لمورفومتريةا المقاربة - 26 II 
26 II-1-  تقييم األطوال................................................................. 
.............................................................مؤشرات اإلنحدار -2- 29 II 
.................................................هبسومترية الحوض التجميعي -3 - 32 II 
...............................................خصائص الشبكة الهيدروغرافية -4 - 36 II 
....................................المقطع الطولي للمجرى الرئيسي و روافده -5 - 45 II 
................................................................األول المبحثالصة خ 49  

الجيولوجية و التربة و التغطية النباتية :الثاني لمبحثا   
................................................................الجيولوجية المقاربة - 50 I  
......... ........................................................اإليطار البنيوي -1- 50 I 
.................................... ............الوحدات الليثوستراتيغرافية -1-2- 52 I 
................................... ......................الدراسة التكتونية -1-3- 60 I 
...............................................................صخورمقاومة ال -2- 60 I 
..................................................................نفاذية الصخور -3- 65 I 



 
دراسة التربة و التغطية النباتية -  II 

.........................................................................التربة - 68 1- II 
..............................................................الترب أقسام -1-1 - 68 II 
....................................الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للترب -1-2 - 72 II 
.....................................................الغطاء النباتي بالحوضين - 76 III 
.........................................................تصنيف الراضي -1- 76  III 
78 III - 2- نوعية التغطية.......................................................... 
.........................................حوض الصرف بواد سمندوا -2-1 - 78  III 
81 III - 2-2- حوض الصرف بواد بومرزوق.......................................... 
.................................................................الثاني المبحثخالصة  83  
.................................................................خالصة الفصل األول 84  

ائيةــوارد المـــالم: الفصل الثاني   
المناخية لمقاربةا :األول المبحث   

86 I -1- األمطار و تغيراتها.............................................................. 
86 I -1-1-  تجهيز الحوض............................................................ 
....................................................نقد و إستكمال المعطيات -1-2- 89 I 
93 I -1-3- التغيرات السنوية للتساقط.................................................... 
99 I -1-4- التغيرات الفصلية.......................................................... 

104 I -1-5- التغيرات الشهرية............................................................ 
............................)01/02-70/71(تقييم السفيحة المائية الساقطة  -1-6- 110 I 
.......................................)األوابل(التساقطات اليومية القصوى  -1-7- 118 I 
130 I -2-  الظواهر الحرارية............................................................ 
....................................................................الحرارة -2-1- 130 I 
131 I -2-2 –الرياح..................................................................... 
131 I -2-3 –الجليد...................................................................... 
.......................................................الحوصلة البيومناخية -2-4-  133 I 
133 I -2-4-1 – المعامل المطري..............................................  
133 I -2-4-2 المنحنى المطري الحراري لغوسن........................................ 

 



 
................................................................المبحث األولخالصة  135  

ةــة الهيدرولوجيــالدراس :الثاني المبحث   
..................................................................حوضتجهيز ال - 136 1- I 
........................................تقييم الجريان على مستوى الحوض الكلي -2 - 137  I 
............................................................التغيرات السنوية -2-1 - 137  I 
............................................................التغيرات الشهرية -2 -2- 140  I 
.......................................................الموازنة الهيدرولوجية -2-3 - 145  I 
..................................)نضوب -فيضان(الحدود القصوى للجريان-2-4 - 149  I 
....................................تعديل الصبيبات القصوى اللحظية السنوية -2-5 - 158  I 
 ................................................................المبحث الثانيخالصة  169

 ةـة و كيفيـة الدراسـلمنطق ولوجيةيات الهيدروجيـة المعطـدراس: الباب الثالث 
اـة و أسباب تلوثهـإستغالل الموارد المائي  

.........................لوجية لمنطقة الدراسةجيوالهيدرودراسة بعض المعطيات  - 170  I 
...............................................الموارد المائية و كيفية إستغاللها 174   - II 
179 III - ي الحوض الجزئي واد بومرزوقمصادر تلوث المياه المستغلة ف ...............  
...................................................................المبحث الثالثخالصة  185  
...................................................................خالصة الفصل الثاني 184  

ةــة التهيئــتراتيجية و إســالتعري :الثالثالفصل    
  ةـاط الطبيعيـان و إستغالل الوســاإلنس: األولالمبحث  

...................................................................................مقدمة 187  
...................................................................العوامل البشرية - 187  I 
187 I - 1- الدراسة السكانية................................................................. 
............................................................................الشغل -2- 193  I 
195 I - 3- التجهيزات....................................................................... 
196  I -4- النشاط الفالحي................................................................. 
...............................................الوضعية الحالية للبنية العقارية -4-1- 197  I 
......................................................اإلستغالل الفالحي – 4-2 - 197  I 
.........................................................اإلستغالل الحيواني – 4-3 - 204  I 



......................................عوامل بشرية أخرى للتقهقر الطبيعي – 4-4 - 207  I 
...................................................................المبحث األولخالصة  209  

ق الضررــاط و تنطيــات على األوســاإلنعكاس: الثاني  المبحث   
.....................................................................أشكال التعرية - 210  I 
.............................................................األشكال الموروثة -1 - 210  I 
.............................................................األشكال الحالية -2 - 212  I 
............................................................التعرية الخطية –1- 2- 212  I 
.............................................................الحركات الكتلية -3 -2- 214  I 
215 I - 2- 4- الديناميكية النهرية ........................................................... 
227 I - 2– 5- مخاريط اإلنقاض........................................................... 
..................................................................اتالحادور – 2-6 - 227  I 
228 II-  تنطيق النطاقات المتضررة بالحوض التجميعي لوادي سمندوا و بومرزوق.........  
................................................................المبحث الثانيخالصة  233  

ةـبالطرق النظري ة الحاليـةــالتعريتقييم : ثالثال المبحث   
..................................................................معادلة فورني -1 - 234  I 
236 I – 2-  معادلةTixeront 1960 ....................................................... 
239 .................................................. Tixeront- Sogreah 1969  -3- I 
241 I - 4- Détermination du taux de rétention ..................................  
 ...............................................................المبحث الثالثخالصة  243

ةـــئات التهيــإستراتيجي: الرابع المبحث   
 ..................................................................................مقدمة 244
244 I - إعادة تشكيل الغطاء النياتي و محاولة تنظيمه......................................... 
..................................................الكفاح ضد أسباب التقهقر الغابي -1- 244  I 

...............................................................إعادة التشجير – 1-2 - 245  I 
.......................................إقتراحات خاصة بالجانب الفالحي و الحيواني - 246 II 
...............................................................الجانب الفالحي  -1 - 246 II 
...............................................................الجانب الحيواني -2 - 250 II 
 
 
 



 
 
 
 
....................................................إقتراحات خاصة بالتلوث البيئي - 251 III 
252 IV - تقنيات (Défense et Restauration Des Sols ) D.R.S  ...................  
.................................................................التعرية المائية -1-  252 IV 
................................................................الحركة النهرية -2- 256 IV 
................................................................الكتليةالحركات  -3- 257 IV 
257  V - تنظيم المجال البشري............................................................ 
...................................................................المبحث الرابعخالصة  258  
 .................................................................. الثالث خالصة الفصل 259
 .................................................................................الخاتمة 260
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The degradation of the natural environments and 
particularly that of the grounds revet currently a cardinal 
importance in the management of the ecosystems in place. The 
specific rates of degradation are revealing of a risk of real 
turning into a desert.     

To this end, the basins of the Smendou wadis and 
Boumerzoug constitute an example characteristic of these 
problems in a space with precarious stability 

The explanatory factors are related to a difficult nature: 
long and complex geological history, aggressive structure 
deformed, lithologie érodable, precipitations and with an old 
human exploitation. 

The risk factors of degradation and geomorphological 
processes are today a fact between nature and company. 
 
 
 
 
 
Key words: 
Water shed - Land degradation -   Area catchments - aggressive 
rains – Soil erosion physical and chemical, biogical erosion 
processes - specific deg. 
 



 

 
 

 
 
 

Résumé  
 
 

La dégradation des milieux naturels et particulièrement 
celle des sols revêt actuellement une importance capitale dans la 
gestion des écosystèmes en place. Les taux de dégradation 
spécifique sont révélateurs d’un risque de désertification réel. 

A cet effet, les bassins des oueds Smendou et Boumerzoug 
constituent un exemple caractéristique de cette problématique 
dans un espace à stabilité précaire. 

Les facteurs explicatifs sont liés à une nature difficile : 
histoire géologique longue et complexe, structure déformé, 
lithologie érodable, précipitations agressives et à une 
exploitation humaine ancienne. 

Le risque de dégradation et les processus 
géomorphologiques sont aujourd’hui un fait entre nature et 
société. 
 
 
 
 
 
Mots clés : 
Bassin versant –Capacité érosive du climat - pluies torrentielles 
–Bilan hydrique- processus géomorphologique – dégradation 
spécifique- Erodibilité des sols- Défense et restauration des sols 
 
 



 
 

 

 

  صــملخ
  

نظرا لمخاطر التعرية و تدهور المجال الطبيعي، يشهد الحوض التجميعي لوادي 
سمندوا و بومرزوق تقهقرا حادا، وهذا بسب تظافر و تداخل العوامل الطبيعية و 
البشرية معا،  فقد يصنف هذا األخير تضاريسيا ضمن األوساط األكثر تضرسا و 

اإلنحدار،  و تطغى عليه تكوينات هشة وعورة، حيث يتميز سطحه بالتقطع و شدة 
هذا ما يجعل به ترب قابلة للتدهور مقاومتها الديناميكية  شديدة التأثر نتيجة االنجراف،

ضعيفة و جد حساسة للتعرية في غياب الغطاء النباتي الواقي، باإلضافة إلى الممارسة 
األرض مع مناخ يتميز  الزراعية التي غالبا ما يكون فيها اإلستغالل غير مطابق لمالئمة

بعدم اإلنتظام يوافقه تذبذب كبير في الجريان و التقهقر النوعي، مما يتسبب في تغذية 
سد بني هارون بالمواد الصلبة التي ينقلها عن طريق المياه التي تنساب على سطح 
 التربة فتؤدي إلى توحله، كما له تأثيرات كبيرة على المجال الزراعي و الصناعي و
األضرار التي ينجم عنها إختالل التوازن البيئي بفعل ملوثات مختلفة سواء كانت من 
الناحية اإلجتماعية أو اإلقتصادية و التي تؤثر سلبا على السد المستقبلي، فللمحافظة على 
هذا الوسط عن طريق حسن إستغالله أصبح من الضروري دراسة كيفية الحد منها، و 

و التدابير العلمية و الهندسية التي من شأنها الحد من تفاقم هذه ذلك بتقديم بعض الحلول 
الظاهرة عن طريق تطبيق طرق الحماية المقترحة التي تهدف إلى توفير شروط صيانة 

العمرانية الموجودة  المنشآتالتربة و المحافظة على سيرورة الوسط و حماية مختلف 
 .بها
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