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  :تمهــــيد .1

نعمة من  الماء عنصر ضروري للحياة و بدونه ال يمكن العيش لإلنسان أو الحيوان أو النبات وهو

  ].30: األنبياء[.))وجعلنا من الماء كل شيٍء حي: (( نعم اهللا عز وجل و جاء في القرآن الكريم

، و أهم ما يميزه كمركب كيميائي هو        ألرضالماء هو أحد الموارد الطبيعية المتجددة على كوكب ا        

  .ثباته فالكميات الموجودة منه على ظهر كوكب األرض هي نفسها منذ مئات السنين

تعاني أغلب مناطق الوطن العربي من ندرة المياه و يرجع ذلك إلى وقوعها في المنطقة الجافـة و                

ي فإن مشكلة الندرة تتفاقم كنتيجة      ومع نمو السكان في الوطن العرب     . شبه الجافة من الكرة األرضية    

  . الصناعية و الزراعية ومنطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية اإلحتياجات المنزلية

 بلدا تقع معظمهـا فـي       30 أكثر من    2006لسنة  ) FAO(وحسب تقرير لمنظمة التغذية والزراعة    

    )1(.تعاني من نقص المياه) الوطن العربي( الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وال تقتصر مشكلة المياه في الوطن العربي على الندرة و إنما تمتد إلى نوعية المياه التي تتـدنى و   

  .تتحول إلى مياه غير صالحة لإلستخدام ألسباب متعددة

حيث تتوفر المياه الـسطحية فـي       : والجزائر إحدى دول الوطن العربي حيث تتميز بنظامين للمياه        

 في حين نجد الجنوب     .مادا كليا لتلبية مختلف الحاجيات اليومية من المياه       الشمال ويعتمد عليها إعت   

يتوفر على إحتياطي مائي جوفي كبير يتم إستغالله لتلبية الحاجيـات           لكن  تقل به الموارد السطحية     

، لكن اإلستغالل المفرط لهذا اإلحتياطي  يؤدي إلى تدهور نوعية الميـاه باإلضـافة إلـى                 اليومية

والبد هنا من القيام بعمليات لترشيد إستغالل هـذا اإلحتيـاطي وذلـك          . ب المياه به  إنخفاض منسو 

   . بترشيد إستهالك المياه

 ترشيد استهالك المياه من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العـام العـالمي وال ينبغـي    يعتبر

الحضارية فـي   اليبللحفاظ على الموارد الطبيعية وممارسة األس" تجاهلها وهي مسؤوليتنا جميعا

  مية في هذالتقدمها الدراسات الع التعامل مع المياه وتكييف عاداتنا اليومية مع الحلول العملية التي

 كافة ألغراض الشرب والغسيل المواطنيناستهالك المياه لدى  يوماً بعد يوم تزداد كميات . المجال

  .وريةوغيرها من اإلستخدامات اليومية الضر واإلستحمام والسباحة

                                                 
)1(

 ZELLAZELLAZELLAZELLA....LLLL. . . . 2007200720072007. L'eau pénurie ou incurie. OPU. Alger. 
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إضـافية علـى    إستعمال للمياه مازالت تحتاج إلى بذل جهود     اإلسراف في    إال أن التوعية بخطورة   

يشارك بفعالية في مثل  كافة االتجاهات، ومن كل المؤسسات فالمجتمع بكل فئاته وأطيافه ينبغي أن

نفوس الناشئة الالمفاهيم الصحيحة في  بثذلك لهذه الجهود ويأتي على رأسها المؤسسات التربوية و

 جـزءاً مـن ثقافتنـا    - ولألسـف  -اإلسـراف    كيفية التعامل الرشيد مع المياه بعد أن باتحول

  .االستهالكية

الوعي المائي لدى أفراد المجتمع لم يعد أمراً هامشياً نمر عليه مرور الكرام بـل   إن رفع مستوى

وشح األمطـار   موارد الطبيعية واألنهارترشيد المياه خياراً استراتيجياً للبلد الذي يفتقر إلى ال بات

ــي أغلبهــا  ــي ف ــة والت ــاه الجوفي ــة المخــزون مــن المي ــر متجــددة إن وجــدتوقل  . غي

لترشـيد   المجتمع بكل فئاته مطالب بالمحافظة على المياه وترشيد استهالكها وبذل أقصى الجهودو 

علـى مختلـف    هلكيناستخدامها وتنمية مصادرها بما يضمن استمرارية تدفق مياه الشرب للمـست 

  .مستوياتهم

بأسعار في متناول أيديهم دافعـاً    ثمن المياه ووصولها إلى المستهلكينإنخفاضوال يجب أن يكون 

  .على حياتنا ومستقبل أجيالنا القادمة لهم إلهدارها ألن الترشيد يعني بكل بساطة المحافظة

العربي إذا  إدارة المياه في الوطنذكر البنك الدولي في تقرير أصدره مؤخراً إنه يجب أن تتحسن 

المياه بنسبة خمسين  كان لها أن ترتقي لمواجهة التحديات الوشيكة، ومنها تراجع نصيب الفرد من

المساءلة : المثلى من شح المياه االستفادة"والتقرير الذي جاء بعنوان . م2050في المائة بحلول عام 

، جاء فيه إن مشكالت إدارة الميـاه  "إفريقيا شمالمن أجل إدارة أفضل للمياه في الشرق األوسط و

الخزانات تضخ مياهها بمعدل أكبـر مـن   "حقيقة أن  في الشرق األوسط وشمال إفريقيا تنعكس في

  ."تدهور، وتخضع إمدادات المياه وخدمات الري في العادة للترشيد وجودة المياه في المطلوب،

 هائلة من التمويل العام، وكان يمكن استخدامها بقدرتمتص استثمارات المياه كميات ": كما جاء فيه

 ."ويبــدو أن التحــدي فــي طريقــه للتــصاعد. أكبــر مــن الكفــاءة فــي مجــاالت أخــرى

المتاحة   إدارة الموارد المائية،أهم التحديات التي تواجه القائمين على تنظيم وإدارة المياه ومن بين

   .خدمات المياه المطلوبة  على المياه، وازدياد تعقيدفي المنطقة للوفاء باحتياجات الزيادة في الطلب
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تعاني مـن    المنطقة التي-وهذه مشكلة كبيرة نظراً لندرة المياه في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الفـرد فـي      كان نـصيب   م1950إذ أنه في عام     . ندرة المياه أكثر من أي موضع آخر في العالم        

في العام،  3م1000  ٌأقل منفي العام، ثم أصبح حاليا 3م 4000المنطقة من مصادر المياه المتجددة 

 –ومن المتوقع . لتزايد السكان المستمر والنسبة ماضية في االنخفاض نتيجة. كما جاء في التقرير

للفرد بحلول عـام   3م 450بمعدل النصف ليصل   أن نصيب الفرد سوف يتراجع–حسب التقرير 

 متر مكعب في العـام، وسـوف   8900لمياه عالمياً حوالي  ا فيما يعتبر نصيب الفرد من    . م2025

  )1(.م2025للفرد في عام  3م 6000يتراجع ليصبح 

 ، حول حالة المياه الصالحة للشرب فـي )1( البلجيكية للتعاون التقني مؤسسةو أوضح تقرير أعدته

المقبلـة،   نواتإفريقيا أن الجزائر تعتبر إحدى البلدان التي ستعاني من نقص مياه الشرب خالل الس

 الذي  الفقرعتبة خط  بلدا إفريقيا يصنفون تحت17ويشير التقرير إلى أن الجزائر تجد نفسها ضمن

الفرد الواحد من مياه الشرب      حددته األمم المتحدة من خالل برنامجها اإلنمائي، والذي يقدر حصة         

 المياه الصالحة للشرب تصل حصة الفرد الواحد في الجزائر من وفي هذا السياق، .سنويا 3 م1000

وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين نصيب الفرد الجزائري مـن الميـاه عـام                سنويا، 3م 500إلى  

 يظهر أن هناك تراجعا ملحوظا في حصة الفرد الجزائري من -االستقالل بقليل   بعد- أي م1962

 .للفـرد الواحـد    3م 1500الصالحة للشرب، حيث بلغت هذه الحصة خـالل نفـس العـام     المياه

للفـرد   3م 450ويرى ذات التقرير، من جهة أخرى أن الجزائر لن يكون بمقدورها تحقيق سـوى               

للفرد الواحد ستعرف تراجعا  3م 500، أي أن هذه الحصة التي تبلغ اليوم      م2020الواحد خالل عام    

ة في هذا الصدد حقيقية، وتجدر اإلشار خالل السنوات المقبلة، وهو ما سيضع الجزائر أمام مشاكل

في  % 92 من السكان منهم   % 87لـ  كانت متاحة    بعض اإلحصائيات تشير إلى أن مياه الشرب      

  .المناطق الريفية  في% 86الحضر و

                                                 
مصادر املياه :  إدماج قضايا النوع اإلجتماعي يف السياسات والربامج اإلمنائية:2008) اإلسكوا(اللجنة اإلجتماعية و اإلقتصادية لغريب آسيا  )1( -

  .ة األمريكيةالواليات املتحد. األمم املتحدة، نيويورك. 0045/08و محاية البيئة، ورقتان مرجعيتان رقم 

)1(
   املرجع نفسه- 
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 347 تـوزع منهـا      3 مليون م  407وحسب اإلدارة المركزية لمؤسسة الجزائرية للمياه فإنها تنتج         

  .ض ثمن توزيعهافوترتها أي يقب تتم 3 مليون م195 منها 3مليون م

من السكان تصلهم الميـاه فـي منـازلهم          % 9.5،   %40كما أن نسبة التسرب في الشبكات بلغ        

  . ساعة والباقي تصلهم المياه بصفة غير منتظمة من حيث المدة وزمن الوصول24/24

ساكن لكن  /يوم/ ل 412وذكرت المؤسسة أن الكمية النظرية من المياه التي يحصل المواطن عليها            

   وهذه النسبة بعيدة كل البعد عن)1(،ساكن/سنة/3 م53اليوم أي /يوم/ ل145كمية الحقيقية تقل عن ال

  . عتبة الفقر المائي المحددة من طرف األمم المتحدة

وعلى ضوء هذه التقارير وأخرى تأتي هذه الرسالة لتسلط الضوء على جوانب تسيير المياه وواقع               

 مياهه السطحية واعتماده كلية على المياه الجوفية        ميز بقلة ل المياه ضمن وسط صحراوي يت     استعما

  .الوسطالتي تتواجد بكثرة ضمن هذا 

واسـتثنينا اآلبـار     ،وركزنا في دراستنا على المياه الموزعة من طرف مؤسسة الجزائرية للميـاه           

ـ . التقليدية ومياه السقي الزراعي لصعوبة الحصول على معطيات دقيقة       رف فالمياه الموزعة من ط

مؤسسة الجزائرية للمياه تمون المنازل و المصانع بواسطة شبكة المياه الصالحة للشرب، فالمصانع             

  .تقلل من المياه الموجهة لتلبية الحاجيات المنزلية

 تقهقر نوعيتهـا وارتفـاع      إلى أدى االستغالل المتزايد للثروة المائية مع ضعف صبيب تغذيتها          إن

بالجنوب الغربي خصوصا بوالية ادرار و تمثل )2(بير من الفوقارةجل جفاف عدد كملوحتها  كما س 

 مـستوى ال دل مباشرة على إنخفاض    السطح وجفافها ي   إلىالفوقارة تكشف الطبقات المائية الجوفية      

  .لطبقات الجوفيةل البيزومتري

  : وهنا تطرح أسئلة عديدة أهمها

 ما مقدار الثروة المائية المتوفرة؟ �

  الممكن استغالله؟األقصى ما هو الحجم المائي �

 ما اثر االستغالل المتزايد للثروة المائية؟ �

 ما تأثير المناخ على الثروة المائية في المنطقة؟ �

                                                 
)1(

  -                     ZELLAZELLAZELLAZELLA....LLLL. . . . 2007200720072007. L'eau pénurie ou incurie. OPU. Alger. 
 .نظام سقي يعتمد على مياه طبقة القاري املتداخل اليت تكون قريبة للسطح ذه املناطق: الفوقارة –) 2(
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 ما العالقة بين تطور السكان والكميات المائية المتاحة؟ �

 هل هناك توازن بين الحاجيات المائية والثروة المائية المتوفرة؟ �

 طاع وكل شخص؟ما هي معايير االستهالك لكل ق �

 ماهي الكميات الحقيقية التي يحصل عليها المواطن من المياه؟ �

 ماهي اآلليات التي من الممكن القيام بها و من شأنها التقليل من كميات المياه المستهلكة؟ �

   : فصولأربع على هذه التساؤالت جاءت هذه الرسالة في ولإلجابة

والمائية للمنطقة والدراسة المناخية وذلك للوقوف       الطبيعية   اإلمكانيات األولنتناول في الفصل    

 استغاللها ومعرفة اثر المنـاخ      إمكانياتعلى حجم الثروة المائية المتوفرة وخصائصها ومدى        

  .على هذه الثروة

 أكثرية للمنطقة وذلك للتعرف     الدراسة السكانية والعمرانية والصناع   وفي الفصل الثاني نتناول     

  . لكل قطاع من المستهلكينالمائيةعلى القطاعات المستهلكة للمياه ومنه قمنا بحساب الحاجيات 

 منـشآت   أيـضا  نـا الوضعية المائية ومدى استغالل المياه كما تناول       ناوفي الفصل الثالث تناول   

ة والتخزين والتوزيع، ونتناول في هذا الفصل معالجة االستمارات الميدانية المنجـز          االستغالل  

عبر كامل أحياء المدينة لمعرفة حقيقية ما يصل المواطن من مياه والخروج بتقيـيم للوضـعية        

  .هايالحقيقية لقطاع الم

سـتهالك  إترشيد ل آليات عبارة عن إقتراحات لطرق و   في األخير أنجزنا الفصل الرابع الذي        و

اعـي كلفـة جلـب       تر حيثب  معقولة و سهلة التطبيق    ء، بحيث تكون هذه الطرق المقترحة     الما

 .وتوزيع المياه

 

  :راحل البحثم .2

  :وتم انجاز هذه الرسالة في ثالث مراحل هي

والتي من خاللها قمنا بتحديد مجال الدراسـة اعتمـادا علـى            : مرحلة العمل المكتبي   �

 .الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية وكذلك الكتب والمذكرات

 واإلداراتالح المختـصة    وذلك باالتـصال بمختلـف المـص      : مرحلة جمع المعطيات   �

 :العمومية
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  ).وحدة تقرت (الجزائرية للمياه  - أ

  ).قطاع تقرت ( الوكالة الوطنية للموارد المائية  - ب

 ).القسم الفرعي لدائرة تقرت(  مديرية الري  - ت

 - ورقلة –  الهيدروغرافيةاألحواض وكالة   - ث

 .)وحدة تقرت (الديوان الوطني للتطهير  - ج

 ).محطة تقرت (محطة الرصد الجوي  - ح

، المـصالح التقنيـة    (تقرت، النزلة، تبسبست، الزاوية العابدية    : بلديات المدينة   - خ

 ).مكاتب اإلحصاء

  .)المصلحة التقنية، مكتب المياه، اإلحصاء( تقرتدائرة  - د

وتمثل مرحلة تحليل المعطيات التي تم جمعها من مختلف المـصالح           : التحليلمرحلة   �

 والوصول إلى استنتاجات عن الوضـعية       األشكال البيانية وتحليلها  وانجاز   اإلداراتو

 .الحالية

 مرحلة ونهدف من خاللها الوقـوف علـى         آخر وهي   :انجاز االستمارات اإلستبيانية   �

    .حقيقة ما يصل المواطن من مياه وكذا وضعية شبكة التوزيع

  .الحيويونحاول في آخر هذه الرسالة الخروج بآليات لترشيد استهالك هذا المورد 

   :البحثعوائق  .3
  :منهاوككل بحث البد أن تصادفه مشاكل نذكر 

 .نقص الدراسات حول موضوع الترشيد �

 .تحفظ بعض المصالح في إعطاء المعطيات �

عب من كثرة التنقـل خـصوصا       يصحيث   كلم   160بعد المسافة بين مقر الوالية والدائرة        �

 .لجلب عدة معطيات من مختلف المصالح المتواجدة بمقر الوالية
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   :مفاهيم .4

  :المياهترشيد استهالك  ����

  بحيث يؤدي إلى االستفادة منها بأقل كمية وبأرخص التكاليف المالية هو االستخدام األمثل للمياه 

  .مجاالت النشاط  الممكنة في جميع

بأهمية المياه باعتبارها أساس  وعندما نتحدث عن ترشيد االستهالك فإننا نهدف إلى توعية المستهلك

لضمان التنمية المستدامة في كافة المجاالت " حيويا "ارد المائية الذي أصبح مطلباالحياة وتنمية المو

وذلك عن طريق العمل على تغيير األنماط والعادات االسـتهالكية   الصناعية والسياحية والزراعية

 .الـسلوك االسـتهالكي للفـرد أو لألسـرة بالتعقـل واالتـزان والرشـاد        اليومية بحيث يتـسم 

رشيد االستهالك ال يقصد بها الحرمان من استخدام المياه بقدر ما يقصد بها العمـل  ت و الدعوة إلى

  .تربية النفس والتوسط وعدم اإلسراف على

  :الوعي المائي �

  وأبعادها  إدراك الفرد للمشكلة المائية كإحدى المشكالت البيئية من حيث حجمها وأسبابها"هو 

  بالمسؤولية تجاه مواجهة هذه  ثره بها، والشعور العميق وتأثير اإلنسان فيها وتأ،وكيفية مواجهتها

 .المشكلة والتصدي لها

 بما يستهدف المحافظة عليها من النفاذ ،واالستغالل الرشيد للموارد المائية التعامل الحكيم: أي أنه 

  واالحتفاظ بها في حالة تسمح باستمرارها واستمرار منفعتها ألكبر عدد من،ممكن ألطول وقت

 ."يال، وذلك بناء على اإلدراك والفهم والمعرفة المتعلقة بالمياه وقضاياهااألج

المتعلقة بها، مع  و يبدأ الوعي المائي بمعرفة الفرد بمكونات بيئته المائية والمفاهيم واألحداث 

تفاعله مع اآلخرين ومع بيئته  األخذ في االعتبار خبراته السابقة ومعلوماته التي اكتسبها أثناء

 .مائيةال

والمعلومات األوفر مؤهل ألن يكون لديه وعي مائي  وهذا يعني أن الفرد ذو الخبرات األوسع 

 .المياه أعمق حول قضايا ومشكالت

اتجاهاته وقيمه نحو  كما أن تأثير تلك المعلومات على إحساس الفرد وعواطفه، يؤثر في تكوين 
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الصدق والموضوعية، وأن  ات المكتسبةقضية المياه، وهذا يعني ضرورة أن يتوفر في المعلوم

  .تتصف خبرات الفرد السابقة بأنها خبرات مربية

 :هدر المياه �

ويعود سبب ذلك   الكمية الزائدة عن الحاجة وهي مسألة مرتبطة بسلوكية األفراد ضياعهو

هدر عند  :وتقسم إلى قسمين .إما لعادات مكتسبة أو عدم معرفة أو ضعف مسؤولية

  .في خطوط الشبكاتالمستهلك وهدر 

  :الهدر عند المستهلك .1

  السحب: الزائدة عن الحاجة ضمن المنزل أو المكتب أو المصنع ولها أشكال عدة أهمها  هو الكمية

وتؤدي إلـى  مناطق الالقانوني لمياه الشرب من الشبكة العامة وهذه الظاهرة تشاهد في بعض  غير

المستهلكة حيث يصل استهالك  كتراث بكمية المياهاستخدام زائد عن الحاجة للمياه ناتج عن عدم اال

  .للمياه من خالل عداد نظامي يميقتاألسرة إلى خمسة أضعاف استهالكها في حال وجود 

 .عدم إصالح الشبكة الداخلية وصنابير المياه التي تضيع المياه بصفة مستمرة

  .ه بصفة مستمرة الذي يترك يضيع المياإضافة إلى عدم إصالح صنبور الماء في المنزل 

 :الشبكة الهدر في خطوط .2

إلى منزل المستهلك   وهو كمية المياه المفقودة من خطوط الشبكة أثناء عملية التزويد من المصدر

  .المرنة روابطووصالتها وتلف ال نتيجة خلل في إحكام ضبط المياه بسبب الكسور وتآكل األنابيب

  :نصيب الفرد من المياه �

لكها الفرد من المياه المتوفرة الستعمالها في مختلف نشاطاته اليومية وتتغير وهي الكميات التي يسته

  . حسب الكميات المتاحة من المياهأخرى إلىهذه الكميات من منطقة 

 : خط الفقر المائي �

 1000 المتحدة لنصيب الفرد من المياه ب        األممويعتبر خط الفقر الحاجز المحدد من طرف هيئة         

و أي دولة يتحصل سكانها على أقل من هذه الكمية          . ساكن/ اليوم/ ل   2740 أي حوالي    سنويا، 3م

 .نقول أنها تعيش تحت خط الفقر المائي
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   :تاريخية لمحة .5

وهو منخفض واد ريغ  الذي يبدأ مـن         ،  يتجه من الجنوب نحو الشمال     تقع المنطقة ضمن منخفض   

يتميـز هـذا المـنخفض      .غيغ   شط مل  إلىواحات قوق جنوبا وينتهي شماال عند شط مروان ومنه          

 تـوطن  إلى  أدى م وهذا ما8 – 0باالنبساط وكذالك قرب مياهه السطحية التي يتراوح عمقها بين         

 القديم على ميـاه الطبقـة       اإلنساناعتمد   . بهذه المنطقة منذ القدم و ذلك وفقا لعدة دراسات         اإلنسان

ة مصغرة مع وجـود      حدوث دورة مائي    والمياه المصرفة تعود الى الطبقة نفسها وبالتالي       السطحية  

ولكن مع  .  مشاكل مرتبطة بقطاع المياه    أيةستهالك وهو ما لم يؤدي الى ظهور        عامل التبخر و اإل   

 مختلف الطبقات خصوصا    إلى ووصلت   اآلبار الكثير من    أنجزتالنمو السكاني و الحاجة للزراعة      

 ولكنها  م1856 بئر عام    300لم تتجاوز   ، حيث أن عدد اآلبار المنجزة       في الفترة ما بعد االستقالل    

 وحسب وكالة األحواض الهيدروغرافية وصل عدد اآلبار سـنة          م1922 بئر سنة    1033تجاوزت  

  . بالمنطقةة المكثف للمياه الجوفيل بئر وهذا يعطي نظرة عن اإلستغال2242 إلى م2006

 ريغ والتي كانت تمثل     كانت تعاني من مشكلة انتشار البحيرات على طول منخفض واد         إن المنطقة   

 حيث ال   األمطار حيث تتكشف في السطح وتزداد المعاناة مع هطول          عامل معيق للزراعة والتعمير   

 وانتهت  م1924انجاز قناة واد ريغ سنة       إلى اإلحتالل الفرنسي يوجد مصرف للمياه وهو ما أدى ب      

وبا أين يصل اإلرتفـاع      كلم ابتداءا من واحات قوق جن      130 على امتداد    م1926 سنة   األشغالبها  

 م إلى غاية مصبها بواد خروف شماال لتصل مياهها إلى شط ملغيغ مرورا بشط مروان                 103إلى  

  وانخفاض في مستوى المياه الـسطحية   تصريف كامل مياه البحيرات والشطوط،    سمح إنجاز القناة ب   

   .ومنه تم استصالح األراضي في زراعة النخيل

لمياه بفعل النمو السكاني المتزايد والنمو الصناعي والتوجه الزراعـي    ولكن مع تزايد الطلب على ا     

اإلدارات أو المصانع ستهالك سواء في المنازل أو بد من البحث عن آليات لترشيد اإل    للدولة، فإنه ال  

  . في المجال الزراعي وذلك بعد معالجتهاالصرف  اللجوء إلعادة إستعمال مياه لكوكذا
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  :ةـــمقدم

، فوجود مناخ يرجع توفر المياه بمنطقة ما أو عدمه إلى الخصائص الطبيعية والمناخية لهذه المنطقة

البنية  . المجاري السطحية   انعدام  على نعماليبنية صخرية نفوذة جدا      جاف يتميز بندرة األمطار و    

 تـرتبط الكميـات المائيـة        حيـث  ة جوفية الجيولوجية للمنطقة هي التي تسمح بتكون طبقات مائي       

 مختلف العوامـل الطبيعيـة يـسمح بتحديـد           التقاء الطبقات، ولذالك فإن  هذه  المتواجدة بها بحجم    

  . المائية لهذه المنطقةمكانياتاإل

 .)دائرة تقرت (ت الطبيعية لمنطقة الدراسة     ؤهالهذا الفصل على تحليل وتقييم الم     نرتكز في   لهذا س و

  :يةاله للجوانب التو سوف نتطرق في

 وذلـك لمعرفـة دور      والجيومورفولوجية ـ تحديد منطقة الدراسة ودراسة الخصائص الجيولوجية      

 المياه وتوزيعها ودور الخصائص الجيولوجية فـي تـوفر األسـمطة المائيـة             استغالل الموقع في 

  .بالمنطقة

  .توفر الثروة المائيةدوره في ـ مناخ منطقة الدراسة و 

  .المائية للمنطقة اإلمكانياتـ 

 دور المجال الطبيعي في توفر اإلمكانيـات المائيـة          نخرج في األخير بخالصة نبرز من خاللها      و

  . بمنطقة الدراسة
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  :مجال الدراسة موقع .1

مجموعة تداخل  حيث يتمثل في     ، في أي دراسة مجالية يجب تحديد مجال الدراسة        ء قبل البد  :مقدمة

 المتمثلة في العرق الشرقي الكبير والسرير الصغير لـوادي          ةالتضاريسيمن الوحدات الجغرافية و   

  .النخيلمساحات ريغ و الشطوط و السبخات و 

  ).الدراسةموقع مجال ( :الموقع  - أ

 و شرق خط غـرينتش  °6.06 و °6.02 تقع دائرة تقرت بين خطي طول  : الموقع الفلكي  -1- أ

 الموقع الفلكـي يتـرجم      هذا،  االستواء شمال خط  °33.90 و °33.4 بين دائرتي عرض  

  .طبيعة مناخ منطقة الدراسة

تتالقى فيـه   في منخفض ، الجنوب الشرقي للوطنشمالدائرة تقرت  تقع  :الموقع الجغرافي  -2- أ

 هي واد إيغارغار المنحدر من قمم الهقار وواد ميا المنحدر      )حفرية(حتية  أودية صحراوية ت  

 إلى مصبه فـي   شمااليمتدواد ريغ و ،واحة القوقمن أعالي عين صالح لينبثق عنهما عند      

الخريطـة  (و العمرانيـة    النشاطات الفالحيـة    ه   تنتشر على الرواق الطبيعي ل     ،شط ملغيغ 

 .)01رقم

 ،تقرت: هيورقلة وتتكون من أربع بلديات و      تقع دائرة تقرت شمال والية       :اإلداري الموقع -3- أ

ومن الجنوب دائرة تماسين     ن يحدها شماال دائرة المقاري    ،الزاوية العابدية و تبسبست   ،النزلة

وتبلـغ   ،)02(أنظر الخريطة رقـم   ومن الشرق دائرة الطيبات ومن الغرب دائرة الحجيرة         

 ²كلم163263والتي تقدر بـ.لواليةاإلجمالية ل مساحةال من % 0.24 أي ² كلم404مساحتها 

  جنـوب  – نقطة عبور بين محور شمال       مدينة تقرت هي   ، كلم 160وتفصل بينهما مسافة    

 والطريق  ))16(الطريق الوطني رقم    (ومحور شرق غرب أي     ) 03الطريق الوطني رقم    (

ساهم الموقع اإلداري في ربط مدينـة تقـرت بـشبكة مهمـة مـن       .) ـ تقرت  الجلفة( 

 تنبـع مـن كـون الـسكة         االقتصاديةالمواصالت أعطت لها حيوية خاصة في النشاطات        

بين المدن المجاورة لها ثانيا هذه الحيوية        بورتتوقف عندها أوال و كونها منطقة ع       الحديدية

  .ساهمت في النمو االقتصادي للمدينة
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  .إلقليم منطقة الدراسة الموقع الجغرافي : )01(الخريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التقسيم اإلداري لوالية ورقلة ):02(الخريطة رقم 
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 ).توضع المدينة (:الموضع  -  ب

 ويعتبر أحد العوامل الهامة التي تساهم في ،يعرف الموضع بأنة المنطقة التي تنشأ فوقها المدينة     

 و مدينة تقـرت تقـع فـي         ،تجسيد مظهرها و تحديد وظيفتها و من ثم شكل و إتجاه توسعها           

ـ                ان منخفض واد ريغ الذي يقع في ما يعرف بالصحراء المنخفضة محاطا بمجموعة من الكثب

الرملية خاصة في الجهة الشرقية و يفصل بين التجمع السكاني والكثبان الرمليـة حـزام مـن        

  ويتجه طوال من الجنوب إلى الشمال وهو ما يفـسر اسـتقرار            ،) )03(الخريطة رقم   (النخيل  

 ماعدا تلك المنتشرة    ، يتميز باالنبساط و خلوه من التضاريس      ،السكان على ضفافه بشكل طولي    

   والمتمثلة في الكديات التي استغلها السكان كمواضع إلنشاء أحياء سكنية لتفاديهنا وهناك

 مما ينجم عنه مشكل فـي       )1( ‰1بـ و يقدر االنحدار العام بالمنطقة       ، الظروف المناخية قديما  

  .تصريف المياه المستعملة

 :إيجابيات الموضع �

  . ة بوجود محاور الطرق الوطنيةـ تميزه باالنبساط يجعل توسع المدينة ممكنا وغير مكلف خاص

  .ـ يسهل مد قنوات توزيع المياه وشبكة الصرف الصحي

 :سلبيات الموضع �

ـ االنحدار ضعيف جدا ال يساعد على تصريف المياه عبر قنوات شـبكة الـصرف الـصحي و                  

  .الفالحي

  : سطح مستو  -  ت

لمنخفـضة، ويرجـع    ال وهي الصحراء ا    أ تنتمي منطقة الدراسة إلى وحدة جيومورفولوجية كبيرة      

اسمها إلى وقوعها في منخفض جغرافي بين سلسلة جبال األطلس الصحراوي شماال وجبال الظهر              

 ميزاب غربا، ويوجد بها أخفض      تالتونسية شرقا وجبال الطاسيلي وهضبة تادميت جنوبا ومرتفعا       

ستو ال يتعدى   هذا االنتماء جعل المنطقة تتميز بسطح طبوغرافي م       .نقطة بالجزائر توجد بشط ملغيغ    

  .في مجمل المنطقة هذا االنحدار يشكل عائقا أمام عملية تصريف المياه ‰ 1انحداره العام

                                                 
 .اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية. التحضر و التهيئة العمرانية يف اجلزائر .2000.بشري التجاين - )1(
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  . موضع منطقة الدراسة):03(خريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 السكة احلديدية
  شبكة الطرق
 قناة واد ريغ

 جتمعات سكانية

  غابات النخيل

  املنطقة الصناعية

  منطقة عسكرية
  مطار

  آ��2 1 0

 معاجلة الباحث+ الوكالة الوطنية للموارد املائية : املصدر

 الزاوية العابدية

 حنو     بسكرة

  حنو

 الوادي

 تبسبست

 تقرت

 الرتلة
 سيدي مهدي

 حنو    ورقلة

  حنو

 اجللفة
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  :التضاريسية المظاهر .2

  )1(: و هماي ريغ بمظهرين تضاريسيين متباينينتتميز منطقة واد: �	��� 

 بنـسبة   ² كلـم  24007.34 قـدرها    ي العروق منطقة وادي ريغ بمـساحة      تغط: لعروقا  - أ

 ولدائرة تقرت حصة كبيرة من هذه النسبة وأغلـب هـذه            ، من المساحة اإلجمالية   91.4%

 م كمـا يمكننـا   80 و20 بـين  ارتفاعهـا  المساحة نجدها في القسم الشرقي حيث يتراوح    

 مغطـاة جبـسية كلـسية     مالحظة مساحات منبسطة ومنكشفة عن السطح ذات تكوينـات          

  ).01(الصورة رقم . بتشكيالت رملية طينية

  . العرق):01(الصورة رقم 

  .2009 صور ميدانية  ماي :المصدر

  

 من مياه األمطار القليلة واألسـمطة   ذىتغت تيال وط والبحيرات الشط هيو: مسطحات مائية   - ب

  جف طوال الـسنة   منها بحيرة مرجاجة بالنزلة التي ال ت       نذكر   ، مصرف اهالسطحية وليس ل  

 بينما السبخات هي تلك البحيرات أو المـستنقعات التـي جفـت             –) 02( الصورة رقم    -

 الزراعي وغرس أشجار النخيـل كـسبخة        االستصالح ل العديد منها في   تِغ أين أس  ،مياهها

                                                 
 .جامعة قسنطينة. يف التهيئة العمرانيةريرسالة ماجيست.  حساسية الصحراء املنخفضة.2004.  مرابط األخضر– )1(
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 إذ أن هذه المناطق تعد غير صالحة للتوسع العمراني لما تحويه من أمالح              .الزاوية العابدية 

 ). 03(جوفية صاعدة الصورة رقمومياه 

  . مرجاجة ببلدية النزلة بحيرة):02(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  ).مستصلحة( سبخة مستغلة ):03(الصورة رقم 

  .2009 صور ميدانية  ماي :المصدر
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   :الجيولوجيةالخصائص . 3

وجية في تختلف التكوينات الجيولوجية عامة من الجنوب إلى الشمال حيث تعود التكوينات الجيول

  .)1( )04( الخريطة رقم توضحه وهو ما ،المنطقة لعدة أزمنة مختلفة

  :تكوينات الزمن الثاني -1- ت

  : و يشمل هذا الزمن على تكوينات الكريتاسي األسفل وهي كالتالي  

م في  200   وقد يصل حتى،م 150 و 100 و يتراوح سمكها ما بين    L’albien:األلبيان   �

 تتخلله مـسالك مـن   ،من تناوب المارن والحجر الرمليحيث هي تتكون  . بعض المناطق 

 حده السفلي هو األبسيان أما حده العلوي فيتكون من تكوينـات طينيـة              ،السيليس والطين 

 .كاربوناتية

 ويتكون من تنـاوب الـدولوميت و        ،م 140سمكه حوالي   : Cénomanienالسينومانيان   �

 .  تكوينات غير نفوذةالكلس الدولوميتي مع المارن الدولوميتي والطين وهي

و يتكون أساسا من الكلس الـدولوميتي و  : Sénonien lagunaireري يالسينونيان البح �

 .م 150 سمكه حوالي ،الطين

و يتكون من الدولوميت مع تـداخل المـارن   : Sénonien Calcaireالسينونيان الكلسي  �

مكه فـي بعـض      يفوق س  ،الطيني و جزء كبير من الكلس المتشقق والدولوميت المتحول        

 وتجدر اإلشارة هنا إلى التواصل الليثولوجي ما بين السينونيان الكلسي و            ،م 300األحيان  

 .الليوسان

 :تكوينات الزمن الثالث -2- ت

 و  ،وهو كاربوناتي في جزئه السفلي    يتكون من الرمل و الطين      : l’éocèneيوسان  اإل �

 م و هو    200 و   150ه العلوي يتكون من الطين البحري الذي يتراوح سمكه بين           ئجز

  .غير نفوذ

  
                                                 

 .جامعة قسنطينة رسالة ماجيستر يف التهيئة العمرانية، .حساسية الصحراء املنخفضة. 2004.  األخضر مرابط– )1(
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  . جيولوجية منطقة تقرت):04( الخريطة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ).1/500000( اخلريطة اجليولوجية للجزائر :املصدر
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يتميز هذا الطابق بالتقطع حيث يتوضـع فـي بعـض           : Miopliocèneميوبليوسان   �

المناطق فوق الكريتاسي السفلي ـ التيرونيان أوالسينومانيان ـ وفي جهـات أخـرى     

                                    .مركب النهائينجده يتوضع فوق طبقة ال

 الجيولوجية المنجزة على المنطقة توضح بأن هذا الطابق يتكون من مستويات             إن أغلب التنقيبات   

  : مختلفة وهي

 .ذو سمك ضعيف يظهر في الجزء األوسط من الصحراء الشرقية: المستوى الطيني*

كلم و يمثل األفق الثاني للطبقـة   170نتظم يقدر ب  ذو سمك م:الرملمستوى الحجر الرملي ـ  *

 .النهائيالمائية للمركب 

 م وهو يمثل الطبقة نصف النفوذة التـي         40ذو سمك ضعيف ال يتجاوز      : مستوي الطين الجبسي  *

 .تفصل بين األفق األول والثاني لطبقة المركب النهائي

ملية المائية النفوذة األولـى لطبقـة        م وهو يمثل الطبقة الر     200سمكه حوالي   : المستوى الرملي *

 .المركب النهائي

 :تكوينات الزمن الرابع -3- ت

 وهي تمثل الطبقة غير النفوذة التـي تفـصل بـين    ،كلم 160يصل سمكها إلى    : ـ الطبقة الطينية  

 .السماط المائي السطحي والطبقات المائية الرملية لسماط المركب النهائي

 تتميز بـسمك متغيـر حيـث    ، تحوي السماط المائي السطحيوهي الطبقة التي: ـ الطبقة الرملية 

 . م120 و50يتراوح عمق حدها السفلي بين 

بغية التعرف على مختلف تكوينات الزمن الرابع القاري المتواجد : ـ تكوينات الزمن الرابع القاري    

 .األرض م من مستوى سطح 2.5بالمنطقة إعتمدنا على مقطع في التربة أنجز بعمق 

  . م2وهو صخر متداخل البنية يوجد على عمق يفوق : ديديـ رمل ح

 ،وهو حجر يدخل ضمن عائلة الحجر الرملي األبيض نوعا ما         ): التافزا(الرمل األبيض الصفائحي    

وهي تشكل المادة األولية التي تحول في الفرن التقليدي بإستعمال درجات حرارة عالية إلستخراج              

 فإن  بالتالي سطح و المن مستوى   ) م   2 ـ 1.5( ب على عمق     وتوجد هذه الطبقة في الغال     ،الجبس
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 أما سمكها فهو ال يتجاوز      ، الصخور منها يزداد صعوبة كلما زاد سمك الرمال المتراكمة         استخراج

 .سم 30

 يتكون من بلورات حديدية رقيقة متداخلة       ،وهو صخر على شكل صفائح صلبة     : الصلصال �

 .يفو شديدة التماسك وهي طبقة ذات سمك ضع

 و ، وتتمثل في الجبس الدقيق الممزوج بالرمـال     ، سم 60وهي طبقة سمكها حوالي     : الجبس �

غيـر  ( يتصف بمقاومة جيدة للنار      ،يمثل هذا الصخر المادة القاعدية التي تستعمل في البناء        

وهو عازل للحرارة كما أنه يتميز بمعامل ناقلية ضعيف حيـث يـستعمل             ) لالحتراق قابلة

  .ناء بالحجارة كما يستعمل في صقل الجدران الداخلية والخارجية للمنازلكمادة الحمة للب

 وهو صخر رسوبي يتكون من الجبس والرمل علـى          ،و يسمى أيضا وردة الرمال    : اللوس �

 وهو يـشكل المـادة      ،يته للمياه ذ و يتميز بالصالبة وعدم نفا     ،شكل بلورات حديدية متداخلة   

 و ،إلتحام جيد عندما تكون المادة الالحمة هـي الجـبس   المحلية األساسية للبناء كما يتميز ب     

 .سم 10يبلغ سمك هذه الطبقة أكثر من 

 وهي عبارة عن حجارة ذات      ،سم 70يبلغ سمك هذه الطبقة حوالي      : الحجر الرملي األبيض   �

 . اللون األبيض تتكون من حصيات بلورية دقيقة

 سم و 20 يبلغ سمكها حوالي  و،ستوى سطح البحرمع مو تبدأ من المستوى صفر :  الترشا �

 تنتج عن تصلب الحبيبـات الجبـسية        ،هي طبقة سطحية لينة قابلة لتفتت وسريعة الذوبان       

 .الممزوجة مع حبيبات الرمل و تستعمل عموما في صناعة الجبس

 و هي تغطي جزءا كبيرا من منطقة الدراسة و تتميز بأنها كثبان رملية متحركة       :الرمليةـ الكثبان   

 .أكثر و تنتشر في الناحية الشرقية ،حبيباتهارياح و نتيجة لعدم تماسك بفعل ال
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  . لمنطقة تقرتجيولوجيمقطع : )01(الشكل رقم 
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قطاع تقرت ـ الوكالة الوطنية للموارد المائية ـ :المصدر
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  :مناخ منطقة الدراسة .4

  :مقدمة

حياته بصفة عامة حيث يعتبر أحد العوامل المؤثرة          و للمناخ و عناصره أثر مباشر على اإلنسان        

، وكذا كمية المياه التي يستهلكها الفرد، ويعتبر المناخ العامل           السكان والقيام بنشاطاتهم   استقرارفي  

  .المياهالرئيسي لتوفر 

 في تحديد طبيعة مناخ منطقة الدراسة على معطيات محطة الرصد الجوي بـسيدي         اعتمدنا و لقد   

م فوق   85 وعلى إرتفاع    º 8.66 و خط طول     33.7ºبتقرت و التي تقع على دائرة عرض        مهدي  

  .مستوى سطح البحر

 الـوطني بالنسبة للمعطيات المناخية مـن الـديوان         2009 و 1975 سلسلة تمتد بين     ىتحصلنا عل 

يـة   المقاسة لدى الوكالة الوطنية للمـوارد المائ       األمطارمعطيات  تحصلنا على   و   الجوية   لألرصاد

  .1975/2009للفترة  بتقرت 

  .)متذبذبةقليلة و( :األمطار . 1

  :)2008/2009 – 1975/1976( للفترة  للتساقطالتغيرات السنوية. 1.1

 ـب متوسط يقدر ال   ولكن يمكن تمييز فترات أكثر تساقط و فترات أقل تساقط،          ،متذبذبةوهي قليلة   و 

 سنة 11حيث نسجل طقة تتميز بقلة األمطار  أن المن لنايتبين) 02( رقم الشكلمن  و .سنويا/ملم 70

 سـنة لـم   23في حين أنه في  . فقط تجاوزت فيها كمية التساقط المسجلة المتوسط السنوي للتساقط        

  .تتجاوز كمية التساقط المسجل المتوسط السنوي

 هي األكثر   2008/2009سنة  ين  حفي   ملم   11.5 بـ   1989/1990سجلت أقل قيمة للتساقط سنة      

 بالمنطقة خالل الفتـرة     ها المحطة  وتعتبر هذه القيمة إستثنائية حيث لم تسجل       . ملم 181 ـتساقطا ب 

   )1( .1934/1935 في سنة  ملم126.1  مسجلتساقط أكبر لم يتعدىإذ ، 1913/1953

   :)2008/2009 – 1975/1976( للفترة فصلية للتساقطالتغيرات ال. 2.1

 ساهمة فصول السنة في التساقط السنوي حيث  في م اختالفنالحظ) 03(  من خالل الشكل رقم 

                                                 
)1( –François paix. 1956 << les nappes artésiennes de l' oued R'hir>>  
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  .من التساقط السنوي% 42.1 ملم أي بنسبة 30نالحظ أن فصل الشتاء هو األكثر تساقط  بـ 

  .من التساقط السنوي% 7.7 ملم أي بنسبة 5.4و فصل الصيف هو األقل تساقط بـ 

  ).2009ـ1975(دينة تقرت للفترة التغيرات السنوية للتساقط لم): 02(الشكل رقم 
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  - تقرت –المحطة المطرية للوكالة الوطنية للموارد المائية : المصدر              

   ).2009ـ1975( للتساقط لمدينة تقرت للفترة  الفصليةالتغيرات): 03(الشكل رقم 
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  . المحطة المطرية للوكالة الوطنية للموارد المائية ـ تقرت:المصدر
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   :)2008/2009 – 1975/1976( للفترة طشهرية للتساقالتغيرات ال. 3.1

تسقط أغلـب    و ملم 5.8تمتاز المنطقة عموما بقلة التساقط ويتجلى ذلك بمتوسط التساقط الذي بلغ            

 و الجدول رقم    )04 (الشكل رقم     أنظر  حتى أفريل  أكتوبرمتدة من شهر    هذه الكميات في الفترة الم    

ـ        ،)01(  هذه القيمة إلى التـساقط       ارتفاع ملم ويعود  19.9و أكبر قيمة مسجلة خالل شهر جانفي ب

 ملـم  54.4 ملـم و  99.8 حيث سجلت بهما 2003 و 2009المسجل خالل شهر جانفي في سنتي   

  .على التوالي

   . ملم والذي نادرا ما يسجل به سقوط أمطار0.4وأقل قيمة مسجلة في شهر جويلية بـ

 اإلشارة إلى ذكر الحـاالت      و تجدر  ، يوما 30أما عدد األيام الممطرة خالل السنة فهي ال تتجاوز           

فـوق  ت حدث أن تسقط أمطار في يوم واحد قد        بحيث ي  ، التي تحدث نتيجة تذبذب المناخ     االستثنائية

 كما تتساقط في بعض األحيان كميات معتبرة من األمطار تتسبب في أضرار          ،السنويقيمة التساقط   

حيث سجل في    2009 و بداية    2003سنة  رة  هذه الظاه  حدثت   حيث ةمادية على السكنات و الفالح    

سواءا بالمنطقة  لم يسبق أن سجلتها محطة تقرت م وهي قيمةل م99.8 :2009  من سنةشهر جانفي

  .1938-1913 للفترة سالتزرمعطيات  أو 1975/2009الحاليةخالل معطيات الفترة 

  

  .تقرت بمدينة 1975/2009المتوسط الشهري للتساقط للفترة : )01(الجدول رقم 

 – تقرت –المحطة المطرية للوكالة الوطنية للموارد المائية : المصدر

 
 

  

  
 

  

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

التـــساقط  

  مم

3.6  8 6.6 5.7  19.9 3.9 7.1 6.8 2.6 1.2 0.4 3.3 
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  ).2009ـ1975(طقة الدراسة للفترة  لمنالتغيرات الشهرية للتساقط :)04(  الشكل رقم 

  

              

  تقرت ـ ـالمحطة المطرية للوكالة الوطنية للموارد المائية :المصدر

  ).ح�ر ص*( – ��ء &�رد ( :ا�#�ارة . 2

 االختالف يسود المنطقة مناخ صحراوي جاف يتسم بتغيرات واضحة في درجة الحرارة بسبب              

  .يل والنهار والصيف والشتاءالكبير في درجة الحرارة بين الل

  :  التغيرات السنوية لدرجات الحرارة.1.2

 في المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة حيث ترتفع وجود تذبذبلنا يظهر ) 05(من الشكل رقم 

في سنوات وتنخفض في أخرى ويمكننا القول وجود تعاقب بين فترات ترتفع فيها درجات الحرارة 

ونالحظ أن س °21.6: 1975/2009 وبلغ متوسط الفترة ت الحرارة،وفترات تنخفض فيها درجا

س، في °20.2 المتوسط السنوي لدرجة الحرارة بلغ هي األقل حرارة حيث 1975/1976سنة 

                 .س°23:  هي األكثر حرارة حيث بلغ متوسط درجة الحرارة2001/2002حين تعتبر سنة 

التزايد في أن نالحظ ن الفرق بين قيم السنوات و متوسط الفترة  ة التي تبي  المنجز األعمدةمن خالل    

يرجع إلـى ظـاهرة       وهذا ما  1994 يالحظ بدءا من سنة      درجات الحرارة على المستوى السنوي    

  . الحراري التي يعاني منها كوكبناحتباساال التغيرات المناخية وبالضبط ظاهرة
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 درجة الحرارة بـ     ارتفاع فإن) GIEC(المناخ   ففي تقرير لمجموعة الخبراء الدوليين حول تطور        

3.5º       وبالتالي فهناك عالقة بين استهالك المياه وتغيرات         )1(.%25س تزيد من حاجيات المياه بـ 

   .المناخ

  . )1975/2009( التغيرات السنوية لدرجات الحرارة لمنطقة الدراسة للفترة): 05(الشكل رقم 
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المتوسط
السنوي لدرجة 
الحرارة

متوسط الفترة
            تزايد حراري

          تناقص حراري

  
 . محطة الرصد الجوي ـ تقرت:المصدر

  

ـ الـشكل   و) 02(أنظـر الجـدول رقـم        :التغيرات الشهرية لدرجات الحرارة    .2.2            ).06(رقم  ال

س، يمكننا تمييز فترة باردة وتمتد من نوفمبر إلى غاية أفريل ال            °21.6بلغ متوسط درجة الحرارة     

س °10.1حيث تصل في شهر جانفي      تتعدى فيها درجة الحرارة المتوسطة قيمة المتوسط السنوي         

، تصل فيها درجة    وفترة حارة من ماي إلى غاية أكتوبر      س،  °4.3بينما تصل درجة الحرارة الدنيا      

س بينما تصل فيها درجة الحـرارة القـصوى إلـى           °33.2لحرارة أقصاها في شهر جويلية بـ       ا

  .تزيد هذه القيم من استهالك الفرد للماءحيث س °50، بينما هناك قيم لحظية تصل س41°

  

                                                 
)1( – ZELLA.L. 2007. L'eau pénurie ou incurie. OPU. Alger . 
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  .2009 /1975 للفترة  بمدينة تقرت التغيرات الشهرية لدرجات الحرارة):02(قم لجدول را

  ماي جوان ليةيجو أوت
 

 األشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل 

 الحرارة

 الحرارة الدنيا 22 16,9 9,4 5.6 4,3 6,5 10.1 14.1 18,8 23,4 26.9 26.2

33,1 33,2 31.2 25,9 20,7 16,7 12,8 10,1 11,1 15,4 23.1 28,6 

ــرارة  الحـــ

 المتوسطة 

40,8 41.0 38.1 33.1 27,6 23.7 19,6 16,9 17,5 22,1 29.8 35,2 

ــرارة  الحـــ

 القصوى

  محطة األرصاد الجوية ـ تقرت ـ:المصدر

  

  .1975/2009 التغيرات الشهرية لدرجات الحرارة لمنطقة الدراسة للفترة): 06(الشكل رقم 
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   محطة األرصاد الجوية ـ تقرت ـ:درالمص
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   :الرطوبة . 3

يمكـن تقـسيم    ) 07(ومن خالل الشكل رقم      ،للرطوبة أهمية بالغة حيث تعمل على تلطيف الجو         

  : حيث نجد % 47.6 إلى فترتين حسب المتوسط الذي يبلغ في دائرة تقرتالسنة 

 و تكون فيها نسبة الرطوبة ،مارسشهر متد من شهر أكتوبر إلى      و ت  :الرطوبةفترة ارتفاع    �

 . خالل شهر ديسمبر% 67.9 ـو المقدرة بمرتفعة حيث سجلت أكبر نسبة 

 وتكون فيها نسبة الرطوبة     ، إلى شهر سبتمبر   أفريلتمتد من شهر    : فترة انخفاض الرطوبة   �

 . في شهر جويلية%  31.5ضعيفة حيث سجلت أقل نسبة للرطوبة وهي 

 

 للفترة لمنطقة الدراسة  الشهريةرات الرطوبة النسبية تغي):07(الشكل رقم 
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  الجوية ـ تقرت ـاألرصاد محطة :المصدر                                      
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  ).الرياح المحلية السيروكو تنشط في الصيف(: الرياح . 4

شـهر  لفترة الممتدة بين شهر أفريل و اتتردد على المنطقة بسرعة بطيئة و لكنها تصبح مهمة في         

تتسبب في شـل حركـة      تشتد في الجنوب والجنوب الشرقي و     جويلية خاصة الزوابع الرملية التي      

   و تتراوح سرعتها بين،ةو ضعف الرؤيالمرور على الطرقات بفعل تراكم الرمال عليها 

إحـدى   و تعـد  . ) )08(الشكل رقـم    ( ثانية في شهر ديسمبر   / م 2.5ثانية في شهر ماي و    /م 4.1 

العوائق الطبيعية البارزة في المنطقة لما لها من تأثير كبير على سكان المنطقـة حيـث تعرقـل                  

 حيث يظهر  أمام العديد من األنشطة األخرىاصيل و تقف حاجزاح تفسد المنحينشاطاتهم الفالحية 

  . الرياحاشتدادلنا أن فترة الربيع هي فترة 

  : وعموما يتم تقسيم الرياح التي تهب على المنطقة وفق التسمية المحلية لها إلى

 وتتميـز بـسرعتها     ، باردة و رطبة تهب في فصل الربيع        و هي رياح رملية    : رياح الظهراوي  ٭

  .القوية و إتجاهها السائد نحو الجنوب الشرقي

خر شهر أوت لخريف من أوا و تهب هذه الرياح من الشرق نحو الغرب في فصل ا        :رياح البحري ٭

   . و هي رياح كثيرة التردد محملة بالرطوبة و تساهم في تلطيف الجو،حتى منتصف شهر أكتوبر

 وهي نوع من الرياح ، و تدعى رياح الجنوب و تهب خالل فصل الصيف بأكمله       :رياح السيروكو ٭

   . النبات و كثرة التبخر و النتحتجفيف تؤدي إلى ،الحارة جدا

  :التبخر .5

 منخفض خالل فصل الشتاء حيث يصل إلى أدنى قيمة في شهر الصيف ويكونيكون كبير في فترة 

 نسبة الرطوبة التي تلطف ارتفاع  ملم وهذا راجع إلى إنخفاض درجة الحرارة و87.7ديسمبر 

 بينما يكون مرتفع جدا في المنطقة خالل فترة الصيف ،الجو و تحد من عملية النتح عند النبات

 درجة الحرارة و الرتفاع اعتبارا ، ملم365.1 إلى أقصى قيمة في شهر جويلية  حيث يصل

يساعد ذالك في عملية النتح عند النباتات و تبخر المياه حيث  ، مستوى  الرطوبة و التساقطانخفاض

  ).09( أنظر الشكل رقم .السطحية من البحيرات و السبخات
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   .1975/2009 للفترة بمدينة تقرتتغيرات معدل التبخر ): 09(الشكل رقم 
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  : العالقة بين التساقط والحرارة .6

 منحنى قوسن انطالقا من العالقة التساقط يساوي         العالقة بين التساقط والحرارة اعتمادا على      أنجزنا

  . الذي من خالله يتم تحديد الفترة الجافة من الفترة الرطبةو  P = 2T)(ضعف الحرارة 

 الرتفـاع  تدوم طول العام وهذا راجـع      الفترة الجافة    نأالذي يبن   ) 10(  الشكل رقم  تحصلنا على 

  .درجة الحرارة وقلة التساقط

 انخفاضتوافق فترة   التي  رطبة  ة ال فترالالمنطقة يدرك جيدا وجود      من يعرف    في الحقيقة فإن  ولكن  

عتبر مقيـاس علـى   الغطاء النباتي الطبيعي، الذي ي نموحيث في هذه الفترة نالحظ درجة الحرارة   

  . ويمكننا القول على أن منحنى قوسن ال يعبر عن حقيقة مناخ منطقة الدراسة.الفترة الرطبةوجود 

   

  .1975/2009 منحنى قوسن لمدينة تقرت للفترة ):10(الشكل رقم 
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  - تقرت –محطة الرصد الجوي : المصدر
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  :خالصة الدراسة المناخية

    :من خالل دراسة الخصائص المناخية لدائرة تقرت نستنتج أن  

  .األحيان رطبة تكون كارثية في بعض وأخرى متذبذبة بين فترات جافة األمطار

   :وبة يمكن تقسيم السنة إلى فترتينمن خالل دراسة الرط

  ارتفـاع  تمتد من شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر وتوافق فترة           الرطوبة انخفاضفترة   �

 .درجات الحرارة

 درجة الحرارة وتمتد من شهر نوفمبر إلى        انخفاض  الرطوبة و توافق فترة    ارتفاع فترة �

 .غاية شهر أفريل

 .، وتختلف من حيث اإلتجاه و السرعةالسنةلتي تهب بالمنطقة على مدار كثرة الرياح ا �

 . الرطوبةانخفاض كثرة التبخر خالل فترة �

  .ة رطبة ينمو فيها الغطاء النباتوجود فتر �

 درجة الحرارة وكذالك التبخر كلها عوامل ال تساعد على توفر المياه، وعلى             ارتفاع قلة التساقط و  

  .رة الحارةالعكس تزيد في حاجيات الفرد للمياه خصوصا خالل الفت
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 :اإلمكانيات المائية لمدينة تقرت.5

المستنقعات والبحيرات ما عدا في السباخ التي لم تجف و بالمنطقة مصادر المياه السطحية تقل

 و ،سنويا/ ملم100ذي يقدر بأقل منالمتواجدة على طول قناة واد ريغ وهذا ناتج عن قلة التساقط ال

من  ية باطنية هامة حيث تعتبر المورد الوحيد والرئيسي للمنطقةلكنها تتوفر على مصادر مائ

  .المياه

  :ا��#*8ا�:*�< . 1

  الشطوطإلى فان كل المياه السطحية تتجه وبالتالي   حوض الصحراءإلىتنتمي المنطقة  

  .والسبخات، وتعرف المنطقة بقلة المجاري السطحية

   :المائيةالمسطحات  . 1.1

 وتوجدرة على طول قناة واد ريغ، تتميز بملوحتها العالية، تتمثل في مسطحات مائية منتش

البحيرات التي تتصل مباشرة بالطبقة السطحية للمياه الجوفية و تعرف بدوام المياه على طول 

  .السنة

 : قناة واد ريغ.  2.1

، يـة منطقة واد ريغ سواء المنزل    المستعملة ب مياه  ال للمنطقة حيث تجمع كل      األكبرتعد القناة المجمع    

 ومياه السماط السطحي حيث تتـصل القنـاة         األمطارمياه الصرف الزراعي وكذا مياه      والصناعية  

 عبارة عن عدة بحيرات قبل انجاز        كانت المنطقةف. ببعض البحيرات كبحيرة مرجاجة ببلدية النزلة     

مـر   انجاز هذه القناة جنب المنطقة خطـر الغ        إن . غاية مصبها بشط ملغيغ    إلى م1924القناة سنة   

المصرف الوحيد للمنطقة حيث تتميز بانحدار طفيف يسمح بتصريف         فهي   .وصعود المياه الجوفية  

  . الغمرظاهرة حدوث إلى صيانة القناة يؤدي إهماللكن ، المياه
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 :الجوفيةالمياه . 2

 إقليمي مائية مهمة ذات امتداد أسمطةتقع المنطقة ضمن نطاق الصحراء المنخفضة فهي تقع فوق 

      ).11(، الشكل رقم )05(الخريطة رقم ).1972(استها من طرف اليونسكو وتمت در

 )1( :و تصنف المياه الجوفية إلى أربع طبقات مائية حسب العمق

  :الحرةالطبقة   - أ

وتتجه في صرفها    ، م 8 و   1 بين   عمق يتراوح على   وتتواجد الطبقة عبر كامل المنطقة      تنتشر هذه 

نجد الشطوط وتتغذى من مياه الصرف الزراعي والصحي وكذا         العام من الجنوب نحو الشمال أين       

  .ياد ضمن التشكيالت الرملية لوادي متتواجو االستثنائية األمطار مياه إلى باإلضافة مياه السقي

و تعود هذه الطبقة إلى حقبة الميوبليوسان والتي تمتد على مساحة           : المركب النهائي طبقة    - ب

 :رئيسية و هي تتميز بثالثة أسمطة ،² كلم350000

 م و هو مكون من الرمل الطين و         110 و   70و نجده يتراوح بين     :  )CT _1(السماط األول      �

  . هي طبقة محدودة تتميز بوجود عدد كبير من المعادنسين وويعود إلى حقبة البلي

 ،ان األعلى نيوسين و يعود إلى ال    ،الحصىيتكون من الرمل الخشن و    : )CT_2( السماط الثاني    �

 م وهـذا الـسماط لـه        140 م في الشمال بينما في الجنوب يصل إلـى           280ه إلى   يصل عمق 

 ألنه يتوفر على صبيب أحسن إذا ما قورن         اآلخرين بالنسبة للسماطين    االستعمال األفضلية في 

  .بالسماطين األول و الثالث

ـ الدولوميتن من الكلس وويتكو: )CT_3(السماط الثالث    �  ،لان األسـف نيونيس الذي يعود إلى ال

ويصل عمقهـا فـي      م   180 و 120بين   سمكهاويتغير عمقه بين الشمال والجنوب إذ يتراوح        

  .م 500بعض المناطق إلى 

 وهي طبقة مستغلة مند القدم حيث كانت المـصدر الرئيـسي لميـاه        :ميوبليوسانطبقة ال   - ت

 مياهها بـين   م و تبلغ درجة حرارة200 و60 عمقها يتراوح بين   ،السقي الخاصة بالواحات  

                                                 
)1(  - kHADRAOUI.A. Gestion des ressources en eau et des s ols dans les oasis Algériennes : la vallée de l’oued Rhir. ABHS. Ouargla . 
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23º 25 وسº وتتواجـد هـذه   لتـر / غ4.4لتر و / غ1.8 و نسبة الملوحة تتراوح بين س 

 وال نجدها عبر كامل الصحراء بل تمتد على مسافة 2 كلم6000الطبقة على مستوى مساحة 

  .محددة

ها وسـمك  ،² كلـم 600000 تمتد هذه الطبقة على مساحة قـدرها        :القاري المتداخل طبقة    - ث

 متر في مركز الحوض وهي طبقة متجانسة تشكل         1000 إلى   وقد تصل )  متر 250 (الكبير

بقـة مـن    هي محصورة بـين ط     و خزاناً متصالً رغم وجود طبقات ذات مستويات مختلفة       

تتكـون مـن الرمـل      ود في نشأتها إلى الزمن األلبي و       وتع ،الدولوميت وأخرى من الكلس   

ال في ورقلة يـصل    نجده مث   حيث ، يتغير عمقها من منطقة ألخرى     ،يالخشن والحجر الرمل  

ألنها تتميـز   وتعتبر أهم خزان مائي في الصحراء.  م1515 م وفي جامعة إلى   1058إلى  

، يقدر الحجم النظري    س57ºكما تصل درجة حرارتها إلى      ) ل/ غ 2(بدرجة ملوحة ضعيفة    

 اليونسكوحسب  (3 مليارم5ولكن الحجم المتاح لإلستغالل    3 مليارم 60000المقدر للمياه بها    

1972(. 

 :  تنقسم إلى ثالث أسمطة مائية وهي        

 ويتـراوح  ، يتكون من الطين والرمل و الحجر الرملي      ،وهو السماط األعلى   :السماط األول  �

 . يعود إلى الكريتاسي األسفل، م150 و100سمكه بين 

 ويمثل الجـزء الوسـطي      ، الكلس والطين الدولوميتي   ،ويتكون من الطين  : السماط الثاني  �

 م في الجنوب وفي الشمال تضاف إليه طبقة من          30 و 20حيث يتراوح سمكه بين     للطبقة  

 .الدولوميت

 و يتكون من طبقة الطين األحمـر و         ،هو الجزء األسفل من الطبقة األلبية      :السماط الثالث  �

 . م200 و 100يتراوح سمكها بين 
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  . المائية في الجزائراالسمطة ):05(الخريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تواجدة بالصحراءلما  الطبقات المائية):11(الشكل رقم                 

                    

  

  .مقطع هيدروجيولوجي بالصحراء): 11(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

                               

  
 
 

 وكالة األحواض اهليدروغرافية ـ ورقلة ـ :املصدر
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  :نوعية المياه الجوفية بالمنطقة. 3

د عاملي الملوحة وترسب الكلس مـن       حيث يع  .المستغلة نوعية المياه تختلف حسب نوع الطبقة        إن

 عوائق استغالل المياه في الصحراء حيث نجد الطبقة المائية الحرة تعاني من مشكل الملوحـة                أهم

  .وهو ما يعيق استغالل هذه المياه خصوصا لالستعماالت المنزلية

ـ  مك أنهال، وبما   /غ8 و   4تتراوح بين   أما مياه طبقة المركب النهائي تمتاز بالملوحة المرتفعة          ة ون

 الطبقة الثالثـة    أن بحيث من حيث درجة الملوحة      األخرىمن ثالث طبقات فكل طبقة تختلف عن        

CT 3 1(. ملوحةاألكثر هي(   

 ل وهو مـا   /غ2.5-1.5 تتراوح بين    الملوحة حيث  نظام طبقة القاري المتداخل يتميز بانخفاض        أما

  .والصناعيةيستغل حاليا في االستعماالت المنزلية 

ـ سمطة الر الكيميائية الذائبة في مياه األيوضح لنا نسبة العناص ) 12(ل رقم   والشك  وعتبـات  ةجوفي

  .استغالل المياه في قطاع الشرب

   .تركيز العناصر الكيميائية في مياه طبقتي المركب النهائي والقاري المتداخل): 12(الشكل رقم 
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  .2009 – وحدة تقرت – اجلزائرية للمياه: املصدر

                                                 
 .ورقلة. رافية الصحراءوكالة األحواض اهليدروغ. 2006.  املياه يف احلوض اهليدروغرايف الصحراوي– )1(
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حية المياه للشرب تختلف بين الجزائر والدول عتبات صال هذا الشكل نالحظ أن من خالل

األوروبية، فتركيز المواد يكون مرتفع في العتبات المحددة بالجزائر عكس أوربا وتتساوى في 

  .ل/ مغ50تركيز النيترات فقط بـ 

 بالمنطقة يفوق العتبات كما يظهر لنا من المنحنى أن تركيز العناصر الكيميائية في المياه الجوفية

عدا تركيز النيترات الذي يكون . المحددة لصالحية الماء للشرب سواءا الجزائرية أو األوربية

ل الذي / مع441.5 بـتداخلمنخفض في مياه الطبقتين وكذالك تركيز الكلور في طبقة القاري الم

  . ل/ مع200لمحددة بأوربا كبر من العتبات األ و/ مع500هو أقل من العتبات المحددة بالجزائر 

وهذا ما يظهر لنا أن نوعية المياه الموزعة ال تصلح للشرب وتتطلب عملية تحلية للتقليل من 

    تركيز العناصر الكيميائية، 

 كل العناصر الكيميائية بها مقارنة بمياه طبقة بارتفاع تركيز زتتميمياه طبقة المركب النهائي 

الذي يصل الفرق بين تركيزه في  كبريتاتق كبيرا بين الطبقتين في الويبدو الفار. المتداخلالقاري 

  .ل/غم 649 إلىالطبقتين 

 أن مياه طبقة القاري المتداخل يرتفع بها تركيز كبريتـات المـاء             أيضاونالحظ من خالل الشكل     

)HCO3 (     وهذا العنصر يتفاعل مع جزيئـات الكالـسيوم        . أكثر من تركيزه بطبقة المركب النهائي

 الكالسيوم التي تترسب بدورها مشكلة لنا الكلس والذي نالحظه      ربوناتموجودة في الماء ليعطي ك    ال

  . للمياهاألمثل والذي يعتبر من المشاكل التي تعيق التسيير ، خزانات المياهأودائما في القنوات 

تـات  ، كبري  %89 المترسبة من المياه نجد كربونـات الكالـسيوم بنـسبة            األمالح إلىبالتطرق  و

  . الهيدروغرافية بورقلةاألحواضحسب وكالة  % 5و كبريتات الكالسيوم  % 6زيوم نالمغ

 المشاكل التي يعاني منها قطاع      إحدى وهو ما يعتبر   من البقايا الجافة في المياه        %89 الكلس   يمثل

  ).13(الشكل رقم  .المياه بمدينة تقرت

ها وبالتالي حدوث نقص في التموين، و       إن حدوث عملية ترسب الكلس في القنوات يعمل على سد         

يظهر هذا المشكل جليا في عدادات المياه التي تتميز بضيق قنواتها، وبالتالي تحدث عملية انسدادها               

  .بسرعة، أحيانا تنسد تماما في أقل من سنة
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م  *آ=�ی��ت ا�?��
%5 آ=�ی��ت ا�:B�AیAم 

%6


م  *
ن�ت ا�?��&�آ
%89

,

  . المتركزة بمياه طبقة القاري المتداخلاألمالحنسب ): 13(الشكل رقم 

                                 

 مبردات المياه وترسب الكلس     تآكل القنوات وكذا    تآكللمياه في   التركيز الكبير لألمالح با   تجلى  يكما  

  .بها وبالقنوات وذلك ما تظهره الصور

على قنوات جلب المياه من اآلبار وهي لبئر منجـزة فـي      الملوحة  تأثير   )04(ة رقم    الصور تظهر

ل، وهـذه الحالـة     / غ 8 بملوحته المرتفعة التي تصل حتـى        سماط المركب النهائي، والذي يتميز    

وكذا قنـوات توزيـع      نشاهدها في القنوات الحديدية المتواجدة بمحطة ضخ المياه بالمجمع المائي،         

 6كما أن شبكة التطهير لم تسلم من المشكلة حيث تتلف القنوات اإلسمنتية في مدة ال تتعدى                  المياه،

ي يعرقل انجاز شبكة الصرف الصحي وكذا صيانتها المستمرة حيث           وهو المشكل الذ   ،أشهر أحيانا 

 وتسبب انتشار األوساخ والروائح الكريهة      ،عند التآكل التام للقنوات تظهر مياه الصرف في السطح        

ويعتبر هذا تحديا لديوان التطهير الذي يحاول الوصول        . وما يرافقها من انتشار الحشرات الضارة     

  .ةإلى تغطية شاملة للمدين

تآكل منشآت التبريد وهو ما أدى إلى توقف عمل مبرد المياه المنجـز             ) 05( وتظهر الصورة رقم    

  .  توزيع المياه مباشرة من اآلبار إلى المستهلكين حاليابالمدينة، ويتم

  .   الوكالة الوطنية للموارد املائية بتقرت:املصدر
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  .تآكل قنوات جلب المياه عند اآلبار بفعل الملوحة): 04(الصورة رقم 

  

  

  
 
 

  

  

  .-حدة تقرت و–الجزائرية للمياه  :المصدر

  

  .التبريد بفعل الملوحة تآكل منشآت ):05(الصورة رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  .- وحدة تقرت–الجزائرية للمياه  :المصدر

فتظهر حجم الرواسب الكلسية في مناطق التحام القنوات وهـذه الـصورة            ) 06(أما الصورة رقم    

ننا مالحظة خطورة الترسب علـى      لبيانية بالمدينة ويمك  أل ا اآلبارمأخوذة من منطقة قريبة من احد       

  .كمية الموزعة عبر هذه القنوات
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  .ترسب الكلس داخل مناطق الربط بين قنوات جلب المياه): 06(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  .- وحدة تقرت–الجزائرية للمياه :المصدر

 ونالحظ هذه الظاهرة    المياه،مدى تأثير الترسب على قنوات توزيع       ) 07(وتظهر لنا الصورة رقم     

 سنوات 3في اغلب القنوات حيث يتوجب استبدال القنوات كل مدة من الزمن تصل في أقصاها إلى          

  .وفي مدة اقل من سنة في بعض الحاالت

 المياه حيث تتوقف عن العمل      تكما أن مشكل الترسب الكلسي يعد المشكل الكبير الذي يهدد عدادا          

ها وهو ما يجعلهـا     قطراد تتميز بصغر    في ظرف سنة أو اقل حيث أن القناة الموجودة داخل العد          

ومع النقص في عدد عمال مؤسسة الجزائرية للميـاه         . عرضة لالنسداد وبالتالي التوقف عن العمل     

بالمدينة تضطر المؤسسة إلى االستغناء عن العدادات المتوقفة وربط أصحابها مباشـرة بالـشبكة              

  .إلعداد الفواتير واللجوء إلى الطريقة الجزافية

  .المشكل مشكل الترسب أيضا منشآت التخزين حيث تتعرض كل خزانات المياه لهذا  ويهدد
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  .ترسب الكلس داخل قنوات توزيع المياه): 07(الصورة رقم 

  
  .- وحدة تقرت–الجزائرية للمياه  :المصدر

 التخزين الموجود على مستوى المجمع المائي       أحواض بأحدحجم الرواسب   ) 08(وتظهر الصورة   

 حيث يـتم    وأخرى سم عند طول الفترة بين عملية تنظيف         20 إلىنة تقرت حيث يصل سمكها      لمدي

  . سنوات3 و الخزانات كل األحواضتنظيف 

حجم الرواسب عند جمعها وحسب المؤسسة الجزائرية للميـاه فـان حجـم             ) 09(تظهر الصورة   

   .3 م24 إلىالرواسب بالخزان الواحد يصل 
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  .ترسب الكلس داخل أحواض تخزين المياه): 08(الصورة رقم 

  
  .عند تنظيف أحواض التخزين بالمجمع المائيالمستخرج حجم الكلس ): 09(الصورة رقم 

  
  .- وحدة تقرت–الجزائرية للمياه  :المصدر
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  :الفصل ةــــخالص

  :نقاطعدة من خالل دراستنا للخصائص الطبيعية لموقع الدراسة نستنتج 

 .ة طبوغرافية كبيرة هي الصحراء المنخفضةتقع المنطقة ضمن وحد �

 األرض ليغلب على منطقة طابع االنبساط والرتابة مما يساعد عمليات التعميـر واسـتغال        �

 .ولكنه يعيق عملية التصريف

حيث تربط بين الشمال و الجنوب بواسطة الطريق الوطني  منطقة الدراسة هي منطقة عبور �

 و تربط بين الشرق و الغرب بواسطة الطريق الـوطني            ورقلة ، الذي يربط بين بسكرة    )03 (رقم

 ،الجلفة الذي يربط بين وادي سوف و تقرت و الطريق الجديد الذي يربط بين تقرت و                 )16  (رقم

  .هذه الميزة تدعم موضعها و تزيد من حيويتها

هبـوب   و ،فصل الـصيف  درجات الحرارة خالل     وارتفاع يتميز بقلة األمطار     سالمناخ قا  �

 . السنة طوالاالتجاهات مختلفةية رياح قو

 كالواحـات   يـات طبيعيـة معتبـرة       إمكان  هام من المياه الجوفية و وجود      احتياطي توفر �

 .السبخاتشطوط والو

ئي التي تعرف ارتفاع الملوحـة  تدهور نوعية المياه الجوفية خاصة مياه طبقة المركب النها     �

 الوضع الحرج يـؤدي  إلىالمتداخل والوصول وكذا فان االستغالل المكثف لمياه طبقة القاري        . بها

  .الملوحة بهادرجة  ارتفاع إلى

 بالمياه والذي نالحظه بالقنوات والخزانات، حيث يعتبر مشكل          الكلس المترسب  نسبةارتفاع   �

قنوات سواءا الخاصة بجلب المياه أو توزيع       يعمل على سد ال   إذ  يهدد منشآت جلب و توزيع المياه،       

 الكلـي   انسدادهات الصغيرة المتواجدة بعدادات المياه التي تتوقف عن العمل عند           المياه وكذا القنوا  

  .في مدة ال تزيد عن سنتين و نصف كأقصى تقدير

 األمثـل ومع كل هذا فان التقاء هذه الخصائص من بيئة صحراوية وقساوة المناخ فان االسـتعمال           

  . معدل تغذيتها ضعيفأنا  علمنإذا المحافظة على كميتها ونوعيتها إلىللمياه يؤدي 

 يؤدي إلى تنامي الطلب على المياه وهذا ما سـنتطرق            وتطور الصناعة  رتفاع عدد السكان  إولكن  

 .إليه في الفصل الثاني
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  :ةــمقدم

 من خـالل عنـصري   نظرا لطبيعة الموضوع نتناول في هذا الفصل دراسة الجانب الديموغرافي   

والجانب الصناعي لمعرفة نوع الصناعات المتواجدة بالمنطقة والطاقات اإلنتاجية         ،  العدد و الكثافة  

 ننـا يمكن  الماء و  استهالك  درجة تقدير نا يمكن ن خالل عنصري السكان والصناعة    ملهذه المصانع،   

  . تقييم الحاجيات الالزمة من المياهكذالك

 إلـى تؤدي  غرافي والصناعي وتزايد الحاجة للماء في مختلف نواحي الحياة          و النمو الديم  إنحيث  

البحث عن مصادر المياه واستغاللها لتلبية هذه الحاجيات، ولكن االستغالل المفرط لهـذا المـورد               

  .تهنقص في كميمنها تدهور نوعية هذا المورد وور مشاكل بيئية كثيرة الحيوي يؤدي إلى ظه

 كميات   بها  المياه السطحية بينما تتوافر     بها منطقة الدراسة تنعدم  من خالل الفصل السابق وجدنا أن       

الواقع تم تـسجيل    في   ولكن   عقالنية طويل بطريقة    نكبيرة من المياه الجوفية تكفي الستغاللها لزم      

ارة التـي    وجفاف الفوق  مستوياتهاحتها وكذلك نقص في     وعية المياه وارتفاع درجة مل    تدهور في نو  

  . سمطةتتغذي مباشرة من هذه األ

وبعد معرفة مناخ المنطقة واإلمكانيات المائية المتوفرة نقوم بدراسة الجانب الـسكاني والعمرانـي              

  .زيادة الطلب على الماءالذي يعتبر المستهلك األول للمياه وكذا الزيادة في تعداده يعني 

وندرس في هذا الفصل أيضا الجانب الصناعي للمدينة حيث أن المصانع المنتشرة بالمنطقة تمـون         

ـ               صالحة للـشرب   من شبكة المياه الصالحة للشرب، وبالتالي فهي تساهم في رفع كميات المـاء ال

  .المستهلكة

 الحاجيات المائية ومعرفة الكميـة      وبعد دراسة مستهلكين المياه من سكان ومصانع نلجأ إلى حساب         

تكفي لسد هـذه الحاجيـات؟ أم أنهـا تفـوق           الحقيقة الكافية من المياه وهل أن المياه المستخرجة         

 ؟ إسراف و تبذير في هذا المورد الحيويهل يوجداالحتياجات وبالتالي 
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  :الخصائص السكانية .1

السكان وذالك خالل فترات مختلفة و      عرفت دائرة تقرت تطورا كبيرا في عدد         :تطور السكان  1

        مرات خالل الفتـرة بـين      4 حيث عرفت تضاعف عدد السكان بحوالي        ،عبر مراحل متعددة  

 إلـى   وارتفـع  ، نـسمة  29610 بـ   1966 إذ قدر عدد السكان سنة       ، )2008ـ  1966( 

 مراحـل حـسب   أربـع  و لمتابعة هذا التطور قسمنا الفترة إلى 2008 نسمة سنة    147225

  :)15(و) 14(والشكلين رقم  (03)الجدول رقم  أنظر ،لسكن و السكانلالتعدادات العامة 

  . عبر مختلف اإلحصاءات السكانيةتطور عدد السكان في دائرة تقرت: (03)الجدول رقم 

    ـ2008الديوان الوطني لإلحصاء  ورقلة ـ : المصدر

 . )1977 ـ 1966(: المرحلة األولى 1.1

 نسمة  26590 وتميزت بزيادة معتبرة لعدد السكان قدرت بـ         االستقاللكانت هذه المرحلة عقب      

 وهو أعلى من المعدل الـوطني       ،% 5.99مو لهذه المرحلة     وقد بلغ معدل الن    ، سنة 11خالل مدة   

   : تلك الزيادات لألسباب التاليةتعود و، لنفس الفترة% 3.21الذي بلغ 

 .تحسن المستوى المعيشي �

 .تحسن الظروف الصحية �

 .االستقرار األمن و انتشار �

                                                          ).1987 ـ 1977: ( المرحلة الثانيـة  1.2

  نسمة بزيادة قدرت بـ78970 نسمة إلى 56200 عدد السكان من ارتفعفي هذه المرحلة 

 

  معدل النمو  الزيادة الفعلية  عدد السكان  اإلحصاءسنة 

1966  29610      

1977  56200  26590  5.99  
1987  78970  22770  3.46  
1998  118685  39715  3.77  
2008  147225  28540  2.18  
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 %3.46 إلى   % 5.99 معدل النمو من     انخفاض وهنا نالحظ    ، سنوات 10 نسمة خالل    22770 

 وهذا راجع إلـى الترقيـة       ،الفترة لنفس   % 2.15وهو أعلى من المعدل الوطني كذالك الذي بلغ         

 وكذا الهجرة من المناطق المجاورة بحثا       1984دارية لبعض المراكز في التقسيم اإلداري لسنة        اإل

  .العملعن 

 ). 1998 ـ 1987 ( :الثالثةالمرحلة  1.3

 و هو أعلـى مـن المعـدل         % 3.77 نسمة بمعدل    39715قدرت الزيادة خالل هذه الفترة بـ        

  :  وهذا راجع إلى% 3.46السابقة على من معدل الفترة أ وهو % 2.6الوطني الذي قدر بـ 

  .إلى المنطقة نتيجة التطور الذي شهدته في شتى الميادينالهجرة الوافدة  �

 . خاصة بعد العشرية السوداء التي مرت بها البالدواالستقراروفرة األمن  �

 .الضروريةوفرة المرافق والتجهيزات  �

 . للمنطقةاالقتصاديالتطور  �

 .  ين المنطقة الصناعيةوفرة مناصب العمل خاصة بعد توط �

 ).2008-1998( :الرابعةالمرحلة  1.4

أقل من    سنوات وهو  10 خالل   % 2.18 نسمة بمعدل    28540قدرت الزيادة في هذه المرحلة بـ       

   :إلىمعدل النمو للفترة السابقة وهذا راجع 

 الدولة لتنظيم النسل من جهة ومن جهة أخرى تأخر سن           انتهجتهاالسياسة التي    �

 .الزواج

 المستوى التعليمي عند المرأة إذ أنها أصبحت تـزاول دراسـتها حتـى              فاعارت �

  .الجامعةب

 .تفشي ظاهرة البطالة �

  . أزمة السكن وتدني المستوى المعيشي �
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. السكان في مدينة تقرت عبر التعدادات السكانيةدتطور عد :)14(الشكل رقم   

29610
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-  ورقلة - الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر  

  . في مدينة تقرتاإلحصاءات العامة للسكان ور معدل النمو عبرتط: )15 (الشكل رقم
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  .-  ورقلة - لإلحصاء  الديوان الوطني:المصدر



   الثاني                                                                 الدراسة السكانية وتقييم الحاجيات المائيةالفصل

 - 52 -

  :توزيع السكان حسب البلديات 2

  . يوضح ذلك داخل المدينة والجدول التاليخرىأإن توزيع السكان يختلف من بلدية إلى 

  .ات في مختلف اإلحصاءاتتوزيع السكان عبر البلدي: )04(الجدول رقم 

  1977  1987  1998  2008  

 البلدية

ــدد  عـ

  السكان

 النــسبة

%  

ــدد  عـ

  السكان

 النــسبة

%  

عـــدد 

  السكان

 النــسبة

%  

عـــدد 

  السكان

 النــسبة

%  

  36  52946  34.1  40524  34.4  27178  34.9  19600 النزلة

  26.4  38887  27.8  32940  30.4  23978  29.2  16400 تقرت

  23.7  34866  25.1  29840  23.1  18268  24.6  13800 تبسبست

الزاوية 

 العابدية

6400  11.4  9546  12.1  15381  13  20526  13.9  

  100  147225  100  118685  100  78970  100  56200 المجموع

   ـ ورقلة ـلإلحصاء الديوان الوطني :المصدر

  .تطور عدد سكان بلديات تقرت عبر مختلف اإلحصاءات السكانية): 16(الشكل رقم 

0
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  - ورقلة –الديوان الوطني لإلحصاء : مصدرال
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نالحظ أن التوزيع لـم يتغيـر فـي مختلـف            ،)16( والشكل رقم    )04( رقم   ومن خالل الجدول  

 على النسب المئوية نجد أن بلدية النزلة يتمركز بها أكبر عدد من الـسكان               واعتمادا اإلحصاءات

 ثم  1987في سنة    % 34.4بح   لتص 1977سنة   % 34.9عبر مختلف الفترات حيث كانت النسبة       

 لزاوية العابديـة   في حين نجد أن بلدية ا      2008سنة   % 36 إلى لترتفع   1998في سنة    % 34.1

 نسبة السكان بها في     أن ولكن نجد    اإلحصاءاتهي األقل دوما من حيث عدد السكان عبر مختلف          

 بهما انخفضتت  سبسب والمالحظ من الجدول أن بلديتي تقرت وت       ،أدناهارتفاع مستمر انظر الشكل     

 وذلك راجع لكون أن مناطق التوسـع بالمدينـة متواجـدة ببلـديتي              األخير اإلحصاءالنسبة في   

و الخريطـة   ) 17( أنظر الشكل رقم     ). جويلية 5حي  (وبلدية الزاوية العابدية    ) حي الرمال (النزلة

  ).06(رقم 

  . ةوإلعطاء نظرة اكبر على التوزيع لجأنا إلى حساب الكثافة السكاني

  .اإلحصاءاتتوزيع نسبة السكان في بلديات المدينة عبر مختلف  ):17(الشكل رقم 
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 .معالجة الباحث :المصدر
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  . لمدينة تقرت2008 و 1998تطور عدد السكان بين إحصائي ): 06(الخريطة رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  .معاجلة الباحث+  ورقلة. لإلحصاءالديوان الوطين :املصدر                                              

  :لسكان النظرية لالكثافة  3

  .ومساحتهاويختلف توزيع الكثافة من بلدية إلى أخرى حسب عدد السكان لكل بلدية 

وذلـك ألنهـا      2كلم/ نسمة 1341بـ    هي األعلى من حيث الكثافة السكانية      تبسبستنجد أن بلدية    

 . المساحةاألصغر من حيثبلدية ال

 بعـدها   تـأتي ثم   أيضا مساحتهاوذلك لصغر     2كلم/ نسمة 648.2بـ   الزاوية العابدية   دية  وتليها بل 

تقرت  بلدية   األخيروفي   من حيث عدد السكان      األكبر أنها رغم    2كلم/ نسمة 401.1النزلة بـ   بلدية  

  ).07( الخريطة رقم . من حيث المساحةاألكبرالبلدية  ألنهاوذلك   2كلم/ نسمة180ـ ب

  

 
 
 
 

  

 تبسبست

 الزاوية العابدية

 زلةـالن

 تقـرت

52946  ���- 2008   
40524   ��� - 1998 

 ش

  كلم15
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  . بلديات مدينة تقرتتوزيع الكثافة السكانية عبر): 05(ول رقمالجد

الكثافة السكانية   )نسمة(عدد السكان   ) 2كم(المساحة   

  ) 2كم/نسمة(

  401.1  52946  132  النزلة

  180  38887  216  تقرت

  1341  34866  26  تبسبست

  648.2  20526  30  الزاوية العابدية

  .2008. ورقلة .مرانيةمديرية التخطيط والتهيئة الع :المصدر

  

  .وزيع نسب الكثافة السكانية عبر بلديات دائرة تقرتت ):07(الخريطة رقم 

  
   

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   كلم15         0

 ش

  النــزلة

  تبسبست  تــرتق

  الزاوية العابدية

  2آ��/ ����1341
   2آ��/ ����684.2
   2آ��/��� �401.1

   2آ��/ ����180 
  . مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية:املصدر

 .2008. ورقلة
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  :الخصائص العمرانية لمدينة تقرت 4

   :مقدمة

 لها دائرة تقرت    تنتمي للبدو الرحل في المناطق الصحراوية كان في الواحات التي           استقرار   أول

 المواد المحلية في    اعتمد على  و ،اإلنسان عمران خاص به في هذه المنطقة       شيدإذ  ) مجال الدراسة (

 الماء بحسب عدد الغـرف و       استهالك، والشكل العمراني المتبع له تأثير على درجة         تشييد عمارته 

  . المحيطة بهالحدائق

 ألن الطابع العمرانـي     ،لكل منطقة ميزة عمرانية خاصة بها     : خصوصية العمران الصحراوي   . 1

 أصالتهم وتأثرهم بـالمحيط     ، ثقافتهم ، والعالقة بين السكان ببعضهم    ،ضع للظروف المناخية  يخ

  : دائرة تقرت لها طابع عمراني خاص بها يتمثل في،الذي يعيشون فيه ومن كل ذالك

 تربط بين   ،هو عبارة عن نسيج يبدو ككتلة موحدة ومتجانسة تتوسط واحات النخيل          : القصر 1.1

ويمكن اعتبار نسيج القـصر كوحـدة   .  شكل شرايين  معقدة تأخذ  جزاءه شبكة ممرات تبدو   أ

، أحدها يستعمل   ) )10(الصورة رقم   ( متكاملة تتفتح على الوسط الخارجي بواسطة أبواب        

للدخول واآلخر للخروج، أما الممرات فتعتبر من المكونات األساسـية للقـصر، وتمثـل              

ات غيرالمنتظمة  ئة تتبع شكل التجز   عناصر الربط بين أجزاءه، وهي ال تأخذ أشكاال منتظم        

ونجد في مركز القصر المسجد تليه األسواق والمحالت التجارية والساحات وهذه األخيـرة             

 المالحظ أن هذه المـساكن  الشيء و.وعلى مستوى الحي  على مستوى القصر  : على نوعين 

سيطة قليلة  ويتجه نحو الداخل كونه يملك وجهات صماء وب       ) الحوش  ( تتميز بفنائها الداخلي  

 وبمواد بناء محلية ذات توصيل حراري ضعيف وغير مكلفـة مـن    ،الفتحات على الخارج  

الراحة النفسية والحياة على النمط التقليـدي دون          إن بنية القصر توفر    ،الناحية البيومناخية 

 .اللجوء إلى وسائل تقنية أخرى
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  . توضح باب القصر):10(صورة رقم 

  

  . لبلدية تقرت صور من األرشيف البلدي:المصدر

الـصورة رقـم    () القصر(  وتتمثل في غابات النخيل التي تحيط بالنسيج العمراني          :الواحة 1.2

 إضافة إلى   ، تعتبر مصدر جلب الرزق والغداء     ،حيث تزخر بثروة هائلة من النخيل     )) 11(

 الرياح ومنع زحف    اتجاهكسر   كما تعمل على     ،ما تلعبه في توفير مناخ منعش وجو لطيف       

 لذا وجب اليـوم علـى       ،باالندثارإال أن هذا الطابع المميز مهدد اليوم        . الرمال إلى القصر  

  .إنشائية في تصميم العمارة الحديثة  على تقنياتاالعتماد و، بهاالهتمامالمختصين 

  .الواحة ):11(صورة رقم 

 .البلدي صور من األرشيف :المصدر

 
 
 
 
 
 
 

 .األرشيف البلدي لبلدية تقرت صور من :المصدر
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  :نمو العمراني لمدينة تقرتمراحل ال . 2

 واسـتهالك   بغية معرفة العوامل التي تحكمت وال زالت تتحكم في نمو مدينة تقـرت العمرانـي             

 اقتـصاديا  و اجتماعيا تاريخيا،   بعضهامجالها قمنا بتقسيم مراحل النمو إلى ثالث فئات تختلف عن           

  )).08(الخريطة رقم (

  .)1853 – 1400: (االستعمارفترة ما قبل  .1.2

 في هذه المرحلة تكونت النواة األصلية للمدينة، والمتمثلة في قصر مستاوة القديم، الـذي يعـود                 

يحيط بالقـصر   .  السكان بالمنطقة  استقرارتاريخ نشأته إلى حضارة بني جالب، ساعد القصر على          

 بهـا   واحات النخيل و يتوسطه سوق تتم فيه كل المبادالت التجارية والنشاطات الحرفية التي تتميز             

  .المنطقة

  ....النزاعات  كما يتوسط القصر مسجد يلعب دورا هاما في اإلشعاع الثقافي والفصل في 

 انطلقت في المنطقة التي     اجتماعية هكتار، وقد كان يشكل وحدة جغرافية و       9  تبلغ مساحة القصر    

  )).08( رقم الخريطة. (التوسع العمرانيمنها حركة التعمير و

) الكديات( أحياء ذات النمط العمراني الدائري، يقع معظمها على مرتفعات           6  هذا التوسع أعطى    

سيدي (و هذا تجنبا لمخاطر الطبيعة كاألمطار الفجائية، تمثلت تلك األحياء في حي الزاوية العتيق               

، وحي  )الكدية(، وحي بن يسود     )تبسبست القديمة (الذي يقع في الشمال، و حي سيدي عمر         ) العابد

وحـي سـيدي   ) دمـس ( التي تقع في الجهة الشرقية للمدينة، أما حي النزلة العتيق          سيدي بوعزيز 

بلغت المـساحة المـستغلة لهـذه       . بوجنان فهما يقعان في الجنوب الشرقي من حي مستاوة العتيق         

 السكان  اعتمدوذات طابق واحد في الغالب،      .  هكتار، وهي تتشابه في أشكالها الدائرية      29األحياء  

 بضيق ممراتها وتوفرهـا     ى المواد المحلية كالطين واألخشاب وجريد النخيل، وتتميز       في البناء عل  

 مجمل األحياء بغياب البنية التحتية والبناء العـشوائي غيـر           على الظل على طول اليوم كما تتميز      

  .الخاضع لمقاييس نظامية
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  ).1962 – 1854: (االستعماريةالفترة  .2.2

عمل على إدخال نمط جديد وهو النمط األوروبي ذو الطابع مستعمر إلى مدينة تقرت   مند دخول ال

 على مواد البناء المحلية مـع إدخـال مـواد جديـدة             باالعتماد ))12(الصورة رقم    (الشطرنجي

مالحظ هو أن هذا النمط األوروبي يقع على الهوامش لألحيـاء           لكاإلسمنت في بعض المنشآت، وا    

 ظهرت في هذه الفترة حي باعلوش وسـيدي عبـد           القديمة خاصة حي مستاوة، ومن األحياء التي      

  . هكتار246 أحياء شغلت مساحة 6السالم، بلغ عدد األحياء في هذه الفترة 

  في هذه الفترة تم إنجاز العديد من المنشآت في إطار مشروع قسنطينة والتـي نـذكر منهـا دار         

 الهقار باإلضـافة إلـى إنـشاء        ، الواحات ، النخيل :، فنادق  العمومي بحذالبلدية والثكنة القديمة، الم   

 ريغ الذي عمل على تصريف مياه المستنقعات وبالتالي تطوير زراعـة            قناة واد رئيسي ل المجرى ال 

النخيل، كما تم إنشاء خط السكة الحديدية لنقل منتوج التمور وتسويقه، هذه المنشآت عملت علـى                

  .امتدادهسع النسيج العمراني و  بالمنطقة مما أدى إلى تواستقروا من المعمرين د وفواستقطاب

 منهـا   االسـتقالل  وتم تكملتها بعـد      االستعمارية  هناك بعض المنشآت التي لم تكتمل أثناء الفترة         

  .المستشفى الكبير للمدينة سليمان عميرات حاليا

  . التخطيط الشطرنجي):12(صورة رقم 

  . لبلدية تقرت صور من األرشيف البلدي:المصدر
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  :ستقاللاالفترة ما بعد  .3.2

ته وإنشاء مناطق عمرانيـة  لت السلطات في هذه الفترة على تنظيم العمران القديم وإعادة هيك       ل  عم

وأحياء جديدة على مستوى الدائرة، حيث تمت إعادة هيكلة البنية العقارية، كما طبقت سياسة جديدة               

  :لى مرحلتينللتعمير، مما جعل المجال يتوسع بوتائر مختلفة و يمكن تقسيم هذه الفترة إ

  .)1979 – 1963 (:األولىالمرحلة  .1.3.2

 بإعادة تنظيم المجال، ورغم ذالك كانت النشاطات فيهـا          لالستقالل  تميزت بداية العشرية األولى     

 1967 والتحكم فيه حتى سـنة       االستعماريضعيفة نتيجة الفراغ اإلداري وصعوبة مراقبة اإلرث        

إثره بلدية تقرت التابعة لدائرة تقرت      على   تشكلت   لاالستقالحيث تم إحداث أول تقسيم إداري بعد        

 مـسكن بإشـغال     120 مسكن وحي    630 أحياء منها حي     6الكبرى، أنشئت بها منطقة صناعية و     

 فقد تميزت بنـوع     1979 وحتى   1970 هكتار أما العشرية الثانية بعد       417مساحة إجمالية قدرها    

 أحيـاء جديـدة     7 على تطور عمراني بزيادة       السياسي والتنظيم اإلداري، مما ساعد     االستقرارمن  

 هكتار، وتم فيها إدخال أنماط سكنية جديدة وتصميمات عديدة للمباني كالبناء            96مساحة قدرت بـ    

األفقي والعمودي والفيالت كما تغيرت مادة البناء وأصبح يعتمد على مواد حديثـة كاإلسـمنت و                

  .الحديد

  ).2004 – 1980: (المرحلة الثانية .2.3.2

 1984 المرحلة شهدت تغيرين ففي العشرية األولى منها تم إحداث تقسيم إداري ثاني سـنة                  هذه

 بلديات عوض بلدية واحدة وأصبح بالمدينة مركز دائرة تقرت الكبرى التي 04لتصبح المدينة تضم 

الزاوية العابدية، تقرت، تبسبست والنزلة     :  مركزية وهي المراكز القديمة    04 بلديات منها  08تضم  

 المنشأة بلديات  ريفية وهي المقارين، سيدي سليمان، تماسين والطيبات، وقد بلغ عدد األحياء               04و

 مـساحة   باستغالل حيا   16في العشرية األولى من هذه المرحلة       ) األربع بلديات المركزية  (بالمدينة  

  . هكتار495إجمالية تقدر بـ 

منطقة (نتجت على إثره دائرة تقرت الحالية و م إحداث التعديل اإلداري  وفي العشرية الثانية منها ت

  التي تضم البلديات المركزية األربعة سالفة الذكر في حين أصبحت البلديات األربعة ) الدراسة
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  . مراحل النمو العمراني لمدينة تقرت):08(الخريطة رقم 
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ة تقرت بعد التعديل اإلداري األخيـر فقـد         الريفية األخرى دوائر، وبالرغم من تقلص مساحة دائر       

   هـ 376 مساحة إجمالية قدرت بـ استغالل حي و12شهدت المدينة تطور عمراني كبير بإنشاء 

 21.26 وبلغت مساحة المحيط العمراني      2 كلم 404  أما حاليا فالمساحة اإلجمالية للمدينة تقدر بـ        

خل المحيط العمراني مـع المحـيط الفالحـي          من المساحة اإلجمالية، و يتدا     % 5.26 بنسبة   2كلم

 متكاملة ليس فيه للحدود اإلدارية أهميـة كبيـرة          اجتماعيةليمثالن وحدة مجالية و   ) واحات النخيل (

نتيجة تداخل أحياء البلديات األربعة مع بعضها البعض بحيث ال يفصل بين البلدية واألخرى سوى               

  . هكتار2126.7 حيا وتم تعمير أكثر من 55طق طرق البلدية، وقد بلغ عدد تلك األحياء والمنا

 نحو المحاور الرئيسية للطـرق و       اتجهت االستقالل والمالحظ أن حركة التعمير أثناء فترة ما بعد         

  :هي

  . المقارين شماال– الطريق الرابط بين تقرت -

  . تماسين جنوبا– الطريق الرابط بين تقرت -

  .ادي شرقا الو- الطريق الوطني الرابط بين تقرت -

  . ورقلة غربا– الطريق الوطني الرابط بين تقرت -

 اتجاه االنحـدار    ذمدينة تقرت تتميز بتوسع كبير وغير منتظم، تتخ       : المحاور المهيكلة للمجال   . 3

العام لوادي ريغ، وهنا تبرز أهمية موضع المدينة وموقعها ومدى تحكمها في توجيـه النمـو                

، وغرب ـ شـرق، وفـق    )03(ريق الوطني رقم العمراني شمال ـ جنوب، وفق محور الط 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميـر لـدائرة تقـرت         أنظر  ) 16(محور الطريق الوطني رقم     

 شكل المدينة غير ثابت وغير واضح ما عدا األنوية القديمة للمدينـة             .) )09(الخريطة رقم   (

روب معقدة ومحاطـة    دووهي القصور التي تتميز بتخطيط دائري تربط بين أجزائها ممرات           

 حيث أدخل عليه    االستعمار هذا اإلرث المعماري خالل فترة       اضمحل ،بأسوار ألهداف دفاعية  

 وأهم مـا يميـز النـسيج        ))12( الصورة رقم    (الطابع العمراني الشطرنجي بجانب القصور    

 و التجـانس المورفولـوجي      االنتظـام الحضري الحالي لمدينة تقرت أنه متقطع و يفتقر إلى          

هذا  ، والمناخية للمنطقةاالجتماعية لم تتوافق مع الخصوصية      ،سباب تاريخية وأخرى سياسية   أل

 خاصـة  ، شمال ـ جنوب باتجاه ككتلة عمرانية منفصلة تمتد طوليا التداخل جعل المدينة تبدو
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 شبه كلي بـين النـسيج   انقطاع و هذا ما الحظناه من ،)03(على محور الطريق الوطني رقم   

  .حاليالقديم و ال

  . توسع مدينة تقرتاتجاهات): 09(الخريطة رقم 
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  :الصناعيةالخصائص . 2

   :مقدمة

بعد دراسة الخصائص الطبيعية والسكانية للمدينة، ننتقل في هذا الجزء إلى المجال الصناعي، وذلك 

تالي سنحاول التعرف على أهـم      ألن هذا المجال يزود من المياه الموزعة في الشبكة المنزلية، وبال          

  .اإلنتاج اإلقليم وتحديد أهم عناصرها وبالتالي الوقوف على حجم  المتواجدة فياتالصناع

  : العوامل المتحكمة في البنية الصناعية للمنطقة .1

 يعمل على قيام بنية صناعية هامة كما يساعد فـي ذلـك             األولية والمواد   اإلمكانيات  وجود إن

  .النقل وشبكة وجود العامل البشري

 :الموارد الطبيعية •

  :المعادن هذه أهم الموارد التي ترتكز عليها الصناعة ومن أهمتعد المعادن 

 مصانع لآلجر   بإنشاء سمح هذا التواجد     منه،توجد بالمنطقة كميات هائلة      :الطين .1

  . وكذا الصناعات الخزفية والفخارالمجاورة، والمناطق بالمدينة

 سواء الصالح للبناء و الصالح فـي صـناعة          أنواععدة   يوجد بالمنطقة ب   :الرمل .2

 .الزجاج

 لقيام صناعة وذلك سواء لجلب المواد       أساسيا الهياكل القاعدية عامال     تعتبر :النقلشبكة   •

  :في توجد بالمنطقة بنية معتبرة تتمثل األولية أو تسويقها،

  :محاورتتوفر المنطقة على شبكة هامة منها تتمثل في ثالث  :الطرق .1

 ـ الذي يربط المدينة بالواليات الشمالية و مرورا 3لطريق الوطني رقم ـ ا ••••

بوالية بسكرة وصوال إلى والية سكيكدة، ويتجه جنوبا إلى واليـة اليـزي             

مرورا بحاسي مسعود، كما يلتقي قبل مدينة حاسي مسعود بطريق وطنـي            

 .كبيرآخر يمتد إلى مدينة ورقلة ومنه إلى الواليات الغربية والجنوب ال

 إلـى  ـ الذي يربط المدينة بوالية الوادي ومنه  16الطريق الوطني رقم ـ   ••••

 .عنابة ، قالمة وأهراستبسة، سوق : واليات الشمال الشرقي
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 بـاقي واليـات     إلىالطريق الوالئي الذي يربط المدينة بوالية الجلفة ومنه          ••••

  . العاصمةإلىالوسط وصوال 

 بمدينة سكيكدة، أنجز لغرض نقل المـواد        يربط هذا الخط المنطقة   : السكة الحديدية  .2

  .إلخ......األولية، التمور، مواد البناء ،

  .  ساهم هذا الخط في ازدهار المدينة وقيام الصناعة بها

، سواءا بـالمجهود البـدني أو        بها األفراد الذين يساهمون فعال     ونعني: اليد العاملة  .3

ر خصوصا وان المنطقة فـي      العقلي ألجل إنتاج السلع وتسويقها، وهو ما هو متوف        

  .العشرية األخيرة أصبحت مكان للعمل للكثيرين من عدة واليات مجاورة

  :دات الصناعية المتواجدة باإلقليمالوح .2

 نظرا لتمركـز معظمهـا      الوالية، تعتبر هي األهم في      خاصة،توجد بالمدينة عدة وحدات صناعية      

  .ه الوحداتبالمدينة، والجدول اآلتي يبين هذبالمنطقة الصناعية 

 1991تقع المؤسسة بتقرت، وبـدأت إنتاجهـا سـنة    :  SCSمؤسسة الخزف  .1

  2 م 21614، تتربع علـى مـساحة قـدرها         وتختص في إنتاج الخزف الصحي    

  2 م 20580: 2008سنة وحققـت سـنة       / 2 م 200000وطاقة إنتاج قدرت بـ     

 . عامال91طاقتها الحقيقية، توظف من  % 10.3بنسبة 

 سنة  إنتاجها، بدأت   المؤسسة ببلدية الزاوية العابدية    تقع   :شةمؤسسة اآلجر طني   .2

، وتقـدر    الخاص بالبنـاء   األحمر اآلجر   إنتاج وهي مؤسسة مختصة في      1993

: 2008سـنة، وحققـت سـنة       / طن 50000ـ   الحقيقة لها  ب    اإلنتاجيةالطاقة  

 . عامال139، وتوظف هذه المؤسسة %  51.9بنسبة . سنة/ طن25960

 سـنة   إنتاجهـا  بدأت،   تقع المؤسسة ببلدية تقرت    :)حر مختار (مؤسسة الزجاج    .3

مل  تع  2 م 2450 الزجاج  وتتربع على مساحة قدرها        إنتاج، تختص في    1995

 طن  1000: 2008 سنة   اإلنتاج وبلغ   سنة  / طن 2140 قدرت بـ    إنتاجيةبطاقة  

 . عامال11، توظف  %46.7بنسبة 
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هذه المؤسسة ببلدية الزاوية   وتقع   :SICAPLAST البالستيكية   األنابيبشركة   .4

 5600 السنوية بــ     اإلنتاجية، تقدر طاقتها    1994 سنة   إنتاجها بدأتالعابدية،  

، توظـف هـذه      %35.7  طن بنسبة     2000  :2008 سنة   إنتاجهاطن و بلغ    

 . عامال17المؤسسة 

 1985 نشاطها سنة وبدأت توجد ببلدية تقرت : BMOمؤسسة اآلجر الواحات  .5

وطاقة   2 م 50000 للبناء، تتربع على مساحة      األحمراآلجر   إنتاجوتختص في   

 طـن   36700: 2008 سـنة    إنتاجهاسنة، بلغ   / طن 40000 قدرت بـ    إنتاجية

 . عامال143، توظف هذه المؤسسة  %91.5بنسبة 

 1981تقع المؤسسة ببلدية تقرت، بدأت إنتاجها سـنة  :  مؤسسة رغوة الجنوب  .6

 وتقدر طاقتهـا     2 م 150تربع على مساحة    وتختص بإنتاج األفرشة اإلسفنجية، ت    

  3 مليـون دم 500: 2008سنة وبلغ اإلنتاج سنة / 3 مليون دم500اإلنتاجية  بـ   

 . عامال185، توظف هذه المؤسسة % 100أي بنسبة 

 سـنة   إنتاجهـا  بـدأت  توجد المؤسسة ببلدية تقرت و       :شركة الرمال للبالستيك   .7

ـ  اإلنتاجية قدرت طاقتها     المواد البالستيكية،  إنتاج تختص في    1987  4400 ـ ب

، تـشغل    % 45.5 بنسبة   2008 طن سنة    2000 قدره   إنتاجاسنة وحققت   /طن

 . عامال140هذه المؤسسة 

، تختص  1991 سنة   إنتاجها وبدأت توجد ببلدية تقرت     :SAVOشركة الزجاج    .8

 ، تبلـغ     2 م 4890، تتربع على مساحة قـدرها       أنواعه الزجاج بجميع    إنتاجفي  

،  %8 طن بنـسبة     2000: 2008 سنة   وأنتجت طن   25000 إلنتاجيةاطاقتها  

 . عامال81توظف هذه المؤسسة 

 أنشأت، 1996 سنة إنتاجها وبدأتهذه المؤسسة ببلدية تقرت :  شركة التغليـف   .9

 وأنتجـت   2 م 5000 اإلنتاجيـة للحفاظ على ثروة التمور بالمنطقة، تبلغ طاقتها        

 . عمال9ظف هذه المؤسسة تو %. 60 أي بنسبة 2008 سنة  2 م3000
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 ، تبلـغ  2003 سـنة  إنتاجها بدأت تقع ببلدية النزلة، : SBNشركة اآلجر .10

  طـن    120000: 2008 سنة     إنتاجهاسنة وبلغ   / طن 50000 اإلنتاجيةطاقتها  

،  % 240بنـسبة   .  انجاز المصنع  أثناء المقدرة   اإلنتاجيةمتجاوزة بذلك طاقتها    

 . عامال95توظف هذه المؤسسة 

 2004 سنة   إنتاجها بدأت تقع المؤسسة ببلدية تقرت،      :الخزف المغرب شركة   .11

  2 م 1000000: 2008 سـنة    وأنتجـت سنة  / 2 م 20000 اإلنتاجيةتبلغ طاقتها   

 %. 5000 بكثير حيث وصلت نسبة اإلنتـاج        اإلنتاجيةوبذلك تجاوزت طاقتها    

 . عامال65تشغل هذه المؤسسة 

وية العابدية، تختص بإنتاج الـدقيق       تقع المؤسسة ببلدية الزا    :مطاحن الجديع  .12

سنة وبلغ / طن 3600، تبلغ طاقتها اإلنتاجية 1994والسميد ، بدأت إنتاجها سنة 

 30، توظف هـذه المؤسـسة        % 47.2 بنسبة   2008 طن سنة    1700إنتاجها  

 .عامال

تقوم بتحلية المياه،   . تقع المؤسسة ببلدية تقرت   : مؤسسة دجلة لتحلية المياه    .13

 3 م 32850في اليـوم و      3 م 90تبلغ طاقتها اإلنتاجية    . 2004 سنة   بدأت إنتاجها 

 . عمال10في السنة، تشغل هذه المؤسسة 
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  .حدات الصناعية الخاصة في اإلقليمتوزيع أهم الو: )06(الجدول رقم 

  .2008  ـئة العمرانية ـ ورقلةطيط والتهي مديرية التخ:المصدر

عـــدد   المؤسسة 

  العمال

  اإلنتاج  الوحدة
 2008  

طاقة اإلنتاج  

  سنة/اإلجمالية

تــــاريخ 

  االنطالق

نسبة اإلنتاج    عالموق

%  

شركة الخزف  
SCS 

  10.3  تقرت  1991  200000  20580  2م  91

شركة اآلجر  

  طنيشة

ــة   1993  50000  25960  طن  139 الزاوي

  العابدية

51.9  

شركة الزجاج  

  حر مختار

  46.7  تقرت  1995  2140  1000  طن  11

شــــركة  

األنابيـــب 

  البالستيكية

ــة   1994  5600  2000  طن  11 الزاوي

  العابدية

35.7  

ركة اآلجر  ش

 الواحات

  91.5  تقرت  1985  40000  36700  طن  143

شركة رغوة  

  الجنوب

  100  تقرت   1981  مليون500   مليون500  3د م  185

شركة الرمال  

  للبالستيك

  45.5  تقرت  1987  4400  2000  طن  140

شركة الزجاج  
SAVO 

  8  تقرت  1991  25000  2000  طن  81

شــــركة  

  التغليف

  60  تقرت  1996  5000  3000  2م  9

شركة اآلجر   
SBN 

  240  النزلة  2003  50000  120000  طن  95

شركة الخزف  

  المغرب

  5000  تقرت  2004  20000  1000000  2م  65

  47.2  الزاوية  1994  3600  1700  طن  30  مطاحن جديع

  100  تقرت  2004  32850  32850   3م  10  تحلية المياه

  -  -  -  -  -  -  1010  المجموع
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  :مؤسسة دجلة لتحلية المياه

 عمال، 10، تشغل هذه المؤسسة 2004المؤسسة هي أحد فروع مجمع ليمان للخدمات، أنشئت سنة        

.  تقوم المؤسسة بتحلية المياه المستغلة من طبقة الميوبليوسـان ،تقع بالمنطقة الصناعية ببلدية تقرت    

  .يوم مياه محالة/3 م90يوم، لتنتج / 3 م180حيث تستغل المؤسسة 

يوم من المياه تطرح في شكل ناتج لعملية التحلية وهو عبارة عن خليط بين الماء والبقايا                /3 م 90 و

  .الجافة

  . ESMOSE INVERSEتعتمد المؤسسة في تحلية المياه على طريقة 

نفس الكمية مـن الميـاه      نالحظ من هذه الطريقة أنها تطرح كمية مياه مستعملة كبيرة مقابل إنتاج             

   .المحالة

يتم بيع هذه المياه في المدينة وذلك لملوحة المياه الموزعة في شبكة المياه الصالحة للشرب، وتعتمد            

المغنزيـوم، الـصوديوم    ،  هذه المؤسسة على نزع المكونات الموجودة بكثرة في الماء كالكالسيوم         

  .الكلسالعناصر التي تترسب ك  المياه الناتجة  خالية منتكونحتى . والكبريتات

، التي تستهلك كل الكميات المحالة من المياه باإلضافة إلى          تباع الكميات المنتجة من المياه بالمدينة     

من منطقتي سيدي خالد بوالية بسكرة و مدينة العاتر بواليـة           التي يتم جلبها    الطبيعية  المياه العذبة   

   .تبسة
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  :ئيةالماتقييم الحاجيات . 3

 منها االختالف في المناخ  وذلك لعدة عوامل أخرى إلىإن تقييم الحاجيات المائية يختلف من منطقة        

  ....، درجة تقدم المنطقة، الثقافة السائدة، الكميات المتوفرة من المياهالسكانيةوالكثافة 

 وهو  )اءلصحرلحسب وكالة األحواض الهيدروغرافية      (اليوم/ساكن/ ل 150واعتمدنا على مقياس    

   )1(.مقياس يعتمد كثيرا في تحديد الحاجيات السكانية من المياه خصوصا في الجزائر

يبين لنا مختلف الحاجيات الالزمة من المياه لكـل المـستخدمين حيـث بلغـت      ) 7(والجدول رقم   

  .تحتل االستعماالت المنزلية النسبة األكبر منها. يوم/3 م25405.4

  . تقرتلمدينةجيات المائية لمختلف القطاعات تقييم الحا) :07(الجدول رقم 

  يوم/3الحاجيات اليومية م  يوم/الحاجيات الالزمة ل  عدد المستخدمين  نوعية المستخدمين

  22083.8  ساكن/يوم/ ل150  147225  االستعماالت المنزلية

  القطاع الصحي  143,5  سرير/يوم/ ل250   سرير574

  27.1  مؤطر/يوم/ ل10   مؤطر2712

   التربويةالمدارس  1224.18  تلميذ/يوم/ ل10   تلميذ122418

  27.6  مؤطر/يوم/ ل5   مؤطر1893

  الصناعة  20.2  يوم/ ل20  عامل1010

  1879  الحاجيات الالزمة لمختلف الصناعات

  25405.4    المجموع

  – ورقلة – وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء: المصدر

  

 :تعدادات السكانية عبر ال اليومية المنزليةتطور الحاجيات  .1

ساكن، وهو ما   /اليوم/ ل 150يعتمد في حساب الحاجيات اليومية من المياه في الجزائر على مقياس            

 بعيد كل البعد عن خط الفقر المائي المعتمد من طرف هيئة األمم             ذا المعدل  سنويا وه  3 م 55يقارب  

  .ساكن/اليوم/ ل2740 سنويا لكل ساكن وهو ما يعادل 3م 1000المتحدة حيث يعتمد مقياس 

                                                 
)1( – KHADRAOUI.A. 2006.cadastre hydraulique du sahara. ABHS. Ouargla. 
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 يوميا 3 م403357 على عدد السكان الحالي نجد أنه لبلوغ خط الفقر المائي يتوجب توفير باالعتماد

     حيـث يـصل    وسنرى في الفصل اآلتي أن الحجم المستغل بعيد جدا عن هـذا الـرقم               . من المياه 

يمكن تجاوز خط الفقـر     وبالتالي ال   . ساكن/اليوم/ ل 267 بمعدل   باستغاللهامما يسمح    3م 39242

  .المائي

ستهلك الميـاه بمعـدل     من خالل هذا يمكننا طرح تساؤل هو لماذا ال يزال المواطن الجزائري ال ي             

    األمم المتحدة ؟  المحددة من طرفستهالكاإل معايير يصل إلى

    

دات  عبر التعداالحاجيات اليومية المنزلية من المياه لمدينة تقرتتطور  ):08(الجدول رقم 

  .السكانية

الحاجيات المائيـة   

 يوم/3م

ــة ــات المائي   الحاجي

 يوم/ل

  عدد السكان 

 نسمة

ــنة  ســـ

 اإلحصاء

4441,5 4441500 29610 1966 
8430,0 8430000 56200 1977 

11845,5 11845500 78970 1987 
17802,8 17802750 118685 1998 
22083,8 22083750 147225  2008 

  .الباحث معالجة :المصدر

من خالل الجدول السابق نالحظ أن الحاجيات اليومية في تطور مستمر وقد تـضاعفت بخمـس                 

مرات منذ االستقالل مما يدل على استمرارها في التطور وسنحاول حسابها انطالقا مـن التقـدير                

  .العددي للسكان

  ).للسكانالمستقبل العددي  (:السكانيةالتقديرات   .2

 من بين العناصر التي تحظى بأهميـة خاصـة فـي الدراسـات              تعد التقديرات السكانية عنصر     

 إذ تمكننا هذه العملية من معرفة المـستقبل العـددي للـسكان و              .التخطيطية العمرانية و    ،السكانية

  . المستقبلية الالزمة من المياهاالحتياجات بالتالي تقدير
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 رئيـسية تتعلـق     تمـاالت اح   و قبل القيام بهذه العملية يجب طرح و بالضبط ثالث فرضيات أو           

 ، أو بقائه ثابتا من أجل تقدير عدد السكان على المـدى القريـب             انخفاضه بإرتفاع معدل النمو أو   

  . التي سبق التطرق إليهاواالقتصادية من المعطيات السكانية انطالقاالمتوسط والبعيد 

   )2008 ـ 1998(  معدل النمو السنوي المسجل للفترة ارتفاعوهو  : األولاالحتمال 2.2

بعاد هـذا اإلحتمـال نظـرا        وما يذكر هنا هو إست     ، خالل السنوات القادمة   % 2.18والمقدرة بـ   

باإلضافة إلى نقص الهجرة الوافدة إلـى         الخام حسب سجالت الحالة المدنية     نمونخفاض معدل ال  إل

  .األمنية للبالد األوضاع المدينة بسبب تحسن

و المقدر  ) 2008 ـ  1998(  المسجل للفترة ثبات معدل النمو السنوي:  الثانياالحتمال 2.3

 نسبيا في معدالت نمو     استقرارا األرجح كون المدينة ستعرف    االحتمال وهو   ،% 2.18بـ  

 .أثرت على هذا النمو األسباب التي سكانها نتيجة زوال

خالل  ) 2008 ـ  1998( معدل النمو السنوي المسجل للفترة  انخفاض:  الثالثاالحتمال 2.4

 مستبعد كون المدينة تتمتع بإمكانيات ومؤهالت تستطيع مـن          احتمال وهو   ،مقبلةالسنوات ال 

األكثـر   خاللها المحافظة على وتيرة نموها الحالي خاصة وأنها تعتبر التجمع الحـضري           

 المحليـة ال    باالستثمارات المتزايد   االهتمام نشاط و حيوية في منطقة وادي ريغ إضافة إلى        

 . أكثر بثروة النخيلاالهتمام توطن بعض الوحدات الصناعية وسيما في الميدان الصناعي ك

المقبول في تقدير العدد المـستقبلي للـسكان         االحتمالثبات معدل النمو هو      اعتبار  إذا يمكن   

  فإن معدل النمو الحالي) 2038( أما بالنسبة للمدى البعيد ،للمدى القريب و المتوسط

ذا فإننا سوف نعتمد عليه في تقدير عدد الـسكان          قد ينخفض بنسبة ضئيلة ومع ه     ) % 2.18 (

  . المستقبليةلالحتياجات  و هذا كي نتفادى التقديرات الناقصة2038لسنة 
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  : 2018تقدير عدد السكان للمدى القريب  2.5

 نسمة كقاعدة للحساب فإن   147225 و المقدر بـ     2008على عدد سكان المدينة سنة       باالعتماد

  . نسمة182659در بـ  يق)1( 2018عدد السكان سنة 

  :2028تقدير عدد السكان للمدى المتوسط  2.6

  .نسمة 226621 بـ 2028يقدر عدد السكان لسنة 

  :2038تقدير عدد السكان للمدى البعيد  2.7

 .نسمة 281164 بـ 2038يقدر عدد السكان لسنة 

  .2038 ،2028 ،2018التقديرات السكانية آلفاق : مدينة تقرت): 09(الجدول رقم 

ــسكان   السنوات ــدد ال ع

  )نسمة(

الزيادة السكانية  

  )نسمة(

  )%(معدل النمو 

2008  147225  /  2.18  

2018  182659  35434  ≈  
2028  226621  43692  ≈  
2038  281164  54543  ≈  

  .الباحث إنجاز :المصدر

 :تقديرات الحاجيات المائية المستقبلية لمدينة تقرت  .3

القريب، المتوسـط والبعيـد نقـوم بحـساب         بناءا على حساب تقديرات عدد السكان على المدى         

 250ساكن و   /يوم/ ل 200 و بمقياس    )1(.ساكن/يوم/ لتر 150الحاجيات المائية اعتمادا على مقياس      

  .ساكن/يوم/ل

  

                                                 
  : بالطريقة التالية 2018لسنة السكان عدد  يتم تقدير : )1(

  )ر+1(ن لو + 2008لوس = 2018لوس

   .2008 و 2018فارق السنوات بين : ن  , 2008 عدد السكان لسنة  :2008س ,  2018عدد السكان لسنة  : 2018س: حيث 

 . نسمة 182659 = 2018س )  .     0.0218 + 1(  لو10) + 147225(لو = 2018لوس: و منه .  معدل النمو:  ر
 . س1آ4  ه& ال�7'1س ال��#�� م4 3"ف وآ1ل� ا0/&اض ال-'�رو*"ا('�/ال'&م/ل#"150 – )1(
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 و 2028 ،2018 الفآق  لمدينة تقرت المنزليةتقدير الحاجيات المائية اليومية: )10 (الجدول رقم

2038.  

  .الباحث معالجة :المصدر

  .نالحظ أن الحاجيات في تزايد مستمر) 10(رقم من خالل الجدول 

ساكن فإن الكميات المتوفرة تلبي الحاجيات الحاليـة و  /يوم/ ل 150 عند   االستهالكعند ثبات معدل    

بعيد مما يدعو إلـى     كذا على المدى القريب و المتوسط في حين نتوقع تسجيل عجز على المدى ال             

  .وجوب التفكير في حلول لتغطية العجز

ساكن فإن الكميات المتاحة تلبي الطلب الحالي في /يوم/ ل200 إلى االستهالكمعدل  ارتفاعأما عند  

  .حين نتوقع تسجيل عجز في المستقبل القريب، المتوسط والبعيد

 المتوفرة ال تلبي الطلب على      ساكن فإن الحاجيات  /يوم/ ل 250 إلى   االستهالك وعند وصول معدل  

  .المياه حاليا أو مستقبال

 ووجود وعـي    وتسييرها، المياه   ستهالك ا رشيدلتسياسة  البد من وضع     هذه المعطيات وبالنظر إلى   

 كمية المياه من قليل بالقيام بعمليات من شأنها التأهمية هذا المورد الحيوي وكيفية الحفاظ عليه      حول

 اقل بكثير وتجدد بصورة بطيئة جدا تمنطقة تستهلك المياه الجوفية التي خصوصا وأن ال المستهلكة،

    .المستغلةمن الكمية 

  :التوقعات المستقبلية للحاجيات المائية الصناعية. 4

خـالل   % 3الهيدروغرافية للصحراء فإن النمو الصناعي سيكون بنـسبة          األحواضحسب وكالة   

  ).11(الجدول رقم  .جيات وفق هذا التقديرالسنوات القادمة وعليه نقوم بحساب الحا

  عدد السكان  السنوات

  )نسمة( 

  )يوم/ 3م(لحاجياتا

ــادا ــى  إعتم عل

  ساكن/يوم/ل150

  )يوم/ 3م(الحاجيات

علـــى  إعتمـــادا

  ساكن/يوم/ل200

  )يوم/ 3م(الحاجيات

  على  إعتمادا

  ساكن/يوم/ل250

2008  147225  22083.8  29445  36806.3  
2018  182659  27398.9  36531.8  45664.8  
2028  226621  33993.2  45324.2  56655.3  
2038  281164  42174.6  56232.8  70291  
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 المتوسط و البعيد القريب، على المدى حاجيات الصناعة من المياهتوقعات  ):11(الجدول رقم 

  .لمدينة تقرت

  

                                                         

  .الباحث معالجة :المصدر

من خالل حساب كميات الحاجيات المائية المنزلية والصناعية نجد أن مجموع الكمية الالزمـة              

يوم وإذا علمنا أن الكميات المستخرجة من المياه من         / 3 م 25405.4لسد مختلف الحاجيات هي     

ويظهر لنا جليـا أن الكميـات    .يوم/ 3 م39242اخل هي  طبقتي المركب النهائي والقاري المتد    

   .الحاجياتالمستخرجة أكبر من الكميات الالزم توفرها لسد مختلف 

  

 
 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

 
 

  

  ) 3م( الحاجيات   (%)نسبة النمو   السنوات

2008  3  18164  
2018  3  18708  
2028  3  19270  
2038  3  19848  
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  :ـــةــــــخالصــ

  

المائية لمنطقة الدراسة، قمنا في هذا الفصل بدراسـة          بعد دراسة الخصائص الطبيعية واإلمكانيات    

حيث تطور عدد السكان تطورا ملحوظا بعد االستقالل  عهم وكثافتهم،السكان من حيث عددهم وتوزي

 إذ بلـغ    حوالي النصف تقريبـا    ب  تضاعف عدد السكان كثيرا    1977 و   1966حيث في الفترة بين     

حيـث إسـتقطبت      ساكن، 56000 إلى   29000وتضاعف عدد السكان من      % 5.99معدل النمو   

وانخفـض هـذا    . سكنون في المناطق المجاورة للمدينة    المدينة في هذه الفترة السكان الذين كانوا ي       

 معدل الهجـرة    النخفاض وذلك % 3.46 حيث بلغ معدل النمو      1987 و   1977المعدل بين سنتي    

 معدل النمو إلـى  ارتفع 1998 و 1987أما بين سنتي  . دوائرإلىوكذلك لترقية المراكز المجاورة     

ة والرعايـة الـصحية وارتفـاع الهجـرة         وهذا لعدة عوامل منها تحسن ظروف المعيش       % 3.77

وفي الفترة بين سنتي    . ات المجاورة بسبب العشرية السوداء التي عاشتها البالد       الخارجية من الوالي  

نذكر منها تحسن مستوى المعيشي كثيرا، انتشار        معدل النمو لعدة أسباب    انخفض 2008 و   1998

   .ة سن الزواج و قلة الهجرة الوافدتأخرالوعي الثقافي، 

  .للسكان توقع التقديرات المستقبلية بعد هذه الدراسة يمكننا و

كما درسنا الجانب العمراني ومراحل تطور المدينة وتوسعها وهو ما يساعد في تحديـد منـاطق                 

وقمنـا بتنـاول     وبدراسة الجانب الصناعي الذي يعتبر المستهلك الثاني للمياه بعد السكان،         .التوسع

  . وبالتالي يمكننا تحديد مختلف الحاجيات المائية .رة بالمدينةمختلف الصناعات المنتش

 الحاجيات اليومية من المياه لمختلف القطاعات ووجدنا أن حاجيات المدينة           بحساب األخير في   لنقوم

 :يوم وهذه الكمية متوفرة إذا علمنا أن الكميات المائية المستغلة هـي           /3 م 25405.4من المياه هي    

   .يوم/ 3 م39242

اه بل بها وفرة     المي نقصن المدينة ال تعاني من مشكل       أعلى ضوء هذه المعطيات فمن المفروض       و

 هـل تمـون     ولكن هل الواقع هكذا؟ أم أن المدينة تعاني من مشكل نقص التزود من الميـاه؟              .اهمن

 واقـع   تحـت عنـوان  في الفصل الثالثبالتفصيل  هسنتناولهذا ما  و ساعة؟ 24/24المدينة بالمياه   

   .لوقوف على حقيقة ما يصل المواطن من المياه لير المياهتسي
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   :مقدمــــة

  اعتقادحيث يسود     له مخاطر كثيرة    المتزايد للمياه دون معرفة العواقب الناتجة عنه،       االستهالك إن  

  .طويلة استغاللأن الماء موجود بكثرة، ويكفي لمدة 

فالدراسات المنجزة من طرف األمم المتحدة أو من عدة مكاتب دراسات تثبـت أن معـدل تغذيـة                  

 الزراعي الذي تنتهجه    تجاهاال الجوفية ضعيف جدا، ومع النمو السكاني و الصناعي وكذا        الطبقات  

 أكبر للطبقات    استغالل الشيء الذي يتطلب  الدولة فإن الطلب على هذا المورد الحيوي يتزايد بكثرة          

 تدهور نوعيـة  ج عنه عدة مشاكل منها      ت وهو ما ين   هاسبب في نقص مستوى المياه ب     تمما ي الجوفية  

 للطبقات   المستوى البيزومتري  نخفاض ا وأنظمة الفوقارة     جفاف لك وكذا ةملوحال  ارتفاع مياه بفعل ال

  .الجوفية

 حتى للمياه،عقالني   الغير االستهالكاعي هذه الظروف وتحد من سياسة انتهاج سياسة تر فإنولهذا

  .ممكنةنضمن استمرار وجود المياه لعدة أجيال 

والجانب السكاني نتناول في هذا الفصل واقع تسيير المياه بالمدينـة           بعد دراسة الجانب الطبيعي     و  

 أين يكمن مـشكل     إلىالوصول   ومحاولة   وكذا الوقوف على حقيقة ما يصل من مياه إلى المواطن         

  .النقص في كمية المياه التي تصل المواطن

نشآت التي يتم   ندرس في هذا الفصل استغالل المياه في قطاع الشرب وتوزيعه إلى المواطن والم            و

ونقوم في نهاية الفصل بالقيام بدراسة ميدانية نحاول من خاللها الوقوف على الوضـعية               استغاللها

  .كذالك الكميات التي تصله من المياهالحقيقة للمياه لدى المواطن و
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   :الهيكلية بعد االستقالل  و تنظيماتها في الجزائرالسياسات المائية. 1

تـسير هـذا     ة سياسات مائية منذ االستقالل، وتولت العديد من المؤسـسات         عرفت الجزائر عد  

المؤسسات التنظيميـة    إجراءات المخططات التنموية في القطاع وتغيير      المورد وهذا من خالل   

المائية مـن    لسياستها: األساسيةاإلجراءات  ب، حيث قامت الدولة     1996حتى سنة    .والتشريعات

  )1(.خالل مبادئها الخمس

 :االستقالل ل السياسات المائية منذمراح

  :المراحل األساسية: أوال

مباشرة بدأت الجزائر بإستغالل المنـشآت الكبـرى التـي     بعد اإلستقالل  1970 - 1962  )1

اإلمكانيات تستجيب   ورثتها عن اإلستعمار من سدود وآبار ومساحات زراعية و لم تكن هذه           

 3م مليون 670اإلجمالي جد ضعيفة قدرت بـ طاقة التخزين لحاجيات المواطنين، حيث كانت

 ومـساحات مـسقية تقـدر بــ       1962-1830والتي أنجزت بين    .  سد 14و التي تحتويها    

هذه الفترة تحوالت على مستوى بناء وتجديد السدود، كما شهدت           وسجلت . هكتار 320000

ثـل  بالقطاع الصناعي وتجهيزها بمعدات وقنـوات الـري األساسـية م           المسؤولين اهتمام

ما حدث بخصوص المـشروعات     بعنابة وسكيكدة وأرزيو على عكس       المجمعات الصناعية 

الخاصة بالموارد المائية وتسييرها بين وزارتـين، وزارة األشـغال           وكانت المهام  .الفالحية

ت الكبرى للمياه بفضل المديرية المركزية ومصلحة الدراسـات         آبالمنش العمومية حيث تتكفل  

راسات العامة واألشغال الكبرى في مجال الري، أمـا وزارة الفالحـة   الد العلمية ومصلحة

الصالحيات المتعلقة بالسقي ومنشآت الري الريفية، وتميزت كذلك بمنافـسات           تكفلت بجميع 

بالثروات المفروض تسييرها وضبط المسؤوليات وطرحت عدة مسائل على لجنة  فيما يتعلق

 ،الفالحـة ون عن التخطيط الداخلية، والماليـة،   ويشكلها ممثل1963المحدثة في سنة  الماء

 . األشغال العمومية، الصناعة، الطاقة والصحة

المرحلة هيكال تنظيميا آخر حيث تحولت المهام لتسيير قطاع  عرفت هذه :1977- 1970 )2

وهي ممثلة على مستوى الواليات ) 1970 جوان 21(الدولة للري  الموارد المائية إلى كتابة

                                                 
)1(

  .2005عدد سبتمرب . جملة املياه.السياسات املائية يف اجلزائر. 2005. بن عيسى بشري، كدودة عادل – 
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واضحة بالنظر إلى  ممثلة على مستوى البلديات حيث عزمت وبإرادة نها غيروالدوائر ولك

بإيجاد الحلول الممكنة  االهتمام المائية التي تعاني منها البالد إلى جانب المعوقات والمشاكل

 ) 1973– 70(ففي المخطط الرباعي األول  .والمناسبة والتي ترجع على المجتمع بالفائدة

التقديرات   الجديد وظهر جليا عندما تم تحويل وتغيير مقاييسلالتجاه  مرحلة جوهريةاعتبرت

هكتار من  92000والتوقعات، وتضاعفت الدراسات بحيث برمج أربعة عشر سدا وإصالح 

هذه ( لكن هذا المخطط عرف صعوبات في التنفيذ لما كان مخطط له فعال ولكنها  .األراضي

 .)1977– 74( لثاني  في المخطط الرباعي ااستكملت) المشروعات

 :األسباب التي أدت إلى صعوبة تنفيذ هذه المخططات ومن

 . السدود و المساحات الزراعية ضعف مستوى اإلنجاز في  -

 سكان المدن بالمياه الصالحة للشرب من القروض الممنوحة تمتصها مشاريع تزويد% 50 -

 :اتواإلنجازالتوقعات  ومن األسباب التي أدت إلى اإلختالل بين

 .واضحةأولويات  صانعوا القرار أساءوا تحديد األهداف الواقعية و تحديد - 

 .البشرية  حصة األسد من الموارد المالية واستهلك القطاع الصناعي - 

يؤيدون الصناعة   و بصفتهماالقتصادية سلوك المسؤولين و المشرفين على مشروع التنمية - 

 .المشروعات الفالحية وب فيها و كذا تشجيعهم لتأجيل التنمية إلى نتائج غير مرغاتجاه عكس

 انفجر شقاقات، هذا النزاع هذه المرحلة تعتبر غامضة تخللتها نزاعات و :1980 – 1977 )3

   :بين كتابة الدولة للري والقطاعات المستهلكة للمياه

األراضي  زبين الكتابة و وزارة الفالحة و الثروة الزراعية حول النتائج السلبية في تجهي  -

باإلضافة لسوء   بين المساحات الصالحة للسقي والمساحات المجهزةواالختاللالزراعية 

 .تسيير الموردين

وطلبيات الصناعة للمياه التي كانت تقدم لفترات متقطعة من طرف المؤسسة  بين الكتابة - 

 خلقت مشاكلو العمرانيةلتنفيذ المشروعات أو الصندوق الوطني الجزائري للتهيئة  الوطنية

 .التمويلللكتابة من حيث تمركز وبعد المجمعات الصناعية ومشاكل التوقيت للتموين و

قديمة لتوصيل  بين الكتابة والمراكز السكانية الحضرية أو الريفية حيث تعتمد على قنوات -
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المشتركين، ألن  المياه الصالحة للشرب لقلة الصيانة، والدفع الزهيد المتواضع من طرف

 السنوي الجزافي، فقد كان توزيع وتسيير المياه الصالحة االستهالك فع كان على أساسالد

 (SONADE) الصناعة للشرب من مهام الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب و

 .1970منذ 

إعادة التوجه حيث أعربت الحكومة عن رغبتها في  البنك العالمي فهي بداية أما اللجوء إلى

لإلطالع  والتقني من البنك حيث قام خبراءه بعدة زيارات إلى الجزائر العاصمة اليالدعم الم

 بمساعدة  ( COMEDOR)مشروع التطهير الذي تم تحضيره من طرف كومدور على

 :ـ البنك باهتمامات  األلمان و كانتاالستشاريين مجلس المهندسين

 .ةللجزائر العاصمرفع الموارد المائية  - 

 .للصحة التلوث المائي بمساعدة المعهد الوطني القضاء على - 

  : هماإجراءين  مع البنك العالمي بتنفيذاتفاق ىتوصلت الجزائر إل كما

 أكتوبر 18في  (SEDAL) إنشاء شركة المياه للجزائر العاصمة يتمثل في مؤسسي إجراء - 

  .والي الجزائر وتحت و صايته  بمرسوم من1977

حيث كانت التسعيرة المعتمدة ثابتة  اقتصاديةإجراء تسعيرة  ي يتمثل فاقتصادي إجراء  -

، أما التسعيرة المقترحة من األخيرة وموحدة عبر كامل التراب الوطني خالل العشر سنوات

حيث على المستهلك تحمل كافة التكاليف   الليبيرالياالقتصاد البنك فهي ترجع لمبادئ

 .المستهلكةإلنتاج المياه  االقتصادية

الواليات   في تزويد السكان بالمياه ومشاريع التطهير تمساستثمارية ضافة إلى برامجباإل

أجل   مليون دوالر من5قدم مبلغ قدر بـ  قسنطينة، و الكبرى في الوطن مثل وهران و

 البنك كما قدم.  مليون دوالر290الدراسات التي تخص الموارد المائية و قروض بلغت 

الفترة إلى  تم بتموين القطاعات الثالث بالموارد المائية من تلكإستراتيجية طويلة األجل ته

 .والعشرينغاية بداية القرن الحادي 

  المياه لتلبية مختلفاستعمالالحديثة مع تحلية المياه وإعادة  بدور الموارد المائية اهتمو

 . االحتياجات
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بمثابة  لثاني اللذين كانا  ففي هذه الفترة جاء المخططان الخماسيان األول و ا:1980بعد سنة  )4

 االختيـار  أرضية لتوجيه المياه نحو المدن، فاالستثمارات والمشاريع المقررة تعكـس هـذا           

األعمـال    وكيفية سير  واالستثماراتالجديد، خاصة في مجال ضبط التشريعات والتنظيمات        

  . في قطاع المياهاالقتصاديةالتقنية 

 5 المـؤرخ فـي   03-83هما القانون أول ظهر تشريعان: على المستوى التشريعي ••••

 16 المـؤرخ فـي   17 -83القانون   و المتعلق بحماية البيئة واآلخر1983فيفري 

 الدولة فـي تـسيير   احتكار  والمتعلق بقانون المياه و كان يؤكد على1983جويلية 

وإدارة الموارد المائية، كما صادق البنك العالمي على السعر الحقيقي للماء  وأسس             

ستهالكات المنزلية، الزراعية،   الا ن كذلك مبادئ قياس المياه و تسعيرة لجميع       القانو

   .الصناعية

 المؤرخ في   85 -267فقد حدد القرار الوزاري رقم      : االقتصادي أما على المستوى   ••••

التعريفة األساسية للميـاه بمختلـف فئاتهـا و           و المتعلق بتحديد   1985 أكتوبر   24

ية والفالحية والصناعية وأثارت هذه التعريفات جـدال        ستهالكية المنزل القطاعاتها ا 

ــين ــرا بــ ــسؤولين  كبيــ ــسياسييالمــ ــبييننالــ   . والمحاســ

 

بعد وزارة  كانت الجهات المختصة في تسيير قطاع المياه: على المستوى التنظيمي ••••

 ثم ) 1984 -1980( األراضي و البيئة لوزارة الري في الفترة استصالحالري و 

فأراد المخططون في شؤون المياه       ).1989– 1984(  الغابات   إلى وزارة البيئة و   

مؤسسات فعالة ومرنة تتماشى مع سياستهم و الوصول إلـى أهـدافها فقـد     إنشاء

 :أنشئت

  .المراقبة التقنية لمنشآت الري مكتب  ����

  .وكالة الوطنية للسدود ����

 .الوطنية للمياه الصالحة للشرب و تطهيرها الوكالة ����

  .المياه سقي و تصريفالوكالة الوطنية لل ����

  .الوكالة الوطنية للموارد المائية ����
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  .المسقية دواوين خاصة بالمساحات ����

 .1963اللجنة الوطنية للموارد المائية بدل لجنة الماء التي جاءت عام  ����

التجهيز   لقطاع المياه فإن البرامج المقترحة حول مشاريعاالستثماري على المستوى ••••

الخماسيين،  عبئة والتخزين قد نالت نصيبها في المخططينو بناء الهياكل القاعدية للت

مجموع  لقطاع المياه من % 5.74 مليار دينار جزائري، بنسبة 23فاألول خصص 

 ) في الوطن حيث وزعت على السكان للتزويد بالمياه الصالحة للشرب االستثمارات

  للبحث و و)جزائري مليار دينار 9( و بناء السدود )جزائري مليار دينار 9.9

 .) دج مليار 5.7 (األراضي و إصالح )دجمليار (الدراسات 

 استثمارات من مجموع % 7.45مليار دج بنسبة  41 أما الثاني خصص للري مبلغ

 . المخططة

  الدولية هذهتستثمارااالمن مجموع  % 7.4ستثمارات بـ في اال أما البنك العالمي فساهم

جل لتحضير المخطط الخماسي الثاني و التأكيد على ألهداف طويلة األ كانت ترمي اإلعانات

 .  الفالحي والصناعياالستعمال المياه في المدن عن أولوية إستعمال

الري مرة أخرى إلى وزارة الفالحة و ذلك من خالل   أوكلت صالحيات قطاع1989في 

قطاع من ، فأصبح تسيير ال1994الري الزراعي، حتى عام  كتابة الدولة للهندسة الريفية و

  .صالحيات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

  :الخدمة العمومية للماء الشروب و التطهير: ثانيا

وهذا في  كانت الخدمة العمومية بالنسبة للمياه الصالحة للشرب تسيرها الجماعات المحلية

اصة شركات خ إدارة المصلحة العامة، شركات ما بين البلديات، الخدمات،( شتى األشكال 

كانت تسير من   و توصيل المياه، فإنهاإلنتاج ما عدا الهياكل الكبرى) االمتياز صاحبة

في سنة .  بالري الحضريآنذاكالمكلفة  إشراف اإلدارة طرف المصالح المختصة تحت

 الدولة اختارت ، و نظرا للنقائص المالحظة في القدرة التقنية و المالية للبلديات،1970

 والصناعة الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب إنشاءالتسيير المركزي ب

(SONADE )  الصناعية   و توزيع المياه لصالح السكان والمناطقإنتاج احتكار و منح لها
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 منشآتبتسليم   عمل هذه المؤسسة كان مرهوناأنكما  .و السياحية عبر كامل القطر الوطني

مهمة صعبة بال  جماعات المحلية، لذا تبين أنهاتوزيع المياه عن طريق تحويل ممتلكات ال

الالمركزية في  جدوى، والضغوطات الخارجية على القطاع والتي تسعى إلى فرض

الشركة و تكليفها  ، لتقليص مهام1974التسيير، قد ترجمت بسرعة بأخذ قرار تحكيمي سنة 

  .ات المحليةالجماع فقط بإنتاج و توصيل المياه، أما شبكة التوزيع فتبقى من طرف

  التزويد بالمياهمنشآت واستغالل مؤسسة وطنية تهتم بتسيير 17تم إنشاء  1983 في سنة

 تم إنشاء تسع 1987و بسرعة سنة  .(SONADE)الصالحة للشرب و التطهير لتحل محل

 إلى 1992 مؤسسة والئية، وتم تحويلها سنة 26 والية و 22جهوية تتكفل بـ  مؤسسات

  . طابع صناعي و تجاريعمومية ذات مؤسسات

  :السياســة المائيــة الجديـــدة :ثالثا

مائية جديدة، قامت وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية منذ ديسمبر  إيجاد سياسة في إطار

هذه السياسة و التي انتهت بعقد المؤتمر الوطني الخاص بسياسة الماء و   بالتفكير في1993

 و كان مسبوقـا باجتماعات جهوية و اجتماعات 1995 جانفي 30و  29  و28ذلك أيام 

قد برزت من حصيلة ذلك كله أفكار أو مبادئ عددها خمس و  األحواض و على مستوى

   :هي

 .الماء ملك جماعي: وحدة المورد �

 .المشترك تحقيق تسيير تضماني للمورد: التشاور �

 . الماء قضية الجميع:الشمولية �

 هذا لتحقيق تنظيميةريض يحمالن آليات تأسيسية و إيجاد إطار ونظام تح  يجب:االقتصاد �

 .عالج و مالءمته للمشاكل و أسبابهتكييف ال الهدف يجب

امل مكونات البيئة تك  يستند هذا المبدأ إلى الدفاع عن):اإليكولوجي( البيئي التكفل بالجانب �

ناقالت و حماية الصحة العمومية في إطار توفير الماء العذب ومكافحة  ،البيئة من جهة

  .األمراض في المحيط المائي
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الـذي  ) 1996 جوان سنة 15في   مؤرخ13-96أمر رقم (هذه المبادئ ترجمت في قانون المياه 

  .يهدف إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء

  :ل المؤسسية والتنظيميةكالهيا

الموارد المائية تتنوع من وكالة ومجالس ومؤسسات  الجهات والمؤسسات المسؤولة عن

ومسؤولياتها واختصاصاتها وفيما يلي سنعرض أهم الجهات  ووزارات، وهذا لتنوع مهامها

 :منها والمؤسسات والمهام المنوطة بكل

 الوكاالت: أوال 

 1987 المؤرخ في ماي 129-87رقم  قتضي المرسومبم: (الوكالة الوطنية للموارد المائية  -1-

 .)فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية ئيةالذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد الما

 .عليها سهر على الحفاظتسير شبكة مراقبتها وتتحصي موارد المياه الجوفية في البالد و-  

الوطنية  إلعداد الحصيلة تصمم وتركب وتسير الشبكة الوطنية لعلم المناخ المائي المخصصة-  

 .توقع الفيضانات وتسييرها و تراقب للمياه

 .المياه تعد جردا بموارد األرضي المخصصة لالستصالح عن طريق الري وتصريف- 

   :الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير -2-

  :تتولى الوكالة المهام التالية) 1985 جوان سنة 11المؤرخ في 164 -85مرسوم رقم (

 .فعاليتهاتطوير مؤسسات تسيير المنشآت األساسية الخاصة بالري الحضري و* 

 المقاييس والتسعير والقيام بمسح األراضي في ميدان التزويد بمياه الشرب والصناعة ضبط* 

 .والتطهير

 . إلنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب بالدعم التقني لمؤسسات المياه تتكفل * 

 مارس 6المؤرخ في  100-96مرسوم تنفيذي رقم : (الهيدروغرافية وكاالت األحواض4 -

 ال تنتج الماء 1996تابعة لوزارة الموارد المائية، أنشئت في عام  هي مؤسسة عمومية ).1996

 . تحافظ عليه من أجل األجيال القادمة وال توزعه، بل

 :لها المهام التالية كل وكالة حوض

 .تعد وتضبط المساحات المائية والتوازن المائي     * 
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 .الموارد المائية وتعبئها وتخصيصها ةتشارك في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئ* 

التابعة لألمالك العمومية  تبدي رأيها التقني في كل طلب رخصة الستعمال الموارد المائية* 

 .المعمول بهما المائية، يقدم حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم

 الدواوين و اللجان: ثانيا  

 وأعيد 1985 أكتوبر سنة 29 المؤرخ في 261-85 رقم ممرسو( : الريمساحات  دواوين -1. 

 :يكلف بـ) 1994 جوان 1 المؤرخ في 119-94بمرسوم رقم  تنظيمه

 .الموارد المائية الموجودة والمخصصة للمساحات المسقية تسيير *

 .واستغاللها وصيانتها تسيير شبكات السقي *

 . وصيانتهاواستغاللها تسيير شبكات تطهير المياه وصرفها وشبكات الممرات *

) 2001 أفريل سنة 21 المؤرخ في 102-01 تنفيذي رقم مرسوم (: للتطهير الديوان الوطني -2  

 :المؤسسة تحت وصاية وزارة الموارد المائية وتقوم بـ توضع هذه

 .المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير ضمان المحافظة على المحيط * 

 .مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وتسيير منشآت التطهير مكافحة كل * 

 .المشتقة من المياه المصفاة وتسويقها تثمين الموارد * 

 .المياه المستعملة وصرف مياه األمطار إعداد وإنجاز المشاريع المرتبطة بمعالجة *

 .حيط المائي وأنظمة التطهيرقصد حماية الم اللجوء إلى أعوان شرطة المياه المحلفين، *

 :لجان األحواض الهيدروغرافية -3. 

 :تعمل على) 1996أوت  26 مرسوم تنفيذي المؤرخ في(

 .المحتملين توزيع المورد المائي المخصص بين مختلف المستعملين- 

  .المائي األعمال المراد القيام بها من أجل الحماية النوعية والكمية للمورد- 

 أخرىمؤسسات : ثالثا

  :للشرب الصندوق الوطني للمياه الصالحة .1- 

الذي عنوانه الصندوق الوطني    ) 1995 جوان سنة    24 المؤرخ في    176-95مرسوم تنفيذي رقم    (

  :للمياه الصالحة للشرب
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التابعة للدولة والمكلفة  عائدات األتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية -

 تسيير المنشآت العمومية إلنتاج امتياز الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوانبالتزويد بالمياه 

 .المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها

 .اإلقليمية المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية اإلعانات -

 .والوصايا الهبات-

 :في باب النفقات

 .المناطق المحرومة  فيالنفقات الناتجة عن تدابير دعم سعر الماء -

 .الماء المساهمات على سبيل استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال -

  :الجزائرية للمياه. 4- 

توضع هذه المؤسسة تحت ) 2001أفريل سنة  21 المؤرخ في 101-01مرسوم تنفيذي رقم (

 :التالية وصاية وزارة الموارد المائية وتقوم بالوظائف

أقصى طلب لمستعملي   للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبيةضمان توفير المياه -

 .شبكة المياه العمومية

عمل يهدف إلى اقتصاد المياه عن طريق تحسين فعالية شبكات التوزيع ومكافحة  المبادرة بكل -

 .ونشر ثقافة اقتصاد المياه في المصالح العمومية التربوية التبذير

 .في إطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية خلإجراء يد دراسة كل -

 .عادية للمياه عند الحاجة تطوير مصادر غير -

الممنوحة لألشخـاص المعنويين العمومييـن أو  تنظـيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه -

 .المحلية الخواص لحساب الدولة أو الجماعات

 : المتواجدة بمنطقة الدراسةياه مؤسسات تسيير الم. رابعا

 بـالتوزيع   األولـى  تقوم   الري حيث الجزائرية المياه ومديرية    مؤسسة  يتم تسيير المياه من طرف      

  . في حين تقوم الثانية بانجاز المشاريع المتعلقة بالمياه.والصيانةوالتحصيل 
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  :  مديرية الري1.1

لمياه حيث تنجز مختلف المـشاريع سـواءا        وهي المؤسسة التي تهتم بكل االستثمارات في مجال ا        

  . اآلبار، الخزانات و قنوات الجلب والتوزيع

 :  الجزائرية للمياه2.1

  . SONADEهي مؤسسة عمومية كونت لتسيير المياه خلفا للمؤسسة الوطنية لتوزيع المياه 

 بلديات 8سين و  دوائر وهي تقرت، المقارين، تما3أما بالمدينة فإن مؤسسة الجزائرية للمياه تغطي 

 مـؤطر   13 النقص العددي في العمال المؤطرين حيث يبلغ         تعاني من تابعة لهذه الدوائر ومع ذلك      

 أهـم من  يعتبر مشكل النقص العددي      الوحدة حيث    إطارات  الذي يقع فيه   الضغطوهو ما يعبر عن     

  .ةمؤسسمشاكل ال

  :الوحدة مهام أهممن بين 

 .معالجة التسربات في شبكة التوزيع •

 .وزيع المياه بالصهاريج للمناطق التي تسجل عجز في شبكة التوزيعت •

 .القيام بعمليات التحصيل •

  :الوضعية المائية ومنشآت التخزين. 2

  : الجوفيةمياه الطبقاتاستغالل  .1

 اآلبارإنجاز   ، نظرا لغياب المياه السطحية مما أوجب      تعتمد المنطقة على المياه الجوفية اعتمادا كليا      

 في مختلف اآلبارهذه نجاز إ  مختلفة تمأعماق على األخيرة ولتواجد هذه    ،ب على المياه  لتغطية الطل 

 أما المياه التي توجد     ، مياه ذات نوعية جيدة وهو ما وجد في الطبقات العميقة          إلىالطبقات للوصول   

  .في الطبقات المتوسطة والقريبة العمق فتوجه لإلستعمال الزراعي

ـ  يقدر المخزون النظري للميا    فالبرغم من أهمية هذا المخزون، فإننـا       . 3 مليارم 60000ه الجوفية ب

ـ       فقط من هذا المخزون    1/10 باستخدام    اكتفينا لو ثا علـى   /3 م 100فإننا نحصل على تدفق يقدر ب

فان مستوى المياه فـي الطبقـات فـي           سنة القادمة وبصفة متواصلة ولكن في الواقع       2000مدى  

  )1(.انخفاض مستمر

                                                 
  .ورقلة. وكالة األحواض اهليدروغرافية الصحراء. 2006. املياه يف احلوض اهليدروغرايف الصحراوي – )1(
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  :النهائياه طبقة المركب مياستغالل  1.1

عرفت هذه الطبقة منذ القدم وذلك لقلة عمق مياهها في بعض المناطق وكانت تستغل في مختلـف                 

 في المجال الزراعي نظرا لملوحتها المرتفعة حيث تصل إالنواحي الحياة ولكن حاليا لم تعد تستغل 

  .ثا/ ل40 و 20ل وكذا ضعف صبيب مياهها بين / غ8  إلى

لزراعي منها  استعمال لال بئر كلها موجهة   300 إذ بها ه الطبقة تستغل بكثافة في المنطقة       نجد أن هذ  

بـار   أنجزت على أسـاس أنهـا آ       يوم،/ 3 م 9000 بسعة    المنزلية ستعماالت لال  آبار فقط موجهة   6

  . لتغطية العجز المسجل في المياه المنزليةوحاليا تستغل بصفة دائمة احتياطية

   :المتداخللقاري مياه طبقة ااستغالل  1.2

 ظـاهرة (ثـا بـدون مـضخة     / ل 150 وكذا صبيبها المرتفع     ،مياه هذه الطبقة تعرف بقلة ملوحتها     

كن هذه المياه تتميز بدرجة حرارة  ولالمياه، في توزيع   القوة الطبيعية حيث تستغل هذه    . )االرتوازية

  .كنه تآكل بفعل األمالحنجاز مبرد للمياه ولإتم حيث مما يعيق استعمالها المباشر س °50مرتفعة 

   جديدة لم تدخل حيز االستغالل بصبيب، وبئريوم/ 3 م30242 تنتج آبار 3ويوجد بالمنطقة   

  )).10(الخريطة رقم (.ثا/ ل160 

  )2(.الصناعية وتستغل مياه هذه الطبقة في االستعماالت المنزلية و 

  .اآلبار المتواجدة بمنطقة الدراسة موقع): 10(الخريطة رقم
 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)2(  -    KHADRAOUI.A.... 2005.    Gestion Intégrée des Ressources en Eau.13eme congrès de l’Association Africaine de l’eau – Alger.  

   كلم5         0

  النــزلة

  تبسبست  تــرتق

  الزاوية العابدية

  

��  ��ان 

��� 
���ة � �����ن�� ��  # ا"!�
 #ـــ��� أ"��

  .من إجناز الباحث: املصدر
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 :منشآت التخزين .2

  :الخزانات هي منشآت هيدروليكية  يتم انجازها لعدة أغراض

 .تخزين المياه وتوزيعها •

 . االستهالك المنخفضأوقاتتجميع المياه في  •

 .معالجة المياه بالكلور قبل التوزيع •

 .خلق قوة دفع بواسطة الجاذبية لضمان وصولها للمستهلكين •

 .المرتفعة التخفيض من درجة حرارة المياه •

  :تتوزع كاآلتي. 3 م12600 خزانات  بسعة 9يتم تخزين المياه وتوزيعها في 

  

  .الخزانات المائية بمدينة تقرت): 12(الجدول رقم 

  ) 3م(ا"*)#   ا"(
   ا")'د  البلدية

  1500  سيدي عبد السالم  01

  1000  البهجة  01

  

  تقرت

  7500  خميستي  03

  النزلة  100  عين الصحراء  01

  250  النزلة القديمة  01

  1500  بني يسود  01  تبسبست

  750  القصر  01  الزاوية العابدية

  12600  -  09  المجموع

   الجزائرية للمياه ـ وحدة تقرت ـ:المصدر
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  .خزان مائي ببلدية النزلة): 13(الصورة رقم 

  

  –وحدة تقرت  -مؤسسة الجزائرية للمياه  : المصدر

  .انات المياه بمدينة تقرتتموقع خز): 11(الخريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النــزلة

  تبسبست  تــرتق

  الزاوية العابدية

  

   كلم5         0

  .3م3000	�ض ����� 
  . 3م1500خ�ان ���� 
  . 3 م1000خ�ان ���� 
 .3 م750خ�ان ���� 
 .3 م250خ�ان ���� 
 .3 م100خ�ان ���� 

  .من إجناز الباحث: املصدر  
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 فلذلك يتم تمـوين الخزانـات      واحد،اإلجمالية للتخزين ال تكفي لسد حاجيات يوم         نالحظ أن الطاقة  

   .اآلبارباستمرار من 

، اعتمادا على قنوات جلب المياه التـي يـصل          المجمعيتم تموين هذه الخزانات بالمياه انطالقا من        

  . م20308 إلىطولها 

 :لتوزيعاشبكة  .3

 الحظيـرة الـسكنية     بعا لتطور ت وتتطور   ، الشبكات الحضرية  أهمشبكة المياه الصالحة للشرب من      

ملة من الماء الصالح للشرب، ويتطلب انجازها استعمال طرق جيدة ومواصـفات          لضمان تغطية كا  

عالية لضمان صالحيتها لمدة أطول كما تتطلب وجود صيانة دائمة لها للحد من ضـياع كميـات                 

  .بيرة من المياه ومنع حدوث تلوث للمياهك

حـدة  وكما تقـوم ال    . م 561229بطول شبكة يصل إلى      % 98تبلغ نسبة تغطية المدينة من المياه       

الكلس يشكل عائقا   ترسب   كما أن مشكل      تسرب في اليوم،   35ات في الشبكة بمعدل     ببمعالجة التسر 

   .مياه وضعف صبيبها داخل القنواتكبيرا حيث تنسد قنوات التوزيع مما يؤثر على توزيع ال

 :  المياهتبريد .4

حيث يتم تبريد المياه القادمة من اآلبار في منشآت عبارة عن غرف تتكون من قنوات معدنية يدور                 

 خفـض  عمل علـى فيها الماء ومع وجود مراوح تعمل على تشكيل تيار هوائي يمر عبر القنوات ي         

  .درجة حرارة المياه

لميـاه   بتبريد ابرد و يقوم هذه المبمدينة تقرت للمياه الصالحة للشرب ويوجد مبرد واحد مخصص  

 ).14(الصورة رقم  .القادمة من اآلبار الثالثة قبل وصولها للمجمع وتوزيعها

 وبالتالي  انسدادها  أديا إلى تآكل القنوات و     ةولكن ارتفاع الملوحة وكذا نسبة الكلس المترسب الكبير       

   ).15(ورة رقم الص .توقف عمل المبرد كلية

ال يعمل مبرد المياه وتم ربط اآلبار مباشرة بالمجمع حيث توزع            )2009(حيث في الوقت الحالي     

لبية لى ثالث فترات واختالط المياه األ     المياه دون اللجوء لعملية تبريدها، لكن عمل محطة الضخ ع         

  .بمياه طبقة الميوبليوسان يخفض قليال من درجة الحرارة
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  .مبرد المياه بمدينة تقرت): 14(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  – وحدة تقرت -مؤسسة الجزائرية للمياه  : لمصدرا

  .األمالحتآكل مبرد المياه بفعل ): 15(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - وحدة تقرت -مؤسسة الجزائرية للمياه  : المصدر
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  :  تقرتالمجمع المائي لمدينة .5

 إلى  يتبعوإداريا المنطقة الفاصلة بين بلديتي تقرت والنزلة يقع المجمع في جنوب وسط المدينة عند    

   .1991 وانطلق في العمل سنة 1990نشئ سنة أ بلدية تقرت، إقليم

  ).16(الصورة رقم 

  :يتكون المجمع من

لكل واحد منهما،    3 م 3000وهما حوضين ذا شكل دائري بطاقة استيعاب        : أحواض التخزين  )1

 البئـر   إلى باإلضافةلبيانية  اآلبار الثالثة األ   المياه القادمة من     ويستقبالنمتصالن فيما بينهما    

 .التي توجد بالمجمعالمنجزة بطبقة الميوبليوسان 

وهي غرفة تحتوي على خزان ملئ بمادة الجافيل عالي التركيز يتم ضخ      : إضافة الجافيل   محطة

 .انتقالها عبر الماء الحوضين وذلك لتطهير المياه من الجراثيم الممكن إلىالجافيل منها 

 3 م 6000 وهي غرفة تحتوي على أربع مضخات ذات قوة كبيرة حيث تضخ             :محطة الضخ  )2

  ).17(الصورة رقم . من الماء في ظرف ساعتين فقط

  .المجمع المائي لمدينة تقرت): 16(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - وحدة تقرت –مؤسسة الجزائرية للمياه : المصدر
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  .حطة الضخ بالمجمع المائي لمدينة تقرتم): 17(الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - وحدة تقرت –مؤسسة الجزائرية للمياه : المصدر

  : ا"!25 4# " !��3ا1�2)!�1ت. 3

  . تستعمل المياه الموزعة من طرف الجزائرية للمياه ألغراض منزلية، صناعية، تجارية و خدماتية

    :  استعمال المياه ألغراض منزلية.1

كميات المياه التي تزود بها الوحدات السكنية والفنادق والمطاعم، بغرض الطهي والـشرب      وتشمل  

   .والغسيل، تختلف هذه الكميات من شخص آلخر حسب المستوى المعيشي لألفراد

  : استعمال المياه ألغراض الصناعة والتجارة. 2

ناطق الـصناعية حـسب     يؤثر مستوى الصناعة على معدل االستهالك  فيزيد بنسبة كبيرة في الم           

   .المياه نوعية الصناعة ومدى احتياجاتها من

وكما هو الحال بالمدينة فإن المنطقة الصناعية تمون من شبكة المياه الصالحة للـشرب، وبالتـالي                

  . فهي تؤثر على معدل االستهالك

  :مات العامةاستعمال المياه ألغراض الخد. 3

  .المستشفيات وكل األماكن العمومية رات العامة، الهياكل التربوية،اداإل وتشمل

mailto:??????.tgrt18@gmail.com
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  ):المفقودة(المياه المتسربة. 4

، أو التوصيالت الغيـر     العداداتوتعبر عن الكميات المفقودة عبر قنوات التوزيع أو األعطال في           

  . القانونية

  .2009 لسنة طرف مؤسسة المياه بمدينة تقرتكمية المياه المفوترة من ): 13(الجدول رقم 

المياه   الفارق  المفوترين  المشتركين  الصفة

المنتجة 

  يوم/3م

المياه المفوترة 

  يوم/3م

الفارق 

  يوم/3م

    12971  -  1558  25441  26999  منزلية1

    1372  -  81  429  510  إدارة 2

    414  -  120  309  429   خدمات3

    296  -  132  47  179   صناعة4

  24188  15054  39242  1891  26226  28117  وعالمجم

   الجزائرية للمياه ـ وحدة تقرت ـ:المصدر

نالحظ الفوارق بين عدد المشتركين ككل والمشتركين الـذين تمـت           ) 13(رقم  من خالل الجدول    

 من المستهلكين لم تتم فوترتهم وهذا يعتبر أحد العوامل التي تـساهم  1891 الذي يبين أن    ،فوترتهم

  .من مجموع المستهلكين % 7 ديون مؤسسة توزيع المياه، حيث يمثلون في كثرة

 وكذا الفارق . المياهاستعمالاإلسراف في  غياب عملية الفوترة أو تأخرها يعتبر عامال مساعدا على

ويدخل في هـذا الفـارق        3 م 24188 إلى حيث وصل     المياه المنتجة والمياه المفوترة    إجمالي بين

هذا الفارق يبين   ر الشبكات وكذا المياه التي يتم استغاللها بطريقة غير شرعية،           المياه المتسربة عب  

 كافة المـستهلكين،  إلى يصاحبها وصول المياه     أنالكميات المتوفرة من المياه والتي من المفروض        

  .ستماراتالا عند تحليل إليهارض الواقع نجد عكس هذا وهو ما سنعود  لكن في
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 :اهــ الميثمــن. 4

المقترحة  على القيمة الوطنية     عتماداا إعداد الفواتير حسب ثمن المتر المكعب الواحد من المياه         ميت

للمتر المكعب الواحد، ولكن هذه القيمة ال تعبر عن القيمة الحقيقية للمياه، فال يعقل أن يكون ثمـن                  

نوعيـة الميـاه     مصدر مياه مختلف كما أن        منطقة الماء في تقرت كالجزائر العاصمة مثال ، فلكل       

تي تمون من الـسدود التـي غالبـا         الدن  مالالموزعة مختلفة ففي تقرت نوعيتها متوسطة مقارنة ب       

  .الملوحة ونسبة الكلسدرجة  تميز المياه بإرتفاع ت بالمنطقةأما مياهها تكون معالجة

  .ن الثمن المقترح للمتر المكعب ال يعبر عن الثمن الحقيقي لهكما أ

 المستهلكين الصغار ويمثلون االستعماالت المنزلية، والمستهلكين الكبـار         إلى المستهلكون يقسمون 

  ). الصناعةالخدمات، اإلدارة،(ويمثلون باقي القطاعات 

  .تسعيرة المياه المعتمدة حسب االستهالك): 14(الجدول رقم 

  3م1ج لكل .الثمن  د  أشهر3/3م االستهالكقيمة   صفة االستهالك  نوع المستهلكين

  5.8  25 -  0  -1-درجة 

  18.85  51  -  26  -2-درجة 

ــست هلكين المــ

  الصغار

  31.9  82  -  52  -3-درجة 

  37.7  83أكثر من   -4-درجة   المستهلكين الكبار

  – وحدة تقرت - الجزائرية للمياه  :المصدر

سعيرة  حيث مع ارتفاع االستهالك يتغير نمط الت، المنزليةلألغراض تخص المستهلكين األقساموهذه  

 أقل مـن    االستهالكفالدرجة األولى هي التي يكون فيها معدل         -3- الدرجة   إلى -1-من الدرجة   

اليوم لكل منزل وهذه القيمة تتخطاها / ل278 االستهالكأشهر وبعملية حسابية نجد معدل 3/ 3 م25

  . أفراد أو ربما أقل4كل المنازل تقريبا التي يفوق عدد أفرادها 

 وهو مـا     متر مكعب فإن المستهلك يصنف ضمن المستهلكين الكبار        83ستهالك   عندما يفوق اال   أما

 . التي تضم اإلدارات و المصانع و الخدماتيعبر عنه بالدرجة الرابعة

 غير أيضاوللعلم فإن درجات االستهالك هذه ليست محلية أيضا حيث تطبق في كامل الجزائر وهذا 

جة الحرارة وبالتالي يزداد استهالك الماء خصوصا       ول فلكل منطقة خصائصها فصيفا ترتفع در      بمق
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تتطلب القيام بعدة عمليـات     ،  س50º إلى كبيرة تصل     لحظية  المنطقة تعرف درجات حرارة    أنو  

ومنه ال يعقل أن يحدد معيار واحد لالستهالك لكل الوطن          إغتسال للتخفيف من حدة درجة الحرارة       

  .االختالف في طبيعة المناخ والتضاريس رغم

من المياه الموزعة من طرف مؤسسة      %  86نجد أن المنازل تستهلك     ) 15(ن خالل الجدول رقم   مو

 دج كثمن لهذه    185957اليوم وتسترجع المؤسسة    /3 م 12971توزيع المياه بالمدينة، حيث تستهلك      

من الثمن اإلجمالي الذي تسترجعه المؤسسة من عملية توزيع المياه، يكون هذا            % 73المياه بنسبة   

  .االستهالكمن مقسم على حسب درجات الث

  .  في اليوم الواحد ثمن المياه الموزعة عبر دائرة تقرت):15(الجدول رقم

ــسبة   )دج(الثمن   %النسبة   )3م(الحجم   الصفة الن

%  

  14  35318  40  6089  1درجة

  41  103320  36  5481  2درجة

  12  30089  6  943  3درجة

  7  17229  3  457  4درجة

  

  

  منزلية

  73  185957  86  12971  جموعالم

  17  43778  9  1372  إدارة

  5  13210  3  414  خدمات

  4  11174  2  296  صناعة

  100  254119  100  15054  المجموع

  .وحدة تقرت.  الجزائرية للمياه:المصدر

 دج، ففي هذه    5.8بـ   3م 1 حيث يباع ثمن     3 م 25 الذي لم يتعدى     االستهالكفالدرجة األولى تمثل    

% 14 دج بنـسبة     35318وتقبض المؤسسة مقابلها    % 40من المياه بنسبة     3م 6089ك  الفئة يستهل 

 3م 51 و 26من الثمن اإلجمالي، أما في الدرجة الثانية التي تحدد الحجم المستهلك من المياه بـين                

  ، وهذا%36 بنسبة 3م 5481 دج، وجدنا أن الحجم المستهلك 18.85بـ  3م 1بحيث يكون ثمن 
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 . الطبيعي و اإلسراف   االستهالك ال تعبر عن الحد الحقيقي بين        3 م 25 االستهالك يفسر بأن عتبة    

من الثمن اإلجمـالي، ونالحـظ أن الـثمن         % 41 دج بنسبة    103320  الحجم المستهلك  وبلغ ثمن 

    . أضعاف ثمن الدرجة األولى3المسترجع من الدرجة الثانية يساوي 

 دج   31.9 بــ    3 م 1ويكون ثمن    3 م 82 و   52ك بين   وفي الدرجة الثالثة التي تحدد كمية اإلستهال      

 وبلغ ثمن هـذا     ،من الحجم اإلجمالي المستهلك   % 6بنسبة  يوم  / 3م 943وجدنا أن الحجم المستهلك     

 فيهـا  التـي يتجـاوز   ، أما في الدرجة الرابعةمن الثمن اإلجمالي  % 12 دج بنسبة    30089 الحجم

 وجـدنا   ، دج 37.7بـ   3 م 1يكون ثمن   ن الكبار،   التي توضع في خانة المستهلكي     3 م 83اإلستهالك  

% 7 دج بنسبة    17229من الحجم اإلجمالي وبلغ ثمنه      % 3 بنسبة   3 م 457أن الحجم المستهلك بلغ     

  .من الثمن اإلجمالي

 ...)  المرشات، الحمامات، محطات الخـدمات     (أما المستهلكين الكبار اإلدارات، المصانع والخدمات     

ويبلغ ثمنها  من المياه الموزعة    % 9 بنسبة   3 م 1372نجد اإلدارات   . دج 37.7 بـ   3 م 1يكون ثمن   

من % 3 بنسبة   3 م 414أما قطاع الخدمات فيستهلك      .من الثمن اإلجمالي  % 17 دج بنسبة    43778

وفـي القطـاع    . من الثمن اإلجمالي للمياه   % 5 دج بنسبة    13210المياه الموزعة التي يبلغ ثمنها      

من % 4.5 دج بنسبة    11174وثمنها بلغ   % 2 من المياه بنسبة     3 م 296الصناعي تستهلك المصانع    

  )).18( رقمأنظر الشكل. (الثمن اإلجمالي للمياه

  . نسبة حجم وثمن المياه المستهلكة من طرف كل القطاعات بمدينة تقرت):18(الشكل رقم 
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 :يـرف الصحـالص. 5

سمح وجودها بحل مـشكل الميـاه المـستعملة         يعتبر وجود هذه الشبكة معيارا لتقدم المدن حيث ي        

 .والزائدة وتصريفها وتجنب مشكل تراكمها وما يتبعه من مشاكل صحية

  .األمطارتشمل مياه الصرف الصحي المخلفات السائلة المستعملة في المباني والمصانع ومياه 

  :ويمكن تصنيفها كالتالي

 وهي المياه المستعملة في الوحدات       وتسمى أيضا مياه المجاري    :المخلفات السائلة المنزلية   .1

المياه المستعملة في الحمامات والمطـاعم       كذلك والمباني العامة، وتشمل     واإلداريةالسكنية  

 .وغيرها

 و هي المخلفات الناتجة من المياه التي يـتم اسـتعمالها فـي              :المخلفات السائلة الصناعية   .2

صناعة والمواد المستخدمة فيهـا     عمليات التصنيع المختلفة وتختلف مكوناتها حسب نوع ال       

، ولذلك ال يسمح بصرفها فـي       على مواد سامة ومواد ضارة     األحيانوقد تحتوي في بعض     

 . بعد معالجتها توفرت فيها الشروط الالزمةإذا إالشبكات الصرف الصحي 

 وعادة  األمطار وهي المياه التي يتم تجميعها في شبكات الصرف أثناء تساقط            :األمطارمياه   .3

   . والمواد العضوية المختلفةباألتربةملة حتكون هذه المياه مما 

  : شبكة مياه الصرف .1    

   : تتوزع كاألتي متر279899من المدينة حيث يبلغ طول الشبكة  % 95تغطي الشبكة 

  .طول شبكة التصريف عبر بلديات المدينة) : 16(الجدول رقم 

  (%)التغطية نسبة   )م(طول الشبكة    البلدية

  98  93492.5  قرتت

  95  81627.41  النزلة

  95  61789  تبسبست

  90  42990.45  الزاوية العابدية

  95  279899.36  المجموع

   الديوان الوطني للتطهير ـ فرع تقرت ـ:المصدر
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 المجمع الرئيسي وهو قناة واد ريغ إلىنحو القنوات الرئيسية ومنه يتم تجميع مياه المدينة وتوجيهها 

  . شط ملغيغإلىصرف الوحيد لمياه الصرف بالمدينة ومنها حيث تعتبر الم

 : قناة واد ريغ. 2   

، حيث تستقبل القناة كل مياه      م1924 هذه القناة من االحتالل الفرنسي سنة        أنجزتكما ذكرنا سابقا    

  . ومياه السماط السطحياألمطار صناعيا وكذا مياه أو منزليا ،الصرف سواءا كان زراعيا

  . تصب مباشرة في القناة كبحيرة مرجاجة ببلدية النزلةبحيرات وهناك 

 م عنـد واحـات    103 من ارتفاع    تبدأ كلم من الجنوب باتجاه الشمال،       130القناة على مسافة    تمتد  

 متر تحت مـستوى سـطح       40 شط ملغيغ شماال بانخفاض      إلىقوق جنوب المدينة لتصل مياهها      

  .ثا/ 3 م2.7 إلىيصل صبيب المياه بالقناة و .البحر

تعتبر القناة المصرف الوحيد للمياه وبالتالي صيانتها واجبة حيث نالحظ بها حاليا عـدة مـشاكل                 

  : منها

 .تآكل الحواف وسقوطها داخل مجرى القناة •

 .نمو الحشائش بها مما يعيق الجريان •

 .ردمها برمال الرياح وبالتالي فقدان االنحدار •

  : حساب كميات مياه الصرف الناتجة. 3  

من المياه المنزلية المستهلكة تطرح على شكل       % 70م تقدير كمية مياه الصرف اعتمادا على أن         يت

  )1(.مياه مستعملة

  : توقعات مياه الصرف الصحي. 4  

باالعتماد على تقديرات كميات مياه الشرب على المدى القريب، المتوسط والبعيد يمكننـا تقـدير                

  .األساسكميات مياه الصرف على هذا 

   منأكثر إلىوهي تبين لنا أن هذه الكميات كبيرة حيث تصل ) 17(رقمنتائج في الجدول وال

  .يوم  على المستوى البعيد/ 3م 29500 

  

                                                 
)1( –                       MEBARKI.A. 2009. Ressources en eau et aménagement en Algérie. OPU. Alger. 
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  .كميات مياه الصرف المتوقعة لمدينة تقرت): 17(الجدول رقم 

  الحاجيات  السنوات

  )يوم/ 3م(

  مياه الصرف الناتجة

  )يوم/ 3م(

2008  22083.8  15458.7  
2018  27398.9  19179.2  
2028  33993.2  23795.2  
2038  42174.6  29522.2  

  .الباحث إنجاز: المصدر

 : تحليل االستمارات .6

نوعيتها لجأنا إلى القيام بإنجاز     للوقوف على الوضعية الحقيقة للمياه وما يصل المواطن من مياه و          

  .ستبيانية ااستمارات

عة على حسب عدد أحياء كل بلدية حيث قمنـا           موز استمارة 420 لالستمارات هو    اإلجمالي العدد

،  الرئيسيةاألحياءبانجاز عشر استمارات لكل حي وبالتالي فعدد االستمارات لكل بلدية يخضع لعدد 

  :مما أنتج لنا

   . تقرتلبلديةاستمارة  120

  .الزاوية العابديةاستمارة  120

  .لبلدية النزلةاستمارة  80

  . لبلدية تبسبستستمارةا 100

إطالعنا على بعض الوثـائق       األسئلة خلق لدينا لبس وحيرة وبعد       نوع اختيارو   االستمارات   دإعدا

الجزء المتعلق بشبكة الصرف     وأضفنا لها . والدراسات وجدنا نوع من األسئلة التي يمكننا طرحها       

  )2()1(.الصحي

  :أجزاء 4وتحتوي كل استمارة على 

                                                 
)1( - Hammouche Salim, Ferroudj Fateh.  2008. Gestion de l'eau: entre abundance et pénurie à BEJAIA. mémoire de fin d'étude en GTU. Université de CONSTANTINE. 

   
  . ا��065 ا�45ب2 ��01ری. وا��,+ث ا"! �ئ�� > إ! �ءات ا����'<% إ�# ا"! �ءات ا������ د��� .2006.���� رداد  – )2(
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 لمعرفة وجود تغطية    . نظام التزود بالمياه   وضعية المستهلكين بالنسبة   يهتم ب  األولالجزء   ∗

بالعدادات وكذالك الفواتير لمعرفة نسبة التغطية الكلية للمدينة مـن طـرف مؤسـسة              

  . الجزائرية للمياه

 لمعرفة الكميـة     االختيار ه الصالحة للشرب، وقمنا بهذا    الجزء الثاني يهتم بالتزود بالميا     ∗

 التي تصل من المياه وكذالك مواقيت التزود من المياه الصالحة للشرب لوضع تـصور             

   .حول حقيقة التوزيع

 المـواطن    استفادة هتم بنوعية وكمية المياه الموزعة، وهذا لمعرفة مدى       الجزء الثالث ي   ∗

  من هذه المياه وهل تلبي هذه المياه حاجياته اليومية؟

  االستهالكي، وألنه لهذه الشبكة دور في ترشيد بشبكة الصرف الصحالجزء الرابع يهتم ∗

  . استعمالهاإعادة خصوصا إذا تمت معالجة هذه المياه وتم

، قمنا بالخروج للميدان وسؤال المواطنين وكتابة األجوبة        االستماراتالعدد المطلوب من     بعد إنجاز 

 أي مـن     اسـتثناء   دون ل أحياء المدينـة   عبر كام قمنا بها    العملية   ذه، وه االستماراتمباشرة في   

 نقوم بالتجول فيـه لمعرفـة        وقبل البدء بسؤال المواطنين،    وعند وصولنا للحي المطلوب    األحياء،

تكـون  التـي    ،وضعية شبكة التوزيع وشبكة الصرف الصحي وذلك من خالل األعطال الموجودة          

 عرفة وجود المـاء مـن عدمـه       ظاهرة للعيان ومن خالل التسربات الموجودة في الشبكة يمكننا م         

  .وبالتالي نكون فكرة أولية عن وضعية التزود بالمياه في هذا الحي

ـ          هماختيار ب ثم نتوجه للمواطنين ونقوم      ة من جوانب ووسط وآخر الحي وهذا لضمان تغطية كامل

لحي، ونلجأ في بعض األحيان إلى سؤال أكثر من شخص في مكان واحد إذا لمسنا عدم الـصدق                  ل

للحصول علـى أكثـر مـصداقية    وذالك المواطن متحمس للمشكل لكثرة المعاناة مع المياه،        أو أن   

  .2009 من سنة  شهر أكتوبرطيلةودامت العملية 

، وأخذنا نظرة عامة على      سواءا فردية أو جماعية     أنواعها مختلفوتمكنا من تغطية كافة األحياء ب     

  . التوزيعكمية المياه الموزعة والمدة الزمنية التي يتم فيها
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 التوزيـع    اضـطراب  وطبعا واجهتنا صعوبات لكون البعض من المواطنين يتملكهم غضب بسبب         

 سـيئا  انطباعـا  باإلضافة إلى مشكل ملوحة المياه، كلها تركت   وعدم وجود الماء في أحيان أخرى     

  .لدى المواطن عن مؤسسة المياه وخلقت له هوسا بمشكل المياه

  .اإلجابة على أسئلتنا وهذه العينة من الناس لم ترد 

اإلرهاق الناتج عن السير اليومي بين األحياء مع إرتفاع درجة الحرارة خـصوصا تحـت                مشكل

  .أشعة الشمس

   :ضعية المستهلكين تجاه المياه بمدينة تقرتو .1

 كل بلدية باإلضـافة إلـى       النتائج في ملخصة في الجدول اآلتي الذي يبرز       النتائج المحصل عليها     

  .جمالية للمدينةالقيمة اإل

  .وضعية المستهلكين بمدينة تقرت): 18(الجدول رقم 

  .2009 ميداني أكتوبرعمل  :المصدر

   من عدادات انطالقا من السكان يدفعون فواتيرهم % 74.1نالحظ أن ) 18(من خالل الجدول رقم 

  من  % 4.2ونسجل أن .  فواتيرهم المنجزة بطريقة جزافيةمنهم % 24.8المياه في المقابل يدفع 

  . جويلية  ببلدية الزاوية العابدية05 يسجلون غياب لمؤسسة المياه و يتمثلون سكان حي السكان

وهذا التوزيع يختلف من بلدية ألخرى حيث أن مؤسسة الجزائرية تعمل على تركيب العدادات عبر               

  .مراحل وهو ما أعطى لنا هذا التباين في القيم

  عداد  البلدية

(%)  

  جزافي

(%)  

غياب مؤسسة  

  (%)المياه 

ــسربات  تــ

  (%)داخلية

  تسربات خارجية

(%)  

  47  3  -  13  87  تبسبست

  46.7  16.7  -  4.2  95.8  تقرت

  33.3  15  4.2  78.3  17.5  الزاوية العابدية

  42.5  12.5  -  3.75  96.25  النزلة

  42.4  11.8  4.2  24.8  74.1  دائرة تقرت
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خلية في منازلهم ونجد ذلك خصوصا فـي      من السكان يعانون من تسربات دا      % 11.8ونالحظ أن   

من السكان يعانون من تسربات خارجية      % 42.4المنازل التقليدية أين تكون الشبكات قديمة جدا، و       

وهذا يعود لقدم شبكات التوزيع في عدة أحياء وال نالحظ هذا المشكل في األحياء الجماعية حيـث                 

  . الشبكات جديدة

  :شرب بمدينة تقرتوضعية التزود بالمياه الصالحة لل .2

  .كل بلدية وكذا المعدل العام للمدينةب محصل عليها الخاصةيوضح المعدالت ال) 19(والجدول رقم 

  .وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب بمدينة تقرت ):19(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2009عمل ميداني أكتوبر : المصدر

يـصلهم   % 94.5ن صبيب المياه ضعيف في كامل المدينة حيـث          من خالل هذا الجدول نالحظ أ     

 % 5.5صبيب ضعيف ويعتمدون على المضخات إليصال المياه إلى داخل المنـازل فـي حـين                

يصلهم صبيب متوسط ويمثلون المساكن الوقعة بمحاذاة الخزانات المائية ، أين يصلهم الماء بدون              

  .مضخات إلى المنازل

 في أول الشبكة عند كل حي يصلهم المياه بصبيب متوسط ولكن سـلوكيات              كما أن المنازل الواقعة   

 ال يصل    الماء كتفاء من الماء بحجة أن    إغالق الحنفيات عند اإل   ب قومون ال ي  حيثبعض المواطنين   

توقيت عمل محطات الضخ، وأيضا هناك من يحتج بأنه يدفع ما يستهلك من مياه راجع لدائما وذلك  

  صبيب المياه

(%)  

  االستهالك اليومي

(%)  

  شراء المياه

(%)  

  الحي

  )أسبوع(ية الكم  100>  100<  متوسط  ضعيف

  300-100  50  50  5  95  تبسبست

  300-100  51.7  48.3  5.8  94.2  تقرت

الزاويــــة 

  العابدية

100  0  83.3  16.7  100-300  

  300-100  53.75  46.25  11.25  88.75  النزلة

  300-100  43  57  5.5  94.5  دائرة تقرت
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يستهلكها وهذه من السلوكيات التي تبذر الماء وعدم مراعاة من يسكن في آخر             وال يهم الكمية التي     

  .الحي

ه يوميـا بالميـاه      يملك داخل مسكنه حوض سباحة ويمـأل        من  هناك األخرى ومن بين السلوكيات    

كما أن عملية القيام بالربط     . وتصل الكميات التي يحتاجها أحيانا إلى ما يكفي جزء من الحي كامال           

  .  مقابل لهاون ال يدفعمة بطريقة غير شرعية تترك أصحابها يستهلكون المياه بكثرة ألنهمن الشبك

   . المياه أكثر مما يحتاجه الفردهذه التصرفات وغيرها تؤدي إلى االستهالك الغير عقالني من

ونالحظ أن كل سكان المدينة يشترون المياه العذبة التي يبيعها أصحاب الصهاريج وبمعدل يتراوح              

  .األسبوع/  ل 300- 100بين 

 : الموزعة بمدينة تقرتكمية ونوعية المياه .3

يوضح لنا القيم المسجلة بالمدينة حيث نسجل أن المياه ذات نوعيـة جيـدة ال               ) 20(والجدول رقم   

تصل المواطن وذلك بفعل ملوحة المياه بسبب تدعيم صبيب المياه اعتمادا على مياه آبـار طبقـة                 

  .المركب النهائي

  .كمية ونوعية المياه بمدينة تقرت): 20(دول رقم الج

  .2009عمل ميداني أكتوبر  :المصدر

   بارتفاعمن السكان تصلهم مياه ذات نوعية رديئة حيث تتميز  % 62.9من الجدول نالحظ أن 

  ه  وذلك لكون أن المياه الواصلة للمساكن هي خليط بين مياه طبقة المركب النهائي ومياالملوحة،

وضــــــعية   (%)نوعية المياه 

  (%)الشبكة

ــي   ــشاكل فـ مـ

  (%)الربط

  الحي

  ال  نعم  ثابتة  متجددة  متوسطة   رديئة 

  95  5  100  -  22  78  تبسبست

  60  40  100  -  40  60  تقرت

  28.3  71.1  100  -  37.5  62.5  الزاوية العابدية

  71.25  28.75  90  10  48.75  51.25  النزلة

  63.6  36.2  97.5  2.5  37.1  62.9  دائرة تقرت
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  ، حيث عند ضخ المياه من المجمع في شبكة التوزيع يتم تدعيم الصبيبتداخلطبقة القاري الم

 بمياه طبقة الميوبليوسان التي يتم تجميعها في الخزانات الموجودة في األحياء، حيث أن كل خزان               

  .موجود به بئر منجز في طبقة الميوبليوسان

من السكان تصلهم مياه ذات  % 37.1في حين أن . فعةونتج عن هذا الخليط مياه تتميز بملوحة مرت

 تخـتلط  الضخ والنوعية متوسطة ويمثلون المساكن التي تصلها المياه الموزعة مباشرة من محطة          

  لبيانية وهي أحياء حي الرمالياء التي تزود مباشرة من البئر األوأيضا األح .المالحةبالمياه 

  .الصحراء ببلدية النزلة بأجزائه الثالث وجزء كبير من حي عين 

% 2.5 شبكات المياه التي تتواجد أمام منازلهم لم يتم تجديدها، و  يصرحون أن  من السكان  % 97.5

  .يتم تجديد الشبكات أمامها وهي األحياء الجديدة

من السكان يعانون من مشاكل في الربط، وهذا راجع لـنقص عـدد العمـال بمؤسـسة            % 36.2

  .دد الموجود ال يمكنه تغطية المدينة كاملةالجزائرية للمياه حيث الع

  : شبكة الصرف الصحيوضعية  .4

يبن المعدالت الناتجة الخاصة بالمدينة وكل بلدية على حدى حيـث أن شـبكة              ) 21(والجدول رقم   

الصرف الصحي لها دور كبير في ترشيد استهالك المياه، فالمياه المـستعملة يمكـن معالجتهـا و                 

  . تعماالت خارج قطاع الشرب كالسقي والخدمات وربما في بعض الصناعاتاالستفادة منها في االس

  .وضعية شبكة مياه الصرف الصحي بمدينة تقرت): 21(الجدول رقم 

  .2009 ميداني أكتوبرعمل :المصدر

  الحي  الصيانة  حالتها  وجود الشبكة

  ال توجد  توجد  قليلة االنسداد  كثيرة االنسداد  ال  نعم

  59  41  42  58  1  99  تبسبست

  100  0  50.8  49.2  5  95  تقرت

  91.7  0  36.7  55  8.3  91.7  الزاوية العابدية

  100  0  50  50  0  100  النزلة

  87.7  10.3  44.9  53.1  3.6  96.4  دائرة تقرت
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   .وبالتالي التخفيف من الضغط على شبكة مياه الشرب

فقط من   % 3.6ية  من المساكن في حين لم تم تغط       % 96.4من الجدول نالحظ أن الشبكة تغطي       

السكان ويمثلون األحياء الجديدة التي تتم إنجاز الشبكة بها وكذلك المساكن التي تقع فـي أطـراف             

  .المدينة بمحاذاة غابات النخيل

من الـسكان المحـصيين      % 87.7 الشبكة أمامها و     انسدادمن المساكن تعاني من كثرة       % 53.1

  .يؤكدون إنعدام الصيانة بالشبكة

 بالجزء الذي يقع بترابها وكانت       تهتم  الشبكة كانت تسير من طرف البلديات كل واحدة        وذلك لكون 

الصيانة تتم دوريا والتدخل في حالة االنسداد يكون سريعا ولكن مع تسلم الديوان الوطني للتطهيـر     

قلـة  إنشاء فرع للديوان بالمدينة وتكفل بالشبكة عبر كامل المدينة قلت الصيانة كثيرا ل             للمهمة وتم 

  .وسائله وعتاده وكذلك تتأخر التدخالت كثيرا حيث تفوق المدة أسبوعا في بعض األحيان

  . وهو المشكل الكبير الذي يخص قطاع التطهير بالمدينة

إعطاء نظرة أكثر توضيحا نلجأ إلى النتائج التي توصلنا إليها عبر كل األحياء تبعا للبلدية التـي               و

  .ينتمون إليها

 :  حسب البلدياتستهلكين اتجاه المياه بمدينة تقرتوضعية المتحليل  .5

 المنجزة عبر كل بلدية لمعرفـة الوضـعية          االستمارات لمعرفة وضعية المستهلكين سنقوم بتحليل    

  .الحقيقة لكل حي

  )):22(الجدول رقم( :بلدية الزاوية العابدية .1

يـدفعون   % 78.3من السكان يدفعون الفواتير المنجزة اعتمادا على العدادات،          % 17.5 •

 5ال تصلهم الفواتير ويتمركزون في النـصف الـشمالي لحـي             % 4.2فواتير جزافية و    

  .1998غلبها بعد سنة أ، وهو عبارة عن سكنات فردية أنجز 1جويلية 

 وذلك لكون البلدية منطقة توسـع       1990غلب األحياء زودت بالمياه بعد سنة       أونالحظ أن    •

تبسبست، عدا األحياء القديمة التي تمثل القرية سابقا فهي          بلدية تقرت و     امتالءللمدينة بعد   

  .تم ربطها بالمياه على مراحل

   .من السكان يعانون من التسربات داخل المنازل وخصوصا باألحياء القديمة % 15 •
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يعانون من التسربات الخارجية التي تمس شبكة التوزيع وهذا لقدم الشبكة في بعض        % 33 •

 . الحاالت

عانون من التسربات وهذا راجع لكون هذه العينة من المواطنين تـم تجديـد              ال ي  % 51.7 •

 باإلضـافة   .شبكة التوزيع التي بجانبهم كما أنهم يقومون بصيانة دورية لشبكاتهم المنزلية          

 .  ال تصله المياه، وبالتالي ال أثر للتسربات-1- جويلية 5لوجود الجزء الشمالي لحي 

  )):23(الجدول رقم( :بلدية تبسبست .2

من المساكن فردية حيث ال توجد مناطق توسع بالبلدية وهي متشبعة نوعا مـا وال                % 98 •

 . مسكن120 مسكن واألحياء التابعة له كحي 630نجد السكنات الجماعية إال في حي 

تـتم   % 13 علـى العـدادات، و     عتمادا ا من السكان يدفعون فواتير المياه المنجزة      % 87 •

 .فوترتهم بطريقة جزافية

 .جل السكنات قديمة حيث ال تعرف سنة توصيل المياه •

 .من السكان يعانون من تسربات داخل المنازل % 3 •

 .من السكان يعانون من تسربات خارجية % 47 •

من السكان ال يعانون من التسربات سواءا في الشبكة الداخلية أو في شبكة التوزيع               % 50 •

   .أمام المنازل
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  .وضعية المستهلكين ببلدية الزاوية العابدية :)22(الجدول رقم 

  .2009. عمل ميداني أكتوبر: المصدر

  

  

تـــسربات 

  خارجية

ــسربات  تـ

 داخلية

ــنة  سـ

  التوصيل

ــاب  غيــ

ــسة  مؤسـ

  المياه

ــوع   عداد  جزافي ن

  السكن

  اءحياأل

  القصر  فردي 4 6 - 1984  6 4

  وادي ريغ فردي - 10 - 1984 5 3

  المنصورة فردي - 10 - 1990 - -

  البساتين فردي - 10 - 1990 - 5

  المنظرة  جماعي 7 3 - 2000 - 3

  -1-البدر   فردي - 10 - 1988 2 7

   -2-البدر   فردي - 10 - 1988 1 5

   -3-البدر   جماعي 10 - - 1988 - 3

  السالم فردي - 10 - 1997 - 4

ــة 5 فردي - 5 5 1998 - - -جويلي

1-  

- جويليــة 5 فردي - 10 - 1998 2  3

2-   

- جويليــة 5 فردي - 10 - 1998 2 3

3-   

  المجموع - 21 94 5 - 18 40

  (%)المعدل   -  17.5 78.3 4.2 - 15 33.3
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  .تبسبستوضعية المستهلكين ببلدية ): 23(الجدول رقم 

  .2009. عمل ميداني أكتوبر: المصدر

  

  

  

  

  

  

ــوع   الحي نــ

  السكن

غيــــاب   جزافي  عداد

مؤســـسة 

  المياه

ــنة  ســـ

  التوصيل

تــسربات 

  داخلية

تــسربات 

  خارجية

  4  -  -  -  1  9  فردي  لبدوعات

  7  -  -  -  -  10  فردي  بني يسود

ــست  تبسبـ

  القديمة

  8  3  -  -  4  6  فردي

  5  -  -  -  3  7  فردي  المجاهد

  4  -  -  -  -  10  فردي  عياد

  3  -  -  -  -  10  فردي  الفتح

  2  -  -  -  -  10  فردي  البهجة

  7  -  -  -  -  10  فردي  الصومام

  2  -  -  -  -  10  جماعي   مسكن630

  7  -  -  -  5  5  فردي  القدس

  47  3  -  -  13  87  -  المجموع

المعــــدل  

(%)  

-  87  13  -  -  3  47  
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  )):24(الجدول رقم( :قرتبلدية ت .3

من المساكن فردية وذلك الن البلدية تعتبر المدينة األصلية وعدم وجود الوعاء             % 98 •

للذان يتواجدان على العقاري النجاز مشاريع التوسعات باستثناء حيي المستقبل والرمال ا  

 .أطراف البلدية هما منطقتي التوسع الوحيدين

يـدفعون  %  4.2من السكان يدفعون فواتير المياه اعتمادا على العـدادات و            % 95.8 •

 .الفواتير بطريقة جزافية

  . القديمةمن السكان يعانون تسربات داخلية في منازلهم خصوصا األحياء % 16.7 •

  .خارجية أمام منازلهميعانون من تسربات  % 46.7 •

 . من السكان ال يعانون مشكل التسربات 36.6% •

 )):25(الجدول رقم(: بلدية النزلة .4

سكنات جماعية وذلك لكون البلدية تحتـوي        % 37.5من السكنات فردية و      % 62.5 •

 .على مناطق توسع المدينة خصوصا المنطقة الجنوبية من البلدية

 % 3.75لمياه اعتمادا على ما تسجله العدادات و      من السكان يدفعون فواتير ا     % 96.25 •

 .يدفعون فواتيرهم بطريقة جزافية

 .ون من تسربات داخلية في منازلهممن السكان يعان % 12.5 •

 .يعانون من تسربات خارجية % 42.5  •

 .من السكان ال يعانون من مشكل التسربات % 43 •
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  .تتقروضعية المستهلكين ببلدية ): 24(الجدول رقم 

  .2009. عمل ميداني أكتوبر: المصدر 

  

  

  

  

  

  

ــوع   الحي ن

  السكن

ــاب   جزافي  عداد غي

مؤسسة 

  المياه

ســـنة 

  التوصيل

تسربات 

  داخلية

تسربات 

  خارجية

  6  4    -  -  10  فردي  محمد خميسيتي

  5  2    -  -  10  فردي  االمير عبد القادر

  6  1    -  -  10  فردي  النخيل

  5  0    -  -  10  جماعي  الرمال

  6  3    -  -  10  فردي  سيدي بوعزيز

  4  0    -  -  10  فردي  بعلوش

  4  0    -  -  10  فردي  سيدي عبد السالم

  5  2    -  -  10  فردي  االصيل

  5  4    -  -  10  فردي  الرياض

  4  1    -  -  10  فردي   جويلية05

  3  1    -  -  10  جماعي  المستقبل

  3  2    -  5  5  فردي  مستاوة

  56  20    -  5  115  -  المجموع

  46.7  16.7    -  4.2  95.8  -  (%)المعدل  
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  .النزلةوضعية المستهلكين ببلدية ): 25(الجدول رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2009. عمل ميداني أكتوبر: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــوع   الحي نـ

  السكن

غياب مؤسسة    جزافي  عداد

  المياه

ــنة  سـ

  التوصيل

تسربات 

  داخلية

تسربات 

  خارجية

  5  1  -  -  0  10  فردي  بومرداس

  5  2  -  -  0  10  فردي  سيدي بوجنان

  3  0  1990  -  0  10  جماعي  عين الصحراء

  3  0  1998  -  0  10  جماعي  المستقبل

  6  3  -  -  2  8  فردي  النزلة القديمة

  5  2  -  -  0  10  فردي  الحرية

  3  0  1991  -  0  10  جماعي  النصر

  4  2  -  -  1  9  فردي  خميستي

  34  10  -  0  3  77  -  المجموع 

  42.5  12.5  -  0  3.75  96.25  -  (%)المعدل 
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   :وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب بمدينة تقرت .6

ولمعرفة الكمية التقريبية من المياه التي تصل المستهلك، والتوقيت الذي تصل فيه المياه عبر كل               

  .األحياء نلجأ إلى التفصيل والنتائج التي تحصلنا عليها عبر األحياء

  )):26(الجدول رقم( :بلدية الزاوية العابدية .1

 وذلك ، يخص التزود بالمياه نجد أن اغلب أحياء المدينة تزود ثالث مرات في اليوم          أما فيما  •

 ولكن يوجد بعض األحياء ينقطع ،08:00 صباحا إلى 04:00تبعا لتوقيت عمل المجمع من 

 خصوصا بعـد الـساعة      ستهالكالا رتفاعال وذلك   ، صباحا 08:00عنها الماء قبل الساعة     

 في كميـة الميـاه       الالعقالني للمياه ولمحاولة سد العجز     ، مما يدل على االستهالك    06:00

 إلـى االعتمـاد علـى ميـاه اآلبـار االحتياطيـة             مؤسسة الجزائرية للمياه   لجأت الموزعة

ونسجل بحي البدر بأجزائه     ، المرتفعة التي تتميز ببرودة مياهها وملوحتها    ). الميوبليوسان(

ترة الظهيرة إال لبعض المنازل وكـذا        وال تصل خالل ف    ،الثالث وصول المياه مرتين فقط    

 كما أن النصف الـشمالي      ، جويلية بأجزائه الثالث ال يصله الماء إال مرة يوميا         5فإن حي   

مـن  ضطر السكان إلى جلب المياه على عاتقهم مما ا  ال تصله المياه-1- جويلية 05لحي  

 مـرتين أسـبوعيا     ه بالميا دهميتزوب مؤسسة الجزائرية للمياه     وتقومالنصف الجنوبي للحي    

  .بواسطة الصهاريج

صبيب الماء ضعيف بكل تراب البلدية باستثناء المنازل القريبة لخزان المياه بحي واد ريغ               •

 .مياه البئر المنجزة في طبقة الميوبليوسانالذي يدعم صبيب المياه ب

 .اليوم/ ل100من السكان تستهلك أقل من  % 83 •

 .األسبوع/  لتر300 و 100بة و بكمية تتراوح بين كل سكان البلدية يشترون المياه العذ •

 

  )):27(الجدول رقم( :بلدية تبسبست .2

 عـدا حيـي     كل األحياء تتزود من المياه ثالث مرات يوميا تبعا لتوقيت محطة ضخ الميـاه              •

 . وال تصل المياه وقت الظهيرة،المجاهد وعياد اللذان يزودان مرتين في اليوم فقط

   الواصلة مـن   مياهاليتم تدعيم صبيب    و  حي بني يسود    بلدية يوجد ب  وجود بال  الخزان المائي الم      

                                                                  . البئر المنجزة بطبقة الميوبليوسانمحطة الضخ بمياه
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 .يصلها صبيب ضعيف من المياه % 95 •

 .يصلها صبيب متوسط نوعا ما % 5  •

 .اليوم/ ل100لسكان يستهلكون أقل من من ا % 50 •

 .األسبوع/  لتر 300 و 100كل سكان البلدية يشترون المياه بكمية تتراوح بين  •
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   .التزود بالمياه الصالحة للشرب ببلدية الزاوية العابدية وضعية  ):26(الجدول رقم  

  .2009 عمل ميداني أكتوبر :المصدر

 االستهالك اليومي   صبيب المياه

  يوم/ساكن/ل

وضعية   الحي  شراء المياه

  التزود

  التوقيت

  )اسبوع(الكمية   ال  نعم  100>  100<  قوي  متوسط  ضعيف

  300-100  0  10  4  6  0  0  10   ��>00-19;46ا14-12 ص��!�08-04  ی+م/ 3 القصر

  300-100  0  10  4  6  0  0  10  ��>00-17;46ا 14-12 ص��!�08-04 ی+م/ 3  وادي ريغ

  300-100  0  10  4  6  0  0  10   ��>20-00;46ا14-12 ص��!�07-05  ی+م/ 3  المنصورة

  300-100  0  10  3  7  0  0  10  ��>00-20;46ا14-12 ص��!�07-05 ی+م/ 3 البساتين

  300-100  0  10  3  7  0  0  10   ��>00-20;46ا14-12 ص��!�06-05 ی+م/ 3  المنظرة

  300-100  0  10  0  10  0  0  10   ��>00-20 ص��!�07-05 ی+م/ 2  -1-البدر 

  300-100  0  10  0  10  0  0  10   ��>00-20 ص��!�07-05 ی+م/ 2   -2-البدر 

  300-100  0  10  0  10  0  0  10   ��>00-20 ص��!�07-05 ی+م/ 2   -3-البدر 

  300-100  0  10  2  8  0  0  10  ��>00-18;46ا14-13 ص��!�08-05  ی+م/3  السالم

  300-100  0  10  0  10  0  0  10  ص��!�06-05  ی+م/1  -1-جويلية 5

  300-100  0  10  0  10  0  0  10  ص��!�06-05  ی+م/1   -2- جويلية 5

  300-100  0  10  0  10  0  0  10  ص��!�07-05 ی+م/1   -3- جويلية 5

  -  0  120  20  100  0  0  120 - -  المجموع

  300-100  0  100  16.7  83.3  0  0  100 - -    (%)المعدل
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  .تبسبستلشرب ببلدية التزود بالمياه الصالحة ل وضعية ):27(الجدول رقم 

االستهالك اليـومي     صبيب المياه

  يوم/ساكن/ل

وضعية   الحي  شراء المياه

  التزود

  التوقيت

  )اسبوع(الكمية   ال  نعم  100>  100<  قوي  متوسط  ضعيف

  240-100  -  10  5  5  -  1  9   ليال00-17 ظهرا 14-12صباحا08-04  يوم/3  لبدوعات

  240-100  -  10  10  0  -  4  6   ليال00-17  ظهرا14-12 صباحا08-04  يوم/3  بني يسود

  240-100  -  10  4  6  -  0  10   ليال00- 17 ظهرا 14-12 صباحا07-04  يوم/3  تبسبست القديمة

  240-100  -  10  4  6  -  0  10   ليال00 –19        صباحا07-04  يوم/2  المجاهد

  240-100  -  10  5  5  -  0  10   ليال00-18       صباحا07-05  يوم/2  عياد

  240-100  -  10  7  3  -  0  10   ليال00-17 ظهرا 14-12 صباحا08-05  يوم/3  الفتح

  240-100  -  10  2  8  -  0  10   ليال23-18 ظهرا 14-12صباحا07-04  يوم/3  البهجة

  240-100  -  10  5  5  -  0  10   ليال23-17:30 ظهرا 14-12 صباحا08-05  يوم/3  الصومام

  240-100  -  10  3  7  -  0  10   ليال23-18 ظهرا 14-12 صباحا07-05  يوم/3   مسكن630

  240-100  -  10  5  5  -  0  10   ليال00-17 ظهرا 14-12 صباحا08-05  يوم/3  القدس

  -  0  100  50  50  -  5  95  -  -  المجموع

  240-100  0  100  50  50  -  5  95  -  -   (%)المعدل 

  .2009 عمل ميداني أكتوبر :المصدر
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  )):28(الجدول رقم(: بلدية تقرت .3

 سيدي عبد الـسالم و بعلـوش اللـذان          حييمياه بصفة يومية عدا     كل األحياء تزود بال    •

يعرف توزيع متذبذب بين مرة يوميا الذي يزودان بالمياه مرة واحدة يوميا وحي مستاوة 

كبير كما أن حي الرمال جزء      . أو مرة كل يومين مع وجود نقاط بالحي ال يصلها الماء          

عله يحصل على المياه بصفة مـستمرة       يج لبيانية وهو ما  منه يزود مباشرة من البئر األ     

  .يلزم استعمال المضخاتلكن بصبيب ضعيف  دون تقطعات في اغلب المنازل،

يصلهم صبيب المياه متوسط ويمثلـون       % 5.8يصلهم صبيب المياه ضعيفا و     % 94.2 •

 .المساكن القريبة من خزانات المياه

من الـسكان    % 51.7ساكن و / اليوم/ ل 100 من    أقل من السكان يستهلكون   % 48.3 •

 .يستهلكون اكبر من هذه الكمية

 . لتر في األسبوع300-100كامل سكان البلدية يشترون المياه بمعدل يتراوح بين  •

  )):29(الجدول رقم(: النزلةبلدية  .4

كل أحياء البلدية تزود بالمياه ثالث مرات يوميا عدا حي سيدي بوجنان فانه يـزود مـرة                  •

 .واحدة يوميا

يصلهم الصبيب متوسـط     % 11.25ان يصلهم صبيب المياه ضعيف و     من السك  % 88.75 •

 .وذلك كما ذكرنا سابقا، حيث يعتمد على مياه الميوبليوسان لتدعيم الصبيب

 100يستهلكون أكثـر مـن     % 46.25اليوم و   /  لتر   100يستهلكون اقل من     % 53.75 •

 .اليوم/لتر

 . لتر في األسبوع300 و 100 كل السكان يشترون المياه وبكميات تتراوح في مجملها بين •
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  .تقرتالتزود بالمياه الصالحة للشرب ببلدية  وضعية ):28(الجدول رقم 

  .2009 عمل ميداني أكتوبر :المصدر

وضـــعية   الحي  شراء المياه  االستهالك اليومي  صبيب المياه

  التزود

  التوقيت

  )اسبوع(الكمية   ال  نعم  100>  100<  قوي  متوسط  ضعيف

  300-100  -  10  7  3  -  2  8   ليال00-17ظهرا 14-12 صباحا08-04  يوم/3  محمد خميسيتي

  300-100  -  10  8  2  -  1  9   ليال00-18ظهرا 14-12صباحا  08-04  يوم/3  األمير عبد القادر

  300-100  -  10  7  3  -  2  8   ليال00-18:30ظهرا 14-12 صباحا08-05  يوم/3  النخيل

  300-100  -  10  5  5  -  1  9  مستمرة  يوميا  الرمال

  300-100  -  10  4  6  -  0  10   ليال22-18ظهرا 14-12 حا صبا08-05  يوم/3  سيدي بوعزيز

  300-100  -  10  1  9  -  0  10   صباحا08-06  يوم/1  بعلوش

  300-100  -  10  1  9  -  0  10   صباحا08-06  يوم/1  سيدي عبد السالم

  300-100  -  10  9  1  -  1  9   ليال00-17ظهرا 14-12  صباحا08-05  يوم/3  األصيل

  300-100  -  10  8  2  -  0  10   ليال00-18ظهرا 14-12  صباحا08:30 -05  يوم/3  الرياض

  300-100  -  10  6  4  -  0  10   ليال00-18:30ظهرا 14-12  صباحا08-05  يوم/3   جويلية05

  300-100  -  10  6  4  -  0  10   ليال23 -19ظهرا 14-12  صباحا08-05  يوم/3  المستقبل

  300-100  -  10  0  10  -  0  10   ليال00-22  يوم/1  مستاوة

  -  -  120  62  58  -  7  113  -  -  المجموع

  300-100  0  100  51.7  48.3  -  5.8  94.2  -  -  (%)المعدل  
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  .النزلةالتزود بالمياه الصالحة للشرب ببلدية  وضعية ):29(الجدول رقم 

  .2009 عمل ميداني أكتوبر :المصدر

  االستهالك اليومي  صبيب المياه

  يوم/ساكن/ل

ــعية   الحي  شراء المياه وض

  التزود

  التوقيت

  )اسبوع(الكمية   ال  نعم  100>  100<  قوي  متوسط  ضعيف

  300-100  -  10  7  3  -  2  8   ليال00-18:30ظهرا 14-12 صباحا08-04  يوم/3  بومرداس

  300-100  -  10  7  3  -  2  8   ليال00-22  يوم/1  سيدي بوجنان

  300-100  -  10  8  2  -  2  8   ليال00-17ظهرا 14-12  صباحا08-04  يوم/3  عين الصحراء

  300-100  -  10  2  8  -  0  10   ليال00-18ظهرا 14-12  صباحا08-05  يوم/3  ستقبلالم

  300-100  -  10  1  9  -  0  10   ليال00-18:30ظهرا 14-12  صباحا08-04  يوم/3  النزلة القديمة

  300-100  -  10  5  5  -  1  9   ليال00-18ظهرا 14-12  صباحا08-05  يوم/3  الحرية

  300-100  -  10  4  6  -  0  10   ليال00-18 ظهرا14-12  صباحا08 -04  يوم/3  النصر

 00-22 ظهـرا      14-12صباحا  08-05:30  يوم/3  خميستي

  ليال

8  2  -  7  3  10  -  100-300  

  -  -  80  37  43  -  9  71  -  -  المجموع

  300-100  -  100  46.25  53.75  -  11.25  88.75  -  -  (%)المعدل  
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 :كمية ونوعية المياه. 7

عموما تتميز المياه الموزعة بإرتفاع الملوحة و كذالك إرتفاع نسبة الكلس المترسـب، ممـا أدى                

  . المياه الموزعة في الشبكة للحاجيات المختلفةاستعمال بالمواطنين إلى شراء المياه العذبة و

  .وفي ما يلي النتائج المحصل عليها على حسب األحياء

  )):30(قمالجدول ر: بلدية الزاوية العابدية .1

 من تصلهم مياه ذات نوعية رديئة وذلك الرتفاع الملوحة بها الناتجة عن االسـتعانة               62.5 ••••

 .بمياه الميوبليوسان، كما نلمس ارتفاع نسبة الكلس في المياه الموزعة

تصلهم مياه ذات نوعية متوسطة ويمثلون المنازل التي تصلها المياه مباشرة من             % 37.5 ••••

 .اه الميوبليوسانالمجمع وغير مدعمة بمي

ونالحظ غياب التجديد في شبكة التوزيع وخصوصا وان االرتفاع في نسبة الكلـس تخلـق             ••••

 .مشكل انسداد القنوات وكذا انسداد عدادات المياه

 .ال يعانون من المشكل % 28.9من السكان يعانون من مشاكل في الربط و % 71.1 ••••

  )):31(الجدول رقم: بلدية تبسبـست .2

تـصلهم نوعيـة ذات نوعيـة      % 22 تصلهم مياه ذات نوعية رديئة و        من السكان  % 78 ••••

 . المياه الموزعةوذلك راجع لمصدر .متوسطة

 .كل السكان يجمعون على عدم تجديد القنوات ••••

 .السكان يعانون من مشاكل في الربطمن  % 5 ••••
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  .كمية ونوعية المياه ببلدية الزاوية العابدية): 30(الجدول رقم 

  الحي  مشاكل في الربط  وضعية الشبكة  اهنوعية المي

  ال  نعم  ثابتة  متجددة  جيدة  متوسطة  رديئة

  1  9  10  0  -  5  5 القصر

  2  8  10  0  -  4  6  وادي ريغ

  2  8  10  0  -  4  6  المنصورة

  4  6  10  0  -  4  6 البساتين

  4  6  10  0  -  3  7  المنظرة

  6  4  10  0  -  10  0  -1-البدر 

  5  5  10  0  -  10  0   -2-البدر 

  4  6  10  0  -  0  10   -3-البدر 

  3  7  10  0  -  3  7  السالم

  1  9  10  0  -  0  10  -1-جويلية 5

  1  9  10  0  -  1  9   -2- جويلية 5

  1  9  10  0  -  1  9   -3- جويلية 5

  34  86  120  0  -  45  75  المجموع

  28.3  71.1  100  0  -  37.5  62.5  (%)المعدل  

  .2009 عمل ميداني أكتوبر :المصدر



 الفصل الثالث                                                  واقع تسيير المياه بمدينة تقرت

                                                                                 - 124 -

  .تبسبستونوعية المياه ببلدية كمية ): 31(الجدول رقم 

  .2009 عمل ميداني أكتوبر :المصدر

  الحي  مشاكل في الربط  وضعية الشبكة  نوعية المياه

  ال  نعم  ثابتة  متجددة  جيدة  متوسطة  رديئة

  10  0  10  0  -  1  9  لبدوعات

  9  1  10  0  -  0  10  بني يسود

  8  2  10  0  -  2  8  تبسبست القديمة

  10  0  10  0  -  1  9  المجاهد

  9  1  10  0  -  2  8  عياد

  10  0  10  0  -  2  8  الفتح

  10  0  10  0  -  1  9  البهجة

  9  1  10  0  -  2  8  الصومام

  10  0  10  0  -  6  4   مسكن630

  10  0  10  0  -  5  5  القدس

  95  5  100  0  0  22  78  المجموع

  95  5  100  0  0  22  78  (%)المعدل  
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  )):32(الجدول رقم: بلدية تقرت .3

 . الملوحةارتفاعب نوعية رديئة تتميزذات مياه من السكان تصلهم  % 60 ••••

 .تصلهم ذات نوعية متوسطة % 40  ••••

 .كل السكان يجزمون بعدم تجديد شبكة التوزيع ••••

 .من السكان يعانون من مشاكل في الربط % 40 ••••

 . الربط بالشبكةال يعانون من مشكل % 60 ••••

 

  )):33(الجدول رقم: بلدية النزلة .4

 .تصلهم مياه ذات نوعية رديئة % 51.25 ••••

 .تصلهم مياه ذات نوعية متوسطة % 48.75  ••••

 . القديمةاألحياء منازلهم وخصوصا في أماممن السكان لم تجدد شبكة التوزيع  % 90 ••••

 .يعانون من مشاكل في الربط بشبكة التوزيع% 28.5 ••••

 . الربطال يعانون من مشكل % 71.25 ••••
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  .تقرتكمية ونوعية المياه ببلدية ): 32(الجدول رقم 

  .2009أكتوبر . عمل ميداني: المصدر

  الحي  مشاكل في الربط  وضعية الشبكة  نوعية المياه

  ال  نعم  ثابتة  متجددة  جيدة  متوسطة  رديئة

  5  5  10  0  -  3  7  محمد خميسيتي

  6  4  10  0  -  4  6  االمير عبد القادر

  7  3  10  0  -  4  6  النخيل

  9  1  10  0  -  3  7  الرمال

  5  5  10  0  -  5  5  سيدي بوعزيز

  8  2  10  0  -  10  0  بعلوش

  8  2  10  0  -  10  0  مسيدي عبد السال

  5  5  10  0  -  -  10  االصيل

  6  4  10  0  -  4  6  الرياض

  7  3  10  0  -  4  6   جويلية05

  4  6  10  0  -  1  9  المستقبل

  2  8  10  0  -  0  10  مستاوة

  72  48  120  0  -  48  72  المجموع

  60  40  100  0  -  40  60  (%)المعدل  
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  .النزلةية ونوعية المياه ببلدية كم ):33(الجدول رقم 

  .2009أكتوبر . عمل ميداني: المصدر

  

  الحي  مشاكل في الربط  وضعية الشبكة  نوعية المياه

  ال  نعم  ثابتة  متجددة  جيدة  متوسطة  رديئة

  8  2  10  0  -  5  5  بومرداس

  8  2  10  0  -  2  8  سيدي بوجنان

  9  1  7  3  -  7  3  عين الصحراء

  9  1  7  3  -  7  3  المستقبل

  2  8  10  0  -  3  7  النزلة القديمة

  7  3  10  0  -  4  6  ريةالح

  7  3  8  2  -  6  4  النصر

  7  3  10  0  -  5  5  خميستي

  57  23  72  8  -  39  41  المجموع

  71.25  28.75  90  10  -  48.75  51.25  (%)المعدل  
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  :  بمدينة تقرتشبكة الصرف الصحيوضعية . 8

عدا األحياء الجديدة التي لم تـسكن كاملـة أو          تغطي شبكة الصرف الصحي غالبية أحياء المدينة،        

  األحياء المتواجدة في المباني القديمة، أين يكون في بعض األحيان عرض الشارع ال يتعدى

  . إنجاز الشبكة متر، وهو ما يعيق عملية1.20

اإلعادة للشبكة في قنواتها الرئيسية الكبرى، حيـث تتميـز بكثـرة             أصبحت المدينة تعرف بكثرة   

  . والتآكل بفعل الملوحة حيث يتم حاليا إنجاز نفق للتصريف ليعوض القناة الرئيسيةاداالنسد

، حيث كانت الشبكة تسير  انسدادأما على مستوى األحياء فنجد التأخر الكبير للتدخل في حالة وجود    

كل بلدية تغطي الجزء المخـصص      ف وقوع مشاكل،    دمن طرف البلدية وبالتالي هي التي تتدخل عن       

أما اآلن وقد أسندت مهمة تسيير الشبكة للديوان الوطني للتطهير فأصبح التدخل يتأخر كثيـرا               لها،  

وهو ما خلق مشاكل لدى المواطن، حيث وحدة ديوان التطهير تغطي كامل المدينة ولـيس لـديها                 

  .العتاد الكافي لذلك

   .ندرج النتائج المحصل عليهاعطاء نظرة عن ذالك إلو

  )):34(الجدول رقم: يةبلدية الزاوية العابد .1

 .من السكان تغطيهم شبكة الصرف الصحي % 91.7 ••••

 . ال تغطيهم الشبكة من السكان 8.3% ••••

 :تعرف الشبكة كثرة االنسداد في عدة نقاط وتأخر التدخالت حيث ••••

 .من السكان يعانون من كثرة االنسداد % 55  - أ

 .ال يعانون من المشكل ويمثلون األحياء الجديدة % 36.7  - ب

السكان على غياب أعمال الصيانة بالشبكة وهو ما يخلـق مـشاكل االنـسداد              ويجمع كل    ••••

 .الكثيرة

  )):35(الجدول رقم: بلدية تبسبست .2

من تراب البلدية باستثناء المنازل المتواجدة بمحـاذاة     % 99تغطي شبكة الصرف الصحي      ••••

 .غابات النخيل

 .من المنازل تعاني من كثرة االنسداد في القنوات أمامها % 58 ••••
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 .ال تعاني من المشكل % 42 ••••

 .من المنازل توجد صيانة للشبكة أمامها % 41 ••••

ال توجد صيانة في الشبكة التي أمامها حتى أن تدخل أعـوان الـديوان الـوطني                 % 59 ••••

 .للتطهير يكون متأخرا
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  .وضعية شبكة الصرف الصحي ببلدية الزاوية العابدية: )34(الجدول رقم  

  .2009 أكتوبر.  عمل ميداني:المصدر

  الحي  الصيانة  حالتها  وجود الشبكة

  ال توجد  توجد  قليلة االنسداد  كثيرة االنسداد  ال  نعم

  10  0  3  7  0  10 القصر

  10  0  4  6  0  10  وادي ريغ

  10  0  2  8  0  10  المنصورة

  -  -  -  -  10  0 البساتين

  10  0  3  7  0  10  المنظرة

  10  0  3  7  0  10  -1-البدر 

  10  0  4  6  0  10   -2-البدر 

  10  0  3  7  0  10   -3-البدر 

  10  0  6  4  0  10  السالم

  10  0  6  4  0  10  -1-جويلية 5

  10  0  6  4  0  10   -2- جويلية 5

  10  0  4  6  0  10   -3- جويلية 5

  110  0  44  66  10  110  المجموع

  91.7  0  36.7  55  8.3  91.7  (%)المعدل  
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  .شبكة الصرف الصحي ببلدية تبسبست وضعية ):35(الجدول رقم 

  حيال  الصيانة  حالتها  وجود الشبكة

  ال توجد  توجد  قليلة االنسداد  كثيرة االنسداد  ال  نعم

  6  4  4  6  -  10  لبدوعات

  5  5  1  9  -  10  بني يسود

  8  2  4  6  -  10  تبسبست القديمة

  7  3  7  3  1  9  المجاهد

  6  4  5  5  -  10  عياد

  5  5  6  4  -  10  الفتح

  5  5  5  5  -  10  البهجة

  6  4  4  6  -  10  الصومام

  6  4  3  7  -  10   مسكن630

  5  5  3  7  -  10  القدس

  59  41  42  58  1  99  المجموع

  59  41  42  58  1  99  (%)المعدل  

  .2009 أكتوبر.  عمل ميداني:المصدر
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  )):36(الجدول رقم: بلدية تقرت .3

 .من السكان % 95تغطي شبكة الصرف الصحي  ••••

 .ال تغطيهم الشبكة % 5 في حين  ••••

 .ن من مشاكل االنسداد في الشبكة بأحيائهممن السكان يعانو % 49.2 ••••

 . الشبكةانسداد ال يعانون من مشكل % 50.8 ••••

  .كل السكان يجمعون على غياب الصيانة في الشبكة ••••

  )):37(الجدول رقم: بلدية النزلة .4

 .تغطي الشبكة كامل تراب البلدية •

 .يعانون من انسداد في الشبكة % 50 •

 .االنسدادال يعانون من  % 50 •

 .االنسداددخل ألعوان ديوان التطهير في حالة وقوع تأخر الت •

 .غياب تام لصيانة الشبكة حسب السكان المحصيين •
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  .تقرشبكة الصرف الصحي ببلدية ت وضعية ):36(الجدول رقم 

  .2009أكتوبر .   عمل ميداني:المصدر

  الحي  الصيانة  حالتها  وجود الشبكة

  ال توجد  توجد  قليلة االنسداد  كثيرة االنسداد  ال  نعم

  10  0  5  5  0  10  محمد خميسيتي

  10  0  6  4  0  10  االمير عبد القادر

  10  0  6  4  0  10  النخيل

  10  0  7  3  0  10  الرمال

  10  0  5  5  0  10  سيدي بوعزيز

  10  0  5  5  0  10  بعلوش

  10  0  6  4  0  10  سيدي عبد السالم

  10  0  5  5  0  10  االصيل

  10  0  6  4  0  10  الرياض

  10  0  4  6  0  10   جويلية05

  10  0  3  7  4  6  المستقبل

  10  0  3  7  2  8  مستاوة

  120  0  61  59  6  114  المجموع

  100  0  50.8  49.2  5  95  (%)المعدل  
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  .النزلةشبكة الصرف الصحي ببلدية  وضعية ):37(الجدول رقم 

  .2009أكتوبر .   عمل ميداني:مصدرال

  

  الحي  الصيانة  حالتها  وجود الشبكة

  ال توجد  توجد  قليلة االنسداد  كثيرة االنسداد  ال  نعم

  10  0  4  6  0  10  بومرداس

  10  0  5  5  0  10  سيدي بوجنان

  10  0  7  3  0  10  عين الصحراء

  10  0  7  3  0  10  المستقبل

  10  0  2  8  0  10  النزلة القديمة

  10  0  4  6  0  10  الحرية

  10  0  6  4  0  10  النصر

  10  0  5  5  0  10  خميستي

  80  0  40  40  0  80  المجموع

  100  0  50  50  0  100  (%)المعدل  
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  :خالصــــــــة 

في هذا الفصل قمنا بدراسة جانب توزيع المياه، حيث يتم استغالل مياه طبقة األلبيان التي تتميز بقلة                 

 من ثالث آبار ويتم تدعيمها بمياه طبقة الميوبليوسان        انطالقا ملوحتها وارتفاع درجة حرارتها، وذلك    

 آبار منجزة بهذه الطبقة ليـصل مجمـوع الميـاه           9 من   انطالقا  ملوحتها، وذلك  بارتفاع التي تتميز 

يوم، فالمياه األلبية يتم تجميعها في المجمع المائي للمدينة حيث تضاف           /3 م 39242المستخرجة إلى   

وفي كل بلدية تتواجـد      . على محطة الضخ   اعتمادا  المساكن إلىلها مادة الكلور وبعدها يتم توزيعها       

على ملء الخزانات ليـتم    هذه اآلبار عملللمياه مزودة بآبار منجزة في طبقة الميوبليوسان ت       خزانات  

 اخـتالط   يـتم تفريغها وقت تشغيل محطة الضخ لتدعيم الصبيب الواصل من محطة الضخ وبالتالي          

هـر   األمثل للمياه فتظ   االستغالل حيث تشكل عائقا كبيرا أمام    .  الملوحة بالمياه  ارتفاعالمياه ويسجل   

باإلضافة إلـى مـشكل      . رداءة المياه في تآكل منشآت التخزين وقنوات جلب وتوزيع المياه          ةمشكل

ترسب الكلس الذي يعمل على سد قنوات التوزيع والقنوات الموجودة داخل عدادات المياه باإلضافة              

  . للمياهاالستيعابية إلى ترسبه داخل منشآت التخزين وبالتالي التقليل من طاقتها

  .ل رداءة المياه أدى بالسكان إلى شراء المياه العذبة الناتجة عن محطة تحلية المياهومشك

، رغـم أن الميـاه      الموزعة عبر شبكة المياه الصالحة للشرب     ضعف صبيب المياه    ب تتميز المدينة و

كل السكان حيث يظهـر لنـا       يستفيد منها    ال   كميةيوم وهذه ال  /ل 206 المستغلة تكفي السكان بكمية   

 عدم توازن في التموين بالمياه حيث بينت لنا الدراسة الميدانية ذلك، المساكن الواقعة عند أول                وجود

 سلوك التبذير يظهر هذا التوزيـع       انتشار شبكة التوزيع تستفيد من أكبر كمية ممكنة من المياه ومع         

  .الغير عادل في المياه

هـا  ة حيث أن المياه الناتجة كبيـرة  وترك        كما تناولنا في هذا الفصل شبكة المياه المنزلية المستعمل        

 بل يجب معالجة هذه المياه وإعادة إستعمالها في قطاع الخدمات           ،الهتذهب إلى الشطوط يعتبر هدرا      

  .وكذلك لمحاربة التلوث. و الري

  ومن خالل دراسة جانب تسيير المياه بالمدينة نجد أن الكميات المنتجة توزع كلها ورغم هذا ال

   المواطنين وهذا ما يدل على وجود إستعمال مفرط للمياه، وبالتالي يتوجب القيام تصل هذه كل

  .ستهالك المياه تمس جميع القطاعات وجميع المعنيين بقطاع المياهإ بعمليات وسياسات لترشيد 
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  :خالصــة عامــة

بمنطقـة  اسـتغاللها   نتصور الكميات المائية التي يـتم       أن  وخالصة لهذا البحث المتواضع يمكننا      

  .الدراسة لسد الحاجيات اليومية المختلفة سواءا المنزلية و الصناعية

 صـيفا  إرتفاع درجة الحـرارة ثل في منطقة الدراسة هي منطقة صحراوية تتميز بمناخ قاس يتم  ف

وبالتالي الطلب على المياه يكون كبيرا صيفا وهـذه الميـاه يـتم      . وقلة األمطار على طول السنة    

  .المياه السطحيةبالمنطقة الطبقات الجوفية حيث تنعدم استغالل توفيرها من 

فالبنية الجيولوجية سمحت بتكوين طبقتين مائيتين كبيرتين هما طبقة المركـب النهـائي وطبقـة               

  .حشورالقاري الم

 المياه الجوفية بواسطة آبار منجزة بالطبقتين المائيتين، للوصول إلى الكميات الكافية            استغالليتم  

  .يوم/3 م39242حيث بلغت الكمية المستغلة  لكل الحاجيات اليومية

حيان أخرى بسبب إرتفاع نـسبة      ميز مياه هذه الطبقات بنوعية متوسطة في أحيان ورديئة في أ          تت

  .سبة المرتفعة للكلس المترسب، والنملوحتها

ورغم أن الدراسات الديموغرافية والصناعية للمدينة تبين لنا أن الكميات المستغلة من المياه تكفي              

 ولكن في الواقع فإن الميـاه        في الوقت الحالي   ساكن/اليوم/ لتر 267 بمعدل   لسد مختلف الحاجيات  

على وجود إستهالك غير عقالني للمياه لدى       التصل بالكميات الكافية لكل المستهلكين وهذا ما يدل         

  .المستهلكين الذين تصلهم المياه أوال

يـوم  /3 م 25405وعند تقدير الحاجيات الالزمة من المياه سواءا المنزلية والـصناعية وجـدناها             

  .ساكن/يوم/ لتر150على مقياس اعتمادا 

لمياه بين المستهلكين، وكذلك أظهرت     والدراسة الميدانية المنجزة بالمدينة تبين التباين في التزود با        

لنا ضعف صبيب المياه الواصل للمنازل رغم أن المدينة تحتوي على مجمع مائي به محطة ضخ                

أحيان يتم ضخ المياه مباشرة في شبكة التوزيع، دون اللجوء          عدة  طاقة عمل كبيرة جدا وفي      ذات  

  . إلى الخزانات التي توفر ضغط ناتج عن عمل الجاذبية

 التي يقوم بها المستهلكين كالقيام بعمليات ربط غير شرعية مـن             والسلوكات وكما أن التصرفات  

 منعالمفرط للمياه ياالستهالك المياه بكميات كبيرة دون مراعاة أن     استهالك  شبكة التوزيع وبالتالي    
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ة عمل   خصوصا إذا علمنا أن مد     المساكن التي هي متواجدة في آخر الحي      كافة   إلى    المياه وصول

  .  ساعات في كل مرة4-3المحطة هي 

ونشر ثقافـة ترشـيد     االستهالك  ولهذا فالدعوة موجهة لكافة شرائح المجتمع للقيام بعملية ترشيد          

  .هذا المورد الحيوي وكل الموارد الطبيعية األخرى لضمان إستمرارها لعدة أجيالاستهالك 

في عدة أنشطة يقلل من مياه الصرف وبالتالي        ها  استعمالالمياه والقيام بإعادة    استهالك  فالتقليل من   

تجنيب المنطقة عدة مشاكل بيئية بدأت تظهر بالمنطقة كظاهرة ملوحة التربة و مـشكلة صـعود                

  .المياه

في نهاية هذا البحث قمنا بتقديم اقتراحات من شأنها التقليل من كميات المياه الضائعة وال نقصد                و

المياه بل االستفادة منها قدر اإلمكان وذالك للوصول إلى أن يقوم منها أن يمتنع الفرد من استهالك       

 عرض تجربة مؤسسة  وقمنا أيضا ب  . الفرد بكل استخداماته اليومية من المياه لكن بأقل كمية ممكنة         

 التي قامت بعدة عمليات وإجراءات للقيـام        ،األردنبالشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر المياه       

وذلك بمراعاة شـروط    . المياه، من خالل إعادة استعمال مياه الصرف في السقي        بترشيد استهالك   

  .إعادة االستخدام ونوعية المياه الناتجة

الشيء الذي يسمح بتوفير كميات كبيـرة       حيث من الممكن تطبيق بعض هذه التجارب في منطقتنا          

    . من المياه الموزعة بشبكة المياه الصالحة للشرب
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  مقطع هيدروجيولوجي بمنطقة الصحراء

  

  مقطع هيدروجيولوجي بمنطقة الصحراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  – ورقلة -  وكالة األحواض الهيدروغرافية :المصدر

  

 التقسيم اإلداري لمنطقة تقرت الكبرى



 

 تقرت خالل  بمدينةللوكالة الوطنية للموارد المائية مطريةمحطة الالالتساقطات السنوية المسجلة ب

  .)1975/2009(الفترة 

132,2 1992_1993 118,1 1975_1976 
50,2 1993_1994 100,7 1976_1977 
48,5 1994_1995 44,7 1977_1978 
61,4 1995_1996 44,9 1978_1979 
88,4 1996_1997 51,9 1979_1980 
64,2 1997_1998 153,8 1980_1981 
46,4 1998_1999 43,4 1981_1982 
118 1999_2000 72,4 1982_1983 
62 2000_2001 31,6 1983_1984 

40,2 2001_2002 30,9 1984_1985 
58,5 2002_2003 40,7 1985_1986 
107 2003_2004 79,4 1986_1987 
57,1 2004_2005 41,7 1987_1988 
48,9 2005_2006 54,5 1988_1989 
65,9 2006_2007 11,5 1989_1990 
16,8 2007_2008 148,4 1990_1991 

180,5 2008_2009 42,8 1991_1992 
  

�	�� ا������ ������ ��	ت ��ل ا��
	ة ���! �ت ا�
  ).1975/2005(ا�
ANNEE SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT Annuel 

1996_1997 4,9 0,3 0 1,2 0 0 Tr 17,9 1,5 0 Tr 0 25,8 

1997_1998 20,5 0,2 10,4 13,7 0 2,9 0,1 5,1 0 7,8 0 0 60,7 

1998_1999 5,1 19,9 2,6 2 39,9 0 0 0 0,7 0 0,7 0 70,9 

1999_2000 0 0 25,7 0 0 0 0 0 11,4 0,9 0 0 38,0 

2000_2001 0 12,2 0 0 2,5 0 1,0 0 0 0 0 0 15,7 

2001_2002 2,6 0 1,4 25,7 5,9 0 0 0 4,6 0 0 0 40,2 

2002_2003 3,8 8,8 6,6 0,2 15,9 2,9 11,9 0 0 0 0 8,4 58,5 

2003_2004 0 10,3 0,5 8,1 54,4 0 10,3 13,5 0 0 0 9,9 107,0 

2004_2005 0,1 15,5 20,4 10,6 0 3,4 1,4 0 0 1,8 0 3,9 57,1 

2005_2006 2,8 5,4 1,3 0 33,6 0,7 0 1,9 1,2 0,3 0,4 1,3 48,9 

2006_2007 9,3 3,0 1,2 6,0 0 0,4 0,4 28,7 0 0 0 16,9 65,9 

2007_2008 0,4 0,0 0,0 8,0 6,1 0,4 0,0 0,0 0 1,9 0 0 16,8 

2008_2009 5,3 35,8 4,8 5,3 99,8 0,3 14,9 10,6 3,2 0 0,5 0 180,5 

- ! ))))))))�ع ��))))))))	ت – ��.آ��))))))))� ا�./�+))))))))� ���)))))))).ارد ا���,+))))))))�   ا��* ))))))))� ا�� 	�))))))))� : ا��))))))))'�ر



 

 ).2005ـ1975 (��
ة �� ������ ��
ت در�ت ا��
ارة ا����ى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . تقرت.ألرصاد الجويةمحطة ا: المصدر

  


 أوت ���'� ��ان مي أ)
�+  مرس )'�
ي �ن�$ /��/0 
 د��2/
 ن�)�/
 أآ���
1976/1975 15.8 16.9 21.7 24.9 31.4 36.2 40.4 38.8 36.4 27.1 19.7 17.2 

1976 14.9 17.8 18.6 26.1 30.4 34.8 39.6 38.6 33.9 27.4 18.9 18.7 
1977 17.3 22.8 25.2 27.1 30.7 37 43.4 39.2 33.1 28.4 22.9 18.4 
1978 15.8 21.9 22.7 27 30.8 34.8 39.3 38.9 34 24.8 19.9 20.5 
1979 19.7 20 23.1 25 30.8 37.7 39.9 40.5 31.9 29.3 19.8 18.2 
1980 16.5 18.9 21.8 24.3 29.6 37.3 39 39.9 35.3 26.4 21 14.3 
1981 14.3 17.4 25.9 28.6 33.1 37.7 38.8 37.9 35 29.9 21.5 20.4 
1982 18.3 17.4 25.9 25.1 30.9 39.4 42.4 41.1 35 28.3 21.3 15.5 
1983 16.1 18.8 22.7 29.3 32.5 37.1 40.7 41.6 34.5 28.6 24.1 17.4 
1984 16.8 18.7 21.9 27.7 31.4 36.9 39.3 40.1 34.5 25.7 22.1 16.8 
1985 15.7 22.8 21.3 28.8 31.5 39.5 41.2 39.8 34.5 27.8 24.2 17.5 
1986 17.2 20.6 20.5 26.2 33.4 36.6 39.3 41.1 33.4 28.9 20.3 16.6 
1987 16.4 19.7 22 29 31.1 37.9 41.1 41.3 36.5 30.5 21.9 19.7 
1988 19.1 19.4 23.2 28.6 35 36.9 41.8 40.5 33.4 30.2 21.7 15.6 
1989 15.5 19 24.6 26.8 32.6 35.6 39.5 41.3 36.9 28.4 24.3 20.3 
1990 16.1 21.4 22.5 26.2 29.8 38.9 39.4 37.5 37.5 31.3 22.3 15.7 
1991 16.2 19.3 15.5 26.9 30.6 37.6 42.2 41.1 36.8 30.4 22.2 16.4 
1992 14.9 18.1 20.7 25.8 30.4 34.6 37.8 40.2 36.2 30.5 22.3 17.6 
1993 16.2 16.3 21.2 27.7 33.3 39.8 40.9 40.6 35.7 30.4 21.3 17.1 
1994 17.9 20.8 23.1 25.4 36.2 38.8 41.2 41.7 35.6 28.2 23.6 18.2 
1995 17.2 22.6 22.6 25.6 33.7 37.4 41.1 40.3 33.4 28.9 22.7 20.1 
1996 18.4 17.9 22.8 27.1 32.4 34.8 39.7 41.8 34.1 27.5 23 20.2 
1997 18.7 21.5 22.5 25.4 33.5 40.9 42.7 39.7 33.8 29.4 23.1 18.8 
1998 17.9 20.4 22.3 28.6 31.8 38 41.1 40.9 37 27 22 16.7 
1999 16 17.8 23.7 29.8 37.7 41.6 41.8 43.6 37.5 32.5 21.3 16.7 
2000 15.6 19.9 25.2 30.1 35.1 41.1 37.2 40 36.1 27.2 23.3 19.9 
2001 18.3 20 28.7 27.9 33.2 39.4 43.5 40 36.3 33.8 23 16.7 
2002 16.1 21.2 25.8 28.7 32.9 38.8 41.7 40.4 35.9 30 23.7 20 
2003 17.5 17.9 22 29.1 34.2 38.6 43.5 40.7 35.7 31.6 22.9 17.1 

2005/2004 17.5 20.8 24.3 26.9 30.1 37.4 40.3 42.4 34.5 32.5 20 17.2 
 535.5 660.3 872.9 1054.4 1211.5 1219.8 1133.1 970.1 815.7 684 588 503.9  ا����4ع
 17.9 22.01 29.1 35.2 40.4 40.6 37.7 32.3 27.19 22.8 19.6 16.8  ا���6ل



 

  .)1975/2005( للفترة بمدينة تقرترجات الحرارة المتوسطة د
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جولية جوان ماي أفريل  مارس فيفري جانفي 

1975/1976  9.2 11.7 14.8 18.8 24.6 28.8 32.6 31.5 26.2 20.2 13.1 10.9 

1976 8.9 12.2 13.7 19.6 24.5 28.4 32.6 31.1 27.4 21.1 12.6 11.9 
1977 11.7 15.3 17.5 19.8 24.3 29.4 35 32.2 26.6 21.3 15.6 11.4 
1978 9.5 15 16.1 20.2 24.5 30.6 31.8 31.5 26.9 18.3 13.5 12.6 
1979 12 13.9 16.5 18.4 24.2 30.6 32.7 32.9 26.2 23 12.6 10.3 
1980 9.5 12.3 16 18.6 23.5 28.9 31.2 32.5 28.5 19.7 15.8 8.4 
1981 8.1 11.2 18.9 21.1 26.1 30.5 32.5 30.7 28.1 22.2 13.9 13 
1982 11.2 12.4 15.4 19.2 25 32.1 34.7 33.6 28.4 21.7 15.3 9.3 
1983 7.4 11.4 15.4 19.2 25 32.2 33.4 33.6 37.7 21.6 17.2 10.2 
1984 10.1 11.6 15 21.1 24.4 29.7 31.6 33.1 27.4 19.4 15.1 10.4 
1985 9.4 15 14.7 21.6 24.6 31.7 33.7 32.3 27.3 21.5 17.2 11 
1986 10.1 13.4 15 19.5 26.6 29.9 32.3 33.6 22.2 22.9 14.5 10.5 
1987 9.7 13.1 15.5 21.5 24.7 31.4 33.9 33.7 29.5 23.5 15.1 12.9 
1988 12.5 13 15.6 21.8 28.3 30.4 34.8 33.5 26.7 23.6 16.5 9.7 
1989 9.2 12.4 17.2 20.2 25.1 29.1 32.6 34.6 29.9 22.1 17.3 13.5 
1990 11.2 13.9 16.2 20 24.2 31.4 32.7 30.9 31.7 24.3 16.1 9.9 
1991 8.9 11.7 17.3 18.1 21.1 29.3 33.5 32.5 30 22.2 14.2 9.6 
1992 8.6 11.3 15.2 19.5 23.9 28.8 31.1 32.9 29 22.9 15.9 11.1 
1993 8.7 11.2 14.2 20.5 26.3 32.5 33.8 33.2 28.8 23.1 15.9 10.5 
1994 11.4 12.7 16.9 18.6 27 31.3 33.6 34 28.9 22.1 16.3 10.5 
1995 9.8 14.6 15.9 18.9 26.7 30.5 33.3 33.7 27.1 22.7 15.7 13.7 
1996 12.9 12.1 13.2 20.4 25.3 28.3 32.5 34.4 27.3 20.1 16 13.1 
1997 11.8 13.8 15.4 19.6 26.2 33.3 34.9 33.3 27.9 22.8 16.4 12.5 
1998 10.9 13.3 16.1 21.8 25.3 31.1 33.9 33.7 30.2 20.5 15.1 9.6 
1999 11 11.35 16.85 21.95 29.55 33.9 34.25 34.05 31 25.45 15.6 11 
2000 8.4 12.45 17.6 22.65 28.3 33.7 30.15 32.5 29.1 21.1 16.45 13 
2001 11.5 12.2 20.9 20.6 26.4 31.85 35.45 32.5 29.95 26.8 16.6 10.9 
2002 9.6 13.35 18.45 21.4 25.85 31.4 34.45 33.5 28.9 22.8 17.3 13.25 
2003 11.5 11.5 15.8 22.2 27.1 31.5 35.9 33.3 28.9 25.4 16.1 10.7 

2005/2004 10.8 14.2 17.4 20.8 23.5 30.1 33.1 35.1 27.6 24.7 14.2 11.6 

 336.95 463.15 669.05 855.35 989.95 998 922.65 762.1 607.6 484.7 383.55 305.5 المجموع

 11.2 15.4 22.3 28.5 32.9 33.3 30.8 25.4 20.3 16.2 12.8 10.1 المعدل

  . تقرت.ألرصاد الجويةا محطة :المصدر



 

  ).1975/2005( للفترة  بمدينة تقرت الدنيادرجات الحرارة


 وتأ ���'� ��ان مي أ)
�+  مرس )'�
ي �ن�$ /��/0 
 د��2/
 ن�)�/
 أآ���
1975/1976  3.7 7.1 7.8 12.9 17.8 21.2 24.2 24 22.4 13.6 7.4 5.4 
1976 3.6 6.9 8.6 12.8 17.8 21.5 24.8 23.9 20.5 15 7.1 5.9 
1977 7.2 9 10.2 12.6 17.1 21.1 26.4 24.6 20.2 14.4 9.2 5.5 
1978 3.7 8.7 9.4 12.8 17.4 22.8 23.5 23.4 19.6 12 7.5 6 
1979 7.8 8.2 9.9 11.7 16.7 23.1 24.8 25.1 20.7 17.2 6.9 3.8 
1980 3.3 6.3 10 12.8 16.8 22 22.8 24.6 21.9 13 11.3 3.5 
1981 2.6 5.6 12 14.6 18.6 23.5 25.8 22.7 21.6 15.1 7.6 6.8 
1982 5.1 5.8 8.6 13.6 18.6 24.1 26.3 25.8 22 15.9 9.7 4 
1983 0.4 4.5 8.6 14.1 19.1 22.4 25.7 25.9 20.9 15.2 10.7 4.3 
1984 4.1 5 7.8 13.9 16.7 22.3 23 25.7 20.8 13.9 9.1 5.3 
1985 4.2 8.4 7.8 14.1 17.4 23.8 25.8 24.8 20.1 15.4 11.3 5.2 
1986 4 6.4 9.6 12.6 19.2 22.5 24.5 25.7 22 17.4 9.1 5.5 
1987 3.5 6.7 8.7 13.5 18.1 24.3 26.6 26.6 22.4 16.8 8.7 7.2 
1988 5.8 6.7 9.2 14.6 20.8 24 27.3 26.2 19.8 17 11.8 4.7 
1989 3.7 6.2 9.7 12.7 16.9 22.1 24.9 27.5 23 16.5 10.8 7.6 
1990 7.7 7.2 10.3 14.3 18.8 24.5 25.7 24.4 24.4 17.8 10.6 5 
1991 3.7 5.5 11.2 13.5 15.3 22.4 25.9 24.7 22.6 16.5 8.2 4.6 
1992 3.6 5.4 10.2 13.1 17.9 22.2 24.5 25.7 22 16.7 10.2 5.8 
1993 2.4 5.8 8.6 13 19 25.2 26 25.5 22 17.1 11.2 4.9 
1994 5.7 5.1 10.6 11.6 19.5 23.9 25.6 25 23.1 16.7 10.2 3.8 
1995 3.1 7.5 9.1 11.9 19.2 23.3 26.6 26.6 21.5 17 9.7 8.8 
1996 8.3 7.3 10.6 13.8 18.7 21.7 24.9 26.9 20.7 13.3 9.6 6.7 
1997 5.9 6.8 8.3 12.6 18.8 25.6 27.3 26.6 22.1 16.7 10.7 7.2 
1998 5 6.6 8.8 14.4 18.2 23.5 26.4 26.3 23.7 14.4 9.1 3.1 
1999 6 4.9 10 14.1 21.4 26.2 26.7 24.5 24.5 18.4 9.9 5.3 
2000 1.2 5 10 15.2 21.5 26.3 23.1 25 22.1 15 9.6 6.1 
2001 4.7 4.4 13.1 13.3 19.6 24.3 27.4 25 23.6 19.8 10.2 5.1 
2002 3.1 5.5 11.1 14.1 18.8 24 27.2 26.7 21.9 15.6 10.9 6.4 
2003 6.6 5.8 9.4 15.3 19.6 24 27.7 25.9 22.3 19.7 10.3 5.3 
2004/2005  5.3 8.5 10.8 14.3 16.9 22.5 25.3 27.8 21 17.6 9.3 7.2 
 166 287.9 480.7 655.4 763.1 766.7 700.3 552.2 403.8 290 192.8 135 ا����4ع
 5.5 9.6 16 21.8 25.4 25.6 23.3 18.4 13.5 9.7 6.4 4.5 ا���6ل

  . تقرت.الجويةألرصاد ا محطة :المصدر

  



 

  1975/2005للفترة  بمدينة تقرت الرطوبة الشهريةقيم 


 أوت ���'� ��ان مي أ)
�+  مرس )'�
ي ن�$�  /��/0 
 د��2/
 ن�)�/
 أآ���
1976/1975 70 72 45 54 44 37 32 38 50 54 68 68 

1976 72 65 65 49 51 45 36 32 40 55 73 71 
1977 79 58 46 48 47 39 30 34 46 49 60 64 
1978 62 53 42 41 45 39 35 44 51 72 66 52 
1979 58 54 41 43 37 36 36 35 51 48 59 61 
1980 58 57 49 44 40 32 32 34 47 58 67 69 
1981 60 58 42 44 38 32 32 32 40 45 61 57 
1982 55 52 45 57 37 33 31 39 52 51 65 67 
1983 58 55 47 38 35 34 25 29 33 46 49 57 
1984 56 46 47 42 38 32 32 36 40 56 56 61 
1985 59 50 51 35 37 30 24 30 42 51 50 58 
1986 53 50 53 47 39 39 35 29 51 57 72 69 
1987 63 52 60 48 38 31 30 32 39 50 53 65 
1988 54 49 39 38 39 39 46 32 37 53 68 76 
1989 71 32 46 43 42 38 37 38 48 62 60 70 
1990 77 64 55 50 56 38 35 48 29 45 68 74 
1991 60 52 50 43 40 34 26 26 45 53 57 69 
1992 73 60 59 49 46 33 33 29 36 39 65 67 
1993 65 66 54 43 38 28 28 28 41 46 73 74 
1994 63 52 54 43 36 42 33 38 50 58 67 67 
1995 63 59 50 45 38 36 35 36 49 57 54 74 
1996 69 57 53 46 39 42 34 35 44 51 54 51 
1997 58 47 50 50 44 37 34 36 51 55 58 63 
1998 64 59 43 37 39 32 29 36 49 57 60 63 
1999 72 57 48 34 29 29 53 31 45 46 63 75 
2000 70 55 45 37 45 34 38 33 33 56 56 61 
2001 62 48 42 42 39 32 28 26 48 45 57 70 
2002 67 55 46 41 39 29 33 34 41 48 55 60 
2003 64 56 53 40 37 34 29 32 41 51 60 66 

2005/2004 69 55 51 45 42 34 31 36 45 44 73 77 
 1976 1847 1558 1314 1018 992 1050 1214 1316 1471 1645 1924 ا����4ع
 65.9 61.6 51.9 43.8 33.9 33.1 35 40.5 43.8 49 54.8 64.1 ا���6ل

  .تقرت. ألرصاد الجويةمحطة ا :المصدر

  



 

  ).2005ـ1975(رية بمدينة تقرت للفترة  سرعات الرياح المتوسطة الشه


 أوت ���'� ��ان مي أ)
�+  مرس )'�
ي �ن�$ /��/0 
 د��2/
 ن�)�/
 أآ���
1976/1975 2 4 6 6 5 5 4 4 5 4 4 4 

1976 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 
1977 4 4 4 5 5 6 5 5 4 3 3 2 
1978 3 4 4 5 6 4 4 5 3 2 2 3 
1979 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 
1980 3 2 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 
1981 3 2 3 4 3 4 3 4 2 2 2 4 
1982 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 
1983 1 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 
1984 2 3 3 4 5 3 2 3 2 2 2 2 
1985 4 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 
1986 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2 
1987 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 4 2 
1988 4 4 4 5 5 6 4 4 4 4 3 3 
1989 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 2 
1990 4 2 3 4 5 4 3 3 3 3 2 2 
1991 2 3 4 4 4 4 3 3 3 0 3 1 
1992 1 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 
1993 1.9 4.3 3.3 4.2 5.4 5 4.8 3.7 4.3 3.8 3.7 1.7 
1994 2.6 2.5 3.5 3.1 2.3 3 5.1 1.9 2.1 1.19 1.1 1.4 
1995 2.7 2.3 3.3 3.3 2.8 3.4 3.1 2.9 2.9 2.4 2.5 2.7 
1996 2.6 3.9 2.3 3.1 3.3 2.8 2.6 2.5 2.4 1.7 1.4 2.4 
1997 1.6 0.8 1.6 3.3 3.4 3.2 3 2.3 2.2 1.9 2.6 2.3 
1998 2 1.8 2.5 3.3 3.8 3 2.1 2.2 3.2 2.8 2.7 2 
1999 3 3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 3 
2000 2 0 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 
2001 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 
2002 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 
2003 3.9 3.4 2.5 4.4 4.3 2.2 2.1 1.9 2.2 3.5 2.2 3.3 

2005/2004 3.8 3.2 3.8 4.3 4.7 4.2 2.8 3.7 2.3 2.4 2.6 3.4 
 77.2 82.8 82.69 88.6 94.1 101.6 114.8 126 124 103.8 87.2 83.1 ا����4ع
 2.6 2.76 2.8 2.9 3.1 3.4 3.8 4.2 4.1 3.46 2.9 2.77 ا���6ل

  .تقرت. ألرصاد الجويةا محطة :المصدر

  



 

  .)1975/2005(متوسط التبخر الشهري بمدينة تقرت للفترة 


 أوت ����' ��ان مي أ)
�+  مرس )'�
ي �ن�$ /��/0 
 د��2/
 ن�)�/
 أآ���
1975 74 73 239 243 301 387 481 419 288 236 105 115 
1976 84 126 149 234 338 420 465 515 342 288 117 121 
1977 84 137 177 234 310 336 394 505 261 208 135 87 
1978 121 101 171 252 264 276 363 381 303 121 81 140 
1979 140 115 236 267 310 390 409 381 240 233 105 93 
1980 103 121 212 261 290 410 380 333 288 194 111 115 
1981 144 87 290 233 248 372 374 300 236 200 113 248 
1982 86 78 179 208 332 458 422 479 276 211 130 83 
1983 97 137 252 341 402 428 540 496 333 211 147 115 
1984 127 222 207 292 427 431 376 563 359 197 158 155 
1985 156 248 245 404 477 536 622 494 379 264 155 129 
1986 148 226 217 303 330 364 461 421 270 146 146 120 
1987 172 202 168 302 310 382 384 351 169 137 159 94 
1988 177 164 247 330 449 422 417 388 283 236 154 91 
1989 92 99 319 364 321 372 396 444 364 180 180 110 
1990 68 130 192 227 259 433 439 317 355 257 81 100 
1991 75 131 311 231 314 438 450 370 262 245 165 81 
1992 60 108 186 314 371 458 448 478 358 325 128 108 
1993 101 118 192 339 445 616 569 509 376 285 109 90 
1994 133 194 258 316 463 433 478 422 310 162 126 130 
1995 158 185 256 311 418 453 509 390 284 215 201 154 
1996 118 159 271 340 409 415 496 472 337 230 117 174 
1997 137 143 201 240 417 511 507 400 287 233 161 126 
1998 121 137 264 344 404 443 451 498 415 237 157 121 
1999 81 143 227 253 339 343 361 324 260 87 79 65 
2000 599 100 167 275 283 341 298 295 260 147 99 112 
2001 111 124 202 174 220 274 422 295 189 182 96 56 
2002 66 106 160 208 285 304 298 272 190 139 130 90 
2003 99 95 104 184 225 238 317 285 247 197 111 113 
2004 132 120 160 184 232 318 342 255 134 81 86 64 
 3400 3842 6084 8655 12052 12869 12002 10193 8208 6459 4129 3864 ا����4ع
 113 128 202.8 288.5 401.7 428.9 400 339.8 273.6 215.3 137.6 128.8 ا���6ل

  .تقرت. الجويةألرصاد محطة ا :المصدر



 

  .2007. جرد لألبار المتواجدة  ببلدية الزاوية العابدية

:;
=/��  ا��6> ا�
 �0@?لا<

 A'/ا��
)
 )BCن'�/��

:;
=/��  ا��6> ا�
 ا<�0@?ل

 A'/ا��
)
 )BCن'�/��

1 103 MOI-
PLIO 

20 21 79 MOI-
PLIO 

30 

2 104 MOI-
PLIO 

20 22 101 MOI-
PLIO 

20 

3 99 MOI-
PLIO 

25 23 135 MOI-
PLIO 

30 

4 96 MOI-
PLIO 

25 24 97 MOI-
PLIO 

20 

5 111 MOI-
PLIO 

25 25 97 MOI-
PLIO 

30 

6 104 MOI-
PLIO 

25 26 109 MOI-
PLIO 

40 

7 108 MOI-
PLIO 

 27 80 MOI-
PLIO 

35 

8 102 MOI-
PLIO 

34 28 87 MOI-
PLIO 

27 

9 102 MOI-
PLIO 

20 29 156 EOCENE 36 

10 106 MOI-
PLIO 

30 30 86 MOI-
PLIO 

27 

11 180 EOCENE 28 31 95 MOI-
PLIO 

22 

12 137 MOI-
PLIO 

27 32 177 EOCENE 36 

13 178 EOCENE 30 33 78 MOI-
PLIO 

30 

14 71 MOI-
PLIO 

24 34 100 MOI-
PLIO 

22 

15 104 MOI-
PLIO 

20 35 80 MOI-
PLIO 

20 

16 104 MOI-
PLIO 

27 36 82 MOI-
PLIO 

20 

17 162 MOI-
PLIO 

30 37 94 MOI-
PLIO 

18 

18 73 MOI-
PLIO 

 38 99 MOI-
PLIO 

 

19 83 MOI-25 39 96 MOI-6 



 

  
  

  

  . تقرت،لمياهمؤسسة الجزائرية ل: المصدر

  .2007. بلدية تبسبستبجرد لألبار المتواجدة 
  

:;
=/��  ا��6> ا�
 ا<�0@?ل

 A'/ا��
)
 )BCن'�/��

:;
=/��  ا��6> ا�
 ا<�0@?ل

 A'/ا��
)
 )BCن'�/��

1 86 MOI-
PLIO 

33 21 96 MOI-
PLIO 

18 

2 158 EOCENE 30 22 101 MOI-
PLIO 

18 

3 173 EOCENE 18 23 107 MOI-
PLIO 

20 

4 105 MOI-
PLIO 

27 24 102 MOI-
PLIO 

25 

5 97 MOI-
PLIO 

33 25 97 MOI-
PLIO 

18 

6 98 MOI-
PLIO 

 26 99 MOI-
PLIO 

25 

7 107 MOI-
PLIO 

30 27 100 MOI-
PLIO 

25 

8 86 MOI-
PLIO 

 28 102 MOI-
PLIO 

30 

9 97 MOI-
PLIO 

30 29 99 MOI-
PLIO 

35 

10 90 MOI-
PLIO 

25 30 96 MOI-
PLIO 

30 

11 106 MOI-
PLIO 

33 31 109 MOI-
PLIO 

27 

12 177 MOI-
PLIO 

 32 103 MOI-
PLIO 

32 

13 100 MOI-
PLIO 

35 33 105 MOI-
PLIO 

18 

14 96 MOI-
PLIO 

18 34 94 MOI-
PLIO 

15 

15 104 MOI-
PLIO 

 35 98 MOI-
PLIO 

18 

16 115 MOI-35 36 84 MOI-10 

PLIO PLIO 
20 102 MOI-

PLIO 
     



 

PLIO PLIO 
17 96 MOI-

PLIO 
13 37 185 EOCENE 36 

18 103 MOI-
PLIO 

35 38 95 MOI-
PLIO 

 

19 105 MOI-
PLIO 

27 39 85 MOI-
PLIO 

 

20 99 MOI-
PLIO 

30     

  . تقرت،الوكالة الوطنية لتوزيع المياه: المصدر

  

  .2007 .بلدية النزلةجرد لألبار المتواجدة ب 

:;
/�� = ا��6> ا�
 ا<�0@?ل

 A'/ا��
)
 )BCن'�/��

41 186 MOI-
PLIO 

30 

1 180 MOI-
PLIO 

35 42 82 MOI-
PLIO 

 

2 103 MOI-
PLIO 

 43 161 MOI-
PLIO 

20 

3 91 MOI-
PLIO 

36 44 103 MOI-
PLIO 

15 

4 200 MOI-
PLIO 

36 45 86.5 MOI-
PLIO 

22 

5 192 MOI-
PLIO 

36 46 101 MOI-
PLIO 

25 

6 196 MOI-
PLIO 

35 47 113 MOI-
PLIO 

22 

7 200 MOI-
PLIO 

30 48 77 MOI-
PLIO 

22 

8 99.1 MOI-
PLIO 

 49 140 MOI-
PLIO 

17 

9 195 MOI-
PLIO 

 50 161 MOI-
PLIO 

33 

10 101 MOI-
PLIO 

30 51 97 MOI-
PLIO 

33 

11 103 MOI-
PLIO 

 52 91 MOI-
PLIO 

36 

12 184 MOI-
PLIO 

27 53 99 MOI-
PLIO 

32 

13 97 MOI-30 54 96 MOI-20 



 

28 103 MOI-
PLIO 

20 69 200 MOI-
PLIO 

 

29 82 MOI-
PLIO 

20 70 130 MOI-
PLIO 

18 

30 81 MOI-
PLIO 

22 71 172 MOI-
PLIO 

22 

31 88.6 MOI-
PLIO 

40 72 127 MOI-
PLIO 

20 

32 107 MOI-
PLIO 

40 73 125 MOI-
PLIO 

20 

PLIO PLIO 
14 190 MOI-

PLIO 
35 55 101 MOI-

PLIO 
27 

15 160 MOI-
PLIO 

16 56 87 MOI-
PLIO 

36 

16 99.1 MOI-
PLIO 

20 57 167 MOI-
PLIO 

 

17 186 MOI-
PLIO 

20 58 89 MOI-
PLIO 

 

18 99.9 MOI-
PLIO 

18.3 59 89 MOI-
PLIO 

8 

19 89 MOI-
PLIO 

25 60 135 MOI-
PLIO 

 

20 196 MOI-
PLIO 

20 61 172 MOI-
PLIO 

20 

21 174 EOCENE 20 62 132 MOI-
PLIO 

18 

22 83 MOI-
PLIO 

25 63 1760 ALBIEN 120 

23 190 MOI-
PLIO 

30 64 1760 ALBIEN 160 

24 74 MOI-
PLIO 

33 65 141 MOI-
PLIO 

10 

25 206 MOI-
PLIO 

35 66 136 MOI-
PLIO 

20 

26 95 MOI-
PLIO 

33 67 172 MOI-
PLIO 

33 

27 101 MOI-
PLIO 

30 
 
 
 

68 130 MOI-
PLIO 

30 



 

33 89.4 MOI-
PLIO 

36 74 117 MOI-
PLIO 

30 

34 175 MOI-
PLIO 

25 75 114 MOI-
PLIO 

 

35 94.7 MOI-
PLIO 

18 76 1799 ALBIEN 150 

36 108 MOI-
PLIO 

20 77 171 EOCENE 23 

37 101 MOI-
PLIO 

30 78 74 MOI-
PLIO 

30 

38 112 MOI-
PLIO 

40 79 83 MOI-
PLIO 

32 

39 97.6 MOI-
PLIO 

27 80 70 MOI-
PLIO 

 

40 81.4 MOI-
PLIO 

16    20 

  . تقرت.مؤسسة الجزائرية للمياه :المصدر

  .2007 .تقرت بلديةبجرد لآلبار المتواجدة 

  

  .تقرت. همؤسسة الجزائرية للميا: المصدر

  
  

:;
=/��  ا��6> ا�
 ا<�0@?ل

 A'/ا��
)
 )BCن'�/��

:;
=/��  ا��6> ا�
 ا<�0@?ل

 A'/ا��
)
 )BCن'�/��

1 76 MOI-
PLIO 

18 10 100 MOI-
PLIO 

 

2 84 MOI-
PLIO 

20 11 110 MOI-
PLIO 

 

3 78 MOI-
PLIO 

20 12 109 MOI-
PLIO 

 

4 66 MOI-
PLIO 

30 13 105 MOI-
PLIO 

 

5 78 MOI-
PLIO 

 14 105 MOI-
PLIO 

 

6 68 MOI-
PLIO 

 15 94 MOI-
PLIO 

20 

7 74 MOI-
PLIO 

 16 99 MOI-
PLIO 

30 

8 115 MOI-
PLIO 

 17 96 MOI-
PLIO 

18 

9 109 MOI-
PLIO 

 18 120 MOI-
PLIO 
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  - وح�ة ��	ت -ا��?ا,	�� ���+�< : ا����ر
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توزيع احلاجيات املتوقعة من املياه عرب بلديات مدينة تقرت,


ت ��
 5833,05م3/��م

26% 

E/2/�
 5229,9 م3/��م

24% 

 ����ا�Fاو�� ا�6
 3078,9 م3/��م

14% ;  ��Fا��
 7941,9 م3/��م 

36%   ��Fا��

ت ��
E/2/�
 ����ا�Fاو�� ا�6

 جناز الباحثمن إ

 احلاجيات املتوقعة من املياه يف بلديات مدينة تقرت

 الطبقات املائية اجلوفية  يف الصحراء

 - ورقلة –وكالة األحواض اهليدروغرافية 



 

  اإلستمارات اإلستبيانية

  

  الحي 

              فرديجماعي                         نصف جماعي       :   نوع السكن 

  دفع المياه      عداد                             جزافي            غياب مؤسسة المياه 

  سنة التوصيل  

  تسربات داخلية                                 تسربات خارجية 

  وضعية التزود بالمياه 

  توقيت التزود 

                           قوي ضعيف                  متوسط  : صبيب المياه 

  اليوم/ساكن /معدل االستهالك اليومي                 ل

   الشراء                   كميةهل تشتري المياه  نعم                  ال             

   رديئة                متوسطة                                جيدة     :نوعية المياه 

  متجددة                           بدون تغيير :  لتوزيع شبكة ا

  نعم                            ال                                                    :         مشاكل في الربط 

  هل توجد شبكة الصرف الصحي         نعم                               ال                  

  االنسداد                   قليلة االنسداد                 لتها         كثيرةحا

   الصيانة بها     توجد                      ال توجد         أعمال
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 .TABEAUD, M. 1998. La climatologie générale :املصدر

Armand Colin .Paris 



 Summary:  

 Water is the basis of the development in the world, now it represented a big 
problem for all rich countries where the shortage of water resources.  The 
problem is very large in areas characterized by a desert climate and scarce 
rainfall.  Population growth and industrial demands plenty of water to place in 
front of the growth of domestic, industrial and agricultural.  The opposition 
forces to lay plans and mechanisms for the proper use of water.  

 In our study area, precipitation decreases and the surface water resources 
due to lack of the geology of the Sahara.  This last contains hydrogeological 
structure is used to create two large aquifers, the theoretical volume of 60 
trillion m 3 water.  

 These layers operate to recover the domestic, agricultural and industrial.  The 
intensive exploitation of groundwater is creating problems such as decreasing 
the level pizométrique tablecloths, and increased salinity of the water table.  

 Through the study of the part of management and distribution of water, it was 
found that the water company (ADE) operates three drilling wells and 6 Albian 
carries on slicks miopliocène capacity 39,242 m 3 / day.  This capacity is 
sufficient residents of the city with an allocation of 267 l / day / habitant, but 
the reality, it y of supply capita of less than 80 l / day / habitant.  

The water distributed in the network of a characterized by increased salinity. 
This problem has prompted residents to purchase desalinated water at the 
average 1000 m 3 / month.  The prospective number of inhabitants and 
industrial growth threatens large water deficit.  And also the problems that are 
related to the intensive exploitation of aquifers.  

 In the end, we are obliged to find the appropriate distribution of water and 
equitable method of high quantities, and also to the various operations of the 
economy in the consumption of water.  

 Keywords:  

 Waters, aquifers, water quality, economics of consumption, water demand, 
needs, rate of growth, distribution, leaks, cooler, counter Questionnaire.  

  

 



 Résumé:  
L'eau est la base fondamentale sur laquelle de développement dans tous les 
pays du monde et a formé une obsession de préoccupation pour de 
nombreux pays, riches en eau ou de pénuries. Dans les zones caractérisées 
par des conditions climatiques désertes arides et le manque des ressources 
en eau superficiels et la rareté des pluies et la diminution de réserve en eau 
souterraines être la plus grande préoccupation. 
La densité démographique croissante jour après jour et la croissance 
industrielle exige la continuité de l'approvisionnement en eau pour répondre 
aux croissances des  besoins domestiques, agricoles et industriels, et a donc 
du élaborer des plans et des stratégies pour l'utilisation rationnelle de l'eau 
pour répondre aux exigences de développement différents.               
Au notre zone d'étude, la pluie est plus moins et le manque de ruisseaux de 
surface en raison de la structure géologique de la région, et contient de 
structure hydrogéologique a permis la composition de deux couches 
aquifères important courant théorique volume estimée 60 000 milliards m3.  
Et d'exploiter les eaux de ces deux couches pour répondre aux divers 
besoins du ménage quotidien, agricoles et industriels. La région connu   une 
croissance de population et industrielles en raison de sa situation, cette 
croissance est compensée par la demande croissante d'eau et de répondre à 
cette demande est de recourir à l'exploitation des aquifères, ce qui a 
grandement affecter le niveau de qualité de l'eau de ces couches et connu 
une forte salinité.  A travers l'étude de la gestion et la distribution de l'eau 
dans la région et a constaté que c'est l'exploitation de 3 puits albiens et 6 
puits réalisée a la couche de moipliocène avec une capacité de 39 242 m 
3/jour sont suffisamment d'eau, les habitants du taux de ville de 267 L / jour / 
habitant, mais en fait il ne reçoit pas plus de 85 L / Jour / habitant. Les eaux 
distribués caractérisés par la salinité  ce chose qui a forcé les habitants à 
acheter l'eau douce de taux de 1000 litres / mois.  Et les perspectives pour la 
croissance démographique et industrielle menace l'existence d'un déficit 
important en répondant aux divers besoins en eau, en plus des problèmes 
causés par l'exploitation intensive des couches souterraines qui conduit à un 
abaissement de niveaux pizométriques .  
 Par conséquent, trouver une politique de distribution de l'eau dans une 
quantité suffisante et équitable et de réaliser diverses opérations de 
économiser la consommation d'eau afin de fournir le volume possible de l'eau 
est devenue plus que nécessaire. 
  
 Les mots clés:   
 L'eau, les aquifères, qualité de l'eau, économie de la consommation, la 
demande en eau, besoins en eau, le taux de croissance, la distribution, les 
fuites, les refroidisseurs, les compteurs, les questionnaires.  



 

  :ــصـــــــــامللخ

متثل املياه القاعدة األساسية اليت تعتمد عليها املسرية التنموية يف كل دول العامل ولذلك شـكلت هاجـساً           
 اليت تتميز بظروف مناخيـة      ناطقيشغل بال الكثري من الدول سواء الغنية مبواردها املائية أو الفقرية فيها، ويف امل             

ملخزون اجلويف من املياه يكون اهلـاجس        ا  األمطار و  تقل ا  و السطحيةملوارد املائية   صحراوية قاسية وتفتقر إىل ا    
تطلب استمرارية توفري املياه ملقابلة االحتياجات      ي و النمو الصناعي     أكرب فالكثافة السكانية املتزايدة يوماً بعد يوم      

واستراتيجيات من أجل االسـتخدام     ضع خطط   وجب و املتزايدة لألغراض املرتلية والزراعية والصناعية ولذلك ت      
  . للمياه ملواجهة املتطلبات التنموية املختلفةعقالينال

الدراسة تقل األمطار و تنعدم ااري السطحية نظرا للبنية اجليولوجية للمنطقة، وحتتـوي علـى بنيـة                ومبنطقة  
وتستغل مياه  . 3مليار 60000  حجمهما النظري  يقدرهيدروجيولوجية مسحت بتكوين طبقتني مائيتني هامتني       

وصـناعيا  وتعرف املنطقة منوا سكانيا   . هاتني الطبقتني لتلبية خمتلف احلاجيات اليومية املرتلية، الزراعية والصناعية        
نظرا ملوقعها، هذا النمو يقابله تزايد الطلب على املياه ولتلبية هذا الطلب يتم اللجوء إىل إسـتغالل الطبقـات                   

من خالل  .  ما ينعكس على مستوى املياه ذه الطبقات ونوعيتها اليت تعرف إرتفاع امللوحة            اجلوفية بكثرة وهو  
 آبـار منجـزة بطبقـة       6 آبار ألبيانية و     3دراسة جانب تسيري املياه وتوزيعها باملنطقة وجدنا أنه يتم إستغالل           

ساكن لكن يف الواقع هناك     /يوم/ ل 267 مبعدل     تكفي هذه املياه سكان املدينة      3 م 39242امليوبليوسان بسعة   
وتتميز املياه املوزعة مبلوحتها الشيء الذي أجرب السكان علـى          . ساكن/يوم/ ل 85من ال حيصل على أكثر من       

والتوقعات املستقبلية لعدد السكان والنمو الصناعي تنذر بوجـود          .الشهر/ لتر 1000 مبعدل   شراء املياه العذبة  
الزمة من املياه، باإلضافة إىل املشاكل اليت تنتج عن اإلستغالل املكثـف            عجز كبري يف تلبية خمتلف احلاجيات ال      

  . للطبقات اجلوفية الذي يؤدي إىل نقص مستوياا البيزومترية

ولذلك فإن إجياد سياسة لتوزيع املياه بطريقة عادلة وبكميات كافية والقيام مبختلف العمليات لترشيد إسـتهالك    
  . املياه أصبح أكثر من ضرورياملياه قصد توفري حجم ممكن من

  

  :املفردات اإلستداللية

احلاجيات املائيـة، معـدل النمـو،       الطلب على املياه،     ،االستهالكترشيد  نوعية املياه،    الطبقات اجلوفية،    املياه،

   .االستماراتاملربدات، العدادات، التوزيع، التسربات، 


