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RESUME   
           La gestion de l’environnement et du développement durable dans notre région doit 
porter en priorité sur la protection des ressources et plus particulièrement de la ressource en 
eau. 
Le concept de développement durable selon lequel il faudrait allier développement et 
préservation et équilibre des ressources naturelles sans compromettre le devenir des 
générations futures s’applique dans toute sa mesure à la vallée du souf ou le déséquilibre à 
la ressource en eau, provoqué par une gestion de développement inadéquate, a engendré la 
situation actuelle de pertes de production, contamination des eaux, inondation des ghouts, 
etc.……… 
           Le développement durable englobe l’ensemble des secteurs d’activités socio-
économiques de la région .la connaissance de l’état de l’environnement est nécessaire  pour 
mieux agir, de façon intégrée , sur l’ensemble des aspects de l’environnement en vue 
d’actions d’amélioration de la situation existante. 
          Connaître  la situation initiale des déférents secteurs d’activités .Permet de mieux 
mesurer l’impact des actions de   développement et de protection de l’environnement 
engagée dans la région. 
          Mettre en place un système de gestion intégrée de l’environnement et du 
développement durable exige l’implication et la participation des collectivités des services 
de l’état des acteurs économiques et du citoyen dans un espace de concertation appropriée. 
         Le projet d’assainissement de la vallée du souf est l’occasion pour mobiliser tous les 
acteurs autour du principe<< pour le développement durable de la wilaya d’el oued. 
Dans le cas de cette région, ce principe trouve pleinement son sens. L’exemple de la 
remontée de la nappe phréatique et le dépérissement de milliers de palmiers nous rappelle 
de la préservation des ressources. Les mesures correctives qu’apporte l’assainissement 
constituent une repense partielle si l’on ne prend pas compte de l’ensemble des facteurs 
contribuent à la préservation de l’environnement et à assurer un développement durable. 
        Si le problème majeur est l’eau, il n’en reste pas moins que sa préservation en quantité 
et en qualité fait appel à l’intervention de l’ensemble des acteurs socio-économiques et les 
citoyens ou chacun a son rôle à jouer. 
 
Mots clé : remontée des eaux- nappe phréatique  - mesures piésométriques- déchet urbain- 
ghouts – la pollution de la nappe phréatique – le rejet final – réseau d'assainissement – 
schéma directeur de l'assainissement – l'environnement et le développement durable . 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY: 
The management of the environment and the durable development in our area must carry 
in priority on the protection of the water resources and more particularly of resource.  
The concept of development durable according to which it would be necessary to combine 
development and safeguarding and balance of the natural resources without compromising 
to become to it future generations applies in all its measurement to the valley of the souf or 
unbalances it with the water resource, caused by an inadequate management of 
development, generated the current situation of losses of production, contamination of 
water, flood of the ghouts, etc.........  
           The durable development includes the whole of the socio-economic branches of 
industry of the area la knowledge of the state of the environment is necessary to better act, 
in an integrated way, on the whole of the aspects of the environment for improvements of 
the existing situation.  
          To know the initial situation of the deferent branches of industry Permet to better 
measure the impact of the actions of   development and environmental protection engaged 
in the area.  
          To set up a system of management integrated of the environment and durable 
development requires the implication and the participation of the communities of the 
services of the state of the economic actors and the citizen in a space of suitable dialogue.  
         The project of cleansing of the valley of the souf is the occasion to mobilize all the 
actors around the principe<< for the durable development of the wilaya of el wadi.  
In the case of this area, this principle finds its direction fully. The example of the increase 
of the ground water and the deterioration of thousands of palm trees point out safeguarding 
of the resources to us. Corrective measurements that the cleansing brings constitute one 
reconsiders partial if one does not take account of the whole of the factors contribute to the 
safeguarding of the environment and to ensure a durable development.  
        If the major problem is water, it does not remain about it less than its safeguarding in 
quantity and in quality calls upon the intervention of the whole of the socio-economic 
actors and the citizens or each one has his role to play.  
Key words: increase of water ground water - piesometric measurements - ghouts – the 
pollution of the ground water – the final rejection – network of cleansing – directing 
diagram of the cleansing – environment and the durable development. 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ملخص  
من خالل الدراسة التي قمنا بها و المتعلقة بمشكل صعود المياه بإقليم وادي سوف وخصوصا 

..... .رها الجانبي على مختلف المجاالت البيئية و الصحية، العمرانية الزراعيةمن ناحية تأثي
  .معتمدين في ذلك على الدراسات و التحقيقات المتوفرة في إدارات الوالية و الدراسات الميدانية

ن اإلقليم السوفي ينتمي للعرق الشرقي الكبير ذو الطبوغرافية الصعبة فهو يتوسع على إ
ع تسيطر عليه الكثبان الرملية، هذه الطبوغرافية تقف عائق أمام أي النشاط حوض رسوبي واس

خصوصا غياب المصبات الطبيعية كما تتواجد المنطقة في إقليم جاف و حار من الناحية 
الجيولوجية فطبيعتها تفسر مصدر المياه الجوفية و السطحية فاإلقليم يتميز بثالث طبقات طبقة 

م و  500متر، طبقة المركب النهائي هي طبقة عميقة 50 – 10تراوح بين المياه السطحية الحرة ي
م هي مصدر 1800 – 1400مغلقة، الطبقة األخيرة هي سماط القاري المتداخل توجد على عمق 

  .المياه االرتوازية
 يء، غياب االنحدار الش1990، 1980، 1969أمطار  مثال هي عديدة طبيعية أسباب المشكل

الذي يعقد إنجاز شبكة العرق الصحي، كما أن إقليم وادي سوف متوسع فوق حوض رسوبي 
مغطى بالرمال تتميز بالتسرب العالي نحو الطبقة السطحية التي قعرها طيني يمنع تسرب المياه 

  .الزائدة فتظهر على السطح خصوصا في النقاط المنخفضة
غياب التخطيط ألبعاد زمنية طويلة التي يتجلى في  ،)ارتفاع الكثافة السكنية(أسباب بشريةو     

غياب شبكة الصرف و سيطرة الصرف الفردي الذي لعب دور هام في تلويث المياه السطحية وما 
 ترتب عن هذا من مشاكل صحية و بيئية

انطالقا من النتائج المتوصل إليها قدمنا جملة من االقتراحات و التوصيات التي نراها قد 
لحد من مشكل صعود ل التي جاءتحفاظ على البيئة و قدمنا أيضا الحلول التي برمجت تساعد في ال

  .في إنجازها مؤخرا الشروعالمياه و التي تم 
 

:المفاھیم األساسیة  

النفایات  – القیاسات البیوزومتریة -   الطبقات المائیةـ     ـ الطبقة المائیة السطحیة   مشكلة صعود المیاه-   

 -  الصرف الصحي - المصب النھائي      -  الغیطان المتضررة   - تلوث الطبقة السطحیة -  لغیطان ا -   الحضریة

  الحزام األخضر – البیئة والتنمیة المستدیمة–  المخطط التوجیھي للصرف الصحي
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  : ةــــامـة العـــدمـالمق

م ن المی اه    %97 الحی اة عل ى الكوك ب فھ ي تمث ل      تس تمر بھ ا  تعتبر المیاه الجوفیة أھم مصادر الت ي  

عل ى   الطبق ات األرض یة   مخزن ة ف ي  جوفی ة   فھي میاه للبیئة،إحصاءات برنامج األمم المتحدة  العذبة حسب

وبعض ھا  قریبة نوع م ا للس طح    لمناطق تكونبعض اففي .. .أیضاالطبقات والمناطق  أعماق مختلفة حسب

  .علیھافھذا یلزمنا الحفاظ  العذبة،تزوید احتیاجاتھم من المیاه  یعتمدون فيالمعمورة سكان  إذا كل .بعیدة

 وتغ ذیتھا م ن   یمكن إع ادة تعبئتھ ا   غیر محددة ال العمیقة فھي الجوفیة الموجودة بالطبقاتإن المیاه  

ومكاش ف الطبق ات    خ الل الترب ة   تتسرب منتجدد بمیاه األمطار التي  یة فھيالسطحأما المیاه  مصدر،أي 

ھذا  یعني  أن الطبیعة تعرف توازن خاص  بھا لكن اإلنسان .المائیةكما تزود ھا المجاري   الحاملة للمیاه،

فقد عامل  في كثیر من الحیان  ال یحسن التعامل  مع ھذه الثروات  الطبیعیة  باستعمال  المفرط وبالتلوث ، 

ھ  ذا الج  وھر كأن  ھ م  ورد  ال یفن  ى  یس  تطیع اس  تعمالھ  دون  قی  ود ، خاص  ة  أن المی  اه  الجوفی  ة ال تحت  اج    

معالجة قبل الش رب  أو االس تعمال  وتك ون  قلیل ة التكلف ة ، فل م  یفك ر  ف ي  نص یب األجی ال  القادم ة  ھ ذا             

االقتص  ادیة وخاص  ة البیئی  ة والص  حیة ،   الش  يء  یترت  ب عن  ھ أث  ار  تم  س جمی  ع الجوان  ب  االجتماعی  ة ،    

فاإلنسان  تصرف  منذ سنوات بطریقة غیر عقالنیة  دون التخطیط  لنتائج  أعمالھ سواء على  بع د زمن ي     

 قصیر  أو طویل  المدى ، فاستعمال الطبقات الجوفیة  خاصة  المناطق  ذات الخصوص یة الجیولوجی ة  و  

لمی  اه عب  ر المص  بات الطبیعی  ة  ولك  ن  تزی  د  م  ن رف  ع  مس  توى    الت  ي ال تس  مح  بخ  روج  ا   الطبوغرافی  ة

  .منسوب المیاه السطحیة

ھذه المناطق  ا لخاصة  یوج د  مث ال  عنھ ا  ف ي الجزائ ر  ف ي ش مال  جنوبھ ا الش رقي ف ي الع رق             

ال .... الشرقي الكبیر  یسمى بإقلیم  وادي سوف  فھو إقلیم خاص  طوبوغرافیا ،  بشریا زراعیا ، عمرانیا 

تناولت ھذه الدراسة   ھذا المشكل ، حددت لنا ھذا اإلقلیم ھذه العناصر الممیزة بالدنا فكل لھ في یوجد شبیھ

ع ن الوض ع الح الي    وواض حة   ص ورة تفص یلیة   بتق دیم  المتمثل في ص عود می اه الطبق ة الس طحیة فعالجتھ ا     

  .بإقلیم وخاصة البیئي 

و اختی  ارات اإلداری  ة المس  طرة للح  د م  ن ھ  ذه       كم  ا تناول  ت ھ  ذه الدراس  ة  المجھ  ودات المبذول  ة    

  :الختبار ھذا الموضوع توفرت بعض األسباب  ھي . اإلشكالیة

 محاولة تقیم اآلثار الناجمة عن مشكل صعود المیاه  -

  أھمیة ھذا الموضوع  خاصة  أنھ أثر على  االقتصاد المحلي  والوطني  -

  .وضوععدم وجود دراسات  إقلیمیة  شاملة  لھذا الم -

ت  وفر مجموع  ة ال ب  اس بھ  ا م  ن المعطی  ات والبح  وث الت  ي تطرق  ت ل  نفس الموض  وع ، دراس  ات    -

  .فیزیائیة ریفیة وحضریة

لم  دة  أس بوع واح  د  م ع أس  تاذة المعھ د وط  الب  أول  ى     2003اس تفادتي م  ن الت ربص ف  ي أفری ل     -

  .ماجستیر والرابعة إقلیمي
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  .المیل الشدید لألوساط الصحراویة -

السوفي عرف ھذا المشكل  الخ اص  من ذ الس نوات الس ابقة  وتف اقم م ع م رور ال زمن  حت ى          فإقلیم  

  .تحول من مشكل  إلى خطر  ثم  إلى كارثة تھدد الحیاة بھذا اإلقلیم  بجمیع مجاالتھا

قل ة   ج اف، وس ط   العظیم ة داخ ل  والقیمة  الكمیة القلیلةزل تسییر المیاه ذو األ اإلقلیم مندعرف ھذا  

ومح یط ج د    وجمی ل أعط ى بیئ ة   جعل تھم یتع املون بش كل متج انس        االجتم اعي الخ اص  والھیكل  التقنیات

  .خاص رغم قلة المورد

  .وزعزعت المعطیات الھیدرولیكیة في وسط  صحراوي الحدیثة قامت بخلط حالیا التقنیاتأما  

أو باألحرى سوء تحكم و تسییر التي أخذت معطیات جدیدة  تھفقلب الوضع من قلة المورد إلى كثر

  بـ Marc Coteبكمیات كبیرة جدا و ھذا ما أحسن التعبیر عنھ 

 "des oasis malades de trop d'eau"         و أعط ى انعكاس ات نس بیة ج دا ف ي جمی ع الجوان ب

  .خاصة البیئي، الصحي و االقتصادي

و المعطیات التي ساھمت في خلق و تفاقم شكل صعود و قد تطلبت طبیعة الدراسة تناول العناصر 

الحیاة و المتمثلة في العناصر الطبیعیة، البشریة، المناخیة، الجیولوجیة فأعطى الم زیج ب ین ھ ذه العوام ل     

  .آثار من الصعب غض النظر عنھا خاصة في غیاب تخطیط عقالني و تفكیر في تھیئة مستدامة

  :طرح األسئلة التالیةلإلجابة على ھذه اإلشكالیة قمنا ب

  ماھي المعطیات المجالیة إلقلیم وادي سوف؟   -

 ماذا نعني بمشكل صعود المیاه؟ متى ظھر؟ كیف تطور عبر المجال و الزمن؟  -

 ماھي األسباب التي ساعدت على ظھوره و تفاقمھ؟  -

 ماھي آثار مشكل صعود المیاه على جمیع المجاالت؟  -

 حد منھ أو عكسھ؟كیف یمكن معالجة ھذا المشكل أو ال  -
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لإلجابة على ھذه األسئلة  قسمنا دراستنا ھذه إلى أربع فص ول، ك ل فص ل ینف رع إل ى ع دة مباح ث        

  :كاآلتي

  الموقع، اإلطار الطبیعي و تاریخ مشكل صعود المیاه: األول فصلال

  الموقع و اإلطار الطبیعي: 1 المبحث  

  تاریخ و تطور مشكل صعود المیاه: 2 المبحث  

  أسباب مشكل صعود المیاه: الثاني فصللا

  أسباب طبیعیة: 1 المبحث  

  أسباب زراعیة: 2 المبحث  

  أسباب بشریة: 3 المبحث  

  أسباب صناعیة: 4 المبحث  

  النفایات: 5 المبحث  

  آثار مشكل صعود المیاه: الثالث فصلال

  على الجانب الزراعي: 1 المبحث  

  على الجانب العمراني: 2 المبحث  

  على الجانب الصحي و البیئي: 3 المبحث  

  على الجانب السیاحي: 4 المبحث  

  معالجة مشكل صعود المیاه: الرابع فصلال

  الحلول المبرمجة فعلیا للحد من مشكل صعود المیاه: 1 المبحث  

  اقتراحات: 2 المبحث 

و ) خاص ة داخ ل الوالی ة   (و لقد وجدنا الكثیر من الصعوبات للحص ول عل ى المعطی ات و المراج ع     

منھج واضح نظرا لتعقد ھذا النوع من الدراسات و تعدد جوانبھ ا مم ا ض اعف م ن طبیع ة العوائ ق        إیجاد

فضال عن قلة الدراسات الكارتوغرافیة و انعدام المعطیات في الجانب السیاحي و قلتھا في معظم الجوانب 

  .الصعوبات و العوائق التي واجھت البحث

  :نا الكثیر من الصعوبات أعاقت سیر العمل كما ینبغي أھمھاخالل مرحلة إعداد ھذا البحث واجھت

الروتین اإلداري و منع تصویر الدراسات خارج المصالح اإلداریة، االقتصار على مراجعتھ ا   •

داخل المصالح و منعنا من النقل الی دوي و التس ریح بالتص ویر أج زاء م ن الدراس ات لك ن بع د         

  .یانا رفض إعطاء المعلوماتالمراقبة الشدیدة من طرف المسیرین و أح

 قلة المراجع المكتوبة عن اإلقلیم مما صعب علینا مرحلة الجمع و التحلیل •

 قلة التقاریر و الدراسات الكارتوغرافیة •

 انعدام بعض المعطیات على مستوى المصالح اإلداري •



    ..................................................................................................................................................  
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 المقدمة العامة

  

  الدراسات السابقة التي تناولت ھذه الظاھرة

ن الخطر إلى الكارثة، مشروع مقدم لنیل شھادة مھندس ظاھرة صعود المیاه بإقلیم وادي سوف م  -

  2000دورة جوان  –دولة في تھیئة األوساط الفیزیائیة 

القطاع الفالحي بین القدیم و الحدیث بإقلیم وادي سوف، مشروع مقدم لنیل درجة الماجس تیر ف ي     -

  .التھیئة الریفیة، دورة جوان
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  

  :مقدمة الفصل األول - 1
  

معرفة الخصائص الطبيعية ضرورة لكل دراسة، فهي تسمح بمعرفة الخصائص الطبوغرافية 

والخصائص الجيولوجية التي توضح لنا جميع )  hydro climatologique(والهيدروكليماثولوجية 

تساعد على تفاقمها عبر المعطيات المجالية التي تؤثر على مشكلة صعود المياه باإلقليم السوفي والتي 

وإيجاد الحلول والتدخالت السريعة لوضع حد لها ولتحقيق توازن المجال والزمن فتسهل علينا فهم أسبابها 

  .بيئي نحصل به على تنمية مستديمة باإلقليم
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  الفصل األول

  الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه

  

 اإلطار الطبيعي الموقع و: المبحث األول

I-  الموقع 

  : الموقع الجغرافي -1

الكبير كما هو مبين إقليم وادي سوف جزء من شمال الصحراء الشرقية ينتمي إلى العرق الشرقي 

  : حدوده كالتالي) 1(في الخريطة رقم 

  .شط ملغيغ وشط مروانة: شماال

  امتداد للعرق الشرقي الكبير: جنوبا

  بلدية الطالب العربي: شرقا

  إقليم وادي ريغ و امتداد العرق الشرقي الكبير: غربا

  :  الموقع اإلداري -2

 اإلقلـيم تمثل مسـاحة   2كلم 44.586,80يرجع إقليم وادي سوف إلى والية الوادي يشمل مساحة 

  .المساحة الكلية تقريبا) 1/4(بمعنى  26,32 %أي نسبة  2كلم 11.738,4منها 

خمس بلديات تابعة إداريا لوالية بسكرة، خالل ) 05(ائرة تضم كانت والية الوادي بعد االستقالل د

دوائر داخـل   09دائرة منها  12ارتقت الوادي لمستوى والية لتضم  1984-02-04التقسيم اإلداري ليوم 

  :إقليم وادي سوف، إن والية الوادي يحدها

  والية تبسة: من الشمال الشرقي

  والية خنشلة: من الشمال

  والية بسكرة :من الشمال الغربي

  والية الجلفة: من الغرب

 والية ورقلة: من الجنوب
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  الموقع الجغرافي وادي سوف)  01: (خريطة رقم
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

، )2(كما تمثله الخريطة رقـم   2كلم300لها حدود شرقية مع تونس على مسافة تقدر بحوالي 

داخـل مجـال    09الدوائر توجد ة من هذه ديبل 30دائرة مقسمة إلى  12تضم والية الوادي 

  )1()...إقليم وادي سوف(الدراسة 

  :محدود كالتالي -مجال الدراسة -إن إقليم وادي سوف 

   -دائرة الرقيبة –و بلدية الحمراية  -دائرة الطالب العربي –بلدية بن قشة : شماال

  دائرة الطالب العربي –بلدية دوار الماء : جنوبا

  و بلدية دوار الماءبلدية الطالب العربي : شرقا

  حدود والية ورقلة، بلدية جامعة و بلدية المغير: غربا

II- اإلطار الطبيعي: 

  :مقدمـــة

الذي يؤثر ينبغي علينا معالجة متغيرات اإلطار الطبيعي  ،راسة جادة إلقليم ماللتوصل إلى د

جيـا،  على مشكلة صعود المياه أو يساعد علـى تفاقمهـا و أهمهـا الطبوغرافيـا، الجيولو    

  .الهيدروجيولوجيا

  

 : الطبوغرافيا -1
إقليم وادي سوف جزءا من الصحراء الشرقية المنخفضة التي تعتبر حوض رسوبي أهم ما يميزها 

بالنسـبة   )بسـيوف (كما نجـد مـا يعـرف     ، )الصحون(الكثبان الرملية يتخللها بعض المناطق المنبسطة 

رقل عمليات التهيئة بالخصوص مشـاريع و عمليـات   مما يع 5%المنطقة فهي ضعيفة ال تفوق  النحدارات

  .التصريف

  

  

  

  

                                                
)1(  La wilaya d'El Oued par les chiffres 2003 : présentation de la wilaya- Données générales sur 

la wilaya- limites de la wilaya page 02 
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  الموقع اإلداري لوادي سوف  :)02(الخريطة رقم 
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  )1(: الكثبان الرملية -أ

 ،من مسـاحة اإلقلـيم   60%موجودة على شكل سالسل تغطي نسبة رملية تظهر بشكل تراكمات 

، تتخلـل هـذه الكثبـان منـاطق     )بلدية الرباح(متر  127إلى  )قمار بلدية(متر  59يصل ارتفاعها ما بين 

) الغـوط (للمنطقة و هي ما يعرف باسـمها المحلـي    يلطابع الفالحمنخفضة من صنع اإلنسان التي تميز ا

الجنـوبي   ينئالجزمتر تحت سطح البحر، تتركز الكثبان الرملية بصفة خاصة في  25يصل انخفاضها إلى 

  .متر100ن يتعدى سمكها ال و الغربي و يمكن أ

  ): الصحون(األحواض  -ب

كلمة صحن تعريف محلي، فهذه المناطق تعرف انبساط متواجد ببعض المناطق بالشمال الشـرقي  

  ).بلدية الرقيبة –بلدية قمار (و تتواجد أساسا بالشمال الغربي لإلقليم ) بلدية حاسي خليفة -بلدية الدبيلة(

  :السيوف -ج

مـم  قرملية إلى حد كبير لكن عنصر التمييز بينهما هو االرتفاع و االمتداد و شكل التشبه الكثبان ال

  .متر 100يصل ارتفاع السيوف إلى  ة،الحاد

 )2(: الجيولوجية -2

المغطاة بطبقة معتبرة مـن  ) Miopliocènes(بشكل عام على كامل اإلقليم تظهر تكوينات المييوبليوسان 

متكونة على شكل كثبان رملية و التي تعطي ميالد العرق الشرقي ) quaternaires(تكوينات الزمن الرابع 

  .الكبير

بإقليم وادي سوف أدلت بالتكوينات التالية ) Forages(من خالل التنقيبات المنفذة عن طريق اآلبار العميقة 

  ).04(و خريطة التركيب الصخري رقم ) 03(كما تبينه الخريطة الجيولوجية رقم 

  

  

  

  

  
                                                

جامعة اإلخوة منتوري كلية علوم األرض و الجغرافيا  :مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التهيئة العمرانية )1(
 .10ص  2002جوان  –مصطفاوي عمار  - والعمران

)2(  S.Benhamida, R. Medjber, A.Maameri Agence nationale des ressources hydrauliques : 
direction régionale sud / Ouargla – rapport de synthèse sur la remontée des eaux de la nappe 
phréatique dans la région de Oued Souf- par Octobre 1999 Page 06 
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  )03(الجيولوجيةالخريطة 
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  )04(خريطة التركيب الصخري
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  )le crétacé Inférieur( الكريتاسي السفلي -2-1

  هي تكوينات الزمن الثاني

  )le barrémien(البارميان  -أ -2-1

ارميان متكون من الب) formations Sédimentaires(متكون أساسا من تكوينات سيدمنتولوجية 

 300 –متـر   200غضار مع األرجيل و أحيانا بعض الممرات من الكلس الدولوميتي سمكه يتراوح بين 

  .متر

  )L'Albien(األلبيان  –ب  -2-1

عن طريق حزام من اآلبتيان، األلبيان متكون أساسا مـن   le barrémienمفصول عن البرميان 

متر إلـى   100سمكه يتراوح من  )silex(ات من السيليس ملي مع ممررتناوب دولوميت و مارن و حجر 

  .  متر 150

  الكريتاسي العلوي  -2-2

  :le vroconien الفراكونيان 2-2-1

  هو منطقة انتقالية بين األلبيان الرملي و السينوميان األرجيلي

  :le cénomanienالسينومانيان 2-2-2

ي و تي، مـارن دولـومي  تو كلـس دولـومي   دولوميث المنطقة متكونة من تناوب كل التقنيات تؤكد أن هذه

   (*))anhydritiques(األرجيل 

  :le turonien التيرونيان 2-2-3

ي و تالمركب النهائي و متكون مـن الكلـس الـدولومي   ) la base(ساس السفلي األهو الطبقة التي توافق 

  .متر 600الحاالت سمك يفوق بعض ) dolomies micro-cristallines(الين ستالدولومي ميكروكري

  

  

                                                
(*) anhydritiques الغير حاوي على المياه. 
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  : le sénonienالسينونيان  2-2-4

  :السينونيان مقسم إلى مجموعتين

ي و اآلنيديت تالمتكون أساسا من كلس دوليمي:  le sénonien lagunaire السينونيان البحري -

)anhydites.(  

مـارن  يتكون من دولوميت مع تداخل ال:   le sénonien carbonatéالسينونيان الكاربوناتي  -

  .متر 300الطيني مع جزء من الكلس المتشقق و الدولوميت المتحول سمكه يفوق 

  : le tertiaire الزمن الثالث -2-3

  :  متر نجد في قمتها 600متر إلى  450هو طبقة ذات سمك يتراوح بين 

  : l'Eocèneاللييوسان  -1- 3- 2

   قرافيالجبس و ال للييوسان مركب من الرمل الطيني منا

 Miopaliocèneباليوسين واألسفل مستويات الميي نجد في

  :le Miopaliocène المييوباليوسين -2- 3- 2

   متكون أساسا من تركيبات رملية مع آثار الطين الجبسي

كنتيجة نستطيع القول أن الحوض الصخري للمجال المدروس يتكون في القاعدة من تكوينات بحرية غنية 

تكوينات الزمن الثاني و الثالث متوضعة بشكل غير متساوي  بالماء شكلت سماط مائي توضعت عليه

  .متر 2000السمك يتعدى أحيانا 

  )le quaternaire :)1الزمن الرابع  -2-4

  : الطبقة الطينية -2-4-1

و الطبقات المائية للمركب ) الطبقة الحرة(تفصل بين السماط المائي السطحي هي طبقة غير نفوذة 

  .النهائي

  :لرمليةالطبقة ا 2-4-2

  .متر 120 –متر  50تحتوي على السماط المائي السطحي أو ما يعرف بالطبقة الحرة سمكها يتراوح بين 

  

  

                                                
مذكرة لنيل درجة ماجستير في التهيئة العمرانية، كلية علوم األرض و الجغرافيا و التهيئة العمرانية،  :مصطفاوي عمار )1(

 .16- 14صفحة  2002جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، جوان 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 15

 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  :تكوينات الزمن الرابع القاري -2-5

 – J.Claude 1959(متـر   2,5مقطع من التربـة بعمـق    نالمعرفة مكونات هذا الزمن اعتمد

Bataillon (لنحصل على التكوينات التالية:  

  :الرمل الحديدي -2-5-1

  .متر 2وجد على عمق أكثر من يصخر متداخل البنية 

  :)التافزا(الرمل األبيض الصفائحي  -2-5-2

جد علـى عمـق   تتواضمن عائلة الرمل األبيض الصلب،  ما هي مادة أولية الستخراج الجبس تدخل نوعا

  .سم 30متر و سمكها ال يتعدى ال  2متر إلى   1.5من

  :الصلصال -2-5-3

له شكل صفائح صلبة متكون من بلورات حديدية متداخلة رقيقة، سمكه ضـعيف، درجـة تماسـكه     خرص

  . عالية

  : الجبس -2-5-4

الطبقة من الجبس الدقيق الممزوج بالرمل، هو مادة أساسية في البناء كونه عازل جيد للحرارة و له تتكون 

  .ة صقل للجدران الداخلية و الخارجية للمبانيضعيف، يستعمل محليا كمادة الحمة و كذلك ماد ناقليهمعامل 

  :la rose du sableاللوس  -2-5-5

يعرف باسم وردة الرمال متكون من جبس و رمل على شكل بلورات متداخلة صلبة غير نفـوذة، سـمكها   

  .سم و هي أيضا تستعمل في البناء 10يصل إلى أكثر من 

  :الحجر الرملي األبيض -2-5-6

  سم70بلورية دقيقة سمكها يقدر حوالي  ىبيض متكونة من حصحجارة ذات اللون األ

  :االترش -2-5-7

طبقة سطحية لينة قابلة للتفتت و الذوبان السريع ناتجة عن تصلب الحبيبات الجبسية الممزوجـة بالرمـل،   

  .مستوى سطح البحر  انطالقا من سم 20فهي تستعمل في صناعة الجبس سمكها يقدر حوالي 
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  :الرملية الحديثة الكثبان -2-5-8

  .تتكون من حبيبات رملية غير متماسكة، غير ثابتة دائمة الحركة بفعل الرياح

 )1(ةــالترب -3

  :هناك نوعان) les Audo-Soles(تصنف ضمن الترب الصحراوية الهيكلية 

  :العرق -3-1

  العرق صحراء من الرمل ميزتها الشساعة و االتساع

  )Calcaires -psoGy(القشرة الجبسية الكلسية  -3-2

  ترب فقيرة من المواد المعدنية المخصبة

  :القشرة الجبسية -3-3

هذا النوع من الترب يميز منطقة الوادي ناتجة عن التفاعالت الكيماوية و الفيزيائية بين السـماط المـائي   

بـة  السطحي الموجود على عمق ضعيف و القشرة الجبسية الكلسية، هذه القشور موجودة على أعمـاق قري 

  .متر 2و  1,5تتراوح بين 

، تحدد القشور الكلسية باإلقليم، لكن في الوقت الحالي )J.H Durand(من طرف ) 5(حسب الخريطة رقم 

  .تراجعت مساحتها بفعل النشاط الزراعي خاصة زراعة النخيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

ماجستير في التهيئة العمرانية، كلية علوم  ف رسالةالقطاع الفالحي بين القديم والجديد بإقليم واد سو :مصطفاوي عمار )1(
 بتصرف 17-16صفحة  2002قسنطينة، جوان  ة العمرانية، جامعة األرض و الجغرافيا و التهيئ
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  القشور الكلسية باإلقليم) 5(الخريطة رقم 
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

حليل الطبوغرافي نجد أن إقليم وادي سوف بموقعه الذي يمثل االمتداد العرق الشرقي من خالل الت

الكبير تميزه سيطرة الكثبان الرملية و السيوف التي تعتبر عائق أمام النشاط البشري سواء كان عمـران أو  

  ).الترب(زراعة و خاصة التكوينات السطحية لإلقليم 

صرف  الصحي إلى جانب الت مما يصعب إنجاز شبكات كما تجدر اإلشارة إلى ضعف االنحدارا

  .طبيعة التكوينات الجيولوجية التي تفسر مصادر المياه السطحية و الجوفية التي سنحللها الحقا

صـعود   مشـكلة لضعف االنحدار زادت من حدة  نتيجةغياب شبكات الصرف وباألخص  كل هذه العناصر

  .المياه

 :المناخ -4
اخية شئ ضروري فهي تسمح بمعرفة مصادر التغيـرات والتزايـدات   إن معرفة الخصائص المن

  .صعود المياه مشكلةطبقة السماط السطحي التي تلعب دور في تفاقم ) تصب(التي تغذي 

فمناخه صحراوي يتميز بصيف حار وجاف، شتاء  ،إقليم وادي سوف ينتمي للعرق الشرقي الكبير

  .م°52 دافئ و جاف و بدرجة حرارة تقارب أحيانا الـ

  :الحرارة -4-1

فإقليم وادي سوف يتميز بفارق حراري كبير، كما يبينه الجـدول رقـم    ،نظرا لطبيعة المنطقة الصحراوية

، فإن أقصى قيمة تسجل في شـهر أوت  )1999-1980(للتغيرات الشهرية لدرجات الحرارة للفترة ) 01(

م يقدر متوسـط  °35ق الحراري يتعدى م بمعنى الفار°5,15م و أدنى قيمة تسجل في شهر جانفي 40,54°

  ).01(رقم  شكلم و ما يؤكده ال°21,26 ـب) 1999-1980(درجة الحرارة السنوي لفترة 
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  التغيرات الشهرية لدرجات الحرارة    )01: ( رقم الشكل

التغیرات الشھریة لدرجات الحرارة  ١٩٨٠-١٩٩٩

0
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فیفري
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أفریل

ماي جوان
جویلیة

أوت
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وسطى الحرارة ال
ـرارة الدنیا الح

  
  

  ):1999- 1980(التغيرات الشهرية لدرجات الحرارة للفترة ): 01(جدول رقم 

  األشهر

  الحرارة
  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  نفيجا

الحرارة 

  القصوى
16,78 19,48 22,69 27,09 32,12 37,76 40,46 40,54 35,44 29,08 22,35 17,46 

الحرارة 

  الوسطى
10,96 13,22 16,39 20,55 25,33 30,54 33,02 33,37 29,03 22,94 16,56 11,83 

الحـرارة 

  لدنياا
5,15 6,96 10,10 14,01 18,54 23,33 25,59 26,21 22,62 16,86 10,77 6,21 

   .2001معطيات محطة اإلرصاد الجوي قمار : المصدر                   
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  :ارــاألمط -4-2

تحليل التساقطات بإقليم وادي سوف وضح عدم انتظامها حيث نجد مـرحلتين، األولـى مرحلـة    

ملم تسجل في شهر جـانفي، أمـا   12,89ر سبتمبر إلى شهر أفريل بأقصى قيمة قدرت ممطرة تمتد من شه

 0,87المرحلة الثانية هي الجافة تميز باقي شهور السنة، أضعف قيمة سجلت في شهر جويلية قـدرت ب  

ملم و هي قيمة ضعيفة بمنطقة بها درجـة تبخـر عاليـة جـدا     70ملم، أما متوسط التساقط يقدر بحوالي 

كما يوضحه الجدول ) .ملم في شهر جانفي  82,87قدر ب  1999–1980سنة  20لتبخر لفترة متوسط ا(

  ) م 99-80(الممثل للفترة ) 2(رقم  شكلوال) 2(رقم 

مع وجود هذا التذبذب إال أن المنطقة تعرف فترات استثنائية تكون فيها األمطار الوابلية و أمطـار  

ية أين يتم التفريغ من الشمال نحو الجنوب إلى غاية منطقـة  م التي وصلت إلى غاية الحدود الجنوب 1969

م سـرعت مـن    1969سبتمبر  29فهو يعتبر أمطار ) MARC.COTE(فحسب الباحث ‘ وادي سوف 

  . المياهصعود  مشكلةبروز 

  

  تغيرات الشهرية للتساقط )2(رقم  الشكل
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التغیرات الشھریة للتساقط ١٩٨٠-١٩٩٩

  التساقط (ملم)
  

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 21

 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  ):1999- 1980(التغيرات الشهرية للتساقط  للفترة ): 02(جدول رقم 

  األشهر

  التساقط
  المجموع  ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي

التساقط 

  )ملم(
6,02 8,98 6,32 5,95 0,76 0,37 1,81 4,83 7,35 1,89 4,68 12,89 69,85 

عدد أيام 

  التساقط
05 04 04 04 02 02 01 01 04 03 05 04 39 

  .2001المعطيات محطة اإلرصاد الجوي قمار : صدرالم               

  

  :العالقة بين الحرارة و التساقط

  :منحنى قوسن -

يوضح الجفاف الكامل على ) 03(لطبيعة المنطقة الصحراوية و مناخها القاسي فإن منحنى قوسن رقم 

                             P = 2T    .طول أشهر السنة

                                        :عالقة أمبيرجي -

Q = 1000 . P / (M + m) / 2  

  دليل أمبيرجي Q:حيث أن

    P متوسط التساقط السنوي  

    M  متوسط درجة الحرارة القصوى ألكثر األشهر حرارة مقاسة بالكالفنk  

   m متوسط درجة الحرارة الدنيا ألكثر األشهر برودة مقاسة بالكالفن  

 Q = 1000 x 5,82 /10469,95  : بالتطبيق العددي 

       Q = 0,55     

، فإقليم وادي سوف )04(رقم  الشكلعالقة أمبيرجي توضح المناطق الحيوية  لإلقليم كما هو مبين في 

  .صحراوي ذو شتاء معتدل
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  وسنمنحنى غ) 03(قوسن رقم  الشكل
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  أمبيرجيمنحنى )   04(رقم  الشكل
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  )1(:التبخـــــر أ- 3- 4

ملم، يمكن تفسيرها  200و 160عامل التبخر سجل خالل السنوات األخيرة قيم مهمة ما بين 

حيث عرف هذان العامالن زيادة هامـة دون   1998الحرارة و التساقط خاصة عام : بما يلي

-80(للفتـرة  النسبيةيمثل التغيرات ) 05(رقم  شكلال ). ETPالنتح(أن ننسى الغطاء النباتي 

1999(   

  :الرطوبة ب-4-3

 77,7%معطيات محطة اإلرصاد الجوي بقمار تبين أن الرطوبة تتـراوح بـين   إن 

يمثل التغيرات الشهرية لمتوسـطات  ) 06(الشكل رقم  .)1(و هذا باختالف الفصول 26,1%و

  ).م1999-80(التبخر للفترة

وف يعرف ستة أشهر رطبة تبدأ من شـهر  من الجدول التالي نستطيع القول أن إقليم وادي س

سجلت أقصى حد في شهر ديسمبر  50%أكتوبر حتى شهر مارس تتعدى فيها نسبة الرطوبة 

  .% 67ب

  ):1999-1980(قيمة الرطوبة و التبخر  لفترة ): 03(جدول رقم 

  .2001ت محطة اإلرصاد الجوي قمار المعطيا: المصدر                      

  

                                                
)1(  Benhamida Rmedjbar- A. Mameri –s Ministère de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire Agence nationale des ressources Hydraulique Direction régional SUD-OUARGLA 
rapport de synthèse sur la remontée des eaux de la nappe phréatique dans la région de Oued Souf 
-Oct 99 Page 3 

  الصيـــف  الربيــــع  الشتــــــاء  الخريـــف  الفصول

  وتأ  جويلية  جوان  ماي  فريلأ  مارس  فيفري  جانفي  برديسم  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  األشهر

 35,15 32,65 35,8 40,15 44,55 51,25 56,4 63,45 67 61,35 54,1 46,75  )%(الرطوبة 

 281,23 305,79 281,69 247,75 191,33 128,28 95,8 82,87 77,57 99,68 148,74 218,05  )ملم(التبخر 
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  )1999-80(يمثل التغيرات النسبية للفترة) 05(الشكل رقم 
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   :الريــــاح -4-4

يهـا  و هي المسـيطرة تل   شمال شرق –شرق بقمار اتجاه الرياح  ةالجوي األرصادحسب محطة 

  .الشهيليتمتاز بارتفاع درجة حرارتها تسمى محليا بـ  غرب –جنوب رياح ذات درجة أقل لها اتجاه  

في فصل الربيع تكون الرياح قوية محملة بكميات كبيرة من الرمال تعطى لـون أصـفر الفـاقع    

  .سا/ كم 50للسماء، تستطيع أن تدوم ثالث أيام متتالية تصل سرعتها إلى أكثر من 

طبوغرافية اإلقليم الذي تسيطر عليه الكثبان الرملية فهذه الرياح تعمل على تشكيل الكثبان و السيوف نظرا ل

  .و تنقلها من مكان إلى آخر

  :نميز بالمنطقة ثالث أنواع من الرياح

  :الصحراوي 44-1-

/ كـم  16و  13رياح تهب في فصل الربيع باالتجاه الشمال الغربي لها سرعة كبيرة تتراوح بين 

  .لها تأثير سلبي على حركة المرور، كما تغمر الغيطان بالرمال ،سا

  :الشهـيـلــي 2-4-4

 حـار  سا يكون هوائها/ كم 17و  10رياح تهب في فصل الصيف تأتي من الجنوب تتراوح سرعتها بين 

  .النـتــــحو  التبـخــرمما يرفع درجة الحرارة فتسرع من عملتي 

  :البحــري 3-4-4

سـا يكـون   /كم11و 10غرب تتراوح سرعتها بين –فصل الخريف باالتجاه شرق رياح تهب في 

  .هوائها محمل بدرجة معتبرة من الرطوبة

  .مثالن سرعة الرياح و اتجاههاي) 05(و الجدول رقم ) 04(الجدول رقم 

  ):1999-1980(سرعة الرياح عبر الفصول لفترة ): 04(جدول رقم 

    .2001معطيات محطة اإلرصاد الجوي قمار : المصدر                    

  

  

  الصيــــف  ـــعالربيـ  الشتــــاء  الخريـــف  الفصول

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

السرعة 

  سا/كم
10,94 9,10 9,01 8,64 10,17 11,3 13,15 15,76 16,79 17,19 13,80 12,18 
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    .2001معطيات محطة اإلرصاد الجوي قمار : المصدر                 

الموافقـة المختلـف االتجاهـات     مقارنة بباقي الرياح) 24%(سنويا، الرياح الشرقية هي السائدة 

  وردة الرياح)  05(الشكل رقم 

  

  

  وردة الرياح) 07(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شمال  االتجاه
شمال 

  شرق
  شرق

جنوب 

  شرق
  جنوب

جنوب 

  غرب
  غرب

شمال 

  غرب

 43 23 40 13 35 75 45 40  عدد األيام

Fréquences Moyenne 

% 
8 8 24 16 13 13 8 10 

 ):1999-1980(االتجاه السنوي للرياح  لفترة ): 05(جدول رقم 

 ش

 ش

 غ ش
 شش  

 غ

 ج غ ج ش
 ج
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III- الهيدروجيولوجية: 

صعود المياه كان البد من التطرق في بحثنا هـذا   مشكلةزمات يللوصول إلى معرفة و تدقيق ميكان

  :معرفة وصل من خاللها إلىإلى دراسة هيدروجيولوجية نت

 مصدر المياه ألننا نفترض امتزاج مياه مختلف الطبقات، حسب الدراسات المنجزة بـإقليم وادي سـوف   -

و  C.Tالنهـائي   الجوفيـة للمركـب   طبقةالحرة السطحية و ال طبقةمن التأتي مصادر المياه أن تثبت  التي

  ).C.I(أيضا مياه طبقة األلبيان و القاري المتداخل 

  :الطبقات الموجودة بالمنطقة المكونة كالتالي من األعلى إلى األسفلأن هذه الدراسات  أوضحت

 ):المنطقة الحرة(طبقة المياه السطحية  -1

تتواجد هذه الطبقة على امتداد كامل اإلقليم توافق التكوينات السطحية للزمن الرابـع لهـا سـمك    

الطين الرملي إلى الجبسي، هذا متر تتكون أساسا من رمل و حبيبات دقيقة متداخلة بشرائح من  50بمعدل 

متر في  15صعود المياه و التسرب، يكون مستوى الماء فيها على عمق  مشكلةالتكوين يشجع بشكل كبير 

  .)Sidi Aour()1(متر في مدينة سيدي عور  3متر في مدينة قمار و على عمق  9على عمق ومدينة الواد 

 200يصل سمكها إلى  نفوذهلى قاعدة طينية غير المقاطع الجيولوجية تبين أن هذه الطبقة تتركز ع

بئـر   500متر، كما قلنا أن أعلى المنطقة تتميز بالنفاذية و القرب من السطح، فهي مسـتغلة بـأكثر مـن    

  .كمصدر لسقي المساحات الزراعية

يبـدأ  تبين اتجاه سيالن مياه هذه الطبقة السطحية الذي  1993إن الدراسات الهيدروجيولوجية المنجزة عام 

  .)1(من الجنوب نحو مناطق الشطوط بمعنى من الجنوب إلى الشمال الغربي

هذا المحور من الجنوب نحو الشمال الغربي فإن درجة الملوحة تكون أكثر في الشمال الغربي مـن   بإتباع

 وهذا ما أكدتـه الدراسـات   )1(الجنوب عن طريق الغسل و انحالل بعض المواد المكونة للطبقة داخل المياه

تتراوح مـن الجنـوب إلـى    والتي توضح أن الملوحة ، 1994و عام  1993الهيدروكيماوية المنجزة عام 

  .)2(ل في الشمال الغربي/غ6ل في الجنوب إلى /غ2الشمال الغربي بين 

                                                
ب المياه الجوفية تقرير زيارة وفد المركز العربي إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدراسة ظاهرة ارتفاع منسو )1(

المركز العربي لدراسات  - 1998فبراير شباط  15إلى  6من  - في منطقتي وادي سوف و ورقلة في الجنوب الجزائري
 .10و  9ص  1998مارس / المناطق الجافة و األراضي القاحلة، دمشق آذار 

)2( S. Benhamida –R. Medjbar A. Mameri- OP-CIT  page 07  
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منذ الثمانينات تطرح هذه الطبقة مشكل كبير سواء على المخطط الزراعي أو االقتصـادي واالجتمـاعي،   

ل، كمـا  /غ3هم جدا لمياه السقي خاصة هي مياه قدرت قيمة البقايا الجافة بها أكثر من فهي تمثل مصدر م

توضح أن مصدر مياه الطبقة الحرة أساسا من مياه اآلبار التي تضخ مياه طبقة المركب النهائي و القـاري  

  .رح هذا الحقاخل مع انعدام مخرج طبيعي سنشالمتدا

 :طبقة المركب النهائي -2

  ).Nappe de Sables(لرمال طبقة ا -2-1

  )Type Captif(بداخل المستويات الرملية تجتمع طبقتين 

األولى تتوافق و التكوين العلوي للمركب النهائي متكونة من رمل ذو حبيبات متوسطة الحجم أيـن يصـل   

  .م يغطي امتدادها تقريبا كل إقليم وادي سوف280عمقها 

متكونة من جزيئات رملية ذات نفوذة عاليـة تتواجـد    -بونتيان – المنطقة الثانية توافق األبيوسين األعلى

متـر   50متر، و تختلف داخل اإلقليم من جهة إلى أخرى سمكها ذو معـدل   480متر و  400على عمق 

  .تقريبا

أو مياه ) استغالل بشري(طبقة البونتيان هذه لها أهمية هيدرولوجية هامة سواء تستغل كمياه شرب 

بئر موجهة للسقي بصبيب متغيـر يصـل إلـى     55بئر منها  186لقد تم حصر ) الحياستغالل ف(للسقي 

سنة، إذن الصـبيب  / 3م 46.408.644بئر موجهة للشرب بصبيب  71و الباقي أي   سنة/ 3م3.141.713

سنة، بالنسبة للدراسات الفيزيائية و الكيميائية للمياه المسـتغلة لهـذه   / 3م 89.231.295اإلجمالي مقدر بـ 

  .°26و  20ل مع درجة حرارة تتراوح ما بين / غ1,9طبقة تبين أن البقايا الجافة ال تتعدى ال

لكل من الطبقتين اتجاه واحد للسيالن من الجنوب إلى الشمال بمعنى آخر نحو الشطوط شط ملغيغ 

نتيجة  مياه هذه الطبقة بصفة عامة مياه مضغوطة إال أن الضاغط الهيدروليكي يبدأ يتناقص. و شط مروان

  .ل/ غ  4إلى  3لالستغالل تتراوح الملوحة ما بين 

  ):Calcaires(الطبقة الكلسية  -2-2

 800و  500بار المنجزة باإلقليم توافق تكوينات الكاربونية لألييوسين األسفل تحت عمق ما بين حسب اآل

  .فائدة هيدروجيولوجية متر، لكن بالنظر إلى نسبة الملوحة العالية لمياهها فإن هذه الطبقة ال تمثل أي
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  :طبقة القاري المتداخل -3

الترياس و قمة بين  ل التداخل الستراتيغرافي غيش) Albien(القاري المتداخل يسمى أيضا األلبيان 

يتكون أساسا من رمل غضاري مع حجر رملي ) Aquifère(األلبيان، هذا األفق الحاوي أو الحامل للمياه 

  .بدوار الماء عبوعرومتر حالة  400ر بسمك يستطيع الوصول حتى مت 1800و  1600عمقه ما بين 

آبار تستغل طبقة األلبيان و بئر واحد يستغل مياه طبقـة   04على جميع إقليم وادي سوف نحصر 

سـنة   /3م 11.405.520بدوار الماء، يعطي هذا األخير صبيب إجمالي يقدر بــ   Barrémienالبريميان 

 525.600لالستعمال البشري لمدينة وادي سوف و الباقي المقدر بــ   سنة توجه/3م 10.879.920منها 

  .سنة موجه للسقي/3م

أما بالنسبة للخصائص الفيزيائية و الكيميائية للمياه المستغلة لهذه الطبقة الجوفية يبـين أن البقايـا   

تتـراوح مـا   ه المياه م، قياسات الضغط لهذ°60ل و درجة حرارتها تصل إلى /غ 1,9الجافة بها تقدر بـ 

  .)2(ل/غ3غ إلى 2تقدر ملوحة هذه المياه ما بين  )1(بار 27الىبار 25بين 

  )2(ة داخل إقليم وادي سوفملخص المياه المستغل): 06(جدول رقم 

   M.E.A.T – A.N.R.H Sud / Ouargla(*) :المصدر                       

                                                
 

s.Benhamida –R. Medjbar A. Mameri- OP-CIT  page 07                                                               )1(     
 12المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و األراضي القاحلة مصدر سابق ص  )2(

  

  

  الطبقة

  )م(العمق 

العدد 

اإلجمالي 

  لآلبار

عدد اآلبار 

  المستغلة

عدد اآلبار 

الغير 

  مستغلة

متوسط 

الصبيب 

  ثا/ل

الصبيب 

(المستخرج

  سنة/3م )1

بقايا 

  جافة

  ل/ غ 

  السطحية

Phréatique 
  12-2  ال شئ  ال شئ  ال شئ  ال شئ  ال شئ  10-50

  المركب النهائي

Complexe 

terminal 

200-500  186  123  63  25-40  77.826  3-4  

 القاري المتداخل

Continental 

internes 

1800 -

21000 
05 03 02 200 11.140 1,8-2,1  

 سنة/  3هم89.236 65 125 191 المجموع
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IV- ه مختلف الطبقات المائيةاأصل مي: 

  :بعد التحليل الهيدروجيولوجي تبين وجود ثالث أسمطة مائية 

  الطبقة المائية السطحية أو الحرة  •

 الطبقة المائية الموافقة مع المركب النهائي  •

 ) طبقة محصورة (طبقة المائية الموافقة مع القاري المتداخل ال •

  :مياه هذه الطبقة لها مصدر أو أصل مختلف     :طبقة المياه السطحية -1

  )Actuelle(مصدر من المياه التساقط  تغذية حالية 

بـين  هذا المصدر مهم جـدا  ) مياه السقي و مياه االستعمال البشري(Pontienمصدر من تسرب مياه الـ 

  .مدن الواد و مركز الرقيبة في الشمال

 التي تكون قنواتها قـد تعـدت  ) Forages(من خالل التنقيبات القديمة ) Pontien(مصدر من مياه البنتيان 

  .سنة 20عمرها  صالحية متوسط

مصدر األخير من مياه قنوات الصرف التي عولجت بشـكل خـاص تحاليـل هيدروكيميائيـة و     

  .بكتريولوجية

 ):Miopliocène(المييوبلييوسان  طبقة -2

بـإقليم وادي   Pontienمياه  -أصل -ية أوضحت تاريخ و مصدريائمجمل الدراسات الهيدروكيم

  ).08(ة في الشكل رقم حسوف الموض

على كامل اإلقليم وادي سـوف،  ) Captive(و مغلقة ) م 250 – 200(هذه الطبقة كونها عميقة 

نوب العقلة على كامل العرق الشرقي الكبير أين تصبح الطبقة أقل عمق مناطق تغذيتها أو أصلها يتواجد بج

  .متر Statique((*) 30-40(و حرة، المستوى الستاتيكي 

                                                                                                                                                       
(*)Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Agence Nationale des ressources 
Hydrauliques. Direction régionale Sud / Ouargla. 

(*) Statistique جزء من الميكانيك يدرس الشروط التي تلزم جسم ما نظام جسم مائي يبقى غير متحرك في مرجع محدد   
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يمكن تغيير بالتغذية القديمة من مياه األمطـار والتـي    Pontienخاصية تجانس و خفة مياه الـ 

باطن األرض، و مستغلة حاليـا  تياطية من الصحراء، هذا يعني أنها مياه اح اكتسبت تغيرات في مدة تكوين

  )1(.غير معوضة على األمد المتوسط باإلقليم فهي مياه

 :طبقة األلبي -3

م و هو مصـدر ميـاه الطبقـة     1800و  1400هو السماط القاري المتداخل عمقه يتراوح بين 

انيات التبريد قبل السقي الحرارة مما يستلزم توفير إمكتتميز مياهه بلحوض الصحراء الشمالية،  االرتوازية

  .أو الشرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

)1(  Adnane S. Moulla- Zineb Reghis- Abdelhamid Ghendouz Centre de développement des 
techniques Nucléaires – division datation et hydrologique Isotopique- Etude Isotopique et hydro 
chimique de la remontée des eaux de la nappe phréatique de la région de Oued Souf rapport final 
de synthèse- Juin 1997 Page 2-3-4. 
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  أصل مياه البنتيان).08(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 34

 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

V-  1()تحليل(القياسات البييزومترية( : 

م هدفها قياس مستوى الميـاه و  1998لعام   (*))Piézométrique(إن آخر القياسات البيزومترية 

صعود المياه للطبقة السطحية فـي المجـال و فـي     مشكلةإلى تحديد تطور  أيضا العينات المأخوذة تهدف

  .الزمن

ـ كسـنة مرجعيـة،    1993الضروري أخـذ عـام    ئألجل مقارنة حسنة كان من الش الخرائط ف

  .أنجزت لهذا الغرض (*))Isobathes( ايزوباث ،البييزومترية

V-1-  9819المياه العليا عام (تحليل الخريطة البيزومترية:( 

تبين عـدم   1993و مقارنتها بتلك المنجزة عام  1998حليل الخريطة البيزومترية المسجلة عام ت

الذي له نفس اتجاه السيالن الذي يتم  (*))Isopièzes(ع تساوي الضغط زيوجود اختالف كبير من ناحية تو

  ))07(و ) 06(خريطة رقم .( دائما من الجنوب إلى الشمال الشرقي

V-2-  1998 - 1993 المياه العليا الصاعدة(البيزومترية تحليل الخريطة:(   

أ، ب، ج، د، هـ هذا  :ـرنا لها بشمناطق أين المستوى الهيدروليكي قد تطور و التي أ 5الخريطتين تبين 

التطور له عالقة مع اتجاه السيالن للمياه السطحية و سرعة السيالن، فهـذه السـرعة مربوطـة مباشـرة     

أشـرنا   1998ية السطحية، مثال المناطق التي عرفت ممارسة االستغالل متتالية عـام باستغالل الطبقة المائ

  ).07(إليها أ، ب، ج، كما مبين في الخريطة رقم 

  

  

  

  

 
  

 

  

                                                
)1(   S.Benhamida .Rmedjber A.Mameri OP-CIT page 09. 

(*) Piézométrique :دراسة ضغط السوائل 
(*) Isobathes :تساوي العمق 
(*) Isopiezo : تساوي الضغط)pression: piezo , égale : Isos( 
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  1993البيزومترية  )06(خريطة رقم 
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  1998البيزومترية  )07(خريطة رقم 
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V-3-  االيزوباث تحليل خريطةIsobathes  )93-98:(   

هذه الخرائط أنجزت على أساس القياسات للمستويات الهيدروسـتاتيكية للطبقـة السـطحية عبـر     

تم رسم الخريطـة الشـاملة التـي    ) 09(و ) 08(و من خالل الخريطتين  98و  93المرحلتين المنجزتين 

  .للمشكلةسمحت هي أيضا بتحديد المناطق التي عرفت تطور 

بشكل دائم أيـن مسـتوى مياههـا     المشكلةمسها تالمناطق التي ) 10(توضحه الخريطة رقم كما 

في شمال حمادين، هـذا   أيضاقمار و  –م تتركز أساسا على طول المحور كوينين 0,2و  0,1يتراوح بين 

 علـى )Forages(الصعود في المياه ال يمكن تفسيره إلى بنتائج اإلنجازات التي وضعت تنقيبـات جديـدة   

  .طوال هذه السنوات األخيرة

هام للمسـتوى الهيدروسـتاتيكي،   ) Rabattement(بالنسبة للمناطق التي عرفت صعود ثم نزول 

ـ  2,2و   0,4أين حركية مياهها تتراوح بين ول أو ونسـة هـذا النـز    هم تتركز بالفولية، هبة و شرق مي

جل االحتياجات الزراعية، حيث أنجزت عدد المتتالي للطبقة المائية السطحية أل االنخفاض يفسر باالستغالل

  .محسنة تستقطب مياه الطبقة المائية السطحية) Puits(من اآلبار 

أما بالنسبة لباقي المجال المدروس نكشف عن ثبات في المستوى الهيدروستاتيكي، المناطق التـي  

  :تمركز فيها هذا الثبات في بعض المناطق الحضرية التي عرفت ما يلي

  .اء آبار موجهة لالستغالل البشريتوقيف إنش -

 .بداية عمليات تثبيت عدادات المياه -

 .االستغالل العقالني لمصدر المياه -
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  1993اإلييزوبات  )08(خريطة رقم 
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  1998اإلييزوبات  )09خريطة رقم 
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  لعمقالخريطة الشاملة لتساوي ا )10(خريطة رقم 
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  تاريخ و تطور صعود المياه: المبحث الثاني

ترتـب   االستقالل ممالقد شهدت منطقة وادي سوف تطورا اقتصاديا و اجتماعيا متسارعا من بعد 

 االحتياجـات عليه توجه السكان إلى التوسيع في حفر اآلبار الطبقة السطحية و طبقة المركب النهائي لتلبية 

هذا التوسع كأنه عشوائيا تسبب في اختالل التوازن الهيدروجيولوجي  بداو قد  ،وية في مجال الزراعةالتنم

الطبيعي الذي كان سائدا قبل ذلك و قبل الدخول في تحليل تاريخ و تطور هذا المشكل قد يكون من المفيـد  

  .التعريف به

I – التعريف بمشكل صعود المياه :  

المشكل هو عدم توازن بين حجـم الميـاه المنتجـة و     :ي مغلقفي نظام الهيدروليك انقطاع

إن المناطق الجافة متميزة بنظام هيدروليكي مغلق حيث الحوض يتكون مـن   ،المستعملة و مياه التصريف

قاعدة نفوذ، ففي النظام التقليدي المياه مصدرها الوديان أو الطبقات السطحية ترمى بعد االستعمال المنزلي 

رية ترمـى فـي منـاطق    ضو بعد االستعماالت لمختلف األنشطة الح. )1(حية الغير النظاميةفي الحفر الص

من هذه الميـاه   متبخرةإن الكمية الغير . بعيدة عن المجال الحضري بكل ما تحتويه من فضالت و نفايات

المنتجـة و  تواصل حركتها لتصل إلى طبقة المياه السطحية خالل فترة زمنية طويلة كان توازن بين المياه 

االستغالل للطبقـة عـن طريـق     تضاعفالمياه المصرفة لهذا بقي مستوى منسوب المياه ثابت، بعد هذا 

إضافة إلى تضاعف امتصـاص النباتـات للميـاه     ،تمرير اآلبار المجهزة بمجموعة مضخات بالمحركات

  .حاتفتقلص حجم المياه في الطبقة السطحية و انخفض منسوب المياه في الكثير من الوا

لكن استغالل الطبقات العميقة تترتب عنها نوع آخر من اختالل التوازن، الضخ الكبير ضـم إلـى   

فهي ترجـع   وجيحلقة المياه الملوثة التي ال تدخل إلى األعماق و الغير مصرفة لخارج الحوض الهيدرول

  .إلى الطبقة السطحية التي ترفع من حجم مياهها بشكل كبير

  
طبقـة  فال ،ر على تكوين نتـائج إيجابيـة  دسطحية بشكل منتظم و محدود قد تقالطبقة ال ضخعندما ت

بها كميات كبيرة تدفع بالفالحين إلى تجهيز آبارهم بالمضخات ذات المحركـات وخلـق منـاطق     ،قريبة

و من المفروض توخي الحذر من ملوحـة الميـاه    )1(زراعية جديدة، أو مناطق توسيعية للزراعات القديمة

ءم جميع الزراعات، لكن عندما تكون احتياج مياه الطبقات العميقة لتوفير حاجيات السكان لمياه التي ال تال

                                                
لة ترجمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و األراضي القاح: Fosse Sceptique :نظاميةالحفر الصحية الغير  )1(
 - دمشق  –

)1(   Marc Cote : Sécheresse N° 02, Vol N°8, Université Aix Marseille, Les jourdans, 84240 
Chabrières d’aigues, 1998, Page 124.  
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فكنتيجة منطقية يرتفع منسوب مياه الطبقة السطحية و انتهـى   ،الشرب و للسقي قوي و مستمر في الزمن

السطح لتكشـف   والمساكن كما توجد حاالت أين تظهر على) الغيطان(بالقرب من السطح أين هدد النخيل 

  .عن اختالل التوازن اإليكولوجي

ب محدود فالتقنيات الجديدة دمجت مـداخيل زائـدة   يبصالنظام التقليدي كان يعمل في حلقة مغلقة ب

  .في يومنا هذا اختل توازنه و نظامه بطريقة مفاجئة و عنيفة االيكولوجيإذا النظام . بدون أي مخرج

 إلى 2الطبقات العميقة عادة ما تكون ذات ملوحة قليلة من إن المشكل كمي و نوعي أيضا ألن مياه

لتر بالنسبة لطبقات القاري النهائي و القاري المحشور، أما الطبقات السـطحية تتلقـى ميـاه غسـل     / غ3

  .األراضي و التي تتملح تدريجيا لهذا ال يمكن أن تستعمل في السقي

زمة أيضا، و لكـن المطلـوب مـن    العدة و النتيجة االحتياجات المتصا المشكلة إذا المدينة خلقت 

الريف أن يمتص المياه الزائدة التي من المفروض أن تصرف، فسكان الريف يبقون مكتوفي األيدي أمـام  

  .اختناق غيطانهم التي يكون المسؤول الوحيد عنها هو الفضالت الحفرية

  

II –  تاريخ مشكل صعود المياه:  

انخفـاض مسـتوى ميـاه الطبقـة      تجدر اإلشارة إلىمياه، قبل الحديث عن تاريخ مشكل صعود ال

السـطحي انخفـاض    سماطحيث عرف مستوى منسوب مياه ال )1956–1930(السطحية الذي حدث بين 

السطحي عن طريق اآلبار  سماطر للكبير، حل بالمنطقة جفاف، ترتب هذا االنخفاض عن االستعمال الكبي

  .المنشأة في نفس الفترة

متـر عـن مسـتوى     05االنخفاض موت العديد من الغيطان حيث وصل إلى  كما ترتب عن هذا

ل مـن الطبقـة   المنسوب الحقيقي فأثر سلبا على المردود الفالحي مما رغم الفالحين إلى تغيير االسـتغال 

  . )1(األخرى األكثر عمقا سمطةالسطحية إلى األ

. و مـن المسـتحيل تجنبـه   سنة من قبل حيث برز بشكل متفاقم  27أما مشكل الصعود يرجع إلى 

أمتـار تحـت    3 إلى 2كان الماء متواجد على بعد حيث  ،1969من األمطار الغزيرة لعام  اانطلق ابتداء

كما هو موضح فـي  الغيطان و موت النخيل  قثم تزايد و انتهى بغر متر 1ر الغيطان فأصبح قعمستوى 

  ).11(الخريطة رقم
                                                

مذكرة مقدمة نيل شهادة مهندس دولة في تهيئة األوساط الفيزيائية جامعة األخوة منتوري  :ثابتية سفيان، شعت طارق )1(
 .85، صفحة 2000نة كلية علوم األرض الجغرافية و التهيئة العمرانية دورة جوان قسنطي
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  : قات ذه النتيجة كانت مباشرة لكن ظهرت عبر حله

  بقع ندى على التربة  -

   )Resoeux)2و كذلك للـ  Joncs شغل مفاجئ و بكميات كبيرة للـ

  تقهقر النخيل  -

  موت و ضياع الغيطان  -

م، ثم أول تنقيب فـي طبقـة القـاري     1956ثم تم حفر تنقيب طبقة المركب النهائي عام 

  : نلخص تاريخ المشكل في مرحلتين ،1987المتداخل عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)2(  resoeux  :   نباتات ذات براعمها تنتهي بأزهار تنمو في المناطق الرطبة خاصة على حافة المياه الراكـدة و تعـرف

 بالقصب 
Joncs :نباتات لها براعم طويلة مسطحة تنمو باألماكن الرطبة 
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  تطور مستوى الطبقة السطحية) 11(خريطة رقم 
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   : لمرحلة األولىا -1

مياه الشـرب و   احتياجاتأوال : ألجل ) المركب النهائي(إلى طبقة المبيوباليوسين  انتقلاالستغالل 

 500 -250،عمق الطبقـة  1956المنجز بالوادي كان عام  تنقيب، ال)Hobba(ثانيا مساحات السقي بهبة 

  .غيرتلم ي لكن نظام التصريف. ثانية/ لترا 80-30بيب التنقيب يصل بين صمتر 

لتي نلتحق بالطبقة السطحية إلى غاية اترمي بدورها الحفر الصحية الغير نظامية و المستخرجة مياهإن ال  

  .في كل عام ينجز تنقيب جديد في الطبقة نفسها 1970

  : المرحلة الثانية  -2

الحتياجات مياه الشرب بمدينة الوادي تنقيب أنجـز عـام   ) القاري المتداخل(استغالل طبقة األبيان 

ثـم  ، درجة مؤويـة  57ثانية بدرجة حرارة مقدرة ب /لتر 100متر حبيبه مقدر ب  1200بعمق  1987

يـر فـي نظـام    والصحن البري، هذا الوضع الجديد أيضا لم يتبع بأي تغي يتنقيبان آخران منجزان بالواد

  .استمر رمي المياه في الحفر الصحية الغير نظاميةو الصرف 

 فيـه للطبقة السطحية إلى نظام جديد بشكل آخر نستطيع القول انطلقنا من نظام أين الطبقة السطحية مغذية  

هذه التغذية العظيمة للطبقـة السـطحية تشـرح     )09( ثالث طبقات مغذية لطبقة سطحية واحدة شكل رقم

  .ة صعود المياه التدريجيمباشر

III- 1(المائي عبر اإلقليم) السطحي( تطور السماط(:   

و التي اعتمدت على نتائجهـا   O.P.Hأدرجنا هذا العنصر في البحث ألنها القياسات التي أجرتها 

  .لرسم الحلول المبرمجة

  

  

                                                
)1(  Ministère des ressources en eaux Valée du Souf: étude d’assainissement des eaux résiduaires, pluviales et 

d’irrigation, mesures complémentaires de lutte contre la remonté de la nappe phréatique, Mission IB : Schéma 
directeur d’assainissement, , Mai 2003, P5-6-7.     



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 46

 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  مراحل اسغالل الطبقات السطحية بوادي سوف) 09(شكل رقم 
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 الموقع اإلطار الطبيعي و تاريخ مشكلة صعود المياه الفصل األول

  : الوضعية الحالية  -1

الوضعية الحالية للطبقة المائية السطحية بإقليم وادي سوف و تطورها جد مختلف حسب القياسـات  

  من طرف  2002و أفريل  2001البيوزومترية المنجزة عبر حملتين أفريل 

ENHPO  )للغرب  لوجيةمؤسسة الوطنية لمشاريع الهيدروال (  

  : لمستوى العام للطبقة الوضعية الغير عادية ل -1.1

  : التالية  األماكنمتواجدة في  :الوضعية الغير العادية للصعود  -أ .1.1

مركز بلدية المتضررة بمشـكل صـعود    18متر من بين  14و  2التجمعات العمرانية تتراوح بين 

شـاط  نالورماس سيدس عون، حاسي خليفة تامزوت، ميه ونسة والعقلـة و هـذا بسـبب      :المياه ما عدا

  :وهي متواجدة في األماكن التالية نظيمات الصارمة في اقتصاد المياهالزراعي في هذه التجمعات و الت

  متر في الواد  14 -

  متر في البياضة  5 -

  متر بواد العلندة شماال  2و  امتر في واد العلندة جنوب 3 -

  متر بالنخلة  3 -

   نمتر بالكويني 2 -

  متر بالقمار  2 -

  يفاوي رمتر بط 2 -

  متر بالمقرن  2 -

  متر بالدبيلة  2 -

  ) أزقوم ( متر بحساني عبد الكريم  2 -

  متر بالفولية  3متر بعقار الضاوية و  5المساحات المسقية من المركب النهائي * 
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يلة، حساني عبد الكريم و طريفاوي بدون شك على عالقـة مـع   بم مصب مدينة الواد، ما بين د 7

   إلى غاية نهاية التسعينات بواسطة التنقيبات المركب النهائي وأكفاد ،زروعاتالم

  : الوضعية غير عادية للنزول  -ب.1.1

  م 3ـالوضعية الغير عادية تتبين بشكل واضح على مستوى المناطق الزراعية مقدرة ب

  يلة قع –عقلة 

     .دميشة –نور دابه  – نور -جديدة  –قمار 

للطبقة السطحية تتواجد أين يكون هناك اسـتغالل هـام   ) العالية(اعدة مستويات الصال ل يبين أنهذا التحلي

   القاري المتداخل الموجه للنشاط البشري و النشاط الزراعي و لطبقة المركب النهائي

  : تطور الوضعية الغير العادية عبر الزمن . 2

   2002 – 2001تطور أفريل  –أ .2

   :أن تبين 2002أفريل و  2001بين الحملتين أفريل  األولىالمقارنة 

  :  ـصعود المياه و الطبقة المقدرة ب - 1.أ.2

  متر بالرقيبة  0.6

  متر بالرباح  0.2

  متر بالواد  0.4

  متر بالنخلة  0.3

  متر بحاسي خليفة  0.2

  متر بالمقرن  0.1

  متر بواد العلندة جنوبا  0.1

  متر على مستوى مصب مدينة الواد  1
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  بالفولية  متر على مستوى المزارع 0.6

  :  ـالمقدر ب: نزول المياه الطبقة -2.أ.2

  ية وبالمناطق الزراعية في شمال و جنوب الملكية العقارية الضا م س 20

  شرق قمار  –سنتمتر بالمناطق الزراعية في شمال  2.2

  متر بشرق الزقوم  2.4

   .حي بدر ،المجاورة للنخلة، النخلة الغربية، حي النصر األماكنسنتمتر تقريبا في  30

   : 2002و أفريل  1993تطور مارس  - ب.2

ليس لهـا نفـس الدقـة حيـث الشـبكة       2002و أفريل  1993المقارنة بين قياسات مارس 

كانت غير واسعة، خاصة أنها لم تحتوي علـى مالحظـات علـى مسـتوى      1993البيزومترية لعام 

  : هذه المقارنة خلصت إلى  ،التجمعات

  :صعود إلى مستوى  •

  متر  1.4مزرعة الفولية ب      

  متر  3اوية ب ضالملكية العقارية ال 

  متر  4.5مصب مدينة الواد ب  

  : نزول في باقي منطقة الدراسة يصل إلى  •

  متر شمال شرق قمار  5.8

  متر منطقة الرقيبة  2.1

  متر منطقة حاسي خليفة  1.9

  متر جنوب النخلة  1.7

  متر منطقة واد الترك  1.7
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  :خالصة الفصل

بعد التحليل الوارد ضمن هذا الفصل نجد أن اإلقليم السوفي امتداد للعرق الشرقي الكبير ذو موقع جغرافي 

  .فمناخه صحراوي ذو صيف حار وجاف شتاءه دافئ  استراتيجي

تعتبر عـائق   م، 100في بعض المناطق إلى أكثر من  ارتفاعها صليالتي  الكثبان الرمليةهذا اإلقليم يميز  

ضعف االنحدار مما يصعب إنجاز شـبكة الصـرف   بسبب شاط البشري سواء عمراني أو زراعي أمام الن

التي تفسر مصادر المياه، كل هذه العناصر خصوصـا غيـاب    ةالجيولوجيإلى جانب التكوينات  الصحي،

  .شبكة الصرف الصحي زاد من حدة مشكلة صعود المياه

ذات العمـق المتـراوح   أهمها طبقة المياه السـطحية   المياهكما تطرقنا في هذا الفصل إلى معرفة مصادر 

م اتجاه سيالنها من الجنوب نحو الشمال فهي تمثل مصدر هام جدا لمياه السـقي، مصـدر    60إلى 2مابين 

مطار، تسربات مياه البونتيان وجزء من مياه الصرف الصحي تأتي أسفلها طبقة المركب النهائي مياهها األ

مطـار  ها قديم من مياه األهإلى السقي والشرب، مصدر مياجهت مياهها ي والتم  600إلى 200على عمق 

ري والزراعي، أمـا  توجه لالستغالل البش الصحراء فهي مياه احتياطيةتكوين التي اكتسبت تغيرات في مدة 

هـي مصـدر ميـاه الطبقـة     و م  2000إلى 1800الطبقة الثالثة هي القاري المتداخل المتواجد على عمق

  .لحوض الصحراء الشمالية الموجهة إلى االستعمال البشري والزراعي االرتوازية

آخر ما تطرقنا إليه في هذا الفصل القياسات البيوزومترية التي تهدف إلى تشخيص تطوير المشـكلة عبـر   

  .المجال والزمان

جة، الميـاه  بعد تحليل تاريخ و تطور صعود المياه اتضح أن المشكلة هي عدم التوازن بين حجم المياه المنت

المستعملة والمياه المصرفة، فاألحجام الضخمة المضخة ال تصرف خارج الحـوض الهيـدرولوجي، بـل    

ترجع لتغذية السماط السطحي وترفع من مستوى مياهه وهذا راجـع إلـى النمـو الـديموغرافي الهائـل      

  .وتضاعف االحتياجات في مختلف القطاعات 
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  الثاني الفصــل

  أسباب مشكلة صعود المياه

  :مقدمة

علـى  والـوادي   إقلـيم أصبحت خطرا يحدق علـى  صعود المياه  مشكلةفي السنوات األخيرة 

ضـمن حلقـة    دخلـوا سكان المنطقة  ونجد أن ،إلخ... .عمرانية ،صحية ،الجوانب سواء بيئية مختلف

، زيادة إلى االهتمام المسـتمر  دراساتمختلف الإلنشاء  انطلقت فقد المحلية أما السلطات ،حيرة وخوف

  .للصحافة بهذه المشكلة

تفاقم المشكلة مربوط بصفة مباشرة و منطقية مع ردود فعل الطبقة السطحية الممتـدة   و تطور

  في الزمن فما هي يا ترى أسباب صعود المياه ؟ 
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  الطبيعية األسباب: المبحث األول 

I- األمطاراسطة مياه تشبع الطبقة بو:  

فـي   األمتـار بعض و ،متر في الجنوب 25تتحرك مياه الطبقة السطحية وسط عمق يصل إلى

 التي سقطت على  العرق الشرقي الكبيـر  األمطار أما ،األمطارذاة بمياه غهذه الطبقة مياهها م .الشمال

 موت النخيل عنه في رفع مستوى منسوب الطبقة السطحية الذي ترتبساهمت بشكل كبير  1969عام 

   )1(.قطاع حاسي خليفة  في

   .ملم 88.33ب  األمطار ل تساقطقدر معدم 1980في عام 

   .)2(ملم 171.83عدلها ب مم أمطار غزيرة قدر 1990في عام 

سنة األخيرة تعتبر كعامل رئيسي في ارتفاع منسوب الميـاه  30تساقطات  أن كون بالرغم من

كون الكميات المتسـاقطة فـي السـنوات الثالثـين      لة بصفة كلية،السطحية، تبقى ال تفسر هذه المشك

  )1(.سبقتهااألخيرة أقل حجما من الكميات التي سقطت في الثالثين سنة التي 

II-  دور الطوبوغرافيا:   

  )3(: نتائجها على الطبقة السطحية -1

يـر مـن   تعطي مع الكث )talwegs fossiles(غياب أو ضعف معدنة الطبقة السطحية في إن 

حجر الرملـي  ال صالبة وثبات و )materiel édien meuble( الكثبان غياب تملح من بينها:العوامل

 ذية عالية تسمح بسيالن سريع جدا للطبقةانف) les sables éoliens(ليانية ويألالرمال ا و الهيلوسيني، 

خصوصا إذا كانت ملوثـة  ويرفع من تسرب المياه إليها  الشيء الذي يحدد إمكانيات التحلل السطحية،

  .ألن هده الخاصية تزيد من غياب التطهير الطبيعي الذاتي

  

  

  

                                                
)1(  J. Ballais Marc cote، A. Bensoad : Géomorphologie de la vallée du souf, influence sur le 

comportement de la nappe phréatique vallée du souf, étude d'assainissement des eaux. 
résiduaires. pluviales et d’irrigation mesures complémentaires de lutte contre la remontée de la 
nappe Phréatique, AGEP, HPO, BG novembre 2002، page 07 

)2(  Marc côte : Une Région saharienne malade de trop d'eau, le souf, université de Constantine, 
juin 1993 

)3(  Vallée du souf études d'assainissement des eaux résiduaire, pluviales, et d’irrigation mission 
III, étude d'impact sur l'environnement rapport de synthèse Ministère des ressources en eau 
office national de l'assainissement entreprise national des projets hydraulique de l'ouest ENHPO-
BG. juillet 2004, page 13. 
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  : على االنحدار  -2

 ،بالواليـة  نميةعائق كبير في مشاريع التك و خصوصا االنحدار عمل الطبوغرافيةإن الطبيعة 

ـ  إنشـاء وهذا يؤدي إلـى صـعوبة   ،% 2و 0 ضعيف جدا إلى منعدم يتراوح ما بين فاالنحدار بكة ش

 ،الزائـدة  على تصريف المياه عملالتي ت؛افتقار المنطقة لمصبات طبيعيةالصرف الصحي إضافة إلى 

السطحي على شـكل مقعـر ذو تموجـات     السماطتفاقم المشكل لكون قاعدة فهذا العنصر يساعد على 

مدينـة  الزائـدة لل  مياهاللهذا تصرف  .كلم غرب مدينة الوادي 70السطح على بعد  عندحدودها تظهر 

   .منها والتي بدورها ترجع لتغذية السماط السطحي(*)كلم  4على بعد 

  

III- دور الجيولوجيا  :  

حسب دراسة الطبيعة الجيولوجية تبين أن المنطقة تتوضع فوق حوض رسـوبي واسـع مغطـى      

ط السـطحي  تساعد في تغذية السما ، وهيتميز بنفاذية عاليةالتي تطبيعة رملية  ذو تكوينات الزمن الرابعب

طينيـة  الطبيعـة  ال اتكما نضيف أن قعر الطبقة السطحية ذ .الذي يختلف في عمقه من منطقة إلى أخرى

حيـاء  ان و األغيطالمناطق خاصة الفي بعض  فتظهر على السطح  ،منع تسرب المياه الزائدةتغير نفوذة ال

   .وحي األصنام حي الشط ،حي سيدي مستور ،حي النزلة: أهمها  المنخفضة

   )1( :التربة-1

الصخر أو ما تجمعـه الريـاح مـن     تتصنف تربة المنطقة إلى الترب الهيكلية أين تتكون من فتا

ترك في التربـة إال القليـل مـن    يتأكسد بسرعة و ال يو  فعندما يجف و بما أن الغطاء النباتي قليل ،رمال

   .التطبيقي هامفهومإلى    أقرب من الرواسب السطحية منهمفهوم التربة بقى يو  .المادة العضوية

ـ     و  اتإن تطور التربة يتضمن عمليات فيزيائية و كيميائية ينشأ عنهـا طبقـات غنيـة بالكربون

ـ قد تكون هذه الطبقات تحت السطح فتشكل ،والجبس الفرصـة لنمـو    وفرقشرة سطحية و هي جميعا ال ت

وهـذا   .في تصنيف الترب "رسياد"نون ة العالية و ذلك حسب قاميكما تمتاز تربة المنطقة بالمسا ،النباتات

مطار في الفصول الممطرة حتى و لو كانـت قليلـة الحـدوث    كميات كبيرة من األ تسرب عد علىما سا

 المنزلي االستعمالأو  )واألسمدةطريق المبيدات عن (المياه الملوثة بعد االستعمال الزراعي  كذلك تسربو

   .و تلوثها أيضا ،رفع مستوى مياه الطبقة السطحية تساهم فيالتي  ).اإلنسانكيمياويات وفضالت (

  
                                                

  .متر تقريبا 500 ـكلم شرق مدينة الوادي لكن حاليا ال يبعد عن المدينة إال ب 4نشاء المصب النهائي كان على بعد عند إ(*)

 
 .01ظاهرة صعود المياه في الصحاري العربية، نموذج والية واد سوف، الجزائر، ص   )1(
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  البشرية األسباب:المبحث الثاني

I-  السكان :  

  :  الي للسكانعتركيز  -1  

قد عاشوا تـوازن وتناسـق مـع    ) Les soufis(نجد أن السكان  .المنطقة عند الرجوع إلى تاريخ

يأخـذون منهـا متطلبـاتهم     .ائية السـطحية الطبقة الممن  احتياجاتهم للمياه كانت محققة انطالقاف مطهسو

لـم   ،الصـرف الصـحي  عدم تواجد شبكة من رغم بالالمياه الملوثة ترجع إلى نفس المصدر  ، أمااليومية

و التطهير  العقالني فالتوازن كان مضمونا من خالل طريقة االستغالل ،يظهر أي تلوث و ال صعود للمياه

  .الذاتي الطبيعي

ألزمـوا الوسـط    ،افي الذي ترتب عن التزايد الطبيعـي و النـزوح الريفـي   االنفجار الديمغرإن   

االسـتغالل   ،سد متطلبات السكان من مياه الشربتلم تعد كافية لوحدها  فالطبقة السطحية ،احتياجات جديدة

ـ فخل الذي الهذا تم االنتقال للمركب النهائي ثم القاري المتد ،الزراعة و الصناعة ،المنزلي ـ  هرض د التزاي

مدينـة  الـذي تجسـد فـي    هر في التالحم العمراني ظي سريع جدا يحضرنمو الذي أنتج بدوره السكاني 

 .الربـاح  ،البياضـة  ،الواد ،من كوينين جاورةتالحمت فيها البلديات المت طوال كلم 20ن تزيد عمتطاولة 

  )1(.ساكن 180.000تقريبا  وأصبحت تضم حاليا

و خريطـة تطـور الطبقـة     )12:خريطة رقـم (وادي سوفهيكل إقليم خريطة إذا ما قارنا بين   

نجد توافق بين التداخل العمرانـي المـذكور    )01أنظر الملحق الخريطة رقم (،)11خريطة رقم(السطحية

سابقا و مناطق صعود الطبقة السطحية حتى أن جميع الغيطان المتواجدة داخل هذا التطاول العمراني قـد  

  .المياه الملوثة ثرةك جراء ق نخيلهاخنأتلفت بسبب 

و خريطة حجـم ضـخ ميـاه     تطور الطبقة السطحيةخريطة نجده أيضا عند مقارنة   هذا التوافق  

مباشرة باالرتفاع السكاني الكبير لنفس المجـال المـذكور    انربطههذه النتيجة  ،)13خريطة رقم( الشرب

  .احبالر ،البياضة ،الواد ،ننييسابقا و هو كو

  

  

  

 

                                                
)1(  Agence Nationale d’Aménagement du Territoire, étude prospective de développement de la wilaya de l’Oued, 

Mission I, phase 2. Juin 2003, P45.  
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 ل إقليم وادي سوفهيك )12 :(رقم خريطة
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 حجم ضخ مياه الشرب )13: (رقم خريطة
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منسوب مستوى  ارتفعالمذكور سابقا حيث  اإلقليمهذا ما يؤكد عنصر تطور السماط السطحي عبر   

البياضة و  ،الواد ،نينكو:  البلديات المتالحمة التي تخص بالترتيب ،متر 2، 5، 2،14: كاآلتيالمياه 

  .الرباح

  :التطور السكاني للتجمعات الحضرية - 2

هذا العنصر في معرفة نمو السكان و عالقتهم مع ظهور مشكل صعود المياه لهذا قمنا بتحليل  أدرجنا

   .السكان في تفاقم هذا المشكل تأثير، للكشف عن )التالحم الحضري ( بلديات التجمع الحضري السوفي 

  

  2004-1966التطور السكاني للتجمع الحضري السوفي ) 07(جدول رقم          

عدد السكان   السنوات  البلدیات
  )ن(

  
  النمو الفعلي

الزبادة 
  السكانیة

معدل النمو   معدل النمو
  الوطني

  1966  الوادي
1966-1977  
1977-1987  
1987-1998  
1998-2004  

24074  
47173  
70912  
105151  
125568  

/  
23099  
23739  
34239  
20417  

/  
2100  
2374  
3424  
3403  

/  
6.30  
4.16  
3.64  

3  

/  
5.4  

4.96  
4.56  
3.26  

  1966  كوینین
1966-1977  
1977-1987  
1987-1998  
1998-2004  

2514  
3801  
5520  
7528  
8850  

/  
1287  
1719  
2008  
1322  

/  
117  
172  
183  
220  

/  
3.82  
3.80  
2.86  
2.73  

/  
5.4  

4.96  
4.56  
3.26  

  1966  البیاضة
1966-1977  
1977-1987  
1987-1998  
1998-2004  

6136  
9579  

18138  
26475  
30553  

/  
3443  
8559  
8337  
4078  

/  
313  
856  
758  
680  

/  
4.13  
6.59  
3.49  
2.41  

/  
5.4  

4.96  
4.56  
3.26  

  1966  الرباح
1966-1977  
1977-1987  
1987-1998  
1998-2004  

4284  
6446  

11776  
16927  
20049  

/  
2162  
5330  
5151  
3122  

/  
197  
533  
468  
520  

/  
3.78  
6.21  
3.35  
2.86  

/  
5.4  

4.96  
4.56  
3.26  

  1966  قمار
1966-1977  
1977-1987  
1987-1998  
1998-2004  

4685  
7586  

12285  
17067  
22165  

/  
2901  
4699  
4782  
5098  

/  
264  
470  
181  
850  

/  
4.47  
4.93  
3.03  
4.45  

/  
5.4  

4.96  
4.56  
3.26  

  1966  تاغزوت
1966-1977  
1977-1987  
1987-1998  
1998-2004  

2760  
4524  
7136  

10191  
12073  

/  
1764  
2612  
3055  
1882  

/  
160  
261  
278  
314  

/  
4.59  
4.66  
3.29  
2.86  

/  
5.4  

4.96  
4.56  
3.26  

                                 
  و التھیئة العمرانیةمعالجة معطیات مدیریة التخطیط : المصدر                                                                    
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  :مدينة الوادي 1- 2

  :نالحظ االنخفاض المستمر لمعدل النمو حيث

  :  1977-1966الفترة 

و هو اكبر من المعدل % 6.30 إلىنسمة بمعدل نمو وصل  23099 الفعلي بالمدينةبلغ عدد النمو 

  :إلىفي نفس الفترة و هذا راجع % 5.4 إلىالذي يصل  الوطني،

من التجمعات القريبة و المبعثرة بسبب ترقية المدينة من مقر الوالية و االستفادة من الهجرة الوافدة  -

  المشاريع التنموية 

 عودة الالجئين من تونس بعد االستقالل -

 .استقرار بعض الرحل ، ارتفاع المواليد بسبب الزواج المبكر و تحسين الظروف المعاشية -

  : لفترة مايليالمياه توافق هذه ا بالنسبة لمشكل صعود

 زيادةادة النمو السكاني و يمم  في السنة ، مع ز1000الهامة التي فاقت  1972 أمطارو  1966 أمطار

   .)1973الغيطان  عام ( بروز المياه في المناطق المنخفضة  إلى أدتاالستغالل 

  : 1987-1977الفترة 

  :إلى، وهذا راجع % 4.16نسمة بمعدل  23739بلغ النمو الفعلي  

  .مراكز بلديات و دوائر إلىاستفادت التجمعات المحيطة بالوالية من الترقية  -

هذه الفترة صعود المياه  إلىبالنسبة  تراجع حركة سكان نحو المدينة فأصبحت مكان للعمل و الخدمات -

، 1981م عام 6إلىوصل الماء بها  حتىم 2الى 1.50عم و غمر معظم الغيطان بارتفاعات متفاوتة مابين 

  .االستهالك المفرط فيه بالمدينة و ما جاورها إلىوهذا راجع 

  :1998-1987الفترة 

  :، ويرجع هذا االنخفاض% 3.64 إلىمعدل النمو وصل إن 

  هجرة الشباب للبحث عن فرص العمل و التعليم العالي  -

 المدينةضرورة السكن و العمل في نفس  إلىتطور وسائل النقل  -

ية التالحم العمراني و تشكل التجمع الحضري الذي أنجب إفراط في االستهالك توافق هذه الفترة بدا -

  كم  25 إلىيمتد  العمراني الذيعبر المجال 

مشكل متفاقم عبر المجال و الزمن الذي يرافق الحياة اليومية  إلىتوافق هذه الفترة تحول صعود المياه  -

  .الحضرية و الريفية 
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  :  2004-1998الفترة 

  :إلىو هو مرتفع أمام مدة الفترة المقدرة بستة سنوات فقط، هذا راجع % 3 إلىل النمو يصل معد

   .االنتعاش االقتصادي الذي تعرفه المنطقة -

 .اهتمام الدولة مؤخرا بالمنطقة بانجاز مشاريع تنموية عل المدى البعيد و المتوسط -

و القطاع  .ى رأسها مشكلة صعود المياهتوافق هذه الفترة البحث عن الحلول لمشاكل المطروحة و عل -

 2002م بالوادي في أفريل 14 إلىكارثة ، حيث وصل صعود المياه  إلىتحولت من خطر  ألنهاالفالحي، 

  م   4.5 إلى، و بمصبها النهائي وصل 

  :مدينة كوينين  2- 2

  : 1977-1966الفترة 

  :بسبب%  3.82بلغ معدل النمو 

  .هم في المجال الحضرياستقرار السكان و تمركز -      

  .تحسين مستوى المعيشة و مستوى الخدمات الصحية -      

  .ارتفاع عدد المواليد و انخفاض الوفيات -      

   .م تم انجاز في كل عام تنقيب جديد في الطبقة نفسها1970ة يغا إلى 

  :1987-1977الفترة 

  .ة سمن 1719بنمو فعلي مقدر % 3.80 إلىوصل المعدل 

تم انجاز ثا، /ل100م ، بصبيب مقدر بـ 1200تنقيب بعمق  أولتم انجاز ) م1987عام( لفترةفي نفس ا

بالواد و الصحن البري دون تغيير الصرف الصحي للمنطقة و استمرار رمي المياه في الحفر  تنقيبان

  .الصحية الغير النظامية

  :1998-1987الفترة 

  :إلىراجع وهذا % 2.86 إلىوصل معدل النمو 

  . 1998-1993عبر المرحلتين  المتأزمة و سيادة األمن األوضاعزوال  -

م  0.2و  0.1تراوح ما بين يمستوى مياهها  أينعرفت مشكلة صعود المياه تطور بشكل دائم،  -

 .ذلك النجاز تنقيبات على طول هذه السنة األخيرة . قمار ،على طول محور كوينين

  :2004-1998الفترة 

  :نسمة وهذا التراجع سببه 1322ي مقدر بـ بنمو فعل% 2.73بلغ المعدل 
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   .الوادي مدينةالهجرة الخارجية من المدينة ووقوعها في مجال نفوذ  -

مترية ويزيبالم حسب القياسات  2 إلىفي هذه الفترة ارتفع منسوب المياه السطحية الحرة بالكوينين 

  .الزيادة السكانية الكبيرةتجعلنا  بين صعود المياه و  األرقامم ، هذه 2002 أفريلالمنجزة في 

 :مدينة البياضة  3- 2

  :1977-1966الفترة 

ن عام 6136، شهدت ارتفاع محسوس من % 4.13بمعدل نمو  نسمة 3443 إلىوصل النمو الفعلي 

  .ن 9579 إلىليصل في هذه الفترة  1966

  .قيل في مدينة الوادي توافق هذه المرحلة ما

  :1987-1977الفترة 

  :إلىراجع % 4.96وهو أعلى من المعدل الوطني الذي وصل في هذه الفترة % 6.59 إلىوصل المعدل 

ترقية البياضة إلى مقر بلدية و االستفادة من التجهيزات ،بعد أن كان تجمع ثانوي تابع لمدينة  -      

  .الواد

  يتوسع مجالي للمدينة حتى قربت من الواد أعطتهذه الترقية جلبت السكان و  -      

  

  :1998-1987الفترة 

وهذا % 4.56 إلىوصل  يقل من المعدل الوطني الذأو هو % 3.49 إلىانخفض المعدل في هذه الفترة 

  :إلىراجع 

البياضة  إيصال، وفي هذه الفترة تم تالتجهيزامقر دائرة و االستفادة من  إلىالبياضة  ترقية -      

  .بمركز صوالح

 إلى 1993ثرة استغاللهم للطبقة السطحية  خصوصا عني كبر احتياجاتهم و كيكبر مساحة البياضة  

  م  1998

  :2004-1998الفترة 

  :بعد االرتفاع المسجل سابقا بسبب اانخفاضحيث نالحظ % 2.41معدل النمو بلغ 

   .مشكل البطالة و امتناع الشباب عن الزواج -    

  .النسل تنظيموعي السكان و  زيادة -    

الوادي من الشمال بمدينة  نسيج العمراني لمدينة البياضة التصق أن المجال و تشبعه ، حيث  اكتظاظ 

  .ومن الجنوب بمدينة الرباح
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المنجزة من   2002 أفريلو  2001 أفريلم حسب قياسات 5 إلىوصل بالبياضة  مستوى صعود المياه  

  . ENHPOطرف 

  :مدينة الرباح  4- 2

  :1977-1966الفترة 

 سكانيةن بزيادة  6446 إلى 1977تفاع محسوس للسكان سنة مع ار% 3.78وصل فيها معدل النمو 

  :المشابهة لما ذكر سابقا منها  لألسبابن و ذلك 2162 إلىن و نمو فعلي يصل  197مقدرة بـ 

    .نقص الوفيات\تحسين الرعاية الصحية  -    

  .استقرار الرحل و المهاجرين -    

  :1987-1977الفترة 

  :، هذا بسبب %4.66تعدى المعدل الوطني الذي بلغ في نفس الفترة يوهو % 6.21معدل النمو سجل 

  توفير بعض متطلبات الحياة  -      

  .قر الدائرة يترتب عنها تنمية وبذلك جذب للسكانمل اإلداريةالترقية  -      

االستغالل المكثف لمصادر المياه  إلى أدىوهذا التحسن 1974انطالق مشاريع خاصة بعد  -      

  .تفاقم للمشكل عبر المجال  أعطىمياه السقي و الشرب ، مما  خصوصا

  :1998-1987الفترة 

  :وهذا التقلص في المعدل راجع إلى ،% 3.35معدل مقدر بـ 

   .نقص الهجرة الوافدة بسبب الجذب التي تمارسه الوادي و البياضة -

 .الهجرة المعاكسة إلى أدىدخول الرباح في مجال استقطاب المدينة المركزبة السبب الذي  -

 .الرباح بمدينة البياضة لمدينةالنسيج العمراني  أصال -

 .المنطقةالتي تعرضت لها  األمنية األوضاع -

  اه عبر المجالنتيجة مباشرة هي تطور مشكلة صعود المي أعطىهذا التالحم  -

  :2004-1998الفترة 

  :ن بسبب3122بزيادة سكانية قدرة بـ% 2.86 إلىوصل المعدل 

امتداد واحد و  أصبحااللتصاق العمراني  أنتمرار نفس الظروف المذكورة سابقا و الجدير بالذكر اس

  متداخل 
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  :مدينة قمار 5- 2

  :1977-1966الفترة 

 بنمو فعلي سجل % 4.47 إلىوصل معدل النمو في هذه الفترة ) االستقالل(بعد تحسين الظروف السياسية 

  .ادر صعود المياهن وهذه  الفترة توافقت مع بو 2901

  :1987-1977الفترة 

  :وهذا راجع % 4.93 إلىارتفع معدل النمو 

  تحرك عجلة التنمية  إلى أدىم مما 1984ترقية مدينة القمار لمقر دائرة عام  -    

 إيصاليرافق هذه التنمية من  ، و ماظروف المعاشيةالالتعليمية و تحسين توفر المرافق الصحية و  -    

 .ب و السقيبمياه الشر

  :1998-1987الفترة 

بسبب األوضاع األمنية التي مرت بالمنطقة ، حيث في تلك الظروف % 3.03 إلىوصل معدل النمو 

منهم و  دفرار العديوفيات و اعتقاالت في أوساط الشباب مما أدى إلى (العارمة التي مرت بها البلد 

  .)الخارج  إلىالهجرة 

 م في  شمال شرقها و هذا راجع 5.8زول في مستوى الطبقة الحرة ن 1993شهدت قمار في هذه الفترة 

  :إلى

  بار الموجهة لالستغالل البشريإنشاء اآلتوقيف  -    

  .الوعي في استغالل المياهو  بداية العمليات تثبيت العدادات -    

  :2004-1998الفترة 

  :وهذا راجع % 4.45 إلىارتفع المعدل من جديد 

  لسابقة و تفشي السلم و األمن زوال الظروف ا -    

صندوق تنمية  إطارالحركة التنموية الفالحية و ما أعطته من انتعاش اقتصادي و اجتماعي في  -    

 .مناطق الجنوب و برامج التنمية الريفية 

م بسبب تكثيف 2 إلىارتفاع منسوب مياهها  إلى 2002فريل أ – 2001فريل أشهدت قمار في هذه الفترة 

  .الزراعية خاصة زراعة الخضرواتاألنشطة 

  :مدينة تاغزوت 6- 2

 : 1977-1966الفترة 
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مع  -و هو يناسب الظروف السائدة فيها ،كما ذكرنا سابقا% 4.59معدل نمو المدينة خالل هذه الفترة هو 

  .بداية التزايد في طلب المياه

  :1987-1977الفترة 

هو مرتفع بالمقارنة لمعدل الفترة السابقة و هذا  و% 4.66عدل ن بم2611السكانية خاللها بلغت الزيادة 

  :إلىراجع 

  قرب المنطقة بمركز الدائرة -    

 .ة نتيجة التوسع الذي عرفته المنطقةالتحام بعض المناطق الريفي -    

  :1998-1987الفترة 

  .بسبب الظروف الذكورة سابقا % 3.29بلغ معدلها 

  :2004-1998الفترة 

 نهذه المدينة التحمت بالقمار م أنفي انخفاضه لكون  ر، حيث نالحظ استمرا %2.86 إلىوصل المعدل 

  الشمال 

 أومياه دون مخرج  لمدا خيخالل هذه الفترة تم تكوين المجمع العمراني المتطاول الذي فرض 

لهذا نستطيع الربط بين تطور المشكل في المجال و الزمن و بين التالحم العمراني الذي فرضه .تطهير

  .مو السكاني المتسارع باإلقليمالن

  :توزيع الكثافة السكانية - 3

للعالقة  بين المساحة و السكان و بالتالي فتوزيع السكان يعكس لنا العالقة بين التوزيع  نتيجة ذهالكثافة ه

  .و تطور عبر المجال و الزمن و كذلك التوزيع المجالي للسكان.المجالي لمستوى السماط السطحي

  .م2004ة و الحضرية يالتجمع الحضري لتوزيع الكثافات الكل) :   08(الجدول رقم 
  

عدد السكان   2المساحة م  البلدیات
  )ن(

الكثافة 
السكانیة 

  )2كلم/ن(الخام

المساحة 
الحضریة 

  )ھا(

عدد سكان 
  )ن(المدینة 

الكثافة  
الحضریة 

  )ھا/ن(

الكثافة 
  الحضریة

  )2كلم/ن(
  6925  69.26  125568  1813.19  1628.147  125693  77.2  الواد

  4431  44.31  8850  199.72  76.741  8902  116  كوینین
  3575  35.75  22165  620  28.22  35686  1264.4  قمار

  4785  47.85  12073  252.3  24.49  13210  539.2  تاغزوت
  4854  48.54  28076  578.3  220.12  30553  138.8  البیاضة
  6671  66.71  20049  300.52  40.90  20422  499.2  الرباح

  5759  57.59  216781  3764.03  89  234466  2634.8  المجموع
  

  معالجة معطیات مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة: المصدر                                                                      
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  :يلي  ما إلىف الكثافات ننص أن  من خالل الجدول نستطيع

،ذلك لكون الحجم السكاني كبير بالمقارنة مع  مساحة  2كلم/ن1000هي التي تفوق : ة الكثافة العالي 

  . باإلقليمالبلدية و هي المركز الرئيسي 

وهي ضعيفة مقارنة بالسابقة  2كلم/ن220.12تمثلها البياضة بـ 2كلم/ن100تفوق : الكثافة المتوسطة

  .ساعة البلدية مقارنة مع الحجم السكاني المتوسطشبسبب 

  2كلم/ن76.74لدية كوينين بـ بتمثلها  2كلم/ن50تقل من  ال: كثافة ضعيفة 

،  2كلم/ن24.49، تاغزوت بـ  2كلم/ن28.22تضم قمار بـ  2كلم/ن50اقل من : كثافة ضعيفة جدا

  .جال واسع جدامراجع لقلة السكان و توزيعهم في  2كلم/ن40.90الرباح بـ 

مصداقية ، حيث وجدنا ارتفاع كبير في الوادي مقدر بـ  بأكثرقع بالنسبة للكثافة الحضرية فهي تعكس الوا

 47.85والي  البياضة بكثافة متقاربة على الت ، تاغزوت و 2كلم/ن6671ثم تليها الرباح بـ 2كلم/ن6925

  2كلم/ن3575قمار بـ  أخيراو  2كلم/ن4431، ثم مدينة كوينين بـ  2كلم/ن48.54–

 أدىالتالحم الذي ذكرناه ، مما  إليهاف لمياه و احتياجات متزايدة ، أضإهدار ليعكس هذه الكثافات من  وما

شكل عبر مبين تطور ال قالمجسدة لتطاب(   ) بروز مشكل صعود المياه الذي تعكسه الخريطة رقم  إلى

ال تضم أي تجمع ثانوي ،  التي الواد ، كوينين ، الرباح ، تاغزوت: المجال و التالحم العمراني  بلديات 

بالنسبة لقمار فهي الوحيدة  أمااحد في طريقة لالندماج مع مراكز البلدية ، والبياضة تضم تجمع ثانوي  اأم

  .الهود غمرة ، الفولية ، الجديدة ،: تجمعات ثانوية و هي 04التي تضم 

  توزيع السكان حسب المراكز : المجمع الحضري السوفي )  09(الجدول رقم 

درجة   المجموع  السكان الرحل  المناطق المبعثرة  ع الثانويالتجم  مركز البلدیة  البلدیات
  التحضر

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  99.9  125693  0  0  0.001  125  0  0  99.9  125568  الواد

  99.41  8902  0  0  0.005  52  0  0  99.41  8850  كوینین
  72.32  35686  1.96  700  25.71  9177  10.21  3644  62.11  22165  قمار

  91.39  13210  0  0  8.6  1137  0  0  91.41  12073  تاغزوت
  99.76  30553  0  0  0.23  71  7.87  2406  91.89  28076  البیاضة
  98.17  20422  0  0  1.82  373  0  0  98.17  20079  الرباح

  95.08  234466  0.29  700  4.66  10935  2.58  6050  92.45  216781  المجموع
  معالجة معطیات مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة: المصدر                                                                          

اغلب السكان يقطنون المراكز  أنبمعنى % 95تفوق  أنهاعند حساب درجة التحضر للمجال نجد 

مجت حضريا و عانت تشمل مراكز البلديات التي اند السكانية األسبابتكون دراسة  أنالحضرية ، ارتأينا 

  .و الزالت تعاني من مشكلة صعود المياه بشكل حاد

  مجموع عدد السكان/ تجمعات الحضرية عدد سكان= درجة التحضر 
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  :  إفراط في استهالك المياه -4

خالل ساعات طويلـة   متوفرالعمرانية فالتزويد بالمياه التجمعات يشمل جميع إيصال مياه الشرب  إن

خـرى  أعن طريق قنوات رئيسية و، هذا اإليصال يتم ساعة24/24ض المراكز على يصل في بع في اليوم

الـذي ال يقـاوم الضـغط،    ) البالستيك(تعاني الكثير من التسربات وذلك راجع إلى طبيعة صنعهاثانوية، 

تسربة تعـود لتغديـة   مكل الكميات ال ،الملوحة ودرجة حرارة المياه، خاصة المستخرجة من طبقة األلبيان

الشـئ  ، عبر كامل اإلقلـيم عدادات المياه غياب ذلك  على زيادةاط المائي السطحي ولو بنسبة قليلة، السم

  .لعدم إدراك قيمة هذا المورد كونه مجاني االستهالكفي  الذي يدفع بالسكان إلى اإلفراط

نجز تنقيبات في انتقل اإلنسان إلى استغالل باقي الطبقة الجوفية فأ ،بعدما استغلت الطبقة السطحية و لوثت

  :كاآلتي االحتياجاتالمركب النهائي، اختلف صبيبها حسب 

  )1(سنة /  3م 31.417.131الصيب مقدرة ب :  السقي -

  )1(سنة /  3م 46.488.644الصيب مقدرة ب : المشرب  -

 الطريق الذي ستسـلكه  أومصبها  أودون تفكير المسؤولين في مخرجها استخرجت  الضخمة  هذه القيم كل

في غياب المصبات الطبيعية باإلقليم وغياب شبكات الصرف الصحي فهي تنتهـي بزيـادة    االستعمالد بع

  .حدة مشكل صعود المياه

لبيان األ بعد المركب النهائي انتقل اإلنسان إلى استغالل طبقة القاري المتداخل لينجز أربع تنقيبات 

يمكن التفصـيل فـي    )1(سنة/ 3 م 405.520 :ب الصبيب مقدر ) berienien(وتنقيب واحد في البيرنيان 

  : استغالل الماء كما يلي 

  : التزويد بمياه الشرب -4-1  

لمركب النهائي و امن  القادمة جوفيةالمياه السابقا مياه الشرب مضمونة من  هذكرنا حسب ما

  .القاري المتداخل

  : إنتاج مياه الشرب -4-2

   ،)BG-ENHPO( طرف من إعدادهاتم  التية التقنيالحسابات قد تم إنجازها على أساس البطاقات 

الكميات الضخمة التي يستهلكها كل ساكن في كل يوم  أكـدت أنهـا   الخاصة ب جمع المعلوماتإن 

ـ الحاالت القـيم المثب  التي تعدت في جميع و ،)1(م2000عام  يوم/ساكن /ل 500و 200مقدرة بين ة مـن  ت

                                                
 A.N.R.H: معطيات  )1(

)1(  Ministère des ressources en eau office national de l'assainissement entreprise national des projets hydraulique de 
l'ouest ENHPO, Vallée du souf, études d'assainissement des eaux résiduaires, pluviales, et d’irrigation mission III, 
étude d'impact sur l'environnement rapport de synthèse juillet 2004, page 26.Op Cit. 
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هذه القيمة قد تعدت بشكل واسـع فـي الكثيـر مـن      ،ميو /ساكن/ترل 150طرف الوزارة و المقدرة ب 

   )2( .المراكز

 ول توزيع الصبيب حسب البلدياتدج  )10(الجدول رقم

عدد   البلدية
  تنقيباتالت

يب بالص
  المستخرج

  )ساعة/3م(

التوزيع 
  )يوم/ساعة(

قدرة التخزين 
  )3م(

الحجم 
  )يوم/3م(المضخ

 معدل التزويد
)يوم/كنسا/لتر(  

  477  12544  2000  24  1156  5  البياضة
  342  6264  2250  06  308  3  الرباح

  247  2600  1250  04  344  4  سيدي عون
  494  5200  2000  02  320  3  النخلة
  316  6751  2750  04  421  4  المقرن

غير   420  6  حاسي خليفة
  متوفرة

2200  3870  144  

  216  6930  810  04  684  2  طريفاوي
  166  5580  1500  04  558  5  الرقيبة

  100  1320  500  02  228  2  نسةو ميه
  1088  5808  500  04  96  2  ورماس
  257  1632  1000  06  168  2  واد علندة

  355  40080  6500  24  1624  5  الواد
  436  5172  1000  07  250  3  تاغزوت

حساني عبد 
  الكريم

غير   457  4
  متوفرة

2500  4677  258  

  216  6930  3750  08  684  7  قمار
غير   588  5  دبيلة

  متوفرة
2250  5008  232  

  460  2720  1500  04  136  2  العقلة
  510  4080  1250  04  332  4  كوينين
    127166        69  المجموع

  ENHPO: المصدر 

المراقبـة   ،بإضـافة مـاء جافيـل قبـل التوزيـع      وذلك المياه الموزعة تعالج بطريقة بسيطةإن  

ت تبريد المياه المستخرجة من محطا ،مصالح الصحة من المفروض يتم انجازها من طرف لوجيةوالبكتري

تطوير نشـاط  ب قامت السلطات المعنيةلتجنب رداءة نوعية المياه و موجودة و لكن ال تعمل باطن األرض 

بهذه األرقام نستطيع القول أن واد  ،إعالمي لتوزيع المياه ولكن المراقبة البكتريلوجية ليست دائما مضمونة

                                                
)2(  Agence Nationale d’Aménagement du Territoire, étude prospective de développement de la wilaya de l’Oued, 

Mission I, phase 1. Avril 2003, P16.  
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يجعلنا نصدق أننـا نتحـدث    ؛يوم/ساكن/لتر 500إلى 200 شرب منيتوفر فيه التزويد بمياه ال إقليمسوف 

ا بمنطقـة صـحراوية و   ذلكن في الحقيقة يعنى ه .ى بالسقي العاليحظعن منطقة ذات تساقط عالي جدا ت

   .!وسط جد جاف

تنقيبات مسـتغلة   05تخص مركز الوالية  )14(والخريطة رقم  فكما هو مبين في الجدول السابق  

و    يـوم  /سـاكن /ل 355يوم و/3م 40080: ساعة و حجم ضخ مقدر بـ/3م 1624: ب مقدر بـ يبصب

ساعة و حجم ضخ مقدر بـ /3م 1156ب يمستغلة بصب تنقيباتتتوفر على نفس العدد من ال "البياضة" بلدية

: تقنيات و بحجم صبيب مقدر بــ   04تتوفر على  "كوينين"أما  ،يوم/ساكن/ل 477يوم و /3م 12544: 

 03متـوفرة علـى    "الرباح"يوم و /ساكن/ ل 510: ـة و معدل تزويد السكان بمياه مقدرة بساع/3م332

معدل توزيـع  يوم /3م 6264: ساعة و بحجم ضخ مقدر بـ /3م308: ب مستخرج مقدر بـ يبصب تنقيبات

إلى أن ساعات توزيع كل من مركز الواليـة و   اإلشارةكما تجدر  ،يوم/ساكن/ل 342: للسكان مقدر بـ 

فكل هذه األرقام خاصة كميات الضخ التـي يسـتهلكها كـل     ،ساعة 24/ساعة 24 تصل إلىبياضة هي ال

ساكن في كل يوم و خالل مدة زمنية تصل إلى اليوم الكامل فهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا فيما يخص التركيز 

   –الرباح  –البياضة  –الواد  –السكاني الموزع عبر التالحم العمراني كوينين 
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  توزيع الصبيب حسب البلديات) 14(الخريطة رقم 
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  : الصرف الصحي -5

  )1(:تقدير المياه الملوثة -5-1

هذه التقديرات تم انجازها من طرف الوكالة الوطنية لميـاه الشـرب و الميـاه الصـناعية و     

في طور الحساب من أجل إنجاز شبكة الصرف الصحي فهي قيم ثابتة فقد دعمت بالمعطيات التي هي 

  الصرف الصحي و خاصة حساب أبعاد قنواتها 

  تقدير المياه الملوثة عبر إقليم وادي سوف :)11(الجدول رقم 

  البلدية
الصبيب 
  المضخ

  )يوم/ساكن/ل(

الصبيب 
المستغل 

  )اليوم/3م(

 صبيب
المياه 

ثة والمل
  )يوم/3م(

صبيب المياه 
يوم/لتر(الملوثة
  )ساكن/

دون  ثملو
 استهالك
(%)  

استهالك 
 فعلي
(%)  

  17  83  259  6795  8494  324  البياضة
  20  80  401  6899  8624  501  الرباح

  20  80  205  2195  2744  256  سيدي عون
  20  80  415  4160  5200  519  النخلة
  19  81  202  4058  5072  252  المقرن

  19  81  146  3696  4620  182  حاسي خليفة
  20  80  310  1971  2464  388  طريفاوي
  19  81  237  7373  9216  296  رقيبة

  20  80  147  1824  2280  184  ونسة ميه
  20  80  917  4608  5760  1146  ورماس

  20  80  278  1640  2050  348  واد العلندة
  20  80  279  29424  36780  349  الواد

  20  80  518  5760  7200  647  تاغزوت
حاسي عبد 

  20  80  251  4312  5390  314  الكريم

  20  80  280  8480  10600  350  قمار
  20  80  284  5702  7128  355  دبيلة
  20  80  392  2200  2750  490  عقلة
  19  81  364  2746  3432  455  كوينين
        129804  103843    المجموع
      327      409  المعدل

 ENHPOمعطيات معالجة  :المصدر                                                                                    

                                                
)1(  Agence national de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement – AGEP Vallée du Souf : 

étude d'assainissement E.R.P.I mesures complémentaires de lutte contre la RNP étude d'impact 
sur l'environnement mission III A : collecte et Analyse des données 31/06/2001 page 23 OP-CIT 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 70

 أسباب صعود المياه الفصل الثاني  

كميات المياه الملوثة عبر إقليم وادي سـوف يـأتي بالدرجـة     )15:(والخريطة رقم يبين الجدول

: يوم و بصبيب مياه الملوثة مقدرة بــ  /3م 36780: األولى مركز الوالية بصبيب مياه مستغلة مقدر بـ 

 االسـتغالل ل هذا راجع إلى  279بـ كل ساكن في كل يومل،كما قدر صبيب المياه الملوثة يوم/3م 29424

نسمة حسب  105256المفرط خاصة مياه الشرب واالستعمال المنزلي وذلك نرجعه لعدد السكان المقدر ب

  .الزراعي والصناعي الذي سنراه الحقا االستعمالوحتى  1998تقدير اإلحصاء العام للسكان والسكن

يوم وبصبيب مياه ملوثـة مقـدر   /3م10600غل مقدر بدرجة الثانية بلدية قمار بصبيب مستتأتي في ال    

  .ل 280المياه الملوثة للفرد في كل يوم بـاليوم، وقيمة صبيب /3م 8480بـ

يوم وبصـبيب ميـاه ملوثـة    /3م 9216تأتي في المرتبة الثالثة بلدية الرقيبة بصبيب مياه مستغلة مقدر بـ

  .ل237د في كل يوم مقدريوم، أما صبيب المياه الملوثة لكل فر/3م 7373مقدرة بـ

يـوم،  /3م 8624الترتيب بــ  حسب غلة مقدر ستتأتي في المرتبة الرابعة الرباح ثم البياضة بصبيب مياه م

يـوم أمـا   /3م 6795يوم، /3م 6899يوم قيمة صبيب المياه الملوثة بها على التوالي مقدر بـ /3م 8494

لتر بالنسبة للبياضة،  259لتر بالنسبة للرباح و 401صبيب المياه الملوثة لكل ساكن في كل يوم مقدر بـ 

هذه األرقام تؤكد ما ذكرناه سابقا فيما يخص تأثير الزيادة السكنية و ما يترتب عنها من أنشطة فقد تكـون  

قمار و الرقيبة إال أن الكتلة العمرانيـة  : أرقام بعض البلديات تتعدى أرقام كوينين، البياضة و الرباح مثل 

التالحم بين كوينين، الواد، البياضة و الرباح جعلها تضم حجم سكاني كبير و ما يترتب عنـه  التي انتجها 

والتي تعطي بطبيعة الحال مياه ملوثة ترمى دون مصب طبيعي لتغذي طبقة الميـاه  واحتياجات  من أنشطة

اطق واألحياء السطحية وهذا ما جعلها تعاني أكثر من البلديات األخرى من مشكل صعود المياه خاصة المن

  . المنخفضة منها

من خالل هذا الجدول أيضا يمكن استخالص نسب المياه الملوثة فعليا بعد االستهالك والمياه التـي  

الصـبيب   علـى  تقسيم الصبيب المسـتغل (لوثت دون استهالك و ذلك باستخراج عدد السكان من الجدول 

المياه الملوثة من طرف جميع السكان  معرفةل) ثم طرح صبيب المياه الملوثة من الصبيب المستغل المضخ

معرفة الصبيب الملوث لكل ساكن ثم تقسيم النتائج على عدد الصبيب المضخ لكل لثم تقسيمها على السكان 

الستخراج نسبة المياه الملوثة بعد االستهالك الفعلي فنجد معظم البلـديات   100ساكن و ضرب الناتج في 

هـذا   ،فهي مياه ملوثة دون استهالك)81–80–83(التي تتراوح نسبها من أما باقي المياه،% 20تصل إلى

لتعود إلـى   ،دون استعماللتلويثها ) ......، ضخ، قنواتبحفر، تنقي( مبالغ كثيرةف صرت الدولةيعني أن 

  . صرف مبالغ طائلة قي عمليات جمعها وتطهيرها

  .المياهكل هذه العوامل ساهمت بطريقة مباشرة  في تفاقم مشكلة صعود 
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  صبيب المياه الملوثة عبر اإلقليم) 15:(الخريطة رقم
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  : وضعية الصرف الصحي -5-2

بلدية قمار تتـوفر   ،متوفرة على شبكة الصرف الصحي و لكن بشكل جزئيوحدها مدينة الواد 

في الواد نسبة وصل السكان الصرف الصحي  ،أيضا على شبكة صرف صحي لكن عاطلة عن العمل

   .أما باقي البلديات تفتقر لشبكة الصرف الصحي ،%10مقدرة بـ 

فـي   المتواجـدة منطقـة  الموجهة و مرمية في داخل  الملوثة الحضرية و مياه الصرفالمياه 

   .الذي يعتبر كمصب االطوبوغرافي هابالنسبة لمحيط انخفاضامستوى األكثر ال

و مشـغولة بميـاه مالحـة     (une lagune)عمق بسيط ذات مدينة الواد  قهذه المنطقة موجودة بشر

       ) 01(كما توضح الصورة رقم .)point chaud(لتلوث تكون مع القمامة نقطة ساخنة ل ،ملوثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )1(الصرف الصحي العمومي –أ   

ـ  الصرف الصحي العمومي شبكةفبالنسبة لقمار   6تخص األحياء الشمالية للمدينة بطول مقدر بـ

   .قريبا مع غياب محطة الضخ فهذه الشبكة لم يتم إدراجها في العملكلم ت

حسب ما ذكرناه سابقا  مكل 6متر و طولها مقدر بـ600إلى200 هيكل الشبكة قطرهبالنسبة للواد 

 رمي بهايأين ) ST 10( 10تجمع المياه هذه الشبكة في المحطة رقم  ،من السكان % 10موصولة بنسبة 

   .الذي يؤدي إلى حساني عبد الكريم للطريق الحافة الشرقيةشرق المدينة على  في

                                                
)1(   Agence national de l'eau potable et industrielle et de l'assainissement – AGEP Vallée du Souf : 

étude d'assainissement des eaux résiduaires, pluviales et d’irrigations mesures complémentaires 
de lutte contre la Remontée de la nappe phréatique, étude d'impact sur l'environnement mission 
IB : collecte et Analyse des données Mai 2003, page 3-4. 

نقطة  ساخنة  للتلوث)     01: (صورة رقم  
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  )1(الصرف الصحي الفردي –ب 

من بين الوسائل المادية المستعملة من أجل الصرف الصحي الفردي في إقليم وادي سوف ممكـن أن  

  : نجد ما يلي 

ة وردة الرمال فاصل يتم بناؤه بواسطب تدعم  :)التقليدية(ة سربالحفر الصحية الغير نظامية الم -

  ن طريق القعر بعد يوم أو أقل من يوم إلى خارج الحفرة الصحية الغير نظامية عالمياه تتسرب ف )وسلال(

حلقات دعم بم (Parois)تنجز بواسطة الفاصل  :)حديثةال( المسربةالحفر الصحية الغير نظامية  -

ق تقنيـات التنقيـب المخصـص    وضوعة في المكان المناسب عن طريممن االسمنت المسلح ال اصطناعية

  .إلى الطبقة السطحية عن طريق قعر الحفرة مثل التقليديةالمياه تسرب إال أنها  ،للمحاجر

متواجدة بقلة في اإلقليم مصنوعة باالسمنت المسـلح   :مسربةالحفر الصحية الغير نظامية الغير  -

ـ  ير نظامية المزدوجة كما توجد أنواع أخرى تتوفر بنسب ضئيلة جدا هي الحفر الصحية الغ زل ففيهـا تع

  .المياه الملوثة حسب نوعيتها

  

مسـيطر جـدا    )16(كما هو مبين في الخريطـة رقـم   شكل عام هذا النوع من الصرف الصحيب

جميع بلديات إقليم وادي سـوف  ف .بالمنطقة و هو الذي يشارك في تغذية الطبقة السطحية و تلويث مياهها

   :كالتاليحفرة صحية غير نظامية و هي موزعة  36265وفر على مجموع مقدر بـ تت
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  توزيع الحفر الصحية الغير نظامية عبر اإلقليم): 12(الجدول رقم 

  عدد الحفر الصحية الغير نظامية  البلديات

  البياضة

  العقلة

  الواد

  دبيلة

  قمار

  حساني عبد الكريم

  حاسي خليفة

  كوينين

  المقرن

  ونسة ميه

  النخلة

  دةواد العلن

  ورماس

  الرقيبة

  الرباح

  سيدي عون

  تروزتاغ

  طريفاوي

3051  

470  

11665  

2011  

2612  

1784  

2195  

2016  

1941  

613  

1155  

513  

404  

2455  

2006  

845  

849  

680  

  36265  المجموع
 

E.N.H.P.O : mission III, juillet 2004, Page 28. :المصدر   

 

  

  

  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75

 أسباب صعود المياه الفصل الثاني  

  :امية عبر اإلقليمتوزيع الحفر الصحية الغير النظ) 16(الخريطة رقم
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  )1(:نوعية المياه الطبقة السطحية –5-3

و ثانيهما قام بهـا المركـز التطـوير     ANRHقد تم االعتماد على دراستين أولهما قامت بها الـ 

  1992و1998: للتقنيات النووية ما بين عامي 

تبـين   1998و عام  1993ام في ع CDTNمن طرف الـ  الكيماويحملتي القياس الفيزيائي و 

من العينات أعطت النتـائج   مقاسهاختالف الكميات المتوسطة ألهم العناصر الكيميائية المنحلة في الماء و 

  : التالية 

  

  الكميات المتوسطة للعناصر الكيميائية المنحلة في الماء) 13(الجدول رقم 

متوسط شهر ماي   العنصر الكيميائي
  لتر/ملغ 1991

فيفري متوسط شهر 
  لتر/ملغ 1992

  لتر/ملغ (*)OMSقيم 

Cl- 
SO4 
NA+ 
CA++ 
Mg++ 

800  
1800  
400  
400  
450  

650  
1700  
300  
300  
380  

600  
400  
100  
200  
150  

 CDTN: المصدر           

هذه  ،نالحظ عامة أن األيونات الكبرى تتعدى القيم الثابتة المعمول بها عالميا لتزويد بمياه الشرب

ة في مياه الطبقة السطحية تجد مصدرها من انحالل و غسل األمالح الموجودة في الطبقة الكميات الموجود

   )1(إلخ... .halite (NaCL)        ،(Caso4)الجبس  ،(Caco3)الكالسيت : المائية مثل

  

التزايد على طول اتجاه السـيالن العـام للميـاه مـن     هذا ظهر ي) 17(المعدنة رقم  خريطة حسب

 ...الكاربونات ،الجبس(ال الغربي الذي يؤكد دون شك عمليات انحالل و غسل األمالح الجنوب نحو الشم

لتر في جنوب مدينة الواد و تصل /غ2.5فهي تصل إلى  ،الموجود بالمنطقة خالل الطريق الباطني للمياه) 

  لتر في شمال قمار / غ  6إلى 

                                                
)1(  ANGEP vallée du souf : des eaux résiduaires, pluviales et d’irrigations mesures mesures 

complémentaire de lutte contre la Remontée de la nappe phréatique étude d'impact sur 
l'environnement mission III A : collecte et analyse des données. 31-06-2001 page 16. 

(*)  O.M.S  :المنظمة العالمية للصحة.  
)1(  Centre de développent des techniques nucléaires – division datation et hydrologie Isotopique 

étude Isotopique et hydro chimique de la remontée des eaux de la nappe phréatique de la région 
de oued Souf, Rapport de synthèse Adnane S. Moulla, Zineb Reghis, Abdehamid Guendouz, juin 
1997, page 5–11 (CDTN) 
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  )17(المعدنة رقم  خريطة
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-- CL /ة العالق – أ
4So  :  

على كامـل إقلـيم وادي   -1-فهي تتعدى بشكل كبير ) 18(هذه العالقة كما توضحه الخريطة رقم 

سوف و هذه العالقة تكون منخفضة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي مياه الطبقة السطحية تكـون  

   .جنوب النخلةببالطبقة المائية  الناتج عن انحالل الجبس الموجود (Sulfate)مشبعة من البداية بالسولفات 

و درجـة ذوبـان    (Chlorures) رورإن انخفاض هذه العالقة مربوط بسـرعة انحـالل الكلـو   

NaCL..  

الذي يقرب التشبع  NaCLتتشبع أوال بالسولفات خالل طريقها الباطني ثم الـ لهذا نقول أن المياه 

   .رهذا فيزيد من نسبة الكلورو

  

  : (Nitrates et Bactériologie) لوجياوالنيترات و البكتري –ب 

كميات النترات مرتفعة جدا فهي تتعدى القيم المعمول بها عالميا و الموافق عليهـا مـن المنظمـة    

تظهر ) 19(خريطة تساوي كميات النيترات رقم  ل/ملغ 45المقدرة بـ ) OMS -1985( للصحة العالمية

تكون أقل تركيز لهذا األيون ما بـين   تينو منطقل /غمل150مناطق تتميز بتركيز كبير بقيمة أعلى من 04

هذه الكميات الكبيرة بالطبقة المائية السطحية ليست فقط نتيجة إلفراط اسـتعمال المـواد    .لتر/ملغ 70و60

ـ قنـوات  و ،االصطناعية و لكن هو نتيجة لغياب شبكة صرف المياه الصحية (Engrais)العضوية  ع جم

  (*): )10(رقم تياآلحسب الشكل  (Nitrification)يترتب عنه التحول إلى نتريت المياه الملوثة فهذا الغياب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(*) Nitritation  :وز يترية اآلزوتية إلى نتريت بفعل بكتيريا ننباتتحول داخل التراب للمكونات الBactéries nitreuses   
(*) Nitratation:  تحول داخل تراب من النيتريت(Nitrites)  إلى نيترات(nitrates)  بفعل بكتيريا نيتريكbactéries nitriques   
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  لمياه الطبقة السطحية لمنطقة وادي سوف  SO4/CLالعالقة  تساوي) 18(الخريطة رقم 
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  1992لمياه الطبقة السطحية تساوي كميات النيترات 19رقم  خريطة
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  الصحيلصرف في غياب ا عملية التحول الى نيتريت) 10: (الشكل رقم

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

 ، لهـذا )إلتقاء دائم مع الجو( aérobieبما أن الكثبان الرملية جد نفوذة يمكن أن توفر وسط مهوى 

األكسجين عـن  عضوي يتحول إلى نتريت ثم إلى نيترات باستهالك  أزوتنفايات المياه المستعملة الملوثة 

  : حسب الشكل التالي Nitrificationsطريق عملية 

 NH4 + NO2 + NO3

  

  على مستوى الغوط  مخطط يوضح عملية التحول إلى النتريت ):  11(الشكل رقم 

تحول إلى 
 نتريك

 مياه ملوثة 

  بقایا آزوتیة
  أحماض آمینیة

  )بروتین ( بروتینات 
Urée  

  آزوت عضوي

  ملح 
 آمونیاك

  نیتریت
No2 

NO3 في وجود  

Nitratation (*) 

بكتيريا 
 نيتريك

 تعفن

  تحول إلى نترات

  بكتيريا نتروز
Nitritation (*) مرجع  وسط  وسط مؤكسد  

     02عالقة مع  

  آزوت 
     عضوي

     نشاط بكتیري

 مستوى البیوزومتري للطبقة

 هاتجاه سیالن المیا

  حفرة صرف 
 المیاه      
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 تليل البكتريولوجية نتائج مختلف البكتريـا اطت التحععلى كامل إقليم وادي سوف أ تتسع عينات آخذ*

(Germes) التي وجدت موضحة في الجدول التالي :  

  نتائج تحليل البكتريولوجية) 14(الجدول رقم 

  البكتيريا بيعةط
  رمز نقطة المياه

H101 GT1 H43 H60 H12 H7 H24 H99 H71 

Colibacilles نعم  نعم  ال  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال  

Salmonelles ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  

Coliformes – fécaux نعم  نعم  ال  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال  

Clostridium sulfito – 

réducteur 
  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال

Streptocoques fécaux 

(germe/100mg/l ) 
3  10  4  5  8  3  0  35  21  

  217  157  49  76  118  60  70  132  97  لتر/كميات النيرات ملغ

 Centre De Développement Techniques Nucléaire: المصدر                                              

  

نحـو   الصـحي  مياه الصرف الموجودة بين عالقةالالبكتيريا يؤكد  التركيز المتتالي في وجود هذه

في   Streptocoques – fécauxلتجانس الموجود بين تركيز ا هؤكديومن جهة أخرى  ،الطبقة السطحية

وهـذا مؤشـر   رات لهذه األخيـرة  تو بين كميات النيلإلنسان معاء الغليظة األفي  التي ال نجدها إال ؛مياهال

يعكس ضرورة انجـاز   هذا ماوكافي لنقول أن الحفر الصحية تلعب دورا في تلويث مياه الطبقة السطحية 

   .باإلقليمشبكة الصرف الصحي 
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  األسباب الزراعية: الثالث المبحث

  

ت االقتصادية التي من الممكن أن يكون لها نتائج مباشرة هامة علـى  الزراعة إحدى القطاعاتمثل 

   .البيئة بشكل عام و نوعية الوسط بشكل خاص

أهم العناصر التي ال بد أخذها بعين االعتبار و التي لها تأثير على الطبقة السطحية هي المساحات 

  .. .و المبيدات الكيماويةاستعمال األسمدة والمسقية 

المعلومات التي تخـص اسـتعمال    فإن أنه من المؤسف عند مرحلة جمع المعطيات البد أن نسجل

غياب هذه المعطيات يجعلها تفكر في اقتراح جمعها و إدماجها ف ،غير متوفرةو المبيدات  الكيماويةاألسمدة 

   .مع باقي المعطيات اإلحصائية في النشاط الفالحي داخل المؤسسة المصالح الفالحية للوالية

  

I –  توزيع األراضي الزراعية :  

  التحليل السنوي للمصالح الفالحية لوالية الوادي و الحسابات ثم معالجتها على أساس المعطيات 

  توزيع األراضي الزراعية :)15(الجدول رقم 

نسبة المساحة الزراعية لمنطقة الدراسة بالنسبة   اإلقليم  

  منطقة الدراسة  الوالية  )تارهك(المساحة   )%(للمساحة الزراعية لمجمل الوالية 

المساحة الزراعية العامة 

(SAT) )هكتار(  
1591869  404308,03  25  

المساحة الزراعية المستغلة 

(SAU) )هكتار(  
46914  21781,96  46  

   DSA :2003–2004معالجة معطيات : المصدر                     

 
إقلـيم وادي  إلى  تنتميراعية لوالية الوادي ربع المساحة الزلنا من خالل هذه المعطيات أن  يتضح

والموضح في الشكل التـالي   2004 – 2003إلحصائيات  %25أي بنسبة ) الكبير الشرقيالعرق (سوف 

   توزيع األراضي الزراعية نسب  )12(رقم 

  

  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84

 أسباب صعود المياه الفصل الثاني  

  توزيع األراضي الزراعية نسب     )12(الشكل رقم

0
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المساحة الزراعیة المستغلة (SAU) (ھكتار) المساحة الزراعیة العامة (SAT) (ھكتار)

توزیع األراض ي الزراعی  ة 

الوالیة
منطقة الدراسة

  
  

بالنسبة للمساحة المسـتغلة تقـارب    )1(% 22نسبة  2000–1999حيث كانت تقدر في إحصائيات 

 )2( % 43بــ   2000 – 1999تنتمي إلقليم وادي سوف رغم أنها كانت تقدر في إحصـائيات   % 46

 ،بالذكر أنه على مستوى إقليم وادي سوف جميع المساحة الزراعية المستغلة مسـقية كلهـا   رالشيء الجدي

بة رملية بمعنى درجة عالية للنفاذية هذا مـا زاد مـن   أكثر من نصف أراضي الوالية مسقية على تر يعني

   .األتي يفسر هذا التعليق عنصرحدة مشكلة صعود المياه، و ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(  Vallée du souf : études d'assainissement des eaux résiduaires pluviales et d'irrigation mission III étude d'impact 

sur l'environnement rapport de synthèse juillet 2004 – page 29. 
OP-CIT   )2 ( 
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II –  تحليل الزراعات و المساحات :  

  :تحليل عام لمختلف الزراعات باإلقليم والوالية -1

سوف و نسبها لباقي  مساحات و إنتاج مختلف الزراعات بإقليم وادي) : 16(الجدول رقم 

  .الوالية

  )ق(اإلنتاج   )هـ(المساحة  الزراعات
مساحة 

  الوالية

نسبة مساحة إقليم وادي 

سوف بالنسبة لباقي الوالية 

%  

 %91  1912  25463  1749  زراعات صناعية

  0  0  0  0  حبوب

  0  0  0  0  )بقوليات ( حبوب جافة 

 %74  9796  2829.61  7259.85  مختلف زراعات الخضر

 %43  1356  /  584.25  (*)ار المثمرةاألشج

 % 42  1864  102230  776.5  األعالف

  2004)3(-2003لعام  DSA معطيات: المصدر                                                           

  إنتاج مختلف الزراعات  ) 13(الشكل رقم 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

حة
سا

الم

صـناعیة 
زراعات 

حبوب

حبوب جافة ( بقولیات
(

مختلف زراعـات 
الخضـر 

األشـجلر المثمـرة  

األعـالف 

نوع الزراع  ات

انتاج مختلف الزراعات 

مساحة الوالیة 
المساحة(ھـ)

  

                                                
 .غیر متوفرة بإحصائیات مصالح الفالحیةاألشجار المثمرة حسبة دون إدخال التحلیل و إنتاجھا بالقنطار (*) 

 Canevas suivi évaluation PNDA wilaya D’el oued .compagne 2003/2004.page05   )3(  
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مـن مجمـل    % 91ث تمثل نسبة مدروسة حيالمنطقة الالزراعات الصناعية هي عامة مركزة في 

 متبوعة بالزراعات الخضر) إقليم وادي ريغ+ إقليم وادي سوف (مساحة الزراعات الصناعية عبر الوالية 

(Maraîchères)  هـذا التركيـز    ،مجمل المساحة الخاصة بالخضر عبر الواليةمن   % 74المقدرة بـ

رغم بال ،phyto-sanitairesاألسمدة و الـ يترتب عنه أخطار تلوث الطبقة السطحية عن طريق استعمال 

أما زراعات  2000–1999إحصاءات  أثناء )1(%99قدر بـ ت التيتراجع تركيز الزراعات الصناعية من 

   % 65بـ  2000–1999قدر في نفس اإلحصاء تفقد كان  تالخضر تزايد

حية وتلويثهـا شـيء   فرغم تراجع نسبة الزراعات الصناعية إال أن تأثيرها على مياه الطبقة السط

  . مفروغ منه

  

                                                
)1( DSA:conevas suivi evaluation RNDA wilaya d'eloued compagne 2003 – 2004 page 05  
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  استغالل األرض) مساحات و إنتاج مختلف الزراعات حسب بلديات اإلقليم السوفي ) ( 17(الجدول رقم 

  البلدية
  الحبوب

  المحاصيل الصناعية  المحاصيل الحقلية
  المجموع  األعالف

  السودانيالفول   التبغ  المحاصيل المحمية  البطاطس  )1(المحاصيل الحقلية المختلفة

  المساحة  االنتاج  المساحة  االنتاج  المساحة  االنتاج  المساحة  اإلنتاج  المساحة  اإلنتاجالمساحة  اإلنتاج  المساحةاإلنتاج  المساحة

 545.72 1800 11 1440 120 32 2 1230.5 2.36  32500  125  158  285.36 0 0  حاسي خليفة

 1449.78 950 6 216 18 0 0 2141.5 1721205.89  660  94  759.89  //  //  الطريفاوي

 430.3 1600 10 120 10 224 14 2317.5 6.65  28340  109  165  280.65  //  //  الدبيلة

 7 1100 7 288  24 0 0 1423.5 3.35  36660  141  87.9  232.25  //  //  حساني عبد الكريم

 292.64 1250 8 516 43 48 3 974.5 2.82  17160  66  101  169.82  //  //  المقرن

 804.86 1600 10 2280 190 80 5 1039.5  2.93  60580  233  128  363.93  ///  ///  سيدي عون

 240.1 5100 45 35 4 0 0 280 0.6  20940  87  15.9  103.5  //  //  الوادي

 135 270 2.5 60 5 15 1 0 0  13300  55  16.5  71.5  //  //  كوينين

 102.2 380 3.5 48 4 0 0 130 0.2  9460  39  16.3  55.5  //  //  اميه ونسة

 117.8 390 3.5 25 4 0 0 380  0.8  11340  47  14.7  62.5  //  //  وادي العلندة

 228.59 230 2.8 63 3.5 0 0 38 0.12  26910  98  26.05  124.17  //  //  البياضة

 690.9 310 3.75 99 5.5 0 0 0 0  87150  317  47.65  364.65  //  //  الرباح

 220.88 140 1.7 27 1.5 0 0 20 29765.50.04  96  25.6  121.64  //  //  العقلة

 634.78 310 3.75 81 4.5 0 0 14 0.04  80250  292  42.45  334.49  //  //  النخلة

 3237.2 28440 223 1560 120 14960 935 520 1495001.2  575  806.8  1383  //  //  قمار

 2016 16835 132 650 50 0 0 0.1 1690000  650  534  1184  //  //  تاغزوت

 1111.12 6225 49 325 25 0 0 52  1170000.12  450  136.88  587  //  //  اسورم

 1479 27925 219 546 42 1725 115 0 0 94380  363  377  740  //  //  الرقيبة

 13743.87 94855 741.5 8379  674  17084  1075 10831.1 1156355.527.12  4403  2793.73  7223.85  0  0  المجموع الكلي

                                                
 . 2004-2003معالجة معطيات مديرية المصالح الفالحية: المصدر بطاطس والمحاصيل المحمية                                                              تضم كل المحاصيل عدى ال المحاصيل الحقلية المختلفة )1(
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حيث تحتل بلدية  ،توزيع مساحات و إنتاج مختلف الزراعات حسب البلديات )17(رقم يمثل الجدول

زراعـات الصـناعية   الهكتـار و  1383قمار الصدارة في المساحات الزراعية للمنتوجات الحقلية بقيمة 

هذه المساحة الكبيرة من االستغالل هكتار  223هكتار و األعالف أيضا بمساحة مقدرة بـ 1055بمساحة 

ـ تليها بلدية تاغزوت بمسـاحة   phyto-sanitaires و   يترتب عنها تلوث المياه السطحية باألسمدة  ةإجمالي

هكتار للزراعـات   50 ،هكتار للزراعات الحقلية 1184هكتار موزعة كما يلي  2016 بـ تقدر مزروعة

المرتبة الثالثة الرقيبة بمساحة مستغلة إجمالية مقـدرة بــ    هكتار لألعالف ثم تليها في 132الصناعية ثم 

 219 ،للزراعـات الصـناعية   كتاره 157 ،هكتار للمحاصيل الحقلية 740هكتار موزعة كاآلتي  1479

   .لألعالف كتاره

هـذه   ها من بلدية إلى أخـرى، قيموكل هذه المساحات المزروعة تتطلب مياه سقي تختلف تقنياتها 

مع غيـاب مصـب طبيعـي و شـبكة      للسقي تزيد من تفاقم مشكل صعود المياه خصوصا زمةالالكمية ال

، وفي وجود األسمدة التي تستعمل في الزراعة فهي تلوث الطبقة السطحية عن طريـق تسـرب   الصرف

  .المياه عن طريق التربة النفوذة والمحملة بكميات منها
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III - توزيع المساحات المسقية  :  
   : اإلقليمعبر كل بلديات  المسقية األراضيتحليل مجموع : )18(ل رقمالجدو

  البلديات
مجموع األراضي 

  الفالحية المسقية
  طريقة السقي و مساحتها

  )3(الغوط  )2(محلي  الرش التقليدي  )1(الجارية    

  296  264.52  125  1203.92 1889.44  الدبيلة

  375  50.12  560  109.23  1094.35  حساني عبد الكريم

  671  314.64  685  1313.15  2983.79  المجموع

  997  140  109  455.44  1701.22  حاسي خليفة

  476  102.53  141  775.99  1495.52  الطريفاوي

  1473  242.53  250  1231.43  3196.74  موعجالم

  375  160.04  66  542.13  1143.17  المقرن

  486  158.35  133  669.13  1446.51  سيدي عون

  861  318.39  199  1211.29  2589.68  المجموع

  7  148.88  87  493.12  736  الوادي

  66  52.36  55  200.64  374  كوينين

  73  201.24  142  693.76  1110  المجموع

  663  62  39  33.14  797.25  اميه ونسة

  244  75  58  242  619  وادي العلندة

  907  137  97  275.14  1416.25  المجموع

  16  9.25  40.13  72.12  137.5  البياضة

  16  9.25  40.13  72.12  137.5  المجموع

  86  10.47  117  114.03  327.5  الرباح

  124  7.4  96  60.6  288  العقلة

  95  5.72  130  167.17  398  النخلة

  305  23.59  343  341.80  1013.5  المجموع

  59  400  375  2315.80  3149.5  قمار

  293  151  450  1100.5  1994.5  تغزوت

  393  102  172  567  1234  ورماس

  745  653  997  3983.3  6378.3  المجموع

  594  343  363  1152.2  2452.2  الرقيبة

  5645  2242.64  3116.13  10274.19  21277.96  المجموع الكلي

 دراسةنسبة الزراعة المسقية في منطقة ال

  بالنسبة لباقي الوالية
59 %  

   2004- 2003الجة معطيات مديرية المصالح الفالحية بوالية الوادي مع: المصدر                                                    

                                                
 السواقي: الجارية  )1(
 السقي بالتنقيط : محلي   )2(
  وط بمعدل واحد هكتارغيطان الحية، كل غال: وط غال  )3(
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  يوضح نسب طرق السقي حسب المساحة)  14:(شكل رقم

    

نسب طرق السقي حسب المساحة

27%

11%
15%

47%
الغوط
محلي
الرش التقلیدي
الجاریة

       
هـذا   ،وادي سـوف  بإقليممن المساحات الزراعية المسقية للوالية متواجدة  % 59نحن نرى أنه 

أما طرق السقي لم يتوفر  .السطحية والجوفية أيضا التركيز يمثل مؤشر ضغط النشاطات الفالحية على مياه الطبقة

   .الوالية رنتها مع مجموعانسبها لنصل إلى نتيجة مقالية لهذا لم يتمكن من حساب ولدينا معطيات مجمل ال

قيمـة   نجد السقي بالطريقة الجارية التي هي نفسها طريقة السواقي تبلغ أكبرحسب مجاميع الجدول 

تهـدر الميـاه بكميـات     باألحرىأنها تستهلك أو  عنيهكتار ي 10707.19ة ب أمام باقي الطرق و المقدر

تبخـر و يجـف ليتـرك طبقـة     يكبيرة تعود لتغذية السماط السطحي و تلويثه أيضا و جزء من هذه المياه 

  .سمدةسميكة تلوث التربة لما تحتويه من أمالح و ما تحلل من المبيدات و األ

  :تحليل السقي-

  الموصفة للسقي  اآلبارتطور استغالل  :)19(الجدول رقم 

  السنوات

مصدر القاري 
  )CI(المتداخل

مصدر المركب 
  صبيب  )CT(النهائي

)CI+CT(  

الصبيب   الطبقة السطحية
الكلي 
  للسقي

  )ثا/ل(

الحجم 
  السنوي

عدد   )سنة/3م(
  التقنيات

  الصبيب
  )ثا/ل(

عدد 
  التقنيات

  الصبيب
  )ثا/ل(

عدد 
  اآلبار

  الصبيب
  )ثا/ل(

1997 -
1998  

1  200  58  1931  2131  8612  11472  13603  178743420  

1998 -
1999  

1  200  23  2225  2425  8632  11870  14295  187836300  

1991 -
2000  

0  0  35  1080  1080  10261  13580  14660  193092300  

2003 -
2004(*)  

0  0  47  1179.5  1179.5  11604  15562.4  16741.9    

 .ENHPO, Mission III, Juillet 2004, P 31: المصدر                

                                                
 (*)  Canevas suivie évaluation PNDA Wilaya d'el oued-3ème trimestre 2004, page 2.OP-CIT 
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فقد تزايد الصـبيب مـن    ،للسقي الموظفة اآلبارتطور استعمال  إلظهارهذا الجدول  إدراجتعمدنا 

ثانية أي تزايد بمرة و ربع /لتر 16741.9  إلى 1998-1997خالل الفترة الممتدة من  ثانية/لتر 13603

بصـفة   CI، CTلكن تراجع عـدد الصـبيبات    ،)سطحيترجع لتغذية السماط ال(سنوات  7تقريبا في مدة 

وادي سوف والتي جعلت السلطات تفكر فـي   إقليمعامة راجع إلى الوعي و تقدير حجم الكارثة التي تمس 

حـق مـن حقـوق     ألنهالمحافظة على هذا المصدر الذي يعتبر غير متجدد و الذي ال بد أن يحافظ عليه 

وللتفصيل أكثر في عنصـر هـذا    التي تحتوي على تسربات وغلق التنقيبات ، والتفكير في مراقبةالقادمة األجيال

  .دعمناه بما سيأتي

  عبر البلديات تالتنقيباتوزيع آبار السقي و :  )20(الجدول رقم 

قوة الصبيب   مجموع اآلبار  البلديات
  ثا/ل

  اآلبار السطحية
قوة 

الصبيب 
  ثا/ل

تقنيات الطبقة 
  (*)المتوسطة

قوة الصبيب 
  ثا/ل

الماء  حجم
المستعمل 

  ثا/ل

  5241,6  66  2  1390  11056  1456 1052.00  الدبيلة
  1818  0  0  505  355  505  355  حساني عبد الكريم

  7059,6  66  2  1895  1411  1961  1413  الدائرة المجموع
  7495,2  136  3  1946  1468  2082  1471  حاسي خليفة
  2178,72  0  0  605.2  446  605.20  446  الطريفاوي

  9673,92  136  3  2551.2  1914  2687.20  1917  الدائرةالمجموع 
  2365,2  20  1  637  638  657  639  المقرن

  3376,8  20  1  918  685  938  686  سيدي عون
  5742  40  2  1555  1323  1595  1325  المجموع الدائرة

  1476  240  8  170  173  410  181  الوادي
  698,4  40  4  154  157  194  161  الكوينين

  2174,4  280  12  324  330  604  342  المجموع الدائرة
  1382,4  0  0  384  384  384  384  ونسةه مي

  1378,8  0  0  383  383  383  383  وادي العلندة
  2761,2  0  0  767  767  767  767  المجموع الدائرة

  1346,4  0  0  374  217  374  217  البياضة
  1346,4  0  0  374  217  347  217  المجوع الدائرة

  1609,2  0  0  447  298  447  298  الرباح
  1220,4  0  0  339  201  339  201  العقلة
  1612,8  0  0  448  270  448  270  النخلة

  4442,4  0  0  1234  769  1234  769  المجموع الدائرة
  10602  125  8  2820  1880  2945  1888  قمار

  4449,6  0  0  1236  943  1236  943  تاغزوت
  3200,4  0  0  889  550  889  550  ورماس

  18252  0  8  4945  3373  5070  3381  المجموع الدائرة
  7306,92  250  10  1779.7  1400  2029.70  1410  الرقيبة

  7306,92  250  10  1779.7  1400  2029.70  1410  المجموع الدائرة

                                                
  )ماعدا األلبيان(القاري المتداخل : آبار الطبقة المتوسطة  (*)
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  58758,84  897  37  15424.9  11504  16321.9  11541  المجموع الكلي
  .2004-2003معالجة معطيات مديرية المصالح الفالحية، : المصدر

عـدد  و حسب  ،هايبصبهذا الجدول توزيع آبار السقي عبر البلديات حسب عدد اآلبار و قوة  يمثل

ـ   ،قوة صبهاو التقنيات  ـكما بين الجدول أن بلدية قمار بها أكبر حجم الستعمال الماء باإلقليم و المقـدرة ب

  ثا وهذا ألنها تحتل الصدارة األولى في المحاصيل / لتر  10602

هكتار و الصدارة أيضا في  1055و المحاصيل الصناعية بمساحة ،هكتار  1383ة حالحقلية بمسل

وكما ذكرنا سابقا أن جميـع المسـاحات    ،كما بينه جدول استغالل األرض ،هكتار 223ة حاألعالف بمسل

فهـذه   ،لهذا تحتل الصدارة في حجم الميـاه المسـتعملة  ،الزراعية باإلقليم هي مساحات مسقية في آن واحد

مار تتوفر علـى شـبكة   قي خاصة أن حر و الباقي يرجع لتغذية السماط السطبخالمت ،ها الممتصالمياه من

  .)طلةمع ( صحي  صرف

 ،ثـا /ل 7495,2: وت و بأحجام مياه موزعة بالترتيب التالي زالدبيلة و تاغ ،حاسي خليفة ثم تليها

تابعـة لبلديـة قمـار و     وتزتاغ تجدر اإلشارة إلى أن .ثا/ل 4449,6 ،ثا/ل 5241,6 ،ثا/ل 7306,92

من هنـا نسـتنتج أن المجـال     .كلم 20مع المجال العمراني الذي أشرنا له سابقا و الممتد على  تالحمةالم

العمراني يعاني مشكل صعود المياه و يستهلك مياه الشرب و مياه السـقي بكيفيـة مفـرط فيهـا و غيـر      

  .عقالنية
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  الصناعية األسباب :الرابعالمبحث 

قطاع الصناعة يكون مصدر ضغط على الموارد و على شبكة الصـرف الصـحي ومشـاريع و    

تحويـل  الالقطاع الصناعي داخل منطقة الدراسـة يتميـز بنشـاط    ..أعمال تطهير المياه الملوثة الحضرية

 ،هاسـتهالك ميـا   ،المعطيات المتعلقة بالدراسة غير كاملة بغياب المعطيات الدقيقة ومعلومات حول العمال،

ح بالتقييم الدقيق لجزء التلوث الصناعي داخل المنطقة حيث إحصاء النشـاطات المعطـاة   مال تس ،النفايات

يتجلى من خاللها مشكل كبير للتلوث الصناعي ، و ماعـدا بعـض    من طرف مفتشية البيئة لوالية الوادي

  : التي ال بد من مراقبتها مثل  العناصر أوالنشاطات وبعض  النفايات 

  ) abattoirs(ن نشاطات المذابح عالمترتبة ) carcasses(ايات و الهياكل نف -

   )Uskarels( أو ( polychlorobiphényle )نفايات  -

  المبيدات  إلنتاجالمواد النشطة المستعملة  -

- Bromure de méthyle   

- CFC   chlorofluorocarbones   

عدادات مياه لمعرفة حجـم  صناعية ال تملك كما يجب أن نشير إلى شيء هام أن معظم الوحدات ال

و تقدم تعريف بالوحـدات   .الذي يسمح بتقييم أحجام المياه المرميةالمياه التي تستعملها الوحدات الصناعية 

الصناعية التي يمكن وصفها تحت برنامج مناسب القتصاد الماء كما يستطيع أن يخدم هذا البرنامج بشـكل  

   .صناعة البالط: تبريدها مثال  مقبول إعادة تصفية المياه و
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  توزيع الصناعات حسب البلديات:  )21(الجدول رقم 

  البلدية  طالنشا  عدد الوحدات

12  
7  
2  
1  
6  
2  
5  
1  
1  
1  
4  
1  
1  
5  

  مواد التجميل
  تحويل البالستيك
  مبيد الحشرات
  مواد التنظيف

  البالط
  المشروبات الغازية

  الحلويات و الفواكه المجففة
Gomme  

Cornet غدائي  
  نجارة عامة

  تحويل األلمنيوم
Quincaillerie  

  d'extincteursصناعة 
 نجارة حديدية

  الوادي

2  
1  
1  
1  
1  

  

  مواد التجميل
  بالستيك
  طباعة

Cornet غدائي  
Mousse  

  
  

  كوينين
  

5 
1  
1  
2  
8  
1  

  مواد التجميل
  طباعة

Faïence  
Confiserie  
  تحويل الحديد
  سيراميك

  قمار

1  
5  
1  
3  

  لتجميلمواد ا
  بالستيك
  طباعة

  السكريات و الفواكه الجافة

  البياضة

25  
2  

Textile confection  
  بالستيك

  تاغزوت

  الرباح مواد التنظيف  1

1  
1  

  الجبس
Minoterie  

  حاسي خليفة

1  
2  
2  

  البالط
  تحويل األلمنيوم
  نجارة الحديد

  حساني عبد الكريم

 2004 لجة معطيات مديرة الصناعة و المناجمامع: المصدر
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I- 1(النشاطات الصناعية الالزم مراقبتها(  

   )رتخزين الهيدروكاربو(محطات الخدمات  -1

من طرف الهيدروكاربور هي مشكل خطير و تنقية المياه الجوفية منه عمـل   تلوث المياه الجوفية

إذا أخذ االحتياط  ،مع العلم أن المنطقة كلها ذات نفاذية عالية جدا ،بلدناكم فيه في حو قليل الت باهض الثمن

 خزانـات مراقبة نفاذيـة  كما يتوجب على السلطات المعنية  .ضروريجد  األخطاءو تجنب هذا النوع من 

)cuves( البتروليةمواد ال )مثل مدينة وهران ومنتظمة بطريقة دوريةهذه المراقبة ال بد أن تتم و ) بنزين: 

 ،األحيـاء بمياه الشرب لـبعض  المورد األساسي هي و  جدا  ية جيدةعذات نو هاأين مياه ؛مرجاجو طبقة

 ،مسـربة  تسبب في ذلك محطة خدمات كانت خزاناتهاهذه الطبقة ثم تلويث مياهها بواسطة المحروقات و 

فتم توقيف عمل القنوات المخصصة لمياه الشرب المستغلة لهذه الطبقة وأعطى هذا كنتيجة مباشـرة عـن   

   .الكبير للمياه بوهران االحتياج

  : مبيد الحشرات إنتاج -2

 ،النقـل  ،تتطلب استعمال مواد نشطة مستوردة علـى حالـة مركـزة    insecticidesال  إنتاج

نفاذية هذه التركيبة ممكن أن تتلوث كب، ر حوادث خطلهذه المواد عمليات ذات  االستعمالالتخزين و 

وحـدتين  اللحيـوان  و ا اإلنسـان تحولها إلى مواد خطرة علـى صـحة    وجعلها أتالمياه الجوفية و 

ن هدف مراقبة مـن قبـل   والموجودتان في الوادي ال بد أن تك insecticidesتكوين  المتخصصة في

 مصـالح التي من الضروري أن توضع تحت تصرف العلومات لمأن تتوفر بعض ا و المصالح المعنية

 : هذه المعلومات تخص ما يلي  ،الحماية المدنية ،الصحة ، مفتشيه البيئة:  اآلتية

  طة المستعملة المواد النش -

 البطاقة التكسيكولوجية  -

 المستعملة  الكميات -

  )التنظيم الجزائري على نقل المواد الخطرةوفق  ( النقل -

  .معلومات العمال -

  .تسيير تعبئة الملوث -

   .ع بالتناسق مع القانون الوطني المحطات المصنفة من أجل حماية البيئةوض -

                                                
)1(  A.G.E.P, E.N.H.P.O, Vallée du souf : étude d'assainissement des eaux résiduaires, pluviales et 

d'irrigation. Mesures complémentaires de lutte contre la remontée de la nappe phréatique, étude 
d'impact sur l'environnement Mission III A : collecte et analyse des données, 31 juin 2001 – page 
32 . OP-CIT 
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  :زونواألالعناصر المساعدة لتحطيم طبقة استعمال  -3

هته  الجزائر وقعت أن حيث( األوزونحول حماية طبقة  Montréalفي إطار أعمال بروتوكول 

هده المساعدات موجهـة للوضـع    ،تطلبها مساعدات تقنية و مالية معطاة للدول التيوافق على  )االتفاقية

   من طرف البروتوكول عينةلممستعملين العناصر ا ،الصحيح و المناسب للمؤسسات

(hydroclorofluorocarbone, bromure de méthyle, halons, méthyle 

chloroforme, tatra chlorure de carbone, CFC)  

  : مثل هده العناصر هيلالصناعات المستعملة 

   .كوينينبوحدة :  Mousse ـصنع ال -

   .وحدة بالواد Extincteurs ـصنع ال -

  وحدة بإقليم واد سوف  gaz propulseur:20) (في مواد التجمييل:  Aérosols ـال -

   Chaînes de froidالتهوية و  -

  حرق للمواد الزراعية  -

   bromure de méthyle:الوحدات التي تستعمل ال -4

   bromure de méthyle :لـالوحدات المستهلكة  ):22(الجدول رقم 

 Bromure de ـك الاستهال  سنة/قدرة المعالجة طن  الوحدة
méthyle سنة/كلغ  

Souf datte 2000  480  
SOCPA 2000  480  
SODA 2000  480  
SCFEA 400  160  

  ENHPO Mission IIIA:المصدر                     

  

  : CFCاالستعمال المدعم بالبرنامج العالمي -5

الوحدة لم يتم بعـد   ذهفي سلسلة إنتاج ه "CFC" مادة إن تعويض : Matelas mousseالوحدة  -

 .في طور اإلنجاز لكن حاليا هي" CFC"من طرف البرنامج العالمي 

   :PCB" (polychlorobiphényle)"برنامج  -
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المحـوالت  : تستعمل كعوازل كهربائية فـي الكثيـر مـن اآلالت الكهربائيـة مثـل       "PCB" ـال

disjoncteurs  المسببة للسرطان السرطانية ميزتهاCancérigènes ،و ثباتها في عدم تحللها  إلى إضافة

 ،التجمع الحيوي و تحولها إلى مواد شديدة السمية في وجود درجات حرارة عاليـة  على قدرتهاو  ،الوسط

   .و خاصة الصحراء في الكثير من الدول منها الجزائر PCBفقد اندرج منع استعمال ال 

تتحول  °م1000 ـو ابتداء من درجة ال °م300ابتداء من  ( chlore )هده التكوينات تحرر الكلور 

  .شديد السمية Furaneو ال  Dioxineإلى 

تم منع تشجيع استعمالها فـي الوحـدات    ،المواد المقاومة للنار عكس الزيوت المعدنية هذهاستعمال 

  الحساسة للنيران مند الخمسينات 

لتعليمـات التقنيـة   ا لـى إعلى المستوى الوطني و إحصائهاتنظيم استعمالها في الجزائر توصل إلى 

   .للتسيير المخاطر المربوطة بهده العناصر

طبقـا  نفايات الملوثة تبقى مسؤولية السلطات المتخصصة التي البد من تسـييرها  ه األيام الذو في ه

قاعــدة  ذاتالمتعلقــة بــالزيوت  1987أوت  10 المــؤرخ فــي 87/1182لقــرار رقــم ا ظيمــاتلتن

Polychlorobiphényles. كلغ من زيت  4501تحتوي على ، العملمحول عاطل عن  13يوجدPCB 

لقانون البيئة موزعة عبر الوالية في ظروف تعبئة غير مالئمـة للتعليمـات    وفقاو التي أصبحت نفايات 

محـول فـي    15يوجد  مع العلم أنه منها محول واحد بإقليم سوف ،سابقا المذكورالتقنية الموجودة بالقرار 

   .بإقليم وادي سوف 05مستوى الوالية منها  طور العمل حاليا على

تم تكوينها على مستوى جميع الواليات ابتداء من إعـالن القـرار    Askarelتابعة للوالية ال الجمعية

مراقبة تخـزين اآلالت   و PCB اآلالت الحاوية على زيت  إحصاءهذه الجمعية مهمتها .  PCBحول ال 

   –العاطلة  –الخارجة عن طور العمل 

  

  PCBآلالت الكهربائية التي تحتوي على زيت اإحصاء  ):23(جدول رقم ال

DETENTEUR نفايات(عاطلة  محوالت  محوالت في طور العمل(  

  حجم الزيت  العدد  حجم الزيت  العدد  

OND 0  1740  3  الواد    

Central téléphonique 0  540  1  الواد    

    0  540  1  محكمة الواد

  Hotel du souf 0  0  1  800 –الواد  –نزل 
  800  1  2820  5  المجموع

   ENHPO Mission IIIA:المصدر                    
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  النفايات :الخامسالمبحث 

مصدر قوي لتلوث مياه الطبقة السطحية و حتى المياه الجوفية فال بد أن نشـير إليهـا    تتعتبر النفايا

قبـل   و إطار مراقبة نوعية المياه السطحيةبعين االعتبار في  تؤخذخاصة أنها ال بد أن  .في هده الدراسة

  . تجدر اإلشارة إلى بعض المصطلحات ،الحديث عن أنواع النفايات التي تعاني منها المنطقة

  : مصطلحات 

  : في إطار قانون حماية البيئة النفايات معرفة كما يلي 

كـل مـادة مسـتعملة     ،سمج ،كل مادة ،تحويل أو استعمال ،هي كل عنصر باقي لعملية إنتاج :النفايات -

   .أو موجه اإلهمال تروكمكل أثاث مادة أو بشكل عام  إلنتاج

   .هي نفايات مترتبة من األوساخ المنزلية :Banalsنفايات بسيطة  -

 كيماويةامة و التي ال تتعرض إلى تحوالت سهي النفايات التي ال تحتوي على مواد  : Inextesنفايات  -

  .أو عملية هدم ،نفايات البناء: أو بيولوجية في الوسط مثال

  :نفايات الصناعة -

للمعالجـة أو   ممكن أن تسترجع و التينفايات مترتبة عن النشاطات الصناعية  :نفايات صناعية بسيطة  -

أو إلغاء هـده النفايـات بـنفس     Valorisationأو الـ  Recyclageمن أجل  جعلها صالحة لالستعمال

  .الحديد –األوراق  –ال مث المنزلية طريقة األوساخ

ميـزة سـمية أو خطيـرة و     ذاتنفايات تحتوي على عنصر أو عدة عناصر  :نفايات صناعية خاصة -

 خاص و معالجة متخصصة  احتياطتتطلب أخد 

التي من الممكن أن تقليص اإلزعاجات  ألجل هي عملية معالجة النفايات :nationiElimإلغاء النفايات  -

  .تترتب عنها

 

I – يزات النفايات الحضريةم   

  .أو الدول المناطق ،طريقة االستهالك ،الفصول :اإلنتاج و تكوين النفايات الحضرية تختلف حسب

 قليلة جدا حول مكونـات النفايـات الجزائريـة الموجـودة     اإلحصائيةإن الدراسات و المعطيات  

 OMSالجزائرية المنجزة من طـرف  المعطيات الوحيدة المتوفرة هي نتائج تحاليل النفايات لبعض المدن ف

   –مدينة 14– 1983عام 
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فجمع هده النفايات و إلغائها ممكن أن تؤثر سلبا على المياه الجوفية و السـطحية خاصـة علـى    

   .مستوى القمامات التي تكون غير مهيئة و مستغلة بشكل سيئ

  :خصائص النفايات الحضرية في الجزائر :  )24(الجدول رقم 

  %مدينة 14الـ  معدل  الخصائص

  77.6 مواد عضوية

   Carton 9.82أوراق 

   2.6  بالستيك

   2.80 حديد

   2.02 نسيج

   1.34 خشب

   عضام بقايا الحيوانات

   1.01 زجاج

   0.384 الكثافة في القمامة

  اليوم/ساكن/كلغ 0.46 لكل ساكن اإلنتاج

  

 OMS Gillet :المصدر
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II –  1(: في منطقة الدراسةانتاج النفايات الحضرية(  
   النفايالت المنزلية -1

  كمية النفايات المنزلية المنتجة عبر الباديات: )25(جدول رقم 
  نفايات منزلية) سنة/طن(اإلنتاج   البلدية

  6468 البياضة

  6468 المجموع الدائرة

  4323.3  الرباح

  2482.8 النخلة

  1392.3 العقلة

  8198.4 مجموع الدائرة

  5041.8 مقرن

  2484.2 سيدي عون

  7526 مجموع الدائرة

  5095.4 دبيلة

  4280.9 حساني عبد الكريم

  9376.3 مجموع الدائرة

  6325.8 حاسي خليفة

  1600.4 طريفاوي

  7926.2 مجموع الدائرة

  26609.2 الوادي

  1884.5 كوينين

  28493.7 مجموع الدائرة

  3115.1 ه ونسةيما

  1496.2 وادي العلندة

  4611.3 ع الدائرةمجمو

  7554.7 قمار
  2796.5 تاغزوت

  1258.7 ورماس

  11609.9 مجموع الدائرة

                                                
)1(  AGEP agence national de l'eau potable et industrie et de l'assainissement,Mission III A 

collecte des données, 31- juin 2001, page 38. OP-CIT. 
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  7940.4  الرقيبة

  92150.2  المجموع العام
  .2005 ،معالجة معطيات مفتشية البيئة بالوادي: المصدر                                                       

السوفي وضحها هذا الجدول فبلدية الوادي تحتل المرتبـة   اإلقليمجة عبر بلديات كمية النفايات المنزلية المنت

تعكس هذه النسبة درجة التلوث على المسـتوى   من مجموع نفايات اإلقليم% 29األولى من النفايات بنسبة 

 النهائي للمدينة ألنه موقع رمي الفضالت المنزلية و أخرى مع المياه الملوثـة، حيـث وصـلت النفايـات    

  % 7ثم البياضة بنسبة % 8بالدرجة الثالثة بلدية قمار بنسبة % 9الريفية إلى نسبة 

إن التجمع الحضري السوفي بحكم التالحم الذي أعطاه التزايد السكاني والتطـور السـكني، يعطـي درج    

حتى تلوث هامة تفوق باقي بلديات المجال فمن خالل هذا الجدول نسبة التلوث عبر التجمع المذكور تصل 

  . من مجموع نفايات اإلقليم% 54

  : التخلص من النفايات المنزلية و لغاءاإل -2

لمقابل إلغاء و التخلص منها شيء اإنجازه الجماعات المحلية بجمع النفايات شيء مفروغ منه تقوم ب

ولـى و  حسب القواعد األ مهيأةداخل اإلقليم ال توجد أي قمامة مسيرة و مستغلة أو ب ،ال يتم بصفة مرضية

سوء تسيير النفايات يترتب عنها مخـاطر تلـوث صـارمة للطبقـة      ، إنحماية الصحة ،البسيطة للنظافة

   .شديدة النفاديةالسطحية و بشكل خاص منطقة الدراسة أين التربة تكون 

 ،القطـط  ،الفئـران  ،و تطور عوامل األمراض داخل و حول القمامة مثـل الكـالب   إنتاجإعادة 

بة عن طيران العناصر تاإلزعاجات المتر ،للسكان القاطنون بالقرب منها اة تكون تهديدمفترسالالحيوانات 

و بشـكل   الروائح و النيران التي تنشأ من دون قصد و النيران المقصودة هي كلها عوامل تؤدي ،الخفيفة

   .مالئم إلى تكفل السلطة و أخد على عاتقها النفايات و التخلص منها

  :  نفايات المستشفيات -3

على مستوى القمامة العمومية نجد أن نفايات المستشفيات ثم إلغائها و التخلص منها بنفس طريقـة  

نفايـات   .ضـمادات ملوثـة   ،إبـر  ،حروق موسـخة  ،دمجيوب رغم من تواجد بالإلغاء النفايات المنزلية 

توجيهها إلى و .خاصة أن تتبع بمعالجة ال بد Infectieux القابلة للتعفن النفايات المستشفيات و خاصة من

  . القمامة العمومية ال بد من إعادة النظر فيه

   :تصنيف نفايات المستشفيات حسب وزارة الصحة  -3-1

   :المستشفياتوزارة الصحة تقترح التصنيف التالي لنفايات 

هي النفايات المشـابهة لألوسـاخ المنزليـة    : Ordinairesالنفايات العادية  :األولالصنف  –أ 

  )Cartonأوراق (دارية اإلو  )التطعيم ،المطبخ( المستشفياتبة عن بعض نشاطات المترت
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و  Piquants، coupantsهي النفايات المعدية القاصة : النفايات المعفنة  :الصنف الثاني –ب 

tranchants، إبر الخياطة  ،اإلبرAiguilles ـشرائح ال Scalpe، bistouris   تسبب أخطار تعفن عنـد

   هااالحتكاك ب

  : نفايات أخرى لمصالح المستشفيات : الصنف الثالث  –ج 

 ،القطـن المشـبع بالـدماء    ،المـآزر  Sur blouses ،األقنعة ،Pansements souillésالقفازات 

  ...نفايات غرف المرضى المعزولين ،المنشفات الدورية ،حفاظات الرضع

نفايـات موسـخة    ،Pathologiquesنفايـات   ،Biopsiquesنفايات :  نفايات غرف العمليات* 

   .بالدم

  : نفايات معدية من المخابر* 

Cultures microbienne، "ــاط ـــ أوس ــة  ،Cultures ال ــاط البيولوجي ــائل (األوس س

Céphalorachidien، المعدية الباثولوجيةو جميع النقابات  ،المخابر تالحيواناثت ج) بول ،لعاب.   

   :نفايات سامة :الصنف الرابع -د

  .تهايكونة من مواد صيدالنية و أدوية كيماوية انتهت مدة صالحتالنية و كيماوية منفايات صيد

   :النقابات الخاصة :الصنف الخامس  -هـ

ـ  radioactifsهي نفايات ال                              ـهده النفايات مصنفة حسب مراحلها ال

période radioactive ) radioactive ( عاعلمستوى نشاط لنوع الش  

Alpha, béta, gamma 

                              نفايات ذات حياة قصيرة و نشاط ضعيف يحتوي على أشعة هدا  :Aالصنف         

  béta gammaشعاع  مرسلة عناصر علىالصنف 

   .األشعةنفايات ذات حياة طويلة و نشاط ضعيف مكونة  :Bالصنف 

  نفايات ذات نشاط عالي جدا  :Cالصنف 

  

  :  تسيير نفايات المستشفيات في الجزائر -4

لومـات  عغيـاب الم إضـافة إلـى    ،عدم كفاية ميزانية المخصصة للنفايـات  ،الفراغ القانوني

هـذه الوضـعية    ،تايهياكل المستشف النفايات داخل تسيير شاركوا بشكل واسع في تهميش ،والتحسيس

ت الداخلية مـن خـالل غيـاب الخبـرة     النفايا إلغاءبواسطة نقص صيانة محطات التخلص و  تنتج

   .تسيير النفايات ألجلعمال المصالح  أيضاأو العمومية والخاصة 
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من الميزانيـة   % 25تمثل تقريبا  المستشفيات هياكلالميزانية المخصصة لتسيير النفايات في 

لـة  مـن الميزانيـة الكام   % 0.6المستشفيات التي هي في حد ذاتها ال تمثل سوىالمخصصة لنظافة 

   .للمستشفى

   .بطريقة عشوائيةتسيير النفايات  أدى إلى ير و العمال المؤهلينيإمكانيات التس نقص

كمورد يسمح بالفصل في النفايـات علـى مسـتوى المصـالح      عمليات فرز وانتقاء النفايات واستغاللها-

حاوالت التنظيم التـي  و حتى و لو أن م ،اتم العمل بهيأو بصفة أخرى ال  ةالداخلية للمستشفى غير متوفر

أكيـاس  : مربوط بتوفر إمكانـات خاصـة مثـل    الفرز واالنتقاء النجاح في وضع ف .حدثت هنا و هناك

 ،المراقبين( و إعالم و تحسيس العمال  piquant coupant للنفايات الـ embalages rigideمخصصة 

   .إجباريوضروري رفع و تخصيص ميزانية للنفايات شيء لذلك  )مساعد العالج  ،الممرضات

النفايات مخزنة في انتظار جمعها في أماكن غير مالئمـة  ف عملية غير موجودة، ما قبل الجمع التفصيلي -

تختلـف بـاختالف صـنف    أماكن التخزين ال بد أن أما  ،مصالح العالج من قربالدون أي تهيئة متوقعة ب

 .)ةالنفايات المعدية و النفايات السام نفايات عادية،(النفايات 

تولى مسؤوليته المركـز  يعاعية ال بد أن تكون لها هدف التسيير المتخصص الذي إلشالنفايات ا

  .و التي من المفروض أن تؤمن المراقبة الحمل و النقل radioprotections وطنيال

 ،مهنـتهم  عمال الجمع لم يتم إعالمهم عن مخـاطر  ،جمع النفايات يتم عن طريق آالت نقل غير مالئمة -

  .تكون قليلة و أحيانا غير موجودة عمومائل الحماية الفردية وسا

سوء تنظيم الجمع و خاصة عدم تنظيم دورات الجمع ال تسمح بالحفاظ على حالة نظافـة أمـاكن   

 .النفايات عملية غيـر ممارسـة  أماكن التخزين غسل و تطهير  ،المستشفياتتخزين النفايات داخل هياكل 

هذا المثـال يبـين    ،ايات المعدية تخزن أحيانا مدة أسبوع كامل قبل حملهاحسب تقرير وزارة الصحة النف

   .و زوارهم و حتى المرضىالعاملين بالمستشفيات  يتعرض لهاالتي  خطاراألو  أهمية مشكل التسيير

 ،الكـالب  ،الحشرات ،الوضعية المذكورة سابقا جد مالئمة لتطور ناقالت األمراض و هم الفئران

   .القطط

   :لص و إلغاء النفايات التخ -5

نحو القمامات العمومية من طـرف مصـالح   وتوجه األول تجمع و تحرق  الصنف نظريا نفايات

 سـابقا   اي ذكرناهتالطريقة الفرز واالنتقاء علما أن  ،غير مالئمةالوسائل النقل المستعملة  ،صة للجمعتالمخ

أمـا   .النفايات العادية نحو القمامة  مثل امة توجهإذا جزء كبير من النفايات المعدية و الس ،ايتم إنجازه ال

   .نفايات قسم التوليد و نفايات أجزاء األجسام تفصل و تحرق
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منجزة مـن طـرف وزارة   المستشفيات إحصاء محطات الحرق المخصصة للنفايات الداخلية لهياكل  إن-

  :أعطت النتائج التالية  الصحة

   236عدد المحطات * 

   64لة عدد المحطات العاط* 

   .سمح بإعادة تصحيحهاتالمحطات الموجودة في مجملها ذات تكنولوجيا قديمة ال 

العلو الغير كافي لمداخنها التـي تطـرح    ،توضع هذه المحطات داخل هياكل المستشفيات لسوء عملها

للسـكان المحيطـين    كبيرة  إزعاجات و أخطارفي  و غياب نص قانوني لمعالجة الدخان تسبب  ،الدخان

   .لمستشفياتبا

حرق نفاياتها المعديـة و الملوثـة   تالفرن أو  في ص من نفاياتها عن طريق الحرقخلبعض الهياكل تت

   .في الهواء الطلق (fûts )داخل عمودها 

  : إلى سوء عمل المحطات راجع

  عمر المحطات * 

   .وائح كريهةمحروقة المصحوبة بغازات ورسوء التحكم بالحرق المخلف كميات من النفايات الغير * 

   .عمال الصيانة مستوىألشخاص المكلفين بإعطاء المهام وإمكانيات انقص مستوى * 

  : إنتاج نفايات المستشفيات في الجزائر -6

األرقام التي تخص نفايات المستشفيات لم تأخذ بعين االعتبار المؤسسات الصحية التابعـة للقطـاع   

القطاع العمـومي  والمصحات   فهي تخص الطبية  اتالعياد ،مخابر التحاليل الخاصة :فيالمتمثلة  الخاص

  .فقط

  : النفايات لتركيب معز -

  : دراسة قامت بها وزارة الصحة وصلت إلى تقدير معدل النفايات حسب أصنافها و النتائج كاآلتي 

   % 30: نفايات مترتبة عن العالج و التحاليل الطبية  -

  hôtelières  :10%نشاط اإلداري النفايات مترتبة عن  -

 :يلينفايات نشاط العالج و التحاليل الطبية مقسم كما  -

  %80 :معديةنفايات *  

   %16 كيماويةية و ننفايات صيدال*  

   .نفايات خاصة بقيم ضعيفة*  

   .نفايات إشعاعية خصص لها تنظيم و تسيير متخصص*  

  : حيث سنة/طن 124611: رة بـ القيمة العامة لنفايات المستشفيات المنتجة في الجزائر مقد
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   سنة/طن 66503 نفايات عادية* 

   سنة/طن 21900 نفايات معدية* 

   سنة/طن 29200 نفايات سامة* 

   سنة/طن 7008 نفايات خاصة* 

   :نفايات المستشفيات في الجزائرتوزيع أنواع : )26(الجدول رقم 

  النسبة  التصنيف  النفايات
  70  1الصنف   نفايات عادية

  24  3و الصنف  2الصنف   ت معديةنفايا
  4.8  4الصنف   نفايات سامة
  1.2  5الصنف   نفايات خاصة

  100  المجموع
  .ENHPO MISSION III A, P43 :المصدر               

   :)1(اليومي للنفايات لكل سرير اإلنتاجمعدل  –

/ كلغ 2.4ث يوم من النفايات حي/سرير/كلغ 8: سرير  500أكثر من  ويةالمستشفيات الحا -

  . % 30مقدرة بـ  ةاليوم هي نفايات خاص/ سرير

 0.75يوم من النفايات حيث /سرير/كلغ 3سرير  500أقل من  ويةالمستشفيات الحا -

  . % 25خاصة مقدرة بـ  اليوم النفايات/سري/كلغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

فاتية ممكن أن تحمل بعض شتسبالقرب من المؤسسات اإل Sondagesهذا التقدير من طرف وزارة الصحة و السكان قام بإنجازها على أساس  )1(
 .كز االستشفاءاألخطاء المترتبة عن تقديرات إنتاج النفايات من طرف مرا
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  : عبر إقليم وادي سوف  اإلستشفائيةالنفايات  إنتاج - 7

  : فايات على مستوى المستشفيات عبر كل بلدية الن إنتاج) 27(جدول رقم 

  

  2005 ،مفتشية البيئة لوالية الواديمعالجة معطيات : المصدر

  )عام / طن ( نفايات المستشفيات  إنتاج  البلدية
  03 البياضة

  03 مجموع الدائرة
  17  الرباح
  07 النخلة
  / العقلة

  24 مجموع الدائرة
  29 مقرن

  10 سيدي عون
  39 مجموع الدائرة

  72 دبيلة
  26 حاسي عبد الكريم
  98 مجموع الدائرة
  03 حاسي خليفة
  04 طريفاوي

  07 مجموع الدائرة
  710 الوادي
  17 كوينين

  727 مجموع الدائرة
  09 امسهونسة
  03 وادي العلندة

  12 مجموع الدائرة
  30 قمار

  41 زوتاغت
  41 ورماس

  112 مجموع الدائرة
  /  ةيبالرق

  /  مجموع الدائرة
  1022  المجموع العام
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نفايـات   إنتاج هأنحيث نرى  .المعطيات المدرجة في جدول إنتاج المستشفيات ال تعكس الحقيقة

علـى   ذلك اعتمادا ) رغم أنها معطيات مفتشية البيئة ( األرقام  يفوق بدرجة كبيرة   هذه المستشفيات 

 منهـا اليـوم  /طـن  04اع الصحة بالواد يصل إلى قيمة قط إنتاج و،تقديرات وزارة الصحة و السكان

  .)1(طن نفايات معدية1,2

  :  إحصاء نفايات المستشفيات في منطقة الدراسة -8

القمامة و بعـده   كيفية معالجتها و موقع ،الجدول اآلتي يبين الهياكل المتوفرة على كامل اإلقليم

  .على السكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1( ENHPO، Valée du souf: étude d'assainissement des eaux résiduaires, pluviales et d'irrigation 

mesures complémentaires de lutte contre la remontée de la nappe phréatique – étude d'impact sur 
l'environnement mission III A : collecte et analyse des données ، 31- juin 2001. page46.OPCIT. 
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  .عبر اإلقليم و كيفية تسييرها لمستشفيات اهياكل  توزيع): 28(الجدول رقم 

  الموقع  التوجه  المعالجة  الهيكل  البلدية
بعده 
عن 
  السكان

نسبة 
  %النفاذية

مركز  ،مركز صحي  البياضة
  % 85  لمك 0.2  حي النور  قمامة عمومية  Flutحرق في   وحدة عالج ،والدة

مركز صحي، مركز   الرباح
  والدة، وحدة عالج

  % 85  كلم 1  عزليةحي بن   //  //

  النخلة
مركز صحي، وحدة 

  عالج
  % 85  كلم 0.5  حي النصر  //  //

خارج التجمع   //  //  /  العقلة
  % 85  كلم 1  العمراني

  مقرن
عيادة متعددة 

الخدمات، مركز 
  والدة، وحدة عالج

  % 85  كلم 2  حمادين  //  //

  % 85  كلم 2  سويهلة  //  //  /  سيدي عون

مركز صحي، مركز   دبيلة
  دة، وحدة عالجوال

//  //  /  /  85 %  

حاسي عبد 
  الكريم

مركز صحي، وحدة 
  عالج

خارج التجمع   //  //
  % 85  كلم 4  العمراني

  سي خليفةاح
مركز صحي، وحدة 

  عالج
//  //  

خارج التجمع 
  % 85  كلم 4  العمراني

مركز صحي، وحدة   طريفاوي
  % 85  كلم 0.8  سهين  //  //  عالج

  الوادي
مستشفى بن عمر، 

قاعة عالج مركز و
  بالمستشفى القديم

  % 85  كلم 0.5  حي الشط  //  //

  كوينين
مركز صحي، مركز 

  والدة
Incinérateur 

  عاطل
//  

نحو ميهة 
  % 85  كلم 2.5  باهي

  نسةو  ميه
وحدة  ،مركز صحي
  /  /  /  //  //  عالج

  //  //  /  وادي علندة
شرق التجمع 

  % 85  كلم 0.5  العمراني

  قمار
مركز صحي، مركز 

  حدة عالجوالدة، و
  % 85  كلم 2  شرق المدينة  //  //

  % 85  كلم 0.5  غرب المدينة  //  //  وحدة عالج  زوتغتا

 2.25  شرق المدينة  //  //  وحدة عالج  ورماس
  % 85  كلم

  الرقيبة
مركز  ،مركز صحي

  /  /  /  //  //  وحدة عالج ،والدة

  .2005، بوالية الوادي ،مفتشية البيئة + ENHPO معالجة معطيات :المصدر
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 ،خاصة ،نفايات سامة(دول ال نرى فصل في أصناف النفايات فهي تجمع بشكل عام الجحسب 

اشـرنا إليـه فـي     منزلية العادية وهذا ماالنفايات ال و تعالج بطريقة وحيدة شأنها شأن) عادية  ،معدية

  .العنصر السابق و ما يعكس اإلهمال و سوء التسيير

مما يقـود   ،طلة كما هو الحال بالنسبة لبلدية الوادو إن وجدت تكون مع ،حرقالغياب محطات 

دون التحكم فـي الـدخان    )FÛTS( الفرن أعمدة حرقها في الهواء الطلق داخل إلىالتسيير  مسئولي

و حتـى   ،و الذي يسبب أمراض و إزعاج لعمال المؤسسات و المرضـى و الـزوار   ،المترتب عنها

وقع القمامة فهو قريب من السكان و هذا ما يسبب فـي  بالنسبة لم .طنون قرب المستشفياتاالسكان الق

. الحشـرات  و الروائح الكريهـة  ،إزعاجات قد تكون ملوثة و معدية مثل الغبار المترتب عن الحريق

   .خاصة و أن المنطقة معروفة برياح الرملية القوية و درجات الحرارة المرتفعة

هـذا  ) البيئـة  حسب مفتشية( % 85قدرة بـ بالنسبة للنفاذية فجميع القمامات لها نسبة عالية م

راجع إلى طبيعة التربة الرملية فهي تؤثر سلبا و تلوث مياه الطبقة السطحية خاصة ما ذكرناه سـابقا  

الذي هو التقاء المياه الملوثة المجمعة و المرمية فـي   ،عن النقطة الساخنة في حي الشط بمدينة الوادي

تحلل النفايات المعدنية و السـامة فـي الميـاه و    في مما يساعد ،ت نفس المكان الذي ترمى فيه النفايا

البيئـي  و ما يترتب عنها من أضرار جسمية بالكائنـات الحيـة و النظـام     ،تسربها للطبقة السطحية

بحكم أنه قريب حتى من مستشفى بن عمر الجيالني و توفر الحي أيضا على هياكل قاعديـة  ،بالمنطقة 

و  الـخ ...دار الشـباب  –مركز تكـوين   .اآلدابو  اإلنسانيةمعهد العلوم  ،اتالحي الجامعي للبن: مثل

  .أحياء عمرانية حديثة و قديمة

  :  السوائل -8-1

 .التي تتطلب حـذر خـاص  و ،رمية و الملوثة للمستشفيات و العيادات هي مياه ملوثةمال المياه

   .تربط بشكل أولوي بالشبكةهياكل المستشفيات البد أن لمخطط شبكة الصرف الصحي  إطارفي حيث 

  

  :  النفايات الصناعية -9

وادي سوف هي نفايات صناعية بسيطة بصفة عامة حيث جزء  بإقليمالنفايات الصناعية المنتجة 

 ) carton ،بالستيك ،أوراق ،حديد ،نفايات ألمنيوم( استرجاعهكبير منها ممكن 

  .المتواجدة داخل المنطقة النفاياتلتقييم  إمكانيات توفرتاسترجاع هذه النفايات ال يتم إال إذا 

   .لتقييملمخصصة ال مكانياتاإلو للنفايات،المسترجعة  لياتاآلحدد يمكن أن ي النفاياتمخطط الوالية لتسيير 
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التقييم من الممكن في الوقت الحالي التفكير في خلق وسائل جمع مخصصة للنفايات وتوجيهها نحو وحدات 

  .تسييرها في المنطقة الوادي حيوض 20قم الجدول ر،وخارج الوالية

   :النفايات الزراعية -10

لكن هذه النفايات حاليا  ،الفالحة هي نفايات تربية الحيوانات عن قطاعالمترتبة  األساسيةالنفايات 

  : الممكن أن تمثل أخطار كبيرة لتلوث المياه الجوفية هي األخرى األنواع أما ،مستعملة لتخصيب التربة

يتم غسلها و تحللها عن مياه السقي مما يادي ،المستعملة بكيفية مفرط فيها phytosanitairesاد المو -

   .المياه السطحية الشيء الذي يعمل على لوثها إلىتسربها  إلى

من الممكن أن يتم إعادة استعمالها من طرف  phytosanitairesمواد  لىوي عتمواد التعبئة الملوثة تح -

  .السكان

  التي انتهت مدة صالحيتها  phytosanitaires ـد الالموا -
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  تسيير بعض النفايات الصناعية:  )29(الجدول رقم 

النشاط 
  الصناعي

  مالحظات  المعالجة طريقة  نوع النفايات  كمية النفايات

صناعة 
  رواألج

  ر مكسوروأج -  سنة/طن 1300
  مخلفات الصنع -

استرجاع ما -
 %50يقارب بنسبة 

في  إدخالهايتم 
  اإلنتاج

بيع الكمية  -
المتبقية إلنشاء 
  المسالك الفالحية

تقوم مفتشية البيئة بدوريات 
مراقبة مستمرة للمرشحات 

( les filtres )  لمنع انبعاث
الغبار و مراقبة طريقة 
  التخلص من النفايات

صناعة 
  الخزف

مربعات خزفية  -  اليوم/كلغ 10
  مكسورة

  أوحال سائلة -

يع المربعات ب -
  للخواص

و استخدامها في  
  إنشاء المسالك

ترسيب األوحال  -
السترجاع مادة 

  الطالء
صناعة 
  البالط

1092.44 
  شهر/2م

بيع إلى الخواص  -  بالط مكسور -
 إلنشاء المسالك 

  و األرصفة

تقوم مصالح المفتشية 
بزيارة دائمة لهذه الوحدات 

  للمراقبة
ترمى في الوسط  -  إسمنتيةأوحال  -  شهر/3م 371

الطبيعي دون 
  معالجة

 إنذاراتبعد توجيه 
و إعانات تم إلزام الوحدات  

بإنشاء األحواض لترسيب 
األوحال و تجفيفها لترمى 

إضافة  ،بعد ذلك في القمامة
إلى تمكينها من إعادة 
  استعمال المياه المرمية

تحويل 
  البالستيك

من  % 15
  اإلنتاج

مخلفات الصنع  -
  ةمنتوجات رديئ

 يتم سحقها  -
(le broyage)  
  و إعادة استعمالها

  

   .13ص  ،2002جانفي  ،تقرير حول وضعية البيئة بوالية الوادي: لمصدر ا
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  الفصل الثاني  خالصة

  
فنحن نرى أنه زيـادة علـى    أسباب،ا الفصل تجدر اإلشارة إلى أهم ما جاء فيه من ذلتلخيص ه 

 ،التخطـيط ذو المـدى البعيـد    انعدامفإن  التربة،نوعية  األمطار،نحدار بعض العناصر الطبيعية أهمها اال

في القديم كان هناك  تناسق مع الوسـط و االحتياطـات ضـمن     .كارثةمن خطر إلى  هذه المشكلةحول 

 –يالواد( توازن وتطهير ذاتي طبيعي ، وبعد  النمو الديموغرافي المتركز في بعض البلديات دون غيرها 

والزراعي فيها  احتياجـات   يالسكان، ألزم هذا التطور االقتصادي) ح ابالر-تاغزوت –يننيكو –البياضة

لتر ويصـل فـي    500عامة أفرط السكان في استعمالها فوصل تزويد الساكن بالماء في اليوم الواحد إلى 

ساعة مع  انعدام وجود شبكة صرف صحي وإن وجـدت  فإمـا    24/24بعض المراكز إلى تزويد يدوم 

فـي مجـال الحضـري     % 10، أو تغطي نسبة ) حالة قمار(رج في طور العمل لغياب محطة التطهيرتد

لصرف الفردي عبر كامـل  ا ، مع أهمية)حالة الوادي(أو عدم كفاية أقطار قنواتها )  حالة الوادي( ،للمدينة

السـماط السـطحي    لتغذيـة ه الكميات تعود ذبة مسامية  شديدة النفادية فكل هتراب اإلقليم، وفي وجود تر

مياه سماط السـطحي   ثلويتيلعبه هدا النوع من الصرف في  الذيا الفصل الدور ذفقد رأينا في ه ،وتلويثه

 انعـدام بسـبب   اسـتهالك  دونوالمياه الملوثة  االستهالك، كما تجدر اإلشارة إلى المياه الملوثة فعليا بعد 

  .ات ، فارتفعت تكاليف تجميعها  وتطهيرها ، التحسيس والمسؤولية خصوصا مع غياب العدادالمراقبة

شير أيضا إلى ثاني أهم األسباب وهي الزراعية وما رأيناها مـن تـأثير ميـاه السـقي     نكما    

  .تلوثمن ات وما ينجم عن هذا دواستعمال األسمدة الكيماوية والمبي

الجوفية وما ينجم  أما بالنسبة للنفايات فهي مصدر قوي إلخالل توازن مياه الطبقة السطحية وحتى

 ،عن  هذا  من إزعاجات   للمحيط السكاني خاصة مع غياب الفرز بين النفايـات الحضـرية والمنزليـة   

النفايات الصناعية ونفايات المستشفيات ، فهي ترمى جميعها في  المصب النهـائي لمدينـة الـوادي دون    

  . ط م فق 500 ـب   األخير يبعد عن المدينة ذاه مع العلم أن معالجة

  

الفصل 
 الرابع
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  شكلة صعود المياهمآثار : الفصل الثالث 
 

  مقدمة الفصل 
مائي لم يشهده من قبـل، أعطـى    استهالكام ظيم وادي سوف في اآلونة األخيرة نعرف إقل

باب التي أنتجته سعرفنا فيما سبق تعريفه ومراحله واأل الحرة، صعود في منسوب مياه الطبقة
  .اقتصاديةسواء بشرية كانت أو 

 "كـوينين "مدينة الوادي  لتنتقل بعد ذلك إلى الجزء الجنوبي من  البدايةلة في مست هده المشك 
وحتى النخلة وكذلك بعض البلديات التي تقع على األطراف وهذا ناتج لنمـو الـديموغرافي   

  .والعمراني المتسارع والمتقارب في الوقت نفسه 
 العمرانيـة  ) الغيطـان  (  ةاالقتصاديلمعرفة تأثيرات هذه المشكلة  في جميع الجوانب خاصة  
 ،)المصب النهائي لمدينة الوادي ( بيئية  ،)ور وما شابهه من نقاط منخفضة تحي سيدي مس( 

فتحنـا هـدا الفصـل     . ) قتل منظر سوف  القديم ( السياحية  ،)ليشمانيوز الجلدي ( صحية 
  .النتائج ذهلتحليل كل ه
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  ة صعود المياهشكلمآثار : الفصل الثالث 
  الجانب الزراعي  أثر مشكلة صعود المياه على: األول المبحث 

I –  الغيطان المتضررة بإقليم من مشكل صعود المياه  
الغيطان، فاإلنسان السوفي : كانت الزراعة بإقليم وادي سوف تعتمد على الطابع التقليدي المسمى 

و طبيعة ) سابقا(هذا راجع إلى غياب اإلمكانيات اختار أن ينزل إلى الطبقة السطحية لسقي النخيل و 
قربها من الطبقة المائية ذلك لو صعود كان أول المتضرر هي الغيطان الالمناخ الجاف، فبعد ظهور مشكل 

  .السطحية
  :وضعية الغيطان): 30(الجدول رقم 

  )%(نسبة الغيطان المغمورة   المجموع  المغمورة  المبللة  الجافة  البلدية
  94  265  249  04  12  البياضة
  45  412  186  160  66  كوينين

  19  886  171  340  375  حساني غبد الكريم
  78  211  164  40  07  الواد
  47  163  77  27  59  الرباح
  23  124  29  82  13  النخلة
  03  306  13  160  133  ورماس
  02  641  11  334  296  دبيلة
  05  130  06  66  58  العقلة

  01  300  04  52  244  واد العلندة
  03  888  03  22  863  ميه ونسة
  00  932  01  556  375  مقرن

  00  411  01  17  393  تاغزوت
  00  562  00  76  486  سيدي عون
  00  1997  00  00  1997  حاسي خليفة
  00  497  00  21  476  طريفاوي
  00  737  00  143  594  رقيبة
  /  /  /  /  /  قمار

  % 10  9462  915  2100  6447  المجموع
  %10  %22  %68  نسبةال

   1998مديرية الري إحصاء : المصدر        
غوط  3015من خالل الجدول نخلص إلى أن عدد الغيطان المتضررة من هذه المشكلة عدد هام يصل إلى 

غيطـان   % 22غوط و  915غيطان مغمورة بقيمة  %10تقريبا منها  % 32أي نسبة ) 2100+  915(
  ) 20( :وهذا ما تمثله الخريطة رقم .غوط 2100مبللة بقيمة 
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  وضعية الغيطان عبر البلديات) 20(الخريطة رقم
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، % 94البياضـة بنسـبة   : البلديات األكثر تضررا من مشكل صعود المياه و غمر الغيطان هي 

سـابقا   يؤكد ما دكرناههذا ما و  )02(كما تبينه الصورة رقم % 45و كوينين  % 47الرباح  % 78الواد 

   .حم العمراني الواد، الرباح، البياضة، كوينينعن التال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غو ط  مغمور  ببلدیة  كوینبن)    02( :صورة رقم
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  : النخيل المتلف باإلقليم و النخيل المهدد  -1

كمـا يعتبـر مصـدر رزق     ،محاصيل المنطقة وأقدم أثر مشكل صعود المياه بإقليم وادي سوف على أهم

  . أساسي للسكان و الجدول التالي يوضح ذلك

  

  النخيل المتلف عبر اإلقليم و النخيل المهدد ):31(الجدول رقم 

  النسبة  المجموع  نسبته  عدد النخيل المهدد  نسبته  عدد النخيل المتلف  البلدية
  /  /  /  /  /  /  البياضة

  10.40  12209  6.51  5646  21.37  6563  كوينين
  10.39  12199  9.23  8003  13.66  4196  حاسي عبد الكريم

  12.36  14516  3.28  2846  38.01  11670  الواد
  2.76  3244  0.27  842  7.82  2402  الرباح
  11.08  13018  11.09  9617  11.07  3401  النخلة
  8.87  10421  11.11  9638  2.55  783  ورماس
  10.69  12551  14.01  12151  1.30  400  دبيلة
  7.33  8615  9.10  7897  2.33  718  العقلة

  4.16  4895  5.24  4545  1.13  350  واد العلندة
  1.13  1327  1.34  1168  0.5  159  ميه ونسة
  14.84  17423  20.06  17392  0.1  31  مقرن

  0.44  528  0.57  499  0  29  تاغزوت
  1.79  2110  0.24  2110  0  0  سيدي عون
  0  0  0  0  0  0  حاسي خليفة
  0.75  887  1.02  887  0  0  طريفاوي
  2.93  3445  3.97  3445  0  0  رقيبة
  /  /  /  /  /  /  قمار

    117388  73.84  86686  26.15  30702  المجموع
         

   1998إحصاء  مديرية الري :المصدر                                                                                   

صعود المياه أهم ثروة اقتصادية بـإقليم وادي سـوف   أتلفت ) 21: (والخريطة رقمحسب الجدول 

  : عبر بلدياته حيث 

أكثـر مـن ربـع النخيـل     أي ما يعادل من مجموع النخيل تم القضاء عليه  % 26.15نسبة ما يقدر ب -

   .اإلجمالي
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  زيع النخيل المتلف عبر اإلقليمتو )21(خريطة
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للحد من مشـكل   لها الحلول المناسبة وفرتتبالضياع إذا لم  ةنخيل مهددمن ال  % 73.84ما يقدر بنسبة  -

 .هصعود الميا

عدد نخيلها المتلف ويقدر ) 03: (كما تبينه الصورة رقمنجد أن أكثر البلديات المتضررة هي الواد 

كون مدينة سـوف عاصـمة    ويرجع هذامن عدد نخيلها اإلجمالي  % 38.01نخلة أي بنسبة  11670بـ 

مرميـة، اسـتهالك   ما يترتب عنه مياه منزلية ملوثة و منمو ديمغرافي كبير و سريع  و التي تعرفاإلقليم 

   .مفرط فيه للمياه، السقي، و األنشطة الصناعية

إذا لـم   بـالموت من النخيل محكوم عليه  %3.28نخلة أي  2846و يقدر عدد نخيلها المهدد بـ 

   .تتوفر الحلول التي توفر توازن مستدام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غو ط  مغمور  ببلدیة الوادي)    03( :صورة رقم

  غو ط  مغمور  ببلدیة الوادي  )   04( :صورة رقم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120

 صعود المياهثار مشكلة آ الفصل الثالث

نخلـة،    6563     :ح على التـوالي تليها بدرجة أقل كوينين، حساني عبد الكريم، النخلة ثم الربا

والموضحة حسـب الصـورة     ،% 21.37: نخلة تمثل النسب التالية 2402نخلة و  3401نخلة،  4196

البلديات التي تعاني من شبح إتـالف  لباقي أما بالنسبة ،  % 7.82، و % 11.07، % 13.66 )05: (رقم

: يلـي ويقدر عدد نخيلهـا المهـدد كمـا    لكريم المقرن، دبيلة، ورماس، النخلة، حساني عبد ا: نخيلها هي

: نخلة مقدرة بالنسب التاليـة ترتيبهـا   8003نخلة، و  9617نخلة،  9638نخلة،  12151نخلة، 17392

20.06% ،14.01 % ،11.11% ،11.09% ،9.23 % .  

بعيدة ارة إلى أن بلدية حاسي خليفة تنعدم فيها النخيل المتلف و النخيل المهدد ذلك كونها شتجدر اإل

جغرافيا عن مناطق ارتفاع منسوب مياه الطبقة السطحية بالقدر الكبير بمعنى جفاف غيطانها، كما توجـد  

  . بلدية الرقيبة

الطريفاوي ال يوجد بها نخيل متلف لكن يوجد التحليل المهدد بمعنى تتوفر غيطانها على آثار ندى 
   .و رطوبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكریم   غو ط  مغمور  ببلدیة  حساني عبد)    05( :صورة رقم
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  على الجانب العمراني صعود المياه أثر مشكلة: المبحث الثاني 
تجلت آثار مشكلة صعود المياه على الجانب العمراني خاصة البناء التقليدي أو القديم الذي تم بناؤه 
بمواد تقليدية محلية حيث يبدأ المشكل بتهديد المباني و يظهر على شكل بقع رطوبة على أسفل الجدران 

   .تصل في بعض األحيان إلى غاية السقف
تصاعدة مع مواد البناء المستعملة التي تنتهي إلى تآكل الجدران وتهديد المباني مؤدي تفاعل المياه الي

   ).06:(باالنهيار حسب الصورة رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تجلى هذا  )1(نسمة 105957المدينة المتضررة الوحيدة هي الوادي التي بها عدد سكان مقدر بـ 
وهذا موضح حسب  النزلة ،األصنام، خفضة القديمة مثل المصاعبةالتهديد و التآكل في األحياء المن

حيث يصل عدد المساكن القديمة التي يستعمل  ،سيدي مستور و حي الشط ،األعشاش ،)07(الصورة رقم
و حتى  )2(مسكن 6533ا مشكل صعود المياه هي في بناءها الجبس الذي يتآكل بفعل الرطوبة التي يسببه

   .)تفاعل الطين والرطوبة(بسبب تواجد الطين  ختنتف من أرضية المساكن التي
حيث قامت  )08(وهذا موضح حسب الصور رقم إن أكثر األحياء تضررا هو حي سيدي مستور

  مشكلة صعود المياه ات التي مستها نايمديرية السكن و التعمير بإحصاء الب
ن العائالت المتضررة و بترحيل و إعادة إسكا المديرية فقامت نفس  ،بناية 485بـ  والمقدرة

   .عائلة 42المقدرة بـ 

                                                
 1998ن لعام االتعداد العام للسكن و السك )1(
 04صفحة  –الجزائر  – وادي سوفظاهرة صعود المياه في الصحاري العربية نموذج والية  )2(

  أثار صعود المیاه على األحیاء المنخفضة  )   06( :صورة رقم
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 و ) 22(:بنايات موضحة في الخريطة رقم 06ـ بكما هدمت البنايات المهددة باالنهيار وعددها مقدر  
   )11-10-09(رقم آثار صعود المياه على حي سيدي مستور موضحة في الصور

  
  
  
  

  أثار صعود المیاه على حي النزلة  )   07( :صورة رقم

  أثار صعود المیاه على سیدي مستور  )   08( :صورة رقم
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  مةالبنايات المهد توضح أماكن ) 22 (الخريطة رقم 
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  ى النقاط المنخفضة في حي سیدي مستورأثار صعود المیاه عل  )   09( :رقم صور

  أثار صعود المیاه على النقاط المنخفضة في حي سیدي مستور  )   10( :رقم صور

  أثار صعود المیاه على النقاط المنخفضة في حي سیدي مستور  )   11( :رقم صور
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  : و انطلقت نفس المديرية 
   .مسكن ريفي لفائدة باقي العائالت 50في إنجاز  -
   .إنجاز دراسة جيوتقنية و تقنين عملية البناء -
   .هدم البنايات الفوضوية -
   .إنجاز عملية تشجير مكثفة -
   .لعبإنجاز ساحة  -  
   )1(إنجاز إنارة عمومية -

و من آثار مشكل صعود المياه تجلت أيضا في حي الشط حيث بيعت المنازل بهذا الحي بأثمان زهيدة و 
فهي تضخ المياه الزائدة لألحياء  10:كما هجر سكان هذا الحي منازلهم خاصة قبل إنجاز محطة رقم

وترمي بها في المصب النهائي للمدينة المتواجد ) ساعة 24/ساعة 24فترة العمل (المنخفضة دون توقف 
  )14-13-12( :رقم ر اآلتيةأنظر الصو.يم شرق مدينة الواد500على بعد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  2005لتعمير، نهاية عام مديرية السكن و ا  )1(
 

  المصب النھائي لحي الشط )     12: (صورة رقم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 126

 صعود المياهثار مشكلة آ الفصل الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصب النھائي لحي الشط  )   13( :صورة رقم

  المصب النھائي لحي الشط  )   14( :صورة رقم
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  و السياحي على الجانب الصحي و البيئي أثر مشكلة صعود المياه: المبحث الثالث
المياه من األسباب الرئيسية لإلصابات و التي تستلزم التصريح تعتبر األمراض المتنقلة عن طريق 

 حوالي 2005إال أنه تم تسجيل عام  .رغم التراجع المسجل خالل السنوات األخيرة لبعض منها ،اإلجباري
حيث تم التحكم فيها  ،الرقيبة ،حالة مرض بحمى التيفويد في بعض البلديات بالخصوص بلديتي الوادي 85

  .في بعض صوندات السقي بمنطقة هبة )الجرثوم المسبب(لى مصدر العدوى بعد التعرف ع
المنتقلة عن طريق المياه الزالت تشكل صعوبات للصحة العمومية بالرغم أنها في  األمراضإن 

كل اإلجراءات  باتخاذكافحتها للقضاء عليها نهائيا تتطلب عناية خاصة لمراقبتها و مو  الزوال طريق
كل الوسائل المادية و البشرية المتواجدة للبرنامج المسطر للعينة الوالئية لألمراض المتنقلة الوقائية لتجنيد 

عبر تنشيط و تحريك مكاتب حفظ الصحة بالبلديات باعتبارهم أدوات فعالة لنظافة  ،عن طريق المياه
   .المحيط على مستوى البلديات

زع فيه المهام التي تمكن من تجنب األخطار و إن التنسيق ما بين مختلف القطاعات يجب أن يتحسن و تتو
وهذا الشيء ممكن إذا أخذ بعين  ،القضاء نهائيا على هذه األمراض شريطة أن يتجسد فعليا في الميدان

  : فمن بين العوامل الرئيسية في بقاء هذه األمراض هي  ،االعتبار و باهتمام الجميع
   .قدم و تآكل قنوات المياه الصالحة للشرب و الغياب التام للصيانة في بعض البلديات -
   .و معالجة المياه القذرة ،تدهور نظافة الوسط الراجع إلى غياب شبكة صرف المياه -
   .مشكل صعود المياه -
   .تزايد السكن الغير الئق -

   2005و  2000 سنة الجدول اآلتي يوضح الوضعية الوبائية ما بين
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الوضعية الوبائية المسجلة لألمراض المتنقلة عن طريق المياه خالل ): 32(الجدول رقم 
  )1(.2005إلى غاية  2000سنوات من 

  
  البلدية

  السنوات
2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  الحمى
  التقية

  الزحار
  األميبي

الحمى 
  التقية

الزحار 
  األميبي

الحمى 
  التقية

 الزحار
  األميبي

الحمى 
  التقية

الزحار 
  األميبي

الحمى 
  التقية

الزحار 
  األميبي

الحمى 
  التقية

الزحار 
  األميبي

    49    02    01        01      الوادي
    26    13    10    23        22  الرقيبة
    01    03    06        01      المقرن
    03    03    04    01        01  قمار

حاسي 
  خليفة

            02          01  

            01              الرباح
    02                    01  البياضة
سيدي 

  عون
01                    01    

                        01  ميه ونسة
                01    13      لةبيالد

    02                      غزوتات
 عحساني 
  الكريم

                      01  

  02  84    11    24    25    15    26  المجموع
   2006فيفري  –كان لوالية الوادي تقرير حول وضعية الصحة و الس :المصدر                               

                                                
البلديات . 2006فيفري  –والية الوادي  –مديرية الصحة و السكان  –تقرير حول وضعية الصحة والسكان للوالية   )1(

 .الباقية الغير مدرجة في الجدول فعدد الحاالت المرضية بها منعدم
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  :اللشمنيوز الجلدي -
في عدد حاالت مرض اللشمنيوز الجلدي حيث بلغ  وسبالنسبة لهذا المرض عرفت الوالية ارتفاع محس 

اصابة باللشمنيوز  900، بالنسبة لواد سوف عرفت في منطقة وادي ريغ معظمهاحالة مرضية  1612
  : إلى  ويرجع هذا ")الخبر جريدة"أنظر الملحق( 2006أكتوبر 

   .التقدم الفالحي -
  التي تستعمل كأسمدة من خارج الوالية  تالحيوانادخول فضالت  -
يوضح وضعية هذا  اآلتيالرطوبة التي سببتها مشكل صعود المياه في إقليم وادي سوف الجدول  -

   .المرض
لجلدي خالل السنوات الوضعية الوبائية المسجلة لمرض اللشمنيوز ا:  )33(رقم  الجدول

)2000 – 2005(  
  عدد الحاالت    البلدية

2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  89  03  04  01  06  01  الوادي
  02            كوينين

  13            الطريفاوي
  15  33          الدبيلة
  11      01    01  المقرن

  06      01    05  حاسي خليفة
  07  01          حساني عبد الكريم

  02  01          سيدي عون
  81  12  03  05  01  01  قمار

  23  01        01  غزوتات
  12  01      03    الرقيبة
      01  01      ورماس
  11  02    01    01  الرباح
  24  01      01  01  البياضة
  08          01  النخلة
  03            العقلة

  03            ميه و نسة 
  01            واد العلندة

  311  55  08  10  11  12  المجموع

   2006فيفري  –والية الوادي  –قرير حول وضعية الصحة و السكان للوالية ت :المصدر              
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المعنية السادة رؤساء  األطرافيضم  12/03/2006بتاريخ  يو قد تم تنظيم يوم تكويني و تحسيس
المصالح الفالحية و  ،قطاعات الصحة بإشرافرؤساء البلديات و كان تحت رعاية السيد الوالي  ،الدوائر

   .البيئة
غيطان المحيطة بمدينة واد سوف قد غمرتها المياه الملوثة والسوداء و اللنسبة للجانب البيئي فبا

و  ،ايات فيها فحولوها إلى قمامات عشوائيةنفورتها و رفعوا درجة تعفنها برمي الخطالتي زاد السكان من 
ال يشوه منظر  لشيءفهذا ا ،قمامة -ت هذه الغيطان تعرف غوطمن هنا تفاقمت سلسلة التلوث حيث أصبح

الناموس و القوارض التي تشكل حلقة أساسية في  ،كان نشأة وتكاثر الحشراتالمدينة فقط ولكن أصبحت م
الروائح  ،)اإلنسانإلى  القوارضالمعدي من  مالجرثوحيث الناموس ينقل ( وز الجلدي ينانقل مرض اللشم

  .)15:(ورة رقمأنظر الص بالغرق األطفالأصبحت مكان يهدد  الكريهة و كما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
فطبقة المياه السطحية للمجال الحضري قد تم تلويثها  ،كما نعرف أن المنطقة ذات نفاذية عالية 

  .والزراعية ،الصناعية ،بواسطة النفايات المنزلية
برك ذات مياه شديدة  تتمثل في المساحات المنخفضةبالمدينة نقاط سوداء خاصة تتواجد ضمن 

صب طويل كأنها جزء من المحمية الطبيعية كما لو أننا في منطقة ذات تساقط عالي جدا بها ق التلوث
   )16(:صورة رقمال .منطقة صحراوية ذات مناخ جاف هي في الحقيقة و ومناخ رطب

  
  

  المصب النھائي لحي الشط  )   15( :صورة رقم
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ت ظام البيئي للمنطقة و يؤثر على دور مياه النباختالل االيكولوجي الذي غير من النتبين هذا اال 

فكون ظروف  ،قمامة عمومية –تحول إلى مصب  يالوادو الحيوان أما بالنسبة للمصب النهائي لمدينة 
كما ذكرنا  .نفذ إلى الداخلتالتي تم نقلها عن طريق المياه التي (  واألمراض البكتيرياوالئمة لتكوين 

وف القادمون من اليمن لوادي س األصليونوالناموس الذي هو شيء جديد على المنطقة فالسكان  .سابقا
ففضلوا الرجوع إلى  paludisme البسبب الناموس و حمى  إحباطلكن أصابهم  ،وصلوا إلى وادي ريغ

في ) Dr: Escard1891(فتقرير  ،الناموس و الحمى من خالي ألنه وادي سوف إقليمالوراء و ثبتوا في 
هجوم رهيب  اإلقليمالي كل صيف يعرف في يومنا الح .عشر أكد غياب الناموس في اإلقليم القرن التاسع

   .لهذه الحشرات خاصة منطقة الشط لتواجد المصب النهائي و القمامة العمومية
  
  
  
  
  
  

  أثار صعود المیاه على المجال الحضري  )   16( :صورة رقم
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  : تلوث مياه الطبقة السطحية  -
  :راتتويات النياح - 1

داخل مياه الطبقة السطحية مؤشر يكشف عن تلوث مربوط بجزء كبير مع  تراتالنيحاويات تفاقم 
اويات النيترات يرجع حمة يفي حالة وادي سوف ظاهرة تفاقم ق .و الزراعي ،الصناعي ،النشاط البشري

   .نفاذية مياه السقيو ه الملوثة الحضرية اإلى مصدر تغذية الطبقة السطحية بالمي
لتر هذا التركيز يتعدى القيم القصوى /ملغ 150و أكثر من  70تتراوح بين  يتراتحاويات الن

 ،لتر/ملغ 50المقدرة ب  OMSالمعمول بها من طرف المنظمة العالمية للصحة  اناإلنسالمعتمدة لتزويد 
  : توزع كالتالي ي و فالتركيز العالي بطبيعة الحال فهي موجودة بالقرب من التجمعات الحضرية التركيز

  : لتر/ملغ 150من أكثرمنطقة تركيز عالي جدا / أ 
   .بوقوفة –جنوب مدينة سوف على المحور الواد  -
   .بالقرب من التجمع كونين و تاغزوت -
   .شمال قمار و غمرة -
   .جنوب ورماس -

  : ترل/ملغ 150و  100منطقة تركيز يتراوح بين / ب 
   .الرقيبة -
   .الطريفاوي -
   .بئر الرومي -
  ل /ملغ 100و 70منطقة تركيز يتراوح بين / ج

   .هي التركيز المتواجد في باقي المنطقة
  : لتر/ملغ 70ل من منطقة تركيز أق/ د
   .ياوالد -
  .ميه ونسة -

لالستعمال  اءاويات النيترات الموجودة بقيم عالية تعطي لهذه المياه ميزة عدم النظافة و عدم النقح
الرضع أو ما يعرف  لألطفال Méthémoglobinémieفزيادة النيترات في مياه الشرب تسبب  .البشري

   .األزرقض مربال
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  : لسياحيعلى الجانب ا اآلثار
اح لمدينة الواد المعروفة بغيطانها والملقبة يكان يجذب الس ه ألغى مااتطور مشكل صعود المي

   .لف قبة و قبة فهذه الميزة قد اختفتبمدينة األ
السلبيات التي تعيب المجال الحضري والمجال  إخفاءحسن في يومنا هذا العمل على فمن األ

   .مخاطرها و األمراضاح و الزائرين ينها من إبعاد السيترتب عقمامة و ما  –وط غالمحيط به و هي ال
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  المصب النھائي لحي الشط  )   17( :صورة رقم
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   :خالصة الفصل
كان سببا رئيسيا في بروز مشكلة صـعود  )  ةأو زراعي ةسواء منزلي( إن سوء تسيير المياه  

  فائض المياه حتى تضرر عدد هـام مـن الغيطـان    امتصاصالمياه وكان مطلوبا من الريف 
 وينين ، تـاغزوت، كانت أكثر البلديات متالحمة عمرانيا الوادي ، ك %32يصل تقريبا  إلى 

من  النخيل التي يعتبر أقـدم  %15.26، كما أتلفت  هده المشكلة ما يقدر ب والرباح ةضاالبي
  .من  نخيل اإلقليم  %73.84ساسي للسكان وهددت ما يقدر ب األرزق المحاصيل المنطقة و

جانب العمراني خاصة التقليدي تضررت مدينة الوادي لحالها وبالدرجة األولـى  فيما يخص ال
لت عدد البنايات التـي  صسيدي مستور، المصاعبة، و –األحياء القديمة المنخفضة مثل النزلة 

  .بناية بحي سيدي مستور لوحده 485ة إلى المشكل هامست
حيـث تحولـت    التلـوث  من مشكلة صعود المياه زادتالصحي والسياحي  بالنسبة للجانب 

 شك الشيء الذي ال)  المصب النهائي لمدينة الوادي(المغمورة إلى محيطات قمامات  الغيطان
  .الجلدي، الروائح الكريهة ، الناموس اللشمنيوزفي نقل األمراض ك تسببسيفيه 

ـ الصـحية الغيـر   بعد الحفر (الثاني  زل الحافثمتية المنطقة فهي ذوبحكم طبيعة نفا  ) ةنظامي
 حيـاة نظام البيئي للمنطقة وأثر أيضـا علـى دورة   الكما غير من  ،الطبقة السطحيةلتلويث 

  .والحيوان نباتات ال
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  الفصل الرابع
  معالجة مشكلة صعود

 

 

  :مقدمة الفصل

من خالل تحاليل السابقة وبعد اإلطالع على واقع مشكل صعود المياه من خالل األرقام و 

، التقارير وخاصة اإلطالع ى مستوى الوالية ودراسات المنجزةمعطيات المصالح اإلدارية عل

من توصل إلى أسباب المشكلة واآلثار  تمكنا) جميع البلديات( الشخصي على واقع كل اإلقليم

الحلول التي أنجز ت في إطار المعالجة  تفصيلالناجمة عنها  والتعرف في هدا الفصل إلى 

السريعة والضرورية لتفادي التفاقم  تأزم الوضع أكتر والحلول المبرمجة لإلنجاز للحد 

والتي شرعت السلطات م  2030النهائي لمشكلة صعود المياه بإقليم وادي سوف ألفاق عام 

  .المحلية في إنجازها  

كما تطرقنا إلى بعض التوصيات التي يجب إدراجها من أجل أخدها بعين االعتبار  في هده 

الخطة التي وضعت لتدعيم تنفيد الدراسات المطلوبة واإلجراءات اإلدارية واإلنشائية  الكفيلة 

  .بحل المشكلة و الستكمال  حالة المعرفة 
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 المبحث األول: الحلول المنجزة فعال

 مقدمة

 فهذا األخيرفي العمل،  الجوانب يتطلب المباشرةسوف متعدد  يواجه إقليم واديإن المشكل الذي 

 جسدتوقد المياه، صعود  خاصة لمكافحة توفر ميزانية رغم عدم الحيز األكبر من اهتمام المسؤولين خذأ

  :وعلى عدة محاور استعجاليه كحلول خالتعدة تدفي  هذا االهتمام

  

I- التدخل االحتياطي للحد من مشكلة صعود المياه:  
  :يعتبر هذا التدخل عمل سريع فرضته الوضعية المتأزمة التي آلت لها البيئة باإلقليم والمتمثل في

  : التقليص من تغذية الطبقة السطحية بالمياه  -1 
  :طبقة العميقة ويشمل اإلجراءات التاليةالمن يخص هذا التقليص المياه اآلتية  
  .1990من عام  اطبقة القاري النهائي والقاري المتداخل ابتداءفي توقيف إنجاز التقنيات الجديدة   -
  .مكافحة تسربات شبكة التزويد بمياه الشرب - 
  .تغيير إنجاز التوصيالت الفردية  -
بئـر عـام    28و تصليح، أدى هذا التداخل إلى غلق  إحصاء اآلبار المتدهورة و القيام بعمليات معالجة -

2000.  
  :استعمال مياه الطبقة السطحية  -2
  :ويشملللحد من عدوى تلوث مياه الطبقة السطحية ترقيعي هذا التدخل عمل  
بئـر سـنة    17إنشاء آبار على مستوى المجال الحضري لخلق وسقي المساحات الخضراء ثم إنجـاز   -

1997.  
   .1998تار من األراضي لسقيها بمياه السماط السطحي عام هك 02تسخير   -
صل عـدد الغيطـان المسـتغلة لهـذا     قد وضخ مياه الغيطان القريبة من المساحات الزراعية لسقيها، و -

   .غوط 305الغرض 
  
  (1):مشروع الحزام األخضر -3
ـ  100ول بلديات بط تسعة الحزام األخضر عبارة عن شريط يلف بلديات منطقة سوف يشمل    ، مكل

بالوادي شرقا إلى بلـديات   كوينين ويتفرع  قمار مرورا بتاغزورت،هكتار انطالقا من 150ما يعادل أي 
  .)23:(حسب الخريطة رقم النخلة –الرباح  -وغربا إلى البياضة الطريفاوي –حساني عبد الكريم 

                                                
  .بطاقة تقديمية لمشروع الحزام األخضر، محافظة الغابات، والية الوادي، بتصرف (1)
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مـن أشـجار غابيـة     يتكون أساساو ،هكتار 600محيط جواري بمساحة  21 يحتوي هذا المشروع على
توس كعنصـر  يكبيرة على امتصاص المياه تتمثل في صـنف الكـال   رةسريعة النمو مالئمة للمناخ ولها قد

   ).19،18 :(الصورة رقم يأساس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
إعادة اعتبـار لثـروة    -أشجار مثمرة(لفالحي ااستثمار في الميدان يوجد  الغابية وبموازات هذه األشجار 

  )الخضر –النخيل 
تحترم االستغالل العقالني للمياه فهـو يسـتغل   مقننة التي  تجهيزات هيدروفالحية بيدعم الحزام األخضر  

   .آبار الطبقة السطحية ويمدها بشبكة سقى تقطيري
 50كلم، المنجزة منها100والمجهزة بشبكة سقي شعيرية 4والمحسنة  54بئر المنجزة منها  74عدد اآلبار 

  .كلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحزام األخضر بلدیة الوادي)     19: (صورة رقم حزام األخضر بلدیة كوینین ال)    18: (صورة رقم   
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2004المجمع الحضري السوفي وضعیة الحزام االخضر     
 

محافظة الغابات: المصدر   
 

كم 5   0  

23:الخریطة رقم  
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  : التقني ممشروع مركز الرد-4
من طرف مركز الدراسة وتسيير المشاريع بالجزائر العاصمة بطلب مـن مفتشـية    تنفيذههذا المشروع تم 

بالوادي الذي قامت بدراسته الوكالـة الوطنيـة    انجاز قمامة عموميةالبيئة لوالية الوادي بعد إلغاء مشروع 
  .ببسكرة

نين، بلديـة  المشروع بانجاز مركز ردم تقني لمجمع الوادي الذي يشمل بلدية الوادي،بلدية كـوي يخص هذا 
، هذا المشروع مرفق بدراسة حول التـأثير  "وزيتان"لى الموقع المختار المسمى ورناس وبلدية البياضة ع

سة اآلثار على المتعلق بدرا. 1990فيفري 27المؤرخ في  78/90: على البيئة الموافق لنص المرسوم رقم
  .البيئة

هذه الدراسة قدمت الميزات المالئمة للبلديات األربعة المتجاورة والمتجانسة من حيث السـكان، إذا كميـة   
كلم من الطريق  05كلم من المدينة وعلى 08النفايات مسيرة، إن الموقع المقترح ينتمي لبلدية الوادي على 

كثبـان   والشـرق  هكثار، يحده من الشـمال  20وزع على الرابط بين الواد وتوقرت ويت 16:الوطني رقم
من الشرق إقامة مهري، من الجنوب ثالث غيطـان مملـوءة   . 16:رملية، من الغرب الطريق الوطني رقم

  الموجودة بالملحقبالنخيل كما توضحه الخريطة 
وهو الريـاح كمـا   مركز الدفن التقني تم األخذ بعين االعتبار بالدرجة األولى بعنصر مناخي هام  الختيار

نشير لما ذكرناه سابقا أن المنطقة تعرف رياحا مختلفة، فالروائح الكريهة والغبار هي أهم اآلثار السـلبية  
التي ممكن أن تؤثر على السكان، فاتجاه الرياح المسيطرة على المنطقة هي من الشرق نحو الغرب ومـن  

فانشـغاالت األرض الموجـودة فـي هـذه     الجنوب نحو الشمال والجنوب الشرقي نحو الشمال الغربـي  
  :هي االتجاهات

  .16الطريق الوطني رقم ): كلم05على بعد (الشمال الغربي  -
 .حدود المساحة الزراعية لوزيتن): كلم 03على بعد (في الشمال الشرقي  -

 .ومنطقة التوسع السياحي المستقبلي إقامة م مهري: )كلم 04على بعد (في الشرق  -

 .غيطان مغروسة بالنخيل 03:كلم 1إلى  0.5ن في الجنوب الشرقي، م -

    ).كثبان(سلسلة رملية: في الشمال والشرق -

  
II- تدخل العالج:  

 والمتمثلة فـي النقاط المنخفضة باإلقليم هي األكثر تضررا بارتفاع منسوب مياه الطبقة السطحية، 
بوسـط النسـيج    غيطـان سـواء  ال تتواجـد ما نعرف أنه بالوادي العالجي فيها، كالتدخل التي تم الغيطان 

   :حسب وسطها تعالج بطريقة مختلفة هيوالحضري أو المجال الزراعي 
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  : عالج الغيطان بالمجال الحضري -1
تسـتعمل  ثـم  ، ثـالث أمتـار   يعتمد هذا التدخل على ردم الغوط، حيث يصل مستوى الردم إلى 

يبقـى هـذا    مكان مخصص لها لكـن  نقلها إلى شبكة تصريف المياه الزائدة وترمى في ل مضخات المياه
  .مهيأغير المكان 

خارج المدينة  م 500بعد  لىأين تضخ مياه الغيطان الملوثة ع يالواد بلديةقد طبقت هذه الطريقة ب   
  .سطحيالسماط ال أين تعود المياه الملوثة لتغذية) قرب حي الشط(

غيـر  حديقة لكونها أرضـية   بعد االنتهاء من الضخ يحول الغوط المردوم إلى مساحة خضراء أو
الشـكل رقـم    حسب ، تكلفة الردم يتناسب طردا مع مساحة الغوط وعمقه)إال بعد التهيئة(صالحة للتعمير 

)13(  
   :عالج الغيطان بالمجال الزراعي  -2
يعتمد هذا التدخل على الردم الجزئي للغوط وتسوية األرض مع إزالة الرمال الزائدة، ثـم تضـخ      

دة وتجمع في حوض مائي بالقرب من المساحات الزراعية، أين يعاد استعمال مياهه لسـقي  المياه الموجو
  )20،21،22(رقم والصور )14(:الشكل رقم. ت الزراعية المستصلحةهذه المساحا

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

االستصالح بالمجال الزراعي)     21: (صورة رقم االستصالح بالمجال الزراعي )    20: (صورة رقم   

االستصالح بالمجال الزراعي )     22: (صورة رقم  



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 141

 معالجة مشكلة صعود المياه  الرابعالفصل 

  معالجة الغوط بالمجال الحضري)  15(الشكل رقم 
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  بالمجال الزراعي معالجة الغوط )16(رقم الشكل 
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  المشاريع المبرمجة للحد من مشكل صعود المياه: المبحث الثاني 

  المقدمة:

  2 كلم 4000على مساحة مقدرة بـ موزعة بلدية 18خص ي مجال الدراسة

 معالجةإمكانية  هاتالحم يعطي بةمجاالت متقارتوجد في حين  ،المجال عبر مبعثرة تبقى هذه األخيرة 

وهي  ت مشكلة الصعودباألسباب التي أنج أهم سبق ذكرنا فيما ،)سابقا المذكور العمراني التالحم(مشتركة 

من  التي تعاني أهم البلديات شمل المتالحم الذي العمراني في المجال خاصة الكبيرة السكانية الزيادة

 والتهيئة التخطيط اإلشارة إلى غياب جدرت كما ،حاد بشكل مسها التي بلدية الوادي وخاصة المشكل

لتصبح  مؤخرا التي تضخمت األخطار هذه في مثل النواحي لتجنب الوقوع ية لجميعلالمستقب واإلسقاطات

  .نذير كارثة 

بأن  تتنبأالسنة  لهذه المنتظرة والتوقعات 2030آلفاق  معمقة دراسة أنجز BG/HPOلهذا مكتب الدراسات

 وجود عدم أمتار في حالة 06من  إلى أكثر قد يرتفع الوادي في مدينة للمياه السطحية الطبقة منسوب

وجود  حتى مع متر 2.5إلى  منسوب مياهها يرتفع قد الطبقة المدينة وفي نفس الصحي الصرف شبكة

  .التصريف الصحي شبكة

 لتثبيت الصحي التصريف بكةوجود ش يكفي حدة أقل فالصعود بالدراسة، المعنية البلديات أما باقي 

  .الطبقة السطحية مستوى

 في مدينة 2002في أفريل المنجزة الطبقة السطحية مستوى التي أجريت لمعرفة البيزومترية القياسات

وأفريل  2001أفريل  مابين(متر  0.5 من إلى أكثر ارتفع الطبقة السطحية مستوى بأن الوادي أظهرت

التي تم  (BILAN D’EAU) إن حصيلة استغالل المياه ،للمدينةوذلك في األجزاء العليا )  2002

  .2001إعدادها لسنة 

) صرف المياه القذرة+ تصريف المياه الزائدة+ التبخر ( -) CI و CTاآلبار المنجزة  مياه منتوج(الفرق مابين 

 إجراءات إتخاذ عدم حالة ، وفي)ثانية/لتر 260+(وكمياه المستعملة  المنتجة المياه كميات مابين توازن عدم نيتب

 على العمران خطر كبير تشكل التي )2005/2010بين  الممتدة في الفترة( رطبة  مناطق ظهور يحتمل مناسبة

  ........والنظام اإليكولوجي

   

  

  

  



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 144

 معالجة مشكلة صعود المياه  الرابعالفصل 

I-  مشروع شبكة الصرف الصحي:  
) 2030 آفاق(ف الصحي للمياه الملوثة ومياه األمطار إلقليم وادي سوف رالمخطط التوجيهي للص

  : هدفب، شروط الجمع، التوجيه، المعالجة وتطهير المياه الملوثة االتجاهاتيحدد 
   .صعود المياه من أثارص يتقل -
  .تحسين الشروط الصحية والبيئية لمنطقة -

كون في مجالها شبكة ت Composantes(1)مركبات  المخطط التوجيهي للصرف الصحي يحوي ثالث
  : الصرف الصحي وهي كاألتي

Composante  1 :شبكة جمع وتحويل.  
Composante 2 : (2)تطهير المياه الملوثة(STEP). 

Composante 3 : شبكة تصريف المياه الزائدة(Réseau de drainage).  
1-Composante  1  :(3) شبكات الجمع و التحويل   

نشغاالت شبكات لإلجابة عن او Variantes((4)(متغيراتنفس مكتب الدراسات فصل في إعطاء ثالث 

  :الجمع والتحويل وهي كاألتي

  :1- 1المتغيرة  - أ

و عن طريق تسرب (محلية  تكون المعالجة ضخ، ربط و محطات قنوات شبكات،تحتوي على  

من  بالقرب بالقصب، مغروسة أسرة أو) Infiltration percolation(في وسط مثقوب  المياهسيالن 

الحفر الصحية (التصريف الفردي أما ) ستوى الطبقة السطحيةحفظ مفي  التي تدعم الزراعية المساحات

 .موصى به) الغير نظامية

 :2- 1  المتغيرة- ب
 يكون قع حركة الطبقة السطحيةوت أين جميع التجمعات العمرانيةلتقترح التصريف الفردي  

  .منطقي

  :2 المتغيرة- ج

 إضـافة إلـى محطـة   (لجة قنوات الربط إلى غاية المحطات الثالث للمعا و شبكاتتحتوي على  

رواق  إلى غاية المصب النهائي بالنسـبة للتجمعـات   والتحويل "lagunage" المعالجة تتم بواسطة) بةيالرق

خليفـة   حاسـي  –مقـرن  -سيدي عون-دبيلة  -حساني عبد الكريم -زوتتاغ -قمار –كوينين - الرباح

                                                
(1)  Composante : Chacune des parties constituant un tout. 
(2) STEP : Station d’épuration  
(3) Ministère des ressources en eaux : Mission IB : Schéma directeur d’assainissement, 07 Octobre 2002. OP. Cit. 
 .Forme légèrement différente, altérée ou modifiée, d’une même chose :المتغیرة (4)
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بالنسـبة لبـاقي التجمعـات ذات     لمشروع،امن  باالعتبارالمأخوذة  من المياه الملوثة% 92والرقيبة تمثل 

 1المتغيرةللـ  الحلول المتشابهة ورماس وطريفاوي ،النخلة العقلة، ،العلندة واد ميه ونسة،: الحجم الصغير

  .الشمالبعد معالجة المياه توجه نحو المصب الوحيد في أقصى (

   :3المتغيرة  -د 

االقتراح مرفوض النعدام الشروط  هذا ،ماعدا محطة المعالجة يحتوي على جميع العناصر

 تشكلفهي  اهمورد المي حماية أهداف وكذلك المصب النهائي على مستوى احترامهالم يتم التي  الصحية

  .مماثلة مسافة على ملوثةالمياه ال تحويل بسبب، H2S غاز إنتاج رخط

 والمعالجة )Variantes( المرتبطة ببعضها مع مختلف المتغيرات كزاللمر تحديدها تم كلفة االستثمار

 سكان جميع االعتباربعين  يأخذ أن المشروع البد من اإلشارة ،)بالملحق  التفصيل في الجدول( ،يهوالتوج

ومراقبة الصرف  س وتحسينتحسي من برمجة البد بالمشروع معنيين الغير للسكان بالنسبة ،اإلقليم

  .الفردي

الطبقة السطحية،  بوضعية والنتائج الخاصة دةالهيدروجيولوجية الموجو على المعطيات باالعتماد

 :لإلجابات التالية وفق ذلك Variante2مكتب الدراسات تبنى 

 الرطبة ذات من المناطق يعتبر المتمثل في شط ملغيغ الذي مطهرة إلى المصب النهائي مياه لإيصا -

  .البيئي هعلى نظام الحفاظمن ية والبد لماألهمية العا

  .باإلقليم رامتثالث أ مقدر ب ثابت عمق الطبقة على بقىت -

يبدو  الحالي الوقت في أنه ولو حتى المورد الحيوي بالحفاظ على تسمح والتصفية معالجة التسربات -

 .مهمشا

خلق وتوسيع المساحات الخضراء مد  ،المعالجة المياه قنوات بالممارسات الفالحية على طول تسمح -

  .م األخضر وتدعيمهاالحز

   :يليكما  نذكرها لها عقبات هذه المتغيرات إال أن

وتمثلها الصرف الفردي % 20كبيرة  نسبتها تبقى حيث السطحية لتغذية الطبقة رجوع المياه الملوثة -

  .ساكن/يوم/لتر 65 قيمة تمثل هذه المياهو  قبل تحسينه ةخاص

شرب في تغذية السماط ي التسربات لمياه الفاإلسهام  ،مكتب الدراسات حسب تقييم من جهة أخرى -

 80تمثل  تفالتسربا %75بـ  الشرب المقدر بمياه التزويد شبكة مع عائد ،السطحي تبقى راجحة

   .يوم/ساكن/لتر
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 الصرف تحسين فكلفة) 2030 قآفا(ساكن  130.000تمثل  ضمن المشروع مدرجين السكان الغير -

  .شخصلكل دج تقريبا  25000دج بمعنى  3.264.000.000الفردي مقدرة بـ 

  :تتكون من المشاريع التالية والتحويل شبكات الجمع 

  .تحسين وتوسيع شبكات الوادي -

    .في توسيع والعمل لشبكة قمار الشروع تحسين وال -

. كوينين–البياضة  –عبد الكريم  حساني–دبيلة –الرباح : الجماعية لكل من الجمع شبكات وتثبيت وضع -

 .سيدي عون –يية قر –حمادين -  مقرن–حاسي خليفة - تاغزوت  –

   39 :محطات الرفع أو الدفع -

  كلم Desserte :640شبكات  -

  .55600 :بالشبكة تيصاالاإلعدد  -

  .اليوم /3م 77000مقدر بـالنهائي  عند المصب بعد التطهير النتائج صبيب-  

  مليار دج 12التطهير مقدر بـ اإلنجاز للمحطات عدا كلفة كلفة المشروع

2 - anteCompos 2: الملوثة محطات تطهير المياه (STEP) (1)  

قابلة للنظر حسب  متغيراتثالث  «composante»الـمقومة نفس الشيء مكتب الدراسات قدم لهذه 

  .االتجاه وعادة استعمال المياه المعالجة

 .للمورد تقييم محلي/ التسييرمعالجة محلية للمياه الملوثة و: 1المتغيرة-

 .نحو الشمال نهائي مصب وخلق مركزية معالجة: 2المتغيرة-

   .خلق مصب وتوجيه المياه دون معالجة: 3المتغيرة-

  :معالجة و إعادة استعمال محلي للمياه المعالجة: 1 المتغيرة - 1- 2

  :تهم هذه المتغيرة :المبدأ العام -1- 1- 2

التجمعات  بعض إبعاددون  ،لكل مركز عمراني المياه الملوثةحالة معالجة بنظام متماشي مع 

 استعمال وإعادة السطحية على الطبقة التأثيرات بتقليص يسمح لمواقع المعالجة االستغاللهذا  ،العمرانية

  .أحسن لمياه المعالجة

التصريف الزائدة لسقي المساحات الزراعية والمساحات  مياه المعالجة ومياه استعمال إعادة

  : يكون لها نوعين تعمالاس إعادةو متغيرةالمصب الوحيد لهذه ال ،الخضراء

                                                
(1) Ministère des ressources d’eaux :Vallée du souf, Etude d’assainissement, eaux Résiduaires, Pluviales et 
d’irrigation ; Mission IB, volet des  épuration des eaux- Septembre 2002. 
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  .سقي المساحات الزراعية من خالل المياه المعالجة الخارجة من المحطات :المباشر استعمال

 الفالحي أو البشري يتم واالستغاللالطبقة السطحية  تحول نحو المياه المعالجة :غير المباشر ستعمالا

  .ة التطهيرفي الطبقة بضمان عمق غير ضار لخط من خالل التقنيات المنجزة

  :وخصائصه قابلية اإلنجاز تحليل - 2.1.2

  :في تتمثلالحلول  هذه ،شروط اإلنجاز حل لكل لكن للتطهير قدمت أربع حلول 

   .فردي محسن صرف - 1 

  lits plantés de roseaux  بالقصبمغروسة أسرة  – 2

 Infiltration percolation  في وسط مثقوب اءوسيالن الم تسرب -  3

4aéré -   lagunageمهوى وسط  

ميزات مرتبة كاآلتي حسب ثالثة تحاليل  لىعمراني ع مركز لكل تعتمد الحلول اتاختبار هذه المتغيرةفي 

  :األولوية

  :جمع المياه الملوثة وأهمية حجم المركز - أ .2.1.2

 الصرف الستعمال حجم حرج لبلدية يتوفر لم حتى ولو مقبول من جهة إذا كان الصرف الفردي

 الحجم المحدود ذات للبلديات فردي صرف على شبكة الحفاظ ةإمكاني الدراسات حدد مكتب ،فرديال

 .مبرر الفردي بالصرف الخاص لحلا إذن ،ضعيفة شبكة المجمعة بواسطة الملوثة حجم المياه أن باعتبار

 .اليوم/3م2000عن  قلي 2030عند أفاق  الملوثة المياه إنتاج عندما يكون قبوله يتمهذا  فيصرتال نظام

المغروسة  األسرةهي  مةمالئ األكثر شعبة المعالجة إذا متوقع الملوثة المياه شبكة انجاز إذا كان عموما

  .بالقصب

والتحول نحو  على التسربات يعتمد التطهير مبدأ يكون أين الجماعية المعالجةفي ما يخص تنفيذ 

 مثل هذا الصبيبل ،اليوم من المياه الملوثة/3م6000دعنهذا النوع من المعالجة  حدود ينيتعفقد تم  الطبقة

إن  .سنة من العمل 30مدة لم 5 ـن صعود الطبقة مقدرة بأ ظهرت الدراسات الهيدروجيولوجية المنجزة

ة سمك التربة حمايب يسمحالذي مستوى الطبقة الحالي  التطهير بواسطة التسربات غير ممكن إال في حالة

   .م8هذا يعني أن مستوى الطبقة الحالي يكون على األقل  ،م 3الموجود فوق  عالغير مشب

من الممكن إعطاء توجيهات حول أنواع  ،2030على هذا األساس وأحجام المياه الملوثة ألفاق 

سيدي  ،ورماس ،واد العلندة،، عقلةونسةميه  :حتى من البلديات. بلدية المعتمد من طرف كل التطهير

 الـ محطة تطهير من النوع بلدية الواد تتطلب إنجاز .بالصرف الفردي ممكن أن تحتفظ ،فاوييطر ،عون

Lagunage aéré  )23: (كما موضحة في الصور رقم .)المهوى(  
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 Infiltration لباقي البلديات يمكن أن تعالج بمحطات التطهير من النوع باقي المياه الملوثة 

Percolation 

  :ية في المناطق الحضريةوضعية الطبقة الحالية والمستقبل -ب.2.1.2

  :تقييم الطبقة في المناطق الحضرية ساعد على معرفة مايلي  

ية كلية للطبقة في أماكن التجمعات بشرط توفير العمق األدنى تغذ ،إمكانية إنجاز الصرف الفردي -

 .للطبقة بثالثة أمتار
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)تجارب عالمیة(توضح أنواع التطھیر ) 23(صور   
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 تحديد مكان وصول مياه التصريف يجب لمياه الزائدة في هذه الحالةاة تصريف ضرورة إنجاز شبك -

  :اآلتيخاص لكل بلدية في الجدول التحليل ال و مباشر أو خلط مع المياه الملوثة استعمال(

  

الحلول العالجية عبر التجمعات العمرانية وفقا للوضعية الحالية ): 34(:الجدول رقم

  للطبقة

  

  معالجة المقترحال  الميزات  المركز

  البياضة

  حجم متوسط

  متر 03 >الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  صرف فردي

  دبيلة
  متر 03< الطبقة -حجم متوسط

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  مثقوب

  .تعمال المياه غير مباشرإعادة اس

  الواد

  حجم هام

  متر 03< الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

 lagunage aéré:جمع ومعالجة ب

 .مباشر إعادة استعمال المياه

  (1)تصريف المياه الزائدة وخلط المياه الملوثة 

  قمار

  حجم متوسط

  متر 03< الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

في وسط  جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن

  .مثقوب

  .مباشر غير إعادة استعمال المياه

  (2) تصرف المياه الزائدة

حساني عبد 

  الكريم

  حجم متوسط

  متر 03> الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  صرف فردي

                                                
في ھذه األثناء الحل المعالج یقبل الخلط وإعادة االستعمال فالمصب . خلط المیاه الزائدة المصرفة مع المیاه الملوثة لتفادي خلق شبكة مضاعفة: الواد   (1) 

  .یكون محدودالنھائي البد أن 
  .خلط مع المیاه الزائدة المصرفة غیر مالئم : قمار  (2) 
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  حاسي خليفة

  حجم متوسط

  متر 03> الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  صرف فردي

  كوينين

  حجم متوسط

  متر 03> الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  صرف فردي

  المقرن

  طحجم متوس

متر مع عدم وجود  03< الطبقة

  الجمع

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  ميه ونسة

-متر 03> الطبقة -حجم صغير

ال يوجد مساحات -موقع المعالجة

  زراعية مبرمجة

  صرف صحي محسن

  جمع ومعالجة باألسرة المغروسة بالقصب

  النخلة

  حجم صغير

  متر 03 >مع أو دون شبكة  طبقة

  موقع ومساحات زراعات

  صرف صحي محسن

  جمع ومعالجة باألسرة المغروسة بالقصب

  العقلة

  حجم صغير

  متر 03> الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

  صرف صحي محسن

  .جمع ومعالجة باألسرة المغروسة بالقصب 

  واد العلندة

  حجم صغير

  متر 03> الطبقة 

  موقع المعالجة

  ال يوجد مساحات زراعية مبرمجة

  صرف صحي محسن

  .جمع ومعالجة باألسرة المغروسة بالقصب 
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  ورماس

  حجم صغير

  متر 03> طبقة مع وجود شبكة 

  موقع ومساحات زراعات

  صرف صحي محسن

  .جمع ومعالجة باألسرة المغروسة بالقصب 

  رقيبة

  حجم متوسط

متر مع عدم وجود  03< الطبقة

  معالج

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  .مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  الرباح

  حجم متوسط

  متر 03> الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  .مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  .صرف صحي فردي

  سيدي عون

  غيرحجم ص

متر إذا لم يكون 03< الطبقة 

  هناك جمع

  موقع ومساحات زراعات

  .جمع ومعالجة باألسرة المغروسة بالقصب 

  تصريف مياه زائدة+ صرف فردي 

  تاغزوت

  حجم صغير

  متر 03> الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

جمع ومعالجة بالتسرب والسيالن في وسط 

  .مثقوب

  .إعادة استعمال المياه غير مباشر

  .ف صحي فرديصر

  الطريفاوي

  حجم صغير

  متر 03> الشبكة + الطبقة 

  موقع ومساحات زراعات

  .جمع ومعالجة باألسرة المغروسة بالقصب 

  .صرف فردي محسن

   -Mission IB, volet des  épuration des eaux معالجة معطيات: المصدر                      

،مع وجوده، ومع وجود شبكة جمـع  )صرف فردي(دون شبكة جمع ،تقيم الطبقة لكل بلدية يتم مراقبته  إن

  .اليوم/  3م2000م أكثر من 2030اال للبلديات التي يقدر كميات مياهها الملوثة في عام 
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  :الجة مركزية وخلق مصب نحو الشمالمع : 2المتغيرة -2.2

  :تجيب عن االنشغاالت التالية المتغيرة هذه: مبدأ العمل -1.2.2

    بغياب المصب النهائي وما يترتب عليه من استغالل المياه خاصة  العقبات المربوطة الغاء -
 .رواق الواديب   

    جد ضرورية لتحويل المياه  بعيد بالطبقة السطحية مع إمكانية دأم ير ذويتسمح بتس -
  .الفائضة   
 :من المتغيرةهذه تتكون 

 مسـتوى  لوثة علـى مومعالجة المياه ال ،ي ثالث تجمعاتإلنتاج المياه الملوثة ف األساسيةتجميع المراكز  -

 :أساسية تطهير ثالثة محطات

وميـاه   الميـاه المعالجـة   بجمـع  يسمح المخطط أين ،نحو الشمال من الجنوب تحويل تسمح بخلق قناة -

 مفي إقلـي  المتجددة باستمرار  مياه ملوثة %90إلى % 85(األساسية  العمرانية للتجمعات ف الزائدةيصرتال

 .)سوف وادي

بتحويل المياه نحو الشمال و بإعادة االستعمال الزراعـي للميـاه    القناةالمتغيرة عبر المخطط أو  تسمح -

 .مباشراستعمال  المعالجة  

 مماثـل  محلـي القـويم  و التتطهير  حلول بإعطاء بالقناة موصولة الغيرلباقي البلديات  تسمح بإعادة النظر

  .1 لمتغيرةل

 :دراستها تم التحويل قناة بمخطط الخاصة اتكثير من الفرضي

إلـى المصـب    مقرن للوصـول  ،حساني عبد الكريم من الواد مرورا بالمحور القناة الرئيسية تنطلق -1

 .ة نحو المصب النهائيبتنطلق من الرقي اختيارية ثانوية قناة ،النهائي

ثانويـة   قنـاة  ،مصباللتصل إلى  ةبيالرق –من الواد مرورا بالمحور تاغزوت  تنطلق ةالقناة الرئيسي -2

  .مقرن وتصل للمصب النهائيال عبر تمر عبد الكريم حساني تنطلق من

المراكز وعـدد   اليصال ،قناة التحويل: من طول تقلص حيث اقتصاديةالفرضية األولى تم قبولها ألسباب 

  .محطات المعالجة

  : تحليل خصائص قابلية اإلنجاز - 2.2.2

  :دد حسب الميزات التاليةتح الحلول المقترحة 
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  :البلديات حجم البلدية أو التجمع -أ.2.2.2

مخطط القناة يأخذ ألن  ،لقناةبا اإيصاله تم إدراج هذه الميزة لتحديد البلديات التي يكون من الصعب

هذه ها البعض و لكثير من المياه المعالجة، لهذا تم الجمع بين البلديات القريبة لبعضجمع ا االعتباربعين 

  :هي كما يلي. إمكانية معالجة هامةالطريقة تقود إلى 

  :يجمع البلديات التالية "الواد: "التجمع األول  

  الرباح -

  البياضة -

  الواد -

 .كوينين -

  :يجمع البلديات التالية "قمار: "التجمع الثاني

  تاعزوت -

  قمار  -

  حساني عبد الكريم -

 دبيلة -

  :البلديات التاليةيجمع  "المقرن: "التجمع الثالث

  سيدي عون -

  مقرن -

  حاسي خليفة -

  :تقييم للطبقة السطحية للبلديات الغير موصولة بالقناة -ب.2.2.2

هذه الميزة أدرجت ألجل البلديات الغير موصولة بالقناة و لكي توضح ضرورة تصريف المياه   

  .الزائدة في مجملها

  :لقناةمواقع المعالجة و إمكانية التوصيل با -ج.2.2.2

  .هذه الميزة تحدد إمكانية إيصال البلديات بالقناة بحكم قربها من مواقع المعالجة  

  :حدود المعالجة - 3.2.2

على أساس الميزات السابقة ندرج في الجدول اآلتي الحلول المعالجة األكثر مالئمة لكل بلدية أو   

  .تجمع بلدي
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  مع بلديالحلول المالئمة لكل بلدية أو تج): 35(جدول رقم 

 
  المعالجة المقترحة  الميزات  المركز

  البياضة - الرباح

  الواد -كوينين 

  حجم جد مهم

  متر 3  < الواد الطبقة

  موقع المعالجة

  جمع و معالجة عن طريق 

le lagunage aéré    و الرمي في

  القنوات 

  تاغزوت –قمار 

 -حساني عبد الكريم

  دبيلة

  حجم مهم

  متر 3  <طبقة قمار 

  عالجةموقع الم

  جمع و معالجة عن طريق 

le lagunage aéré    و الرمي في قناة

  شبكة تصريف المياه  الزائدة في القمار

  مقرن -سيدي عون

  سيدي خليفة

  حجم مهم

  متر 3  <طبقة 

  موقع المعالجة

  جمع و معالجة عن طريق 

le lagunage aéré  و الرمي في قناة  

  الرقيبة

  حجم متوسط 

حالة عدم متر في  3  >طبقة 

  الجمع

  موقع و مجال الفالحي 

جمع و معالجة عن طريق التسرب و 

السيالن في وسط مثقوب و اعادة 

  استعمال المياه الملوثة غير مباشر

 leجمع و معالجة عن طريق 

lagunage aéré  و الرمي في قناة  

  ميه و نسة

  حجم صغير 

  متر 3  >طبقة 

  موقع المعالجة

  رمجةال توجد مساحات زراعية مب

  صرف فردي محسن 

المغروسة  باألسرةجمع و معالجة 

  بالقصب

  النخلة

  حجم صغير 

متر بوجود شبكة و  3  >طبقة 

  عدمها 

  موقع و مساحة زراعية

  صرف فردي محسن

جمع و معالجة باالسرة المغروسة 

  بالقصب
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  العقلة

  حجم صغير 

  متر  3  >طبقة 

  زراعية اتموقع و مساح

  صرف فردي محسن

معالجة باالسرة المغروسة جمع و 

  بالقصب

  واد العلندة

  حجم صغير 

  متر  3  >طبقة 

  موقع المعالجة

  عدم وجود مساحات زراعية 

  صرف فردي محسن

جمع و معالجة باالسرة المغروسة 

  بالقصب

  ورماس

  حجم صغير 

  متر بوجود شبكة  3  >طبقة 

  موقع و مساحات زراعية

  صرف فردي محسن

المغروسة  جمع و معالجة باالسرة

  بالقصب

  طريفاوي

  حجم صغير 

  متر بوجود شبكة  3  >طبقة 

  موقع و مساحات زراعية

  صرف فردي محسن

جمع و معالجة باالسرة المغروسة 

  بالقصب

  Mission IB, Volet épuration des eaux Septembre 2002معالجة معطيات، : المصدر

 

  المياه الملوثة تحويل مياه المصرفة الزائدة و :3 المتغيرة - 3.2

المراكز المنتجة للمياه الملوثة األكثر أهمية، وتخلـق قنـاة تحويـل نحـو      بين أخذ مبدأ التجميعت  

ال تتوفر على محطة تطهير، المياه الملوثة تحول كما هـي  األخيـرة   هذه ، 2المتغيرةالمصب الوحيد مثل 

التقيـيم المحلـي المماثـل    و التطهيـر   ل مشكلة ا لباقي البلديات فحـأم ،ة المصب النهائيـو منطقـنح

  .1لمتغيرةل

الصـرف   وأهـداف  تمـاش لكنها ال ت ،جزئيا مشكل تحويل المياه الفائضة للطبقة 3المتغيرةتزيل   

  : التالية  الصحي لإلقليم السوفي

هدف سالمة الصحية محقق على مستوى المناطق الحضرية لكن التلوث وببساطة يتم إبعاده فقـط  * 

  .مصب النهائيإلى مستوى ال

 .هدف تقييم واقتصاد المورد غير منجزة* 

  :ةـالمقبول المتغيرة . 2.4

  .تتجاوب وأهداف الصرف الصحي هي كال من األولى والثانية التي الـمتغيرات  
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ثانية أقل كلفة من األولى فهي تقلص عدد ال أن اتضح متغيراتمكتب الدراسات كلفة الـ للبعدما ح  

وحدات معالجة، كما تتميز بإمكانية خلق مجال زراعي كبيـر علـى طـول القنـاة      3أنظمة المعالجة إلى 

الحزام األخضـر فـي بلديـة    ) (من الجنوب نحو الشمال(مجال أخضر  قالرئيسية وحتى الثانوية، أو خل

  ).الوادي

ـــ    ــام ال ــر  Lagunage (1)بشــكل عــام نظ ــي للتطهي ــول كحــل تقن ــر قب ــو األكث                   .ه

   le Lagunage   تقنية جد مالئمة للشروط المناخية الجزائرية ومن الممكن أن تصل إلى عائد تطهيري

، بمجمـل  ) أنظـر الملحـق   )01(المميزات األساسية بالجدول رقـم ( مرضي و تنظيف ميكروبيان أيضا

  :المحطات األربع وهي 

  

STEP 1  :17شكل رقم(         .رباح ،نينيكو ،بياضة ،الواد (    

STEP 2  :01شكل رقم أنظر الملحق (   .ةـدبيل ،الكريم.ع.ح ،تاغزوت ،قمار (    

STEP 3  :02شكل رقم أنظر الملحق (  خليفةاسي ح، مقرن ،عون يديس (    

STEP 4  :03 شكل رقمأنظر الملحق (  .ةـرقيب (    

  :يمر التطهير عبر المراحل اآلتية  

 .dégrillage و الـ رملإزالة ال: ة جما قبل المعال -

الطـابق  +الطـابق األول : المهـوى  Lagunageمرحلتين متتاليتين من المعالجة بالـ  -

 )18شكل رقم(الثاني 

ـ  المرحلة الثالثـة المعالجـة تكـون   -     المهـوى التـدقيقي المـدعم     Lagunage بالـ

 )19الشكل رقم .(بالحواجز

  )20شكل رقم( .(La boue) طينزالة المياه من الإلأسرة تجفيف  -    

ملغيـغ  شـط  جزء من المياه المطهرة تستعمل للزراعة أما جزء الماء المطهر الغير مستعمل تصرف نحو 

  .الذي هو منطقة رطبة مصنفة

  

  

  

  

                                                
  le Lagunage          (1):  تقنیة معالجة تطھیر المیاه  
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         شكل رقم(17)  توطین المشروع:محطة التطھیر االولى (الواد-بیضة-  كوینین-روباح)

 أسرة التجفیف

4

 ما قبل المعالجة

 حوض مائي مھوى
01الطابق   

 حوض مائي مھوي 
02الطابق   

 حوض مائي النھائي

حمایة ضدحاجز   
الریاح الرملیة    

طرح المیاه 
 المعالجة

 وصول المیاه
 القذرة



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 159 

 معالجة مشكلة صعود المياه  الرابعالفصل 

  

 شكل رقم(18)مقطع طولي

 الھدف
وضع منشات متینة مستمرة  في الوقت    

نقل ھیدرولوكي في المدخل حتى  طرح المیاه بعد 
  المعالجة

فرق في العلو مابین 
 01الحوض المائي 
 02والحوض المائي 

لتامین الجریان 
 بالجاذبیة 

 حوض مائي مھوى حوض مائي النھائي 
02الطابق   حوض مائي مھوى 

01الطابق   
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 جسم الحاجز

مقطع من نوع حاجز 
 خارجي

مقطع من نوع حاجز 
 داخلي

مادة عازلة عن طرق 
غشاء قشري من 

 الزفت

حمایة التلعة الخارجیة 
عن طریق شریط للطبقات 
  الرمل الجبسي وتزفیتھا

حمایة من الریاح 
لنخیلالرملیة بورق ا  

حمایة من الریاح الرملیة 
بزرع األشجار   

الحواجزمكونات  )19(شكل رقم  
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سرة التجفیفأ )20(شكل رقم  
 

 + جبسي  طبقة من الرمل
  طبقة من الزفت 

ن رمل جسم الحاجز م
  رفیع

 غشاء قاري 
Géo membrane bitumineuse  

  كتلة  مصرفة 
م من الرمل 0.1  

0,5 m de graviers 

ل طبقة الحصى وقشرة أرضیة ح مصرف میاه مثقوب  
Géotextile autour de la couche de 

gravier  

 مقطع عرضي

 مقطع طولي
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  3. nteComposa 3  : (1):شبكة تصريف المياه الزائدة   

رغم تزايـد   ،ريف المياهصعن طريق ت وفرن تأأهداف شبكة تصريف المياه ال بد  2030في عام   

في هذه األثناء أغلبية السكان ستكون موصولة بشبكة الصـرف الصـحي والتلويـث الفـردي      ، السكان

  .ستحسيالتطبيق سياسة مائية صارمة مع عمليات بسيتقلص 

تخص شبكة تصريف الميـاه الزائـدة وهـي     متغيرات ثالث П قدم مكتب الدراسات خالل المهمة

  :كالتالي

  1:المتغيرة .1  

  تنقيب موزعة تحت مدينة الوادي 58الموازنة المائية تكون متوازنة بإلغاء فائض الماء عن طريق   

                                                           ) 21(:التالي رقم أنظر الشكل

  
جعل الضخ يتماشـى مـع    عنستطي المعطيات،يتوافق مع جميع الظروف و  مرن المتغيرةنظام هذه  

لسـماح باسـتعمال   الخفض يكـون كـافي ل   .الظروف لخفض مستوى الطبقة السطحية حسب االحتياجات

مكـن  ا يمكممكن أن توجه لالستعمال الزراعي، من الة ينالمدة من تحت جرخلمياه المستلالصرف الفردي 

  .خارج شبكة الصرف الصحي وحتى في االتجاه المعاكس عبر قناة مستقلة رسلتأن 

ممكن أن يستعمل في حدود معنية لتخزين المياه فـي   )le sous sol(ت الطبقة السطحية للترابحما ت

المياه التي . تفريغ هذا التخزين في الفصول األخرى المراحل ذات الطلب الضعيف في فصل الشتاء بشرط

نحو الشمال بواسطة قناة خارجة من محطة المعالجة بالمقارنة مـع   هلم تستعمل في الزراعة ال بد أن توج

  .األبعاد الكبيرة لقنوات تحويل مياه الصرف والضخ

من العمـل المتواصـل    المنتظر منها بعد سنوات،عمودية ) drains(هذا النظام يتوفر على قنوات 

والمناطق المنخفضة مـن   ،لكي ال يصل أبدا لمنطقة الشط السطحية  بالشكل الكافي مستوى الطبقةو  فظخ

  ) 24(:، الخريطة رقمألحسن قبل غمر الغيطان بالمياها إلى الشروط  شيئا فشيئا رجعون ، المدينة

  

                                                
(1) République Algérienne démocratique et populaire. Ministère des ressources en eau. Office national de 
l’Assainissement (ONA). 
 Vallée du Souf- ville d’EL -OUED – étude d’Assainissement des eaux résiduaires pluviales et d’irrigation, mesures 
complémentaires de lutte contre la remontée de le nappe phréatique. Mission II, Analyse multicritères du système de 
drainage horizontal / vertical novembre 2003. 

قنوات عمودیةوضعیة ال  
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  : 2المتغيرة. 2  

المياه التي تصل إلـى   ان  ظام استقبال و تلقي بحيثهو نفالتصريف يتم عن طريق قنوات أفقية،   

 1ين القنوات لكي يثبت عمق الماء عنـد  ب م حساب البعدلهذا ت ،قنوات هي التي يتم فقط التقاطهاالمستوى 

الصرف الصحي الفردي لمياه استعمال هذا ما يرفض . متر تحت القنوات أي بنصف مسافة تباعد القنوات

تحت األجزاء العليا للمدينة يرمي به مباشرة في شبكة الصـرف الصـحي أيـن    ) تحت المدينة(التصريف 

بالمقابل أبعاد شبكة الصرف الصـحي  ، و الموزعةأ قتصد شبكة الجمع المتفرقةتيختلط بالمياه الملوثة، بهذا 

  .يتم رفعها 1وأبعاد محطة التطهير رقم 

تصريفها يـتم   ،تكون مالحة) مستور منطقة الشط وسيدي(المياه المتواجدة في األجزاء المنخفضة   

  .نحو الشمال عبر قناة منفصلة عن قناة المياه الملوثة ىتجميعه في شبكة مستقلة وترم

و أنشـأت  تم تصريف مياهها بشكل صحيح،  ما الشط و المناطق المنخفضة من سيدي مستور إذا  

  .تهيئةبعد ال مخصصة للبناءالمناطق ال يمكن ان تدرج تحت شبكة صرف صحي لها 

  : 3ةمتغيرال .3  

التجمع يكون منفصل عن شـبكة   ،2متغيراتنفس عقبات الـ  ،قنوات الصرف أفقية ،نفس الشيء  

ملوحته عن  الماء يتم توقيفه قبل أن يصل إلى الشط و المناطق المنخفضة لتفادي ارتفاع،الصرف الصحي 

  .طريق التبخر
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  لعمودي شبكة التصريف ا  ) 24:(الخريطة رقم
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الماء المجمع يوجه نحو الشمال بواسطة قناة مصب مياه الصرف الصحي بواسطة قناة مثبتة عنـد    

صـبيب   -التباعـد بـين القنـوات    (مخرج محطة المعالجة، مميزات شبكة تصـريف الميـاه الزائـدة    

  :الية م تثبيتها بأخذ بعين االعتبار النتائج التـت ،(*)...)التصريف

 3و تحتوي كـل واحـدة علـى بئـر الضـخ     (محطات تجريب الضخ  6قياسات النفاذية المنجزة على  -

  ).بيزومتر

 .موقع 42 على (1)هجية متخصصةنات لمـة منجز عن طريق تسربـقياس النفاذي 125 -

  .دروجيولوجيةـتحقيق منجز مع الفالحين في وقت القياسات الهي -  

 

  :الثـالث متغيراتلل تحليل متعدد الخصائص. 1.3

  : 36الجدول رقم   

 المتغيرة  

1  

 المتغيرة

 2  

 المتغيرة

3 

      ×  إعادة استعمال محلي للمياه

      × Le sous-solتخزين تحت الطبقة السطحية للتربة 

  ×  ×   bio drainageلمياه الزائدة الطبيعي لتصريف 

      ×  )نافع(صرف فردي مجدي 

  ×  ×  ×  الشط و سيدي مستور رتطوي

  .OP CIT Étude d’Assainissement des eaux résiduaires pluviales et d’irrigation  Mission II :المصدر          

  : اهـإعادة استعمال المحلي للمي .أ.1.3  

مستقلة تماما عن شـبكة   )les collecteurs(تصريف المياه الزائدة له جامعات  1 متغيرةفي الـ  

المياه المصرفة الزائدة ممكن أن توجـه   .عمودية تتوفر على مضخة خاصة بهاالصرف الصحي، كل قناة 

، بصـفة  )شرط تقدير أبعاد القنوات بشكل صحيح ومالئـم (في نفس اتجاه شبكة الجمع واالتجاه المعاكس 

  .لسقي المساحات الزراعية الكبيرة قطاع بقطاع أو حتى محليا لسقي مجال أخضرالمياه المصرفة عامة 

                                                
  : جـببرنام حسابـهم ـض تـالخفو خ،  ـالض صبيـب ،وات العموديةـد بين القنـالتباع (*)

(                                         Prédiction aquifère test de Water lochydrogeologic basé sur l’équation de THEIS ) 
  : جـببرنام حسابهـاق القنوات و الصبيب، تم عم األفقيـة،وات ـد بين القنـالتباع 

(                                International Institute for land Reclamation and improvement. Pays bas Entrained L′ILRI) 
(1) Méthode du double anneau de MUNTZ 
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ما عدا فـي بدايـة   (العمق بشكل مباشر تحت مناطق التسرب لها نوعية حسنة من المصرفة  المياه  

االستغالل أين يجب تقدير تصريف المياه المالحة للشط التي ترمى في الشمال بواسطة قناة المياه الملوثـة  

  ).وال يصح استعمالها في هذا الوقت

المياه تجري نحو النقـاط  فالصرف الصحي،  القنوات تتبع الطبوغرافية و شبكة 3.2 المتغيرةفي   

 ،المياه تكون المياه في النقاط العليا قليلة أو منعدمـة  ، وكما تكون تركز في بداية االستغاللتالمنخفضة أين 

دة استعمال المياه البد أن تأخذ بعين االعتبـار  اهذه المياه ال تصل إال بمرور الكثير من السنوات، عملية إع

  .األمر هذا

  : )sol-Le sous(التخزين تحت سطح التربة  .ب.3.1  

ما تحت سطح التربة من الممكن أن يستعمل لتخزين الماء ما بين الفصول بشرط  ،1 المتغيرةفي   

  .رفع أبعاد قدرة الضخ في فصل الصيف أين الطلب يكون مرتفعا جدا

الصعود الشعيري  حسبجه الماء الذي يصل إلى القنوات ال بد أن يو 3 المتغيرة و 2 المتغيرةفي   

  .مابين القنوات

  : )Bio Drainage(لمياه الزائدة الطبيعي لتصريف  .ج.1.3  

حسـب المنـاطق تمـتص     ،توجد إمكانيات غرس أشجار في المناطق الحضرية 3.2 المتغيرةفي   

ألفقـي  تستطيع تعويض التصريف ا ،المياه مباشرة من الطبقة السطحية إذا كانت المساحات المشجرة كافية

   .بشكل جزئي في بعض المناطق ذات الطبوغرافية المرتفعة

 ق، األشجار البد أن تسقى عن طريق آبار تضخ مياه الطبقة السطحية، تكون عرو1 المتغيـرة في   

  .هذه األشجار تمتد على أعماق كبيرة لكي تسقى أشجارها مباشرة

  : صرف فردي فعال .د.1.3  

. صرف فـردي  من يستفيدونمن السكان %  20ادي، تم تقدير حسب الهيكلة الحضرية لمدينة الو  

  .لطبقة السطحية لكي يصبح الصرف الصحي الفردي فعالكافي لتضمن عمق  1 المتغيرةفقط 

  :ر تطوير الشط وسيدي مستو .هـ.1.3  

 1المتغيرة تطوير الشط وسيدي مستور ال يؤدي إلى رفع كلفة المشروع لكن في  ،2 المتغيرةفي   

  .صرف المياه الزائدة أفقي ضروري في حاله تطوير هذه المناطقتشبكة  3 يرةالمتغو 
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  :متغيراتالفصل بين الـ .2.3  

  : 1المتغيرة .1.2.3  

تطلب اسـتثمار  ت ةبمضخات منغمس ةبئر مجهز 58تتوفرتصريف المياه الزائدة يكون عمودي أين   

، فمن الممكن استعمالها فـي الزراعـة  . ية حسنةاألكثر عمقا، فالمياه المصرفة تحت المدينة تكون لها نوع

عن البعد و األقطار وأيضا الكلفة المترتبة بهذا نقتصد . هكتار 620الشيء الذي يسمح بالسقي المحلى لـ 

 عمـق  يتم حفظ). جزء من استثمارات شبكة تصريف المياه الزائدة(قدرة الضخ لقناة المصب نحو الشمال 

  . ذا ما يسمح بالصرف الفرديه متر، 10و 5ما بينه الطبقة 

خضـراء و  اليسمح بخلق محلي للمساحات  و ن النظام مرن يتوافق مع جميع الظروف والمعطياتإ

لمساحات الزراعية المطورة بغرب المدينة، الضخ ممكن وفـي حـدود معينـة أن يتماشـى مـع      السقي 

  .المعطيات وفقا لكلفة الكهرباء وكذلك وفقا للفصول

تعطي المخطط الهيـدروليكي   .األولى هي الجد مناسبة ومطلوبة المتغيرة اب فإنلجميع هذه األسب  

  ) 25(والخريطة رقم ) 20(لصرف المياه الزائدة المخطط رقم 
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 رقیبة

 مقرن

تاغزوت/قمار  

 رقیبة

 سیدي عون

كوینین/روباح/بیضة/الواد   
 دبیلة

 حساني عبد الكریم

Step 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4 
 

طبولوجیة شبكة التحویل )22(شكل رقم  

 سیدي خلیفة

Source: office national de l'assainissement (ONA) vallée du souf projet remontée des eaux.juin 2004 p 42 op-cit  
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 المفتاح
 قناة المیاه المعالجة

 قناة المیاه القذرة
 منطقة المعالجة

PDAU تصریف جماعي حدود    
فرديتصریف   PDAU حدود    

لوادا  

 بیاضة

 النخلة

 واد العلندة

 میھ ونسة

 العقلة

 رباح

 قمــار

 ورماس

 الرقیبة
 حاسي خلیفة

 مقرن

 سیدي عون

 تاغزوت

 المصب

 حساني عبد الكریم

 دبیلة

 جدیدة

 المخطط الهيدروليكي لصرف المياه الزائدة)  25(الخريطة رقم 

Source: office national de l'assainissement (ONA) vallée du souf projet remontée des eaux.juin 2004 p 41 op-cit  
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  : 2المتغيرة .2.2.3

متر بواسـطة شـبكة مـن القنـوات      5الى2المياه على عمقف ،تصريف المياه الزائدة يكون أفقي  

  . متر على األقل 1لكي تثبت الطبقة عند عمق  ،متر 300 بمسافة ينهاتباعدة في ما بالم

في الجزء العلوي من المدينة أين المياه ذات نوعية حسنة وقليلة الملوحة، القنوات ترمي بمياههـا    

جة التـي تسـتقبل   في قنوات الجمع للصرف الصحي، هذه األخيرة لها أبعاد تتوافق مع أبعاد محطة المعال

  .المياهالكثير من 

كمية الماء التي ترتفع بسببها مستوى الطبقة السطحية في المناطق العليا ال  نمن الممكن مالحظة أ  

  .من الكميات المتسربة، أما الكمية الكبيرة تسيل باتجاه النقاط المنخفضة%  10تمثل سوى 

شجرة بالغـة   6200يكفي و  ،للمياه الزائدة من الممكن أن يحقق في هذه المناطقالطبيعي التصريف  

  .مسقية من آبار الطبقة السطحية لتنظيف األحياء العليا من المدينة

عن طريق السيالن الجوفي والـذي يـتم    هايستقبل المتاألحياء المنخفضة مثل سيدي مستور و الشط 

   .تتطلب ثالث محطات رفع إضافيةو صرفه عن طريق شبكة منفصلة عن شبكة الصرف الصحي 

فهي موجهة نحو الشـمال عبـر قنـاة     ،ال يمكن خلطها مع المياه الملوثة قبل المعالجة مالحةالالمياه 

  .مقبول في هذه المتغيرة يكون الصرف الفردي، وبالتالي فإن استعمال مختلفة

  : 3المتغيرة .3.2.3  

تم فيما يخص المياه التي تصرف ي، أما  2 المتغيرة تصريف المياه الزائدة بقنوات أفقية مختلفة عن  

جمعها في شبكة مختلفة عن شبكة الصرف الصحي و المياه الجوفية تلتقط قبل وصولها للشط و المنـاطق  

هذا ما يسمح بعد تجفيف المناطق المنخفضة، جمع المياه الغير متبخرة ذات النوعية الحسـنة،  . ةالمنخفض

نهائي نحو الشمال في نفس قناة المياه الملوثة أو إعـادة اسـتعمالها   والتي من الممكن رميها في المصب ال

هذا ما يتطلب حزام من القنوات تمنع الماء من وصوله إلى هذه المناطق المنخفضة وأربـع   ،محليا للسقي

متر  2.5الطبقة تبقى على عمق متوسط مقدر بـ ألن به  االصرف الفردي مسموح. محطات رفع إضافية

التصريف  في األماكن التي تتواجد بها قنوات يبقى غير نافعالصرف الفردي  )متر 4و  متر1أقصى حد (

  .األفقية
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  (1):المتغيرة المقبولة

تحقيق أهداف شـبكة تصـريف الميـاه    وهذا من أجل هي التي تناسب المشروع  1رقم المتغيرة   

  : المتمثلة فيالزائدة و 

  .تحقيق توازن للموازنة المائية في المدينة ²

 .متر في األحياء المغمورة بالمياه 1ضمان عمق أدنى للطبقة السطحية و المقدر بـ  ²

 .تثبيت أو عكس مشكل صعود المياه في باقي المدينة ²

المتسببة للسـكان القـاطنون   تجفيف الغيطان لتفادي تلوث الطبقة السطحية وتقليص اإلزعاجات  ²

  ...) الحيوانات الناقلة لألمراض مثل القطط و الفئران وروائح، تطور الناموس (قرب الغيطان المغمورة 

 المتغيـرة  تطبيـق ا النتائج المنتظرة من أم .يوم/3م 22185المياه التي ال بد من تصريفها مقدرة بـ 

  هي  1رقم 

  متر 10و 5خفض الطبقة السطحية إلى عمق مابين  ²

 .إعادة استعمال كمياه السقي ²

  كتار ه 620المساحة الممكن سقيها  ²

  .خلق مجال اخضر  ²

  دج  1.216.850كلفة المشروع مقدرة بـ  *

  :تطبق على الشكل اآلتي 1إن المتغيرة 

  .شبكة تصريف المياه الزائدة المتكونة من قنوات عمودية مجهزة بمضخات - 

 مستور يمغروسة عبر حزام حول الشط و منطقة سيد 12أين  58: دد القنوات العموديةـع - 

  .متر من القنوات 33500: ع المياه الزائدة المصرفةشبكة جم - 

  .اه المصرفة تجمع وتوجه نحو الشمالـالمي - 

II-  المعايير التعويضية:  

، وإنجاز شبكة الصرف الصحي بـإقليم وادي  عنصر البيئة يتطلب منا إدراج المعايير التعويضية   

تهدف إلى تقليص هـذه   عايير إن صح التعبيرهذه الم ،سوف قد يعطي تأثيرات سلبية على البيئة بشكل عام

  :التأثيرات وتضعيف حدتها، أو إلغاءها إذا سهل األمر، هذه التأثيرات مترتبة عن

                                                
(1) (1) R.A.D.P Ministère RE Office national de l’assainissement. Vallée du souf E.A.E.R.P.T 
mesures complémentaires de lutte.  Contre la R.A.N.P.H Mission IIIC. Evaluation des impacts 
des projets- Mai 2004 page 7.6. 
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  .أعمال اإلنجاز -

 .وضع شبكة الصرف الصحي في الخدمة وما يترتب عنها من تأثيرات -

 .استغالل شبكة الصرف الصحي وما يترتب عنها -

 .رةاستغالل المياه الملوثة المطه -

 .المصب النهائي -

 ).الطبقة السطحية(مراقبة الوسط  -

 .الحراسة واألمن -

 .تكوين العمال -

 التنسيق -

  :ز اـاإلنجطور ال ـر أعمـمعايي

  : الحفر الصحية الغير نظامية. 1.1  

البد أن تحصـى ويحـدد   ) مجمل الطرق(الحفر الصحية الغير نظامية الموجودة ضمن الطرق أو   

اصطدام أثناء أعمال إنجاز شبكة الصرف الصحي، أما الحفـر الصـحية الغيـر    موقعها لتفادي أي حادث 

يتم إلغاءها وأن يحول محتواها نحو قمامة التـي ال بـد أن   نظامية الموجودة ضمن مخطط الشبكة البد أن 

ولكن بعد تسريح مـن   ،أما المواد التي تجف ممكن استعمالها لتسميد األراضي ،تجفيف ةبأسر تكون مهيأة

  .ح الصحة و الفالحةمصال

  : ةــن التربـل و تخزيـتحوي . 2.1  

 الصحية والغير النظامية وعمليات حفر الشـبكات  التربة الفائضة المترتبة عن عمليات فتح الحفر  

  .لالستعمال كغطاء للنفايات التقني الردمتوجه نحو مركز 

  : حماية الورشات. 3.1  

  .مال أو الحيوانات البد أخذ هذا بعين االعتباريخص هذا العنصر السقوط الذي قد يحدث للع  

  : تصريف المياه الزائدة في الورشات 4. 1  

الضخ و توجيه المياه البد أن يتم النظر فيـه   ،في المناطق المنخفضة أين يوجد خطر صعود المياه  

قنوات الجامعـة  و المراقبة على طول ال البيزومتريالرفع فإن لذا  .خاصة أثناء مشروع اإلنجاز و التنفيذ

  . شيء ضروري لهذه الغاية
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  : الغبار وانتشاره في الجو 5 .1  

يهدف تفادي إزعاج السكان الذي يتسبب فيه الغبار داخل المجال الحضري، يكون مـن األحسـن     

  .ترطيب األرض أثناء فتح الحفر

 ،رياح المحملة بالرمـال الخاصة وأن اإلقليم به  ،ومع األخذ بعين االعتبار حالة الجو في هذه األثناء

الذي يـنظم االنتشـار    1993جويلية  10الموافق لـ  93/165والبد األخذ بعين االعتبار المرسوم رقم 

  .الروائح والجزيئات الصلبة ،الغبار ،الدخان ،الجوي للغازات

   .لتفادي طيران الغبـار) نغلق مؤخرة الشاحنات(عنـد نقـل التربة الفائضة ال بد من تغليفها 

  :  اإلزعاج الصوتـي. 6.1

رسـوم  مإن األجهزة وباقي اآلالت المستعملة أثناء اإلنجاز ال بد أن تراعي انتشار الضجيج المحدد بال

  .والذي ينظم انتشار الضجيج 1993جويلية  17الموافق لـ  93/184رقم 

أن  المؤسسات التعليميـة فإذا أمكن األعمال التي ترافقها انتشار الضجيج الذي يصعب التحكم فيه أمام 

  . خالل أيام الراحة أو العطلتدرج 

   : المعايير المتعلقة بإدراج شبكة الصرف الصحي في العمـل. 2

ـًا  - ومحتواهـا   ،إيصال السكان بالشبكة يتطلب تفريغ الحفر الصحية الغير نظامية كما ذكرنا سابقـ

المواد المجففة منه حسب ما تقرره مصـالح  يحول نحو موقع مهيـأ بأسرة تجفيف داخل القمامة واستغالل 

  .الفالحة والصحة

 ،ال بـد من إدراج منطوق رسمي لإلعالم والتحسيس والمراقبة ،بعـد ضمان نسبة توصيل كافية -

   .يتم وضعه من طرف السلطـات

   : المعاييـر المتعلقة باستغالل شبكة الصرف الصحي. 3

   : محطـة ضخ المياه الملوثـة. 1.3

المحطـات مـزودة    ،فيضان وسيالن المياه الملوثة ،ص اإلزعاجات مثل طرح الروائح الكريهةلتقلي

  :بمـا يلـي 

  .سلـة مشبكـة -

  .تهوية المواقع -

  .تهوية األغطية -

  ).تغذية مضاعفة للطاقة(التزويد بالكهرباء واالحتياط المتمثل في مجموعة مولد الكهرباء  -

  .مضخـة إضافيـة -
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ـًا ويوجـه نحو أسـرة التجفيـف للمحطـة الــ   مـا يتبقـى عن الشبكـة ال بـد أن يحمل يومي

(Lagunage) رمى بها في القمامة العمومية المهيـأةي األقرب لتجفيفها بعد هذا.  

  : محطـة التطهيـر. 2.3

منـاخ  (المهوى للمياه الملوثة الحضرية هي تقنية جد مالئمة للظـروف المحليـة    Lagunage الـ

كما أن عائدها فـي تطهيـر الميـاه جــد      ،)إمكانية إعادة استعمال المياه المطهرة ،مجال واسع ،بمناس

  .فعـال

  : مواقـع التثبيـت. 1.2.3

ومن جهة أخـرى قربهـا    ،بعدها بالنسبة للمكان لتفادي إزعاجات ،مواقع التثبيـت مناسبة من جهة

  .المطهرةللمساحات الزراعية التي ممكن أن تسقى بهذه المياه 

   :إلـىكمـا يوجد مشاكل سير العمل التي من الممكن أن تعود 

  : )التنفيـذ(اإلنجاز  أخطاء. 2.2.3

فأثناء اإلنجـاز ال بــدّ مـن     ،أخطاء اإلنجاز ممكن أن يظهر باألخص عدم نفاذيـة السدود وقعره

. والمواد المسـتعملة ) Etanchéité(االنتباه ومراقبة أعمال الترصيص والتماسك للحد من النفاذية تماما 

إن تردي التماسـك يمكن أن يظهـر بسبـب سوء تعبئة األحواض ويترتب عـن هـذا تشـوش عمـل     

  .وتلوث المياه الجوفيـة) متعلقة بحاسة الشـم(ظهور إزعاجات شميـة  ،Lagunesالـ

  : قلّـة التسييـر والمراقبـة. 3.2.3

  :ى األعمال قـد تنتهي بـ االستعمال السيئ وغيـاب تواصل الرقابة عل

  : تطور النباتـات -أ

 ،)Etanchéité(حواف األحواض يترتب عنه تقهقر التماسـك والتـراص   النباتات داخل  تطورإن 

حفظ مستوى الماء والتنظيـف الـدوري    ،الحشرات يمكن تفاديهـا بصيانة منتظمة للحواف قاتتطور ير

  .لألحواض

  : تطور الروائـح -ب

الزائد لألحواض وعدم دخول أشعة الشمس والضوء بسبب تطور النباتات  ئاجع للملتطور الروائح ر

هذا الشيء يمكن موازنته بالرقابة المشـددة   ،وسوء جريان المياه ،فوق السطح عند ارتفاع درجة الحرارة

   .ألحواضوأخيرا االستغالل الجيـد ل ،على نوعية المياه الملوثة والصيانة الدائمة والمنتظمة للمحطات
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  : تطور النامـوس -ج 

تغطيـة  . لكن يسبب إزعاج للسكان والعمال ،Lagune ال يؤثر تطور الناموس على سير عمل الـ

  . السـد واألحواض يقلص من تطور الناموس

  : )Rongeurs(تكاثـر القوارض  -د

ســد   ،ضـاء عليـه  يتـم تفادي هذا العيب برقابة وتفتيش منتظم للمحطات لتعيين وجود الجحر والق

ـًا مثـل  (الشيء الذي يحد من خطر تكاثـر القـوارض   ،األحواض يتـم حمايتـه بالغطاء المذكور سابق

  ...).الفئران 

  

  : في المصـب) Algues(تركيـز الطحالب  -ه

حسب استعماالت المياه الملوثـة   ،تركيز الطحالب في المصب يمكن أن يكون ظاهرة مؤقتة ومرحلية

 ،بمجرد ظهور تركيـز هـام للطحالـب   ال بد . المنطقة الرطبةبالمصب في اتجة عن الزراعة المطهرة الن

  .إلى نوع آالت السقييجب أن يحدد بالنظر استعمال الماء في الزراعة 

  : نباتـات طافيـة على السطـح -و

ـًا ـ   ،حيـث تطفوا نباتـات على سطح الماء ،يمكن مالحظة هذا العيب أيض د أين يكمن حلهـا الوحي

   .في المراقبة والنزع اليدوي أو الميكانيكي لهذه النباتـات

  : رواسب التطهير وما يتبقى من سلـة المشبكـة -ن

أسرة التجفيف المتوقعـة   ،Laguneمن الرواسب منتجة كل عام من طرف الـ  3م 30000 حوالي

ـ  ةيل ميكروبيولوجيشرط إنجاز تحال ،ناتج التجفيف يمكن استعماله لتسميد التربة ،تسمح بتجفيفها  ةوكيميائي

  .تسمح باالستعمال في الفالحة ،)خاصة المعادن الثقيلة(وفيزيائية 

  : استعمال الميـاه المطهرة. 4

  .الميـاه الموجهة لالستعمال الفالحي ال بـد أن تراقب من الناحية الكيميائية والميكروبيولوجية

هـذه  والتي مصدرها هو الميـاه المطهرة و لفالحي ريا للمياه الناتجة عن االستعمال ايمراقبـة البكت

   ).المكتب البلدي للنظافة ،مصلحة الصحة(المراقبة البـد أن تتم بشكل دوري من طرف المصالح المعنية 

  :المصـب النهائي. 5

ستفيد هـذا الشـط إذا أحسـن     ،الميـاه المطهرة والمرمية مع مياه التصريف الزائدة في شط ملغيغ

حـول  ) محافظة الغابـات والمصـالح الفالحيـة   (أنجزت دراسات من طرف المصالح المعنية استغاللها و
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مع أخذ بعين االعتبار اإلمكانيات الطبيعيـة   ،إمكانية استعمال هذه المياه المطهرة لتطوير األنشطة الفالحية

   .المحلية لحوض الشـط

  : المعاييـر المتعلقة بمراقبة الوسـط. 6

مراقبـة  . لصحي لمحاربة صعود المياه للطبقة وأيضا تحسـين نوعيتهـا  تهـدف شبكـة الصرف ا

فالمؤشـرات   ،هذيـن المؤشرين شيء ذو أولوية لتقييم وتواصل الرقابة على آثار شبكة الصرف الصحي

  :التي ال بـد من إدراجها هي 

  :مؤشر حركـة الطبقـة  ²

شبكة مراقبة لصعود المياه للطبقـة  خاص بحركة المياه أو ) Dispositif(وضع جهاز  ،لفعالية أكثر

ال بـد من القيام بحمالت إعالميـة واسـعة موجهـة     ،السطحية بالتنسيق مع الفالحين المستغلين للغيطان

 ،مثل ظهـور أثـار نـدى   : ويبقى تثبيتها من المصالح الوالئية ) Dispositif(للفالحين حول هذا جهاز 

المعلومات تقـوم المصـالح المختصـة     باالعتماد على هذه... ن المغمورة خفض مستوى المياه في الغيطا

   :ما يليبالتأكد و قياسها على الموقع نفسه باالعتماد على 

  .ومتري دوري للطبقة في المناطق األكثر تهددا بالصعودزرفع بي -

  .عـدد الغيطان أين مستوى الخفض المائي مالحظ -

   .لمتأكد منهـا على خرائطومن المتمنى تجسيـد كل المالحظات والمعلومات ا

  ) :ميـاه الطبقة(مؤشر نوعية الطبقة  ²

تركيـز كبيـر للنيترات تم مالحظته في المياه التي تـم تصـريفها مـن     : تركيـز النيتـرات -

  : المجـاالت الحضرية والبـد مـن

جسـدها  تسجيـل نقاط العينات المأخوذة من المناطق ذات تركيز عالي للنيتـرات على خـرائط ت -

  .المصالح المعنيـة

  . تقليـص هذا التركيز هو مؤشر إيجابي للمشروع على نوعية الميـاه الجوفيـة-

يعتبـر مؤشر هام جدا لمعرفة فعالية شبكة الصرف الصـحي ولمراقبـة    : لوجيومؤشر بكتري -

 Coliformes Streptocoques fécaux - :نوعية المياه الجوفيـة والبــد مـن التركيـز علـى      

  )Fécaleالعـدوى الـ (

  

المراقبـة الذاتيـة للمياه المطهـرة هي جزء مـن   : مراقبـة نوعيـة الميـاه المطهـرة -

يكون مجهز بـ و متوقع ضمن المشروع مخبـر تحاليـل لهذا السبب يوجد  ،استغالل محطات التطهـير
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تجهــيزات   ،أوكسـجين  -...) ت النيتـرا(كيميـائية  –أجهزة تحاليل فيزيـائية  ،PHجهاز لقياس : 

  .خاصة بأخذ العينـات

  .التي تعتبـر شيء جـد ضروريمفتشيـة البيئـة دون أن ننسى الرقابة الخارجية لـ 

  : معـاييـر الحراسـة واألمــن. 7

بهـا كميـات من الميـاه جـد هـامة في وسط جـاف ومسـتغلة بشـكل     Lagunageمحطـة 

اسـتعماالت أخـرى    ذات وخاصة األطفال فقد يعتبرونها مكان ترفيـه أو فهي مكان جلب للسكان  ،حسن

عاييـر لضمان األمن داخـل  لهذا البـد من تطبيق م... شرب للحيوانات  ،مصدر ميـاه ،السياحة :مثـل

   :المحطات البد من تفادي ما يلي

ü  عـدد أشخاص كبير وحيوانات داخل الـLagunage  

ü ـة في حالة سباحة داخل الـ أخطـار صحيLagune  

ü سقوط في األحواض أو غرق :حـوادث ،أخطـار .  

  :وهـذه المعاييـر تتجسـد فيمـا يلي 

  .تسييـج محيـط المحطّـة ×

  . دخـول المحطّـة فقط للعمـال ×

نقـاذ فـي حالـة سـقوط    اإل إضافة إلى توفيـر قارب لألعمـال وأخذ العينـات في األحواض ×

  .واضأو حيوانات في األح أشخاص

ذلك لعمقــه  و  تكون ملحوظة ومتوفرة لكل حوض )Bouées(أداة عائمة إلنقاذ الغرقى توفيـر× 

 . الهـام

مكن الكشف عليه الذي ي ،)H2Sميثـان (ولصيـانة شبكة الصرف الصحي البـد من إنجاز تحاليل غاز 

  .غطاء المياه الملوثـة ،والقنوات Regardsالبالوعات قبل التدخل وذلك في 

  : تكـويـن العـمـال. 8

ـًا تقلـيص التـأثيرات المذكــورة     هو المعيـار الذي يقف عليه نجاح االستغالل ونوعيتـه وأيض

ـًا   : ستغالل شبكة الصرف الصحي البـد أن يكون جدير بـ فالعمال المكلفين بالتسيير وا ،سابق

ü تسييـر وصيانـة محطات الضخ ومحطـات الرفـع.  

ü لـ استغـالل محطات اLagunage  

ü الفيزيائيــة ،الميكروبيولوجيــة ،التحاليــل البيولوجيــة ،أخــذ العينــات: مراقبـــة وحراســـة 

تنظيم القيـاسات الهيـدروليكية لمحطـات الــ    ،والكيميائية للميـاه الملوثة والميـاه المطهـرة  
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Lagunage  )المياه الداخلةنوعية  ،تشوش أو سير عمل غير عادي ،الصبيب الخارج ،الصبيب الداخل، 

  ).المرمى نحو المصب النهائي  الحجم  ،العينات التي تحلّل لالستعمال الزراعي ،نوعية المياه الخارجة

ü الحرص على النظافـة واألمـن.  

  : معـاييـر تنظيميـة. 9

كما يتطلب إلـى   ،التنظيـم الكامل للماء يتطلب تطبيـق نظام صارم وخاصة داخل اإلقليـم السوفي

ـًاتطبيـ   :هذا التنظيـم من الممكن أن يضـم ،ق قوانين صارمة أيض

خلق وسائل تسيير لمجمل شبكة الصرف الصحي يتــم تعيينهــا    :خلـق وسائـل تسييـر -

عنــد شـبكة الصـرف     )صيـن بتكوين تطبيقيتختقنييـن مهندسيـن م(بوسائل تقنيـة وبشرية وافية 

  :لضمـانالصحي إلقليم وادي سوف 

ü عم ب جهـاز   :الضخمحطات  ،حطات الرفعتسييـر مرقابـة  برنامج صيانة واق للتجهيزات مـد 

)Dispositif(  أن يوضع في الالزم قبل إدراج الشبكة في العمل اإلطارالبد.  

ü  استغالل محطات الـLagunage تكوين في هذا المجالهم بعمال تقنييـن ل.  

ü ل للجهازتسييـر مخبر التحاليل الذي هو جزء مكم)Dispositif( تسيير واالستغالل شبكـــة لل 

  .الصرف الصحي

ــاه   البيولوجية  ،المخبر له مهمة مراقبة وحراسة النوعية الفيزيائية والكيميائية  ــة للمي والبكتريولوجي

الكشف عن  ،Lagunageماء الطبقة السطحية القريبة لموقع محطّة الـ  و مياه مطهرة ،سواء مياه ملوثة

 . الصرف الصحي ومحطات الضخ  قبل مباشرة العمل على شبكة ) H2Sثـان المي(الغاز 

تقيــيم   ،حركيـة ونشـاط ،لتنسيق ،)Tableau de bord(وضـع لوحة تحكم  -

  : النتائـج وبلورة

أيـن كل قطـاع يرسـل أو ينقـل نتــائج      ،مختصة لتحكم من طرف إطاراتالوحة  يتم تسييـر

هذه النتائج والمالحظـات يـتم صـياغتها وبلورتهـا فـي       بالمالحظة،المنجزة أو كل ما يجدر العمليات 

  .المؤشرات يتم التعريف عنها وتبيـينها ويتم التشاور فيها بين مجموع الممثـلين. مؤشرات

) Tableau de bord(المؤشرات التي ستعتمد إلنجاز قائمة لمجموع من معطيات لوحـة الـتحكم   

لمهتمة بسير العمل لشبكة الصرف الصـحي وللتـأثيرات بصـفة    المتخصصة للتقييـم وتواصل الرقابة ا

  : التي يمكن أن تكـون . عامة

ü ـاهـة الميمؤشرات نوعي.  

ü مؤشرات حركيـة الماء داخل الطبقـة.  
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ü  األسباب واألغراض ،العجز في تسيير العمل ،الحجم المعالج(مؤشرات التسيير لكل الشبكة (.  

ü  ـ استغالل محطات المؤشراتLagunage.  

ü  سيـر عمل محطـات الضخ والرفعمؤشرات.  

  .أمـا خليـة التنسـيق ومردود النتائج فهي تعمل كـمرصـد

 ،المؤشرات السابقـة الذكـر من الممكن أن تستعـمل بشكـل موضوعي ليتم نشرهـا للجمعــيات 

في هذا اإلطـار  . لقرارتحسيس ولتساعد وقت أخذ ا ،وحتى القراء من عامة الشعـب لتكون وسيلة إعالم

 ،ونشاطاتهــا  وامتيازاتهامختلف مصالح الدولة المكلّفـة بهذا العمل كالً حسب حدود إمكانياتها وكفاءتها 

  : وتتمثـل المصالح فـي

  ) Suivi (   تطبق النظـام المرتبط بتسيير المياه بالمراقبة وتواصل المراقبة :الـريمصالح  ²

  :  ب البلدي للنظافـةمديـريـة الصحـة والمكت ²

لزراعية االنوعيـة الميكروبيولوجية لمياه الطبقة والمواد المنتجة عن المساحات : يراقب وبتواصل  

  .المسقية بالميـاه المطهرة

  :  مفتشيـة البيئـة ²

  ).نفايـات ،تـلّوث زراعي ،تـلوث صناعي(مراقبـة مصادر تلـوث الميـاه  

   : المصالـح الفالحيـة ²

  استعمال عقالني لألسمدة والمبيدات من خالل مراقبة دورية ،استعمال الميـاه للسقي 

  .منتظمـة 

  :  محافـظـة الغـابات ²

  .تواصل الرقابة المفروضة على منطقة المصب األخير داخل منطقة رطبة مصنفة لشط ملغيع
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    ) 23(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشارك وتفاعل تنظیمي وتقني بین األجھزة 
لتسییر شبكة الصرف الصحي وحمایة وسط إقلیم 

 وادي سوف

استغالل  -  
تسییـر  -  
صیانة شبكة الصرف الصحي -  

  مراقبـة  -
  مصـادر  -
 التلـوث -

 
  مراقبـة منتظمة  -
  لالستغالل المیاه  
  

 

 مفتشیة البیئة
 

  الّدیوان الوطني للصرف الصحي
 

 مدیریة الري

:ھیاكل مكلفة بـ   
  التنسیق -
تنشیط وحركیة -  
  TBقائمة المعطیات  -
 مردود النتائج -

مدیریة الصحة 
والمكتب البلدي 

 للنظافة

 4 محافظـة الغابـات 

مدیریة المصالح 
 الفالحیة

 
مراقبة المنطقة الرطبة لشط -  
  ملغیـغ 

مراقبة النوعیة -  
  البكتریولوجیة للمیاه 
  المستعملة للسقي 
  والمواد الزراعیة  

مراقبة استعمال الماء -  
  في السقي  
  مراقبة االستغالل  -
 المبیدات واألسمدة 
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  االقـتـراحـات:  الـثالمبحـث الث

  : مقـدمــة

التسييـر البيئي والتنميـة المستديمة في منطقتـنا هذه البـد أن تنطلق أساسـا من الحفاظ وحمايـة  

  .الموارد الطبيعيـة وبصفة خاصة موارد الميـاه

المحافظـة  المفهـوم العلمي العام للتنمية المستديمة الذي من خالله البـد من الربط بين التنميــة و 

لهذا البد أن يطبق على كامـل واليـة    ،على توازن الموارد الطبيعيـة دون تهديد مستقبل األجيال القادمة

الوادي أين يوجد اختالل توازن مورد الميـاه بسبب التوزيع التـنموي الغير مناسب والذي ترتـب عنـه   

  ...خسارة في العمران  ،في اإلنتاجخسارة  ،تلوث الميـاه ،انطيغالغرق الوضع الحالي المتمثل في 

لذا معرفة الوضع البيئـي   ،التنميـة المستديمة تجمع كامل القطاعات االقتصادية واالجتماعية للمنطقة

حسن التصرف بطريقة عميقة على جميع جوانب البيئة والتنمية من أجـل تحسـين   نالحالي شيء الزم كي 

  . الوضعية الحاليـة

لمختلف القطاعات النشاطية تسمح بقياس تأثير عمليـات التنميـة وحمايـة     فمعرفة الوضعية األولى

ولتسييـر البيئة ومتابعة حالتها يجب توفير الوسائل الالزمة التـي نقترحهــا    ،البيئـة المتوفرة باإلقليـم

   :كاآلتـي

  : تقـريـر حول حالـة البيئــة. 1

ـًا ل مفتشيةتقـوم به  مـثال كـل أربعـة    (لوضعية الحرجة لإلقليـم البيـئة بصفة دورية منتظمة وفق

  .)أشهر

وقـد   ،مرجع دقيق للتسييـر الفعال للبيئة والتنمية المستديمة على مستوى الواليةهذا التقرير سيكون  

  .يكون وسيلة للكشف عن المؤشرات البيئيـة والتنمويـة وتطويرهـا

  : تسييـر متداخـل للبيئــة والتنميـة المستديمـة. 2

ـر المتداخل بين البيئـة والتنميـة المستديمة يتطلب بشكل مبدئي التعرف على الحالة البيئيـة التسيي

التعرف إلى التنظيمات الشرعية وتطورات  و )هذا ما يوفره تقرير البيئـة الذي اقترحناه أوال(والتنمويـة 

تطلـب  يتنميــة المسـتديمة   وضع نظـام تسييـر متداخل للبيئـة وال ،االتجاهات الوطنـية والعالميـة

المصالح الوطنيـة وممثليـن اقتصادييـن وحتـى الســكان فـي إطــار      ،اشتراك الجماعات المحلية

  .مـداوالت متخصصة حـول مبـدأ التنميـة المستـديمة لواليـة الوادي

ف هذا المبدأ يجد معناه بشكل واضح فمثال صعود مياه الطبقـة السـطحية وإتـال    ،في منطقتـنا هذه

الماليين من النخيـل يذكرنـا بأن التنميـة المستديمـة البـد أن تأخذ بعين االعتبار التـوازن الطبيعـي   
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وي على حل جزئي في ظل غياب عوامل حماية البيئـة وضـمان   تفالصرف الصحي يح ،وحماية الموارد

  .التنميـة المستديمـة

ـًا وكميـا يبقى لنـا  إذا لم إذا كـان المشكل الرئيسي هو المـاء ـ الشـيء  إالّ حمايتـه نوعي ي ذال

مـورد  السـكان ألن حمايـة هـذا ال    ء اجتماعيـة أو اقتصاديـة وحتىستدعي تدخل جميع العوامل سواي

  :هي رئيسيال

ü ـة ،إعـالمتحسيس وتربي.  

ü  ة واقتصاديـةب ،حملة ضد اإلسراف(استعمال الماء بطريقة عقالنياقتصاد المورد ،التسر(  

ü ثة، تقليص تكاليف ،تكاليف المعالجـة ،طاقـة: اد اقتصــاه الملوتطهيـر    تقليص كميات المي

  .الميـاه الملوثـة

ü ـًا تسيير النفايات الصلبة الحضرية   ...الصناعية ،المستشفيات ،حماية مورد المياه هي أيض

ü إرشـاد والتحسين األفضـل للزراعـة .  

ü سمـدةمراقبـة استعمال المبيدات واأل.  

ü تنظيم األنشطة االقتصادية والحضرية وجعلها تخضع للتنمية والشروع في تطبيق نظام وطني.  

ü ـاه هي مراقبـة التحاليـل العـيناتنوعيتهـا واستعماالتهـا ،حمايـة مورد المي .  

  : سيـاسـة بيئـيـة للواليــة. 3

ألنشطة الفالحية بمختلف أنواعها التـي  إن التطور االقتصادي واالجتماعي للسكان المحلييـن ودور ا

البـد أن نعرف ماهيـة هذا التطور وانعكاسـه   ،لم تأخذ ذلك االهتمام الذي تستحقـه ،يقوم بها الفالحون

كميات الميـاه التي يستثمرها والمردود المادي لهـا   ،عدد اآلبار المحفورة في كل مزرعة ،على المزارع

حتى يصبح بإمكان وضع سياسة بيئيـة مائيـة تأخذ بعـين   ،ينار الجزائريكوحدة إنتاج للمتر المكعب بالد

 و تفرض رسوم معينـة على المزارعين السترجاع جزء تكاليف توزيع المياه ،االعتبار األوضاع المادية

  ...صيانـة الشبكات 

ث الحجم مثال من يستثمر بشكل عقالني الميـاه الجوفية من حي تكافئمن الممكن أن هذه السياسة أن 

كمـا تسـتطيع أن   . تخفيض الرسوم عليه مقارنة بالذي يعمل على هدر الميـاه بدون أي إنتاجية مناسـبة 

تشكل هذه السياسة تشريعات مائيـة حيث تفرض رسوم تساعد على الحد من استهالك الميـاه وضـوابط  

شريعات منع حفر اآلبار ألي سبب ممكن أن تفرض هذه الت ،صارمة جـدا للحفاظ عليها بعيدا عن التلوث

كان بدون ترخيص من قبل الجهات الفنيـة والتفكير في رسوم مضاعفة على طرح مياه الصرف الصحي 

وكذلك مياه الري كما نقترح أن تفرض هذه السياسة مشاركة الفالحين في برامج تشغيل وصيانة مصـرف  

  .خصوصا الوحدات الصناعيـة ووتفرض تركيب العدادات في المنازل  ،مياه الري
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إذًا أهـداف أي سياسة بيئـيـة البـد أن ترسم على أساس أولويـات المجال من طرف المصـالح  

فالمشاورات العريضة هي أساس سياسـة   ،)اجتماعيين ،اقتصاديين(الممثلين ،الجمعيات ،السلطات ،اإلدارية

  .مـةاللوصول إلى التنميـة المستد) استراتيجيـة(

  : لمخطـط التنفـيـذي للبيئــةا. 4

فهـو يطبـق مـن     ،)سياسة البيئيـة ،التقرير البيئي(نقترح هذا العنصر والذي يؤسس على ما سبق 

  .طرف الوالية بالتنسيق مع الجماعات المحلية والممثلين االقتصادييـن واالجتماعييـن والسكان

سـجل   ،مواردهــا الماليــة   ،كلفـة المشـاريع : المخطط يتكون من أعمال توصل إلى تحديـد  

 ،إخضاع مختلف األعمال لإلجراءات القانونيـة بهدف مراقبـة تهيئـتهــا   ،إدارة المهـام ،االستحقاقات

تسيير الوثائق التي البــد أن تراجـع أو تعبـأ سـواء واجــب أو       ،إنجازهـا وآثارهـا على البيئـة

   .ضـرورة

  : مرصـد البيئــة والتنميـة المستديمـة. 5

يـتم   - .البيئيــة ) االسـتراتيجية (مرصـد البيئـة البـد أن يتم إنجازه وتطبيقـه ضمن السياســة   -

  .تطبيقه من طرف مفتشية البيئـة للواليـة

                 .يجمع االقتراحات السابقة وينجز العرض السريع والشامل للوضعية العامة -

ـًا تقرير حالة البيئـة بالواليةيحضر  -   .دوري

  . أو أي مرجع آخر يساعد على اتخاذ القرار ،ينشر التقارير الموضوعية أو القطاعية -

يدرج المخطط التنفيذي ضمن العمل ويحقق التقيـيم الدوري لكل من السياســة البيئيــة والمخطـط     -

  . التنفيـذي

  : المـؤشــرات البيئـيـة. 6

 تالـوادي مصـاغة حسـب االسـتعماال    المعطيـات المتوفـرة عبر جميع إدارات مصالح واليـة  

لهذا يكون من الالزم تحويلها إلى مؤشـرات للفهـم    ،المتخصصة فال تسمح بقياس حالة البيئة وتطوراتها

  .األحسن ولتوحيد طرق االتصال بين اإلدارات

عن مقاييس تسمح بتقييم بيئـي أو تقييم الضـغوطات المطبقـة علـى    تعبر  المقترحةالمؤشرات هذه 

  .البيئة

 130حاليــا حـوالي   . لمؤشرات البيئية يمكن أن تغطي جميع النشاطات االقتصادية واالجتماعيـة ا

  .األبيض المتوسط يتم استعمالها من طرف دول البحرمؤشر 

) صعود مياه الطبقة السطحية(نحن نقترح مجموع المؤشرات التي لها عالقة مباشرة بأوضاع اإلقليم 

  .وية بمراعاة مميزات والشروط المحليةواألكثر فعالية وتحديد ذات األول
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ـًا لفصول     :المذكرةهذه هذه المؤشرات البيئية استخلصناها تبع

 : التزويد بمياه الشرب ×

ü ادجرد المعطيات التي تكون مرافقة بعـد .  

ü  ساكناستهالك لكل.  

ü  الحجم المزود به لكل ساكن/ ساكن عالقة االستهالك لكل.  

ü نسبـة التوصيـل.  

ü نسبـة التسربات التي تصدر عن شبكة التزويد بمياه الشرب.  

    : نوعية الماء ×

ü عـدد الرقابـات  

ü العينات المحلّلة والمحكوم بأنها غير نظيفة لالستعمال البشري.  

ü  النيترات  ،الفلييور ،الملوحة: (النوعيـة الفيزيائيـة والكيميائيـة مثـال(...  

    :الصرف الصحي ×

ü يل بشبكة الصرف الصحينسبة التوص.  

ü حجـم المياه الملوثـة.  

ü الحمولة الملوثـة.  

ü عائـد التطهير لمحطات التطهيـر.  

ü إعادة استعمال المياه بعد التطهيـر.  

    : النفايـات الحضريـة ×

ü الحضرية إنتاج النفايات.  

ü  حالة نفايـات المستشفيات،أو لكل سرير(إنتاج النفايات لكل شخص.(  

ü ة إدارة وتسيير النفاياتكلفـ.  

ü نسبة السكان الذين يجمعون نفاياتهم.  

ü استغاللهـا ،تهيئتها ،موقع القمامة.  

ü االستثمارات لتحسين ظروف جمع النفايات .  

    :األمراض المنقولة عن طريق المياه ×

ü نوع المرض المنقول.        

ü عـدد حاالت العدوى.  
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ü  عبر اإلقليـموالزمن  المرضية في المجاللحاالت اتوزيع.  

  :الزراعة ×

ü المساحات الزراعية المسقيـة.  

ü  هكتار/3م ألرضاكميات المياه التي تسقي هكتار واحد من.  

ü المبيدات المستعملة لكل هكتار كمية .  

ü األسمدة المستعملة لكل هكتار كمية.  

ü  لكل هكتار  المواد المستعملة لصحة النبات كمية)phytosanitaire.(  

ü مساحة الزراعات الصناعية.  

ü توجـه مواد تعبئـة األسمدة.  

ü  المساحات الزراعية اإلجمالية  

ü المساحات الصالحة للزراعة  

    : الغيطــان ×

ü عـدد الغيطان المغمورة بالمياه في المجال العمراني.  

ü بالمياه في المجال الزراعي عـدد الغيطان المغمورة.  

ü عـدد النخيـل المتلف.  

üعدد النخيل المهدد.  

ü عـدد الغيطان المردومة بالرمال.  

ü عـدد الغيطان المستصلحة بعد الردم.  

ü الخسارة االقتصاديـة.  

ü خسارة العوائد الماليـة للعائالت.  

ü عـدد العمال الفاقدين لمناصب الشغل.  

    : استغالل الموارد المالية ×

ü والزمـن المجال تطور عدد التنقيبات المنجزة في كل طبقة عبر.  

ü كميـة الصبيـب لكل طبقة.  

ü عـدد اآلبـار المغلقة.  

ü عـدد اآلبـار المحسنـة.  

ü ثانية/كمية الصبيب المضخ من التنقيبات واآلبار لتر. 
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متمثلة في مـا  مؤشرات اقتصادية  إليهاهـذه األمثلة عن المؤشرات البيئية من الممكن أن تضاف 

  :يلي

    ü ـر استهالك الميـاهنسبـة تغطية فواتي.  

     ü ت الحضريـةياقيمـة الميزانية المخصصة لتسيير النفا.  

    ü قيمـة أو الجزء المخصص من الميزانية لتسيير نفايـات المستشفيات.  

    ü االستثمارات الموجهة لتحسين نوعية البيئة وإطار الحيـاة.  

    ü كلفـة معالجة ميـاه الشرب.  

    ü الصحي كلفـة تسيير شبكة الصرف.  

    ü كلفـة تحسين الصرف الفردي.  

    ü عـدد الموظفين في سلك البيئـة.  

  : إنشـاء بنـك معلومات للموارد المائيـة. 7

يتضمن هذا االقتراح إنشاء نظام متكامل فعال لحفظ وتحديث واستثمار مجمـل المعطيـات المائيـة    

  : ويشمل

 üمعطيات المتاحة عن الموارد المائيةوضع هيكل لنظام بنك معلومات متكامل لحفظ مختلف ال.  

ü مـن تجهيـزات وإطـارات     هتوفير مستلزمات تشغيلو إعداد البرامج المطلوبة لتحقيق هذا النظام

   .مدربة

ü وضع جميع المعطيات المتاحة والتي يتم جمعها في قواعد البنك المختلفـة.  

ü مة للمعطياتربط البنك بأنظمة المعالجة المطلوبة إلجراء التحاليل الالز.  

ü راسات المائية المطلوبةاستثمار البنك في إعداد الد.  

ü متطـور   ربـط البنـك بنظـام معلومات جغرافي مناسب لتمثيل وتحليل ومعالجة المعطيات بشكل

  .وفعال

  : إعـداد نموذج ريـاضي. 8

منها بدراسة جانـب  تهتم كل  ،جميع الدراسات المتوفرة على مستوى المصالح اإلدارية بوالية الوادي

بحيث يمكننا التعبير عن نظام المستويات للطبقة السطحية خالل فترة محـددة   ،من جوانب الموازنة المائية

 يتوجـب ومـن هـذا المنطلـق     ،)أو أقل ،أو أكثر ،سنـة(تغطي بمجملها فتـرة حساب الموازنة المائية 

بتمثيل المنطقة ونظام حركة المياه الجوفية يقوم  ،استخدام نظام نموذج رياضي متطور باستخدام الحاسوب

 ،والسطحية وحساب الموازنة المائية والتنبؤ بتغيرات مستوى المياه الجوفية المقابلة لالسـتثمارات القائمـة  
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واقتراح الحلول المناسبة للحفاظ على النظام الطبيعي للمياه الجوفية والعالقة بين االستغالل والتصريف في 

  .إطار متوازن

 ،هيدروجيولوجيـة (مختلف المعطيـات ومختلـف الخـرائط    بتجهيز الالنموذج الرياضي هذا  لبيتط

مخطـط توزيـع    ،تصنيف التربـة  ،خرائط التربة والغطاء النباتي ،طبوغرافيةمخططات  ،هيدروكيميائية

مختلف المعطيات  صور االستشعار عن بعد، ،)مخطط التوزيع العمراني والزراعي ،المساحات المزروعة

ميـاه   من كمية تغذية المياه السطحية مباشرة ،"االستغالل"كمية السحب (لخاصة بمركبات الموازنة المائية ا

كمية تغذيـة  الميـاه السـطحية     ،مياه الجريان السطحيمن كمية تغذية  المياه السطحية مباشرة  ،األمطار

ير بالـذكر أن إعـداد مجمـل    والجد ،)السطحية كمية التبخر من المياه ،مياه الصرف الصحي منمباشرة 

ـًا تعتمد على القاعدة المعلوماتية المتكاملـة الموجـودة فـي بنــك      المخططات والخرائط المذكورة سابق

المعلومات واالستعانة بنظام معلومات جغرافي مناسب لمعاجلة المخططات وتحويلها إلى معطيات رقميـة 

  . ساباتـهم إدخالهـا في حتمتوافقة مع النموذج الرياضي ومن 
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 معالجة مشكلة صعود المياه  الرابعالفصل 

:خالصة الفصل  

حلول مقترحة للصرف من خالل تحليل وتفسير العناصر األساسية في هذا الفصل تمكنا من رصد 

 مع وصرف فردي محسن )تجمعات 04( صحي جماعي في صرف تمثلت )Assainissement(الصحي

في  تللتطهير تمثل ةول مقترححل، زيادة إلى محطة ضخ 53كم وتثبيت  200إنشاء شبكة جمع بطول 

لصرف ل التدخل هذاو le lagunage aéréـبال سلسلة التطهير، للتجمعات األربعة محطات 04إنشاء 

   :جاء من أجل الفردي

   .إلغاء اإلزعاجات ومخاطر التلوث على مستوى المناطق الحضرية -

   .تحويل المياه المعالجة إللغاء اآلثار السلبية لصعود المياه -

  .الحصول على الحد األدنى لمستوى مياه الطبقة السطحية - .التي تمت معالجتهااالستفادة من المياه  -

يضخ  الحلول المقترحة تخص أربع بلديات فقط بنظام تصريف عمودي)  Drainage( بالنسبة للتصريف

شبكة ، شبكة التصريف مستقلة عن كم 34بئر موصول بقنوات طولها  58بواسطة  اليوم/3م 22000

الصرف الصحي للمدينة وتصرف هذه الشبكة مياهها محليا داخل قنوات تحويل المياه نحو الشمال بعد 

التطهير، أما بالنسبة اللتقاط المياه المباشر حيث توجد التسربات فهي مياه مصرفة ذات نوعية جيدة من 

ا يخص الطبقة من في م أو المجاالت الخضراء،) هـ620(الممكن إعادة استعمالها في الزراعة 

م الشئ الذي يسمح بالصرف الصحي الفردي للمناطق 10إلى 05المفروض أن ينزل مستوى مياها من

  الغير الموصولة 

  :هذا التدخل للتصريف جاء من أجل

  .خفض بشكل كافي في مستوى الطبقة إليقاف السيالن نحو النقاط المنخفضة -

ن تحولها نحو الشمال ومع مرور الوقت في األول تكون مياه الشط شديدة الملوحة البد م -

 .إمكانية استعمال الصرف الفردي - .يزول هذا المشكل وتختفي إعادة التغذية

 .إمكانية تخزين المياه بين الفصول -  .التقاط المياه الحسنة لتفادي العمل المكرر -

. الحلول السابقة الذكر تعطي مخطط هيدروليكي للتحويل نحو الشمال  

       .مياه التصريف+ات مزدوجة للمياه الملوثة المعالجة قنو -        

    نظام جمع المياه الملوثة المعالجة عند مهبط محطات التطهير   -        

  للمياه التصريف على هذا الهيكل 10رقم ةإيصال مهبط المحط -        

  فوائد زراعيةإمكانية إعادة استعمال المياه على طول نظام التحويل نحو الشمال ل -        

  .  محطات ضخ  04 -   كلم من القنوات 300         
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  الخال صـــة العـــامــــــة
  

من خالل الدراسة التي قمنا بها و المتعلقة بمشكل صعود المياه بإقليم وادي سـوف  
وخصوصا من ناحية تأثيرها الجانبي على مختلف المجاالت البيئية و الصحية، العمرانية 

الوالية  معتمدين في ذلك على الدراسات و التحقيقات المتوفرة في إدارات..... .الزراعية
  .الدراسات الميدانيةو 

الصورة حول المشكل و معرفة أسبابه و آثاره تطرقنا أوال إلى تحليـل   إيضاحقبل 
المعطيات المجالية لإلقليم لمعرفة تطورات المشكل عبر الزمن و المجال و حتى يتسـنى  

لشـرقي  لنا فهم دقيق للوضعية خالل الدراسة اتضح لنا أن اإلقليم السوفي ينتمي للعرق ا
الكبير ذو الطبوغرافية الصعبة فهو يتوسع على حوض رسوبي واسـع تسـيطر عليـه    

 المصـبات النشاط خصوصا غياب أي الكثبان الرملية، هذه الطبوغرافية تقف عائق أمام 
الطبيعية كما تتواجد المنطقة في إقليم جاف و حار من الناحية الجيولوجية فطبيعتها تفسر 

السطحية فاإلقليم يتميز بثالث طبقات طبقة المياه السطحية الحرة مصدر المياه الجوفية و 
م و مغلقـة،   500متر، طبقة المركب النهائي هي طبقة عميقـة  50 – 10يتراوح بين 

م هي مصدر 1800 – 1400الطبقة األخيرة هي سماط القاري المتداخل توجد على عمق 
  .المياه االرتوازية

يل في أسباب المشكل فهي عديدة أو لها أسـباب  كما تطرقنا في هذه الدراسة للتفص
الذي يعقد إنجـاز شـبكة    يء، غياب االنحدار الش1990، 1980، 1969طبيعية أمطار 

دي سوف متوسع فوق حوض رسوبي مغطـى بالرمـال   العرق الصحي، كما أن إقليم وا
تتميز بالتسرب العالي نحو الطبقة السطحية التي قعرها طيني يمنع تسرب المياه الزائـدة  

  .فتظهر على السطح خصوصا في النقاط المنخفضة
بعد استفادة اإلقليم بالترقيب (لكن أهم األسباب بشرية نبدأ بالكثافة السكانية المرتفعة 

و ما تحتاجهـا مـن   ) كلم 20فأعطى تالحم عمراني ممتد على  1984ية عام لرتبة وال
كميات مياه شرب، مياه سقي و باقي األنشطة الفالحية و الجدير بالذكر أنه يوجد إفـراط  

  ).اليوم/ سا كن / ل 500 – 300(غير عقالني في استهالك مياه خاصة مياه الشرب 
ل الجداول أن الدولة تصـرف مبـالغ   كما ذكرنا خالل الدراسة أنه يضح بعد تحلي

  .باهظة لتلويث المياه و تعيد دفع مبالغ أخرى لتطهيرها
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لى في غيـاب  خطيط ألبعاد زمنية طويلة التي يتجمن بين األسباب البشرية غياب الت

الصرف و سيطرة الصرف الفردي الذي لعب دور هام في تلويث المياه السـطحية   شبكة
صحية و بيئية و يتحلى أيضا في انعدام تسـيير النفايـات    وما ترتب عن هذا من مشاكل

والقمامات العمومية باإلقليم كل هذه األسباب توفرت لتؤدي إلى نتيجة واحدة هي إخـالل  
التوازن السئ، إلحاق أضرار كبيرة باالقتصاد المحلي و الوطني و قتل الجذب السـياحي  

  .يطانهاللواد و إقليمها مدينة األلف قبة و قبة و جمال غ
انطالقا من النتائج المتوصل إليها قدمنا جملة من االقتراحات و التوصـيات التـي   
نراها قد تساعد في الحفاظ على البيئة و قدمنا أيضا الحلول التي برمجت فعلينا الحد مـن  

  .مشكل صعود المياه و التي تم اإلشراع في إنجازها مؤخرا
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  : سوق كلفة المخطط التوجیھي للصرف الصحي بإقلیم وادي :  )01(الجدول رقم 
)دج(كلفة االستثمار المتغیرات  

 المتغیرة األولى:
  .االستعمال المحلي للمیاه المعالجة داخل كل بلدیة إعادة

 
14.769.371.299.00 

 المتغیرة الثانیة:
.مال لمنطقة الدراسةتحویل المیاه الملوثة بعد المعالجة نحو أقصى الش  

 
16.735.234.643.00 

 المتغیرة الثالثة:
.تحویل المیاه الملوثة دون معالجة نحو أقصى الشمال لمنطقة الدراسة  

 
14.140.234.634.00 

Source : ONA vallée du souf: projet remontée des eaux souf: 01/06/2001. 
  :رالمميزات الخاصة لمحطات التطهي):02(جدول رقم

  
  محطات التطھیر
  البلدیات

أسرة   الطابق النھائي  الطابق الثاني  الطابق األول
  التجفیف

- البیاضة  –الواد 

  الرباح- كوینین 

أحواض مساحتھا  04 -
ھكتار دات علو  2.2

  متوسط
 15مھوى  ذو  14 -

  كیلو واط لكل حوض
  

أحواض  04 -
ھـ ذات  1.5مساحتھا 

  علو متوسط
 15مھوى ذو  05-

  لكل حوض كیلو واط

أحواض  04 -
ھـ  2.2مساحتھا 

  ذات علو متوسط
  

 42مساحتھا  -
  ألف متر مربع

 –تاغزوت  - قمار -

 -حساني عبد الكریم 

  دبیلة

أحواض مساحتھا  03 -
ھكتار دات علو  01

  متوسط
 11.5مھوى  ذو  08 -

  كیلو واط لكل حوض
  

أحواض  03 -
ھـ ذات  0.6مساحتھا 

  علو متوسط
 11.5مھوى ذو  03-
  یلو واط لكل حوضك

أحواض  03 -
ھـ  01مساحتھا 

  ذات علو متوسط
  

 18مساحتھا  -
  ألف متر مربع

مقرن  - سیدي عون -

  حاسي خلیفة –

أحواض مساحتھا  03 -
ھكتار ذات علو  0.9

  متوسط
 11.5مھوى  ذو  07 -

  كیلو واط لكل حوض
  

أحواض  03 -
ھـ ذات  0.6مساحتھا 

  علو متوسط
 11.5مھوى ذو  03-

  اط لكل حوضكیلو و

أحواض  03 -
ھـ  0.9مساحتھا 

  ذات علو متوسط
  

 16مساحتھا  -
  ألف متر مربع

مقرن  - سیدي عون -

  حاسي خلیفة –

أحواض مساحتھا  02 -
ھكتار ذات علو  0.5

  متوسط
 11.5مھوى  ذو  04 -

  كیلو واط لكل حوض
  

أحواض  02 -
ھـ ذات  0.5مساحتھا 

  علو متوسط
 11.5مھوى ذو  02-

  كل حوضكیلو واط ل

أحواض  02 -
ھـ 01مساحتھا 

  ذات علو متوسط
  

 10مساحتھا  -
  ألف متر مربع

Source: ONA vallée du souf: projet remontée des eaux de oued souf. 01/06/2001. 



أهم التكوينات الجيولوجية):03(جدول رقم  
  

 طبقة هيدرولوجيولوجية الطبيعة الصخرية الطابق الزمن

 الزمن الرابع
 رمل الطبقة الرملية

طبقة السماط السطحي 
 الحرة

 الطبقة الطينية
طبقة فاصلة بين المركب النهائي 

 والسماط السطحي 
 غير نفوذة

 الزمن الثالث
 نصف نفوذة رمل، طين، جبس الميوبليوسان
 نصف نفوذة رمل طيني، جبس و قرافي الليوسان

 الزمن الثاني

 
 
 
 
 

الكريتاسي 
 العلوي

 
 
 
 
 

 
 

 السينيونيان
 

السينونيان 
 الكاربوناتي

ت وتداخل دولومي
 المارن الطيني 
كلس متشقق 

  ودولوميت متحول

 نصف نفوذة

 السينونيان
 البحري

كلس دولوميتي 
 نفوذة واآلنيديت

 التورونيان
كلس دولوميتي ودولومي ميكرو 

 نفوذة كريستالين

 السينومانيان
دولوميت وكلس دولوميتي، مارن 
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الكريتاسي 
 السفلي
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 نصف نفوذة الرملي مع ممرات من السليس 

  حزام فاصل  األبتيان 

أرجيل، ممرات من كلس +غضار الباريميان
 دولوميتي
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 حاجز للحمایة من الریاح الرملیة

مصب المیاه 
 المطھرة

وصول المیاه 
 الملوثة
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