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  :عامة مقدمة
  

تناسق استخدام واستغالل اال  إىلهناك عدة جماالت من احلياة البشرية لغاية الوصول           
ظهور أوىل التجمعات ف .واالستقرار خدمة وتوفري الراحة إىلجبميع مكوناته من اجل الوصول 

وامل الطبيعية القاسية وسرعان ما حتول إىل دور جتاري السكنية القدمية كان لغرض احلماية من الع
ظهرت على شكل  يةقصور معات جمففي صحراء اجلزائر جتسد جتمع السكان من خالل  .خدمايت
طبيعة وواقع العمران باملنطقة   تعكسفالقصور الصحراوية  .لحياة وسط كثبان الرمال والتاللنقاط ل
كان معات  منو وتوسع هاته ا إنواملستخلص  .استوطنتها اليت عرب عن الذاكرة احلية للشعوبتكما 

ه عدة حتوالت سواء كانت جمالية أو تواكب .عدة عوامل اقتصادية، اجتماعية و سياسيةنتاج تأثري 
  .وظيفية

 التأقلمفقد استطاع  االقاسية  للظروفمنذ القدمي ونظرا  منطقة توات اإلنسانلقد قطن و         
 املشكل من "القصر"يف  أساسامتثلت  .يزمدن ذات طابع خاص ومم اءإنشوذلك من خالل 

ميارس من خالهلا  .واحمليطة ا القريبة النخيل واحة إىل إضافةداخل أسوار القصبات ة طينياملساكن ال
من قصور  توات إقليمتشكل . نشاطه الزراعي معتمدا على الفقاقري كمصدر ملياه السقيالقصوري 

من خالل نقاط التقاء  انشأعدة عوامل على ظهورها؛ فمنها ما  أدت را قص 140فاق عددها 
   .على يد رجال الدين واملتصوفة انشأومنها ما  العابرة للصحراء القوافل التجارية

خالل  تأثرتبني شبكة قدمية فالبنية االية لتوات تتميز بوجود شبكة عمرانية متكاملة          
كمات سياسية واقتصادية خالل فرتة االستقالل تتهيكل فيما ا ناجتة عن تر  ىوأخر الفرتة االستعمارية 

العالقات االية سبق هذا كله  إداريوتنظيم  وتبادالت جتارية عالقات وظيفية أساسبينها على 
. واحلركات املرابطيةمن خالل املبادالت التجارية و العلمية  نشأتواليت  اليت عرفتها املنطقة القدمية
املمارسات الدينية التسيري احمللية من خالل  املهيكل من قبل هيئات التنظيم احمللي إىل ةإضاف

   .واالجتماعية
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  :اإلشكالية

، فانشأ ا أماكن استقرار وظيفية وبيئية بامتياز 1لالستيطان كاناجعل اإلنسان الصحراء م        
يف الوظائف االجتماعية  احقق انسجامبتكيفها مع املناخ واستحدث من خالهلا نظاما للتبادل و 

وبالتايل فإن العمران يف الصحراء له جذور  .أقلم مع حميطهواالقتصادية اليت تضمن له البقاء والت
الصحراء  من احيزا كبري  تأخذ اجلنوب الغريب وبتتوضع  فوالية ادرار اليت. تارخيية عميقة جدا

والتمدن وكانت مألوفة من خالل  عمرانيةا املظاهر الجتلت املختلفة و  األجناستركزت ا  .اجلزائرية
لقوافل التجارية اليت كان لازدهرت هاته القصور ولعبت دور حمطات . القصور منذ مئات السنني

وبذلك امتلكت ذاكرة حضرية غنية وجذور أصيلة من خالل ما . مسرحها الفسيح وادي مسعود
كتل رئيسية تتفرع إىل مراكز صغرية مشكلة شبكة حملية يرتكز العمران يف   .يعرف بالقصور الصحراوية

  .كمصدر للماء  واآلباروالفقاقري  الواحة يف اطارمن القصور القائمة على نشاط الفالحة 
هاته  تتطور  .قريبة منهاو يطة ا حم تكون عادة اليتو  على من دوا تشرف اكرب القصور اذ      

تارخيي مرتبطة بدورها بعامل جتارة القوافل قدميا والنشاطات  ذات بعد إىل جممعاتة يالقصور الرئيس
 ذلك جتلى. النظام السياسي واإلداري القائمباإلشراف الديين واالجتماعي وكذا وبالتجارية حديثا 

الناجتة عن التوزيع واالمتداد الطويل للمجمعات  ايل من خالل تلك الشبكة القصوريةاتنظيم ال
التوضع هذا قد تعود اسباب . شكل نقاط متقاربة ى امتداد الطريق الوطين علىالتواتية وتوضعها عل

 من جهة اخرى اىل عوامل طبيعة املنطقة وتراكيبها املرفولوجية من جهة وقد تعود اىل عوامل تارخيية
فما هي جممل هاته العوامل اليت فرضت هذا التوضع  وقد نرجعها اىل طبيعة االجناس اليت استوطنتها

  يل للمجمعات باملنطقة ؟الطو 
اليت  ، و برية على مستوى الشبكة العمرانيةتغريات ك الوطن مناطقادرار كغريها من  منطقةعرفت      

: ت عرب التاريخ يف ثالث أقاليم هيتشكلت هذه الشبكة وانتظم. يغلب عليها الطابع القصوري
لصحراء دورا أساسيا يف حتديد بنية كل كان حلركة القوافل التجارية العابرة ل.كلتيتيدو  توات، قورارة

يعترب . خصوصيات متيزه عن غريهه واكسب الية، االجتماعية واالقتصاديةإقليم من حيث العالقات ا
اكرب عدد من  املكونة هلذه الكتل الثالث و يضمإقليم توات أهم حلقة يف الشبكة العمرانية 

  .امعات القصورية املكونة لوالية ادرار
                                                           

1
 وإنتاجيةية واقتصادية مظاهر وسلوكيات اجتماع وإنشاءعملية انشاء وتعمري تتضمن تغريا يف الظروف الطبيعية القائمة : " االستيطان - 

  39ص 2008هومة اجلزائر  مدخل منوغرايف للمجتمع التوايت اجلزء االول دار.مقدم مربوك."وعمرانية مستوحاة من البيئة املستوطنة ابتدائيا
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من خالل تسليط يتلخص واليات انتظامها يف السابق وحاليا توات  بإقليمحليل شبكة القصور فت   
الضوء على التطور والنمو الكبريين للمجمعات القصورية التواتية بفعل خمتلف الديناميكيات 

حضر املتسارعة اليت مست امعات فما هي اثار هاته الديناميكيات على الدميوغرافية وعمليات الت
  ؟ قصور توات

ولعل بعض القرارات السياسية كالرتقية اإلدارية اليت أحدثتها الدولة بعد االستقالل كان هلا      
الفضل يف ظهور جممعات حضرية و شبه حضرية وحتول بعض امعات الريفية إىل شبه ريفية 

 عمرانيةامعات ال فمختلف التقسيمات اليت عرفتها الوالية كان هلا تأثري بشكل أو بآخر على شبكة
 ظم هاته الشبكة ؟ نتتكيف اذن   .داخل اإلقليم

هذا وبالرجوع إىل تاريخ توات الذي يوضح لنا الفسيفساء البشرية واالجتماعية اليت تتماثل من  
أصبح هلا تأثري واسع رسم اليت خالل احلركة الصوفية اليت أسست لنفسها مراكز من خالل الزوايا 

توالت بعد  بداية من الفرتة االستعمارية وفالتنظيمات اإلدارية املختلفة  .يمهجمال اإلقليم وتنظ
اإلدارية و االقتصادية على  ،متخضت عنها مراكز جديدة جمسدة األدوار الوظيفية .االستقالل

 وبالتايل تغري التقليد املعروف بسيطرة الزوايا وسلطتها االية والوظيفية بادرار عموما. مستوى جماهلا
  فكيف ميكن حتليل هذا التأثري بالنسبة إلقليم توات ؟ . وتوات خصوصا

كان هلاته الشبكة خصوصية يف  كما  .بادارار بعد االستقاللشهدت شبكة الطرق توسع كبريا     
الذي ميتد بشكل طويل ويايت  )06(توات مبا اا متثل احملور االساسي املتمثل يف الطريق الوطين رقم 

فمختلف العوامل  بني امعات باملنطقةالرتابط لتفعيل عالقات  كاداة الوالئية والبلديةتدعيم الطرق 
تباعد املسافات بني ( ختص اال الصحراوي اليت ستنتاجاتاال تلكالفاعلة فيه تضمنها  

     فكيف ميكن تفسري الدور الذي لعبته الطرق يف تنظيم اال بتوات؟  .)امعات
منذ بدت التحوالت االية ر طفرات يف اإلطار املورفولوجي و عرفت القصو  ىأخر من جهة      

الذي عمل على نقل السلطة من القرى التقليدية فأقام مراكز إدارية  .دخول االستعمار اىل املنطقة
مث زاد حجم التحوالت استجابة لتطور ). 2010ط .عثمان(.من اجل بسط سيطرته على املنطقة

بعد االستقالل  املستحدثة والتوسع خارج نطاق القصبات األمناطمن خالل  األنسجة العمرانية
املخططات (و التنموية ) التقسيمات والرتقيات اإلدارية(وتعاقب خمتلف السياسات؛ التنظيمية 

تعكس  إذ ،باملنطقةناهيك عن خمتلف الربامج اإلسكانية اليت مت تسطريها ) واملشاريع االقتصادية
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نية وترية النمو اليت تشهدها التجمعات السكانية نتيجة تظافر عدة عوامل اقتصادية التوسعات العمرا
  .جديدةوأمناط عمرانية بروز أشكال  إىل أدتواحد واليت  آنوبشرية يف 

اا عرفت  إالالزراعية اسدة يف الواحة احدى دعامات الشبكة العمرانية بتوات الوظفية تعترب      
الربامج الريفية التنموية كذا النشاطات االقتصادية االخرى و  منوو  التحضر عملياتتراجعا بفعل 

عرف النظام التقليدي تقلصا كبريا بعد هجرة اليد العاملة وتردي اذ  .املتمثلة يف االستصالح الزراعي
منسوب مياه الفقاقري باعتبارها نظام السقي األساسي بالواحة واضمحالل العديد منها لعدم توفر 

كيف انعكس هذا التحول ).اآلبار العميقة(انة واملتابعة الدائمة واللجوء إىل املصادر اجلديدة الصي
  الوظيفي على الشبكة العمرانية يف توات؟

أداءا وظيفيا  كذلك   وإذا كانت الديناميكية احلضرية اليت عرفها إقليم الدراسة قد أحدثت     
هيزات وخلقت على مستواها شبكة تبادالت  من خالل ما احتوته من خدمات عامة وجت للمراكز

  االجتماعية ؟  - كيف يتم هذا األداء جماليا يف ظل التحوالت االقتصادية كبرية
ففي ظل بعض جماالت النفوذ البارزة بإالقليم بتوات حتليل  وظيفيكما تقتضي دراسة االداء ال

جديدة وتوسعت اخرى واندثر البعض التحوالت االية والوظيفية للمراكز العمرانية ارتسمت جماالت 
التجارية، الصحية، الدينية، ( عمومية الدماتية اخلؤشرات اذ ميكن مقاربتها استنادا اىل بعض امل. منها

 ؟فما هي حدود نفوذها الوظيفي و مستوياا االية   )التعليمية و التكوينية
اايل بني املراكز وما  تفعل من األداءيمية و تربط األدوار اإلقل أداةعترب ت كما ان شبكة النقل        

حوهلا من امعات ومن مث خلق ديناميكية وحركية جمالية من خالل تلك الشرايني اليت تغذيها 
فضرورة االستفادة من اخلدمات العامة والتجهيزات  .خطوط النقل ومتدها باحلركة والنشاط الدائم
هل شبكة النقل احمللية تعكس طبيعة وحجم ف اليومية تعكسها اشتداد عمليات تنقالت القصوريني

  ؟توات التنقالت داخل إقليم
  
  : الدراسةمن هدف ال
  

إىل دراسة التوزيع اجلغرايف للمجمعات القصورية املكونة إلقليم  دف من خالل هذا العمل     
معطيات املتعلقة باالعتماد على البحث الكمي والنوعي لل وحتديد عالقاا املهيكلة للمجالتوات 

كذا حماولة التعرف على آليات تطور تلك الشبكة   .باملوضوع سواء أكانت قطاعية أو متعددة
 .والعمرانيةاالجتماعية  واالية خمتلف التحوالت  معاجلة وحتليلالعمرانية لإلقليم وكذا 
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  :المنهجية المتبعة في البحث

اإلملام جبميع العناصر  طوات وهذا من اجلقصد اإلحاطة مبوضوع البحث، انتهجنا عدة خ    
  :األساسية

من خالل قراءات  للموضوع وخمتلف املقاربات اليت تسري يف اجتاهه البحث النظريب بداية قمنا     
 االكادميية استندنا على عدد من الدراساتف وكتب ومذكراتمراجع ومداخالت و  ألحباث جامعية

تتصدر . ادرار خصوصا سواء بشكل قطاعي أو عام حراء واليت نال مضموا حتليال ملنطقة الص
الديناميكيات  "حتت عنوان ) 2012ب .يوسفي(هاته الدراسات تلك األطروحة اليت تقدم ا 

تناولت التنظيم اايل والديناميكيات )" والييت ادرار وبشار(احلضرية احلركية والنقل يف اجلنوب الغريب 
ن اهتمام الباحث منصبا حول أهم الديناميكيات احلضرية يف كل من احلضرية من منظور حتليلي فكا

وانعكاساا على ) النقل واحلركية االية(والييت ادرار وبشار وحتليل عوامل ذلك السيما من خالل 
). الساورة، التوات، التيديكلت، القورارة(تنظيم اال بالواليتني من خالل خمتلف األقاليم املدروسة 

االستصالح " حتت عنوان ) 2010ط . عثمان(راسة الثانية فهي تتمثل يف أطروحة أعدها أما الد
فتضمنت العديد من احملاور اليت أبرزت " الزراعي والديناميكيات الريفية بتوات، قورارة و تيديكلت 

ن خمتلف االجتماعية و االقتصادية اليت شهدا األقاليم الثالثة انطالقا م ،خمتلف التحوالت االية
االستنتاجات اإلحصائية و إبراز تبعات خمتلف السياسات التنموية الفالحية عامة واالستصالح 

الديناميكيات والتحوالت " حتت عنوان ) 2005كوزمني (كذلك جاءت الدراسة اليت قام ا .خاصة
شكل عام تضمنت اليت جاءت ب" االية يف الصحراء اجلزائرية حنو مقاربة جديدة مبنية على املالحظة

اال الصحراوي وحتوالته بفعل خمتلف الديناميكيات احلضرية والدميوغرافية من خالل دراسته جلميع 
واليات اجلنوب اجلزائري إلعطاء حتليل موحد واستنتاج خمتلف العالقات بني اال والديناميكية 

حتت عنوان ) 2015 شطوف.ف(إضافة إىل الدراسة األخرية اليت قامت ا . القصورية ا
اليت أوردت مقاربة حتليلية لديناميكية التعمري باملنطقة )" والية ادرار(ديناميكية التعمري بقصور قورارة "

مشلت خمتلف التحوالت السوسيو جمالية اليت عرفتها الواحات والقصور إضافة إىل حماولة جادة 
  .   م السكانية هلالتصنيف تلك القصور باالعتماد على الدور الوظيفي واألحجا

باإلضافة إىل العديد من الدراسات األخرى اليت هلا صلة متقاربة مع موضوع البحث واليت مت االستناد 
" م  19و  18إقليم توات خالل القرنني " نذكر منها تلك الدراسة اليت قام ا فرج حممود فرج  إليها

م فتناول اإلقليم من خالل تاريخ  19و  18الذي أعطى إطاللة تارخيية إلقليم توات خالل القرنني 
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التكوين وكذا التنظيم االجتماعي املميز له إضافة إىل التنظيم القطاعي الذي عرفه معربا عن التنظيم 
النمط املعماري للمدينة ) "2006ص .تياقة( كما نذكر الدراسة اليت قام ا   .اإلداري آنذاك

رسالة ماجستري يف علم " روبولوجية لقصر متنطيط ادرارالصحراوية ووظيفته االجتماعية مقاربة أنث
قدم الباحث إطاللة عن امعة الصحراوية من خالل قصر متنطيط باعتباره  ).أنثروبولوجيا(االجتماع 

أقدم القصور و برز كعاصمة لتوات لفرتات طويلة، وان كانت الدراسة يف جمملها اتسمت بالتحليل 
و من تقدمي للطابع العمراين القدمي منه واملستحدث وإبراز الفوارق و السوسيولوجي إال أا مل ختل

 . امليزات
كما مت االعتماد على بعض الدراسات والقراءات وكذا املخطوطات اليت تناولت جمال الصحراء      

عموما ومنطقة توات خصوصا منها من جد يف التعمق يف تاريخ املنطقة وظروف نشأة التجمع 
من ) الفقارة(ها من تناولت املنطقة بقليل من الوصف والتحليل حول نظام السقي البشري ا ومن

جهة، القصر و الواحة من جهة اخرى فاملنطقة حظيت ببعض االهتمام سواء من طرف الباحثني 
اضافة اىل املؤرخني احملليني؛ مـحـمد بن عبد الكرمي . القدامى على غرار ابن خلدون و احلسن الوزان

وكذا من طرف الباحثني يف . محد االدريسي الطاهري، البداوي من خالل املخطوطاتالبكري، ا
من خالل . و نذير معروف وبن جليد عابد وغريهم) جون بيسون و مارك كوت(عصرنا على غرار 

ما اورادوه من خمتلف الدراسات اليت تناولت اتمع الواحي؛ مقوماته و خمتلف التحوالت اليت 
 .ية واالجتماعيةشهدها اال

 كنلسا ات، مقاطعالسكنمديرية ؛  اإلدارية صاحلاملستقاة من خمتلف امل عطياتإضافة إىل امل
، الوكالة الوطنية ، األشغال العمومية، الديوان الوطين لإلحصائياتاتبلديال، نقل، مديرية البالدوائر

لتهيئة لوجيهية خططات التاملبوغرافية و وكذا مجع للخرائط الط العقارية وديوان الرتقية والتسيري العقاري
  .والتعمري للبلديات

  
امليداين  حقيقتال قصد اجراءوالزيارات لبعض املراكز العمرانية املالحظة  كما اعتمدنا على    

جبميع  اإلملاملسكان من اجل الدراسة على مجلة حتقيقات تتضمن أسئلة مت طرحها على ا رتكزتاف
مرحلة ضرورية  ،مرحلة التحقيقات .متنقالو  تهموكذا حركيالسكان  ،طيات املتعلقة بالسكناملع

استمارة تضمنت  350 باالعتماد علىاايل  انتظامها واألداء ، آلياتالعمرانيةشبكة اللفهم 
 تحقيقاتال فشملت .السكانية طبيعة التنقالت إىل إضافة ،صائص املسكنخ ،األسرخصائص 

عدد االسر لكل جمموع تمدنا يف تقسيمها حسب البلديات على اع .12مجيع بلديات اقليم توات 
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استمارة وكذا بلدية  60رقان بـ  للتحقيق تليها بلديةاستمارة  80 فوزعتادرار  بالنسبة لبلديةفبلدية 
جتدر . جمموع االسر لكل منهاباقي البلديات االخرى حسب  تأيتاستمارة مث  40زاوية كنته بـ 

حطات النقل وكذا بعض االماكن العامة باملركز مب .العينة كان عشوائيااالشارة اىل ان اختيار 
كما عمدنا اىل تبيان دور املؤسسات الصحية باإلقليم ونفوذها اايل من خالل مستشفى .العمرانية

ته و الزاوية الكبرية بادرار ، الزاوية مبقر بلدية زاوية كن(رقان وادرار وكذا بعض الزوايا البارزة يف املنطقة 
 ).الزاوية القرانية برقان

  
  

 مثاملستخرجة من االستبيان امليداين وحتريرها يف جداول حتليل املعطيات اىل  ويف االخري عمدنا     
وهذا باالعتماد على  االستنتاجقصد تسهيل املعاجلة و  طخرائرمجة معطياا يف أشكال بيانية و ت

مرحلة التحرير  عقب هذا العمل كله تأيت .ارخييةاإلطاللة الت كذااإلحصائي والوصفي و  التحليل
  : متتالية  فصول مخسةمت سردها يف  اليت ،والكتابة

املنطق الطبيعي والعمراين والتارخيي الذي قامت عليه هاته وفهم األول بدراسة  الفصلص خُ       
ائص الطبيعية فجات الدراسة يف مباحث عدة؛ بداية تناولنا اخلصيف املاضي  إقليم تواتب قصورال

إبراز خمتلف  كما حاولنا  ،تبيان طبيعة االستيطان البشري باإلقليم إىلإلقليم توات مث عمدنا  ةالعام
  . و املكونات االية هلا، وظيفتها وكذا تنظيمهاعوامل ظهور القصور 

راسة يف عدة وجاءت الدتوات  إلقليمأما الفصل الثاين فتطرقنا فيه إىل حتليل الشبكة العمرانية       
 العوامل اليت تتحكم يف انتظامها الستنتاجو  وصيات الشبكة العمرانية القصوريةمباحث؛ مشلت خص

  ،خمتلف التغريات اليت شهدها قدميا وحديثا وبالتايل إبرازالتنظيم اايل إلقليم توات  وتفسري
  .اهرة احلضرية باملنطقةانتشارا للظميوغرايف و ة املستحدثة والنمو الدكانعكاس للرتقيات اإلداري

من خالل  اليت مست القصور يف احلاضر التحوالت االية إلبرازالفصل الثالث فقد جاء  أما     
 .التنمويةخططات االية بفعل برامج السكن املتعددة كاستجابة ملختلف امل التوسعات

مدينة ادرار و  أوهلال ؛ تناو أمثلة اربعاعتمدنا لتبيان حجم وطبيعة التوسعات باملنطقة على  
شهدت توسعا كبريا اليت  مركز بلدية زاوية كنته التحوالت االية اليت عرفتها عرب خمتلف املراحل وكذا

جممعة  إىل إضافةوحتوال جماليا من خالل خمتلف الربامج السكنية انطالقا من النواة األوىل القصر، 
تعرب عن النواة  ةايل بعد ما كانت القصور القدميأصبح الطريق الوطين حمور لتوسعها ا أينمتنطيط 

التحول اايل لقصر سيدي يوسف ببلدية فنوغيل كمثال عن  أدرجنا وأخريااألوىل هلذا التوسع 
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الذي النسيج القدمي  اخلروج منالتوسع اايل الذي مس خمتلف قصور توات؛ فتوسع القصر بدء ب
  .ثة اليت طبعتها خمتلف التجزئات وبرامج السكن الريفيباجتاه التوسعات احلدياصبح شبه مهجور 

 فتحدثنا فيه عن التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت مست قطاعات عدة لرابعالفصل ا أما      
 يف اال الوطين وإدراجهاخلصتها املشاريع التنموية اليت برجمتها الدولة لتنمية املنطقة بعد االستقالل 
ارتكز على النشاط الفالحي الذي عرف التوسع من  ،االقتصادي بتوات ضعيف وباعتبار النشاط

النشاط الصناعي  إىل إضافة ،خالل حميطات االستصالح املختلفة بعدما كان منحصر يف الواحة
باملنطقة الصناعية مبركز الوالية واملنطقة الصناعية  أمههافظهر يف تركزات خاصة الذي ال زال ضعيفا 

تنوعها  إبرازكذا و  سلسلة من اخلدمات والتجهيزات املتوفرة بتواتوأخريا استعرضنا سبع برقان وجممع 
   .باملنطقة هاعتوز و 

األدوار اليت تلعبها بعض املراكز الرئيسة يف هيكلة اال  فتحدثنا فيه عن امسخلأما الفصل ا     
تبادلة مع القصور احمليطة به وتنظيمه فاستعرضنا األداء الفعال من خالل نفوذ املركز وعالقاته امل

لتعليمية، التجارية والدينية اباستعمال بعض املؤشرات اخلدماتية والتجهيزات اليت نذكر منها الصحية، 
كنة ا كل هذا ما هو إال ترمجة حلجم تنقالت الس.لتقودنا إىل رسم جماالت نفوذها داخل اإلقليم

  . باجتاه باقي القصور أوباجتاه املركز 
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  :تحديد منطقة توات واصل تسميتها
  

يتوضع اإلقليم يف قلب الوالية ادرار ويعترب مركزا حيويا، ملا ميتاز به من توسط للموقع وتركزا       
تسابيت، سبع، بودة، ادرار،  ؛اثنا عشر بلدية  ضمدوائر ت مخسمن  االقليم يتكون. امعترب  اعمراني

قصرا  140، احتوت ما يزيد عن رقان و ة كنتة، اجنزمري، سايلتيمي، متنطيط، فنوغيل، تامست، زاوي
حيد اإلقليم مشاال بقورارة، ومن اجلنوب  .تتوزع على امتداد وادي مسعود من الشمال اىل اجلنوب

  .الشرقي بتيديكلت ومن اجلنوب بتانزروفت 

  
 العاصمة حبوايلعن منه يقع إقليم توات يف اجلنوب الغريب من اجلزائر، وتبعد أقرب نقطة      

من قصر عريان الراس بتسابيت مشاال إىل رقان االقليم من الناحية اجلغرافية ميتد . كلم جنوبا1500
وكذا وادي الساورة وعرق  1من الناحية الشمالية العرق الغريب الكبري، ومنطقة تينكورارين هجنوبا، حيد

صحراء (عرق شاش اجلنوبية الغربية  ةناحيلاحيد اإلقليم من . الراوي ومن الناحية الغربية وادي مسعود
إقليم توات ذا التحديد ف. سبخة مكرغان يشرقالنوب اجل و شرق هضبة تادمايتمن الو ) تانزروفت

درجة  28.5و  26.7درجة غربا و دائريت عرض  3.30و 2.30ينحصر فلكيا بني خطي طول 
  .مشاال

  

  
  
  
  
  
  
            

                                                           

  .يزيد عن تسعني قصرايوجد ا ما  تينكورانني تعين باللغة االمازيغية املعسكرات وهكذا يسميها ابن خلدون وهي منطقة مأهولة بالسكان - 1
  31صم 20-17/هـ 14- 11التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن . الصديق حاج امحد نقال عن  .2وصف أفريقيا ج. سن الوزاين احل

 . عاصمتها تيميمون" القورارة"وتعرف مبنطقة 
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  ملنطقة الدراسة اإلدارية احلدود: )1(الخريطة رقم 

  
  

        

  2015 )2(جامعة وهران . مـحـمد ع
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اختلفت الروايات حول تسمية هذه املنطقة املمتدة من تسابيت مشاال إىل رقان جنوبا واليت تضم       
  1.كلم طوال220كلم عرضا و   60كل نطاق وادي مسعود مبسافة بلغت 

قليم من بني هذه ترجع بعض التسميات إىل روايات ملؤرخني حمليني وأخرى ملؤرخني آخرين خارج اإل
وامللثمون هم قبائل ...«الروايات رواية عبد اهللا األنصاري اليت يربطها بإحدى القبائل الصحراوية 

وأخرى للمؤرخ السوداين السعدي الذي ربطها  2» ...ومنهم ملتونة وتوات ...الصحراء باجلنوب 
املنطقة وهو يف طريقه حيث أصيب مبرض يف رجله أثناء مروره ب 3مبرض سلطان مايل كنكان موسى

الذي اهتم بتاريخ ) MARTIN(أما مارتان . 4إىل البقاع املقدسة فبقي اسم املرض مييز املكان
أي واحات، تعبريا عن  )oasis(املنطقة يف دراساته فقد أشار إىل أن الفرنسيني يستعملون كلمة 
يتطابق مع املصطلح الرببري (oa)املناطق العامرة وان الكلمة املركبة أصلها إغريقي مقطعها األول 

)Oua( بصيغة اجلمع مفرده توات)Touat(  مبعىن واحة املاء وهو املصطلح الذي ذكرته أيضا دراسة
وأشار آخر إىل أا مشتقة . يعين مكان االسرتاحة )Ouah() وا( )Oua(فرنسية، حيث ذكرت أن 

ه الفرضية من رواية مارتان واليت تعين كلمة متعب مستلهما هذ )Ouatin(واجلمع  )Ouat(من 
ورجح رأي مارتان ألنه حسبه أكثر دقة الن . بالنسبة إىل الثانية )WATIN(بالنسبة لألوىل و واتان 

يتطابق مع تاريخ املنطقة اليت   دراسة واتان أعادت أصل الكلمة زمنيا إىل القرن الثالث للهجرة وهو ال
  .5لتوارق الذين منحوها هذا االسمكانت موجودة قبل التاريخ، وربطها آخر بقبائل ا

الروايات احمللية بدورها اختلفت فمحمد بن مبارك ارجع أصل تسميتها إىل كلمة أعجمية      
مد ـأما حم 6أطلقتها  قبائل ملتونة على هذا اإلقليم عند جلوئها إليه يف منتصف القرن السادس اهلجري

سم وهو الغرض الذي دفعه لتأليف خمطوطه بن عمر املربوك فلقد ذكر أن سبب تسميتها ذا اال
حوهلا فيذكر فتح القائد عقبة بن نافع لبالد املغرب ووصوله إىل ساحله مث عودته اليت سلك فيها 

                                                           

1
   2اجلزائر ص.ديوان املطبوعات اجلامعية . دينيإقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليال .1977 .فرج حممود فرج - 

  2ص.عبد اهللا األنصاري يف كتابه فهرس الرصاع نقال عن فرج حممود فرج  -  2
التاريخ .كعت حممود. سلطان مايل بلغت يف عهده اوج قوا حل بتوات بوفد كبري فيه العبيد والذهب)م1332- 1307(كنكان موسى  -  3

  .34ص. فرج حممود فرج نقال عن . اجليوش وأكابر الناس والفتاش يف أخبار البلدان و 
   21طبعة هوداس باريس  ص.تاريخ السودان.1981 .عبد الرمحان السعدي - 4

امحد  .الذي رأى أن التوارق أطلقوها على جمموعة من الواحات بوادي الساورة ووادي مسعود )Mandeville( ماندوفيل حسب رواية -  5
  11ص. م19و 18/هـ13و 12الوضع االقتصادي يف إقليم توات من خالل خمطوط الغنية يف القرنني . اش زاجيةهربنقال عن   .العماري

  2ص.اجلزائر .ديوان املطبوعات اجلامعية  .م19و18تاريخ توات خالل القرنني  .1977.فرج حممود فرج -  6
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وذلك يف سنة اثنتني وستني للهجرة النبوية "..ودرعة أين وصلت خيله توات  1طريق سلجماسة
ويفشى عنها من الضعف هل توايت لنفي ...فسأهلم عن هذه البالد يعين عن توات وعن ما يسمع 

فأجابوه بأا توايت فتغري اللفظ على لسان العامة ..."عزله ا أو جيليهي .ارمني من عصاة املغرب
  .2بضرب التخفيف وأصبح يعرف باسم توات

 م1124/هـ518تعريف اخر ربطها باإلتاوات واملغارم اليت فرضها املوحدون على أهل املنطقة يف سنة 
حيث بعثوا عاملهم املسعود بن ناصر ليقبضها فذكروا له عدم وجود الذهب والفضة بأرضهم وطلبوا 
منه تعويض قيمتها بالرطب والعنب وسائر مثار الكروم اليت مت أخذها وبيعها قرب تلمسان، فعظمت 

إلتاوات بعد مصلحة الطرفني ليعود يف العام املوايل ليقبض مثلها فعرف ا أهل هذا القطر أي أهل ا
وهو االسم الذي سرى   .3حذف املضاف الذي أقيم املضاف إليه يف مقامه فأصبحت تنعت بتوات

وقيل أيضا أن زناتة عندما نزلت ذه املنطقة رأت أا . تداوله يف كامل أرجاء هذا القطر الصحراوي
يم النفحات الذي ذكر وتالئم لإلقامة ا وهي نفس الرواية اليت وردت يف كتاب نس 4توايت للسكىن

فيه مسالة املقام ودفع اإلتاوات وحدد أا مسيت ذا االسم ألا توايت للعبادة أي تليق ا، فكل 
  .والتقرب إىل اهللا 5من قدم إليها من األولياء منقطعا للعبادة وجد فيها ضالته ألا تواتيه للعبادة

الذي يعين  )Tit(" تيط"للفظ الرببري املعرب ذكر بدوره نذير معروف أن هذه التسمية قد ترتبط با
واألمثلة كثرية يف الشعر األندلسي الذي عرب  )Titwan(العني مثلما هو األمر مع تسمية تيطوان 

لتشري أخر واحدث الروايات وصاحبها . kahlat –Tit(6(هذه الكلمة اليت تعين العني السوداء 
طلق على  األماكن املنخفضة يف اللهجات الرببرية األستاذ امحد بوساحة حيث يرى أن كلمة توات ت

ويورد مثاال عن ارتباط هذا االسم جبسم اإلنسان مبنطقة تقع حتت القفص الصدري تعرف ذا 
 . 7"توات"االسم وتسمى 

  
 

                                                           

لقريب من مدينة فاسلون وأسسها بين مدرار اخلوارج يف أواسط إقليم ميتد على طول وادي زيز ابتداء من احلنك من املضيق ا: سلجماسة -  1
احلسن الوزان . ويسكنها قبائل بربرية زناتية وصنهاجية وهوارية وهي مركز جتاري مهم) منتصف القرن الثامن امليالدي(القرن الثاين للهجرة 

   31م ص20- 17/هـ 14-11قليم توات من القرن التاريخ الثقايف إل. الصديق حاج امحد نقال عن  .اجلزء الثاين" وصف افريقيا"
  4الورقة .خزانة كوسام . نقل الرواة يف من أبدع يف قصور توات.مد بن عمر املربوك ـحم -  2
  3الورقة . املكتبة الشعبية بتمنطيط.مد بن عبد الكرمي البكراوي درة األقالم ـحم -  3
  .مد بن عبد الكرمي البكراوي املرجع نفسهـحم -  4
  26الورقة .ادرار.خزانة كوسام .نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات.ي امحد الطاهري اإلدريسي موال -5

6 - MAROUF Nadir. Lecture de l’espace oasien. Ed, Sandbad, Paris 1980 p18 
  29ص 2003الية ادرار، الطبعة األوىل م دار الثقافة لو 20-17/هـ 14-11التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن . الصديق حاج امحد -7
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 صحراوي، فرضية احلياة البشرية به حتققت بتفاعل مكونات اال الواحي إقليم: توات: الفصل االول

� : 

على طول امتداد  واجدةنية املتحيتوي إقليم توات على جمموعة من التجمعات السكا           
اليت متثل أماكن االستقرار البشري  ،، تعرف بامعات القصورية أو القصور)6(الطريق الوطين رقم 

فن العمارة املعرب عن طبيعة األجناس اليت سكنتها واوحت بالتواجد شواهدها رمست  .باملنطقة
هذا الصنف من املدن خيضع من جهة  :"وت ك  مارك"يقول عنها . العمراين احلضري قدميا وحديثا
. ؛ هذان الظرفان يكسباا خصوصية كبريةرى إىل مساحات خاليةإىل مناخ قاحل ومن جهة أخ

نشأت هذه املدن من وظيفة احملطات على احملاور الكبرية للقوافل التجارية يف العصور السالفة، 
مثلما كانا يشكالن . 1دا األساسيةالواحة، ألن املاء والنخيل يشكالن قاع-وأخذت شكل املدينة

 . قاعدة مللتقى تلك القوافل
التارخيية  الرتاكماتوتطورت مع  نشأتلقد  أساسيمرتبطة بالتاريخ بشكل  القصور أوهاته املدن ف

بالبيئة احمللية ذات الطابع الصحراوي اجلاف والذي فرض على هاته  وأيضاواحلركات البشرية 
يف هذا الفصل من الدراسة  فإنناهلذا  .كذا طريقة عيش ساكنيهاو وجيتها مورفول التجمعات شكلها و

 القصور يف املاضيفهم املنطق الطبيعي والعمراين والتارخيي الذي قامت عليه هاته  إىلعمدنا 
 .معرفة كيفية استغالل اال وبالتايل تنظيمهالستنتاج و 

  وتوزيعها الجغرافيدورها في توضع شبكة القصور : خصائص توات الطبيعية - 1
  

إن االنبساط الذي يبدو للناظر إىل األرض يف منطقة توات ليس بالغالب على شكل السطح،     
بيد انه تتواجد إضافة إىل األسطح املستوية منخفضات ومرتفعات معربة عن األشكال األرضية اليت 

اخلريطة رقم . اليت متيز املنطقة تتصف ا املنطقة، واليت تقودنا معرفتها إىل تقنني اخلصائص األرضية
)02.(  

كلت من اجلنوب وسطح منبسط مكون من رواسب يتشرف هضبة تادميت على سهل تيداذ     
تتميز اهلضبة بتكوينية . م 60 إىل 50 ، حبيث يرتفع جرفها حبوايل)لبيينا(تعود إىل القاري احملصور 

مظهر بنيوي محادي مع تواجد  ذو جيولوجية للكريتاسي السفلي، كما أا ذات سطح منبسط 

                                                           
  .226،ص 1999،دار النشر مارينور،سنة 03مها احلضري،العدد رقموت اختيار فضاء ،اختيار جمتمع ،جملة معامل املدينة وتنظيك  مارك - 1
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أعطاها طابع احلواف ) م50يفوق(ارتفاع اجلرف الكبري . حلجارة سوداء، يسمى هذا السطح بالرق
م وذلك مبيل خفيف باجتاه شرق غرب على 250 ب التعرية، ويبلغ متوسط ارتفاعهااعدة بسب

شكل سبخات اغلبها  كبري من املنخفضات على وهي حتتوي على عدد. كم100امتداد حوايل 
  .تتعرض هضبة تادميت لعمليات التعرية واحلث الرحيي بشكل دائم. مغمورة بالرمال

   
مبثابة قاعدة هلضبة تادميت يف اجلنوب ، بينما حماصر بصحراء  سهل تيديكلت يعدكما    

من إقليم م ويرتبع على مساحة معتربة 500إىل  200يرتاوح ارتفاعه مابني  نزروفت من اجلنوب، إذات
يعود تكوين  .كلت، تتخلله بعض املنخفضات على شكل سبخات ذات مساحات متفاوتةيتيد

السهل للحت الرحيي يف عصور غابرة فهو مستقر الرواسب اليت بدورها كونت تربة صاحلة للزراعة، 
فمكوناته عبارة عن حجر رملي وطني . مما ساهم بشكل كبري يف تواجد الواحات يف تلك املنطقة

  ).البيين(تعترب تربته تربة القاري احملصور و 
فسيح، تتواجد يف املناطق األكثر اخنفاضا ذات ) سهلي(سطح  على شكلالسبخة  كما جند      

تربة ماحلة ولون داكن نوعا ما، يأخذ يف االصفرار باجتاه اهلوامش الرملية بينما يظهر السطح مزركشا 
ت يف الزمن الرابع وقد يعود أصل تكوينها إىل تكونت السبخا. بقشور ملحية ناصعة البياض

فتتكون يف العموم من . رسوبيات حبرية لبحريات عذبة يف العصور املطرة أو طني حبريي وتراكم رحيي
وأمالح السبخات ). باملسطحات القلوية (رواسب طينية مشبعة باألمالح وهلذا تسمى أحيانا 

  ) .اجلبس(لصوديوم وكربيتات الكالسيوم خليط من كلوريدات الصوديوم و البوتاسيوم وا
تعد السبخات غري صاحلة جلميع أنواع الزراعة وذلك بسبب ارتفاع نسبة امللوحة ا وضيق     

مساماا، لكن إذا تراكمت الرمال ا تتكون تربة متزنة تتأقلم معها بعض النباتات من بينها 
ترجع امللوحة الزائدة يف  و .هوامش السبخةاألعشاب اخلشنة ويكثر النمو النبايت نوعا ما على 

مشكلة حوض حتصر فيه مياه . السبخات إىل الطبقات اجليولوجية غري النفوذة اليت تدنوها
    .التساقطات أثناء مواسم األمطار كما تساهم احلرارة املرتفعة يف تبخري مياهها

املمارسني على الصخرة األم تتجمع الرواسب ذات املصدر الرحيي واملائي يف منطقة الصحراء     
واليت حتملها الرياح مشكلة كثبان رملية متجانسة تشغل على مسافات طويلة قد تبلغ مئات 

يف معظم احلاالت تكون ثابتة، حيث حييط بإقليم توات جمموعة من العروق الرملية؛ . الكيلومرتات
فالكثبان الرملية املمتدة من . عرق شاشو عرق الراوي  ،العرق الشرقي الكبري، العرق الغريب الكبري

 . الناحية الغربية ملنطقة توات د منعرق شاش متث
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 :لموارد المائيةا - 1- 1
 
فالواحات الصحراوية تتواجد  . كان والزال املاء مصدر للحياة وللنشاط البشري على ارض ما       

. ياة يف بيئة طبيعتها قاسيةكلها على منابع املياه املتوفرة، حيث اعترب املاء العنصر األول لوجود ح
 .وميكن تقسيم املوارد إىل مصادر سطحية وأخرى جوفية

 
 :مصادر الماء السطحية .1- 1- 1
  

مصادر املياه السطحية يف املنطقة وهذا عائد إىل قلة التساقط أو انعدامه باستثناء  تكاد تنعدم      
ضف إىل ذلك أا ذات تصريف . الصيفالسبخات، واليت متتلئ يف الشتاء باملياه مث تعود وجتف يف 

داخلي جعل مياهها املتجمعة من مسيالت احلوض السفحي أثناء سقوط األمطار تتحمل باألمالح 
املتحللة يف املياه واملنفصلة عن الصخور الكلسية احمليطة بالسبخة واملتواجدة يف احلوض السفحي 

جتدر اإلشارة إىل إن يف . لالستهالك البشري وتعترب هاته املياه غري صاحلة لالستغالل الفالحي وال
املاضي وجدت شبكات تصريف سطحية يف منطقة توات واآلن تعرف باألودية اجلافة واليت كان 

 .مصدر مياهها األمطار
جنوبا ليأخذ اسم وادي  ري مع وادي زوزفانة مبنطقة فيقيق ويتجهقوهو احتاد لواد : وادي مسعود  - 

مسعود ويكون سبخة بتسفاوت ومتنطيط  جنوبا بأراضي املنطقة فيسمى واديغربا ف الساورة مث يتجه
  .تانزروفت حنو رقان ليضمحل يف صحراء ويتجه بعد ذلك
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  توضع قصور توات ضمن الوحدات الطبيعية): 2(الخريطة رقم 
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 اساس وجود هذه الواحات :حوض جوفي .2- 1- 1
  

بعد وجود ) توات ، قورارة ، تيديكلت ( طقة توات الكربى لقد استقر اإلنسان األول يف من       
 continental(فبوجود احلوض اجلويف . املاء الذي اعترب كشرط أول لوجود حياة باملنطقة

intercalaire (حيث . الذي يعد اكرب احتياطي للمياه يف اجلزائر والذي تربع على قلب الصحراء
نزروفت جنوبا، وعرق الراوي وعرق امشاال وصحراء ت حتدد معامله من السطح باألطلس الصحراوي

  .استغل احلوض كمصدر للمياه عن طريق حفر اآلبار و اآلبار العميقة. شاش
 60.000وخمزون مائي قدر بـ  ²كلم 1100.000على مساحة ) CI(ميتد احلوض اجلويف احملصور

املائية اجلوفية القابلة ثا، بينما تقدر املوارد /³م2000إي منسوب قابل للتحديد ب ³م مليار
ضف إىل ذلك إىل إن . ³م مليار 5ثا أي ما يعادل /³م 150يف حدود  2010لالستهالك إىل غاية 

  .التدفق هلذا احلوض يأخذ اجتاهات رئيسية من اجلنوب حنو الشمال والشمال الشرقي
ة يف العصور املطرة يف فرتة مل تشهد حركات تكتونية شديد) احملصور(ظهر احلوض اجلويف البيين      

من الزمن التطابقي يف مرحلة القاري البيين وذلك بني فرتتني رسوبيتني طغى فيها البحر على اليابس 
)Transgression marine  ( ذا االسم ألنه حمصور بني طبقتني جيولوجيتني، كما يعترب ومسي

ل الغطاء املائي اجلويف احلر سطحه نفوذ من الكريتاسي العلوي وقاعدته غري نفوذة، مما أعطاه شك
)nappe libre ( ومسي كذلك بااللبيان)Albien ( الطني عنصرا تكو ينته + ويعترب احلجر الرملي

  .الرسوبية
تعترب مياه التساقطات املتسربة إىل جوف األرض املصدر الوحيد لتغذية احلوض املائي اجلويف 

سهل (وسهول ) هضبة تادميت(ضاب وهذا التسرب يشمل مجيع أشكال السطح من ه. احملصور
  .وسبخات وحىت العروق الرملية) كلتيتيد

اجتاهات خمتلفة أمهها من اجلنوب الغريب اجلزائري حنو ) C1(تأخذ حماور الصرف للحوض اجلويف 
وكذا من الشمال الغريب حنو اجلنوب الغريب وهذا  الشرقي متجهة بذلك إىل جنوب تونساجلنوب 

 .والذي يساعد بالضرورة على التصريف اجليد ملياه الفقاقري تواتيتجلى يف منطقة 
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 :مناخ اإلقليم خصائص - 2- 1
  

يسود املناطق الصحراوية وخاصة إقليم توات املناخ الصحراوي القاري اجلاف والذي يتميز     
لم معه بارتفاع ملعدل التبخر مقارنة مبعدل التساقط، باإلضافة إىل انه يكتسي طابع قاس يصعب التأق

كيب عناصره مثل احلرارة والتساقط وكذا الرطوبة ا هاته املميزات ناجتة عن تر  .بشرًا كانوا أو نباتاً 
اجلوية، هاته العناصر املختلفة قد تكون مرتبطة بعوامل مناخية عامة نذكر منها اإلشعاع الشمسي 

بينما تتصف  .الغطاء النبايتقلة والرياح وقد ترجع إىل عوامل حملية كطبيعة الرتبة ودرجة احلرارة و 
والذي تنخفض به درجة احلرارة نسبيًا وذلك بسبب نسيم  (Micro climat)الواحات مبناخ حملي 

  .البساتني الرطب
يغلب على املناخ الصحراوي ارتفاع لدرجة احلرارة على العموم ، قد ختتلف من مكان إىل أخر وكذا 

بلغ املتوسط حيث جد يف الصيف درجات مرتفعة نمن شهر إىل أخر وحىت بني الليل والنهار، ف
  .م°12بلغ املتوسط األدىن حيث  بينما تنخفض يف فصل الشتاءم °37األقصى 

بالدميومة والقوة باإلضافة  املناطق الصحراوية التسام حركتهان الرياح هي العامل النشط يف ا كما    
واألتربة املفككة مشكلة زوابع رملية تساهم يف إىل عدم وجود معيقات هلاته احلركة، واليت تثري الرمال 

يسود منطقة توات وما جاورها رياح ذات توترات مرتفعة واليت متثلها الرياح الشمالية  .جفاف النبات
رياح ب من  –والشرقية باإلضافة إىل الرياح اجلنوبية واجلنوبية الغربية واليت تعرف برياح السري يكو 

تكون جافة وحارة وحمملة باألتربة إذ ختلف خسائر كبرية باحملاصيل  – الصحراء الكربى إلفريقيا
تلك العمليات اعتمد تقنية مصدات  إليقاف و .الزراعية وتساهم بشكل كبري يف عمليات الرتمل

وهذا حسب حجم فتعتمد التقنية على التجديد السنوي ) افراق(الرياح املشكلة من جريد النخيل 
ها على قمم العروق القريبة من املباين والبيوت على غرار العرق الذي يتوضع الرتاكمات الرملية فنجد

  .باجلهة الشمالية لقصر تيلولني و قصور سايل وغريها
 
  االستيطان البشري بتوات  - 2
  

اختلفت أشكال االستيطان البشري لتوات فحسب خمتلف الدراسات اليت قام ا الباحثون حىت      
عدة؛  كما استوطنتها شعوبا. ة سكنها اإلنسان األول بالكهوف واملغاراتتوصلوا إىل أن املنطق
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هذا فضال عن الرومان الذين  .ق م 6من حوض البحر املتوسط يف القرن من أصل بيض  1اجليتول
  .2استعملوا طريق توات أثناء مرورهم إىل فغيغ وبالد السودان يف تلك الفرتة

الزناتية بنهاية القرن األول وبداية القرن الثاين امليالدي للمناطق كما عرفت املنطقة توافد القبائل       
 .ليستوطنوا ا فخطوا القصور والفقاقري وقد كان قدومهم واستيطام على حافة واد قري. التواتية

إىل توات على ثالثة عشر مرحلة " سلجماسة"، إن زناتة قدموا من 3ويشري بعض املؤرخني احملليني
قد " واد  قري"وكان معسكرها أول مرة يف بودة ويف املرحلة األخرية وجدوا  هقصور  لالستيالء على

 - وأوالد إبراهيم -تساببت -تيطاف -بودة " توات جف فسكنوا على شرافته ونزلوا بقصـور
مث نشطت اهلجرات الزناتية يف هذه املناطق خاصة بعد سقوط دولتهم مما دفع ". النيتيل - تسفاوت

يني ومآزرة إخوام يف اجلنوب ينللصحراء حفاظا على أنفسهم وهربا من بطش املر  م إىل النزول
  .ضد غريهم من املعتدين عليهم من األصل الزنايت

كما أن لزناتة دورا كبريا يف تأسيس القصور على خالف اجليتول الذين سكنوا الكهوف      
ان يمكن القول ، فبساطة مل يبقى هلا اثر اليومة الواملغارات ومباين طينية وحنتو يف اجلبال بيوتا يف غاي

زناتة هم املؤسسون للقصور الصحراوية وما هي عليه اليوم من شكال هندسيا ومعمارا فنيا و أداءا 
اهلجرات العربية اإلسالمية فيما بعد واليهود من  فجاءتبال شك كما احدث العرب تغيريا .وظيفيا

واستقروا على ضفاف وادي مسعود . الشكل ال يف اجلوهر بعدهم أضفوا بعض التعديل والزيادة يف
وي امد بن عمر البدـحـوهذا ما أكده اغلب املؤرخيني، حيث يقول م. واستعملوه مرعى ملواشيهم

عديدة على حافة واد كبري ينحدر من ناحية املغرب و عليه  ةقلت وتوات هذه هي قصور وافر "...
وينبع من هذا النهر فوهة : " فس الشيء يقوله ابن خلدونون. وهنا يقصد واد ملوية. 4"قصور توات

ر كبري ينحدر ذاهبا يف القبلة مشرقا بعض الشيء ويقطع الشرق على مسته إىل أن ينتهي إىل بودة 
وعليها قصورها مث مير إىل أن يصب يف القفار " قري"مث بعدها إىل متنطيط ويسمى إىل هذا العهد 

مغاصه قصور ذات خنيل تسمى رقان ويف شرق بودة مما وراء العرق ويفوض يف رماهلا وعلى موضع 

                                                           

1
  .تسمية أطلقها الرومان على القبائل الساكنة يف الصحراء مثلما أطلقوا كلمة الرببر على كل من هو خارج إقليم احلضارة الرببرية: اجليتول - 

 سنة درار،ا، دار الثقافة لوالية )م  20م ـ 17ق .( هـ  14ق  هـ   إىل 11حاج امحد الصديق ، التاريخ الثقايف إلقليم توات من ق  -  2
  24ص ،2003

 3ص 1977اجلزائر .ديوان املطبوعات اجلامعية. دينيإقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليال. فرج حممود فرج -  3
  .37، صمرجع سبق ذكرهمحد، اومي حتقيق، ق. د بن اعمر البداوي، نقل الروات عن من أبدع قصور تواتـحمم -  4
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ويف شرق تسابيت إىل ما يلي اجلوف قصور تينكورارين تنتهي .قصور تسابيت من قصور الصحراء 
  .1"إىل ثالمثائة أو أكثر وتنتهي من املغرب إىل املشرق وفيها أمم من زناتة

) JACOUB Oleil(مبكرة ويذكر يعقوب اوليل  هذا وعرف اإلقليم التوايت هجرات يهودية       
أن املنطقة شهدت ثالث هجرات أوهلا يف القرن الثاين امليالدي وانطلقت من السرانيك 

)Cyrenaique (أما اهلجرة الثالثة . م 6اما اهلجرة الثانية فقد انطلقت من املوصل يف القرن . بليبيا
م ومرت باملغرب عرب السوس 7ألندلس يف القرن فكانت من اجلهة الشمالية الغربية وانطلقت من ا

  .2م10تافياللت لتصل أخريا إىل توات يف القرن  ودرعة و
إضافة إىل اليهود شهد اإلقليم هجرات عربية متتالية مع الفتح اإلسالمي لبالد املغرب مث       

اا بإقليم شهدت موجات هجرات القبائل اهلاللية اليت عربت سكانه عرب التاريخ نتيجة استيط
فان اإلسالم كان دينا حضاريا والعرب حاملني لواءه يف اإلقليم فأسسوا مراكز عمرانية . توات

  .وجتمعات حضرية على أسسه املقدسة املتمثلة يف الزوايا واألضرحة
  
  )إقليم توات(ظهور القصور في الصحراء  - 3
  

سمت بقع احلياة به عرب التاريخ بدرجة  تأثر اال يف الصحراء عموما ويف توات خصوصا وارت       
تأيت ) منابع املياه، ضفاف الوديان(كبرية من خالل عدة عوامل فإضافة إىل املقومات الطبيعية 
 .عادات اهلجرة و حركة التجارة كلها عوامل شكلت جمال توات

  
 التجارية توات محور التبادالت - 1- 3
     

 طولقصور يف صحراء قاحلة على  تشييدابت الصحراء يف تبلور دور القوافل التجارية اليت ج      
غرب/جنوب، شرق/هلا حماور اتصال مشالوشكلت من خال امسارا. 

هذا املوقع جعل منه . متيز اإلقليم التوايت مبوقعه داخل صحراء املغرب العريب وحاز مركزا وسطا إذ  
كافة االجتاهات والعابرة للصحراء يف منطقة عبور لقوافل التجارة واملسافرين واحلجيج القادمة من  

نصفها الغريب وبفضل هذا املوقع أصبح الوصول إليه مرحلة حتمية من مراحل سري تلك القوافل 
وقد احتل موقع توات هذه األمهية التجارية . (Tombouctou)  وخاصة املتجهة من و إىل متبكتو

                                                           

1
بن خلدون، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، اأبو زيد عبد الرمحان  - 

  . 1989، بريوت،2مقدمة بن خلدون، دار الكتاب اللبناين، ط
 درار،سنةافة لوالية ا، دار الثق)م  20م ـ 17ق .( هـ  14إىل ق  هـ 11يم توات من ق حاج امحد الصديق ، التاريخ الثقايف إلقل -2

  39-38،ص2003
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املسافرين وخاصة املنطلقة من واىل جىن و داخل الصحراء منذ وقت مبكر فأغلبية القوافل التجارية و 
املالحظ أن غالبية الطرق الصحراوية اليت تستخدمها . تسلك الطرق املؤدية إىل توات متبكتو وبرنو

القوافل املسافرة من واىل توات كانت عبارة عن جماري لألودية اجلافة، ومن مميزات هذه الطرق أا 
وكانت الطرق . عليها اإلبل يف غذائها أثناء مسريها الطويل أماكن صاحلة لنمو األعشاب اليت تعتمد

وكان االجتاه األول . ما مشايل أو جنويبا: الصحراوية الرئيسية اليت تتفرع من توات جتتمع يف اجتاهني
 طرقبدورها إىل  فرعيربط توات بأسواق مشال املغرب العريب ويتشكل من طرق رئيسية ثالث، تت

رقي تسلكه القوافل املتجهة إىل املنيعة، غرداية والشرق اجلزائري كذلك إىل بالد األول مشايل ش :ثانوية
أما الثاين وهو الوسط الشمايل فكان خيرتق . طرابلس بليبيا وجنوب تونس ،وغدامس ابالسوف الز 

العرق الغريب الكبري حىت يصل إىل جمرى واد الناموس كانت تستخدمه قوافل عني الصفراء وافلو 
الوسط اجلزائري والطريق الثالث وهو الشمال الغريب الذي كان يتبع جمرى واد الساورة وسعيدة و 

وأسواق سلجماسة وتافياللت ) وهران، تلمسان(وتسلكه القوافل املتجهة إىل الغرب اجلزائري 
أما االجتاه اجلنويب فكان باجتاه أسواق السودان الغريب وكان بدوره . ومراكش وفاس باملغرب األقصى

عني صاحل (األول جنويب شرقي وكان خيرج من جنوب إقليم تيديكلت  :شكل من ثالث طرقتي
وخيرتق ارض التوارق والطريق الثاين وهو الوسط اجلنويب وكان خيرج من اقبلي بتيديكلت ) بالضبط

وتسلكه القوافل املتجهة حنو متبكتو ويعد من أقدم الطرق اليت تسلكها القوافل أثناء سريها حنو 
 .  1اق السودان الغريبأسو 
 
  بتوات ودورها في نشأة التجمع البشري الصوفية الحركة - 3-2
  

على الرغم من أن العوامل الطبيعية واملناخية اليت متيز إقليم توات هي عوامل طاردة للسكان        
اء أكثر منها جاذبة هلم ومساعدة على استقرارهم وممارسة أنشطتهم، فهناك قصور وجتمعات كان ور 

على غرار القصور التواتية القدمية اليت حتمل ) الصحراء( إنشائها القبائل العربية املهاجرة لبالد املغرب
. فان بعض القصور انشات من طرف القبائل العربية ومن املتصوفني والزهاد) بربري(اسم زنايت 

:( ىل مؤسسها مثلوتنسب إ "زاوية"وعادة يأخذ يف أوله لفظ  فيحمل القصر أو التجمع اسم عريب
فهيكلت .....) زاوية الرقاين، زاوية سيدي البكري، زاوية سيدي عبد القادر، زاوية بالل، زاوية كنته،

                                                           

1
  .79-78فرج حممود فرج مرجع سابق ص - 
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وساد نفوذها جمال توات من خالل املمارسات  )2012 .يوسفي ب( احلركة املرابطية اتمع التوايت
  .املتمثلة يف الزوايايكلة من قبل مؤسساا هامل الدينية، االقتصادية واالجتماعية

 
 

نقطة إشعاع أا برفت دينية ذات طبيعة اجتماعية روحية، عُ  اتمؤسس االزاويتعترب كما       
مأوى لطلبة القرآن والعلم هي و  جيتمع فيها املريدون لتلقي األوراد والذكراذ لرؤساء الطرق الصوفية، 

وكثر هذا النوع من الزوايا ابتداء من  .نيوالزوار الذين يقصدوا لالستفتاء والصلح بني املتخاصم
وأصبحت هي اال  .هلا شأن عظيم ووجود اجتماعي قوي وصارزاع صيتها  القرن العاشر اهلجري،

 كمااحليوي لتكوين املتصوفة وتربية النفس مبنهج فكري وعقائدي خاص بكل طائفة أو طريقة دينية،  
أما عن أهل توات فتعرف الزاوية على أا  .للضيافةانا مكتعد مكانا للعبادة والزهد وتلقي األوراد و 

مسجد خاص بطائفة دينية من الصوفية أو ضريح ألحد األولياء الصاحلني، تتصل به غالبا مقربة 
 .1يدفن فيها بعض من هلم عالقة بالطريقة أو أقارب الويل الصاحل

يف األصل رباط حتول مع مرور الزمن  ذهب الكثري من الباحثني واملؤرخني إىل أن الزاوية كانتو       
لزاوية، وقد اكتظت تلك الرباطات بالنخبة من أبناء املسلمني، وأصبحت ابتداء من القرن الرابع 
اهلجري تعرف حتوال كبريا، فلم تعد مهمتها تقتصر على العبادة واجلهاد كما كانت فيما مضى، بل 

وتأليف الكتب، والرسائل القيمة يف خمتلف  أصبحت مؤسسة تعليمية يقصدها العلماء للتدريس ا
العلوم واملعارف، أي منبع ومنهل فكري وديين قائم بذاته وبعد انقضاء اجلهاد حتول بعض تلك 
الرباطات إىل زوايا وغادرها حينئذ بعض املتصوفة إلنشاء مراكز شبيهة ا قصد نشر العلم واملعرفة، 

ني للعبادة، لتكون مبعثا ألنوار الشريعة والطريقة، فكان هلم ذلك  وحماربة اجلهل وإيواء املرابطني املتفرغ
كما أرادوا، ومن بني األسباب اليت أوحت بفكرة إنشاء الزاوية، رغبة الشيخ الصويف املريب يف 

 .االجتماع مبريديه وتالميذه وهو ما ال يتسىن له يف الرباط، حيث توجد خمتلف شرائح اتمع
رفوا بالعلم والتقى والصالح والدارس لتارخيها يف املنطقة على يد رجال عُ  واتبت نشأت الزوايا      

فتاريخ الزوايا يرجع إىل تاريخ نشأة املنطقة التواتية  .ونشاطها باإلقليم جيده عريق عراقة اإلقليم نفسه
اوية قد واألدلة على ذلك كثرية ويتجلى يف أن اسم الز  .)قورارة -توات - كلتيتيد(الثالث  بأقاليمها

  .سلف هلذه املؤسسةالوهذا أكرب دليل على العناية اليت كان يوليها  القصورأطلق على الكثري من 

                                                           

1
 .01م، ص2000ماي  3، 2، 1درار، أيام ااملنطقة، امللتقى الوطين األول للزوايا ب أهداف نشأة الزوايا وواقعها يف: باي بلعاملحمـمد  - 
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لقد جتلى دور الزوايا حمليا و اقليميا؛ فمثلت املراكز العلمية والرتبوية والنقاط التصوفية االشعاعية فهي 
وفض اخلصام وعقد قران الزواج  كامواألحالضيف ومصدر الفتوى  وإقامةقبلة املورد ومدرسة املتعلم 
فعملت بشكل جلي على االشراف على اتمع القصوري بكل ما . وزيادة الرتابط بني الساكنة

  .تقتضيه جماالت احلياة االجتماعية، االقتصادية والثقافية
جية جملس البلدة وميثل هيئة حملية اسندت لنفسها تسيري امور القصر الداخلية واخلار اما عن       

تشكلت اجلماعة من جمموعة وجهاء القوم . الزوايا وتوجيهام خبشيو ويكون عملها عادة مرتبط 
تنفيذية داخل البلدة؛ سواء يف حتديد  وأداةاما عن مهامها فهي هيئة تشريعية .وشيوخ القبائل

العمل امللكيات العقارية وضبط العقود العرفية اضافة اىل تسيري شؤون الفقارة من خالل تنظيم 
على معاقبة خمالف  لكما تعم. الدوري للصيانة، اضافة اىل تقسيم وتقنني احلصص من مياه الفقارة

تالشى دور اجلماعة شيء . االحكام العرفية داخل القصر مبا تقتضيه الضرورة سواء باجللد او النفي
فشيء خاصة بعد دخول املستعمر الفرنسي اىل املنطقة وتقلص نفوذها ودورها بعد نقص منسوب 

تملك الوافر ملنسوب املياه الفقاقري وتدهورها باعتبار ان اغلب اعضاء اجلماعة كانو ميثلون ذوي ال
  .بعد ما كان املاء ميثل عنصر السيادة يف اتمع) احلبات(
  
 تالئم وتحكم بالمجال، إمكانات: منظومة المجال السكني بتوات - 4
  

ارتسمت احلياة بتوات حول منابع املياه فانشأ اإلنسان مأوى خاص به يتماشى وطبيعة مناخ      
هلا مارس  هوللحفاظ على حياته وضمان) الطوب والطني(لية بسيطة القساوة واجلفاف من مواد حم

الفقارة  (فاإلنسان بتوات حاطت به ثالث عوامل . النشاط الزراعي كتخصص أويل له باملنطقة
) كورشة للنشاط الزراعي ومورد اقتصادي حةاكمكان لالستقرار، والو  كمصدر للمياه، القصر

  .ة اال السكين بتواتمنظوم هاته العناصر بتفاعلها وشكلت
  
    بتوات مصدر المياه :الفقارة - 1- 4
  

سلسلة  اها من بقية مناطق اجلزائر بنظام الفقارة، الذي هو عبارة عندرار دون سو اتتميز والية       
من اآلبار تتصل ببعض وتنحدر مياهها من مستوى ارض عال إىل مستوى منخفض يشرف على 

م قدمي جدا تعددت الروايات يف أصله ومصدره واتفقت على شيوعه تربة صاحلة للزراعة وهو نظا
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غري أن ما مييز املنطقة التواتية يف نظامها املائي . 1وانتشاره يف أكثر من عشرين منطقة من ربوع العامل
، على كثري من مقوماته وأسس بنائه هذا هو توارثه عرب األجيال منذ عدة قرون وإىل اآلن مع احملافظة

ومن مث االستقرار داخل اإلقليم  مة إىل أنه ساهم وبشكل كبري يف توازنات السكان وانتشارهباإلضاف
  .إىل اآلن وسط ظروف طبيعية جد قاسية واستمرار العيش

يف هذا أوال يقتضي  االصطالحي وإن كان احلديثيف حّديه اللغوي و ) فقارة(فمصطلح      
طوط نقل الرواة عن من أبدع قصور توات لصاحبه فلقد جاء يف خم. الوصول إىل أصل اشتقاق اللفظ

عرفها بأا آبار متعددة يفقر من جنب كل   ، الذي2مد البداويـمد عمر بن حمـالشيخ سيدي حم
) فقر(لذي هو الفاء والقاف والراء ا   أن نقول أن أصل مادة فّقارة ويبقى. حد إىل اآلخر فيربز ماُؤهوا

فقرت البئر إذا حفرا "  حيمله لفظ الفّقارة حيث يقالجاء عند العرب بنفس املعىن الذي 
وقيل هي آبار : " ويواصل القول "   اآلبار اتمعة الثالث فما زادت: والفقري . الستخراج مائها 

ونالحظ هنا دقة الشبه بني املعنيني بل تالقيهما إىل أبعد " حتفر وينفذ بعضها إىل بعض ومجعه فـُُقرٌ 
كما إن هناك من ذهب إىل القول بأن .من الصواب هلذه الرواية وجها متقدما ا يعطياحلدود وهو م

وعلة هؤالء أن املاء تفجر من اآلبار وسال    أصل القاف هو اجليم ومنه أن الفّقارة أصلها الُفّجارة
  . 3على السطح

 ،الفقارة  أصل املصطلح يقال أيضا عن أصل اختطاطتضارب اآلراء حول  وما قيل عن      
تذهب به بعيدا يف الزمان واملكان واملوطن األصلي واإلمجاع الوحيد هنا  اليتاآلراء  نالحظ تباينا يفف

وإذا كان . هو أن النظام دخيل على املنطقة و سبقت إليه حضارات وشعوب خمتلفة عجمية وعربية
فإن اإلتفاق االختالف حول أصل الفقارة ومبدعيها يف منطقة توات ال يزال قائما إىل حد الساعة 

يكاد يكون إمجاعا أيضا حول نظام السقي وطريقة ابتداعه بعد الفقارة بسنوات إن مل تكن قرونا 
يف متنطيط وبني بقية فقاقري املنطقة مشاال وجنوبا  4والشاهد ما نراه من وجه اختالف بني فقارة هنو

                                                           

الصادرة عن هيئة أبو ظيب للثقافة واإلعالم " تراث "مبجلة   مقال منشور'' العجيبنظام السقي الصحراوي ... الَفـقـاَرة '' امحد جعفري، -1
  2010أغسطس  131اإلمارات العربية العدد / مدينة العني .

  .37مد بن اعمر البداوي، مرجع سبق ذكره، صـحم -  2
  .رهامحد جعفري، مرجع سبق ذك - 3
4
  تتعترب اعرق فقارة يف املنطقة  : فقارة هنو - 
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على بقية الفقاقري األخرى وهذا على اعتبار الرأي القائل بأسبقية هذه الفقارة . على اإلطالق
 .1باملنطقة

  
 :يتكون نظام الفقارة من عدة أجزاء وتعترب كل هذه األجزاء أساسية يف نقل املياه وهي

  
ويتواجد يف مقدمة الفقارة وبعمق أكرب من اآلبار األخرى حبيث له قوة دفع كبرية  :الرئيسي البئر. أ

  . وتكون نظيفة وغري مهملة ألا حديثة التكوين
 

    

    
  2014  اجزاء من نظام الفقارة بتوات: )1(الصورة رقم 

 

وهي آبار تستعمل إلجناز أغراض اخلدمة والصيانة املنجزة من طرف عمال  :اآلبار الثانوية .ب
متخصصني يف هذا امليدان وذلك لغرض الزيادة يف املردود املائي للفقارة كون هذه اآلبار معرضة 

مال حبيث تعمل على اخلفض من جريان املياه فاألنفاق والفقارة باملنطقة تعاين من للردم وتراكم الر 
 ).التصحر ( هذه املشاكل وذلك بسبب الظواهر اخلارجية 

                                                           

اليهود  ان :لقد اختلفت اآلراء حول أول من انشأ الفقارة؛ فصاحب كتاب البسيط يرجع إنشاؤها إىل األقباط والسيد عمر املهداوي يقول -  1
نزلت بعض القبائل البدوية فوجدوا مياه الوادي قد  '': فريجع إنشاء الفقارة إىل زناتة فيقول أما صاحب درة األقالم. س الفقارةأول من أس

مقدم مربوك، مدخل منوغرايف للمجتمع '' جفت فاختربوا الوادي مث حفروا سلسلة من اآلبار أنفذوها ببعضها ووزعوا بعض أراضي الوادي
  .132التوايت ص 

  ا��0ر ا��� و
	  ا� �3د

	

�روا  ا��5ر$  
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وهو عبارة عن طريق يربط بني آبار الفقارة وذلك لغرض حتويل  :نفق جوفي لتحويل المياه  .ج
ط من فقارة إىل أخرى يف احلجم وذلك تبعا لقوة دفع املياه ونقلها إىل غاية أغيسرو وخيتلف هذا النم

 ".النفاد"املاء يف الفقارة ويسمى 
وخيتلف عن الساقية حيث يقوم باستقبال املياه القادمة من النفق  :)الساقية الكبيرة(أغيسرو .د

 .بساتني اجلويف ليتم توجيهها إىل القسرية عرب اغيسرو حبيث يتم من خالل القسرية توزيع املياه إىل ال
هي عبارة عن ممرات مستطيلة حنتت بعناية وحسابات دقيقة على قطعة حجر  :القسرية .ه

مستطيلة حبيث تسمح بتوزيع املاء على مجيع املسامهني وذلك حسب احلصص املطلوبة أي كل 
حسب حصته من التقسيم وتوصل بالقسرية عند اية الساقية يف أسفل الفقارة عند مدخل 

  .البساتني
توصل املاء مابني قسرية  اإلمسنت أوالطني وهي عبارة عن ممر للماء مصنوعة من  :الساقية .و

 .وأخرى وإىل املاجن
  
  مكون اساسي من مكونات الشبكة العمرانية التواتيةالواحة  - 2- 4
  

تشكل من حقول ت اذ. عادة اسم القصر احملاد هلا تأخذتتوضع الواحة مبحادة القصر، حيث       
تتميز بوجود إنتاج فالحي وحيواين كما . اليت هي يف الواقع مكاسب عائلية) تبساتني وجنا(صغرية 

  . يغلب عليه حمصول التمور إىل جانب بعض احملاصيل األخرى
يكون اجلزء . 1جتمع الواحة يف القطاع الفالحي التقليدي قسمني أحدمها مسقي واألخر بور    

) البينية(الينابيع من املياه حيث أن املزروعات احملادية  املسقي منتشرًا على مساحات كبرية حول
جتدر اإلشارة إىل أن مساحة الواحة املسقية يف . بواسطة مياه الفقاقري أو اآلباروالنخيل تكون مسقية 

ارها املصدر تقلص دائم وهذا راجع ألسباب رئيسية منها؛ نقص مستوى منسوب مياه الفقاقري باعتب
  الرئيسي ملياه

نتيجة الزوابع الرملية، حيث أن  املة إضافة إىل تراكم الرمال حول الواحات، هجرة اليد العيالسق
العامل األخري يسبب مشكل يف عملية السقي إذ يعمل على تعطيل سري املياه عرب نظام السقي هذا 

ة من إضافة إىل إتالف الرتبة وعدم صالحيتها لإلنتاج بسبب تواجد كميات كبري ) الغمر( املستعمل 
 .الرمل ا

                                                           

1
  .انعدام مياه السقي أوتستغل يف الزراعة بسبب الرتمل  ارض أصبحت ال: البور -  
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، حيث يظهر عندما تنعدم وتضمحل مصادر املياه  خنيل مناطق تواجد بينما ينحصر البور يف

ينجم عن ذالك صعوبة يف استغالل هاته األراضي وصيانة النخيل مما  .وتزحف الرمال على النخيل
وهذا ما . بور يتسبب يف تصحر الواحة بالكثبان الرملية فتصبح مهجورة تتحول بذلك إىل واحات

  .أدى إىل نقص املساحات الفالحية املستغلة
  

وخاصة  األخرىبالطرق  أو.بالطريقة املباشرة لالستغالل ستغل البساتني يف منطقة توات إماوت       
باعتبار الفالحة النشاط الوحيد ومصدر القوت األول، جلا الناس إىل طرق  منها اخلماسة واخلراسة،

وهذا حسب التقسيمات االجتماعية . االستغالل غري املباشرة لعدم توفر معظمهم على قطعة ارض
حيث كانت نظم االستغالل غري املباشرة تشمل ) احلراثني الشرفاء، املرابطني، األحرار،(املعروفة قدميا 

ما انفردت الفئة بين. نظرا لعدم ملكهم ألراضي زراعية. الثالثة و الرابعة وخاصة هاته األخرية الطبقتني
اىل نصيب وافر من مياه كذلك بامتالكها جلميع األراضي و ) رابطنيالشرفاء وامل(األوىل والثانية

ية وهذا يف إطار وغريمها بعد توفر األراضي الزراع) اخلراسة، اخلماسة (اندثرت هاته النظم . الفقاقري
القاضي بتحديد القواعد املتعلقة حبيازة امللكية العقارية الفالحية اخلاصة  18-83القانون رقم 

عمل يف  وكذا توفر مناصب. باستصالح األراضي، وكذا مجيع بنود السري الفعلي لعملية االستصالح
القطاع التقليدي، وهذا ما  النشاط الزراعي يف الشيء الذي أدى إىل تقلص .الثالثالقطاع الثاين و 

    

  2014تيطاف حدود اجلنان : )3(الصورة رقم   2014متنطيط -بساتني الواحة: )2(الصورة رقم 
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جسد وجود االستغالل املباشر والذي يقضي باستغالل املالك ألرضه أو تفويض األشغال إىل احد 
   .من عائلته

  

 

 عمارة تقليدية وواقع تعمير جديد:القصر - 3- 4
 

 إىل فباإلضافةمبنطقة توات  1يث عن جممل عناصر الثالثية ااملهيكلة لنظام القصرميكن احلد      
دية له االتوسعات احملجند لالستقرار و ثالثا  األوىلالواحة جند القصر القدمي الذي يعرب عادة عن النواة 

 ،سكن وترقيتهواملعربة عن نتاج احلياة احلديثة وكذا جتسد خمتلف الربامج املختلفة املوجهة لتحسني ال
جذوع النخيل  وسائل جديدة بديلة عن الطوب والطني و  وإدخالبسبب حتسن مستوى املعيشة 

المسنت واخلراسانة ا استعمل يف بنائها فاغلب التوسعات ،تقليديةال املساكن بناء  مواد أساسية يفك
 . املسلحة

   
 ):سيج القديمنال أوالقصبة (القصر  .1- 3- 4
 

 صفت على طول وادي مسعود يف شكل سبحاتان احمليط يف شكل جتمعات تر استغل التواتيو       
" kasr" جتمع يف الصحراء عموما هو القصر كل  يأخذه، فالشكل العام الذي يف الفيايف والقفار

هذا التجمع من البنايات السكنية  .)1980 .معروف ن( والذي بالتعريف هو قرية تقليدية صحراوية
  .ري تتطور حوله واحة خنيل يعيش من اجلها وتعيش من اجلهاحملمية ذو احلجم املتغ

                                                           

1 -HADEID.M.  2014 . Approche paysagère du mode de croissance spatiale des ksour de l'Atlas Saharien, 

de la Saoura et du Touat 

   
   2014قصر تيلولني  .توضع القصر والواحة:)04(الصورة رقم 

 ا�وا�� ا���ر

 ا���ر �ــا�وا�

��� ا�

��� ا�
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القصر هو قرية حمصنة أو باألحرى جمموعة كتل سكنية مرتاصة ومتالمحة فيما بينها، يقطنها ف      
تكون ، كثري ما تنتمي إىل أصول عرقية واحدة وطبقات اجتماعية مشرتكة وقد جمموعة عائالت

، وتتخلله مزاغل وقد ختلو بعض )يف الزوايا(مدعم بأبراج ركنية سور  حييط ذه التكتالت. خمتلفة
األسوار من ذلك، وقد ختلوا القصور من ذلك ليعوض عنه جبدران البيوت اخلارجية، لتشكل يف 

قد تنسب القصور عادة إيل ويل صاحل باعتباره مؤسس  .النهاية ما يشبه السور حييط بكل إرجاءها
) أوالد أوشن(وسيدي سليمان بن علي بـ  عبد القادرثل سيدي أو صاحب الفضل يف مل الشمل م

وقد تعود التسمية إيل االجتاهات مثل قصر قبلي اجلنويب والقصر الزعراين الشمايل أو إيل لون .  درارا
كما قد ينسب إىل القبيلة أو اجلنس املستقر به مثل قصر أوالد .مادة البناء مثل قصر األمحر بتامست

االجتماعية مثل قصر  ، وقد ينسب إيل الطبقة)ادرار(امحد أو أوالد داود بتمنطيط يعقوب ، أوالد 
وأحيانا يرفق بكلمة القصر بصفة من الصفات الدالة على موقعه أو قدمه . ، وقصر املرابطنيالعرب

أو حداثته أو كربه مثل القصر التحتاين والقصر الفوقاين والقصر القدمي والقصر اجلديد والقصر 
  تازولتوأحيانا يشتاق امسه من شكله وينسب إىل أشخاص وأشياء أخرى مثل قصر . الكبري

 ىقد حتتوي القصور بداخلها عل.  1 ) الكحل اخلاص بالعينني أوتازولت بالعربية معناها االمثد (
كما يشمل القصر .2قصبة وقصبتني حمصنتني ومسجد جامع عادة ما يطلق عليه باجلامع العتيق

  .وغريها الرحابك ورية املرافق الضر 
وظيفيا ميكن تعريف القصور على أا متثل الكتل العمرانية األكثر تأقلما مع البيئة الصحراوية        

 .3انطالقا من مواد البناء واختيار املوضع إىل النمط العمراين املستعمل يف الوحدات السكنية
 )الواحة(يط به البساتني اخلضراء غالبا ما حتو  ، باجلانب الفالحي ارتباطا وثيقاويرتبط القصر عادة 

باعتبارها مصدر اقتصادي رئيسي للسكان كما أا متثل حاجز منيعا للتقليل من حدة العواصف 
الرملية، باإلضافة إىل تكسري التيارات اهلوائية وتارة يكون القصر بأطراف غابات النخيل أو حىت 

ات قيمة عالية، فيفضل استعماهلا للزراعة بدال من كون األراضي الزراعية ذلبعيدا عنها وذلك 
  .السكن

                                                           

الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار واملخطوطات والعادات وما يربط توات من اجلهات  .2005مد باي بلعامل،ـحم -  1
  23ص .دار هومة  اجلزائر. زء األول والثاين،اجل

ادرار رسالة  " متنطيط"النمط املعماري  للمدينة الصحراوية ووظيفته االجتماعية مقاربة أنثروبولوجية لقصر  .2006 .ثياقة الصديق  -  2
   76  ص.جامعة وهران ـ)  أنثروبولوجيا(ماجستري يف علم االجتماع 

  .كالتهوية الطبيعية واإلضاءة والتربيد والتدفئة  يوجد بالقصور حلول تقنية -  3
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 .هي جتمع سكين حمصن حماط بسور مرتفع ومزود بأبراج مراقبة يف الزوايا وحييط ا خندق :القصبة
 القصبة ضرورة األمن إلحباط حماوالت االخرتاق وجند أنا النمط افرتضته عوامل الطبيعة و ولعل هذ

قرا وبعدها عن املصادر املائية ووضعها فوق  ،كما من حيث موقع املبىنتتبع يف تكوينها نظاما حم
وتأخذ القصبات أشكال فمنها املربعة وهي اليت شيدها العرب ومنها ذات الشكل . مرتفع صلب

يف حني ختطيط . عن قالع سكنها اليهود يف القدمي الدائري وهي األقدم حسب املؤرخني وهي عبارة
 .ختطيط فيزيائي وميزة جغرافية طبقا ملكانة السكاناألحياء يشعرك بوجود 

  

    
 أوالدخندق على حواف قصبة : )5(الصورة رقم 

  2014تيطاف  .احلاج علي
. لقصبةاالسور الغريب وبرج : )6(الصورة رقم 

  2014تليلولني 

    
زاوية كنته  .زقاق وسط القصبة: )7(الصورة رقم 

2014  
 الشرفاء قصبة املساكن داخل: )8(الصورة رقم 

 2014زاوية كنته 
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والربج عبارة عن مبىن ذو شكل هرمي واسع يف القاعدة ويضيق . تتوضع يف زوايا القصبة :األبراج -
ويف أسفلها خمازن لتخزين احملاصيل . يف األعلى، حيتوي على سالمل بداخله وفتحات ملراقبة العدو

ساسية لألبراج من خالل الشكل املعماري الذي وتكمن الوظيفة األ. الزراعية واألمالك اجلماعية
  .مراقبة الغزاة من بعيد و الدفاع عن القصر يفأخذته 

وهو احلصن الذي حييط بامعات السكنية داخل القصبة، يصل ارتفاعه إىل ستة أمتار : السور -
له وظيفة فالسور . يف األسفل ليتناقص كلما عال) م2(وقد يزيد عن ذلك أما مسكه فيكون مبرتين 

الوسط  يف ذلك العائالت والديار يف جمال معني تتمثل يف الدفاع واحلماية كذلك مل مشل رئيسية
  .الذي رمسه له الواقع االيكولوجي

سط متو  يفوقغزو القصبة  إمكانيةحييط بالقصبة من كل اجلهات مما يصعب على العدو  :اخلندق -
     .عمقه املرتين

عمومية تتموضع وسط القصر وهي مبثابة مركز حيوي وجمال عمومي هي عبارة عن ساحة  :الرحبة -
، حتيط به البنايات ااورة غري مغطى وتنظم جماالته املتعددة بصفتها تؤدي )2010.عثمان ط( حر

تقام فيها خمتلف احلفالت  .بة املوزع احلركي واايل للقصروهي مبثا )القصر أزقة( إليها مجيع املمرات
. السيما يف الفرتة الليلية ل والشباب ومكان لتالقيهم اليوميورية املومسية، ومرتع لألطفاواألعياد القص

  . يف السابق كانت مكان جتهيز القوافل التجارية املستعدة للرحيل وحمطة نزوهلا عند جميئها
  هي عبارة عن ممرات منعرجة ومسقوفة تؤدي إىل خمتلف أحياء وفضاءات القصر املختلفة :األزقة -

وهي عبارة عن جماالت خطية عمومية تلعب دور املنظم و املؤدي  .كاملسجد والساحة العمومية
للمساكن وهو نوعان أزقة عمومية نافذة وأزقة نصف عمومية غري نافذة مؤدية إىل الديار املنفتح 

رور عليها فقط تتخللها ثقوب إلضاءا وإرشاد املارة، اتساعه ال يزيد عن مرت ونصف مما يسمح مب
  . محارين حمملني يف آن واحد

كان يستعمل قدميا للنوم والراحة من طرف الرجال أيام احلر الشديد ومن األعلى   الزقاق كما ان
هذا باإلضافة إىل الفوائد املناخية الن . يتقاسم سطحه املسكنني ااورين اللذان حيصران هذا احليز

كما أا توسعة للناس إذا ضاقت عليهم منازهلم   األزقة تقلل من املسطحات املعرضة ألشعة الشمس
ألزقة وظيفة بنائية ألا تربط املباين ببعضها البعض لتكون كتلة لو  وما إىل ذلك من فوائد لصاحل العام

  . ألخرلسند كل مبىن تواحدة في
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من  من فكر املهندسني وأنظمة املخططني ولكن أيتتمل  وغريها لألزقةاألدوار الوظيفية هذه      
فمن تراكم جتارم تبلورت  جتارب أولئك الذين يعاصرون ويعانون من البيئة ويوجدون احللول هلا

  .يف بيئة القساوة واجلفاف التقنياتو  األعراف
 

  : خالصة

السكين للتواتيني يف الواحات و  العمراينالقصور على طول وادي مسعود اال  شكلت      
وهذا  ،معدة لتحدي الظروف الطبيعية والطني ية من الطوبساكن مبنجسدا مبتجمعات بسيطة 

توات ب التوطنات الواحية بشكل عام وتلك تتبع معامل املنطق العمراين الذي شكل  يظهر من خالل
اليت  األجناسطبيعة كذا و التارخيية بشكل خاص واملرتبط أساسا بطبيعة املنطقة الصحراوية والظروف 

م موقعها وعرفت عالقات جتارية وعلمية بلغت أقصى بالد الساحل وبرزت قصور توات حبك عمرا
وعليه جسد . جنوبا وتونس شرقا واملغرب االقصى غربا وشكلت حمورا للقوافل التجارية واحلجيج

اما . توات ذلك الدور اإلقليمي بفضل الوظائف الدينية واملذهبية، اليت لعبتها الزوايا لعقود طويلة
قايف والعلمي واالجتماعي املهيكل للمجتمعات القصورية، كما خضع تسيري تلك حمليا فربز دورها الث

الزوايا (اتمعات اىل هيئة حملية مثلت جملس القصر اداة التشريع والتنفيذ وظلت هاته املؤسسات 
متثل هيئات للتنظيم اايل لقصور املنطقة اىل غاية الفرتة االستعمارية وما صاحبها ) وجملس اجلماعة

من حتوالت وتغريات مست ذلك التنظيم اايل وسياسات احدثت طفرات يف االدوار الوظيفية 
 .للقصور متاشيا وأهداف االدارة الفرنسية من اجل السيطرة على املنطقة

من خالل النظام الواحي  هالذي مثلع النوعي املتعلق باال السكين فهم الواق اردنا فإذا      
لري مياهها  ، استغلتوطريقة تقسيم دقيقة هيدروليكيموردا للمياه بنظام  ارةالفقفمثلت  ؛عناصره

الواقع  .الزراعي ومصدر الكسب الرئيسي خالل فرتات طويلة ستغاللورشة االاليت مثلت بساتني ال
 ةشكلاذ تتوضع البساتني م .والرتاتب الطبقي للساكنة ظالله على التنظيم االجتماعي رخىاالذي 

 عن فن العمارةبنيتها املعمارية  عربتاليت . مكان االستقرار ول القصبات والقصورححزام اخضر 
   .الصحراوية

لتحقيق القصوري  اإلنسان تكيف معهاوجود ختطيط فيزيائي وميزة جغرافية  عن مجلة النظام أوحى
    .التكامل البيئي
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  :الفصل الثاين
  

 �ليلمقاربة لت: توات ٔ�رخ�يل من القصور

يف  �ٓليات انتظا%او  الش"بكة العمرانية

 املنطقة
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 انتظامها يف املنطقةمقاربة لتحليل الشبكة العمرانية وآليات : توات أرخبيل من القصور: الفصل الثاين

�: 

 .صغريةالراكز بامل ويقل ،منذ القدمي برتكز كبري يف الكتل الرئيسيةمبنطقة توات يتميز العمران       
برتكز نقاط املاء  املطبوعة عوامل الطبيعة اخلاصة ذه املنطقةاملراكز هاته وجود مجيع تحكم يف ت

تتوجب اإلجابة على تساؤالت من قبيل . اجلافة العنصر األساسي يف أي استقرار يف هذه املناطق
ية يف املاضي واملنطق اايل الذي ينظم عمرانطبيعة النشاطات اليت طاملا وقفت وراء هذه الرتكزات ال

يف  عمرانيتهاورا هاما يف نشاط هذه ااالت و الذي لعب د .القصور وعالقتها مع عامل حركة القوافل
اين تطورت تلك الشبكة القصورية  .احلايلوالوظيفي   اإلداريالتنظيم الذي ساهم يف السابق و 

حركية السكان احملليني سواء بني املركز و  التبادالت جسدها حجمميكانيزمات  وتولدت من جرائها
وفهم العوامل املؤثرة  إدراك ودف .)inter-ksar( فيما بينها بني القصور أووالقصور الرئيسي 

مقاربة حتليلية  إىلالتوزيع اايل للمجمعات التواتية وتشكل تلك الشبكة القصورية اهتدينا  يف
اإلحصائية ملختلف التعددات املعطيات  من خالل اإلقليمدراسة دميوغرافية لسكان  حولمتحورت 
 إطاريف  التنظيم اشبكات الطرق ودورها يف  تأثريوكذا فهم التوزيع اايل وانعكاسات  السكانية،

   .بتوات تلك الشبكة القصورية
 
  التنظيمات تعاقبالمجال تعدد العوامل و  هيكلةقصور و شبكة ال -1
  

واجتماعية واليت  إدارية ،سياسية ،كمات تارخييةا تنظيم جمال توات احلايل كان نتاج تر  إن       
جماليا ضمن نظام شبكة  ةوزعامل العدد الكبري من القصور خالل اهليكلة االية احلالية من أعطت
  .)2014.ف .شطوف( تحكم يف تنظيمها تلك العالقات التقليدية اليت ورثتها منذ قرونت .قصورية

 اإلداريةالرتبة  و تارخييبعد الال ؛نذكر منها تتباين تلك القصور فيما بينها من خالل عدة مؤشرات 
ة مؤشرات دشبكة القصور من خالل عوسنحاول فيما يلي دراسة . للقصر كذا النمط احلضاريو 

  .توضيح العوامل املتحكمة يف ذلكيف التنظيم اايل باملنطقة و  األساسيدورها  إلبرازحتليلية 
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   األساسية لنشأة المجمعات بتوات المكانيةالقصر الوحدة  1--1
  

فاستطاع ساكنيه  ،األجناستوات االستيطان منذ القدم بتوافد القبائل املختلفة  إقليمعرف       
التكيف وقساوة الطبيعة وندرة املاء ليصنع التوايت لنفسه منطا معماريا بالنسبة ملسكنه متاشى 

من قصر  )06(قصرا موزعة على امتداد الطريق الوطين رقم  140 فوقيوالظروف الطبيعية مشكال ما 
   .زاوية الرقاين جنوبا إىلعريان الراس مشاال 

خالل تواجدها وحيويتها وظيفيا تلك القصبات اليت بنيت متاسكا بنيويا وجتانسا  فأظهرت     
 إمكاناتهمستقلة له  إداريةمبثابة وحدة ولذلك كان القصر  .واوحت على كل مميزاا وخصائصها

جمموع املقاطعات يتشكل من املقاطعة و  تأيتمث من بعد القصر  .والدفاعية واإلداريةاالقتصادية 
: مقاطعات هي 10تكون من ) 19 -18(توات خالل القرنني  أنفرج حممود حممود ويورد . اإلقليم

، مقاطعة بوفادي )عاصمة اإلقليم(، مقاطعة متنطيط ، مقاطعة تيمي)توات العليا( ةمقاطعة بود
 سي محو باحلاج أوالدمقاطعة  ، مقاطعة تامست،)واحات فنوغيل( ، مقاطعة تسفاوت)احلاجأوالد (
  .1مقاطعة رقان و ة سايلع، مقاط)توات احلنة(مقاطعة انزمجري  ،)كنتهوية  از (

شيوخا على القصور  أصبحواوليد النظام القبلي القدمي فشيوخ القبائل  اإلداريم تنظيوهذا ال     
وبذلك ظل  لإلقليمملقاطعات يعترب شيخا ا وشيخ اكرب). اجلماعة(وشكلوا جملس البلدة واملقاطعات 

على  اإلقليمحافظ فهل . مشايخ مقاطعة متنطيط ميثلون هذا املنصب حىت بداية القرن الثامن عشر
 إداريةمن سياسات  أعقبهالتنظيم خاصة بعد السياسة االستعمارية وحىت بعد االستقالل و ما هذا 

 وتنظيمية؟ 
  

إال أا تشكل تقسيما مكانيا تبعا على الرغم من أن املنطقة ال متثل تقسيما إداريا واضحا       
قورارة أو تينقورارين الذي يقع بالشمال وتيديكلت الذي يقع باجلنوب الشرقي و  ألقاليمها الثالثة؛

  .مشاال وجنوبا ملنطقةتوات إقليم الدراسة والذي يتوسط اإلقليمني ويزيد من ترابط ا
ي وإمنا مت التقسيم على أساس التجاور املقاطعة ال تستند إىل حاكم إداري أو قاضكما ان         

وال تبعد الواحدة . العمراين موعة من القصور، غالبا ما تكون مقاطعات املنطقة الواحدة متجاورة

                                                           
  21-20م ص19- 18توات خالل القرنني  إقليم. حممود فرج حممود -  1
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، وحبكم املصلحة املشرتكة وحسن اجلوار حتكم على اعن األخرى بأكثر من عشرين أو ثالثني كيلومرت 
  .1سراء والضراء، ومن هنا برزت أمهية املنطقةاملقاطعات املشرتكة نوع من التعاون يف ال

اليت تتعلق تبعيتها لسلطة غري ) الزوايا(بقيت توات لعدة عقود خاضعة لتسيري اموعات احمللية      
مستقرة للقبائل احلاكمة يف مشال افريقيا او لسلطة قبائل البدو الرحل اليت كانت تتحكم وتراقب 

باملوازاة كان دور اجلماعة كفيل على وجود هيئة تسيري ). 2010.طعثمان (كة القوافل التجارية ر ح
 توسيع العالقات إىل إضافةفهي املهتمة بشؤون القصر االجتماعية واالقتصادية  خاصة بكل قصر

 ،العرفية وتضبط خمتلف عملياا األراضياخلارجية فهي من تشرف على التوسع العقاري و متلك 
ل القصر وإجياد احللول يف قررات دالة على الدور التشريعي والتنفيذي تداول خمتلف مشاك إىل إضافة

  .داخل كل قصر
 
  لمنطقة ل إداري وتسيير مجاليتنظيم : االستعمارية اإلدارة - 2- 1
  

، فاالستعمار حقيقة )1900( تواكب تواجد االستعمار بأرض توات بداية القرن العشرين       
من نقاط للمراقبة  إقامةجسد بصمته باملنطقة بالتحكم واإلشراف على حماور سري القوافل من خالل 

فيما خيص . باملنطقة مشاال وجنوبا واملعدات بني مـختلف املراكز االستعمارية اإلمداداتمحاية  اجل
التنظيم العمراين فادخل االستعمار منط جديد للمباين خارج نطاق القصر، فتميزت املنشات 

فعمل بذلك على خلق . االستعمارية بالتنظيم الشطراجني إضافة إىل إدخال وسائل جديدة يف البناء
).  ادرار ورقان(ة توسعات عمرانية كانت بداية للتحوالت االية باملنطقة خاصة باملراكز االستعماري

 إرساءتغيري جوهري إال انه عمل على  إحداث إىلمن خالل التنظيم اايل للمنطقة وان مل يعمد  إما
فالقايد يعد ممثال لإلدارة الفرنسية؛ يقوم . "القيادة"ــــــسيطرته وإدارته من خالل نظام مستحدث مسي ب

نني الفرنسية كما يعترب مهزة وصل خاصة بالنسبة باخلتم على الوثائق املدنية ويسهر على تطبيق القوا
للجماعة واإلدارة االستعمارية سواء من خالل نقل املطالب والشكاوي من جهة ومجع الضرائب 

ففي منطقة توات مشلت وحدات القيادة وانبثقت على خمتلف . أخرىواإلتاوات من جهة 
  .املقاطعات

مركزا  أصبحتادرار اليت  إىلمن متنطيط  قليماإلالفرنسية على نقل عاصمة  اإلدارةكما عملت 
  .يف اجلنوب استحداث مكاتب يف كل من رقان وزاوية كنته إىل إضافةللقيادة الفرنسية 

  
                                                           

1
  20ص.فرج حممود فرج نفس املرجع السابق - 
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  فاعلة من اجل تنظيم مجال توات أداة: بعد االستقالل التقسيمات اإلدارية - 3- 1
  
بعد االستقالل ونظرا مل التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت عرفتها اجلزائر حدث توقيع       

تنظيم اال من  إعادةاجلديدة ومن مث  ألدوارهاتوزيعها وفقا  وإعادةللمزيد من املراكز العمرانية 
    .املتعاقبة اإلداريةالتقسيمات  عدة سياسات متباينة لعل أبرزها خالل
مل تكن لتجسد لوال حتميات  اإلداري الذي عرفته والية ادرار إن مجيع عمليات التقسيمليه فوع     

سياسية محلت يف طياا تغيري هيكلة املراكز، فتجلت قرارات الدولة بوضوح من خالل تسطريها 
لعدة تقسيمات إدارية متعاقبة دف من خالهلا إىل التنمية الشاملة باستحداث و ترقية مراكز 

الن الرتقية تعمل على تقريب اإلدارة من املواطن إضافة إىل استحداث خمتلف اخلدمات . جديدة
فبعد . والتجهيزات للوصول إىل تنمية اقتصادية واجتماعية باالعتماد على اإلمكانات احمللية للساكنة

 1974ري لسنة لوالية الساورة ارتقت إىل صف والية بعد التقسيم اإلدا ما كانت ادرار تابعة إداريا
الوظيفية وما أعقب ذلك من خالل سلسلة التدعيمات  وأدوارهاوبالتايل حدث تغيري يف املراكز 

 .       مبختلف التجهيزات واهلياكل اإلدارية
لذلك من الضروري معرفة أهم التقسيمات اإلدارية على مستوى جمال الدراسة لتوضيح نتائج تطبيقها 

  .مرانية إلقليم تواتوانعكاساا على الشبكة الع
  

  بعد االستقاللاإلدارية بتوات  نظيماتالت ):01(الجدول رقم 
  

  1991  1984  1974  1963  السنوات

  5  3  2  1  دائرة

  12  12  5  5  بلدية

  1991وترقيات  ،1984، 1974، 1963التقسيمات اإلدارية : املصدر                                                  

  
  :1963التقسيم اإلداري سنة  .1- 3- 1

عمالة وهذا  15 إىل والياتالقاضي برفع عدد ال 1963ماي  16جسده املرسوم الصادر يف       
 632 للبلديات، حيث بلغ عددها واإلداريةالوظيفية  األدوارتوزيع  وإعادةتوزيع املوارد املالية  إلعادة

فعملت الدولة بذلك على دمج البلديات الصغرية وذات املوارد  .بلدية على مستوى الرتاب الوطين
تكامل  وإحداثظيفيا من اجل بعث التنمية ودة بالبلديات النشطة اقتصاديا و و االقتصادية احملد
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ادرار، تسابيت، فنوغيل، : مخس بلديات بذلكت فكانت ادرار دائرة تابعة لوالية الساورة ضم
 . رقان كنته وزاوية

  
  :1974التقسيم اإلداري سنة  .2- 3- 1

    
وجاء من اجل تغيري الصورة  1974جويلية  02انبثق هذا التنظيم مبوجب األمر الصادر يف      

االستعمارية وبتصحيح االختالالت االية املوروثة وكذا العمل على إحداث تنمية وطنية شاملة من 
خالل ترقية املناطق املهمشة، خصوصا وان هذا التقسيم تزامن و توجيهات الدولة ضمن سياسة 

مي إىل استفادة مجيع البلديات من و الرا) املخطط الرباعي الثاين(التخطيط االقتصادي املركزي 
تعترب هذه العملية ضرورية  كما. والية 15والية من أصل  31ترتب عن التنظيم . اخلدمات العامة

بعد ما   فادرار من بني الواليات اليت ارتقت اثر هذا التقسيم. من اجل إعادة تنظيم اال الوطين
اجلدول  بلديات 10و ) ادرار، تيميمون، رقان(ر مشكلة من ثالث دوائ .كانت تابعة لوالية الساورة 

ادرار، تسابيت، فنوغيل، زاوية كنته، ( بلديات وهي 5ومتثل إقليم توات من خالل . )11(رقم 
  ).رقان

  
  :1984التقسيم اإلداري  .3- 3- 1
  

مواصلة واستمرارا لألهداف اليت أفرزا التنظيمات السابقة من اجل القضاء على الفوارق       
تطبيقا للقانون رقم  1984االية وتبعا للظروف االقتصادية واالجتماعية جاء التنظيم اإلداري لسنة 

إىل أخر  و الذي يهدف إىل حتسني التأطري اإلداري للبالد. 1984فيفري  4الصادر يف  08/84
كما ازداد عدد الواليات .بلدية 1540إىل  705سلم يف التقسيم برفع معترب لعدد البلديات من 

فانشات واليات جديدة خاصة باملناطق املهمشة واملغزولة، هذا من . والية 48إىل  31أيضا من 
أجزاء من  وهذه الواليات احلديثة منبثقة عن دمج جزئي او عدة. شانه خلق أقطاب جديدة للتنمية

فبالنسبة لوالية ادرار اجنر عن . واليات أخرى جماورة، أو عن تقسيم واليات أو بلديات أخرى جماورة
 .بلدية 28التقسيم 

 اإلداريةالتنظيم واهليكلة  إعادة إطاراليت شهدا اجلزائر يف  اإلداريةونظرا ملختلف التقسيمات       
  ). 1991و الرتقيات سنة سنوات التقسيم  1984، 1963،1974(لواليات الوطن بعد االستقالل 

بلدية تتشكل من أكثر  12دوائر و 5تكون من  اإلداريةفإقليم توات وحسب اخر الرتقيات       
فشهدت القصور املرقاة تطورا  .)06(قصرا تتوزع اغلبها على حمور الطريق الوطين رقم  140 من
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مراكز رئيسية على غرار قصر بن طلحة مقر بلدية تسابيت و قصر بن دراعو مقر  وأصبحتوظيفيا 
اليت هي يف  األخرىمقرات البلديات  إىل إضافة ،براهيم مقر بلدية تيميابلدية بودة وقصر اوالد 

مبختلف التجهيزات و اخلدمات املتعددة سامهت يف خلق ميكانيزمات  تأهيلهاقصور مت  األصل
 إىلطبيعة النشاط االقتصادي وكذا يف حركية الساكنة من خالل تنقالم اليومية جديدة سواء يف 

واليت  اإلداريةجديدة فرضتها التنظيمات  أوجهوعليه فان االداء الوظيفي للقصور شهد  هاته املراكز
 ؛عوامل نذكر منها انتظامهايف  تكمحت شبكة قصورية إطاريف و دوره اايل  اإلقليمانعكست على 

 .اإلدارية إضافة إىل الديناميكيات الدميوغرافيةالرتقية 
  
   نمو مستمر وتحضر سريع :بتواتدينامكية ديموغرافية  - 2
  
توضيح املؤهالت الدميوغرافية إبراز و  إىل متغريااالدراسة السكانية مبختلف معطياا أو  تقودنا       

اال الذي يعيشون فيه عرب لسكان ا يف توزيعوعالقتها بتنظيم اال ويئته، ومدى أمهية ذلك 
من خالل ميكانيزمات النمو الدميوغرايف السريع الذي عرفته اجلزائر خاصة بعد  وتأثرهم تأثريهمحبكم 

و عندما . واتساع الظاهرة احلضرية ا العمرانيةاالستقالل وحتسن ظروف املعيشة وتنامي املراكز 
أمهية الدراسة تتجلى يف إدراك فان عني يف جمال مكون من قصور، يتعلق األمر بسكان التوات املوز 

معتمدين  ،والتنظيم اايل قصوروفهم كل العوامل املؤثرة يف ذلك، وانعكاساا على هيكلة شبكة ال
حناول من خالل كما .دات من اجل توضيح سريورة التطورالتعدا على املعطيات اإلحصائية ملختلف

أهم التغريات اليت طرأت على اال إذ يعترب العنصر البشري احملرك األساسي  الدراسة معرفة هذا
  .ملختلف ااالت الريفية واحلضرية

  
                   :تطور السكان العام بإقليم توات - 1- 2
  
 حوايل 1987 السكن والسكان لعام إحصاءحسب بلديات ادرار سكان ل بلغ اموع العام      

 312228 إىل 1998 إحصاءليصل يف  .2مكل/ن 0.50 ـبـوكثافة سكانية تقدر  نسمة 217678
قل من معدل النمو أحيث أن هذا املعدل يعترب  ،% 3.31ــــــوهذا مبعدل منو إمجايل قدر ب .نسمة

 1987كما قدرت الزيادة السكانية يف هذه الفرتة ما بني   .الفرتة لنفس % 3.8  ــــــالوطين الذي قدر ب
إىل  2008سنة إحصائيات وقد وصل عدد سكان الوالية حسب  .نسمة 94550ـ ـــــب1998 و

كل  هذا يفسر استمرار .% 2.5 نسمة ومبعدل منو 87486 ـــبـ نسمة أي بزيادة تقدر 399714
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على مستوى  بلديات  النمو السكاين  تتبع تطورات فيما يلي  سنحاولو  .التزايد يف حجم السكان
 .باعتباره منطقة الدراسة والذي ميثل حوايل نصف سكان الوالية ادرار إقليم توات

    
   

  )2008-1966( تطور سكان توات حسب التعددات السكانية ):2(الجدول رقم 

 

  %���ل ا����  عدد السكان

1966  1977  1987 1998 2008 66 -77  77 -87  87  -98   98 - 08  

� ��ت�� 2,5 3,21 5,1 1.7 201855 156975 109705 66400  55000 إ�

�#��ع 
 ا��&%$

- 137500 217 678 312 228 399714 - 4,7 3,31 2,5 

  )87،98،08(نتائج اإلحصاءات العامة للسكن والسكان .الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                                    
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  ).2كلم/ن( لكثافة السكانية

2008 

).ن(عدد السكان   

  2015جامعة وهران . مـحمـد ع
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1987توات خالل  إقليمتطور سكان : )3(لخريطة رقم 

1998 

100  �ــم50

الكثا



 

  )08.98.87( لإلحصاء 
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الديوان الوطين لإل: املصدر 
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  1998 - 1977الفترة مابين في  النموارتفاع نسبي لمعدالت  .1- 1- 2
  

وما  1984لسنة  اإلداريإقليم توات معدالت مرتفعة للنمو قبل وبعد التقسيم  بلديات عرفت      
تعداد  قليم حسباإل عدد سكان قدر حيث والوظيفي للقصور اإلداريالتنظيم  إعادةمن  أعقبه

 ــــتقدر ب سكانيةبزيادة  1998سنة  سمةن 156976ليتطور ويصبح  .سمةن 109705ـ ـــبـ 1987
 % 3.31ــــــ املقدر ب الئيرب للمعدل الو اوالذي يعترب مق%  3.21 ـــــومبعدل منو قدر ب سمةن ـ47271

 ظروف االقتصاديةاليعلل هذا االرتفاع يف معدل النمو يف هذه الفرتة إىل حتسن  و .يف هذه الفرتة
االقتصادية واالجتماعية كتوفر اخلدمات ومناصب الشغل اجلديدة و االنتعاش الذي مس القطاعات 

  .املختلفة
الفئة األوىل يرتاوح معدل  ني؛فئت إىلهذه الفرتة بالتقريب  يف نموالوقد قسمت معدالت         
 .سبع ،سايل ،زاوية كنته ،تسابيت ،تامست رقان :اتوتضم كل من بلدي  )%3-0(ها ما بني و من

 3.78 على رأسهم عاصمة الوالية مبعدل .% 3 اكرب منمنو بلديات مبعدالت  5والفئة الثانية تضم 
 .او تفوقهمقاربة للمعدل الوطين  معدالت منوهاهاته البلديات ف .وبودة ،تيمي ،اجنزمري متنطيط،، %

  .جند ان هناك تقارب كبري بني بلديات اإلقليم فيما بينها مبقارنة معدالت النمو هلذه الفرتة
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  08 -87توزيع معدل النمو لبلديات توات خالل ):4(الخريطة رقم 

   :2008 -1998لفترة مابين تراجع معدالت النمو في ا .2- 1- 2
  

 29756 ـــبـ نسمة بزيادة تقدر 186732حوايل  باإلقليميف اية هذه الفرتة بلغ عدد السكان       
على العموم  متيزت هاته الفرتة. % 2.5مبعدل منو قدر بــ  1998سنة  156976نسمة بعدما كان 

 إىل يعوداكرب من املعدل الوالئي وهذا  يعترب معدل منو.  % 3.59برتاجع املعدالت وبرزت رقان بــ 

 �م0150300

(. 87-98-08ا���در:ا�د�وان ا�وط�� ��������ت( 


ش

 �$دل ا���و

1-0

2-1

3-2

4-3

87 -98  

87 -08  

98 -08  

)%(  
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وكذا ازدياد اهلجرة  حضريةالزيادة الطبيعية وتوفر اخلدمات الصحية واالقتصادية كون جممعة رقان شبه 
يف حني جند ان بلديتا تامست  .الوافدة من خالل بوابة تانزروفت او حىت من خالل تيديكلت

معدالا مقاربة للمعدل الوالئي  أنكما   ،وتسابيت من البلديات اليت حافظت على وترية منوها
كما ،  )4اخلريطة رقم (تبقية تراجعا كبريا يف وترية النمو بينما عرفت البلديات امل .% 2.28 ــاملقدر ب
ي الذفبالرغم من االرتفاع يف عدد سكاا . % 0.9منو ضعيف جدا بلغ  عدلبلدية تيمي مبنلمح 

وهذا يفسر اهلجرة الكبرية  .نسمة 11976حوايل  1998يف والذي كان  2008سنة  13215 بلغ
   .اجلنوبيةالناحية لسكان البلدية باجتاه مقر الوالية ادرار حبكم قرا منها واندماجها مبجمعة ادرار من 

 
   وفوارق مجالية كبيرة ضعيفةسكانية كثافة  - 2- 2
  

العالقة بني حجم  إبرازال تنحصر دراسة الكثافة السكانية عرب بلديات جمال الدراسة يف        
املقاييس اليت تعكس الصورة احلقيقية للتنظيم اايل السائد  أهمالسكان واملساحة فقط بل هي من 

بلدية يقيمون ا ومدى االستجابة ا من خالل معرفة درجة توزيع السكان عرب مساحة كل 
يف تشخيص االختالالت االية  أمهيتهاوالتفاعل القائم بينهم واال الذي يعيشون فيه كما تربز 

وان كانت  .احلاصلة بني البلديات اليت تضم كثافة سكانية مرتفعة وتلك اليت تضم كثافة منخفضة
  .يف هاته املناطق ال تعرب عن الرتكز السكاينالكثافة 
حيث جندها تقارب  ،توات إلقليمكثافة السكانية بالنسبة لل حمسوساا عارتفا نسجل أنميكن       

اعة تبقى منخفضة جدا نظرا لشس لكنها 2008سنة  2مكل/ن 0.9و 1987سنة  2مكل/ن 0.5
ومن اجل توضيح التباين  .هر القصور على شكل نقاط يف حبر من الرمال و البيداءظت إذ ،املساحة

اايل يف توزيع الكثافة السكانية مع وجهتها التطورية عرب البلديات اعتمادنا على معطيات التعداد 
  :العام للسكان والسكن ملختلف الفرتات كما يلي 

يع جمايل متجانس عدا بلدية منخفضة مع توز كثافة ،1998 و 1987انية خالل سنة الكثافة السك -
  .ادرار

  
بسبب املساحات ( متيز توزيع الكثافة السكانية عرب جمال الدراسة بطابع التجانس اايل     

مت  ؛ حيثاالستثناءاتبعض هناك لكن  .2مكل/ن 6.9 متوسطهاحيث بلغ ) الشاسعة للبلديات
 وكذاكلم  633لصغر مساحتها وهذا  2مكل/ن 69 فاقتتسجيل بلدية ادرار اكرب كثافة سكانية 

ويف نفس الفرتة برزت بلديتا تيمي واجنزمري بقيم . 1998 نسمة عام 43903 الكبري جم سكااحل
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 1تتعدى  الباقي البلديات فقد سجلت قيما منخفضة  أما .2مكل/ن 4و 1للكثافة حمصورة بني 
  .98و 87للسكان صغرية حسب تعدادي  إحجامتضم  أاكما وهذا لشساعة مساحاا   2مكل/ن
  
  استمرار التجانس وارتفاع يف قيم الكثافة السكانية  ،2008 الكثافة السكانية سنة  -
  

 8 إىلوصل  إذنالحظ ارتفاع حمسوس يف متوسط الكثافة السكانية ببلديات جمال الدراسة      
 ببلدية رقان  كاخفض قيمة 2مكل 0.16 قيمة هلا و كأعلى 2مكل/ن 79.3وقد سجلت  2مكل/ن
وهذا االرتفاع يف معدالت الكثافة السكانية كان نتيجة التزايد  .التايل الفارق كبري بني القيمتنيوب

  .املستمر يف حجم السكان عرب مجيع البلديات
  :مما سبق ميكن استخالص مايلي 

ادرار كحالة  لـبروز مع  سنة 23ارتفاع مستمر ومتواصل لقيم الكثافة السكانية عرب البلديات طيلة 
فة السكانية للبلديات خاصة مقارنة ببقية البلديات بتسجيلها لقيم مرتفعة للكثافة بعيدة عن الكثا

جمال  يف بلدياتترتيب البقاء البلديات املسجلة لقيم مرتفعة على رتبتها ضمن  إىل إضافة .اليت تليها
  .الدراسة عرب كل الفرتات

  
  والثانوية الرئيسيةبالتجمعات  توزع لسكان القصور - 3- 2
  

صفة على امتداد ايقتضي حتليل التوزيع اجلغرايف لسكان التوات من خالل تلك التجمعات املرت       
واملعروف بان . قصرا 140واليت متثلت يف جمملها بالقصور اليت جتاوز عددها  )6(الطريق الوطين رقم 

تليها التجمعات الثانوية وبنسبة اقل يف كبرية يف التجمعات الرئيسية سبة  نمعظم السكان يتوزعون ب
  .منطقة التبعثر

  
 )2008- 1977( توات بإقليمتطور السكان املتجمعني ): 3(الجدول رقم 

 

1977 1987 1998 2008 

 %* ا���د %* ا���د %* ا���د %* ا���د

� ��تإ���  57935 87,3 103658 94,5 150353 95,8 180454 89,4 

 92,9 250 370 90,2 281730 85,8 733 186 73,2 100599 �#��ع ا��&%$

 )87،98،08(نتائج اإلحصاءات العامة للسكن والسكان .الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                            

  .النسبة املئوية للسكان املتجمعني بالنسبة للمجموع العام للسكان  *
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  2008توزيع التجمعات عرب إقليم توات ): 5(الخريطة رقم 
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 إحصاءحسب  % 51,55نسبة السكان املتجمعني بلغت  أنيتبني  )5(رقم  من خالل اجلدول

على التوايل،  % 73,44و  % 36,53بـــ  2008و  1998كما عرفت النسبة اخنفاضا سنة   1987

  .النمو الكبري لسكان املناطق املبعثرة  إىلاخنفاض راجع 

 بعد تركم عدة سياسات تنظيمية بتوات  جمعاتمتطور عدد ال -2-4 

قصور منها ما ارتقت لتكون الدراسة خالل العقود اليت تلت االستقالل منو بعض ال إقليمشهد      
 إىل إضافة ،)الفالحية وغريها(منها واالقتصادية  اإلسكانية ؛مركز بلدية، فجميع السياسات التنموية

كلها عوامل سامهت يف االرتقاء ببعض البلديات وما صاحبها من ارتفاع لنسب   ،اإلداريةالتقسيمات 
    .الظاهرة احلضرية وخاصة وان التجمعات التواتية يغلب عليها الطابع الريفي

  
  توات بإقليمالتجمعات الرئيسية والثانوية عدد تطور  ):4(الجدول رقم 

 1966 1977 1987 1998 2008 

 �ACL  6 6 12 12 12#��(ت 

 �AS  33 64 79 77 75#��(ت 

���  87 89 93 70 39 �#��ع ا.�

  175 178 184 133 78 �#��ع ا��&%$

    87،98،08العام للسكن والسكان  إحصاء ،لإلحصاءالديوان الوطين : املصدر                                              

توات تغريات عرب الفرتات التعدادية فبعد ما كان العدد  بإقليمشهد اموع العام للتجمعات       
جتمع من  87مث اخنفض كذلك ليصبح  .1998جتمع سنة  89 إىلاخنفض العدد  1987سنة  93

عدد التجمعات  أن من خالل اجلدول يتبني كما.2008بوالية ادرار سنة  جتمع 175إمجايل 
لى عجديدة  إداريسياسة تنظيم اية  إىلالدولة  إستحداثعدم  إىلالرئيسية بقي ثابت وهذا راجع 

 ؛عدد التجمعات الثانوية عرف تراجعا أنيف حني جند  .1984سنة  األخري اإلداريغرار التقسيم 
 1998املوايل سنة  اإلحصاءحسب  77ليشهد تراجعا ليصبح  79كان العدد   1987فحسب تعداد 

  .2008سنة  األخري اإلحصاءحسب  75العدد  أصبحمث 
فالنمو السكاين والتحضر خمتلف التحوالت االية اليت عرفتها بعض القصور  إىلوهذا راجع 

كلها عوامل سامهت يف التحام بعض . بفعل الربامج السكنيةالتوسع اايل إىل إضافة ،الكبريين
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شكلة بذلك جممعات حضرية على غرار جممعة ادرار امل
عرابت، تينوالف، ات( وجممعة رقان املشكلة من قصور  

الرئيسية والثانوية بإقليم توات  التجمعات طورت: )1(م 
  

  من التشتت نحو التجمع: جالي للسكان

على طول الطريق الوطين من جمموع القصور املرتاصة 
املالحظ عموما  .الوظيفة االداريةكذا من حيث و

رئيسية عكتليها التجمعات ال ثانويةرية يف التجمعات ال
الدميوغرافية اليت يكتسبها جمال الدراسة ف األمهية أمام 

متتالية،  اجلدول رقم تعددات جمع اايل للسكان عرب 

1977 1987 1998 2008

�������ا��$دادات ا

AC

AS

����������������ا�
	��ا�����

القصور ببعضها مشكل
) قصور بلدية ادرار

  

  

الشكل رقم 

  
التوزيع المجال - 5- 2
  

من توات يتكون      
كذااحلجم السكاين و 

يتوزعون بنسبة كبرية 
 .الثانية على االوىل

التوزيع حسب التجمع
 
 
 
 
 
  
 

ACL,1�$�ت 

AS,1�$�ت 
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  08-98-87بتوات خالل  التجمعاتاحلجم السكاين بمنو ): 5(الجدول رقم 

2008 1998 1987 

 �5د ا�40(ن (%)ا��0/$  �5د ا�40(ن (%)ا��0/$  �5د ا�40(ن (%)ا��0/$  

 �ACL#��(ت  44942 43,4 70799 47,08 84356 46,7

 �AS#��(ت  51995 50,2 73063 48,6 89829 49,8

 ا���(ط9 ا��/�78ة 6721 6,5 6491 4,3 6269 3,47

48,7 180454 53,36 150353 55,51 103658 ��� �#��ع ا.�

 �#��ع ا��&%$ 733 186 100 281730 100 250 370 100

 )87،98،08(ن اوالسكنتائج اإلحصاءات العامة للسكن .الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                          

   ):1998-1987(خالل الفرتة توزيع السكان  -
  

 إىل فإضافة توات، بإقليم حتوالت كثرية يف توزيع السكان) 1998-1987( فرتةحدثت يف ال      
والذي مبوجبه عرفت  1984لسنة  اإلداريجند التقسيم  اإلقليمرايف الكبري الذي عرفه غالنمو الدميو 

وما يصاحبها  اإلداريةتوات وباعتبار هذه الرتقية  إلقليماملنطقة العدد احلايل موع البلديات املكونة 
الحظنا  إذ ،من السكان اكبري   امما جعلها تستقطب عددالبلدية من التجهيزات باملراكز  االستفادةمن 

) %  6,48(التجمعات الثانوية  و .)% 08,47( إىلارتفاع نسبة السكان يف التجمعات الرئيسية 
 1987سنة  % 6,5 فبعد ما كانت النسبة  املبعثرة املناطقسكان  اخنفاض نسب الحظنابينما 

بعض هاته املناطق تنامي وهذا التناقص دليل على  % 4,3حوايل  1998النسبة سنة  أصبحت
جممعات ثانوية على غرار جتمع متاسخت ببلدية تامست، قصر ميمون و زاوية  إىلاملبعثرة وتطورها 

   .1998 إحصاءاعتبارا من ثانوية  أصبحتالبكري كلها جتمعات . س
    ):2008-1998(خالل الفرتة توزيع السكان  -
  

عمقا من السنوات السابقة  أكثربصورة ) 2008-1998(خالل الفرتة استمر جتميع السكان        
فرتة كذلك ليف هذه ا إنوالرئيسية واملالحظ  ثانويةحيث ارتفعت نسبة السكان بالتجمعات ال

فظهرت خالل هذه الفرتة جتمعات ثانوية   % 3,47االخنفاض املستمر لنسب سكان املناطق املبعثرة 
جمعات جتمع القصايب ببلدية جديدة كانت يف السابق عبارة عن مناطق مبعثرة، نذكر من هاته الت

الحظنا اندماج  ماك. جتمع هواري بومدين ببودة إىل إضافةتسابيت وقصر املهدية ببلدية تيمي 
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بعض القصور بالتجمعات الرئيسية؛ فنجد مثال قصر املنصورية الذي ُضم بتجمع اوالد ابراهيم مقر 
   .البلدية تيمي

 فإىل .انعكست يف توزيع السكان مبجال الدراسةوالت وتطورات حدثت هناك حت إنمما سبق نسجل 
النمو  يأيتالتنمية اليت صاحبتها على مستوى املراكز و اليت شهدا املنطقة  اإلداريةجانب الرتقيات 

   .املراكزهاته اهلجرة السكان حنو  إىل إضافةالدميوغرايف الكبري الذي مس اغلب التجمعات 
  
  معات جمالبنية الهرمية لل - 6- 2
  

      الوظيفية واخلدمية مما  أمهيتهافئات حسب  إىلمعات العمرانية نعين بالبنية اهلرمية هو ترتيب ا
ا هذا يسمح بالتفكري يف تراتيب االذي يعترب انعكاسا لعدد  األخريمعات من خالل سكا

. يكمل البعد اايل هلذه البنية والوظائف املرتكزة ا ويف نفس الوقت فهي متثل بعدا راسيا األنشطة
ايل فقط فاحتتل موقعا معينا عند مستوى حمدد وإمنامعات العمرانية ال حتتل مواضع يف احليز ا 

  .نية اهلرميةبلل
 اإلحصائيةجمعات العمرانية إلقليم توات على املعطيات موسنعتمد يف دراسة البينية اهلرمية لل

دورها يف التنظيم  إدراكدف معرفة وترية التطور، التوزيع والتصنيف من اجل  التعداداتملختلف 
ايل والوقوف عند اكل هذا يتناسب مع حجمها   واإلداريالدور الوظيفي  ذاتمعات العمرانية ا

  .السكاين ضمن مستويات متباينة
توات عرف تطور يف عدد  إقليم إن .2008 و 1966 ما بني التعداداتخمتلف معطيات  أوضحت

فيما بينها من حيث احلجم السكاينتباينة املمعات العمرانية ا.  
   

  77-66 تراتيب التجمعات بإقليم توات حسب احلجم السكاين خالل ):6(الجدول رقم 
  

1977 1966 

 )%( ا��0/$ ا���د �5د ا�40(ن )%( ا��0/$  
�5د 
 ا�40(ن

 ا���د

13,7 7057 1 - - - 5000- 10000 

0 0 0 14,4 4399 1 3000- 5000 

21,0 10800 7 14,1 4310 3 1000- 3000 

43,6 22456 32 60,8 18599 28 500- 1000 
 500ا�= �>  7 3306 10,8 30 11214 21,8

100 51527 70 100 30614 39 ��� �#��ع ا.�

 )66،77(نتائج اإلحصاءات العامة للسكن والسكان .الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                                   



@+*�ا()'����	ر&����%$���ا�#�"��ا�! �ا����وآ��	ت�ا���	��	�: �ات�أر��������ا���ر �������������������ا�
	��ا����� @

56 

 1966جمعات سنة مالبنية الرتاتبية لل - 1- 6- 2
   

ن م اجتمعا عمرانيا متباين 39توات ضم  إقليم أن 1966سنة  إحصاءمعطيات  أوضحت لقد     
معات كانت حمصورة عموما ان اغلب اكما الحظنا ). 8اجلدول رقم (حيث احلجم السكاين 

 إمجايلمن  % 89.7ما يعادل  إيمعا جم 35حوايل ) نسمة 1000اقل من (بالفئة احلجمية 
معات باملنطقة خالل هذه السنةا.  

 ةمعجم 28 ممثلة بـــ) نسمة 1000-500(ة احلجمية ئالحظنا سيطرة للفوبالتحليل الدقيق       
يف حني مل يتجاوز عدد سكاا  ،معات خالل هذه الفرتةمن جمموع ا % 60ما نسبته  ةعمراني

 تلك أهمتوات خالل نفس الفرتة ومن  إقليممن جمموع سكان  % 60.8 سبة ننسمة ب 20000
بعض مقرات  إىل إضافةت ثانوية امعجم مثالاللذان تيدماين  و زاوية كنته يقصر  ؛جند معاتا

بن  انسمة و كذ 442البلديات مثل زاوية سيدي ع القادر مقر بلدية فنوغيل حبجم سكاين بلغ 
  .نسمة 443طلحة مقر بلدية تسابيت حبجم سكاين بلغ 

  
  

  
 1966البنية الرتاتبية لتجمعات توات سنة : )2(الشكل رقم 
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متنطيط، برينكان  :معاتجمفمثلتها ثالث ) نسمة 3000 -1000(فيما يتعلق بالفئة احلجمية 
باعتبارها قصور قدمية  اسكاني امعات ثانوية عرفت تركز جمان مجيعها  إىل اإلشارةجتدر . وتيلولني

من  األجناسفتمنطيط شهدت خمتلف عمليات االستيطان عرب خمتلف  ،عرفت التواجد البشري قدميا
  .جرةالزناتة، اليهود والقبائل العربية املها

 4399حبجم سكاين قدر بـــــــ ) نسمة 5000-3000(ادرار الفئة احلجمية  ةمعجممثلت  األخريويف 

   .نسمة خالل هذه الفرتة
  
  1977للتجمعات سنة  رتاتبيةالبنية ال - 2- 6- 2

      
      1977جتمعا سنة  70 إىل 1966سنة  39نية من امعات  العمر عموما الحظنا زيادة عدد ا 

حمافظة ادرار  تأكد) 8(فمن خالل اجلدول رقم . وبالتايل تطورت الشبكة عما كانت عليه سابقا
من جمموع  % 13.5نسمة ما نسبته  7057معات حبجم سكاين بلغ ا هرم أعلىعلى مركزها يف 

  . )نسمة 10000-5000( احلجمية فمثلت الفئة .سكان توات خالل هذه الفرتة
معات؛ املعيز، تينوالف مقر بلدية جمفمثلتها سبع ) نسمة 3000- 1000(يتعلق بالفئة احلجمية  إما

جتمع اكرب بين وسكت مشكالن  حيادغا و  قصررقان، زاوية الرقاين، برينكان، متنطيط، تيلولني و 
  .خالل هذه الفرتةثانوي ببلدية ادرار 

        جتمعا  67فبلغ عددها . نسمة 1000من  األقلمعات بالفئات يف حني تنامى عدد ا
معات الثانوية وبعض مراكز البلديات واملالحظ يف هده الفرتة تنامي القصور مثلت بذلك مجيع ا

مي وغريها من يقصر عريان الراس، كربتن، قصر سيدي يوسف، اوالد عيسى بتاملبعثرة على غرار 
  .قصور املنطقة
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  08-98-87معات بإقليم توات حسب احلجم السكاين خالل تراتيب ا: )7(الجدول رقم 
    

2008 1998 1987 

 )%(ا��0/$  
�5د 
 ا�40(ن

 )%(ا��0/$ ا���د
�5د 
 ا�40(ن

 )%(ا��0/$ ا���د
�5د 
 ا�40(ن

 ا���د

27,0 48440 1 28,4 42732 1 
 

 40000أ<78  - -

- - - - - - 27,6 28580 1 10000- 40000 

9,0 16065 2 7,5 11340 2 - - - 5000- 10000 

14,4 25784 7 7,2 10766 3 7,9 8186 2 3000- 5000 

36,4 65218 38 38,6 58061 36 24,9 25784 29 1000- 3000 

11,0 19654 27 14,4 21629 30 29,6 30645 29 500- 1000 

 500ا�= �>  32 10376 10,0 17 5961 4,0 12 4334 2,4

100 179163 87 100 150489 89 100 103571 93 ��� �#��ع ا.�

  )87،98،08(نتائج اإلحصاءات العامة للسكن والسكان .الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                             

  

  1987سنة جمعات مللالبنية الرتاتبية  - 3- 6- 2
  

      ن واحد مقارنة بالفرتات السابقة معلنة عن آمعات قفزة عددية وحجمية يف شهدت شبكة ا
فالحظنا زيادة الكبرية يف عدد . 1984سنة  إداريتنظيم جمايل جديد خاصة بعد استحداث تقسيم 

3000-1000(هاته الزيادة برزت يف الفئة احلجمية جتمعا  93 إىل 1977سنة  70معات من ا 
مثلت بذلك اغلب املراكز او القصور اليت مت ترقيتها جراء  ةعمراني ةمعجم 29حيث مثلت ) نسمة

  .ابراهيم، زاوية كنته أوالدعلى غرار متنطيط، تيدماين، بن دراعو،  األخريالتقسيم 
جتمع  61معات الثانوية حبوايل غلب القصور او اانسمة  1000بينما مثلت الفئة احلجمية اقل من 

ني بالفئة تمعجميف حني الحظنا بروز .معات توات خالل هذه الفرتةجم إمجايلمن  % 65ما نسبته 
  .ممثلني بتيلولني جتمع ثانوي و تينوالف مقر بلدية رقان) نسمة5000- 3000(احلجمية 

مدينة ادرار حبجم سكاين  امثلته ةواحد ةمعجم) نسمة 40000- 10000(مثلت الفئة  األخريويف 
القصور احمليطة باملركز الرئيسي الدرار  اندماج هذه الفرتة خالل فالحظنا  .نسمة 28580بلغ 

لرقان ةالرئيسي ةمعوكذلك التحام قصور تاعرابت والقصر اجلديد با. 
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  1987البنية الرتاتبية لتجمعات توات سنة : )3(الشكل رقم 
  

  1998 جمعات سنةمالبنية الرتاتبية لل - 4- 6- 2
  

 89 إىلكز العمرانية مبجال الدراسة ا عن ارتفاع عدد املر  1998 إحصاءكشفت معطيات         
كما   ،جمعات على وجه العموممالسكانية لل اإلحجامكما رافق هذا االرتفاع الزيادة يف ة  معجم

وما نتج  1990لسنة  اإلداري نظيمشهدت هذه الفرتة الرتقيات اليت مست بعض املراكز جراء الت
 الطرق كإنشاءالتجهيزات والتنمية العامة اليت شهدا القصور   خاللعنها من دعم للمراكز سواء من 

الفئة احلجمية  إىلفخالل هذه الفرتة الحظنا ارتقاء مدينة ادرار . ودعم احلظرية السكنية البلدية
من جمموع سكان  % 28.4نسمة ما نسبته  42732حبجم سكاين بلغ ) نسمة 40000من  أكثر(

اهلجرة  إضافةما خلصه االستقطاب الكبري للمدينة من القصور باعتبارها مقر للوالية هذا و  .توات
   .الوافدة اليت شهدا املدينة من واليات الوطن

حبجم سكاين بلغ ) نسمة 10000- 5000(من خالل الفئة تينوالف ا؛ تليلوين و تمعجمليها ت
   .1998من جمموع سكان توات سنة  %7.5نسمة ما نسبته  11340
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. تيدماين، باب اهللا و متنطيط ؛معاتجمثالثة فمثلتها ) نسمة 5000-3000(احلجمية  اما عن الفئة
؛ فالتحمت قصور اخللفي ةالرئيسي ةمعا إىلعرفت التحام عدة قصور  كماسية  يمجيعها مراكز رئ

اهللا مقر باب بكذلك التحمت قصور العلوشية، احملارزة وموالي عبد الواحد  .تيدماينبواحملفوظ 
  .بلدية سايل

متيزت توات  بإقليممعات العمرانية ان البنية اهلرمية لنظام شبكة ايتبني لنا من كل ما سبق        
نسمة سنة  48440حبجم سكاين بلغ ادرار  جمعةعلى مستوى الراس ممثال مب أحاديةبوجود قطبية 

توات فهي مقر  إقليممعات جميشمل نفوذها مجيع قصور الوالية مبا فيها اذ باعتبارها املدينة  2008
  . و التعليمية اإلداريةالوالية اين ترتكز اخلدمات واهلياكل 

اسم  إطالقوميكن  2008سنة نسمة  9937تينوالف حبجم سكاين  ةجمعمث تليها رقان ممثل مب
لعبت . جممعة رقان لتشكلها من التحام عدة قصور متثلت يف تينوالف، القصر اجلديد و تاعرابت

ديات القريبة منها واليت كانت يف السابق تابعة هلا غلى غرار لوظيفيا فشمل نفوذها البامعة دورا 
يف الشمال  وأولفنوب املختار يف اجل اجيب رجبل تعداها ليبلغ ب .زمري وسايلجنبلدية زاوية كنته، ا

كاملستشفى،   إقليميوجتهيزات ذات بعد  إداريةمن هياكل امعة حتوته اما  إىلوهذا راجع  .الشرقي
  . البنوك واحملكمة

يعترب القصر اكرب   نسمة 6359فتمثل يف قصر تيلولني الذي بلغ حجمه السكاين  ةالثالث ةمعا أما
كلم عن مقر بلدية اجنزمري   12كلم جنوبا وبــ   100يبعد عن مقر الوالية ادرار حبوايل  ةثانوي ةمعجم

حيتوي القصر بعض التجهيزات التعليمية على غرار املتوسطة اجلديدة كما يعرف نشاط . التابع هلا
  .ة التجزئة من مواد للبناء و املواد الغذائية وغريهار جتاري هاما مشل خمتلف جتا

معات فهي تضم جممشلت سبعة ) نسمة 5000-3000(بالفئة احلجمية  ةمعات احملصور ا تأيتمث   
  ).متنطيط، باب اهللا مقر بلدية سايل، اوالد ابراهيم و تيدماين(املراكز الرئيسية املرقاة حديثا 

جمعات بتوات مالوسط العريض يف البنية اهلرمية لل) نسمة 3000-1000(ومثلت الفئة احلجمية 
بعض املركز الرئيسية  إىل باإلضافةمعات الثانوية من ا األغلبجتمعا تشكلت يف  38ضمت بذلك 

منها؛ سبع، زاوية كنته، بن طلحة، بن دراعو، زاوية سيدي ع القادر وحلمر مقر بلدية  رنذك
  .تامست

زاوية  :معات قصورامن هاته  ةمعجم 27لـ  ةممثل) نسمة 1000-500(مث تليها الفئة احلجمية 
   .بالل، اوالد احلاج، سيدي يوسف، نومناس وكربتن
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قصر  :معاتمن هاته ا ةمعجم 12ممثلة لـــ ) نسمة 500اقل من (جند الفئة احلجمية  األخريويف 
كما ان القصر عرف هجرة  ،2008و  1998خالل تعدادي منو ضعيف جدا  الذي شهد ميمون

   .ادرار دينةمكبرية للسكان باجتاه 
  

    
  2008البنية اهلرمية لتجمعت توات سنة  ):4(الشكل رقم 

  
  
         بتوات جمعاتمونمطية ال :الظاهرة الحضرية - 7- 2
 

اليت حصلت  اإلدارية اتالرتقي إىل فباإلضافةهناك عوامل تتحكم يف حجم عمليات التحضر        
تركز السكان يف جممعات حضرية، كذا السكانية و  ألحجامالكبري لرتفاع اال أوباملنطقة جند الزيادة 

وبالتايل  .اخلدمية يف جذب السكان وتثبيتهم واألنشطةدور خمتلف النشاطات االقتصادية  إىل إضافة
وفيما يلي يوضح لنا اجلدول اآليت معدالت  .احلضري إىلالتحول يف طابع امعة الريفي  يطرأ

 املعدل ومقارنتها مبعدل التحضر الوالئي الدرار وكذاالتحضر إلقليم توات إلحصائيات خمتلفة 
 .الوطين
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  08-98-87توات خالل  إلقليممعدل التحضر  ):8(الجدول رقم 

 
19777@ABل ا���� 

% 
19877@ABل ا���� 

% 

1998  7@ABل ا����  
% 

2008  7@ABل ا����  
% 

� ��ت�� 32,1 27,2 30,1 12,3 إ�

 26,5 25,7 24,1 16,1  و&%$ ادرار

7DاE#9,65 58,3 49,7 39,4 ا�  

 )87،98،08(نتائج اإلحصاءات العامة للسكان والسكن .الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                              

تطورا كبريا  قد شهد مبنطقة الدراسة معدل التحضر أناجلدول يتضح لنا نتائج من خالل        
والذي يعترب عموما ضعيف مقارنة باملعدل الوطين ويرجع  .السكانيةخمتلف التعدادات  وهذا حسب

 القصور عدا بعض املراكز احلضرية من األغلبفهي تتكون يف  ،طبيعة املنطقة الريفية إىلذلك 
 .)ادرار، رقان(
 1,16بلغ ذي الملعدل الوالئي اقارب يمعدل  وهو  %3,12نسبة التحضر  تغبل 1977في سنة ف 

بينما تطورت مجيع املعدالت  .جدا نضعيفا أماومبقارنتهما باملعدل الوطين ذا التعداد جند  %
بقي ضعيفا  ال انهإ % 1,32 حوايل 2008سنة  لإلقليم حيث بلغ معدل التحضر موحد بتجانس

    .      ) % 9,65 (ل الوطين دمقارنة باملع
  

  
  

  08.98.87توات خالل  إلقليمتطور معدل التحضر  ):5(الشكل رقم 
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الظاهرة احلضرية  أن استنتجنافبعد دراسة وحتليل معدالت التحضر مبجمعات إقليم توات        
  . احنصرت يف عدد قليل جدا من املراكز وهذا يف خمتلف الفرتات التعدادية

 األخرىمعات بينما بقيت ا .رقان إىل إضافةللوالية  اادرار باعتبارها مركز  مبجمعةاحنصرت الظاهرة 
اليت مثلتها القصور  اإلقليممعات الطابع الريفي  إىلبعيدة جدا عن مستويات التحضر وهذا راجع 
 باإلقليمبباقي بلديات الكثافة السكانية  مل تتعدى إذاليت يف جمملها مل تعرف تركزات سكانية كبرية 

  . تعكس ضعف الرتكز البشري باملنطقة قيمة ،2008سنة  2مكل/ن 4 حوايل
  
 

  )2008-1966(امعات بتوات  أمناط: )9(الجدول رقم 

  2008  1998  1987  1977  1966  ��ط ا��1�$(

  C�  -  1  1  1  1ر�(

  C� E08  -  -  -  -  1ر�(

  E08  -  -  1  2  1 ر�*�(

  84  86  91  69  39  ر�*�(

  2008-1966معطيات الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                                             

 ،لإلحصاءالديوان الوطين  أجنزهاسنعتمد يف التصنيف على معطيات خمتلف التعدادات اليت          
حجمية، ادارية، وظيفية، : متباينة تبعا لعدة معايري أمناطمعات ضمن قام برتتيب كل ا األخريهذا 

وقد نتج عنها عدة امناط متباينة تبعا لكل  آلخرهذه املعايري ختتلف من تعدد . دميوغرافية واقتصادية
 1977سنة  مبجال الدراسة خالل معات ث تطور طفيف يف منطية او حد ان نستنج ميكن إذتعدد 

  :2008و 

والذي مبوجبه ظهرت والية ادرار  5197لسنة  اإلداريهذه الفرتة والتقسيم  تتزامن :7719يف سنة 
مركز  :التالية األمناطمعطيات التعداد عن وجود  أوضحتوقد . إن كانت تابعة لوالية الساورةبعد 

معات ريفية وبالتايل فان جمفهي  67معات البالغ عددها باقي ا أما حضري متثل يف مدينة ادرار
  .معات توات خالل هاته السنةجم إمجايلها بلغت من تنسب

وهذا التقسيم اجنر عنه زيادة عدد  1984لسنة  اإلداريت الفرتة والتقسيم تزامن :1987يف سنة 
املراكز  أمناطمن خالل دعم املراكز اجلديدة وهو ما انعكس على  أدرجتاملراكز البلدية والتنمية اليت 
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 ةمعجمه تصنف شبه ريفي مثل إىل إضافة ،مدينة ادرار امعة احلضرية الوحيدة :العمرانية وفق مايلي
  .معات فهي ريفيةباقي ا أمامتنطيط، 

ني من صنف شبه ريفي مها متنطيط و رقان بينما تمعجمماميز هذه السنة بروز  :1998يف سنة 
  .حافظت ادرار على منطها احلضري

معات اثر استفادا من بعض املشاريع النمو الدميوغرايف املتسارع للعديد من ا أمام  :8200يف سنة 
فبقيت مدينة ادرار ممثلة . انعكس على بنيتها اإلداريةالتنموية والتجهيزات اخلدماتية بعد الرتقية 

صنف شبه الريفي  إىل إضافة .الصنف شبه احلضري إىلجممعة رقان اليت ارتقت  وللصنف احلضري 
  .ريفي حافظت على طابعهامعات فباقي ا أما. متنطيط ةجمعمب ثالمم

  تواتب مجاللل مهيكلةو  متنوعة شبكة طرق - 4
  

على اال من خالل شدة الرتابط بني  تأثريهامعرفة مدى  إىليقودنا توزيع شبكة الطرق       
كذلك دراسة التطور الذي . جراء هذا التوزيع ختلفها من أناالختالالت اليت ميكن  خمتلف املناطق و

 اموروثإما يف معظمها اليت تعرضت له شبكة الطرق لوالية ادرار على غرار الشبكة الوطنية للطرق 
  . لصحراءخاصة يف او العابرة القوافل التجارية سري اور حمل اتاكيد او عن الفرتة االستعمارية 

وطنية،  أكانتالطرق سواء  أنواعالتطور الذي عرفته شبكة الطرق يف والية ادرار مس مجيع  إن     
فمن خالل املعطيات املستقاة  .األطرافوخاصة يف منطقة صحراوية مرتامية  ،بلديةحىت والئية و او 

خمتلف  أطوالفيما خيص ) الربجمة ومتابعة امليزانيةمديرية العمومية،  مديرية األشغال(من املديريات 
طرق والئية وبلدية تربط خمتلف تلك رق الوطنية الط إىل إضافةتتوزع  أا جند ؛الطرق عرب الوالية

  .او القصور ببعضها البعض وتسهل حركة الساكنة داخل جماهلا امعات
   

  2014توات  بإقليمتوزيع شبكة الطرق  ):10(الجدول رقم 

 

البلديةالطرق  الطرق الوالئية الطرق الوطنية  اموع  

)كلم(الطول  %النسبة   )كلم(الطول   %النسبة   )كلم(الطول   %النسبة    

 1364.399 7,4 100.879 8,10 110.52 84,5 1153 جمموع اإلقليم

 3285,237 13,81 453,653 15,77 517,984 70,42 2313,6 جمموع الوالية

  2014لوالية ادرار العمومية  األشغالمديرية : املصدر                                                                      
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 طرق متنوعة ولتبيان ومعرفة دور و شبكةعلى جماهلا  تأثرمنطقة الدراسة  أن من خالل اجلدول يتضح لنا 
   :الشبكة سنقوم بتفصيل ملختلف الطرق كما يلي أمهية

  
  :طرق الوطنيةال - 1- 4
  

من جمموع الطول الكلي  %42,70 تهنسبما كلم اي 2313,6 بطول الطرق الوطنية متتد        
طول الطرق  أنالوالية حيث جند  أقاليمو ختتلف هذه الشبكة بني  ،لشبكة الطرق بوالية ادرار

كلم اي ما نسبته 1153 ــــاجلنوب بـ إىلتوات لوحده باعتباره ميتد من الشمال  بإقليمالوطنية بلغ 
والية الطرق بال هاته أمهيةيتضح مدى  وبالتايل. من الطول الكلي هلا على مستوى الوالية % 8,49

  :داخل جماهلا اجلغرايف جمموعة الطرق الوطنية وهي تأثراذ  .عموما
الرابط بني غرداية و ) 51(والطريق الوطين رقم  رقانالرابط بني بشار و ) 06(الطريق الوطين رقم 

أما بالنسبة لتوزيعها . ولفا ـــالرابط بني رقان وعني صاحل مرورا بـ )52(تيميمون والطريق الوطين رقم 
كلم 170كلم يف تسابيت  و  683كلم و  222 ــــتيميمون بـ: كلم يف كال من100فنجدها تفوق 

  .كلم 87و 12أما بقية البلديات فيرتاوح طوهلا مابني   جي احملتار،اكلم يف برج ب  718برقان و
االقتصادية واالجتماعية  األنشطةتعد الطرق الوطنية احملور املفضل للتبادالت الناجتة عن خمتلف      

الوالية كما تربطها بالواليات ب قاليماألبط ار تفهي تعمل على  اإلقليمي أوسواء على املستوى اايل 
  .األخرى

الذي يشكل حمور رئيسي للتنظيم  وحيد، توات يرتسم جماله من خالل طريق وطين إلقليمفبالنسبة 
على جانبه الغريب بشكل طويل لتربز تلك الشبكة الطولية للمجمعات عموما لقصور املرتاصة لاايل 

و الشريط فالطريق  ).الراس بلدية تسابيت إىل رقان من قصر عريان ءابتدا(اجلنوب  إىلمن الشمال 
   .اإلقليمنظرا لشساعة مساحة  بتوات حقيقة خط احلياة نيشكالالعرضي للواحات 

التجاري، االقتصادي والوظيفي من خالل الربط  والتبادلميثل حمور النشاط  لطريقفإذا كان ا      
هذه  إرجاعميكن  و .اإلقليمللتنقل داخل جمال  األساسيالشريان  فهو يعرب عن واملراكزبني القصور 

نظرا لتواجده على حمور حركة القوافل التجارية  هلذا الطريق اايل التنظيميالدور الوظيفية و  األمهية
   .1العابرة للصحراء قدميا

                                                           
1
  3ص 1977اجلزائر .ديوان املطبوعات اجلامعية. دينيإقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليال. فرج حممود فرج - 
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توات  إقليميقطع بذلك جمال  ،كلم  200ما يزيد عن  باملنطقة )06(بلغ طول الطريق الوطين رقم  
جنوبه، فهو مير جبميع مراكز مقرات البلديات من تسابيت مشاال مرورا بعاصمة الوالية  إىلمن مشاله 

  .راكز تيمي، متنطيط، فنوغيل ، زاوية كنته ورقان باجلنوبمب مث يعربادرار 
    
  :الطرق الوالئية  - 2- 4
  

هات مغطية اتنساب هذه الشبكة يف كل االجت إذتلعب هاته الطرق دورا مكمال للطرق الوطنية       
يف يبلغ طوهلا . )06(الطريق الوطين رقم بخمتلف امعات  ربطبذلك كل جمال الدراسة تقريبا ت

الطول الكلي للطرق،  إمجايلمن  %77,15 م وهو ما ميثللك517,984تراب الوالية حوايل  إمجايل
اليت تقع و يصل عدد الطرق الوالئية  كما.كلم  52,110توات لوحده حوايل  إقليم بينما بلغ طوهلا يف
  .ادراربـــــوالئيا  اطريق 21 طرق من جمموع 10إىل يف جمال الدراسة 
وظيفية واقتصادية كما هلا دور فعال يف تنظيم اال حيث تصل امعات  أمهيةللطرق الوالئية 
 .الوالية ككل أقاليم إىل تأثريهابل يتعدى  اإلقليم أجزاءتساهم وتضمن ربط كل  إذبعضها البعض 

  .الرابط بني بودة و ادرار) 707(هاته الطرق الطريق الوالئي رقم  أهممن 
  
  :الطرق البلدية - 3- 4

الطرق بالتجمعات القصورية خاصة بالطريق الوطين وكذا  أويتمثل دورها يف ربط القصور      
نسبة ما ميثل  أيم لك453,653بالوالية  اإلمجايل يبلغ طوهلا . باملراكز احلضريةمثالوالئية ومن 

منطقة  أنيف املقابل جند . طريقا 99بلغ عدد الطرق البلدية  كما.من امجايل طول الطرق % 13,81
هاته الطرق تنتشر بشكل كبري نظرا الرتفاع عدد امعات  أنكلم كما 100.879الدراسة تضم 

فاعلية وهذا قصد التنقل  األكثرالوالئية  أوالطرق الوطنية  بإحدىالريفية وضرورة فك عزلتها وربطها 
   .واحلركية الدائمة بني خمتلف املراكز
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  توات بإقليمخمطط توزيع الطرق  ):6(الشكل رقم 
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  :خالصة 

وتشكلت  خاضعة لتسيري احلركات املرابطية ومؤسساا اجتماعيا ووظيفياتوات نطقة مظلت        
لعبت متنطيط ذلك الدور  ؛كان لبعض املراكز حق اإلشراف على القصور األخرىفشبكة قصور 

سوق (والنشاط التجاري ) مقر قاضي القضاة( ة؛ كالقضاءيدلعقود كعاصمة لإلقليم جمسدة ادوار عد
 دارياإلادرار مقر للتسيري مركز اختذ من ) 1900(لكن بعد دخول املستعمر ارض توات  ).متنطيط

السياسة  تزامنبداية التحول الوظيفي للقصور وبالتايل فان  .العام وبالتايل فقدت متنطيط بريقها
االستعمارية وفرضه منطق الدولة فيما بعد االستقالل من خالل التقسيمات اإلدارية املتتالية، اليت 
مسحت بإعادة هيكلة شبكة القصور بإرساء ادوار وظيفية جديدة للقصور يف إطار السياسة التنموية 

  .العامة من خالل سلسلة املشاريع والتجهيزات املختلفة
من القصور اليت مازت منها  أساساتوات املتكون  إلقليمن الشبكة العمرانية باحلديث ع       

ونظرا للنمو . اليت عرفتها املنطقةبعد التقسيمات  ظهرت إداريةراكز ثلة ملممرئيسية معات جم
معات بتوات تباينت من حيث االدميوغرايف الكبري والزيادة املستمرة يف معدالت التحضر فان 

معات واليت تبية هلذه ااستويات الرت املفهم  إىلفقادنا حتليل البنية اهلرمية هلا  .احلجم السكاين
حسب نسمة  45000زاد عن  ينة ادرار على مستواها يف قمة الرتتيب حبجم سكايندم ا حافظت

 10000 -500معات يف مستويات احنصرت بني ايف حني جاءت  2008سنة  إحصاءمعطيات 
نسمة حسب تعداد  5000برتكز سكاين فاق  ةثانوي ةمعجممع بروز لتجمع تيلولني وان كان   نسمة

2008.   
ادرار  متثلت يف مدينة جممعة حضرية وحيدة  فاستخلصنا وجود عن منطية امعات بتوات أما       
ريفية نظرا لطبيعة  األخرىرقان بينما بقيت التجمعات جممعة شبه حضرية متثلت يف جممعة  إضافة

لوظيفي وعليه فان التنظيم اايل للتوات يتجلى حقيقة من خالل تنامي الدور ا  ،الصحراويةاملنطقة 
احلركية السكانية اليت تساهم فيها شبكات الطرق املختلفة اليت تربط جمال  لبعض املركز املرقاة وكذا

  ).   قورارة، تيديكلت، تانزروفت(توات حمليا وتفعل من دوره بني األقاليم األخرى 
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  :ثالثالفصل ال 
 :القصورية معاتحتوالت معيقة ��

دينام$ك$ة معرانية م سار�ة وواقع تعمري 

  (ديد
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  ��جديدديناميكية عمرانية متسارعة وواقع تعمري : يةقصور معات الحتوالت عميقة با: الفصل الثاين

�:  
        ا امعات الواحية منذ مطلع القرن العشرين والزالت من أبرز التحوالت العميقة اليت شهد

، الظاهرة اليت أحدثت األسوار، أي السكن خارج للتعمري اليوم وهي ظاهرة احلركة االية إىلتشهدها 
الديناميكية العمرانية املتسارعة  إىل أساساهذا الواقع اجلديد يعود  .اايل القصورييف نطاقات جديدة 

اليت جاءت  و والربامج السكنية،  املشاريع الوطنية التنموية تدخالت الدولة من خالل اليت تعكسها
 تنامي احلاجة للسكن مع وتفعيال للديناميكيات احمللية بعد وترية النمو السكاين السريعةلكإستجابة 

 مايز، و تفكك األشكال التقليدية للتلسكانوحتسن األوضاع املعيشة لاالنفتاح على العامل اخلارجي 
        .همبين طبقيال

نتيجة تظافر عدة  اذ تعكس التوسعات العمرانية وترية النمو اليت تشهدها التجمعات السكانية      
 الا اتبالقص تلإىل حدود فرتة االستعمار شكف. ن واحدآيف  وبشريةتنظيمية اقتصادية، عوامل 

بشكله وهندسته  الوساط البيئيةا همالئما للسكن ذ كان، وكان هذا املللسكن بالواحات رئيسيال
املساكن القدمية اغلب ف هذا، لقصور والزال مستمر اىل يومنالالتحول املرفولوجي لكن بدأ  .وموقعه

ضرورة تغيري فاصبحت  او هشاشتها متطلبات العصرنةبدعوى عدم تكيفها مع مهجورة شبه  أصبحت
 )الطني والطوب(مواد البناء فاستبدلت  واألكثر اتساعااملسكن من التقليدي إىل احلديث األكثر رفاهية 

   .عمرانية دخيلةأمناط للمساكن بألشكال  باالمسنت مع ظهور
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  واتجاهات مختلفة بأشكالعمرانية  أنسجة إنتاج إلى أدتتوسعات  - 1
  

تبىن الدراسة العمرانية من خالل املالمح اليت تعطي صورة واضحة للمركز ومنوه اايل وتطور       
بشكل عام امتدادات معات ولقد عرفت القصور وا .االستخدام السكين من حيث عدده ومرفولوجيته

 وبأمناط أخر إىلمركز عمرانية خمتلفة من  أشكاال أنتجتخارج جمال القصبات حيث  حديثةعمرانية 
اىل السياسات العمومية  وموجهة فإضافةخمتلفة كذلك وهذا راجع لتدخل فاعلني مبيكانيزمات حملية 

واملخطط التوجيهي  األراضيشغل  طالتسيري العمراين؛ خمط أدواتللتعمري اليت جسدت من خالل 
 دمج جماالت عمرانية جديدة ضمن النسيج العام وكذا تقنني التوزيع العقاري أهدافهااليت من  ،للتعمري
 .واايل

  
  القديمةة و يجمعات الرئيسمالعمراني لل اإلطارتحوالت في  :التوسع خارج مجال القصبات - 1- 1
  

 إقامةالذي عمل على  .نية لتوات بداية دخول االستعمارابدا توسع اال العمراين للمراكز العمر        
 ارتسمت اينة ادرار نديمب األمريتعلق  عرب بعض القصور البارزة يف املنطقة، منشات عسكرية ومكاتب

القا من تلك املراكز االستعمارية يف حني كان توسع القصور ااورة قد انتشر طللتوسع ان احماور  ا
والطابع  أشكاهلاوبرزت املباين االستعمارية من خالل ) اوالد انقال، اوالد اوشن(خارج القصبات 

م باستعمال الطوب التكعييب واملباين العالية اضافة اىل التسقيف ومواده اما عن التنظياملميز اهلندسي 
و املستشفى  1932فندق توات ومن بني املنشات االستعمارية  شطراجنياخلارجي فتميز بالتخطيط ال

  . اليت كونت فيما بعد النواة االوىل للتوسعات ساحة الشهداء حولوسكنات لإلقامة  1949اجلهوي 
بشكل عام جليا من خالل خمططات التعمري واليت خصت بعد االستقالل كما جاء تدخل الدولة       

 اجمالي افبالنسبة ملدينة ادرار واليت شهدت منو . باملراكز العمرانية الرئيسية بداية من سنوات الثمانينات
) PDAU, PUD(يف غضون فرتة وجيزة كاستجابة لسياسة التعمري من خالل املخططات  اسريع

قصور الوالية وكذا التوافد  والربامج السكنية اليت عرفتها املدينة نظرا للهجرة اليت شهدا من خمتلف
  . فرتة الثمانينات والتسعينات) اإلطارات(الكبري من واليات الوطن 
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  1962قبل   املرحلة األوىل   
درار من عدة قصور، أدغا، أوالد أونقال، أوالد علي، أوالد أوشن، امدينة  تشكلت األصليف       

 هاتقسيم األراضي وتوزيعبتنظيم جمايل فرضه بالقرب من واحات النخيل اليت توضعت  .بربعو أوقدمي 
كل وحدة اجتماعية يف قصر استقرت   إذأو بني فروع القبيلة الواحدة،  اليت سكنتها بني خمتلف القبائل
  بين على أرض ملك هلا، . من تلك القصور

للمدينة  املنطقة قام بإنشاء  نواة  عسكرية مشال القصور القدمية اىلاالستعمار الفرنسي  دخولبعد      
مت اجناز النسيج االستعماري وفق خمطط شطرجني الذي يساعدهم على و وذلك  لغرض مراقبتها  ادرار

فندق اجلميلة و  )حاليا ساحة الشهداء(بناء ساحــة البرين االستعمارية لمرحلة ل املميزعملية املراقبة، 
   .1949املستشفى اجلهوي سنة بناء  إىل إضافة 1932سنة ) حاليا فندق توات(

تلعب دور اهليكل لتوسع وتطور " برين ال" منو املدينة يتجه حنو الشمال وأصبحت ساحة  فبذلك اخذ
درار يف هذه املرحلـة تتكون من اكانت مدينة . املدينة وذلك من خالل تنظيم وتوزيع خمتلف املشاريع

تني ومها النسيج االستعماري و القصور القدمية و اللذان أصبحا يشكالن عالقة ينابمت وحدتني جمـاليتني
   .تكامل فيما بينهما

  1974-1962  املرحلة الثانية  
مت بناء بعض السكنات مشال النسيج االستعماري أي يف نفس االجتاه العمودي  يف هذه املرحلة      

للتظاهرات الدينية  امكان وأصبحتبـساحة الشهداء  لنمو املدينة، وأصبحت ساحة البرين تسمى
النمو  التوسع اايل و عرفت املدينة يف هذه املرحلة بعض الـــركود يف على وجه العموم .والوطنية
  .احلضري

  
 1990-1974  املرحلة الثالثة

 
لسنة بعد التقسيم اإلداري عاصمة للوالية املرحلة إىل تقوية الوظيفة اإلدارية للمدينة  ما مييز هذه    

اليت  الساحةمقر البلدية وإعادة يئة بناء استفادة من عدة برامج وجتهيزات وسكنات حيث مت ف 1974
ظهر حي  كما.ساحة الشهداء وساحة البلدية ؛جزئني إىل تقسيمها متتعترب أكرب ساحة باملدينة و 

الذي سكنته االغلبية من الدول احلدودية اجلنوبية  .1977وذلك سنة " بين وسكت"فوضوي وهو حي 
إجناز عدة أحياء أخرى مثل حي كما مت ،   يف تلك الفرتة احلروب األهليــــــة النازحة جراء  مايل والنيجر

وهجرة  بنمو دميوغرايف كبري فرتة الثمانينات متيزت إن إىل إضافةسكن، م) 200(سكن، حي م) 400(
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كان االهتمام األكرب يف فصاحبه توسع عمراين سريع او من قصور الوالية  وافدة من واليات الشمال
  .اوت 20فاستفادت املدينة من عدة جتزئات على غرار احلي الغريب وحي هذه الفرتة بتوفري السكنات 

  
  1990 بعد ما الرابعة املرحلة

 
فشمل  ة،ياحمليط بااالتجتلى بوضوح  سريع عمراين منو ادرار مدينة عرفت خالل هذه املرحلة    

 مسحت للتجزئات اجلديدة فالربامج املدينة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ، أطرافالتوسع العمراين 
 سنة للمدينة السكنية احلظرية نصف تقريبا يعادل ما وهو مسكن 3861 جمموع من تستفيد أن للمدينة
 يف بدأت العمليات فمختلف شامل خمطط تنظيم بدون مت املدينة أطراف حنو العمراين فالتوسع .1987
جمهزة،  وغري جيد بشكل مهيكلة غري أحياء األخري يف عنه نتج ما وهو واحد آن يف األحيان أغلب
 وخاصة كبري بشكل فيها الرتفيهي اجلانب إمهال مت فقط، مراقد أحياء عن عبارة كانت حيث

صيغ جديدة  ما مييز هذه الفرتة تطبيق .اهتمام أي احمللية السلطات توليها مل اليت اخلضراء املساحات
 اجلديدة املدينة تضم اذ. ،"بلكبري حمـمد"  ومدينة" تيليالن" مدينيت للتوسعات العمرانية متثلت يف بناء

 سكنية برامج عدة إىل باإلضافة تسامهي، مسكن 300 وحي تسامهي، مسكن 1050 حي: " تيليالن"
 مسكن، 130 وحي مسكن، 140 حي من كال" بلكبري حمـمد"  اجلديدة املدينة كما تضم .أخرى

جتدر  خمتلفة، ومرافق جتهيزات عدة بناء املدينة ذه مت كما األخرى، السكنية الربامج إىل باإلضافة
االعتبار للقصور  أعيدكما ادرار،   مدينة مشال اإلفريقية اجلامعة ان خالل هذه الفرتة مت بناء إىل اإلشارة

  . ااورة للنسيج احلضري من خالل برامج التهيئة وشق الطرقات
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 التوسع اايل ملدينة ادرار ):6(الخريطة رقم 

  Google Earth+  1994املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري : املصدر  2015 )2(جامعة وهران . مـحـمد ع
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كأداة لرسم التوجهات ) PUD 1980(جممعة رقان اول خمطط عمراين موجه شهدت  كما      
خمطط توجيهي  من ايضا واستفادت. املستقبلية لتوسع امعة خاصة من اجلهة الشمالية والشرقية

 فأدرجت. الذي مشل قصور امعة الثالثة؛ تاعرابت، تينوالف، القصر اجلديد .1995للتعمري سنة 
اىل اجلهة  إضافة فعرفت امعة القصورية كنطاقات معمرة كما حدد املخطط توجهات التعمري النويةا

االجتماعي (الشمالية التوسع باجلهة اجلنوبية كما برجمت خمتلف التجهيزات وخمتلف صيغ السكنات 
  ).2010ابراهيم ع ).  (قطعة 51- 101حي النجاة (والتجزيئات العقارية ) والوظيفي

كز العمرانية الرئيسية ورمست حجم ا هذه املخططات على املر  فعلى العموم اقتصرت توجيهات       
كما ان املراجعة الدائمة للمخططات لدليل على التوسع اايل الكبري الذي تعرفه تلك التوسع ا  

اليت شهدت ديناميكية   احدى جممعات اقليم توات قمنا بتتبع مراحل توسع جممعة زاوية كنته. معاتا
وسلسلة  1الرتقية االدارية من خالل اداءها الوظيفي يف املنطقة خاصة بعد كذلك  برزت و كبرية

  .بذلك نقطة جذب لسكان القصور ااورة هلا فأصبحتالتجهيزات واخلدمات اليت دعمت ا 
 ساكنا مبعدل منو  2952 حوايلتضم  ،كلم  80وتبعد عنها بــــ  ادرار جنوب عاصمة الواليةمعة تقع ا

من خالل خمتلف سريعا توسعا كبريا وحتوال جماليا امعة  شهدت .2008حسب إحصائيات  % 1,59
عرفت يف البدايات االوىل مث لتطهر مباين جبوار القصبة  انطالقا من النواة األوىل القصر الربامج السكنية
فمن خالل  .متيزت بالتنظيم تركزات سكنية جديدةا اايل حنو اجلهة الشرقية وبرزت امعة التوسع 

  .التوسع العمراين جاء عرب مراحل للتعمري عرفتها امعةفان  2009املخطط التوجيهي لسنة 

حتليل النسيج العمراين ملدينة زاوية كنته الذي يعطينا صورة عن أمناط وأنواع املباين عرب مراحل من خالل 
أخذ يف تقسيم هذه املراحل مجلة من املعايري والتحوالت اليت طرأت على املدينة منذ  حيث ،خمتلفة

 . انية واإلداريةنشأا يف خمتلف ااالت االجتماعية واالقتصادية والعمر 
 1962قبل  :املرحلة األوىل

السكان األوائل شيدوها  أنلعل القصبات القدمية واليت الزالت شواهدها قائمة لدليل على        
. واحكموا حتصينها من خالل األبراج واألسوار واخلنادق وظلت حمافظة على وظيفتها لعقود طويلة

  .اوينيكنتالة لقبيسكن املنطقة  من أولضمت القصبات قبيلة واحدة أو عدة قبائل ولعل 

                                                           

1
  تضم بلدييت زاوية كنته واجنزمري  1991مث مقر دائرة سنة  1974زاوية كنته مقر بلدية منذ  - 
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سكرية وبعض البناءات كما ترك املستعمر الفرنسي بصمته على امعة من خالل الثكنة الع      
اإلشراف على املنطقة الوسطى لتوات ومراقبة حتركات الساكنة وتامني  اجل اإلدارية التابعة له وهذا من

إال أنه مل يتبقى منها شيء يف الوقت احلايل ماعدا الثكنة  .مرور املعدات احلربية من واىل رقان وادرار
  .العسكرية اليت حتولت إىل خزينة للبلدية

     بعد االستقالل: ةنياملرحلة الثا
فاجته التعمري جنوب غرب النواة  النمو الدميوغرايف الكبري بسبب شهدت امعة ديناميكية معتربة      

كأول   قطعة 72إذ يعترب حي احلراش املشكل من  ؛األوىل وكان تدخل الدولة جليا من خالل التجزئات
  .التقليدية والتقليدية احلديثة ؛توسع للمجمعة خارج نطاق القصر معرب بنمطني خمتلفني للمساكن

صاحبتها سلسلة الربامج السكنية  1984ترقية امعة إىل بلدية جراء التقسيم اإلداري سنة  أنكما 
ومن بني . ) شرقا(يق الوطين ولعل املميز هو التوسع باجتاه الطر  .والتجهيزات اليت استفادت منها امعة

  .اليت يف الواقع مساكن اجتماعية، حي البدر ومسكن  18أهم الربامج السكنية املميزة هلذه املرحلة 
دور بارز يف  كان له.1991صف دائرة تضم بلدييت زاوية كنته واجنزمري سنة  إىلترقية امعة  أنكما 

 30مسكن و  20وجتلت االجنازات والتوسعات من خالل حي  .تطوير هياكلها اخلدماتية واالدراية
  .مسكن 116مسكن وكذا 

شهدت امعة عمليات تعمري كبرية من خالل العديد من الربامج  2000سنة  املمتدة من يف الفرتة
. مسكن تطوري 50، مسكن اجتماعي 50، )قطعة 146(السكنية وهذا ما طبعته خمتلف التجزئات 

  )7اخلريطة رقم (.والتعليمية اإلداريةجمموعة من التجهيزات واهلياكل اجناز حب هذا كله اوص
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 التوسع اايل معة زاوية كنته: )7(الخريطة رقم 
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   رئيسيةعلى حواف الطرق ال 

يف عصور سابقة امتدادات  لإلقليم
والسرح العلمي التطور احلضاري ق 

قصر بوصالح وغريها،  ،داود والد
ففي  ).06(ن الطريق الوطين رقم 

توالت التوسعات  مث.  حي أقورار
اجل زيادة النسيج العمراين   ولة من

جديدة للعمارة ووسائل حديثة  ط
العريب وهو أكرب حي يف ي موالي 

البلدية، املدرسة، قاعة عالج  دار 
عات القابلة للتعمري وكذا قطاعات 

) وغريها ات، السكن االجتماعي
والذي ) 06( للطريق الوطين رقم 

 

  )Google Earth 2014(وطين 
  

توسعاتلا  

لقصرا  
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 مجاليتوسع  :الطريق إلىمن القصر  زية العمرانية

لإلقليت جممعة متنطيط باعتبار تارخيها القدمي كعاصمة 
اليت مثلت يف السابق  ،القصور القدمية أو األوىلة 
أوالدقصر  ،يعقوب أوالدقصر  ؛من هذه القصور .ة

ديدة بعيدة عن حمور القصبات القدمية وقريبة من ال
 جديد غرب القصر كنتيجة لتوسع القصر يسمى ح

تدخالت للدولة م نم أعقبهاوما  1984 سنة اإلدارية 
بأمناطستفادت امعة من بعض برامج السكنات 

حيث تشكل حي سيدي يوسف وحي م) دل الطني 
( ، كما أنشأت بعض املرافق اجلديدة )2013ع 

لتحديد القطاعات 1994لسنة طط التوجيهي للتعمري 
جزئات،الت(   وذلك لتجسيد خمتلف الربامج السكنية

فجاءت التوسعات يف اجلهة الغربية للط ،والتعليمية رية
  . )8اخلريطة رقم (  للتوسع بالنسبة للمجمعة

الطريق الوطين على حمور عمراينجممعة متنطيط توسع : 

 

����������ا�	���ا�����

مركزية التغير ال - 2- 1
  

كما شهدت        
جمالية خارج االنوية 
والروحي يف املنطقة

جديد أحياءلتتشكل 
حي جدي انشأالبداية 

وخاصة بعد الرتقية 
حيث استفا. وتنظيمه
االمسنت بدل ( للبناء 
ع .محداوي( متنطيط

كما جاء املخطط ا).
التعمري املستقبلية وذل

اإلداريةوالتجهيزات 
حمور جديد للتو أصبح

 

 

: )9(الصورة رقم 
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 التوسع اايل معة متنطيط): 8(الخريطة رقم 
  

 

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

zz
z

z

��و ر� ن

��و ادرار

��و زاو�� )�دي ا-�,ري

�ون ���و �&ر او(د ا-� ج 

avant 1962

1962-1975

1975-1990

1990-2014

 م0150

��1962ل 

1975-1962

1990-1975

2014-1990

ــ� ــ وا�

���ط ا)'&%ح

طرق

 .1994املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري : املصدر
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باعتبار ) 06(مبحاذاة الطريق الوطين رقم  املـجالية جاءت معظم هاته التوسعاتففي منطقة توات     
باستثناء  هيةيأن اغلب قصور اإلقليم تتوضع يف اجلهة الغربية للطريق واليت مل ختضع ملخططات توج

ري خيتلف عن الطابع افجاءت التوسعات على شكل وحدات سكنية ذات طابع معم .املراكز الرئيسية
فجميع هاته القصور عرفت التوسع  .ساحات تضمن تواجد خدمات وجتهيزات متنوعةمبو  ،للقصراملميز 

   .الطريق الوطين رغم العوائق املتمثلة يف سالسل الفقاقري باجتاهو  حنو اجلهة الشرقية على العموم
  3ــــــ ب مقر البلدية من هاته القصور قصر سيدي يوسف احد قصور بلدية فنوغيل و الذي يبعد عن     

)  )9( اخلريطة رقم(حنو الشرق بشكل طويل  التوسع اايل للقصر اخذ اجتاهً  أنجند . جنوبا كيلومرتات
اخلروج من النسيج القدمي والذي أصبح شبه مهجور إىل توسعات جديدة  عرفت اول مرحلة حيث

  . ة وكذا البناء الريفيطبعتها سياسة الدولة يف إطار التجزئات املختلفة من طرف الوكالة العقاري
  

ومنها من تعدته إىل ) 06(عرفت اغلب امعات التوسع شرقا باجتاه الطريق الوطين رقم عموما      
طرفه الشرقي فأصبح الطريق حمور رئيسي تتوزع على جانبيه معظم احملالت التجارية وجتارة مواد البناء 

  .هاإضافة إىل بعض التجهيزات اإلدارية والتعليمية وغري 
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  ببلدية فنوغيل التوسع اايل لقصر سيدي يوسف): 9(الخريطة رقم 
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  الخروج عن األسوار وبداية التعمير بمنطق جديد :يةبرامج السكنال - 2
  
كما ،نتاج كل مرحلة جمال حضري متنوع مرت السياسات السكنية يف اجلزائر بعدة مراحل، كان       

فحاولت  .القضاء على السكن اهلشاستحداث مساكن الئقة و من خالل  األريافتنمية  إىلعمدت 
تفاقم السريع و النمو الدميوغرايف  وأمام. من خالهلا تلبية احلاجة امللحة للسكن اليت برزت منذ السبعينات

 أزمةتضاعفت اجلهود املبذولة من طرف الدولة قصد معاجلة على السكن، األوضاع والطلب املتزايد 
لتنمية احمللية اليت مست العديد من الواليات دف خلق ا يف اطاربرامج سكنية  إقرارالسكن من خالل 

  .شروط التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد
من عدة برامج سكنية مبختلف الصيغ، اليت من بينها  تواتب التجمعات القصوريةاستفادت        

برامج البناء الريفي  للتخفيض من حدة اضافة اىل  املسجلةالتجزئات برامج برنامج البناء الذايت وخمتلف 
  .أزمة السكن والقضاء على البنايات اهلشة

  
   ةاجتماعي اتتوازن أحدثتالت توسع جديدة امج :السكنية اتالتجزئ - 1- 2
  

 إحدىالسكن يبقى النقص يشكل  أزمةعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة قصد معاجلة       
ذا ضرورة اخلروج عن نطاق القصبة والقصور بتوات بسب الديناميكية الدميوغرافية ك،املعامل البارزة

 .)ية من خالل املسكن الواسع واحلديثالبحث عن الرفاه(الشديدة وتغري مستوى احلياة القصورية 
سياسة  فأدرجتوتشجيع البناء الفردي  األزمةللتقليل من  إسرتاتيجية إجيادفكان لزاما على الدولة 

والسؤال املراد اإلجابة . املواطن حق املشاركة يف بناء مسكنه إعطاء والنقص الكبري  من التجزئات للحد
عليه يتلخص يف ماهية دوافع اللجوء إىل التجزئات بوالية ادرار ؟ وما مدى إسهامها الكمي والنوعي يف 

  ؟ تاج اايل للمجمعات القصوريةاإلن
رار بشكل عام من اد التجزئة الكثري للمجمعات القصورية بتوات خاصة و عمليات وفرت       

جتزئة مللكية عقارية كبرية  أوتقسيم  بأا) Lotissement(تعرف التجزئة  ، اذالناحية الكمية االية
) ، جتاري، صناعي سكين(از مباين موجهة لنشاط معني على حنو حصص متفاوتة املساحات دف اجن

عملية التقسيم لقطعة '' منه فان التجزئة  07وطبقا للمادة  91/176 1كما حيدد ذلك املرسوم التنفيذي
 أوكانت قطعة   وإذاعدة ملكيات مهما كان موقعها  أوعدة قطع أرضية من ملكية عقارية واحدة  أو

 ''   عدة بنايات أوتستعمل يف تشييد بناية  أنعدة قطع ناجتة عن هذا التقسيم من شاا 

                                                           
1
  964ص  26ا-5ر�دة ا-ر)��� ر�م  28/05/1991ا-�ؤرخ "9  81/176ا-�ر)وم ا-'��6ذي ر�م  - 
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  )2010.ابرهيم ع(

 األوىلاليت تعترب النواة ق القصور 
 على العمومقطع مبساحات معتربة 

  . خلل تلك القطع طرقات واسعة
توازن االجتماعي وحصول بعض 
، بسبب سيطرة بعض الطبقات 

فلخصت التجزئة عمليات . قصور
حيث تقوم السلطات ببيع القطع 

عرب اختيار مفرزات .²م 300حتها 
  ). لدية

��ت�ا���ر*���������������+,����د�)�$�'�����&: ����ت����

83 

 

  

(التجزئة مبجمعة رقان توزيع برامج : )10(صورة رقم 
  
  

نطاق ازئات السكنية ضمن عمليات التوسع خارج 
وحدات سكنية جديدة، ضمنت تلك الوحدات قطع

كما تتخلل ت اتساعاإقامة مساكن فردية منتظمة وأكثر 
 فهاته التجزئات سامهت يف إحداث بعض التواز

كانت تثقل الكاهل للحصول عليها، ب  أرضيةطع 
ج القصوعلى األمالك العرفية العقارية داخل وخار ) 

حيلصاحلة للبناء واليت تدخل يف إطار ملكية الدولة 
دج للقطعة الواحدة اليت مساحتها 6000قدر بــ  زي

البلدية(ور وهذا حسب الطلب املسجل باملصاحل احمللية 

����������ا�	���ا�����

 

الصورة

جاءت التجزئا      
لالستقرار لتكون وحد

إقام وبالتايل ،²م 300
اجتماعيا فه إما     

الطبقات على قطع 
) ، املرابطنيءالشرفا(

الصا األراضيتقسيم 
رمزي بثمن األرضية

توزعت عرب القصور و
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  توات إقليمتوزيع التجزئات السكنية ببلديات : )11(جدول رقم ال

  

  

                

                                  

     

  

  

  

  

  

  2014ادرار   –الوكالة الوالئية العقارية : املصدر                                                                         

التوسع  جمحبتوات توحي  إقليملتجزئات اليت برجمت يف خمتلف بلديات لعدد الكبرية األ إن       
 التجمعات الرئيسيةفشملت التجزئات  .أحدثتهاايل الذي رمسته وكذا طبيعة النسيج العمراين الذي 

الرتكز السكين  مسة أعطتجزيرات سكنية منتظمة ومهيكلة  إنشاءمن خالل ثانوية الجمعات تالوكذا 
بالنسبة للمراكز الرئيسية لقصور، وزادت كذلك من التوسع اايل للحظرية احلضرية اخارج نطاق 

، احلي الغريب ؛ختلفةفمدينة ادرار واليت عرفت اتساعا كبريا يف املساحة من خالل عمليات التجزئة امل.
   1اوت  20
  
  
  

                                                           

1
 2006.س دولة يف اجلغرافيا والتهيئة العمرانية جامعة وهرانمذكرة خترج لنيل شهادة مهند. دراسة التوسعات اجلديدة مبدينة ادرار فوندو قومة عبد الرمحان -  

  24ص
  

 ) ²م (ا(7,84$ ا456,(3$  2&د ا(0/.-,ت ا()'&%$

  2194484.95  15 ادرار

  98488  4  @?دة

A43B  16  863537  

C3DE4B  6  340411  

F3G?EH  6  267139  

I8م,B  11  338287  

K0EL $%4885032.15  21  زاو  

O3م./P162385  7  ا  

A),93512  2  س  

  378176  12  رS,ن

I3@,8B  13  362401  

T(62521  2  س  

  10046374,1  115  ا(4/4?ع
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  إلعادة التشكل القصوري آلية :السكن الريفي - 2- 2
  

ترقية الفضاءات الريفية يندرج السكن الريفي يف إطار السياسة الوطنية للتنمية الريفية، ويهدف إىل       
  .وتثبيت السكان احملليني ويرمي إىل مساعدة األسر يف بناء سكنات يف حميطهم الريفي

ويف هده احلالة تكون مسامهة املستفيد بتخصيص قطعة أرضية ملكا له ومسامهته يف عملية البناء والقيام 
التعليمة الوزارية كذا لقررات و اوهذا ما خلصته خمتلف  بكل األعمال اخلاصة بتهيئة السكن داخليا

الضابطة واملقننة لكيفيات اجناز ومتابعة خمتلف  2002 جويلية 31املؤرخة يف  )06(املشرتكة رقم 
السكنية هذه التعليمة  أنكما   .التنمية الريفية سياسةيف إطار  السكن الريفي اخلاصةعمليات البناء 

فرت الشروط الذي دتضبط شروط التأهيل لألستفادة من إعانات الصندوق الوطين للسكن من خالل 
 إىل 2013وصلت قيمتها عام  إن إىلدج  50000 من اا مستمر اليت عرفت ارتفاععانة اإلحيدد قيمة 
   .من قرار االستفادة من اجل بناء مسكن جديد 5املادة  ألحكامفقا هذا و و دج  1000000

يؤهل للدعم اخلاص إذ  .من الدولة فان ذلك خيضع لشروط األهليةعانة وبغرض احلصول على اإل      
بالبناء الريفي األشخاص الطبيعيون الذين ينخرطون يف خمتلف برامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية أو 
الذين ميارسون نشاطا يف الوسط الريفي والذين مل يستفيدوا بعد من تنازل عن السكن تابع للقطاع 

 .تلف صيغهمبخ .الدولة املخصصة للسكنإعانة العمومي ومل حيصلوا على 
  السكن الريفي بتوات إعانات تطور ) :12(جدول رقم ال

    F(S1995  1995 - 1999  2000 - 2004  2005 - 2009  2010 -2014   ا(O0Vات

  B  820?ات
63,1
%  

2649  
46,4
%  

1344  
44,1
%  

4966  
31,9
%  

14510  
45,4 

%   
24289  

م/4?ع 
  ا(?$%6

1300  5710  3050  15580  32000  57640  

  2014مديرية السكن لوالية ادرار : املصدر                                                                            

البناء الريفي خالل الفرتة املمتدة من سنة  إطاريف إعانة  24000استفادت قصور بلديات توات من 
 .إعانة  57640 على مستوى الوالية واملقدر بــ اإلعانات إمجايلمن  % 1,42ما ميثل  1993-2014

  عرف حجم  كما
العدد  ليصل فرتات اليت شهدت اعانات مالية يف اطار البناء الريفي العرب زيادة مستمرة  اإلعانات

حسب وهذا بلدية نصيب  لكان لك. إعانة 32000 إىل) 2014-2010(خالل املخطط اخلماسي 
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على  اإلعاناتالدوائر كما خيضع تقسيم  ذا حسب الطلبات املسجلة على مستوىوك جم السكايناحل
 إىلداخل القصور  اإلعاناتبينما توكل عملية تقسيم  .خمتلف قصور البلدية الواحدة حلجم السكان

   .قصرعلى مستوى كل عانة باستعمال القرعة لتحديد املستفيدين من اإلا اجلمعيات احمللية هل

  

مساكن على شكل  2006عرفت املنطقة سنة  الريفية يف والية ادرار بالتبعثر، كمامتثلت املساكن      
مؤسسات  إىل اعملية بنائه أسندت ،جتربة كأول هاته السكنات كانت ،وطابع معماري موحدمتجمع 

مل .للمستفيدينيف امللكيات اخلاصة والعرفية  ةساكن الريفياغلب املبنيت يف حني عرفت  .تيةمقاوال
خاصة يف كل قصر حسب طلبات املستفيدين ) جتزئات(يتم ختصيص مفرزات  فأصبحالعملية تستمر 

انطالقا من سنة شر بالعملية و بٌ . اء الريفينالب إطارلتجسيد مساكنهم يف  أرضيةالذين ليس حبوزم قطع 
  . جتزئتني أوفاحتوى كل قصر على جتزئة   2011

برزت التحوالت املسكنية وبدت جلية خاصة يف املساكن الريفية، فاعتمد يف بنائها على االمسنت 
   . )11الصورة رقم (املسلح إضافة إىل إدخال تصاميم حديثة 

الصورة رقم 

 إطارمساكن يف ):11(
البناء الريفي بقصر 

  2014تيطاف 
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  توزيع اإلعانات يف إطار السكن الريفي لبلديات توات ):10(خريطة رقم
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  مغايرة للنمط التقليدي عمرانية و حضرية  أنماط: ةاالجتماعي اتالسكن - 3- 2
   

 على شكل تكتالت تظهر و كز العمرانية الرئيسية ا صيغ السكنات االجتماعية باملر  انشات مجيع        
بأشكال هندسية وأمناط عمرانية حضرية  ،ورالتوطن خارج جمال القصعمليات يف بذلك لتساهم  عمرانية
تبىن هاته املساكن من طرف . حيث تتشابه مساكن الكتلة الواحدة يف الشكل وعدد الغرف 1جديدة

 إضافةفتوجد  اما عن الصيغ السكنية االجتماعية .ديوان الرتقية والتسيري العقاري عليهاشرف يالدولة و 
 الوظيفي، السكن إىل إضافة) LSP(جند السكن التسامهي ) LPL(السكن العمومي االجياري  إىل

  .السكن الرتقوي واالجتماعي
املربجمة دائما على اكرب نصيب من السكنات االجتماعية والعمومية  تستحوذفمدينة ادرار         

وكان نتاج ذلك احياء جديدة مدعمة بذلك . اذا ما قورنت بباقي بلديات تواتباختالف صيغها 
ولعل املنطقة احلضرية اجلديدة  .مسكن 200مسكن وظيفي،  400االطار احلضري للمدينة على غرار 

بصيغ السكن التسامهي  1500اليت اقيمت باجلهة الشرقية للمدينة مبجموع للمساكن بلغ " تيليالن"
اليت اقيمت باجلهة الشمالية الغربية للمدينة واليت " مـحـمد بلكبري"قة احلضرية اجلديدة طاملن إىل إضافة

كما دعمت هاته املناطق مبجموعة من . مسكن اجتماعي 140مسكن ترقوي و 136 ضمت 
  .التجهيزات واملرافق العمومية كمركز بلدي وبريد ومدارس ابتدائية وثانوية واحدة

جتدر  .عدة برامج للسكنات االجتماعية األخرىكما شهدت خمتلف املراكز العمرانية هي          
 األخرىان السكنات التسامهية اقتصرت على مقرات الدوائر دون سواها بينما تواجدت الصيغ  اإلشارة

مبقرات البلديات فيما اقتصر نصيب التجمعات الثانوية والقصور على بعض الساكن الوظيفية لفائدة 
 .مستخدمي قطاع الصحة والتعليم

. 2013و  1993يلخص اجلدول املوايل حصص السكن االجتماعي باملنطقة خالل سنة         

يتم اجنازه  قهورةوجه أساسا للفئات االجتماعية املاملقبل ميزانية الدولة و فالسكن االجتماعي املمول من 
هذا النوع من عملية التوزيع إسناد عادة يتم  OPGIمن طرف وكاالت الرتقية و التسيري العقاري  مبتابعة

  .رئيس الدائرة من قبل هيئة يرأسها "  ²م 75غرف مبساحة  4، ²م 65غرف مبساحة  3" السكنات 
  
  

                                                           

1
  16ص  2014.رسالة ماجستري يف اجلغرافيا والتهيئة العمرانية جامعة وهران ، باملدن الصحراوية، حالة مدينة غرداية عدون الطيب األمناط احلضرية اجلديدة -  
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  2013-1993ا بني 

200  2010-2014    

  1375  5948  

  2000  9992  

  2014مديرية السكن لوالية ادرار : صدر 

 بالنسبة  اجلديدةتوسعات احلضرية 
استفادت لوحدها من فمقر الوالية 

 1997سنة  140ل نفس السنة مث 
 األخرين بلغت حسب اخلماسي 

 متثلحصة ادرار لوحدها  ان أي ،

ستفادة بقدر املدينة ادرار واختلفت 
 25من  استفادت مجيع البلديات 
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ما ب تطور السكن االجتماعي بتوات: )13(جدول رقم 

1995  1995-1999  2000-2004  2005-2009

420  615  1430  2108  

780  900  2200  4112  

املصدر                                                             

يظهر يف التوساذ يف النطاق احلديث، ن االجتماعي 
حصلت مدينة ادرار على اكرب حصة باعتبارها مقر .ة

خالل نف 420من جمموع مساكن توات البالغ  1993
ان بل إىل 2000سنة  380 فادة عرب السنوات ليبلغ

،مسكن بتوات 1375من جمموع مسكن  1000 
  .2014-2010خالل اخلماسي  حلصص بتوات

مل تعرف حجم االستفاد األخرىاملراكز العمرانية  أن 
 األخريفحسب املخطط اخلماسي  مراكز البلديات 

   .مسكن 50ادت مراكز الدوائر من ضعف العدد 

2005-2009 2010-2014

����������ا�	���ا�����

الجد
 

عدد 

  السكنات
 F(S1995

420  توات

780  مجموع الوالية

                           
         
السكن االيرتكز       

التجمعات الرئيسية
1993مسكن سنة  120

وزاد حجم االستفادة
 إىل 2010-2014

من جمموع احلص 3/4
 إىل اإلشارةجتدر  

مراكز الدوائر عن مراك
مسكن بينما استفادت

  

  

ا-�@د� ت
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  توات خالل اخلماسيني االخريين

  

  2015 جناز فنوغيل

  سكن وظيفي بقصور فنوغيل: )14(

 �����2015  
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السكن االجتماعي بتوات إطارتوزيع املساكن  يف : )07
  

مساكن عمومية اجيارية يف طور االجناز : )12( ورة رقم

  
بالتوسعات  وظيفيسكن : )13

  احلديثة
(الصورة رقم      

2015���و	�ن   

����������ا�	���ا�����

07(الشكل رقم 

الصورة ر

13(الصورة رقم 
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 الصحراوية كنا لمسل المورفولوجية التحوالت -3

 ظهرت بعض الصيغ اجلديدة للمساكن بعد ما كان املسكن داخل القصبة ميثل النمط السائد     
ونظرا للتحوالت اليت عرفتها املنطقة وإسهامات الدولة وبرجمتها لعدة صيغ للسكن وتقدمي اعانات  بتوات

 أنتبني  أجريناهالتحقيق امليداين الذي  فتبني لنا من خالل .جديدة مالية من اجل استحداث مساكن
وهذا راجع . وخاصة احلديثة منها  واإلنشائية اإلداريةعات توات تتمايز من خالل صيغها ماملساكن مبج

  فضاءات عمرانية جديدة   إحداثوموجهة من اجل أو حملية سواء أكانت خلة العدة ميكانيزمات متد
    
  جديدمواد اسمنتية وطابع معماري كن با سم - 1- 3

لى ثالثة أمناط تبعا حلجم تتوزع وتتباين اخلصائص املورفولوجية للمساكن القصورية اليوم يف توات ع      
وكيفية إجنازه وحىت موقعه، لذا عرب البيت عن املرحلة الزمنية اليت أجنز فيها واملستوى  ئه، مادة بنااملسكن

  .املادي واالجتماعي ملالكه، فكان أوله
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  أمناط املساكن حسب بلديات توات  ):14(الجدول رقم 
    

��� ��� ������ ا�����ع� �� ادرار ا1�2م�0 +�دة '�م,* ',�+�* '��(�) '��� ر%�ن زاو!  ��

 ا���)

 ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د % ا�45د %

30 105 0,6 2 0,3 1 2,6 9 2,3 8 7,1 25 2,0 7 2,0 7 3,7 13 0,3 1 2,3 8 1,7 6 5,4 19 
�0دي 
 7!48
 ':4�9ي

7,7 27 0,6 2 0 0 0,3 1 1,4 5 0,9 3 0 0 0,6 2 0 0 1,1 4 0,3 1 1,1 4 2,0 7 
%4!; �0دي 

 ':4�9ي

61,1 214 4,3 15 2,0 7 2,9 10 7,7 27 9,1 32 3,7 13 2,6 9 3,1 11 3,7 13 2,6 9 4,0 14 15,4 54 
�0دي 
7!48 

 ا�����ع 80 22,9 24 6,9 18 5,1 18 5,1 24 6,9 18 5,1 20 5,7 60 17,1 40 11,4 20 5,7 8 2,3 20 5,7 350 100

                                                                                             

 2014 التحقيق امليداين: املصدر                                                                                                                                                                          
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 :التقليدي القديمالمسكن  .1- 1- 3

، ...)جذوع النخيل  طني،(وهو مشيد مبواد بناء حملية  ورة داخل القصعاديتواجد هذا النمط       
يتكون من غرفة إىل اثنني يأيت على رأسها املخزن باعتباره الوحدة االقتصادية، وخيتفي املسكن وراء 
السقيفة اليت متيز هذا النمط حيث تلعب دور مهم يف ويته وهو مناسب للمناخ الصحراوي الذي 

سكن نصادف فسحة غري مغطاة يتميز باحلرارة الشديدة يف فصل الصيف ويف الوسط أو جانب من امل
وهي مبثابة مركز احلياة اليومية، ويف اجلانب منها جند السلم الذي يصل  "الدكانة"أطلق عليها حمليا اسم 

  .بالسطح واملالحظ أن املساكن التقليدية إا ال تفرش إال بالرمل اليت يتم استبداهلا يف املواسم و األعياد
التحقيق امليداين القدمية والقصبات ومن خالل  دة يف نطاق القصورعاهذا النمط من املساكن ويكون  

والذين  من جمموع االفراد احملقق مهم % 7.7اذ مل تتعدى النسب  ،سب ضعيفة جداجند ان متثل بن
أجزاء منه تضرر : إىلختلي السكان عن هذا النمط من املساكن  أسبابرجع تو  .يقطنون اته املساكن

هجرة النسيج القدمي وبناء مساكن حديثة  إىل إضافة، املناخية كالرياح و األمطار الغزيرة جراء العوامل
   .مبواد امسنتية بنطاق التوسعات

  

القصوري األخشاب املصنوعة  البيت ويستعمل لتسقيفيبىن هذا النوع من املساكن من الطني         
من جذوع النخيل واليت ال يشرتط أن تكون مستقيمة الشكل بقدر ما يكون االعتبار لطوهلا الذي 
يتجاوز املرت، أو املرتين والنصف كحد أقصى ليتناسب مع عرض الغرف اليت هي عبارة عن أزقة، 

    

  املسكن سقف : )16(الصورة رقم   2014مسكن قدمي بقصر حلمر  :)15(الصورة رقم 
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ليشد بقطع خشيب من اجلريد ) م3.5
وهو عبارة "الفدام" مث يوضع فوقه 

 تتبقىاليت " الربومي"بسيقان القمح
 السيقان هو منع تسرب املياه من 

كاحتوائه على فسحة تتوسطه   خلي
مواد البناء اليت تكون ممزوجة بني 
ت فقد أفرشت ا أرضية املنزل أو 
 املطبخ وغرفة النوم، ويتواجد هذا 

   .ظروف املعيشية

ورغم .  الطوب ذو الشكل الرتبيعي
عن الطريقة األوىل فقد غابت فيها 

  
  2014ة كنته 
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3.5 م إىل3( راا املتوازية بشكل متباعد نسبيا مبقدار

بشكل خمالف يكسب السقف حلة زخرفية مجيلة مث 
حييط جبريد النخلة يشد بعضه بعض، وقد يعوض بسي

هذه السومهمة  .اشيو  للقمح وهي غذاء أساسي للم
  .ل ويغطى كل هذا بالطني السائب

 القديم تصميمبقاء ال :حديث تقليدي
التصميم الداخليمط بتماثله مع املسكن التقليدي يف 

ددة، ومميزات املسكن التقليدي املستحدث يف مواد
احمللي يف بناء اجلدران والزنك يف السقف أما االمسنت ف

فة الضيوف أو املط الغرف ذات األمهية الوظيفية كغر 
مما يدل على بعض التحسن للظرو معتربةوهي نسبة  %

 له األثر األكرب على شكل املنزل وحجمه هنا هو الط
التجهيز اختلفت كليا عن ي نفسها طينية فان طريقة 

  . واجلري يف طالء اجلدران و السطح ،التنب

مسكن تقليدي حديث بقصر زاوية كنت ):17(ورة رقم 

����������ا�	���ا�����

تصطف فوق جدراا 
بشك"الكرناف"يدعى 

عن حلاف دائري حييط
بعد عملية الدرس للق

السقف حنو األسفل وي
  
سكن حديم .2- 3-2

يتميز هذا النمط      
و السقيفات املتعددة
االمسنت والطوب احملل

على األقل بعض الغر
% 30 النمط بنسبة

 
إن أول شيء كان له ا
بقاء مادة البناء هي ن
األمالح املعدنية والتنب

  
  

الصورة ر
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  ومواد بناءه بتصميمه :مسكن حديث عصري .2-2- 3  
 

يف نطاق التوسعات احلديثة وهي املساكن اليت تعتمد يف بنائها كليا  بشكل كبرييتواجد هذا النمط      
أو احلجارة ، يقوم ببنائها إما السكان الذين  (parpaings) الطوب االمسنيت على االمسنت املسلح و

) اخل... جتزئات، مساكن تسامهية، بناءات ريفية ، (هلم دخل متوسط أو عايل أو تبىن من طرف الدولة 
يتواجد هذا . طنني اته املساكن احلديثةمن جمموع االفراد احملقق معهم والقا % 61.1بنسبة  ، فنجده  

النمط على مستوى التوسعات احلديثة واليت كثريا ما حتتوي على مساكن مبنية من طرف الدولة، وأما 
القضاء على السكن  إطاربنائها يف  أعيديف املباين اليت  ه ويتلخصجندفقلما على مستوى نطاق القصر 

  .اهلش
  

  
  2014مسكن حديث بقصر تيلولني بلدية اجنزمري  ):18(الصورة رقم 

حيمل هذا النوع من املساكن كل مميزات ومسات احلياة العصرية من مواد البناء وكذا التوزيع اايل 
ظهر . خارج القصرفموقعها اما  بصفة تامة،مادة البناء األساسية أصبحت إمسنتية  ،والتجهيز الداخلي

 الربامج السكنية  إطاريف ما هو  امنه هاته املساكن .هذا النوع من املساكن يف العقدين األخريين فقط
يبىن هذا املسكن يف امللكيات الرتابية لألسر واألراضي الزراعية . ومنه ما هو مبين من طرف األفراد ذام

 األرضي البالطواستعملت املواد املكملة له من زخرفة ك .املقدمة من طرف الدولة  عقاريةأو التجزئات ال
كان هلذه املواد احلديثة أثر على .طالء اجلدران، أما األبواب فهي حديدية وخشبية حيتوي على نوافذ و

حجم البيت وتركيبه الداخلي وكذلك ظهور نوع من تقسيم العمل والتخصص لكل فرد يف صناعة قطع 
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مما أدى إىل ظهور مؤسسات توجد تقريبيا يف كل قصر اآلن تنتج مواد البناء  املادة املستعملة يف البناء
نة من هذا النوع من املساكن اوفئة خمتصة يف صنع خرس) Parpaing(األمسنيت  طوبوجتهيزاته مثل ال

واستبدلت بوسائل " التويزة"حىت طرق بناء هذا املسكن مل تعد تعتمد على الوسائل التقليدية  .سقيفهوت
  .البناء العصرية

     
   السابقيف  عرفية أمالك :مسكنلل يةنونالقا الطبيعة -2- 3 
   

ملكية املسكن تعترب وسيلة ميكننا من خالهلا الوقوف على حقيقة احلالة االجتماعية  إن      
صورة واضحة للعالقة املوجودة بني السكان  حيث تعطينا ،او امعةواالقتصادية لسكان القصر 

  .بتوات للمساكنعقارية وضعية الخمتلفة لل اربع حاالتفإننا حددنا امليدانية وحسب الدراسة  واملساكن
املساكن اململوكة من طرف قاطنيها سواء من اشرتوها أو من قاموا ببنائها  مجيع امللكية اخلاصة متثل     

وترتكز هاته املساكن املوروثة غالبا يف نطاق بينما متثل صيغة االرث املساكن اليت تعود لالجداد أصَال، 
هم  هاساكني فاغلبسواء كان اإلجيار عن دولة أو عن خاص، ف: املستأجرةالقصور اما عن املساكن 

  .غري أصليني
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  احلالة العقارية للمساكن حسب البلديات بتوات): 15(الجدول رقم 

� .ز ���� ��� ������ ا�����ع� ادرار ا1�2م�0 +�دة '�م,* ',�+�* '��(�) '��� ر%�ن ��

 �� ا�=

  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %  ا	�دد  %

 ارث 6 1,7 0 - 4 1,1 2 0,6 0 - 2 0,6 1 0,3 0 - 6 1,7 2 0,6 1 0,3 3 0,9 27 7,7

�ج0 5 1,4 1 0,3 1 0,3 2 0,6 1 0,3 1 0,3 2 0,6 5 1,4 3 0,9  - 1 0,3 1 0,3 23 6,6� م,

3,1 11 0,6 2 - 0 0,3 1 0,3 1 0,9 3 - 0 - 0 0,3 1 0,3 1 0,3 1 - 0 0,3 1 
م9@ 
 �49و� 

81,7 286 4,0 14 1,7 6 4,9 17 8,6 30 14,9 52 4,9 17 4,3 15 6,3 22 3,7 13 3,4 12 6,6 23 18,6 65 
 �A9م 
 B�C 

 ا�����ع 80 22,9 24 6,9 18 5,1 18 5,1 24 6,9 18 5,1 20 5,7 60 17,1 40 11,4 20 5,7 8 2,3 20 5,7 350 100

 2014 التحقيق امليداين: املصدر                                                                                                                                       

  
  
  



��ر ��������������������������������ا�	���ا�����������������: ����ت�������@��د�)�$�'�����&ا%���$#"�ر���ووا �� @

 

98 

 

تشمل  % 81,7ملك ألصحاا وهي مقدرة بنسبة  هي احملقق معهم األفراد ساكنمإن أغلبية       
وتتواجد بالقصبات وكذا  ةثو ر و م هي % 7,7بينما    .التوسعات احلديثةلقصور و ببااملساكن املوجودة 

بينما نسبة املستأجرين سواء العام أو اخلاص فتشكل  .الواحة أراضيبعض امللكيات اليت تدخل ضمن 
القصر طبيعي باعتبار ان  امع العلم ان عملية االستئجار تنعدم بالنطاق القدمي وهذ .% 6,6أقل نسبة 

،كما تقل العملية بامعات الثانوية عنها يف الرئيسية يفرض نوعًا من االنغالق على اتمع البشري به
  . األخريةيزات وزيادة االستقطاب اته نظرا لكثافة التجه

  

 طبيعة المساكن الحديثة - 3-3
 
. ةكبري   أعدادبصيغ متعددة السكن فكثفت من براجمها السكنية ب الدولة اهتماما كبريا جلانب أولت      
التمسنا فاعلية  اإلسكانية املتعددة،براجمها  من خاللتدخالت الدولة  إىلفإضافة بالنسبة ملنطقة توات ف

  . اصةاخل ةلكيالسعي وراء املو  ورحملية من اجل استحداث مساكن جديدة خارج القص
الوظيفية، (تدخل ضمنها خمتلف الصيغ هلا؛ فالسكنات االجتماعية  برامج أربعوقد ميزنا      

. طرف الدولةمن عملية التجزئة املمنوحة  إطاريف حني مشلت التجزئات مجيع املساكن يف ). واالجيارية
 إعانة 32000( األخرية اآلونةوخاصة يف  مشوال األكثرنامج الرب  السكن الريفي الذي يعترب إىل إضافة

عربنا عن الساكنات اليت توجد ضمن القصور وكذا  األخريويف ). 2014-2010خالل اخلماسي 
  .داخل نطاق الواحة أمابامللكيات العرفية 

اليت مست  للمساكن يف إطار الربامج اإلسكانية االنتشار الكبريمن خالل التحقيق اتضح لنا      
معربة عن خمتلف املفرزات اليت شهدا اغلب قصور توات  %33فالحظنا متثل للتجزئات بنسبة  املنطقة

مث جند ان السكن االجتماعي . البناء الذايت وتشجيع جات يف وقت كانت ضرورة التوسع وأاوخاصة 
يف حني مثلت برامج السكن الريفي نسبة . الذي جنده مقتصر عادة باملراكز الرئيسيةو   %20بنسبة 

السكن الريفي سامهت بشكل سريع يف التحوالت  إطاريف  فاإلعانة. من جمموع احملقق معهم 12%
   .  بنية العمرانية لقصور تواتللواملرفولوجية االية 
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   بلديات بتواتالحسب احلديثة طبيعة املساكن ): 16(الجدول رقم 

  

  

  2014 التحقيق امليداين: املصدر                                                                                                                                                            

  
  .تواجدة داخل نطاق القصبات او خارجهاوم لكيات عرفيةمذات ،املبنية ذاتيا املساكن الفردية : أخرى  *

�. ز  ����  ���  ������  ا�����ع�  ادرار  ا1�2م�0  +�دة  '�م,*  ',�+�*  '��(�)  '���  ر%�ن  ��
 �0امDا�

 ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  % ا�45د  %

20,1 70 30 6 25 2 5 1 15 6 21,7 13 10 2 11,1 2 8,3 2 22,2 4 16,7 3 12,5 3 32,9  26 
�ت �A�
�F���   اج

33,8 118 45 9 50 4 35 7 42,5 17 35,0 21 40 8 22,2 4 33,3 8 22,2 4 61,1 11 20,8 5 25,3 20  G1�' 

19,2 67 10 2 12,5 1 10 2 22,5 9 21,7 13 20 4 11,1 2 29,2 7 27,8 5 16.7 3 25,0 6 16,5 14 �H!ر 

 *أ0Cى 20 25,3 10 41,7 1 5.6 5 27,8 7 29,2 10 55,6 6 30 13 21,7 8 20 10 50 1 12,5 3 15 95 26,9

 ا�����ع 80 24 18 18 24 18 20 60 40 20 8 20 350 100
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   :خالصة 
   

مثلت اليت التوسعات احلديثة  طبعتها مورفولوجيتهامن حيث  القصور مستالتغريات اليت  إن       
عرفت  .سدت على مساحات خارج نطاق القصرمجيع عمليات التوسع اايل للبنية العمرانية واليت جُ 

ومنها من تعدته إىل طرفه الشرقي   )06(التوسع شرقا باجتاه الطريق الوطين رقم  بتوات اغلب امعات
بعض التجهيزات اإلدارية جانبيه معظم احملالت التجارية و  فأصبح الطريق حمور رئيسي تتوزع على

  .والتعليمية وغريها
اليت  اإلسكانيةاملشاريع التنموية والربامج  إطاريف  الدولةمن بتدخل  التوسعات جاءت معظم     

فاحتوت مجيع بلديات توات على  .العقارية يغلب عليها طابع التجزئات اليت ،جاءت بعد االستقالل
إضافة  ،بالقصور بشكل منتظمواايل العمراين  اإلطارعدد كبري من التجزئات واليت سامهت يف زيادة 

على شكل وحدات سكنية هاته السكنات قد تكون  .السكنات االجتماعية ومساكن البناء الريفي إىل
ري خيتلف عن الطابع املميز للقصر ومساحات تضمن تواجد خدمات وجتهيزات اذات طابع معم

  .متنوعة
 كذلك  تتولد ،اليت مثلتها السياسات واملشاريع املوجهةاخلارجية مجلة امليكانيزمات  إىل إضافة    

التوجه يف سوق املصادر االقتصادية اليت عرفت  علىديناميكية داخلية للمجتمع يف املنطقة ارتكزت 
 باملوازاة مع نشاطيف نشاطات جديدة  االندماجوبالتايل قطاع اخلدمات وحنو قطاع الصناعة العمل حنو 

تغيري مساكنهم وتوسيعها  فرصلسكان ل تتيحموارد اقتصادية جديدة للدخل  اعتماد من مثو . الفالحة
   .حبسب ما تقتضيه احلياة العصرية
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  :رابعالفصل ال
   

      حتول : ق�صادية بتوات�الب�ة 

  وظيفي وتبا�ن
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  وظيفيحتول وتباين : البنية االقتصادية بتوات: الفصل الرابع 

�     :  

ُعرف التوايت باشتغاله بالزراعة كنشاط أساسي عرب العصور السالفة من خالل الواحة اليت         
ذلك لتوفر عنصر املاء وخاصة يف بيئة . كانت تعد مصدر قوت السكان، ومعيار استمرار لبقائهم

ارة كما حبث لنفسه على أسواق لرتويج منتوجاته وذلك من خالل جت. قاسية يطبعها اجلفاف الدائم
وسائله  طور اإلنسان ذلك النشاط من حيث ومع مرور الزمنالقوافل وكذا التبادالت القصورية لكن 

بل تعداه إىل خلق نشاطات أخرى دعت ضرورة احلياة هلا كتولد  ،طبيعة االستغاللوكذا يف حجم و 
 اعية منهاوبالرجوع إىل خمتلف التحوالت اليت شهدها إقليم توات االجتم. نشاط صناعي

بعد  جاءت بتدخل الدولة لوجدنا أا نتاج سياسات وديناميكيات متعددة واالقتصادية والوظيفية
افرزت ميكانيزمات جديدة من خالل االستقالل من اجل ادراج املنطقة ضمن املسار الوطين العام 

شاء واننشاط صناعي  كذا تولد  و والتجهيزات اليت دعمت ا امعات القصورية سلسلة اخلدمات
   .الزراعي التوسع الزراعي بفعل عمليات االستصالح اضافة اىلو مناطق لتجسيده 

 
  :معايير النشاط االقتصادي - 1
 

ميكن تسليط الضوء على النشاط االقتصادي بتوات من خالل معرفة خمتلف القطاعات        
بعد حتليل  يأيتوكذا بدراسة الرتكيب االقتصادي للسكان وهذا  اإلقليماالقتصادية الفاعلة يف هذا 

مؤشرات ميكن من خالهلا . وتوضيح مؤشرات متثلت يف؛ القوة النشطة، املشتغلني ومعدالت البطالة
  ..الكشف عن طبيعة النشاط االقتصادي لكل بلدية والتحول احلاصل خصوصا 

   
  البلدياتقوة نشطة بتوات في ارتفاع مستمر بجميع  -1 - 1
  

جمال الدراسة عرف تطورا يف حجم القوة  أناملختلفة جند  ةالسكاني اتمن خالل التعداد     
 إمجايلمن  %  28,4اي ما نسبته  .نسمة 15597بــــــ  1966النشطة، اذ قدرت حسب تعداد 

 نسمة اي ما 27758 فبلغت 1987 إحصاءبعد  كبرياالقوة ارتفاعا   هذه وعرفت .اإلقليمسكان 
 األخريلرتتفع حسب التعداد  ،نسمة 109705سكان االقليم البالغ  إمجايلمن  % 25,3نسبته 
   .نسمة 201855 اإلقليمسكان  إمجايلمن  % 26,2نسمة اي ما يعادل  52836لتصل 
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على مستوى بلديات اإلقليم فقد سجلت كلها ارتفاعا يف حجم القوة النشطة عرب خمتلف  أما
نشاط اقتصادي اقوى ارتكازا ومن  إلحداثالفرتات التعدادية وهذا دليل على الطاقة البشرية املؤهلة 

  .التنمية الشاملة واالية إحداثمث 
  تطور القوة النشطة بإقليم توات ) :17(الجدول رقم 

 
1966 1977 1987 1998 2008 

 % ا���د % ا���د % ا���د % ا���د % ا���د

ا����ن 
 ا������

15597 28,4 13431 20,2 27758 25,3  - - 52836 26,2 

�ع � !
 ا����ن

55000 100 66400 100 109705 100 156975 100 201855 100 

    (ONS) الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر                                                                               

  قوة بشرية واقتصادية جادة:المشتغلون بتوات -2 - 1
  

يكمن اهلدف من دراسة حجم املشتغلني او معدهلم يف معرفة وضعية التشغيل وسوق العمل،      
وكذا مستويات البطالة ال سيما مبجال  وترية االنتاج والتنمية احمللية لتوضيح مهم مؤشرباعتباره 

ط صحراوي يفتقر ألهم البىن االقتصادية رغم كل ما استحدث من تركزات صناعية وتوسيع للنشا
كما ميكننا من إدراك خمتلف التحوالت . الزراعي باإلضافة إىل تدعيم خمتلف التجهيزات واخلدمات

االجتماعية و االقتصادية اليت مست جمال الدراسة من خالل فئة القوة العاملة يف كل القطاعات 
القتصادي لكل معدل الشغل الذي يعترب من املعايري اهلامة يف حتليــل املظهر ا من خالل االقتصادية

 فان معدل الشغل فـي إقليم توات بلغ. 2008فاعتمادا على نتائج التعداد السكاين لعام . بلدية
اجلدول (عامل يتوزعون على جممل القطاعات و بنسب خمتلفة  82368وهو ما يعدل  % 80.94

  ). 17 رقم
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2008   

بلديات اإلقليم حيث يف ل عام 
إىل ارتفاع نسب الفالحني نظرا 

وكنشاط ثاين بالنسبة ألغلب   ني
 اايل إذ جند معدالت الشغل 

 .% 91و% 17,94، % 96,
وكذا مقارنة باملعدل  % 1,77 

. تيمي، تسابيت، فنوغيل: يات
 من قريبةوهي معدالت تعترب . 

بلديات فمعدالت التشغيل ا 

عكس فاعلية تلك القوة النشطة 
 ومتثله كواجب عائلي و كنشاط 

  . داد النشطة باإلقليم
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08  معدل الشغل بتوات ):8(الشكل رقم            

ن التمثيل البياين أن معدالت الشغل مرتفعة بشكل عا
، معدالت هامة جدا ويرجع ذلك إىل ا)% 96 -  %

فية اليت تعتمد الزراعة كنشاط أول بالنسبة للفالحني
يف حني هناك تباينا طفيفا يف توزيعه اا. ت األخرى

32معدالا على التوايل . اجنزمري، بودة، متنطيط: ت

رية مقارنة مبعدل الشغل بالنسبة إلقليم توات البالغ 
أما أدىن معدالت للشغل فسجلت بالبلديات .% 80

. على الرتاتيب % 75.98 ،% 75.92، 74.95%
أما بقية البلديا. املعدل الوالئيب ضعيفة مقارنةإلقليم و 

  .وهي عموما مقاربة للمعدل الوالئي % 95و %
غل املرتفعة بالبلديات أو على مستوى اإلقليم ال تعك

وان املنطقة تعرف االعتماد الواسع للنشاط الزراعي ومتثل
البطالة وأثره يف نسب األعداد ال ي الضرورة معرفة معدل

�������������	ا��ا�����ا�

   

                       

  
  

يتضح لنا من الت كما
%74(بني  تاحنصر 

لطبيعة املنطقة الريفية ا
الشغيلني بالقطاعات ا

لبلدياتاملرتفعة يف ا
وهي معدالت كبرية م

94,80الوالئي البالغ 

74.95مبعدالت تقدر بـــ 

املعدل اإلمجايل لإلقلي
% 76ترتاوح مابني 

معدالت الشغل ا     
الكبرية وخصوصا وان ا

هلذا تقتضي ال. ثانوي
  
  
  

ا���د��ت
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 2008توات  إقليمتوزيع معدالت الشغل والبطالة عرب بلديات  ):18(الجدول رقم 

 ا�,+�*�ت ا�)'&
ا����ن 
 ا�������

ا����ن 
 )ن(ا��-�+�� 

ا����ن 
 )ن(ا�,�����

 %!��ل ا��-0
!��ل 
 %ا�,���2

 17,24 82,76 518 2 091 12 19327 ادرار 1

2 4�!�5 1996 1 701 251 87,14 12,86 

 23,02 76,98 161 1 883 3 5256 ر'�ن 3

 3,68 96,32 153 003 4 3841 ا678��) 4

5 4�9��5 3627 2 956 988 74,95 25,05 

 21,84 78,16 964 450 3 3918 زاو*2 ;�:2 6

7 >����5 2482 2 266 224 91,00 9,00 

8 0�?��@ 3052 2 156 684 75,92 24,08 

 B  3100 2 636 666 79,83 20,17س�� 9

10 B��5 3459 2 610 825 75,98 24,02 

5,83 94,17 152 453 2 2182 9�دة 10 

12 D,11,31 88,69 69 541 596 س 

 16,4 77,1 390 19 368 82 52836 ا
�	��ع

 (ONS 2008)الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر                                                           

  تواتب معدل البطالة - 3- 1
  

يعترب معدل البطالة إحدى املعايري املستخدمة يف التنظيم اايل دف إزالة الفوارق االية       
وتزداد األمهية عندما يتعلق األمر ببلديات توات، اإلقليم الذي يعترب احللقة األهم . وحتقيق تنمية حملية

الة على معطيات التعداد األخري اعتمدنا يف دراسة معدل البط. ضمن الشبكة العمرانية لوالية ادرار
ــ  % 4,16قدر معدل البطالة مبجال الدراسة بــــ اذ  2008 وهو ادىن من املعدل الوالئي املقدر بــ

  :تباينا يف املعدالت املسجلة ا نااما على مستوى البلديات فسجل 19.06%
بودة، متنطيط وهي  ،اجنزمري: ونعين بذلك بلديات %10بلديات مل يتعدى ا املعدل فنجد 

هناك بلديات  أنيف حني جند . %19.6باملعدل الوالئي مبعدل االقليم و معدالت منخفضة مقارنة 
وتعترب . سايل، تامست، ادرار، سبع: وهي بلديات % 20و  %11صر معدالا ما بني حتن

بينما تبقى البلديات اليت تفوق معدالت البطالة ا املعدل الوالئي  .معدالا قريبة من املعدل الوالئي
  .% 26و  % 20اذ يرتاوح املعدل ا بني .تسابيت، فنوغيل، تيمي، رقان: وتتمثل يف بلديات



��: ��د�����ات����@��و�������ل�و @

  
  2008ت 

عمومية،  أشغالحة، صناعة، 
واعتمادا على . ص االقتصادي هلا

متكنا من استخالص  .)98- 87
وقد مس هذا التحول  .ل عام

 اإلقليمكنا من استخالص بان 
قطاع و  األشغال العموميةدالت 

ويعود  ).20اجلدول رقم ( % 2
مدت النشاط الزراعي كنشاط 

االستغالل احلديث يف  ن خالل
يف املرتبة الثانية نتيجة سلسلة 

. ف التقسيمات االدراية احلاصلة
بالوالية باستثناء بعض الورشات 
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توزيع معدالت البطالة بتوات : )9(الشكل رقم 

  بتوات ع مشتغلي القطاعات االقتصادية

فالحة،( حتليل توزيع املشتغلني حسب القطاعات 
ستنتاج النشاط السائد بكل بلدية وبالتايل التخصص اال

87-77-66( املختلفة ت لتعداداملشتغلني حسب فرت 

سنة عرف حتول اقتصادي كبري وبشكل ع 32  فرتة 
  :قليم فالحظنا ما يلي

متكنا اذ  ،1966تعداد القطاعات االقتصادية لسب 
معدالليها تمث  % 70,9بلغت  رية للمشتغلني بالزراعة

2تتعدى  د معدالت قطاع الصناعة تكاد تنعدم ال

كون منطقة توات اعتمد  إىلظ يف طبيعة املشتغلني 
ن خ من خالل الواحة واتسع نطاق النشاط كذلك م

بينما متثل قطاع اخلدمات يف امل. ستصالح الزراعي
ات اليت تدعمت ا البلديات خاصة بعد خمتلف الت

بالوالالورشات الصناعية وانعدامها  نعدامصناعة اخريا ال
 .اخل..بادرار و جممع سبع للصناعات البرتولية

�������������	ا��ا�����ا�

تطور توزيع م -4 - 1
  

من خالل حتلي       
ميكن استنتا) خدمات

تتبع تطور توزيع املشتغ
وخالل فرتة اإلقليم أن

معظم بلديات اإلقليم 
توزيع املشتغلني حس

عرف معدالت كبرية لل
ثانيا وجند معاخلدمات 

هذا التوزيع املالحظ 
يف املاضي من أساسي

سياسة االستص إطار
التجهيزات واخلدمات 
بينما بقي قطاع الصنا
باملنطقة الصناعية بادرا

  
  

���د��تا
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  )98- 66(االقتصادية بتوات حسب القطاعات  شتغلنيتطور امل ):19(الجدول رقم             
  

 ا�7را2K ا�2K��L ا����!�2 واIJ-�لا�,��ء  اGدارة وا��F!�ت
 ا���Mع

 ا���د )%(ا���,2 ا���د )%(ا���,2 ا���د )%(ا���,2 ا���د )%(ا���,2

14,1 1574 15,3 1969 1,6 201 70,9 9132 1966 

42,7 870 0 0 7,8 482 78,1 4814 1977 

42,7 9946 18,5 4300 2,5 576 36,3 8453 1987 

84,01 17006 20,2 4080 1998 

  )98 ،77،87، 66دفرت املقاطعات (الديوان الوطين لإلحصاء  :املصدر                                              
                

 36,3 اىل عدلتراجع امل معدالت املشتغلني بقطاع الزراعة تناقص 1987واملالحظ يف سنة        

معدل املشتغلني بقطاع الزيادة يف النسب فبلغ  األخرىويف نفس الوقت عرفت القطاعات  %
قطاعات البناء هاته الزيادة مست كذلك  ،جمموع املشتغلني لنفس السنة من % 42,7 اخلدمات 

بعد ان عرفا القطاعني بعض االهتمام من خالل خلق واألشغال العمومية وكذا قطاع الصناعة 
   .البناء أشغالورشات صناعية وزيادة عدد ورشات 

  
  جانب الفالحة إلى أخرىبتوات حتمية فرضها تواجد قطاعات  مهنتحول في ال - 2
  

يف مرهون مبا حيدث من تغريات عات التواتية ماحلاصل باالتحول االجتماعي واالقتصادي  إن      
يف  اآلنيعيشون  الساكنةتلك امعات سيما وان اغلب   اليت تعرفها اإلدارية والتطورات الوظيفية 

االقتصادية هي املنطلق الرئيسي للتغري والتحول يف الرتكيبة البىن فاالستحداثات يف . ريفية أوساط
من  أعقبهاوما  اإلداريةتدرجات من خالل التنظيمات  عرفتبدورها واليت . املهنية لسكان القصور

خمتلف السياسات التنموية  واملراكز خصوصا اليت دعمت ا  يةاخلدمات املرافقالتجهيزات و  جمموع
  .اليت مست القصور عموما

  
  ومصادر اقتصادية جديدة مأجورعمل  - 1- 2
 

القصر وبرزت متاثالته من خالل  - فالقصوري امتهن الزراعة كنشاط سام يف فضاء الواحة     
 ،العوائد االقتصاديةذاك النشاط الوحيد مل حيقق  أنكما .بديلة أنشطةالرتاتبية االجتماعية يف غياب 

مالمح املراكز تظهر بعد  وبدأتمعات تتغري البنية االقتصادية لتلك ا أخذتبعد االستقالل 
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.) ...عمومية، أشغالخدمات، صناعة، (ة اخرى وظائف اقتصادي إىل اههجو وت اإلداريةالرتقيات 
عالقات تبادلية وحركية جمالية سامهت فيها شبكة النقل و الطرق  مما  مع نشوءحضري ع ـذات طاب

املنطقة  تعرف اذ .قاعدا االقتصادية وهذا ما تأكد من خالل نتائج التحقيق امليداينأدى إىل تغري 
  .خاصة باملراكز العمرانية ية ووظائف اداريةاتخدم أنشطةتولد 
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  حسب بلديات إقليم تواتأرباب األسر مهن  ):20(الجدول رقم 

  

2014التحقيق امليداين : املصدر                                                                                                                                                                          

  ادرار  ا+	*م�( $�دة  �م%#  %�$�#  ��"�!  ��� ر��ن ���� .ز ��
� ��� ������ ا
�	��ع
,�-�
 ا

  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د  %  ا
/.د %

 2.م�تو ادارة 42 52,5 13 54,2 10 55,6 10 55,6 11 45,8 12 66,7 9 45 33 55 22 55 12 60 4 50 11 55 189 %54

%10,
9 

38 10, 2 12,5 1 5,0 1 5,0 2 10,0 6 5 1 5,6 1 4,2 1 11,1 2 33,3 6 12,5 3 15 12 
$��ء وا�45ل 

 ��7م�,

%13,
1 

46 5,0 1 12,5 1 10,0 2 12,5 5 11,7 7 35 7 11,1 2 16,7 4 5,6 1 5,6 1 16,7 4 13,8 11 
 ,7��8
 و:(ف

%9,7 34 10 2 0 0 15,0 3 22,5 9 10,0 6 15 3 11,1 2 16,7 4 22,2 4 0 0 4,2 1 0 0 ,:@� 

 $.ون ��7 13 16,3 3 12,5 1 5,6 1 5,6 3 12,5 1 5,6 0 0 7 11,7 1 2,5 2 10,0 1 12,5 0 0 33 %9,4

%2,9 10 20 4 12,5 1 0 0 2,5 1 1,7 1 0 0 0 0 4,2 1 0 0 0 0 0 
  

2,5 2 .7�Aم� 

 ا
�	��ع 80 24 18 18 24 18 20 60 40 20 8 20 350 100



��و����: ا�����������د�����ات��������������������������������������������������������	ا���ا�����ا��������ل�و��@ @

 

110 

 

  

     

  

 إقليم تواتحسب بلديات مهن أرباب األسر  ):11( الخريطة رقم

  

بلديات توات  حسب احملقق معهمالشغيلني من جمموع السكان  % 54متثل قطاع اخلدمات حبوايل  
حيث سجلت اكرب النسب جبميع البلديات بعد  األخرىالصدارة بني القطاعات  القطاع وذا حيتل

   .التجهيزات اخلدماتية من والتعليمية وغريمها اإلداريةمبختلف اخلدمات  تدعيمها
العمومية الذي ارتبط مبجمل عمليات التنمية وسياسات  واألشغالكما الحظنا بروز قطاع البناء 

اكرب نسبة يف هذا املرافق والتجهيزات املختلفة حيث قدرت  وإنشاءملساكن ابناء اليت دعمت الدولة 
على مستوى يعملون الن معظم املشتغلني بقطاع البناء واملقاوالت  % 33القطاع ببلدية بودة بـــ 

  إدارة و�د
�ت

��
  أ���ل �
و

�����  

���   

  2015 )2(جامعة وهران . مـحـمد ع  2014حتقيق ميداين : املصدر
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يف  % 15و 4مث تتتاىل النسب حمصورة بني  ،ظرا لقرب البلدية من مقر الواليةادرار وهذا نمدينة 
 إنشاءالتسعينات خاصة بعد  ةياعن الصناعة فقد عرف القطاع انتعاشا يف  أما. باقي البلديات

املناطق الصناعية  أو) املنطقة الصناعية بادرار، جممع سبع للمحروقات(سواء حمليا  املناطق الصناعية
نسب  أنكما تشري نتائج التحقيق .)وغريمهاحاسي مسعود، عني امناس (للمحروقات يف اجلنوب 

من جمموع  % 35 وبرزت بلدية تيمي بــ % 16و  5 احنصرت بنياملشغلني يف هذه القطاع متقاربة 
مصنع ( ا توات بقطاع الصناعة واحلرف وهذا لرتكز بعض الوحدات الصناعية إلقليماملشتغلني 

  ).املكيفات ، الشركة الوطنية لتوزيع االمسنت
والوظيفة  األهمبعد ما كان يف فرتات يعد دائم، فان قطاع الفالحة يف تراجع  األخريويف       

كما متثلت بلديتا زاوية كنته وتامست   .% 10، فلم تتعدى نسبة املشتغلني ذا القطاع األساسية
تبني لنا من خالل  إذعلى التوايل كنسب كبرية للمشتغلني بقطاع الفالحة  % 22,5و22,2 بنسب

اغلبهم ينشطون مبحيطات االستصالح الزراعي بغض النظر عن النشاط بالواحات  إنالتحقيق 
  . التقليدية

     
   عائلية نشاط ثانوي وممارسات إلىالفالحة من نشاط رئيسي  - 2- 2
  

يعترب حتوال  ،عمومية وأشغالمن صناعة وخدمات  األخرىالقطاعات  والتوجه حنوالفالحة  تركُ       
وفيما يلي  .الفالحة هي الوظيفة السائدةفيها جليا يف البنية املهنية يف توات باعتبارها منطقة كانت 

   .ألرباب األسر احملقق معهماملهن الثانوية ) 21(يوضح اجلدول رقم 
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 املهن الثانوية حسب بلديات إقليم توات  ):21(الجدول رقم 

                                                                                     

 2014التحقيق امليداين : املصدر                                                                                                                                                                   

       
  
  
  

������  ���  �
  ادرار  ا+	*م�(  $�دة   �م%#   %�$�#   ��"�!   ���  ر��ن  ����.ز  ��
,�-�
 ا

  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %  ا���د %

$��ء وا��7ل   2 15,4 1 11,1 0 0 2 22,2 0 0 1 14,3 2 20,0 2 11,8 2 14,3 0 0 0 0 1 12,5
 :(ة

  	�رة  6 46,2 1 11,1 2 40,0 2 22,2 2 18,2 0 0 2 20,0 3 17,6 4 28,6 2 22,2 1 25,0 2 25,0

62,5 5 75,0 3 77,8 7 57,1 8 70,6 12 60,0 6 85,7 6 81,8 9 55,6 5 60,0 3 77,8 7 38,5 5  ,:@� 

 ا
�	��ع  13 100 9 100 5 100 9 100 11 100 7 100 10 100 17 100 14 100 9 100 4 100 8 100

40,0 20 50,0 8 47,4 24 35,0 40 28,3 60 50,0 20 38,9 18 45,8 24 50,0 18 27,8 18 37,5 24 16,3 80   Bم ,�%�
ا
 ا
�	��ع
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 املهن الثانوية حسب بلديات إقليم توات): 12( الخريطة رقم

 

هاته األخرية . احلرة، التجارة والفالحة األعمال متثلت املهن الثانوية يف قطاعات؛ البناء و       
ويوحي ذلك إىل طبيعة النشاط الذي كان  % 8,66برزت بنسب كبرية جبميع البلديات مبتوسط بلغ 

القطاعات األخرى أو يف العطل أو  العمل يفيف السابق يعد رئيسيا ليصبح ثانويا ميارس بعد انتهاء 
 يتمثلنطاق االستصالح، إذ بأو ) النطاق التقليدي(اية األسبوع ويشمل النشاط باجلنانات 

ال  كما .العائلة أفرادكل   قوم ات اعتيادية يالنشاط كواجب عائلي لدى البعض أو كممارسا
اذ يشاركن يف العمل الفالحي باملنطقة بشكل دائم وخاصة يف الواحة ويف  ؛يستتىن النسوة كذلك

قطاع االستصالح الصغري، وهذا راجع لطبيعة النشاط الزراعي يف املنطقة والذي يقتضي خدمة 
  . جلين واحلصاد وكذا االهتمام باحليواناتاألرض يف إطار عائلي منسق وينحصر عملهن يف ا

  

  أ�
�ل �رةو ���ء

  #"�رة

���   

  2015 )2(جامعة وهران . مـحـمد ع  2014حتقيق ميداين : املصدر
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حيث تشتغلن مقابل اجر زهيد، ويقمن  ،قطاع االستصالح الكبريب وجودهن كما الحظنا   

  .بأشغال عديدة نذكر منها جين احملصول وكذا نزع األعشاب
  

  

 استغالل زراعي تقليدي وحديث : توات منطقة فالحية - 3
 

لقد جتسد االستغالل الزراعي يف إقليم توات بصورتيه التقليدية واحلديثة، واليت اختلفت فيهما        
واملميز للواحات هو . طرق االستغالل وكذا الوسائل املستعملة إضافة إىل التقنيات املتبعة يف السقي

لزراعية املستغلة حيث بلغت املساحة ا ،اعتمادها على الفقارة كمصدر ملياه السقي واملساحة الضيقة
. املساحة الزراعية املستغلة باإلقليم إمجايلمن  % 41.02هكتار وهي متثل نسبة  9512ا حوايل 

التقلص املستمر لألراضي الزراعية  إىلادت أهم املشاكل اليت تعاين منها الواحة واليت  تلخصتولقد 
 . ا؛ من ترمل وكذا نقص مياه الفقاقري وهجرة لليد العاملة الفالحية

  

 ):19(الصورة رقم 
مشاركة املراة يف 
النشاط الفالحي 

  2015 باملنطقة

  

  

 ):20( الصورة رقم
فالح يقوم بعمله 

سقي (اليومي 
بالواحة  )املزروعات

2015  
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  املستغلة بتوات التوزيع العام لألراضي الزراعية ):22(الجدول رقم 

  
  القطاع التقليدي

  )هكتار(
  االستصالح الصغري

  )هكتار(
   االستصالح الكبري

  )هكتار(
  املساحة الكلية

  )هكتار(

  %100  23186  %  43.10  9993.6  % 15.8  3680.4  %  41.02  9512  اقليم توات

  35806  13817.7  5378.3  16610  جمموع الوالية

                   2014مديرية الفالحة لوالية ادرار : املصدر                                                                               

حميطا صغريا مبساحة استغالل  61 ومشلأما عن االستصالح فقد متثل بفرعيه الصغري والكبري        
بلغت املساحة  إذحميطات لالستصالح الكبري  7و %15.8هكتار ما نسبته  3680.4قدرت بـــــ 

  . املساحة الزراعية املستغلة بتوات إمجايلمن  %  43.10هكتار ما نسبته  9993.6املستغلة 
  
 الواحات مكون أساسي للشبكة العمرانية التواتية - 1- 3

القطاع التقليدي باملنطقة ممثل يف جمموعة من الواحات الواقعة مبحاذاة القصور واملنتشرة بشكل       
اجلهة الرابط بني ادرار ورقان ب )06(طويل من الشمال إىل اجلنوب على طول الطريق الوطين رقم 

ختلو من ال الغربية للطريق، والشيء اجلالب للنظر هو أن القصر والواحة يشكالن تالزما، فاملنطقة 
   .قصر دون واحة، أو واحة دون قصر

) 1اجلنانات(إن الواحات التقليدية يف الواقع هي مكاسب عائلية، تتوزع على شكل حقول صغرية 
. واليت تتميز بوجود إنتاج فالحي يغلب عليه حمصول التمور إىل جانب بعض احملاصيل األخرى

  . ث أن الواحة عادة تأخذ اسم القصرلقصور حيا ذاةامبحتكون هاته البساتني 
  

                                                           
1
  ���وا��ا�*ط	� ا�(���� –ا��'#�ن : "
& ا�"��ن - 
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جنان ): 21(صورة رقم 
ستغل بواحة متنطيط 

2015  

  

يكون اجلزء . سقي واألخر بور
املزروعات البينية والنخيل تكون 

ية يف تقلص دائم ة الواحة املسق
ارها املصدر الرئيسي قاقري باعتب

ة، حيث أن هذا العامل األخري 
) الغمر( نظام السقي املستعمل 
 إضافة. ات كبرية من الرمل ا

االقتصادي النشاط  عرفه يالذ
واقل جهد وبالتايل عزوف اليد 

وما التحضر اليت عرفتها املنطقة 
  ).درار
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الصورة 
مستغ

): 22( رقم
 .ر الواحة

  2015ط 

  

ة يف القطاع الفالحي التقليدي قسمني أحدمها مسق
ى مساحات كبرية حول الينابيع من املياه حيث أن املزر

جتدر اإلشارة إىل أن مساحة الوا. اه الفقاقري أو اآلبار
ني رئيسيني؛ أوهلما نقص مستوى منسوب مياه الفقاقري
ها تراكم الرمال حول الواحات نتيجة الزوابع الرملية، 

نظام عملية السقي إذ يعمل على تعطيل سري املياه عرب 
 الرتبة وعدم صالحيتها لإلنتاج بسبب تواجد كميات 

الذالتحول الكبري  تلخصت يفواليت ة و االقتصادية 
دخال واقل فراألو  األخرىحة والتوجه حنو القطاعات 

ذلك عوامل التح إىلضف  .)احلراثني( النشاط األول 
واحات بلدية ادرار(عمران على حساب ارضي الواحة 

�������������	ا��ا�����ا�

الصورة رقم
تدهور الوا

متنطيط 

  
جتمع الواحة يف       

املسقي منتشراً على م
مسقية بواسطة مياه ال
وهذا راجع لسببني رئي

، وثانيها تملياه السقي
يسبب مشكل يف عمل
إضافة إىل إتالف الرتب
العوامل االجتماعية و
بالتخلي عن الفالحة 

لعاملة التواتية عن النا
افرزته من توسع للعمرا
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يظهر عندما تنعدم وتضمحل مصادر املياه و  يف مساحات خاليةبينما ينحصر البور يف خنيل  
وتزحف الرمال على النخيل؛ ينجم عن ذالك صعوبة يف استغالل هاته األراضي وصيانة النخيل مما 

  . يتسبب يف تصحر الواحة بالكثبان الرملية فتصبح مهجورة تتحول بذلك إىل واحات بور
هكتار كمساحة إمجالية موع  243479.05توات على  إقليمحتتوي منطقة الدراسة املتمثلة يف      

وتكون عادة باجلهة  حيث تكون كل واحة حمادية لكل قصر ،145مساحات واحات قصورها 
) سبخة- واحة-قصر(ترسم الرتكيبة ، الغربية حمصورة بني القصر من الشمال و السبخة من الغرب

  . معامل شبكة عمرانية فريدة بتوات
فشمل  .تمركز السكان يف كل قصرلختتلف هاته الواحات من حيث احلجم وهذا راجع     

 لزراعيةمن املساحة ا % 41.02هكتار أي ما يعادل  9512االستغالل باملنطقة مساحة قدرت بـــ 
  .ضي بورافتدخل يف نطاق أر ) % 66(بينما النسبة املتبقية 
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ألراضي العرفية للكيات املب  
زئة وبالتايل التحول إىل ملكيات 
تضبط حدود كل بستان حبدود 

   ).23(صورة رقم 

 إىل و غري املباشرة فبالرجوع 
اجتماعيا  األفراداليت صنفت 

يد العاملة ا، فخص االمتالك 

  

  

 

�����������������������������������������������������ا�����������د���
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لواحي يف مساحات ضيقة على شكل قطع حسب 
تعرضت للتقسيم والتجزئة و واليت  التقليدي أو البساتني

تضب كما.ث بعد وفاة املالك واقتسام األرض بني الورثة
الصور ).أفراق(كذا حبدود فاصلة بأوراق أشجار النخيل 

  :في الواحة بتوات األرضتغالل 

ق استغالل اجلنانات بتوات تنوعا بني املباشرة و 
تماعية اليت طبعت جمتمع الواحات قدميا و اليت

الفالحية و كذا ا اليد ال األراضين خالهلا نفوذ امتالك 

  
  
  
  
  
  

  حدود اجلنان

الصورة رقم 

جنان  ):23
او بستان 

واحة تيطاف 
2015  

�������������	ا��ا�����ا�

يتم االستغالل الواح  
الزراعية يف القطاع التقل
صغرية وهذا حيدث بع
طينية من الرتب وكذا 

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

طرق استغال .1- 1- 3
  
عرفت طرق اس      

التقسيمات االجتماع
فظهر من خ .ووظيفيا

حدو

الص

)23

بواحة
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وفيما يلي نستعرض ابرز طرق استغالل ارض الواحة . 1االستغالل للحراثني و) شرفاء واملرابطنيلل( 
  .مبنطقة توات خصوصا و بواحات ادرار بشكل عام

  :االستغالل المباشر .أ
كما .وهذا يعين أن املزارع يتوىل شخصيا استغالل أرضه باالعتماد على املساعدات العائلية     

تتصدرها االعتناء باملاشية وكذا القيام  أشغالتقوم بعدة  إذنسجل مشاركة املرأة يف العمل اليومي 
  .باحلصاد والدرس وغريها

  : بالخماسة .ب
أرضه إىل مزارع أخر حبيث يضمن هذا األخري خمتلف يف هذه الطريقة يتخلى املالك عن استغالل     

احملصول ويتخلى عن الباقي لصاحب ) 1/5(األعمال الزراعية واحلفاظ على املزرعة وباملقابل يأخذ 
  .امللكية

  :بالخراسة . ج
وهي وضعية أحسن مقارنة باخلماسة للخراس حيث إن هذا األخري له احلق فيما يقارب       

 .لعقاريامقابل خدمة األرض أو مقابل مبلغ مايل يدفعه له املالك النصف من احملصول 
يف حني سجلنا ، ويعترب االستغالل باخلماسة واخلراسة األكثر انتشار يف املنطقة وهذا منذ القدم

من االستغالل تضمن هاته الطرق كانت ف .إن مل نقل انعدامها بواحات توات هاته الطرق احنصار
، املرابطني، األحرار و اءجلميع طبقات اتمع التوايت املعروفة قدميا وهي الشرفالكسب غري املباشر 

  . احلراثني
   
 
  
  
  
  
  
  

                                                           

 -
1
�ط*� 
 ا��ر �ء، ا�
را�ط�ن، ا/�رار وا��ر.�ن: �'ب ا�#*'
�ت ا�
	رو � ���
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 إلحدى مقومات الشبكة العمرانية التواتية إضعاف االستصالح الصغير - 2- 3
  

هكتار  15888.1حوايل باملنطقة  بلغت املساحة اإلمجالية املخصصة لالستصالح الصغري     
  .هكتار 3680.4ومبساحة مستغلة وصلت 

ــ  تتوات و متثل إقليمبلديات ميع ولقد توزعت حميطات االستصالح الصغري جب بنسبة قدرت بـ
بشكل  جماهلا كما توزعت حميطات البلدية الواحدة داخل.بالوالية من إمجايل عدد احمليطات 58%

تتوضع  إذحميطا،  61حيث بلغ عددها باملنطقة . لقول بان لكل قصر حميطه اخلاص بهيقودنا إىل ا
  .وقريبة من األحياء) 06(اغلبها بالقرب من الطريق الوطين رقم 

كما عرفت التوسع يف   .كمصدر ملياه السقي  اآلباراعتمد االستغالل يف هذه احمليطات على  
من االعتماد ؛ بالواحة همحاصيل عكس ما عرف عنللاالستغالل وبالتايل مردودية عالية وانتاج اكرب 
تقلصا  النظام التقليدي عرف  وبالتايل ).الزراعة البينية(على الفقارة واالستغالل يف مساحات ضيقة 

كبريا بعد هجرة اليد العاملة و تردي منسوب مياه الفقاقري واضمحالل العديد منها لعدم توفر 
على  فعملت السياسات الفالحية ).آلبارا(الصيانة واملتابعة الدائمة واللجوء إىل املصادر اجلديدة 

استفادت منه فئة فتفكيك البنيات الزراعية اهلشة بعد توزيع العقار يف إطار االستصالح الزراعي 
لالستغالل الزراعي باعتبارها اليد العاملة املؤهلة  مما ادى  احلراثني اليت مل تكن متلك اراضي بالواحة

  .وصيانة الفقاقري
  االستصالح الصغري بتوات أراضيتوزيع  ):32(الجدول رقم 

)ھ�:�ر(ا����2P ا������K  2Pد ا�����Oت  )ھ�:�ر(ا����2P ا���:-+2    

 764.7 4750 3 ادرار
122.6 971 1 9�دة 
B��5 3 720.6 560.1 

 0�?��@ 11 612.3 215.7 
4�!�5 8 1107.1 215.1 
>����5 3 327 148.7 

R:�; 2*193 271 7 زاو 
 142 327 2 ا8 7!�)

 274.6 826.1 9 ر'�ن
B200.9 3145 3 س�� 

4�9��5 7 1493 230.3 
D,612.7 1338 4 س 

�ع � !&�+'Sا  61 15888.1 3680.4 
�ع� !  2*G�ا�  105 28145.1 5378.3 

  2010ط .عثمان+ مديرية الفالحة لوالية ادرار : املصدر                                                    
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   توزيع حميطات االستصالح الزراعي بتوات :)13(الخريطة رقم
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 :االستصالح الكبير - 3- 3
  

املعتمد أساسا على احلبوب والنخيل   يكتسي االستصالح الكبري منوذج التوسع يف االستغالل      
 7ولقد جتسد االستصالح الكبري أو التعاونيات مبنطقة توات من خالل . كمحاصيل إسرتاتيجية

هكتار وبلغت  255420تصل املساحة املخصصة له حبوايل . حميطات بالوالية 9حميطات من أصل 
متثل اال هي ما  هكتار و  9993.6 هكتار، حيث استغل منها حوايل 48802املساحة املمنوحة 

  .نسبة ضعيفة جدا وهذا يعين اا من املساحة املمنوحة % 20.5
  

  االستصالح الكبري بتوات أراضيتوزيع  ):24(الجدول رقم 

  عدد احمليطات  
 املساحة االمجالية

  )هكتار(

املساحة املمنوحة 
)هكتار(  

املساحة املستغلة 
)هكتار(  

 536.3 4014 37740 2 ادرار

B��5 1 250 250 0 

0�?��@ 
1 

21604 10533 1821.3 

4�!�5 20000 2735 235.9 

R:�; 2*3169 18750 129626 1 زاو 

 1693 4961 14706 1 ا8 7!�)

4�9��5 
1 31494 7559 772 

D,س 

�ع � !&�+'Sا  7 255420 48802 9993.6 

�ع� ! 2*G�ا�  9 279050 62971 13817.7 

  2010ط .عثمان+ مديرية الفالحة لوالية ادرار : املصدر                                                                

يتبني أن اغلب عمليات االستصالح يف إطار املستثمرات ) 25(اجلدول رقم فمن خالل       
حميط واحد بزاوية سيدي ع اهللا (يف إقليم توات مقارنة بباقي أقاليم الوالية؛ قورارة  تالكربى جتسد

يف حجم االستغالل مل يرقى إىل درجة كبرية ان كما ). 2و1حميط واحد باولف (، تيديكلت )2و1
، ويعود ذلك إىل املشاكل العديدة اليت تعرتض طريق املستثمرين ؛الستصالح الكبريمجيع حميطات ا

  . األراضينذكر منها ارتفاع تكاليف استصالح  اليت
كما تتباين تلك احمليطات فيما بينها من حيث حجم االستغالل فتمثل حميط سطح عزي       

من مساحة  %16.9مساحة مستغلة اي ما نسبته ك هكتار 3169 دية زاوية كنته يف الطليعة بــــببل
. % 10وعموما فان نسبة االستغالل يف بقية احمليطات ظلت ضعيفة فلم تتجاوز  .احمليط املمنوحة
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القمح، الشعري، (وب باختالفها 
   . بيوت البالستيكية
بالرش احملوري ات املتنوعة سواء 

  

  2015حميط باعمور .ح الكبري 

مبختلف  االستصالح ت حميطات
ية كنته اليت عرفت نشاط زراعي 
طح عزي حيث بلغت نسبة 


 ا���وت ا��!��� �

�����������������������������������������������������ا�����������د���
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الستصالح الكبري االستغالل املوسع حملاصيل احلبوب ب
إضافة إىل احملاصيل حتت البيو. ريها تقنية الرش احملوري

طات على اآلبار العميقة املعدة واهزة لري املزروعات ا
  

  

استعمال الطرق احلديثة مبحيطات االستصالح ال ):24

تواجدت حمي. الزراعي بني بلديات توات  م االستغالل
طقة وعرفت بعضها نشاطا كبريا على غرار بلدية زاوية كن
الستغالل الواسع مبحيط االستصالح الكبري سطح

16% .  


 ا�رش ا��"وري�#$� 

�������������	ا��ا�����ا�

شر مبحيطات االستينت
واستعمل لريها ت) الذرة

وتعتمد مجيع احمليطات
  .أو الطرق األخرى

  

24(الصورة رقم 

  
        

اختلف حجم اال     
املنطقة  توات بلديات

كثيف جسده االست
16.9االستغالل به 
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  بتوات املستغلة 

ة يف اإلقليم مبا حيدث فيه من 
ركة العمال اليومية ، وتسويق 

القيام سليط الضوء على بعض 

اغلبها بعاصمة  عية واليت يتواجد
 تأما ما مييز الوحدا .األخرى 
 ادرار وهذا ما يفسر بأن والية 
الذي  إنشاء املنطقة الصناعية  مت

 ومبرور السنوات بدأ ا، حدات
صناعية داخل النسيج العمراين 
 كل من حي احلطابة، املنصورية
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 التوزيع العام لألراضي الزراعية ):10(الشكل رقم 

  بتوات ليلقي 

 فيه أن الصناعة أصبحت من أكرب العوامل املؤثرة يف
حركة كحلركة الكثيفة الناجتة عن خمتلف النشاطات  

بتسليوعليه سنحاول  .ب املادة األولية وحركة النقل
  .باإلقليممية للنشاط الصناعي ي

    بإقليم تواتدات الصناعية المتواجدة 

ر جمموعة من الوحدات اليت متارس نشاطات صناعية و
بينما تكاد تنعدم باملراكز  .باملنطقة الصناعيةضبط 

 .تابع للقطاع اخلاص وانعدام القطاع العاماغلبها  ن
مت بدايةك .صناعي أو مورد اقتصادي خاص بالصناعة

بعض الوحدالتوطن وحظ ل مع بداية التسعيناتو  .198
صنااملؤسسات البعض تتمركز كما .ؤسسات تدرجييا
جويلية ومؤسسة واحدة يف كل م 05ستني يف حي 

 .رقانب 

ارا7H ا�وا ارا7H ا/'#��ح ا����ر ا7H ا/'#��ح ا���2ر

�������������	ا��ا�����ا�

  

نشاط صناعي  - 5
  
مما ال شك فيه       

تغريات بسبب احلركة
وجلب املاملنتجات ، 

يبدراسة حتليلية وتقي
  
أهم الوحدات -1 - 5
  

تنشط بادرار جم      
كز بالضبر الوالية وتتم
ان تواتالصناعية ب

ليس هلا ماضي صناع
1983عام كان يف 

تزايد يف عدد املؤسال
توجد مؤسست حيث

 اتطاومنطقة النش
 

ا���د��ت

ارا7H ا/
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توطن الصناعي، وذلك بإنشاء 
خارج النسيج العمراين  وحدات

نسبة لوالية ادرار توجد منطقة 

منطقة صناعية كخطوة  إلقامة 
تتوضع  . صناعية اته املنطقة

   

واليت ختتلف  . ت صناعية خمتلفة
يتم تسويق منتجاا حمليا ومنها 
علق باالستثمار يف جمال احملاجر 
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ل وبالضبط يف السبعينات اتبعت الدولة منوذج التوط
ت كل الوحداا، حيث أنشصناعية عرب الرتاب الوطين

فبالنسبة .قبال املؤسسات والوحدات الصناعيةأة الست
   .،ر الوالية

 ²م 100688.00 مبساحة 1ترابية مت ختصيص جتزئة
وحدات صن إنشاءث النشاط االقتصادي من خالل 

.  اهل الشمايلغريب للمدينة ادرار وبالضبط باملدخل 

جمموعة من املؤسسات اليت متارس نشاطات  نطقةمل
و كمية اإلنتاج و ايضا مكان التسويق؛ فمنها من يتم 

يتعلق احملاجر  ومن أهم هذه املؤسسات جند رج الوالية

                            

  2014 بادرار 

�������������	ا��ا�����ا�

بعد االستقالل و     
ناطق الصناوتوسيع امل

داخل منطقة مهيأة 
تتواجد مبقر الصناعية 

مت  1983في عام ف 
من اجل بعث ا أوىل

املنطقة بالشمال الغريب
    

  

حتوي املكما       
كذلك يف حجم و ك
ما يتعدى إىل خارج ال

                                      
1
الوكالة الوالئية العقارية باد - 

الصورة رقم 

املنطقة  ):25(
  الصناعية بادرار

2015  
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كما جند وحدة جممع اهلامل فرع 
صناعات الغذائية فرينة والسميد  
وب خاصة بصناعة املكيفات 

  

2015  

 .زائرية والصينية تقع ببلدية سبع
NAFTACHIN  هي شركة

 25يدوم ة الصينية بعقد شراكة 
 وتوزيع املنتجات النفطية الذي 

درار، تندوف، بشار ا(  وب

 28من  عة تكونت يف البداية
كيل من الشركة اجلزائرية نفطال 

�����������������������������������������������������ا�����������د���
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موقعا هام مشلت تكسري احلجارة، كما  13توي على 
 باملنطقة الصناعية بادرار تقوم املؤسسة بإنتاج الصناع

مؤسسة البناءات املعدنية للجنوب إضافة اىل . ب
     .ت املعدنية

 

2015مصفاة سبع والية ادرار : )26(الصورة رقم 

شركة مشرتكة ما بني الشركتني اجلزائرية األصليف  هي 
N، وشركة  2003جويلية  14ما بني الشركتني يف 

 العام حيث وقعت الشركة اجلزائرية نفطال والشركة ال
يف تسويق وتو هدور يكمن الذي تحديد شراكة نفطال 

ة يف هذا التوزيع لواليات اجلنوبوأعطيت األولي

SORALCHIN ( مع جمموعة ت 2006نشاطها يف
وكيل  24من إطارات الشركة الصينية  و )04(ربعة 

  ).2010م . داكو( . T 54000ج حوايل 

�������������	ا��ا�����ا�

درار حتتويفإن والية ا
املطاحن اليت تقع باملن

ومشتقات احلبوب
وية والبناءات املالصحرا

  

 
 سبع ةمصفا      

مت عقد الشراكة ما ب
تعترب تابعة للقطاع العا

بتحديتعلق العقد سنة 
وأع .ةصفاامل هانتجت

  ).ومتنراست

IN(بدأت شركة   

شخص تتضمن أربعة
حيث يتم استخراج ح
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    تعدد في األشكال وفعالية في رسم المجال: الخدماتالتجهيزات و شبكة  - 6
    
تلعب التجهيزات دورا هاما يف التنظيم اايل ألا تؤثر بصورة مباشرة يف توزيع السكان كما أن     

واليت ختدمهم وتقلل من تنقالم . حركيتهم ونشاطهم مرتبط بنوعية وطبيعة التجهيزات املوجودة
   .للمشتغلني اإضافة إىل استقطا. ومتطلبام اخلدمية املختلفةلقضاء حاجيتهم 

وسنتطرق إىل حتليل أنواع التجهيزات املنتشرة بإقليم توات ألا حتوي أنشطة خدماتية وتسمح 
إىل دراسة اخلدمات  عمدنابتوضيح إمكاناا املتباينة يف تقدمي اخلدمات للسكان وعلى هذا األساس 

  :التالية
  
  توزع متباين حسب القطاعات: بتوات صحيةالجهيزات الت - 1- 6
  

الصحية بإقليم  اخلدمات نظاميعتمد  .الوظائف اخلدماتية أهممن  تعترب التجهيزات الصحية      
باإلضافة إىل العيادات  منهاالتجهيزات املتوفرة يف كل  باختالف ةالصحي اتتوات على القطاع

  .الطبية اخلاصة والصيدليات
قطاع رقان و قطاع تيميمون  ،قطاع ادرار :وهي ثالثةوصل عدد القطاعات بوالية ادرار إىل       

  .وخنص قطاعي ادرار ورقان بالدراسة باعتبارمها حمل الدراسة إقليم توات
 ،تامست ،فنوغيل ،متنطيط ،تيمي ،بودة ،ادرار: بلديات وهي 08 الصحي بادرار يغطي القطاع     

نسمة وهو ما  119780يشرف على تقدمي اخلدمات الصحية حلجم سكاين قدره . تسابيت وسبع
من إمجايل سكان اإلقليم وهو القطاع الذي يستحوذ على اغلب التجهيزات  % 64.15ميثل نسبة 

  :الصحية بالوالية ككل وهي جتهيزات ذات بعد إقليمي وهي
جمهز ويعرف استقطاب كبري من  الوالية ادراريضم القطاع مستشفى واحد مبقر : املستشفيات - 

   .مجيع بلديات الوالية
 03, عيادات 09عدد العيادات املتعددة اخلدمات ذا القطاع  بلغ: العيادات متعددة اخلدمات -

تامست،  ،متنطيط ،تيمي، فنوغيل ،بودة(منها تقع ببلدية ادرار مركز الوالية وواحدة يف كل من بلدية 
  .)تسابيت

   
 49تتواجد قاعات العالج يف كل بلديات القطاع الصحي لـ ادرار بإمجايل قدره   :قاعات العالج -

  . اذ تتواجد يف القصور الثانوية ذات الرتكيز السكاين الكبري قاعة عالج 
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اولف، , سايل, رقان، زاوية كنته، اجنزمري: بلديات هي 10 الصحي برقانيغطي القطاع  كما    
  ).تانزروفت(تيمياوين  ، برج باجي املختار،)تيديكلت(تيمقطن، اقبلي، تيط 

يتميز هذا القطاع باخنفاض عدد التجهيزات الصحية وقلة مستواها مقارنة بالقطاع الصحي الدرار 
  :وهي

املستشفى يف سنوات الثمانينات من القرن املاضي افتتح أبوبه رمسيا سنة  أجنز: مستشفى رقان -
ويضم أربع مصاحل استشفائية؛ مصلحة االستعجاالت، . سرير 136بطاقة استيعاب تقدر بـ  1985

 .  مصلحة الطب العام، مصلحة النساء والتوليد، مصلحة طب األطفال
تتكفل  كل بلدية عيادة يف  عيادات مبعدل  10يتواجد بقطاع رقان  :العيادات املتعددة اخلدمات -

 . نسمة وهو معدل متوسط مقارنة باملعدل الوطين 16020بـ عيادة  كل
قاعة عالج لكن  53تنتشر يف مجيع بلديات القطاع لتشمل القصور بإمجايل : قاعات العالج -

اجنزمري , إذ يرتفع ببلدية رقان،سايل، تيمقطن، زاوية كنته ،توزيعها اايل يتباين من بلدية إىل أخرى
تيط، برج باجي املختار وتيمياوين على قاعة : وتنخفض ببلدية اقبلي اولف وحتتوي كل من بلديات

  .عالج واحدة
 
  :العيادات الطبية اخلاصة -
  

ية ادرار ونسجل قليلة جدا وترتكز مبقر الوالالعيادات اخلاصة مبجال الدراسة توات تعد         
انعدامها يف املراكز العمرانية االخرى عدا جممعة رقان اين سجلنا وجود الربع عيادة خاصة مشلت؛ 

يف حني تتواجد مبدينة ادرار خمتلف االختصاصات من عيادات .جراحة االسنان واألمراض الداخلية
اليت تقتصر على املدينة لطب العيون واألمراض الصدرية، جراحة االسنان وغريها من االختصاصات 

  .كنة ضرورة التنقل اىل املدينة لتللقي العالجا مما يفرض على الس
      
  :الصيدليات -
  

تعترب الصيدليات إحدى التجهيزات الصحية األساسية اليت تساهم يف إمتام خدمات التجهيزات      
  .الصحية السابقة الذكر من خالل توفريها لألدوية الالزمة

 27هناك تباينا يف توزيع الصيدليات بني قطاع ادرار ورقان حيث يتواجد بقطاع ادرار  لنا ان اتضح  
من  2/3من جمموع الصيدليات مبجال الدراسة وهذا يعين أن  % 67.5صيدلية وهو ميثل نسبة 

صيدلية مثلت  13بينما يضم قطاع رقان  ،جمموع صيدليات املوجودة بالوالية يرتكز بقطاع ادرار
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من إمجايل  1/3 ثل حوايلالذي م من جمموع الصيدليات بالقطاع  07بلديات الدراسة منها بـ 
  .الصيدليات بتوات 

وقد مسح التوزيع اايل للصيدليات تواجدها يف بعض املراكز العمرانية الرئيسة للبلديات، بينما يغيب 
  .هذه اخلدمة وتلبية حاجيتهمتواجدها يف امعات الثانوية مما يضطر سكاا للتنقل لتلقي 

باإلضافة إىل التجهيزات الصحية السابقة الذكر فان إقليم الدراسة يضم جتهيزات أخرى ذات        
، مراكز للتصوير الطيب :اخلدمات الصحية للسكان تتمثل يفطابع خاص ونوعي تساهم يف تقدمي 

كل هذه التجهيزات الصحية األخرية   تتمركز .مؤسسات اخلاصة للنقل الطيبو  خمابر للتحاليل الطبية
  .مبركز الوالية ادرار

  
  والتكوينية  التجهيزات التعليمية -6-2
  

يعترب التعليم احد املؤشرات األساسية للتنمية االجتماعية لذلك جنده من أولويات خمتلف       
كما يشكل التعليم احد العناصر األساسية .السياسات من اجل إنتاج وتكوين اإلطارات والكفاءات

اليت يكل حركية دائمة داخل اإلقليم باعتباره خدمة موجهة الستقطاب فئة كبرية من السكان 
لك تعمل الدولة على زيادة عدد اهلياكل التعليمية ورفع مستوى التأطري وتسخري كل اإلمكانيات لذ

  .والوسائل
  
  واقتصار الطور الثانوي على مراكز البلديات للهياكل التعليمية االبتدائية بالقصورتوزع  .2-1 - 6
  
ضم فئة عريضة تالقاعدة األساسية لتلقي اخلدمات التعليمية ألا بتدائية األ األطوار اذ تعترب       

مبعدل ابتدائية بكل قصر يف حني  القصورمجيع تغطية واسعة مشلت فشهدت املنطقة من التالميذ 
مؤسسة و رقان  27ضمت بعض املراكز الرئيسية اكثر من ابتدائية على غرار املدينة ادرار اليت ضمت 

وببعض ينما توزعت اهلياكل التعليمية للطور املتوسط مبقرات البلديات ب .مؤسسات 5اليت ضمت 
  .التجمعات الثانوية ذات الرتكز السكاين اذ تضم كل بلدية معدل متوسطتني تقريبا

فان املؤسسات التعليمية تتمركز مبقرات البلديات كما اما عن خدمات الطور الثانوي للتعليم       
التالميذ املتواجدين يف كل بلدية إضافة إىل سياسة الدولة الرامية  عددتوزيع هذه الثانويات مرتبط ب ان

ثانويات يف حني  6حيث تضم مدينة ادرار لوحدها  .إىل تقريب املؤسسات التعليمية من املواطن
البلديات ت مقراثانويتني بينما ضمت ) تسابيت، فنوغيل، زاوية كنته، رقان(ضمت مقرات الدوائر 
مما يستوجب على تالميذ ؤسسة الواحدة  قصور البلدية املتشمل خدمات . االخرى مؤسسة واحدة

  ).ذهاب بالصباح وعودة باملساء(القصور التنقل يوميا بواسطة النقل املدرسي حبركة يومية 
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  :خدمات التكوين املهين .2-2 - 6

سنة والذين مل يتمكنوا من  15تقدم خدمات التكوين املهين للتالميذ الذين يتعدى سنهم         
ويتوفر اإلقليم على عدد من التجهيزات املختصة يف التكوين . مواصلة تعلمهم الثانوي واجلامعي

 ادرار،(مؤسسات التكوين مبقرات الدوائر مبجال توات اذ تتمركز املهين يتميز توزيعها بالتباين 
حيث يضطر اغلب لديات مالحق تابعة هلا  بالمقرات وتضم ) فنوغيل، تسابيت، زاوية كنته، رقان

من بني  .الدوائر لتلقي خدمات التكوين املهين اىل مقرات ة اومقر البلدي املرتبصني إىل التنقل إىل
 375ي يضم مؤسسات التكوين باملنطقة جند املعهد الوطين للتكوين الوطين مبدينة ادرار الذاهم 

والذي يستقطب اعداد للمتكونني من مجيع مقعد بيداغوجي ويضمن ختصصات تكوينية عديدة 
  .مناطق الوالية 

  
   اجلامعة االفريقية :التعليم العايل .2-3 - 6
  

تتكون  .تقدم خدمات التعليم العايل من خالل جامعة ادرار ذات ختصصات علمية متعددة        
كلية العلـوم   واالجتماعية، لية العلوم اإلسالميةلغات، كاألدب والكلية ؛  كليات  مخسمن 

طالب وطالبة  9002: حوايل 2013/2014: بلغ عدد الطلبة يف السنة اجلامعيةحيث . تكنولوجياوال
درار والبيض وتند وف و غرداية ومن بعض الدول األفريقية خاصة مايل امعظمهم من بلديات والية 

 ،طالب 2582كليات كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية  بـ   مخسو الصحراء الغربية  يتوزعون على 
،  طالب 1762،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بــ 1598واللغات بــ  كلية األدب

  .طالب 2260بـ  تكنولوجيالطالب وكلية العلوم وا 800بـ  العلوم السياسية  كلية احلقوق و 

يصل نفوذ اجلامعة حسب األصل اجلغرايف للطلبة مجيع أقاليم الوالية بل يتعداه اىل خارجها فنجد 
) مايل، النيجر(إضافة إىل وجود طلبة من دول افريقية ..) البيض، سعيدة(طلبة من واليات مشالية 

  .  س تسميتها باجلامعة اإلفريقيةوهذا يعك

  
 :الخدمات الثقافية والرياضية - 6-3
  

تقدم خدماا حلجم كبري من السكان والرياضية على الرغم من أن التجهيزات الثقافية        
إال أا تتميز بطابع التباين اايل حيث يقتصر تواجدها على مقرات البلديات ) خاصة فئة الشباب(

كما يتميز كذلك بالتباين النوعي الن هناك بعض األنواع من التجهيزات تتواجد يف بلديات دون 
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مراكز   تتلخص يف دار للشباب ومكتبات وليتأخرى وهو ما يتضح من خالل التجهيزات الثقافية ا
التجهيزات الثقافية  إنإىل  اإلشارةجتدر  ،ثقافية مبقر البلدية وكذا قاعات متعددة النشاطات بالقصور

املراكز لالستفادة منها  إىلجد حمدودة وال تليب تطلعات السكان وهذا ما فرض عليهم ضرورة التنقل 
  .اغلب التجهيزات.قان لتوفرمها على اغلبهامقر الوالية ادرار ور  إىلوخاصة 

  

  :خالصة
  

ية االقتصادية بتوات مل تكن لتفعل لوال خمتلف العوامل نخمتلف التحوالت اليت عرفتها الب إن      
اسات والربامج التنموية كان هلا دور تغيري طبيعة النشاط باملنطقة اليت مل يالفاعلة اقتصاديا فجميع الس

للنفوذ  اثالن مصادر متملكية املاء واالرض الفالحية  تيف فرتات كان فالحي بدياللتعرف للنشاط ا
عرفت ف .االشتغال بالواحة مصدر الكسب الوحيد اين اعترب ،اتمعات الواحية تلك والرئاسة يف

تلك  إطارففي  ..)..خدمات، صناعة، أشغال عمومية(اخرى إىل وظائف  هجو تالالبنية االقتصادية 
عمدت اىل تشجيع االستغالل اليت السياسات عرفت املنطقة عمليات لالستصالح الفالحي 

وتنوع االستغالل الزراعي  السكانية توزعت خمتلف احمليطات جبانب التجمعاتحيث الواسع، 
تواجدت هاته . حديث مثلته حميطات االستصالح أخر وتقليدي مثلته الواحة استغالل بتوات؛ 

وعرفت بعضها نشاطا كبريا على غرار بلدية زاوية كنته اليت عرفت املنطقة ختلف بلديات احمليطات مب
نشاط زراعي كثيف جسده االستغالل الواسع مبحيط االستصالح الكبري سطح عزي حيث بلغت 

  . %16.9نسبة االستغالل به 

كما عرفت املنطقة ميالد نشاط صناعي وان كان اقتصاره على بعض الوحدات اليت متركزت باملنطقة 
إضافة اىل بعض وحدات . جممع للصناعات البرتولية واحملروقات بسبع إىل إضافةبادرار الصناعية 

  .احملاجر
كما جاءت خمتلف التجهيزات اليت دعمت ا املنطقة خاصة بعد توايل التنظيمات الرتقيات       

 إىل الوظيفية للمراكز وأدت األدوارواليت مسحت كذلك خبلق فرص عمل جديدة وزادت من  اإلدارية
    .باملنطقةنشوء حركة جمالية للساكنة 
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  :امسالفصل اخل

لمراكز العمرانية � م�باينة جماالت نفوذ

  تواتب 
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  توات بالعمرانية لمراكز ل متباينة جماالت نفوذ :الفصل اخلامس 

  :      ةــــــدمـمق

 تولد حركية تفسريت لا العمرانية باملراكزبتواجد األنشطة اخلدماتية وتركزها اايل يرتبط األداء         
وذ العالقات توضح جماالت النف. العالقات املتبادلة بني خمتلف العناصر املهيكلة للمجال الهلامن خ

تعكس يف  و باملراكز العمرانية يةاتاألنشطة اخلدمو  الناجتة عن توزيع التجهيزات الوظيفية وتفاعالا
   .رتددين عليهاكز يف تقدمي خمتلف اخلدمات للما نفس الوقت مدى فاعلية املر 

بإقليم توات  املراكز العمرانية بعض جماالت نفوذ ديدحت من خالل هذا الفصل سنحاول        
ميكن اليت و  )جتارية، صحية، دينية( مية حسب مستوياا االية باستعمال مؤشرات خدماتية عمو 

  .من خالهلا حتديد أمهية كل مركز ضمن جمال توات
يف املنطقة  اإلقليميةذات األدوار املؤسسات بعض  وجلعل الدراسة شاملة اعتمدنا على        

من خالل عدد املرضى وأصوهلم ) ، مستشفى رقانأدرارمستشفى (تجهيزات الصحية الفاخرتنا 
أخريا التجهيزات  والتجهيزات الدينية خاصة الزوايا من حيث األصل اجلغرايف للطلبة و. اجلغرافية

شبكة النقل  سامهتكما .كزا ة واألسواق املتواجدة باملر التجارية من خالل مرتددي احملالت التجاري
تتفرع اغلب خطوط النقل انطالقا من مقر الوالية وتنتهي . يف حركية السكان اليومية املتوزعة باملنطقة

  .بلدية دود كلحب
  
  الوظائف الصحية توزع  ها من خاللارتسمت معالم: الصحي بتوات النفوذمجاالت  - 1
  

الدراسة  ههذ اعتمدنا يف .ا ةاصالتجهيزات اخلخمتلف  من خالل الصحية ائفتؤدى الوظ        
باملنطقة  الصحية اخلدماتيف تقدمي  واإلقليميةالفعالة  األدواربعض اهلياكل الصحية ذات على 

ن نظام ودوره الوظيفي سواء حمليا ضم أدرارمستشفى ابن سينا مبدينة : واخرتنا لذلك جتهيزين هامني
برقان ودوره  املستشفى الكبري و ين يتعداه ليشمل خمتلف ربوع الواليةأ ،لصحي او اقليمياالقطاع ا

كد على موقعها يف الشبكة العمرانية االدوار الوظيفية معة رقان ويؤ  اهم يف تكثيفيس إذ اإلقليمي،
  .  توات إلقليم
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    ذات ادوار مجالية مراكز بمستشفيات :رقان و أدرار  - 1- 1
  

خمتلف التجهيزات الصحية اليت تعكس دورها الوظيفي كمقر للوالية فضمت  أدرارترتكز مبدينة       
ارتبطت ، إذ يخمابر للتحليل والتصوير االشعاع ،اىل جانب مستشفى ابن سينا، عيادات خاصة

كما شهدت جممعة رقان تواجد بعض اهلياكل الصحية وان مل . اغلب اخلدمات الصحية باملدينة
مل على خدمات صحية تشات على مستشفى كبري فاحتو  ،أدرارلصورة اليت هي عليها مبدينة تكن با

وفيما يلي  .ملصاحل اليت احتواها كطب االطفال، النساء والتوليد ومصلحة االستعجاالتضمنتها ا
  .بإقليم توات تنياالستشفائيني املؤسست هاتني  نعمد اىل تبيان نفوذ اخلدمات الصحية من خالل

  
 ومحلي  إقليميودور مؤسسة بخدمات صحية متنوعة  :مستشفى ابن سينا .1- 1-1

جمهز بتجهيزات خدمية من اجل  ،مصلحة طبية 15يضم  ،ستشفى مبقر الواليةامل يتواجد        
كما تتعدى خدماته . تقدمي أحسن اخلدمات الطبية للمرضى الوافدين إليه من خمتلف بلديات الوالية

سرير ويضم  330ب  املستشفى له طاقة استيعاب تقدرهذا  افة إىل ذلك فانحدود الوالية باإلض
ا إضافة إىل يبمستخدما شبه طب 395طبيبا اختصاصيا و  19عاما و طبيبا 71منهم مستخدما  441
  .مستخدما إداريا 160

يد يعد الوحفهو  )26اجلدول رقم ( بلدياتالهذا املستشفى من مجيع على اقبال كبري  هناك       
من االطباء االخصائيني  كبريحيتوي على عدد  إذ  يف الوالية الذي يتوفر على مستوى عال من اخلدمة

 و من خمتلف املؤسسات االستشفائيةإليه الت املستعجلة ااحل إجالءيتم  كما  ،وجتهيز طيب متطور
  .واملراكز الصحية املنتشرة عرب احناء الواليةو من العيادات أ  اجلوارية
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 )2014 (حسب البلديات  مستشفى ابن سينا إىلتوزيع عدد املرضى الوافدين : )25(الجدول رقم 

   
� ا����� ا���د )%( ا���

 أدرار 279 19,1

�دة 222 15,2� 

3,3 48  !"# 

1,9 28 $"%��& 

 #(م�' 87 5,9

2,9 43 *"+�!# 

 زاو�� .�-, 104 7,1

 ا234م"1 28 1,9

 ر6(ن 213 14,5

 س(�  8 0,5

5,3 78 '"�)�# 

1,6 24 8 س

�ات م3!�ع ا�6"9 1162 79,4# 

�ن 134 9,2!"!"# 

 او16وت 92 6,3

 او�> 63 4,3

 ب ب ا�!=-(ر 13 0,9

 ا�!3!�ع 1464 100

  )2014اكتوبر، نوفمرب، ديسمرب ( أدرارسجالت مستشفى : املصدر                                 
    

على املستشفى من كافة ربوع الوالية  اكبري   وجود اقباال) 26(خالل اجلدول رقم  يالحظ من      
يف ). 2014اكتوبر، نوفمرب، ديسمرب من سنة (شهر أخالل فرتة ثالثة  1464حبجم للمرضى بلغ 

 إقامتهم،حني لوحظ ان التباين يف عدد املرضى املقبلني على املستشفى جاء حسب مكان 
حبجم للمرضى  أدرارالوافدون منها بأعداد كبرية؛ على غرار بلدية  كاناملدينة  فالبلديات القريبة من 

من اموع العام املرضى خالل نفس  % 19,1ي ما نسبته أمريض  279 املقبلني اىل املستشفى بـلغ
مث تتاىل بلديات  %  15,2الفرتة تليها بلدية بودة بلغت نسبة املرضى املقبلني على املستشفى حوايل 

. زاوية كنته و وكذا رقان % 2,9للمرضى املقبلني، متنطيط بنسبة   % 5,9ات؛ تامست بنسبة تو 
جتدر االشارة اىل ان تقلص عدد الوافدين اىل املستشفى من قصور بلدية تيمي نظرا لتدعيم هذه 
االخرية مبؤسسة جوارية على مستوى مقر البلدية مشلت على ختصصات عديدة وخدمات صحية 

  . تنوعةم
  



�ت���ذ�	��
��������ا���ا����ا������ات������������������������������������������������������������
	�ا�����ا�
�	@ @

136 

  

���� ا	وا�دن إ	� ا	������:
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ش

 
 

 جماالت نفوذ مستشفى ابن سينا بتوات ):14(الخريطة رقم 
 

بينما لوحظ وجود اعداد للمرضى الوافدين اىل املستشفى من بلديات خارج اقليم توات          
مريض اضافة الوافدين من برج باجي املختار  63مريض وكذا اولف بــــ  134نذكر منها  تيميمون بــ 

وعموما فان املرضى . موع املرضى املقبلني على املستشفى خالل نفس الفرتةمن جم % 0,9وميثلون 
ميثلون عادة احلاالت املستعجلة واحلرجة وكما ان املستشفى يضم  أدرارالوفدين اىل مستشفى 

ختصصات طبية متعددة وخمابر حتليل متطورة مما قد يستوجب على البعض التنقل اىل مقر الوالية 
  .ت الصحية االخرى من جهة او لقلة الكفاءة من جهة اخرىلغياا يف املؤسسا

 

  2014قيق ميداين حت: املصدر
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�ون��
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��ر ب ب ا	�*
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ش

 ���� ا	وا�دن إ	� ا	������:

 % 9أ��ر �ن

%9 - 5 

%5 - 1 

 % 1أ'ل �ن

  
 أدرارجماالت نفوذ مستشفى ابن سينا بوالية  ):15(الخريطة رقم 

 
  

  2015 )2(جامعة وهران . مـحـمد ع  2014حتقيق ميداين : املصدر
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    بارز دور محلي :رقانالمؤسسة العمومية االستشفائية ب .2- 1- 1
  

مستشفى  غرارعلى على مستوى الوالية همة عترب املستشفى الكبري برقان من املستشفيات املي      
افتتح  ،جنز املستشفى يف سنوات الثمانينات من القرن املاضيأ. ومستشفى تيميمون أدراربابن سينا 

مصلحة  :ةيضم أربع مصاحل استشفائي. سرير 136بطاقة استيعاب تقدر بـ  1985به رمسيا سنة اأبو 
  .  الاالستعجاالت، مصلحة الطب العام، مصلحة النساء والتوليد، مصلحة طب األطف

هذه املؤسسة جلانا اىل حصر املناطق اليت يتوافد منها السكان اىل املستشفى وذلك  تأثريعرفة قوة مل
اجلغرايف هلم وحسب املعطيات احملصل عليها وجدنا ان هناك تفاوت يف قوى هذا  األصلمبعرفة 

  ). 27 اجلدول رقم(النفوذ من منطقة اىل أخرى 
  
 

  

  2014رقان الستشفائية باملؤسسة ا): 27( الصورة رقم
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  2014ستشفى رقان مىل ادين وفتوزيع عدد ال: )26(الجدول رقم 
   

� ا����� ا���د )%( ا���

 ر6(ن 1411 43,2

 س(�  840 25,7

 زاو�� .�-, 116 3,6

 ا234م"1 97 3,0

 او�> 653 20,0

 ب ب ا�!=-(ر 147 4,5

 ا�!3!�ع 3264 100

 2014سجالت املرضى مستشفى رقان  :املصدر                                                      
   

ملرضى هم من داخل البلدية رقان وهذا بطبيعة احلال راجع اىل اتوافد لاتضح لنا ان اكرب نسبة        
املتوافدين اىل املستشفى خالل ى من جمموع املرض % 43,2القرب من السكن وبلغت النسبة حوايل 

 و على التوايل % 20و % 25,7كما جند املتوافدين من اولف وبلدية سايل بنسب   2014سنة 
إىل عامل  و االشعة والتحاليل غرار طب النساء والتوليد، به علىمتعددة مصاحل لتواجد  رجع هذاي

ية اىل الت احلرجة واملستعصاان العيادات املتواجدة يف هذه البلديات تبعث باحل باإلضافة إىل .القرب
اجنزمري و برج باجي املختار فهي على صلة  ،زاوية كنته األخريةراتب مليف ا وتأيت. هذا املستشفى

  .نسب توافد املرضى تبقى ضعيفة وهذا لبعد املسافة بينها إال انباملستشفى 
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ش

  
  

  رقانجماالت نفوذ مستشفى  ):16(الخريطة رقم 
  

  2014حتقيق ميداين : املصدر  2015 )2(جامعة وهران . مـحـمد ع
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  خالل زوايا تواتمن  جهوي و حتى وطني نفوذ ديني - 2
    

ارتبط تاريخ توات الثقايف والعلمي والفكري بنشوء مراكز إشعاعية كان هلا دور هام يف نشر        
احلركة العلمية وقبلها الدينية كما ساد نفوذ الزوايا وبرز من خالل اإلشراف الديين واالجتماعي لفرتة 

لساكنة من خالل التعليم، والقضاء وحترير طويلة بإقليم توات فكانت املؤسسة املخول هلا تنظيم ا
  . واإلداري  دوات التسيري االجتماعيأالعقود العقارية العرفية وغري ذلك من 

عن طريق رجال الطرق  يف معظم مناطق إفريقياو  املناطقهذه هذا إىل انتشار اإلسالم يف يعود و 
ال الدين رج اما على علماء توات واألمر مت ينطبق هذا .الصوفية والفقهاء والتجار وقوافل احلجيج

اخلامس عشر املوافق للقرن التاسع اهلجري القرن  خاللتطورت  اليت، يااء الزو فيها الذين اهتموا ببنا
، وأصبحت تدع إىل اجلهاد وأعمال الصلح والتكافل االجتماعي،كما أن عددها أصبح ميالدي

  .يقارب دائما عدد املساجد أو يفوقها
 ثانيةال، زاوية الشيخ بلكبري بأدرار  األوىل؛ على ثالث زوايا بارزة يف تواتالضوء تسليط وسنحاول 

يف املنطقة من خالل حركة  وإشعاعهاتبيان نفوذها عمدنا اىل و  .مبقر بلدية زاوية كنته ثالثةو البرقان 
   .الطلبة واملتمدرسني ا

   
  ا ييممحليا واقلمتسع اشعاع دائم ونفوذ الكبيرة اوية ز ال  - 1- 2
  

 اإلجازة، بعد صوالت التعلم وجوالت 1950نشأت الزاوية على يد الشيخ مـحـمد بلكبري سنة       
نشر الدين والعلم باملنطقة وبرزت  إىلافتتح الشيخ زاويته الكبرية مبدينة أدرار اليت هدف من خالهلا 

ت الزاوية من مسجد كبري، تتكون منشآ. وشاعت يف أصقاع اجلزائر بل تعدا لباقي الدول اإلفريقية
اعتمد يف . أعيد بناؤه بعد وفاة الشيخ، من قاعات للتعليم ومكتبة، إضافة إىل غرف النوم واإلطعام

اهلبات  إىل إضافةمتوين الزاوية على األراضي الرزاعية املوقوفة هلا فهي تزودها باحملاصيل والتمور 
  .واملساعدات املقدمة من طرف املتطوعني واملتربعني

قبل وفاة  1000بعد ما كان يصل إىل  طالب 423 إىلوصل تناقص عدد الطلبة بالزاوية حىت      
ظروف خاصة منها إعادة بناء مسجد الشيخ الذي كان يعاين من  إىلالشيخ، هذا الرتاجع يعود 

  .الضيق
جها وميتد ما مييز هذه الزاوية هو استقطاب العدد الكبري من الطلبة من داخل الوالية وخار       

إشعاعها إىل خارج الوطن، تقوم بتحفيظ كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وكذا 
  . تعليم أصول الدين والفقه
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  الكبرية األصل اجلغرايف للطلبة بالزاوية ):27(جدول رقم 
 مA(ن ا@6(م� ا��(�? ا���د ا�!3!�ع

 أدرار 59  13,9

2,22 9 '"�)�# 

5 21 *"+�!# 

 ر6(ن 5 1,11

�دة  38 8,89�  

 .�-,.ز 26 6,11

9,44 40  !"# 

2,8 11  8  س

3,33 14 $"%��& 

35,6 151 9"�6Cرج ا)E 

11,67 49 ��@� E(رج ا�

 ا�!3!�ع 423 100

  2014التحقيق امليداين : املصدر                                                        

لبة من داخل الوالية إىل الزاوية مقياسا على مدى إشعاعها الذي مشل بلديات يعترب توافد الط       
إقليم توات ماعدا رقان اليت تتواجد ا الزاوية الرقانية  فتمثلت خمتلف بلديات التوات من خالل 

تيمي و بودة فاألوىل تعد داخل جمال جممعة : أعداد الطلبة الوافدة منها بداية من البلديات القريبة
درار جنوبا والثانية تعد مسقط رأس شيخ الزاوي، مث  تأيت البلديات األخرى و املالحظ ان بلدية أ

ميتد إشعاع . زاوية كنته أصبحت كذلك ضمن هذا اال بعدما كانت تشكل قطبا دينيا يف السابق
من  الطلبة  الزاوية كذلك إىل األقاليم األخرى ألدرار إذ تستحوذ تيميمون وشروين  على نسبة  كبرية

عالقات الشيخ بأهايل تيميمون حيث أقام أول  إىلالوافدين إىل الزاوية من إقليم قورارة و يرجع ذلك 
ونظرا لالضطهاد الذي تعرض له من طرف املستعمر  1940مدرسة له يف تيميمون يف حوايل سنة 

شروين على عالقتهم  لكن بأدرار بينما ما زال حيافظ أهايل 1950تراجع عن فكرته لتتجسد يف عام 
  .بالشيخ حيا وميتا

مل تنحصر األعداد الوافدة إىل الزاوية على والية أدرار فقط بل تعدته إىل بعض واليات الشمال وكذا 
: فبالنسبة إىل املناطق الشمالية جند واليات). مايل، النيجر، موريتانيا(بعض البلدان اإلفريقية ااورة 

  .ران كما جند مناطق السهول العليا اذ جند واليات  اجللفة و البيضتلمسان، معسكر، مستغامن، وه
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  جماالت نفوذ الزاوية الكبرية بتوات): 17(الخريطة رقم 
  

  بارزة و منارة علمية إشعاعيقطب  رقان، زاوية .2.2
  

أسست سنة واليت علي ابن طالب اليت تقع مبقر بلدية رقان  زاويةميكن تسليط الضوء على       
متثل نسبة املتمدرسني من . ربوع الوالية بل تعداها إىل خارجها يف عت الزاوية وذاع صيتهايأش 1987

من جمموع الطلبة املتمدرسني وهي موزعة بني بلديات الوالية على  % 90داخل حدود الوالية حوايل 
وع أو تواجد وهذا حبكم وق % 23.7النحو التايل حتتل رقان املرتبة األوىل من حيث عدد الطلبة 

 10بنسب اقل من  تهالزاوية باملنطقة مث تأيت يف املرتبة الثانية البلديات ااورة مثل سايل، زاوية كن
  .ضعيفةبنسب  فهي ما باقي البلدياتأ ،%
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  الرقانية الزاوية باألصل اجلغرايف للطلبة ):28(الجدول رقم 
  

 مA(ن ا@6(م� ا��(�? ا���د  )%(���� ا

 أدرار 6 4,5

 ا234م"1 3 2,3

2,3 4 '"�)�# 

6,7 9 *"+�!# 

 ر6(ن 32 23,7

 .�-,.ز 14 10,4

 س(�  11 8,2

5,2 7 $"%��& 

26,7 36 9"�6Cرج ا)E 

9,6 13 ��@� E(رج ا�

 ا�!3!�ع 135 100

  2014التحقيق امليداين : املصدر                                                                   

  بلديات القريبةالب للنفوذ انحصار: الزاوية الكنتيه الرقادية - 3- 2
  

هجري املوافق  999تعود الزاوية الكنتيه اىل مؤسسها الشيخ امحد الرقاد ابن مـحـمد الكنيت سنة       
 ،وقد فرضت الزاوية سلطتها الدينية واالقتصادية وتشكل عرش عرف بأوالد علي بلحاجم  1022لـ  

 %63 بنسبة بلدية زاوية كنته قصور ينتمونغالبية الطلبة يف هذه املدرسة . هما بعد بزاوية كنتعرف في

 وهذا حبكم القرب من مقر السكن كما ميكن حصر إشعاعها يف البلديات ااورة هلا مثل تامست
   .من الشمال واجنزمري من اجلنوب

  تيةالكن الزاويةباألصل اجلغرايف للطلبة  ):29( جدول رقمال
  

 � مA(ن ا6C(م� ا��(�G� ا���د %ا���

 زاو�� .�-, 41 63

 ا234م"1 7 8,10

 #(م�' 6 9,2

6,15 4 $"%��& 

6,4 3 *"+�!# 

2,6 4 ��@� E(رج ا�

 ا�!3!�ع 65 100

  2014التحقيق امليداين : املصدر                                                                   
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  زاوية الرقانية بتواتالجماالت نفوذ ):18(الخريطة رقم 

  
  

  جماالت نفوذ الزاوية الكنتية بتوات):19(الخريطة رقم 

  2015) 2(جامعة وهران . مـحـمد ع

  2014حتقيق ميداين : املصدر

  2014حتقيق ميداين : املصدر
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  ذات بعد جهوي و وطني الزيارات حركية قصورية .3
 

اذ . الذاكرة اجلماعية يف بناء وحداا التذكارية إليهامظهر من املظاهر اليت حتتاج " الزيارة"      
خالل السنة واليت تقام فيها خمتلف الرقصات  أو أكثرمناسبتني  أو) زيارة( كل قصر مناسبة  يشهد

القصر للضيوف  أفرادمن طرف  األطعمةمع تقدمي ) البارود احلضرة، قرقابو(الشعبية الفلكلورية 
ا ذاكرا وتؤكد من خالله تضامنه إحياءمن خالل هذا احلفل تعيد اجلماعة القصورية  .املدعوين

   .من خالل الرايات املعرب عنها  )الصوفية(اجلماعي وعالقاا الطرائقية 
 
 

   

 
 

  2015مراسيم الزيارة بتوات  :)28( الصورة رقم
  

  

 
 

  

 

 )رقان( امام الزاوية -فاحتةال رقان -الروضة

 .كنته.ز -رقصات فلكلورية

  الرايات
 .كنته.ز -

 .كنته.ز -عشاء الضيوف
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 أشهرهاوتاريخ توات حافل باالحتفاالت واألعياد اليت تعيد تنشيط الذاكرة اجلماعية، لعل      
بتمنطيط واملولد النبوي الشريف بقصر " زيارة عاشوراء"عاشوراء املعروفة حمليا مبصطلح يوم " زيارة"

بقصر اوالد " الونقايل " ببودة ،" صاحب سبع حجات " بقصر زاوية كنته، " السبوع " بوعلي و
 على بعد بقصر زاوية الرڤاين الواقع اليت تقام يف الفاتح من ماي 1املناسبة السنوية "الرقاين " اونقال،  

جنوب مركز املدينة، هذه املناسبة تستقطب السكان من مجيع واليات الوطن وحىت من  )كم  2(
تبدأ من بعد صالة العصر، هذا الوقت الذي يقوم فيه املتوافدين بزيارة ). مايل والنيجر(خارج الوطن 

ور ما يعرف يف حضمن اجل املغرب  ة، ويزداد عدد الزوار ليبلغ أكرب نسبة له وقت صال 2الروضة
املنطقة بالفاحتة، هذه األخرية اليت متثل احلدث األساسي يف املناسبة فمن فاتته فقد فاته كل شيء، 
لذا جند من بعض الزوار من يتوافدون وقتها فقط دون حضور خمتلف النشاطات الفلكلورية اليت تقام 

  .)28الصورة رقم ( يف هذا اليوم
   
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .عبد اهللا الرڤاين يف الفاتح من ماي لكل سنة الشيخ موالي ةذكرى وفا: مناسبة -1
 ضريح الويل الشيخ موالي الرڤاين: الروضة -2
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  البارزة ألنشطة باملراكزا تركز: فوذ التجاريةمجاالت الن - 4
للنشاطات التجارية وخاصة يف املراكز العمرانية البارزة على غرار  تنوعا و امنو  إقليم تواتعرف        
جتارة مواد البناء، منطقة : اليت توزعت ا النشاطات التجارية وتنوعت وشهدت تركزات أدرارمدينة 

هذا الرتكز و أدى  .بودة و احملالت املنتشرة حوهلما دينار الطيب و النشاطات التجارية و سوقي
جل اقتناء احلاجيات الضرورية واالستفادة أمن إىل استقطاب الساكنة من مجيع قصور الوالية التنوع  

ساهم يف . كبريا اجتاري اكما عرفت جممعة زاوية كنته يف اآلونة األخرية منو . من اخلدمات املتنوعة
 الذي مير داخل امعة ) 06(الطريق رقم و تعترب منطقة توات الوسطى  إذ اجلغرايف هاموقع ذلك

خاصة بعد التوسع اايل الذي الذي أدى إىل استقطاب خمتلف األنشطة التجارية و اخلدماتية 
 ،األخرى باألقاليماذ تعترب نقطة ربط توات  ،يف حني برزت جممعة رقان يف جنوب املنطقة. عرفته

حبكم موقعها يف الشبكة  رقانامتازت . يكلت من الشمال الشرقي و تانزروفت من اجلنوبدتي
الذي متيزت به من  يار اإلدالدور الوظيفي و جمسدة  .برتكز جتاري وخدمايتتوات  إلقليمالعمرانية 

   .ابان الفرتة االستعمارية وبعد االستقالل خالل التنظيمات االدارية
  

  
  

  

 ):29(الصورة رقم 
سوق دينار طيب 

 مبدينة ادرار

 ):30(الصورة رقم 
اجلواري سوق ال

) بلحاج موالي علي(
  بزاوية كنته
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   حسب بلديات توات من اجل التسوق اليت يرتدد عليها أرباب األسر ماكناأل ):30(جدول رقم 

  

  
  2014قيق امليداين حالت: املصدر                                                                                                                                                                 

                                                               

 

  
  
  

�� .ز  ����  ���  ������  ا����ع�� أدرار  ا,+م�*  %�دة  !�م&$  !&�%�$  !��#�"  !���  ر��ن  

 /.دا�  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د  %  ا�/.د % 

م.1�2  أ��اق  77 96,3 7 29,2 17 94,4 8 44,4 20 83,3 11 61,1 18 90,0 3 5,0 8 20,0 3 15,0 7 87,5 9 45,0 192 54,9
 أدرار

 ��ق ر��ن  -  -   -  -  -  -  1 5,6 -  -  -  -  -  -  54 90,0 -  -  11 55,0 -  -  -  -  66 18,9

13,1 46 15,0 3  -  -  -  - 77,5 31  -  -  -  -  -  -  -  - 33,3 6  -  - 25,0 6  -  -  ���� ��ق ز 

 م4* ا��12.3   -  -  -  -  1 5,6 -  -  -  -  3 16,7 1 5,0 -  -  -  -  -  -  -  -  4 20,0 9 2,6

 م&��ى ا�54*  -  -  3 12,5 -  -  3 16,7 4 16,7 3 16,7 1 5,0 -  -  1 2,5 6 30,0 -  -  3 15,0 24 6,9

3,7 13 5,0 1 12,5 1  -  -  -  - 5,0 3  -  - 5,6 1  -  -  -  -  -  - 33,3 8 3,8 3  7� أ8*ى أم�

  ا����ع  80 25 24 18  24 18 20 60 40 20 8 20 350 100
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ما ميز جماالت النفوذ التجارية بتوات أا تتشكل من خالل ثالث مراكز عمرانية ذات ادوار         
فمدينة أدرار  ترسم حوهلا جمال نفوذ واسع مشل . جذبت حوهلا سكان القصور القريبة منها. وظيفية

  ).سوق دينار طيب، وسوق بودة( رتكز الكبري لألنشطة التجارية ا لع بلديات الوالية نظرا لمجي
كذلك الحظنا بروز جممعة زاوية كنته من خالل الرتكز الكبري لألنشطة التجارية ا إضافة إىل توفرها 

امتد  عملت هاته اخلدمات على استقطاب سكان القصور القريبة من امعة،. على سوق جواري
. جمال نفوذها ليبلغ قصور بلديات تامست وفنوغيل من الشمال وقصور بلدية انزمجري من اجلنوب

كما برزت جممعة رقان يف اجلنوب من خالل تركز األنشطة التجارية ا فشمل نفوذها قصور بلديات 
  .سايل و انزمجري

ية فاحتوت حمالت جذبت تواجد بعض املراكز اليت عرفت منو بعض النشاطات التجار  إىل إضافة
س ع القادر .حوهلا سكان القصور القريبة منها على غرار متنطيط، تيدماين مقر بلدية اجنزمري، و ز

  . مقر بلدية فنوغيل
  

  

ff
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f
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f
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   بتوات دراراملدينة  التجارية نفوذالجماالت  ):20(الخريطة رقم 
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تعترب ادرار  إذ. % 54مدينة ادرار بشكل كبريا  أسواقأرباب األسر احملقق معهم يقصد        
الوجهة األقرب ألرباب االسر املنتمني لبلديات بودة، تيمي، سبع، تسابيت، متنطيط بنسب بلغت 

عدم توفرها على  إضافة إىل % 61.1 ،% 83.3 ،% 87.5، % 90، % 94.4:  على التوايل
بينما لوحظ االعتماد على بعض احملالت  لتلك املتواجدة مبركز ادرار، او حمالت موازية أسواق

نفس الشيء بالنسبة إىل اعتمادها على  .% 5املتواجدة مبقرات البلديات املذكورة بنسب مل تتعدى 
اقتصرت اغلب هاته احملالت   % 7مل تتعدى  احملالت املتواجدة على مستوى القصور بنسب قليلة

  .)30اجلدول ( على املواد الغذائية
تامست، اجنزمري، فنوغيل، زاوية كنته، ( املتبقيةاالسر املنتمني للبلديات  أربابعتماد كما الحظنا ا

نظرا لتوفرها على التنوع يف السلع وتركزها بشكل كبري عكس  ،مدينة ادرار أسواقعلى  )سايل، رقان
ديات األخرى عمل بالنسبة للعاملني بادرار واملنتمني للبلمكان ال اتاعتبار  إىل إضافة، األخرىاملراكز 

  ).20اخلريطة رقم ( إذ تعترب أسواق املدينة الوجهة األوىل لتسوقهم
اقتصرت على قاطين البلديات ، % 20 تتعدى ملسبة نبرقان  أسواق األسر أرباببينما يقصد      

   ).22اخلريطة رقم ( رقانإىل قصور بلدية  إضافةعلى غرار سايل،  ركزاملالقريبة من 
قاطين قصور  على النسبة اقتصرت.  %13.3 زاوية كنته بنسبة أسواق األسر أربابيقصد يف حني 

، % 33.3البلديات ااورة على غرار اجنزمري، تامست و فنوغيل بنسب  إىل إضافةبلدية زاوية كنته 
الحتواء مركز زاوية كنته على سوق جوارية نظرا . )21اخلريطة رقم ( على التوايل 15%، % 25

يف . التجارية ا عملت على استقطاب سكان قصور البلديات املذكورة األنشطة  تطور إىل إضافة
على احملالت املتواجدة مبقر بلديات عدا مقر بلدية فنوغيل  األسر أربابحني سجلنا عدم اعتماد 

كما قل االعتماد على  .املستوى إىلمل ترقى يف الواقع اليت  الذي يعرف تواجد لبعض احملالت
  . %15تواجدة بالقصور حيث مل تتجاوز  النسبة احملالت امل
اليت خيتارها أرباب األسر واليت تكون خارج  ملراكزعن القضاء احلاجيات  األخرى األماكنكما تعرب 

  . وتعرب كذلك عن األماكن اليت ال يقصدوا إال يف بعض احلاالتنطاق بلديام 
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  بتوات ة معة زاوية كنتةالتجارينفوذ الجماالت  ):21(الخريطة رقم 
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  جماالت النفوذ التجارية معة رقان بتوات): 22(الخريطة رقم 
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  التنظيم المجالي بتواتشبكة النقل ودورها في  - 5
  

تعتمد شبكة النقل اعتماد كبريا على جمموع الطرق املرتابطة اليت حتدث عليها احلركة ولكن إىل       
كما يؤثر النقل .واألفراد فهي تؤدي إىل ربط املواقع ببعضها البعضالسلع  نقلجانب وظيفتها يف 

وسائل النقل على فك العزلة وربط تعمل . بأمناطه وتنظيماته تأثريا مباشرا على كل األنشطة البشرية
  . السكان بالعامل اخلارجي احمليط م وتسمح بالتواصل االجتماعي وقضاء احلاجيات

يف ميكن معرفة كيفية تنظيم وتفاعل العالقات بني املراكز العمرانية من خالل شبكة النقل        
اايل بني املراكز وما  األداء بط األدوار اإلقليمية واتر  أداةعترب ت شبكةالف. إقليم مرتامي األطراف

ناميكية وحركية جمالية من خالل تلك الشرايني اليت تغذيها حوهلا من امعات ومن مث خلق دي
  .قل ومتدها باحلركة والنشاط الدائمخطوط الن

بصفة  لهاتشكُ  يكون شبكة نقلتطلب تيف منطقة صحراوية العمرانية  بني املراكزضرورة التنقل       
يشكل  .املراكز فيما بينها من خالل الطرق الوطنية والوالئيةتلك اخلطوط الربية اليت تربط من  مة دائ

وهذا من خالل النقل  ،عموما درارا ة النقل بتوات خصوصا وشبكيف  النقل الربي الركيزة األساسية 
جل قضاء احلاجيات واالستفادة من خمتلف أاجلماعي الذي يفِعل حركية وتردد السكان من 

ت النقل آمنشأوهلما على عنصرين هامني، الشبكة  ترتكز .اخلدمات التعليمية والصحية واإلدارية
 .هووسائله وثانيهما خطوط النقل واجتاهات

 

 
 

  2015احملطة الربية للنقل ما بني البلديات  ):31(الصورة رقم 
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وترتبط كثافة النقل حبجم وديناميكية املركز املقصود ويف حبثنا هذا وحسب التحقيقات امليدانية    
وجدنا أن النقل له دور فعال يف التحوالت والديناميكية اليت تعرفها املنطقة فسكان توات يعتمدون 

 هذا ونعتمد يف حبثنا. دراراقل اجلماعي بشكل كبري جدا يف تنقالم خاصة باجتاه مدينة على الن
  . اإلقليمثري الشبكة على أعلى دراسة خطوط النقل النشطة داخل اإلقليم ملعرفة مدى ث

 
  إنتظام طولي أحادي القطب: تواتبالمحلية  النقل خطوط - 1- 5
  

ذ ينطلق إتنتظم بشكل موحد  أاية بتوات استنتجنا من خالل دراسة خطوط النقل احملل        
اليت تعترب نقطة اللتقاء خمتلف منشآت النقل الوافدة  أدراراغلبها من األطراف لتصب كلها باملدينة 

ولضمان عمليات النقل للمسافرين على مستوى اإلقليم وتغطية جممل احلركات . من كل البلديات
نشات عدة خطوط تربط أوالية وبلدياا او بني املراكز فيما بينها اليومية للساكنة سواء بني مقر ال

   .املدينة مبقرات البلديات
  

  خطوط نقل املسافرين احمللية على مستوى إقليم توات) : 31(الجدول رقم 

  �Iد ا�!�I  �I)Gد ا�!1.(ت  ا�=*  ا�961

�دة - أدرار  01� 25 471 

�"' - أدرار  02)�# 839 50 

615 33 "$&��% -أدرار  03 

 532 28 #(م�' - أدرار  04

 552 31 زاو�� .�-, -أدرار  05

 60 3 ر6(ن -زاو�� .�-,   06

 626 32 ا234م"1 - أدرار  07

 58 4 ر6(ن -ا234م"1   08

 397 22 س(�  - أدرار  09

 40 3 ر6(ن -س(�    10

ر6(ن - أدرار  11  52 1301 

9"�6Cع ا� 5491 283 م3!

  2014 أدرارمديرية النقل لوالية : املصدر                                                            
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من خالل جدول توزيع خطوط نقل املسافرين احمللية على مستوى اإلقليم، جند اا تربط اغلب    

واليت تقع كلم تقريبا   30بلديات توات مبقر الوالية واليت تعترب بعيدة عنها نسبيا مبسافة تزيد عن 
حافلة  283مبجموع  حمليا، خطا 11وذا التقسيم يتوفر اإلقليم على . أدرارخارج عن نطاق جممعة 
  .مقعد 5491حتتوي يف جمملها على 

فمن خالل عدد حافالت كل خط ميكن تفسري مدى حركية املتنقلني بالنسبة لكل بلدية من        
 52 مقدمة ترتيب اخلطوط من حيث عدد املركبات بــ رقان يف- درارا، فنجد ان خط أدرارواىل مدينة 
 و هو، درارادينة ماألعداد الكبرية للمتنقلني من رقان باجتاه  يدل علىهذا . مقعد 1301واليت توفر 

تعترب مهزة وصل بني إقليم توات واألقاليم األخرى جنوبا؛  هيف ،طبيعي نظرا ملوضع امعة اجلغرايف
وبرج باجي املختار على  -قليم تــانزروفت من خالل اخلط الرابط بني رقانفهي تربط إقليم توات بإ

وكما أا تربط توات بالتيديكلت بواسطة الطريق . من ناحية اجلنوب) 06(امتداد الطريق الوطين رقم 
ـــ - أدراريف حني يأيت خط . ولفأو - الرابط بني رقان ) 52(الوطين رقم   تسابيت يف املرتبة الثانية بـــ

فبالرغم من ان . مقعد، وهذا ما يفسر حركية سكان البلدية الكبرية 839حافلة أي إمجايل  50
مث تتتاىل . من خالل اخلدمات أدرارتسابيت تقع يف الشمال إال أا البلدية األكثر تبعية ملدينة 

 20يفوق بأعداد للمركبات ) فنوغيل، زاوية كنته، اجنزمري، تامست، بودة(خطوط البلديات األخرى 
رقان،  –زاوية كنته (من جهة أخرى جند بعض اخلطوط املستحدثة واليت تعترب تدعيمية . حافلة

. مقعد 50إىل  40حافالت فقط مبجموع  4معظمها على يتوفر  ،)رقان–رقان و سايل –اجنزمري 
وية كنته، زا(وهذا ما يفسر تبعية بلديات . ربط تلك املراكز مبجمعة رقانيف هاته اخلطوط  دور يكمن

  . معة رقان وخاصة من خالل اخلدمات الصحية وبعض اهلياكل اإلدارية) اجنزمري، سايل
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فيما بينها فنجد احللقة الكربى تشكلها من  أدرارمن املنطلقة حلقات خطوط النقل احمللية  ختتلف  

مجيع حلقات التنقالت اليت ختص بلديات توات احملصورة بني لها بداخحتتوي اليت  .رقان – أدرار
ت الانزمجري، حلقة التنق- أدرارقالت نحلقة الت ايل،س - أدرارحلقة التنقالت من  :ورقان أدرار
حلقة التنقالت و فنوغيل – أدرارتامست، حلقة التنقالت – أدراركنته، حلقة التنقالت .ز– أدرار
  .متنطيط– أدرار
خلها حلقة تنقالت صغرية واليت ختص بلديات توات احملصورة بني رقان زاوية  اا حتتوي بدكم       
وترجع . رقان-رقان وحلقة تنقالت سايل -رقان، حلقة تنقالت انزمجري- كنته.حلقة تنقالت ز: كنته

الذي ) 06(توضع جممعات توات على امتداد الطريق الوطين رقم  إىلعوامل تداخل هاته احللقات 
. تسابيت – أدراربودة و -أدراريف حني سجلنا حلقيت منفردتني . حمورا رئيسيا حلركة التنقالتيعد 

مشاال وجنوبا وسهلت من حركية الساكنة بني توات  إقليم أجزاءعملت هاته احللقات على ترابط 
   .امعات

    

 ���4.ز

 ر'�ن

 �ودة ادرار

ت����  

  ):11(الشكل رقم 

تداخل حلقات خطوط 
 النقل بتوات
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  بتوات شبه الحضريالنقل  -5-2 
  

احمليطة بالنطاق احلضري  و .مقر الواليةالقريبة من تشمل خطوط النقل شبه احلضري البلديات       
تزيد املسافة بينها ومركز املدينة  حيث ال .بودة و تيمي، متنطيط: بلدياتقصور وتضم  أدرارمعة 

ضافة اىل إهاته اخلطوط  تعتمد .ختتلف اخلطوط فيما بينها من حيث عدد احلافالت. كلم20عن 
  .مقعد 100حجم كبري من صنف حافالت ذات  على احلافالت الصغرية

  
  خطوط النقل شبه احلضري بإقليم توات): 32(الجدول رقم 

  �Iد ا�!�I  �I)Gد ا�!1.(ت  ا�=*  ا�961

 115 2 مراقن - أدرار  01

 237 8 اوالد ابراهيم - أدرار  02

 121 5 تمنطيط - أدرار  03

 256 10 )المنصور(بودة  - أدرار  04

 130 2 بوفادي - أدرار  05

 266 9 )تيمي(المهدية  - أدرار  06

 1125 36 مجموع اإلقليم

    التحقيق امليداين+  2014 أدرارمديرية النقل لوالية : صدرامل                                              

 

بودة - أدرارختتلف اخلطوط شبه احلضرية باملنطقة من حيث عدد احلافالت فنجد خط        
نظرا حلجم التنقالت . مقعد 256حفالت واليت تتوفر على  10مة هاته اخلطوط بـــ يف مقد) املنصور(

مث يأيت خط . و من القصور القريبة منه  باجتاه  مقر الواليةأاليومية الكبرية للساكنة من هذا املركز 
 8بـــ اوالد ابرهيم – أدرارخطوط مث كذلك خط  9يف املرتبة الثانية بـــ )  تيمي(املهدية  – أدرار

باملراكز متنطيط،  أدراراليت تربط املدينة  األخرىاخلطوط  تأيتمث . مقعد 237خطوط تتوفر على 
ما ميز هاته اخلطوط احلركة الدائمة . اىل حافلتني 5بني  بوفادي، مراقن باعداد للحافالت تراوحت

  .و مراكز االنطالق أدراروكثافة التنقالت نظرا لقصر املسافة بني مدينة 

تعترب نقطة مركزية تربط جمال توات لتعدد خطوط النقل اليت  أدرارأن مدينة  مما سبق نستخلص      
و مركز أفهي مدينة  أدرارتصب ا وهذا منطقي العتبارات وظيفية؛ فإضافة إىل أا مقر الوالية 
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ن توجد على أ عمراين ترتكز وتتكتل فيه خمتلف األنشطة اخلدماتية ،اإلدارية والصحية واليت ال ميكن
  . مستوى املراكز العمرانية األخرى باإلقليم

 
  ادوار وظيفية بتوات تعدت حدود اإلقليم - 6
   

 إضافة إىلالتنظيم اايل الذي عرفه ،  إلعتبارات منهاعرف توات ادورا وظيفية وجمالية نظرا       
تكتل من  أساساية املكونة لعب دور مهم يف الشبكة العمراناذ  .قورارة و تيديكلت قليميإلتوسطه 

مركزا عمرانيا هاما  أصبحتاليت  ،توات ملدينة ادرار مقر الوالية حتواءال إضافة. الثالثة األقاليمهاته 
والصحية كل هاته العوامل فعلت من الدور الوظيفي  اإلداريةاخلدماتية،  األنشطةترتكز فيه خمتلف 

   .جهويا وحىت وطنياحمليا و لتوات 
داخل اإلقليم  الدينية والصحية واخلدماتية ية؛فيالوظ األدواراايل لتوات من خالل  ألداءا جتسد     

باملراكز حركية الساكنة اليومية اليت ترمجتها خطوط النقل احمللية واليت تصب  وخارجه، إضافة إىل
ت حدود فالوظائف الدينية بتوات خلقت جماالت نفوذ واسعة تعد .البارزة على غرار مدينة ادرار

ربوع  الزاوية منطقة توات بل مشل نفوذعلى  الكبرية لم تنحصر األعداد الوافدة إىل الزاويةف. اإلقليم
 إىل بعض واليات الشمال ى ذلكبل تعد ،)املختار. ب.متيمون، شروين، اولف، ب(والية أدرار ال
ض البلدان اإلفريقية بع إىلوكذا  ...) جللفة و البيضا بشار، ،تلمسان، معسكر، مستغامن، وهران(

برج باجي  و تيديكلت الغريب حىتالرقانية كما امتد نفوذ الزاوية   ).مايل، النيجر، موريتانيا(ااورة 
 ).مايل و النيجر(لطلبة من بعض البلدان اإلفريقية كذلك اتستقطب الزاوية   ،خمتار من اجلنوب

االت نفوذ الزاوية الكبرية والرقانية جهويا بالوظائف الدينية من خالل جم تأثرتوات لاايل  فاألداء
  .)23اخلريطة رقم ( وحىت وطنيا

مستشفى ( نيتبارز  ؤسستنياايل لتوات من خالل م األداء نكما فعلت الوظائف الصحية م    
فتعدى نفوذ مستشفى ابن . حملية واسعةا حوهلما جماالت نفوذ تاذ رمس). ابن سينا و مستشفى رقان

املستشفى  كون  إىلوهذا راجع  .مجيع بلديات الوالية ليشمل" لقطاع الصحي ادرارا"سينا حدود 
يضم ختصصات طبية متعددة وخمابر حتليل  هإضافة إىل ان. يستقبل احلاالت املستعجلة واحلرجة

بينما احنصر  .مقر الوالية لغياا يف املؤسسات الصحية األخرى إىلستوجب التنقل واليت ت ةمتطور 
التيديكلت الغريب، زاوية كنته، : ان على القطاع الصحي الذي ضم بلدياتفى رقنفوذ مستش

  ).املختار.ب. اجنزمري، سايل، ب
  



�ت���ذ�	��
��������ا���ا����ا������ات�����������������������������������������������������������
	�ا�����ا�
�	@ @

159 

 ��دوف

ر'�ن

���را�ت

أو	ف

%ردا� ور'�5

��'��ط

���رة

ا	-��5

ا6%واط

ا	�ض

�رت�

���8��م
وھران

�:��ر

 ���5�ن�:دة

ا	�:���

ا	�5دة

�ر�وك�

�ون��
�رون

ت����
!�� 

�ودة
#��

��و%ل

���طط

ز.����


ش

250 ا	�-ر �م0

ب.ب.�*��ر

#	��

#	��
ا�-ز�ر

����ت

���ر

 % 10أ��ر �ن 

  %10-5

  %5-1

1أ'ل%   

ا	ط�	ب ا	وا�دن 

ب.ب.�*��ر

ر'�ن

#	�� 

ا�-ز�ر
���� ز.

����ت

 ��و%ل
#��
�ودة

أو	ف

���طط

ت����

!��

أو'روت

�ون�� 


ش

20  �م0
% 1أ'ل �ن 

% 20أ��ر �ن 

% 20-10

%10- 1

ا	وا�دن إ	� ا	������

  

 

ر'�ن

#	�� 

ا�-ز�ر
ز.����

����ت

 ��و%ل
#��
�ودة ���طط

ت����

!��


ش

20  �م0

30أ��ر �ن   

4أ'ل �ن   

30-15 

 15-4

  =دد �ر���ت �>ل ا	����رن

أو	ف

�ون��

ب.ب.�*��ر

أو'روت

�رون

ا	�ط�ر��

ط�5ن

��ر�وك

ر'�ن

#	�� 

ا�-ز�ر
ز.����

����ت

 ��و%ل
#��
�ودة ���طط

ت����

!��


ش

20  �م0

90أ��ر �ن  %

10أ'ل �ن  %

%90-50

%50-10

 ا	وا�دن =�5 ا	�وق

  
  

التجارية و التوزع  ،الصحية ،الوظائف الدينية ؛اايل لتوات من خالل األداء ):23(الخريطة رقم 
  اايل خلطوط النقل احمللية 

  2014 حتقيق ميداين: املصدر  2014 حتقيق ميداين: املصدر

  ادرار، رقان و زاوية كنته أسواق  خطوط النقل احمللية بادرار

  2014 حتقيق ميداين: املصدر  2014مديرية النقل بادارار : املصدر

ابن سينا و رقان: مستشفى الكبرية، الرقانية و الكنتية: الزوايا   
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بارزة عمرانية الوظائف التجارية األداء اايل لتوات من خالل مراكز  يف حني عكست      
استفادت من تطورا كبريا يف األنشطة التجارية من خالل األسواق والسواق اجلوارية، إضافة إىل 

. احملالت املرتكزة ا على غرار مدينة ادرار اليت تستقطب سكان القصور من مجيع بلديات الوالية
ا، حيث شهدا منو ميستقطبان سكان القصور احمليطة  إذكزي رقان و زاوية كنته، إضافة إىل مر 

  .وتطورا للوظائف اخلدماتية بشكل عام
 النقل احمللية وهذا ما اتضح لنا لتطور خطوط املنطقةكما خضعت تنقالت السكان اليومية ب       

تعترب نقطة مركزية  اليت ادرار وخاصة باجتاه مدينة. و كثافة حركة السكانطوط اخلعدد من خالل ت
لتعدد خطوط النقل اليت ة و تيديكلت الغريب، إقليم قورار بشكل أوسع تربط بل  ،تربط جمال توات

و مركز أوهذا منطقي العتبارات وظيفية؛ فإضافة إىل أا مقر الوالية أدرار فهي مدينة  .تصب ا
ن توجد على أاإلدارية والصحية واليت ال ميكن  ،كتل فيه خمتلف األنشطة اخلدماتيةعمراين ترتكز وتت

كاجلامعة   إقليميفاحتوت كذلك على جتهيزات ذات بعد . مستوى املراكز العمرانية األخرى باإلقليم
مستشفى ابن سينا وخمتلف العيادات اخلاصة باختالف اختصاصاا وكذا  ؛والبنوك وكذا الصحية

من خالل النشاط ) بودةسوق سوق دينار الطيب و (نة املدي أسواقخمابر التحليل الطيب ناهيك عن 
  .التجاري

الحظنا تواجد خطوط النقل من مجيع البلديات تقريبا واليت اختلفت يف بينها من حيث عدد      
- وتسابيت ادرار-سجلنا بروز خطي رقان .مركبات النقل الدالة على عدد املتنقلني عرب كل خط

كما سجلنا بعض اخلطوط اليت . هما على اكرب عدد ملركبات النقلاحتوائببني اخلطوط احمللية  ادرار
- رقان، اجنزمري- رقان، سايل-زاوية كنته: فاخلطوط احمللية التالية. تصب ببعض املركز العمرانية البارزة

تستقطب  فأصبحت بذلك نقطة حيوية. تصب مجيعها مبركز رقان. رقان -ب املختار.رقان وب
 23اخلريطة ( احوهلا السكان احمليطني.(      

     
  :ة ــخالص

  
تواجد األنشطة ف .بتوات حتليل بعض جماالت النفوذ البارزة بإالقليمايل ا األداءتقتضي دراسة       

جل قضاء أمن حوهلا حركية لسكان القصور عنه  تتولد باملراكز العمرانيةاخلدماتية وتركزها 
 التجهيزات الصحيةبعض  اليت تشكلها جماالت النفوذعلى  األداءليل حت عتمدنا يفإ .املستلزمات

 األخرىبلديات الوالية  إىلبل تعداها  ،سجلنا مشول نفوذ مستشفى ابن سينا مجيع بلديات تواتف
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مرضى البلديات  أكثركما سجلنا ان املستشفى يستقطب . بسبب توفره على اغلب التخصصات
بلديات القطاع  مشل نفوذ مستشفى رقانأن كما ). بودة، سبع، متنطيط(القريبة من مقر الوالية 

قصور بلدية  إىل باإلضافة واجنزمريسايل : بلدياتمن  املرضى أكثريستقطب و  رقانل التابعة الصحي
  .رقان
خالل ثالثة زوايا بارزة  متباينة متت معاجلته منجماالت نفوذ للزوايا دور وظيفي و  كما أن     

اتسع جمال نفوذ الزاوية الكبرية ليشمل مجيع  ).الكنتية والزاويةالرقانية الزاوية ، الكبرية الزاوية (باملنطقة 
مع تسجيل الستقطاب كبري للطلبة من البلديات القريبة تيمي ومتنطيط و بلدية بودة  ،بلديات توات

كما بلغ نفوذها بلديات الوالية ).متثل مكان نشأة الشيخ حممد بلكبري(حبكم انتماء الشيخ هلا 
 نيةرقاالة زاويالسجلت كما   ).البيض، بشار(بل تعداها إىل واليات ..) يميمون، شروين، طلمنيت(

 :بلديات ااورةالن الطلبة م  أكثرتستقطب  بأاواملالحظ جمال نفوذ مشل اغلب بلديات توات 
الطلبة ة الزاويتستقطب  و .برج باجي خمتار من اجلنوبحىت  نفوذ الزاوية امتدكما . كنته.سايل و ز

عن الزاوية الرقادية بزاوية كنته فسجلنا تقلص نفوذها  أما ).مايل و النيجر( اإلفريقيةالبلدان بعض من 
  ). تامست، فنوغيل(لشمل فقط قصور البلدية و البلدات ااورة 

أهم أدرار  متثل العمرانية إذ راكزلعدد من املنفوذ جماالت النشاطات التجارية   حددتكما      
 املدينة أناستخلصنا . املتواجدة ا احملالت التجاريةو  األسواقمن خالل  اإلقليم و الواليةيف  كزمر 

سوق دينار (ا التجارية  لألنشطةترسم جمال نفوذ واسع مشل مجيع بلديات الوالية نظرا لرتكز الكبري 
 بري لألنشطةالك رتكزالكذلك الحظنا بروز جممعة زاوية كنته من خالل ). طيب، وسوق بودة

على استقطاب سكان هاته اخلدمات عملت  .سوق جواري توفرها على إىل إضافةالتجارية ا 
قصور بلديات تامست وفنوغيل من الشمال ليبلغ  هانفوذ امتد جمالف القصور القريبة من امعة

 شطةاألنكما برزت جممعة رقان يف اجلنوب من خالل تركز . ري من اجلنوبمجز بلدية ان قصورو 
   .نزمجريإ التجارية ا فشمل نفوذها قصور بلديات سايل و

و تنظيم اايل للمراكز من خالل ربط امعات  األداءلنقل على تفعيل عملت شبكة ا     
 ،لتنقالت داخل جمال تواتقات لتشكلت حل ووتسهيل  حركة الساكنة داخل اإلقليم و خارجه 

    .و اخلدماتية اإلداريةتضم مجيع اهلياكل  و مقر ا للوالية باعتبارها أدرارمثلته مدينة  هامركز 
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   :العــــامة خالصةال
  

توات، قورارة و ( الكتل الثالث من تشكلةيعترب إقليم توات أهم حلقة يف الشبكة العمرانية امل       
صور انتظمت وتراصفت ق .أدراركرب عدد من امعات القصورية املكونة لوالية أ و يضم )تيديكلت

طبيعية املنطقة يف وجودها سامهت  و اجلنوب إىلعلى امتداد وادي مسعود من الشمال  توات
و دور القوافل  الظروف التارخيية كذاعلى حواف هضبة تادمايت و  الصحراوية وتوفر منابع املياه 

                   .اليت سكنت املنطقة األجناس التجارية و
مستفيدة من  بالد الساحلقاع صوعرفت عالقات جتارية وعلمية بلغت أ برزت قصور توات      

يد  على هابعض، أسس قصرا 145توات  إقليمضم  .جاريةالقوافل التحركة على حمور توضعها 
  . أو العوائلل ائالقبيد  لىو البعض اآلخر ع املتصوفة ورجال الدين 

عملت الزوايا وجملس اجلماعة على هيكلة اتمع القصوري لعقود طويلة ومثلت هيئات للتنظيم  
الوظيفية  األدوارظيم حتوالت وتغريات يف نين عرف التأغاية الفرتة االستعمارية  إىلاايل لتوات 

 إداريةث مراكز دواستح أدرار إىلمن متنطيط  اإلقليمفعمل االستعمار على نقل عاصمة . للقصور
رأس كل مقاطعة كممثل للسلطة على  "القايد"عني فجل بسط سيطرته على املنطقة أمن 

اإلتاوات ونقل ع يقوم جبم كما. االستعمارية، يسهر على تطبيق القوانني واخلتم على الوثائق املدنية
  .شكاوى الساكنةمطالب و 

للشبكة العمرانية  األساسياال السكين املكون  )رقص- واحة- فقارة(مثلت عناصر الثالثية      
دوار وظيفية أ بإرساء تهاهيكل بإعادةاليت مسحت  اإلداريةبالتقسيمات الشبكة  فتأثرت. بتوات

الشبكة بالنمو  تأثرتكما .مبختلف التجهيزاتتدعمت  ممثلة مراكز رئيسية جديدة للقصور
معات من اتباينت ف .اليت عرفتها املنطقة معدالت التحضروالزيادة املستمرة يف  السريع الدميوغرايف

حتليل البنية  وافرز )08- 98-87- 77( التعدادات املتتالية معطيات حسب حيث احلجم السكاين
على مستواها يف قمة  أدرارينة دم ا حافظت تبيةاستويات تر م تشكل إىل معاتهلذه ا اهلرمية

يف حني جاءت . 2008سنة  إحصاءنسمة حسب معطيات   64781 بلغالرتتيب حبجم سكاين 
ةمعجمنسمة  مع بروز لتجمع تيلولني وان كان  10000 -500معات يف مستويات احنصرت بني ا 

يف  كما شهدت امعات حتوالت. 2008نسمة حسب تعداد  5000برتكز سكاين فاق  ةثانوي
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 إىل إضافةامعة احلضرية الوحيدة  درارأالنمطية احلضرية خالل خمتلف التعددات، فمثلت مدينة 
  .ريفية األخرىرقان بينما بقيت امعات جممعة ها تجممعة شبه حضرية مثل

اليت عملت على هيكلة جمال توات حمليا  ،الشبكة العمرانية بشبكة الطرق املختلفة تأثرتكما      
كلت من الشمال الشرقي، قورارة من الشمال و تانزروفت يالوالية؛ تيد أقاليموفعلت من دوره بني 

 الذي تراصت قصور املنطقة) 06(الوطين رقم  طريقالوتشكلت الطرق باملنطقة من . من اجلنوب
الطرق الوالئية والبلدية اليت زادت من ترابط  إىل إضافةاجلنوب  إىلمن الشمال  امتداداهعلى طول 

  ).لوطينالطريق ا(القصور بالطريق الرئيسي 
ا قصور توت فطبعتها حتميات هاملورفولوجية اليت عرفت الت االية وو عن التح فباحلديث       

الربامج  إطارالتوسع خارج نطاق القصبات استجابة جلميع عمليات التوسع اايل للبنية العمرانية يف 
السكن  و السكن االجتماعي ،التجزئات العقاريةبرامج نذكر منها  ،االستقالل أعقبتالسكنية اليت 

 منتظما بذلك شكال آخذت ،اايل بالقصورالعمراين  اإلطارسامهت مجيعها يف زيادة . الريفي
هلا املميز اختلف بشكل كلي عن الطابع حديث كما محلت تلك املساكن طابع معماري للتوسع،

 السكانيةه الربامج صاحب تتايل هات. فشمل التحديث وسائل البناء و التصاميم بنطاق القصبة
جاء هذا نتيجة للتحول يف  ،ديناميكية حملية داخلية للمجتمع معتمدة على البناء الذايت للمساكن

الذي بدال من نشاط الفالحة  األخرىالبنية املهنية للمجتمع التوايت اليت عرفت التوجه حنو قطاع 
  .قتصادية جديدة للدخلا ثانوي وبالتايل اعتمد السكان موارد إىلحتول من نشاط رئيسي 

 .على ارضي الواحة ت جسديتالو ي عرف باملنطقة ذال األولالنشاط  منذ عقود اعتربت فالفالحة
اخلراسة و ( باشرة لالستغالل املمثلت فئة احلراثني اليد العاملة بالقطاع من خالل الطرق غري كما 

عرف تراجعا كبريا بسبب تناقص منسوب الفقاقري وكذا  ) الواحة(لكن القطاع التقليدي ) . اخلماسة
سياسة  إطاريف  األراضياملستفيدين من  أغلبيةاليت مثلت ) فئة احلراثني(هجرة اليد العاملة 
   .االستصالح الزراعي

الصغري والكبري من خالل حميطات توزعت جبانب امعات  متثل االستصالح باملنطقة بنوعيه 
اعتمد  ،تحميطا 7حميطا كما مثل االستصالح الكبري  61السكانية؛ مشل االستصالح الصغري 

 عرفت بعض هاته احمليطات نشاطا . ا على تقنيات الرش احملوري والبيوت البالستيكيةاالستغالل
  .%16.9 به نته الذي بلغت نسبة االستغاللدائما على غرار حميط سطح عزي بزاوية ك
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واقتصر على بعض الوحدات اخلاصة والعمومية على غرار جممع  انشاط الصناعة ضعيف يف حني بقي
املعدنية باملنصورية  واإلنشاءاتسبع للصناعات البرتولية، وحدة املطاحن ، احملاجر، مصنع املكيفات 

لتنظيمات اتنوعت وانتشرت باملنطقة بعد سلسلة فعن التجهيزات  أما. و مصنع الطماطم برقان
فسجلنا تركز  .واخلدماتية اإلداريةمبختلف اهلياكل اليت مست املراكز اليت تدعمت مبوجبها  اإلدارية

نشوء حركية حوهلا للساكنة من اجل االستفادة من  إىلخمتلف التجهيزات مبقر الوالية ورقان مما أدى 
فلعبت بعض املراكز اداءا جماليا من خالل تلك  .مية و الرتفيهيةتعليخمتلف اخلدمات الصحية وال

بعض املراكز من خالل  أمهية إبرازلى ععتمد يف حتديدها التجهيزات و شكلت جماالت النفوذ  اليت يُ 
سجلنا جمال نفوذ مستشفى  ،البنسبة للخدمات الصحيةف). دينية، صحية، جتارية(ماتية دخ مؤشرات

نفوذ املستشفى  أنفاستنتجنا  إليهمن خالل عدد املرضى الوافدين  أدرارابن سينا الواقع مبقر الوالية 
بلديات الوالية ككل باعتباره املؤسسة الوحيدة املتوفرة على  إىلمشل مجيع بلديات توات بل تعداها 

الذي مشل كما سجلنا نفوذ مستشفى رقان . الوسائل الطبية بأحدثاغلب التخصصات واهزة 
بتتبع نفوذ الزوايا بتوات من خالل ثالث زوايا  كذلك  قمنا .بلديات القطاع الصحي لرقان فقط

الزاوية الكبرية اغلب بلديات إقليم توات بل نفوذ  شملف. اجلغرايف للطلبة األصلمعتمدين على 
أما  ).البيض، بشار: واليات(ىل خارج الوالية ليصل إ) شروين، تيميمون(تعداها إىل بلديات قورارة 

اغلب بلديات توات بل امتد نفوذها حىت بلديات التيدكلت فامتد ليشمل الزاوية الرقانية عن نفوذ 
عن نفوذ الزاوية الكنتية فعرف تقلصا كبريا واقتصر على قصور  أما. وكذا برج باجي املختار جنوبا

  ). تامست، فنوغيل(القريبة منها يات بلديات زاوية كنته و البلد
مدينة  أسواقباجتاه  جماالت نفوذ من خالل احلركة الدائمة للساكنة اخلدمات التجاريةكما شكلت 

املدينة  أسواقان ب املعروف ،من اجل اقتناء املستلزماتاليت امتد نفوذها مجيع بلديات توات  أدرار
عن البلديات البعيدة  البلديات ااورة للمدينة منهاواختلفت نسبة التوافد بني تشهد تنوعا كبريا 

كما سجلنا كذلك بروز لسوق رقان، ). زاوية كنته و رقان(جوارية على غرار  أسواقنسبيا واليت ا 
التيديكلت وبرج  إقليمالذي يشهد توافدا دائما من قصور البلديات ااورة كما يصل جمال نفوذه 

من روز جممعة زاوية كنته من خالل تركز للنشاطات التجارية ا كذلك بسجلنا   .باجي املختار
من قصور زاوية كنته اليومي للسكان تشهد امعة التوافد  .السوق اجلواريخالل احملالت و 
  ).تامست، اجنزمري(والبلديات ااورة 



���ا�
	���ا�����

166 

وتركزها باملراكز العمرانية لتتولد  اخلدماتية األنشطةيرتبط بتواجد بتوات اايل  األداءاستخلصنا بان   
الت النفوذ عالقات وظيفية اوبالتايل توضح جم.املراكز تلك بذلك حركية للسكان من القصور باجتاه 

         .اخلدماتية باملركز وعالقته بالقصور القريبة منه األنشطةناجتة عن توزع 
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  :عــــــــم المراجــــــأه

  :بالعربية  المراجـع - 1

  :الكتب - 1- 1

الطبعة األوىل املطبعة . جغرافية اجلزائر دراسة طبيعية، بشرية، اقتصادية، 1968.عبد القادر حليمي -

  .صفحة  349 - العربية اجلزائر 

ان املطبوعات اجلغرافيا احلضرية، ترمجة عبد القادر حليمي، ديو ، 1987.جاكلين بوجوقارني -
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الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار  ،2005.مد باي بلعالمـحـم -

  .دار هومة  اجلزائر. اجلزء األول والثاين ،العادات وما يربط توات من اجلهاتواملخطوطات و 

 ،إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني ،1977.فرج محمود فرج - 

  .ديوان املطبوعات اجلامعية

  .اجلزائر/ادرار - أحباث يف الرتاث - ، من تاريخ توات 2008 .احمد أبالصافي جعفري -

م إىل 17/هـ14هـ إىل 11، التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن 2003.الصديق حاج احمد -

  .الطبعة األوىل. دار الثقافة لوالية ادرار ،م20

ميالدي 19و  18التنظيم الواحي للمجتمع القصوري التوايت خالل القرن  ،2008.مقدم مبروك -

  .اجلزء الثاين  دار هومة اجلزائر.

  .دار هومة اجلزائر .خل منوغرايف يف اتمع التوايتمد ،2003.مقدم مبروك -

ن والتوطن بإقليم توات مناذج بإقليم توات، قورارة، تيديكلت دار االستيطا ،2003 .مقدم مبروك -

  .الغرب للنشر والتوزيع وهران

  .طبعة هوداس باريس.تاريخ السودان، 1981 .عبد الرحمان السعدي -
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، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب 1989 .بن خلدوناأبو زيد عبد الرحمان  -

صرهم من ذوي السلطان األكرب، مقدمة بن خلدون، دار الكتاب اللبناين، والعجم والرببر ومن عا

  .، بريوت2ط

  :الرسائل واألطروحات ،المذكرات - 2- 1
 
الشبكة احلضرية يف الصحراء اجلزائرية والية  ،2009.عبد اللوي عبد المالكمد و ـالشيـــخ مح -

  .ا والتهيئة العمرانية جامعة وهرانمذكرة خترج لنيل شهادة مهندس دولة يف اجلغرافيادرار منوذجا 

حتوالت السكن القصوري يف منطقة توات حالة قصري تاوريت وانزقلوف  ،2008.رمضان هاعبل -

مذكرة خترج لنيل شهادة مهندس دولة يف اجلغرافيا والتهيئة العمرانية جامعة  .ببلدية رقان والية ادرار

  .وهران

 ).ادرار منوذجا(يد الفوارق االية يف والية صحراوية حماولة منهجية لتحد ،2009.الدهبي احمد -

  .مذكرة خترج لنيل شهادة مهندس دولة يف اجلغرافيا والتهيئة العمرانية جامعة وهران

مذكرة  .التوسعات احلضرية اجلديدة باملدن الصحراوية حالة مدينة رقان  ،2010.إبراهيم عبد اهللا -

  .رافيا والتهيئة العمرانية جامعة وهرانخترج لنيل شهادة مهندس دولة يف اجلغ

". التجهيزات اجلماعية يف قصور منطقة توات. " ، بوسليم عبد املالك2002.جمال الدين هاعبل -

  .جامعة وهران. التهيئة العمرانيةمذكرة خترج لنيل شهادة مهندس دولة يف اجلغرافية قسم اجلغرافية و 

 1998ية واهليكلة احلضرية يف والية ادرار ما بني ، تطور الشبكة العمران2011.مدـبامو امح -

  .مذكرة خترج لنيل شهادة مهندس دولة يف اجلغرافيا والتهيئة العمرانية جامعة وهرانم  2008و

يف إقليم الساورة حالة  من القصر إىل املدينة ديناميكية مدينة صحراوية ،2000 .برباوي عائشة -

  .جامعة وهران, يل شهادة مهندس دولة يف اجلغرافيامذكرة خترج لن, القنادسة والية بشار

النمط املعماري للمدينة الصحراوية ووظيفته االجتماعية مقاربة  ،2006 .ثياقة الصديق -

  .جامعة وهران ـ)  أنثروبولوجيا(ادرار رسالة  ماجستري يف علم االجتماع " متنطيط"أنثروبولوجية لقصر 

ديثة للقصور القدمية الصحراوية يف اجلزائر وحتوالا االية التوسعات احل ،2013.حمداوي العيد -

مذكرة خترج لنيل شهادة مهندس دولة يف اجلغرافيا  .واإلجتماعية والوظيفية حالة متنطيط بادرار

  .والتهيئة العمرانية جامعة وهران
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���ــ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ا��

171 

  : مقاالت علمية - 3- 1
  
، مالمح االستدامة يف العمارة والعمران التقليدي اجلزائري حالة قصر 2008 . بوجمعةخلف اهللا -

  3العدد. بوسعادة باجلزائر، جملة العمران والتقنيات احلضارية

 اإلنسانيةمن القصر الصحراوي اىل املدينة احلديثة ، جملة العلوم  ،2010.خليفة عبد القادر -

  140-126ص األولالعدد  .واالجتماعية

جملة   "مدن اليوم األمسقصور "مدن الصحراء اجلزائرية يف حتوالت  ،2008.خليفة عبد القادر -

  10العدد االول ص .التفكري باملدينة اجلزائر

ي حنو تنظيم اال اجلهو : مدينة ادرار وفق السياق احلضري اجلديد ،2011.يوسفي بدر الدين -

الصحراوية اجلنوبية الغربية للجزائر ، جملة االنسانيات مركز االحباث االنثروبولوجية والعلوم  لألقاليم

   51-50العدد . االجتماعية

املنطقة، امللتقى الوطين األول للزوايا  أهداف نشأة الزوايا وواقعها يف ،2000.محـمد باي بلعالم -

  .01ماي ، ص 3، 2، 1درار، أيام اب

مبجلة   مقال منشور'' العجيبنظام السقي الصحراوي ... الَفـقـارَة ''  ، 2010.احمد جعفري -

 131اإلمارات العربية العدد / مدينة العني .الصادرة عن هيئة أبو ظيب للثقافة واإلعالم " تراث "
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08 الجدول رقم  62  ........................ 08- 98-87معدل التحضر إلقليم توات خالل  

09الجدول رقم   63  ..... ...................... 2008-1966أمناط امعات بتوات خالل  

10الجدول رقم   64  ................................ 2014توزيع شبكة الطرق بإقليم توات  

11الجدول رقم   84  ...........................توزيع التجزئات السكنية ببلديات اقليم توات 

12الجدول رقم   85 .................................... السكن الريفي بتواتإعانات تطور  

13 الجدول رقم  89 .......................................تطور السكن االجتماعي بتوات  

14الجدول رقم   92 ....................................أمناط املساكن حسب بلديات توات 

15الجدول رقم   97  ..........................احلالة العقارية للمساكن حسب البلديات بتوات 

16الجدول رقم   99  ...........................بلديات بتواتالحسب احلديثة طبيعة املساكن  

 103  ......... .............................. تطور القوة النشطة بإقليم توات  17 الجدول رقم

18 رقم الجدول  105  .............2008توزيع معدالت الشغل والبطالة عرب بلديات إقليم توات  

19الجدول رقم   107  ............ )98-66(تطور املشتغلني حسب القطاعات االقتصادية بتوات  

 109  ...........................مهن أرباب األسر حسب بلديات إقليم توات  20 الجدول رقم

 112 ................................املهن الثانوية حسب بلديات إقليم توات 21 رقم الجدول

 115 ............................املستغلة بتوات التوزيع العام لألراضي الزراعية 22 الجدول رقم

 120  .................................توزيع أراضي االستصالح الصغري بتوات 23 الجدول رقم
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 122 .................................توزيع أراضي االستصالح الكبري بتوات  24 الجدول رقم

 135  )2014( توزيع عدد املرضى الوافدين إىل مستشفى ابن سينا حسب البلديات  25 الجدول رقم

  139 .................................     2014توزيع عدد الوفدين اىل مستشفى رقان  26 الجدول رقم

  142  ...........................................   الكبرية الزاويةباألصل اجلغرايف للطلبة   27 الجدول رقم

  144 ................ من داخل الواليةالرقانية األصل اجلغرايف للطلبة االتون إىل الزاوية  28 الجدول رقم

  144 ................................الكنتية    لطلبة االتون إىل الزاويةاجلغرايف لاألصل  29 الجدول رقم

  149 .....حسب بلديات توات من اجل التسوق اليت يرتدد عليها أرباب األسر ماكناأل    30 الجدول رقم

  154 ............................. خطوط نقل املسافرين احمللية على مستوى إقليم توات 31 الجدول رقم

  157 ........................................... خطوط النقل شبه احلضري باقليم توات 32 الجدول رقم

  
  الخرائطقائمة 

 14 .................................................. نطقة الدراسةمل اإلداريةاحلدود  01الخريطة رقم 

 21 ................................... ضمن الوحدات الطبيعية توات توضع قصور 02الخريطة رقم 

 46 ................................ 2008-1987 خالل تطور سكان إقليم توات 03الخريطة رقم 

 48 ........................... 08 -87 توزيع معدل النمو لبلديات التوات خالل 04الخريطة رقم 

 51  ....................................... 2008 جمعات عرب إقليم تواتتتوزيع ال 05رقم  الخريطة

  74 .................................... ................   التوسع اايل ملدينة ادرار 06الخريطة رقم 

 ..................................... ............ 77معة زاوية كنتهالتوسع اايل  07رقم  الخريطة

 79 ...... ...............................................التوسع اايل معة متنطيط 08رقم  الخريطة

 81  ..............................التوسع اايل لقصر سيدي يوسف ببلدية فنوغيل 09 الخريطة رقم

 87  .........................توزيع اإلعانات يف إطار السكن الريفي لبلديات توات 10الخريطة رقم 

 110 ................................ مهن أرباب األسر حسب بلديات إقليم توات 11الخريطة رقم 

 113 ........................................املهن الثانوية حسب بلديات إقليم توات 12الخريطة رقم 

  121  ...............................توزيع حميطات االستصالح الزراعي بتوات   13الخريطة رقم 

 136  ..........................................جمالت نفوذ مستشفى ابن سينا بتوات 14 الخريطة رقم

  137 ....................................مستشفى ابن سينا بوالية ادرار جماالت نفوذ 15 الخريطة رقم

  140 .....................................................جماالت نفوذ مستشفى رقان 16 الخريطة رقم

  143 ...............................................جماالت نفوذ الزاوية الكبرية بتوات 17 الخريطة رقم
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  145 . .............................................بتوات رقانيةجماالت نفوذ الزاوية ال 18 الخريطة رقم

  145 ................................................جماالت نفوذ الزاوية الكبرية بتوات 19 الخريطة رقم

  150 .......................................جماالت النفوذ التجارية ملدينة ادرار بتوات 20 الخريطة رقم

  152 .................................جماالت النفوذ التجارية معة زاوية كنتة بتوات 21 الخريطة رقم

  152 .......................................بتواتجماالت النفوذ التجارية معة رقان  22 الخريطة رقم

  23 الخريطة رقم
األداء اايل لتوات من خالل؛ الوظائف الدينية، الصحية، التجارية و التوزع اايل 

  ......................................................خلطوط النقل احمللية
159  

  
  الصورقائمة 

01الصورة رقم   30 .. .... ................. ..................... .  اجزاء من نظام الفقارة بتوات 

02الصورة رقم   32 .... ... ..... ................. ..... ..... ..... .. متنطيط  بساتني الواحة 

03الصورة رقم   32 .. .. .. .. ... .. ............................ ...... ....  تيطافحدود اجلنان  

04الصورة رقم   33 ...........................................  قصر تيلولني. توضع القصر والواحة 

05 الصورة رقم  35 ............................ تيطاف .احلاج علي أوالدخندق على حواف قصبة  

06الصورة رقم   35 . ...... ...... ................. ...... ..... تليلولني. لقصبةاالسور الغريب وبرج  

07الصورة رقم   35 . ...... ...... ............... ...... ...... ..... زاوية كنته .زقاق وسط القصبة 

08الصورة رقم   35 .... ...... ...... ............ ...... .. الشرفاء زاوية كنته املساكن داخل قصبة 

09الصورة رقم   78 .. ...... ...... ...........جممعة متنطيط توسع عمراين على حمور الطريق الوطين 

10الصورة رقم   83 ..……………....……………توزيع برامج التجزئة مبجمعة رقان 

11الصورة رقم   86  ... .... .... .... ............ .... .مساكن يف إطار البناء الريفي بقصر تيطاف 

12الصورة رقم    90 .. .... .... ........... ..2015 مساكن عمومية اجيارية يف طور االجناز فنوغيل 

13الصورة رقم    90 ............................................... سكن وظيفي بالتوسعات احلديثة 

14 الصورة رقم   90 ................................................    سكن وظيفي بقصور فنوغيل 

15الصورة رقم    93 ................................................  2014 مسكن قدمي بقصر حلمر 

16الصورة رقم    93 ......................... ....................................... سقف املسكن 

17الصورة رقم    94 ................................ 2014 كنته  مسكن تقليدي حديث بقصر زاوية 

18الصورة رقم    95 ........................... 2014 مسكن حديث بقصر تيلولني بلدية اجنزمري 

  114 ............................... 2015 يف النشاط الفالحي باملنطقة املرأةمشاركة  19 الصورة رقم
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  114 .....................2015 بالواحة) سقي املزروعات(بعمله اليومي  فالح يقوم 20 الصورة رقم

  116 ............................................  2015 جنان مستغل بواحة متنطيط 21 الصورة رقم

  116 ................................................... 2015 متنطيط .تدهور الواحة 22 الصورة رقم

  118 ............................................ 2015جنان او بستان بواحة تيطاف 23 الصورة رقم

  123 ...2015 حميط باعمور.استعمال الطرق احلديثة مبحيطات االستصالح الكبري  24 الصورة رقم

  125 ........................................................ املنطقة الصناعية بادرار 25 الصورة رقم

  126  ................................................. 2015 مصفاة سبع والية ادرار  26 الصورة رقم

  138  .......................................................... 2014 مستشفى رقان  27 الصورة رقم

  146  ..................................................... 2015 بتواتمراسيم الزيارة   28 الصورة رقم

  148  ................................................... سوق دينار طيب مبدينة ادرار  29 الصورة رقم

  148   ................................ بزاوية كنته) موالي علي بلحاج(السوق اجلواري   30 الصورة رقم

  153  ......................................  2015 احملطة الربية للنقل ما بني البلديات  31 الصورة رقم
  

  األشكالقائمة 

01الشكل رقم  ........)08.98.87(تطور التجمعات الرئيسية والثانوية بإقليم توات خالل    53 

02الشكل رقم   56 ........ ....... .......  ............1966 البنية الرتاتبية لتجمعات توات سنة 

03الشكل رقم   59 .... .... .... .... .. ........... ....1987 البنية الرتاتبية لتجمعات توات سنة 

04الشكل رقم   61 . ........... .. ..... ........... ... 2008  البنية اهلرمية لتجمعت توات سنة 

05رقم  الشكل  62 . ..... ..... ........... 08.98.87 تطور معدل التحضر إلقليم توات خالل 

06رقم  الشكل  67 .... ....... ....... ....... ....... ........... خمطط توزيع الطرق بإقليم توات 

07رقم  الشكل اخلماسيني االخريين توزيع املساكن  يف اطار السكن االجتماعي بتوات خالل   89 

08رقم  الشكل  104  .................................................... 2008  معدل الشغل بتوات 

09رقم  الشكل  106 ............................................ 2008 توزيع معدالت البطالة بتوات 

 124  ................................... املستغلة بتوات الزراعيةالتوزيع العام لألراضي  10 الشكل رقم

  156 .............................................تداخل حلقات خطوط النقل بتوات 11الشكل رقم 
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  الملخص

، إذ أثرت .حبكم موضعه والتنظيم اايل الذي عرفه) توات، تيديكلت، قورارة(يعد توات أهم حلقة يف الشبكة العمرانية املكونة لألقاليم الثالثة        

سع بشكل اعرب جمال توات الو  عليه خصائص اال الصحراوي و االستيطان البشري به؛ عملت العوامل الطبيعية على توزيع تلك امعات القصورية

توضعت هاته الواحات على حمور القوافل التجارية العابرة للصحراء و . خطي على طول امتداد وادي مسعود من قصر عريان الراس مشاال إىل رقان جنوبا

ديد من قصور اليت توسعت حول هذا كما عملت احلركات الصوفية من خالل رجال الدين واملتصوفة على إنشاء الع. لعبت دور حلقات الوصل بينها

  ...). زاوية بالل، زاوية سيدي ع القادر(أمساء الزاويا اليت أسسوها  اط ومحلت العديد منها أمساءهم أوالرب

الشمال إىل  اال السكين بتوات و ارتسمت الشبكة العمرانية به من خالل سلسلة القصور املمتدة من) القصر-الواحة-الفقارة(شكلت عناصر الثالثية  

إىل إعادة هيكلتها و إرساء  كة بالتقسيمات اإلدارية اليت أدتتأثرت هذه الشب ).06(صفة بشكل طويل على امتداد الطريق الوطين رقم ااجلنوب، مرت 

نطقة و الذي أدى بدوره إىل شهدته املكما تأثرت الشبكة العمرانية أيضا بالنمو الدميوغرايف السريع الذي    ادوار وظيفية جديدة للقصور ممثلة مراكز رئيسية

مثلت مدينة ادرار امعة احلضرية الوحيدة إضافة إىل جممعة شبه حضرية . للمجمعات السكانية ساهم يف التحوالت االنمطية حتضر عدة مراكز عمرانية  و 

  . امعات ريفية العديد من   مثلتها جممعة رقان بينما بقيت

عرفت عدة قصور بداية توسعاا منذ التواجد االستعماري . انية طبعتها التوسعات االية و اخلروج عن نطاق القصباتقصور توات حتوالت عمر  شهدت

بروز حتوالت مسكنية  ما ميز البنية العمرانية هو). فيالتجزئات، السكن االجتماعي، السكن الري(باملنطقة، لتنتشر بعد االستقالل يف إطار برامج سكنية 

إضافة إىل تولد ديناميكية حملية معتمدة البناء الذايت للمساكن واليت جاءت نتيجة للتحول يف البنية املهنية . واد بناء جديدة وتصاميم حديثةبإدخال م

جاء بعد هذا التحول يف البنية االقتصادية للشبكة العمرانية بتوات . للمجتمع القصوري؛ االعتماد على موارد اقتصادية جديدة كبديل عن الفالحة

  .، احد املكونات األساسية يف الشبكة العمرانية قدميا، لتصبح شبكة ترتكز على تعدد األنشطة)الواحة(إضعاف القطاع التقليدي 

كة سكان رجم حبر اعتمد األداء اايل بتوات على جماالت نفوذ املراكز العمرانية الذي رمست معامله الوظائف التجارية، اإلدارية، الصحية والدينية و ت

تتكتل فيه خمتلف األنشطة  عمراين أساسي، ركزكممدينة ادرار  برزت . القصور اليومية الكبرية حنو املراكز اليت استفادت من تطور وسائل النقل احمللية

و كثافة حركة  خطوط النقلعدد ظهر ذلك جليا من خالل ت .كلت الغريبي، ليس يف توات فحسب بل حىت يف قورارة و تيداخلدماتية ،اإلدارية والصحية

القصور مقرات . يأيت مركزي رقان و زاوية كنته سندا ألدرار من خالل استقطاب السكان احمليطني ما لتلبية حاجيات من الدرجة األوىل .السكان

 .البلدبات بدأت أيضا تصنع هلا مكانا يف الشبكة العمرانية التواتية و لو بدا حمتشما

 .قصر، شبكة عمرانية، دور وظيفيواحة،  ات، إقليم صحراوي،تو  :المفتاحية الكلمات

Résumé  

    De par sa situation géographique et son organisation spatiale, le Touat est le plus important territoire dans les trois 

ensembles (Touat, Gourara, Tidikelt). Il a été influencé par les caractéristiques de l’espace saharien et par le peuplement qui 

s’y est installé ; les facteurs naturels ont permis une disposition linéaire de ses oasis le long de l’Oued Messaoud, de Ariane 

Ras au nord jusqu’à Reggane au sud. Ces oasis se sont implantées sur un axe des caravanes commerciales transsahariennes 

pour jouer un rôle de relai. De même, les mouvements confrériques, à travers des religieux ou des zaouïas,  ont fondé de 

nombreux ksour dont plusieurs entre eux portent leurs noms ou les noms des zaouïas (Zouiet Sid Blel, Sidi Abdelkader…). 

La foggara, la palmeraie et le ksar ont constitué le triptyque de fondation du peuplement au Touat.  Le réseau d’agglomérations 

est ordonné du nord au sud le long de la route nationale n° 6. Ce réseau, réorganisé par le découpage administratif en assignant 

de nouveaux rôles aux ksour, a été influencé par une croissance démographique rapide et une urbanisation qui a abouti à des 

transformations typologiques des agglomérations.  La ville d’Adrar est l’unique agglomération urbaine, Reggane a été admis 

au rang suburbain, et plusieurs agglomérations font partie de la strate rurale. 

Les ksour du Touat ont connu des transformations urbaines qui sont caractérisées par l’extension spatiale et par son report au-

delà des enceintes des casbahs. Cette extension a commencé durant la période coloniale, elle s’est étalée après l’indépendance 

dans le cadre des programmes d’habitat (lotissements, habitat social, habitat rural…). Ce qui a caractérisé la structure urbaine, 

c’est les transformations de l’habitat en introduisant de nouvelles conceptions et de nouveaux matériaux de construction. En 

plus, une nouvelle dynamique locale d’autoconstruction a eu lieu suite à la transformation de la structure socioprofessionnelle 

de la société oasienne ;  le revenu agricole a cédé place à de nouveaux revenus économiques. Ce changement dans la structure 

économique au Touat est venu pour affaiblir l’agriculture, une composante essentielle de l’oasis, et introduire la pluriactivité.  

Le fonctionnement spatial au Touat  est régi par l’influence des centres urbains à travers les activités commerciales, sanitaires, 

administratives et religieuses qui s’est traduite par une forte mobilité quotidienne de population, encouragé par le 

développement des moyens de transport. Adrar a émergé en tant centre principal non seulement au Touat, mais aussi au 

Gourara et au Tidikelt occidental, dans lequel se concentre les activités commerciales, administratives et sanitaires.  Ceci est 

apparu clairement eu égard de la convergence de plusieurs lignes de transport et de la forte mobilité des populations. Reggane  

et  Zouiet Kounta viennent en appui à Adrar et drainent des populations environnantes pour des services de première nécessité. 

Les petits centres, chefs-lieux de communes, ont commencé joué leur rôle et créer une place dans le réseau d’agglomérations 

de Touat même s’il est timide. 

Mots clés : Touat, Territoire saharien, Oasis, Ksar, Réseau urbain, Rôle fonctionnel 
 


