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�	�: 

ألا تشكل مهزة الوصل بني األوساط الربية و ذلك  ؛من بني األنظمة األكثر ديناميكية و حيوية السواحلتعترب 

 اتشهد منذ القدم إىل يومنا هذ .مواردها الطبيعية و حىت يف خصائصهاو مناظرها و تضاريسها  يف تتنوع  .البحرية

البشري و ما صاحبه من وترية تعمري متسارعة و منتشرة بشكل كبري و أو الرتكز ضغوطات كبرية بسبب اإلستقرار 

حسب التقرير الذي أدلت به املنظمة العاملية للتغريات املناخية ما كما أنه  .منها لو على حساب املناطق احلساسة

كلم مما ال يتوافق مع   200العامل تعيش ضمن جمال ساحلي ال يتعدى عمقه حوايل  يقارب حوايل ثلثي سكان

 . قدرة حتملها و جتدد مواردها الطبيعية و إمكانياا

إن تداخل العوامل الطبيعية و البشرية يف هاته ااالت خلق نوع من الالتوازن الذي انعكس على أنظمتها 

التغريات أساسا إىل التحوالت السوسيو اقتصادية اليت كانت كنتيجة للنمو يرجع سبب هذه . الطبيعية و البيئية

السكاين و التطور االقتصادي الذي تشهده ، مما أدى بالضرورة إىل زيادة الطلب على العقار، الطاقة، املياه و 

  .غريها من املوارد الطبيعية

 02-02نه باإلستناد إىل قانون الساحل رقم إيصعب تتبع حدوده الطبيعية، إال  الساحلية فضاء تشكل ااالت

يعرف الساحل على أنه اال الذي  ؛حبماية و تثمني السواحل يف اجلزائر املتعلق 2002فرباير سنة  5املؤرخ يف 

مرت على إمتداد  800يشمل مجيع اجلزر، اجلزيرات و الرصيف القاري، إضافة إىل شريط ترايب بعمق أدناه حوايل 

من البحر و ااة له حيث ال يفصلها عن الشاطئ  اليت ترىكما يضم سفوح اجلبال و اهلضاب . طول البحر

كلم إبتداءا من أعلى   3السهول الساحلية اليت يقع عمقها و إمتدادها على  ؛باإلضافة إىلسهل ساحلي أو غريه، 

، و الشواطئ اليت يقع األراضي ذات الوجهة الفالحية، املناطق الرطبةنقطة تصل إليها مياه البحر، اجلبال الغابية، 

املواقع اليت تضم املناظر الطبيعية أو حتمل  و كذلكنقطة تصل إليها مياه البحر،  أعلىجزء منها يف الساحل من 

    .طابعا ثقافيا أو تارخييا
  

على غرار حوض واد  ااالت الساحليةتشكل األحواض التجميعية ذات التصريف اخلارجي جتاه البحر جزء من 

تعترب األحواض من األنظمة اهليدرولوجية اجليومورفولوجية اليت تصنف ضمن  .املاحل باال الساحلي لعني متوشنت

و خمرجات كاجلريان السطحي ... و التساقطات تتميز مبدخالت تتمثل يف األشعة الشمسية. فئة األنظمة املفتوحة

الذي متر به؛ و ) الدورة احلتية(تشهد ديناميكية طبيعية مستمرة ترافق التطور اجليومورفولوجي . و محولته الرسوبية

يتم قياس هاته املظاهر و معاجلتها باإلعتماد على التحليالت . الذي يتجلى يف تغري أشكاهلا و مظاهرها السطحية

الرياضية و الطرق اإلحصائية على املورفومرتية وفق أسس التحليل الكمي من خالل تطبيق بعض املعادالت 

البيانات املتحصل عليها إما من؛ اخلرائط الطبوغرافية، القياسات امليدانية، الصور اجلوية أو املرئيات الفضائية؛ و 

ذلك إلستخدام نتائجها يف تصنيف املظاهر السطحية و حتديد العمليات و العـــــــوامل املسئولة عن نشوئها و 

  ). 2012،.لومغزوان س(تطورها 
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�������:  
   

...) اخلرائط الطبوغرافية، القياسات امليدانية(يتطلب إجراء القياسات املورفومرتية باإلعتماد على الطرق التقليدية 

، و على الرغم من كل هذا فإن النتائج املتحصل عليها تبقى تقريبية و غري و التكاليف من الوقت و اجلهد اكثري 

على تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية و مصادر بياناا  االعتمادهذا املشكل فإن  اجتنابجل ألو  .دقيقة

   الرقمية من شأا أن حتقق السرعة و الدقة يف القياس من جهة و السهولة يف املعاجلة االرتفاعاتاملتطورة مناذج 

ات الرقمية من ـــــــــلة يف مناذج االرتفاعفهل متكن هاته النظم و مصادر بياناا املتمث .و التحليل من جهة أخرى

  ؟ حلوض املاحل يومرت ـل املورفـعملية التحلي يسريت
  
على  ملا هلا من انعكاسات ضرورة ملحة )الدورة اجليومورفولوجية(اليت مير به احلوض  التغرياتهاته دراسة  إن

يث قد حب ؛و مناطق تصريفها تجميعيةاألنشطة االجتماعية و االقتصادية اليت عادة ما تتمركز يف األحواض ال

        بشكل ما يساعد على يئتها  دور هو اآلخرها ؟ أو أن العامل البشري فيحكم البيئة و شكل األرض تت

سهوله الفيضية املنبسطة ذات االحندارات شبه املستوية و اخلفيفة  يف  أمهية  واد املاحل تتجلىو   ؟ و تطويرها

خمتلف عكسه ت و اقتصادي؛ بشري تركزمنطقة  دىنمما جعل من احلوض األتوفر املصادر املائية  إضافة إىل عموما

 ،دافعا كبري يف توسعاا العمرانية )95(و  )02(احلضرية و شبه احلضرية اليت كان للطرق الوطنية رقم لتجمعات ا

ملا متثله نسبة األراضي  نظراساهم يف وجود أنشطة زراعية واسعة النطاق  طابع ريفيمن نطقة امل به تتسم اإضافة مل

التوزيع أن  هلو  باحلوض؟وضع الرتكيبة السوسيو اقتصادية  فما هو. من إمجايل املساحة احلوضيةفالحية ال

يف تنمية اال؟ و أن مستوى التنمية يؤثر ؟ أو أن للعامل البشري دوره هو اآلخر  طبيعية خاضع حلتمية السكاين

   ة؟ـــــــــــــــا يف البيئــــــــــــــــــــبشكل م

 نظام هيدرولوجي أو هيدروجيولوجي متكامل باال الساحلي لعني متوشنت األساس يف هبإعتبار احلوض  شكلي

كوا  ؛اقتصادية اليت على عالقة وطيدة مبوارده املائية خاصة اجلوفية منهاوظائفه السوسيو  استدامةضمان و 

تعاين املنطقة احلوضية من مشكل و  .إلستمراريتها و عنصر دميومتها و عامل أمنها و تطورهااملصدر األساسي 

هو إرتفاع مستوى العجز يف مواردها املتجددة الناتج عن  ؛مما أسهم يف زيادة الفجوة املائية ا ، وها و ندرانقص

على نسبة كبرية من  العشوائي للمياه اجلوفية اليت يستحوذ النشاط الزراعي االستنزافالسحب اجلائر و 

األمر الذي انعكست عنه  ،باحلوض على أشده يف بني قطاع الري و الشرببلغ التنافس و . استخداماا

األوىل كمية تتجسد يف الضغط على املياه احمللية يف ظل حمدوديتها و ندرا، و الثانية نوعية تكمن يف  ؛مشكلتني

و يف  .إرتفاع حجم مياه الصرف الصحي و الزراعي و ما ينجم عنه من تلوث يف األوساط املائية لبعض األودية

جابة ملتطلبات و احتياجات السكان يف ظل ظل هاته األوضاع أصبح االستفسار حول الكيفية اليت يتم ا االست

؟   هاته املوارد املائية احملدودة و مصادر التموين القليلة ؟ و هل هنالك إمكانية لتلبية هاته اإلحتياجات و تأمينها

  ؟  ىتـــــــــــــــــــإىل م كيف؟ و
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و على الرغم من االجنازات . احمللية ةياملائوارد مرهونة بإستثمار امل بينما تبقى زيادة املساحات املسقية يف قطاع الري

 اليت حتققت يف جمال تنميتها و استثمارها، إال إنه يتبني هناك بوادر أزمة مائية بدت تتفاقم بسبب شح األمطار 

هل هنالك بدائل أو أساليب ف. عليها مما بات يضاعف من هشاشتها و تدهورها لبمواكبة مع تزايد الطو ندرا 

  ؟ ائية بالقطاعـــــــــــال تنمية املوارد املـــــــــــــــــــــاق التهيئة يف جمــــــــــــــري املياه و توفريها ؟ و ما هي آفــــــــــــــــــــــحمليا يف تدبمنتهجة 
  

  :أ�����و�أ�	اف�ا����

الربامج، البيانات اجلغرافية، و الطاقم تعترب نظم املعلومات اجلغرافية جمموعة منظمة من أجهزة احلاسب اآليل، 

صممت لتقوم بإدخال و ختزين و معاجلة و حتليل و عرض مجيع البيانات اجلغرافية املكانية . البشري املتخصص

و باتت الدراسات التطبيقية هلاته النظم متثل أمهية بالغة يف مجيع جماالت التنمية  ).1986، .بورو(منها و الوصفية 

اصة فيما يتعلق منها بدراسة املقومات الطبيعية و البشرية و االقتصادية للتنمية و احلاجة املستمرة الشاملة، و خ

للتنمية املستدامة اليت ال ميكن أن تتحقق إال إذا اعتمدت على نظم التحليل املكاين دف طرح أفضل البدائل 

تغالل املوارد الطبيعية مبا حيقق التنمية املستدامة إلختيار املوقع األنسب للمشاريع التنموية أو النموذج األفضل إلس

  ).2007، .حممد اخلزامي عزيز(

يهدف اجلانب التطبيقي من الدراسة إىل االستفادة من تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية يف إجراء بعض القياسات 

م؛ و ذلك استعانة مبجوعة 30ة املورفومرتية للحوض اعتمادا على بيانات منوذج االرتفاع الرقمي بدقة متييز مكاني

 تلعب هاته القياسات أمهية بالغة يف توفري جمموعة من البيانات الكمية الضرورية. من الربامج املتخصصة يف اال

         وض الدراسة، ح اليت مير ا يدف حتديد مراحل التطور اجليومورفولوج ةاجليومورفولوجي؛ يف التحليالت

ملا هلا من أمهية يف وضع بعض احللول و املقرتحات اليت تدعم خطط التنمية املستقبلية املتعلقة  اهليدرولوجية و

  . و إدارة املوارد املائية السطحية من طرف اجلهات املعنية أو املختصة بتنمية

يف إدراكا منها بأمهية استثمار املياه السطحية  كل اجلهود املبذولة و التوجهات احلالية هلاته اجلهاتفمن خالل  

 النمذجة يف نظم املعلومات اجلغرافية االعتماد على؛ حاولنا كضرورة اقتصادية و بيئيةتعزيز خمزون الطبقات اجلوفية  

وصوال إىل خريطة ) طبوغرافية، جيولوجية، بيئية و سوسيو اقتصادية(بإستخدام أسلوب حتليلي متعدد املعايري 

  .وضــــتعبئة املياه السطحية باحلآت ــــــــــــــــــــــــــمنشالءم و ــــــــــــعية ملواقع تتموضو 

�����  :ا�����و�� �ات�

متت دراسة املنطقة بأسلوب حتليلي للبيانات يف إطارها اإلقليمي باإلعتماد على وسائل الدراسة احلديثة و العمل 

كذلك  و مرت .املالحظة، و كذلك عملية التصوير الفوتوغرايف و العمل اخلرائطيامليداين القائم على املشاهدة و 

  .راجــــــــبداية جبمع املادة العلمية مث عرضها و حتليلها بكل فصل، مث مرحلة الكتابة و اإلخ ةو متزامن ةمتكامل مبراحل


ا�دة
ا���������
نوع املعلومات و الطريقة اليت  اعتمدنا فيها على عدة مصادر معلوماتية كل حسب :�����

من معلومات مكتبية، ميدانية، خرائط و غريها، ألا متثل نقطة بداية البحث بالوقوف على ما قد  ؛مت مجعها

حتقق من دراسات سابقة يف جمال الدراسة سواء كانت قدمية أو حديثة حيث متيز جلها باحنصار ااالت 



 ا
	���ا���م

 

7 

 

 املعلومات املستخدمة يف الدراسةمصادر البيانات و : )01(الشكل 

%�در�ا����"�ت�  

�ت�&�
 و�ا

 الكتب املتخصصة يف اال

 دراسات و حبوث متعلقة باملوضوع

 املديريات و املؤسسات الدراسات السابقة للمنطقة

  مديرية املوارد املائية  �
  مديرية الري �
  مديرية البيئة �
  حمافظة الغابات �
  الوطنية للموارد املائية الوكالة �
 مديرية الربجمة و متابعة امليزانية �

  اخلرائــــــــــط الطبوغـــــــــــــــــــرافية  �
  اخلرائــــــــــط اجليولــــــــــــــــــــــوجية  �
 مناذج االرتفاعات الرقمية  �
  املرئيــــــــــــــات الفضــــــــــــــــــــــائية  �
 Google Earth بيانات �

 استخدام تقنيات االتصال احلديثة

  )اإلمييل(التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين  �
  ...)فيس بوك ، تويرت ( شبكات التواصل االجتماعي  �
منتدى اجلغرافيون العرب،  املنتدى العريب (املنتديات العلمية  �

 ...)لنظم املعلومات اجلغرافية

 استخدام االنرتنت

 امليدانيةالدراسة 

  اخلرجات امليدانية/التحري املوقعي

 التصوير الفوتوغرايف

شكلت  حبيث املعلومات امليدانية اليت مت مجعها أثناء اخلرجات امليدانية اليت قمنا اعلى كذلك اعتمدنا  . املدروسة

بيعة املعلومات و ما يستجد منها، معتمدين الوقوف على طخالل و ذلك من لنا إحدى أهم مصادر البحث 

احل ، الغطاء األرضي، على املالحظة امليدانية ألهم املعامل اجلغرافية للحوض من حيث إمتداد أهم روافد وادي امل

حاوالت استكشافية حول واقع استعماالت املياه يف احلوض معتمدين يف ذلك على القيام مبو  ،الوضع البيئي

اورات اليت أجريت مع أعضاء بعض املديريات و  ــــــــــــباإلضافة إىل خمتلف احمل .أسلوب التصوير الفوتوغرايف

  .احل اإلدارية ذات الصلة مبوضوع الدراسةــــــــــاملص


ا�دة
ا�����������
قمنا يف هذه املرحلة بدراسة و معاجلة املادة العلمية اليت مجعت من مصادر خمتلفة : ��ض
و

تنوع املظاهر السطحية مبنطقة الدراسة و خصائصها الطبيعية، ملا هلا  الفصل األولعاجل . يف كل فصلمث حتليلها 

بني خصائص املنطقة املتبادلة الناجم عن العالقة  ياجليومورفولوجملنطقة أو التطور امن عالقة جبيومورفوجلية 

الطبوغرافية، اجليولوجية، الغطاء ( رها السطحيةو التغريات االية ملظاه ...)املناخية، اهليدرولوجية( الطبيعية

إلعتبارها من اخلصائص اجليومورفولوجية  الفصل الثاين، لتأيت بذلك دراسة اخلصائص املورفومرتية يف )النبايت

   االجتماعيةعلى األنشطة  انعكاساتكما تعترب دراسة هاته األخرية و رصدها مهمة ملا هلا من . مبفهومها العام

و التوزيع السكاين  اقتصادية ليعاجل وضع الرتكيبة السوسيو الفصل الثالثباحلوض، ولذلك جاء  االقتصاديةو 

الفصل الذي خيضع حلتمية الوسط الطبيعي للحوض، بينما تتجلى إمكانية العنصر البشري من خالل ما جاء يف 

    .الذي يعىن بواقع املوارد املائية و استخداماا حبوض املاحل الرابع
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  :لألحواض الهيدروغرافية في الجزائر اإلداريو التنظيم اإلطار . 1

موزعة بشكل متباين يف  3مليار م 12منها  ؛يف السنة 3مليار م 17,2تتوفر اجلزائر على موارد مائية تقدر حبوايل 

من املوارد  3مليار م 5,2من املياه اجلوفية إىل جانب  3مليار م 2من املوارد السطحية و  3مليار م 10 حوايلالشمال 

كما . )2014، .شواش( مياه جوفية 3مليار م 5موارد سطحية و  3مليار م 0,2املائية يف املنطقة الصحراوية منها 

تطلب مبدأ توحيد اجلهود فيما   توزيعه و توفره الغري املنتظم يف الزمان و املكان ، واملورد الطبيعيندرة هذا أن 

أو ما يعرف باحلوض  وفق منط وحدي أي وحدة هيدروغرافية طبيعيةو تسيريه  استعماله، تعبئته خيص؛

احمليطة مبجرى الواد، واليت تزوده باملياه عن طريق اجلريان السطحي أو  األراضيمجيع  اهليدروغرايف الذي ميثل

مرتفعة متثل خط تقسيم املياه الذي حييط باحلوض مارا بأعلى نقطة  أراضيااورة  األراضياجلويف، و يفصلها عن 

أحواض  كما يقصد بعبارة وحدة هيدروغرافية حوض أو جتمع،  مرتفعة لتمثيل احلد الفاصل بني حوض وآخر

   .هيدروجيولوجية تشكل فضاءا متجانسا و مندجما أوهيدرولوجية 
  

سياسة مائية يف جمال تسيري املوارد املائية بواسطة األحواض اهليدروغرافية و متثلت يف ذا الصدد انتهجت اجلزائر 

تعترب وكالة . الوطينإنشاء وكالت جهوية تشرف على تسيري كل األحواض اهليدروغرافية على مستوى كامل الرتاب 

تتمثل يف املنظمة أو املقر و  ؛ري املتكامل للمياه بواسطة احلوضاحلوض اهليدروغرايف هي الطرف الرئيسي يف التسي

اء على ي أا جتمع خمتلف الفاعلني حول املأ ؛راف املياه من مسريين و مستعملنيالذي جيمع كل ممثلي أط

        ساس على املسامهة يف إجناز املخططات الوطنية و التوجيهية للماء ، و تعمل باألاملستوى احمللي و اجلهوي

  .)2013، بيدةحمسن ز (و التنسيق فيما بينها 
  

اه يف إطار اإلصالحات اليت شهدها قطاع املوارد املائية يف اجلزائر اليت ترتكز على مبدأ التسيري املتكامل للمي و

لألحواض اهليدروغرافية  وطنية إنشاء مخسة وكاالت 1996أوت  26، مت يوم على مستوى احلوض اهليدروغرايف

أنشئت   .ى مستوى خمتلف األقاليمموزعة عرب كامل الرتاب الوطين بكيفية حتقق مبدأ التكاملية يف تسيري املياه عل

 لقانون النموذجي املتعلق ا حمدد يفهذه الوكاالت بنظام مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، وا

   :تغطي املناطق التالية حيث ، املراسيم التنفيذية املؤرخة يف يوم إنشائها

   بوهرانوهران الشط الشرقي منطقة  •

  بالشلف  زر زه منطقة الشلف •

   باجلزائراحلضنة الصومام  منطقة اجلزائر •

   بقسنطينةسيبوس مالق منطقة قسنطينة  •

  .منطقة اجلنوب بورقلة •
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 األحواض اهليدروغرافية يف اجلزائر و األحواض التابعة هلاوكاالت : )01(اخلريطة 



 ا
	���ا���م

 

11 

 

  :هيدروغرافي الوهراني الشط الشرقيالحوض ال .1.1

من الشمال البحر األبيض  اجلزائر ، حيدهب إىل الشمال الغريباحلوض اهليدروغرايف الوهراين الشط الشرقي  نتميي

يقع بني . الصحراء و من الغرب املغرب األقصى، من اجلنوب أحواض املتوسط، من الشرق حوض شلف زهرز

تقدر مساحته  ، و)مشاال 36º 30ˮو  32º 25ˮ( و بني دائريت عرض )  غربا 2º 30ˮشرقا و  2º 0ˮ(خطي طول 

  . 2كم  77169وايل حب

  للحوض اهليدروغرايف الوهراين الشط الشرقياألحواض اجلزئية :  )01(اجلدول 

  السنة/3معدل اجلريان السطحي هم  )2كم(املساحة   االستداليلالرقم   احلوض اهليدروغرايف

  146  5831  04  الساحل الوهراين

  308  7245  16  تافنة

  256  14389  11  املقطع

  300  49700  08  الشط الشرقي

  1010  77169  الوهراين الشط الشرقي

   2014وكالة احلوض اهليدروغرايف الوهراين الشط الشرقي  :املصدر 

املنطقة الوهرانية و منطقة الشط ( منطقتني هيدروغرافيتني طبيعيتني الوهراين الشط الشرقي إىل نقسم احلوضي

  ؛ تتمثل يف كل من  واض جزئيةربعة أحتضمان أ) الشرقي

 ؛أوديته أهم من و .2كم  5831جزئية  تغطي جمتمعة مساحة  أحواض 6يشتمل على :  حوض الساحل الوهراني

 ... تليالت، واد البسباس، واد ساسل، واد املاحل، واد احللوف، واد املخايسية، واد تراته، واد كيس، واد املرسى، واد

أي ما نسبته  باملغرب 2كم 1667منها  ؛ 2كم 7245أحواض ثانوية تغطي مساحة  8يتكون من :  حوض تافنة

ميثل وادي تافنة ارى الرئيسي باحلوض، و الذي يرفد إليه كل من واد يسر، واد . من املساحة اإلمجالية  % 23

  ...  السكاك، واد مويلح، واد بومسعود، واد بوكيو 

2كم 14389تغطي مساحة قدرها  جزئي حوض 16يضم : المقطعحوض 
واد املقطع، واد  ؛و من أهم روافده .

  ... احلمام، واد سعيدة، واد ملغيغ، واد سفيون

 49700يغطي اجلزء اجلنويب من احلوض الوهراين الشط الشرقي مبساحة تقدر حبوايل    :  حوض الشط الشرقي

 .حوض جزئي أغلب أوديتها جافة 19يضم . 2كم

  
  . 2012حسب تقدير وزارة الري لسنة  3مليار م 1,01على موارد مائية سطحية قدرت حبوايل احلوض هذا يتوفر 

الذي  )02(و ميكن استقراء املفارقات االية يف توزيع املياه السطحية على األحواض اجلزئية من خالل اجلدول 

من املياه  3مليار م 0,308يالحظ من خالله بأن الثروة املائية ترتكز بشكل هام يف حوض تافنة الذي يتسع حلوايل 
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    3مليار م 0,256 وايل، مث كل من حوض املقطع حب3مليار م 0,3السطحية، مث يليه حوض الشط الشرقي حبوايل 

  . 3مليار م 0,146و الساحل الوهراين 
  

  توزيع املياه السطحية و اجلوفية حسب األحواض اهليدروغرافية يف اجلزائر) : 02(اجلدول 

  األحواض اهليدروغرافية
  املياه السطحية

  )3مليار م(

  املياه اجلوفية

  )3مليار م(

  إمجايل املوارد املائية

  )3مليار م(

  1,6  0,6  1  الشط الشرقي -الوهراين 

  1,83  0,33  1,5  زهرز -شلف 

  4,14  0,74  3,4  الصومام -احلضنة  -اجلزائر

  4,43  0,43  4  مالق -سيبوس  –قسنطينة 

  5,2  5  0,2  الصحراء

-  10,2  7  17,2  

  2012الري  وزارة: املصدر 

  :يوهرانحوض الساحل ال. 2.1

يف كل من حوض الغزوات، حوض عني متوشنت، حوض  تتمثل أحواض جزئية  6يضم حوض ساحل وهران 

 2كم  5831تبلغ مساحته حوايل  .و احلوض اجلزئي ملستغامن ارزيو، حوض سبخة األندلس، حوض سبخة وهران

و ميثله  2كم  872اجلزء الغريب   يغطي مساحة  ؛الوطنية للموارد املائيةثالثة حسب الوكالة أجزائه الموزعة على 

 كل من  و يضم من إمجايل املساحة احلوضية % 77احلوض اجلزئي للغزوات، اجلزء األوسط يغطى ما نسبته 

ميثل احلوض اجلزئي ملستغامن اجلزء  بينما، ارزيولعني متوشنت، األندلس، سبخة وهران و سبخة  ؛احلوض اجلزئي

  . من املساحة اإلمجالية % 8أي ما يقارب  2كم 462الشرقي الذي تبلغ مساحته حوايل 

  

  حجم املوارد املائية السطحية و اجلوفية يف احلوض اهليدروغرايف لساحل وهران) : 03(اجلدول 

  )3هم(املوارد السطحية   )السنة/3هم(املوارد اجلوفية   )2كم(املساحة   احلوض اهليدروغرايف

ساحل 

  وهران

  35  8,8  872  الغريب

  98  47,1  4497  األوسط

  13  10  462  الشرقي

  146  65,9  5831  اموع

  1998وكالة احلوض اهليدروغرايف الوهراين الشط الشرقي ، وهران : املصدر 

  

يف السنة تتوزع بشكل جغرايف  3مليار م 0,146يف حوض الساحل الوهراين حبوايل  املوارد املائية السطحية تقدر

          اجلزء األوسط على، )% 67( 3مليون م 35اجلزء الغريب على  ؛أجزائه الثالثة حيث حتتوي أحواض على
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من إمجايل  % 9أي ما نسبته  3مليون م 13تتسع حلوايل  ولجزء الشرقي فهلو بالنسبة  )% 24( 3مليون م 98

  .املوارد السطحية باحلوض

يف السنة، حيث تتجدد  3مليون م 47,1تقدر مياه اخلزانات اجلوفية املمكن استغالهلا يف ساحل وهران حبوايل بينما 

          سنويا عن طريق ما يتسرب من مياه اجلريان السطحي إىل الطبقات اجلوفية اليت تتوزع حسب التقديرات

يف ) % 47,1(و يرتكز اكرب حجم منها . وحدة هيدروجيولوجية باملنطقة 29على حوايل  و البحوث العلمية

ل من ك، و يليه  3مليون م 13,9، مث حوض عني متوشنت 3مليون م 22,4حلوض املقطع حبجم  اخلزانات اجلوفية

  .على التوايل 3مليون م 2,8و  3مليون م 8حوض سبخة وهران و سبخة ارزيو حبوايل 
  

  :تموشنت الحوض الجزئي لعين .3.1

اليت  نتظم نتيجة للتباينات املناخيةمريان غري اليت تتميز أوديتها جب األحواضعني متوشنت جمموعة من حوض يضم 

يعترب تضرس املنطقة  .من اجلنوب حنو الشمال ةعام صفة، و تتجه حماور جماريها بتشهدها من سنة ألخرى

تتميز أوديتها بالعمق يف املرتفعات لينخفض تدرجييا يف املناطق  متشعبة،اجلنوبية عامل هام يف وجود شبكة 

تغذيها مياه اجلريان السطحي  أغلبها أودية فيضية لبحراألودية بتصريف خارجي حنو ا هاتهتتميز . السهلية

واد املخايسية سيدي جلول، واد احللوف، واد املاحل، واد ساسل و غريها من ااري املائية  ؛أمههان مو باحلوض 

  .األخرى 

  متوشنت عنيحوض األحواض اجلزئية اليت يضمها أهم ) : 04(اجلدول 

  )3هم(معدل اجلريان السطحي   )2كم( احلوضية املساحة  األحواض

  6,36  150  واد املخايسيةحوض  

  4,24  100  واد احللوف حوض 

  38,16  900  واد املاحل حوض 

  2,63  62  واد ساسل حوض 

  2,12  50  جماري مائية أخرى

  54  1262  اجلزئي لعني متوشنتاحلوض 

  2014الوكالة الوطنية للموارد املائية بوهران : املصدر 
  

نظام مائي متكامل مع باقي ، يشكل وحدة رية أو األودية باملنطقة بعد وادي تافنةأهم بني من وادي املاحل يعترب 

، واد املايدة  و واد برقش يت تعمل على تغذيته مثل واد سنان، واد شعبة اللحماألودية و الشعاب املؤقتة اجلريان ال

، يضيق سريره املائي أحيانا و يتسع أحيانا  عرجيتميز بشكل مت. حنو مصبه بشاطئ تارقة اجتاههليسلك ... ، 

مشال يف منطقة احلوض العلوي ليتغري من الشرق حنو الغرب باحلوض  -إجتاه جنوبأخرى ، و يتمحور جريانه ب

  . السفلي 
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 :ن تموشنتـــتضاريس منطقة عي. 1
  

  :ةــــــــــــــــــــــــاطق الجبليــــــــــــــــــــــالمن. 1.1

تظهر . م150إىل  70 ما بني هااتساعء من السالسل اجلبلية التلية املوازية للبحر، يرتاوح ز جاجلبلية  املناطقتشكل 

من مضيق جبل طارق باملغرب األقصى مرورا باجلزائر، إىل غاية الرأس األبيض  امتدادمهاعلى شكل سلسلتني يبدأ 

وحدات جبلية متقطعة، تبدو منافذها واسعة يف الغرب، بينما تظهر ضيقة يف منطقة ، و تظهر يف شكل بتونس

  . فيها عرب ممرات ضيقة االتصالالشرق حيث يكون 

يتم توزيعها و انتشارها يف املنطقة اجلنوبية حلوض واد  حيث ،رتفعات أهم التضاريس يف املنطقةاملهاته تشكل 

، و الثاين من اجلنوب حنو األول من الغرب حنو الشرق ؛سلسلة جبلية تأخذ اجتاهني عامني شكل علىاملاحل  

غري منتظمة و جرفية هلا تأثري  تبإحندار م ، و تتميز بربوز 500إىل  400 يرتاوح متوسط ارتفاعها مابني. الشمال

، خاصة مع كية اليت تعمل على احلفر و النحتطاقته احلر  ازديادبالغ على تنظيم سرعة اجلريان السطحي و بالتايل 

  : و تضم هذه الوحدة . وجود تراكيب صخرية لينة

   :ـــالةـــجبــــــــــال تســــ

 منها جزء ينتمي. م 923إىل  ارتفاعهبوحناش الذي يصل بلية ، و من أهم كتلها اجلم 1061يبلغ أقصى إرتفاع ا 

 تعترب األكثر نشاطا . م 812حوايل تبلغ أعلى نقطة تقسيم املياه فيها على  احلوض العلوي لواد املاحل، حيث إىل

لتميز  تتخذ شكال تضاريسيا وعرا .كوا منطقة تشكل روافد وادي املاحل  ؛و فاعلية ملختلف عوامل التعرية أداءو 

  .°35سفوحها بإحندارات شديدة و جرفية قد تصل إىل أكثر من 

   :الل سبع شيوخـت

، و من حيث مظاهرها الطبيعية متشابكةتضم كتل جبلية . تقع جنوب هضبة عني متوشنت و غرب جبال تسالة

للسلسلة  امتدادا، و تشكل بذلك ز بإجتاه عام من الشرق حنو الغربتتمي. م 663 حوايل به ارتفاعيبلغ أقصى 

تتميز مبجموعة من القمم احلادة اليت تكون خطوط تقسيم املياه باملنطقة، وتنتهي بسفوح وعرة  .اجلبلية تسالة

لي، الشيست، و احلجر الرم ةكيبها الصخريا تر يسود . حنو الوديان املتميزة بضيق جماريها االحندارشديدة 

   .تالدولومي
  

بلية تشكل جزءا من منطقة احلوض السفلي لواد جتضم املنطقة الشمالية لعني متوشنت جمموعة تضاريس كما 

  :تتمثل يف  ،املاحل

مشال شرق على شكل جناحني ، و يبلغ  - يقع غرب واد سنان ، ميتد بإجتاه جنوب غرب : جبل سيدي قاسم

  .م 353حوايل  ارتفاعه

من شعبة داود شرقا حىت واد سنان غربا ، يتميز بقمة جبلية حادة ذات شكل حمدب ، و  : ظهر املنجلجبل 

  .جبلية متناظرة سفوح
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و يبلغ إرتفاعه حوايل . يقع مشال جبل ظهر املنجل ، تتخذ قمته اجلبلية شكل شبه دائري : جبل عيشة الطويلة

  .م300

يقع جنوب التجمعات السكانية ألوراس املايدة غرب منطقة محام بوحجر، و يتجه من ناحية  : جبل املايدة

  .م 100تبدو سفوحه اجلبلية غري متناظرة و  يصل إرتفاعه إىل . الغرب حنو الشرق

  : رقشـــــــــــــــــــــالل بـــــــــت

تشكل تالل برقش مهزة وصل ما بني جبال تسالة و سبع شيوخ ، و تكون بذلك حاجز طبيعي بني السهول 

، جبل دوزوران ) م617(و تضم كل من جبل تقرباش . ملنطقة عني متوشنت و املنطقة احلوضية لتلمسان الوسطى

  ).م400(و جبل بري زمزم ) م530(، جبل إجيديل ) م536(

  :ب ـــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهض.2.1

 200رتاوح ما بني تتتميز بإرتفاعات متوسطة ملا جاورها من جبال و سهول ، و  : تـــــــــــــــن متوشنـــــــــــــة عيـــــــــــــــــــهضب

سطوحها و  جتزئةتنحدر مبيول خفيفة جتاه البحر ، و تعمل األودية الساحلية اليت تتخللها على . م 400م إىل 

  .تعميق مسالكها

. تشغل نطاق واسع من املنطقة الشرقية لعني متوشنت بإمتداد حنو سبخة وهران: هضبة الغمرة و أوالد بومجعة

. األفاريز عند كل من منخفضي بوزجار و الال قدرة تنحدر بإحندارت خفيفة جتاه البحر أين تنتهي مبجموعة من

و يتخلل سطحها جمموعة من األودية تتنوع من حيث تصريف مياهها؛ خارجي جتاه البحر، و داخلي حنو سبخة 

  .وهران

  :ساحليةالالمناطق السهلية الساحلية و شبه . 3.1

منطقة حتتوى املنطقة الساحلية غرب اجلزائر، من الغرب حنو الشرق على سهول ساحلية و شبه ساحلية متمثلة يف 

تواجه  ، واألدىن شرق، مالتة، اهلربة، سيق، عشعاشة، سيدي خلضر، مينا و الشلف املاحل، عني الرتك، وهران

  . أراضيها هاته السهول من بعض املشاكل املتعلقة بالتصريف املائي و متلح

و  .% 5إىل  0م ، و يتميز بإحندارت ضعيفة ترتاوح ما بني  390به  ارتفاعيبلغ أقصى   :وشنتـــــــــــــل عني متـــــــــــــــــسه

، واد ويزرت اليت ترفد واد املاحل ليتجه بذلك امة تتمثل يف كل من واد سوف التل، واد سنانتتخلله جماري مائية ه

بإنبساطه    تارقة الذي يغطي اجلزء األكرب من احلوض األدىن لواد املاحل يتميز ساحل كما  .تارقةحنو مصبه بشاطئ 

حيده من  .م 50ال يتعدى حوايل  ارتفاعهكما أن   ،° 5 إىل 0يرتاوح ما بني كونه ينحدر تدرجييا حنو البحر بإحندار 

من ناحية اجلنوب الغريب و و ، )م298(املنجل و جبل ظهر ) م213( عيشة الطويلةاجلنوب و اجلنوب الغريب جبل 

يعترب املنطقة األقل نشاطا لعوامل التعرية، واألكثر عرضة لتأثري   ).م353(جبل سيدي قاسم  الشمال الشرقي 

و أحد  لواد املاحل، وهذا بإعتباره املنطقة اليت تتجمع فيها مياه الشبكة اهليدروغرافية )الفيضانات(خماطر السيول 

 مشال شرقي إجتاه جنوب غريبتتميز بحيتوي السهل على كثبان رملية و . افده واد سنان ذو اجلريان املومسيأهم رو 

  .تفصل سهل تارقة عن البحر و
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 260، و يبلغ أقصى إرتفاع به  % 5 احندارهيتميز سطحه مبيول خفيفة حبيث ال يتعدى   :امريةــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــسه

واد جرف لبيض ، شعبة املنسية و واد سيدي مديوين  اليت  ؛جيزأ سطحه جمموعة من األودية و الشعاب  . م

  .تتميز بتصريف داخلي حنو سبخة وهران

يرتاوح . يقع سهل مالته بني سبخة وهران مشاال و املنحدر الشمايل جلبال تسالة جنوبا  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمالت ــــــــــــــــــلسه

  .%5سطحه  احنداريتجاوز معدل  م ، و ال 100م إىل 50ما بني  ارتفاعه
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، حيث يضم جمموعة من السلســلة األطلسيــة التلية يشكل الشريط الســـاحلي جزء: الســـــــــــــــاحليالشريط  .4.1

م  409م ، و يصل أقصاه   200حوايل  ارتفاعهايبلغ متوسط  اليتالكتل اجلبلية لبين صاف  تتكون من تضـاريسية 

، م عن سطح البحر 350 ارتفاعهايبلغ  اليتهضبة الغمرة و أوالد بومجعة ، إضافة إىل على مستوى جبل سخونة

راوح ـو يت.  م 45إرتفاع بر ــاج بــوزجليـوخ ، % 5تنحدر تدرجييا حنو سبخة وهران بإحندار ضعيف ال يتجاوز 

كم على طول البحر املتوسط ، بإجتاه  مشال   80ميتد ساحل عني متوشنت و  %. 20إىل  0ـن يـــا بـــم دارهاحنمعدل 

كتل   نو هو عبارة ع. إىل الرأس اخلليجي وهلاصة  Figaloجنوب غرب ، إبتداءا من الرأس اخلليجي  –شرق 

ضم ي .% 40، قد تصل نسبها إىل أكثر من أخرى بإحندارات شديدة جتاه البحرصخرية تتميز من منطقة إىل 

واد املاحل ، واد ساسل ، واد الكيحل ، واد  ؛منها ارج ألهم األودية باملنطقةشاطئ رملي ، تشكل خم 26حوايل 

  .احللوف و واد تافنة

 

 أهم الوحدات الطبيعية يف املنطقة الوهرانية ) : 05(اخلريطة 
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   :منطقةالو ليثولوجية  التكوينات الجيولوجية. 2

اليت تشكل منطقة هابطة بالنسبة و  ،ينتمي احلوض السفحي لواد املاحل إىل املنطقة الشمالية للسلسلة األطلسية

وجود نوعني من التكوينات اجليولوجية  و مييزها على العمومللجبال ااورة اليت متثل مناطق تقسيم مياه احلوض ، 

 و ختتلف.  )Allochtone(و أخرى دخيلة على املنطقة ألوكتونية  )Autochtone(؛ تكوينات أصلية أتوكتونية 

التكوينات الصخرية بإختالف احلقب واألزمنة اجليولوجية املتعاقبة ، واليت نعرضها من األقدم إىل األحدث  هذه

  :على النحو التايل 

تتمثل يف السحن اليت تضم جمموعة من الصخور الرسوبية املتماثلة  : )Mésozoïque( تكوينات الزمن الثاني. 1.2

وتتواجد يف كل من تالل املاحل متمثلة يف سحنة احلجر . من ناحية خصائصها البرتوغرافية و تراكيبيها الرسوبية

اجلوراسي األعلى ، إضافة إىل الشيست املتكون من الكلسي ذو األسرة الشيستية ، وترجع يف تكوينها إىل عصر 

. طبقات الكوارتزيت األبيض من عصر الكريتاسي الذي يشغل جزء من منطقة احلوض السفلي نواحي تارقة

  .وتتواجد بعض تكوينات الرتياسي بدرجة حمدودة يف اجلزء العلوي من احلوض

  :اموعة على تشتمل هذه  :) Tertiaire( تكوينات الزمن الثالث. 2.2

بوجود احلجر  اليت تتواجد بعض األحيان يف قاعدة التجمعات املائية املتميزة: ترسبات عصر الميوسين .1.2.2

توضعت هذه الرتسبات خالل ثالث أطوار حني حدوث عمليات التبخر العظيمة اليت شهدها جزء   حيث، الرملي

  .نتج عنها ترسبات جبسية و مارنية بفعل امللوحة العالية و، ري من نطاق البحر األبيض املتوسطكب

احملدود من  االمتدادالناجتة عن تعرض املنطقة إىل عملييت املد و اجلزر ذات :  ترسبات عصر البليوسين .2.2.2

األسفل ذو اللون  البليوسنييوسني األعلى ، وتشتمل غالبا على املارن الرملي لزمن البليوسني األسفل إىل زمن الب

األمسر املائل للصفرة الرملية ، كما يظهر احلجر الرملي بإمسنت كلسي مبناطق من ساحل املاحل ، و يتواجد كذلك 

  .مغطى بتكوينات حجرية رملية حبرية أويف منطقة مصب واد املاحل مغطى بكثبان رملية من الزمن الرباعي ، 

جزء من تكوينات احلوض العلوي من الناحية الشرقية جلبال سبع  أكربمتثل : األوليقوسين ترسبات عصر .3.2.2

  .شيوخ ، تتكون من كلس رملي و حجر رملي ذو ميالط كلسي

          تتواجد التكوينات احلديثة يف منطقة السهول الداخلية : )Quaternaire(تكوينات الزمن الرابع   . 3.2

  : و تتمثل يف . ضعيفة املقاومة ذات إمكانات زراعية معتربة و الساحلية حلوض واد املاحل ، و تعترب

تشغل الرتسبات الطموية املصاطب املتدرجة لسرير واد املاحل ، بينما تتكون : الرتسبات الطموية و أخاديد الرتاكم

 األخاديد الرتاكمية من الطمي الرملي أو الغضاري احملمر، وتوجد خاصة عند ترابط املصاطب باألخاديد يف

  .السفح الشمايل لظهر املنجل و السفح الشرقي جلبل عائشة الطويلة

تشغل منطقة ساحل املاحل ، الذي يرجع يف تكوينه إىل آخر عملية مد و جزر حبرية، : الشواطئ و الكثبان الرملية

ية ، شكلت الكثبان الرملرحييونظرا لنشاط خمتلف عوامل التعرية البحرية و الرحيية حدثت عمليات ترسيب 

  .احلديثة




���دة: �������و�$��#"�! ����%�����&�ر'��)*�+� 

  

 التكوينات اجليولوجية بوالية عني متوشنت: )0
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06(اخلريطة 
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أهم الرتاكيب الصخرية  ، قمنا بإستخالصBNEDER 2008باإلعتماد على الدراسة اليت قام ا مكتب الدراسات 

   :تصنيفها حسب درجة صالبتها كما ميثله اجلدول التايلمن مث السائدة يف املنطقة و 

  عني متوشنت منطقةيف  الرتاكيب الصخرية السائدة): 05(اجلدول 
  (%)النسبة املئوية   )2كلم(املساحة   التكوينات الصخرية  صالبة الصخور 

  صلبة و مقاومة
  7,37  175,09  كلس و دولوميت صلب

  25,57  607,87  كلس كتلي متشقق

  متوسطة الصالبة و املقاومة

  8,33  198,06  قشرة كلسية

  0,63  14,92  شيست

  12,46  296,08  صخور بركانية

  13,51  321,22  املارن

  لينة ضعيفة املقاومة
  1,2  28,62  طني و حجر رملي

  30,92  735,03   طموية و رملية ترسبات
  

دولوميت  و كلسصخور صلبة تضم   ؛بنيما  حسب صالبتهاتتوزع فئات التكوينات الصخرية  بأننالحظ 

و تشتمل الصخور متوسطة الصالبة و املقاومة . من إمجايل املساحة% 32,94تغطي  صلب و كلس كتلي متشقق

من املساحة الكلية، و متثل  %34,93تشعل ما نسبته  املارنو  صخور بركانية ،قشرة كلسية، شيستعلى 

تتمثل يف كل من الطني و احلجر الرملي إضافة إىل تكوينات  %32,12الصخور اللينة من هاته املساحة حوايل 

   .طموية رملية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  BNEDER 2008: ا���در

  ا�رزاق.د���ن ع: إ
	�ز

الرتكيب ): 07(اخلريطة 

الصخري ملنطقة احلوض 

  السفحي لواد املاحل



���دة�����و�$��#"�! ����%�����& 

ذي يوجد ، فهي تعترب الوسط الطبيعي ال

ؤثر تأثريا مباشرا يف حياة النبات ألا متثل 

عل ناجتة بف معدنيةمن مواد و تتكون . 

ة تطورها ملا ينتج عنها من مواد هام عوامل

األمهية يف عمليات ربيت و النحاس ذو 

، فهي املادة اليت  الكائنات احلية األخرى

مة لتثبيت النبات و ختزين املياه و املواد 

إىل طبيعة الصخور اليت نشأت  ختالفاا

  
  

ة فوق الرتبة احلمراء اليت الكلسي التكويناتضع 

  املاحل يالشمالية حبوض واد ح اهلضاب

تتكون . كانت مائية أو رحيية  سواءتعرية 

حتلل كامل للمواد املعدنية اليت تدخل يف 

 تضاريسها، فهي تعترب تربة غري ناضجة 

                              
����و: �������ن����%�����&�ر'��)*�+�
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  :اء النباتيــــــــــــالغطة 

، فهي تالظروف اليت تؤثر يف حياة النباتموعة من العوامل أو 

، و تعترب الرتبة من بني العوامل الرئيسية اليت تؤثر تأثريا  أصنافه

. تلفةنافها و جمتمعاا املخش يف النباتات مبختلف أص

عواملميائية أهم يحيث تعترب التجوية الك، نحت الصخري

، و قليل من الكربيت و ل املغنزيوم، البوتاسيوم و الكالسيوم

لنباتات و الكائنامواد عضوية ناجتة من حتلل بقايا ا ضافة إىل

ت و املزروعات يف منوها ملا توفره من ظروف مالئمة لتثبي

  :ألساسية في المنطقة الحوضية 

اختالفااض املاحل على أنواع خمتلفة من الرتب ، اليت ترجع يف 

   :ةــــــــــــربة الكلسي

تربة سطحية جريية متصلبة هلا قوة 

، و تغطي  االجنراف على مقاومة 

راء اليت تعود يف تشكيلها إىل عصر 

جمموعة من الرتب اليت حتتوى على  

ة وم بنسب خمتلفة و يف صور 

مما يؤدي إىل  ،متصلبة حتت سطح

  . لسية

، الطني %50 عنصر الكلس بنسبة 

وما  %8 زوت بنسبة قليلة حــوايل

توضع :  )01(الصورة   .ويةــــــــــــــــــــــــــــــــــن املواد العضـــــــــــــخليط م

تغطي سفوح اهلضا

  :ريةــــــــــــــة الصخ

رية التضاريس اليت تساعد على ظهور خمتلف عوامل التعرية 

لتكوينات السطحية اليت مل تتطور بعد بسبب عدم حتلل كام

وضع بإختالف نوعية هذه الصخور، مناخ املنطقة و تضاريس

                  	ول  ا����

وضعية و  التربة. 3

تتوفر البيئة على جمموعة من

به النبات مبختلف أصنافه

الوسط الذي تعيش يف النب

عوامل التجوية و النحت ال

لتغذية النباتات مثل املغنزيو

إضافة إىل، الضوئي التمثيل

تعتمد عليها النباتات و امل

    .املغذية

األساسية  ةالتربأنواع . 1.3

تشتمل منطقة حوض املاحل 

  .منها

ربة الكلســــــــــــــــــــــــــالت .1.1.3

و هي عبارة عن تربة سط

متاسك تساعدها على مق

نوع من الرتبة احلمراء اليت ت

و هي جمموعة م. امليوسني

كربونات الكالسيوم بنس

جزيئات دقيقة و متصلبة 

تكوين القشور الكلسية

يدخل يف تكوينها عنصر ال

، اآلزوت بنس%30بنسبة 

ارة عن خليط مــــــــــــتبقى عب

ربة الصخــــــــــــــــــــالت. 2.1.3

تغطي الرتبة الصخرية التضا

على الصخور أو التكوينات

تركيبها و خيتلف الوضع بإ
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، و تصنف من الرتب الرديئة إلنعدام قيمتها الزراعية و يف تعريتها و تباطؤ تطورهاساهم نتيجة لعامل الطبوغرافيا امل

  .قلة مردوديتها

  : ةــــــوبية رمليـــــربة رســــــــت.3.1.3 

، حيث يتوقف تكوا على الغالب عند  )A, B , C(تنتج هذه الرتبة من عدم وجود تركيب متوازن يف آفاقها 

تتميز بأا تربة قليلة العمق معرضة لإلجنراف املائي كوا . مرحلة شباا نظرا لعدم  توفر عوامل و ظروف تطورها

على غرار السفوح اجلبلية ،  أعماق األودية و مناطق التغري ما بني  احندارهاتنتشر يف األراضي املتميزة بشدة 

  .راتااالحند

حتتوي هذه الرتبة على فتات غرانييت رملي ، مواد جريية و حصوية ، كما ترتكب أيضا من احلجر الرملي و 

هذه الرتب يف اال الزراعي خاصة اخلضر  استغاللالصلصال الرملي  و مواد عضوية اليت توفر فرص و إمكانية 

اسكها و بالتايل تعرضها ملختلف عوامل التعرية املسقية ، عكس الزراعات املومسية كاحلبوب اليت ال تساعد على مت

  .، و عليه فإن أمهية هذا النوع من الرتب تربز يف الزراعات اليت حتافظ عليها
  

    :ةـــــينيـــــــــــتربة الطــــــــــــــــــــــــــــال. 4.1.3

تتميز بصغر جزيئاا و . متتد هذه الرتبة على حواف األودية الفيضية و روافدها مما يعطيها قيمة زراعية هامة

و من أهم املعادن املوجودة ذه . االحنداربقدرا على التشبع باملياه و ختزينها ، العمق و تسود املناطق خفيفة 

هذا النوع من الرتبة معظم األراضي الفالحية مبنطقة احلوض و يغطي . احلديد ، األملنيوم و السيليك ؛الرتبة 

  .لواد املاحل لسفحيا
  

   :ةـــــــــــربة الملحيـــــــــــــــــــــــــــــالت. 5.1.3

تتواجد يف بعض مناطق التصريف خاصة ااورة لواد املاحل بالقرب من . تتميز هذه الرتبة بإرتفاع نسبة امللوحة

و هي يف توسع مستمر يف منطقة احلوض . بعض املستنقعات و الربك املائية حيث تتجمع مياه األمطار و الوديان

وى الصفر إىل تشكل برك مائية تتجمع ا كميات املفرط ملادة الرمل حتت مست االستغاللالسفلي ، كما يؤدي 

  . معتربة من املياه املاحلة املنتشرة ملوحتها مبستويات متفاوتة على حساب األراضي الفالحية

  

   :التغير في اإلخضرار الطبيعيمؤشر و استخالص  اتيــــاء النبـــــــــالغط .2.3

      .هكتار من الغطاء النبايت الغايب ، تتوزع ما بني غابات و أحراج 29871يتواجد مبنطقة عني متوشنت حوايل 

من املساحة اإلمجالية للوالية ، و تعترب هذه النسبة بعيدة عن احلد األدىن لوجود  % 12,65و متثل ما نسبته 

و مبساحة  % 98,95و تصنف الغابات إىل غابات طبيعية بنسبة  .% 25 وايلالتوازن اإليكولوجي و املقدرة حب

من إمجايل  %   1,05هكتار أي ما نسبته    315هكتار ، و مساحات غابية مغروسة تقدر حبوايل  29556

  : التايل )06(اجلدول و تتوزع األصناف الغابية املوجودة يف املنطقة كما هو موضح يف . املساحة الغابية
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  توزيع املساحة الغابية حسب األصناف النباتية:  )06(اجلدول 

 Espèce/ الصنف )هكتار( املساحة (%)النسبة 

  )Pin d'Alep(الصنوبر احلليب  11163 94,25

 )Eucalyptus(الكاليبتوس  198 1,67

 )Thuya de Berberis(العرعر  292 2,47

 )Acacia(الطلح  172 1,45

0,16 19 Cypres 

  اموع 11844 100

2014حمافظة الغابات لوالية عني متوشنت : املصدر   
  

من املساحة الكلية  % 55,39حيث متثل نسبة الشريط الساحلي  باملنطقة علىتنتشر أهم الغابات املوجودة 

  .للغابات
  

عن  ارـــاالستشعتقنية عمدنا إىل االستفادة من  النبايت يف منطقة حوض واد املاحللدراسة التغري يف الغطاء 

        1987، من خالل حتليل البيانات الرقمية لصور األقمار الصناعية امللتقطة للمنطقة خالل سنيت  )1)*((بعد

 من ، وENVI 4.5و قمنا مبعاجلة بيانات الصور بإستخدام برنامج .  Landsatبواسطة القمر الصناعي  2014و 

  . ArcGIS 9.3مت اإلخراج النهائي للخرائط بإستخدام برنامج
  

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

1
ر أن االستشعار عن بعد يعرف من الناحية التقنية بأنه علم و فن لدراسة أو التعرف على هدف أو ظاهرة ما، دون احلاجة إىل االتصال املباش ”)  *( 

طاقة و تعطي ال.  ذا اهلدف أو الظاهرة عن طريق دراسة األشعة أو الطاقة الكهرومغناطيسية اليت تنعكس عنه و اليت حتمل خواصه املراد دراستها

الكهرومغناطيسية ذلك الطيف الذي يتم إرساله من املصدر سواء كان املصدر طبيعيا كالشمس أو صناعيا كاألقمار الصناعية، حيث تشكل هاته 

التدريب املهين من كتاب االستشعار عن بعد الصادر عن املؤسسة العامة للتعليم الفين و  3ص . “الطاقة األساس لعلم االستشعــــــــــــــــــار عن بعد

  بالسعودية سنة

تطبيق معادلة التغري يف  التصحيح اهلندسي املعاجلة البيانات املستخدمة
  مؤشر اإلخضرار الطبيعي

NDVI الرتكيبة امللونة  

NDVI 1987  

NDVI 1987  

Image Test  

 اإلخراج النهائي للخرائط  رصد مؤشر التغري يف االخضرار الطبيعي  الرتكيبة امللونة

TM 1987  

ETM 1987  

املرئيات الفضائية للقمر 
  Landsatالصناعي 

 اخلطوات املنتهجة يف دراسة و حتليل البيانات للمرئيات الفضائية ملنطقة الدراسة: )03(الشكل 



���دة�����و�$��#"�! ����%�����& 

 البيانات الرقمية لصور القمر الصناعي 

 Land sat )TM 1987للقمر الصناعي  

إىل    B3( (Landsat7)(  تغري نطاقها من

(Land  إىلLandsat8)  B5( )*(1. 

 WGS(  التأكد من املرجع اجليوديسي 

و هذا ألجل . )ZONE30 N( االستواء

عالية يف تطابق الصورتني عند الدراسة و 

اليت تعمل على ربط البيانات اخلطية  )

ل معاجلة و حتليل بيانات املنطقة له من اج

 .)ص 183-182امللحق، 

       

اإلشعاع من النباتات  انعكاس: أنإىل  احلمراء القريبة 

مما  املوجات الزرقاء و احلمراءمتتص معظم إشعاع ) فيل

تصل درجة احلرارة إىل حد معني، لذا لكلوروفيل عندما 

و تعكس  .تفادي التأثري احلراري على إنتاج الكلوروفيل

مرئية ” كتاب من   20ص  . ينفذ من خالل األوراق

      

B5  B6  B7  

 

 

 

B1 

B4 

B5 
 

 Landsat 8واسطة القمر الصناعي 
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ض خمتصر ألهم اخلطوات املتبعة يف دراسة و حتليل البيانات

ل على البيانات اخلام و املتمثلة يف املرئيتني الفضائيتني للقمر ال

 .امللتقطة يف شهر مارس لكل من السنتني املدروستني

اليت تغري نطا، احلمراء )B1(لنطاقات احلزمة الضوئية الزرقاء  

ndsat7)  B4و حتت احلمراء القريبة اليت تغري نطاقها من 

صلنا على هذه املرئيات مصححة هندسيا ، مع التأكد حت: 

االستواء، و موضع املنطقة من خط  )UTM(املتبع  داثيات

نظام إحداثيات واحد للحصول على دقة عالية يف  إسقاط و

ROI(اآللية عملية اقتصاصها باستخدام  إجراءو  سة

، و هذا كله من اجاألصليةشبكية للحفاظ على بيانات املرئية 

بامللحق،  54 -53 الشكل رقم(  من حتليل بيانات كامل املرئية
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

احلمراء، الزرقاء و حتت احلمراء  األشعة مؤشر التغري يف اإلخضرار الطبيعي على 

الكلوروفيل(وجة فهو ينخفض يف الطيف املرئي؛ ذلك ألن مادة اليخضور 

يتأثر إنتاج الكلوروفيل و .اللون األخضر اقور األل الضوئي، و نتيجة لذلك تأخذ 

بواسطة األوراق، و ذلك لتفادي الت املوجات حتت احلمراء القريبة كبري من إشعاع 

اقي ينفذ منو الب �1,3و  0,7 إشعاع املوجات حتت احلمراء القريبة الواقعة بني 

  .1992 للمؤلف حممد عبد اهللا الصاحل،“ بياناا و حتليلها

      

B2  B3  B4  B5

 

 

 الرتكيبة امللونة

نطاقات احلزمات الضوئية امللتقطة بواسطة القل عمل الرتكيبة امللونة:  )

                  	ول  ا����

و يف ما يلي عرض خمتص

احلصول على الب:الندسات 

امللتقطة  ) ETM 2014و  

 الرتكيبة امللونةعمل  -

Landsat8)  B4.(  و حتت

:  التصحيح اهلندسي -

اإلحداثياتو نظام  )84

إسقاط ضبط الصورتني يف 

 .التحليل

حتديد منطقة الدراسة -

مرجعيا بالبيانات الشبكية لل

املدروسة فقط بدال من حتلي

 
)

*
(1

دراسة مؤشر الت اعتماد يرجع 

خيتلف بإختالف طول املوجة فهو

يساعد على عملية التمثيل الضوئي

فإن النباتات تعكس جزء كبري من

من إشعاع ا %50النباتات حوايل 

عن بعد مجع بياناا و  االستشعار

  

B1  

)04(الشكل 
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الطيفية  االنعكاساتثل نسبة الفرق بني 

 لألشعة احلمراء مقسوم على جمموعهما 

B  :نطاق األشعة حتت احلمــراء القريبة  

4 : (Landsat 7   / 

5 : (Landsat 8 

B  :نطاق األشعة احلمراء  

 : (Landsat 7 /    

 : ( Landsat 8  

، و اليت ميكن )� 0,69  -  0,63(ح ما بني 

 )� 0,90 –0,76(ة ضوئية ترتاوح ما بني 

  .ني النباتات ، املياه و األتربة

و ) م28,5(لتمييز املكانية، فاألوىل دقتها 

ون للمرئيتني دقة متييز مكانية نفسها لذا 

  ).ص 184بامللحق  55 كل رقم

 

  )Transform( من القائمة  NDVI خنتار

 خنتار املرئية الفضائية

 
 

2 

 ENVI 4.5 يف برنامج  
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، و الذي ميثل نسبة )NDVI( مؤشر التغري الطبيعي لإلخضرار

وجي لألشعة حتت احلمراء القريبة و الطول املوجي لألشعة ا

:   

NDVI = Band (x) – Band (y) / Ban  

Band (x)

4( النطاق -

5( النطاق -

Band (y)

) : 3( النطاق

) : 4( النطاق

الضوئية لألشعة احلمراء بطول موجة ضوئية ترتاوح ما بني  زمة

  .اجلافة ني املناطق اخلضراء و املناطق

احلزمة الضوئية لألشعة حتت احلمراء القريبة بطول موجة ضوئية 

 كثافة و توزيع الغطاء النبايت ، إضافة إىل التمييز ما بني النباتا

  

ختتلفان من حيث دقة التمييز امل 2014و  1987ني الفضائيتني 

ن أجل رصد التغري يف الغطاء النبايت يتوجب أن تكون للمرئيت

الشكل رقم( )م30x30(إىل ) مx 28,5 28,5(من  1987رئية 

  )2( احلمراءكل من نطاق األشعة 
 يف الرتكيبة امللونة  )1( مراء القريبة

   

 

 

 

1 

3 

يف برنام الطبيعيكيفية حساب مؤشر التغري يف اإلخضرار ): 05(شكل 

                  	ول  ا����

تطبيق معادلة مؤشر التغ •

عند الطول املوجي لأل

) :العالقة التالية(
 

 

 

and (x) + Band (y)

  

احلزمة) x(ميثل النطاق 

من خالهلا التمييز بني املناط

احلزمة ال) y(و ميثل النطاق 

، و تساهم يف رصد كثافة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نشري إىل أن املرئيتني الفضائيت

، و من أجل )م30(الثانية 

قمنا بتحويل دقة املرئية 

الرتبة اليت يأخذها كل من ن
حتت احلمراء القريو األشعة 

الشكل 
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  .األمر  الذي استوجب علينا حذفه أثناء املعاجلة هلذه املرئيات ؛) اللون األسود(حوض واد املاحل بأكمله باإلضافة إىل عدم حتصلنا على اجلزء املكمل  TM 1987مل تغطي املرئية الفضائية : مالحظة 

 2014حلوض واد املاحل لسنة ) NDVI(الطبيعي مؤشر التغري يف اإلخضرار ): 09(اخلريطة  1987حلوض واد املاحل لسنة ) NDVI(مؤشر التغري يف اإلخضرار الطبيعي : )08(اخلريطة 
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بعد تطبيق املعادلة و استخالص التغري يف الغطاء النبايت خالل  :رصد التغري يف مؤشر اإلخضرار الطبيعي باملنطقة  •

تبني من خالل نتائج حتليل املرئيات الفضائية ملنطقة الدراسة بأا تعرضت إىل تدهور يف  ؛)2014 -1987(فرتة 

الغطاء النبايت و تقلصه يف بعض املناطق خاصة املرتفعات اجلنوبية الشرقية و الغربية، كما تعرضت باقي املناطق إىل 

تمرار هذا التدهور إذ مل تتخذ و ينذر األمر بإس. تدهور لكن بنسب متفاوتة ختتلف من منطقة إىل أخرى

اإلجراءات أو األساليب الالزمة للحد من هذا التدهور، إضافة إىل العمل بشكل مستمر على محاية و تنمية 

 :كما استخلصنا وجود املناطق التالية . الغطاء النبايت باملنطقة

 .2014و  1987مناطق مل تشهد أي تغري يف الغطاء النبايت خالل سنة  •

 .2014و حدثت له عملية تقلص أو تدهور خالل سنة  ،1987مناطق تواجد ا الغطاء النبايت خالل سنة  •

 .2014خالل سنة  للغطاء النبايتو شهدت تنمية  ،1987مناطق مل يتواجد ا الغطاء النبايت خالل سنة  •
  

فالقيم السالبة تعترب داللة على تدهور الغطاء النبايت أو  ؛ )1 و 1 -(بني  لالخضرارتنحصر قيم املؤشر الطبيعي 

 )08(و بالرجوع إىل اخلريطتني رقم . بينما تعترب القيم املوجبة مؤشر على وجود الغطاء النبايت ما،فقدانه يف منطقة 

ت و هي قيمة ذا )0,79(كانت   1987أعاله نالحظ أن أعلى قيمة ملؤشر اإلخضرار الطبيعي يف سنة  )09(و 

تدل  اليت ، و2014يف سنة  )0,54(هذا املؤشر  ةمؤشر إجيايب على كثافة الغطاء النبايت و توزيعه ، بينما بلغت قيم

  . 1987وجود تدهور يف الغطاء النبايت على ما كان عليه يف سنة على 
  

عن بعد إحدى أهم األدوات الفاعلة يف عملية تقييم التغري يف الغطاء النبايت  االستشعارتقنيات  يستخلص بأن

، فالحظنا من خالل ليلها مكانيا أو توزيعها جمالياعموما و املساحات الغابية على وجه اخلصوص من حيث حت

يف توازا  االختاللأن منطقة حوض واد املاحل تعاين من  2014و  1987حتليل املرئيتني الفضائيتني لسنة 

، حيث بينت النتائج املتحصل عليها ملؤشر التغري الطبيعي لإلخضرار عن تدهور غطائها النبايتاإليكولوجي الناتج 

و تبني كذلك من خالل رصد التغري يف . 2014خالل سنة  )0,54( و تناقص إىل 1987يف سنة  )0,79( أنه بلغ

أن مناطق املرتفعات اجلنوبية الغربية و اجلنوبية الشرقية  ؛املدروستني الغطاء النبايت خالل الفرتة املمتدة بني السنتني

هي األكثر تدهورا يف غطائها النبايت ، فهي حباجة إىل محاية و تنمية حبكم أمهيتها و خصائصها البيئية املتميزة يف 

  .يكولوجية إطار إعادة التأهيل البيئي باملنطقة للحفاظ على األنظمة البيئية و ضبط توازناا اإل

وتعترب عملية رصد كثافة الغطاء النبايت ، املساحات الغابية و املراعي بشكل دوري عن طريق نظم املعلومات 

عن بعد كفيلة حبماية هذه األوساط الطبيعية وصيانتها و العمل على تنمية ما  االستشعاراجلغرافية و تقنيات 

  .يقها عند وضع اخلطط التنموية للمنطقةتدهور منها أخذا مببدأ التنمية املستدامة و تطب
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  التغري يف مؤشر اإلخضرار الطبيعي حلوض وادي املاحل خالل الفرتة:  )10
  )1987  -  2014 ( 

   ETM 2014و   TM 1987مرئية القمر الصناعي الندسات الالقط : املصدر

  2015 )2(الرزاق جامعة وهران . إجناز دمحان ع
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10(اخلريطة 

 

 

 

Image Test  

 بند فارغ

 

 امللونةالرتكيبة 

ا�����	ول����������

  

  

NDVI 2014 

 

 ETM 2014املرئية الفضائية 

NDVI 1987  

 

 TM 1987املرئية الفضائية 




       ا�����	ول�����������������������دة: �������ن��������و�$��#"�! ����%�����&�ر'��)*�+� 

  

30 

  

  :الخصائص المناخية . 4

تعترب عناصر املناخ من بني العوامل  كما .من بني فروع اجلغرافيا الطبيعية فرعتعد املناخية اخلصائص دراسة  إن

و نشاط ها بالنظر ملسامهتها الفعالة يف تشكيل تضاريس السفحيةاملؤثرة يف النشاط اجليومورفولوجي لألحواض 

 تتجسد عالقة هذه العناصر بالغطاء النبايت من خالل تأثريها الفعال يف تغيري كثافةو . فيها العمل اهليدرولوجي

لإلنسان خاصة النشاط  االقتصادي، إضافة إىل اآلثار البارزة على تشكيل أوجه النشاط زيعهالغطاء النبايت و تو 

  .املائي للنبات االحتياجأهم العوامل املؤثرة على  العتبارها هاانتظامالزراعي الذي يتوقف وضعه على مدى 

، وليست ألوسط منه فقطعلى الغالب اجلزء الواد املاحل بثالث حمطات مناخية تشغل  سفحياحلوض ال جيهزو 

عدم حتصلنا على معطيات أخرى تغطى اجلزء العلوي من  إن. فيه اتاالرتفاع اختالفاتموزعة بداخله حسب 

  :أهم خصائصها )07(رقم اجلدول التايل  اليت يعرض فقط، و مبعطيات هذه احملطات دفعنا لالكتفاءاحلوض 
  

  احملطات املناخية يف حوض واد املاحل:  )07(اجلدول 

  احملطات
الرمز 

  الوطين

 Lambert اإلحداثي
  )م( االرتفاع  خط العرض  خط الطول

x  y  

  326    35°16´47,55´´    1°6´43,68´´  227000  153500  40205  عني متوشنت

  165    35°20´7,17´´    1°5´57,72´´  233100  154900  40208  شعبة اللحم

  96    35°22´46,73´´    1°5´45,49´´  238000  155400  40211  املاحل

  

إن ما مييز هذه احملطات هو النقص يف بعض البيانات املناخية الشهرية  و بالتايل السنوية ، مما تطلب منا 

وتتلخص هذه الطريقة يف تقدير الكمية الغري املوجودة يف . على طريقة التعديل اخلطي اعتماداالنقائص  استكمال

لتكون الطريقة فعالة تستوجب  و. من السلسة الكاملة للمحطة املرجعية  انطالقاسلسلة معطيات احملطة الناقصة 

باإلعتماد ) y(تم تقدير قيمة  وي. أن تكون هناك عالقة خطية بني معطيات احملطتني اليت تبدو متناظرة يف توزيعها

 =a x + b y  :    من املعادلة التالية ) x(على قيمة 
استكمال بعض النقائص يف حمطة شعبة اللحم باإلعتماد على حمطة عني متوشنت كمحطة  )06(و ميثل الشكل 

  .)R = 0,94(  مرجعية ، و ذلك لوجود معامل ارتباط قوي بينهما

حيث و تكون العالقة إجيابية جيدة إذا كانت قيمة املعامل أقرب  )1و  1-( ما بني )R(ترتاوح قيم معامل االرتباط 

  .و العكس 1من 
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   :دراسة التغيرات الزمنية لألمطار .1.4

  

  :ويةـــــــــــــــــــالسنرات ـــــــــــــــــــــــــــــالتغي. 1.1.4

 انتظاماملمثل موع التساقطات السنوية للمحطات املوجودة داخل احلوض عدم  )08(حظ من خالل اجلدول نال

، رغم التقارب املوجود فيما بينها من ناحية وض من سنة ألخرى، و من حمطة ألخرىللتساقطات على مستوى احل

  .هذه الفرتة املدروسةونتج عن هذا التذبذب ظهور سنوات ممطرة و أخرى جافة خالل . املسافة
  

  املسجلة يف حمطات حوض واد املاحل خالل الفرتة) ملم(التساقطات السنوية :  )08(اجلدول 
)2000/2001 – 2010/2011(  

املعدل 

 السنوي
 احملطات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

421,9 477,50 490,30 600,70 316,50 376,80 346,80 307,60 374,10 457,30 408,50 484,40 
عني 

 متوشنت

333,8 278,2 229,7 470,2 264,6 291,8 303 275,5 319,5 536,7 253,2 449,4 

شعبة 

 اللحم

296,47 217,10 243,20 363,70 247,00 285,40 307,20 271,40 295,20 326,40 334,00 370,60 
  املاحل

 

  2014الوكالة الوطنية للموارد املائية : املصدر 

y = 0,807x + 3,981

R = 0,94

0

30

60

90

120

150

0 30 60 90 120 150

حم
 الل

عبة
 ش

طة
حم

حمطة عني متوشنت 

إستكمال نقائص حمطة شعبة اللحم إعتمادا على بيانات : ) 06(الشكل 

حمطة متوشنت عن طريق التعديل اخلطي 



���دة�����و�$��#"�! ����%����� 

 وايلى مستوى حمطة عني متوشنت قدر حب

 السنوات األكثر إمطارا سجلت مبحطة 

بتساقط  )2001 – 2000( حطة املاحل سنة

، فنالحظ أن أدىن كمية تساقط سجلت 

 – 2004(ملم سنة  307,6عني متوشنت 

بالتساقط، إال  االرتفاعلنفسر ا عالقة  

طردي بني كميات األمطار املتساقطة و 

  

  

0
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500
600

التغريات السنوية لألمطار مبحطة : ) 08

2010 -  2000عبة اللحم  خالل 

)ملم(التساقط السنوي  )ملم(

0
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)��م(ا�����ط ا��
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، يتبني أن أكرب تساقط سجل على مستوىت الثالثة فيما بينها

جند أن السنوا ؛، وفيما خيص باقي احملطات)2009 - 2008

، ومبحطة املاملم 536,7بتساقط قدره  )2003 – 2002(سنة 

.  

ت األقل إمطارا ختتلف هي األخرى من حمطة  ألخرى، فنالح

و بالنسبة حملطة عني متوشن ،)2011 – 2010(ملم  سنة  217,1

  ).2010 – 2009(ملم سنة  229,7شعبة اللحم 

 العلويرغم من عدم وجود حمطة على مستوى احلوض 

 التغريات السنوية للتساقطات يالحظ وجود تناسب طردي ب

  .فهي األكثر تساقطا ارتفاعا حمطة متوشنت األكثر 

  

ت السنوية لألمطار املسجلة مبحطة املاحل 

  )2010 – 2000(ل الفرتة 

0
100
200
300
400
500
600
700

التغريات السنوية لألمطار مبحطة : 

2010 -  2000شنت خالل 

)ملم(التساقط السنوي  )م

08(الشكل 

شعبة اللحم

(متوسط التساقط 

��و�ط ا�����ط 

ا�����	ول������������������

ارنة احملطات الثالثة عند مق

2008(ملم سنة  600,7

شعبة اللحم هي سنة 

.ملم 370,6قدر ب 

أما بالنسبة للسنوات األقل إ

217,10احل مبحطة امل

، ومبحطة شعبة الل )2005

و نشري إىل أنه بالرغم من 

أنه من خالل هذه التغريات

بإعتبار أن حمطة متو االرتفاع
  

التغريات السنوي :)09(الشكل 

خالل الفرتة 

: ) 07(الشكل 

عني متوشنت خ

ملم(متوسط التساقط 
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من خالل املدرجات التكرارية أعاله، يالحظ هناك إما زيادة أو نقصان يف كمية األمطار مقارنة مبتوسطها 

إلظهار و حساب درجة التشتت  )%(عن املتوسط بالنسبة املئوية  االحنرافطريقة  الستعمالالسنوي، مما دفعنا 

، حيث يالحظ أن السنوات الرطبة خالل الفرتة سنويالنوية مقارنة مبتوسطها بني النسيب لقيم التساقطات الس

  .املدروسة تأخذ قيم موجبة و السنوات اجلافة قيم سالبة
  

   :بالعالقة التالية  االحنرافو حيسب هذا  

Pe = [(Pan - Pian ) x 100] / Pian        ح�ث :  

Pe     :حن
  )%( عـن املتوسط رافـ

Pan     :ملم(وي ــــــــــالتســــاقط السنـــــ(  

Pian    :ملم(البني سنوي  املتوسط(  

  

   عن املتوسط السنوي و نسبها املئوية مبحطات احلوض السفحي االحنرافقيم :  )09(اجلدول 
)2000/2001 – 2010/2011(  

 عني متوشنت شعبة اللحم  املاحل
 السنوات

 ملم % ملم % ملم %

25,00 74,13 34,63 115,60 14,82 62,54 2000 

12,66 37,53 -24,15 -80,60 -3,17 -13,36 2001 

10,10 29,93 60,78 202,90 8,40 35,44 2002 

-0,43 -1,27 -4,28 -14,30 -11,32 -47,76 2003 

-8,46 -25,07 -17,47 -58,30 -27,08 -114,26 2004 

3,62 10,73 -9,23 -30,80 -17,79 -75,06 2005 

-3,73 -11,07 -12,58 -42,00 -10,68 -45,06 2006 

-16,69 -49,47 -20,73 -69,20 -24,98 -105,36 2007 

22,68 67,23 40,86 136,40 42,39 178,84 2008 

-17,97 -53,27 -31,19 -104,10 16,22 68,44 2009 

-26,77 -79,37 -16,66 -55,60 13,19 55,64 2010 

  2014 على معطيات الوكالة الوطنية للموارد املائية وهران اعتماداحساب الطالب  :املصدر

 )1963-1913(سنة ممتدة ما بني  50توزيع التساقطات السنوية خالل فرتة زمنية قدرها  )11(متثل اخلريطة  رقم 

و توضح وجود تغري يف توزيع  التساقطات حيث تنحصر ما  ؛ )PAQUINو   CHAUMONT(املنجزة من طرف 

مم باملناطق اجلبلية املرتفعة   800مم يف املناطق السهلية و بعض التالل ، بينما تصل إىل غاية  500 -300بني 

  .و عالقته بالتوزيع اجلغرايف لألمطار املتساقطة  االرتفاعكجبال تسالة ، و هذا راجع إىل عامل 

الشرقية نظرا لتعرض املنطقة هلبوب الرياح و يالحظ هناك تناقص يف التساقطات من الناحية الغربية بإجتاه الناحية 

حيث ، حملية ختص املنطقة املدروسة فقط ، و هي ميزةبية اليت تكون حمملة ببخار املاءالغربية و الشمالية الغر 

  .من الغرب حنو الشرق اجتهناتزداد أمهية كلما  اليت ية التساقطات املطرية يف اجلزائرتناقض منوذج مغياث
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  :ة ـــــــــــــــرات الفصليـــــــــــــــــــــالتغي. 2.1.4

متوسط كميات التساقطات املطرية الفصلية يف حوض واد املاحل ، و اليت تشهد تباين فيما بينها  )10(ميثل اجلدول 

و يالحظ بأن فصل الشتاء هو أكثر الفصول مسامهة بكمية األمطار . من فصل آلخر و من حمطة ألخرى

  .املسجلة يف احملطات املناخية
  )2010/2011 – 200/2001( التغريات الفصلية لألمطار خالل الفرتة :)10(اجلدول 

املتوسط البني 

 سنوي

  األشهر  اخلريف الشتاء الربيع الصيف

 احملطات ملم % ملم % ملم % ملم %

421,9 1,85 7,8 24,44 103,1 40,18 169,5 33,52 141,4 
عني 

 متوشنت

333,8 1,11 3,7 17,68 59 50,48 168,5 30,71 102,5 
شعبة 

 اللحم

 املاحل 94,6 31,91 127,6 43,04 69,1 23,31 5,1 1,72 296,5

  2014 معطيات الوكالة الوطنية للموارد املائية وهران: املصدر 

توزيع :  )11( ريطةاخل
التساقطات السنوية بالغرب 

  اجلزائري خالل فرتة 
)1913 – 1963(  

 



���دة�����و�$��#"�! ����%����� 

من إمجايل  % 40,18م أي ما يعادل 

 ملم 103,1، وفصل الربيع ب  %) 33,52

  

ملم أي ما يعادل  168,5ل الشتاء ب 

، وفصل  %) 30,71(ملم  102,5ف ب 

  .%) 1,11(ملم 

من إمجايل  % 43,04م أي ما يعادل 

، وفصل الربيع ب  %) 31,91(ملم  94,6

1,72 %.(  

  

   : أن 

سط الفصلي، ويعترب فصل الصيف أكثر 

، و أدىن قيمة ملم 169,8ت قدرت ب 

، مما ينتج  نسب احلجم السنوي للتساقط

 اتسامو إضافة إىل . غياب الغطاء النبايت

راعية يف املناطق املنحدرة جيعل منها أكثر 
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ملم أي م 169,5قدر متوسط التساقط الشتوي ب : شنت

33,52(ملم  141,4ة ، مث يليه كل من ؛ فصل اخلريف ب 

    .%) 1,85(ملم  7,8 األخري فصل الصيف مبتوسط 

قدر أكرب متوسط للتساقطات الفصلية يف فصل الشتاء: مـــــــــــ

يل التساقطات السنوية ، مث يليه كل من ؛ فصل اخلريف ب 

ملم  3,7، ويف األخري فصل الصيف مبتوسط  %) 17,68

ملم أي م 127,6قدر متوسط التساقط الشتوي ب : حــال

94,6ة ، مث يليه علـــى الرتتيب كل من ؛ فصـــل اخلريف ب 

1,72( ملم 5,1، ويف األخري فصل الصيف مبتوسط  %)

التباين يف متوسط التساقطات الفصلية للفرتة املدروسة أن 

 الربيع و الصيف سجال كمية أمطار أدىن من املتوسط الفص

 .يف مجيع احملطات املناخية حلوض واد املاحل

وشنت قدر قيمة للتساقطات الفصلية شتاءا يف حمطة عني مت

 .ملم مبحطة شعبة اللحم 3,7ب 

ف أكرب نسب امن حجم التساقط الفصلي يف الشتاء و اخلري

ت املتمثلة يف تعرض الرتبة لعمليات التعرية، يف حالة غياب الغ

، فإن وجود بعض األراضي الزراعية يف ااملاحل بالوجهة الفالحية

  .ر التعرية املائية

الشتاء الربيع

التغريات الفصلية لألمطار املسجلة مبحطات حو: ) 10(الشكل 
)2001/2000  - 2011/2010(

 املاحل شعبة ا�لحم �ني متوش�ت

ا�����	ول������������������

ن متوشنتــــــــــــة عيـــحمط

التساقطات السنوية ، مث يلي

، ويف األخري ف %) 24,44(

ــــــة اللحـــــــــة شعبـــحمط

من إمجايل التساق%  50,48

17,68(ملم  59الربيع ب 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املـــــحمط

التساقطات السنوية ، مث يلي

%) 23,31( ملم 69,1

  

  

هذا التباين يفو نستنتج من 

كل من فصلي الربيع و -

الفصول جفافا يف مجيع ا

سجلت أقصى قيمة للت -

صيفا قدرت ب 

ميثل كل من حجم -

عنه بعض السلبيات املتمثلة

حوض واد املاحل بالومنطقة 

خلطر التعرية ا عرضةاملناطق 

الصيف




       ا�����	ول�����������������������دة: �������ن��������و�$��#"�! ����%�����&�ر'��)*�+� 

  

36 

  

قط ، توجد صعوبة يف حتديد جتانس الفصول املمطرة جماليا، وهذا راجع إىل تأثر التساعد حتليل التغريات الفصليةب

، على غرار حمطة املاحل اليت سجلت متوسط مما يالحظ هناك تذبذب يف كمياا، بالتغريات اجلوية و اجلغرافية

 الشكل(اللحم، والعكس بالنسبة لفصلي الربيع و الصيف فصلي يف اخلريف و الشتاء أقل مما سجلته حمطة شعبة 

  ).10رقم 

  :الشهـــــــــــــــــــريةرات ـــــــــــــــالتغي. 3.1.4

 املعياري االحنرافالذي يعرب عنه حباصل قسمة  )CV(يف دراستنا للتغريات الشهرية على معامل التغاير  اعتمدنا

)δ(  على متوسط التساقط لشهر معني خالل الفرتة املدروسة ، وذلك من أجل توضيح الصورة أكثر لألشهر

  .اجلافة و الرطبة اليت يشهدها حوض واد املاحل

√ (∑ Pi - P)² / N = δ  

  :أنحيث 

δ  :راف املعيــــاريــــــــــــــــــــــاإلحن )écart type(  

Pi  : ملم(مــــا متوسط تساقط الشهر لسنة( 

P  :ــري للفتــــرةـــــــــــــــــــــــمتوسط التســـاقط الشهـ 

CV  :ان ـــ ، إذا كريامل التغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع: 

CV                                      <1  :أشهر جافة  

CV                                    > 1 ةـــــــر رطبـــــــأشه  

  

/ P δ  CV =  

 

  

  )2010 - 2011 – 2001/2000( تغريات متوسط التساقط الشهري يف احلوض السفحي لواد املاحل خالل:  )11(اجلدول 

 احملطات سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية  أوت

3,90 0,10 3,80 24,60 39,40 39,10 48,50 64,30 56,70 66,70 52,60 22,20 P متوشنت 

 

 

7,20 0,15 6,76 20,55 29,56 33,95 28,11 43,86 44,32 44,64 42,87 25,18 δ 

1,86 1,88 1,77 0,84 0,75 0,87 0,58 0,68 0,78 0,67 0,85 1,14 CV 

1,90 0,10 1,80 16,70 24,10 18,20 49,90 68,90 49,70 59,40 34,00 9,10 P  شعبة

 اللحم

 

4,27 0,31 3,07 19,73 21,53 10,96 35,33 58,10 32,99 37,93 35,70 15,86 δ 

2,27 2,81 1,75 0,81 0,89 0,60 0,71 0,84 0,66 0,64 0,83 1,74 CV 

2,90 0,00 2,20 17,50 27,20 24,50 38,90 44,00 44,70 52,80 33,10 8,70 P املاحل 

 

 

4,74 0,00 5,01 13,97 25,57 20,00 36,37 28,06 33,44 35,30 26,39 9,58 δ 

1,64 0,00 2,28 0,80 0,94 0,82 0,94 0,64 0,75 0,67 0,80 1,10 CV 

  و من معاجلة الطالب  2014 وهران_ الوكالة الوطنية للموارد املائية: املصدر 
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  :، أن ات احلوضـــــشهرية املسجلة يف حمط

     )1,88(من حمطة عني متوشنت  ل يف ك

.  

، وقدر متوسط مبحطة عني متوشنت )0,58

تمرب تقريبا األشهر اجلافة املسجلة كمية 

توبر، نوفمرب، ديسمرب، جانفي، فيفري، 

  

يف  تؤثرفاحلرارة  ؛خمتلف الظروف املناخية

كبري ها التأثري  ، باإلضافة إىلاقط األمطار

من  املتحصل عليها على املعطيات تمدنا

و املتوافقة بدورها مع معطيات  )2010
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الشهرية امل أعاله املمثل للتساقطات املطرية) 11(دول ــــــــــــــــــــــــاجل

 يف كريأكرب معامل تغ، حيث سجل فا هو شهر جويلية

.، إضافة إىل أنه مل يشهد أي تساقط يف حمطة املاحل)2,81

0,58( ريرا هو شهر فيفري حيث سجل أصغر معامل تغ

  .ملم 48,5رتة ب 

، جوان، جويلية، أوت و سبتمرب تقريم، ميثل كل شهر ماي

ت املناخية، بينما ميثل الفرتة الرطبة كل من شهر أكتوبر، نوف

  :شهرية في درجة الحرارة 

وقف عليها خمتلف الظني العناصر األساسية للمناخ و اليت تت

و الرياح تؤثر على تساقط األم، ي بدوره يؤثر يف حتريك الرياح

  .على سطح األرض ةمظاهر احليا

اعتمدنا يف درجة احلرارة على مستوى حوض وادي املاحل، 

IT  2010 – 2000(لعني متوشنت خالل الفرتة املمتدة بني

  

جانفي فيفري مارس  أفريل  ماي جوان

تغريات متوسط التساقط الشهري يف حوض : ) 11(الشكل 
)2001/2000  - 2011/2010(

متوشنت شعبة اللحم املاحل

ا�����	ول������������������

يالحظ من خالل اجل

لشهر األكثر جفافا هو شا

2,81(و شعبة اللحم 

الشهر األكثر إمطارا هو ش

تساقطه خالل الفرتة ب 

العموم، ميثل و على وجه 

أمطارها يف احملطات املناخي

  . أفريل و مارس

  

شهرية فيالتغيرات ال. 2.4

احلرارة من بني العناتعترب 

الذي بدوره يالضغط اجلوي 

على توزيع خمتلف مظاهر ا

و لدراسة التغريات يف درجة

ITMA -حمطة إيتما

  .التساقطات املطرية
  

جويلية أوت
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  )2010 – 2000( التغريات يف درجات احلرارة يف حوض واد املاحل خالل الفرتة املمتدة بني :)12(اجلدول 
  

املتوسط 

 السنوي
 جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

 األشهر

 احلرارة

12,21 6,30 9,30 13,30 17,25 19,68 18,28 16,38 11,72 8,66 8,11 6,77 5,92 
ا الدنيا 

 )°م(

19,08 12,67 15,64 20,94 24,40 28,14 26,25 24,73 21,15 16,75 14,51 12,13 11,61 
الوسطى 

 )°م(

27,48 19,79 22,74 29,42 32,55 37,64 36,82 34,24 31,51 25,80 22,69 18,58 18,02 
القصوى 

 )°م(

  2014 املائية  وهران للمواردالوكالة الوطنية  :املصدر

التغريات الشهرية ملعدالت درجة احلرارة الدنيا و القصوى و متوِسطهما خالل الفرتة  )12(يبني اجلدول رقم 

  :، ويتضح أن  )2010 – 2000(   املدروسة

ى قيمة هلا  يف الشهر األكثر حرارة  و هو شهر أوت صقيم درجات احلرارة متباينة من شهر آلخر، حيث بلغت أق

، بينما يالحظ أن شهر جانفي هو الشهر األقل حرارة و األكثر برودة بلغ °م 24,14الذي بلغ معدل حرارته 

  :و إضافة على هذا نالحظ أن السنة مقسمة إىل فصلني كاآليت. °م 11,61معدل درجة حرارته 

و يسجل كل من . °م 17وفمرب إىل أفريل، ال يتعدى معدل درجة احلرارة فيه فصل بارد و معتدل ميتد من شهر ن

شهر ديسمرب، جانفي و فيفري القيم الدنيا لدرجات احلرارة على وجه العموم، وأدناها شهر جانفي الذي ميثل 

  .°م 11,61أكثر األشهر برودة و أقلها حرارة مبعدل حرارة بلغ 

و يتميز بإرتفاع درجات احلرارة القصوى . ن السنة، وميتد من ماي إىل أكتوبرو فصل حار يشمل األشهر املتبقية م

خالل كل شهر، حيث سجلت درجة احلرارة القصوى أقصى درجة هلا يف شهر أوت األشد  °م 29و اليت تفوق 

  .°م 18,02، وأدناها يف شهر ماي بلغت °م 37,64حرارة يف السنة و بلغت 
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)2000  - 2010(  
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    :القة بين التساقط و الحرارة ـــــــــــــــالع. 3.4

إن العالقة املوجودة بني كل من عاملي احلرارة و التساقطات هي اليت متكننا من حتديد الفرتات الرطبة و اجلافة اليت 

و يتم حتديد . يالحظ هناك تناسب عكسي بني هذين العاملني فرتة زمنية معينة حيث الدراسة خالل متيز منطقة

جافا إذا كان متوسط تساقطه  من خالله الشهر يكون الذي  Bagnoul et Gaussenهذه العالقة حسب معيار 

  . )P = 2T( الشهري مساوي أو أقل من ضعف درجة حرارة نفس الشهر، وفق العالقة التالية

يالحظ بأن الفرتة اجلافة يف حوض وادي املاحل متتد بداية ) 13 شكل رقم(املطري  - و من خالل املنحين احلراري

  .من شهر أفريل إىل غاية شهر سبتمرب، أما الفرتة الرطبة فتمتد من شهر أكتوبر إىل شهر مارس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        : Embergerر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤش. 4.4

يف حتديد النطاق املناخي الذي تنتمي إليه احملطات املناخية املوجودة يف   Emberger –يستخدم معيار أمربجي 

باإلعتماد على درجات احلرارة القصوى والدنيا و  )Q2(منطقة الدراسة، وذلك حبساب معامل اجلفاف 

  :التساقطات، ويعطى بالعالقة التالية 
  

 Q2 = (1000 x P) / ((M+m)/2) + (M – m)  
  

P = 421,86 

M = 310,64 

m = 278,92 

Q2 = 45 ,11  

P  : ملم(معدل التساقط السنوي(  

M  :معدل درجة احلرارة القصوى للشهر األكثر حرارة بالكالفن )K°.( 

m  :ر األكثر حرارة بالكالفنـــــــــــــــمعدل درجة احلرارة الدنيا للشه )K°.(  

  ) °C...  إىل 273 نضيف °K إىل  °C و للتحويل من( 

، ومنه ميكننا توطني حمطة عني متوشنت ضمن النطاقات البيومناخية الشبه  45,11  حوايل) Q2( قيمةبلغت 

  ).14رقم الشكل (اجلافة 

عالقة ) : 13(الشكل 

التغريات الشهرية 

للتساقطات بدرجة احلرارة 

 حسب عالقة  
Bagnoul et Gaussen 
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عالقة التغريات الشهرية للتساقطات بدرجة احلرارة حسب عالقة  ) : 13(الشكل 
Bagnoul et Gaussen 

)°م(معدل درجة احلرارة  )ملم(معدل التساقط 

الفرتة 

 اجلافة
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  )2010 – 2000(للفرتة  )2Q(  Emberger – مؤشر اجلفاف ألمربجي:  )14(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حمطة عني متوشنت

 شتاء قارص شتاء بارد شتاء معتدل شتاء دافئ 

 )°(م 

Q2 

 صحراوي

 جاف

 شبه جاف

 شبه رطب

 رطب

 رطب

 شبه رطب

 شبه جاف

 جاف

 صحراوي

 حدود النطاقات املناخية

 حدود النطاقات املناخية التحتية

 ملتوسط الفرتة  Q2موقع 

P  : ملم(معدل التساقط السنوي(  

M  :معدل درجة احلرارة القصوى للشهر األكثر حرارة  

m  : معدل درجة احلرارة الدنيا للشهر األكثر حرارة 

Q2 = (1000 x P) / ((M+m)/2) + (M – m) 
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  الزراعيةاإلحتياجات المائية للمحاصيل تقدير  :  الموازنة المائية. 5.4

   :ر النتحـــــــبختر الـــــــتقدي. 1.5.4

مها التبخر النتح الكامن الذي يعرف بأنه احلد األعلى لفقدان املياه عن طريق  ؛ينقسم التبخر النتح إىل قسمني

التبخر و النتح عند توفر املاء، أما النوع الثاين فيطلق عليه التبخر النتح الفعلي و هو ما يفقد فعال من املياه بفعل 

املبنية على معدالت   Thornthwaiteو من أهم طرق تقدير التبخر النتح طريقة تورنثويت  . عملية التبخر النتح

  :احلرارة ، ويعرب عنها باملعادلة التالية 

ETP = 16 K (10 T / I ) 
a  

  :3ٔن ح�ث  

ET  :ملم(ن ــــر النتح الكامــــالتبخ(  

K  :معامل التعديل متغري بتغري أطوال النهار و درجات العرض   

T  :م(رارة الشهري ـــــــــــــــــمعدل احل°(  

I  : املعامل احلرارة السنوي، وهو جمموع املعامالت احلرارية الشهرية)i(  

i  :راري الشهريــــــــــــــــــامل احلــــــــــــــــاملع  

a  :ريــــــــــــــــــــــــــمتغ  

a = 0.016 I + 0.05  

 

i = ( T  / 5) 
1.514

  

ليبني العالقة بني عناصر الدورة اهليدرولوجية خالل فرتة   Thornthwaite- املوازنة املائية منوذج قدمه تورنثويت

  .ة أو فرتة من السننيـــائي خالل سنـــــــــــــــوازن املــــــــــن أجل حساب التـــــــــــــــــــتستخدم م و. ان معنيــــــــزمنية معينة يف مك

املعطيات الشهرية لكميات التساقط، درجة احلرارة، التبخر النتح تعتمد املوازنة املائية يف حساا على بعض 

ومن خالل هذه املعطيات ميكننا حساب عناصر املوازنة األخرى، . الكامن، ومعلومات عن السعة التخزينية للرتبة

 :واملتمثلة يف
  

الكامن من التساقط يف عبارة عن طرح التبخر النتح :  )Cumuls -  التجميعي(فقدان املاء الكامن الرتاكمي 

  ). ETP > P (      األشهر اليت يزيد فيها التبخر النتح الكامن على التساقط

ميثل السعة التخزينية للرتبة من املاء املتاح ، وختتلف بإختالف  ) : Réserve Utile(  احملتـــــــــــــــــــوى املــــــــــــــائي يف الرتبة

ويصنف مرت،  1ملم من املياه يف عمق  300و  100 يقدر هذا املخزون املائي بنيحبيث . األنسجة الرتابية

  :إىل ) 1978Mather, J.R.,  )1 املخزون املائي املتاح حسب

 ة الناعمةـــــــــــربة الرمليــــــــــــي األتــــــم  ف/ملم 100 •

 .م يف األتربة اللموية الرملية الناعمة/ملم 150 •

 وية الطمويةـــــــــربة اللمـــــــــــي األتــــــم ف/ملم 200 •

  .ةـــــــــــــــــــــينيــــــــــــربة الطـــــــــــــــــــــــي األتــــــــــــم ف/ملم300 •
                                                           

  
( 1 )

، مركز البحوث العلمية، جـــــــــــامعة السعودية، »بعض طرق قيــــــــــــاس املتغريات يف أحـــــــــــــــــواض التصريف «، 1992حممد عبد اهللا الصــــــــــــــــــــــــــاحل،   

  .ص46
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امن، حيث ــــــــــــاملوجودة بني التساقط و التبخر النتح الكالقة ــــــــــــة بالعــــــــــــــــائي املتاح يف الرتبـــــــــــــــــزون املــــــــــــــيتأثر املخ

  :إذا كان 
P > ETP  :عندما تفوق كمية التساقط عملية التبخر النتح الكامن، فإن كمية املياه احلرة )P - ETP(  تنفذ لتغذية

ما يعرف بفائض احلصيلة نات اجلوفية ، وبعد تشبعها حتدث عملية اجلريان السطحي لكمية املياه الزائدة أو ااخلز 

  .)Surplus d'eau( املائية

P = ETP  : يف حالة تساوي كمية األمطار املتساقطة مع عملية التبخر النتح الكامن ، لن يكون هناك تغري يف

  .املخزون املائي للرتبة

P < ETP  :للمخزون  يف حالة زيادة عملية التبخر النتح الكامن على حسب حجم املطر املتساقط، حيدث نفاذ

 .الفعال مما ينجر عنه عجز يف احلصيلة املائية

  :رات ب ــــــــــــــــــــــــــــــــذه التغيـــــــــــــــــــــر عن هــــــــــــو يعب

و يعرف بالفرق  الرتبة،و هو أي زيادة أو نقصان يشهدها املخزون املائي يف  :ارق يف احملتوي املائي للرتبة ـــــــــــالف

   .يسبقهبني املخزون املائي الفعال يف شهر ما و الشهر الذي 
dRUmai  =  Rumai -  RuAvril  = 35,62  

  

التبخر  ؛و النتح  و يكون  و هو ما يفقد فعال عن طريق عملية التبخر : )ETR( يــــــــــــح الفعلـــــــــــــر النتـــــــــــــــالتبخ

  .مساويا للتبخر النتح الكامن، إذا كان التساقط يساوي أو أكرب من التبخر النتح الكامنالنتح الفعلي 
ETR = ETPcorrigé       ( P ≥ ETPcorrigé). 

أما إذا كان التساقط أقل من التبخر النتح الكامن فإن التبخر النتح الفعلي يساوي التبخر النتح الكامن مضاف 

 .ربةــــــــــــــــــــــــــــــــــائي يف التـــــــــــــــــــــــوى املــــــــــــــــــــــــارق احملتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإليه ف
ETR = P + │dRu│   (P < ETPcorrigé). 

يف األشهر  )ETP - ETR( النتح الكامن و التبخر النتح الفعلي التبخر هو الفرق بني: ائي ــــــــــــــــــز املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعج

العجز و زادت احلاجة إىل  اشتدو كلما زاد الفارق . اليت يزيد فيها التبخر النتح الكامن عن التبخر النتح الفعلي

  .املياه

 للموازنة املائية حملطة عني متوشنت فرتة) 15رقم  شكل(من خالل التمثيل البياين  :الفــــــــــــــــــــــائض املــائي

  :نالحظ أن منطقة احلوض السفحي لواد املاحل تتميز بوجود فصلني مها ، )2010/2011 – 2000/2001(

. يظهر هذا الفصل عندما مير منحىن األمطار أسفل منحىن التبخر النتح الكامن و الفعلي : فصل العجز املائي 

شهر أكتوبر، حيث أن فرتة اجلفاف تزداد بزيادة العجز املائي، الذي يزداد بدوره  ويبدأ من شهر أفريل حىت غاية 

  .كلما فاقت عملية التبخر النتح كمية التساقط، وبذلك ليبلغ العجز املائي أقصاه يف شهر أوت

التبخر  تكون هناك فرتة يف الزيادة أو الفائض املائي عندما مير منحىن األمطار فوق منحىن :فصل الفائض املائي

  .النتح احلقيقي و الكامن، ومتتد من شهر نوفمرب حىت شهر مارس




       ا�����	ول�����������������������دة: �������ن��������و�$��#"�! ����%�����&�ر'��)*�+� 

  

43 

  

 حملطة عني متوشنت حسب طريقة )2010/2011 – 2000/2001(املوازنة املائية للفرتة املمتدة بني :  )13(اجلدول 
  Thorntwaite –تورنثويت

� أوت� ا8519�( س0150( أ56!4( /!*01( د 012( "&/-. *�-(ي '&رس أ*( ) '&ي "!ان "! �

  )T('5!س>  ا9;(ارة  24,40 20,94 15,64 12,43 11,61 12,13 14,51 16,75 21,51 24,73 26,25 28,17

� ا259&=> 22,17 52,55 66,72 56,69 64,28 48,52 39,13 39,41 24,61 3,82 0,08 3,88�16 

 )i(ا19<&') ا9;(اري  11,02 8,74 5,62 3,97 3,58 3,83 5,02 6,24 9,11 11,25 12,31 13,70

88,11 78,92 71,91 57,84 39,15 31,30 23,66 22,10 24,58 35,18 55,47 70,41 
اC059( اA5B9 ا9@&'? 

)ETP( 

1,16 1,23 1,21 1,21 1,09 1,03 0,85 0,87 0,85 0,86 0,97 1,03  A�;D59ا ('&>')K( 

102,21 97,07 87,01 69,99 42,68 32,23 20,11 19,23 20,90 30,25 53,80 72,53 
اC059( اA5B9 ا9@&'?  

A;D19ا 

-98,32 -96,99 -83,19 -45,38 -3,27 6,89 28,40 45,05 35,80 36,46 -1,25 -50,35 P - ETP Corrigé 

327,15 228,82 131,83 48,65 3,27 / / / / / 51,60 50,35  E�1F59ا)Cumuls( 

3,83 10,24 27,00 62,03 97,66 100,00 100,00 100,00 100,00 96,69 60,23 60,98 
 .* .G&19ا19;5!ى ا

 � )RU(ا4)59

-6,41 -16,76 -35,03 -35,6 -2,34 / / / / / -0,76 60,98 
 .G&19رق ا19;5!ى ا&*

)dRU( 

 اC059( اA5B9 ا9-<�. 60,98 53,31 30,25 20,90 19,23 20,11 32,23 41,75 60,23 38,85 16,84 10,29

91,92 80,23 48,15 9,76 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 11,55 
 .G&19ا JF>9ا)ETP - 

ETR( 

     
6,90 28,41 45,05 35,79 36,47 

  
KG&-9ا 

  وهران_إجناز الطالب باإلعتماد على املعطيات املستلمة من طرف الوكالة الوطنية للموارد املائية: املصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السفحي لواد أمهية دراسة املوازنة املائية تربز من خالل حتديد فرتة العجز املائي الذي تشهده منطقة احلوض  إن

ومن خالهلا . هذا العجز من عائق أمام النشاط الزراعي و تطور الغطاء النبايت بشكل عام، و ملا يشكله املاحل

، مث بح إجباريا منذ شهر جوان حىت أوت، ليصماي أفريل و رميكن حتديد فرتات السقي الذي يبدأ من شه

  .بالضرورة يف كل من شهري سبتمرب و أكتوبر إذا اقتضت احلاجة

املوازنة املائية ) : 15(الشكل 

 طة عني متوشنت حمل
)2001/2000 - 2011/2010(  
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  :رياح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال. 6.4

تعترب الرياح من أهم العناصر املناخية ، و متثل  احلركة اهلوائية األفقية  اليت تنتج عن الفرق يف الضغط اجلوي حيث 

  . تنتقل من الضغوط العليا إىل الضغوط املنخفضة
  

   عني متوشنت خالل الفرتة ITMA_ شهرية حملطة  إمتامتوسط سرعة الرياح ال:  )14(اجلدول رقم 
)2000  -  2010(  

 األشهر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

9,23 9,03 7,61 7,56 6,97 7,23 7,10 7,44 8,90 8,35 8,94 8,87 

  سرعة
 الرياح 
 )ثا/م(

  2014 الوكالة الوطنية للموارد املائية وهران :املصدر 

  

قدر متوسط سرعة الرياح السنوي خالل الفرتة   

، أما متوسط ثا/م 8,10حوايل  ) 2010 - 2000( 

السرعة الشهري فكانت قيمه متقاربة خالل مدار 

أشهر السنة حيث بلغت أقصاها يف شهر ديسمرب 

، و أدناها يف شهر جوان ثا/م 9,23و قدرت حبوايل 

 . ثا/م 7,10حوايل 
  

  
  :اخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظ. 7.4
  

  ) MARTONNE  )A -  مؤشر مارتون

، باإلعتماد على نظام التساقط ة على اجلفافيعترب مؤشر مارتون دالل : ويــــــــــــاس السنـــــــــــــــــــــــــى المقيــــــــــــــــــعل

  : ويتم حسابه وفق العالقة التالية . السنوي و متوسط درجات احلرارة السنوية

 

P  : ملم(متوسط التساقط السنوي(  

t  :م(رارة ــــــــــــــــــط درجة احلـــمتوســـ°(  

  

  : من أجل

20 > A > 30  :بـــــــــــــاخ رطــــــــمـــن  

A = P / (t + 10)  

10 > A > 20  :مناخ شبه جاف  

7,5 > A > 10 ــيـــــــــــاخ سهبــــــــــمنـــ  

5 > A > 7,5 راويــــاخ صحـــــــــــــمن  

     A > 5 ـــداــــــــــــاف جـــــــــاخ جــــــــــــمنـــــ  
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أوت 
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ديسمرب

)ثا/م(متوسط سرعة الرياح : ) 16(الشكل 

)ثا/م(متوسط سرعة الرياح 
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، وهذا ما يفسر املناخ )20 و 10(ترتواح بني  14,5تساوي  )A(يتضح لنا أن قيمة ) 15(رقم من خالل اجلدول و 

  .الشبه اجلاف الذي تنتمي إليه منطقة الدراسة

  )2010 – 2000(مؤشر مارتون على املقياس السنوي للفرتة :  )15(اجلدول 

  (A) مؤشر مارتون    )°م(متوسط درجة احلرارة   )ملم(التساقط السنوي   احملطة

  14,5  19,08  421,86  عني متوشنت

  

يهدف هذا املؤشر إىل تصنيف كل شهر من أشهر السنة ضمن نطاق  : شهـــــــــــرياس الـــــــــــــــــــــــــى المقيــــــــــــــــــعل

  : ى بالعالقة التالية ــــــــــــــــمناخي معني، و يعط

]  a = [ (12 x P) / (t + 10)      
P              ملم(ــــري ـــــمتوســـــط التساقط الشه :  :حيث(  

             t : م(متوسط درجة احلرارة الشهرية°(  

  

  )2010 -  2000(مؤشر مارتون على املقياس الشهري خالل الفرتة :  )16(جدول رقم 

  )a( مؤشر مارتون   املناخ  املعامالت

  حوض واد املاحل

  أكتوبر ، نوفمرب ، ديسمرب ، جانفي ، فيفري  رطب

  مارس ، أفريل  شبه جاف

  ماي ، سبتمرب  سهيب

  جوان ، جويلية ، أوت  جاف جدا

  

  الجريان السطحي في حوض واد المالح : الخصائص الهيدرولوجية . 5

ويعترب شكل من بني . يعرف اجلريان السطحي بأنه حركة املياه على سطح األرض سواء بشكل دائم أو مومسي

وميكن تقدير حجم املياه اجلارية مبعرفة . األشكال اليت تتخذها مياه األمطار عند سقوطها على سطح األرض

  :مساحة املقطع العرضي للمجرى املائي و معدل سرعة املياه اجلارية، ويعرب عليها باملعادلة التالية 

Q = A x V   حيث:  

Q  :ثا/3م(دفق ــالتصريف أو الت(  

A  : 2م(مساحة املقطع العرضي( 

V  :ثا/م(رعة ــــــــــــــــــــدل الســــــــــــــمع(  

  

 -  2000/2001(لفرتة  الشهريمن  معطيات الصبيب على املقياس السنوي و  معاجلتهو نشري إىل أن ما سيتم 

، إضافة إىل بعض الصبيبات اليومية حتصلنا عليها من طرف الوكالة الوطنية للموارد املائية بوهران و  )2011/2010

  .باملنطقة السفلى من احلوض وڤاملسجلة يف حمطة تري
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  :التغيرات الزمنية للجريان السطحي . 1.5
  

  :التغيرات السنوية. 1.1.5
  

 0,43من خالل اجلدول أدناه املمثل للمتوسطات السنوية للصبيب جند أن املتوسط السنوي للفرتة املدروسة بلغ 

على طول الفرتة  يف معدالت الصبيب، حيث بلغت أقصى قيمة ملتوسط الصبيب  ثا، كما يالحظ هناك تغري/3م

)2009 -2008(السنوي سنة 
 0,15 وايلمبتوسط قدر حب )2005 -2004( ثا، و أدناها سنة /3م 1,39قدرت ب  

  .ثا/3م

  )2010/2011 – 2000/2001(التغريات يف قيم الصبيب النوعي خالل فرتة : )17(اجلدول رقم 

2010 

/ 

2011 

2009 

/ 

2010 

2008  

/ 

2009 

2007 

/ 

2008 

2006 

/ 

2007 

2005  

/ 

2006 

2004 

/ 

2005 

2003  

/ 

2004 

2002  

/ 

2003 

2001  

/ 

2002 

2000 

/ 

2001 

 السنوات

0,16 0,43 1,39 0,35 0,22 0,21 0,15 0,20 0,36 0,65 0,65 
  الصبيب 

 )ثا/3م(السنوي 

0,18 0,47 1,54 0,39 0,24 0,24 0,17 0,22 0,39 0,72 0,72 
الصبيب 

 )2كم/ثا/ل(النوعي

  2014 وهران  الوكالة الوطنية للموارد املائية: املصدر 
  

الذي ميثل التغريات السنوية ملتوسطات الصبيب على طول الفرتة املدروسة يتضح هناك  )17(و من خالل الشكل 

تباين يف قيم الصبيب ، فالسنوات اليت يفوق فيها الصبيب املعدل السنوي متثل سنوات الفرتة الرطبة، أما السنوات 

بأن النظام اهليدرولوجي  نستنتجيه و عل. اليت ال يفوق معدل صبيبها املعدل السنوي فهي متثل سنوات الفرتة اجلافة

 . يف الزمان، وذلك من خالل التذبذب املالحظ يف قيم الصبيب من سنة ألخرى ألودية حوض املاحل متغري
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الصبيب النوعي الذي قمنا حبساب من أجل معرفة قيمة الصبيب اليت يصرفها كل واحد كيلومرت مربع من احلوض، 

  :ليةاــــــــــــــــــــــــــــــــالقة التـــــــــــــه وفق العـــــــــــــــــــ، و يتم حساب)2كم  1(يعرب عن كمية املياه املتدفقة على الكيلومرت املربع الواحد 

q =[ (Qi / S) x 1000]  أن حيث :  

q  :2كم/ثا/ل(وعي ـالصبيب الن( 

Qi  :ثا/3م(ــب ـــــــــمتـوسط الصبي( 

S  :2كم(ـــــوض ـــــــة احلـــــــــــمساح(  

 

أن قيمة الصبيب النوعي اليت يصرفها كل  ؛وڤنالحظ من خالل قيمة الصبيبات املسجلة على مستوى حمطة تري

ثا كمتوسط للفرتة املدروسة، أما أقصى قيمة سجلت / ل 0,48واحد كيلومرت مربع من املساحة احلوضية تساوي 

  .2كم/ثا/ل 0,18بلغت  2004/2005و أدناها سنة  2كم/ثا/ل 1,54قدرت ب  2008/2009سنة 

. و منه نستنتج أن هناك توافق بني قيم الصبيبات مع كميات التساقطات لنفس السنوات اليت متثل الفرتة الرطبة

بني نظام اجلريان السطحي مع نظام التساقطات السنوية على مستوى حوض  ارتباطوعليه ميكننا القول بأنه هناك 

  .واد املاحل

  :التغيرات الفصلية للجريان السطحي . 2.1.5

دف من خالل دراسة املعدالت الفصلية للصبيب إىل التعرف على الفصول األكثر مسامهة يف تدفقه، وهذا ملا 

له من تأثري كبري على حجم أو كمية املواد املقتلعة بفعل عملية التعرية املائية ، واملنقولة بفعل اجلريان السطحي ملياه 

  :رة املدروسةـــــــان السطحي لفصول السنة للفتـــــــــــــــــــــــتغريات اجلري )18( رقم و يوضح اجلدول. رافيةـــــــــالشبكة اهليدروغ
  

  خالل فرتة  Turgo Nordاملعدالت الفصلية لقيم الصبيب حملطة :  )18(اجلدول رقم 
)2000/2001 – 2010/2011(  

 احملطة الصبيب اخلريف الشتاء الربيع الصيف املتوسط السنوي

 M&/³م 0,65 0,62 0,31 0,15 0,43

 تريڤو

100,00 8,67 17,92 35,84 37,57 % 

  وهران_ الوكالة الوطنية للموارد املائية 
  

  : أعاله أن )18(نستنتج من اجلدول 

 % 37,57سجلت يف فصل اخلريف أي ما نسبته  حيث، ثا /3م 0,65 تبلغأقصى قيمة ملعدل الصبيب الفصلي 

، مث فصل الربيع مبعدل فصلي  % 35,48ثا ما نسبته /3م 0,62من احلصيلة السنوية، مث يليه فصل الشتاء مبعدل 

 وايل، حيث قدرت حبة هلذا املعدل سجلت يف فصل الصيف، وأخريا أدين قيم % 17,92ثا ما نسبته /3م 0,31بلغ 

  .% 8,67ثا ما نسبته /3م 0,15
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  :الفصلية للصبيب ، يتضح لنا أنه هناك و حسب قيم هذه املتوسطات 

و تباين يف نسب املسامهة الفصلية يف تدفق الصبيب مما ينتج عنه التذبذب يف قيم الصبيب من فصل  اختالف -

 .آلخر

يعترب كل من فصلي اخلريف و الشتاء على التوايل أكثر الفصول مسامهة يف اجلريان السطحي ، عكس فصل  -

 .الصيف األقل جريانا

اف الذي و التذبذبات املتباينة زمانيا يف اجلريان السطحي إىل طبيعة املناخ الشبه اجل االختالفاتع هذه و ترج

 انتظامية، تعمل على تشبع الرتبة بصورة مةيشهد فصل الشتاء تساقطات مطرية منتظيطبع منطقة الدراسة، حيث 

لذلك ال يكون هناك جريان سطحي إال بعد تشبع اجلوفية ، و  تاخلزانامما يساهم يف زيادة نفاذية املياه لتغذية 

درجات احلرارة اليت  ارتفاع، و انعدامهاو ترجع قلة التدفق الصبييب يف فصل الصيف إىل ندرة األمطار و  .الرتبة

 .تزيد من حدة التبخر

  :التغيرات الشهرية للجريان السطحي. 3.1.5

اجلريان السطحي بغزارة خالل الفرتة اليت يفوق فيها معدل الصبيب الشهري املعدل السنوي للفرتة  يكون

  .املدروسة

أن األشهر اليت يزيد فيها معدل اجلريان السطحي هي كل من شهر أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب،  ؛و كما هو مالحظ

ثا، وأدىن معدل صبييب /³م0,9 وايلر حبفيفري ، حبيث سجل أقصى معدل صبيب يف شهر نوفمرب قد جانفي ، و

  .ثا/³م 0,15سجل يف شهر أوت قدره 

  :د املاحل تشهد فرتتني خالل السنــــةرئيسية منها يف حوض واـــــــــــ، خاصة الـــــــــــول بأن ااري املائيةو بذلك ميكننا الق

هي األشهر اليت يفوق معدل الصبيب فيها املعدل السنوي، وتضم مخسة أشهر على :  رتفعـــــــــــالصبيب المفترة 

  .من شهر أكتوبر حىت غاية شهر فيفري اابتدءالتوايل، 

هي األشهر اليت ينخفض معدل صبيبها عن املعدل السنوي للفرتة ، و يبدأ اجلريان :  الصبيب المنخفضفترة 

  .السطحي بالتناقص حىت يبلغ أدناه خالل شهر أوت
  

  التغريات الشهرية ملعدل الصبيب الشهري:  )19(اجلدول 

 األشهر سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلة أوت السنوي

 املتوسط 0,31 0,75 0,90 0,78 0,64 0,45 0,35 0,33 0,24 0,16 0,15 0,15 0,43

  2014الوكالة الوطنية للموارد املائية وهران : املصدر 
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  : العالقة اإلرتباطية بين التساقط السنوي و التدفق الصبيبي السنوي لواد المالح .2.5

العالقة اإلرتباطية املوجودة بني متوسط كمية التساقط السنوي و متوسط ) 18الشكل رقم (يوضح املنحىن البياين 

  .الصبيب السنوي حلوض واد املاحل
  معادلة االرتباط اخلطي ملتوسط التساقط السنوي و متوسط الصبيب السنوي:  )20(للجدول رقم 

  

   االرتباطمعامل   )Q = f (p(  (اخلطي االرتباطمعادلة   احلوض

  واد املاحل

Qr = 0,004 PBVt – 1,266  

Qr            : ثا/3م(متوسط الصبيب السنوي(  

PBVt            : متوسط التساقط السنوي للمحطات

 .تنتمي للحوض اليت

0,84  

  

  

  
  

وجود عالقة إرتباطية طردية بني متوسط التساقط السنوي و متوسط التدفق الصبييب  يالحظ من خالل الشكل

 .خالل الفرتة املدروسة

  

  

  

  

  

Qr = 0,004 P(BVt) - 1,266
R = 0,84
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)ملم(التساقط 

العالقة ما بني متوسط التساقط السنوي و الصبيب السنوي للفرتة : ) 18(الشكل 
)2000  - 2010(
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 :الخصائص الهيدروجيولوجية . 6
  

، و اليت تشق لك املياه املتسربة من سطح األرضاملائية باملنطقة حيث تنشأ من تتشكل املياه اجلوفية أهم املوارد 

دراسة  و دف . طريقها حنو الطبقات اجلوفية يف باطن األرض أي الطبقات احلاملة للمياه أو اخلزانات اجلوفية

متثله هاته املوارد من  اهليدروجيولوجية إىل وصف طبقات املياه اجلوفية و إبراز خصائصها األساسية، و هذا ملا

للمنطقة شارت بعض الدراسات اهليدروجيولوجية و أ. عامل أساسي و مهم يف التنمية االقتصادية و االجتماعية

 :اسية حاملة للمياه و املتمثلة يفاملدروسة إىل وجود مخسة طبقات أس
  

 :)Nappes des roches volcaniques(طبقات الصخور البركانية . 1.6

و تتواجد املياه يف هاته الطبقة . للرباكني الرسوبية  )plio-quaternaire(طبقات املياه البليوسان كواثرنار  تتمثل يف

. متتد على مستوى مناطق عني متوشنت، عني الطلبة، سيدي بن عدة و وهلاصة. بصورة مستمرة يف طبقة البازلت

و الكلس املركب املتشقق من  البليوسنيالرمل  ؛، حتتوي على طبقتني إنتاجيتنيم100م إىل 30يرتاوح مسكها بني 

و بينما كانت طبقات البازلت جافة أصبحت حاملة للمياه و تغذي باملقابل الرمل . امليوسان األخري عهد

تتكون الطبقة احلاملة للمياه على مستوى مصب واد احللوف من الرمال و  .) 1( البليوسيين و الكلس امليوسيين

، كما تعد هاته األخرية وحدها طبقة حاملة البليوسان هداحلجر الرملي الكثييب املركب بالرمال احلمراء من الع

ائب و البقايا اجلافة للمياه، و تتميز مياهها جبودة عالية من الناحية الكيمائية يف حني ال يتجاوز فيها تركيز الشو 

 .ل/ملغ 1حوايل 
  

  :)Nappe du Miocène( الميوسان هدطبقات حاملة للمياه من ع. 2.6

  .تضم جمموعتني األوىل على مستوى هضبة سيدي صايف و الثانية على مستوى هضبة الغمرة

تتحكم يف جريان املياه . مصدر الطبقة احلاملة للمياه كلسي دولومييت من العصر اجلوراسي: هضبة سيدي الصايف

و تعترب الطبقة الكلسية الطبقة الوحيدة احلاملة للمياه يف هذه . الشقوق و الكسور املقرونة باحلركات التكتونية

  .اهلضبة، و يتم جريان املياه فيها من اجلنوب حنو الشمال

كلس األبيض من عصر امليوسان، أحيانا طباشريي يتم تغذية الطبقة عن طريق ال: رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــهضبة الغم

)Crayeux (حيث تكون النفاذية ضعيفة، لكن تسرب املياه يتم من خالل التشققات املوجودة يف الكلس. 
 

  ): Nappes des alluvions plio-quaternaire( البليوسان و الحديث هدطبقات الغرينيات من ع. 3.6

و ترتكب يف الواقع هاته الطبقة . املنطقة، متتد على مستوى منطقة عني األربعاءتعترب أكرب طبقة حاملة للمياه يف 

، طبقة حرة مقرونة بالغرينيات :احلاملة للمياه لسهل مالته من نظام يشمل ثالثة طبقات حاملة للمياه و هي 

امليوسان البليوسان مقرون بالكلس، احلجر  عهدطبقة من و  البليوسان احلديث هدطبقة من ع، )الرواسب النهرية(

                                                           
(1 ) 

 MANSOUR  H.,  1989,  «Hydrogéologie  des  complexes  dunaires  à  l'ouest  d'Oran:  de  Cap- Figalo 

(Oran) à Terga (Béni Saf) Algérie», thèse de Magister, Université d'Oran 
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و تعرف  .وامليوسان األخري من سلسلة جبال املرجاج هدالبليوسان البحري، و الكلس من العهد العالرملي من 

  .هاته الطبقة املائية بنوعيتها الكيميائية الرديئة الناجتة من امللوحة بسبب قرا من سبخة وهران
  

 ):Nappes des grès( طبقة الحجر الرملي. 4.6

  :يتكون نظام الطبقة احلاملة للمياه من عدة جمموعات 

، و متتد من نواحي تتواجد يف اجلنوب الشرقي لعني متوشنت): الصلصال امليوسان(طبقة احلجر الرملي  -

 .و تتميز بنفاذية جيدة. واد برقش حىت شرق عني الكيحل

و . من عهد امليوسان املتوسط): ostréas crasses sima(طبقة احلجر الرملي باألسرتية كراسيس سيما  -

و تتعرض هاته املنطقة إىل . متتد من شرق محام بوحجر حنو عني األربعاء، مياهها ذات نوعية كيميائية رديئة

، و اليت كان هلا سبب يف ظهور شبكة من ينابيع املياه احلرارية )البلستوسانتغريات (حركات تكتونية كاسرة حديثا 

 .املعدنية
 

 Nappes des sables dunaires et alluvions( طبقة الرمال الكثبانية و غرينيات البلستوسان. 5.6

pléistocène:(  

و يتكون نظام الطبقات احلاملة للمياه . تغطي جزء من املنطقة الساحلية، خاصة على مستوى سهل املاحل و تارقة

  :التالية) الطبقات(فيها من املكونات 

 .يضم رمل دقيق لوليب، طمي و حصى): الرواسب النهرية( الطمي -

 احلجر الرملي املقرون بالرمال احلمراء -

املتشقق من عهد امليوسان، الذي يتكون حده السفلي من الطني و العلوي من طبقة نصف  الكلس -

 .نفوذة من احلجر الرملي و الرمل الطيين

احلجر  ،يوسان البليوسان و احلديث، ترتكب من الرملو هي يف الواقع عبارة عن تداول الطبقات من عهد امل

  .الرملي الكلسي و الطني
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  :خاتمة 

 كتل جبلية ما بني و تنوعها تضاريسه بتعدد ساحل عني متوشنت املتميز إىللواد املاحل  السفحياحلوض  ينتمي

تتواجد  .املنطقة الوسطى و الشرقية من البالد مبرتفعاتمقارنة  ارتفاعاأقل  تبدو اليت تنتمي لسلسة األطلس التلي

، و يعود هذا التمايز الفيضية  سهولال ضاب و، اهلاألحواض السفحية  ،املنخفضات ها متثلاليت نافذ بعض املا 

شهدا املنطقة، خمتلفة جيولوجية متتابعة يف عصور  )Horst/Graben(إىل أوضاع و حركات تكتونية  املورفولوجي

و  .الذي تتميز به املورفولوجيها هذا التنوع متوجات و منحدرات أعطت ،اخنفاضات ،ارتفاعاتوجود تسببت يف 

إىل الكتل اجلبلية  إضافة جبال تسالة، تالل سبع شيوخ، تالل برقش جنوب املنطقة مرتفعاتكل من تشكل  

باال و  ارتفاعاو املايدة أكثر النقاط  سيدي قاسم، عيشة الطويلة، ظهر املنجل ؛املنفردة يف املنطقة الشمالية

  .أسفل معظم التكوينات الناجتة عن احلركات التكتونية اخلافضة تنحدر بسفوحها

حيث تعكس هاته األنواع ،  و غرينية ملحية ،الرتبة يف املنطقة من تربة كلسية، صخرية معدنية، رسوبية رمليةتتنوع 

من حيث أزمنتها  اليت ختتلف، و اليت سامهت يف نشأا و تطورهالف التكوينات اجليولوجية خمت من الرتب

و تعترب الرتبة الغرينية املشكلة بفعل السيول األهم بالنظر ملا توفره من ظروف . اجليولوجية و تراكيبها الصخرية

طقة بوجود غطاء نبايت تتميز املن. واد املغذية و الضرورية لتطورهامالئمة لنمو و تثبيت النباتات و ختزين املياه و امل

 من إمجال املساحة و هي نسبة بعيدة عن احلد األدىن لوجود توازن إيكولوجي % 12,65غايب ال يشغل سوى 

اإلخضرار الطبيعي اليت أثبتت تعرض املنطقة إىل تدهور يف غطائها النبايت و  التغري يف على مؤشر ستنادباال

  .بنسب متفاوتة من جزء إىل آخر احنساره

املنطقة مناخ شبه جاف حسب مؤشر أمربجي املنتهج يف حتديد النطاقات املناخية، حيث يشهد تذبذب يف  يسود

فصل بارد و ممطر ميتد من نوفمرب إىل غاية  ؛تساقط األمطار و طول يف فرتات اجلفاف، كما يتميز بوجود فصلني

ملتساقطة على الرغم من قلتها و و تساهم األمطار ا. أفريل، و آخر حار و جاف ميتد من ماي حىت سبتمرب

و صبيبه حسب كمية  السطحي و يتغري نظام اجلريان. جريان ألهم روافد الشبكة اهليدروغرافية باملنطقةيف تذبذا 

ة التساقطات يف الفرتة الرطبة مما كمي  وبني قيم الصبيبات ما األمطار املتساقطة، حيث الحظنا هناك وجود توافق 

ل الطبقات اجلوفية تمثو ت. ني نظام اجلريان و نظام التساقط على مستوى املنطقة احلوضيةب ارتباطيعين وجود 

طبقات الغرينيات من عهد طبقات الصخور الربكانية، طبقات من عهد امليوسان،  ؛احلاملة للمياه باملنطقة على

و تتميز هاته الطبقات . لستوسانالبليوسان و احلديث، طبقة احلجر الرملي و طبقة الرمال الكثبانية و غرينيات الب

بتوزيع متباين مشكلة بذلك وحدات هيدروجيولوجية مبنطقة عني متوشنت، سيدي بن عدة، هضبة الغمرة، نواحي 

  . برقش حىت شرق عني الكيحل، باإلضافة على مستوى سهل املاحل و تارقة
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و يطلق على . املورفومرتي احد فروع اجليومورفولوجيا، و يقصد به الوصف الكمي ألشكال سطح األرض يعد

يف األربعينيات  Hortonالوصف الكمي لنظم التصريف النهرية مورفومرتية أحواض التصريف الذي أسسه هورتون 

حتليلية تعاجل الظواهر السطحية لألرض باإلعتماد على جمموعة  أساليبعترب اخلصائص املورفومرتية فت، ) 1(امليالدية 

األقمار رئيات مأو  من اخلرائط الطبوغرافية، الصور اجلويةإما مشتقة أو  من البيانات املتحصل عليها إما ميدانيا

  .الرقمية نماذج االرتفاعاتك الصناعية

بدأ استخدام بيانات هذه النماذج الرقمية منذ اية الثمانينيات امليالدية يف حتليل التضاريس من حيث االرتفاع و 

و متثل . حتديد اجتاهات االحندارات إضافة إىل حتديد أحواض التصريف و استخالص شبكات التصريف و بياناا

خلاليا مع منسوب إرتفاع لكل خلية، فهي تنتظم يف تضاريس سطح األرض مستخدمة جمموعة من شبكة ا

مصفوفة من اخلاليا ذات األبعاد املتساوية أفقيا و عموديا، حيث كلما كان حجم اخللية أكرب كلما كانت دقة أو 

2(أقل و العكس صحيح  لسطح األرض قدرة التمييز املكانية
 

(.  

أساليب و تقنيات حديثة و متطورة يف جناح خمتلف تطبيقات سامهت نظم املعلومات اجلغرافية مبا وفرته من لقد و 

بالشبكة  خصوصا املتعلقةو  ؛منها البياناتبعض خاصة يف حتليلها و استخالص  الرقمية هاته النماذج

  .اهليدروغرافية و أحواض التصريف املائية أو التجميعية
  

  :الرقمي لإلرتفاع اشتقاق حوض المالح و شبكته الهيدروغرافية من النموذجمراحل . 1
  

العناصر اخلطية يف األحواض املائية و ذلك ملا هلا من أمهية يف تنظيم اجلريان داخل  متثل الشبكة اهليدروغرافية أهم

 االنعكاسو تعترب كثافتها التصريفية احملصلة و . احلوض و التحكم يف تصريف كميات األمطار املتساقطة

 عات وصدتالك  و صورِها الرتكيبيةأ االحندارو  النفاذية، الصالبةكعامل رية  للعالقات املوجودة بني اخلصائص الصخ

متثل املنحدرات السطحية و  .التشققات هذا من جانب، و الظروف املناخية و الغطاء النبايت من جانب آخر

الرسوبية من  العنصر الذي تقاس على أساسه فاعلية الشبكة املائية و قدرا على نقل املياه اجلارية و احلمولة

وخلق  هليدروغرايفخمتلف أحناء احلوض إىل غاية مصبه، و من مث فهي حتمل على عاتقها مسؤولية نشوء احلوض ا

   .) 3(ر مناخي أو هيدرولوجي أو جيولوجي أو جيومورفولوجي ــــــــــالتوازن اجليومورفولوجي فيه استجابة ألي تغي

                                                           
(1) 

، مركز البحوث جبامعة امللك سعود ، الرياض، »بعض طرق قياس املتغريات يف أحواض التصريف «، 1992، .حممد عبد اهللا صاحل 

  .ص 75السعودية، 
(2) 

االرتفاعات توظيف نظم املعلومات اجلغرافية يف استخراج بعض القياسات املورفومرتية من مناذج «، 2006، .سعد أبوراس الغامدي  

  .ص4-3، دورية علمية حمكمة تعىن بالبحوث اجلغرافية، جامعة الكويت و اجلمعية اجلغرافية الكويتية،»الرقمية، دراسة حالة واد ذرى السعودية
 .ص 438 -373، دد األولــــــــالع، 28 دـــــــــــــــجامعة دمشق، الــــــــــــــــــــــــة ، جمل»حوض وادي القنديل دراسة مورفومرتية «، 2012 ،.غزوان سلوم )3(
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الرقمية املأخوذة بالقمر  االرتفاعاتذج 

كالة الفضاء ت الفضائية املشرتكة بني و 

      يف برنامج  Arc Toolbox املستوى 

و يوضح املخطط التايل . قة آلية و تلقائية

   الشبكة اهليدروغرافية

Flo Flow Accumulation 

Conditional > Con 

Stream to feature 

St 

Point 

A

A

 

http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ 
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مناذج بيانات على  املورفومرتية حلوض واد املاحل تال

ملسوحات الفض، و هي من إنتاج ام30  بدقة متييز مكانية 

. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من املستوى  Spatial Analyst Tools/Hydrologyاملكانية

شتقاق الشبكة اهليدروغرافية و احلوض التجميعي بطريقة آلية و

  :يف ذلك

إستخالص احلوض التجميعي و الشبكة  مراحل:  )19(الشكل 
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Digital Ele Fill Sinks low Direction

Stream Links Stream Order 

int (Shape file) Snap pour point Ras 

Advanced Space Borne Thermal Emission  

ملنطقة  الرقمية االرتفاعات

  لواد املاحل  فحي
Aster GD  

Datum : W 

Projection : UTM 

ASTGTM2 N35W001_DEM :املرئية   

ASTGTM2 N35W001_DEM :املرئية   

jp/register_confirm.jsp
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التحلياليف  اعتمدنا

 ASTER* الصناعي

.اليابانيةاألمريكية و 

التحليالت املكانية تتيح

Arc GIS عملية اشتقاق ال

أهم املراحل املتبعة يف ذلك
  

Elevation Model 

Watershed  

aster to Polygon

* on and Reflection

االرتفاعامنوذج ): 02(الصورة 

احلوض السفحي
GDEM

: WGS84

TM ZONE 30N
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عند معاجلة  Arc Tool Boxستوى امل 

و نظرا . عة حنو املناطق املنخفضةفطق املرت

تقوم بتصحيح قيم  Fill اعية؛ فإن اآلداة

اليت قد يكون هلا تأثري على عملية ا، و 

  .رتفاعات ااورة هلا

  

  اجتاه حفظ امللف الناتج/مسار

  )DEM(إدخال منوذج االرتفاع الرقمي 

1 

2 

امللف الناتج عن عملية 

  تصحيح قيم االرتفاعات

  

  

fill  

  

3 

 

Fill(  
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  ):Fill Sinks(  اإلرتفاع

من  Hydrologyليالت املكانية اليت تتيحها اآلداة 

أن جماري الشبكة اهليدروغرافية تتجه من املناطق املرتب ؛رتفاع

 اليت ترافق عملية حتصيل هاته النماذج باألقمار الصناعية؛ فإ

ات أو اإلخنفاضات غري املرغوب فيها، و  تسوية اإلرتفاع

متوسط قيم اإلرتفاعات ئها و ذلك عن طريق إعطا ؛يدروغرافية

  

 

2

 

ill Sinks( تصحيح قيم اإلرتفاع):20(الشكل 

 

                                :ا�
	��ا������

 

 

تصحيح قيم اإلرتفاع. 1.1

التحليالت املخمتلف تعترب 

النموذج الرقمي لإلرتفاع

إىل بعض األخطاء اليت تراف

عن طريق تسوية ا اإلرتفاع

إشتقاق الشبكة اهليدروغرافي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial Analyst 

Tools 

▼ 

Hydrology 

▼ 

Fill 
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النموذج الرقمي (ل خاليا امللف الرقمي 

إىل  إرتفاعا من اخلاليا األكرب بدأي طحي

أخذ فيه كل خلية رقم من  بني األرقام 

فيكون بذلك إجتاه ااري .  إجتاه معني

  . ت

  

 

3 

1 

2 

  اجتاه حفظ امللف الناتج/مسار

إدخال امللف الناتج عن عملية 

  االرتفاعاتتصحيح قيم 
   

امللف الناتج عن عملية حتديد 

  اجتاهات اجلريان

  

Flowdir_fil  

(Flow Direc 
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  : (Flow Direction)هات الجريان المائي 

مائية يف كل خالياوجود وحدات  إفرتاضي قائم على اساس

السطحياجلريان ليا حبكم أن حتديد إجتاهات ااري املائية آ

ملف شبكي تأخذ فيه Flow Directionينتج عن عملية ، ف

، حيث أن كل رقم يدل على إجتاه مع)128، 64، 32، 16، 

 مثانية إجتاهاتأو على إستقامة أفقية أو عمودية يف ،)°

 

  ق

  ج ق

  ج

  ج غ

  غ

  ش غ

  ش

 ش ق

 

S

Flo 

(ectionحتديد إجتاهات اجلريان املائي ): 21(الشكل 

                                :ا�
	��ا������

 

 

تحديد إتجاهات الج. 2.1

تعمل االداة مببدأ إفرتاضي 

و يتم حتديد إجتا). لإلرتفاع

، فاألقل إرتفاعا منها

، 8، 4، 2، 1(التالية 

°45(املائية إما قطريا 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial Analyst 

Tools 

▼ 

Hydrology 

▼ 

low Accumulation
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منوذج االرتفاعات  كل خلية من خاليا 

عدد  تعادل الرتاكمي ريانلية حتديد اجل

ها، أو مبعىن أن ترتاكم فيها املياه الساقطة 

ااري   Flow Accumulation عملية 

  

3 

1 

2 

  اجتاه حفظ امللف الناتج/مسار

إدخال امللف الناتج عن عملية 

  حتديد اجتاهات اجلريان
   

حتديد اجلريان امللف الناتج عن عملية 

  الرتاكمي للمياه

  

Flowaccu_flow 

(Flow Accumu   
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 :(Flow Accumulation) التراكمي للمياه ان

يف كل خل ائيةوجود وحدة مض السابق و القائم على أساس 

يف كل خاليا امللف الناتج عن عملية حتدي  الوحدة املائية

و تصب فيها، أو مبع اارتفاعجمعة فيها من اخلاليا اليت تعلوها 

امللف الناتج عن العملية  تظهر يفو . ارتفاعااليت تعلوها 

  .شبكة اهليدروغرافية

  

  

 

 

(mulation الرتاكمي للمياه ريانحتديد اجل):22(الشكل 

 

                                :ا�
	��ا������

 

 

جريانتحديد ال. 3.1

بناءا على االفرتاض السابق

قيمة الوحدة فإن  ؛الرقمية

الوحدات املائية املتجمعة في

على هذه اخلاليا اليت تعلو

الرئيسية فقط من الشبكة اهل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial Analyst 

Tools 

▼ 

Hydrology 

▼ 

Flow Direction 
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ة ذات الرتب النهرية د املائيخمتلف الرواف

  .س صحيح

ا، و مع يف ما بينه االتصالحتديد نقاط 

  

1 

1 

 

  اجتاه حفظ امللف الناتج/مسار

إدخال امللف الناتج عن عملية 

  حتديد اجلريان الرتاكمي
   

 

 

4 

3 

امللف الناتج عن زيادة التحسس 

  املائيةللمجاري 

  

Con_flowacc  

 Conditi(  
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  ):Conditional  (مجاري المائية 

Co لزيادة قيمة التحسس للمجاري املائية، وإظهار خمتلف ال

أكرب و العكس صحي هلاته ااري كان التحسس  هاته القيمة ت

Stream Links  حتديد نقاعن طريق النهرية ربط الروافد على

 .ة اهليدروغرافية على اختالف رتبها

 

2 

 

 

SQL   

▼  

Query Builder   

  قيمة التحسس
Value > 500 

  قيمة التحسس
Value > 1000 

itional(التحسس للمجاري املائية ):23(الشكل 

 

                                :ا�
	��ا������

 

 

التحسس للمجاري ال. 4.1

Con األداةستخدم ت

كلما قلت و، الدنيا

nksاألداة  تعمل كما

باقي جماري الشبكة اهليدروغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial Analyst 

Tools 

▼ 

Conditional 

▼ 

Con 
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 )point(من نوع نقطي  )shape file( قة
  ).ص 185بامللحق، 56نظر الشكل رقم 

ستخالص احلوض، و ذلك عن طريق ربط 

 األداةتتيح  .و مضبوطة مبعلمها اجلغرايف

  .مصب الواديكاليت مت تعيينها  قطة 

  وض التجميعي 

  

 

4 

1 

  اجتاه حفظ امللف الناتج/مسار

  إدخال نقطة املصب اليت مت إنشاؤها
(Point.shp) 

  امللف الناتج عن عملية 
Snap Pour Point  

إدخال امللف الناتج عن عملية زيادة 

  للمجاري املائيةالتحسس 

2 

  

  

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial Analyst 

Tools 

▼ 

Hydrology 

▼ 

Watershed 
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 : و استخالص الحوض التجميعيالمصب 

طبقة استخالص احلوض التجميعي يتم إنشاءملخرج يف 

انظر الش( Arc Catalogالوادي، و ذلك بإستخدام برنامج 

على تقليل نسبة اخلطأ يف استخالص Snap Pour Pointربط 

اليت مت إنشاؤها بصفة دقيقة و مضبوط) نقطة املصب( قطية

النقطة  هي و،  Snapping Pointد احلوض التجميعي ل  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حتديد نقطة املصب و استخالص احلوض التج):24(الشكل 
 

 

Snappou_new  

3 

  امللف الناتج عن حتديد إدخال

  )Flowdir_fil(اجتاهات اجلريان  

امللف الناتج عن عملية  إدخال
Snap Pour Point  

  

  اجتاه حفظ امللف الناتج/مسار

  عملية 
Sn  

1 

3 

2 

  

 

4 

                                :ا�
	��ا������

 

 

تحديد نقطة المصب . 5.1

يفيد حتديد نقطة املخرج يف

لنحدد ا مصب الوادي، 

تساعد عملية الربط و 

النقطية الظاهرة اخلطية

Watershed حتديد احلوض

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial Analyst 

Tools 

▼ 

Hydrology 

▼ 

Snap pour point 

امللف الناتج عن عملية 
Snap Pour Point

watersh_flow  
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  احلدود الطبيعية حلوض املاحل حسب منوذج االرتفاعات الرقمية) : 12(اخلريطة 

 )ASTER GDEM( 

 

  ASTER GDEMمنوذج االرتفاع الرقمي : املصدر

  2015 2جامعة وهران/ الرزاق.دمحان ع: إجناز
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    : الخصائص المساحية و الشكلية لحوض وادي المالح. 2

  

  :ص المساحيةئالخصا. 1.2

النموذج الرقمي لإلرتفاع  الطبيعية املشتقة منوفقا حلدوده مساحة حوض واد املاحل  قدرت :احة احلوضيةـــــــــــــاملس

)Aster( املساحة املعتمدة لدى الوكالة الوطنية للموارد املائية للحوض  ، و هي تقارب نفس2كم 904,08 وايلحب

و تشري هاته املساحة كمتغري مورفومرتي إىل كمية  .2كم 900اهليدروغرايف الــوهراين شــط الشــرقي املقدرة حبوايل 

  .حجم التصريف املائي و الرواسب املنقولةإىل يستقبلها احلوض، و بالتايل  ميكن أن التساقطات املعتربة اليت

حيدد احمليط احلوضي خبط تقسيم املياه الذي ميثل حدود احلوض اخلارجية و يفصلها عن : احمليــــــــــــــــط احلوضي

، و يعكس هذا الطول الكبري للمحيط كم  166حوايل حميط حوض الدراسة بلغ . األحواض التصريفية ااورة

 تعمل على تعرج يتأثر بتطور و زيادة ااري املائية ذات الرتب األوىل اليتمدى تعرج الشكل احمليطي الذي 

بسبب نشاط عمليات النحت الراسي و اجلانيب بفعل التعرية املائية  ، و ذلكاجلزء العلوي يف خطوط تقسيم املياه

  .الروافد النهرية الناجتة عن تشكل

تطبيقينا هذا على  حيث اعتمدنا يف  توجد عدة طرق لقياس أو حساب طول احلوض املائي: وضيـــــول احلـــــــــــــالط

تتلخص طريقتهما يف قياس اخلط الواصل بني املصب وأقصى نقطة تقع  و ؛يف القياس جرجيوري و والنج طريقة

) 1( على حميط احلوض
اجلريان  تباطؤ عملية تأثريه يف، و يربز كم  44,77حوايل بلغ الطول احلوضي لواد املاحل  . 

حتكمه يف الوقت الذي تستغرقه األودية لتفريغ مياهها و محولتها الرسوبية جتاه  من خالل ؛السطحي باحلوض

  ).املصب(املخرج احلوضي 

القياسات اليت جمموعة من متوسط حساب أو العرض احلوضي على  تساعاال يعتمد حتديد :وضيـــــــاحل االتساع

مسافات رأسية متساوية بداية من نقطة املصب إىل غاية أبعد نقطة يف  حبيث تفصل بينهامتثل عرض احلوض 

  .كم  20,88 حوايل يف حوض املاحلاملتوسط يث بلغ هذا حباحلوض، 

  :ليةــــالخصائص الشك. 2.2

اجليومورفولوجي،  اترتبط ارتباطا مباشرا بتطوره لألحواض اهليدروغرافيةيتفق الباحثون على أن اخلصائص الشكلية 

اليت تؤثر  حيث يتأثر شكل احلوض باألمناط الصخرية السائدة فيه، و ؛وعامل املناخ و الزمن انوعية صخوره

   .) 2 ( اليت تتم على مستواه )التعرية(عمليات البدورها يف خمتلف 
دائري، مثلث، (اهلندسية الشائعة و تتعدد املعامالت املورفومرتية اليت تقارن أشكال األحواض املائية باألشكال 

  . غريها و االنبعاجأو  ، أو باألشكال العامة من حيث االندماج و التفلطح...)مستطيل 
                                                           

( 1 )   
Gregory K.J., Walling D.E., 1973, «Drainage Basin Form Processes A Geomorphological Approach», 

London.50 p.  
( 2 ) 

املورفومرتية و مدلوالا اهليدرولوجية يف تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف بناء قاعدة بيانات للخصائص «، 2010، .عالجي آمنة 
 .ص 59، ، جامعة أم القرى السعوديةايف اجلغرافي ، مذكرة ماجستري» حوض يلملم
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اقرتب ناتج  حيث كلما تناسق أجزاء احلوض املختلفة لىيدل معامل الشكل ع :لـــــــــــــــامل الشكـــــــــــــمع. 1.2.2

  يتم حساب هذا املعامل بعالقة . هذا املعامل املورفومرتي من الواحد كان الشكل العام للحوض أكثر تناسقا

) Horton )1 -ونثهور 
املنخفضة إىل عدم  قيمتهتشري ،  و 0,45 حبوايل حوض واد املاحلقدر معامل شكل   .

عليا حنو اجلزء السفلي من احلوضي من املنابع الث يالحظ هناك تناقص للعرض شكله احلوضي، حيتناسق 

  .احلوض

تشابه الشكل احلوضي مدى إىل  كمتغري مورفومرتي ) 2( عامل االستطالةميشري : الحوض ـــــــــــــــــالةاستط. 2.2.2

حبيث يكون الشكل احلوضي قريبا من االستطالة ) 1 – 0(و تنحصر نسبة هذا املعامل بني ، مع الشكل املستطيل

 )0(من الصفر  )1(حالة اقرتاب قيمته إىل الواحد يف 
مما  0,76 حوايلوض واد املاحل يف حعدل هذا املبلغ و  .) 3( 

أن األحواض اليت خترتق تكوينات جيولوجية متنوعة و غري  Smith - و يرى مسيث. يشري إىل استطالة شكله

  .) 4 (االلتواء؛ متيل إىل اختاذ الشكل املستطيل متجانسة أو مناطق تأثرت بعمليات التصدع و 

دى التناسق املوجود بني حميط احلوض و مساحته م ) 5( معامل التماسكيوضح  :اجـــــــــــــــــــاالندممعامل . 3.2.2

يف حوض املاحل حوايل بلغ معدل التماسك  .، إضافة إىل درجة تعرج خطوط تقسيم املياه باحلوضالتجميعية

  .الشكل احمليطي للحوضيف تناسق وجود نسبيا تدل على عدم  توسطةهي قيمة م و ،1,56
  

  القيم احملسوبة للمتغريات املورفومرتي املساحية و الشكلية حلوض وادي املاحل:  )21(اجلدول رقم 

معامل 
 التماسك

معامل 
 االستطالة

معامل 
 الشكل

  العرض
 )كم(

  الطول
 )كم(

املساحة 
 )²كم(

  يطاحمل
 مصدر البيانات )كم(

 النموذج الرقمي لالرتفاع 166 904,08 44,77 20,88 0,45 0,76 1,56

  الرزاق. ع دمحان:املصدر

بإستخدام امللحقة الربجمية            األحواض اجلزئية لواد املاحل استخالصأدناه  25 رقم الشكلحناول من خالل 

Arc SWAT ، دف إىل بناء قاعدة بيانات خاصة باملتغريات املورفومرتية لنفتح الباب أمام دراسات مستقبلية قد

املتعلقة ذا  ةالكبرية يف خمتلف الدراسات اهليدرولوجية و اجليومورفولوجيهلاته األحواض اجلزئية نظرا ألمهيتها 

  .احلوض

                                                           
 ( 1 )   HORTON R.E., 1932, « Drainage basin characteristics», Trasn. Amer. Geophys., Union 13, pp 350- 361. 

  )كم(طول احلوض مربع ) / 2كم(مساحة احلوض = معامل الشكل 

   ).كم(أقصى طول يف احلوض  /) كم(قطر دائرة مكافئة يف مساحتها  ملساحة احلوض =  االستطالةمعدل   ) 2(
3 ) ( 

  .انــــــــــــــــــــــــــى، األهلية، عمـــــــــــــــ، الطبعة األول»كال األرض التطبيقيــــــــعلم أش: اجليومورفولوجيا التطبيقية«، 2001الدليمي، خلف حسني،  
جامعة  ، مذكرة دكتوراه،»املنطقة املمتدة بني القصري و مرسى أم غيج دراسة جيومورفولوجية « ،2007 ،أمحد حممد أمحد أبورية ( 4 )

  .ص 50اإلسكندرية، 

)5 (
   ).22/7= ط (حيث  ،)ط  *) مساحة احلوض*4(( /مربع حميط احلوض = معدل التماسك     
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  Arc Swat  الربجميةبواسطة امللحقة  رتية

االشتقاق اآللي للحوض 
  التجميعي

4 

 

SWAT Project Setup / New SWAT    

 

 

 

   املشـــــــروع

  ــانــــــــــــــــات

   الشبكية
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و بعض خصائصها املورفومرتية األحواض اجلزئية استخالص): 2

  Arc SWATية  

…AT Project  :جديدإعداد مشروع  2 

   فظ المشروع
مســــــــار حفظ املشـــــــروع دــــــــــحتدي

تسميــة قـــــــــــــــــاعدة البيـــــــــــانــــــــــــــــات

تسمية قــاعدة البيانـــات الشبكية

 

                                :ا�
	��ا������

 

 

25(الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

فتح البرمجية   1 

حفظ المش 3 



 $ر%$ #"!�� �����ذج��ر�
���ت�ا������

  الرقمية االرتفاعاتفتح نموذج 

5 

 
 

    حتميل منوذج اإلرتفاعات الرقمية

 

  نضغط على
DEM  Projection Setup 

  

اإلسقاط لنموذج االرتفاعات نظام 
  الرقمية
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  تعيني منوذج اإلرتفاعات الرقمية
  نضغط باملوس على إضافةمث نقوم  

كون نظام 
  ) املرت 

Spatial Re

Nam 

WGS_198

Zone_ 

  

  

                                :ا�
	��ا������

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مث نقوم 

جيب أن يكون نظا: مالحظة 
املرت ( اإلسقاط مرتي 

 Reference 

ame :

984_UTM_

e_30N



 $ر%$ #"!�� �����ذج��ر�
���ت�ا������

خنتار طريقة التحديد  Maskنستخدم 
  Manually Delineateيدويا 

 

 

 

 نالحظ تفعيل األيقونة  )Apply(  تطبيق العملية
Flow direction and accumulation  

 

 

 استخالص املساحة التجميعية للجريان السطحي 
 يتم تفعيل األيقونة 

Stream network (Create stream an
outlets)   
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طقة التي نريد استخالص حوضها 
  التجميعي

 

بعد إاء حتديد املنطقة تظهر لنا 
  Okهاته النافذة نضغط على 

مث نقوم بتحديد املنطقة من منوذج 

  الرقمية رتفاعات

 

بعد تطبيق ال
on

  

   Flow direction and accumulationأليقونة 

  ص اجتاهات اجلريان السطحي و سريانه الرتاكمي

بعد استخال

 and 

  نقوم بالضغط على األيقونة
Stream network (Create stream a   

  تحديد ااري املائية و خمارجها

                                :ا�
	��ا������

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحديد المنطقة التي ن 6 

مث نقوم ب Drawنضغط على 

االرتفاعات

نقوم بالضغط على األيقونة 
ليتم  استخالص اجتاها

  and outlets)

لتحديد ا 
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  شري الصورة إىل نقطة املخرج اليت مت حتديدها
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و أهم نقاط التقاء  راء يف الصورة إىل خمارج األودية
  باملنطقة الروافد النهرية

whole watershed outle   

الذي نريد حتديد حوضه ) ب
   و أحواضه اجلزئية

تشري الصو

 صب يتم تفعيل األداة  

Delineate w  

شتقاق احلوض التجميعي و 
  ضه اجلزئية

حلوض التجميعي و أحواضه 
  سمح لنا األداة 

Calculate subbasin   

   ص املتعلقة باألحواض اجلزئية

                                :ا�
	��ا������

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشري النقاط احلمراء يف الص

tlet (s)تسمح لنا  األداة 

املصب(بتحديد املخرج 
التجميعي و أحوا

بعد حتديد نقطة املصب يتم 
 watershed 

اليت يتم من خالهلا اشتقاق احل
أحواضه اجلزئية

بعد عملية اشتقاق احلوض الت
اجلزئية تسمح لنا 

  sin parametres  

حبساب بعض اخلصائص املتعلق
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 توزيع األحواض اجلزئية على مستوى حوض واد املاحل: )13(اخلريطة 
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  :الخصــــــــــــــــــــائص التضاريسية. 3

تعترب التضاريس ذات أمهية بالغة يف الدراسات املورفومرتية كوا احملصلة النهائية ملختلف عوامل التعرية اليت يربز 

قوا يف تشكيل السطح احلوضي، حيث يالحظ هناك إما وجود اختالف أو تشابه يف  دورها و مدى نشاطها و

  .مالمح احلوض و باخلصوص على مستوى األحواض اجلزئية املشكلة له

  :النسيج الحوضي. 1.3

يوضح النسيج احلوضي درجة و مدى تقطع سطح احلوض بفعل ااري املائية، و من بني أهم العوامل اليت تؤثر 

هي املظاهر السطحية من تضاريس و غطاء نبايت و غريها، باإلضافة إىل التكوينات الصخرية و مراحل  ؛فيه

 التطور اجليومورفولوجي اليت مير ا
أحواض تضم أقل من  ؛فئات كاآليت النسيج إىل ثالثة Smithو لقد قسم  ؛) 1(

كلم هي أحواض  1يف  10إىل  4كلم تعترب أحواض خشنة، أحواض ترتاوح فيها ااري املائية من   1جماري يف  4

 .كلم تعترب أحواض ناعمة 1جماري يف  10متوسطة و أحواض حتتوي على أكثر من 

جند أن حوض املاحل يصنف ضمن األحواض التجميعية الناعمة  ؛لألنسجة احلوضية Smithو بناءا على تصنيف 

و يرتبط هذا . كم/جمرى 23كم حيث بلغ هذا املعدل حوايل /جماري 10اليت يزيد معدل نسيجها احلوضي عن 

االرتفاع بوجود الغطاء النبايت من عدمه، حيث أبرزت لنا دراسة التغري يف مؤشر اإلخضرار الطبيعي وجود نسب 

ربة يف الغطاء النبايت  من ناحية إىل أخرى باحلوض، إضافة إىل وجود بعض التكوينات اجليولوجية اللينة تدهور معت

املارن، الطمي، الرمل، و اليت كان هلا دور يف زيادة أعداد ااري      ؛اليت تغطى بعض األجزاء من احلوض منها

  .) 2( ةاحلتيو تعميق مسالكها و الزيادة يف حنتها و تقدمها يف دوراا 

 :التحليل الهيبسومتري.  2.3

يشتمل التحليل اهليبسومرتي على قياس و حتليل العالقة بني االرتفاعات و املساحة لألحواض التجميعية لكي يتم 

 .) 3( التعرف على مراحل منو ااري املائية و بالتايل مراحل الدورات احلتية هلاته األحواض 

النسبة اهليبسومرتية التكاملية من املؤشرات املهمة اليت تعكس مدى نشاط خمتلف عوامل التعرية  كما تعترب

 قمنا )ASTER(للحوض من منوذج االرتفاع الرقمي  ياشتقاق البيانات املتعلقة بالتحليل اهليبسومرت بعد . باحلوض

 و ؛ Strahler -ت اليت وضعها سرتالرو باإلستناد إىل التصنيفا ).27الشكل رقم (رسم املنحىن اهليبسومرتي ب

فهي  % 74حلوض املاحل بلغت اهليبسومرتية التكاملية فإن النسبة ) الفئات العمرية(راحل تطور األحواض املتعلقة مب

الذي مير به  ياليت تشري حالة أو مرحلة الالتوازن النامجة عن التطور اجليومورفولوج %60تفوق بذلك نسبة 

  .احلوض، و أن هذا األخري مل يصل إىل مراحل متقدمة من نشاطه احليت
                                                           

( 1 )
  SMITH K.G., 1950, «Standards  for  Grading  Texture  of  Erosional topography» , Amer .Jour. Sci., Vol. 

248,  p.p. 655-668. 

( 2 )
  BENTOUMIA  M.,  2012,  «Etude  de  la  dynamique  actuelle  du  bassin  versant  de  l'oued  El Maleh», 

mémoire d'Ingénieur, université d'Oran.  

 
  ).مرجع سابق(، ؟، .احملسن صاحل العمري. ع ) ( 3
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Layers ►   Bv_ElMaleh  DEM ► Properties ►  

Symbology       ► Classified 

Classify 

منوذج   تصنيف
االرتفاعات 

  الرقمية

 

Classes  

  نقوم بتحديد
 عدد النطاقات

Method  

 طريقة التصنيف حندد

Manual 

  ��وي

Break values 

االرتفاع اليت ) أقسام(نعني نطاقات 
  نريدها بشكل يدوي

4

23

1

 

COUNT  VALUE  Rowid  

236233  1  0  

235302  2  1  

166080  3  2  

118608  4  3  

141978  5  4  

151927  6  5  

58329  7  6  

8639  8  7  

 

 

  بعد عملية 

 إعادة التصنيف

Attribute table 

6

عدد اخلاليا يف  
  كل نطاق

  نطاقات االرتفاع 

يتطلب حساب مساحة كل نطاق عملية ضرب عدد اخلاليا 
  اليت يتضمنها يف مساحة كل خلية

  )ASTER GDEM( مساحة اخللية يف النموذج الرقمي لالرتفاع

  )x 28,44744347 28,44744347(:  تعادل

 

 

  

 

Arc Toolbox ►   Spatial Analyst Tools ► Reclass ► Reclassify 5

 

 حساب مساحة النطاقات التضاريسية باحلوضكيفية ): 26(الشكل 
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 لواد املاحل السفحيالنطاقات التضاريسية على مستوى احلوض  توزيع:  )14(اخلريطة 

 

   ا�)�'ذج ا�$#�" �!ر ��ع: ا����ر

)ASTER GDEM( 

  ا�$زاق. ا.-�ز د*��ن ع

2015_  42�123 وھ$ان  
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  النطاقات التضاريسية و مساحاا اجلزئية يف حوض واد املاحل:  )22(اجلدول 

 املساحة التجميعية

(%) 

  االرتفاعمتوسط   )ai(اجلزئية املساحة 
)hi( 

  االرتفاعنطاق 
% ( ²كم ) 

0,77 0,77 6,99 756 812 – 700 

5,99 5,22 47,22 650 700 – 600 

19,58 13,59 122,84 550 600 – 500 

32,29 12,71 114,91 450 500 – 400 

42,92 10,63 96,06 350 400 – 300 

57,79 14,87 134,45 250 300 – 200 

78,86 21,07 190,45 150 200 – 100 

100 21,15 191,17 50 100 – 0 

 الرزاق. دمحان عحساب  :املصدر

  

  

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 - 0

200 - 100

300 - 200

400 - 300

500 - 400

600 - 500

700 - 600

812 - 700

(%)املساحة 

املنحىن اهليبسومرتي للنطاقات التضاريسية يف حوض واد املاحل: ) 27( الشكل

(%)املساحة  (%)املساحة التجميعية 
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  :  ) H (  وسطـــــــــــــالمت ــــــاعاالرتف. 3.3

  : اليةــــــــــــــــــــــــــــو حيسب بالعالقة الت

H = ∑ ai.hi / A  حيث  

ai     :2كم( اعـــاملساحة اجلزئية لنطاق اإلرتف(  

hi     :م( متوسط إرتفاع النطاق التضاريسي(  

A     :2كم( ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة احلوضيـــــــــــــــــــــــــاملس(  

  
  .م 288حلوض وادي املاحل بلغ  )H(و بتطبيق العالقة وجدنا أن االرتفاع املتوسط 

  :) D (فارق االرتفاع المبسط . 4.3

D = H5% -  H95%    
H5%    =655 م   

H95%   =70 م  
 م D = (648( فارق االرتفاع املبسط :و منه فإن 

  حيسب بالعالقة التالية:  )Ig( مؤشر االنحدار العام. 5.3

  

Ig = D / L   حيث :  

Ig   : كم/م(العام  االحندارمؤشر( 
D  :م(املبسط  اعفـــارق االرتف(  

L  :كم(ـــول احلـــــوضـــي ــــــــــــــــــــــــــــالط(  

  :و منه فإن 

 كم/م Ig = (13,07( مؤشر االحندار العام

  :كما يلي   )Ig(و يتم تصنيف التضاريس احلوضية حسب مؤشر االحندار العام 

- Ig > 35 m/km   - تضاريس قوية جدا  
- Ig > 20 m/km > 35  - ويةــــــــــــــــــــــــتضاريس ق  
- Ig >  10 m/km > 20  - وسطةـــــتضاريس مت  
- Ig < 20 m/km   - ةـــــــــــتضاريس ضعيف  

  
إن تضاريس كم حسب التصنيف املذكور أعاله ف/م 13,07العام حلوض واد املاحل الذي بلغ  بتقييم مؤشر االحندار

و يتم استخدامه كمعيار . فكرة جيدة عن نوعية التضاريس ، إال أن هذا املؤشر ال يعطياحلوض تعد أا متوسطة

  .حلساب االرتفاع النوعي ، ولذلك تقتضي الدراسة حسابه

  : )Ds( مؤشر االرتفاع النوعي. 6.3

يعرب هذا املؤشر على مدى تضرس السطح احلوضي ملا له من عالقة مبختلف العمليات اجليومورفولوجية السائدة 

  : وفق العالقة التاليةويتم حسابه . يف احلوض

  

Ds = Ig √A    

Ds   :م(ـي ــــــــــالنوع االرتفاع مؤشر( 

Ig  :كم/م(دار العام ــــمؤشـر االحن(  

A  :2كم(ة ــــة احلـــوضيـــــــــــــــــــاملســاح(  

  

 م Ds = (392,89( االرتفاع النوعـي مؤشر
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باإلعتماد على قيمة مؤشر  ORSTOMتصنيف التضاريس احلوضية ل ) 23رقم (يوضح اجلدول التايل 

  : االرتفاع النوعي
 

  النوعي االرتفاعحسب مؤشر  ORSTOM ل تصنيف التضاريس:  )23(اجلدول 
  

  خصائص التضاريس  )Ds(مؤشر االرتفاع النوعي   الفئات التضاريسية

R1 Ds > 10  ضعيفة جدا  

R2 Ds > 10 > 25  ضعيفة  

R3  Ds > 25 > 50  قريبة من الضعيفة  

R4  Ds > 50 > 100  متوسطة  

R5  Ds > 100 > 250  قريبة من املتوسطة  

R6  Ds > 250 > 500  قوية  

R7  Ds > 500  قوية جدا  

 

، ومنه 500 و  250جند أا تنحصر ما بني  )م 392,89(و بالنظر إىل قيمة املؤشر النوعي اليت حتصلنا عليها 

ميكننا أن نصنف تضاريس حوض واد املاحل ضمن التضاريس القوية حسب التصنيف املعتمد من طرف  

ORSTOM.  
  

  :ات على مستوى الحوضاالنحدار توزيع . 7.3

، ذلك ألن تنوع األشكال سات اجلغرافية و اجليومورفولوجيةأمهية كبرية يف خمتلف الدرا اتتعترب االحندارات ذ

كما أن . األرض يرتبط ارتباطا وثيقا بإختالف مناسيب ارتفاعاا ، تضرسها و احنداراا التضاريسية لسطح

، و ذلك لتوقف كل التدخالت اإلنسانية يف اال شاطات البشرية بأشكاهلا املختلفةلإلحندار عالقة وطيدة بالن

ومورفولوجية اليت تتعرض هلا على طبيعة االحندارات، شدا و مدى استقرارها، إضافة ملختلف العمليات اجلي

   .السفوح

      ، و بإتباعنا لتصنيف يونجبصفة عامة من اجلنوب حنو الشمال ينحدر السطح احلوضي لواد املاحلو 

)Young, A., 1972( أي ما يعادل 2كم 345,47 وايلاملتوسط يشغل أكرب مساحة قدرت حب نالحظ بأن االحندار 

رقم تشري إليه خريطة ، إال أن زوايا االحندار تبدو متباينة من مكان آلخر كما من املساحة احلوضية % 38,54

   توزيع االحندارات يف منطقة حوض املاحلل )15(
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 1972االحندارات يف حوض واد املاحل حسب تصنيف يونغ  توزيع:  )12(اخلريطة 

 

 توزيع االحندارات يف احلوض السفحي لواد املاحل): 15(اخلريطة 
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     Young (1972) -  يف حوض واد املاحل حسب تصنيف يونج االحنداراتع يتوز :  )24(اجلدول 

 االحندارنوع  )°( االحندارفئات  )²كم(املساحة   (%) املساحة 

 شبه مستوي 0 – 2 76,77 8,49

 خفيف 2 – 5 259,67 28,72

 متوسط 5 – 10 348,47 38,54

 فوق املتوسط 10 – 18 185,84 20,56

 شديد 18 – 30 31,94 3,53

 شديد جدا 30 - 35 1,06 0,12

35أكرب من  0,33 0,04  جريف 

100 904,08 - - 

 الرزاق. دمحان ع:املصدر

 

  

 

 

 

 

Layers ► Open Attribute table 

 Attributes of Reclass_slop 

COUNT  VALUE*  Roid  

94841  1  0  

321775  2  1  

429298  3  2  

230114  4  3  

39339  5  4  

1259  6  5  

470  7  6  

 

 

  بعد عملية
  إعادة التصنيف

 Reclass_slop 

Arc Toolbox 

▼ 

Spatial Analyst Tools 

▼ 

Reclass 

▼ 

Reclassify 

  إعادة تصنيف
 1  االحندارات

  حساب مساحة

  فئات االحندار

2 

 كيفية حساب املساحة اليت تشغلها كل فئة احندار من إمجايل مساحة احلوض ): 28(الشكل 
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، و إلظهار هاته االختالفات يف الواحداملكان متباينة يف باحلوض من جزء آلخر، كما تبدو  االحندارتتباين زوايا 

  :إىل جمموعات كما يلي 1972توزيعها قمنا بتقسيم زوايا االحندار باملنطقة وفقا لتصنيف يونج 

من  % 8,49   ما يعادل  2كم 76,77و تشغل حنو )  °2 -  °0( ترتاوح درجات احندارها بني  :مناطق شبه مستوية

تظهر هذه املناطق يف نطاق السهل الساحلي لتارقة حيث توجد املراوح الفيضية املتميزة  .حةإمجايل املسا

  .ع تكوينات الزمن الرابعيتتفق غالبا مع توز  كمابإنبساطها، و اليت تغيب ا خمتلف أشكال و مظاهر التعرية،  
  

 28,75( 2كم  259,67، وتغطي ما مساحته  )°5  - °2(ترتاوح درجات احندارها ما بني  مناطق خفيفة االحندار

  . من املساحة اإلمجالية للحوض السفحي) %

من املساحة الكلية أي  2كم 348,47، و تشغل حنو )°10 - °5(تراوح احندارها بني : مناطق ذات احندار متوسط

  .% 38,54ما نسبته 

 2كم 185,84، وتغطي ما مساحته  )°18 - °10(ترتاوح درجات احندارها ما بني  ما فوق املتوسط االحندارمناطق 

 .من مساحة احلوض السفحي % 20,56أي ما نسبته 

تشغل االحندارات املتوسطة فما فوق املتوسطة املنطقة السهلية الوسطى من احلوض، و متثل نطاقا انتقاليا 

ملرتفعات منها جبل و يتفق توزيعها كذلك مع بعض ا. بني املناطق شبه املستوية و املناطق شديدة االحندار

تونيت و جبل املايدة جنوب جتمعات أوراس املايدة غرب محام بوحجر، باإلضافة إىل حواف بعض روافد 

كما تظهر هذه املناطق يف نطاق خطوط تقسيم . واد املاحل منها واد سنان، سوف التل، ويزرت و غريها

  .املياه من الناحية اجلنوبية الشرقية و الغربية
ما يعادل  2كم  33و تشغل حنو  )°35 - °18(ترتاوح درجات احندارها بني :  احندار شديد و جريفمناطق ذات 

أي ما  2كم  0,33و متثل أصغر جزء من املساحة احلوضية ، الذي بلغ . من إمجايل املساحة احلوضية % 4,59

ر املنجل و سيدي قاسم يف السفوح اجلبلية لكل من ظه بصورة واضحةو تبدو هذه االحندارات . % 0,04نسبته 

يف منطقة احلوض السفلى ، إضافة إىل تالل برقش و جبال تسالة يف منطقة احلوض العلوي على مستوى جبل 

تكرباش، عبادة، املطمر، ميدان، سيدي عثمان، دوزوران و إجيديل اليت تنحدر بسفوحها حنو احلواف الوديانية 

كما تنتهي هضبة . رقش، مشيميش، عني اجلمل و شعبة احلمرةاملتميزة بضيق جماريها على غرار واد أغالل، ب

الغمرة شرق عني متوشنت مبجموعة من األفاريز يف بعض الشواطئ الصخرية، و اليت تتميز من ناحية ألخرى 

 .بإحندارات شديدة اجتاه البحر

شغل سوى    يتضح بأن الفئات االحندارية العليا ترتبط باألراضي ذات التضرس النسيب الشديد و ال ت

أما املتوسطة فما  ،%37,21، بينما متثل الفئات االحندارية الدنيا حوايل  من إمجايل املساحة احلوضية % 4,59

و هي ترتبط باألراضي ذات التضرس النسيب  ،%59,1فوق املتوسطة فتمثل جمتمعة أكرب نسبة تقدر حبوايل 

  .البسيط
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تتلخص هذه الطريقة يف أن جماري و  ؛

جمريان من الرتبة األوىل يتشكل جمرى  ال

ثة، وهكذا حىت نصل إىل ارى الرئيسي 

Stream O.  

Stream Order    

  اجتاه حفظ امللف الناتج/مسار

إدخال امللف الناتج عن عملية 

  التحسس للمجاري املائية

)Con_flowacc(  

الرتب مللف الناتج عن عملية حساب 

  النهرية

  

Streamo_con1  

 

1 

4 

 

5 

2 

إدخال امللف الناتج عن عملية حتديد 

  )Flowdir_fil(اجتاهات اجلريان 

  )Strahler(طريقة حساب الرتب النهرية 
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  :الهيدروغرافيةورفومترية للشبكة 

  : ب المجاري المائية

Stra  ؛ النهريةبسهولتها و بساطتها يف حساب الرتب

اتصالاري اليت ال ترفد إليها أية جماري أخرى، وعند 

جمريان من الرتبة الثانية يتكون جمرى الرتبة الثالثة، وهك اتصال

Order و يتم حساب هاته الرتب بواسطة األداة  .غرافية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األداة  النهرية بإستخدامطريقة حساب الرتب ): 29(الشكل 
 

مسار

 

امللف النات

3 

طريقة ح

                                :ا�
	��ا������

 

 

الخصائص المورفومترية. 4

أعداد و رتب المجار. 1.4

 trahlerطريقة تتميز 

الرتبة األوىل هي ااري ال

اتصالالرتبة الثانية، وعند 

يف الشبكة اهليدروغرافية

  

  

  

  

  

  

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial Analyst 

Tools 

▼ 

Hydrology 

▼ 

Stream Order 
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يشكل وادي املاحل جمراها الرئيسي  شجريةجمرى، ترتافد جماريه مشكلة شبكة  3760حوايل يضم حوض وادي املاحل 

غر كأودية ذات رتبة يمت ، و ، شعبة اللحم واد سنان ؛بعض األودية مثل  رفدهتاحلامل للرتبة السابعة، و الذي 

للمجاري املائية  من اموع الكلي % 91,17كل من عدد جماري الرتبتني األوىل و الثانية ما نسبته   و ميثل .سادسة

  .باحلوض

أن عدد ااري املائية يتناقص بزيادة الرتب، و يرجع هذا التناسب يالحظ ب )25(رقم اجلدول  من خاللو 

أن عدد ااري   ̋:  حيث ينص على و أمساه بقانون ااري املائية  -  Horton-هورتون اكتشفهللقانون الذي 

املائية اليت تتدرج تناقصيا يف جمموعاا أو مراتبها تشكل متوالية هندسية، تبدأ مبجرى أعلى رتبة و تزداد وفقا 

   العالقة بني أعداد ااري املائية  )30 الشكل رقم(يوضح الرسم البياين اللوغاريتمي   . ) 1(  ̏لنسبة تشعب ثابتة 

وجود عالقة عكسية بني أعداد ااري اليت تقل مع زيادة الرتب حىت تصل إىل جمرى و رتبها، حيث يظهر هنالك 

  .واحد يف آخر رتبة

  

  أعداد ااري املائية حسب الرتب يف حوض وادي املاحل و أحواضه اجلزئية: )25(اجلدول 

 األحواض األوىل الثانية الثالثة الرابعة اخلامسة السادسة السابعة اموع

 واد  املاحل 2763 665 251 61 15 4 1 3760

  الرزاق. دمحان عحساب : املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                           
الطبعة احلادي عشر،  ،»أصول اجليومورفولوجيا دراسة األشكال التضاريسية لسطح األرض«، 1995حسن سيد أمحد أبو العينني،   ( 1 )

  .ص 440مؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية، 
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الرتب النهرية

العالقة بني أعداد ااري املائية و رتبها النهرية: ) 30(الشكل 
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  :أطوال المجاري المائية. 2.4

 حوايلطول جماري الرتبة األوىل  ميثل، و كم  2706,38بلغ جمموع أطوال ااري املائية يف حوض وادي املاحل 

الذي وادي املاحل ، ميثلها % 1,27الرتبة السابعة بينما تشغل الكلي، من جمموع  % 42,51كم بنسبة  1150,45

 من جمموع أطوال ااري  % 69,53 على الرتبتني األوىل و الثانيةو تشتمل .  كم 34,27  ه حبوايلطول جمرا قدر

  .أطواهلاهم يف زيادة ااملائية تس عدد ااري الزيادة يفأن يشري إىل لزيادة عدد ااري فيهما مما راجع هذا  و

جند أن  )26رقم  جدول(املاحل اري الشبكة اهليدروغرافية حلوض وادي  متوسط أطوال الرتب فيما خيص أما

أن الرتب الدنيا تتميز بصغر متوسط أطوال يالحظ بحيث  ؛يف الرتبة النهرية زيادةاليزيد ب  متوسط طول الرتب

  :يتم حساب متوسط أطوال الرتب بالعالقة التالية. متوسط جماريهاجماريها بينما الرتب العليا تتميز بكرب 
  

Ls =  ∑ Ls  / Ns    

    Ls  : اريكم(متوسط أطوال ا( 

∑Ls  :اري ـــــــجمموع أطكم(وال ا(  

Ns     :ــــــــــــــــــعةــــــــــــاري املائيــــــــــــــــدد ا  

  أطوال ااري املائية حسب الرتب يف حوض وادي املاحل و أحواضه اجلزئية :)26(جلدول ا
متوسط أطوال 

 األحواض األوىل الثانية الثالثة الرابعة اخلامسة السادسة السابعة اموع الرتب

 )كلم(الطول  1150,45 731,27 421 194,49 99 75,9 34,27 2706,38 0,72

 املتوسط 0,42 1,10 1,68 3,19 6,60 18,98 34,27 0,72 -

  الرزاق. حساب دمحان ع: املصدر
  

العالقة بني متوسط  أطوال ااري املائية و رتبها، حيث ) 31 الشكل رقم(و يوضح الرسم البياين اللوغاريتمي 

    .يظهر هنالك وجود عالقة طردية بني  متوسط أطوال ااري الذي يزيد مع زيادة الرتبة
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العالقة بني الرتب و متوسط أطوال  ااري : ) 31(الشكل 

املائية 
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 ASTER GDEM  الرقميبيانات منوج اإلرتفاع : املصدر

  الرزاق. إجناز دمحان ع

  الشبكة اهليدروغرافية :  )16(اخلريطة 

 و رتبها النهرية حبوض واد املاحل
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   :)Rapport de confluence( نسبة التشعب. 3.4

و تعترب  .تعرف نسبة التشعب على أا حاصل قسمة عدد ااري يف رتبة ما على عدد ااري يف الرتبة اليت تليها

نسبة و يتم حساب  .داللة على التشعب الذي ختضع له ااري املائية خالل فرتة تطورها و زيادة رتبها النهرية

  :التشعب بالعالقة التالية
  

  

  

  

  

، و هي انعكاس طبيعي للظروف التضاريسية، )5 – 3(بني  غالبا ما ترتاوح نسبة التشعب يف األحواض التصريفية

) 1( اجليولوجية و املناخية للمنطقة املدروسة
.  

،  2,65بني الرتبتني الثانية و الثالثة   قدرت بني جماري الرتبة األوىل و الثانية ، و 4,15 هذه النسبة حوايلبلغت 

على  4,07و  4,11 حوايل لغتب حنيتقاربت بني الرتبتني الثالثة و الرابعة و الرتبتني الرابعة و اخلامسة بينما 

وايل حبحوض املاحل معدل تشعب جماري  قدرو . 3,75، أما بني الرتبتني اخلامسة و السادسة فقد بلغت التوايل

و مدى التقطع الشديد للحوض بفعل يدل على درجة  مما ؛ 5من احلد األقصى املقدر حبوايل فهو قريب  3,97

  .جماريه و استمرار تطور نظام الشبكة اهليدروغرافية فيه

   :المائيةالمجاري  اتجاهات. 4.4

و  ؛جهة أخرىتعكس اجتاهات ااري املائية مدى تأثرها بإجتاه منحدرات السطح من جهة و الصدوع من 

تعكس كذلك عمر الشبكة النهرية؛ إذ يفرتض أنه يف حال وجود توافق بني اجتاه ااري و السطح و الصدوع 

فإن هاته الشبكة متكيفة مع السطح احلوضي، و يف حالة وجود العكس فإا إما سابقة لنشوء صدوع املنطقة أو 

بيانات عن  توفر إال إن عدم. ) 2 (مرحلة من التكيف معها الحقة هلا و مل تستطع يف كلتا احلالتني أن تصل إىل 

تصدعات املنطقة و اجتاهاا إلجراء وجه املقارنة بينها و بني اجتاهات ااري املائية باحلوض فإننا نكتفي 

 اجتاهاتأن هناك  )27(خالل اجلدول رقم و يالحظ من  .االحندار اجتاهعلى  اعتمادانسبها املئوية  ستخالصبإ

مث  ، من إمجايل عدد ااري % 20,21رئيسية للمجاري املائية يف احلوض، يأيت يف مقدمتها اجتاه الشمال بنسبة 

  ،على التوايل % 12,28 و % 13,24بنسبة اجلنويب  و الشرقي االجتاهكل من يليه  ،  % 18,96الغرب بنسبة  اجتاه

  .فقد متيزت بنسب مئوية أقل االجتاهاتفيما خيص باقي  و

                                                           
  . ص 412، ؟، .عبد احملسن صاحل العمري  1 ) (

HORTON R.E.,1945,  «Erosional  Development  of  Stream  and  their  Drainage  Age  Basin Hydro  physical  

Approach  to  Quantitative  Morphology», Bulletin of geological Society of America, vol.56 , pp 275-370.  
2 ) (

  )مرجع سابق.(ص 430، 2012غزوان سلوم،  

Rc =  Nₓ / Nₓ + 1  حيث أن:  

Rc  : نسبة التشعب  

Nₓ  :ةــــــــــــــــــــــــــجاري الرتبـــــــــــعدد م )x(  

Nx+1  :جماري الرتبة اليت تليها عدد  
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COUNT  VALUE*  Rowid 

15328  1  0  

7790  2  1  

12450  4  2  

10433  8  3  

22961  16  4  

17813  32  5  

24384  64  6  

13346  128  7  

 

 

 dbf(  /Fichiers dBase.(يتم حفظ امللف الناتج بإمتداد  

حبساب كم متثل  مث نقوم،  Excel فتح امللف الناتج بواسطة برنامجن

من العدد اإلمجايل خلاليا ) VALUE(كل اجتاه ) COUNT(عدد خاليا 

  )%( بالنسبة املئوية امللف الناتج

Layers ► FlowDir_fill1► Attributes of FlowDir_fill1 

 

 Options ►Export/ Export Data  

 

 

1 

2 

3 

4

5

 

  ق

  ج ق

  ج

  ج غ

  غ

  ش غ

  ش

 ش ق

 ملف حتديد اجتاهات اجلريان السطحي 

 

 

  تقدير النسب املئوية إلجتاهات اجلريان السطحي حبوض واد املاحل: )32(الشكل 

  املاحل ادالنسب املئوية إلجتاهات ااري املائية يف حوض و :  )27(جلدول ا

 االستداليلالرقم  االجتاه (%)النسبة املئوية 

  1 الشرق 13,24

 2 اجلنوب الشرقي 6,16

 4 اجلنوب 12,28

 8 اجلنوب الغريب 8,69

 16 الغرب 18,96

 32 الشمال الغريب 10,76

 64 الشمال  20,21

 128 الشمال الشرقي 9,69

100 - - 

  الرزاق. ، من حساب دمحان ع)Aster(النموذج الرقمي لإلرتفاع : املصدر
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  : )Densité de drainage(  الكثافة التصريفية. 5.4

ذلك ألا  ؛تعرب الكثافة التصريفية كعامل مورفومرتي على العالقة املوجودة بني أطوال ااري و املساحة احلوضية 

تعد كما   .باحلوض من شبكة ااري املائية بالكيلومرت  )²كم  1(تعكس ما حتتويه مساحة كل واحد كيلومرت مربع 

من املؤشرات اهلامة اليت توضح مدى تعرض سطح األحواض التصريفية لعمليات التقطع و التعرية، كما تعترب 

ه البنيوي و درجة النفاذية، إىل جانب نوع الغطاء النبايت و للخصائص الليثولوجية للحوض و نظام انعكاسا

  :و يتم حساب وفقا للعالقة التالية. ) 1(الظروف املناخية السائدة 

  

  :حيث

 Dd : 2كم/كم(الكثــــافة التصــريفية(    

∑ L  :اري ـــــجمموع أطكم(وال ا (  

A  :2كم( يةـــــــــــــــــــاحة احلـــوضـــاملـــــســــ(  

 Dd =  ∑ L /  A  

 

إىل  نظرا منخفضة قيمة هي و، ²كم/كم  2,99 حوايل وض واد املاحل جند أا بلغتتقدير الكثافة التصريفية حلب

وجود يف توزيع إضافة إىل عدم وجود انتظام يف تساقط األمطار و االختالف امل مساحته اتساعاحلوض و  استطالة

يف تفرع ااري املائية و احنصارها خاصة يف جزئه  تساهم يادة املساحة احلوضيةز  كما إنالتكوينات السطحية،  

  .مجاري الرتب النهرية الدنياك العلوي

   :)Fréquence des cours d'eau( المائيةتكرارية المجاري . 6.4

 كمابني الشبكة اهليدروغرافية و املساحة اليت متتد عليها هاته الشبكة،   املوجودة تكرارية ااري العالقة تعكس

  . تشري كذلك إىل مدى تقدم عمليات التعرية يف احلوض

  

  :ن أحيث 

 F :  اري2كم/جمرى(معدل تكرار ا(    

∑ Ni  :ـــــــــــجممـــــاريــــــــــــــــــــوع أعــــداد ا   

A  :2كم(ــوضية ــــــــــــــاحة احلـــــــــــــــــاملـــــســــ(  

 F =   ∑ Ni  / A  

 

، بينما يرتبط التباين املوجود يف تكرار 2كم/جمرى 4,16 حوايل جند أن تكرارية جماري حوض وادي املاحل بلغت 

 )االحندارات(احمللية للتكوينات اجليولوجية و طبوغرافية احلوض  االختالفاتإىل  ااري بالنسبة لألحواض اجلزئية

حيث  ،كليانضيف إىل ذلك اخلصائص املساحية لألحواض نسبيا ال   و. يف عدد ااري املائيةبدورها تتحكم  اليت

ا حجم كتله اخنفاض، وذلك بسبب الصغريةتتميز األحواض كبرية املساحة بتكرارية منخفضة مقارنة باألحواض 

  ).ص192بامللحق،  69اجلدول رقم ( ى مساحتهاـــــمن عدد جماريها نسبة إل قلل الصخرية بفعل عمليات التعرية مما

  

                                                           
(1) 

، مذكرة دكتوراه ، جامعة »املنطقة املمتدة بني القصري و مرسى أم غيج دراسة جيومورفولوجية«، 2007، .أمحد حممد أمحد أبورية 

  .ص 88اإلسكندرية، 
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  :للمتغيرات المورفومترية الهيدرولوجية المدلوالتبعض . 5

  :سرعة الجريان .1.5

     أدناه، حيث بلغت حوايل ةمت تقدير سرعة اجلريان السطحي حبوض املاحل باإلعتماد على املعادلة التجريبي

  .بإرتفاع قيمته و العكسو تتناسب هاته السرعة طردا مع عامل االحندار حبيث تزيد . ثا/م 0,98

Vec = L / Tc  حيث أن   

 Vec :ثا/م(ان ــــــريـــــــــــــسرعـــــة اجل( 

L      : رى الرئيسيم(طول ا(  

Tc    :ثا(ركيــــــز ـــــــــــــــــــــــــــزمــــــــن الت(  

  :و منه فإن
  ثا/م  0,98=  سرعة اجلريان

  

  :زمن التركيز. 2.5

يتم حتديده عن طريق . ميثل زمن الرتكيز املدة الزمنية اليت حيتاجها املاء للوصول إىل خمرج احلوض من أبعد نقطة فيه

  :التالية GIANDOTTIالكثري من املعادالت من بينها معادلة 

Tc = (4√A+1,5 L)  / ( 0,8√ (H-Hmin))   حيث أن :  

 Tc   :زمــــــــــــن التــــــــــــــــركيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  

L     : رى الرئيسيكم (طول ا(  

A    : 2كم(املســـــاحــــــــــة احلـوضية(  

H    : م ( اإلرتفـــــــــــــــــاع املتــــوسـط(  

Hmin  : م ( أدنــــــــــــــــــــى إرتفــــــــــــــــــاع(  

 .ثا 36د و  39ساعات و  9و عليه فإن املدة الزمنية اليت تستغرقها املياه  للوصول إىل خمرج حوض واد املاحل هي 

املياه  و اليت حتتاج فيهايقل زمن الرتكيز يف األحواض املستديرة مقارنة باألحواض املستطيلة اليت تتميز بطوهلا،  و

   .إىل وقت أطول للوصول إىل املصب ضعيفة بعد تعرضها لعمليات التبخر و التسرب

  :معامل الفيضان. 3.5

يعتمد يف حسابه على   الفيضان عاملمقمة الفيضان بصورة واضحة مع ارتفاع كثافة التصريف، و هلذا فإن  تتزايد

كثافة التصريف إضافة إىل تكرارية ااري جماري الرتبة األوىل اليت ترتفع كثافتها التصريفية مقارنة بباقي الرتب 

   .) 1(النهرية 
  
  

  

  

  

  

الخنفاض  و هي قيمة منخفضة  ، 9,15حوايل  جند أن معامل فيضان واد املاحل بلغ عالهو بعد تطبيق املعادلة أ

  .مثل حوض تافنة لهااورة احلوض اهليدروغرايف الوهراين الشط الشرقي أحواض بعض مقارنة بكثافته التصريفية 
  

                                                           
( 1 )

  ).مرجع سابق(ص  141عالجي آمنة،  

Ct = F1 x Dd  

  : حيث أن

Ct  : الفيضانمعامل  
F1  : 2كم/جمرى(معدل تكرار جماري الرتبة األوىل( 
Dd  : 2كم  /كم(الكثافة التصريفية( 
N1  :عدد جماري الرتبة األوىل 
A  : 2كم(املساحة احلوضية(  

 و

F1 = N1/A  
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  :المناطق الطبيعية المتجانسة بالحوض. 6

كم  13,5كم، و يرتاوح عرضه بني   44,77ميتد احلوض امتدادا طوليا من اجلنوب حنو الشمال مبسافة تقدر حبوايل 

و ترتاوح مناسيب االرتفاع فيه ما بني منسوب . كلم  20,88كم مبتوسط عرض حوضي قدر حبوايل   29,77و 

و لقد أمكن تقسيم املنطقة . يف اجلنوب الشرقي من املنطقة) جبال تسالة(م 812سطح مياه البحر و منسوب بني 

  :تضاريسيا إىل

    :احليةــــــــــــــــــلمنطقة السا. 1.6

35º 22(تقع بني دائريت عرض  ̕ 30ˮ  ،35º 32 ̕ 30ˮ 0   (و خطي طول ) مشاالº 56 ̕  ،1º 16 يرتاوح . )غربا ̕

أي  2كم  130,51و تقدر مساحتها حوايل . على الغالب مرت 200إىل  0من  عن سطح البحر ارتفاعهامنسوب 

 بغض النظر عنتعترب هذه املنطقة األقل نشاطا لعوامل التعرية . من املساحة اإلمجالية للحوض % 14,44ما نسبته 

موالي عبد القادر اليت تشهد ديناميكية طبيعية جبل سيدي قاسم، ظهر املنجل و السفوح اجلبلية لكل من 

ملنتشرة و املتجمعة باإلضافة إىل اته املناطق على إثرها إىل مظاهر تعرية مائية خمتلفة بفعل بعض السيول اه تتعرض

   .) 1( و التدفقات الطينية اإلنزالقاتبعض مثل املسيالت و الشعاب و احلركات األرضية 

   :وسطىمنطقة السهول ال. 2.6

35º 22(تقع بني دائريت عرض من احلوض متثل املنطقة الوسطى  ̕ 30ˮ  ،35º 27 ̕ 30ˮ و خطي طول ) مشاال     

)   0º 56 ̕  ،1º 16  2كم  430,69 تبلغ مساحة هذا النطاق حوايل. مرت 400إىل  200 متتد بني خطي تسوية ).غربا̕

) °2احندار أقل من (تتخللها أراضي مستوية . من متوسطة إىل خفيفة احندارااتتغري و  %. 47,64 ا يعادلمب

  .تشكل يف جمملها املراوح الفيضية لبعض الروافد املائية لواد املاحل

  :ةــــــــــــــــــــــــــــــبليالمنطقة الج. 3.6

35º 7(تقع بني دائريت عرض  .متثل املنطقة احلوض العلوي لواد املاحل ̕ 30ˮ  ،35º 18        و خطي طول ) مشاال ̕

)  0º 52 ̕  ،1º 16 م على مستوى جبال تسالة 812نسوب مبتبدأ من أعلى نقطة على خط تقسيم املياه  ).غربا̕

 % 37,93أي ما نسبته  2كم  342,87 تغطي حوايل. م400 يقارب حوايلالذي  االرتفاعجنوبا حىت غاية منسوب 

منطقة تكون روافد  ، و هذا إلعتبارها عوامل التعريةلتعترب األكثر نشاطا و فاعلية . من إمجايل املساحة احلوضية 

و من أهم أشكال التعرية املائية  .30ºاليت تفوق  احندارااتتميز بتضرسها و شدة  إضافة إىل أاواد املاحل 

هي التعرية الغشائية بفعل السيول املتجمعة اليت تؤثر يف السفوح اجلبلية اليت تطغى عليها التكوينات  ؛باملنطقة

و مما يزيد من حدا قلة . املارنية و الطينية اليت تعلو الكلس و احلجر الرملي إضافة إىل التكوينات اللموية الطينية

لسفوح األكثر عرضه هلاته الظاهرة هي السفوح الشمالية جلبال أو انعدام الغطاء النبايت اته املناطق و من بني ا

  .تسالة و بعض املرتفعات لتالل برقش

                                                           
( 1 ) 

BELMAHI M.N., 1998, « Le littoral d'El Maleh érosion et aménagement», thèse de magister, université 

d'Oran. 
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املناطق : )17(اخلريطة 
الطبيعية املتجانسة حلوض 

 واد املاحل

  منوذج االرتفاع الرقمي: املصدر
Aster GDEM 

 اجناز دمحان عبد الرزاق
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تعترب مناذج االرتفاعات الرقمية بديل ناجح للخرائط الطبوغرافية يف التحليالت املورفومرتية لألحواض التجميعية 

)Watershed .(ايئ نظم املعلومات اجلغرافية األساليب املثلى يف معاجلة و حتليل بيانا يف  نامما ساعد و

استخالص بعض اخلصائص املورفومرتية حلوض املاحل بطرق آلية مدعومة بإجراء التحليالت املكانية املتقدمة وصوال 

و من خالل توصلنا إىل بعض النتائج اليت تتعلق  .إىل نتائج سريعة و دقيقة و متنوعة مقارنة بالطرق التقليدية

  904,08، حيث يشغل مساحة Strahlerتبة السابعة  وفقا لنظام مبورفومرتية احلوض إذ يتبني أن واد املاحل من الر 

حوض جزئي تتباين فيما بينها من خالل خصائصها التضاريسية و شبكات تصريفها  31و يضم حوايل  2كم

كما أنه الزال يشهد نوع من الالتوازن الستمرارية   .املظاهر املورفولوجية للحوضاملتباين يف اايل بسبب التوزيع 

خالل التحليل اهليبسومرتي املعتمد يف حتديد ره اجليومورفولوجي الذي أبرزته النسبة التكاملية اهليبسومرتية من تطو 

  . و هي داللة على تواصل دوراته احلتية % 74مراحل الدورات احلتية لألحواض، و يالحظ بأا تبلغ حوايل 

التضرس و ذلك من خالل الفارق الكبري يف االرتفاع و تربز دراسة اخلصائص التضاريسية حلوض املاحل أنه شديد 

 و إىل املؤشر العام لإلحندار ضافةباإل، و مستوى سطح البحرملخرج الوادي عند  م0 و األدىن) م812(األقصى 

تضاريس احلوض القوية، حبيث  حولداللة مؤشرات هلا كلها   ؛ORSTOMاملؤشر النوعي  ل و قيمة الوعورة 

فهو يتميز بتضرس شديد يف أعاله إضافة إىل احلواف  ؛من جزئه العلوي إىل جزئه السفليختتلف هاته األخرية 

  % 38,54االحندارات املتوسطة نسبة  ، و تغطي35º حوايل تفوق احنداراااجلانبية لبعض روافده النهرية حيث 

م خاصة يف الناحية  600و متثل باملقابل املرتفعات اليت يزيد ارتفاعها عن   .كأكرب نسبة من املساحة احلوضية

اجلنوبية و اجلنوبية الشرقية على مستوى جبال تسالة و الناحية اجلنوبية الشرقية على مستوى تالل سبع شيوخ 

 400مما يدل على سيادة االرتفاعات املنخفضة و املتوسطة األقل من  ؛من إمجايل املساحة احلوضية %6سوى 

  .من املساحة اإلمجالية % 67,72مرت اليت تغطى حوايل 

و من أهم اخلصائص املؤثرة يف املتغريات املورفومرتية هي اخلصائص الشكلية و املساحية و االحندارات، حيث 

تعترب العالقة  كما  .و احنصارها يف جزئه العلوي ااري املائية تفرعيؤثر اتساع احلوض يف تطور الرتب النهرية و 

بزيادة رتبها إىل أن تصل إىل جمرى واحد يف عددها يث يقل حببني عدد جماريه و رتبها النهرية عالقة عكسية 

وسط املتزيد هذا ـــرية حيث يوال ااري و رتبها النهآخر رتبة، بينما تكون هذه العالقة طردية بني متوسط أط

و تشري املدلوالت اهليدرولوجية هلاته اخلصائص املورفومرتية إىل أن مياه اجلريان السطحي تستغرق  .ةزيادة الرتبب

يقلل يف الوقت  مما يعرضها إىل الفقدان عن طريق التبخر أو التسرب، و ؛زمنا طويال حىت تصل إىل خمرج الواد

  .لينفسه من حدة الفيضانات على منطقة احلوض السف
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ى سطح ع العناصر البشرية على مستو يمن أولويات اجلغرافيا البشرية اليت تم بدراسة توز  دراسة السكانتعترب 

، و مدى التأثري و التفاعل املتبادل بني هذه العناصر وبيئاا الطبيعية، إضافة إىل األرض كوا موطنا لإلنسان

توزيع و طبيعية جتمعهم كان ريفيا أو حضريا، و  الناجتة عن هذا التفاعل، كتوزيع السكان االجتماعيةالصور 

، حمدثا بذلك ديناميكية يف يؤثر يف البيئة اليت يتواجد ا العنصر البشري يتأثر وف .األنشطة  البشرية املختلفة

لذا فإن النمو . لتجهيزاتو توزيع خمتلف ا االقتصاديةعن طريق الدور الذي يلعبه يف توطن النشاطات  ؛اال

ى فهم التوزيع السكاين يف من املؤشرات اليت تساعد عل االقتصادي، الكثافة السكانية و التطور السكاين

والعوامل املسامهة على هذا التوزيعالا ،.  

الطبيعية و  هدودحلعدم وجود توافق بني  الكمي لسكان احلوض؛ واجهتنا خالل هذه الدراسة مشكلة التقدير

، كانت رئيسية  سواءو املتمثل يف التجمعات السكانية بأنواعها املختلفة  هاإلستقرار أو التوزيع السكاين في

دود على منطقة الدراسة وجدنا أن هناك نسب متفاوتة يف اته احلهلفعند إسقاطنا . ثانوية أو مناطق مبعثرة

كليا  ؛إما يشمل احلوض جتمعاا السكانية، منها بلديات سبة للتجمعات السكانية لكل بلديةالتغطية بالن

التجمعات الرئيسية ما إ؛ جزئيا، أو يشملها احلوض ، واد برقش و شنتوفاملاحل، تارقة، شعبة اللحممثل بلدية 

  دوار، نت قرىكا  سواءفقط املبعثرة ، و إما الثانوية و املناطق املبعثرة أو  و الثانوية، الرئيسية أو الثانوية فقط

 وهي بلدية، و ال يشمل جتمعاا السكانية يشمل احلوض إقليمها البلدي فقطو بلديات  .أو بناءات منعزلة

  .التابعتني إداريا لوالية سيدي بلعباس سيدي دحو زاير و سهالة تاورة
  

و هو يعترب احلل الوحيد ملن أراد  ؛السكان ئيات السكن وإحصا يفاملنتهج  التصنيف )33( أدناه يبني الشكل

أو منطقة طبيعية ال تتوافق حدودها اإلدارية مع مناطقها  أن يفصل يف الدراسة الدميوغرافية هلذا احلوض

فقط  إىل البلديات  سوف نتعرض اقتصاديةللخصائص السوسيو إال أننا يف دراستنا . الطبيعية أو التضاريسية

اليت يشمل حوض الدراسة جتمعاا السكانية الرئيسية أو الثانوية أو مناطقها املبعثرة آخذين باإلعتبار عدد 

إجراء دراسة  السكان الكلي للبلديات نظرا لعدم حتصلنا على كامل املعطيات اليت من شأا أن تساعدنا يف

بعتني إداريا لوالية من بلدية سيدي دحو زاير وبلدية سهالة تاورة التا ، كما  قمنا بإلغاء كلدميوغرافية تفصيلية

 15 بـفقط  اكتفينا، و نطاق احلدود احلوضية لواد املاحلوهذا لوقوع جتمعاما السكانية خارج  ؛سيدي بلعباس

  ).18خريطة رقم(متوشنت لوالية عني  إداريابلدية تابعة 
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السكانية اليت على أساسها يتم حساب عدد خمطط توضيحي ملختلف أنواع التجمعات  : )33(الشكل 

  لسفحيسكان احلوض ا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  متباين بين البلدياتنمو توزيع و  :حوض واد المالحسكان  .1

    :بلدياتلل بالنسبةالوزن السكاني . 1.1

ز ـــــ، حيث منيز العمراين الذي يشمل جماهلاــــــــرى وفقا لدرجة التمركـــــــــــاين من بلدية ألخـــخيتلف الوزن السك

  :وجود 

   :كبيربلديات ذات حجم سكاني   . 1.1.1
  

على الغالب ضمن منطقة  تقع، حيث ة الكبرية مقارنة بباقي البلدياتمتثل هذه البلديات األقطاب احلضري

تتقدم هذه البلديات . من حجم السكان الكلي % 58,43، وميثل جمموع سكاا ما نسبته لوسطىالسهول ا

من سكان بلديات احلوض السفحي،  % 34,05نسمة أي ما يعادل  72940عني متوشنت حبجم سكاين بلغ 

احلجم ، حيث ميثل جمموع سكاما مع تقريبا نصف %  15,48وتليها بلدية محام بوحجر بنسبة بلغت 

وهذا ما يعطي فكرة عن وجود  %. 8,54، إضافة إىل بلدية املاحل بنسبة قدرت ب السكاين للبلديات املدروسة

راكز لدوائر ـــــــــــــــادة ما تعد مـ، و سيطرة املراكز احلضرية الكبرية اليت علة الالتوازن يف التمركز السكاينحا

  .الواليةب

  

  املدينة
 Ville 

  احلي
Quartier 

  الشارع
Destrict 

  اجلزيرة
îlôt  

  القطاع
Secteur 

 التجمعات السكانية 
Agglomérations 

  التجمعات الرئيسية
ACL 

  الثانوية التجمعات
AS 

  املناطق املبعثرة
ZE 

  القرية
Hamou 

  دوار
Douar 

  بناء منعزل 
Construction  

 isolé 
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التنظيم اإلداري ): 18(اخلريطة 
 السفحي لواد املاحل للحوض
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  :اني متوسط ـــــلديات ذات حجم سكب . 2.1.1
  

مقارنة بإمجايل  ) % 6,64 -%  3,77(  ما بني  توجد هناك مخسة بلديات ترتاوح نسب حجمها السكاين

، شعبة اللحمكيحل، حاسي الغلة، تارقة، و ال، وهي كل من بلدية سيدي بن عدة، عني سكان احلوض

 و يرجع سبب الرتكز السكاين. من إمجايل عدد السكان%  26,54حيث ميثل عدد سكاا جمتمعة ما نسبته 

لسهلية إىل املنطقة ا انتمائها، كما يعزز قرا من املراكز احلضرية الكبرية و فيها كوا ذات طابع شبه حضاري

، هياكل و  جتهيزات تعمل بىن التحتيةال، اقتصاديةهالت ملؤ  امتالكها، إضافة إىل من وجود فرص تنموية كبرية

  .السكان استقطابعلى 

من  % 85إذا ما نظرنا إىل نسبة احلجم السكاين الذي متثله كل من الفئتني السابقتني جندها تقارب ال و 

يف توزيع السكان الذي غالبا ما يصحب  تباين، وهذا مؤشر و دليل واضح عن وجود إمجايل عدد السكان

كما يعطينا فكرة عن الثقل السكاين الذي تتميز به . و اخلدمات على اال االقتصاديةتوزيع النشاطات 

، وبالتايل إحداث الوسط الطبيعيقد يؤثر على ، مما من السكان % 71,86املنطقة السهلية اليت تضم حوايل 

  .السفحي لواد املاحل خلل يف املنظومة البيئية للحوض
  

   :ضعيفاني ـــــــبلديات ذات حجم سك . 3.1.1
  

، يغلب من عدد السكان%  3,5ميثل حجمها السكاين أقل من احلوض حيث بلديات  من إمجايلما تبقى 

كيحل، شنتوف، حساسنة، الأوالد بومجعة، أوالد  ؛كل من بلدية  تتمثل يفريفي شبه العليها الطابع الريفي و 

، و هذا راجع لطبيعة املنطقة اجلبلية املتميزة تتميز بوجود تشتت سكاين. و أغاللعقب الليل ، برقشواد 

  .بصعوبة تضاريسها اليت تعمل على وجود ختلخل سكاين و بالتايل وجود مناطق مبعثرة و معزولة
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  :تطورهاو  ع معدالت النموـــــــــــــــتوزي . 2.1

       وايلزيادة سكانية قدرت حب  2008و  1998سجلت والية عني متوشنت خالل الفرتة املمتدة ما بني 

   %. 1,61   ـدر بــــــــــــــــين لنفس الفرتة و املقــــدل الوطــــــــــــأقل من املع  % 1,31 ـدل منو قدر بــــــــــ، مبعنسمة 45373
  

  
  

  منو السكان يف بلديات احلوض السفحي لواد املاحل:  )28(اجلدول 

 السنوات  1966 1977 1987 1998 2008

  )ن(عدد السكان  80526 100706 134493 183549 214203

 (%)معدل منو   2,26  2,94  3,16  1,56

  (%)معدل النمو الوطين     3,2 3,09 2,13 1,61

  و من معاجلة الطالب ،2014الديوان الوطين لإلحصائيات وهران  :املصدر
  

 %   1,56خالل نفس الفرتة  بلغ؛ جند أن معدل منوها البلديات املدروسة فقط االعتبارإذا أخذنا بعني 

و جند أن . وهذا ما يعرب عن حالة تراجع يف معدل النمو املسجل يف التعدادات السابقة ،)28رقم اجلدول (

  .معدل منو مرتفع و أخرى متوسط أو ضعيف بعض البلديات تشهد

  

  :رتفعـــــــــــــــــــــــــــــــــمدل نمو ـــــــــــــــــــــــمع. 1.2.1

، و املسجل يف كل من بلديت محام بوحجر و عني متوشنت على % 2,45 و%  1,56 ـقدر هذا املعدل ب

امللحوظ يف معدل منو بلدية عني متوشنت إىل وجود عمليات هجرة وافدة من  االرتفاعو يعود . التوايل

، ملا حتتويه من خمتلف املرافق و التجهيزات و اخلدمات ذات املستوى ديات ااورة و الواليات األخرىالبل

عمل على كما متثل بلدية محام بوحجر ثاين أكرب جتمع حضري باملنطقة مما . املطلوب لدى املتوافدين عليها

  %. 1,56 وايلالرفع من معدل منوها املقدر حب

0
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  :وسطـــــــــــــــــــــــــــمتو ـنم دلـــــــــــــــــــــــمع. 2.2.1

منيز منها كل من بلديت تارقة . بلديات 6املسجل على مستوى  %) 1,56 و 1,1(يرتاوح هذا املعدل ما بني 

نطاق  بلديات، إضافة إىل بعض اللتني تقعان ضمن النطاق الساحلي %) 1,28(كيحل الو أوالد  %) 1,18(

 ،%  1,1 ـكيحل و شنتوف اليت سجلت معدالت منو قدرت بال، عني غلة، املاحلال يحاس ؛لوسطىالسهول ا

 امتداداهذا ألن هذه البلديات تشكل تكتالت سكانية تعد  ،على التوايل%  1,51و %  1,22،  % 1,19

  .، الوالئية و البلديةا عن طريق شبكة  الطرق الوطنيةحلضرية الرئيسية  املرتبطة لنفوذ ااالت ا

  :فـــــــــــــــــــــــــــضعيو ـنم دلـــــــــــــــــــــــمع .3.2.1

: ، و هي كل من بلديات أغلبها ريفية و شبه ريفية 7حيث سجل على مستوى  % 1,1و  0,22يرتاوح ما بني 

  . ، أغالل ، واد برقش و عقب الليلبن عدة، شعبة اللحم، حساسنةأوالد بومجعة ، سيدي 

راكز معدل منوها على سبيل التعميم ال احلصر؛ إىل وجود عمليات نزوح ريفية بإجتاه امل اخنفاضو يرجع سبب 

قلل من األمر الذي وقوعها ضمن نطاق املناطق اجلبلية ذات العوائق الطبيعية إىل ، إضافة احلضرية الكربى

  .مناطق طاردة للسكان منها علجمما  ؛وجود الفرص التنموية و ضعفها يف أغلب األحيان

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الديوان الوطين معطيات : املصدر
  2008وهران  لإلحصائيات

 إجناز دمحان عبد الرزاق

توزيع معدالت  :)19(اخلريطة رقم 
النمو حسب بلديات حوض وادي 

 )2008 – 1998(  املاحل للفرتة
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  :انيةــــــــــــــــــــــــــالسكافة ــــــــــالكثتوزيع  .3.1
  

متكننا و بشكل دقيق من يت تبني توزيع السكان على اال، حيث تعترب الكثافة السكانية من أهم املؤشرات ال

إمجايل السكان على  عرف الكثافة السكانية بأا نسبةت. أخذ فكرة عن البلديات األكثر حشدا للسكان

 ترتفعبوجود بلديات  جمموع املساحة اليت يتمركزون فيها ، و عليه فإن منطقة احلوض السفحي لواد املاحل تتميز

 ،عن املعدل اإلمجايل لتكثف السكان باملنطقة ، والعكس بالنسبة لبلديات أخرى 2008ا الكثافة لسنة فيه

  :منيز وجود الفئات التالية  حيث
  

تضم كل بلدية عني متوشنت مقر الوالية اليت حتتضن أكرب جتمع  :رتفعةــــــــــــــــــــــافة المـــــــــــــــة الكثــــــــــفئ. 1.3.1

أضعاف املعدل اإلمجايل للتكثف  5، ممثلة بذلك  2كم/نسمة 933,37حضري ، حيث بلغت كثافتها حوايل 

وميكن . لصغر مساحتهاكم ، وهذا راجع ملا تشهده من تشبع سكاين بالنظر /نسمة 164,86السكاين البالغ 

أا قطب مهم ترتكز فيه خمتلف النشاطات خاصة التجارية منها ، و ملا تقدمه من على  تفسريه كذلك

إضافة إىل . خدمات إدارية، وما تتوفر عليه من جتهيزات هامة مما جيعلها القطب املهم على املستوى الوالئي

السكاين ما إن قرن  بلدية املاحل ، اليت متثل ثالث أكرب جتمع حضري مبنطقة الدراسة مما يعزز من زيادة حجمها

  .مبساحتها
  

تتوسط الكثافة السكانية يف كل من بلدية حاسي الغلة ، محام : وسطةــــــــــــــــافة المتـــــــــــــــة الكثـــــــفئ . 2.3.1

و متثل هذه البلديات مراكز . 2كم/نسمة 250بوحجر ، شعبة اللحم و سيدي بن عدة ، حيث أا ال تتعدى 

  .، و أساسية كذلك للتنمية املستقبليةمة مقارنة مبا جياورهاحضرية مه

) 02 رقم( ذا ملا يشكله حمور الطريق الوطين، و هلسابقتني وجود متركز كبري للسكانيالحظ من خالل الفئتني ا

  .تلمسان من أساس للتطور و التوسع العمراين يف هذه البلديات –متوشنت  –الرابط بني وهران 
  

ثالثة منها تقع يف املنطقة الساحلية  بلديات؛تشتمل على تسع  :ةـــــــــــــــــــــعيفــــــــالضافة ثــــــــــــــــــة الكـــــفئ. 3.3.1

و هي بذلك أقل من  2كم/نسمة 150 حوايل حبيث ال تتعدى كثافتها السكانية اجلبلية،و ما تبقى يف املنطقة 

  .معدل تكثف سكان البلديات اليت يشملها حوض واد املاحل

فإذا ما سلطنا الضوء على هذه البلديات فهي على الغالب ريفية أو شبه ريفية ، تتسم بالطابع الفالحي و 

جع الكثافة يف بعض البلديات كحساسنة و شنتوف را اخنفاض، كما أن لتايل سيادة النشاط الزراعي ابا

راجع  )كم/ن 124,36( يف البعض اآلخر على غرار بلدية تارقة ارتفاعها، بينما لزيادة توسع األراضي الزراعية

املوجود يف  االختالفعلى وجه العموم فإن  و .لزيادة احلجم السكاين على حساب املساحة اليت يشغلها

عمليات هجرة داخلية  ملرتبط بوجود الكثافة السكانية راجع لزيادة أو نقصان عدد سكان هذه البلديات ا

  .كانت أو خارجية متس على الغالب سكان املناطق اجلبلية
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  :توزيع السكان حسب التجمعات السكانية  . 4.1
  

شهدت بلديات حوض واد املاحل منوا متواصال لسكان التجمعات الرئيسية و الثانوية خالل التعدادات 

و هو دليل على تواصل منو سكان املراكز  أدناه، )29(اجلدول رقم السكانية السابقة كما هو موضح يف 

لدراسة التجمع و التبعثر ملعرفة توزيع  2008على تعداد  االعتمادو مت . احلضرية على حساب املناطق املبعثرة

  .سكان البلديات على حسب نوع التجمع
    

  :ات الرئيسيةـــــــــــــــان التجمعـــــــــــسك. 1.4.1

سجلت . من إمجايل سكان البلديات احلوضية%  86,73ن بنسبة  185784بلغ عدد سكان هذه التجمعات 

، مث تأيت من بعد ذلك  من سكان البلدية%  97,08 ـأكرب نسبة هلذا التجمع ببلدية عني متوشنت إذ قدرت ب

    %. 86,01و بلدية سيدي بن عدة بنسبة  %) 92,31(مث املاحل %   92,91كل من بلدية؛ شعبة اللحم بنسبة 

  5: سيدي بن عدة (، باإلضافة إىل قرا املركز الوالئي أهم املراكز احلضرية يف الوالية و متثل هذه البلديات

، و بالتايل يث التجهيز و اخلدماتمما جيعلها األهم من ح) كلم  12: كلم ، املاحل   6: كلم ، شعبة اللحم 

  .الثقل السكاين الــذي تشهده بلدية عــني متــوشنت مسامهتها يف ختفيف
  

توزيع الكثافة  :)20(اخلريطة رقم 
السكانية على مستوى بلديات 

  2008لسنة  حوض واد املاحل
 

الديوان الوطين معطيات : املصدر
  2008وهران  لإلحصائيات

 إجناز دمحان عبد الرزاق
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  :انوية ــــــــــــان التجمعات الثـــــــــــسك . 2.4.1

ن من إمجايل  12276حوايل أي  % 5,73ميثل عدد سكان التجمعات الثانوية لبلديات حوض املاحل نسبة 

    %) 19,41(كيحل  ال، أوالد %) 36,24(أوالد بومجعة  ؛و أهم البلديات اليت متثل هذه اموعة. السكان

و توجد هناك بعض البلديات اليت تنعدم فيها التجمعات السكانية . % 15,68و بلدية محام بوحجر بنسبة 

  .الثانوية مثل بلدية عني متوشنت ، شعبة اللحم ، أغالل ، شنتوف ، عقب الليل و حساسنة

، ما تولد للسكان املتجمعني احتضانااألكثر  وسطىطقة السهول التشكل أهم هذه التجمعات جزء من من

، باإلضافة ملا متثله بعض هذه التجمعات بشكل كبري 02 رقم عنه وجود ثقل سكاين ساهم فيه الطريق الوطين

   من مراكز لدوائر على غرار عني متوشنت، املاحل و محام بوحجر اليت يفوق حجم سكان جتمعاا الرئيسية

  .لف نسمةأ  16
  

  :رةــــــــــــــاطق المبعثــــــــــــان المنـــــــــــــسك. 3.4.1

و سجلت أكرب . من إمجايل السكان%  7,54ن أي بنسبة  16142 وايلقدر عدد سكان املناطق املبعثرة حب

    %) 12,43(، حساسنة %) 21,34(، أغالل %) 27,93(يف كل من بلدية شنتوف  املبعثريننسبة للسكان 

ضمن  لبهاـــــــــــأغتقع  ة،ــــــــــــريفيه ــــــــر كلها بلديات ريفية أو شبــــــــو تعتب. % 10,26و أوالد بومجعة بنسبة 

  .ة اجلبليةــــــاملنطق
    

  توزيع سكان بلديات حوض واد املاحل حسب التجمع: )29(اجلدول 
  

  السنوات 1966 1987 2008

 السكان ن % ن % ن %

 التجمعات الرئيسية 79490 98,71 127196 94,15 185784 86,73

 التجمعات الثانوية 1036 1,29 7908 5,85 12276 5,73

 املناطق املبعثرة 0 0 0 0 16142 7,54

  اموع 80526 100 135104 100 214202 100

  2014سنة  وهران الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر 
  

، فإذا ما أمعنا النظر يف نسب السكان من كبريا يف جتمع السكان أو تبعثرهمعامل التضاريس يلعب دورا   إن

حيث التجمع أو التشتت يف بلديات حوض واد املاحل جند أن بعض بلديات املنطقة اجلبلية متيل إىل التمركز 

ات الثانوية أو املناطق ىل التجمع، بينما يف منطقة السهول الوسطى و الساحلية إعرب التجمعات الرئيسية

خاصة الفالحة و ما ينجم عنها من ملكية للعقار الفالحي يف  االقتصاديو تساهم نوعية النشاط  .املبعثرة

 على غرار الدشرة أو الدوارجتمع السكان حيث جند أن ملكيات العروش الصغرية متيل إىل التجمعات الصغرية 

  .الكبرية و املناطق الرعوية إىل التبعثر، بينما متيل امللكيات و غريها
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  توزيع سكان بلديات حوض واد املاحل حسب التجمع يف املناطق الطبيعية املتجانسة :)30(اجلدول 

 اموع
 التجمعات الرئيسية التجمعات الثانوية املناطق املبعثرة

 املنطقة
)ن(نسمة  % )ن(نسمة  %   )ن(نسمة  % 

 الساحلية 23561 12,68 3886 31,66 3724 23,07 31171

 السهول الوسطى 137923 74,24 7332 59,72 8668 53,7 153923

 اجلبلية 24300 13,08 1058 8,62 3750 23,23 29108

اموع  185784 100 12276 100 16142 100 214202  

   ONS, Armature Urbain de 2008 معاجلة الطالب باإلعتماد على معطيات: املصدر 

  :التحضروى ــــــــــــــــــــــمست . 5.1

ن بنسبة 161140و بلغ عدد سكان احلضر  ن، 214202بلدية حبجم سكاين بلغ  15يضم حوض واد املاحل 

و على الرغم من الطابع الريفي  للمنطقة إال أن للمراكز احلضرية دورها يف . 2008حسب تعداد %  75,23

  :ع السكان حسب درجة التحضرييلي عرض لتوز و يف ما . احتضامالسكان و  استقطاب
  

يوجد جتمع واحد و هو املركز الوالئي مدينة عني متوشنت ، و بلغ عدد سكان : ازـــــــــــــــــــــــري ممتـــــــــــحض

من  % 43من إمجايل سكان حوض الدراسة ، و أكثر من %  33,06ن أي بنسبة  70810احلضر فيها 

  .اموع الكلي لسكان احلضر

من إمجايل السكان %  19,98ن أي ما نسبته  42793بلغ عدد السكان احلضريني  :ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحض

من سكان احلضر، و اليت متثلها كل من املراكز احلضرية للماحل و محام بوحجر البالغ  % 26,56، و نسبة 

  .ن على التوايل 25912ن و  16881حجم سكاا 

من إمجايل السكان  % 22,19ن أي بنسبة  47537بلغ عدد سكان هذه اموعة  :ريـــــــــــــــــــــه حضـــــــــــــــــــــشب

و تتوزع هذه النسبة على املراكز الشبه حضرية اليت متثلها كل من . من سكان احلضر % 29,5، و بنسبة 

، عني  %) 5,59(، حاسي الغلة %)  7,33(، سيدي بن عدة  %) 8,20(شعبة اللحم : التجمعات البلدية 

  .% 3,78ب   و تارقة%)   4,59(كيحل ال

من إمجايل السكان %  37,41ن ما نسبته  19852بلغ عدد السكان الشبه ريفيني : يـــــــــــــــــــــه ريفــــــــــــــــــــــــــــشب 

و قدرت نسبتهم إىل إمجايل السكان ب . الريفيني باملنطقة مبا فيهم سكان األرياف التابعة للمراكز احلضرية

، ) ن 4722(يل ل، عقب ال) ن 6899(أغالل  ؛ريفية كما يليالشبه  البلدية، وهي تتوزع على املراكز %  9,27

  .ن 4039و حساسنة ب ) ن 4192(واد برقش 

من السكان الريفيني  % 23,24ن أي بنسبة  12329بلغ عدد سكان هذا النوع : ــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفـ

    ن ، 6013سجلت بلدية أوالد بومجعة أكرب نسبة . من العدد الكلي للسكان % 5,76باملنطقة ، و بنسبة 

  .ن 2839 ن مث شنتوف 3477 وايلكيحل حبالو تليها أوالد 
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  لواد املاحل السفحيالشبكة احلضرية لبلديات احلوض :  )21(اخلريطة  

  

  إجناز دمحان عبدالرزاق....................................،  Aster GDEM،  بيانات منوذج االرتفاعات الرقمية ONS, Armature Urbain de 2008معطيات : املصدر
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  :و انعكاساتها على التوزيع السكاني  المتجانسة بالحوض النطاقات الطبيعية. 2

أكثر  هافة أيحسب النطاقات الطبيعية املتجانسة يف معر  تفيد دراسة توزيع سكان بلديات حوض واد املاحل

تساؤالت حول العوامل املتحكمة يف هذا التوزيع إن كان منظم أو غري منظم ال، و هذا ما يثري حشدا للسكان

   .و بالتايل إعطاء صورة توضيحية عن التأثري املتبادل ما بني اإلنسان و الوسط الذي يعيش فيه يف اال

  : ايلــــــــــــــــالت ح يف اجلدولـــــــــــــضو مو ــــــــــــــا هــــــــــــــــــات طبيعية كمــــــــــــــــــــــالثة نطاقــــــــــــــــــــــم ثاحل يضــــــــــــــــــــحوض واد امل يضم
  

  توزيع السكان حسب النطاقات الطبيعية املتجانسة يف منطقة حوض واد املاحل:  )31(اجلدول 

  املنطقة
  2008 سكان  1998 سكان  1987 سكان

  %  )ن(نسمة   %  )ن(نسمة    %  )ن(نسمة  

  14,55  31171  15,22  27933  13,41  18042  الساحلية

  71,86  153923  70,15  123758  72,99  98171  وسطىالسهول ال

  13,59  29108  14,63  26858  16,60  18280  اجلبلية

  100  214202  100  183549  100  134493  اموع

  2008و  O.N.S 1987 ،1998 على معطيات اعتمادامعاجلة الطالب : املصدر 

  

أكرب متركز سكاين خالل التعدادات اإلحصائية الثالثة هو يف نطاق السهول الداخلية بنسبة فاقت  أنبيالحظ 

و هذا لألمهية اليت ميثلها احلوض السفلي لواد . )2008% ( 14,55مث يليه النطاق الساحلي بنسبة  ،% 70

،  ذات اخلصائص و امليزات اجلغرافية املتمثلة يف األراضي لفيضية خاصة يف املناطق الشماليةاملاحل و سهوله ا

من جهة وفرة مصادر املياه اجلوفية ، و من جهةاملنبسطة ، و خصوبة الرتبة املتكونة من الرواسب الطينية 

 تشهد حركة تنموية نتيجة للنمو الدميوغرايف  حيث، بشري توطن، مما جعل من احلوض السفلي منطقة أخرى

  . االهذا فت حيوية على اــــــــــــافة إىل شبكة الطرق و املواصالت اليت أضــــــــــــــــو باإلض الزراعةة ـــــــــــــــــــو تطور حرك

  

  :و أداؤها المجالي بالحوضشبكة الطرق و المواصالت . 3

، و هلذا أولت خمتلف املخططات التنموية عناية ا نظرا و املوصالت شريان احلركة العصريةتعترب شبكة الطرق   

 و تساهم شبكة الطرقات مبنطقة الدراسة يف. ملا تؤديه من دور يف تسهيل تنقل األشخاص و حركة البضائع

املوارد  استغالل، إضافة إىل تسهيل عملية مية األطراف و املتنوعة التضاريسالربط بني خمتلف األجزاء املرتا

   القائم على مبدأ التبادل  االقتصاديالطبيعية من أجل توسيع املشاريع الصناعية و الزراعية لتحقيق التكامل 



� ����ز  و ا����د�� ����� �����                           :                             ا�	���ا���������� ���  ��!�"# ��$�% 

  

      102   

   

ل ــــاليم األخرى من أجل حتقيق تنمية شاملة يف كـــــألقوالية و إقليمها أو بني اإلقليم و اـو التفاعل بني ال

  .ااالت
  

، حبيث بلغ طنية، والئية و بلديةق هامة بأنواعها الثالث ؛ و و تتوفر والية عني متوشنت على شبكات طر 

  :كلم ، و هي موزعة كما يلي   1416,808طوهلا حوايل 
  
 .ي طول الشبكةـــمـن إمجالـــ % 23,15ة ــــــــــكلم ، أي بنسب  327,949در طوهلا ب ـــــــــــق: ةــــــــــــــرق الوطنيــــــــــالط -

 .ي طول الشبكةـــــمـن إمجالـــ%  16,61ة ــــــــــكلم ، أي بنسب  235,309در طوهلا ب ــــــــــق: ةـــــــــــــــرق الوالئيــــــــــالط -

الـــي طول الشبكة، ـــــمـن إمج%  60,24، أي بنسبة كلم  853,550در طوهلا ب ــــــــــق: ــةـــــــــــــــرق البلديــــــــــالط -

 .كلم غري معبدة  280,190منها 
  

  2013توزيع شبكة الطرقات حسب بلديات حوض املاحل و والية عني متوشنت سنة :  )32(اجلدول 

 الطرق البلدية
 املنطقة الوطنيةالطرق  الطرق الوالئية

 معبدة  غري معبدة

 بلديات احلوض 204,158 142,130 216,190 97,890

 والية عني متوشنت 327,949 235,309 573,360 280,190

 )%(النسبة املئوية  62,25 60,40 37,71 34,94

  2013سنة  مديرية األشغال العمومية لوالية عني متوشنت: املصدر 

اجلغرايف لشبكة الطرقات عرب بلديات حوض املاحل يتم على النحو  عالتوزيأعاله بأن  )32( رقم يوضح اجلدول

  :التــــــــــــــــــايل

و يعترب الطريق . ستوى الواليةممن طول الشبكة على  % 62,25متثل الطرق الوطنية باملنطقة احلوضية نسبة 

و  R96 ،R96A ،R101(ذو أمهية كبرية حبيث تتفرع منه خمتلف اخلطوط الوطنية األخرى  )02(رقم الوطين 

R35( رقماخلط الوطين  باستثناء )و يشكل هذا الطريق  احملور األساسي للحركة   .و اليت ال تقل أمهية عنه )95

الناحية الغربية، مارا  حيث يربط والية عني متوشنت بكل من والييت وهران من الناحية الشرقية و تلمسان من

مبنطقة احلوض السفلي اليت تشهد حركة تنموية كبرية نظرا للتوطن السكاين و خمتلف أوجه النشاط البشري 

اجليد على النهوض مبختلف القطاعات  ارتباطهاالذي يرتبط وجوده جماليا بوجود شبكات الطرق و أثر 

  .االقتصادية
  

ايل طول شبكة الطرق الوالئية بالوالية ، حيث تعترب هي األخرى حماور من إمج % 60,40و متثل الطرق الوالئية 

كلم ، حيث حتتوي بلدية محام بوحجر على   142,130و بلغ إمجايل طوهلا . تلعب دور املكمل للطرق الوطنية

 ،  كلم  16,440كلم مث أوالد بومجعة ب   21,028كلم و تليها تارقة ب   22,550أكرب حصة منها قدرت ب 

   .و هلا من األمهية ما هلا من شأن يف التنظيم اايل للحوض السفحي لواد املاحل
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فهي ال تقل أمهية عن الطرق الوطنية و الوالئية ملا تؤديه من دور يف ربط و وصل  ؛أما بالنسبة للطرق البلدية

و بالنظر إىل اجلدول أعاله . املراكز العمرانية بعضها ببعض، و بالتايل تزيد من حركية و حيوية هذه املناطق

ختتلف . كلم غري معبدة  97,890كلم منها   314,080يالحظ أن طول شبكة الطرق البلدية قدر ب ) 37رقم (

بإختالف حجم و أمهية املراكز احلضرية ، حبيث تسجل أكرب احلاالت اجليدة داخل املراكز الكربى و  اوضعيته

    .عن هذه املراكز ابتعدناكلما    تتدرج حنو األسوأ

ة الطرقات على مستوى حوض أمهية عامل التضاريس يف التوزيع اجلغرايف لنسب شبك )33(اجلدول رقم و يربز 

  .، و الذي خيتلف بإختالف النطاقات الطبيعية املتجانسةالدراسة
  

  2013سنةل توزيع شبكة الطرقات حسب النطاقات الطبيعية املتجانسة يف منطقة حوض املاحل:  )33(اجلدول 

 النطاق الساحلي السهول الوسطى املنطقة اجلبلية

2كم % 2كم %
2كم % 

 الطرق 

 الوطنية 38,650 18,93 113,048 55,37 52,460 25,70

 الوالئية 43,749 30,78 75,181 52,90 23,200 16,32

 معبدة 76,100 35,20 70,340 32,54 69,750 32,26
 البلدية

 غري معبدة 36,990 37,79 49,700 50,77 11,200 11,44

  معاجلة الطالب :املصدر

     ، ة الطرقات مبنطقة حوض املــاحلمن الطول الكلي لشبك % 46,68السهول الوسطى على تشتمل منطقة 

، و جتدر اإلشارة إىل أن هذه  % 23,72مث املنطقة اجلبلية بنسبة  % 29,60و تليها املنطقة الساحلية بنسبة 

الطرق تلعب دورا هاما يف فك العزلة عن املناطق اجلنوبية املتميزة بقساوة طبيعتها و صعوبة تضاريسها و ربطها 

  .مبختلف أجزاء الوالية

  

  
  : الوسطىمنطقة السهول تأثير شبكة الطرق على التجمعات السكانية ب .1.3

   
 كماجزء من منطقة السهول الوسطى حلوض واد املاحل ،   02رقم تشكل البلديات الواقعة على الطريق الوطين 

املدينة امليثروبولية وهران  شهدتهنظرا ملا . ، متوشنت و تلمسانة الوصل بني كل من مدينة وهرانتعترب مبثابة مهز 

، للسكان استقطابااملناطق األقرب إليهما األوفر و األكثر  أصبحت ؛ة عني متوشنت من تشبع سكاينينو مد

مما زاد من حجم سكان هاته األخرية و تطورهم خالل السنوات األخرية بوترية متغرية من بلدية ألخرى خاصة 

  . 1984 يف عاموالية إىل صف عني متوشنت  ارتقاءبعد 
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تلمسان حسب  -متوشنت - منو و تطور سكان البلديات الواقعة على احملور وهران )34(اجلدول يوضح 

  :التعدادات السكانية 
  تلمسان -عني متوشنت  -منو و تطور عدد سكان البلديات احلوضية الواقعة على احملور وهران :  )34(اجلدول 

(%)معدالت النمو  )ن(التعدادت السكانية    البلديات 
08-98 98-87 87-77 77-66 2018 2008 1998 1987 1977 1966 

 حاسي الغلة 4103 4365 7009 10487 11699 13051 0,62 4,85 4,11 1,1

 املاحل 7355 8541 11987 16243 18287 20583 1,51 3,45 3,09 1,19

 شعبة اللحم 4591 5809 8686 13300 14219 15200 2,38 4,11 4,35 0,67

 عني متوشنت 30348 38298 47479 57239 72940 92914 2,35 2,17 1,89 2,45

 عني الكيحل 3348 3370 4493 8199 9256 10449 0,07 2,92 6,2 1,22

 اموع 49745 60383 79654 105468 126401 152197 1,96 2,81 2,85 1,83

  و معاجلة الطالب 2014الديوان الوطين لإلحصائيات  وهران  : املصدر 
  

بزيادة سكانية قدرت  أي 2008نسمة خالل سنة  126401حوايل بلغ عدد سكان البلديات  أنبيالحظ 

نسمة حسب تقديرات  152197و حيتمل أن يصل عددهم إىل  ،1966نسمة مقارنة بسنة  76656 وايلحب

حيث سجل أكرب متركز سكاين يف بلدية عني  ؛السكان بشكل خمتلف حسب البلديات يتوزع. 2018سنة 

 

اجلغرايف التوزيع  :)22( اخلريطة

لشبكة الطرقات مبنطقة حوض واد 

 املاحل
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و تأيت من بعدها كل من . من إمجايل عدد السكان كوا املركز الوالئي % 57,71متوشنت اليت متثل ما نسبته 

، و تليها كل من شعبة اللحم ، حاسي  % 14,47نسمة أي بنسبة  18287بلدية املاحل حبجم سكاين بلغ 

ويلعب موقع البلديات  .% 7,32و  % 9,26،  % 11,25 ؛كم يليكيحل بنسب متفاوتة  الالغلة و عني 

ور مهم يف توزيع السكان  الذي يتأثر أيضا مبا تقدمه كل بلدية من  دبقرا أو بعدها عن املركز الوالئي 

     .خدمات و وظائف و مبا حتتويه من جتهيزات
  

  : و تطورهم  سكان المحورمراحل نمو  . 2.3

مبعدل  قارناهما إن  % 1,96عرفت هذه املرحلة منو سكاين ضئيل بلغ  :)1977 - 1966(ى ــــــــــــــرحلة األولــــــــــامل

خالل هذه الفرتة، مث  %) 2,38(سجلت بلدية شعبة اللحم أكرب معدل منو  %). 3,2(النمو الوطين آنذاك 

؛ و % 1,5و بالنسبة للبلديات األخرى مل يتعدى معدل منوها  %). 2,35(تلتها بلدية عني متوشنت مبعدل منو 

عنه نزوح سكاين حنوها نظرا ملا  اجنرما يفسره قرب هذه املناطق من عاصمة الغرب اجلزائري وهران مما  هذا

         فرص عمل عن توفرت عليه من مناطق صناعية هامة جعلتها مستقطبة للسكان املتوافدين عليها حبثا 

  .و مستوى معيشي أفضل

و  % 2,81تعترب فرتة النمو املتوسط هلذه البلديات اليت بلغ معدل منوها  :)1987 -1977(انية ـــــــــــــــــرحلة الثــــــــــامل

و على الرغم من زيادة حجم سكان بلدية عني  ).% 3,09(الذي بقي دون معدل النمو الوطين للفرتة نفسها 

مقارنة بالفرتة اليت تسبقها ، و  % 2,17يف معدل منو سكاا إىل  اخنفاضمتوشنت إال أنه يالحظ هنالك 

يرجع األمر إىل ما بدأت تشهده املنطقة من تشبع سكاين حينها خصوصا بعد ترقيتها إىل رتبة والية بعد 

            االقتصادية، إضافة إىل التحوالت و التغريات اليت مست مجيع جماالا 1984التقسيم اإلداري لسنة 

، شعبة اللحم و املاحل البالغ معدل منوها على املناطق ااورة حاسي الغلة كسانع، األمر الذي االجتماعيةو 

            .، و هي معدالت تفوق معدل النمو الوطين لنفس الفرتةعلى التوايل % 3,45و  % 4,11،  % 4,85

يالحظ وجود منو سكاين كبري للبلديات خالل هذه الفرتة حيث بلغ   :)1998 -1987( الثةــــــــــــــــــــــرحلة الثــــــــــامل

ولقد مت منو السكان بوجه خمتلف و بوترية  ).% 2,13(و هو أكرب من معدل النمو الوطين  % 2,85معدله 

و عني متوشنت  )% 3,09(، املاحل )% 4,11(متغرية بني البلديات حيث تناقص يف كل من بلدية حاسي الغلة 

، و بلدية عني الكيحل اليت سجلت أكرب  % 4,35، و تزايد يف كل من بلدييت شعبة اللحم إىل  )% 1,89(

 1998نسمة يف  8199إىل  1987نسمة يف  4493عدد سكاا من  ارتفعمعدل منو خالل هذه الفرتة حيث 

و ترجع زيادة . ومةهلا و املتمثلة يف جممعة بن د الثانويةمجمعة وجود زيادة سكانية للمع  % 6,2مبعدل منو 

توفر  ومعدل النمو فيها إىل الزيادة الطبيعية الناجتة عن حتسن الظروف السكانية املعيشية و الصحية 

  .التجهيزات
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املناطق بعض تواصل خالل هذه املرحلة منو السكان و تطورهم مع ظهور  ):2008 - 1998( ةـــــــــــــرابعــرحلة الــــــــــامل

ليبقى  % 1,81و بلغ معدل النمو حوايل . املبعثرة إضافة للتجمعات السكانية الرئيسية و الثانوية للبلديات

و تعترب هذه الفرتة مرحلة النمو املرتفع خاصة . % 1,16فوق معدل النمو الوطين الذي بلغ آنذاك حوايل 

، صحيعني متوشنت اليت سجلت أكرب معدل منو هلا كوا متثل املركز الوالئي الذي يرتفع به املستوى ال لبلدية

، حيث أن املواليد الذي يولدون ببلدية عني متوشنت يتم حتوائها على عدة عيادات متخصصةعالوة إل

يف معدل  االرتفاعهذا ما يفسر  و ؛ة الوفاة فيسجلون ببلدية اإلقامة، أما بالنسبة حلالتسجيلهم بنفس البلدية

  .الزيادة الطبيعية و بالتايل النمو السكاين
  

  تلمسان -عني متوشنت  -منو و تطور عدد سكان التجمعات السكانية لبلديات احملور وهران :  )35(اجلدول 

 التعداد السكاين البلديات حاسي الغلة املاحل شعبة اللحم عني متوشنت عني الكيحل
3348 30348 4591 7355 4103 ACL 1966 

 اموع 4103 7355 4591 30348 3348 

4493 47479 8686 11364 6004 ACL 
1987 

 
0 0 0 623 1005 ZS 

 اموع 7009 11987 8686 47479 3370

7402 70810 13211 16881 9009 ACL 

2008 

 

523 0 0 914 1097 ZS 

1331 2130 1008 492 1593 ZE 

  اموع 11699 18287 14219 72940 9256

 تقديرات 2018 13051 20583 15200 92914 10449

   2014وهران   الديوان الوطين لإلحصائيات : املصدر 
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احلجم : )23(اخلريطة 
السكاين للبلديات الواقعة 

 02على الطريق الوطين رقم 
 1966يف سنة 

 

احلجم ):24(اخلريطة 
السكاين للبلديات الواقعة 
على الطريق الوطين رقم 

 2008يف سنة  02

 

 

 

احلجم ):23(اخلريطة 
السكاين للبلديات الواقعة 
على الطريق الوطين رقم 

 1966يف سنة  02

 ن 3348

 ن 72940

 ن 18287

 ن 9256

  2008و  ONS 1966معطيات : املصدر
  الرزاق.إجناز دمحان ع
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  حالة مدينة المالحالمنطقة السهلية في ديناميكية تعمير مستمرة  .3.3
  

تعد  . الذي يشمل حدودها البلدية كليةلواد املاحل سفحيتنتمي مدينة املاحل إىل املنطقة السهلية من احلوض ال

 02رقم  أو التوسع العمراين بالنظر إىل متوقعها على الطريق الوطين لالمتدادمن بني املناطق األكثر صالحية 

  الختيارها، و هو األمر الذي دفعنا مهم يف دفع نشاطها و ديناميكيتهاو يلعب دور  ،إىل قسمني جيزئهاالذي 

ها و الوظيفة احلضرية هلذه املدينة اليت أنشئت على كنموذج لدراسة توسعها العمراين ألجل إبراز أمهية موقع

تلمسان السبب  -عني متوشنت - على احملور الرابط بني وهران االنتقايلفهل يعترب موقع املدينة  .أساس فالحي

   يف منوها و تطورها ؟
  
  

  :الحـــــــــــــــأة مدينة المـــــــــنش . 1.3.3

مشاهلا الشرقي  الذي يقطع إقليمها من الناحية الشرقية ليتغري حنو املاحل مدينة املاحل تسميتها من وادي استمدت

املستعمر  اهتم 1836منذ سنة و  ).RIO SALADO(، و هي تسمية إسبانية األصل مبعىن وفق مساره املتموج

و  . الفرنسي بالتفكري يف إجياد صلة بني مدينيت وهران و تلمسان عن طريق السهول املمتدة ما بني املنطقتني

 ؛افية لسد و تغطية حاجيات املنطقة، و مل تكن كاك عبارة عن طرق صغرية غري معبدةكانت املسالك آنذ

رى وادي املاحل الذي كانت تشكل بعدها جم و تعرب حيث كانت تقطع سهل مالتة جنوب سبخة وهران

                 مت إجناز مشروع الطريق الرابط  1848و يف سنة . فيضاناته الشتوية خطرا على هاته املسالك

  .1859يف سنة  هامهامامل ــــــــــــــــة بكــــــــــــــــبعدها مدين أصبحت يتـو الاحل ــــــان مرورا مبدينة املــــران و تلمســــــــبني وه
    

  :يــــــرانـل التوسع العمـــمراح . 2.3.3
  

   : )1961 قبل(رحلة األوىل ــــــــــــــــــــــامل

 انتزعتالذين  اجلزائريةمن بعض العائالت  اسم دوار املاحلات عددإكان يقيم باملنطقة اليت عرفت سابقا ب

و أموال حيث  أراضيلسبب مصلحة املستعمر الفرنسي ، و أخذوا باملقابل  1879يف سنة  أراضيهممنهم 

و مت بعدها تدمري دوار . كيلومرتات  3بعدها يف دوار املساعدة الذي كان يبعد عن املركز حوايل  استقروا

حيث أقيمت به أول  RIO SALADO املـــــاحلات بعدما متت املصادقة على إنشاء املركز العمراين الذي مسي

و يعترب النشاط الفالحي هو السبب الرئيسي إلستقرار املعمرين . 1984مارس سنة  20املهام كمركز للبلدية يف 

مت  1956و يف سنة . خصبة ساعدم على القيام بزراعات واسعة أمهها الكروم أراضيباملنطقة ملا تتميز به من 

لذي أدى بظهور جممعة سكانية  تابعة للتجمع السكاين للماحل و تدمري دوار املساعدة على اآلخر  األمر ا

   .رابةقاملعروفة حاليا بإسم ال
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تواصلت خالل هذه الفرتة عملية تشييد املباين من طرف املستعمر الفرنسي لتغطية حاجياته و حاجيات 

ىل بعض إ، الوضع الذي أضفى على املدينة وجها و مسة أروبية باإلضافة من السكن آنذاك األوربينياملعمرين 

و كانت الوجهة التعمريية للمدينة حينها بالقرب من . املنشآت كالكنيسة اليت أنشئت بالقرب من املركز البلدي

كبري من   و عرفت هاته الفرتة توافد عدد .السكة احلديدية و على جوانب الطريق الرابط بني و هران و متوشنت

كيد عاملة يف خدمة األراضي الفالحية آنذاك من األرياف و املناطق   استعملواالنازحني اجلزائريني الذين 

  .و منذ اخلمسينيات بدأت تشهد املدينة توسعا عمرانيا مشل النازحني من املناطق اجلبلية. ااورة

  
   :)5198 - 1962( انيةالث رحلةــــــــــــــــــــــامل

ترك املستعمر بعد خروجه فراغ باملدينة اليت عرفت وقتها نزوح ريفي كبري ألجل تعمري هذا الفراغ ، إال أن هذا 

مت ترقية مدينة املاحل إداريا إىل صف  1985يف سنة  .من السكن املواطننياألخري مل يكن كافيا لسد حاجيات 

، ة مشلت اجلهة الغربية من املدينةاألمر من السلطات احمللية إنشاء مراكز إدارية جديد استلزمدائرة ، حيث 

  .)CNEP( اطــــــاالحتيوفري و ـــــــــين للتـــــــــــدوق الوطــــــــــــــاعية من طرف الصنـــــــــــــاء مساكن مجـــــــــــافة إىل إنشــــــــــــباإلض
  
   :)2000 -9851( ثالثةال رحلةــــــــــــــــــــــامل

مسكن و  436متيزت هذه املرحلة بتوسع عمراين سريع تواصل من الناحية الغربية ببناء أحياء جديدة مثل حي 

  .وعة من السكانــــــمنها جمم ادــــــــــاستفل جتزئة يف شرق املدينة ــــــــدة أراضي يف شكــــــــ، و قسمت عحي بوضياف
  
   :)2001 سنة ما بعد(  الرابعة رحلةــــــــــــــــــــــامل

منها ما أجنز و  ؛رانية جديدة ، جتسدت يف مشاريع عديدة املدينة خالل هاته املرحلة توسعات عم شهدت

: متمثال يف  الشمال و الغريب بالنسبة ملركز املدينة االجتاهمشل هذا التوسع . الباقي الزال يف طور اإلجناز

  .ةــــــــــــــــــة و أمنيـــــــــــــــــــة ، إداريـــــــــــــــــة ، صحيـــــــــــــــزات تعليميــــــــــــــجتهي ردية ،ـــــــــــاعية و فـــــــــــمج اجتمـــــــــــاعيةات ــــــــــــــــــــــــسكن
  
خاص ا و بالوسط احمللي الذي تنتمي إليه ، ألا تشكل  عترب مدينة املاحل جممعة حضرية ذات نفوذ مباشرت

كما أن . موقع مهم و انتقايل بني مدينيت وهران و عني متوشنت ، إضافة إىل التجمعات الريفية احمليطة ا

الزيادة الطبيعية للسكان و عامل اهلجرة خاصة الريفية سبب منو هاته املدينة اليت وجدت نفسها ملزمة بالتوسع 

       عمراين و لو على حساب األراضي الفالحية احمليطة ا من أجل تغطية احتياجاته السكنية ، اخلدماتيةال

   .و خمتلف التجهيزات
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مراحل التوسع : )25(اخلريطة 

 العمراين ملدينة املاحل

 Google Earth: املصدر 

  املصاحل التقنية لبلدية املاحل

  الرزاق. إجناز دمحان ع
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  مؤهالت فالحية معتبرةطابع ريفي و  :منطقة حوض واد المالح  .4

، و خمتلف املواد غذائية لإلنسان احتياجات، ملا يوفره من االقتصاديةيعترب القطاع الفالحي من أهم القطاعات 

تتسم منطقة حوض واد املاحل بطابع ريفي بالنظر ملا متتلكه من مقومات و و  .األولية املوجهة حنو التصنيع

، إضافة إىل الظروف املناخية اليت تساعد على األراضي اخلصبة الصاحلة للزراعة مؤهالت فالحية متمثلة يف وفرة

وثيقا  ارتباطا، يف حني ترتبط هذه األخرية على حتقيق تنمية فالحية باملنطقةقيام زراعات واسعة و كثيفة تعمل 

 ؛ذولة للنهوض بالقطاع، األهداف و اإلسرتاجتيات املسطرة واجلهود املبالكفاءات املمنوحة بكل اإلمكانيات و

يعاين باملقابل من بعض املعوقات الطبيعية و البشرية اليت من شأا أن تعرقل وترية منوه و  خريإال أن هذا األ

 و يف ما يلي عرض لبعض النقاط اليت من شأا أن تعطينا صور توضيحية على واقع القطاع الفالحي .تطوره

  .باملنطقة

  :  التوزيع العام لألراضي. 1.4

 )36(دول رقم ـــــــــــــــــاجلا هو موضح يف ــــــار موزعة كمـــــــــــــهكت 237689تقدر مساحة والية عني متوشنت ب 

من إمجايل مساحة الوالية،  % 85,66هكتار بنسبة  203584تشغل األراضي الفالحية مساحة قدرها  ؛حيث

  :و هي موزعة على النحو التايل 

هكتار  4419، منها  % 75,81هكتار متثل نسبة  180184أراضي صاحلة للزراعة تشغل مساحة  •

 %.97,55هكتار مساحات غري مسقية نسبتها  175765، و تبقى  % 2,45مساحات مسقية أي بنسبة 

 .ي الفالحيةــــايل األراضـــــن إمجــــــم%  6,44ل نسبة ــــمتث، و هكتار  15296أراضي غري منتجة حتتل مساحة  •

 .راتــــــــــــي رعوية و ممـــــــــــــــي عبارة عن أراضـــــــــــــــــــــــهكتار، وه 8104تعادل مساحة  % 3,41ة املتبقية ـــــــــــــالنسب •

،  من املساحة الكلية للوالية % 14,34هكتار، ممثلة ما نسبته  34105و تشغل األراضي الغري فالحية مساحة 

  :و هي موزعة كما يلي 

 .من إمجايل تراب الوالية%  12,43هكتار أي نسبة  29556املساحات الغابية متثل  •

 تقريبا ، عبارة عن % 1,91هكتار بنسبة  4549فالحية يشغل مساحة الغري  األراضيو ما تبقى من  •

 .يزات ، بىن حتتية و غريهاسكنات ، جته
  

  والية عني متوشنتالتوزيع العام ألراضي ) : 36(اجلدول 

املساحة 

 اإلمجالية

مناطق 

 عمرانية

مساحات 

 غابية

رعوية  أراضي

 و ممرات

غري  أراضي

 منتجة

 مساحات صاحلة للزراعة
  األراضي

  املسقية غري املسقية

 )هكتار(املساحة  4419 175765 15296 8104 29556 4549 237689

)%(  النسبة 75,81 6,44 3,41 12,43 1,91 100  

  2014مديرية املصاحل الفالحية لوالية عني متوشنت : املصدر
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  :لتوزيع المجالي لألراضي ا. 2.4
  

سقية عرب املاليت تبني توزيع األراضي الصاحلة للزراعة املسقية منها و غري  ، وأدناه )26(من اخلريطة رقم  انطالقا

  :نالحظ  2013بلديات حوض واد املاحل سنة 

  ؛حيث الطبيعية اقاتــــــر متوازن لألراضي الزراعية بني خمتلف النطـــــــــــــــتوزيع غي:  أوال

، متثلها كل من بلدية ؛ حاسي غلة ، املاحل ، %  45,75منطقة السهول الوسطى أكرب نسبة قدرت ب  احتلت

مث تليها املنطقة اجلبلية الواقعة جبنوب الوالية بنسبة بلغت  .شعبة اللحم ، محام بوحجر ، متوشنت و شنتوف

و أخريا املنطقة  .كيحل و عقب الليلالممثلة بكل من بلدية حساسنة ، واد برقش ، أغالل ، عني  ،% 35,37

كيحل و ال، متثلها كل من البلديات التالية ؛ أوالد بومجعة، تارقة ، أوالد  % 18,88الساحلية بنسبة بلغت  

 .دي بن عدةسي

  ؛حيث نقص نسبة األراضي املسقية مقارنة باألراضي الزراعية املستغلة فعال:  ثانيا

، و نالحظ أن أكثر األراضي سقيا تتواجد باملنطقة يف كل البلديات املدروسة % 10مل تتعدى هذه النسبة 

و  %) 7,23(، سيدي بن عدة  %) 8,66(، أوالد بومجعة  %) 8,71(كيحل الالساحلية بكل من بلدية أوالد 

دى أصحاب لو يرجع إرتفاع هذه النسبة إىل توفر آبار السقي العادية و العميقة . % 6,15تارقة بنسبة 

لواد املاحل من مصادر مياه جوفية تساهم بدورها من رفع نسب  دىن، نظرا ملا حتتويه منطقة احلوض األاألراضي

 . خاصةاملساحات املسقية يف املنطقة الساحلية 

تنعدم هذه النسبة متاما يف كل من بلدية عقب الليل و واد برقش لوقوعهما ضمن نطاق املنطقة اجلبلية اليت و 

يف مصادر املياه اجلوفية املوجهة للسقي ، على عكس كل من بلدية أغالل و عني  انعداماتشهد بالكاد 

كيحل اللتني تشكالن جزءا من نفس املنطقة إال أن نسبة املساحة املسقية تبدو معتربة نوعا ما حيث تساوي ال

، وهذا راجع إىل عملية اإلصالحات القطاعية و اجلهود املبذولة من  % 1,65و  % 3,72فيهما على التوايل  

بوقدرة، احلمرة ، و شعبة (صغرية  طرف اجلهات الوصية يف دعم و تعزيز قدرات السقي بإجناز سدود مائية

  .، عملت على توفري كميات إضافية من املياه املوجهة للسقي بشكل حصري...) عني اجلمل
  

  توزيع األراضي  املسقية و الغري مسقية  لبلديات حوض واد املاحل حسب النطاقات الطبيعية املتجانسة :  )37(اجلدول 

  اموع

 

سقيةاملمساحات غري    النطاقات الطبيعية  سقيةاملساحات امل 

  هكتار % هكتار % 

 الساحلية 1367 7,51 16847 92,49 18214
 وسطىالسهول ال 657 1,49 43473 98,51 44130
  اجلبلية 441 1,29 33677 98,71 34118
 جمموع بلديات احلوض 2465 2,56 93997 97,44 96462

 الواليةجمموع  4419 2,45 175765 97,55 180184

  2014معطيات املصاحل الفالحية لوالية عني متوشنت : املصدر 
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 توزيع املساحات الزراعية املسقية منها و الغري مسقية حسب بلديات حوض واد املاحل:  )26( اخلريطة

  

معطيات مديرية املصاحل : املصدر 
  2013الفالحية لوالية عني متوشنت 

 الرزاق. دمحان عإجناز 
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  ):سابقا(االشتراكي المستثمرات الفالحية و توزيعها حسب القطاع . 3.4

اليت  الناجتة عن إعادة هيكلة القطاع الزراعي، و بالوالية عددا من املستثمرات الفالحية االشرتاكييضم القطاع 

  .كانت مجاعية أو فردية  سواءختتلف من حيث تسيريها 
  

  : المستثمرات الفالحية الجماعية . 1.3.4

   اجلماعي تغطي مساحة االستغاللأن املستثمرات الفالحية ذات  )38(خالل اجلدول رقم يالحظ من 

، تشغلها يد عاملة مستثمرة 1816، موزعة على من إمجايل مساحة الوالية%  7,11حوايل  أيهكتار  132883

  .عامل 12335 وايلتقدر حب

 % 70مستثمرة متثل ما يقارب  1201أما بالنسبة للبلديات املدروسة فمجموع املستثمرات اجلماعية قدر ِب 

من %  66,13، ما نسبته هكتار 16900، و تغطي مساحة قدرها االشرتاكيمن إمجايل مستثمرات القطاع 

  .املساحة الكلية للمستثمرات بالوالية
  

  :ردية ــــالفالحية الفالمستثمرات . 2.3.4

 و بلغ عددها بالوالية. تعترب املستثمرات الفالحية الفردية نتيجة لتقسيم املزارع إضافة إىل املستثمرات اجلماعية 

. من املساحة الكلية للوالية % 3,05حوايل  أيهكتار  14471، تغطي مساحة مستثمرة فالحية 983 حوايل

فردي أو عائلي،  استغاللمستثمرة فالحية ذات  508 حوض واد املاحل بلغ عددها على مستوى بلديات كما

ما يعادل تقريبا نصف املساحة الكلية للمستثمرات الفالحية  ،هكتار 7243تشتمل على مساحة قدرت ب 

  .الفردية املوجودة بالوالية
  

  و توزيعها حسب بلديات حوض واد املاحل  )سابقا( االشرتاكيمستثمرات القطاع  :)38(اجلدول 

  االشرتاكيمستثمرات القطاع 

 مجاعية فردية توزيع املستثمرات

 العدد )هكتار(املساحة  العدد )هكتار(املساحة 

 بلديات حوض واد املاحل 1201 16900 508 7243

 الوالية 1816 132883 983 14471

  2014مديرية املصاحل الفالحية لوالية متوشنت : املصدر 

   :زراعيـــــــــــــــــــــــــــــــالاإلنتاج . 4.4

عرف النشاط الزراعي باملنطقة حتوالت هامة منذ سبعينيات العصر، تولد عنها ما تشهده الوالية من تنوع يف 

لركيزة األساسية يف يعترب اإلنتاج الزراعي او ، الفالحية باملنطقةام يف التنمية ه اإلنتاج الزراعي  الذي يلعب دور

و تتنوع الزراعة يف منطقة حوض املاحل مبجموعة  . فرته حتقق نوعا من األمن الغذائي، كما أن و توفري الغذاء
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وغريها  ، و زراعة الكرومة اخلضروات الفواكه و البقوليات، جمموعاحلبوب ؛من الرتاكيب احملصولية أمهها ةكبري 

، معدل اإلنتاج حسب املساحات الزراعية املستعملةو تتجلى مكانة كل منتوج على  .من الزراعات الصناعية

و تعترب احلبوب و البقول اجلافة من أهم الزراعات بالنظر ألمهيتها الغذائية . االقتصاديو الوزن أو الثقل 

من أهم املنتوجات  .ة حىت بداية السبعينات، حيث شغلت مكان الكروم اليت كانت الزراعة السائدللسكان

  :الزراعية اليت تزخر ا املنطقة ، جند اآليت 
  

   :وبــــــــــــــــــــــــــــالحب

و جتدر اإلشارة إىل أن  للمجتمع، االستهالكيتعترب احلبوب من أهم احملاصيل الزراعية اليت تشكل النمط 

و قدرا على حتقيق  الزراعة،كمؤشر حقيقي لقياس مدى كفاءة   اعتبارهميكن  والقمح من أهم مركباته 

  .ألي منطقةالذايت  االكتفاء

وحتتل املساحة املخصصة لزراعة احلبوب يف منطقة الدراسة النسبة الكبرية من جمموع املساحة الصاحلة للزراعة و 

السهلية املنبسطة اليت غالبا ما و ترتكز يف األراضي .  % 66,42هكتار أي ما يعادل   105339املقدرة ب 

ساسية لنمو مثل هذه تشكل مناطق فيضية لألودية تتميز بوجود أتربة غرينية طينية غنية باملواد العضوية األ

يف ظل ضعف التساقطات املطرية و غياب  ، و تساعد على قيام الزراعات الواسعة ملثل هذا الصنفالنباتات

   .السقي

، وجند أن زراعة لشعري، اخلرطال و الذرى ن القمح الصلب و القمح اللني، او تضم جمموعة احلبوب كل م

هكتار بنسبة  54332القمح بنوعيه الصلب و اللني حتتل الصدارة من حيث املساحة املزروعة و املقدرة ب 

من املساحة املخصصة للحبوب كونه احملصول األساسي لإلستهالك باإلضافة إىل األثر اإلجيايب  % 54,58

ستعمل غالبا كعلف يحيث  % 45,15، مث يأيت من بعده الشعري بنسبة املخطط الوطين للتنمية الفالحية لتطبيق

  .% 3,28    يف اآلونة األخرية بنسبة اهتماما، إضافة إىل مساحات اخلرطال اليت عرفت لتغذية املواشي

ليتضاعف  ،2007/2008هـ يف /ق 6,49من خالل مخسة مواسم األخرية لوحظ  بأن مردود احلبوب كان  و

املردودية الفالحية  و ترتبط،  2012/2013خالل موسم ) هـ/ق 18,82(بعدها إىل ثالثة أضعاف تقريبا 

، و اليت تفسر مدى الزيادة لة و نوعيتها من جهة، و البذور املختارة من جهة أخرىبكميات األمسدة املستعم

حالة من اإلستقرار  ؛حسب املصاحل الفالحية للوالية مل يشهد تطور إنتاج احلبوب و . يف اإلنتاج االخنفاضأو 

 ، النقص يف اإلمكانيات لدى الفالحنييف كميات األمطار املتساقطة خالل املواسم املاضية نظرا إىل التذبذب

أو اليت ي الرملية األراض مالئمة معد ، إضافة إىل)األمسدة استعمال، و جمال يئة الرتبة، انتقاء البذور(

 دائما حبيسة الظروفزراعة احلبوب و تبقى . الزراعات خاصة يف النطاق الساحليملثل هذه الرمال  اجتاحتها

لعدم وجود سياسة زراعية عملية واضحة   املناخية و التحوالت اليت يشهدها القطاع الفالحي على العموم

   .األهداف
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  :رواتــالخض

إمجايل املساحة الصاحلة  من % 7,68هكتار أي حوايل  12182تقدر املساحة املخصصة لزراعة اخلضر ب 

و . هـ/ق 135,21مبردود قدر ب  2012/2013قنطار خالل موسم  1647123، حيث بلغ إنتاجها للزراعة

، حبيث تشغل زراعة البطيخ و الدليع املنطقة السهلية مقارنة باملناطق اجلبليةيف  انتشاراتشهد هذه الزراعة 

قنطار، و يفسر هذا باإلهتمام الذي حيظى  324650هكتار بإنتاج بلغ  1716املومسية أكرب مساحة قدرت ب 

، مث يأيت فالح من حتقيق دخل معترب و وفري طلبا يف السوق أثناء موامسها و ما ميكن ال األكثربه املنتوج كونه 

  .ل، الطماطم، البطاطس و غريها من اخلضرواتبعد ذلك كل من زراعة البص

  :رومـــــــــــــــــــــــلكا

، حيث شكلت أهم ستعمر يف سياسته الزراعية آنذاكعليها امل اعتمدتعترب الكروم من الزراعات اليت 

نظرا لتكيفها مع ظروف املنطقة  األرض حينها ملا كانت توفره من أرباح خصوصا عنب التحويل ماتااستخد

و  1973سنة  اليت مستها االقتالعو شهدت بعدها تقلصا يف مساحتها بعد محلة . و غريها مناخمن تربة و 

الزراعي ما ساهم يف زيادة مساحتها  االستغاللتعويضها بزراعة احلبوب اليت أصبحت أكثر املزروعات أمهية يف 

زراعة الكروم باحلبوب ليس بالقرار الصائب الذي  استبدالويعترب . الفرتةب الكروم املقتلعة يف نفس على حسا

ومنذ بداية . عنه عدة مشاكل خاصة فيما تعلق بعدم متاسكية األتربة و تعريضها ملختلف عوامل التعرية اجنرت

لفكرة بعدها الكروم مكانتها بإعادة غرسها، و لقيت ا اسرتجعت، و لفينيات  متت إعادة النظر يف ذلكاأل

وعرفت زراعتها تطورا ملحوظا من حيث املساحة اليت قدرت . من طرف الفالحني استحساناباملقابل جتاوبا و 

و  ،هكتار إلنتاج عنب التحويل 8837نتاج عنب املائدة و إلهكتار موجهة   4319 هكتار، منها 13156ب 

مزامنة مع ظهور مشاريع تكثيف زراعة ، وهذا 2012/2013هـ ملوسم /ق 37,36من حيث املردود الذي بلغ 

  .الكروم يف املنطقة خالل السنوات األخرية

  :الفـــــــــــــــــــــــــاألع

هـ ، و /ق 10,12قنطار أي مبردود  444025هكتار بإنتاج بلغ  7324تشغل األعالف مساحة تقدر ب 

هكتار و إنتاج  2014أعالف طبيعية تتمثل يف املراعي الطبيعية قدرت مساحتها ب : تنقسم إىل نوعني 

هكتار مبنتوج قدر ب  5310بلغت مساحتها  اصطناعيةو أعالف . هـ/ق 70,87مبردود  أيقنطار  142725

  .هـ/ق 56,74قنطار أي مبردود  301300

  :المثمرةاألشجار 

، و يأيت الزيتون ء املساحة املخصصة لزراعة الكرومهكتار بإستثنا 10906تشغل زراعة األشجار املثمرة مساحة 

اعة، كما تنتشر زراعته من املساحة الكلية هلذه الزر  % 70هكتار أي بنسبة  7656على رأس املساحة ب  

، و ملها خمصصة يف إنتاجهفالحية بأك هكتار يشغل مستثمرات 3841متجمع يشغل مساحة  ؛على شكلني



� ����ز  و���� ���  ��!�"# ��$�% 

، كما تتنوع كذلك زراعة املستثمرات

  

من خالل إعطائها وزنا جهويا على 

ية و وفرا خاصة مادة الرمل املوجه 

املتمثلة يف عن انعكاساته االجتماعية 

و ، بين صاف بلدية  لبناء تتمركز يف

ساسية من خالل مسامهتها الفاعلة يف 

     عبه املؤسسات املنجمية البالغ عددها 

و تشكل بدورها ما يقارب . ر التزيني

و يوضح  . بالقطاع املنجمي يف الوالية

  .احلــــــــــــــــض السفحي للمز احلو ـــــــــــــــ حي
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جوانب الطرقات و حواف املستثمرا جهات خمتلفة مثال على 

  .، لوز و غريهاات، تني بني محضي

   ة المنجمية في منطقة الحوض السفلي

بالنسبة لوالية عني متوشنت ، وهذا من خالجم أمهية كبرية 

شمايل الغريب باجلزائر ، من حيث تنوع املوارد املنجمية و وفر

 قطاع املناجم ميثل أمهية بالغة يف االقتصاد ناهيك عن انعكا

  .لسكان الوالية مباشر شغل منصب 502

، احملاجر و مواد البناء تتمرسات املختصة يف األنشطة املنجمية

الدراسة  جند أن األنشطة املنجمية تشكل الركيزة األساسية من

، و هذا من خالل الدور الذي تلعبه املؤسبلديات احلوضف 

، احلصى و حجر التزينيالرمل، الكلس ؛ص يف إنتاج كل من

من حجم العمال املشتغلني بالقطاع  % 61,55 أي ما نسبته  

يت تنشط داخل حيــــــــــــؤسسات املنجمية الــــــــــــأهم امل أدناه) 

األشجار 

املثمرة

اخلضروات األعالف

نسب م: ) 37(الشكل 

السائدة بالوالية ملو

6,12 %

8,29 %

6,88 %

7,68 %
4,62 %

ب املساحية للمحاصيل 

2013/2012ية ملوسم 

احلبوب

الكروم 

اخلضروات

       :ا�	���ا������

 

 

ما تبقى متفرق بني جهات 

األشجار املثمرة ما بني محض

  

  

تمركز األنشطة المنجمي. 5

يشكل قطاع املناجم أمهية

مستوى اإلقليم الشمايل الغ

و عليه فإن قطاع امل .للبناء

502وفريه ما يقارب ت

سات املخمعظم املؤسإن 

بالنظر إىل حوض الدراسة  

التنمية احمللية ملختلف 

مؤسسات ختتص يف إنت 10

منصب شغل أي ما ن 309

) 39(دول رقم ـــــــــــاجل

  

66,42 %

4,62

النسب املساح: ) 36(الشكل 

الزراعية السائدة بالوالية ملوسم

البقول اجلافة

األشجار املثمرة

األعالف
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  2013 توزيع املؤسسات املنجمية يف منطقة احلوض السفحي لواد املاحل خالل سنة:  )39(اجلدول رقم 

 املؤسسة املوقع املنتوج )3م(اإلنتاج احملقق  عدد العمال

123 
12915 

 احلصى -الكلس 
شعبة 
  )E.N.G(املؤسسة الوطنية للحصى  اللحم

 املاحل 340836

شعبة  احلصى -الكلس  25610 20
 اللحم

SARL BATIAT 

 مؤسسة ميلودي عمار احلصى -الكلس  51223 28

 الرمل 505712 40

 تارقة

 )E.P.C.T(املؤسسة العمومية للبناء 

   TRANSCANALمؤسسة   احلصى -الكلس  15473 19

26 24692 
حجر  -الكلس 

 SARL SAT التزيني

 املؤسسة الوطنية للسكك احلديدية الكلس 3478 11

 SARL OULED ZEKRI الكلس 55856 28

 SARL SOFHYT الكلس 27679 14

  2013 مديرية الطاقة و املناجم لوالية عني متوشنت : املصدر 
  

و يتضح من خالل اجلدول أعاله أن النسبة الكبرية لألنشطة املنجمية تشغل منطقة احلوض السفلي خاصة 

  .ن خمتلف هذه األنشطةــــــــــــــــــم % 60يت تشتمل تقريبا على ـــــــــــــــــــرار بلدية تارقة الـــــــــــــاحلي على غـــــــــــــــــالنطاق الس
  

  :كممول أساسي لمادة الرمل في اإلقليم الغربي للجزائرالنشاط المنجمي بتارقة  . 1.5
  

تقع مرملة تارقة يف الشريط الساحلي لوالية عني متوشنت ، تشغل جزءا من منطقة احلوض السفلي عند مصب 

، من الشرق واد املاحل و من اجلنوب الغريب أراضي زراعية املتوسطحيدها من الشمال البحر األبيض . واد املاحل

بدأ أول نشاط منجمي باملرملة منذ  .كتاره  55  ، و تبلغ مساحتها حوايلباملنطقة االشرتاكيتابعة للقطاع 

حيث كانت تقوم على تسيريها البلدية نفسها، إال أنه  سابقا) وڤتري ( برتخيص من رئيس البلدية  1940سنة 

بعد تعديل قانون املناجم استصعب على البلدية إكمال مهامها كمسري، و مت تسليم املهام بعدها إىل املؤسسة 

، و بدأت أول 1980جوان  23أنشئت هاته املؤسسة بتاريخ . املختصة يف جمال األشغال العمومية بالبلدية

أخذت استقالليتها كليا كوا مؤسسة  1997أفريل  26، و يف )EPCT(حتت اسم  1981نشاط هلا سنة 

  .)EURAL/EPCT(عمومية و أصبحت بعدها املسرية و املسئولة الوحيدة حتت اسم 

  

  



� ����ز  و���� ���  ��!�"# ��$�% 

  

   تارقة

  : مادة الرملل تنزاف

 هتذبذبليستمر بتزايده على الرغم من 
، و تناسبت هاته الزيادة يف اإلنتاج 3

و من . ة منها لوفرة املادة و جودا

حيث  1999دينة عني متوشنت سنة 

يد يف ة الضرورية ، كما ترافق هذا التزا

  .اريع األخرىـــــــن ، و العديد من املش

  )2013 – 1996(الفرتة 

2001  2002  2003  2004  

609476  784946  839732  810970  

2010  2011  2012  2013  

623668  607346  568912  505712  

  2013  و 2012 لوالية عني متوشنتناجم 
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ملرملة تارقة  Google Earthمرئية :  )03(الصورة 

استنزاف و استخراجبتواصل لب و قلة في العرض أدت 

ليستمر ب 3م 105620بإنتاج قدر حبوايل  1996رملة تارقة سنة 

3م 1036115مبعدل بلغ حوايل  2009 حىت غاية سنة 

واليات الوطن خاصة الغربية منها لو احتياجاتطلب لتغطية 

هلا دور يف هذا األمر ، بداية من الزلزال الذي هز مدينة عني

دينة جديدة مبختلف مراكزها ، جتهيزاا و البىن التحتية الضروري

الواليات ااورة على غرار والية تلمسان و وهران ، و ال جات

تطور احلجم املستخرج من مادة الرمل خالل الفرتة  :)40(دول 

1996  1997  1998  1999  2000  2001

105620  575382  494591  512753  550830  609476

2005  2006  2007  2008  2009  2010

738775  841671  915734  1047005  1036115  623668

مديرية الطاقة و املناجم و  2011، .هبة أ، .ولد هنية ح: املصدر 

       :ا�	���ا������

 

 

  

  

تزايد في الطلب و قل. 2.5
  

ملرملة تارق استغاللبدأ أول 

من سنة إىل أخرى حىت غاي

طردا مع زيادة الطلب لتغ

الدوافع اليت كان هلا دور 

تطلب األمر بناء مدينة جدي

احتياجاتالطلب بزيادة 
    

اجلدول 

1996  السنة

105620  )3م(اإلنتاج 

2005  السنة

738775  )3م(اإلنتاج 
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  لمرملةل االجتماعيةو  االقتصادية االنعكاسات  .3.5

بالغة كوا تستغل كمادة منجمية حتت  اقتصاديةأمهية  ذومصدرا طبيعيا هاما بتارقة الكثبان الرملية  تشكل

رملة دورا إقليميا املو تلعب   ،)E.P.C.T(رعاية قطاع املناجم بتسيري من طرف املؤسسة العامة لبلدية تارقة 

بعد إغالق كـل خاصة الغريب للجزائر  إقليم الشمالات خمتلف ورشات العمل يف يهاما خاصة يف سد حاج

 و يتجلى الدور اإلقليمي للمرملة يف متوين معظم .من مرملة عني الرتك و املقطع اية سنوات التسعينيات

حىت يومنا هذا طلبا متزايدا حبكم جودا و  استغالهلامنذ بداية  اليت شهدت واليات غرب اجلزائر مبادة الرمل

ميائية معمول ا ضمن معايري و مقاييس عاملية يحتتويه من مواد معدنية  و خصائص ك إضافة إىل ما  ،نوعيتها

و تقسم العائدات املالية للمرملة بنسب متفاوتة حيث حتصل الوالية على  .و األشغال العمومية يف جمال البناء

حتتوي املؤسسة على عمالة رمسية  .% 15مث البلدية بنسبة  % 40، مث تليها املؤسسة املسرية بنسبة منها % 45

الرمل  و  ، إضافة إىل العمال البسطاء الذين يعملون يف غربلة و تعبئةعامل 40حبوايل  2013قدر عددها سنة 

جاورها إضافة إىل أصحاب خمتلف املعدات و اآلالت املستخدمة يف اجلرف و  أغلبهم من منطقة تارقة و ما

  .الشحن و النقل

  :للمرملةالتأثيرات البيئية . 4.5

إن االستغالل الواسع و املفرط لرمال هات الكثبان الرملية من أجل تغطية متطلبات خمتلف الواليات ساهم يف 

و من أهم . اإلخالل بالتوازن البيئي الذي بات حيتاج إىل محاية و ترشيد يف استخدام هاته املوارد البيئية

 ؛التأثريات البيئية للمرملة باملنطقة الساحلية منيز
  

  ) : الشاطئية و النهرية(التأثير على الديناميكية الساحلية . 1.4.5

 وجود ديناميكيات طبيعية متنوعة ما بني ديناميكية حبرية شاطئية يرجع تكوين الكثبان الرملية حديثة املنشأ إىل

و تعترب وضعية الساحل املقابل ملختلف التأثريات . و رحيية  شهدا املنطقة خالل فرتة زمنية معينة رية، 
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احل اليت  رملية إضافة لرواسب واد امل

و نتيجة لفعل الرياح مت نقل . تضاا

 ، ما أدى إىل تكوين هذه الكثبانريبا

على الديناميكية النهرية  سلبان الرملية 

 14و  13قة من أمطار وابلية يف يوم 

شاطــــئ تارقة خملفا من وراءه خسائــر 

دة لشكلت هاته الكثبان الرملية دور 

  .ه من كوارث

 االنعكاساتو  الرمال مبنطقة تارقة ستخراج

  هذا املورد الطبيعي استنزافن عملية 

حر  أدت إىل تكشف مياه الطبقات 

تلوث املياه اجلوفية  احتماليةيف وجود 

ر ملا تؤديه هاته الرمال من تصفية ملياه 
 

استخراج الرمال إىل ما حتت مستوى أو منسوب مياه : 

 )25/09/2005. غضباين ط: املصدر (بحر 

                                                     �و ا����د�� ����� ����

121 

شمالية و الشمالية الغربية املسامهة يف وجود رواسب رملية إ

احتضااو  احتوائهاللمنطقة على   -اخلليج  -ومورفولوجي 

م تقريبا 50على السفح املقابل للخط الساحلي على بعد 

Gho(.  رمال هاته الكثبان الرملية  استغاللعملية  أثرتو لقد

، و نظرا ملا شهدته املنطقة من أمي قرب مصبه بشاطئ تارقة

أدت إىل فيضان الواد بإجتاه املنطقة الشمالية قرب شاطــــئ ت

رشيدة لشكلالالبشرية غري  التدخالت ميكن القول لوال هاته 

 تارقة و وادي املاحل و بالتايل جتنب للفيضان و ما أحله من كوا

  الرمال مبنطقة تارقة استخراج:  

E.P.C  2006جويلية /  تارقة  

استخراج: )05(الصورة رقم 

عن عملية البيئية املرتتبة 

  

  

  

  

  

  مع وجود احتمالية في تلوثها جوفية الطبقات ال

ج و استنزاف مادة الرمل ما حتت منسوب مياه البحر  أدت

السطح مبنطقة وادي املاحل ، و يساهم هذا الوضع يف وجود 

ظر ملا تؤديعليات البشرية و ما ينتج عنها باملكان ، و هذا بالن

  .السطحي قبل تسرا للطبقات اجلوفية

مياه الطبقات الجوفية مع وجود 

  ها

راج و استنزاف مادة الرمل ما حتت 

أدت إىل تكشف مياه الطبقات حر  

 السطح مبنطقة وادي املاحل ، و يساهم 

ود احتمالية تلوث املياه اجلوفية بواسطة 

 البشرية و ما ينتج عنها باملكان ، و 

يه هاته الرمال من تصفية ملياه التساقط 

:  )06(الصورة   .ي قبل تسرا للطبقات اجلوفية

البحر 

       :ا�	���ا������

 

 

البحرية لألمواج الشمالية و

ساعد الشكل اجليومورفولوج

الرمال و ترسيبها على السف

)hodbani T., 2008

رير الوادي قرب بتوسيع س

أدت إ 2000أكتوبر سنة 

و ميكن ال. ادية و بشريةم

احلاجز بني شاطئ تارقة و و

 )04(الصورة رقم 

C.T. :املصدر   
  

ظهور مياه الطبقات. 2.4.5

إن عملية استخراج و استن

اجلوفية القريبة من السطح 

بواسطة خمتلف الفاعليات ال

التساقط و اجلريان السطحي

  

ظهور مياه الط. 2.4.5

احتمالية في تلوثها

إن عملية استخراج و ا

منسوب مياه البحر  

اجلوفية القريبة من السطح 

هذا الوضع يف وجود احتما

خمتلف الفاعليات البشرية 

هذا بالنظر ملا تؤديه هاته ال

ي قبل تو اجلريان السطح
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  :تدهور الغطاء النباتي و فساد جمالية المناظر الطبيعية . 3.4.5

 إىل غاية استقرارهابوجود غطاء نبايت ساهم على ثباا و  استغالهلامتيزت الكثبان الرملية قبل بداية عملية 

مساحات شاسعة من الغطاء النبايت خاصة أشجار العرعر اليت كانت  اقتالعحيث مت  االستغاللبداية عملية 

هكتار ، إضافة إىل أصناف أخرى من النباتات اليت أعطت للمنطقة وجهة مجالية  20تشغل مساحة قدرها 

ان الرملية و إضعاف متاسكها و هاته يف اإلخالل بتوازن الكثب االقتالعملنظرها العام ، كما سامهت عملية 

  .بالتايل سهولة حترك الرمال و زحفها بفعل الرياح على مستوى املناطق ااورة

  بالمنطقة الزراعيتدهور الوضع  :النشاط الفالحيالتأثير على . 5.5

الزراعي و التأثري على  بالقطاعسلبا على اليد العاملة  انعكسإن توجه العديد من العمال حنو العمل باملرملة 

و جلأ  .االجتماعيةا و أوضاعهفئاا  اختالفيد عاملة على  املرملة من استقطبتهما  نظرا إىلوضعيته باملنطقة 

لب وجود يد عاملة معتربة نوعا أراضيهم يف الزراعات املومسية اليت ال تتط استغاللباملقابل بعض املزارعني إىل 

، و كلها عوامل سامهت بشكل دو الرحل أو تركها و التخلي عنهاى كرائها للب، أما البعض اآلخر عمل علما

   ) 1( من تآكل هلاته األراضي رافقهالزراعية اليت زاد من حدا عامل الرياح و ما  األراضيما يف تدهور و ضعية 
    
  و دورها السياحي بالمنطقة منابع المياه المعدنيةو شواطئ النطاق الساحلي . 6

ظرها و مميزاا مناالية عني متوشنت كغريها من باقي واليات الغرب اجلزائري مبقومات سياحية تتجلى يف تنفرد و 

، إضافة إىل خمتلف املعامل و املساحات اهلامة اليت أعطت بعد و صدى سياحي لكل األنشطة الطبيعية اخلاصة

  .الثقافية و البحرية

  لواد املاحل السفحيملنطقة احلوض  احملروسة أهم شواطئ النطاق الساحلي:  )41( اجلدول

  ) 2م( املساحة   )مرت(الطول   التسمية  البلدية

  أوالد بومجعة

  12000  700  ساسل

  20000  500  النجمة

  20000  500  املرجان

  سيدي بن عدة
  40000  800  شط اهلالل

  10500  350  شط الورد

  40000  800  شاطئ تارقة  تارقة

  2013مديرية السياحة لوالية عني متوشنت : املصدر 

  

                                                           

، مذكرة مهندس دولة »الواقع الفالحي ببلدية تارقة و مدى تأثره بالنشاط املنجمي للمرملة«، 2012، .، مبودي مربوك.رحايل فاروق (1)

  .، جامعة وهرانايف اجلغرافي
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  2013نة 

  )هكتار ( املساحة 

36  

120  

250  

The  72  

2013  

 اطئ تارقةـــــــــــــــــــــــبش االصطيافموسم : ) 07

 

ه املعدنية حلمام سيــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــايد منبع امليا

 حبمـــــــــــــــــــــــام بوحجــــــر
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مناطق االستغالل السياحي لسنة : )42(اجلدول 

  الطابع السياحي  املوقع

  ساحلية جبلية  أوالد بومجعة

  سياحية  تارقة

  ساحلية ، ثقافية  سيدي بن عدة
  فالحية

hermal , Archéologique , cultural  محام بوحجر

2013 متوشنت مديرية السياحة بوالية عني: املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كلم   80حلي للوالية على مسافة تبلغ 

ضم جمموعة من الشواطئ املتباينة يف 

و يعترب  .ة مناظرها و درجة استقطاا

طئ باملنطقة الساحلية من رملية إىل 

من موسم  األمر الذي جعلتها 

   .ر ديناميكية من املواسم األخرى

شاطئ و تغطي مساحة  20حوايل 

 ومما يكسب الوالية مميزات طبيعية 

 دائما اال مفتوح أمام خمتلف 

07( الصورة  .واعهــــــــــــــــــــــــنشاط السياحي بإختالف أن

 للمياه املعدنية ما جعل االستثمار 

و نظرا ألمهية هاته . تصادية هامة

منهم  رينـــــــــــ توافد العديد من الزائ

أو املعـــــاجلة االستحمام  ما لغرض

تعترب احملطة املعدنية حلمام بوحجر 

السياحية بالوالية، حيث تستقطب 

ياح خاصة املتوافدين إليها خالل 

 أو من خمتلف ربوع الوطن خاصة 

  .على غرار والييت وهران و تلمسان

 

منبع امليا:  )08(الصورة 

       :ا�	���ا������

 

 

  التسمية

أوالد بو  ساسل

  تارقة
  شط اهلالل

سيدي بن  سيدي الصايف

محام بو  محام بوحجر

ميتد الشريط الساحلي للو

تقريبا، حيث يضم جممو

خصائصها، مجالية مناظره

التنوع يف الشواطئ باملنط

صخرية و مجاليتها 

االصطياف األكثر ديناميك

و يبلغ عددها حوايل 

، مما يكس2م 470000

اقتصادية، تبقي دائما 

االستثمارات يف النشاط ال

تضم الوالية منابع للمياه امل

فيها ذو جدوى اقتصادية 

املنابع تشهد والية توافد ال

إما لغر ؛املرضى كذلــــــك

تعترب احملو . باملياه املعدنية

إحدى أهم املعامل السياحية

عدد كبري من السياح خا

العطل األسبوعية ، أو من 

الواليات ااورة هلا على غرار
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الذي جعل منه منطقة استقرار  تتجلى يف موقعة اجلغرايف الساحليميتلك حوض املاحل خصوصيات طبيعية 

نسمة سنة  214203ليصل إىل  1987نسمة سنة  134493بفضل الزيادة السكانية اليت قدرت حبوايل بشري 

سكان احلوض منذ سنة  إمجايلمن  % 70 إن أكرب متركز سكاين شهدته املنطقة السهلية بنسبة فاقت .2008

لسفلي لواد املاحل ملا و هذا ألمهية احلوض ا ؛% 14يومنا هذا، مث تليها املنطقة الساحلية بنسبة  حىت 1987

لعبت  اليت، شهده من حركة تنموية نتيجة النمو الدميوغرايف و تطور حركة القطاعات االقتصادية املختلفةي

الربط بني خمتلف أجزاء احلوض املرتامية األطراف  باإلضافة إىلشبكة الطرق و املواصالت دور هام يف حيويتها 

توزيع التجمعات السكانية ذات النمو الدميوغرايف الكبري على حواف مسامهة بذلك يف تنظيم اال من خالل 

مهزة الوصل بني كل من مدينة وهران و تلمسان؛ ما  وسطىمتثل منطقة السهول الو  .الطرق الوطنية و الوالئية

حيث  كما عرفت سكاين متزايد  و جذبا للسكان استقطاباجعل من البلديات الواقعة على هذا احملور أكثر 

  .2018نسمة حسب تقديرات سنة  152197و يتوقع أن يصل إىل  2008نسمة سنة  126401ر حبوايل قد

   .باملنطقة ةزراعي ةنشطأعلى وجود  نوعة مما ساعد بدورهؤهالت فالحية و مصادر طبيعية متمباحلوض  يتميز

تشتمل املنطقة السهلية حوايل حيث  ؛توازن ما بني مناطقه الطبيعيةالزراعية نوع من الال األراضيتوزيع  و يعرف

على  %18,88و  % 35,37الساحلية بنسبة  و املنطقةة املرتفعات طقمنكل من منها، مث تليها   % 45,75

النطاق الساحلي األكثر سقيا  أراضيو تعرب  ،%10كما أن نسبة املساحات املسقية منها ال تتعدى   .التوايل

تنعدم هاته النسبة يف نطاق . باملنطقة احلوضية نظرا ملا حتتويه منطقة احلوض السفلي من مصادر مائية جوفية

انعداما يف مصادر املياه اجلوفية املوجهة للسقي، على عكس البلديات اليت تقريبا املنطقة اجلبلية اليت تشهد 

قي فيها بإجناز حواجز و سدود مائية دف توفري كميات إضافية من املياه شهدت دعم و تعزيز قدرات الس

التقليل من سعتها التخزينية، و هو  إال إن هي األخرى باتت تشهد عملية توحل سامهت يف املوجهة للسقي

نسبة تشغل زراعة احلبوب ، حيث اليت تعتمد على مياه األمطار الوضع الذي نتج عنه سيادة الزراعات املومسية

من إمجايل املساحة الصاحلة للزراعة و تتوزع املساحات املتبقية على خمتلف الزراعات األخرى   % 66,42

  .كاألشجار املثمرة، اخلضروات و الكروم و غريها

مرملة تارقة كو بعد إقليمي؛ سامهت على وجود أنشطة منجمية   اقتصاديةتزخر املنطقة مبوارد طبيعية ذات أمهية 

رمال الكثبان الرملية من أجل تغطية و سد حاجيات خمتلف  استغاللالواقعة عند مصب وادي املاحل أين يتم 

يضفي الشريط الساحلي على املنطقة بعد سياحي و هذا ملا تؤديه ، كما ورشات العمل يف الغرب اجلزائري

غرار كل من شاطئ تارقة ، شط الورد و على  االصطيافمن وظيفية سياحية خصوصا خالل مواسم  شواطئها

  .شط اهلالل
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و الدعامة لقيام  حيث تعترب الركيزة األساسية االقتصاديةو  االجتماعيةكبرية للتنمية   تشكل املوارد املائية أمهية

حدا يف اآلونة  ازدادتمن بني أهم املشاكل اليت  املياهو أصبح مشكل . اتمع و تطوره يف شىت ااالت

أصبحت تشكل ندرا اجلاف أو شبه اجلاف، كما أن ضمن نطاق املناخ  خاصة بالنسبة للمناطق الواقعةاألخرية 

   .حتديات الوقت الراهن، و قضية ملحة ملا حتمله من حتديات مستقبلية تتطلب إجياد احللول املناسبة هلاأهم 

عدم وجود كبعض املشاكل منها ما هو طبيعي  بلواد املاحل  السفحياملوارد املائية يف منطقة احلوض  قعرتبط وايو 

، تذبذب يف تساقط تعويض كايف للموارد املتاحة يف ظل الظروف املناخية اليت متيزها فرتات متواترة من اجلفاف

زيادة الطلب على هذا املورد  يتمثل يفو آخر بشري ، درجة احلرارة ارتفاعاألمطار و عمليات التبخر بفعل 

، إضافة عنه من ضرورة لرفع مستوى معيشتهمنتيجة التزايد املستمر يف حجم السكان و ما يرتتب اإلسرتاتيجي 

و املرافق  و خمتلف اخلدمات إىل خمتلف املشاريع التنموية املتعلقة بالتوسع الزراعي و زيادة األنشطة الصناعية

  . العمومية

يف ظل هاته الظروف اليت أخلت التوازن ما بني العرض املتاح من املياه و الطلب املتزايد عل هاته املادة احليوية،  و

املتاحة إضافة إىل مياه البحر و  اجلوفيةو  أمثل للموارد املائية السطحية استغاللأصبح من الضروري التوجه حنو 

و  االجتماعيةألمهيتها األساسية يف التنمية  استدامتهاو  ايتهاحبممع ضرورة وجود إدارة كفيلة  املياه العادمة

 .للمنطقة االقتصادية

  

  للسكان الموازنة ما بين اإلحتياجات المائية :مياه الشربقطاع . 1

  :اإلحتياجات السكانية من المياه  . 1.1

ألفرادها  ياليوم االستهالكعلى عدد سكاا و كمية  ؛جات املائية و تقديرها ملنطقة مايعتمد حساب اإلحتيا

  :وفقا للعالقة التالية 

  
C moy j  : اليوم/3م(اليومـــــــي  اجــــــــــاالحتيمعـــــدل(  

Pf   : ن(عدد السكان(  

d  :الفرد/يوم/ل(اليومي للفرد الواحد  ياجتاالح(  
C moy j= ( Pf  × d ) /1000    

  

بزيادة قدرها حوايل   2013اليوم سنة /3م 99970اإلحتياجات املائية اإلمجالية بالنسبة للوالية حوايل  قدرت

املياه  استهالكالطلب على يف  ارتفاعبالتايل و خالل فرتة عشر سنوات بسبب منو السكان و تطورهم  3م 40752

حبوايل  2003سنة من املاء  سكاا احتياجات، و هو نفس األمر بالنسبة للبلديات املدروسة حيث قدرت 

  . اليوم/3م 23495 حوايل اليوم بزيادة بلغت/3م 57684اليوم و لرتتفع بذلك إىل /3م 34189
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  وض واد املاحل و والية عني متوشنت

2013 2012 2011 2010 2

57684 56865 44937 40577 3

99970 88032 74095 71616 6

  2013 مديرية املوارد املائية والية عني متوشنت: 

الكلي مث تليها بلدية محام  االحتياجمن 

لديتني كوما متثالن أكرب املراكز احلضرية 

 

طبقات ال،طبقة احلجر الرملي ، الربكانية

 مصدرا أساسيا نطقة الساحليةباملستوسان 

و العيون الطبيعية أاآلبار العادية  ،لعميقة

من جمموع مصادر املياه املوجودة  12%

  تلف أجزاء املنطقة، تنتج جمتمعة حوايل

  حوايلبـتقدر ، حيث سب نوع مصدرها

 اآلباريوم و /3م5710العيون  ، يوم/3م3979
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حسب بلديات حوض واد ) اليوم/3م(تطور اإلحتياجات املائية : 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 

38318 36950 36996 36395 35848 34747 

64565 63597 64077 63050 62069 60169 

: املصدر 

من  % 36,47وشنت املستهلك األول ملياه الشرب بنسبة 

عدد سكان البلديتني ك ارتفاع، و يعود هذا الوضع إىل  % 12,9

  

  جوفية مستنزفة مياه :التقليديةئية 

طبقة الصخور الربكانية ؛لطبقات احلاملة للمياه باحلوضلية 

عهد امليوسان و طبقة الرمال الكثبانية و غرينيات البلستوسان 

اآلبار العميقة طريقة استغالهلا إما عن طريقختتلف . حلوض

12حوايل  تؤمن حيث يف تزويد املراكز العمرانية باملياه

بئر موزعة على خمتلف أج 30د اآلبار العميقة منها حوايل 

  .2013سب معطيات سنة 

حسب نوع املوجهة لإلستهالكجلوفية توزيع كمية املياه ا 

3979 ـب التنقيبات من  كل   على  األخرية  هذهو تتوزع 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 201

خالل الفرتة ) اليوم/³م(اإلحتياجات املائية السكانية : ) 39(كل 

اليوم/ ³م(البلديات   )اليوم/ ³م(الوالية  

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

) 43( اجلدول

2003 
 

 البلديات 34189

 الوالية 59218

تعترب بلدية عني متوشنت امل

12,93بوحجر بنسبة 

  .باملنطقة

الموارد المائية  . 2.1

املياه اجلوفية  تشكل

املة للمياه من عهد امليواحل

احلوضللموارد املائية يف 

يف تزويد  تستخدم جمتمعة

يبلغ عدد اآلبار  .باملنطقة

اليوم حسب معطي/3م 3979

 )44(ميثل اجلدول 

و تتوزع ،  اليوم/3م 14446

  .يوم/3م 4757
  

2012 2013

الشكل 
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  يف بلديات حوض املاحل و والية عني متوشنت

  العميقة العيون

2077 26

5710 39

  2014مديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت 

كيحل تضمان أكرب عدد من املناقب الني 

 بني أكثر البلديات و من. وم على التوايل

، سيدي )اليوم/3م 664(، عني الكيحل 

    .  اليوم/3م 320 حبوايل 

     هي ذات تصريف ضعيف منها ما راسة

جند أن أهم جزء حيتوي عليها من حيث 

اليوم أي ما /3م 1645  وا اليومي حبوايل
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يف بلديات) اليوم/3م(هالك املوارد املائية احمللية السطحية و اجلوفية 

اآلبار العميقة  فية اآلبار العادية

 وض 3376 2600

3979 4757  

مديرية ا: املصدر 

ت الدراسة فنجد أن كل من بلدية عني متوشنت و عني 

اليوم على ال/3م 664اليوم و /3م 59جم إنتاج يومي بلغ حوايل 

، عني ال) اليوم/3م 682(يل لعقب ال ؛للمياه اجلوفية جند بلدية

يومي قدر حبوايل  استهالكو بلدية أوالد بومجعة مبعدل ) اليوم

املائية اجلوفية يف منطقة الدراسةية من بني أهم املصادر 

جند أن أ حيثوض احل يتخلف توزيعها يفو  .)09لصورة رقم 

مياه عيوا اليوم استهالك متثله املنطقة اجلبلية اليت يبلغ حجم 

  .من إمجايل تصريف العيون باملنطقة

  العيـــــــــــــــــــــــــــــــــن الطبيعية: )

  أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل

  
  

  

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

استهالك املو) : 44(اجلدول 
    

املياه اجلوفية

بلديات احلوض

 الوالية 

  
بالنسبة لبلديات الدراسة أما

مناقب حبجم إنتاج  3 أي 

للمياه ا استهالكاإنتاجا و 

اليوم/3م 623(بن عدة 

تعترب العيون الطبيعية من ب

الصورة رق(متدفقة و أخرى 

عددها و إنتاجيتها متثله املن

من إمجا %  79,20يعادل 

  

  

  

)09(الصورة 

لــــــــــــــــوادي أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )اليوم/3م( أهم العيون الطبيعية مبنطقة حوض واد املاحل و حجم استهالك مياهها اليومي :  )45(اجلدول 

  البلدية العني اسم )اليوم/3م(احلجم املستهلك  

 أوالد بومجعة عني أوالد بومجعة 432

 املساعيد عني ساسل 734

 واد برقش عني برقش 884

 حساسنة عني حساسنة 243

 تامزوغة عني تنكروف 319

 بين صاف عني تنكرينت 1419

 األمري عبد القادر بين غامن،  عني البيضاء 172

 أغالل  أغالل 518

 عني الطلبة  تينزرانت 121

  2014مديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت : املصدر 

السفحي لواد املوارد املائية اجلوفية حسب بلديات احلوض  استهالكالتغري يف قيم ) 46(ميثل اجلدول أسفله بينما 

عند ف. )2013 - 2003(اليومي خالل الفرتة املدروسة  االستهالكهنالك تناقص يف حجم  حيث يالحظ، املاحل

فإن متوسط نصيب  ؛% 100أن كفاءة شبكة توزيع املياه  افرتضناحساب نصيب الفرد من املياه اجلوفية إذا ما 

مع العلم بأن نسبة الفاقد يف أجود اليوم، و لكن مع حساب كمية الفاقد /ل 80الفرد من مياه الشرب يصل إىل 

          يصل إىل حوايل  نظرياالفرد من املياه اجلوفية  استهالكفإن معدل  ؛% 15الشبكات و أحدثها قد تصل إىل 

     .الفرد/اليوم/ل 65
  

  يف بلديات حوض املاحل و والية عني متوشنت) اليوم/3م(املوارد املائية احمللية اجلوفية  استهالك: ) 46( اجلدول

  السنة 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 بلديات ال 10262 10489 13053 9505 9162 8702 5644 5427 4691 3687 3432

 الوالية 21712 22240 25232 19395 17941 16316 13644 10748 9855 8483 7446

   2014 مديرية الري لوالية عني متوشنت: املصدر 

، حيث من حيث نسبة إنتاج املياه للفرد فيما خيص البلديات املدروسة جند أن بلدية عني الكيحل أكثر البلديات

و إذا ما نظرنا . الفرد/اليوم/ل 118فردي  استهالكالسنة أي مبعدل /3م 430700بلغ إنتاجها السنوي حوايل 

الفرد  استهالك، حيث قدر معدل لدية أوالد بومجعة هي األوفر حظاب حلصص األفراد يف باقي البلديات فنجد أن

، تارقة )اليوم/ل 197(، عقب الليل ) اليوم/ل 238(واد برقش  ؛، مث تليها كل من بلدية اليوم/ل 303ا حوايل 

فيقل متوسط  تأما بالنسبة لباقي البلديا. الفرد/اليوم/ل 303و بلدية عني الكيحل مبعدل ) اليوم/ل 129(

، و بلديات أخرى تنعدم فيها املصادر املائية اجلوفية و هي كل من بلدية اليوم/ل 100الفرد ا عن  استهالك

  .، محام بوحجر و بلدية شنتوف، شعبة اللحم، أوالد الكيحلاملاحل
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، و يرجع )2013 - 2003(كة خالل فرتة 

اخلزانات حجم املياه اليت يتم سحبها من 

جلوفية حسب بلديات حوض املاحل وفقا 

  .ة اجلبلية

  طاقات الطبيعية املتجانسة حلوض واد املاحل

2013 2012 2011 2010 2

1406 769 1124 1064 1

91 472 106 1097 1

1935 2446 3461 3266 2

3432 3687 4691 5427 5

  2014  لوالية عني متوشنت املوارد املائيةمديرية 

من  % 41 استهالكا للمياه اجلوفية بنسبة 

 بينما كانت السهول الوسطى هي األكثر

الستهالك املياه املوجهة ل الرفع من حجم

.  

 بطئ جتددها من جهة أخرى مما جيعلها 

مما يؤدي إىل نضوا،  التجدد قتها  على
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ص يف حجم املياه املستهلكة خاللهنالك تناق) 40( الشكل 

ع إىل التناقص يف منسوب املياه اجلوفية بالنظر إىل حجم امليا

  . ض كايف هلا

حجم االستهالك اليومي للمياه اجلوفية حالتغري يف ) 47(

املنطقة الساحلية، السهول الوسطى و املنطقة اجلبلية ؛ملتجانسة
 

النطاقات ال حسب  ) اليوم/3م( اجلوفية  املوارد املائية احمللية تهالك

2009 2008 2007 2006 2005 2004 

1329 2143 2846 1631 1443 3002 

1855 3520 3838 4591 6063 3348 

2460 3039 2478 3283 4547 4139 

5644 8702 9162 9505 12053 10489 

مديرية : املصدر 

يالحظ بأن منطقة املرتفعات هي األكثر استهالكا) 47(ل رقم 

بينما كان 2009لكلي للمياه اجلوفية باملنطقة و ذلك منذ سنة 

تساهم العيون الطبيعية املتواجدة ا يف الرفع من جلوفية، حبيث

.، أغالل و حساسنةواد برقش،  بينها عني أوالد بومجعة

بضآلتها من جهة و بطئ جتدعموما يف منطقة حوض املاحل 

 و ذلك لوجود عمليات سحب كميات أكرب من طاقتها  عل

2006 2007 2008 2009 2010 2011 201

يف بلديات  حو)  اليوم/ ³م(إستهالك املياه اجلوفية : ) 40(الشكل 

)اليوم/ ³م(البلديات   )اليوم/ ³م(الوالية  

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

يالحظ من خالل الشكل 

السبب هذا الوضع إىل التن

بدون تعويض كايف هل اجلوفية

(ميثل اجلدول رقم  

للمناطق الطبيعية املتجانسة

استهالك ) :47(اجلدول 

 السنة 2003

3359 
املنطقة 
  الساحلية

3844 
السهول 
 الداخلية

3059 
املنطقة 
 اجلبلية

 اموع 10262

و من خالل اجلدول رقم 

حجم االستهالك الكلي للم

للمياه اجلوفية، حبي استهالكا

رادها من بينها عاليومي ألف

عموما تتميز املياه اجلوفية 

عرضة لالستنزاف؛ و ذلك 

2012 2013
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حوايل ثالثة  و املستغلة بواسطة اآلبار العميقة حيث يالحظ هنالك تناقص يف حجم املياه املوجهة لإلستهالك

ليتناقص بعدها إىل حوايل  2013سنة  )اليوم/3م 3432(إىل غاية ) اليوم/3م 10262( 2003أضعاف منذ سنة  

الوضع كله إىل احللول اآلنية اليت ارتكزت على إجناز املناقب و استخراج يرجع هذا . 2014اليوم سنة /3م 2600

مياه قابلة لالستخدام دون نفقات أو منشآت أخرى، و من مث ربطها بشبكة التوزيع العمومية لتغطية النقص أو 

  .الشح يف ظروف وجيزة
  

  :ات دعمهـــــــــــــــــــــــــــائي و آليـــــــــــــــــالشح الم استدراكل ـــــــــــــبدائ . 3.1

   سد بني بهدل و حوض تافنة األدنى: التحويالت المائية  . 1.3.1

 فبتايل معاجلة الحظ يف تباين توزيع التساقطاتامل االختاللمواجهة  كسياسة دف إىلالتحويالت املائية   جاءت

الداخلية ، إىل جانب املناطق األقاليم خاصة الشمالية جددة بنييف املوارد املائية السطحية و اجلوفية املت االختالف

أجل ختفيف النقص من عليه الدولة يف توازناا اإلقليمية  تالوضع الذي راهنو هو . يف إقليم اهلضاب العليا

 ، جنوبمشال، مشال هضاب عليا ؛ مشاله التحويالت اإلقليمية جند حتويلمن أهم هذ. يف التموين باملياهاملوجود 

مسحت بالتخفيف من تحويالت املياه من بني اآلليات اليت ال تعد هذه .هضاب عليا و حتويل جنوب جنوب

خاصة  2001تأثرياا بعد فرتة اجلفاف اليت شهدا اجلزائر منذ سنة  اليت تصاعدتلعجز و األزمات املائية ا

  . الساحلية املدناملناطق الشمالية و 
  2010حمللية و اإلقليمية اخلاصة حبوض الساحل الوهراين لسنة أهم التحويالت ا) : 48(اجلدول 

  احلوض
  نظام

  التحويل

عدد 

  السدود

  سنة

  العمل 

  حجم املياه احملولة

  السنة/3هم
  املستفيد من التحويل

حوض 

  تافنة

  وهران -بين دل 

5  

  وهران  7,3  1952

  عني متوشنت  6,202  1952  متوشنت -بين دل 

  سيدي بلعباس  0,146  2003  بلعباس -سيدي عبديل 

  مغنية  7,3  2005  مغنية -دزيوة  –محام بوغرارة 

حوض 

  املقطع

  وهران -وق ڤفر

4  

  وهران  7,3  1972

  سيڤ  2,19  1994  سيڤ -وق ڤفر

  احملمدية  3,65  1972  احملمدية -وق ڤفر

  املساحات املسقية سيڤ  20  2003  الشرفة لسقي سيڤ

حوض 

  الشلف

  مستغامن -الشلف 

3  

  مستغامن  9,125  2009

  أرزيو  20,075  2010  وهران -ارزيو  –الشلف 

  وهران  23,725  2003  وهران -ار ڤرڤ

  2011، .تحيةحسن دواجي ف: املصدر 
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  : تحويل المياه من سد بني بهدل .1.1.3.1

فيه منوذج املغياثية  يناقض نظام التساقطات أين ةخاص ةحملي مبيزة منطقة الشمال الغريب من اجلزائر يتميز مناخ

عة اقتتزايد أمهية كلما اجتهنا من الغرب حنو الشرق، و املالحظ بأن املرتفعات اجلبلية نواحي تلمسان الو  اليتباجلزائر 

الئمة ظروفها املناخية من جهة و التضاريسية من جهة نظرا مل. غرب منطقة الدراسة هي األكثر تساقطا باملنطقة

وادي تافنة الذي يغطي حوضه التجميعي مساحة تقدر حبوايل  اهر املائيةو أهم الظفهي تضم إحدى  ؛خرىأ

   بين دل، املفروش، سيدي عبديل، محام بوغرارة  ؛يضم مخسة سدود مائية تتمثل يف كل من سد. 2كم  7245

للوالية و املناطق ااورة هلا أو التابعة و السكاك، التابعة إقليميا لوالية تلمسان، فهي تشكل بذلك مكسبا كبري 

  .إلقليمها
  

  السدود املتواجدة على مستوى والية تلمسان :)49(اجلدول 

  السد
  املساحة   )مرت(اإلحداثيات 

  )2كم(
  سنة 
  اإلنشاء

القدرة اإلستعابية 
  )3هم(

املياه املعبأة سنة 
  )X(  )Y(  )3هم( 2004

  53,63  63  1945  1016  158396,15  130935,39  بين دل

  14,99  15  1962  90  179561,59  135605,24  املفروش

  106,61  110  1988  1137  205913,12  150509,30  سيدي عبديل

  175,45  177  1999  4000  184962,79  103227,48  محام بوغرارة

  27  27  2004  326  201814,43  131819,12  السكاك

  ANB (2004( الوكالة الوطنية للسدود  :املصدر 

  

كان من باب الضرورة  ؛يف هاته السدود تعبئتهااليت يتم إىل احلجم املعترب من املوارد املائية السطحية  بالنظر و

لتخفيف من نقص التموين باملياه الذي يعاين منه سكان بعض النواحي لعلى الدولة انتهاج سياسة حتويل مياهها 

باشرت وزارة املوارد املائية يف جتسيد مشروع ربط و حتويل املياه دف إمداد ، فاإلقليممن  أخرىمقارنة بنواحي 

  . الواليات اليت تعاين من مشكل املياه على غرار كل من والية وهران و عني متوشنت

 1100عرب قناة قطرها  3م 110000حبجم يومي قد حبوايل  1952دخل حتويل بين دل وهران حيز اخلدمة يف سنة 

يف األصل لتموين مدينة  التحويلخصص هذا . كلم 170ثا، و متتد على طول /3م 1املياه مبعدل تدفق  ملم لنقل

تزايد االحتياجات املائية يف كل من والية تلمسان، عني  إنوهران و مرسى الكبري باملياه الصاحلة للشرب، إال 

متوشنت و وهران بالنظر إىل وترية التعمري املتسارعة اليت شهدا هاته املدن و املصحوبة بتزايد حجم السكان و 

ون األمر الذي تولد عنه عدد من املراكز و التجمعات احمليطية ا، و اليت أصبحت بدورها مت ؛تطورهم االقتصادي

  .من هذا التحويل

  



� �ا���������ا��ض�ا��	�����اد�ا��

يق قنوات فوالذية خمتلفة ليت ميوا عن طر 

يت متون والية وهران، حيث قدرت الكمية 

ماليني  6اليوم أي ما يقارب /3م 15945

  .اقطةـــــــــــــــــــــــ املناخية و كمية األمطار املتس

  يف بلديات حوض املاحل ) اليوم/3م(ك 

2013 2012 2011 2010 

15439 12711 11774 14825 1

15945 13340 13369 16994 2

  2014 مديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت

بلديات من  7ة لتغطية النقص املائي يف 

السنة أي ما نسبته /3م 7811ت حبوايل 

محام بوحجر  ؛حويل بإمداد كل من بلدية

 734(حساسنة ، )اليوم/3م 741(نتوف 

اليوم من حجم املياه احملولة من سد بين 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

2003 2004 2005 200

)2003/2013( خالل الفرتة 
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جنوب غرب والية عني متوشنت اليت ميواكلم   110 حوايل 

وى القناة اليت متون وعلى مستا ربطهخزانات يتم ملياه مباشرة 

15945حبوايل  2013ين دل و املوجهة لإلستهالك سنة 

لف كمية اإلمداد هاته من سنة ألخرى حبكم الظروف املناخية 

حجم املياه احملولة من سد بين دل و املوجهة لإلستهالك : 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 

16246 11518 11699 13217 6072 8632 

21049 15396 15658 18023 8770 9684 

مديرية ا: املصدر 

من سد بين دل موجهة لتغطية  ت املدروسة فإن املياه احملولة

 و حتصل بلدية عني متوشنت على أكرب  كمية قدرت حبوايل

كما يساهم هذا التحويل بإم. 2013الكلي لسنة  م التحويل

اليوم، مث تليها بلدية شنتوف /3م 1491ـ  حاسي الغلة ب

اليوم من/3م 372و بلدية شعبة اللحم حبوايل ) اليوم/3م 698

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

حجم اإلستهالك اليومي من مياه سد بين دل خالل الف: ) 41(شكل 

البلديات الوالية

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

يبعد سد بين دل حوايل 

تتجه املياه مباش، و األقطار

احملولة من سد بين دل 

كما ختتلف كمية. السنة/3م
  

:  )50(اجلدول 

  السنة 2003

 البلديات 8912

 الوالية 12908

  

النسبة للبلديات املدروأما ب

، و حتصلبلدية 15إمجايل 

من حجم التحوي % 50,59

اليوم، حاسي/3م 3595ـ ب

698(، املاحل )اليوم/3م

  .دل
  

  

2012 2013

الشكل 
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  :تافنة األدنى  تحويل المياه من .2.1.3.1

من اجل االستجابة ملختلف ) وهران –دزيوة (يعتمد هذا النظام على تقنية حتويل املياه من مأخذ تافنة حنو وهران 

 1991االقتصادية بكل من والييت وهران و عني متوشنت، و ذلك منذ بداية سنة  املتطلباتاالحتياجات السكانية و 

عبد  األمريببلدية  األوليةحمطة تافنة للمعاجلة  ؛يتكون هذا النظام من. يف السنة 3مليون م 14مبعدل متوين قدر حبوايل 

يتم . كلم  91,5و يبعد طول قناة التحويل حوايل . اليوم/3م 260000 باستيعاطة دزيوة ملعاجلة املياه بقدرة القادر و حم

، حيث قدر حجم متوين الوالية 2003جتميع مياهه يف امع الطبيعي فوهة الربكان يف جبل دزيوة بعني الطلبة منذ سنة 

و لإلشارة فإن عملية التحويل هاته متوقفة بسبب ظاهرة . يف السنة 3مليون م 4,54اليوم أي حوايل /3م 12441آنذاك 

اجلفاف و ما نتج عنها من شح يف املياه، الوضع الذي قابله دخول حمطة حتلية مياه البحر شط اهلالل حيز اخلدمة، و 

  .مسامهتها يف تغطية النقص الكائن يف متوين الواليتني باملياه احملالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العجز المائي حدة عتيادية و دورها في التقليل مناال غيرالمائية الموارد . 2.3.1

على  املتزايد االقتصادي االجتماعيإال أن إشكالية التصدي للطلب  اليت بذلت التحويالت املائيةهود ج كلرغم  

ملتطلبات و  االستجابةالتساؤالت تطرح حول كيفية و إمكانية قطاع املياه  و كانت، بقيت مطروحةاملياه 

بدائل لتعويض الندرة املائية بالبحث عن كغريها   قامت الدولةو ملواجهة الوضع ، خمتلف املستعملني احتياجات

  حتلية مياه البحر و إعادة تدوير املياه املستعملة تيجية إسرتاالنامجة عن املياه السطحية و املياه اجلوفية من خالل 

  .اسرتجاعهاو 

 

مصادر التموين باملياه  ):27( اخلريطة
الصاحلة للشرب حسب بلديات 

 حوض واد املاحل
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   :البحراه ـية مـيتحل. 1.2.3.1

وضع التزويد باملياه الصاحلة للشرب عن طريق حتلية مياه قررت السلطات العمومية باجلزائر  2001منذ حلول سنة 

خاصة بإجتاه املنطقة الوهرانية اليت تعاين من أزمة نقص املوارد  االقتصاديالبحر ضمن أولويات خمطط اإلنعاش 

غريه من باقي األقاليم كو  . 2019حتلية يف أفق سنة  حمطة 13حوايل املائية، حيث تضمن الربنامج الوطين إجناز 

ميكن  الوهراين الشط الشرقي مبنطقة ساحلية ذات واجهة حبرية أعطته ميزة وجود مصادر مائية اإلقليم شتملي

من اجناز عدة حمطات للتحلية جلها وظيفية حاليا منها  استفادعليها كمورد إضايف، حيث  االعتمادو  حتليتها

و يوضح . ، عني الرتك ، بوسفر ، بوزجار ، شاطئ اهلالل ، الغزوات و غريها من احملطات كهرماء: حمطة 

  .متوشنتوالية عني حمطات حتلية مياه البحر يف ) 51(رقم اجلدول 
  

  والية عني متوشنتحمطات التحلية يف :  )51(اجلدول 

  احملطات  ةالوالي
  القدرة اإلستعابية  )Lambert( اإلحداثيات اجلغرافية

  )اليوم/3م(

سنة 

  اإلنشاء
  احلالة

(x)  (y)  

  متوشنت

  متوقفة  2006  5000  230174  143937  شط الورد

  مستغلة  2006  5000  261358  155255  بوزجار

  مستغلة  2009  200000  236017  138013  شاطئ اهلالل

  2014 وهران شط الشرقي  -وكالة احلوض اهليدروغرايف الوهراين  :املصدر 

بوزجار اليت انطلقت يف التحلية منذ  األوىل ؛ثالثة حمطات إمجايلتشغل الوالية يف الوقت الراهن حمطتني فقط من 

اليوم، موجهة باألساس إىل متوين بلدية بوزجار باملياه الصاحلة للشرب، أما /3م 5000 باستيعابقدرة  2006سنة 

  .اليوم/3م 200000 باستيعابقدرة  2010سنة  اإلنتاجدخلت حيز اليت احملطة الثانية شط اهلالل 
    

  من املياه احملالة) اليوم/3م(حجم االستهالك اليومي ): 52(جلدول ا
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

  28279  34416  36119  11947  0  222  1117  0  البلديات

  58805  63851  62091  22640  1442  1792  1617  1477  الوالية

  2014مديرية املوارد املائية لعني متوشنت : املصدر

حيث قدر حجم  ؛)2013 – 2006(يف حجم متوين السكان باملياه احملالة خالل الفرتة  يالحظ هنالك اختالف

اليوم سنة /3م 143ليتناقص بعدها إىل حوايل  2006اليوم سنة /3م 1477االستهالك اليومي حملطة بوزجار حوايل 

يف إقليم احلوض الوهراين الشط  من حمطات التحليةمعترب عدد لالرغم من ضم والية وهران  كما أنه على .2013

الشرقي مقارنة بباقي الواليات، إال إا تعاين من نقص يف التموين مما جعلها تستفيد من حمطة التحلية شط اهلالل 

يف السنة، و تقل نسبة  3ممليون  42أي ما يقارب حوايل اليوم /3م 115000بوالية عني متوشنت حبجم متوين 
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مع زيادة االحتياجات املائية لعني متوشنت يف الفرتة الصيفية اليت تعرف زيادة اليوم /3م 100000التموين هاته إىل 

  .يف نسبة االستهالك اليومي لألفراد، باإلضافة إىل ارتفاع احتياجات خمتلف األنشطة خاصة السياحية
  

  
 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 
  

دور هام يف إحداث نوع التطور يف توفري املياه و ذلك بالتقليل لعبت حمطة التحلية شط اهلالل بسيدي بن عدة 

ربنامج توزيع املياه املوجهة لإلستهالك ل تبعاحسب البلديات، و باملياه التموين ترددات من نسب التفاوت يف 

، حيث غري املتكافئتوزيع ال وجود تناقص يفيالحظ  ؛حسب وحدة اجلزائرية للمياه بعني متوشنت اليومي لألفراد

اه الصاحلة للشرب إىل لتموين التجمعات السكانية باملي) ساعة 24(إرتفاع يف نسبة الرتدد اليومي هناك  يالحظ

  .)43الشكل رقم ( 2014سنة  %1إىل  %8أيام من  4و اخنفاض نسب تردد يوم كل  ،90%

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منطقة وهران  –الرزاق اعتمادا على معطيات اجلزائرية للمياه  وحدة عني متوشنت . دمحان ع: املصدر 

  حمطة شط اهلالل
 اليوم/3م 200000

 )جبل دزيوة(فوهة الربكان   مأخذ تافنة

  خزان بسعة 
 3م 50000

  خزان بسعة 
 3م 10000

  حمطة
 توزيع 

 اليوم/3م 115000

 اليوم/3م 85000

 والية وهران

  متوقف حاليا

 عني متوشنتوالية 

 بلدية 15

سيدي بن عدة، عني متوشنت، شعبةاللحم، أوالد 
 الكيحل، تارقة، املاحل، حاسي الغلة، محام بوحجر

 ،حساسنة  ،شنتوف  ،واد برقش  ،أوالد بومجعة 
 عقب الليل ،أغالل  ،عني الكيحل

 بلدية 13

بين 
 صاف

 اليوم/3م 100000

 الفرتة الصيفية

 ،عني األربعاء  ،العامرية  ،بين صاف  ،عني الطلبة 
 واد الصباح و سيدي بومدين ،تامزوغة 

 

األمري  ،سيدي الصايف  ،املساعيد  ،بوزجار 
 بين صاف ، ،سيدي ورياش  ،وهلاصة  ،القادر .ع

بلديات 
 احلوض

 2014خمطط توضيحي لتوزيع املياه احملالة حملطة شط اهلالل و بعدها اإلقليمي لسنة : )42(الشكل 

90%

4%
3%2%

1%2014

24 ����

�و��

�وم 1/2

�وم 1/3

�وم 1/4

67%

14%

7%

4%

8%

2011

 التغري يف نسب الرتددات اليومية اخلاصة بتموين التجمعات السكانية باملياه الصاحلة للشرب): 43(الشكل  
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  :المياهمحطات تصفية . 2.2.3.1

احلد من التأثريات البيئية ملياه الصرف الصحي و محاية السلطات العمومية منذ سنوات السبعينيات دف  اهتمت

ا عن  االنتفاعاملوارد املائية من التلوث نتيجة للنمو العمراين املتسارع يف املدن و األرياف بإستغالل هاته املياه و 

و انتقلت بعدها إىل  تلف أرجاء الوطن، و ذلك يف إطار برامج حمليةعرب خم طريق إجناز العديد من حمطات التطهري

، إال إن معاجلة و تصفية املياه املستعملة تبقى ضعيفة جدا، حبيث يقدر بأن برامج قطاعية مركزية و غري مركزية

 إحصائياتمن عدد السكان قنوات صرف مياههم املستعملة حتول إىل حمطات التصفية حسب  % 8نسبة 

كما يتم تصريف نسب مهمة منها يف البحر بالنسبة للتجمعات الساحلية أو يف األودية بالنسبة لباقي   ،1999

حسب واليات حوض نسبة الربط بقنوات الصرف الصحي  )53(و يوضح اجلدول التايل . التجمعات السكانية

  .إضافة إىل كمية املياه املطروحة و مكان صرفهاالساحل الوهراين 
  

  2007عمليات الصرف الصحي حسب حوض ساحل وهران لسنة  ):53(اجلدول 

  نسبة الربط بالقنوات  الوالية
)%(  

  نظام

  الشبكة

  كمية املياه

  )اليوم/3م(املطروحة 

  مكان

  الطرح

  65,52  وهران

  املوحد

  و

  املنفصل

  حمطات التصفية، البحر، السبخات  195526

  حمطات التصفية، األودية  27298,1  89,41  عني متوشنت

  األودية و الشعاب  9352  93,5  معسكر

  األودية  6164  97  سيدي بلعباس

  البحر، األودية، حمطات التصفية  31937  50,94  مستغامن

  البحر و األودية  64691  96,89  تلمسان

  -  334968,1    78,87  حوض ساحل وهران

  2014الوكالة الوطنية للموارد املائية وهران 

  

، % 95أكرب نسبة ربط بقنوات الصرف الصحي بنسبة تفوق على والييت سيدي بلعباس و تلمسان تتوفر كل من 

       كمية املياه املطروحة يف هاته األخرية حبوايل  و تقدر، % 89,41والية عني متوشنت بنسبة  مث تليهما

        2007جزء منها حنو حمطات التصفية و الباقي يف األودية حسب تقديرات سنة  ؛اليوم/3م 27298,1

  ).10الصورة رقم (

 ؛حمطات وظيفية فقط، و األخرى معطلة بسبب نقص 9منها  ؛حمطة 15يوجد بوالية عني متوشنت حوايل 

املستلزمات، التأطري التقين، املتابعة، التصليح و الصيانة، الوضع الذي ساهم بصورة ما يف صرف املياه مباشرة يف 

املاحل، العامرية، حاسي الغلة، عني األربعاء، سيدي  ؛و تتوزع هذه احملطات على كل من بلدية. األوساط الطبيعية

بلغت قدرة هذه احملطات على تطهري و معاجلة . و عني متوشنت الصايف، األمري عبد القادر، عني الطلبة، بوزجار

الكمية  ارتفعت، و 2012سنة  3م 11912من املياه القذرة ليتناقص بعدها إىل  2007سنة  3م 16372حوايل 
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تقع معظم هاته احملطات يف  .2013 سنة 

حيث يالحظ أن املياه املستعملة اليت  

انتشار ظاهرة تلوث املياه السطحية  إىل 

  

ن املياه الصاحلة للشرب املنتجة ببلديات 

          يل اكرب حصة ببلدية أوالد بومجعة حو 

، أما الفرد على التوايل/اليوم/ل 238و  276

حيث يؤثر  ؛خرى حسب حجم السكان

هذه احلصص و تبقى .اه الصاحلة للشرب

  .كة العمومية لتوزيع املياهشب

  )لفرد/اليوم/ل(متوشنت 

2013 2012 2011 2010 2

225 199 186 129 1

   2014املوارد املائية لعني متوشنت سنة مديرية : 
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بعد دخول حمطة عني متوشنت حيز اخلدمة سنة  3م 18939

 ؛طقة املرتفعاتنوسطى و املنطقة الساحلية عكس م

 أدىكات تصرف مباشرة يف األودية دون تطهري، مما 

قذرة املنزلية ف املياه ال

  واديـــــــــــــرى الـــــــــــــــــــــجم

  
  )2014الرزاق 

  

   :للشربمن المياه الصالحة 

حصة الفرد من املياه ا ؛أن 2013سنة ل )54( يف اجلدولدرجة 

، و سجلت أكرب حاليوم/ل 319و  193 ترتاوح بني 

276، و تليها كل من بلدية تارقة و عني متوشنت حبوايل 

ف من بلدية ألخرى حساملائية ألفراد باقي البلديات فهي ختتل

سكانية و زيادة نسبة سكاا على حصة الفرد من املياه الصاحل

كة العممن الشب هناك جزء من املياه يضيع على شكل تسربات
  

الفردي للمياه يف والية عني متوشنت  االستهالك:  )54( جلدول

2009 2008 2007 2006 2005 2004 

101 91 100 100 88 93 

: املصدر 

2014  11  21  11:29  PM  

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

18939املعاجلة إىل حوايل 

منطقة السهول الوسطى و

جتمعها بعض الشبكات ت

  .باملنطقة

  

صرف املياه ال ):10(الصورة 

جم يــــــــــــــــــــــــــــاشرة فـــــــمب

  
الرزاق . دمحان ع( 

حصة الفرد من المياه. 4.1

املدرجة  عطياتامل تشري

حوض واد املاحل ترتاوح ب

، و تليهاالفرد/اليوم/ل 319

للحصص املائية ألف ةبالنسب

السكانية  تالتجمعاتوسع 

تقديرية بإعتبار أن هناك جز

اجلدول

 السنوات 2003

 الوالية 101
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  أي بدائل: المرتفعاتالتزويد بالمياه الصالحة للشرب في مناطق . 5.1

تشمل املعطيات املتحصل عليها خبصوص التموين باملياه الصاحلة للشرب سكان التجمعات الرئيسية و الثانوية 

ويرجع السبب  ،اعلى العموم ، يف حني ال توحي عن كيفية و حجم املياه اليت يتم تزويد سكان املناطق املبعثرة 

، إضافة إىل لشبكة العمومية لتوزيع مياه الشربني باإىل أن توفر هذه املعطيات يرتبط فقط باملستهلكني املوصول

اخلرجات  من خالل بعضو . متيز هذه املناطق بتباعد السكنات مما جيعل تكلفة ربطها بشبكة املياه مرتفعة جدا

ببعض الطرق أقله أن حنيط  استطعنا ؛املطروحة لدى املديريات ذات الصلة استفساراتناو  امليدانية اليت قمنا ا

اآلبار اخلاصة،  ؛إما عن طريق و ذلك ،ناطق لسد حاجيام من مياه الشرباملنتهجة لدى سكان هاته امل

  .اخلزانات الفردية، العيون الطبيعية و غريها
  

    :الخاصةار ـــــــــاآلب. 1.5.1

مياهها يف أغراض طون يف القطاع الفالحي آبار خاصة، تستخدم ميتلك بعض سكان املناطق املبعثرة الذين ينش

، حيث قد تساهم عملية البعض منها ال خيضع لثوابت صحية ، إال أنللشرب، السقي و لرتوية احليوانات ؛خمتلفة

و يعمل كذلك أصحاب هذه اآلبار على . يف تلوثها املضخات امليكانيكية اليت تشتغل بالوقودضخها بواسطة 

  .متوين جريام أو إمدادهم باملياه الصاحلة للشرب
  

  :  الفردية تالخزانا. 2.5.1

ارتفاع ، وبسبب صاحلة للشرب من الباعة املتجولونهي عبارة عن خزانات يتم تعبئتها عن طريق شراء املياه ال

االجتماعية و املادية أم ملزمون باقتصادها  أو تدبريها من  السكان حسب أوضاعهمبعض وجد  ؛تسعريا

اليت تشري إىل تعبئة أحد سكان هذه املناطق موعة من األوعية  ؛ )11(ة مكان آخر كما هو موضح يف الصور 

  .  البالستيكية لتلبية متطلباته من مياه الشرب حسب ما أدلت به أقواله
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

تطور معدل إستهالك الفرد من املياه الصاحلة للشرب يف والية عني متوشنت) : 44(الشكل 

)2013 -  2003(خالل الفرتة 

)الفرد/ليوم/ل(نصيب الفرد   املعدل اليومي  إلستهالك الفرد
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 تلبية أحد سكان املناطق املبعثرة: 

لباته من املياه الصاحلة للشرب من 

 ني الطبيعية لوادي أغالل

 

وادي الل مياه عني ـــــاستغ: )

رف ـــــــــــــــــــــــــــمن ط الشربغرض 

 ةـــــــــــــــــــــــــــان املنطقــــــــــــــــك
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:  )11( الصورة

ملتطلباته من  باحلوض

العني الطبيعي

)12(الصورة 

الل لغرض ـــــــــأغ

سك
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   :ــــــــــزراعيال الـــــاتها في المجـــــــــائية و استخدامــالموارد الم .2
  

    :بالمنطقة اإلحتياجات المائية لبعض المحاصيل الزراعية. 1.2

، حبيث يشكل نوع و على طول فرتة زرعها اإلمجالية املائية اليومية احتياجااختتلف احملاصيل الزراعية من حيث 

وتقدر اإلحتياجات املائية للمحاصيل الزراعية بوالية عني متوشنت . املياه احتياجاتاحملصول عامال رئيسيا يؤثر يف 

  سنويا أي ما نسبته  3مليون م 16,38حوايل اد املاحل  متثل منها بلديات حوض و  ؛3مليون م 31,725حوايل 

أدناه الذي ميثل توزيع اإلحتياجات املائية على بعض احملاصيل الزراعية  )55(و بالنظر إىل اجلدول  .% 52,58

 3مليون م 21,92حبوايل  احتياجاا ر الزراعات احتياجا للمياه، و قدرتنالحظ بأن اخلضروات من أكث ؛بالوالية

على  3مليون م 1,02و  3مليون م 4,97السنة مث تليها كل من احلبوب و األشجار املثمرة بإحتياج مائي قدر ب يف 

  .التوايل

  اإلحتياجات املائية الفصلية لبعض احملاصيل الزراعية:  )55(اجلدول 

 نوع الزراعة )هـ(املساحة  الشتاء الربيع الصيف اخلريف )3هم(اإلحتياجات املائية 

 احلبوب 2362,16 0,1331 0,792 1,1983 2,853 4,9764

 اخلضر 1748,73 4,6176 2,544 6,915 7,8476 21,9242

 األشجار املثمرة 410,55 0,047 0,847 0,074 0,0546 1,0226

  97. ، ص 2013 ،.هينة، كيدون ك. محداحلاج أ: املصدر 

املائي يف فصل الشتاء بفضل التساقطات املطرية اليت قد تفي بالغرض، يف حني يتضاعف إىل  االحتياجمقدار  يقل

  .ضعفني فأكثر خالل بقية فصول السنة خاصة فصلي الصيف و اخلريف 
  
  

اليت تسقى  حميطات الري الكبرية ؛فني حسب املساحة و طريقة التسيريتصنف األراضي املسقية عموما إىل صن

ليت تسقى عن طريق السدود الصغرية، احلواجز ، إضافة إىل حميطات الري الصغري و املتوسط اكبريةعادة بالسدود ال

املائية السطحية  مياه الطبقات اجلوفية و تعبئة املوارداستغالل بني ما التالزم ، حيث أصبح املائية، اآلبار و الينابيع

  .اقتصاديةضرورة 

  :مسقية الالمساحات المسقية و غير . 2.2

من  % 2,45نسبته هكتار و متثل ما  4419قدرت املساحات الفالحية املسقية يف والية عني متوشنت حوايل 

، بينما قدرت نسبة األراضي املسقية يف بلديات حوض املاحل حوايل  مساحة األراضي الصاحلة للزراعةإمجايل

، مث  % 55,46، و تتواجد أكرب مساحة يف املنطقة الساحلية بنسبة إمجايل املساحة املسقية بالواليةمن  % 55,78

   .% 17,89و تليها منطقة املرتفعات بنسبة  % 26,56السهول الوسطى بنسبة 
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  2013 اإلحتياجات املائية للمحاصيل الزراعية و املساحات املسقية يف منطقة حوض واد املاحل يف سنة:  )56(اجلدول 

 املساحة املسقية 

 (هكتار)

 اإلحتياجات املائية 

( السنة/³هم ) 

 املساحة الصاحلة 

 (هكتار)
 املنطقة

 بلديات حوض املاحل 96462 16,68 2465

 الوالية 180184 31,725 4419

2014 مصلحة الري الفالحي مبديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت : ملصدر ا  
    

    :المتوسطةمحيطات السقي الصغيرة و . 3.2

، السدود الصغرية، احلواجز املائيةمن  انطالقاسقية املساحات املالري الصغرية و املتوسطة  تضم هذه احمليطات

احمللية، حيث قدرت مساحتها  اإلدارةو يتم تسيريها بشكل مباشر من طرف الفالحني باملساعدة مع ، اآلبار

  . هكتار 2465حوايل  2013املسقية كلية سنة 
  

  2013 منشآت الري الصغري و املتوسط يف منطقة حوض واد املاحل يف سنة :)57(اجلدول 

العيون 

 الطبيعية

اآلبار 

 العادية

اآلبار 

 العميقة

 جر

املياه   

السدود 

 الصغرية
  املنشآت املائية احلواجز املائية

 بلديات حوض املاحل 2 6 3 117 409 17

 الوالية 3 8 203 202 710 23

  2014 متوشنت الفالحي مبديرية املوارد املائية لوالية عنيمصلحة الري : املصدر   

، لفاعلة يف زراعة األشجار املثمرةيشهد قطاع الري الصغري و املتوسط نوع من احلركية من خالل مسامهته ا

 ، إاليفية الفالحيةاخلضروات و غريها من الزراعات املسقية و ذلك بإستفادته من دعم الصندوق الوطين للتنمية الر 

بإستثمار املياه اجلوفية اليت باتت تشهد ضغطا كبري  بشكل كبري أن تطوير و زيادة نسبة األراضي يبقى مرهون

توازن ما امل، و لقد تسبب هذا الوضع اهليدرولوجي غري لتلبية متطلبات القطاع من املياهاملكثف  االستغاللجراء 

تها شاكل أمهها هبوط منسوب املياه اجلوفية و تدين نوعيبني عملييت سحب و تغذية اخلزانات اجلوفية إىل بعض امل

  ).58رقم  اجلدول( يف بعض اآلبار

   هبوط مستوى املياه و تدين نوعية مياهها لبعض املناقب املوجهة للسقي الفالحي باملنطقة:  )58(اجلدول 

  الوضع  سنة اخلدمة  العمق  )ثا/ل(التدفق   )Lambert( اإلحداثيات  املناقب

  AT3(  151300  227500  1  100  1989(عني متوشنت 

  هبوط مستوى املياه
  2004  200  3  224950  150800  فايد الكتان

  1999  140  1  223850  150600  سيدي بودية

  1999  134  1  221250  150250  سيدي حممد

   2014 متوشنت املوارد املائية لوالية عني مديرية: املصدر   
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   :ــــــــــــــــــــــــــــالحيالري الف. 4.2

احملاصيل الزراعية على دراسات و أسس علمية يتم على أساسها حساب  الحتياجاتيعتمد التقدير احلقيقي 

، إال أنه يالحظ بالنسبة لوحدة املياه املستعملة احلجم الكايف لري حمصول ما و بالتايل الرفع من الطاقة اإلنتاجية

يف املستوى التقين للعنصر البشري و هيمنة األساليب القدمية و غري علمية يف إدارة مياه الري على  اخنفاضهنالك 

ياه الالزمة املو يعتمد الكثري من املزارعني على ما تبصره أعينهم  يف حتديد كميات .  مستوى املستثمرات الفالحية

ئدة تعطي إنتاجا وفريا  متسببني يف هدر كميات كبرية من للري و كثريا ما خيطئون التقدير إلعتقادهم بأن املياه الزا

       و قدرت بعض الدراسات املتخصصة يف هذا اال بأن حلجم املائي املستخدم يف ري مساحة قدرها. املياه

3م7500اوز ـــــــــوب كمعدل جيب أن ال يتجـــــ، يف حني أن املطل3م12000هكتار سنويا يف منطقة الدراسة حبوايل  1
.   

  

  2013 املساحات املسقية و الطرق املنتهجة يف السقي يف منطقة حوض واد املاحل يف سنة:  )59(اجلدول 

 املساحة املسقية 

 (هكتار)

منط الري                   الري املوضعي الري السطحي  الري احملوري  

 هكتار % هكتار % هكتار % املنطقة

 بلديات حوض املاحل 596 24,18 1290 52,33 579 23,49 2465

 الوالية 1141 25,82 2178 49,29 1100 24,89 4419

  2014 متوشنت مصلحة الري الفالحي مبديرية املوارد املائية لوالية عني: املصدر 

  
حي الري السط ؛ثالثة طرق أساسية للري باملنطقة توجد ؛أعاله أنه) 59(رقم يالحظ من خالل اجلدول 

      ، حيث تسقي هذه األنظمة مساحة قدرها)بالتقطري(وري و الري املوضعي الري بالرش احمل، )االنسيايب(

، و هذا راجع إىل بالنسبة للوالية ككل % 49,29 وايلو ميثل الري السطحي أكرب نسبة قدرت حب .هكتار 4419

حتتاج إليه طريقة  كثر تعقيدا مماأن أنظمة الري بالرش احملوري و الري بالتقطري حتتاج إىل تكنولوجيا و جتهيزات أ

هكتار يتم سقيها عن طريق الري  1290من إمجايل املساحة املسقية بالبلديات املدروسة حوايل و .الري السطحي

  .% 23,49 رش احملوري بنسبةـــــــــــــــــ، مث الري بال% 24,18، و يليه املوضعي بنسبة % 52,33السطحي أي ما يعادل 
  

  املساحات املسقية و الطرق املنتهجة يف السقي حسب النطاقات الطبيعية ملنطقة حوض واد املاحل:  )60(اجلدول 

 اموع
 بالتقطري الري السطحي الرش احملوري

  النطاقات الطبيعية
  هكتار % هكتار % هكتار %

 املنطقة الساحلية 426 71,48 594 46,05 347 59,93 1367

657 29,36 170 24,57 317  28,52  السهول الوسطى 170 

 املنطقة اجلبلية 0 0 379 29,38 62 10,71 441

 اموع 596 100 1290 100 579 100 2465

  2014 متوشنت مصلحة الري الفالحي مبديرية املوارد املائية لوالية عني: املصدر 
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 انتشاره، و احنداراطة و املستوية و األقل 

، على عكس املياه استغاللألقل جناعة يف 

ية الزراعحدة املائية املوجهة لري احملاصيل 

، و ذلك من هو نظام الري بالتقطري  ؛ياه

 سنويا من املياه املوجهة للري 3مليون م 9,45

   باملنطقة

  الكفاءة

40 – 60 %  

70 %  

80 – 90 %  

   2014يرية املصاحل الفالحية لوالية عني متوشنت

  

  الري بالرش احملوري   

    

60%
29%

11%

املنطقة الساحلية السهول الوسطى

املنطقة اجلبلية

  املتجانسة باحلوضطبيعية 
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املنبسطة و امل األراضيي نظام مستحسن عموما خصوصا يف 

، إال أنه يبقى األقل جناعمن حيث جتهيزاته أو صيانته سواءلفة 

حملوري الذي يساهم بشكل كبري يف احملافظة على الوحدة املائي

ألكثر كفاءة و األقل هدرا للمياه، بينما يبقى النظام اظما

9,45، فهو يوفر ما قدره ساحات املروية بوحدة مائية أقل

  . ديرية الفالحة لوالية عني متوشنت

كفاءة طرق و نظم الري باملنطقة:  )61(اجلدول 

  منط الري

  الري السطحي

  الري بالرش احملوري

  الري املوضعي

مديرية املصا: املصدر 

حوض مائي 

ستعابية حوايل 

سقي مساحة 

ستخدام الري 

فالحية بعني 

صاحل الفالحية 

  )شنت

   الري السطحي    تقطري

    

29%

لية

طى

46%

25%

29%

املنطقة الساحلية
السهول الوسطى
املنطقة اجلبلية

النسب املئوية ألمناط الري حسب النطاقات الطبيعية ): 45(الشكل 

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

عترب الري السطحي نظام مي

يرجع ألنه األقل كلفة 

نظام الري بالرش احملوري ال

بتوزيعها توزيعا منتظما

ملساحات اخالل مضاعفة ا

حسب تقديرات مديرية الف
   

    
حوض :  )13(الصورة 

ذو قدرة إستعابية  اصطناعي

، موجه لسقي مس 3م 4500

هكتار بإستخدام  20قدرها 

بالتقطري ملستثمرة فالحية 

  .متوشنت
  

مديرية املصاحل الفال: املصدر (

لوالية عني متوشنت

    

الري بالتقطري  

71%

املنطقة الساحلية

السهول الوسطى

الشكل 
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كما أشرنا إليه مسبقا،       املتاحة اجلوفية 

و على إثر ما . خمتلف أنواع املزروعات يل

اإلحتياجات املائية  تزايدخاصة فرتة  ارة

اإلحتياجات املتزايدة  و توفريأ لتلبية بدائل

  
  

  ستجمعة مائية  ملستثمـــــــــــــــــــــــــرة فالحيـــــــــة بتــارقة 

 من احلجم الصغري تتجمع فيها مياه 

حي لبعض الروافد اليت تتخل سفوح 

تشكل املياه برك صغرية تتفاوت . طة ا

 طبيعة املنطقة املنخفضة و مساحتها اليت 

ن صغرية تصل لبضع أمتار مربعة أو قد 

تستعمل .  أمتار أو كيلومرتات مربعة

قي األراضي الزراعية ااورة هلا حني 

و من أهم . اج املائي للمزروعاتالحتي

ية اليت تقف عائق أمام هاته العملية هي  

  .ية و التبخر

                                                    ���ا���������ا��وا$��ا��ارد�ا��"! �و�ا

145 

  ير محلية في توفير المياه لبعض الزراعات المسقية

 لواد املاحل حمدودية يف كمية املوارد املائية السفحيض 

بالتايل العناصر املتحكمة يف النشاط الزراعي و أحدترب 

من خطر اإلخفاق و اخلسارة بعض الزراعات املسقية

بدائللبحث عن لجوء إىل اللاملزارعني بعض بع الذي أدى 

  .حمليا ةاملنتهجأو األساليب لتدابري بعض ا استخدام

  :رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصغية ــــــــــت المائي

املائية الصغرية أنظمة بسيطة معات 

ث ميكن إنشاؤها بدون تكاليف 

قدرة على إنشائها و تكرارها أمرا 

التقنيات على قدر كبري من  اته

، أوضاع مائيةملا تشهده املنطقة من 

عن نقاط مرات الفالحية اليت تبعد 

بالسيطرة التامة  أو املزارع  املستثمر

  .انتها و إداراـــــــــــــعملية صي عليه 

 

مستجمعة : )14( الصورة

  :رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية الكبيــــــــــــالمت 

 

معة مـائية كبيـــــــــرة ملياه األمطـــــــار يف منطقة 

 املرتفعات

حواجز مائية من احل

اجلريان السطحي لبع

املرتفعات احمليطة ا

سعتها حسب طبيعة امل

ميكن أن تكون صغرية

تتجاوز لعدة أمتار أ

مياهها يف سقي األرا

توفرها وقت االحتي

العراقيل الطبيعية اليت تق

كل من النفاذية و التب

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

أساليب و تدابير محلية .3

تشهد منطقة احلوض 

أصبحت تعترب  حيث

بعض الزتواجهه  أصبحت

الوضع الذي أهو  ؛للنباتات

استخداممن املياه عن طريق 
  

المستجمعات المائي. 1.3

تعترب هذه املستجمعات 

يف تصميمها، حيث ميكن

مما جيعل القدرة عل ؛تذكر

اتهتعترب هو  .يسريا

و األمهية ملا تشهدهالفاعلية 

خاصة تلك املستثمرات الف

يتمتع املستثمر .تواجد املياه

 لـــــــــــــــــــــا يسهممعليها 

  
  

المستجمعات . 2.3

 

مستجمعة مـائي: )15(الصورة 
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  )2012أفريل  ،.ربوكمبودي م اروق، ف

  تذبذا خالل فرتات حمدودة و متقطعة

 تلك املياه املتدفقة للعيون الطبيعية على 

اإلتيان ا و تعبئتها بإستخدام  مدوا إىل

   . ني باملنطقةان احملليـــــــــــــــــبعض السك رحيات

  خدامــــاا يف الري الفــالحي
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  :رضية

يتم إنشاؤها عن طريق عملية احلفر 

ض يف تربة تكون يف معظم احلاالت 

إستخدام ب ؛لتصبح كذلكمعاجلتها 

ة بكل جوانب احلوض ملنع تسرب 

ترتاوح   .مان عملية سقي مستمرة

 و تصل أحيانا إىل 3م500ما بني 

مبياه اآلبار عن طريق جتهيزها  ئتها

 ظرا لبعد اآلبار عن املستثمرات

  .كم  2إىل  1يل 

  

رحايل ف: املصدر(  3م 500 قدرة إستعابيةحوض اصطناعي ذو 

  : ةمتنقل

على الرغم من حمدوديتها و تذبذا اليت ت املومسية لألمطار 

إضافة إىل تلك امليا بعض األودية و روافدها يول املنتشرة يف

الذي عمدوا إىل بعض املزارعنيملجأ لأصبحت ، و اليت دية

آراء و تصرحياتحسب  مزروعام من املياه احتياجاتوفري 

استخدامــــاا غرضلالل ـمياه العيون املتدفقة يف واد أغتعبئة :  )17(ورة 
 

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

  

الخزانات األرضية .3.3
  

هي أحواض حملية يتم إنشا

حتت سطح األرض يف تربة

غري نفوذة أو يتم معاجلتها 

األغلفة البالستيكية بكل ج

لضمان عملي ، و ذلكاملياه

طاقتها اإلستعابية ما بني 

عبئتهاتتم ت .3م 2000

مبحركات ضخ نظرا لبعد

من حوايل  الفالحية

حوض ا :)16(لصورة ا

  

ت المتنقلاـالخزان .4.3

التساقطات املومسيةتشكل 

مصدر لبعض السيول املنت

مستوى بعض األودية

اخلزانات املتنقلة لتوفري 

  
                                                              
    
      

الصورة 
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  بسبب تلوث الـــــواديه ــــاضخ امليف عملية ــــ

  : البيئية

و بالتايل  ؛ساقطات املطرية أو انعدامها

يف تزويد السكان  االضطرابات امللموسة

. و غريها من التأثريات على النظام البيئي

ل عشريتا السبعينيات و الثمانينيات نتج 

و حتسبا ملا جاء به الديوان الوطين . وفية

ل فإنه سيتم تسجي ؛2020و  2000ني 

بب عمليات التبخر اليت ستدفق األودية ب

.  

وامل أو أسباب تصنف على أساس أا 
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  :مياه األودية الموسمية الجريان 

ني الذين تقع مستثمرام الفالحية 

 حتويل مياهها املتدفقة عن جمراها 

 حيثها يف ري احملاصيل الزراعية، 

 بإستخدام حمركات ضخ متصلة 

ة لتوزيع املياه اليت تتطلب وجود 

إال أن  .سبيا من حيث احنداراا

جعلها خارجة  ؛ىت مظاهر التلوث

  .ل يف اال الزراعي

ــــتوق: )18(ورة ــــــالص  

ستغالل و الخضوع لبعض المشاكل البيئيةاالية بين غـاية 

   :المتواترة ف

اخنفاض التساقطاتف من بني املخاطر الطبيعية الناجتة عن 

كاالضطراباية و شحها الذي يؤثر سلبا على حياة السكان  

و غريها املساحات املسقية  كالتناقص امللحوظ يف االقتصادية

خالل عشريتا استمرتت و برمتها موجة من اجلفاف تواصل

املوارد املائية اجلوفية استنزافبة التخزينية للسدود و زيادة 

 ما خيص الوضع املناخي خالل الفرتة املمتدة ما بني 

منسوب و تدفق األ اخنفاضيف تساقط كمية األمطار و بالتايل 

.اإلشعاع الشمسي و سرعة الرياح ،رتفاع درجات احلرارة

  

  :المالح األودية في حوض

لواد املاحل بعدة عوامل أو أ السفحي املائية يف منطقة احلوض 

  :مصادر بشرية 

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

    
السقي من مياه األو. 5.3

املزارعني الذين بعض يلجأ

حواف األودية إىل حتويل 

الطبيعي إلستخدامها يف ر

يتم حتويل املياه بإستخدا

بأنابيب بالستيكية لتوزيع

أراضي متجانسة نسبيا من

تعرض بعضها لشىت مظاه

عن دائرة االستغالل يف اا

  

  

الميـاه السطحية بين غـا. 4

  

لجفاففترات ا .1.4

تعترب ظاهرة اجلفاف من ب

نضوب املوارد املائية و ش

االقتصاداألنشطة و باملياه، 

و شهدت اجلزائر برمتها م

سبة التخزينلنا اخنفاضعنها 

لألرصاد اجلوية يف ما خي

حمسوس يف تساقط اخنفاض

تتناسب طردا مع إرتفاع در

بعض األودية فتلوث . 2.4

يرتبط تلوث البيئة املائية يف

مصادر طبيعية أو مصادر ب
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  : ادر الطبيعية للتلوثـــالمص. 1.2.4

عضوية و ال، غري الطموية، احلصوية، العضوية ؛تتمثل يف عملية اجلريان السطحي الذي يعمل على محل املواد 

تلوث مياه األودية إضافة إىل تغري لوا بفعل اروفات و املواد اليت  غريها من املكونات اليت تزيد من عكورة و

و يؤثر هذا التلوث على نوعية املياه و خصائصها مما جيعلها غري صاحلة لإلستخدمات املعتادة كإستغالهلا . حتملها

  .يف اال الزراعي
  

   :ادر البشرية للتلوثـــــالمص. 2.2.4

خمتلف القمامات و احلموالت املقذوفة، باإلضافة إىل خملفات الصرف الصحي، املخلفات تتمثل هاته املصادر يف 

  .الصناعية و الزراعية
  

تسبب القمامات و احلموالت املنزلية اليت يتم رميها يف ااري املائية أو على  :والت املقذوفةـــــــالقمامات و احلم

شر هذه الظاهرة بشكل واسع و مستمر لعدم وجود عمليات ، و تنتيف تلوثها و تدهور نوعية مياهها ضفافها

  .امجعها ، فرزها أو تصنيفه
  

ينتج هذا النوع من التلوث عن تصريف املياه القذرة املنزلية مباشرة إىل ااري  :التلوث مبخلفات الصرف الصحي

املائية للشبكة اهليدروغرافية، و هي تعترب عملية طرح عشوائي أقل ما يقال عنها أا غري منظمة، باإلضافة إىل 

صيلها بالشبكة العمومية اشرتاك جمموعة من املنازل بشبكة واحدة تتجه خمارجها حنو األودية مباشرة لعدم تو 

حتتوي هذه املخلفات بشكل عام على مود عضوية و غري عضوية أو كيميائية . )21الصورة رقم (للصرف الصحي 

  .ختتلف يف كميتها و نوعيتها و يف درجة تأثريها على البيئة املائية
  

يساهم الصرف املباشر للمياه الصناعية الناجتة عن مصنع مواد التنظيف هنكل  :ات الصنـاعيةــــــــوث باملخلفـــــــــــــــــالتل

واد شعبة اللحم يف تلوث مياه الوادي بالرغم من تطهري هذه املياه عن طريق  حنوباملنطقة الصناعية لعني متوشنت 

ة على تطهري مجيع املياه حمطة التطهري إال أا تقوم برمي هذه املياه القذرة مباشرة يف الوادي لعدم قدرة احملط

  .ةاملستعمل
  

تسبب املخلفات الزراعية اليت يتم صرفها بفعل اجلريان السطحي إىل ااري  :ــــــــــــــــةالتلـــــــوث باملخلفـــــــــات الزراعي

اآلزوتية،  ؛االستعمال املكثف أو غري الرشيد لألمسدة الكيماوية عن كذلك  الذي ينتج ،املائية يف تلوث املياه

ماوية ضافة إىل املبيدات الكيباإل، ة كالذبال و ما حيتويه من مكونات، أو األمسدة العضويالفوسفورية و املركبة

، كلها ميكن و ما ينتج عنها من خملفات خمتلفة، و منشآت تربية احليوانات و زرائبها املستخدمة يف رش املزروعات

  .أن تنتقل إىل األودية و تسبب تلوثها

  

  

  



� �ا���������ا��ض�ا��	�����اد�ا��

  
  

  

  

  

 واد أغالل

 

 تلوث و تعكر مياه واد سنان: )19

 

صرف  اشرتاك جمموعة من املنازل بشبكة

 حدة تتجه خمارجها حنو األودية مباشرة
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تلوث مياه واد شعبـــــــــــــة اللحم : 

 بصــــــــــــــــــــــرف املياه

19(الصورة 

  

 بعض املخلفات املنزلية على مستوى 

 افهـــــــــــــــــــوادي و ضفــــــــــــــــ

 

اشرتاك : )21(الصورة 

واحدة تتجه صحي

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: )22(الصورة 

بصــــــــــــــــــــــ

رمي بعض امل: )20( الصورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال
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  :تقييم مدى صالحية مياه واد المالح للري الفالحي . 3.2.4

  : على أربعة عناصر يف األغراض الزراعيةاألار و األودية قييم مدى صالحية استغالل مياه يعتمد ت

  ) ⁺Na%(النسبة املئوية للصوديوم  •

  ) SAR(نسبة امتصاص الصوديوم  •

Cl(تركيز الكلور  •
-1 (  

  )TDS(املواد الصلبة الذائبة  •

حتاليل املياه بالوكالة الوطنية للموارد املائية إلجراء هاته العملية اعتمدنا على املعطيات املستلمة من طرف خمرب 

 .بوهران  لعينة من مياه الوادي باملنطقة الساحلية من احلوض

  : ـــــالية ـــــعن طريق العالقة التــــ) ⁺Na%(يتم حساب النسبة املئوية للصوديوم 
  

Na
+
 % = (Na

+
 x 100) / (Ca

+2
 + Mg

+2
 + Na

+
)  

  
  :عن طريق العالقة التالية ) SAR(الصوديوم يتم حساب نسبة امتصاص و 
  

SAR = Na
+
 / (√ (Ca

+2
 + Mg

+2
) / 2)  

  

Na(الصوديوم  ؛حتسب تراكيز أيونات 
Mg(، املغنيزيوم )+

Ca(و الكالسيوم ) 2+
بامليلي مكافئ، و يعترب تركيز ) 2+

أيون الصوديوم ذو أمهية كبرية يف تصنيف املياه املستخدمة يف الري الفالحي بإعتباره مصدر القاعدية  و احلامضية 

  . يف الرتبة، كما أن زيادة نسبته قد تقلل من نسبة نفاذية الرتبة
  

يف تصنيف مدى صالحية املياه يف عملية الري املعايري املنتهجة  )63(و ) 62(و يبني كل من اجلدولني رقم 

  .الفالحي حسب العناصر السابقة الذكر
  

  حسب مدى صالحيتها للري الفالحي باإلعتماد على عناصر ألوديةتصنيف مياه ا) : 62(اجلدول 
) TDS  ،Cl ،Na

+
%  (  

  

  النسبة املئوية للصوديوم
Na⁺  )%(  

Cl( الكلور
-1

(  
  )ل/ملغ(

 )TDS( الذائبةاملواد الصلبة 
 )ل/ملغ(

  العناصر

 الصنف

 جيد -ممتاز  700<  175<  60< 

 ضار -جيد  700 - 2000 175 - 300 60 - 75

 رديئ -ضار 2000 >  350>  75> 

  2014مصلحة الري الفالحي ملديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت : املصدر     
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  )SAR( نسبة امتصاص الصوديوم حسب مدى صالحيتها للري الفالحي باإلعتماد يتصنيف مياه الواد:  )63(اجلدول 

  تصنيف املياه SARنسبة امتصاص الصوديوم  مالئمة املياه للري

 قليلة الصوديوم  0 - 10 احلساسة للصوديوم لمياه مالئمة للري ماعدا احملاصي •

  مياه مالئمة للري •
 جيدة تكون نفاذيتهانسيج خشن تربة ذات وجود حالة  •

 متوسطة الصوديوم  10 - 18

  ، للرتبةمياه ضارة  •
 مادة اجلبس استخداميتطلب األمر غسل الرتبة و  •

 عالية الصوديوم 18 - 26

 عالية الصوديوم جدا 26>  املياه غري صاحلة للري •

  2014مصلحة الري الفالحي ملديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت : املصدر 
  

أا فاقت  ؛أدناه أن قيم و تراكيز العناصر األربعة حسب حتاليل مياه واد املاحل  )64( اجلدولنالحظ من خالل 

  .احلدود املسموح ا و أظهرت بأن هاته املياه غري قابلة لالستغالل يف اال الزراعي لتدين صالحيتها

TDS  ،Cl ، SAR ، Na (القيم احملسوبة للعناصر : )64(اجلدول 
+
  من حتاليل مياه واد املاحل )  %

 TDS )ل/ملغ(

 

Cl )ل/ملغ(
-

 

 

Na
+
 % SAR 

  العناصر

 واد املاحل 32,31 76,78 2929 3418,73

 احلدود القياسية 26 75 350 2000

  التقييم غري صاحل للري الفالحي

  الرزاق. حساب دمحان ع: املصدر

  

   :لسدود و الحواجز المائيةالتخزينية لو تأثيره على السعة نسب الطمي المترسب إرتفاع . 3.4

تتوزع هاته السدود و احلواجز املائية يف جوانب خمتلفة من حوض عني متوشنت، و تتوفر املنطقة اجلبلية على أكرب 

تعترب من أهم الطرق املستخدمة يف . عدد منها، إضافة إىل األودية الفيضية بالسهول الوسطى من هذا احلوض

ية املومسية يف املشاريع الزراعية،  ذلك عن طريق حتويل مياهها و توزيعها لسقي األراضي الزراعية استثمار مياه األود

جاءت هاته املنشآت كنتيجة للجهود و الربامج املبذولة ألجل إنعاش االقتصاد الريفي احمللي، و اليت ترمي . ااورة

مل حتظى هذه املنشآت بإهتمام . ة يف الري الفالحيإىل زيادة املساحات املسقية بالرفع من نسب املياه املستخدم

إال يف بداية سنوات الثمانينيات حني توجه قطاع الري خبلق برنامج واسع النطاق يف جمال الدراسات و  الدولة

يصل عددها . اإلجنازات لصاحل املستثمرات الفالحية يف املناطق الشمالية كمصدر مكمل للري على مستواها

حواجز مائية مبنية على أهم الروافد النهرية للشبكة  3سدود صغرية و  8منشأة منها؛  11 بالوالية حوايل
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تدخل يف إطار ما يعرف بالري الصغري و املتوسط، موجهة باألساس إىل سقي األراضي . اهليدروغرافية باملنطقة

  .الزراعية و تروية املواشي
  

  يف والية عني متوشنت  -السدود الصغرية و احلواجز املائية  - منشآت الري الفالحي :  )65(اجلدول 

القدرة اإلستعابية 

  )3هم(

سنة 

 اخلدمة
 إرتفاع السد البلدية

 Lambertإال�داثيات 
  منشآت الري النوع

y x 

 161280 218420 12,50 أغالل 1989 0,300

السدود 

 الصغرية

 

  واد مشيميش
 واد سكان   135050 223450 13,10 عني الطلبة 1991 0,547
 واد سيدي حدوش  149301 221030 18,00 عني الكيحل 1992 0,520
 واد بن جلول  122000 220050 14,50 وهلاصة 1995 0,962
 واد سيدي عمور  143250 235250 22,80 أوالد الكيحل 1998 1,430
 واد املخايسية  139500 230000 26,50 سيدي بن عدة 2006 2,960
 واد القلة  169880 223800 21,20 حساسنة 2006 0,300
 واد شعبة احلمرة 157860 221600 11,80 أغالل 2012 0,200
  احلواجز 154750 216420 10,50 أغالل 1992 0,240

 املائية

 

 واد عني اجلمل
 أوالد عزوزواد  115800 217800 10,50 سيدي ورياش 2007 0,110
  واد بوقدرة 153700 240000 10,40 املاحل 2008 0,404

 املنشآت اليت يضمها احلوض اهليدروغرايف لواد املاحل 
 

 
  

  

  2014مديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت : املصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  سد واد سيدي عمور بأوالد الكيحل): 23(الصورة 

 3هم 1,430: القدرة اإلستعابية

 

  سد واد املخايسية بسيدي بن عدة): 24(الصورة 

 3هم 2,960: القدرة اإلستعابية 
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و اإلخالل برتكيبتها و تفتيت  الرتبة من جهةيف جفاف نوعا ما اف الذي تتميز به املنطقة اجليساهم املناخ شبه 

الفرتة الرطبة  تشهد املنطقة باملقابل خالل. اليت متر ا املنطقةالفرتة امتداد طول  من جهة أخرى على جزيئاا

 .زمانيا و مكانيا، تبدأ على الغالب من شهر نوفمرب إىل غاية شهر أفريل انتظامهاتساقطات مطرية تعرف بعدم 

بدوره يف  الذي يساهم تعكس نظام اجلريان السطحي باحلوضاألمطار شكل اطالت غزيرة و سريعة  هتأخذ هذ

نوعية الرتبة و ، اتاالحندار  توزيع ؛التغريات االية للمظاهر السطحية باحلوض اليت تساهم فيهاظاهرة التعرية املائية 

 من أهم أشكالو  .اكيب الصخرية اللينة أو املتوسطةرت بعض ال وجود باإلضافة إىل نسبة تغطيتها بالغطاء النبايت

املسيالت، الشعاب، األخاديد و األراضي من أشكاهلا األخدودية  التعريةأوال  ؛منيز املائية يف حوض املاحل التعرية

حركة الكتل األرضية اليت قد يكون  إضافة إىل. بفعل اجلريان املنتشر أو املتفرع التعرية الغشائيةثانيا و السيئة، 

اليت الكتلية  تإحدى أنواع الديناميكيا و متثل هاته الظاهرة عامل املياه غائب فيها أو يتدخل بشكل غري مباشر

احلوض السفحي هر على عالقة بديناميكية واالظ تعترب هاته .تتجسد يف زحف الرتبة و اإلنزالقات الصخرية 

 على مما يوثر، إرتفاع نسب الطمي املرتسب يف احلواجز املائية و السدود الصغريةيف اليت تساهم بدورها  الطبيعية

 

�ر��  2015، 2ا�&زاق، = 538 وھ&ان . :� / ت 8�567 ا�&ي ا�!#+$ �2�3 "��1(0، ا/. ز د+� ن )  ASTER GDEM(ا�(��ذج ا�&%�$ �#ر"! ع :ا�

 

 توزيع السدود الصغرية و احلواجز املائية باحلوض اجلزئي لعني متوشنت): 28(اخلريطة 



� �ا���������ا��ض�ا��	�����اد�ا��

تأثري نسبة التوحل الناجتة عن التايل  جلدول

  2013 جم توحلها يف سنة

 (%)  التوحلنسبة 

60 

50 

20 

 - 

30 

 - 

  2014ت 

 

 

يف  %)50(إرتفاع نسب الطمي املرتسب ): 
 )عني الكيحل(د واد سيدي حدوش 

حتطم جزئي ملخرج املياه لسد واد سيدي ) :2
 األمطار الطوفانية بفعل فيضان املياه نتيجة 
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اجلدول ميثل .من جهة أخرى سعتها التخزينيةو نقص  جهة

   .املرتسبة على القدرة التخزينية هلذه املنشآت

حالة السدود الصغرية و احلواجز املائية وحجم توحلها :)66(جلدول 

 لري النوع  احلالة

 يتطلب ترميم

 سدود صغرية

 يش

 حدوش سيئ

  ال شيئ

 حلمرة جيد

 يتطلب ترميم
 احلواجز املائية

 جلمل

 رة يتطلب ترميم

مديرية املوارد املائية لوالية عني متوشنت : املصدر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

): 26(الصورة 
سد واد سي

ب معتربة من الطمي املرتسب يف سد 
 )عني الطلبة(سكان 

28(الصورة 

عمور بفعل في
 كلي ملخرج املياه بفعل فيضان املياه 

 )حدوش. د واد س
 

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

من جهة جودة مياهها

زيادة كمية الطمي املرتسبة ع

اجلدول 

منشآت الري

واد مشيميش

واد سيدي حدوش

 واد القلة

واد شعبة احلمرة

واد عني اجلمل

واد بوقدرة

 

 

 

 

 

 

نسب معتربة م): 25(الصورة 
واد سكان 

حتطم كلي ملخ): 27(الصورة 
سد واد س(



� �ا���������ا��ض�ا��	�����اد�ا��

حلوض؛ نوعية التكوينات الصخرية اهلشة، 

قابلية و حساسية مرتفعة ملختلف ليت هلا 

ة مستمرة هلاته الظاهرة اليت تشتد خاصة 

الغطاء ضعف معدل  إضافة إىل، ء النبايت

  . للحوض

 

 )25(توزيع اإلحندارات على مستوى احلوض اجلزئي رقم 

 

 حدرات باحلوض
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ألساسية املسامهة يف ديناميكية الوسط الطبيعي هلذا احلوض؛ نو

  . ار و وجود الغطاء النبايت من عدمه

اليت هلا وجود التكوينات السطحية  يعترب: صخريةكوينات ال

عرضة بصفة مستمرةالرمل، الطني و الطمي، و هي ماملارن،  

طل األمطار عندا تكون الرتبة جرداء غالية من الغطاء النبايت

املساحة الكلية للحوضمن  % 12,65 قة و الذي ال يغطي إال

  

توضح : النحدارات السطحيــــــة

طبيعة االحندارات السطحية السائدة 

ترتكز االحندارات ، حبيث )25(رقم 

 حواف األودية، و تشتمل جمتمعة 

أي  2كم  38,15وسطة على مساحة 

  . ن إمجايل مساحة احلوض
 

توزيع اإل:  )29(اخلريطة 

 

اجنراف الرتبة على مستوى بعض املنحدرات با): 29(الصورة 

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

بني العوامل األساسية ا من

إرتفاع درجة االحندار و وجو

نوعية التكوينات ا. 1.3.4

 ؛امل التعرية منهاعو 

يف بداية موسم اطل األم

النبايت الدائم باملنطقة و الذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طبيعة االنحدارا. 2.3.4

طبيعة اال) 29(اخلريطة رقم 

يف احلوض اجلزئي رقم 

الشديدة بكثرة يف حواف ا

مع االحندارات املتوسطة عل

من إمجايل % 75,26بنسبة 



� �ا���������ا��ض�ا��	�����اد�ا��

 ETMو  TM 1987للقمر الصناعي ية 

 ؛ 2014و  1987ل الفرتة املمتدة ما بني 

إىل مستوى التدهور يف الغطاء  )30(رقم 

 % 39,53بنسبة  أي 2كم  20,05وايل ح

 

تدهور الغطاء النبايت يف احلوض ) : 30(خلريطة ا

 )2014 – 1987( الفرتة خالل 25اجلزئي رقم 

  

NDVI  2014 

 حدوشض اجلزئي لسد واد سيدي 

                                                    ���ا���������ا��وا$��ا��ارد�ا��"! �و�ا
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بيانات املرئية الفضائية يربز حتليل : ـــــــــــــــاتياء النبــــــــــــــ

ص مؤشر التغري يف اإلخضرار الطبيعي للحوض خالل الفرتة ا

رقم  تشري اخلريطةو  .غطاء النبايتمعدل التدهور يف ني من ال

هذا حقدرت مساحة حيث  ؛)25(حلوض اجلزئي رقم 

  .احلوض نفسه

 

  
  
  

 ضرار الطبيعي

 )ETM2014(و  )TM1987(عتماد على املرئية الفضائية الندسات 

NDVI  2014 NDVI  1987 

Image Test 

 

Image Test N

  التركيبة الملونة

استخالص مؤشر التغري يف اإلخضرار الطبيعي يف احلوض اجلزئي ل): 46

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

ــــــــــــــتدهور الغط.3.3.4

استخالص مؤش بعد 2014

مستوى معني من الوجود 

احلوض ا مس النبايت الذي

مساحة احلوض نمن إمجايل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  تنمية
  ثبات
  تدهور

التغري يف مؤشر اإلخضرار الطب 

إجناز الطالب باإلعتماد عل: املصدر

NDVI  1987 

46(الشكل 
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  :اقتصاديةضرورة تعبئة المياه السطحية و استغالل المياه الجوفية التالزم بين . 5
  

إن ندرة املوارد املائية أصبحت تشكل عائق أمام تنفيذ خمتلف الربامج التنموية الزراعية باملنطقة؛ مما أدى إىل زيادة 

و و تعترب إدارة مياه األمطار عن طريق ما يعرف بتعبئتها أ. االهتمام بوضعها نظرا إىل احلاجة املاسة إليها بالقطاع

ملائية أو غريها من التقنيات من بني الوسائل املتاحة للتصدي ملثل هاته األوضاع، حيث طل اجتميعها باحلواجز 

األودية و الشعاب و يفقد جزء منها إما؛ عن طريق التبخر  األمطار املومسية بغزارة لفرتات قصرية تسيل على إثرها

ملم باملنطقة إال إن  350غم من أن معدل التساقط السنوي يفوق كما أنه على الر .أو جتاه البحر و ال يستفاد منه

االستفادة الفعلية تبقى ضعيفة جدا لذا فإن التوسع يف عملية تعبئة مياه األمطار يف مواقع معينة ميِكن من 

  .االستفادة منها هذا من جهة إضافة إىل تعزيز خمزون الطبقات اجلوفية من جهة أخرى

إنتاج خريطة مالئمة ملواقع حجز املياه السطحية حبوض الدراسة، معتمدين يف فحاولنا من خالل هذا املنطلق 

أسلوب حتليلي و تقييمي و من مث إجراء . نظم املعلومات اجلغرافيةو النمذجة يف ذلك على التحليل املكاين 

  :)Analyse Multicritères( متعدد املعايري
  

الطبوغرافية،  متثل هاته البيانات املكانية جمموعة من املعايري :البيانات المكانية للنمذجةاختيار . 1.5

اليت تتداخل فيما بينها لتحديد املواقع املناسبة لتعبئة املياه السطحية  اجليولوجية، البيئية و السوسيو اقتصادية

آراء إلضافة معايري أخرى، مثل أنواع ختضع هاته املعايري إلختيارنا الشخصي حيث قد تكون هناك  .باحلوض

اكتفيا . هذا التطبيقاليت ميكن أن يكون هلا تأثري على نتائج ... الرتبة، األمناط الزراعية، أشكال التعرية املائية 

االحندار، الرتاكيب الصخرية السائدة، : تتمثل يف معايري كنموذج تطبيقي قابل للتطوير و التغيري )9(فقط بتسعة 

العمراين و شبكة الطرق  قالنبايت، الشبكة اهليدروغرافية، تراكم اجلريان السطحي، الرتب النهرية، النطاالغطاء 

   .الرئيسية باملنطقة

التقليل من حجم اروفات كوا إحدى أهم العوامل املسامهة يف هاته املعايري بدرجة أوىل   اختيارعملية  تتوقف

أهم العوائق الطبيعية أمام استثمار املوارد املائية  كأحدو نسب الطمي املرتسب يف احلواجز و السدود املائية  

تبخر ملا هلا هي األخرى من خلفيات سلبية ال ةكعمليو اجتنبنا بذلك عوائق طبيعية أخرى  . السطحية باحلوض

شرح هلاته املعايري، العناصر التفصيلية هلا، درجة أمهيتها و  )67(رقم دول يف اجلو  .على تنمية هاته املوارد

 .مربرات اختيارها

يرافق   .يف إسقاط و نظام إحداثيات واحدأن تكون  فرتضي اليتجمموعة من اخلرائط صور  يفاملعايري تتمثل هاته 

أو ملف معلومايت حيتوى فيه كل عنصر من عناصر  ؛)Attribute Database(كل خريطة قاعدة بيانات وصفية 

، الــــــــــرمز )Shape Type(نـــــــــوع العنصــــــــــــــر : اخلريطة على معلومات وصفية تكون جمدولة على النحو التايل

  .)ID(التعريفي 
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  و مربرات اختيارها باحلوض يةالئمة للحواجز املائاملواقع املاقرتاح يف املعايري املعتمدة بعض ) : 67(اجلدول 

  مربرات االختيار  نسبة التأثري   درجة األمهية  العناصر التفصيلية  املعايري  

1  
  االحندار

  )°(بالدرجة 

  1  )2 -  0(  شبه مستوي

 20  %  

درجة االحندار أحد العوامل 

  املسامهة يف كثافة التعرية

  )1972تصنيف يونج (

  1  )5 -  2(  خفيف

  1  )10 -  5(  متوسط

  2  )18 -  10(  فوق املتوسط

  3  )30 -  18(  شديد

  No Data  30 >  شديد و جريف

2  

الرتاكيب 

الصخرية 

  السائدة

  1  كلس و دولوميت صلب

20   %  

تصنيف الرتاكيب الصخرية 

  :حسب

  صالبتها و مقاومتها للتعرية -

  عامل النفاذية -
)BNEDER 2008(  

  1  كلس كتلي متشقق

  1  قشرة كلسية

  2  ...)بازلت (صخور بركانية 

  3  املارن

  No Data  تكوينات طموية رملية

  الغطاء النبايت  3

  1  املساحات الغابية

10 %  
أمهية الغطاء النبايت الطبيعي و 

    .مسامهته يف تثبيت الرتبة
  2  األراضي الزراعية

  3  أراضي فارغة

  الرواتب النهرية  4

  1  4و  3و  2: الرتبة

10 %  

  :تصنيف الرتب حسب

  حجم التصريف املائي -

  حجم الرواسب املنقولة -

  2  5 :الرتبة

  3  6 :الرتبة

  No Data  1 و 7: الرتبة

5  
الشبكة 

  اهليدروغرافية

  1  مرت 50القرب مبسافة 

10 %  

بعض األودية فيضية على 

مستوى بعض التجمعات 

  السفلي السكانية يف احلوض
  No Data  مرت 50البعد مبسافة 

6  
تراكم اجلريان 

  السطحي

  1  وحدة مائية 15000أكثر من 
10 %  

حتديد مناطق تراكم أو جتمع 

  No Data  وحدة مائية 15000أقل من   مياه اجلريان السطحي باحلوض

  تلوث األودية  7
  1  األودية غري امللوثة

10 %  
الفالحي أمهية استغالهلا يف الري 

  No Data  األودية امللوثة  من عدمه

8  
املناطق 

  العمرانية

  1  مرت 500البعد مبسافة 
يفضل يف املواقع املقرتحة أن   % 5

تكون بعيدة عن النطاق العمراين 

  و شبكة الطرق الرئيسية

  No Data  مرت 500القرب مبسافة 

  شبكة الطرق  9
  1  مرت 500البعد مبسافة 

5 %  
  No Data  مرت 500القرب مبسافة 

        100 %    
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  ةالشبكي لصيغةإلى ا ةالخطي صيغةتحويل البيانات من ال :تحليل البيانات المكانيةمعالجة و  .2.5
  

يتطلب أسلوب التحليل املتعدد املعايري البيانات يف صيغة شبكية؛ و ذلك دف إجراء عملية املطابقة املكانية 

 معاجلة و حتليل البيانات املكانية ختتلف عمليةو . يف البيانات الشبكية Pixelبني خاصية كل وحدة مساحية 

  . Raster - ، أو شبكيةLines -أو خطوط Areas-مساحاتعبارة عن خطية  إماحسب نوعيتها 

مباشرة ) Reclassify(إجراء إعادة تصنيف تتطلب عملية  ):Raster( معاجلة البيانات الشبكية .1

عناصر  للخريطة إىل ثالثة جمموعات، تضم كل جمموعةف العناصر التفصيلية يتصن يتم حيث ؛اخلرائطية احملتويا

  .درجة مالئمة سيئة: 3درجة مالئمة متوسطة، : 2مالئم، : 1: تشرتك فيما بينها يف درجة أمهية املوقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لصيغةإىل ا ةاخلطي الصيغةكما يتطلب التحليل املكاين للبيانات اخلطية إجراء عملية حتويلها من  .2

  .ةالشبكي

، و ذلك دف )Buffer(تتطلب عملية حتويلها حتديد نطاق   :يــــــــــــاخلط) type(البيانات اخلطية ذات النمط 

أساس قيمة النطاق  علىهذا، باإلضافة إىل تسهيل عملية حتويلها إيل الصيغة الشبكية  تقريب املوقع أو استبعاده

  .(Value Field: Buffer Distance)الذي قمنا بتحديده 

و يعطى لكل عنصر من . حتتاج إىل تصميم قاعدة بيانات وصفية: يـــاملساح) type(البيانات اخلطية ذات النمط 

اموعة اليت ينتمي إليها هذا خيص هذا الرقم  حبيث ،)ID(التفصيلية للخريطة رقم تعريفي خاص العناصر 

عملية التحويل من تتطلب و . العنصر، و هي ثالثة جمموعات حسب درجة أمهية املوقع كما اشرنا إليه مسبقا

 )توزيع االحندارات: مثال(معاجلة و حتليل البيانات الشبكية ): 47(الشكل 

  Bv Slope  :New Value  Reclassify   /)°(االحندارات   Bv Slope  :Old Value  / )°(االحندارات 

 

  

Arc Tool Box 

▼  

Spatial 

Analyst Tools 

▼ 

Reclass 

▼ 

Reclassify 

  

1 

2   
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لكل خلية يف ) Cell Size(حتديد الوحدة املساحية الصيغة اخلطية ذات النمط املساحي إىل الصيغة الشبكية؛ 

، باإلضافة إىل )Conversion Polygone To Raster(ريق عملية التحويل امللف الذي نريد التحصل عليه عن ط

تتميز مواصفات  .(Value Field: ID)  الذي على أساسه يتم التحويل بني البيانات) Value Field(حتديد احلقل 

 حسببتدرج لوين، ميثل كل لون جمموعة معينة تشتمل على عناصر تفصيلية تشرتك فيما بينها  املخرجات الشبكية

  ).3(و السيئ ) 2(، املتوسط )1(األنسب  ؛درجة األمهية املعتمدة يف التطبيق و هي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )شبكة الطرق: مثال) (Lines(معاجلة و حتليل البيانات اخلطية ذات النمط اخلطي ): 48(الشكل 

Arc Tool 

Box 

▼  

  Analysis 

Tools 

▼ 

  Proximity 

▼ 

  Buffer 

Arc Tool Box  ►Conversion Tools ► To Raster ► Polygone  to Raster 

Arc Tool Box 

▼ 

Spatial 

Analyst 

Tools 

▼ 

Reclass 

▼ 

Reclassify 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 
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 )التكوينات الصخرية: مثال) (Polygone(معاجلة و حتليل البيانات اخلطية ذات النمط املساحي ): 49(الشكل 

Attribute table : بيانات وصفية  

 

Count Value Rowid 

216303 1 0 

751010 2 1 

239737 3 2 

365775 4 3 

396902 5 4 

925212 6 5 

 

Arc Tool Box   

▼ 

Spatial Analyst Tools  

▼ 

Reclass 

Reclassify 

▼ 

Reclassification 

▼ 

New  values  Old values  

1  1  

1  2  

2  3  

3  4  

No Data  5  

No Data  6  

 

 

Description ID Shape FID 

Calcaire Dolomite 1 Polygone 0 

Calcaire_massif_fissuré 2 Polygone 1 

Croute calcaire 3 Polygone 2 

Roche volcanique 4 Polygone 3 

Marne 5 Polygone 4 

F. Alluviales Sableuses 6 Polygone 5 

Arc Tool Box   

▼ 

Conversion Tools  

 ▼ 

To Raster  

 ▼ 

Polygone  to Raster 

على  يتم اليتالقيمة 

 :التحويل أساسها

Value Field: ID 

 :الوحدة املساحية للخلية
Cell Size = 28,45 m 
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   :ةاتيـــايير المعلومـــانية للمعــــــالمطابقة المك. 3.5
   

قمنا  ؛)*Weighted Overlay(1)(منط املطابقة املتوازنة و حتديد ) Overlay(املطابقة باإلعتماد على وظيفة 

الذي ) 51 الشكل رقم(بإدخال مجيع املواصفات اليت تتعلق باملعايري املعلوماتية املختلفة يف جدول املطابقة 

  :يتكون من 
  
مجيع املعايري املعتمدة يف التطبيق و اليت متثل احملصلة ملختلف عمليات  ؛ )Input Theme(مدخالت املطابقة  •

االحندار، الرتكيب  ؛للبيانات املتعلقة مبعيار ) Buffer, Reclassify, Conversion(املعاجلة التحليلية 

ية امللوثة، الصخري، الغطاء النبايت، الرواتب النهرية، تراكم اجلريان السطحي، الشبكة اهليدروغرافية، األود

 .النطاق العمراين و شبكة الطرق
 
بالنسبة جلميع املعايري املختلفة، حبيث يكون اموع  )Infl %(النسبة املئوية لدرجة األمهية لكل معيار  •

 .النسيب ألمهية كل معيار التقدير )67(رقم و يوضح اجلدول  .100%
 
و هي البيانات الفرعية اليت تشكل يف جمموعها املعيار نفسه مثل معيار  ؛العناصر التفصيلية لكل معيار •

 شبه مستوية، خفيفة، متوسطة، فوق املتوسطة، شديدة ؛تاالحندار و البيانات الفرعية اليت متثله من احندارا

 .شديدة جدا و
 
، جيد )1(املتمثل يف مالئم لدرجة أمهية البيانات الفرعية يف كل معيار، و  )eScale Valu(التدرج الفئوي  •

  ).No Data(، مستبعد )3(، سيئ )2(
 

                                                           

)*(
تطبيق نظم التحليل املكاين يف «مأخوذة من تقرير حول ) Weighted Overlay(و منط املطابقة املتوازنة ) Overlay(فكرة وظيفة املطابقة 1

للمؤلف  » تطبيقية يف نظم املعلومات اجلغرافيةدراسات «  كتاب »التخطيط البيئي بالكويت حالة حتديد أنسب موقع لدفن النفايات املنزلية

 .ص 45، 2007،.حممد اخلزامي عزيز
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  بيانات وصفية
Attribut Data  

Reclassify  

  الرواتب النهرية  
 StreamO_Stre1  

  تراكم اجلريان السطحي
 FlowAcc_Flow1  

1  

2  

3  

Reclassify  

N
ew

 V
al

u
e

  

1  

2  

3  

N
o

 D
at

a
  

Old Value  

Order 7  

Order 6  

Order 5  

Order 4  

Order 3  

Order 2  

Order 1  

Old Value  

 15000أكثر من 
  وحدة مائية

 15000أقل من 
  وحدة مائية

Reclass_Stream
1  

Order : 2, 3, 4  

Order : 5  

Order : 6  

Reclass_Stream
1  

 15000أكثر من 
  وحدة مائية

 15000أقل من 
  وحدة مائية

Weighted Overlay  

  الرتاكيب الصخرية
 Bv Nature Litho.  

  الغطاء النبايت  
 Bv Couverture VG  

و دولوميت، كلس  كلس
  كتلي متشقق

  قشرة كلسية

  صخور بركانية 

  أراضي زراعية

  مساحات غابية

  أراضي فارغة

1  

2  

3  

Conversion Polygone to Raster 

 (Value Field: ID, Cell Size = 28,45 m) 
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Conversion Polygone to Raster 

 (Value Field: Buffer Distance, Cell Size = 28,45 m) 
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  حبوض واد املاحل مواقع تعبئة املياه السطحيةالنموذج التطبيقي املنتهج يف حتديد أنسب ): 50(الشكل 

 2015، )2(الرزاق، جامعة وهران . دمحان ع تصميم: املصدر
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تقييم املتعدد املعايري أو اخلصائص يف 

ة املياه السطحية باحلوض دف تنمية 

حبيث  ملنشآت تعبئة املياه السطحية رار

 )31(ل اخلريطة رقم متث.  بيعي للحوض

ب املعايري املعلوماتية اليت اعتمدنا عليها 

ألمهية يف اختيار املواقع املناسبة و هي 

ين مع املساحات املستبعدة من التحليل 

 

 )%(درجة األمهية  مدخالت املطابقة

Spatial Analyst Tools ►Overlay►( 
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  :وازنةـــــــــــــابقة المتــــــــة المطــعملي

بقة املتوازنة القائمة على مبدأ أسلوب التحليل أو التقييم املت

لى خريطة موضوعية حتتوي على مواقع مالئمة لتعبئة املياه ال

اإلستقرارمن  و اليت من شأا أم حتقق نوع. اع الري

ن اإلجيابيات و تقل ا سلبيات و تأثريات الوسط الطبيعي للح

ملية التحليل املكاين اآليل يف حتديد هاته املواقع حسب املعايري

حيث تشتمل على درجتني فقط من درجة األمهية يف  ؛قي

 التحليل املكاين مع املط، يف حني انطبقت  املواقع السيئة يف

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 درجة أمهية العناصر التفصيلية يف كل معيار العناصر التفصيلية

y► Weighted Overlay(املتوازنة شكل توضيحي جلدول املطابقة 

:                            ا�	���ا��ا���

 

 

ام بعمليـــــــــــــــــالقي. 4.5
 

تؤدي عملية املطابقة املتواز

النهاية للحصول على خريط

املوارد املائية يف قطاع الري

تتوفر على درجة من اإلجيابي

النتيجة النهائية لعملية التحل

يف النموذج التطبيقي

األنسب و املتوسط، يف ح

). No Data(أصال 

  

التدرج الفئوي لدرجة أمهي

شكل توض): 51(الشكل 
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املواقع املالئمة لتعبئة املياه ): 31(اخلريطة 

 السطحية بإستخدام احلواجز املائية باحلوض
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  لحوضباآفاق تهيئة و استصالح األراضي  :تنمية الموارد المائية السطحية .6

 التحليل متعدد املعايريمن خالل  املواقع اليت مت التوصل إليها دف تنمية املوارد املائية السطحية باحلوضإن 

نظم املعلومات النمذجة يف دور  إبراز له فقطحاولنا من خالة و منط املطابقة املتوازنة، املعتمد على وظيفة املطابق

يف جمال تعبئة املياه  املواقع املالئمةاقرتاح بعض  عن طريقة السطحية و تنمية املوارد املائي إدارةاجلغرافية يف جمال 

 .السطحية

شهد نوع يال زالت  ، و اليت تشري إىل إن احلوضلنسبة التكاملية اهليبسومرتية للحوضأعدنا النظر يف ا ما لكن إذا

خلق مما يستدعي هذا ، بفعل ديناميكية الوسط الطبيعي ياجليومورفولوج همن الالتوازن الناجم عن استمرارية نشاط

   .أو املنشآت اليت هي قيد اخلدمة أو اإلجناز املقرتحة هلاته املواقعأعمال يئة تضمن نوع من اإلستقرار 

إىل التقليل من  ؛يف األحواض اجلزئية ، األودية و ضفافها باإلضافة إىل األراضي الفالحيةاملناطق املنحدرة حتتاج

يتطلب  حبيثعملية االجنراف و التعرية اليت تشكل عائق أمام تنمية و استثمار املوارد املائية السطحية باملنطقة، 

خللق نوع من التوازن يف الوسط الطبيعي و احلد من  بعملية استصالح األراضي مرفقةفعالة  يئةإجراء األمر 

احلوض ب، بل كذلك على املناطق الوسطى و الساحلية ته املنشآت فقطاطرها ليس على هاعوامل التعرية و خم

   :، و منيز من أمههاالسفحي

  : غطاء نباتي دائم وجودالعمل على  .1.6

مما وهذا . ملا هلا من قابلية كبرية للتعرية املائيةتتطلب املساحات الفارغة من الغطاء النبايت إىل عملية تشجري 

يساهم يف تسحني فاعلية الرتبة و محايتها من االجنراف املائي عن طريق التقليل من حدة السيول و العمل على 

مراعاة مدى مالئمة األصناف النباتية مع النطاقات البيومناخية مع زيادة نفاذيتها و ترشيح املياه داخل الرتبة، 

و غريها من األصـــناف النباتية اليت تتميز  Eucalyptus ،Acacia، Pins ،Atriplex ؛للمنطقة، و من أمههـــا منيز

  .بسرعة منوها

   :ريةـــــات النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنشاء المدرج .3.6

يتم إنشاء هاته املدرجات يف املناطق اليت تنحدر حنو األودية،  أي بني سرير الوادي و املناطق اليت تشكل بداية 

و دف إىل خلق . بسبب كلفتها املرتفعة )% 10(االحندارات الشديدة، و ال تالئم باملقابل املنحدرات الضعيفة 

و تتميز . ا عادة غرس األشجار املثمرة كالزيتون و غريهامساحات إضافية صاحلة للزراعات املعاشية اليت يرافقه

 منحدر جداراألول عبارة عن مدرجات مدعمة بواسطة األحجار اجلافة، و الثانية مدعمة بواسطة  ؛بوجود نوعني

)Talus.(  

بني  عبارة عن تقنية يتم تطبيقها يف املناطق اليت يرتاوح احندارها ما و هي: املدرجات املدعومة بصخور جافة

. حيث ترتفع احلمولة الرسوبية للمجاري املائية يتم إنشاؤها بشكل متناسق مع خطوط التسوية ؛متوسط إىل شديد

   .مرت، بينما يصل طوهلا إىل عشرات األمتار 15إىل  3أمتار، و عرضها بني  3إىل  1يرتاوح ارتفاعها بني 
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يرتاوح ارتفاعها عموما بني . وافق مع خطوط التسويةيتم إنشاؤها بشكل يت ): Talus(املدرجات املدعومة مبنحدر 

كما توجد هنالك إمكانية يف تركها فارغة خاصة يف املنحدرات . أمتار 10إىل  4مرت، و عرضها بني  2,5و  1

تتطلب . % 12الضعيفة األقل عرضة لعملية التعرية، و يستبعد إقامتها يف املنحدرات اليت يقل احندارها عن 

، للحد من األعشاب الطبيعية يف املنحدرات القوية األكثر تأثرا بعوامل التعريةاستعمال  تشجري أوباملقابل عملية 

  . تكون املسيالت و التقليل كذلك من فقدان بعض التكوينات السطحية اهلشة

   :اف األوديةــــــــحماية ضف .4.6

حيث تكون معرضة بصفة مستمرة لعوامل التعرية  ،السطحي على ضفاف األوديةيؤثر املستوى املتغري ملياه اجلريان 

حيث يتم تآكل خمتلف جوانب  ؛باخلصوص يف فرتة العواصف املطريةاليت يزيد من حدا غياب الغطاء النبايت 

 . ها لإلجنرافو تعرض للمصاطب النهرية لزراعية ااورةو التقليل من املساحات ايقابله إحلاق الضرر  ، واألودية

على طول جوانب األودية اليت تشهد  إنشاء احلواجز الشبكية هو و من التدابري اليت جيب أخذها بعني االعتبار

و محاية منشآت حجز املياه  ضد عمليات االجنراف املائي تهاتدعيم و تعزيز فاعليلعمليات نشطة للتعرية 

  .السطحية من ظاهرة التوحل

   :الشعابتصحيح جريان  .5.6

مبخارج مائية أو وضع أغصان األشجار  ةتكون جمهز  حواجز صخرية جافة يتم تصحيح جريان الشعاب بوضع

هام يف حجز كميات من الرواسب الطموية اليت تشكل بدورها  دور و تلعب هاته احلواجز . للتقليل من سرعة املياه

  .تعميق ااري املائية و توسيعهاوسط مالئم لنمو بعض األعشاب مما يعزز من فاعليتها يف منع 

   :ةــــــــــــــــــرائطيــــــة الشـــالزراع .6.6

يستخدم هذا النوع من الزراعة يف السفوح أو املنحدرات اليت تتخذ شكل شرائط أفقية موازية ملنحنيات التسوية، 

و هذا مما يؤثر على انسياب جريان مياه األمطار اليت  ؛حيث يتم زرعها مبحاصيل  تتناسب مع األعشاب الطبيعية

جترف كمية من أتربة الشرحية املزروعة و حني انسياا تقابلها الشرحية املوالية لألعشاب الطبيعية لتقلل بذلك من 

  .سرعة تدفق املياه و تساهم يف ترسيب املواد املنقولة

   :وريةــــــــــــــــونتــــة الكـــــــالزراع .7.6

يستخدم هذا النوع من الزراعات يف املناطق ذات االحندارات املتوسطة دف التقليل من سرعة املياه املتدفقة على 

السفوح، و ذلك عن طريق توجيهها بشكل يتناسب مع خطوط احلرث اليت تكون موازية للخطوط الكونتورية 

  .يف هاته املناطق) خطوط التسوية(

  :زراعيةـــــــــــــــــــــــــــــــــالدورات ال .8.6

مهم الدورات الزراعية دور مهم يف احملافظة على الرتبة، و ذلك من خالل تعاقب الزراعات اليت تلعب دور  تلعب

  .يف صيانة الرتبة و محايتها من التعرية املائية

  



��ا���������ا��ض�ا��	�����اد�ا���:                                                    ا�	���ا��ا����� وا$��ا��ارد�ا��"! �و�ا

 

168 

 

 &'�(: 

   .احلاجة املاسة هلا يف خمتلف ااالت التنمويةات كبرية نظرا إىل ضغوطباحلوض إىل  جلوفيةتتعرض املوارد املائية ا

 جديدة األمر الذي أدى إىل تصاعد كبري يف حجم االستهالك ةو يف ظل حمدوديتها اليت رافقها ظهور أمناط حياتي

سنويا، تتوزع حسب طريقة  3مليون م 2,94باحلوض حوايل  اجلوفيةقدرت كمية استهالك املياه  .اليومي لألفراد

تغطي هاته املوارد املائية  .آبار عادية و عيون طبيعية أغلبها يف منطقة احلوض العلوي ،ا ما بني آبار عميقةاستغالهل

إال إن توفرها على املدى البعيد ملواكبة الطلب املتنامي أدى إىل ظهور  )%12(اجلوفية جزء من الطلب احلايل 

بعض املشاكل اليت تضخمت أبعادها بسبب التباين يف توزيع تساقط األمطار و طول فرتات اجلفاف الذي أثر 

قضية  و أصبحت تشكل بذلك . على منسوب الطبقات اجلوفية لوجود عمليات سحب كبرية دون تعويض كايف

  .احللول املناسبة هلا إجياد تطلبتمن رهانات مستقبلية  آلت إليهملا  ملحة

راهنت عليه الدولة يف توازناا اإلقليمية من أجل التخفيف من النقص اليت من أهم احلاالت يعترب هذا الوضع  

أمهها من  ؛هذا السبيلمن بني اآلليات املنتهجة يف آلية التحويالت املائية  كانت، حيث  الكائن يف التموين باملياه

يف سنة  3ماليني م 6الذي تستفيد منه والية عني متوشنت مبقدار  ل دزيوة متوشنت و بين دل وهرانينظام حتو 

اإلجنازات التنموية اليت  هاته و على الرغم كل. باملنطقة إمجايل املصادر املائيةمن  %23,66ليمثل ما نسبته  2013

 إسرتاتيجيةجاءت أن  مطروحة إىلقيت النقص يف التموين بإشكالية  إال إناملائية باملنطقة  دشهدها قطاع املوار 

شط التحلية تدوير املياه املستعملة كبدائل إلستدراك الشح املائي، حيث سامهت حمطة  إعادةحتلية مياه البحر و 

      الفرد نظريا خالل عشرة سنوات منلرتتفع حصة ، اهلالل يف التقليل من نسب التفاوت يف التموين باملياه

 وقوعينذر ب معدل استهالك الفرد السنوي ويبقى ، 2013اليوم حسب تقديرات سنة /ل 250اليوم إىل /ل 100

   .هيئة األمم املتحدةستوى الندرة املائية حسب تقارير م داخل املنطقة

بني قطاع التنافس القائم  املياه هو ردازاد من اتساع الفجوة املائية و ضاعف من ارتفاع مستوى العجز يف مو  و مما

االجنازات يف جمال تنمية و استثمار املوارد املائية العديد من  قطاع الريشهد  .يف املنطقة مياه الشرب و قطاع الري

أصبحت  و توحل السدود و احلواجز املائية ة يف تلوث األوديةاليت رافقتها بعض املشاكل املتمثل إن ندرا إال

إال إن  .لزراعات املومسيةللتنمية الزراعية اليت سادها انتشار األساسية ل أو البيئية الطبيعية عوقاتاملتشكل إحدى 

على هذا ف. و بيئية وجود تالزم ما بني استغالل املياه اجلوفية باحلوض و تعبئة املياه السطحية يعترب ضرورة اقتصادية

، أمهية كبرية يف جمال إدارة املوارد املائية ه منتلعبملا نظم املعلومات اجلغرافية  من تقنيات باالستفادةقمنا األساس 

موعة من املعايري اليت هلا عالقة مبجال تنمية املياه  معتمدين على أسلوب حتليلي تقييمي متعدد اخلصائص

   .مواقع قد تتالءم و تعبئتها مستقبليا ىلالسطحية يف احلوض وصوال إ
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اليت ختص  دراستنا هاتهبرزت أمهية نظم املعلومات اجلغرافية بأساليبها و ميادينها التطبيقية كوسيلة متطورة يف لقد 

بيانات مناذج االرتفاعات أمهها مصادر بيانات متقدمة من  يهتعتمد عل مباو ذلك  ؛احلوض السفحي لواد املاحل

بديل ناجح للخرائط  دم تع30 بأن مناذج االرتفاعات الرقمية بدقة اتضح لنا. الرقمية و املرئيات الفضائية

األسلوب األمثل يف معاجلة و حتليل ) Spatial Analyst Tools(الطبوغرافية، حيث يئ نظم التحليل املكاين 

اليت تعترب األساس يف الدراسات اهليدرولوجية و اجليومورفولوجية  خاصة فيما يتعلق بالتحليالت املورفومرتية بياناا،

    السرعة يف اإلجناز، الدقة يف النتائج  ؛ه النظم مبجموعة من املزايا أمههااتهتتميز  .ألحواض السفحيةاملتعلقة با

  .وجيزو قابلية استخالص العديد من املؤشرات يف وقت 

حوضه التجميعي يضم  .Strahler الرتبة السابعة وفقا لنظام حسب هاته التحليالت يصنف منواد املاحل  إن

ختضع جماري . 2كم  904,08 مساحةحوض جزئي تغطي جمتمعة  31حوايل  ؛الذي مييل يف شكله إىل االستطالة

و مل ب الشباألنه ما زال يف مرحلة  ؛ااورةالشبكة اهليدروغرافية فيه إىل نسبة تشعب متوسطة مقارنة باألحواض 

الذي ال حظنا من خالله أن  إىل مرحلة متقدمة من نشاطه احليت حسب ما أوضحه املنحىن اهليبسومرتي يصل

كما أن منطقة احلوض العلوي مازالت تشهد عمليات حث   ،% 74 تقدر حبوايلالنسبة التكاملية اهليبسومرتية 

  . رأسية و جانبية لتوسيع احلوض و تسوية تضاريسه

حسب  حيث يتميز بتضرس شديد ؛من جزئه العلوي بإجتاه جزئه السفليباحلوض  نطاقات التضاريسختتلف 

 حوايل اليت جتاوزت قيمة احندارهايف أجزائه العليا و حواف روافده النهرية خاصة ، ORSTOM ل  النوعي املؤشر

حيث  ؛Young 1972اخلفيفة و املتوسطة حسب تصنيف  االحنداراتو تسود السطح احلوض باملقابل  ،35°

يرتبط تنوع األشكال . املساحة احلوضية إمجايلمن  %75بنسبة  أي 2كم  684,9قدرت مساحتها حبوايل 

و بناءا على هاته املؤشرات يالحظ  ؛التضرس و االحندارات، نسبة بإختالف االرتفاعاتالتضاريسية يف احلوض 

هنالك جتانس بعض املناطق متثل أهم النطاقات الطبيعية يف احلوض من سهول وسطى و مناطق ساحلية و أخرى 

  .جبلية

 املتميزةتربز أمهية احلوض يف سهوله الفيضية و مناطقه الساحلية اليت تسودها األراضي املنبسطة و شبه املنبسطة 

حيث  ؛تعترب املنطقة السهلية أكثر النطاقات حشدا للسكانلذلك و . خبصوبة أراضيها و وفرة املصادر املائية

من احلجم الكلي للسكان، مث تليها املنطقة  %70إىل غاية يومنا هذا على أكثر من  1987احتوت منذ تعداد عام 

بأن  مما يشريهذا و  ؛2008وايل حسب تعداد عام على الت %13,59و  %14,55الساحلية و اجلبلية بنسبة 

طيدة بالتوزيع السكاين الذي هو خاضع حلتمية الوسط خصوصيات اال الطبيعي للحوض على عالقة و 

كما أن للعامل البشري  .حيث تؤثر فيه طبوغرافية املنطقة بطبيعة احنداراا، شدا و مدى استقرارها ؛الطبيعي

جمالية تتجلى يف احلركة التنموية اليت كانت احملصلة للنمو الدميوغرايف  ةمن خالل إحداثه ديناميكي ه هو اآلخرتأثري 
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شبكة الطرق و املواصالت اليت أضفت حيوية يف اال من  هذايضاف إىل  .باملنطقة االقتصاديةاألنشطة و تطور 

و تشكل البلديات الواقعة على الطريق . يسهاخالل مسامهتها يف الربط بني خمتلف أجزاء احلوض املتنوعة يف تضار 

و أصبحت . جزء من املنطقة السهلية حيث تعترب مهزة وصل بني وهران و متوشنت و تلمسان 02الوطين رقم 

جتمعاا السكانية األكثر استقطابا للسكان بعد التشبع الذي شهدته مديين وهران و متوشنت، مما زاد من حجم 

 .ادي خالل السنوات األخريةسكاا و تطورهم االقتص

 الذي رافقته النمو السكاين باملنطقة إىل إرتفاع مستوى التنمية الذي رافقه زيادة الطلب على املوارد الطبيعية أدى

يالحظ بأن العالقة بني العناصر البشرية و البيئة و املوارد  يف الوقت الذي ،اختالل يف املنظومة البيئية للحوض

مما يشري  ؛نها بطرق و أشكال خمتلفة تتغري حسب الزمان و املكانيتتفاعل فيما ب حيثالطبيعية تبدو متشابكة 

 نه ال يعترب جمال فقط بل نظام، كما أإىل أن للحوض السفحي خصوصيات تستدعي التعامل معه بشكل خاص

تشكل هاته املوارد  .و جوفية مائية سطحيةموارد باألساس على حيتوي ذا اال؛  و هيدروجيولوجيأجي هيدرولو 

  .باحلوض تعرف تزايد يف احتياجاا املتنامية بزيادة الطلب عليها خمتلف ااالت التنموية اليتأمهية كبرية يف 

مياه سطحية موزعة بشكل جغرايف على  3مليون م 54 ؛منها 3مليون م 68يتوفر احلوض اجلزئي لعني متوشنت على 

    ، إضافة إىل حوايلأخرىاري مائية  أحواضاملاحل، املخايسية، احللوف، ساسل و  ؛اجلزئية التالية أحواضه

يف سهل مالته و هضبة عني  أمههاهيدروجيولوجية  تالسنة مياه جوفية تتوزع على شكل وحدا/3مليون م 13,9

تتوزع حسب  من جمموع املوارد باملنطقة؛ %12حوايل  حبوض واد املاحلاملوارد احمللية  استهالك ميثل حجم. متوشنت

و يف الوقت  .ما بني آبار عميقة و عادية و عيون طبيعية متدفقة و أخرى ذات تصريف ضعيف االستغاللطريقة 

 النقص من تخفيفيف ال إىل التفكري  مما أدى، جوهرية حملدوديتهاقضية فيه هاته املوارد أصبحت تشكل  الذي

هذا من بني اآلليات اليت مسحت مبعاجلة اليت اعتربت التحويالت املائية عن  و ذلك إما يف التموين باملياه الكائن

لظروف باملنطقة إال إا بقيت خاضعة ل من احلجم الكلي للموارد املائية %23,66حوايل  مثلتالوضع حيث 

بقيت إشكالية التصدي للطلب على املياه  ، و لذلكالتحويلية اليت يتم تعبئتها يف السدود املناخية و كمية املياه

حيث  ؛هلذا الوضعمطروحة حيث كان البد من التفكري يف الكيفية و اإلمكانية اليت يتم من خالهلا االستجابة 

توفر ل تدراك الشح املائي باملنطقةإسرتاتيجية حتلية مياه البحر و إعادة تدوير املياه املستعملة كبدائل إلسجاءت 

من حجم املياه املستهلكة باملنطقة، و سامهت من ناحية أخرى يف التقليل من نسب  %43حوايل أكثر من 

تنذر املنطقة يف السنوية من املياه  حصة الفرد إال إن. التفاوت يف التموين باملياه عرب خمتلف البلديات احلوضية

   .الذي حددته هيئة األمم املتحدة )3م 1000( مادون خط الفقر املائي بدخوهلا

من جمموع األراضي  %2,56و يعاين قطاع الري باملقابل من ضعف نسبة املساحات املسقية اليت ال متثل سوى 

اجلوفية اليت باتت تشهد ضغوطات تسبب  املياهو يبقى تطوير هاته املساحات مرهون بإستثمار . الصاحلة للزراعة

اخلزانات اجلوفية يف ظل الظروف املناخية اليت متر ا الوضع غري املتوازن ما بني عملييت سحب و تغذية  نظرا إىل

و سيادة ظاهرة اجلفاف اليت عرفتها املنطقة خالل السنوات األخرية ، تلوث األودية، كما أن ندرة املياه. املنطقة
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إىل تدابري خمتلفة من اجل   بعض املزارعنيعلى إثرها جلأ اليت  و ؛أهم معوقات التنمية الزراعية باملنطقةتعترب من 

السقي من مياه األودية املومسية، إنشاء مستجمعات  ؛توفري املياه لتلبية احتياجات حماصيلهم الزراعية إما عن طريق

بعض الرغم من  و على .طريق خزانات متنقلة و غريهامائية على مستوى املستثمرات الفالحية أو حتويلها عن 

فإن القدرة تعبئة مياه املياه السطحية  املتجسدة يف تنمية املوارد املائية يف القطاع جمال يف اجلهود اليت بذلت

 هذا القطاع تبقىاملوارد يف إنه من منظور تنمية  إال .املرتسبةالطمي اإلستعابية تعرف اخنفاض بسبب معدالت 

جتميع مياه األمطار اليت مهما كان تذبذا أو قلتها أو جمال أحسن استثمار يف عمليه تعبئة املياه السطحية ك

يف زيادة اإلنتاج و حتسني اإلنتاجية  االقتصاديةندرا إال إا تؤمن بذلك مصادر مائية إضافية تكمن حماسنها 

   .بتكلفة اقل

لذا فإن األساليب التحليلية و النمذجة يف نظم املعلومات اجلغرافية ساعدتنا يف اقرتاح بعض املواقع اليت قد تتالءم 

رفقت  تأثريات ديناميكية الوسط الطبيعي إن ، اليت ميكن أن تقل فيهاملياه السطحية باحلوضامنشآت تعبئة  و

و بيئية لتعزيز خمزون الطبقات ، ادية و بالتايل اجتماعيةصلتبقى هاته العملية ضرورة اقت. بأعمال يئة خاصة

و سوسيو بيئية  ،دراسات هندسية، جيولوجية املقرتحة إجراء تتطلب املواقع و. اجلوفية مبا حيقق التنمية املستدامة

  .األهداف املرجوة منهاتفصيلية من أجل تفادي املشاكل و حتديد اقتصادية 
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A: Area 

A.C.L: Agglomération chef-lieu 

A.S: Agglomération secondaire 

ASTER: Advanced Space Borne Thermal Emission and Reflection 

Br: Bifurcation Ration  

Ct: Coefficient de Torrentialité  

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène  

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

Dd: Densité de Drainage  

DEM: Digital Elevation Model 

F : Fréquence des cours d’eau  

Ls´: Length of Streams  

NDVI: Normalized Difference Vegetation Index 

Ns: Number of Streams  

O.N.S: Office national des statistiques 

P: Basin Perimeter  

Rc: Rapport de Confluence  

SAR : Sodium Absorption Ration  

TM: Thematic Mapper 

TR: Texture Ration  

UTM: Universal Transverse Mercator 

Z.E: Zone Eparse  
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 هلا  Bufferإدخال الطبقة اليت نريد عمل  1

  إسم الطبقة و مكان احلفظ 2

3 

وحدة +  Bufferاملسافة اليت نريد عملها يف  

من  )Field(القياس ، أو خنتار حقل معني 

  Buffer اجلدول املرفق بالطبقة من أجل عمل 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

     Arc Toolbox  

4 

  Side Type /  نوع اجلوانب

  Full / حييط بكل اجلوانب  

  Left / حييط  من جهة معينة  

  Left / ( Full(عكس جهة 

6 

  : Dissolve type  ما يعرف بالرتاكمية عند عمل ال Buffer حيث نقوم ،

املرفق بالطبقة ، و الذي  )Attribute table(بتحديد حقل من حقول اجلدول 

  Buffer ال  على أساسه نقوم بعمل

    :None ال حندد شيئ

  :All حندد كل احلقول

  :List خنتار من القائمة

5 

 Buffer  / Endاية جوانب ال نوع 

  Round   / Flat / دائري 

� �):  59(ا(%67� g�%, Buffer 
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Direction  ➘  Properties ➘  Symb 

6 

Direction  ➘  Properties ➘  Symb 

  Grid Codeحسب قيمة 
Flow Direction 
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)60  :(�� � g�;l�ا(=���ة�ت�m�k'n�*Iإ�̂ _7`�bo-أ��/pq�ق�/	sإ

)31ا�5#ض�ا��wxc�ر�b��v� :ل(  

  

   

  ق على ملف اجتاهات اجلريان

Flow Direction (F 

Con ( $$rowmap mod 50 eq 0 and 
$$colmap mod 50 eq 0, FlowDir_Fill1 ) 

 

Log2 ( [sample] ) * 45 

 

Int ( [Angles] + 90) mod 360 

 نقوم حبساب الدوال التالية يف 

 Raster Calculator 

1 

3 

2 

من الصيغة ) GeoAngles(بقة الناجتة  
  (.)كية إىل الصيغة اخلطية النقطية 

  

   )Direction(نسمي الطبقة الناجتة  

  ) ➟ (إىل أسهم (.) من نقاط ) Direction(وز الطبقة 

bology ➘  Symbol ➘  More Symbols  ➘   Business

mbology ➘  Advanced ➘  Rotation 

 

حسب قي )Direction(ندير أسهم الطبقة 
ion (FlowDir_Fill1)للطبقة  

  

 

 

(ا(%67�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

يعتمد التطبيق على مل: مالحظة
 (FlowDir_Fill1)

  نسمي الطبقة الناجتة

 عن العملية

Sample 

Angles  

GeoAngles  

حتويل الطبقة الناجت 4
الشبكية إىل ال

نغري رموز الطبقة  5

ess ➘  Arrow ➘  Ok 



 

 Simple  

 

 

 Angles  

 

3 

4 

الرزاق . دمحان ع: املصدر 
  باإلعتماد على 

  
تطبيقات عملية يف كتاب 

  نظم املعلومات اجلغرافية، 

  ).59- 55( ص

 حممد إيهاب صالح 
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  ت الرقمية

 

 اجتاهاتطبقة أسهم متثل  
  اجلريان باحلوض

  ملف اجتاهات اجلريان
)Flow Direction(  

وط سريان املياه و هذه 
تصميم من كن مت جتاهاته

 هذا احلوضيف 

 طبيق

1 

5 

6

2 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

منوذج االرتفاعات الرقمية

 GeoAngles  

خبطوط سريان االسرتشادإن  
اجتاهاتهاألسهم الدالة على 

شبكة الري يف 

فائدة التطبيق
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  بعض اخلصائص املورفومرتية للشبكة اهليدروغرافية يف حوض وادي املاحل و أحواضه اجلزئية: )68(اجلدول 

تكرارية ااري املائية 

 )كم/جمرى(

  الكثافة التصريفية 

 )²كم/كم(

  املعدل العام 

 لنسبة التشعب
  األحواض

4,34 3,49 2,78 1 

4,22 4,67 2,52 2 

3,91 2,78 2,88 3 

4,44 2,72 2,52 4 

3,28 5,48 2,04 5 

3,88 2,76 2,25 6 

2,65 2,27 3,03 7 

3,72 2,80 3,04 8 

4,47 4,24 2,52 9 

4,59 3,33 2,98 10 

4,37 2,84 2,91 11 

7,95 7,12 1,63 12 

4,54 4,61 3,30 13 

4,67 4,57 1,49 14 

3,41 2,64 2,03 15 

5,36 3,69 3,50 16 

3,67 2,53 3,04 17 

4,00 3,01 2,54 18 

2,94 2,80 3,01 19 

5,26 3,63 3,43 20 

7,40 2,83 4,00 21 

3,21 2,43 2,96 22 

3,37 2,77 2,74 23 

6,15 1,95 1,60 24 

3,81 2,76 3,05 25 

4,41 2,94 2,00 26 

4,42 3,48 3,29 27 

3,60 2,75 2,34 28 

4,05 2,99 2,82 29 

4,65 3,03 2,83 30 

4,83 2,65 3,90 31 

 واد املاحل 3,79 2,99 4,16
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  املاحل يوض وادحلملتغريات املورفومرتية بعض ااحلصيلة الكمية ل:  )69(اجلدول 

  القيمة  الرمز  املتغري  املتغريات املورفومرتية

  المساحية

  

  

  كم P  166  احمليط احلوضي

  2كم A  904,08   املساحة احلوضية

  كم L  44,77  الطول احلوضي

  كم l  20,88  العرض احلوضي

  

  الشكلية

  0,45  -   معامل الشكل

  0,76  -   معامل اإلستطالة

  Kc  1,56  معامل التماسك

  

  التضاريسية

  م Hmin  0  أدىن إرتفاع

  م Hmax  812  أقصى إرتفاع

  م H  288  اإلرتفاع املتوسط

  م D  648  فارق اإلرتفاع املبسط

  كم/م Ig  13,07  مؤشر اإلحندار العام

  م Ds  392,89  اإلرتفاع النوعي

  Rn  2,43  درجة الوعورة

  

  الشبكة الهيدروغرافية

  7  -   عدد الرتب النهرية

  جمرى 3760  -   عدد ااري

  كم L  2706,38  أطوال ااري

  كم Ls`  0,72  متوسط أطوال ااري

  Rc  3,79  التشعباملعدل العام لنسبة 

2كم/كم Dd  2,99  الكثافة التصريفية
  

2كم/ جمرى F  4,16  تكرارية ااري
  

  

  المتغيرات الهيدرولوجية

  Ct  9,15  معامل الفيضان

  سا Tc  9,66  زمن الرتكيز

  ثا/م Vec 0,98   سرعة اجلريان

  الرزاق. حساب دمحان ع: املصدر     
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  امليكروبيولوجية حسب درجة تلويثها للمياهتصنيف امللوثات ) : 70(اجلدول 

 النرتيت
NO2 

 النرتات
NO3 

 املادة العضوية
MO  

ميائي ياملتطلب الك

   DCO لألوكسجني

املتطلب احليوي 

  DBO5 لألوكسجني
  العناصر/األقسام

 ج�د < 5 < 20 < 5 < 10 0 - 0,01

 م�وسط 5 - 10 20 - 40 5 - 10 10 - 20 0,01 - 0,1

 ملوث 10 - 15 40 - 50 10 - 15 20 - 40 0,1 - 3

 ملوث دا > 15 > 50 > 15 > 40 > 3

  وهران –الوكالة الوطنية للموارد املائية : املصدر 

  )2010 - 2000(التغري يف قيم القياسات الكيميائية لواد املاحل خالل الفرتة : ) 71(اجلدول 

 الفوسفات
PO4 

 البوتاسيوم
K 

 الصوديوم
Na 

  املغنزيوم
Mg 

  الكالسيوم
Ca 

  األس اهليدروجيين
pH 

ميائيةيالقياسات الك  

3,48 30,75 2487 180,89 328,44 7,76 2000 

2,5 33,83 1828,75 162,83 255 7,68 2001 

5,71 42,7 2232,8 168,8 365 7,63 2002 

4,77 27,27 1574,91 124 234,36 7,7 2003 

7,93 26,83 1618,92 126 218 7,86 2004 

10,09 34,17 1668,58 138,5 177,33 7,72 2005 

10,07 33,72 1758,9 155,54 194 7,65 2006 

8,67 32,09 1 922,64 150,82 211,17 7,58 2007 

8,32 39,58 2 282,92 144,00 263,08 7,61 2008 

3,05 23,58 1 488,50 121,58 200,83 7,71 2009 

4,09 22,58 1 106,17 119,25 191,33 7,64 2010 

   2014وهران  –خمرب املياه و الرتبة للوكالة الوطنية للموارد املائية : املصدر 

  

  امللوثات امليكروبيولوجيةالتغري يف قيم بعض ) : 72(اجلدول 

 املادة العضوية
MO 

 املتطلب الكميائي لألوكسجني
DCO 

 املتطلب احليوي لألوكسجني
DBO5 

 السنوات

25,07 900,83 248,02 2000 

27,92 651,08 187,35 2001 

38,54 722,33 234,98 2002 

25,77 388,33 132,63 2003 

28,58 373,67 87,38 2004 

30,21 364,17 86,98 2005 

27,55 510,83 26,59 2006 

33,23 280 39 2007 

23,93 430,67 84,04 2008 

19,74 426,67 118,37 2009 

18,13 148,83 37,49 2010 

 2014وهران  –خمرب املياه و الرتبة للوكالة الوطنية للموارد املائية : املصدر 
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قيم تركيز الصوديوم

 )ل/ملغ 200> (ملوث  Naالصوديوم 
 

0
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0

50
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200

قيم تركيز املغنزيوم

 )ل/ملغ 50> (ملوث  Mgاملغزنيوم 
 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

أ*س الهيدروج�ين 

 pHأ*س الهيدروج�ين 
 

0
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قيم تركيز الكالسيوم

 )ل/ملغ 200> (ملوث  Caالاكلس-يوم  
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قيم تركيز البوتاسيوم

 )ل/ملغ 25> (ملوث  Kالبو1س-يوم 
 

0
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0
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قيم تركيز الفوسفات

 )ل/ملغ 0,7> (ملوث  PO₄الفوسفات 
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0

5
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قيم تركيز النرتيت

NO₂  3 - 0,1(ملوث( 3> ملوث دا    
 

-40
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0
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100
قيم تركيز االنرتات

NO₃  ل/ملغ 20< م�وسط ل/ملغ 20> ملوث    
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)  DCO(التغري يف قيم 

DCO   دا ل /ملغ 50ملوث 
 

0

100

200
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0

100

200

300

)DBO5( التغري يف قيم 

DBO5  دا ل/ملغ 15ملوث 

تقييم درجة تلوث مياه ): 61(الشكل 

  واد املاحل 

 )يكروبيولوجي املتلوث كيميائي و ال(
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 Résumé: 

 
À travers cette étude, nous avons tenté d’appliquer les systèmes d’informations géographiques (SIG) sur le bassin 

versant de l’Oued el Maleh, en commençant par ressortir les paramètres morphométriques à partir de l’analyse des modèles 
numériques de terrain (MNT) à haute résolution spatial (30 m/px). Cette  dernière conclue que le bassin d’El Maleh 
comporte 31 sous bassins d’une superficie totale de 904,08 km², et d’une densité de drainage estimée à 2,99 km/km². Tandis 
que l’analyse hypsométrique a montrée que le même bassin est en stade de jeunesse, ce qui indique que le cycle 
géomorphologique est en phase dynamique, et que les formes d’érosion affectent profondément sa morphologie. 

Le relief dans le bassin varie d’une zone à une autre ; La première est une zone littorale marquée par un relief pénéplané, 
à caractère rural où sont répondues les activités agricoles et les activités minières. C’est la partie la plus fragile avec une 
prédominance de formations dunaires. La deuxième représente une zone de plaines dont les pentes sont douces et faibles, à 
caractère urbain et suburbain. Elle englobe les plus importantes agglomérations qui constituent le point de jonction entre les 
wilayas d’Oran, de Tlemcen et d’Aïn Témouchent, attirant ainsi une population considérable. Enfin une zone montagneuse 
qui commence au niveau de la ligne de partage des eaux non loin des monts de Tessala. Cette dernière se distingue par ses 
reliefs abrupts et son caractère sub-rural avec une prédominance des activités agricoles et pastorales. 

Ces différentes activités sont en étroite relation avec les eaux du bassin qui représente la source vitale de leur continuité, 
durabilité et le facteur de leur développement. Cependant la rareté des ressources compensées par des transferts régionaux et 
le dessalement de l’eau de mer représentent une solution stratégique pour subvenir aux besoins croissants en eau de la 
population du bassin. Malgré ses efforts de transfert hydraulique, les indicateurs naturels et socioéconomiques prévoient une 
augmentation de la demande sur les ressources hydriques vues l’étalement des périodes de sécheresse et la surexploitation 
des réserves souterraines dans le littoral ouest de l’Algérie. A travers cette présente étude nous souhaitons montrer 
l’importance des SIG dans la gestion de la ressource en eau dans l’objectif d’assurer un développement durable dans  le 
bassin versant littoral d’El Maleh. 
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