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  المقدمة العامة                                            

  :تمهيد

التي تسعى البشرية لتحقيقها  األساسيةمن االحتياجات " األمان"يجمع الباحثون على غرار ماسلو، على أن 

لذلك سارعت الدول و الشعوب لتصدي  - )01(انظر الشكل رقم -سواء كانت في األرواح أو الممتلكات، 

  .بمختلف أنواعها) كنقيض لألمان(اطر للمخ

  

  

  

  

  

  

  

و المالحظ ، أن المخاطر لم تنعدم يوما منذ وجود األرض، بل رافقت مسيرة نشوءها و تطورها إلى 

كخطر داهم  ،نظرية النجم الكبيرعديد النظريات، و التي من بينها وفق )  1حسب الفيزيائيين( زوالها المحتوم 

  .يمكن اعتبارها مخاطر مطلقة ترهن كينونتها ذاتها كجرم سماوي ، و هو مايؤدي إلى دمارها

  

صورا متعددة و أشكاال مختلفة، ربما أكثرها قدما و  تأخذ، فان المخاطر األرضة على وجه اعن الحي أما

 آثارفت و التي خلّ...، األعاصيراتكالبراكين، الزالزل، الفيضانات، االنزالق: هي المخاطر الطبيعية ةشهر

، التراثية )غرق قارة اطلنطس بالمحيط األطلسي(ة ال تزال عالقة في أذهان اإلنسانية بين األسطورة فادح

أو المعاصرة ) م.ق 79و فوهة فيزيف سنة  مبمبي المدينة الرومانية المتحجرة الشهيدة على بركان هيريكيلو(

و  األرواحعن الخسائر في و التي ال تكاد تخلو يوما من نشرات األخبار العالمية بإحصائيات ضخمة 

                                                      
 فرانك كلوز، ترجمة، مصطفى إبراهيم فهمي، عالم المعرفة، الكويت،: تأليف ،"الكونالنهاية، الكوارث الكونية و آثارها في مسار " راجع كتاب  1

  .ص 290 ،1994
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 عبر المحيط الهندي )تسونامي(، المد البحري )2001(فيضانات باب الواد بالجزائر  ليس اقلها  ،الممتلكات

  .)2016(زلزال ايطاليا  و) 2005(

  

، األحدثلدى المختصين، فهي المخاطر التكنولوجية، و التي تعتبر  ةالنوع الثاني من المخاطر المعتمد أما

قوة و انتشارا مع بداية الثورة  األرضيعلى المجال  تأثيره، الذي تعاظم اإلنسانرها ناتجة عن نشاط باعتبا

معرفة خواص المواد و بعض  من خاللالصناعية على وجه الخصوص، مع التقدم العلمي و التطور التقني 

، )ع سيفيزو بايطاليامصن( ، الكيميائية)حادثة شرنوبيل الشهيرة( الطبيعة، كالنشاطات النووية أسرار

الربيع الصامت في الحقول األمريكية مع اعتماد مادة (، الفالحية )أالسكاتسرب البترول من  آبار ( الصناعية

في الميادين المدنية و ) من القرن الماضي ت في الزراعة على نطاق واسع في الخمسينيات و الستينيات.د.د

  .اإلقليمي و حتى الدولي اإلطار المحلي إلى داها خطورتها و م تجاوزالعسكرية، و التي ربما ت

  

 عالمنا في المخاطر من جديد كنوع البيئية بالمخاطر الدولي االهتمام تزايد سنوات، بضعة منذإال انه، و 

 من المتزايد العدد خالل من ،" la société du risque " المخاطر بمجتمع يعرف بات الذي الحديث

  .بإجماع اعتمدت التي المخاطر من الفئة بهذه اهتمت التي البحث برامج و الملتقيات المنشورات،

، و التي تتداخل )Oikes( "المسكن " فالبيئة و انطالقا من اشتقاقها اللفظي و تعريفها المبدئي جاءت من كلمة 

لها، من جهة أخرى مع مصطلح االيكولوجية، التي تدرس مختلف أوجه العالقة بين األنظمة األربع المشكل 

و المتداخل فيما بينها وفق مبدأ التأثير و التأثر، و التي من بينها، العناصر الفيزيائية المسؤولة عن المخاطر 

المسؤول األكبر عن المخاطر التكنولوجية  -كعنصر فاعل ضمن النظام الحيوي -الطبيعية، وكذا اإلنسان

باالهتمام و األولوية  ية أن ترعى المخاطر البيئية، و عليه فانه من باب البداهة المنهجية و العلم)البشرية(

  .بالدراسة ، و هي الحاضر الدائم و القصري في أسباب و نتائج النوعين اآلخرين من المخاطر
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  :اإلشكالية

 مجاالتٌ، و نظم، و التي هي  الحضرية األوساط في البيئية المخاطرتقييم  بحث،ال هذه في سنحاول عليه، و

، تحدها الخصائص الطبيعية و ينظمها النسيج العمرانية عالقتها و وظيفتها بنيتها، في معقدة انيةوإنس ايكولوجية

  :ة البشرية الرسمية و غير الرسمية، و ذلك وفقا لألسئلة المحددة التاليةو توجهها اإلراد

 ؟) الخ...ديدالخطر، العرض، الته(ما هي المخاطر و ما هي دالالتها، مقارنة بالمصطلحات القريبة منها  .1

 ؟تداوال  األكثرللمخاطر  اآلخرينو ما الذي يميزها عن الشكلين ما مفهوم المخاطر البيئية  .2

  ؟ ما هي األسباب المفترضة لظهور المخاطر البيئية .3

  ؟ما هي خصوصية المناطق الحضرية في إنتاج هذا النوع من المخاطر .4

 ؟ا هي الطريقة األكثر تناسبا مع تخصص التهيئة و م ،لتقييم المخاطر البيئيةلساليب األما هي الطرق و  .5

 ؟ما هي وضعية المخاطر البيئية بتجمع عنابة  .6

 ؟ما هي التقنيات، اإلجراءات و التدابير الواجب إتباعها لمعالجة المخاطر البيئية في األوساط الحضرية  .7

  :الدراسة منطقةأسباب اختيار 

في الجزائر،  األربعةباعتباره يمثل احد الحواضر  ،ةلقد وقع االختيار على تجمع عنابة كمنطقة لدراس

أكثر جالء و وضوحا، من خالل ظروف نشوء و تطور  الحضرية األوساطحيث تبرز المخاطر البيئية في 

هذا التجمع، أين يتفاعل نظامه االيكولوجي المتنوع مع إطاره العمراني الواسع و أنشطته البشرية المختلفة، و 

يتطلب الذي تكون المثال األبرز وطنيا  أنو مخاطر بيئية متباينة، استحقت  بيئيا مختالالذي  أنتج واقعا 

 .الدراسة و التقييمفي ولوية األ
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  :الدراسات السابقة

حظيت منطقة و موضوع الدراسة ببحوث كثيرة، ضمن تخصصات مختلفة و مقاربات متباينة، و التي 

 :نذكر منها ما يلي

 MOURDI Wafa, POLLUTION URBAINE, IMPACT SUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT « CAS 

DE L’AGGLOMÉRATION DE ANNABA ET SES ENVIRONS », MAGISTER, Département de Géologie, 
Faculté des Sciences de la Terre, UNIVRSITÉ BADJI MOKHTAR-ANNABA, 2010/2011. 

 LEKOUI Sami, EVALUATION DU RISQUE LIE AUX SITES POLLUES EN MILIEU URBAIN ET 

INDUSTRIEL (ANNABA NE ALGERIEN), MAGISTE, Département de Géologie, Faculté des Sciences de la 

Terre, UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR – ANNABA, 2010,176p. 

 

 Taha-Hocine DEBIECHE, ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DES EAUX (SALINITE, AZOTE ET MÉTAUX 

LOURDS) SOUS L’ÉFFET DE LA POLLUTION SALINE, AGRICOLE ET INDUSTRIELLE, APPLICATION A LA 

BASSE PLAINE DE LA SEYBOUSE - NORD-EST ALGERIEN, DOCTORAT, U. F. R. des Sciences et 

Techniques de l’Université de Franche-Comté, 2002,199p. 

 

 KAFI Fatiha, EVALUATION DU RISQUE SUR LA SANTE HUMAINE DANS QUELQUES SITES 

POLLUES DU NORD-EST ALGERIEN, MAGISTER, Département de Géologie, Faculté des Sciences de la terre, 

Université BADJI MOKHTAR-ANNABA, 2009,111 p. 

 
 BALASKA Adel, TRAITEMENT DE L’EAU USEE DE LA LAITERIE EDOUGH – ANNABA PAR DES 

PROCEDES PHYSICOCHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, MEMOIRE de MAGISTER, Faculté des Sciences de 

l’ingénieur, Département de génie des procédés, UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA, 2005,145p. 

 

 DEBABZA MANEL, ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX DES PLAGES DE LA VILLE DE 

ANNABA, MAGISTER, Département de Biochimie, Faculté des sciences, UNIVERSITE BADJI-MOKHTAR- 

ANNABA, 2005,145p. 

  

إال أن هذه الدراسات رغم أهميتها التقنية، المطلقة و بالنسبة لبحثنا، إال أنها لم تعالج قضية المخاطر 

النفتاح على مساهمة باقي فروع المعرفة عدم االبيئية بشمولية من حيث تنوع مصادرها و نتائجها، باإلضافة ل

، بل ال للبحث و إحاطة ما أمكن بتفرعاتهالعلمية اإلنسانية، العلمية و التقنية في هذا الموضوع، استكما

  . اقتصرت على دراسة تفصيلية و إجرائية تخدم جزئية العنصر و النطاق المدروس دون غيرهما
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  :فرضيات البحث

أو لنشاط /انطلقنا في هذا البحث من فرضية مفادها أن المخاطر البيئية هي نتاج الستعداد طبيعي و

مرحلة  أن، كما اعتبرنا )أي التلوث(لوجه المعبر عنها انطالقا من مفهومه التلوث البيئي هو ا أنبشري، و 

تقييم و معالجة المخاطر البيئية تقتضي تتداخل عديد التخصصات و المستويات في مرحلة التشخيص و 

  .التشابك و التعقيدعلى درجة كبيرة من  حضريو  بنظام بيئيالمعالجة، إذا يتعلق األمر 

  :منهجية البحث

  :اعتماد عديد أساليب البحث تبعا لمتطلبات البحث أهماتم 

المنهج الوصفي و التحليلي، و ذلك في سرد الحقائق و المعطيات و تحليل الظواهر و اإلشكاالت، كما تم 

االستعانة بالمنهج الكمي من خالل المؤشرات الرياضية و العمليات اإلحصائية في التحليل الجغرافي على 

  .بين مختلف الظواهر الطبيعية، المكانية و الديموغرافية رتباطاتتحديد و قياس االالخصوص، من خالل 

أما األسلوب الكارتوغرافي، فقد تم اللجوء إليه لتمثيل، توقيع و تحليل مختلف أوجه العالقات الحضرية و 

  .البيئية خرائطيا

   مراحل البحث

  :مر البحث بثالث مراحل هي

  :مرحلة البحث النظري •

هامة، شاقة و طويلة، سعينا فيها لالطالع على ما أمكن من المراجع التي تتناول رحلة و هي م 

موضوع بحثنا، مع االنفتاح على كل التخصصات التي تناولته في سبيل تحديد المفاهيم و فهم الظواهر، و 

، كما  سليمةو خطة واضحة القدرة على رسم مقاربة  تمكننا من ،ذلك لتكوين خلفية نظرية صحيحة عنه

منطقة بيقدم صورة أوضح و أكثرة تفصيلية عن إي جزئية  أنامتدت عملية البحث إلى كل ما في وسعه 
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و جامعات  بجامعات الجزائربصيغتها الورقية أو الرقمية و دراسات و رسائل جامعية  بحوثمن  ،الدراسة

  .الميةباريس، تور و مرسيليا بفرنسا، إضافة لما توفره المواقع على الشبكة الع

  :مرحلة البحث الميداني •

استكماال لما تم في المرحلة النظرية، قمنا في هذه المرحلة بخرجات ميدانية متكرر لمجال الدراسة، 

سابقا، عبر المعاينة و اللقاءات مع ممثلي المصالح  بهدف التأكد، التعرف و إتمام ما تم الحصول عليه

  :و التي من بينها الرسمية و مكاتب الدراسات و كذا المواطنين،

o  مركز الدراسات و االنجاز العمراني لعنابة)URBAN .( 

o مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية.  

o الديوان الوطني لإلحصاء بقسنطينة و فرعه بعنابة.  

o البناء و التعمير كمديرية.  

o المصالح التقنية بالبلدية.  

o مديرية البيئية.  

o مديرية الفالح.  

o جممديرية الصناعة و المنا.  

o مديرية النقل.  

  :مرحلة البحث المكتبي •

تم فيها تنصيف المعطيات و تبويبها، ثم جدولتها و تمثيلها بيانيا و خرائطيا، تمهيدا لتحليلها و و التي 

تفسيرها، و التي تمت توزيعها على مباحث الفصول، ليتم في األخير صياغتها بأساليب مختلفة، وفقا لما 

  .وستقتضيه طبيعة العنصر المدر
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  :مخطط العمل

اشتملت الرسالة على مقدمة و خالصة و بينهما متن من ثالث فصول يبتدئ كل فصل بمقدمة و 

ينتهي بخالصة، حيث احتوى كل فصل على أربع مباحث تضمن كل منها عددا من المطالب رعي فيها 

المخاطر البيئية و وصوال عند  التدرجي المنطقي حيث يبدأ بتحديد مفهوم المخاطر البيئية و أسبابها ثم تقييم

  :معالجتها، و ذلك على النحو التالي

  :المقدمة العامة

  .المخاطر البيئية في األوساط الحضرية و أسبابها:1الفصل 

  .مقاربة منهجية لتقييم المخاطر البيئية :1المبحث  •

  .م المخاطر البيئيةومفه :2المبحث  •

  .تلوثالو حول البيئة عامة مفاهيم  :3المبحث  •

  .المخاطر البيئية أسباب :4المبحث  •

  .في األوساط الحضرية تقييم المخاطر البيئية: 2الفصل 

  .طرق تقييم المخاطر البيئية :1المبحث  •

  .مصادر المخاطر البيئية: 2المبحث  •

  .مخاطر البيئيةتحديد ال :3المبحث  •

  .تقييم المخاطر البيئة: 4المبحث  •

  .ألوساط الحضريةفي ا معالجة المخاطر البيئية: 3الفصل 

  .المعالجة التقنية و العلمية: 1المبحث  •

  .المعالجة القانونية و التنظيمية: 2المبحث  •

  .حضريةالالتهيئة و التنمية عالجة م: 3المبحث  •
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  .الخالصة العامة •

  :مشاكل البحث

  :أبرزهاذاتية و موضوعية  ،صادف الباحث عددا من المشاكل و الصعوبات

  :موضوعيا

 .ييم المخاطر البيئية مما اثر على عدد و نوع البحوث و الدراسات التي تناولتهحداثة موضوع تق •

ندرة المراجع التي عنيت بموضع البحث في التخصص، مما افقدنا المرجعية العلمية و العملية المطلوبة  •

ف التخصصات األخرى للشمولية و نظرة، أدوات و أهدافي و افتقاد ما تم منها  ،في كامل أجزاء البحث

 .المهيأ

 .و صعوبة حصرها اسة في ميدان المخاطر البيئيةرالتعدد و التنوع الذي تعرفه منطقة الد •

و البيانات القاعدية المتصلة بالمخاطر البيئية لدى السلطات و اإلدارات الرسمية  األساسيةندرة المعطيات  •

عن التضارب الذي يعتريها إن ناهيك و التحدث  عنها، و مكاتب الدراسات، و التكتم الشديد على منحها 

 .وجدت، إضافة للبيروقراطية الدائمة الحضور في ابسط الجزئيات

 :ذاتيا

، ميدان )تبسة(، العمل )سوق أهراس(مكان اإلقامة  نعدم استقرار الباحث و التنقل شبه اليومي بي •

قامة األستاذ المشرف و نسبيا مكان تسجيل المذكرة و إ) عنابة، البوني، سيدي عمار و الحجار(الدراسة 

 .، إضافة لاللتزامات المهنية و العائلية الكثيرة)قسنطينة(



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :األولالفصل 

املخاطر البيئية يف األوساط احلضرية و أسباا
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  .المخاطر البيئية في األوساط الحضرية و أسبابها:الفصل األول

  :مقدمة الفصل

  

سنتناول في هذا الفصل أربع مباحث، نحاول في أولها تقديم تصورنا لمقاربة منهجية للتقييم المخاطر 

قاعدية إلى تحديد و حصر المفاهيم ال ،البيئية في األوساط الحضرية، و سنتطرق في المبحث الثاني و الثالث

ضمن التلوث وفق ما تقتضيه المقاربة المعتمدة، لنصل  و البيئةالمخاطر البيئية، : المرتبط بمصطلحات 

، و التي تتطلب تحليل في األوساط الحضرية المخاطر البيئة أسبابعند البحث في ، األخير المبحث الرابع و 

الوسط الطبيعي و الحضري معا، بقصد الوقوف على نقاط قوته و مكامن ضعفه التي تجعله عرضة لهذا 

  .النوع من المخاطر

  

  

  :يضم هذا الفصل المباحث التالية

  

  .مقاربة منهجية لتقييم المخاطر البيئية :1المبحث  •

  .م المخاطر البيئيةومفه :2المبحث  •

  .تلوثالو حول البيئة عامة يم مفاه :3المبحث  •

  .المخاطر البيئية أسباب :4المبحث  •

  



  

  

  

  

 
 
 
  

  

  

  

  :املبحث األول

  لتقييم املخاطر البيئية مقاربة منهجية
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  .مقاربة منهجية ألسباب المخاطر البيئية:المبحث األول
  

شهد العالم خالل العقود الثالثة الماضية إدراكا متزايدا بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداما، بعد 

أن ارتبط نمط الحياة االستهالكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، تقلص مساحات 

، الفيضانات المدمرة )الدفء الكوني(ات المدارية، تلوث الماء والهواء، ارتفاع درجة حرارة األرضالغاب

الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار واألنهار، واستنفاد الموارد غير المتجددة، مما دفع بعدد من منتقدي 

ى تحقيق االنسجام بين تحقيق ذلك النموذج التنموي إلى الدعوة إلى نموذج تنموي بديل مستدام يعمل عل

وفي هذا السياق يشير كل من سوزان . األهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى

وبيتر كالفرت إلى أن البشرية تواجه في الوقت الحاضر مشكلتين حادتين، تتمثل األولى في أن كثيرا من 

ت معرضة للنفاد في المستقبل القريب، أما الثانية فتتعلق بالتلوث الموارد التي نعتبر وجودها اآلن من المسلما

. 1المتزايد الذي تعاني منه بيئتنا في الوقت الحاضر والناتج عن الكم الكبير من الفضالت الضارة التي ننتجها

ية في ونتيجة لذلك فقد أسهمت الضغوط المشتركة لكل من ازدياد الوعي بالندرة القادمة وتفاقم مشكلة السم

  . العالم إلى بروز مسألة الحفاظ على البيئة واستدامتها كموضوع مهم سواء في مجال الفكر أو السياسة

فبعد أن كان الهدف من   ,تطور علم و فكر التخطيط العمرانـي  ، يناألخير يينخالل العقدو 

و وضع  األراضي الستعماالتم لمنطقة ما هو تحديد المخطط العا) النظرية التقليدية  في(  العمرانيالتخطيط 

المكملة للدراسات  االقتصاديةو  االجتماعيةطويل مع عمل الدراسات  زمنيبرنامج لمراحل التنفيذ على مدى 

 ،االجتماعيةفاعلية و ذلك لعدم مواءمته و تفاعله مع المتغيرات  ذيإال أن هذا التوجه أصبح غير . العمرانية

  ليكون  العمرانيتطوير علم التخطيط  يو أصبح من الضرور  .المستمرة العمرانية و السياسية ،االقتصادي

  

                                                 
جامعة  - قسم العلوم السياسية، البيئة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية الـتنمية المسـتدامة، 2007،عبداهللا بن جمعان الغامدي 1

 .،المملكة العربية السعودية، الملك سعود
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و تتوافق مخططاته مع  والعمراني ياالقتصادو  ياالجتماععملية مستمرة و متكاملة للتنمية الشاملة بشقيها 

  .عليهاالمتغيرات العديدة المؤثرة 

 االمتداداتبمنظوره الواسع ذلك أن  "علم البيئة " أصبحت ذات وزن و أهمية كبيرة  التيو من العلوم 

) البيئة(يآثر بالسلب على المحيط الحيو الخدميو  الصناعيالبشرى و  االستيطانالعمرانية و زيادة معدالت 

دراسة العالقات المتبادلة بين التنمية العمرانية الشاملة و البيئة  الضروريلذلك أصبح من ,  بهتحيط  يالت

  . 1مشروع  أية و تحفيز الجوانب اإليجابية و الحد من اآلثار السلبية للبيئة على المحيطة بها و ذلك لزياد

على كل محيط و هو  ) ياالجتماع, المصنوع, المحيط الحيوي( و ذالك بدراسة تأثير البيئة بأنظمتها الثالث 

طرافا جديدة من ما يتطلب توسيع دائرة االستشارة و المشاركة في الدراسات و المشاريع العمرانية لتضم أ

الخبراء في الطب و الصحة العامة،البيولوجيا و العلوم التقنية و اإلدارية األخرى فضال عن خبراء 

 إلىفي شكل دراسات بيئية تضاف  ،العمران،االجتماع و االقتصاد ذوو األدوار التقليدية في هذا المجال

ية و التكنولوجية القائمة حاليا و ذالك في سياق ، الوظيفمثيالتها المناخية،االجتماعية،الطبيعية، الجغرافية

التفاعل أكثر مع مقتضيات ما بات يعرف باقتصاديات البيئة، العمارة الخضراء، ترشيد استخدام الطاقة و 

  .البحث و االعتماد أكثر على الطاقات الجديدة و المتجددة

باألساس عن المدن وعمليات تج فإن عديد المشكالت البيئية الرئيسة تن ،في هذا العالم المتحضر و

. فالمدن هي المصدر األهم لغازات االحتباس الحراري والمواد المدمرة لطبقة األوزون. التحضر المستمرة

كما يؤدي الطلب العمراني المستمر للموارد الطبيعية والتخلص من المخلفات العمرانية إلى تدهور عديد 

وعليه فإن حل مشكالت البيئة الحضرية . فقد التنوع الحيوي بها أو تدميرها تماما وإلى الطبيعية البيئات

   .سوف يؤدي بالضرورة لتقليل أثر المشكالت البيئية بشكل عام

                                                 
حول  مكتب اليونسكو باإلشراك مع–كلية الهندسة ب ورشة عمل، تجربة تطوير منهج التحكم البيئي بقسم التخطيط العمراني، 1997،محمد عبد الباقى إبراهيم 1

 .،قسم التخطيط العمرانى،  جامعة عين شمس، القاهرة" يم الهندسىفى التعل إدخال طرق تدريس المواد البيئية" 
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وكما أن المدن هي أحد أهم أسباب المشكالت البيئية، ومن أكثر المتأثرين بأضرارها، فهي في ذات 

لك المتالكها الموارد القادرة على تجنب ومعالجة وذ. الوقت األقدر على معالجة قضايا البيئة ومشكالتها

  :1فالمدن تمثل نقاط تجمع . المشكالت البيئية

باعتبارها المنتج األهم للبضائع والخدمات، يتركز بالمدن رؤوس األموال التي  : رأس المال االقتصادي -

  .يمكن توجيهها لالستثمار في اإلدارة البيئية

فهي مكان مراكز . عادة مكان المجتمعات الفكرية والعلمية ألي دولة المدن هي :رأس المال البشري -

هو ما يعني أن القدرة على تحليل المشكالت البيئة وحلها تتركز في  و. األبحاث والجامعات وبيوت الخبرة

  .المدن

المحلي، تمتلك المدن عادة ثروة من الهيئات غير الربحية، جمعيات تنمية المجتمع  :رأس المال االجتماعي -

  .هو ما يمكن أن يمثل قاعدة للعمل التطوعي في حل المشكالت البيئية و. الخ....جمعيات المجتمع المدني

  :يمكن تجميع المشكالت البيئية األساسية التي تواجه المدن في أربعة مجموعات

 .مشكالت الحصول على البنية التحتية والخدمات البيئية - أ

 .االنبعاث ات الحضرية ومشكالت التلوث الناتج عن المخلف -  ب

 .مشكالت تدهور الموارد -  ت

 .مشكالت األخطار البيئية -  ث

  

  

  

  

                                                 
-http://www.cpas ،8/2011،اإلدارة البيئية للعمران الحضري)  27/10/2008(  محمد عبد الباقى محمد إبراهيم 1

egypt.com/Articles/Dr_M_Baki/MOR28012.html 
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كل مكونات البيئة الحضرية والتأثير المتبادل بين كل هذه المكونات و هنا برزت اإلدارة البيئية كإطار يجمع 

تقييم  " أهمهاعمليات و االعتبارات من في منظومة فعالة لمعالجة قضايا البيئة في المدن ضمن حزمة من ال

  )02(أنظر الشكل رقم  " المخاطر البيئية

هو بشكل عام محاولة علمية الستخدام الحقائق والتكهنات في تقدير  :1تقييم المخاطر البيئيةويمكن القول أن 

 ثات معينة أو احتمالية تعرض صحة اإلنسان أو البيئة آلثار سلبية والتي قد تنتج من جراء التعرض لملو

 

إن ما تقدمه عملية تقييم المخاطر هو وسيلة منظمة، وواضحة، ومتسقة للتعامل مع الشئون . عوامل سمية

  . العلمية المتعلقة بتقييم احتمالية وجود الخطر البيئي ومدى حجم هذا الخطر

  دارة البيئيةموقع تقييم املخاطر البيئية من اعتبارات اإل  )                   02(الشكل رقم 

  

  
  

 ، مرجع سابقمحمد عبد الباقى محمد إبراهيم من انجاز الباحث اعتماد على:المصدر

و تماشيا  " تقييم المخاطر البيئية في األوساط الحضرية "بناءا على ما سبق، فان دراستنا هذه و المعنونة بـ

 باأللفاظااللتزام الكامل منهجيا ا يقتضي منّ هموضوعه و مجال البحث،مع التطابق المفترض بين عنوان 

كما تكون متضمنة في خطط البحث على مصطلحات بمجرد ذكرها في العنوان  إلىالوارد فيه و التي تتحول 

  :النحو التالي

                                                 
 .، المرجع السابقمحمد عبد الباقى محمد إبراهيم 1

 اعتبارات
 اإلدارة البيئية 

االعتبارات  االتصال البيئي
 االقتصادية

إدارة احلوادثة واألمانالصح
 والطوارئ

 تقييم املخاطر وسائل املراقبة التدريب البيئي
 البيئية
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 .يعني تحديد القيم، الدرجات، المستويات و الحاالت: التقييم

انتقاصا أو تهديدا للحياة البشرية، النباتية و الحيوانية و السالمة و  هي إجماال ما يشكل تحديدا،: المخاطر

  .و غير الحيوية الرفاهية الحيوية

  .))التكنولوجية(ا عن المصادر الطبيعية و البشرية فخال(أي ذات مصدر بيئي: البيئية

  ... ).رهاخالفا عن األوساط الطبيعية، الريفية و غي(أي ضمن النظام الحضري : األوساط الحضرية

إلى تحديد إال انه و قبل الوصول إلى صميم البحث و هو عملية تقييم المخاطر البيئية ينبغي أن نسارع 

  .تبرير الفرضيات و المباحث التي تضمنها إلىاإلطار العام الذي توجد فيه الدراسة و التي نهدف من خاللها 

  :منطلقات البحث

لبيئية تخضع لطرق و أساليب تختلف باختالف الدول و مراكز البحوث إن عملية تقييم المخاطر ا:عملية التقييم

بينها و اعتماد إحداها في  ةمع محاولة المفاضل - بشيء من التفصيل-و هي ما يتطلب منا ذكر بعضها 

  .الدراسة و التي سنكرس لها كامل الفصل الثاني

نه إف، و من حيث المبدأ ،موصوم بالتوازنالللنظام البيئي  األساسيةانطالقا من الخصائص : المخاطر البيئية

من النادر بل و من غير الواقعي أن تكون البيئة مصدرا للمخاطر، و إن حدث و كانت الحالة هذه، فهذا يعني 

  :أنها تعاني اختالال أو تشهد تشوها و الذي يعود إلى احد أمرين أو كالهما معا

على غرار المناطق التي توصف بالحساسة  رحلياأن هذه البيئة تعاني هشاشة هيكلية أو ضعفا م:إما

كالنطاقات السهبية في الجزائر التي تواجه تهديد اآلثار السلبية للتصحر، و هو ما نحاول البحث فيه من خالل 

  .العنابي للوقوف على استعداداته قوة و ضعفا تجمعتحليل النظام البيئي بال

بممارسة ذات تأثير سلبي  إمالبيئي و اضر بشيء من عناصره أن نشاطا إنسانيا اخل بتوازن النظام ا:و إما

الطبيعية التي يوفرها هذا النظام و الذي نحاول كالترسبات النووية الكارثية أو بإجهاد بشري للموارد  نوعي

  .ابيالعن تجمعالحضرية للو النظام مسيرة التنمية تحليل تتبعه و التدليل عليه من خالل 



.ضرية و أسبابهاالمخاطر البيئية في األوساط الح:األولالفصل   
 

18 
 

 

اشرة لحاالت االختالل و التشوه الذي تعانيه البيئة نتيجة للدور السلبي لهذين األمرين هو إن من النتائج المب

  ذي ر ضارة على النظاميين االيكولوجي و الحضري الانظام البيئي تكون له آثلإحداث تغييرات غير مالئمة ل

و التنوع مع مرور الوقت و  في التفاقم ةمع ظاهرة التلوث اآلخذ - تقريبا-نسعى لتقييمه و هو ما يتطابق كليا

  . هو ما يتطلب منا إفراده بمبحث خاص لتحديد مفهومه،أنواعه و أشكاله

در المخاطر البيئية، امصعن تحليال سببيا بحثا  ا،و بعد تحليل النظام البيئي و النظام الحضري كال على حد

  ."كمؤشر" و طريقة حسابه  يفهتعرالجمع بينهما انطالقا من البيئي  األثرنحاول و عن طريق البصمة أو 

 

  المخاطر البيئية سبابألمقاربة منهجية                          )   03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2011من انجاز الباحث :المصدر

 النظام البيئي حتليل

 ضعف مبدئي يف النظام البيئي

 املخاطر البيئية وجود

 وجود تلوث

بشري مضرنشاط أوإجهاد 

 حتليل البصمة االيكولوجية حتليل النظام احلضري

 وجود تلوث

 البيئيةاملخاطر وجود



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث الثاين

ملخاطر البيئيةم اومفه 
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  .م المخاطر البيئيةومفه :المبحث الثاني

  :مقدمة

في الكتابات المعاصرة، و حتى الصحفية و وسائل اإلعالم، تستعمل أوصاف الكوارث بكثرة لكن بدون 

، قابلية العطوب أو التأثر )calamité(، النكبة)catastrophe(، الكوارث)aléa(تمييز بين المفردات كالمصادفة

)vulnérabilité...( و بدرجة اقل العالقة الموجودة بين هذه المفردات ،دون تدقيق في المعنى أو الظروفالخ.  

احتمالية أنّا "، )"le petit robert edit 1996(خطر محتمل قابل التنبؤ به تقريبا"تطور مفهوم المخاطر فقد 

، التعريف )le petit robert 2emm edit "(أو أي ضرر آخر أداةيسبب فقد  أنحدثا ال يرتبط بإرادة أطراف ما و يمكن 

األول ابرز عنصرين هما الخطر و االحتمال، مركزا على الجانب العفوي المرتبط باالفتراض، في التعريف 

مفردة أطراف، ضرر، ركز على الجانب القانوني للمخاطر، فألطراف المسئولة عن المخاطر لم تستثنى : الثاني

لمخاطر أي الضرر و الخسائر، كما أن تعريف المخاطر تطورت حسب و لكنها لم تحدد، و ذكرت صفة التهديد ل

  :الميادين العلمية

المخاطر هي إمكانية و احتمالية الخسائر المادية نتيجة لعدم التأكد، هي قابلة للقياس، : بالنسبة لالقتصاديين •

 .المخاطر المقاسة، احتمال التنبؤ بها

النسبة المئوية المحتملة في فترة زمنية  أيهو التوقع الرياضي، المخاطر الزلزالية :بالنسبة للجيوفيزيائيين •

محددة و في منطقة معينة، الخسائر في الممتلكات و النشاطات المنتجة أو من األرواح البشرية، حجم الخسائر هو 

 .المهم في هذا التعريف

، بدراسة الظواهر )aléa(ق نتناول المخاطر انطالقا من المصادفة و االتفا: بالنسبة للجغرافيين بالمقابل •

) G.Wite(الطبيعية، تفاعلها، آليات اندالعها و نتائجها على المجال و المجتمع ، مدرسة شيكاغو أساسا عبر وايت 
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البعد المجالي في مقاربة المخاطر و في هذه الحالة، الدراسات  إلىادمج البعد االجتماعي ) R.Kates(و كاتس 

 .مخاطر من طرف الفرد و المجتمعتتناول اإلدراك، اإلحساس بال

  :كعلم جديد المخاطر

و المشتق  1987في الملتقى الذي عقد في جامعة السيربون سنة ) les sindyniques(تم استحداث مفردة السندينية 

، لتجمع كل العلوم التي تدرس المخاطر، و التي و التي تعني الخطر) kindunos(من الكلمة اليونانية كيندينوس 

و األخطار ) risque(و ذلك لتفريق بين لفظي المخاطر  )les sciences du danger(عليها أيضا علوم الخطر يطلق 

)danger( المخاطر ذالك المجهول"و في كتابه المعنون  2004، و في سنة) "Le risque, cet inconnu ( اقترح جورج

  .)1( .عن الدراسة العامة و العلمية للمخاطرللتعبير ) riscologie(لفظ علم المخاطر ) Georges Jousse(جوس 

الجيولوجيا، علم المناخ، بالنسبة للكوارث الطبيعية، الكيميائية و (فالسندينية تجمع بين جوانب من العلوم الطبيعية 

  ...)علم النفس، التعمير ، االقتصاد(و جوانب العلوم االجتماعية ) الفيزيائية بالنسبة للكوارث الصناعية

بخصوصية أكثر على المخاطر الكبرى، ) كالخطر النووي(ق على الخصوص على  المخاطر الصناعية فهي تطب

، )خصوصا نتائج العولمة(المخاطر االقتصادية )كحرائق الغابات أو االنهيارات الثلجية مثال(المخاطر الطبيعية 

  .الخ...المخاطر البشرية، الحضرية

  :أقسام هي على أربعة) riscologie(يرتكز علم الخطر 

 .يسمح باكتشاف مفهوم الخطر، صوره المختلفة، شكله و تعريفه العلمي:ما هو الخطر:األولالقسم  •

                                                      
)  georges jousse(، اقترح الكاتب جورج جوس "الخطر ذالك المجهول"في كتابه ) danger(و األخطار )risque(لتالفي أي خلط بين المخاطر  1

  .العامة و العلمية للمخاطر للدراسة)  riscologie(مفردة علم الخطر 
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العامة و الخاصة لتحليل  األساسيةو يوضح الطرق  ،مبدأ التحليل يحدد الخطط المنهجية: القسم الثاني •

 .الخطر

و يقدم طرق عملية التقييم التي تصل  ،اطرتقدير و تقييم المخاطر يبرز صعوبات تكميم المخ: القسم الثالث •

 .البشريةر األخطاتقييم  إلىكذلك 

تسيير المخاطر يعالج مختلف مناهج اتخاذ القرار، يقدم خيارات عقالنية في ميدان الوسائل : القسم الرابع •

  .الواجب توفيرها للتحكم في المخاطر

  :المخاطرمفهوم /1

  :لغة/1-1

 .الْمهاِلك، اَألخْطَار" : واجه مخَاطر في سفَرِه). "د لَها من صيغَتهاالَ مفْر: (خ ط ر 1 :المخاطر

Risque :2أخطار و مخاطر.  

يأخذ مصطلح المخاطر صور مختلف، و مضامين متعددة، تعدد العوامل الداخل في تحديد هذا  :اصطالحا/1-2

  :المصطلح، و التي من بينها

مسبب لألضرار يضاف إليها إمكانية ترافق أو توارد ظواهر معينة، و التي ) دثقسم من حا(حادث :المخاطر 

  .3هي في أحيان كثيرة غير قابلة للتنبؤ بها

                                                      
 .home.php.htm,  25  novembre  2011,http://www.almaany.comمعنى مخاطر في قاموس المعاني عربي عربي  1
 .المرجع السابق ، معنى مخاطر في قاموس المعاني عربي عربي 2

3 Pierre merlin, 2000, française choay, dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, puf, 3 emm édition, p 734 
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، احتمال اتفاق أو توارد الظاهرة التي )aléasاالتفاق (المصادفة : المخاطر ترتكز كقاعدة عامة على عنصريين 

  ).la vulnérabilité( يضاف إليها حسب المؤلفين تحديات قابلية العطوب

أي قدرة الجسم على العودة ) la résilience(ذلك عوامل أخرى مثل الرجعوية أو االرتدادية  إلىيضاف  أنو يمكن 

االتفاق (هنا بترافق العاملين معا و ليس بالتفريق بينهما  األمر، من المهم أن نفهم انه يتعلق  1 حجمه األصلي إلى

  .ان وجود و ديناميكية المخاطرالذين يحدد فهما) و الرهان

 على أنهاالجمع بين االحتمال، التردد، احتمال توارد األخطار و حجم نتائجها، يمكن أن تعرف المخاطر  

  .معينة )exposition(احتمال وقوع حدث غير مرغوب، في ظروف تعرض 

  )خطورة النتائج xاحتمال توافق األخطار (إمكانية ظهور األخطار 

يكون هناك  أنالتعرض للضرر نتيجة لألخطار، و لكي تكون هناك مخاطر يجب  كانيةإمالمخاطر هي  

 ).التعرض لألخطار =مواجهة المخاطر(تعرض للخطر 

  التعرض لهاx األخطار=المخاطر  

Risque  = danger x exposition 

  .وضعية، المخاطر هي قياسها أوالخطر هي حالة :آخرتعريف  

 .اتفاق للضرر الممكن أوكبر و احتمالية توافق : ضرر، بالمعنى الضيقإمكانية حدوث : بالمعنى العام 

  
                                                      

  .1056ص  ، مرجع سابق،قاموس المنهل  1
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  .قابلية العطوب أو الضرر لألشخاص، الممتلكات و البيئة xاالتفاق = المخاطر 

Risque=aléas x vulnérabilités des personnes, des biens et de l'environnement 

د عناصر، يهدد األشخاص، النشاطات و البيئة، يحدث عادة المخاطر هو خطر قابل للقياس في احتمالية توار 

  .بشكل غير متوقع و بطيء

  .أو القياس المرتبط بآثاره و نتائجه /المخاطر هي قياس احتمال توارد لحدث غير مرغوب و 

احتمال وجود عامل خطر : بأخذ بعين االعتبار عاملين هما األوروبيةمن طرف اللجنة مفهوم المخاطر عرف  

  .ورة نتائجهو خط

  :التأثيرات و النتائج المدروسة عادة هي

 .سام) aérosol(السامة نتيجة الستنشاق غاز أو رذاذ  اآلثار •

 .الحرارية نتيجة للحروق المتتالية بفعل الحريق اآلثار •

 .الضغط العالي نتيجة لالنفجار أثار •

  :ثالث فئات إلىتصنف المخاطر  أنو يمكن 

 .مخاطر غير مسموح بها •

 .أمكنطر التي ينبغي الحد منها ما المخا •

كالهما مهمال  أو إحداهماأو حدة الخطر التي يكون  /المخاطر المقبولة سواء بسبب احتمال التعرض و •

 .مقارنة بباقي المخاطر
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  :فئات هي أربع إلىحدة الخطر أو مدى خطورته تقسم 

  مهملة   - هامشية      -خطرة      - كارثية

  : )directive de seveso 2( 2يمات سيفيزو تعريف المخاطر حسب تعل 

احتمالية حدوث تأثير خاص في فترة معينة و في ظروف محددة، بالنتيجة، تتميز المخاطر انطالقا من 

  .النتائج لهذا الحادث المفترض وقوعه أواتفاق لحادث معين و شدة اآلثار  أواحتمال توارد :عاملين

  :تمد على ثالثة عواملباعتبارها تع Riskيشار إلى المخاطرة  

  .عامل الخطر -1

قابلية تأثر وتعرض العناصر للخطر، وقد تشمل هذه العناصر األفراد واألصول المادية والنظم الطبيعية  -2

والنظم المختلفة مثل نظم تبادل المعلومات والشبكات المجتمعية واألشياء غير  يأو التاريخ يوالتراث الثقاف

 .القيةالملموسة كالثقافة والقيم األخ

قدرة العناصر المعرضة للخطر على تفادى أو تقليل إلى أدنى حد ممكن أو استرداد قوتها بعد آثار الخطر  -3

  ).resilience و الرجوعية المرونة(

  .1، الجمع بين احتمالية الضرر و خطورته)iso/cei 73(الجمع بين احتمالية الحدث و نتائجه  

 .واهر خطيرةاحتمالية حدوث الضرر ناتج عن التعرض لظ .1

 .اثر نوعي يحدث في فترة معينة و ظروف محددة أناحتمالية  .2

                                                      
1  Directive n° 96/82 du conseil du 9 décembre 1996. 
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و يالحظ مما سبق أن المخاطر ترتبط بجملة من العوامل الداخل في حسابه و تقديره، و هي عوامل ال يمكن 

المدة، الخطر، التعرض، التأثير، الشدة، : حسب حاالت المخاطر و أنواعها، من قبيل اإهمالها، بل ينبغي تثمينه

  .الخ...التنبؤ، القياس، اإلدراك و قابلية العطب

  :تمييز مصطلح المخاطر عن غيره /1-3

وأحياناً تعريف بلفظ القدرة (والقابلية للتأثر والمرونة  ، العارض، التهديد،الخطر، هناك تعاريف مختلفة  للمخاطر

  .اطر، و التي ينبغي تمييزها عن المخ1)على تخطى األزمة –أو اإلمكانية 

 :االصطالحات القريبة من المخاطر/1- 1-3

 :Aléa(2(العرض أو المصادفة  

، غير متوقع يهدد أو يصيب منطقة، هو إذا )ليس بيولوجي(هو احتمال أن ظاهرة أو مظهر طبيعي فيزيائي 

  .تقدير لحدوث هذا السياق أو الصيرورة

 :المخاطرة  

فيات، اإلصابات، الضرر بالممتلكات وبأسباب الرزق الو(احتمال حدوث عواقب ضارة أو الخسائر المتوقعة 

يثيرها البشر  ينتيجة عن التفاعالت بين األخطار الطبيعية أو الت) واضطراب النشاط االقتصادي واإلضرار بالبيئة

  .والظروف القابلة للتأثر

                                                      
واألمم المتحدة  الدولياإلستراتيجية الدولية التي يتبناها البنك  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يعن إدارة مخاطر األخطار ف التمهيديالتقرير  1

  .2007مارس  30 ,لتقليل الكوارث

2 Aléa (risque naturel),17/11/2015. https://fr.wikipedia.org/wiki/Aléa_(risque_naturel). 
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تضيف بعض فروع العلم إلى و. القابلية للتأثر× األخطار = المخاطرة : اً يتم التعبير عن المخاطرة كالتالىيتقليد

  .المادية للقابلية للتأثر يذلك مفهوم التعرض لإلشارة بصفة خاصة إلى النواح

وفيما وراء التعبير عن إمكانية الضرر المادي، فمن الجوهري أن نعترف بأن المخاطر تكون كامنة أو يمكن 

تبار السياق االجتماعي الذي تحدث فيه فمن المهم أن نأخذ في االع. أن توجد أو تنشأ داخل النظم االجتماعية

  .المخاطرة وأن ندرك أن األفراد ال يتمتعون بنفس درجة اإلدراك للمخاطرة واألسباب التي تؤدى إليها

  Hazards األخطار 

فاإلدراكات . أمر غير هين دائماً ونادراً ما يكون نهائياً disasterوكلمة كارثة  hazardإن تعريف كلمة خطر 

ال  ياألحداث الت يالتعريف وما ه ياألحداث الواجب تضمينها ف يتقرير ما ه يالعامة تلعب دوراً فالسياسية و

 .تضمن

يشار إليها عادة  يفالجفاف يندرج تحت فئة من األخطار الت. ، مثل الجفاف والوباء"طبيعية"وهناك أحداث أخرى 

حدوث بمواصفات خاصة تختلف عن مواصفات وتتميز هذه الفئة من المخاطر بطيئة ال". بطيئة الحدوث"بأنها 

 األخطار سريعة الحدوث

وهناك من يرى أن الكوارث بطيئة الحدوث والكوارث البيئية تمثل، بالنسبة لبعض الناس، مخاطر عادية 

 .يواجهونها يومياً ويستطيعون تطوير استراتيجيات للتكيف معها والتغلب على مشاكلها

 

  



.ضرية و أسبابهاالمخاطر البيئية في األوساط الح:األولالفصل   

 

28 

 

  :مفهوم مصطلح الخطر/ 2- 1-3

ظرا ألهمية هذا المفهوم، و دخوله الدائم في المفاهيم التي تدور حول ظاهرة المخاطر، و كذا التباسه على بعض ن

المختصين و استعماله كمرادف للمخاطر، كان من الضروري الوقوف عنده، و تميزه عن غيره، و قد تعددت 

  :التعاريف الدالة على هذا المفهوم و التي من بينها

  , و وضعية في ظروف خاصة يمكن أن تؤدي إلى ضررخاصية أ:الخطر •

اآلثار السلبية أو األضرار الناتجة عن الخطر يمكن أن تضر بصحة اإلنسان أو نوعية البيئة في المدى  : النتائج

  .1القريب أو البعيد

تعني وضعية أو إمكانية مادة ما بالنظر لميزاتها أو وظائفها الجوهرية أن تؤدي إلى أضرار :الخطر •

  .2الممتلكات و البيئة في شروط تعرض معينة لها, لألفراد

يعرف بصورة عامة على انه خاصية لمادة ما تقدم مصدر لتأثير كامن على البيئة : البيئةالخطر على  •

  .3بغض النظر عن الظروف الحقيقة لتعرض الكائنات لها

ورة عامة أو في ظروف خاصة تعبر عن تهديد كامن لألمن، السالمة و وجود الفرد ألي شيء بص:الخطر •

  .4و هو ليس مرادف للمخاطر

                                                      
1Kay and Alder (1999). la gestion intégrée des zones cotiéres (GIZC) Concepts – Définition.5602006. 
www.coastlearn.org/fr/era/era_definition.htm. 

2BRGM, le guide sur la Gestion des sites potentiellement pollués - mars 2000,  25  novembre  2011 http://www.dictionnaire-
environnement.com/ 

3Le guide sur la Gestion des sites potentiellement pollués – idem. 

4 CABANE F, 2007,Lexique d’écologie, d’environnement et d’aménagement du littoral,Version 12. Ifremer : 283 p. 
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  :الخطر •

حدث مادي من المحتمل أن يؤدى إلى أضرار، أو ظاهرة أو نشاط بشرى قد يسبب الوفاة أو اإلصابة أو ضرر 

قد تتضمن األخطار ظروفاً كامنة . البيئيبالممتلكات أو اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو انحدار المستوى 

) طقسية، وبيولوجية –جيولوجية، مائية (طبيعية : مثل تهديدات مستقبلية، ويمكن أن تنشأ من أصول مختلفةربما ت

ويمكن أن تكون األخطار مفردة أو متتابعة أو ). تآكل البيئة واألخطار التقنية(أو تثار بفعل العمليات البشرية 

 .، تعدد تكراره واحتمال حدوثه وتحدد خصائص كل خطر بموقعه، شدته. أصلها وآثارها يممزوجة ف

  :1 2جاء في المادة 

خاصية مالزمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عنها أضرار لألشخاص :الخطر •

  )2تعليمات سيفيزو يتطابق كليا مع .(و الممتلكات و البيئة

ما يحدد بعنصرين، عنصر يميز حدوث ضرر محتمل، يرتبط بوضعية خطر و هو عادة : خطر محتمل •

 .2احتال حدوث الضرر و خطورة العواقب

 

 

  

                                                      
،ج ر، عدد . ، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة2006يوليو  31، المؤرخ في 06/198من مرسوم تنفيذي / 2المادة  1

37/2006.  

  .المرجع السابق/ 2المادة  2
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  .)املخاطر الطبيعية( العالقة بني املصادفة، الرهان و املخاطر                   )04(الشكل رقم 

  

-Prevention-des-risques-majeurs, 31  octobre  2016, http://www.annemasse.fr/Cadre-de-vie/Prevention) ترجمة الباحث( :المصدر
des-risques-majeurs/Prevention-des-risques-majeurs. 

  :و تضم:عناصر المخاطر/1-4

  ):Aléa(المصادفة أو االتفاق  

  .1األشخاص و الممتلكات قابلية عطبصيرورة طبيعية مسؤولية عن المخاطر و تترافق مع  

لحظة أن تحدث عندما تتوافر كل  أيلها في  ، التي يمكن)ظاهرة أو خفية(هي الظاهرة المدمرة الموجودة أو  

قدرة، (على العناصر المعرضة لها ترتبط بتمددها في المجال و شدتها ) خسائرها(شروط اندالعها،تقييم نتائجها 

  ).مدة و المنطقة المصابة في حالة الزالزل

  ):vulnérabilité(قابلية العطب  

  .المدمرةكيف؟ لماذا؟ و على ماذا؟ تبرز و تندلع الظاهرة 

قابلية العطب هي خاصية عنصر معرض لدرجة كافية او معرض بشدة لتلقي اآلثار المدمرة أو الضارة   

  ).aléa(للمصادفة أو االتفاق 

                                                      
Yvette veyret, 2004, géo environnement, Armand colin, 2emm édition, 186p, P152. 
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  :هناك عدة أنواع لقابلية العطب تم إحصائها و تصنيفها هي 

 taux(يتعلق بمعدل اإلضرار ):la vulnérabilité physique au technique(قابلية العطب الفيزيائي أو التقني  .1

d'endommagement ( الكامن للعناصر المعرضة للخطر و مفهوم عتبة القطع)seuil de rupture.( 

هو ميل او نزوع العناصر المعرضة للخطر لفقد ):la vulnérabilité fonctionnelle(قابلية العطب الوظيفي  .2

 .وظائفها

يتميز بتفاعل متسلسل انطالقا من عنصر أو مجموعة ):la vulnérabilité systémique(قابلية العطب الجهازي  .3

 .عناصر معرضة لخطر محدثة فعل الدومينو

هي قابلية العطب اإلقليمية أو الترابية تميز في الوقت ):la vulnérabilité biophysique(قابلية العطب البيوفيزيائي  .4

 .البشرية و الحيوانية األجناسنفسه العناصر الفيزيائية و 

تتعلق بعوامل قابلية العطب التي تمس السكان و إمكانية ):la vulnérabilité sociale(قابلية العطب االجتماعي  .5

 ).Cutter et al 2005(حصول خسائر 

  ):Vulnérabilité(و قابلية العطب)Aléa(،المصادفة )Risque(التعريف المتقدم للعالقة بين المخاطر 

العالقة الموجودة بين  أنماط أوالمعاني العملية تشترك في معنى موحد، فهي تعبر عن العالقة  أويم هذه المفاه

  :العناصر المحدثة للظواهر، صيرورتها و آلياتها، إضافة للنتائج التي تحدثها، بذلك فالمخاطر تعرف عامة بأنها

  ة العطبقابلي xظواهر طبيعية مولدة للخسائر  =معادلة المخاطر الطبيعية 
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و ) Institut des risque majeur, FRANCE( IRMAفي أعماله التعريف المقترح من )  elise beck(اعتمد اليز باك 

المخاطر هي نتاج تقاطع بين المصادفة و عناصر قابلية العطب، و يشكّل رياضيا العالقة بين  إن"الذي يقول 

  :يالمخاطر، المصادفة و قابلية العطب على النحو التال

R=(A,V) 

  :و بذلك أصبحت) 2003(و المجالية ) 2003(هذه الدالة أضيف إليها األبعد الزمنية 

R=+(A(t,s),V(t,s))  

  .الجارية األحداثفالمخاطر تزداد حدة بازدياد المساحة المعرضة لألضرار و بطول مدة 

  :المخاطر البيئية/2

  :مفهوم المخاطر البيئة/2-1

نية وجود حدث أو حادث ناتج عن نشاط مؤسسة يمكن أن تؤدي إلى انعكاسات ضارة تعني إمكا: المخاطر البيئية

و درجة ) المصادفة(على البيئة، تقييم المخاطر البيئية يتم بأخذ بعين االعتبار إمكانية توافق أو توارد األحداث 

  .الخطر

مخاطر فــي عالمنا الحديث، كنوع جديد مـن ال المخاطر البيئيةمنذ بضعة سنوات، تزايد االهتمام الدولي بـ

، من خالل العدد المتزايد من المنشورات، الملتقيات، " la société du risque" الذي بات يعرف بمجتمع المخاطـر 

من هذه األعمال لم تقدم  افي حين أن أين برامج البحث التي اهتمت بهذه الفئة من المخاطر التي اعتمدت بإجماع،

  .ة من المخاطرتعريفا نوعيا لهذه الفئ
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من جهة أخرى، التفريق بين المخاطر الطبيعية و البيئية معقد و دقيق، و هو الذي يفسر اختيار بعض المؤلفين 

يقود إلى تغطيت مجموعة من الظواهر الناتجة " المخاطر البيئية" لتعريف عام للمخاطر البيئية، اللجوء إلى صيغة 

  .و إطار النشاطات البشرية عن التداخل و التفاعل بين اإلطار البيئي

لبيئية الحالية تتصف غالبا بالريب الكبير، آثار عدم إمكانية اإلصالح و الرجوع إلى انطالقا من كون المشاكل ا

، الترابط بين المقياس المحلي و العالمي، ضرورة اخذ بعين االعتبار التأثيرات )effets d'inversibilité(  1األصل

تحديث عملية التحليل و مراجعة إجراءات اخذ القرار المؤسس على الخبرة و القرارات  إلىتقود ...بعيد المدى

  .العمومية

إذا حسب المؤلفين، نحن نتكلم عن مخاطر بيئية أو مخاطر ايكولوجية، مرة للحديث عن المخاطر الناتجة عن 

ة البشرية، الصحة، النشاطات المخاطر الواقعة على عاتق الحيا"النشاطات البشرية على البيئة، و أخرى لوصف 

االقتصادية نتيجة للتقهقر المسلط على إمكانيات وظيفية، إنتاج و التمثيل باألنظمة االيكولوجية ، و التي هي في 

هذه المرة قريبة من المخاطر الصحية الناتجة عن البيئة، أي هي أحيانا مرادفة للمخاطر الصحية التي تسببها 

  .البيئة

الل هاتين الوضعيتين اعتماد طريقتين لتعريف المخاطر البيئية حسب اهتمامنا بالتهديدات يمكننا إذا من خ 

أو بالتهديدات البيئية بالتركيز على البيئة ) position arthropocentrée(البشرية بالتركيز على اإلنسان كبؤرة اهتمام 

)position égocentrée.(  

                                                      
  .و التي يقصد بها استعادة الوضع لما كان عليه"  إلفاقةا" يطلق عليها في بعض الكتابات العربية لفظ  1
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الطبيعية و (و التهديدات ) الطبيعية و البشرية(قاء للمصادفة المخاطر البيئية تصبح هكذا بصورة عامة الت

  ).البشرية

 أثرايكون لها  أنحادث ناتج عن نشاط مؤسسة يمكن  أوظهور حدث  إمكانية أنهاتعرف على :المخاطر البيئية

  .1ضارة و معتبرة على البيئة

  :أنواع المخاطر األخرى/2-2

لنتحدث بذلك عن  ،تي قد تتطابق دون أن يفصل بدقة بين حدودهاتشهد المخاطر اليوم، تنوعا في التصنيف ال

الخ، مما حذا ...المخاطر الغذائية، الصحية، الطبيعية، الصناعية، التكنلوجية، االقتصادية، االجتماعية، البيئية 

حكمة في ببعض المؤلفين إلى محاولة تنميطها مع علمهم أن هذا التنميط مبسط إلى درجة كبيرة، فالعوامل المت

بحيث يرتبط النوع الواحد من المخاطر مع عدد غير محدود من األنواع  المخاطر المدروسة تتفاعل في ما بينها

  :، و التي من بينهااألخرى

تكون له نتائج  أنيمكن  ،يتميز بحادث ينشأ في موقع صناعي : Risque industriel 2المخاطر الصناعية/1- 2-2

  .لممتلكات، البيئة و الوسط الطبيعيخطيرة على الشخص، المكان، ا

  :Risque naturel المخاطر الطبيعية/2- 2-2

حدثت في ) aléa( أو العارض هو حدث مسبب للضرر، يتضمن نوع من االحتمالية ، نتيجة للمصادفة .1

هي  )la vulnérabilité(وسط طبيعي، المخاطر ناتجة عن ترافق المصادفة مع التهديد، قابلية التأثير أو العطوب 

 .aléa(1(نوع كان تبعا لشدة المصادفة  أيقياس الضرر من 

                                                      
1 Risque environnemental la définition dico - mars 2010,  25  novembre  2011 http://www.dictionnaire-

environnement.com/ 

2 Institut des Risques Majeurs (2001). - Memento du maire et des élus locaux- Altitude Impression. 
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انهيار ثلجي، فيضان، حرائق غابات، حركات أرضية زالزل، (المخاطر المرتبطة بظاهرة طبيعية  .2

 2...)انفجار بركاني، أعاصير، عواصف، رياح قوية

ابلة للحدوث على المستوى مخاطر ق: Risque naturel prévisibleالمخاطر الطبيعية القابلة للتنبؤ بها  .3

البشري، بعض األنماط من هذه المخاطر يمكن أن تحدث في حدود بعض السنوات أو عشرات السنين 

و بعضها اآلخر يمكن أن تحدث أثار مدمرة تتباعد ) فيضانات، انهيارات ثلجية، رياح قوية، حركات أرضية(

 .3)براكينالزالزل و ال(في فترات حدوثها بين عشرات و مئات السنين 

المحيط الحيوى وقد تمثل حدث ضار، و يمكن تصنيف األخطار  يعمليات أو ظواهر طبيعية تحدث ف .4

وتختلف األحداث الخطرة من حيث حجمها . طقس أو بيولوجى –جيولوجى أو مائى : الطبيعية وفقاً لمنشئها

والفترات الزمنية  يشار المكانأو شدتها، معدل تكرارها، مدتها،مداها أو مساحتها، سرعة االستهالل واالنت

 .البينية

البشرية، التي يمكن ان تحدث  األرواحخسائر اقتصادية و في :Risque sismique 4المخاطر الزلزالية/3- 2-2

ترتبط بالفترة , ، يمكن أن تقيم على مستوى الموضع أو اإلقليم)aléa sismique(نتيجة للمصادفة الزلزالية 

للهزات  األخيرةخاص و الممتلكات المعرضة للمخاطر، لتموقع و مدى مقاومة هذه المرجعية المعتبرة، األش

  .األرضية

                                                                                                                                                                                
1 Commission interministérielle de l'évaluation des politiques, commissariat général du plan, 1997, la prévention des 
risques naturels, rapport d'évaluation, la documentation française, p702. 

2 INERIS, glossaire grand public, 2004. 

3 Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (2002) - Le risque industriel, dossier d'information - MEDD, 
DPPR, SDPRM, 16 p. 

4 LAMBERT Jérôme (sous la dir.) (1997) - Les tremblements de terre en France, hier, aujourd'hui, demain... - Ed. 
BRGM, 196 p. 
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المخاطر المرتبطة بسير النشاطات البشرية ذات الصبغة :Risque technologique 1المخاطر التكنولوجية/4- 2-2

  ...).صناعية، كيميائية، نقل مواد خطرة، السدود المائية(التكنلوجية 

بآثارها بعد حدوث انفجار الذي يحدث  اإلحساسيمكن :Risques de surpression 2الضغط العاليمخاطر /5- 2-2

و تسبب جروح ) قذف، إسقاط و تهديم المباني(باتزان الهياكل المعدنية  اإلضرارموجة ذات ضغط عالي يمكنها 

  ).جروح على مستوى صمغ األذن و الرئة و الصدمات( اإلنسانعند 

نتيجة للتعرض لتدفقات ساخنة ناتجة عن الحرائق او االنفجار و :risque thermique 3حراريةالمخاطر ال/6- 2-2

  .يمكنها ان تحدث حروق بدرجات متفاوتة تبعا للمسافة التي تتواجد فيها

استنشاق مادة كهذه يمكنها أن تسبب تسمم , تبعا لتسرب غاز سام:risque toxique 4المخاطر السمية/7- 2-2

كما يمكن أن يصل إلى الجلد و , و عن طريق الرئتين تدخل المواد السامة إلى الجسم , رضين لهالألشخاص المع

العينيين و حسب درجة اإلصابة، األعراض تتراوح بين تأثر بسيط للجلد أو إحساس بالوخز في الرئتين إلى 

  .كاالختناقات بالغاز و أديما رئوية, إصابات خطيرة 

                                                      
1 INERIS - Glossaire grand public, idem. 

2 Institut des Risques Majeurs (2001). - Memento du maire et des élus locaux- Altitude Impression. 

3 Institut des Risques Majeurs (2001). Idem. 

4 Institut des Risques Majeurs (2001). Ibid. 
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هو نوع من المجاري المائية ما بين النهر و الوهاد القوية، : rivières torrentielles 1انسريعة الجري األنهارمخاطر 

خطورتها ناتجة عن االنحدار الكبير، و الذي يشكل خطرا بالنظر لطبيعة حمولته و تأثيراته المختلفة على جوانب 

  .النهر، وكذا عدم القدرة على التنبؤ بحدة تأثيره

  :المخاطر الكبرى/2-3

  :يف المخاطر الكبرىتعر

و بيئته و  اإلنسانهي التهديد الذي يتعرض له " المخاطر الكبرى بأنها) Haroun Tazieff(يعرف هارون تازياف 

منشاته بصورة مباشرة، هذا التهديد يبلغ درجة من الخطورة بحيث يقف المجتمع عاجزا كليا عن مجابهة حجم 

  ".الكارثة و أضرارها

  :ر و السريع، حيث أنعن المخاطر الصناعية العادية بضررها الخط 2صناعية الكبرىتتميز المخاطر الكما 

تعرف بأنها الحدث المباغت و غير المحسوب و أحيانا غير القابل للتنبؤ به، ذو منشأ طبيعي  ،المخاطر الكبرى

و الكبير بين  أو تكنولوجي، أين أثاره على السكان، دائما ما تكون مأساوية، بسبب عدم التوازن المفاجئ

  .االحتياجات و إمكانيات اإلسعاف المتوفرة

يوصف بالخطر الكبير، في مفهوم هذا القانون، كل تهديد محتمل على :الجريد الرسمية الجزائرية انهو جاء في 

  .1أو بفعل نشاطات بشرية/اإلنسان و بيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية و 

                                                      
1 Institut des Risques Majeurs (2001). Ibid. 

2 Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (2002) - Le risque industriel, dossier d'information - MEDD, DPPR, 
SDPRM, 16 p. 
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 5خطار كبرى تتكفل بها ترتيبات الوقاية من األخطار الكبرى، في مفهوم  أحكام المادة تشكل أ: كما جاء فيها 

  :2أعاله، األخطار اآلتية

 .الزالزل و األخطار الجيولوجية •

 .الفيضانات •

 .األخطار المناخية •

 .حرائق الغابات •

 .األخطار الصناعية و الطاقوية •

 .األخطار اإلشعاعية و النووية •

 .اإلنسان األخطار المتصلة بصحة •

 .األخطار المتصلة بصحة الحيوان و النبات •

 .أشكال التلوث الجوي أو األرضي أو البحري أو المائي •

 .الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبرى •

                                                                                                                                                                                
، يتعلق بالوقاية من األخطار كبرى و تسيير الكوارث  في إطار التنمية المستدامة،ج ر، عدد 2004ديسمبر  05، المؤرخ في 04/20من قانون  2/10المادة  1

84/2004.  

  .المرجع السابق، 2004ديسمبر  05، المؤرخ في 04/20من قانون  2/10المادة  2
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 02المادة  و قد جاء في التشريع الجزائري، تحديد لبعض المناطق التي تشهد مكامن للمخاطر الكبرى كما في

منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها  :منطقة ذات أخطار كبرىالذي يحدد  127 /05ي مرسوم تنفيذ من

  .1عواقب مداهم و خطيرة بالنسبة لألشخاص و األمالك و البيئة

تمام التهديد الذي تحدثه المخاطر  أواكتمال : ، لفظ الكارثة و التي هي يرافق مصطلح المخاطر الكبرىعامة و 

الجانبية غير المتوقعة ما جعلها تشبه  األحداثأشواط التوقعات، و باندالع سلسلة من الكبرى، فهي أيضا تفوق ب

  .بفعل دومينو

                                                      
و كذا . 29/2005،ج ر، عدد . ، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى2005أفريل  24، المؤرخ في 05/127ي من مرسوم تنفيذ/ 2المادة  1

  .منطقة الصناعية لكل من سكيكدة و ارزيوالحاسي رمل قطب بركين و قطب عين امناس، 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث الثالث

تلوثالو حول البيئة عامة مفاهيم 
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  مفاهيم عامة حول البيئة و التلوث: المبحث الثالث

نظرا لخصوصية المخاطر البيئية من حيث ارتباطها الحصري بالبيئة المتأثرة بدورها بالتلوث أساسا، كان 

من الضروري الوقوف حول ما يرتبط بهاذين المفهومين و ما يتصل بهما و ما يتفرع عنهما، مع اإلشارة 

  .و إبراز خصائصها، باعتبارها ميدان للدراسة لمفهوم البيئة الحضرية

  :البيئةمفهوم /1

  :منهاو التي نذكر  ين و إن اشتركت في الكثير من المبادئ و األسسبين الباحث لقد تعددت تعاريف البيئة

  :تعريف البيئة/1- 1

ة، نباتات البلد الوسط الذي يعمل فيه العضو و الذي يضم الهواء،الماء، األرض، الموارد الطبيعيهي البيئة 

"flore" طُمع،"faune)" الكائنات البشرية و ))1(أو حقبة جيولوجية  كورهجماعة الحيوانات في قطر أو ،

  .)2(العالقات التي تربط بينهم

التي تميز وسطا طبيعيا أو صناعيا )العضوية(الكيميائية و البيولوجية  ،الظروف الفيزيائيةهي  3البيئة 

م في ظروف الحياة المتعلقة بكل وحدات الكائنات الحية التي تسكنه بدأ من الفرد معينا و تنظم و تتحك

  .الخ إلى غاية الوحدة الحيائية بأكملها...و التعمير ) population(المعزول، السكان 

امل عو هناك مصطلح أخر قريب جدا من مصطلح البيئة و يتداخل معها، بل يخلط بينهما إلى درجة الت

، األكثر استعماال في و هو مصطلح االيكولوجيةغالبا حتى لدى المختصين، رغم الفارق فات معهما كمتراد

 ؟ فما هو مفهوم هذا المصطلح الدراسات التي يتناول فيها البعد البيئي،

 

                                                 
  .519ص  نان، الطبعة الثالثة و الثالثون،لب-قاموس المنهل، دار اآلداب للنشر و التوزيع، بيروت، 2004،سهيل إدريس )1

2 Dictionnaire de l’environnement, AFNOR, 2001,3emm, 262p, p101.    
3 FRANÇOIS RAMANDE, 2000, DICTIONNAIRE encyclopédique des pollutions, ediscience international, PARIS ,690 p, 
p 177. 
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  :االيكولوجيةتعريف /2- 1

انيتين هما بعد دمج كلمتين يون 1م1866عام  Ernest Haeckelوضعها العالم األلماني ارنست هيجل وقد  

Oikes  ومعناها مسكن، وLogos العلم الذي يدرس عالقة الكائنات الحية "وعرفها بأنها  ، ومعناها علم 

ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق معيشتها وتواجدها في  ، بالوسط الذي تعيش فيه

ل غير الحية مثل خصائص المناخ تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضاَ دراسة العوام مجتمعات أو

والخصائص الفيزيائية والكيميائية لألرض والماء ) الحرارة، الرطوبة، اإلشعاعات، غازات المياه والهواء(

  .والهواء

إال أن هذا المصطلح تحول في وقتنا هذا إلى دراسة التفاعالت و التداخالت بين األعضاء الحية و الوسط 

دراسة العالقات المتبادلة بين  : االيكولوجية، أي أن في الظروف الطبيعية و األعضاء الحية فيما بينها

، فما هو هذا )écosystème(، ضمن ما يعرف بالنظام االيكولوجي2األعضاء الحية و أوساطها أو محيطها

  ؟النظام 

م ، تعددت تعاريف النظاةااليكولوجيعلى غرار مصطلح البيئة و : تعريف النظام االيكولوجي/2-1—1

  :و التي من بينها يااليكولوج

، )TANSLEY(من طرف تونسلي  1935مصطلح مركزي في االيكولوجية، أنشئ سنة :3يالنظام االيكولوج •

الذي يمكننا من خالله تقسيم المساحة مهما صغرت  ،و الذي يعني في نفس الوقت الوحدة البنائية و الوظيفية

 .من اليابس  أو الماء

                                                 
1 Serge FRANTIER, 1998, DENISE PICHOD-VIALE, ECOSYSTEMES (structure, fonctionnement, évolution), 
DUNOD,2emm édition, PARIS, ,474 p,p 1. 
2 Dictionnaire de l’environnement, idem, p92. 
3 FRANÇOIS RAMANDE, DICTIONNAIRE encyclopédique des pollutions, idem, p 162. 
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لنظام الذي تتواجد فيه التبادالت الحلقية للمواد و الطاقة الناتجة عن العالقات المتبادلة ا: النظام االيكولوجي •

 .1بين مختلف األعضاء الموجودة و محيطها

المحيط و الذي : تداخل تام لمركبين احدهما مع اآلخر هماو يتوافق تركيبيا من تفاعل :2النظام االيكولوجي •

ذات الخصائص الطبيعية و الموقع  ،)abiotique(طبيعة غير حيوية ذات ) biotope(يسمى المدى الجغرافي 

  :تبعا للعالقة التالية) biocénose(الجغرافي المحدد، باالشتراك مع وحدة حية المعروفة بالوحدة الحيائية 

 ).écosystème(النظام االيكولوجي ) =biocénose(وحدة حيائية )+ biotope(مدى جغرافي     

نظام تفاعلي مؤلف من كافة الكائنات الحية مع بيئتها المحيطة المادية و الكيميائية  :يجالنظام االيكولو •

هرما من النطاقات المكانية، و يمكنها أن تضم إما كوكب  ةضمن منطقة محددة، و تغطي النظم االيكولوجي

 .ة صغيرةاألرض برمته أو الوحدات اإلحيائية على نطاق قاري أو نطاق صغير واضح الحدود مثل برك

 

  :و لقد وردت مصطلحات فرعية ضمن االيكولوجية ضرورية لفهمهما، من المهم التعرف عليها و هي  

مساحة من األرض موافقة لجماعات من الكائنات الحية الخاضعة لشروط أساسية  : )biotope(مدى جغرافي 

  .3متناسبة 

  .4اةقسم من العالم يتيسر فيه الوجود للحي):biosphère(محيط حيوي 

 .5اتحاد نباتي حيواني متوازن ):biocénose(وحدة حيائية 

  .6كتلة سطح الكرة األرضية من المادة الحية  الحيوانية و النباتية ) biomasse(كتلة إحيائية 

 .1مجموعة الكائنات الحية من حيوان أو نبات في مكان معين:)biote(أحياء 

                                                 
1 Dictionnaire de l’environnement, idem, p92. 
2 FRANÇOIS RAMADE, dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité, DUMAD, 
PARIS, 2008,1152 p, p 193. 

  .150سهيل إدريس، مرجع سابق، ص  3
  .150السابق، ص  عل إدريس، المرجسهي  4
  .150السابق، ص  عسهيل إدريس، المرج 5
  .151السابق، ص  عسهيل إدريس، المرج 6
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ات أو الوظائف االيكولوجية هي ذات قيمة نقدية أو غير نقدية العمليإن : ةخدمات النظم االيكولوجي /2-2- 1

  :لألفراد و المجتمع بشكل واسع، و تقسم إلى

  .مثل صيانة اإلنتاجية أو التنوع البيولوجي: خدمات داعم/1

  .مثل األغذية، األلياف و األسماك: خدمات تموينية/2

  .ونمثل تنظيم المناخ أو تنحية ايونات الكرب:تنظيميةخدمات /3

 .مثل السياحة أو التأمل الروحي أو الفني: خدمات ثقافية/4

  :منهج النظام االيكولوجي /2-3- 1

يعتبر منهج النظام االيكولوجي إستراتيجية إلدارة متكاملة األرض و المياه و الموارد الحية، تعزز الحفاظ 

منهج النظام االيكولوجي على على كل تلك الموارد و على استعماالتها بشكل مستدام و متكافئ، و يعتمد 

على تنظيم الهيكلة األساسية و  ، وترتكز على مستويات التنظيم البيولوجي ،تطبيق منهجيات علمية مالئمة

  و هو يعترف بان البشر يشكلون جزاء ال يتجزأ  ،العمليات و طريقة العمل و التفاعالت بين الكائنات و بيئتها

و يتطلب منهج النظام االيكولوجي إدارة سريعة  ،بعا لتنوعهم الثقافيمن العديد من النظم االيكولوجية ت

  في غياب معرفة تام أو فهم تام لكيفية  ةو الدينامكي ،التأقلم تسمح بالتعامل مع طبيعة النظم االيكولوجية المعقدة

يكولوجي و فتقضي بالحفاظ على التنوع البيولوجي و على هيكلة النظام اال ،عملها، أما األهداف األولية

 .اظ على خدمات النظم االيكولوجيةبغية الحف ،طريقة عمله

 

 

                                                                                                                                                               
  .151السابق، ص  عسهيل إدريس، المرج 1
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  :مفهوم التلوث /2

  :لغة/1- 2

خلط الشيء بما هو خارج عنه فيقال  ،إن المعاجم اللغوية تشير إلى أن التلوث يعني: 1 مفهوم التلوث في اللغة

  . لوث الشيء بالشيء خلطه به : 

أن كل ما خلطته فقد لثته ولوثته ، كما تلوث الطين (ر في مادة لوث وقد جاء في لسان العرب ألبن منظو 

  )  كدره : بالتبن والجص بالرمل ولوث ثيابه بالطين أي لطخها ، ولوث الماء 

تلطخ به وتلوث : وتلوث ثوبه بالطين ...... لوث الشيء بالشيء خلطه به( وجاء  في المعجم الوجيز 

  .خالطه مواد غريبة ضاره : الماء أو الهواء ونحوه 

  .درهك أي  الماء لوث و ،لطخها أي " ثاًيتلو " بالطين ثيابه " لوث " الصحاح مختار في 2 جاءكما 

 :اصطالحا/2- 2

  3:أهمها من ،البيئي للتلوث تعددةم تعريفات توجد

 إضافة إلى،  المستخدمة التكنولوجيا نتيجة يؤدى ما كل :، و الذي جاء فيهللتلوث الدولي البنك فيتعر •

 الموارد، نوعية على التأثير إلى تؤدى كمي شكل في ، األرضي الغالف أو الماء أو الهواء إلى غريبة مادة

 ."الموارد تلك ماستقرار استخدا على تؤثر أو خواصها وفقدانها مالئمتها وعدم

التلوث هو كل تغير في تدفق الطاقة، شدة اإلشعاع، تركز مركبات كيميائية طبيعية و أبضا إدخال مواد  •

 .4 كيميائية  صناعية من صنع اإلنسان في المجال الحيوي

 

 

                                                 
  .2005،ماي الحوسني طالل بن سيف بن عبد اهللا ،حماية البيئة الدولية من التلوث 1
، 2011، دمشق بجامعة الحقوق كلية ،البيئي  التلوث أضرار عن الدولة مسئولية، البيئية لإلدارة المنظمة والتشريعات القوانين،التركاوي  خليل عمار 2

   .45ص،ص 78
  .19، 18ص،ص  77، 2011، كلية العلوم جامعة األزهر، المواجهة البيئة والتلوث و دراسة تحليلية 24 إلى 17من حسن أحمد شحاته،  3

4 FRANÇOIS RAMANDE, DICTIONNAIRE encyclopédique des pollutions, idem, p 428.  
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س حول نوعية البيئة للبيت أكثر التعاريف شموال عن التلوث، ذلك الذي قدم في أول تقرير للمجلو يعد   •

هو تغيير ضار للوسط الطبيعي الذي يبرز كليا أو جزئيا كنتاج للنشاط البشري أو نتيجة "  1965األبيض سنة 

ألفعال مباشرة أو غير مباشرة و الذي يفسد عوامل توسيع تدفقات الطاقة، مستوى اإلشعاع، البنية الفيزيائية و 

الكائنات الحية، هذه التغييرات يمكن أن تلحق باإلنسان مباشرة أو عن  الكيميائية للوسط الطبيعي و وفرت

طريق المصادر الزراعية، الماء، المواد البيولوجية، و يمكن أن تلحق به عن طريق اإلضرار بالمواد 

 .1للوسط  les possibilités récréatives) (و االستجمام   الفيزيائية التي يملكها و إمكانية الترويح

  :قانونا/3- 2

 المادة في البيئة تلوث 1980 لسنة 62 رقم بقانون بالمرسوم الصادر تييالكو عيالتشر عرف : الكويتي القانون •

 قد معينة زمنية لمدة صفات أو بكميات الملوثة العوامل أو المواد من يأ البيئة في تواجدي أن " بأنه منه األولى

 أو العامة، بالصحة اإلضرار إلى غيرها، مع بالتفاعل وأ u1571 وحدها مباشر غير أو مباشر قيبطر تؤدي

 .الممتلكات من واالستفادة بالحياة االستمتاع في صفة ةيبأ تتداخل

  "بأنه البيئة، ةيحما بشأن  1982لسنة  7رقم القانون من األولى المادة في الليبي المشرع عرف  :الليبي القانون •

 مياه أو الهواء لتلوث نتيجة للخطر، البيئة سالمة أو اإلنسان صحة تعرض عنه نشأي ظرف أو حالة ةيأ حدوث

 والضجيج الضوضاء ذلك في بما .الحية الكائنات توازن اختالل أو التربة، أو المائية المصادر أو البحر

 الشخص مارسهاي التي واألعمال األنشطة عن ناتجة تكون أخرى ملوثات ةيوأ هةيالكر والروائح واالهتزازات

 .المعنوى أو يالطبيع

 

 

 

 
                                                 
1 FRANÇOIS RAMANDE, DICTIONNAIRE encyclopédique des pollutions, ibid., p 428. 
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 أوكل تغير مباشر  )وهو تعريف قريب من تعريف منظمة التعاون و التنمية االقتصادية:(القانون الجزائري •

و النبات  اإلنسانقد يحدث وضعية مضرة بالصحة و سالمة  أويتسبب فيه كل فعل يحدث  ،غير مباشر للبيئة

  .1عية و الفرديةاتلكات الجمو المم األرضو الحيوان و الهواء و الجو و الماء و 

  :الملوثمفهوم /3

  :هناك تعاريف عديدة لتلوث نورد منها

الملوث، فالملوث هو مادة  تعريف هولستر و بورتوز اللذان عرفا التلوث تعريفاً شامالً من خالل تعريف •

م فيها أو يتعارض مع سلسلة الطعام بإدخال سمو أو أثر يؤدي إلى تغير في معدل نمو األنواع في البيئة

 .المجتمع يتعارض مع الصحة أو الراحة أو مع قيم

قام اإلنسان بإدخالها في مدى جغرافي  ،)ذات منشأ إنساني(كل مادة طبيعية أو من صنع اإلنسان :الملوث •

)biotope (و التي كانت في األصل غائبة أو معدومة، و التي غيرت أو زادت من تركيزها  ،معين) ،في الماء

عندما تكون موجودة طبيعيا و عفويا، و نفس الشيء بالنسبة لملوث يحدث  )المدى الجغرافيالهواء حسب 

يف ضتغيرا في صيرورة فيزيائية تؤدي إلى زيادة تدفق الطاقة أو مستوى اإلشعاع في البيئة، كما يمكن أن ن

   . 2كل نوع غريب في النظام االيكولوجي عن مجاله األصلي ،و كملوث بيولوجي ،إلى ذلك

                                                 
  .التنمية المستدامة إطار، يتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو سنة  19، الموافق 1424عام  األولىجمادى  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  1

2 , FRANÇAIS RAMANDE, 2000, DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DES POLLUTIONS, ediscience international, 
PARIS, 690 p, p418.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الرابعاملبحث 

املخاطر البيئية أسباب
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  المخاطر البيئية أسباب :المبحث الرابع

  :تمهيد

سنتطرق في هذا المبحث إلى أسباب المخاطر البيئة في األوساط الحضرية، و التي نسعى للوقوف عليها من 

خالل تحليل مكامن الضعف و االستعداد للنظام الطبيعي للتجمع، و كذا األدوار السلبية التي تؤديه العناصر 

  :ج المخاطر البيئة و تفاقمها من خاللالحضرية به في إنتا

  .تحليل النظام الطبيعي:المطلب األول

  .تحليل النظام الحضري:المطلب الثاني

  .البصمة االيكولوجية:المطلب الثالث
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  .تحليل النظام الطبيعي:المطلب األول

 :الخصائص المجالية/1

  :الموقع الفلكي و الجغرافي/1- 1

، البوني ، سيدي عمار و )عاصمة الوالية(عنابة : كل من بلديةلذي يضم و االعنابي  تجمعال يقع

بين دائرتي عرض  ،التي تقع بدورها في أقصى الشمال الشرقي للجزائر ، الحجار، في شرق والية عنابة

  .شرقا° 7.84و ° 7.59شماال و خطي طول ° 36.93و 36.72°

  

 )01 (رقم  الخريطة
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 80تصل إلى مع المتوسط احلي، بحدود بحرية أما من حيث الموقع الجغرافي فهو يقع في التل الس

حيث بحيرة  ،كلم، شرق كتلة االيدوغ ، على أجزاء من سهل عنابة ، يتوسط نضام مائي متنوع و كثيف

 أهمها واد سيبوس الذي يخترقه في  األوديةمن  ةو تشكيل ،فزارة في الغرب و بحيرات الطارف في الشرق 

في  ةلى جنوبه ترتفع السفوح الشمالية لألطلس التلي بغابته المتعددو إ، الجهة الجنوبية ليصب في البحر

 .الطارفواليتي قالمة و 

 

 )02(اخلريطة رقم 
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  :الموضع/2- 1

حيث شواطئ باالنبساط عامة، و الذي يمتد من الساحل في الشمال الشرقي  تجمعيمتاز موضع ال

حيث  ،من الجنوب الغربي أجزاءحيث كتلة االيدوغ و  ،إلى االرتفاعات التي تزداد حدة في الغرب ،عنابة

 .) )05(انظر الشكل رقم ( كتلة بليلطة

 

  

  

  

 

 

  جبل بوقنتاص   كتلة االيدوغ 

 سهل عنابة         أكمة   كتلة بليلطة 

 حدود التجمع العنايب                  البحر 

 نسيج عمراين        

 

 .من اجناز الباحث: املصدر

 ش

 ) 05(الشكل رقم

 ملنطقة الدراسة و مقاطع طبوغرافية )MNT(النموذج الرقمي لألرض 
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  :الدراسة المناخية/2

يعتبر المناخ من العناصر الهامة في الطبيعة و في الحياة الحضرية بوجه خاص، إذا يؤثر بشدة على 

الحضري حيث يعيش الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للكثير من األوساط المشكّلة للنظام االيكولوجي 

  .اإلنسان

  :تحليل عناصر المناخ/1- 2

حة، فانه أمكننا تحليل خصائص أهم العناصر المناخية للتجمع انطالقا من المعطيات المسجلة بمحطة المالّ

  :العنابي و ذلك على النحو التالي

 :الحرارة/1-1- 2

 ألشهر برودة و هو شهر جانفيو المسجل بين أكثر ا، )م°13.8( تعرف منطقة الدراسة مدى حراري معتبر

  ).  م°25.5( و أكثرها حرارة و هو شهر أوت) م11.7°(

  

  

 
 الشهر

نوفمبراآتوبرسبتمبر اوتجويلية جوانمايافريلمارسفيفريجانفيديسمبر
 13 11,711,7713,0814,9118,121,7824,9 25,5 23,1 19,56 15,33 المتوسط الشهري

 الفصل
 الخريف الصيفالربيعالشتاء

 12,16 15,36 24,05 19,32 المتوسط الفصلي

. من انجاز الباحث اعتماد على بيانات الديوان الوطني لألرصاد الجوية:المصدر

 

  :التساقط/1-2- 2

تمتاز كميات التساقط المسجلة بمنطقة الدراسة بالتذبذب الكبير خلل فصول و أشهر السنة، بين أعالها في 

  . مم 100الـ، أي بفارق يفوق ) مم 2,51(و أدناها في شهر جويلية ) مم 107,4(ر شهر ديسمب

 ) 2004-1972(  حةالمالّحطةمب)م°(احلرارة الشهرية                            )  01(الجدول  رقم 
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 الشهر

نوفمبراآتوبرسبتمبر اوتجويلية جوانمايافريلمارسفيفريجانفيديسمبر
 107,4 94,273,5265,2458,0436,8415,222,51 9,62 32,6 72,98 88,23 المتوسط الشهري

 الفصل
 الخريف الصيفالربيعءالشتا

 91,70 53,37 9,12 64,62 المتوسط الفصلي

. من انجاز الباحث اعتماد على بيانات الديوان الوطني لألرصاد الجوية:المصدر

  :الرطوبة/1-3- 2

و ) % 78,7(تشهد منطقة الدراسة نسب مرتفعة للرطوبة النسبية طوال السنة، لتبلغ أقصاها في شهر جانفي 

و الذي يفسر بالقرب من الساحل و وفرة المجاري و المسطحات المائية  ،)% 69,9(ل شهر جويلية أدناها خال

  .بالمنطقة

  

  

 
 الشهر

نوفمبراآتوبرسبتمبر اوتجويلية جوانمايافريلمارسفيفريجانفيديسمبر
 77,03 78,776,8775,2974,2774,9172,8169,9 71,9 73,5 74,67 75,99 المتوسط الشهري

 الفصل
 الخريف الصيفالربيعالشتاء

 77,53 74,82 71,54 74,72 المتوسط الفصلي

.من انجاز الباحث اعتماد على بيانات الديوان الوطني لألرصاد الجوية:المصدر  

 

  :الرياح/1-4- 2

بشهر  ثا/م 3.28بشهر جويلية و  ثا/م 4تهب الرياح معتدلة على منطقة الدراسة عموما، فهي تتراوح بين 

  أكتوبر،

  

  

  

  

 أوتجويليةجوان مايافريلمارسفيفريجانفيديسمبرنوفمبرأآتوبرسبتمبر الشهر
 3,64 3,28 3,633,94 3,793,9 3,8 3,89 3,65 3,8 4 3,78المتوسط

 . الديوان الوطني لألرصاد الجوية:المصدر

 ) 2004-1972( حةالمالّحطةمبالشهري)مم(متوسط التساقط                ) 02(الجدول رقم 

 ) 2005-1980(  حةالمالّحطة مب الشهرية  (%)الرطوبة النسبية                       )  03(الجدول رقم 

 )2005- 1985(  حةالمالّحطة مب)ثا/م(المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح)     04( الجدول رقم 
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بهذا  - النطاق المحصور بين الشمال و الغرب هذا من حيث الشدة ، أما من حيث االتجاه، فهي تهب في 

، و اآلتية من أوروبا و المحيط األطلسي، و هي المحمل باألمطار و العواصف )% 78أكثر من ( -الترتيب

  .في فصل الشتاء

  

  

 

على سواحل عنابة، إضافة لرياح السيروكو الجاف و الحارة ) 1(سا /كلم 88- 62و التي قد تتراوح ما بين  

 .الصيف في فصل

  

 %التردد اتجاه الرياح
27,8 ش

9,8 شرق.ش

1,25 ش

7,9 ش.ج

6,5 ج

7,1 غ.ج

23,6 غ

15,4 غ.ش

. من انجاز الباحث اعتماد على بيانات الديوان الوطني لألرصاد الجوية:المصدر

 

 

                                                 
تهيئة العمرانية، ، رسالة ماجستير، كلية علوم األرض ، الجغرافيا والالسياحية المستديمة لوالية عنابةالتوازن البيئي والتنمية  ،2010ياسين مريخي، 1

 . 121ص، ص  222 جامعة قسنطينة،

) 2000-1999(  حةالمالّحطة مباتجاه الرياح  تردد و)    05(الجدول رقم   

. من انجاز الباحث اعتماد على بيانات الديوان الوطني لألرصاد الجوية:المصدر  

 )2000-1999(حةالمالّحطةمبالرياح  ردة و ) 06(الشكل رقم 
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  :السطوعالندى، الضباب و /1-5- 2

يوما، خصوصا في شهر جانفي ليغيب خالل أكثر  83يظهر الندى بمنطقة الدراسة سنويا في أكثر من 

أو القريب  يوما و ضباب البحر 16األشهر جفافا و رطوبة بحلول شهر جويلية، في حين يحل الضباب خالل 

معتبر من خالل  سطوعيوما، و تمتاز منطقة الدراسة بمستويات  32خالل أكثر من  )brume( من الساحل

 .أيام تقريبا 10فيها و المقدرة بـقلت األيام التي تغيب عنها الشمس 

 

  

 السطوع "البحر"ضباب  الضباب الندى الشهر
 0,31 1,87 0,31 7,31 سبتمبر
 0,43 2,37 1,31 8 أآتوبر
 1,12 1,43 0,68 7,81 نوفمبر
 2,12 2,31 1,5 10,5 ديسمبر
 2,06 1,68 1 6,56 جانفي
 1,43 2,87 1,87 7,81 فيفري
 1 2,68 1,81 8,25 مارس
 1 3,31 1,31 6,06 افريل
 1 5,12 2,37 7 ماي
 0,12 3,5 1,5 5,18 جوان
 0 3,18 1,43 4,5 جويلية
 0,31 2,62 1,18 4,87 أوت

 10,09 32,94 16,27 83,85 المجموع السنوي
54ص، ص  350، 2008/3ي عنابة، لتجمع عنابة،مكتب الدراسات و االنجاز العمران )PDAU(مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

) 1990-1975( حةالمالّحطة مب السطوعالندى، الضباب و  عدد أيام     )                 06(جدول رقم ال  
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  :تحليل خصائص المناخ/2- 2

  :الفترات الرطبة و الجافة/2-1- 2

بين كل من الحرارة و التساقط ، فانه أمكننا   )1(اعتمادا على منحنى غوسن الذي يعبر على العالقة  

ة، حيث تبدأ هذه األخيرة تقريبا من الفترة الجافة و الرطباستخراج األشهر الجافة و األشهر الرطبة و بالتالي 

انظر  .شهر أكتوبر حتى بدايات شهر ماي، أما الفترة الجافة فهي تبدأ في شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر

  )07(الشكل رقم 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                 
1 P = 2 T  حيث : P   مم(التساقط ( وT : متوسط درجة الحرارة)°م.( 

)07(الشكل رقم   منحىن غوسن ملنطقة الدراسة 

من انجاز الباحث اعتمادا على معطيات الديوان الوطني لألرصاد الجوية: المصدر  
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  :النطاقات الحيوية/2-2- 2

أن منطقة عنابة ينا و الذين ب ،)1(لتوطين محطة عنابة ضمن النطاقات الحيوية، قمنا بحساب معامل أمبرجي 

  .تقع ضمن النطاق الحيوي شبه الرطب ذو شتاء معتدل

 

 

 
 

                                                 
1 
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  ).273.2+°25.45(متوسط الحرارة للشهر الحار بالدرجة المطلقة و تساوي :M        .675.68و يساوي ) ملم(معدل التساقط السنوي :P :حيث

m:  فإن التي لدينا تو من خالل المعطيا      ). 273.2+°6.6(متوسط الحرارة للشهر البارد بالدرجة المطلقة و تساوي: Q =123.93.  
 

ز الباحث اعتمادا معطيات محطة الديوان الوطني لألرصاد الجويةمن انجا: المصدر  

عنابة

عامل أمربجيملضمن النطاقات احليوية عنابةتوطني حمطة  
)08(الشكل رقم   
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  :الخصائص العامة للمناخ /3- 2

يسود بمنطقة الدراسة مناخ البحر المتوسط ذو الخصائص التفصيلية المذكورة آنفا، مع فروق محلية  

و األقل  ةدال في المناطق المرتفعنسبية بسب تأثيرات البحر، التضاريس و الغطاء النباتي، المتسم باالعت

  .اعتداال نحو الحار في المناطق المنبسطة

  :الشبكة الهيدروغرافية/3

يجسد هذا العامل احد األوساط األربع المشكلة للنظام االيكولوجي، و هو نتاج لتفاعل كل من   

لنظر ألهميته البيئية، عنصر المناخ، الجيولوجيا، الطوبوغرافيا و الغطاء النباتي، يكتسي أهمية خاصة با

  .كما يمكنه أن يكون مصدرا لمخاطر مختلفة السيما خطر الفيضانات و التلوث ،االقتصادية و الحضرية

  الخصائص المساحية، الطبوغرافية و الهيدروغرافية ألهم األحواض النهرية بمنطقة الدراسة)         07(الجدول رقم 

 اد قبةو اد فورشةو ي حرباد سيدواد بوحديدواد بوجمعةوالخصائص

 50 19,23 5,88 8,81 6,25 )2آلم(المساحة 

 32,15 19,13 10,5 11,75 10,2 )آلم(المحيط 

 sd)compacité C( 1,27 1,23 1,2 1,11 1,2((الشكل 

 11,1 6,68 3 3 3,6 )آلم(طول الحوض 

 586 1008 855 749 525 )م( األعلىاالرتفاع 

 2 6 6 4 0 )م(االرتفاع االخفض 

 584 1002 849 745 525 )م(فارق االرتفاع للحوض

 46,7 365 250 200 210 )آلم/م(انحدار الحوض 

 13,36 14,1 9,01 14,44 12,8 (%)معدل التعمير 

 6 5 4,2 4,3 2,9 )2آلم /آلم(آثافة التصريف 

 11,13 9 5 5 3,825 )آلم(طول المجرى الرئيسي 

 24 974 849 466 415 )م(فارق االرتفاع للمجرى الرئيسي 

 0,0022 0,077 0,14 0,062 0,16 )م/م(انحدار المجرى الرئيسي 

 8,5 2 2 1 0,5 )سا(T0مدة الترآز 

 BELOULOU LAROUSSI, 2008, Vulnérabilité aux inondations en milieu urbain. Cas :من انجاز الباحث اعتمادا على : المصدر
de la ville d’Annaba (Nord-Est Algérien), Thèse de Doctorat d’ Etat, Faculté des Sciences de la Terre, UNIVERSITÉ 

BADJI MOKHTAR-ANNABA, 
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، من حيث وجود المياه  ))03(انظر الخريطة رقم (تشهد منطقة الدراسة ثراء و تنوعا هيدروغرافيا  

أودية مختلفة األهمية بتفرعاتها  في صورة: سطحية" عذبة"المالحة على طول الشواطئ و مياه 

و المرتفعات ) واد سيبوس(الهيدروغرافية، المتشكل بفعل جريان مياه التساقطات من جنوب التجمع العنابي 

واد الذهب، بوجمعة، القبة، فرشة، (الغربية، على األرضي القليلة االنحدار على سهل عنابة، لتصب بالبحر 

  ).سيدي حرب، بوحديد

  المنشئات المائية بمنطقة الدراسة                      )08(جدول  رقم ال          

 البلدية
 آبار آبار عميقةسدود ترابية

 )ثا/ل(الصبيب  العدد )ثا/ل(الصبيب  العدد )3م(الطاقة  العدد
 0 0 0 0 55 63 عنابة

 1 90000 14 224 3 4 البوني

 0 0 6 120 12 12 الحجار

 0 0 0 0 8 8 سيدي عمار

 83 7732000 34 446 134 126 الوالية إجمالي

  .DPAT  2009من انجاز الباحث اعتمادا على معطيات  : المصدر
  

السطحية أساسا بمنطقة عين بربار ، الجوفية  بالوديان و سهل عنابة و : إضافة لمياه جوفية متنوعة بين 

طورا و حجما من السابقة الستغاللها، ذات العميقة بسهلي عنابة و الطارف، و التي تقتضي تقنيات أكثر ت

، إضافة الستفادة منطقة الدراسة من مياه سدي ))08(انظر الجدول رقم (ثا /ل 431 قدرة مجتمعة تصل إلى

  .بوناموسة و مكسة المنجزين بوالية الطارف
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بق االسمطة السطحية و العميقة التي يفصل بينها مستوى ، توسع و تط 1أثبتت الدراسة الجيومرفولوجية

 ) بمنطقة دراجي رجم(نصف نفوذ، دراسة اتجاه الجريان الجوفي بينت أن واد مبعوجة يغذي في منبعه 

ي مصبه، أما في سهل خرازة فانه الجريان عموما يتم من السماط االسمطة المائية ، في حين يتغذى منها ف

 .إلى الواد في فترة ارتفاع المياه و العكس في فترة انخفاضها

 

 
                                                 
1LEKOUI Sami, 2010, EVALUATION DU RISQUE LIE AUX SITES POLLUES EN MILIEU URBAIN 

ET INDUSTRIEL (ANNABA NE ALGERIEN), MAGISTE, Département de Géologie, Faculté des 

Sciences de la Terre, UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR – ANNABA, 176p, p140. 

 )03(اخلريطة  رقم 
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  :تحليل النظام الصخري/4

  :و تضم:الوحدات التضاريسية الكبرى/1- 4

ن الساحل و السهل تمتد كتلة االيدوغ من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي كحد فاصل بي:كتلة االيدوغ

بالتجمع و باقي بلديات والية عنابة، يأخذ خط القمم فيه اتجاه الكتلة الجبلية، التي تبدى في االرتفاع مباشرة 

بكاف  1008م عند كدية الرهنة، و تصل ألقصى ارتفاع لها و المقدر بـ  600من بحيرة فزارة  لتبلغ 

  1.السبع، لتنخفض عند رأس الحراسة ثم البحر

التجمع كتليتين جبليتين اقل أهمية من األولى تتواجدان بشكل متوازي معا، ينفصالن عنها يضم 

م،  586كتلة بوقنتاص ذات االرتفاع األعلى المقدر بـ : بالجهة الجنوبية الغربية للتجمع بسهل خرازة هما

م، الذي يكمل  288در بـ الممتد من كاف النسور إلى مقبرة اليهود، و كتلة بليلطة ذات االرتفاع األعلى المق

 .كتلة بوحمرة إلى غاية أكمة كنيسة اوغستين، يضاف إلى ذلك أكمة المدينة القديمة و كتلة الخروب

تقع غرب الحزام الرملي الساحلي في شكل سهل كبير يعرف بسهل فزارة، و صغير يقع بمنطقة :سهول عنابة

م بين منحدرات تالل عنابة و أقدام جبل االيدوغ كل 69الدراسة يضم سهل خرازة، و الذي يمتد على مساحة 

، مما يعرضه )م 20ال يتعدى ارتفاعه (و نهايات تلة بوقنتاص و بوحمرة، يمتاز باالنبساط و االنخفاض 

  .للغمر في مواسم المطر في شكل سبخات، و التي هي آخذة في التقلص بفعل عمليات التجفيف و التصريف

سلة من الكثبان الرملية ذات ارتفاع و عرض متزايد من الغرب إلى الشرق، هي سل:الحزام الرملي الساحلي

أمتار عند  3م، و ارتفاع عن سطح البحر يقدر بـ  700و  500يتراوح عرضها بمنطقة الدراسة ما بين 

  .م مقابل المطار 18صل إلى حوالي يبدايتها من حي سيبوس ل

                                                 
1 URBAN ANNABA, 2004, PDAU INTERCOMMUNAL: ANNABA – EL BOUNI – EL HADJAR –SIDI AMAR, p 

49. 
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  :االنحدارات/2- 4

، و النشاطات و المنشآت البشرية، تتراوح )الحركات الكتلية و السيالن(مة لها دور حاسم في التعرية العا

  :، و التي تتوزع على الفئات التالي%25نسبتها بمنطقة الدراسة بين االنعدام و ما يفوق منها 

تمثل أراضي منبسطة سهلية تتعرض لمخاطر الغمر، مما يجعلها انسب للنشاطات الزراعية، :%3-0فئة 

، اغلبها ببلديات الحجار، البوني و عنابة، كما نجدها ضمن % 56.34طقة الدراسة بنسبة تشكل اغلب من

  .أجزاء معتبر من األنسجة العمرانية

تمثل أراضي معتدلة االنبساط، تربط بين المجاالت المنبسطة و سفوح المرتفعات، تعتبر : %12.5-3فئة 

من منطقة الدراسة اغلبها ببلديات سيدي عمار،  % 13.97مثلى لألنشطة البشرية المختلفة ، تشغل حوالي 

  .عنابة و البوني ، كما نجدها ضمن اغلب األنسجة العمرانية خارج بلدية الحجار

  

  

  

  

  

  

  
 

) 04(الخريطة رقم  ) 05(الخريطة رقم    
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تمثل أراضي متوسطة إلى كبيرة االنحدار، تقع شمالي مدينة عنابة ضمن أقدم كتلة االيدوغ : %25- 12.5فئة 

  .من منطقة الدراسة % 2.94نشطة البشرية المختلفة ، ال تشغل سوى ، تتطلب تدابير خاصة و إضافية  لأل

تمثل أراضي كبيرة إلى شديدة االنحدار، تقع في مرتفعات االيدوغ، بوقنتاص و بليلطة، : % 25فئة اكبر من

تشكل خطرا كبيرا على لألنشطة البشرية المختلفة بالنظر للمستويات القصوى لظواهر التعرية العامة التي 

من منطقة الدراسة اغلبها ببلديات عنابة ، سيدي عمار و البوني ، و مع  % 26.72جها ، تشغل حوالي تنت

  .هذا نجد تسلق بعض األنسجة العمرانية ضمن هذه الفئة السيما ببلديتي عنابة و البوني

  :الجيولوجيا/3- 4

الزمن  إلىة و نارية، تنتمي تتداخل بمنطقة الدراسة تشكيالت جيولوجية مختلفة ذات طبيعة رسوبية، متحول

 في خاصة عالية الجيولوجي األول، الثالث و الرابع، ترتبط بأربع مجموعات تكتونية و تكوينية كبرى قديمة

 جبال

  :و هي) الرابع الزمن ترسبات ( السهول منطقة على اغلب حديثة اإليدوغ، و تكوينات

هي امتداد شرقي لخط القمم لكتلة القبائل، تبرز على كتلة بلورية التركيب لمنطقة عنابة ممثلة في االيدوغ، 

شكل محدب و التي يضاف إليها في الشرق جبل بوقنتاص، كاف النسور، بوحمرة، منحدرات تالل عنابة و 

 .أخيرا  نتوء رأس الحراسة المقطوع فجأة بانخساف المتوسط

بفعل دفع علوي تكتوني ألبي  صلصالية رملية، تكونت -نميدية بتشكيلة طينية ) nappe(مساحة واسعة 

  .األصل
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الصخور البركانية المتكونة في العصر الميو بليوسان ال تظهر في منطقة الدراسة إال عبر ثالث نتوءات 

  ).واحدة تحوي نترات الكبريت و اثنان من أكسيد الحديد الطبيعي الممغنط(صغيرة 

ي، الذي بدا في التشكل في نهاية العصر السهول، الوديان و المنخفضات السبخية تتوافق مع حوض غرين

  .الثالث و استمر على طول الزمن الرابع  تبعا للظواهر التكتونية الحديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) 06(الخريطة رقم   
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  :الغطاء النباتي/5

هـ، و التي تمثل نسبة تفوق بقليل تلك  11296بالتجمع العنابي على  )SAT(تتربع المساحة الزراعية الكلية 

، و التي بلغت تفصيليا أعلى مستوى لها ببلدية الحجار  %44.33 ية، حيث قدرت بنحوالمسجلة بإجمالي الوال

ببلدية سيدي  %17، و بنحو الثلث في كل من بلديتي عنابة و البوني لكي ال تتجاوز % 82.76و المقدرة بـ 

  ))07(انظر الخريطة رقم .(عمار، مما يعبر عن تقلص كبير للمجاالت الطبيعية بها

  

 

 )07(اخلريطة  رقم 
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مستويات دنيا نسبيا، في حين أن نسبة األراضي غير  إلىص المساحات الرعوية بمنطقة الدراسة تتقل

لتقارب تلك المسجلة بالوالية، في الوقت الذي تسجل فيه األراضي غير المنتجة  % 9.14المنتجة تبلغ حوالي 

 .ببلدية عنابة  %40.37نسبة 

  :المساحة الزراعية المفيدة

  %52،42من مثيلتها بالوالية، تشغل منها الزراعة الدائمة حوالي  %20.40 تمثل هذه المساحة نحو

من إجمالي   %87.01موزع قيم متقاربة بين المروج، الكروم و الفواكه األخرى، في حين تستحوذ على 

  .هـ، ربعها مسقية 5229المساحة الزراعية الكلية بالتجمع، أكبر من نصفها ببلدية الحجار بنحو 

               

  :المساحة الزراعية-1

،تتواجد خارج األنسجة العمرانية في )من الوالية %27.07(هـ  7450تشغل المساحة الزراعية بالتجمع نحو 

األراضي السهلية ذات التربة الغرينية من أصل نهري و مسطحات مائية بحرية المشكلة لسهل عنابة ، اغلبها 

من مساحة  %73.9و هي ذات وزن والئي، بالنظر لقيمها النسبية و البالغة نحو ) %65.60(ار ببلدية الحج

  .من األعالف %20.42من الحبوب و  %25.4من الزراعة الصناعية،  %37.59الحمضيات، 

 

 

)09(الشكل رقم  2009) هـ(ألرض الزراعية العام لتوزيع التجمع عنابة  

 DPATحث اعتمادا على معطيات من انجاز البا: المصدر
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  :المساحة الغابية-2

باتي أو الحيواني، مما يزيد من تمثل الغابة المظهر الطبيعي األكثر تكامال و ثراء حيويا، سواء في شقه الن

أهميتها الجمالية، االيكولوجية، الحضرية و االقتصادية، تتواجد أساسا في المرتفعات الجبلية، تمتد هذه 

من المساحة الغابية العامة بالوالية، اغلبها ببلدية  %12.22هـ شاغلت بذلك  9215المساحة على نحو 

  .غيب كليا ببلدية الحجار، لت)%29.30(ثم عنابة ) %65.77(البوني 

  

  

  

  

  

  

 

 2009) هـ( المساحات الغابيةتوزيع تجمع عنابة  

 DPATمن انجاز الباحث اعتمادا على معطيات : المصدر

)11(الشكل رقم 

 

 2009) هـ(توزيع استخدامات األرض الزراعية تجمع عنابة  )10(الشكل رقم 

 DPATمن انجاز الباحث اعتمادا على معطيات : المصدر
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درجة  إلى، في حين يقل تواجد باقي التشكيالت )%73.74(تشكل األحراش أغلبية المساحة الغابية بالتجمع 

الندرة في حالة الزيتون البري، بلوط الزان و االكاسيا بهذا الترتيب، حيث ال نجد هذه األخيرة والئيا إال 

  .في حالة بلوط الزان %47.69ببلدية عنابة و بنسبة حوالي 
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  .تحليل النظام الحضري:المطلب الثاني

  :العمراني التجمعمفهوم /1

و الضاحية هي تعريف إداري لبلديات مستقلة إداريا عن  ،banlieues(1(مجموع تتكون من مدينة و ضواحيها

، التجمعات التي تمتد عبر عديد البلديات تعرف 2 كبيرا امدينة مركزية و لكنها ترتبط بها ارتباطا وظيفي

  .Agglomérations Urbaines. Intercommunales (AUIC)  (3(بالتجمعات العمرانية ما بين البلديات 

أن تكون لها أبعاد سياسية لتعبير عن كيانات إدارية مترابطة، و لكن ليس بالضرورة "  تجمعال" يمكن لتسمية 

النقل، النفايات، مشاريع التأهيل العمراني، (و التي تسير مشاريعها و خططها معا  ،)agglomérées(متجمعة 

  .العنابي التجمعو هو ما يتوافق أكثر مع حالة  ،)الخ

 

  :يضم تجمع عنابة البلديات التالية :الخصائص العامة لبلديات تجمع عنابة/2

  :بلدية عنابة

تعتبر مدينة و بلدية عنابة نواة التعمير بالتجمع و المحرك األساسي له، فقد أسسها العرب في القرن 

العاشر أين انتظمت الحياة حول الميناء باألساس ، وقد أخذت صورة المدينة المكتملة في عهد العثمانيين و 

، 1848بلدية سنة : يات اإلدارية، الترق1833العصرية في العهد االستعماري، من خالل مخطط التحديث سنة 

، إضافة للمشاريع التنموية التي بدأت )1955و  1925، 1870، 1865(و التوسعة المتتالية  1955مقاطعة سنة 

  .بالميناء للتطور إلى اإلنتاج الصناعي الفالحي لكي ال تتوقف عند الصناعة، ضمن مشاريع ذات أبعاد وطنية

  

                                                 
1 Pierre.m,François.choay , 2000,Dictionnaire de l’urbanisme de l’aménagement ,PUF ,3emm édition,p19. 
2 Pierre.m,François.choay ,idem. P99. 
3 L’armature urbaine RGPH 2008,(Coll. Statist., n° 163: Série S) ,ONS,p40 
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ة متنوعة، ارث عمراني متميز و قاعدة صناعية ضخمة، جعلت منها تتوفر المدينة على موارد طبيعي

مقصدا لهجرات سكانية محلية و جهوية متتالية، حملت معها آثارا حضرية سلبية، تغير ت في السنوات األخيرة 

  .من الديموغرافية إلى االقتصادية و من السكنية إلى الوظيفية

  :بلدية البوني

أحدى عشر تجمعا، و هي التي تم إنشاؤها و  -تمثل حيا بمدينة عنابةالتي كانت -تضم بلدية البوني 

، في إطار خلق و تطوير تعمير محور شمال جنوب مع 1990ثم إلى دائرة سنة  1985ترقيتها إلى بلدية سنة 

مدينتي سيدي عمار و الحجار، في حين أنشئت باقي التجمعات، كانعكاس لقوة الجذب الذي يمارسه التجمع من 

و إسكان أصحاب البيوت  1950و قوى الطرد التي يتعرض لها النازحون، بدا من حي سيبوس سنة جهة 

  .القصديرية ببخضرة، عمال المنطقة الصناعية للحجار بواد النيل و برنامج القضاء على السكن الهش بالشابية

ة للفترة االستعمارية، النواة العمراني: باستثناء حي سيدي سالم، الذي يشهد تنوعا حضريا من خالل وجود

تكثيف للسكن الجماعي، منطقة للتوسع السياحي و أخرى للنشاط الصناعية، تعرف باقي التجمعات فقر عمرانية 

و رتبة حضرية تتراوح بين البناء الذاتي،التطوري، الفوضوي و الهش، رغم بعض برامج السكن الجماعي 

من مخطط أشغال ارض كما هو الحال بخرازة، و مع و أخرى ض...بتجمعات بوزعرورة، بوخضرة، واد النيل

هذا يفتقر اغلب األحياء بهذه التجمعات للبنى التحتية و التهيئة الخارجية، لتفقد بذلك معها مظاهر الحياة 

  .الحضرية
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  :بلدية سيدي عمار

عن ظروف نشوء  –" سيدي عمار " التي هي في األصل زاوية لولي - تعبر بلدية سيدي عمار 

التجمعات العمرانية بالتجمع، فمن حي سكني لعمال مركب الحجر القريب منها تم إنشاء منطقة سكنية حضرية 

  .في إطار القضاء على السكن القصديري في ظل العجز عن إقامتها بكل من عنابة و البوني) ZHUN(جديدة 

تحصي بلدية سيدي عمار خمس تجمعات، تتقارب في سبب إنشائها و خصائص العمرانية و الحضرية 

مساكن لعمال المنطقة الصناعية بتجمع دراجي رجم و جملة  1980مع تجمعات بلدية البوني، فقد أنشئت سنة 

  .من التحصيصات بحجر الديس نتيجة لوفرة العقار و الذي أدى بدوره لنشوء تجمع القنطرة

  المشكلة لبلديات تجمع عنابةالسكانية التجمعات    )   09(الجدول رقم 

  هلا املشكلة التجمعات  التجمعات عدد  البلدية

  عنابة  1  عنابة

  11  البوين
  ماي 1/النيل واد/الصرول/بوخضرة/بوزعرورة/البوين

  زياد ادو/خراز/سامل سيدي/الزرقاء الربكة/الشابية/

  القنطرة/الديس حجر/رجم دراجي/قوقةربال/عمار سيدي  5  عمار سيدي

  احلريشة/العريب شاييب/الكرمة/احلجار  4  احلجار

  .، مرجع سابق1994،المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ما بين البلديات:المصدر
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  :بلدية الحجار

تضم البلدي أربع تجمعات، ترجع نواة التعمير بها بعاصمة البلدية خالل الفترة االستعمارية، انتعشت 

، تتفق التجمعات السكانية 1985حركة التعمير و البناء بها بتشييد مركب الحجار، كما تم ترقيتها إلى دائرة سنة 

  .بهذه البلدية إجماال مع الخصائص العامة لتجمعات التجمع بأكمله

  :ظروف النشوء و عوامل التطور/3

  :الخصائص الخارجية/1- 3

و التي بخصائصه المجالية و الطبيعية، لمنطقة الدراسة ) la sitologie(تتلخص في دراسة الموضع و الموقع  

  .التجمعالعاملين في نشو و تطور  تظهر األهمية القصوى لهذين 

وهران، ارزيو، العاصمة، بجاية، القل و (مزايا موضعه مع معظم المدن المينائية للبالد  التجمعيتقاسم "

إال أن بجاية وحدها التي تمتاز بحماية طبيعية جيدة، الجزائر العاصمة و حدها التي تتوافر على سهل  ،)سكيكدة

و هو الذي يظهر  1..."الوقتين الميزتين في نفس تو لكن عنابة و حدها التي تجمع بكمال بين ها ،زراعي جيد

 :من خالل

  :بتحليل مراحله الثالث و هي: الموضع/1-1- 3

كلم من  2و الذي يفسر نشوء المدينة العثمانية على بعد ):le site primitif( الموضع األصلي/1-1-1- 3

  .الرومانية قبل االستعمارية، مستفيدة أساسا من ميزة الساحل و دور الميناء

  

                                                 
1 M. Cote et G. Camps , 1988, encyclopédie berbère n 5, EDISUD, La Calade, 13090, Aix-en-Provence, France, 
édisud,.p 675. 
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مستفيدا إضافة  ،و هو التوسع الذي تم بعد االستقالل):le site de développement( التطورموضع /1-1-2- 3

 .من السهل و إمكانياته الفالحية قبل الصناعية ،الستمرار دور الساحل و الميناء و بصورة نوعية

الموضع حال و هي اإلمكانيات و الخيارات التي يقدمها ):le site de rechange( موضع االستبدال/1-1-3- 3

للصعوبات الماضية، اإلشكاالت الحالية و تماشيا مع األدوار الجديدة للتجمع، خصوصا بعد التسعينيات من القرن 

  .الماضي السيما اإلدارية، التجارية، التعليمية كالقطبين الجامعيين في كل من سيدي عمار و البوني

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )12(الشكل رقم 
  )املوضع و املوقع (  اخلصائص اخلارجية

 جتمع عنابة

  من اجناز الباحث اعتمادا على خريطة شركة جوجل: املصدر

  املدينة القدمية1

  املدينة االوروبية2

 شرم عنابة7  امليناء3

1 

 املطار 4

2 

4

5  

3 

7  

6  

6  

6  

 الظهري الفالحي 6

7 

7 

 مركب احلجار 5
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  :و هو المفهوم األكثر إقليمية من خالل مؤشرات: الموقع/1-2- 3

بوقعه في أقصى الشمال الشرقي للبالد  ،كثيرا لهذه الميزة التجمعيفتقر ):la centralité( المركزية/1-2-1- 3

كتلة االيدوغ، البحر و الحدود الدولية من هذا األخير و دولة  :بحدود طبيعية و سياسية محكمة و صعبة جدا هي

بل يحد من  ،مما يوجه -و كذا الحدود اإلدارية المباشرة مع والية الطارف  -) كلم 80تبعد بـ (تونس 

  .تجمعتوجه التعمير نحو الغرب و الجنوب الغربي لل -جزئيا–و هو ما يفسر  ،تعامالته المختلفة

العنابي بشكل كبير  تجمعتتقارب التجمعات الحضرية و العمرانية المشكلة لل):le contact( التالمس/1-2-2- 3

لكل من عنابة، حجر الديس ) Unités Urbaines(كما هو الحال مع الوحدات العمرانية  ،إلى درجة التالحم أحيانا

 5تجمعات عمرانية في كل  5 و خّرازة ، مما يعّمق و ينّوع من العالقات الحضرية بينها و التي تتوزع  بمعدل

 .إلى الحريشة كأبعد مركز عمراني تجمعبدا من مدينة عنابة كمركز لل ،كلم

بالنظر لمؤشر المركزية سالف ):les confluences, le croisement( تالقي المجاري المائية التقاطع و/1-2-3- 3

العنابي يمثل واجهته  التجمعبحكم أن  ،دالذكر، فان هذا المؤشر يرتبط قوة و ضعفا بالعالقات الخارجية للبال

و الذي كان متعاظم إبان  ،الدولية في أقصى شماله الشرقي، من خالل المالحة البحرية على وجه الخصوص

، أما )l’extraversion de l’économie(الفترة االستعمارية حيث االنفتاح االقتصادي و االندماج في النشاط الدولي 

فيالحظ أنها و باعتبارها تشرف على منطقة حدودية تمثل نقطة توقف في منحنى الشبكة عن شبكة الطرق 

  .الحضرية للوطن أمام ضعف التعامالت المختلفة بين الدول المغاربية

  :ارث الماضي- /2- 3

اتفقت الحضارات الغازية التي جاءت عبر البحر و الفاتحة عبر البر على أهمية مدينة عنابة، و ال أدل 

أين تطل المدينة العثمانية القديمة على ، لك من أثارهم العمرانية و شواهدهم الحضرية المترامية عبرهاعلى ذ

 محصنة من المخاطر التي تسببها القوى المعادية بحرا و فيضانات واد  ،البحر فوق نهايات مرتفعات االيدوغ
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و هو اآلمر الذي تعاظم  ،التي يوفرها الميناءسيبوس على السهل برا، مستفيدة من عوائد التعامالت التجارية 

الميناء التي امتازت بها /السكة الحديدية /لمنجميااإلقليم : إبان الفترة االستعمارية ليصنع مجد المدينة عبر ثالثية 

  .اغلب المدن و األقاليم المتطورة في العالم في بدايات العهد الصناعي

الذي صنع رفاه   ،طورت بشكل ملفت على إيقاع نشاط مينائهاشيدت المدينة االستعمارية الحديثة و ت

مثلت المحرك االقتصادي للمنطقة و أداة  ،1)1954سنة  أوروبيين، %43نسمة ،  114000(جالية فرنسية كبيرة 

 ،...)كروم، أشجار مثمرة، حبوب(تأطير للمجال عبر ظهير فالحي قريب تطور ليصبح ملكيات رأسمالية كبيرة 

و التي منها حديد عين مقرة سنة  ،2جمي بعيد و متوسط البعد على مدار ما يفوق القرن من الزمنو ظهير من

و فسفات  1930و بوخضرة سنة  1921، حديد الونزة سنة 1912و الكويف سنة  1893، فسفات ديري سنة 1865

 .الذي يشحن للمتروبول و باقي األسواق العالمية 1966جبل العنق سنة 

  :الديموغرافيالعامل /3-3

 1966من إجمالي سكان الوالية على طول الفترات التعدادية بدأ من  %80ما يفوق  التجمعمثّل سكان 

 .خالل هذه الفترة % 82.56إلى حوالي  %86و إن كانت هذه النسبة آخذت في التقلص لتنتقل من  ،2008إلى 

مو السكاني المسجلة عبر التعدادات تتقارب فان معدالت الن ،في الوالية تجمعبالنظر للثقل الديموغرافي لل

مما ، 66/77و في الهجرة في الفترة التعدادية  ،)87- 77-66كما في الفترة التعدادية (إلى درجة التطابق أحيانا 

حيث رأسه بلدية عنابة و قاعدته كل من بلدية سيدي عمار  ،يّعرف على انه المثلث الحيوي للوالية التجمعجعل 

 .و بلدية الحجار و مركز ثقله الهندسي بلدية البوني

  

 
                                                 
1 M. Cote et G. Camps ; ibid., 683.  
2 François Tomas, 1977, Annaba et sa région: organisation de l'espace dans l'extrême-Est algérien, P. 
Guichard 42, saint Étienne, France. 
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 و والية عنابة تجمعو المناطق المبعثرة لل يةفي بلديات و التجمعات السكان  تالتعداداعبر  تطور الخصائص الديموغرافية    )10(الجدول رقم 

 الجغرافي النطاقالبلدية      
%                صافي الهجرة  % السنوي معدل النمو السكاني  السكان في تعداد

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

 عنابة
 0,7- 3,06- 0,51 / 0,82 0 3,72/ 244750 222518 222607 150274 التجمع الرئيسي

 0,82- 2,91- 0,44 0,4 0,7 0,15 3,65 257359 247701 228385 225000 153000 البلدية

 بونيال

 0,47- 0 0 / 1,05 0 0/ 30148 26668 0 0 التجمع الرئيسي

 1,58 8,31 3,36 / 3,1 11,37 6,57/ 84707 59325 19952 10060 التجمعات الثانوية

 5,08- 14,51- 5,1 / 3,56- 11,45- 8,31/ 4182 6383 21848 9252 المنطقة المبعثرة

 0,67 5,09 4,23 1,2 2,19 8,15 7,44 125265 119037 92376 41800 19312 البلدية

دي سي

 عمار

 2,96 17,79 0 / 4,48 20,85 0/ 41072 24620 3621 0 التجمع الرئيسي

 2,5 24,32 8,12 / 4,02 27,38 11,33/ 31583 19926 1721 542 التجمعات الثانوية

 2,26 37,63- 0,39- / 3,78 34,57- 2,82/ 233 151 11058 8198 المنطقة المبعثرة

 2,76 7,35 2,81 1,4 4,28 10,41 6,02 83254 72888 44697 16400 8740 البلدية

 الحجار

 1,17 0,95 6,12 / 2,69 4,01 9,33/ 23730 17412 11700 4479 التجمع الرئيسي

 1,92 0 0 / 3,44 0 0/ 6687 4506 0 0 التجمعات الثانوية

 2,9- 8,01- 5,82 / 1,38- 4,95- 9,03/ 3461 4069 6800 2681 المنطقة المبعثرة

 0,78 0,35 6,01 1 2,3 3,41 9,22 37364 33878 25987 18500 7160 البلدية

 تجمعال

 0,32 64, 0 1,07 / 1,84 3,7 4,28/ 464151 374975 259601 156355 السكان المجمعون

 6,25- 11,92- 2,63 / 4,73- 8,86- 5,84/ 9353 16470 42099 22857 السكان المشتتون

 0,12 0,45- 1,27  0.61 1,64 2,61 4,48 503241 473504 391445 301700 188212 المجموع

 0,22 0,41- 1,26 0,9 1,74 2,65 4,47 609499 557818 455888 350000 218638 والية عنابة

 ,2004العنابي  تجمعلل PDAUو  لإلحصاءمن انجاز الباحث اعتمادا على معطيات التعدادات للديوان الوطني : المصدر

  

في حين تدرج ر الحقيقي من  %،1.24)  66-08ر (بلغ معدل النمو السكاني اإلحصائي لبلدية عنابة 

و الوالية  التجمع، و يفسر ذلك باألهمية البؤرية لبلدية عنابة في 2008سنة  % 0.4إلى  1966سنة  3.65%

حيث كانت تمثل وحدها  ،)%2.41و المقدر بـ االحصائيو ر الحقيقيالفارق االيجابي بين ر(مباشرة بعد االستقالل 

متقاسمة هذه األهمية  ،2008فقط في تعداد  %51، مكتفية بنحو 1966في تعداد  التجمعمن سكان  %81أكثر من 

فترة بداية التطبيق  ،1977/1987و بشكل خاص بدا  من الفترة التعدادية  ،تجمعمع باقي التجمعات السكانية لل

 و  -ى المغادرة حيث قاربت معدالت النمو الصفر و تحولت الهجرة من الوافدة إل -الفعلي لتفريغ مدينة عنابة 
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لتعوض  ،من فترة تعدادية إلى أخرى تجمعمساهمة بلدية عنابة في اإلجمالي السكاني للتتقلص نسبة 

بدا ببلدية البوني، سيدي عمار و الحّجار بهذا الترتيب،  تجمعنسبية الزيادات السكانية في باقي البلديات المشكّلة لل

لدية عنابة أو الهجرة من خارج يفسر بأهمية كل تجمع في ما خطط له في استيعاب الفائض السكاني سواء عن ب

و األهمية الخاصة لتجمعي سيدي سالم و ، PUD  1975منذ مشروع قسنطينة و  -بدأ من البوني  التجمعإقليم 

و الذي  ،و سيدي عمار كبديل ثم الحجار الذي شهد ديناميكية إضافية بسبب مركب الحّجار –بوخضرة الحقا

، على خالف مدينة سيدي 66/77خالل الفترة  % 9.33رافق كل الفترات التعدادية بوتائر نمو كبيرة كانت أعلها 

في حين انتظرت  ،من تعداد البلدية %22بحجم سكاني ال يفوق  1977عمار التي لم تظهر سكانيا إال في تعداد 

من  % 28و هو ما مثل أكثر من  ،نسمة 26668بيا بلغ لتسجل حجما سكانيا كبيرا نس 1987مدينة البوني تعداد 

 .إجمالي سكان البلدية
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خالل الفترات التعدادية باطراد، في حين تراوحت مساهمة  التجمعتتقلص نسبة مساهمة مراكز بلديات 

و كل ذلك لصالح التجمعات ، 1987للتقلص بدا من تعداد ، 1977-1966المناطق المبعثرة بين الزيادة في تعدادي 

إلى ما يفوق الربع  1966سنة  % 5.6المتنقلة من  التجمعالثانوية التي تعاظمت نسبة مساهمتها الديموغرافية ب

التي بدأت تلعب دور المهيكل لسكان المناطق المبعثرة لتزيد من صفة التجمع ، 1998في تعداد  )% 26.28(

)agglomérée (التجمعب. 

  

)08(الخريطة رقم 
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  :الخصائص الحضرية/4- 3

مع ) المكان(و الخصائص المجالية ) الزمان(حصيلة تفاعل ارث الماضي  تجمعتلخص الخصائص الحضرية لل

و التي زماني و المكاني ببعديها ال ،العامل البشري المسؤول األكبر عن التحوالت التي تطرأ عليها باستمرار

 :التاليةنحاول استجالئها عبر العناصر 

  :التهيئة الترابية و الهيكلة الحضرية/4-1- 3

تطبعه ) un sous sous-espace(من تحت مجال مركب  التجمعباستقالل البالد تحولت األوضاع العامة ب -

بالنظر لمؤهالته و أدواره في التنمية و إلى تحت مجال وطني مفّضل  ،المستعمرات للمتروبولو تبعية  خدمة

 .الترابية، تزداد أبعاده وضوحا و تتدعم أركانه رسوخا جهويا و وطنيا مع مرور الوقتالتهيئة 

ذات المنشأ االستعماري في المجال الجزائري، عبر توصيات ) la littoralisation(ازدادت ظاهرة التسّحل 

االستقالل من ، و هو ما اعتمدته جزائر 1 "فوق الماء " بمشروع صناعة الحديد  1958مشروع قسنطينة سنة 

، على غرار رمزية مركّب الحجار الذي تم )عنابة، سكيكدة و ارزيو(خالل إنشاء أقطاب صناعية ساحلية 

  .1975توسعته سنة 

 في ظل النهج االشتراكي المرتكز على التخطيط و الفعل اإلرادي للدولة - مثلت عنابة سنوات السبعينيات 

(l’acte volontariste de l’état)-  الركائز التي أريد لها أن تكون محركة، منظمة و ناشرة للتنمية و احد

 pôles(التطور للهيكلة الحضرية و التهيئة الترابية لإلقليم الشرقي و الوطني للبالد، بتطبيق نظرية أقطاب النمو 

de croissance( بيرو وفق مبدأ التكتل و التمركز التي يغلب عليها الطابع الصناعي الفرنسو.  

الذي -نذ الثمانينات و مع الصعوبات و التحوالت التي عرفتها البالد و توجه الدولة نحو اقتصاد السوق و م

 مطلع التسعينيات ، تبوء التجمع من جديد و بسبب مؤهالته الطبيعية الضخمة و تراكم  - تحركه نزعة الربح

 
                                                 
1 M. Cote et G. Camps ; idem., 682. 
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تفاضلية لدى االستثمارات الخارجية على الهياكل الحضرية و األنشطة االقتصادية عن الفترات السابقة، مكانة 

، و الذي تحاول الدول تعويضه باالستثمارات العمومية "المحرك الفعلي للتنمية في المرحلة الحالية نظريا " قلتها 

على غرار ما تم في الخماسيين األخيرين  من خالل ضخ عشرات الباليين من الدوالرات في برامجها التنموية،

مليار دوالر، و التي من بين مشاريعها إنشاء أقطاب االمتياز و  256و  186: بـ )2009/2010-2014- 2004(

برامج السكن و التحديث العمراني في الحواضر الكبرى، و هو ما يعّمق من تنافسية أقاليم المدن الكبرى و يزيد 

  .من قدرتها على الجذب

الحضرية بها، تنتظم انطالقا من مدينة عنابة كرأس  و يظهر من مخطط التهيئة الوالئي لوالية عنابة، أن الشبكة

  ))09(انظر الخريطة رقم :(في ثالث مستويات هي) mono-céphale(وحيد 

البوني، سيدي عمار، الحجار و برّحال و التي تضمن وظيفة االرتكاز :و يضم كل من مركز:المستوى األول

  .المباشر في و حول مدينة عنابة

 الوحدات الحضرية    ةعناب تجمع          )  11(الجدول رقم 

 التسميةالرمز الجغرافيالوحدة الحضرية

 عنابة

 عنابة 2301

 البوني 2305

 بوخضرة 2305

 غربي عيسى 2305

 حجر الديس
 البرآة الزرقاء 2305

 حجر الديس 2011

 خرّازة
 ايكوتاك 2035

 خرّازة 2036

 .2008التعداد العام للسكان و السكن من انجاز الباحث اعتمادا على : المصدر
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تجمع حضري  851، فانه و من بين 2008ضمن هذا المستوى و من خالل الهيكلة الحضرية في الجزائر لتعداد 

منها ثالث بالتجمع العنابي  (AUIC)تجمع حضري ما بين البلديات  37تجمع تنتظم ضمن  137في الجزائر، 

.ل على مزيد من التالحم و التجميع الذي يشهده التجمع عمرانيا، و هو ما يد))11(انظر الجدول رقم (

أن الشبكة الحضرية بها، تنتظم انطالقا من مدينة عنابة كرأس  ،و يظهر من مخطط التهيئة الوالئي لوالية عنابة

 ))09(انظر الخريطة رقم :(في ثالث مستويات هي) mono-céphale(وحيد 

 

                 

 

بن مهيدي، الذرعان و : و يضم التجمعات ضمن والية عنابة و الواقعة على حدودها مثل بلدية: المستوى الثاني

 ).16، 44و .ط(شبيطة حيث تدور حول المركز و تستفيد من ميزات وقعها على أروقة المواصالت الرئيسية 

 

)09(الخريطة رقم 
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على  )aire métropolitaine(الواليات المجاور في شكل نطاق عاصمي حقيقي  و الذي يضم: المستوى الثالث

الطارف، سوق أهراس، قالمة، سكيكدة و تبسة و الذي يفسر بالتركز الكبير و المتنوع للهياكل : غرار 

  .على غرار التجارة و المالحة البحرية و الجوية  ،االقتصادية و الخدمية التي تتمتع بها عنابة

 :دور السياسة الحضرية و الترقية اإلدارية/4-2- 3

و  )...التي تدعمت بشبكة طرق متطورة، صناعات حديثة و مطار (مع اكتمال مالمح المدينة العصرية بعنابة 

مخطط جديد لتوسع المدينة و توجيه التعمير  1958، حمل مشروع قسنطينة 1955ترقيتها إلى مقاطعة سنة 

خارجها نحو الجنوب نتيجة لوجود عوامل محفزة كالطرق، محاور المواصالت، االنبساط و الخصائص التقنية 

الحسنة، و ذلك عبر إقامة مدينة جديدة بالبوني و بإنشاء محتشدات في بوحمرة و سيدي سالم ، و هو ما دعمته 

حيث اختير محور ) PUD 1975,PAW 1985/1996,PDAU 1996/2004(ر بعد االستقالل أدوات التهيئة و التعمي

الطارف للميناء و الصناعة في حين اختير محور /سريدي الستقبال الهياكل السياحية، محور الحجار/االدوغ 

بدا ) ZHUN(عبر التحصيصات و المناطق السكنية الحضرية الجديدة  ،سيدي  عمار للبرامج االجتماعية/البوني

و هو ما تم تطبيقه إلى حدا كبير، و قد تم االستغناء عن إنشاء مدينة جديدة بالبوني و  ،من أواسط السبيعينيات

  .مسكن على محور خرازة و حجر الديس 20000تعويضها ب 

الهش تحديد نمو المدن الكبرى و القضاء على السكن  إلىتم اعتماد سياسة وطنية تهدف  ،و مع مطلع الثمانينيات

تم بموجبه استقالل إقليم الطارف عن من جهة أخرى، و اعتماد تقسيم إداري جديد للبالد  ،و الفوضوي من جهة

يار تصريف جزء من الفائض السكاني الذي كان سيوجه إلى بن مهيدي، خو الذي أدى إلى إلغاء  ،والية عنابة

و تعويضه بكل من بلديات ) PAW84(لوالئي و التي سبق و أن نص عليه مخطط التهيئة ا ،الذرعان و البسباس

  .التي تم ترقيتها إلى بلديات لتأهيلها لهذا الدور ،الحجار، البوني و سيدي عمار
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)10(الخريطة رقم 
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 10بـالبوني (شهدت سنوات التسعينيات و االلفينيات النشوء الفعلي للتجمعات الثانوية عبر المدن التوابع 

و ذلك في ظل أوضاع أزمة ) تجمعات ثانوية 3تجمعات ثانوية و الحجار بـ 3تجمعات ثانوية، سيدي عمار بـ

و ذلك عبر عديد المشاريع  ،عملت فيها السلطات على إسكان اكبر قدر ممكن من السكان ،عامة شهدتها البالد

 بهدف ...) جتماعي، البناء الذاتي، الريفيالنمط التطوري، اال(السكنية اغلبها تستهدف الفئات الضعيفة اقتصاديا 

دون أي تهيئة خارجية و تجهيزات مرفقة تذكر، كانت فيها مزارع المعمريين، أحياء  ،القضاء على السكن الهش

العمال، المحتشدات، األحياء الفوضوية، الطبيعة العقارية و وفرة العقار السبب المباشر لنشوء هذه التجمعات 

مدينة عنابة و باقي  إلىعبر محاور الطرق المؤدية  ،يش بشريان الحياة الذي توفره وسائل النقلالثانوية التي تع

  .المدن التوابع

اخذ التمدد الحضري بتجمع عنابة اتجاهات و أشكال مختلفة و : اتجاهات و خصائص التطور العمراني/4-3- 3

  ))11(انظر الخريطة رقم  (:الذي كان على النحو التالي

و الذي تم بعد االستقالل حول النواة  ،متراصو توسع مركزي، مالصق، شعاعي حلقي، قانوني /1- 4-3- 3

 26أكثر من (تحصيصات  :هـ في شكل 1296على مساحة ،)faubourg(االستعمارية لمدينة عنابة و ارباضها 

بحيي ) هـ 350بـأهمها التي تمت في السهل الغربي ) (ZHUN(و مناطق سكنية حضرية جديدة ) تحصيص

  .الصفصاف و بلعيد بالقاسم أساسا، والذي نتج عنه أنسجة عمرانية متقطعة، غير متجانسة أو متكاملة

  :محوري لم يكن مخطط أو قانوني دائما و هو و توسع محيطي، متباعد/2- 4-3- 3

  :و يضم:محور مخطط و قانوني/2-1- 4-3- 3

المار على مدينة عنابة، البوني و الحجار و  16أساسا عبر الطريق الوطني رقم " الحجار–عنابة " محور _1

 .56سيدي عمار عبر محول الطريق الوالئي 
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المار عبر مدينة برحال، و هو اقل أهمية من السابق و الذي يمتد على السهل الغربي " الجزائر-عنابة"محور _2

على السفوح الجنوبية ...) دماي، خرازة، واد زيا 1(عبر عديد التجمعات الثانوية  44على الطريق الوطني رقم 

  .لبليلطة

و هو توسع سكني و لألنشطة و الذي يمر عبر التجمع  129محور عنابة الطارف على الطريق الوطني _3

  .الثانوي سيدي سالم

و اقرب  ،و هي التوسعات التي تمت في كل االتجاهات حول المدن التوابع:محور غير مخطط/2-2- 4-3- 3

دون مراعاة المؤهالت التقنية للبناء باستثناء توفر األوعية  ،الوحدات الصناعية ما أمكن من وسائل النقل و

من إجمالي مساحة التجمع العمراني نصفه  %25بلغ نحو  ،و هو ما نتج عنه قطاع معمر قليل الكثافة، العقارية 

 .بمدينة عنابة
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المخاطر ا:األول  الفصل

  :طلب

  )11(رقم 
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تعبر حركة التعمير بتجمع عنابة عن حالة من الديناميكية الدائمة من االستقطاب ، التجميع، الفرز، التشكيل و 

إعادة التوزيع للمجاالت العمرانية في صيرورة مركبة لنشوء و تطور منظومة حضرية مترابطة ديموغرافيا، 

البوني، الحجار و (، المدن التوابع )centre terminus(عنابة مركزه النهائي حضريا و وظيفيا، تشكل فيه مدينة 

في حين تلعب فيه سحابة من التجمعات الثانوية دور المراكز  )centre relais(المراكز البديلة ) سيدي عمار

  ).centre filtre( المصفاة

نطاقات و هي  أربعة بتجمع عنابة ضمن تبرز الحقيقة العمرانية و تنتظم الحياة الحضرية بخصائصها المختلف

 1296بمساحة )  suburbain(و بمستوى اقل القرب مركزي) %14.80(هـ  1058.1النطاق المركزي بمساحة 

و أخير نطاق  ) %29.78(هـ 2128.68بمساحة ) les banlieues(هـ ثم نطاق الضواحي  )%18.13(هـ 

)périurbain ( هـ 2664.5بمساحة)37.27%.(  

و الذي  ،نمطية نشوء و تطور الكيانات الحضرية في الدول المتطور الرأسمالية ،نموذج تجمع عنابة و يؤكد

و المبنية على االستفادة القصوى من المؤهالت المجالية و الطبيعية وفق نموذج  ،تجسده الفترة االستعمارية

و الذي تجسده  ،اصل في الدول الناميةو بين ذالك الح ،التنمية الصناعية و ما تتطلبه من وسائل تقنية و بشرية

و كذا العامل  ،من خالل دور الفعل اإلرادي للسلطات في رسم الخطط و إحداث البرامج ،جزائر االستقالل

في رسم المظهر  ،و التي تترجم في شكل احتياجات متنوعة ،الديموغرافي من خالل الزيادة الطبيعية و الهجرة

 .الجاذبة و المهّمشة الطاردةالحضري بين األقاليم المتطورة 
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  :البصمة االيكولوجية:المطلب الثالث

ات بدأ باحثون في جامعة كولومبيا بقياس مساحة األرض المطلوبة لتزويد السكان يفي بداية التسعين

بناء على معدالت االستهالك المتباينة جغرافيا وكذلك قياس المساحة التي يتطلبها  ،بالمواد والموارد بشكل عام

التي و Ecological Footprint يكولوجيةالبصمة اال"ى هذه الطريقة المبتكرة وقد أطلق عل ،امتصاص نفاياتهم

  .رتقاس بالهكتا

آلية حسابية للموارد وتقيس مقدار مساحة األراضي والمياه المنتجة  1 يكولوجيةتعتبر البصمة اال

 ، تستهلك التيلموارد إلنتاج ا ،يستخدمها فرد ما أو مدينة أو بلد أو إقليم أو البشرية بأسرها التيبيولوجيا 

ستهلكه دولة من الموارد المحلية تإجمالي ما  ،أو بمعنى آخر ،يتم إنتاجه يذالواستيعاب ثاني أكسيد الكربون 

أداة مقارنة تسمح بتقييم استهالك  2و هي الذي يولده استخدام هذه الموارد،  وحجم الضرر ،أو المستوردة

  .جمع سكاني أو اقتصادي ماالموارد و احتياجات استيعاب النفايات لت

لحساب معدل اإلنتاجية  معياريوهو هكتار (فرد / العالميويجرى تقييم هذا االستهالك بالهكتار 

الزراعية والغابات وأماكن الصيد  األراضيويشمل ذلك  ،)سنة معينة فيلمساحة معينة من األرض والمياه 

تنتج عن  التيالملوثات  استيعابإلى القدرة على إضافة  ،الالزمة للحصول على الغذاء واللباس واألخشاب

  .مل كذلك على البنية التحتية لممارسة األنشطة البشريةتكما يش ،الطاقة المستخدمة

  
                                                 

البصمة "المؤتمر السنوى الخامس ، ) AFED(أطلس البصمة البيئية في البلدان العربية، المنتدى العربي للبيئة والتنمية ، 2012نبيل فتحى السيد قنديل، 1

   .بيروت بجمهورية لبنان ،"األستدامة فى البلدان العربية البيئية وخيارات 
، ماجستر، كلية العلوم "دراسة حالة الجزائر العاصمة "، تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع و الفاعلية المطلوية 2012سعيدي نبيهة، 2

  . 46االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة بومرداس، ص 



.ضرية و أسبابهاالمخاطر البيئية في األوساط الح:األولالفصل   

 

91 

 

تمثل مقدرة النظم و التي  ،البيولوجية يرتبط مفهوم و تحليل البصمة االيكولوجية بمصطلح القدرة

 ، اإلنسانيتسبب بها  التيأكسيد الكربون  ثانيإنبعاثات  ستيعابواعلى إنتاج مواد بيولوجية نافعة  اإليكولوجية

  .واالستخراج اإلدارة فيالتقنيات الحالية  إلى دباالستنا

ويوجه هذا  . البيولوجية قدرتهلبلد ما  البيئةتجاوزت البصمة  إذاالقدرة البيولوجية  فييحدث عجز و 

أو االعتماد على المحيط  ،فى استهالك المواد المحلية فراطاإلأو  ،العجز باستيراد المواد الطبيعية من الخارج

  .الجو  فيالكربون  أكسيد ثاني إطالقعن طريق  العالمي الحيوي

و عليه، فان هذا المؤشر يتناسب جدا مع فرضية بحثنا، من خالل قياس مدى اإلفراط في استنفاد 

التقويم و  يتطلبنموذج التنمية المعتمد و الذي  أو طبيعة/الموارد بمنطقة الدراسة، و التي تتطلب الترشيد، و 

و هو الذي جعله اليوم، مؤشرا مهما ال يمكن االستغناء عليه في اغلب المدن العالمية ناهيك عن توجيه، 

  .اإلقليم الكلي للبلد

تعذر علينا حساب هذا المؤشر بالنسبة لتجمع عنابة بسبب حجم و نوع و دقة المعطيات التي  انه إال

و الذي يمكن تعميم نتائجه محليا بها، و الذي تم تعويضه بتحليل تطور وضعية هذا المؤشر وطنيا، يتطل

  :لسببين أساسيين هما

 .تكريس نفس السياسات العامة للبالد منذ االستقالل رغم تغير الظروف المحلية و العالمية .1

  .ائج السبب األولالمكانة التفضيلية لمنطقة الدراسة وطنيا مما يجعلها تعكس بأمانة نت .2

  ):16(انظر الشكل رقم (و الذي يالحظ عليه 

 .الزيادة المطردة في قيم مؤشر البصمة االيكولوجية 
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 .النقص المطرد في قيم القدرة االيكولوجية 

تسجيل فائض في القدرة البيولوجية في السنوات األولى لالستقالل، حيث ضعف الموارد المالية و  

التي سجلت نتائج هي األحسن منذ االستقالل، بسبب اإلرث االستعماري و اعتماد االستثمار خارج الفالحة، 

 .االقتصاد على الموارد المحلية

 .بدأ العجز في القدرة البيولوجية منذ منتصف السبعينيات 

 إلىوجود شبه توافق بين تغير منحنى البصمة االيكولوجية الى النزول مع تغير منحنى القدرة البيولوجية  

 .دالصعو

فترة  أساساارتباط ارتفاع مؤشر البصمة االيكولوجية مع خطط التنمية التي ارتكزت على التصنيع  

 .المخطط الرباعي الثاني و موجة التصنيع

ارتفاع مؤشر البصمة االيكولوجية مع فترة االستثمار االقتصادي و وفرة موارد الريع الباعثة على  

 .همال متكرر للتنمية و استثمار الموارد الطبيعيةاالستثمار و االستيراد على الخصوص و إ

  

  

  

  

   

 القدرة البيولوجية

 لوجيةااليكوبصمةال

ي 
عامل

ار 
كت
ه

/
رد
ف

 

 )16(الشكل رقم  

 http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/trends/algeria 23/08/2014 مترجم من :املصدر

 االيكولوجية و القدرة البيولوجية للجزائربصمةال
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و كـذا األقطـار    هذا العجز في قـدرة كوكـب األرض  على تقليص يؤكد المختصون 

شريطة أن تتخذ إجراءات للحد من العوامل الخمسـة  "على سد الفارق في االستهالك  الوطنية،

   ". المؤثرة في عملية اإلفراط في االستهالك

تتمثل في عدد سكان المعمورة، ومعدل اسـتهالك الفـرد مـن المـوارد     وهذه العوامل 

والخدمات، وحجم الموارد الطبيعية المستخدمة لتلبية حاجة الفرد من الموارد والخدمات، وحجم 

  .المساحة المخصصة لإلنتاج البيولوجي، ومعدل اإلنتاج البيولوجي في الهكتار الواحد

منذ منتصف الثمانينات، يتطلب األمـر تخفـيض    من أجل تصحيح هذا العجز المتفاقم و

  .مستوى العوامل الثالثة األولى، ورفع مستوى العاملين األخيرين
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  :خالصة المبحث

يمتاز تجمع عنابة بإمكانيات طبيعية كبيرة و متنوعة، تجمع بين البحر و اليابس، السهول و الجبال، األراضي 

كل دعائم محفزة للحياة الحضرية و األنشطة االقتصادية ضمن الموضع الزراعية و المساحات الغابية، تش

  .المحلي والموقع اإلقليمي

من التجمع العنابي وجهت مفضلة لحركات سكانية كبيرة لالستفادة من مما يقدمه من هذه المؤهالت جعلت 

فرص في السكن، العمل و االرتفاق من مختلف الخدمات التي يتوفر عليها، مما جعله قطبا حضريا آخذا في 

ي شكل توسعات الزيادة و النمو، لمسايرة االحتياجات السكانية المتضاعفة كما و نوعا، و الذي ترجم مجاليا ف

مستقبل للفائض السكن ) localités(عمرانية مخططة و عشوائية ضمن المدن و نشوء و تطور حواضر 

  .و في جوارها  السيما حول مدينة عنابة، كما هو الحال في بلديات البوني، سيدي عمار و الحجار

صناعة ثقيلة ركيزتها األساسية  يضاف للميزات العمرانية للتجمع، قاعدة اقتصادية كبيرة و متنوعة تجمع بين

مركب الحجار لتكون عاصمة للتعدين بالبالد، و صناعات تحويلية ضمن نسيج صناعي كبير و متنوع من 

جهة، و خدمية قوامها التجهيزات و المرافق الراقية كالجامعات ،المستشفيات، المراكز التجارية، مراكز 

عمومية و العالمية العاملة بالوطن، الفنادق و مناطق التوسع األعمال، دور العرض، فروع الشركات الكبرى ال

إلى جانب شبكة نقل حديثة و متنوعة، برا ، جوا و بحرا من جهة أخرى، لتكون حلقة ربط بين ...السياحي

  .األقاليم و أحواض الخدمة محليا، إقليميا، وطنيا و طوليا

لت معها أضرارا و آفات مست بنفس القدر الطبيعة، إال أن هذه الميزات و المؤهالت التي يشهدها التجمع حم

اإلنسان و المدينة، لترهن بذلك مستقبلهم و استدامتهم في شكل مخاطر بيئية متنوعة التأثير و الشدة، و التي 

 .سنحاول تقييمها في الفصل القادم
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  :خالصة الفصل 

  

لبيئية في األوساط الحضرية، مع تقديم  ناقشنا في بداية هذا الفصل المقاربة المنهجية للتقييم المخاطر ا

المبررات لخطوات معالجة هذا الموضوع، و التي رسمت لنا الطريق لتحديد مفهوم المخاطر البيئية و حصر 

  :أسبابها و الوسيلة المتبعة في تحقيق ذالك، و التي بررت المباحث الالحقة في هذا الفصل، حيث

ر البيئية عبر مختلف التعاريف التي تدور حول مفهوم تناولنا في المبحث الثاني مفهوم المخاط

المخاطر لغة و اصطالحا بوجه عام حسب مختلف ميادين المعرفة، ثم تمييز المخاطر البيئية عن النوعين 

و المرتبط أساسا بالبيئة و مخاطرها النوعية المتمثلة في ) المخاطر الطبيعية و التكنولوجية(اآلخرين للمخاطر 

نظرا ث الممكنة، و هو ما مهد للمبحث الالحق و الذي شمل تعريفات عامة حول البيئية و التلوث أشكال التلو

لخصوصية المخاطر البيئية من حيث ارتباطها الحصري بالبيئة المتأثرة بدورها بالتلوث أساسا، فكان من 

ا، مع اإلشارة لمفهوم الضروري الوقوف حول ما يرتبط بهاذين المفهومين و ما يتصل بهما و ما يتفرع عنهم

البيئة الحضرية و إبراز خصائصها، باعتبارها ميدان للدراسة، و هو ما حدد مجاالت البحث في أسباب 

أسباب المخاطر البيئية، حيث و بناء على ما تم ذكره في المباحث المخاطر في المبحث الالحق، و الذي هو 

ز على تحليل الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة، من السابقة، فان البحث في أسباب المخاطر البيئية يترك

لهذه  -خصوصا –خالل تحليل خصائص النظام البيئي للتجمع، و الذي بحثنا فيه على نقاط القوة و الضعف 

 ....الخصائص المجالية، المناخ، الشبكة الهيدروغرافية، النظام الصخري: الخصائص من حيث
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ل النظام الحضري من خالل تحليل صيرورة تشكل تجمع عنابة في حين شمل المطلب الثاني تحلي 

في بعديه الزماني و المكاني، بدأ بتحديد مفهوم التجمع العمراني ثم تتبع عوامل نشوئه و ظروف تطوره من 

خالل التأثيرات المختلفة للخصائص الخارجية للتجمع، عبر تحليل عنصري الموضع و الموقع، ارث 

عوامل التهيئة الترابية : وغرافي، و كذا الخصائص الحضرية المختلفة و التي من بينهاالماضي، العامل الديم

و الهيكلة الحضرية، دور السياسات الحضرية و الترقية اإلدارية و وصوال عند اتجاهات و خصائص التطور 

طر بيئية العمراني للتجمع، و التي جسدت واقعا حضري بمنظومته المختلفة التي من شانها أن تخلق مخا

  .محتملة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاين

يف األوساط احلضرية تقييم املخاطر البيئية 



 .في األوساط الحضرية تقييم المخاطر البيئية: الفصل الثاني
 

98 
 

  

  .في األوساط الحضرية تقييم المخاطر البيئية: الفصل الثاني

  :مقدمة الفصل

تم تقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث، سنخصص أولها للحديث عن مختلف الطرق المتبعة في تقييم 

إضافة إلى مصادر (، و هي المصادر المخاطر البيئية، في حين سيضم المبحث الثاني مصادر المخاطر البيئية

صور، حاالت و وضعيات تجسد المخاطر في حال : التي سنعمل علي تحديد مخاطرها في شكل)  أخرى

  .توفرها، ثم العمل على تقييم هذه المخاطر بناء على نتائج المبحثين السابقين

  

  

  :يضم هذا الفصل المباحث التالية

  

  .طرق تقييم المخاطر البيئية :1المبحث  •

  .مصادر المخاطر البيئية: 2المبحث  •

  .مخاطر البيئيةتحديد ال :3المبحث  •

  .تقييم المخاطر البيئة: 4المبحث  •

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث األول

طرق تقييم املخاطر البيئية 
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  :تقييم المخاطر البيئية أساليبطرق و : المبحث األول

باختالف الميادين العلمية و التطبيقية، الدول و التخصصات التي  طرق و أساليب تقييم المخاطر البيئيةتختلف 

و النقاط المشتركة  الفروق أهمهذه الطرق، و  أهمتعنى بهذا الموضوع و عليه، سنحاول تقديم نظر عامة عن 

  .بينها

  :يه 1األهداف األساسية للدراسة المقارنة  إن

  .إظهار نقاط أو األفكار المشتركة بين هذه الطرق .1

  .الطرقهذه ضلة العتماد و استعمال اتحديد الشروط المف .2

 إلى ت الدراسةهيئات رسمية لعديد الدول و عليه خلص عمل وقامت بها فرق  أعمال دراسةتم و قد 

  :هي ا في ثالث فئاتبتوزيعه تمطرق ) 09(تجميع تسع 

  :و التي تضم الطرق التالية" طرق عامة لتقييم المخاطر االيكولوجية " تحت عنوان : األولىالفئة 

، األمريكيةالواليات المتحدة -وكالة الواليات المتحدة لحماية البيئة -دليل لتقييم المخاطر االيكولوجية  •

1998. 

Guidelines for Ecological Risk Assessment. 1998. United States Environmental Protection Agency (US 

EPA). USA. 

 .2003المملكة المتحدة، -وكالة البيئة–تقييم المخاطر االيكولوجية  •

Ecological Risk Assessment. 2003. Environment Agency. United Kingdom. 

 .1999البيئة، استراليا، المجلس الوطني لحماية -دليل في تقييم المخاطر االيكولوجية •

                                                      
1 AUCHEY HAYET, 2006, évaluation et acceptabilité des risques environnementaux, analyse comparative de 
méthodologies, RECORD, paris. 
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  :أساليب تقييم المخاطر البيئيةمقارنة طرق و / 1

  :1 التالية مقارنة بين جميع هذه الطرق العناصرو لقد شملت عملية ال

 .النظام االيكولوجي) la caractérisation( تعريف

  .)Exposition(التعرض  تعريف

  .األثر تعريف

  .المخاطر تعريف

  .القيم المرجعية

  .الريب و عدم التأكد

  .تقييم و تسيير المخاطر

  .دان التطبيقمي

  .األهداف الرئيسية

  .المفاهيم األساسية

  .المعطيات

  .الفاعلون

  .االتصال

                                                      
1 AUCHEY HAYET, idem. 
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  .األدوات و التقنيات

  1 :و قد أفضت عملية المقارنة إلى إبراز

  :و التي شملت:الفروق بين الطرق/1- 1

  .ميدان التطبيق .1

 .)facteurs déclenchant(العوامل المطلقة  .2

  .التركيب المنهجي .3

  .االيكولوجي النظام تعريف .4

  :و هي:النقاط المشتركة/2- 1

 .المرحلة السابقة لعملية التقييم في حد ذاتها .1

 .للتقييم المخاطر البيئية تاألساسياالمراحل الخمس  .2

 :غياب المحدد فيما يتعلق .3

 .تحديد مجال الدراسة •

 .الوضع في عين االعتبار االستعمال المستقبلي للموضع •

 ).zone témoin(تحديد و توصيف المنطقة الشاهدة  •

 

                                                      
1 AUCHEY HAYET, idem. 
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  1 :مراحل تقييم المخاطر البيئية/2

  :مرحلة قبلية/1- 2

عملية تقييم المخاطر و تبرير ذلك، إضافة  إجراءهي العملية التي تهدف إلى تحديد السبب و الغاية من 

  .رية الجراءهالتحديد األهداف منها، و كذا تحضير اإلمكانيات المادية و الخبرات البش

  :و التي تشمل و يقصد بها عملية التقييم في حد ذاتها: المراحل الكبرى للتقييم/2- 2

 :caractérisation du problème تعريف المشكل/2-1- 2

  .البسيط ــــــ يعالج بمقاربة عبر المادة ثالتلو: مثال ذلك 

  .يكولوجيةالتلوث المعقد ـــــ عن طريق المصفوفة أو اال               

محاولة القضاء على االختالالت الوظيفية، الن فهم و : من خالل : تعريف النظام االيكولوجي/2-2- 2

  .المحافظة على التوازن الكلي صعب جدا

  .الخ...العنصر االيكولوجي المرجعي، أهميته، حدود الخطر، مظاهره:من خالل 

  l’exposition تعريف التعرض/2-3- 2

  :التعرض و تقدم مستوياته و هي العوامل المؤثرة في

 ).ماضي ، حاضر أو مستقبل(عامل الوقت  .1

 .الشدة .2

                                                      
1 AUCHEY HAYET, iedm. 
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 .التردد .3

 .المكان .4

 ).مباشر أو غير مباشر(نوع االتصال  .5

 .خصائص و مبررات العامل المعرض التصال .6

 .خصائص الهدف .7

 .خصائص غير حيوية .8

 .خصائص النظام البيئي .9

 

  الخطوط العريضة لعملية تقييم المخاطر

  )17(لشكل رقم ا      

  

  

  

  

  

 

إنشاء السياق

تحديد المخاطر

تحليل المخاطر

تقييم المخاطر
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  :من حيث التأثير حول: تعريف األثر/2-4- 2

 .الموت .1

 .التكاثر .2

 .النمو .3

 .التطور .4

 .النشاطات .5

 .الترابط .6

  :عبر طرق كمية و نوعية و هي: المخاطر تعريف/2-5- 2

 :من خالل) كيفية(نوعية  •

 .نتائج المالحظة الميدانية .1

 .روز األعراض و المشاكلهل هو كبير، صغير، متوسط لب): ratios(مقدار التعرض  .2

 .قياس تدرج التأثير بتدرج األثر أو الجرعة: تأثير/عالقة جرعة .3

 .المقارنة الكلية للتعرض و النتائج .4

 .العملية، الميكانيكية و التجريبية: و التي تتلخص في الطرق:الكمية •
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  :المبحث خالصة

  :1 نخلص لما يلي ،من خالل العرض الذي سبق ذكره

 .التي تتطلب تحديد و موائمة الجانب المنهجي للعملية إلشكاالتاهناك الكثير من  

لعملية تقييم المخاطر  األساسيةهناك جذع مشترك في الطرق، لكن باختالف و فوارق في المراحل  

 .البيئية

 .الدراسة إطارالمؤثرة على  اإلعداداتنقص في المعلومات حول  

 :هناك نقاط للتطوير و التحسين 

o يكولوجياال النظام تعريف. 

 ).l’exposition(التعرض للمخاطر  تعريف

o تحديد دور و خصائص الفاعليين. 

  ).retour d’expérience(نقص في رجوع التجارب 

 .يضرورة الدعم القانوني و التنظيم 

تفضي كل منها إلى كبرى ، تمر بمراحل بين المختصين أن األمر شبه المؤكد لعملية التقييم بوجه عام إال

  :و هي ،))18(ظر الشكل رقم ان( األخرى

                                                      
1 AUCHEY HAYET, idem. 
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  .من خالل تحديد مصادرها: حصر المخاطر البيئية .1

 .من خالل تحديد الحاالت، الوضعيات و المستويات التي تتجلى فيها المخاطر: تحديد المخاطر البيئية .2

 .من خالل قياس حدة المخاطر بمطابقة نتائج المرحلتين السابقتين: تقييم المخاطر البيئية .3

ية تقييم المخاطر البيئية بدورها ضمن مسعى شامل يرنو إلى تحليل المخاطر ضمن ثالث و تندرج عمل

  :مستويات تتفاعل و تتداخل فيما بينها وفقا للشكل التالي

  

 

  

  

 

 

 

 

 تسيري املخاطر  خاطرتقييم امل

 اإلعالم حول املخاطر

  ,Hajjami kaoutar,(2008) , L’évaluation de risque : Approches et méthodologies ,:المصدر
 ScienceLib Editions Mersenne : Volume 5 , N ° 131108 

  خطوات حتليل املخاطر )18(الشكل رقم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث الثاين

مصادر املخاطر البيئية 



 .في األوساط الحضرية تقييم المخاطر البيئية: الفصل الثاني

 

110 
 

  

  :العنابي تجمعمصادر المخاطر البيئية في ال: المبحث الثاني

إلى مخاطر بيئية ذات منشأ طبيعي و أخرى ذات  ،عنابة تجمعفي مصادر المخاطر البيئية يمكننا تصنيف 

  .منشأ بشري

  :المخاطر البيئية ذات المنشأ الطبيعي_1- 3

 ،لتي تشكل تهديدا على البيئيةو ا ،)aléa (الطبيعي  خطرللتضم الخصائص و الظواهر المحدثة 

الخ و )..التسونامي(بالنظر لما يرافقها أو ينتج عنها كالمناخ، الفيضانات، الزالزل، البراكين، المد البحري 

حيث التركز  ،تزداد خطورة في األوساط الحضرية ،التي تسبب كوارث و أخطار على البيئة و الحياة البشرية

السيما الطاقوية، الكيميائية و النووية كحاثة سيفيزو بايطاليا و فوكشيما  ،ةالسكاني و بعض المنشآت الخطر

  :باليابان، و التي نذكر منها بالتجمع العنابي ما يلي

  :المناخ_1-1- 3

من خالل المعدالت القصوى  ،على اإلنسان و البيئة الحضرية  نوعيايمكن للمناخ أن يكون له تأثيرا سلبيا 

في شكل كوارث طبيعية  مختلف أصقاع العالم، التي مست ،المختلفة لعناصره يرة في السنوات األخالمسجلة 

، و من جهة أخرىو المجاعات و الجفاف الطويل  ،تراوحت بين األعاصير و اإلمطار الطوفانية من جهة

حيث يمكن للحرارة و الرطوبة عند  ،من جهة أخرى و برودة الصقيع من جهة ) canicule(بين حرارة القيظ 

 ،العتبات الكبرى، أن تودي بحياة الفئات الهشة من السكان خصوصا المرضى وكبار و صغار السن

رية الضارة ضمن النشاطات البش نمأساسا  المتأتيةخصوصا في ظل التغيرات المناخية الحادثة، و 

اإلضاءة و قوة الرياح، حدة و مستويات الرطوبة  ،درجات الحرارة  لعبالمستويات الثالث للتلوث، حيث ت

  .))19(انظر الشكل رقم . (دورا حاسما في تحول و ترسب الملوثات، التشمس
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السيما في  -يكتسي التنوع البيولوجي أهمية خاصة في الحياة اإلنسانية  :البيولوجي التنوع _1-2- 3

حيث تتعدد و  ،لنظام البيئي و توازنهباعتباره مصدرا للعناصر األساسية لحيوية ا ،-المجاالت الحضرية

كشكل من المخاطر  ،تتنوع اآلثار البنيوية و الوظيفية  الضارة لألنسجة العمرانية على األوساط الطبيعية

  .البيئية ، تعمل هذه األخيرة على التقليص منها

على  ،عنابيال تجمعضمن الالبيولوجي تتلخص مظاهر التعدي على األوساط الطبيعية و اختزال التنوع 

  :غرار األنشطة البشرية الضارة في العالم  في

 او تعويضه ،اغتصاب مستمر و متكرر لمجاالت طبيعية:البيولوجي فقد كلي لألوساط الطبيعية و التنوع .1

 ).)13 ،12(رقم  ينولدالج(في شكل توسعات حضرية أو انتهاكات مقصود أو عفوية كالحرائق  ،بأنسجة عمرانية

  .2009حصيلة حرائق الغابات بوالية عنابة سنة                         )12(ل رقم الجدو         

 المساحة
  راضياألطبيعة 

 المجموع
 أخرى مثمرة أشجار عليق غابات أحراش

 26 1 5 هكتار
// 

13 46 

 3 19 75 15 13 ار

 .التهيئة العمرانية لوالية عنابة مديرية التخطيط و:المصدر                                              

  Mounia El Yamani ,pollution atmosphérique urbaine, Afsset, juin 2006) ترجمة الباحث:(المصدر

 )19(الشكل رقم 
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عن طريق تفضيل و تحفيز لفصيل نباتي أو حيواني :البيولوجيفقد جزئي لألوساط الطبيعية و كلي للتنوع  .2

في محيط حيوي ) biocénose(ايكولوجيا كوحدة حيائية  ةعلى باقي التشكيالت الحيوانية و النباتية المتعايش

)biosphère(ينبغي القضاء عليها بداعي اقتصادي، فالحيا" ضارة "ر باقي النباتات ، كتحفيز القمح واعتبا. 

 

 

  

 

 )12(الخريطة رقم 
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رقم  الخريطة(العنابي محدود المجاالت الطبيعية و الثراء االيكولوجي  تجمعجعلت من ال ،هذه الممارسات

  .الطبيعية و تعدد أوساطه البيئيةرغم تنوع مظاهره  ،))12(

  

  ) 2002-1971(العنابي  تجمعتطور تقلص المساحات الطبيعية بال     ) 13(الجدول رقم               

 البلدية
)هكتار(االقتطاع من األراضي 

 )هكتار(المجموع 
الغابيةةالزراعي

 795,5 120 915,5 عنابة

 764,5 99 863,5 البوني

 1 007,60 0 1 007,60 سيدي عمار

 399.93 0 399.93 الحجار

 2567,6 219 2786,6 )هكتار(المجموع 

  .2009من انجاز الباحث اعتمادا على معطيات مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية عنابة : المصدر                  

  :خطر الفيضان _1-3- 3

دائم و دوري لخطر الفيضانات خالل فترات  شكلب ،و بصورة خاصة مدينة عنابة ،تجمعيتعرض ال

  .11/11/1982ربما أشهرها في زمننا المعاصر فيضان  ،و الحديث األمطار منذ تاريخها القديم

 :بالخصائص الطبيعية و األنشطة البشرية لهذا األخير حيث تجمعتفسر حدة و تواتر الفيضانات بال

و  ،تجمعو الهيدروغرافية لل 1الخصائص المناخية، الجيومرفولوجية :و تتمثل في: الخصائص الطبيعية .1

قوية في السفوح الجنوبية لكتلة االيدوغ و  سيالن مولدة لسرعات ،كبيرة منحدرات ية،قو التي تمتاز بأمطار

 la Colonne"الكولون " بعضها تحت مستوى سطح البحر كأحياء  ،ثم أراضي واسعة منبسطة ،سفوح بليلطة

كثافة  األحواض، تعدد األحواض النهرية و واجهات على محمية غير و نفوذة غير تربة ،Auzas "اوزاس " و

و كل من واد الذهب، مبعوجة،  )ثاني اكبر واد في الجزائر( و على رأسها واد سيبوس ،الشبكة الهدروغرافية

 .الخ و شبكة غير محدودة من الشعب و المجاري المؤقتة...بوجمعة، فرشة، سيدي حرب، قبة

 

 

                                                 
1 Laroussi BELOULOU, 2008,Vulnérabilité aux inondations en milieu urbain. Cas de la ville d’Annaba (Nord-
Est Algérien), Thèse de Doctorat d’ Etat, Faculté des Sciences de la Terre, UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR-
ANNABA ,320p. 
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اد العمران على األراضي المنبسطة القابلة للغمر بمستويات مختلفة، امتد :و تتمثل في: األنشطة البشرية .2

زيادة كمية و سرعة صفيحة السيالن ضمن األنسجة العمرانية بسبب عدم نفاذية المنشئات العمرانية المختلفة، 

و  ،لألحواض المنحدرة المستويات على المياه، البناءات تراكم مناطق مستوى على التربة نفوذية تخفيض

 لألحواض المنحدرة المستويات على األودية، البناءات أسرة من بالقرب و لتسلق نحو المرتفعات بشكل متزايدا

و  ،األودية، ترك ورشات األشغال و اإلنشاء و المخلفات من ركام مواد البناء و األنقاض أسرة من بالقرب و

و زيادة خطورة  ،ت التصريف المختلفةمما يؤدي إلى انسداد شبكا ،كذا النفايات الصلب و بقايا األشجار

إضافة للحلول الترقيعية التي بذلت  ،السيول في ظل التعطل المستمر للمضخات و المحوالت الكهربائية

 .و التي تبقى دون المستوى المرغوب ،لتصدي لخطر الفيضانات

 

 

 

 

 جتمع عنابة

  من اجناز الباحث اعتمادا على خريطة شركة جوجل: املصدر

  )20(الشكل رقم 
 املياه ملستوى واحد مترمنسوب حماكاة لألراضي القابلة للغمر يف حالة ارتفاع 
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  :الزلزالية _1-4- 3

، و الذي يحدث نتيجة ممتلكاته و اإلنسان على اتأثيرفجائية و  الطبيعية الكوارث أكثر من الزلزال يعد

 و الفوالق حول األرضية الطبقات وتحرك الصخور احتكاك عن الناتجة األرض لسطح السريعة الهتزازاتل

  .الكبيرة عاتصدتال

 zone de ) و التي تقع في نطاق التصادم  ،و من خالل منطقتها التلية خصوصا ،فالجزائر

collision) لخصائصها نظرا ،التكتونية للحركات حساسة جد منطقةهي  ،واألوروبية فريقيةاأل القارةبين 

 بالمنطقة مركزها حدد 1992و  1365المسجلة ما بين سنة  الهزات معظم أن حيث والجيولوجية، الجغرافية

 شدته قدرت الذي،  1980سنة الشلف زلزال أهمهاو كان  ،تلمسان إلي عنابة من تمتد التي الساحلية الشمالية

  . 1ضحية 5000 نحو موت إلى أدى ،درجات  7,3بـ

ذات الشدة  ،))13(انظر الخريطة رقم (العنابي إلى المنطقة التلية المعلمة باللون األحمر تجمعينتمي ال

 بحدوثأي بين شعور كل شخص  ،على سلم ريشتر 7-5و المتراوحة بين  ،الزلزالية األعلى في الجزائر

، و مما طن مليون شدتها قنبلة التدميرية تهقومعادلة الزلزال في و ،األرض في واضح شق ثوحدو  الزلزال

هو ما يشهده من تكتل سكاني كبير و تمركز عمراني نوعي السيما  ،العنابي تجمعيزيد من حساسية ال

 .الصناعي و بحدة اكبر الكيمائي منه

 

 

 
                                                 

، الجزائر رامول سهام، حساسية األخطار الطبيعية بوالية قالمة،مذكرة ماجستير، كلية علوم األرض، الجغرافيا و التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة ] 1

 .108ص ، ص 2012،175،سنة 
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  :المخاطر البيئية ذات المنشأ البشري_2- 3

و التي تشكل تهديدا على البيئية  ،)aléa (البشري  خطرللالنشاطات المحدثة تضم الخصائص و 

كالتزاحم السكاني على الموارد الطبيعية، األنشطة االقتصادية المخل  ،بالنظر لما يرافقها أو ينتج عنها

تجمع العنابي ما كالصناعة، الزراعة و التنقل اآللي و التي من بينها بال ،بالتوازن االيكولوجي و المنتج للتلوث

  :يلي

  :التركز السكاني و الحضري_2-1- 3

من حيث انه يدلل على التكتل و التمركز  ،يكتسي هذا العامل أهمية خاصة في دراسة المخاطر البيئية

  :للسكان مما يعني

 .كمية و نوعية النشاطات التي يؤديها و يمكن أن تكون مصدر للمخاطر البيئية: في حالة كونه مؤثر .1

 .حجم، طبيعة و درجة التعرض للمخاطر البيئية: ة كونه متأثرفي حال .2

 )13(الخريطة رقم 
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  .و هو األمر الذي نسعى لتحليله و تقييمه باالعتماد على بعض المؤشرات الكمية السكانية و المجالية

 :الكثافة السكانية_2-1-1- 3

الحضر إلى سكان  من خالل تحليل مؤشري الكثافة السكانية و الكثافة السكانية النسبية و كذا نسبة السكان

يمكننا تقرير أن التزاحم السكاني ضمن هذه الوالية يبرز في  ،))14(الجدول رقم (الريف لبلديات والية عنابة 

باقي أجزاء المجموع حيث /و الثاني، بلدية عنابة  ،باقي أجزاء الوالية/العنابي تجمعأوالهما، ال:مستويين

  : يالحظ 

 . و من هذا األخير إلى باقي أجزاء الوالية ،العنابي تجمعنابة إلى بلديات التدرج للكثافة السكانية من بلدية ع •

 .من سكان الوالية، نصفها ببلدية عنابة % 82و الذي يضم وحده أكثر من  ،تجمعالوزن النسبي الكبير لل •

 مما يزيد من التزاحم داخل المدن ، حيث بلغت ،تجمعبال % 78الـمعدل سكان حضر متراوح، فاق  •

 .سيدي عمارببلدية  % 54.23الحجار، ببلدية  % 69.75البوني، ببلدية  % 55.32ببلدية عنابة ، % 98.68

  

  

 )14(الخريطة رقم 
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  :مؤشر التوطن السكاني_2-1-2- 3

يعبر هذا المؤشر على األهمية النسبية للسكان ضمن منظومة معينة، و الذي يؤشر على توطن سكاني 

، سيدي عمار، البوني و -بدرجة قياسية–بدأ ببلدية عنابة  ،يالعناب تجمعكبير لكل بلديات ال) 1إذا فاق الـ(

 .الحجار بهذا الترتيب و دون غيرهم من بلديات الوالية

  .مؤشر التوطن السكاني عبر بلديات الكثافة و    والية عنابة     ) 14(الجدول رقم               

مؤشر التوطن السكاني سكان البلدية إلى سكان الوالية السكانية الكثافة )2آلم(المساحة  2008السكان   البلدية
11,77  42.22  5147  50  257359   عنابة
3,01  20.55  1316  95,18  125265   البوني
1,32  6.13  577  64,74  37364   الحجار
4,24  13.66  1854  44,9  83254  سيدي عمار
0,16  1.25  69  110  7626   سريدي
0,30  3.71  130  174,14  22631   برحال
0,25  3.46  110  191,53  21088   واد العنب
0,11  1  49  124,05  6076   تريعات
0,34  3.38  147  139,6  20611  عين الباردة
0,14  1.62  60  165,35  9875   الشفة
0,24  1.69  106  97,19  10316   العلمة
0,13  1.32  59  136,52  8035   شطيبي
1  100  437  1393,2  609499   الوالية

  .من انجاز الباحث اعتمادا على معطيات الديوان الوطني لإلحصاء:المصدر                                    

  :1 األقرب الجارقرينة _2-1-3- 3

تنتمي إلى نمط ) ل(على أن صلة الجوار  ،تطبيق قرينة الجار األقرب على بلديات والية عنابة 2دلت نتائج

و  ،إال أنه يتجه نحو النمط العشوائي، )حد صحيح وأقل من وا 0,5قيمة محصورة بين ال(التوزيع المتقارب 

                                                 
  0.0567576455656 : معدل التباعد المتوقع : 2ف /0.0428151482457 :المالحظمعدل التباعد : 1ف ./=ل  1

  1.62793741207- :القيمة المعيارية ز/ 0.754350322659 :) ل(قيمة صلة الجوار  /  2
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حيث يقدم بالفرق بين  ،لحصر مستوى التجمع) ز( لتأكد أكثر من هذه النتائج اعتمدنا على القيمة المعيارية 

-: فكانت النتيجة  ،المسافتين الفعلية و المتوسطة مقسوم على الخطأ المعياري لمتوسط المسافة المتوقعة

  .)لنتيجة لإلشارة السلبية( نمط التوزيع متجمع مما يدل على أن ،1.62793741207

هناك تركز و توطن كبير للسكان، و كذا نزوع نحو التمركز أو التجمع للمراكز الحضرية تجاه  :النتيجة

  .العنابي تجمعال

  :المركبات اآللية_2-2- 3

ة من أول أكسيد الكربون، اكاسيد تنطلق من السيارات و حركة مرور المركبات، انبعاثات تتألف بصفة رئيسي

، تمثل نسب معتبر من ))15(رقم  جدولانظر ال( 1النتروجين، البنزين غير المحترق و ثاني أكسيد الكربون

حجم حظيرة السيارات، : ، و هي النسبة التي تتحكم فيها عوامل عديدة منها% 60ـالالتلوث الهوائي تفوق 

  .الخ...مل، كثافة الطرق و السير، نوعية شبكة الطرق، الطبوغرافيةعمرها، نوعيتها، نوعية الوقود المستع

  )ل/غ(معدل الملوثات الناتجة عن محركات سيارات البنزين و الديزل )   15(الجدول رقم         

  ديزل سيارة بنزينسيارة الملوث
  29.5  249  الكربون أآسيد أول

  1.8  9.63  هيدروآربونات
  7.2  9.85  أآسيد النتروجين

  4.15  0.37  و ثاني أآسيد الكربون

  /  0.37  رصاص

  1.9  /  سناج
  .التلوث الهوائي الناجم عن السيارات و حرآة المرور في مدينة دمشق، قسم الجغرافيا جامعة دمشق، 2008هيثم هاشم ناعس، :المصدر         

في  -إجماال–التي هي اخذ  ، و)المرتبة السابعة(تمتلك والية عنابة احد أهم حظائر السيارات في الوطن 

  .2010مركب أواخر سنة  134595لتبلغ نحو ) )21(انظر الشكل رقم (االرتفاع منذ أكثر من عشريتين 

  

                                                 
  .36ص، ص  110، األمم المتحدة، نيويورك، ، 1997،معجم مصطلحات اإلحصاءات الحيوية البيئية 1
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شحن و ، و هو المفضل في اللمحركات الديزل كما البنزين ابعاثات نوعية، تفاقم أكثر من سمية المواد الملوثة

و هي ما ) )22(انظر الشكل رقم (نظرا لقوته و ضعف تكلفته نسبيا ) المركبات الصناعية و وسائل النقل العام(النقل 

  . تمثل ربع الحظيرة الوالئية

                         

أكثر من سنوات نحو الربع، و فئة  5تمثل فئة اقل من : كما يالحظ على حظيرة السيارة، القدم النسبي، حيث

، في الوقت الذي تزيد فيه نسبة األكثر من تسع سنوات عن %18.92سنوات نحو  9سنوات و دون الـ 5

، و هو ما يعني مزيد من االنبعاث السامة خصوصا في ظل االكتظاظ المروري وسط المدن خالل 56%

و شبكة الطرق على حدا سواء، و بتالي أثاره  ساعات الذروة، مع ضعف الصيانة التي تشهدها المركبات

 

  )21(الشكل رقم 

  .الديوان الوطني لإلحصاءطيات من انجاز الباحث اعتمادا على مع: المصدر

 

  )22(الشكل رقم 

  .الديوان الوطني لإلحصاءعلى معطيات  من انجاز الباحث اعتمادا: المصدر
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على اإلنسان و األمطار الحمضية على  -خصوصا–السامة المسببة و المرافق ألمراض التنفس و الحساسية 

  .البيئة و العمران

  :التلوث المنزلي _2-3- 3

 ،امل الواليةمن النفايات المطروحة بك %80العنابي ما يفوق  تجمعتمثل النفايات الصلبة المنزلية بال

 .)16(الجدول رقم .من النفايات السائلة التي تصرف بالوديان و البحر % 20مقابل 

 .2008آمية النفايات و المياه المستعملة المطروحة سنة  ة     عناب تجمع)      16(الجدول رقم 

)السنة/طن(آمية النفايات المطروحة  2008عدد السكان سنة  البلدية
رة آمية المياه القذ

 )يوم/ل(المطروحة
 268481 48997,7825 27062884,8 عنابة

 138374 25253,255 13948099,2 البوني

 38778 7076,985 3908822,4 الحجار

 82467 15050,2275 8312673,6 سيدي عمار

 528100 96378,25 53232480 الوالية

)1( من انجاز الباحث اعتمادا على المعايير الوطنية: المصدر
  

في عملية تحويل النفايات المنزلية  اتعاني عجزو ضواحيها بلدية عنابة فان  ،وحسب مديرية البيئة

بحجر  التفريغ البركة الزرقاء تجمعطن من النفايات ترمى يوميا في  300والحضرية، خاصة أن ما يعادل 

ألسباب  مفرغة سيدي سالم أغلقت المصالح الوالئية بعد أن ،2000دخلت حيز التشغيل منذ سنة التي  ،الديس

التقني بوسط المدينة والتي  بالوالية وتأخر اإلفراج عن مشروع الردم و أمام غياب المفارغ المنظمة ،مجهولة

 ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية وت التخلص من النفايات الحضرية ، توسع كانت موجهة لعملية

نتيجة ألسباب عديدة من  تجمعذه النفايات المنتشر عبر أحياء المما فاقم من خطر ه ،حتى النفايات الطبية

جيتي زاد المسؤول على متابعة ملف رسكلة النفايات الحضرية التي تجتاح المناطق الغابية تأخر  :بينها

إلى جانب تهيئة المناطق الملوثة خاصة منها المحاذية للمناطق الساحلية وحتى الشواطئ منها منطقة  ،بالوالية

                                                 
  .0,1825 ×إجمالي السكان :  )سنة/ طن( أي  0.5 ×إجمالي السكان ) = يوم/ كلغ( المطروحة النفايات كمية  1

  .100,8 ×إجمالي السكان  :أي  180×0.56 ×إجمالي السكان ) = يوم/ل( المطروحة الحضرية القذرة المياه كمية   
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من  شاحنة 14بعد توقف نشاط ، و كذا تردي الوضع البيئي بوس وغيرها من التجمعات الحضرية األخرىسي

، إلى طاقة استيعابها ضعيفة مقارنة بحجم النفايات المنزلية، 1 التشغيل حيز 13 شاحنة بقيت منها 27إجمالي 

مدير حسب  الوضع البيئيمن طرف المواطنين، األمر الذي زاد من تردي  حاوية 700إتالف وحرق جانب 

نظافة في عملية التنظيف و  عامل 255مؤسسة الردم التقني للنفايات بعنابة ، في الوقت الذي يعمل فيه نحو 

ألف عائلة  20المتسببة في إصابة نحو  عامل متخصص في تحويل القمامة إلى المفارغ العمومية 200

 .باألمراض الجلدية والحساسية والطفح الجلدي

  

  

                                                 
ر، العدد ، يومية الفجالسلطات تستنجد بمختصين لحماية الوالية من كارثة بيئية غياب مراكز الردم تغرق عنابة في النفايات الصناعية، سميرة عوام 1

  .2013.03.0 :الصادر يوم

 )15(الخريطة رقم 
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  :النشاط الصناعي _2-4- 3

من إجمالي  %5هكتار ما يمثل  2295حيث تقدر بـ ،العنابي مساحة هامة تجمعتحتل الصناعة بال

المساحة المعمرة، و هي تنتظم في شكل مناطق صناعية، مناطق للنشاطات و وحدات صناعية متفرقة، فهي 

 04: وهي إجماال على شكل ،انيحاضرة بقوة في المجال الجغرافي، النسيج الحضري و المظهر العمر

سيدار لصناعة الحديد، اسميدال لألسمدة االزوتية و الفسفاتية، فيروفيال لتعدين : مركبات صناعية ضخم هي 

وحدة من  347و ينتظم حولها نحو  ،تمثل المصدر األساسي للتلوث بالمنطقة ،و اورلي للحليب و مشتقاته

مناطق  4دة من المؤسسات الصغير و المتوسطة في شكل وح 6477و  ،الصناعات الصغير و المتوسطة

  .))15(الخريطة رقم ( 1 العنابي تجمعمناطق نشاطات نصفهما بال 6صناعية و 

  

  معطيات عامة حول التلوث الناتج عن أهم الوحدات الصناعية      تجمع عنابة)        17(الجدول رقم 
  

  التأثير  وسط االستقبال  فاتطبيعة المخل  نوع المخلفات  اسم الوحدة الصناعية

SIDER 
  

زيوت،مواد عضوية، 
غبار،مواد عالقة،غازات 

: NOx ،CO ،SO2، 
NH3 ،CN،فينول ، 

. 

 صلبة /سائلة /غازية
  

 واد/ الهواء
  البحر/مبعوجة

 الفالحية األراضي تلويث
  السقي ومياه

ASMIDAL 
  

 ،CO2 غاز الفليور، 
CO NOX  

 – NH4(غبار االمونياك 
NO3( 

  صلبة /سائلة /غازية
 واد/ الهواء
  البحر/مبعوجة

 على فيزيولوجية أمراض
 السكاني التجمع مستوى
 حي ، سالم لسيدي

 . البوني ببلدية السيبوس
 التوسع مناطق تلويث

  . السياحي
Centre 

Thermique  
EN.FRPHOS  

  . الميناء مياه تلويث  البحر/الهواء  صلبة /سائلة 

FERROVIAL   سيبوس واد تلوث  البحر/لهواءا  صلبة /سائلة /غازية  

ONAB  
مواد آيميائية و عضوية 

 )أمصال(
  سيبوس واد تلوث  البحر/الهواء  صلبة /سائلة

PROMETAL  - البحر/الهواء  صلبة /سائلة /غازية  
 سيبوس واد مياه تلويث

  السقي ومياه
E.N.C.G  - الساحل مياه تلويث  البحر  صلبة /سائلة  

ORELAIT  - سيبوس واد مياه تلويث  البحر/الهواء  سائلة.  

                                                 
1 Groupement URBACO-EDR, 2007, Schéma de Cohérence Urbaine d’ANNABA, 280p, p153. 
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  التأثير  وسط االستقبال  فاتطبيعة المخل  نوع المخلفات  اسم الوحدة الصناعية
  .السقي مياه تلويث

E.M.I.B  -  البحر  سائلة  
 بوجمعة واد مياه تلويث

  السقي مياه تلويث
ORAVI-EST  طريق
 المطار

  تلويث االسمطة المائية  الهواء  غازية  االزوت و االمنياك

EMIB تلويث مياه المجاري  الواد  سائلة  خميرة الجعة  
ERIAD واءاله  غازية  غبار الطحين    
ENCG حوض األسد  البحر  سائلة  بقايا حامضة  

  تلويث واد بوجمعة  الواد  سائلة  األحماض الصناعية تعليب الطماطم
صناعة المشروبات 

 الغازية
  تلويث واد بوجمعة  الواد  سائلة /  الصودا المرآزة

  .2009 عنابة  SCUو DPAT انجاز الباحث اعتماد على: المصدر

  

ت صناعية اقل حجما و مساحة من الوحدات الكبرى ، لكن هذا ال ينفي حتى و إن كانت هذه وحدا

من حيث طبيعة المخلفات و الوسط المتأثر  ،تأثيرها السلبي و الذي يمكن أن يكون نوعيا و خاصا محليا

و النفايات الناتجة عن  ،طن 84340، و قد بلغت كمية النفايات الصناعية الخاصة نحو ) )17( الجدول رقم(به

  .سنة/طن 980شاطات الصناعية حوالي الن

  

  

  .أهم المؤسسات الملوثة النفايات منآمية     تجمع عنابة)    18(الجدول رقم                           

مؤسسة مصدر للخطر البلدية
 مصبات حضرية

مكب نفايات مراقب
)سنة/طن( ةصلب)يوم/3م( ةسائل

 ‐‐ 5 33070 122 عنابة

 4 14982,19 67 1 البوني

 ‐‐ 1 9223,08 41.20 سيدي عمار

 ‐‐ 1 4421,08 19.73 الحجار

 13 71790.86 293.39 5 الوالية إجمالي

 .2009عنابة  DPATانجاز الباحث اعتماد على معطيات : المصدر                                 
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 :النشاط الفالحي _2-5- 3

تعبر عن  ،من إمكانيات الوالية % 20تقاربـ  ،زراعية معتبر العنابي على مساحات تجمعيتوفر ال

و كذا اإلمكانيات الطبيعية المتاحة بها مقارنة بالمناطق الجبلية الشمالية الغربية  ،اإلرث الفالحي االستعماري

  .للوالية

  ).هكتار(الزراعية  األراضيتوزيع   تجمع عنابة                   ) 19(الجدول رقم 
 غير منتجة أراضيمراعي المساحة الزراعية المفيدة المساحة الزراعية الكلية ةالبلدي

 1729 818 213 698 عنابة

 3455 3137 221 97 البوني

 5358 5229 0 129 الحجار

 754 645 0 109 سيدي عمار

 58548 48177 4885 5486 الوالية

2009ة مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية عناب:المصدر  
  

من خالل كمية  ،رغم كونه متأثر بظاهرة التلوث يعد في الوقت نفسه مصدر له ،إال أن هذا القطاع

ل، النباتية و  1175: و المبيدات التي تستعمل فيه كالمبيدات الفطرية و المقدرة بـ) )20(الجدول رقم (األسمدة 

لنفس الفترة، مما يزيد من تفاقم  1مبيعات ل من ال 38823: ل و الحشرية و المقدرة بـ 1629:المقدرة بـ

  .هذه اإلشكالية

 2008مبيعات أهم األسمدة المستعملة في الزراعة لسنة       والية عنابة)  20(الجدول رقم 

 )هكتار/قنطار(في الهكتار  األسمدةآمية )قنطار(الكمية نوع األسمدة
TSP Super phosphates 2189,5 0,045446998 

Urée 46% 3686,5 0,076519916 

P‐K020.25 53073,5 1,101635635 

NPK(15*3)sulfata de potasse 756453 15,70153808 

NPK(15*3Chlorure de potasse 205797 4,271685659 

Sulfate d’Ammoniac 21% 56888,6 1,180824875 

 1078088,122,37765116 المجموع

 المصالح الفالحية لوالية عنابةمغطيات  من انجاز الباحث اعتمادا على: المصدر

  

                                                 
، مذكرة ماجستير، كلية علوم األرض، الجغرافيا و التهيئة العمرانية، التوازن البيئي والتنمية السياحية المستديمة لوالية عنابة ،2010ياسين مريخي، 1

  .145ص  ص ، 222عة قسنطينة، ،جام



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث الثالث

حتديد املخاطر البيئية 
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  :تحديد المخاطر البيئية المرتبطة بالمياه: المطلب األول

تتعدد االحتياجات البشرية من الماء و تتباين استعماالته، و هو ما يجعله مادة أساسية و حيوية ال يمكن 

 ،)MHTالمياهاألمراض المتنقلة عبر (االستغناء عنها، إال انه و بالمقابل، يعتبر مصدرا كبير لألمراض و األوبئة 

  .في حال تعرضه للتلوث في مختلف صوره

  : المرتبطة بمياه الشرب تحديد المخاطر البيئية/1

جرى عليه من خالل التحاليل الدورية المختلفة التي تياه الشرب بعناية خاصة، ى دراسة نوعية مظتح

 تحت إطار 1993جنيف لسنة لمعرفة خصائصه المتعددة، و مدى مطابقتها للمعايير التي جاءت بها توصيات 

  ))21(انظر الجدول رقم ( .و التي تعتبر إضافة للمعايير الوطنية مرجعية في هذا الصدد للمنظمة العالمية للصحة

 ).1993جنيف (معايير مياه الشرب حسب تعليمات المنظمة العالمية للصحة        ) 21(الجدول رقم 

 معايير مياه الشرب صيغة/رمز مادة/عنصر
ةالتوصيلي  CE 400 µs/cm 

PH PH 6,5 – 8,5 ل/ملغ 
 ل/ملغ Na 200 صوديوم
 ل/ملغ 50 ملغ مغنيزيوم
 ل/ملغ Ca 200 آالسيوم
 ل/ملغ K 12 بوتاسيوم

 ل/ملغ CL 250 آلور
 ل/ملغ SO4 250 آبريتات
 ل/ملغ NO3 50 نيترات
 ل/ملغ NO2 0,1 نتريت
 ل/ملغ PO4 0,5 فوسفات
 ل/ملغ Cu 2 النحاس
 ل/ملغ Fe 0,2 الحديد

 ل/ملغ Pb 0,01 الرصاص
 ل/ملغ Mn 0,5 منغنيز
 ل/ملغ Ni 0,02 نيكل

  .Wafa MOURDI, IDEM, P136 :المصدر
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  : تحديد المخاطر البيئية المرتبطة بالشواطئ/2

  :المخاطر المرتبطة بشواطئ السباحةتحديد /2-1

تسببه مياه الشاطئ الملوثة، و كذا الناتجة عن السباحة يلخص الجدول التالي مختلف أوجه المخاطر الذي 

  .و النشاطات المرتبطة به

 

 .المخاطر الصحية األساسية المرتبطة بالسباحة                        )22(الجدول رقم      

 السبب المخاطر
 :مخاطر مرتبطة بنوعية المياه

 مياه ملوثة

 التهاب الجلد •
 )مذنبة( تعفنات حميدة •
 التهاب المعدة و األمعاء •
 تعفنات األذن، األنف و الحنجرة •
 حمه المياه •

 : مخاطر متعلقة بالسباح او نشاطات مرتبطة بها
 جروح • االحتكاك بالرمال

  التهابات جلدية فطرية •
 المحار و الصدف تعفن تسممي •

  .DEBABZA MANEL, Analyse microbiologique des eaux des plages de la ville de Annab,p28 ترجمة الباحث: المصدر

  

  :تحديد المخاطر المرتبطة بتلوث المادة المترسبة السطحية بآثار المعادن بشواطئ التجمع/2-2

يتم التعرف على كثافة التلوث في المادة المترسبة السطحية بآثار المعادن، بمقارنة قيم تركز المعادن بالمعيار 

  ).23(ل رقم الوطني المبين في الجدو
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  .2005تقييم المعادن الثقيلة في المادة المترسبة عبر مختلف المواضع حسب المعيار الجزائري سنة ) 23(الجدول رقم 

 الموضع
(µg/g غ /أثار المعادن ميكروغرام)  

As Cd Cu Cr Fe Mn Ni Pb Zn 
 500 250 75 500 5000 250 150 3 - ر الجزائريةياالمع

 N. Ouali et autres,(2009) EVALUATION DE LA CONTAMINATION METALLIQUE DANS LE GOLFE: المصدر

D’ANNABA (NORD-EST ALGERIEN), Physical and Chemical News,pp 130-135.  
  

كما يمكن االعتماد على الطريقة المتبعة في فرنسا و المبنية على حساب قيمة مؤشر التلوث الذي يأخذ 

  :، وفقا للمعادلة التالية))24(انظر الجدول رقم (ثالث حاالت 

  

  ).طبيعي(الترآز المعتبر آعادي  ÷الترآز المالحظ = م ت 

  مؤشر التلوث : م ت

  .هي قيمة الترآز الفعلي الذي تم قياسه في المادة المترسبة: ) غ/غµ( الترآز المالحظ

 ).أي في التنظيم(هي قيمة الترآز المسموح بها قانونا : التركز المعتبر كعادي

  

 .فئات التلوث المادة المترسبة السطحية بآثار المعادن انطالقا من مؤشر التلوث)           24(الجدول رقم 

 التفسير الفئة مؤشر التلوث
IC < 3  1الفئة  منطقة طبيعية 

3 < IC< 10  2الفئة  منطقة ملوثة 
IC> 10  3الفئة  منطقة خطرة  

   DEBABZA MANE L, idem من انجاز الباحث اعتماد على : المصدر

 

   :على أن تحسب قيم التركز المعدني وفقا للعالقة التالية

  

  ك ÷) ح × ت م= ( مت

  .الترآز المعدني:  مت

  ).الترآز الذي تم قرأته من منحنى المعايرة(الترآز المعّير ): غ/غµ(ت م
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  .الحجم النهائي للمحلول بعد حله): ملي لتر(ح

 .نةالمعّد المادة المترسبةآتلة ): غ( ك

  

و من المعلوم، أن المعادن تتصف بسمة التراكمية في جسم الكائن الحي، مما تؤدي به مع، مرور الزمن، 

  ))25(انظر الجدول رقم .(على غرار اإلنسان، إلى أمراض خطيرة و عديدة

  

 )قائمة غير شاملة(صحة اإلنسان  آثار مشتبه بها أو أثبتت للمعادن على)       25(الجدول رقم 

 اآلثار العصبية والنفسية األمراض العضوية معدن

 الخرف، الزهايمر، بارآنسونالعظام وفقر الدم  آالم المفاصل، وزوال الكلس من المنيوم

 2مرض سكري نوع  الزرنيخ

 الذاآرة والترآيز والحرآة اعتالل الدماغ مع االضطرابات
 ؤدي إلىتاألضرار التي لحقت الجهاز العصبي، 

ضعف، فقدان السمع، الذهان العضوي مع النعاس،اضطرابات 
 الذهول والهذيان، و الفصام

 الكادميوم
اتعاب في الكلى وتلف الرئة،ضعف العظام، وفقر 

زيادة خطر االصابة بسرطان في حالة  الدم،
 استنشاقه 

 المستوى لم يتم العثور على المرجعية عند هذا

 الزئبق

التهاب (إصابات الدماغ، وأمراض المناعة الذاتية 
، )المفاصل الروماتويدي، الذئبة، والتصلب المتعدد

ضغط الدم، وما (أمرض القلب واألوعية الدموية 
 ، وسرطان الكبد)إلى ذلك

انخفاض الذآاء، واضطرابات الكالم، واإلثارة، والعدوانية، 
اعتالل األعصاب، الوهن العضلي ، واضطرابات البصر والسمع، 

 مرض الزهايمر

 الصداع، والدوخة، وقلة النوم الحساسية، والتهاب الجلد واالآزيما  النيكل

 الرصاص
ارتفاع (آثار على الدم و القلب واألوعية الدموية 

 ، و تلف الكلى )ضغط الدم

انهيار يصل إلى االنتحار، وعدم االنتباه، تؤثر على وظائف الحذر 
والحرآية البصرية واضطرابات الذاآرة، صعوبات التعلم،التعب، 

واإلثارة، والعدوانية،الذهان، الهلوسة، واعتالل األعصاب ، التهاب 
 الدماغ، التسمم بالرصاص

 ,Jean HUSS, 2011, Les risques sanitaires des métaux lourds et d'autres métaux, assembler parlement )ترجمة الباحث: (المصدر

conseil de l’Europe, Doc. 12613 , p8. 
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  :تحديد المخاطر البيئية المرتبطة بمياه الصرف الصناعية/3

تغيير خصائصه تعمل مياه الصرف الصناعية على تلويث الوسط الطبيعي بمختلف اشكاله، من خالل 

الفيزيائية و الكيميائية، مما ينجر عنه اثار مدمرة على الحياة النباتية و الحيوانية التي تعيش فيه، تعمل الزيادة 

الكبيرة لبعض العناصر المعدنية كالفوسفات و االزوت مثال، و التي هي عناصر غذائية في األصل، على تزايد 

تشبع وسط مائي   »الذي هو عبارة عن )  eutrophisation(المائية  كمية الطحالب و بالتالي إخصاب المجاري

يؤدي إلى تكاثر النباتات في نفس الوقت الذي يتضاءل فيه األكسوجين، مما يؤدي إلى باألمالح المعدنية مما 

  . 1» .عياختناق بعض الحيوانات المائية، هذه الظاهرة الطبيعية يزيد من حدتها التلوث الفالحي، المنزلي و الصنا

 
 المعايير الجزائرية للنفايات السائلة الصناعية)        26(الجدول رقم 

المؤشر/العامل   ( ل/ملغ  المعايير(

MES 30المواد المعلقة 

DCO 120الطلب الكيمائي على األآسوجين 

 2 DBO5 20 40 الطلب الحيوي على األآسوجين 

 2فوسفات

 10النتروجين/أزوت

pH 8- 6,8الحموضة 

 Adel Aitbara et autres, 2013, Etude comparative d’efficacité de prétraitement des effluents d’une laiterie: المصدر
Industrielle par coagulation-floculation et électrocoagulation en dynamique, Rev. Sci. Technol., Synthèse 26:pp 103. 

111 
 

 

 

 
                                                 

  .12ص، ص2006،47، ، المملكة المغربية CLE. Étudesمصطلحات البيئة و التنمية المستدامة، معجم عربي فرنسي،كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة،  1
حساب للميلغرامات في كل لتر من األكسوجين تم استهالكه في خمسة أيام، و هو مؤشر لقياس حاجيات وسط مائي من :5أو الطلب الحيوي من األكسوجين  2

  ).كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة، مصطلحات البيئة و التنمية المستدامة، المرجع السابق .(األكسوجين للقيام بتصفية ذاتية



 .في األوساط الحضرية تقييم المخاطر البيئية: الفصل الثاني
 

132 
 

 

انظر (الجزائر معايير دقيقة، وفقا لمؤشرات ثابتة دوليا، تضبط مواصفات مياه الصرف الصناعية و قد وضعت 

القصوى حدية القيم القبل الرمي في المصبات الطبيعية، كما عمدت إلى سن مرسوم يوضح ) )27(الجدول رقم 

كة العمومية للتطهير أو في محطة الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها في الشبللمواد الضارة 

 .التصفية

  

القيم الحدية القصوى لمحتوى المواد الضارة الموجودة في المياه القذرة غير المنزلية أثناء تفريغها في الشبكة ) 27(الجدول رقم 
 .العمومية للتطهير أو في محطة التصفية

 المعايير
قيم الحدود القصوى 

)ل/ملغ(  
 المعايير

القصوى قيم الحدود 
)ل/ملغ(  

 0,1  القصدير 150 االزوت اإلجمالي
 1  الحديد 5  االلمنيوم
 10  الفلورور 0,1  الفضة

 10 مجموع المحروقات 0,1  االرسنيك
 600 المواد العالقة 0,05  بريليوم
 300  المغنزيوم 0,1  الكدميوم
 0,01  الزئبق 3  الكلور

 2  النيكل 2 الكروم الثالثي العناصر المتكافئة
 0,1  النتريت 0,1 الكروم السداسي العانصر المتكافئة

 50 الفسفور الكلي 2 الكرومات
 1  الفينول 1 النحاس
 0,5  الرصاص 2  الكويلت
 1  سلفور 0,1  السيانور

 400  السلفات 500 (DBO5) األآسيجيناالحتياجات البيوآيمياوية من 

 2 الزنك و مرآباته 1000  (DCO) األآسيجيناالحتياجات الكيميائية  من 

 مئوية 030اقل او تساوي : الحرارة
  .8.5و  5.5ما بين : PHالـ  

   3 ).بتصرف(209- 09ملحق المرسوم التنفيذي رقم : المصدر
 

                                                 
، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه 2009الموافق يونيو سنة  1430جمادى الثانية عام  17المؤرخ في  209-09ملحق المرسوم التنفيذي رقم  3

  .القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير او في محطة التصفية
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 :تحديد المخاطر البيئية المرتبطة بتلوث الهواء: المطلب الثاني

على تركيبة الهواء الطبيعية  اتغير أحدثت إذا ،، اعتبارها مادة ملوثة يمكن ألي مادة دخيلة أين كان مصدرها

  .نوعية الهواء ت، و عكر))28(انظر الجدول رقم (

  الهواء الطبيعي تركيب                             )28(الجدول رقم 

  نسبة الكتلة  نسبة الحجم  المرآب
  75.53  78.1  أزوت

  23.14  20.95  أآسجين
  1.28  0.93  أرقون

  0.051  0.036  ثاني أآسيد الكربون
  3-10*1.25  3-10*1.8  نيون

  4-10*5.24  4-10*5.24  الهليوم
  4-10*9.41  4-10*1.7  الميثان

  4-10*3.3  4-10*1.14  الكريبتون
N2O 5*10-5  7.6*10-5  

  François romande, dictionnaire encyclopédique des pollutions, ediscience international, paris, 2000, 690p, p 33: المصدر

 

  :المستويات الثالث للتلوث الجوي/1

ركات مخلفات الحالحرق و المحارق، التدفئة المنزلية و  ،ينتج التلوث الجوي أساسا عن النشاطات الصناعية

  :تبرز الملوثات الجوية ضمن ثالث مستويات هياآللية للنقل، و 

و الذي يرتبط بالتطور الطبيعي للمناخ األرضي، و نتيجة لآلثار الكبيرة الناتج عن : المستوى العالمي .1

) )23(انظر الشكل رقم (طبقة األوزون  تآكلو  ،االحتباس الحراري بفعل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون

 .عالميا على الخصوص، )CFC 1" (كاربون فلوري كلوري "  اإلنتاج الضخم لمركب بسبب

 

                                                      
1  CFC :chlorofluorocarbone  مركب عضوي يستعمل في صناعة التبريد، و هو مادة خطرة، استعمالها ممنوع، ألنها من بين الغازات المسببة

   .األوزونلثقب 
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 كالغبار المنبعث من بركان: التأثيرات اإلقليمية لبعض الظواهر الطبيعية و البشرية : المستوى اإلقليمي .2

زاء من الجزائر، و البشرية لمفاعل شرنبيل إلى أج آثاره تي امتدذاألخيرة، و ال اسلندة خالل السنوات

تأثيرهما إلى جهات من أوروبا و الضفة الجنوبية للبحر  وصلتبايطاليا الذي  سيفيزوباكرانيا و مصنع 

 .المتوسط

                                    

 

 )23(الشكل رقم 

 ,Marquita K. Hill, Understanding Environmental Pollution, Cambridge University Press, The Edinburgh Building :المصدر
Cambridge cb2 2ru, UK, second edition, 2004, 468 p, p184. 

 تطور حجم ثقب األوزون عرب الزمن

 

 )24(كل رقم الش

.DGAC, 2013, Pollution atmosphérique et aviation, France,.56p, p11 )ترجمة الباحث: (المصدر
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للتلوث الذي تعيشه منطقة الدراسة، فان ظاهرة  نتيجة للمصادر الكثيرة و المتنوعة: المستوى المحلي .3

، ))25(انظر الشكل رقم ( كثير المدن في العالم اي تشهدهتال) inversion de température(االنعكاس الحراري 

التي تعمل على بروز ظاهرة الضباب الدخاني أو مصطلح على  ،)dôme de pollution(بسبب قبة التلوث 

، و هو ما يزيد من تركز ) « 1smog :smoke « fumée » et fog « brouillard(تسميتها بالضبخان و 

 .الملوثات

                 

النقل و حركة المركبات، يساهم بشكل كبير في تدني نوعية  لتلوث الناتج عنلكما سبق إشارة إليه، فان و 

  ).29(وثات الناتجة عنها و التي نوردها تفصيال في الجدول رقم الهواء، و ذالك اعتبارا لتنوع و حجم المل

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 François romande, dictionnaire encyclopédique des pollutions, ediscience international, paris, 2000,690p, p 541. 

 

  االنعكاس  احلراري  املسبب  لظاهرة الضبخان )25(الشكل رقم 

.DGAC, idem, p9 )ترجمة الباحث: (المصدر
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  نسبة المرآبات االولية الناتجة عن الغاز العادم للمحرآات ذات االحتراق الداخلي)           29(جدول رقم 
 )%( محتوى الغاز بالنسبة للحجم

 مرآبات الغاز العادم
 محرآات البنزين محرآات الديزل

 االزوت 74-77 76-78
 األآسجين 0.3-8 2-18

 بخار الماء 3-5.5 0.5-45
 الكربون أآسيدثاني  5-12 1-10

 الكربون أآسيد أول 1-10 0.02-0.50
 االزوت أآسيد 0-0.8 0.4- 0.001

 )اآروليين(الدهيد  0-0.2 0.002
 CH  المرآبات الهيدروآربونية 0.2-0.3 0.01-0.1

 تيالغاز الكبري 0-0.002 0-0.03
 السخام غرام/3م 0.04-0 غرام/3م 0.01-1.15

 Benzopyrone  بينزوبيرين غرام/3م 0.00002حتى  غرام/3م 0.00001حتى 
  .مرجع سابقهيثم هاشم ناعس، التلوث الهوائي الناجم عن السيارات و حرآة المرور في مدينة دمشق، : المصدر

تأثيراتها على الصحة، مصادرها األساسية و ولية، ، أهم خصائص الملوثات األ)30(ا يلخص الجدول رقم كم

التلوث الذي ينتج عن تفاعالت في الهواء الملوث   « في حين يطلق التلوث الثانوي للهواء عن ذالك النوع من

على التلوث الثانوي للهواء الضباب  األمثلةو من ) ارات و سواهايمن المصانع و الس( أوليةبفعل انبعاثات 

الذي يسمى أيضا بضباب لوس أنجلس، و الذي يتم في النهار تحت أشعة   «  1 يائي الضوئيالدخاني الكيم

لندن، بضباب مدينة أيضا الشمس، في حين يتم الضباب الدخاني العادي في فصل الشتاء، و هو الذي يعرف 

، ث الثانويالتي هي أيضا من أشكال التلو، و  5.6المسببة لحمض تقل عن دون أن ننسى األمطار الحمضية 

  .ذات اآلثار المدمرة على البيئة و العمران على السواء

  

  

  

                                                      
  .36 ص 110، 1997معجم مصطلحات اإلحصاءات الحيوية البيئية، األمم المتحدة، نيويورك،  1
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 خصائصها، مصادرها األساسية و تأثيراتها على الصحة: ملوثات الهواء األولية                            )30(الجدول رقم 

  الصحة علىالتأثيراتأهم  الرئيسيالمصدر  الخصائصأهم  الهواءملوثات

  (CO) الكربون دأكسي أول
 لاللتصاق بالهيموجلوبين شديدة قابلية له الرائحة أو اللون عديم غاز

  .الدم في

والمواد  للوقود الكامل غير االحتراق

  .األخرى الكربونية

 الرئة يعوق طريق عن امتصاصه يتم

  .والبدنية الذهنية القدرات

  (HC) الهيدروكربونات
و االيثلين و  الميثان مثل الغازية، الحالة في عضوية مركبات

  .الفوتوكيميائي الضباب تكون أخرى ومكونات االستيلين

والمواد  للوقود الكامل غير االحتراق

  .األخرى الكربونية

 األغشية تهيج يسبب الحاد التعرض

 والحنجرة، واألنف الخاصة بالعين،

  .السرطان فيسبب المزمن التعرض

  (Pb) الرصاص
 كيميائية فلزية خواص له رمادي لالتشكي سهل أملس، ثقيل، عنصر

  .الرصاص أكسيد رذاذ أو تراب صورة في يوجد

 المعادن، تصنيع مسابك في المهني التعرض

 عادم البطاريات وكذلك صناعة المعادن،

 برابع وقودا معالجا تستخدم التي السيارات

  .الرصاص اسيتات

 الجهاز طريق عن الجسم يدخل

 .الهضمي الجهاز التنفسي وجدران

 مسببا أعضاء الجسم في يتراكم

  .وبدنية عقلية أضرارا

 من خليط النيتروجين أكاسيد

 اللون عديمة بين تتراوح الغازات

  (NOx) .األحمر والبني

  .األحمر والبني اللون عديمة بين تتراوح الغازات من خليط
، )مثال القوى محطات( الثابت االحتراق

  .الجوية والتفاعالت المتحركة المصادر

الضباب  تكوين في الرئيسي العامل

 Smog وبين بينها صلة وهناك
 وأمراض التنفس الفوتوكيميائي مشاكل

  .القلب

   الجسيمات العالقة

التراب،  مثل الجو في منتشرة سائلة أو صلبة جسيمات أي هي

 تقسيمها حسب ويتم .الكيميائية والمواد الفلزات الضباب، الرماد،

 أما .ميكرون 50 من أكبر هو ما :والجسيمات .الجسيم قطر

  .ميكرون 3 من أقل هو ما فهي الدقيقة الجسيمات

العمليات  الصلب، للوقود الثابت االحتراق

  .وصناعة الصلب األسمنت مثل الصناعية

 تأثيرات مضاعفة أو سامة تأثيرات

 أعراض ومضاعفة الملوثات الغازية،

  .والقلب الجهاز التنفسي إصابات

  (SO2) بريتالك أكسيد ثاني
الكبريت  أكسيد ثالث ليكون يتأكسد نفاذة رائحة اللون عديم غاز

  (SO3) .الماء في إذابته عند الكبريتيك وحمض

الوقود  في الموجود الكبريت احتراق

على  المحتوي الخام تحميص الحفري،

  .الكيميائية العمليات بعض كبريت،

 التنفسي، للجهاز متوسط كمهيج يصنف

  .الحمضية مطارلأل مسبب أساسي

.8ص، ص  165شؤون البيئة، مصر، مجموعة من الباحثين، مخاطر التلوث الصناعي و كيفية مواجهته، دليل إرشادي للجمعيات األهلية، مشروع التحكم في التلوث الصناعي، جهاز  :المصدر
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 :المعايير الجزائرية لتلوث الهواء/2

يير وطنية لتلوث الهواء، تضبط القيم الحدية و حدود التسامح على غرار باقي دول العالم، وضعت الجزائر معا

  .فيها في أهم المؤشرات المعتمدة عالميا

 02-06مرسوم تنفيذي رقم يعمل وفقا ل ،)2007تم االستغناء عليه بالتجمع في (لمراقبة الهواء  برنامج كما وضعت 

القيم القصوى و مستويات اإلنذار و  ، يضبط2006يناير سنة  7الموافق  1426ذي الحجة عام  7مؤرخ في 

  ))31(انظر الجدول رقم (.ء في حالة تلوث الجواأهداف نوعية الهو

  الخصائص التقنية لمراقبة المواد الملوثة في الهواء في الجزائر)  31(الجدول رقم 

  مستوى اإلنذار  مستوى اإلعالم  القيمة القصوى هدف النوعية   )3م/ ميكروغرام( المادة

NO2  135  200  400  600  
SO2  150  350  350  600  

O3 110  200  180  360  

  .حسب الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للمواد بعد االتفاق  80  50  الجزئيات الدقيقة المعلقة

  .02-06من انجاز الباحث اعتماد على المرسوم التنفيذي رقم : المصدر

ثاني أكسيد اآلزوت، ثاني أكسيد الكبريت، :تها هيالمرسوم على أن المواد التي ينبغي مراقبهذا نص حيث 

  :، كما حددالجزئيات الدقيقة المعلقةاألوزون و 

مستوى تركز المواد الملوثة في الجو المرجو تحقيقه في فترة معينة و محددة على أساس : النوعيةهدف  •

  .ئة أو الوقاية منها أو تخفيضهاالمواد على صحة اإلنسان أو البي ذهتفادي اآلثار الضارة له فمعارف علمية، بهد

  .أقصى قيمة لتركز المواد الملوثة في الجو و المحدد على أساس معارف علمية : القيمة القصوى •

مستوى تركيز المواد الملوثة في جو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يؤدي إلى حدوث  : مستوى اإلعالم •

  .كانآثار محدودة و انتقالية على صحة فئات حساسة من الس

مستوى تركيز المواد الملوثة في جو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يشكل خطرا صحة  :اإلنذارمستوى  •

 .اإلنسان أو على البيئة
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  :فيه، انه قررتكما 

أو احتمال بلوغها، يتخذ الوالي المعني أو الوالة المعنيون، كل التدابير ...عند بلوغ مستويات اإلعالم و اإلنذار «

   » .أو الحد من النشاطات الملوثة/إلى حماية صحة اإلنسان و البيئة و كذا تدابير التقليص و التي تهدف 

حيث تعطى لمحطة القياس  ،يتم التعرف على نوعية الهواء، اعتمادا على سلم القيم للمؤشرات الفرعية للملوثات

  ))32(انظر الجدول رقم . (لها ةقيم أعلى

 القيم للمؤشرات الفرعية للملوثات سلم)             32(الجدول رقم 

  المؤشرات
 )3م/مغ(مستوى الملوث 

PM10 SO2 NO2 O3 
1  0 -9 0 -39 0 -29 0 -29 
2  10 -19 40 -79 30 -54 30 -54 

3  20 -29 80 -119 55 -84 55 -79 

4  30 -39 120 -159 85 -109 80 -104 

5  40 -49 160 -199 110 -134 105 -129 

6  50 -54 200 -249 135 -164 130 -149 

7  55 -79 250 -299 195 -199 150 -179 

8  80 -99 300 -399 200 -274 180 -249 

9  100 -124 400 -599 275 -399 250 -359 

10  >125 > 600 > 400 > 360 

 .Wafa MOURDI ,idem, p 107) ترجمة الباحث( :المصدر
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 .)33(وفقا للقيم المحددة في الجدول رقم  ،و بالتالي نوعية الهواء ،توى هذه المؤشراتثم يتم التحصل على مس

 
  .مستوى مؤشر التلوث و نوعية الهواء)   33(الجدول رقم 

 
 نوعية الهواء مستوى المؤشر

 ممتازة 1
 جيدة جدا 2
 جيدة 3
 قريبة من الجيدة 4
 متوسطة 5
 دون المتوسطة 6
 قريبة من السيئة 7
 سيئة 8
 سيئة جدا 9
 مشينة 10
 .Wafa MOURDI ,idem, p 107) ترجمة الباحث( :المصدر

 ).26(بيانيا في الشكل رقم  ةو الممثل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.Wafa MOURDI, idem, p 107) ترجمة الباحث( :المصدر

) 26(الشكل رقم   

لوان ملؤشر اهلواءشبكة األ
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 :صلبتلوث الالتحديد المخاطر البيئية المرتبطة ب: لثالمطلب الثا

ا أو يريد همادة يقوم صاحبها أو مالكها بالتخلص من"عن -حسب وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة –تعبر النفايات 

ستهالكية و هي تنتج وظيفيا عن عملية تحويل للمواد األولية أو اال، "التخلص منها أو يلزم عليه التخلص منها 

خاملة، قابلة للتحلل الحيوي و نفايات : إما حسب تأثيرها على الطبيعة إلى 1كما تصنف ، ) )27(انظر الشكل رقم (

نفايات جامدة أو صناعية عادية أو : نفايات صناعية، و التي تضم بدورها: خطيرة، أو حسب المصدر إلى

  .خاصة، و أخرى نفايات حضرية صلبة

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
رافيا و التهيئة بوفنار فاطمة، تسيير النفايات الحضرية الصلبة و التنمية المستدامة في الجزائر، حالة مدينة الخروب، ماجستير، كلية علوم األرض، الجغ  1

  .11و  10، ص  2009العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  

 

 )27(الشكل رقم 

 CHENITI Hamza, idem, p21 )ترمجة الباحث ( :املصدر

  التفسري الوظيفي للنفايات
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  ))34(انظر الجدول رقم (يات الحضرية الصلبة صورة متعددة و تصنف إجماال إلى ثماني فئات تأخذ النفا

  تصنيف النفايات الحضرية الصلبة                    )        34(الجدول رقم 

  مثال  الوصف  نوع النفاية

  نفايات منزلية

جميع النفايات الصلبة، المنتجة من طرف 

مزابل  السكان و الموضوعة سواء في

  فردية أو جماعية

، مواد األطعمةفضالت المطابخ،بقايا 

أوراق، كرتون، بالستيك، التغليف، 

  ...النسيج، الجلد، الخشب و الرماد

  نفايات المضايقة

النفايات المنزلية التي ال يسمح حجمها 

بجمعها مع النفايات المنزلية، بل تتطلب 

  جمع خاص بها

 إطارات، الخشب، األثاثمختلف 

  الكهرومنزلية األدواتعجالت و ال

  النفايات التجارية الشبيهة بالمنزلية

النفايات الناتجة عن المؤسسات التجارية، 

الصناعية، الفنادق و المدارس و التي 

  يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية

التغليف، الورق، الكرتون، البالستيك، 

  الرماد و نفايات التنظيف

  الحشائش، أغصان األشجار و األوراق  و شذب األشجار األعشابنفايات قلع   الحظائرنفايات الحدائق و 

  نفايات األسواق
نفايات عضوية للتسميد شبيهة بالنفايات 

  المنزلية
  النفايات النباتية، التغليف و التنظيف

  بطاريات، بقايا االصبغة و المطهرات  نفايات منزلية تحوي على مواد خطيرة  نفايات خطيرة

  رمال، ورق و أوراق األشجار  كلس الطرق، محتوى األكياس الورقية  نفايات تنظيف الطرقات

  مواد الحفر و الهدم و األحجار  نفايات أشغال البناء و الهدم  نفايات ناتجة عن المياه

  رملية، أوحال التقطير  أوحال رملية، أوحال التصفية و التقطير  أوحال معالجة المياه

  .12فاطمة، مرجع سابق، ص بوفنار  :المصدر
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و تصنف النفايات الحضري ببلدية عنابة التي تمثل أكثر من نصف سكان و مساكن التجمع، عند جمعها و فرزها 

  :وطنيا يلخصه الجدول التاليوفق لمعيار معتمد 

  
 .التصنيف المعتمد في فرز النفايات المنزلية ببلدية عنابة )    35(الجدول رقم 

وصف نوعي تصنيف النفايات

الخضر و الفواآه، نفايات خضراء و جثث الحيوانات مواد عضوية

جرائد، أنواع من الكرتون ورق و آرتون

البالستيك بأنواعهبالستيك

نسيج بأنواعه، منشفات و حافظات نسيج و خرق

 األتربةعضوية و حصى صغيرة ناتج عن تنظيف  )ملم 20<(دقائق 

لمنيوم و أخرىبالستيك، أ متعدد العناصر

 خشب قابل لالحتراق

فخار و حصى غير قابل لالحتراق

علب الحفظ و أحيانا ألمنيوممعادن

قارورات بيضاء، زجاج و زجاج مكسرزجاج

 ، مواد التغليف و المبيدات األحذيةنفايات الميكانيك و مصلح  نفايات خاصة

  CHENITI Hamza, idem, p74 , , :المصدر

، الهوائي )تشويه المظهر الجمالي(المرئية : ت في أماكن تجميعها بينالبيئية السلبية للنفايا صور التأثيراتتتعدد 

و الضوضاء الناتج عن رحالت التفريغ و ) خصوصا انبعاث الروائح الكريهة و تطاير الغبار و دخان الحرائق (

مراض، إال أن النفايات الناتجة عن النشاط المترددين عليها من السكان، الحيوانات و الحشرات الحاملة لأل

  .االستشفائية لها خطورتها الخاصة
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  : 2 و تنقسم إلى ثالث فئات: المخاطر المرتبطة بالنشاطات أو األدوات االستشفائية

يتعلق األمر بإمكانية انتقال عامل العدوى من مكان أو أدوات العمل، و التي ترتبط  :خطر العدوى و البيولوجية

خصوص مع غياب التلقيح أو توفر ظروف االنتقال،  ،للمرض عرضعوامل عدة منها حالة المريض و المب

  .كالجلدية و اإلفرازات الجسمية المختلفة، عبر الهواء، الحقن أو االصطدام

  ).الرهابأشكال شكل من (االضطرابات النفسية نتيجة الخوف من العدوى  أو

  :لذالك و همدون أن ننسى الفئات األكثر تعرضا 

حراس البنايات، موظفي الغسيل بالمؤسسات االستشفائية أو الخاصة منها، حراس أماكن الرمي و التخزين، 

  .الخ، باإلضافة إلى األخطار المهنية...المرضى و أهليهم، المساعدة الطبية المنزلية

  :3 المخاطر المرتبطة بالنشاط الطبي

: " حسب ما جاء في قانون الصحة العمومية)Les Déchets d’Activités de Soins (DAS)(تضم نفايات النشاط الطبي 

النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص، المتابعة و المعالجة الوقائية، العالجية و المسكنة في ميدان الطب البشر أو 

 :، حيث تقسم إلى"الحيواني

 

 
                                                      
2 ABDELLATIF Mustapha, la gestion des déchets d’activité de Sions a risque infectieux, Master, Université des sciences et 
de la technologie d'Oran, 2014,41p. 
3 ABDELLATIF Mustapha, idem, 43p. 
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  الخ...زهار، القارورات، صناديق قمامة الغرففضالت المطبخ، األ: النفايات غير الملوثة الشبيهة بالمنزلية

  .الخ...أجزاء من أعضاء أو أعضاء، سهلة التحديد:األعضاء التشريحية البشرية

  :و تنقسم بدورها إلى ثالث أقسام:نفايات النشاطات الطبية الخطر

  .نفايات النشاطات الطبية ذات الخطر اإلشعاعي

  .ئي أو السمينفايات النشاطات الطبية ذات الخطر الكيميا

  .نفايات النشاطات الطبية ذات خطر العدوى

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث الرابع

تقييم املخاطر البيئة 
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  .تقييم المخاطر بحسب مستوى التلوث: المطلب األول

  :مصادره حسب مستوى التلوث و حسب أهمتقييم المخاطر  /1

لنموذج  إضافة، 1و التي يمكن تلخيها في الوحدات الصناعية األكثر تلويثا، و هما مركبي الحجار و اسميدال 

تهر بها المنطقة، بإضافة إلى التلوث الناتج عن تش يوغ كمثال عن الصناعات التحويلية و الغذائية التدملبنة االي

  .التنقل اآللي

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .للمركبين رغم التغييرات المستمر السميهما و كذا فروعها، ألنهما األكثر شهرة و تداوال رسميا و شعبيا" اسميدال"و " جارالح"تم اعتماد تسميتي   1
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  :تقدير التلوث الناتج عن مركب الحجار/1-1

كما يعتبر مركب الحجار من أهم و أقدم الوحدات الصناعية بالمنطقة و هو رمز الصناعة المصنعة في البالد، 

  : 1و التي تقدر انبعاثاته السنوية بنحو يعتبر في الوقت نفسه، من اكبر مصادر التلوث

 .طن من الغبار الناتج عن الفرن العالي 7800 

 .طن من المواد العضوية 1220 

 .طن من الفينول 640 

 .طن من اكاسيد الكبريت 4100 

 .طن من المواد العالقة 6000 

 .من الغبار الناتج عن الفرن العالي CO2, CO, NOXسنة من /طن 650 

 .الهيدروجيني الذوالناتج عن وحدة الف CO2, CO, NOX منيوم /كلغ 105 

 .الذ الكهربائيوو الغبار الناتج عن وحدة الف CO2, CO, NOXيوم من /كلغ 25 

 ).2004مديرية الصناعة و المناجم، .(وحدة التصفيح طن من الغبار الناتج عن  12 

 

ركب الحجار و التي تظهر التنوع و القيم كما يوضح الجدول الموالي، طبيعة و تركيبة الغازات المنبعثة من م

 .2الكبيرة للملوثة من مختلف األقسام التي يضمها المركب، رغم النداءات المتكررة لتقليص منها 

 

 

  

                                                 
1 Wafa MOURDI, idem, P83et 84. 

  .لم يتم المتابعةو قدمت توجيهات و نصائح إال أنها  ،هذا المركبالناتج عن ل البنك العالمي دراسة للحد من التلوث مو، 1996في سنة   2
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  .طبيعة و  ترآيبة الغازات المنبعثة من مرآب الحجار)   36(الجدول رقم 
 طبيعة و حجم الغاز المنبعث األقسام

  .N2و  CO2من  CO،17%من  22% (H.F.X) قسم الفرن العالي

 .قسم إنتاج فحم الكوك
و  O2من  N3 ،0.4%من  CO4 ،3%من  CH4 ،2 -3%من  H2 ،25%من  60%

 .H2Sمن  3-3.5%

 ---  .قسم إنتاج المواد المجمعة

 .إلنتاج الفوالذ)O2(، غبار من أكسيد الحديد ناتج عن قذف األكسوجين CO4 قسم الفوالذ باألكسوجين

 اقةقسم الط
 CO2من  N2 ،25%من  %60سا من الغاز يتكون من /3م 488.74يخلف حوالي 

 .COمن  %15و 

 ,MOHAMED EL HABIB BEN DERRADP, KRIKA ABDERREZEK, 2001, RESSOURCES EN EAU) ترجمة الباحث: (المصدر

POLLUTION ET SANTE DANS LA REGION D'ANNABA-ALGERIE ORIENTALE, MEDIT N° 1.  

  

 :عن مجمع اسميدالتقدير التلوث الناتج /1-2

كلم فقط ، بين وادي سيبوس  3قطب صناعي كبير،  يقع في الشمال الشرقي لمدينة عنابة التي يبعد عنها بحوالي 

كلم،  300الفوسفات الخام من مناجم جبل العنق على مسافة  ةهكتار، يزود بماد 108و بوجمعة، يمتد على مساحة 

إلنتاج و تسويق  1972الزراعية في الوطن، دشن سنة  والترقية الكيميائية للصناعة التنموية اسةالسي أنشئ في إطار

و هي التسمية (أسميدال مجمع  تقسيم تم 1999، في سنة  ))23(انظر الشكل رقم (األسمدة االزوتية و الفوسفاتية 

 :وهما فرعان عنه ونتج )األكثر تداوال إلى اآلن

 مؤسسات أسميدال عن تفرعت فقد 2001 سنة في أما الحشرات، مبيدات مؤسسة وهو :وصومياص كيميال •

 .حدا على منها كل مختلفة بنشاطات تقوم وحدات صغيرة و

 ألزوفارت،: وهي وحدات ثالث منها ويتفرع األمونياك ومادة و االزوتية الفوسفاتية األسمدة بإنتاج وتقوم :فرتيال •

 .ألكامتراد و أسفرطراد
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وألزوفارت  فرتسال بعد دمج فرع 2005ت إدارية و هيكلية عديدة مست القطب، أصبح سنة و بعد تحوال

ALZOFERT فرتيال   للجزائر األسمدة في شركةFERTIAL بتسويق التي تقوم و أزوفارت ضمن وأسفرطراد 

  .منتجات

 57الدينارات و ماليير من  10عامل،برقم أعمال بلغ  2000سنة من العمل يوظف اسميدال حوالي  30و بعد 

مليون دوالر في التصدير، حيث يحتل المصنع المرتبة األولى في البحر المتوسط، عربيا و إفريقيا من حيث 

  .1إنتاج االمونياك و السابع عالميا في تصديره

  

  

  

  

  

  

 

  

  :بـ 2يرمي مجمع  اسميدال سنويا، كميات كبيرة جدا من الملوثات تقدر

 .طن من اكاسيد االزوت 118 

 .طن من االمونياك 2291 

 .طن من وحدة حامض الكبريتيك 9000 

 

                                                 
1  http://www.asmidal-dz.com/contacts.htm مراجعة الصفحة    samedi 11 juin 2016, 18:10:35. 
2Wafa MOURDI,idem,p136.. 

 http://www.asmidal-dz.com   للمجمعرسمي الموقع االلكتروني المن الباحث ترجمة : المصدر

 
 

 

 اسميدال جمعتطور إنتاج األسمدة بم       ) 23(الشكل رقم 
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 ).phosphogypse(طن الفسفوجيبس  28000  

 ).fluor(طن من الفليور  88 

 .طن من النيترات 133000كن من الغبار و  4300 

  :إلى -نظريا -و بعد اعتماد مشروع البنك الدولي تقلصت قيم الملوثات التي يرميها المجمع 

 .اسيد االزوتطن من اك 275 

 .طن من االمونياك 45.6 

 ).fluor(طن من الفليور 1.5 

 ).من فرع آخر للمجمع (من اكاسيد االزوت  3م/ملغ 300 

 .من الغبار 3م/ملغ 50 

 .CO2سنة من /طن 0.3 

خالل شهرين، في إطار اتفاقية بين جامعة عنابة و مجمع فرتيال،لمختلف  1و لقد تم إجراء دراسة تقييمية 

  :ت المائية و الغازية التي يخلّفها المجمع،  و التي أفضت إلى اعتبار أنالملوثا

مياه الصرف التي تلقى بالبحر على درجة كبير من التلوث من خالل المستويات الكبير للمواد العالقة،  .1

 .المركبات االزوتية و مؤشر الطلب الكيميائي على األكسجين المسجلة بها

 .باالنبعثات الغازية للمجمع عبر مختلف مداخنه) NH3(تركز كبير لالمونياك  .2

  :حيث كانت النتائج تفصيليا، كما يلي

لهذا ال داعي من تمثيل (ينعدم هذا الغاز السام جدا من انبعاثات مجمع اسميدال، من مداخنه الثالث :الفليور

 ).ذلك بيانيا

                                                 
1 ZEGAOULA W., KHELLAF N., 2014. EVALUATION DU DEGRE DE POLLUTION DES REJETS LIQUIDES ET 
ATMOSPHERIQUES DU COMPLEXE FERTIALANNABA (ALGERIE). Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, n°18, pp. 
77-91 
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تم تسجيل قيم متواضعة لهذا المؤشر مقارنة 

 .ل/ملغ 40حدد بـ بالمعيار و الم

 
 
  

على خالف المعيار السابق فاق مؤشر الطلب 

الكيميائي على األكسجين في مناسبات عديدة 

المعيار و الذي قد يفسر بوفرت االمونياك الغاز 

 الناجم عن إنتاج األسمدة

 
 
  

  

ال تختلف درجات الحرارة بمياه الصرف للمجمع 

يعني انعدم  عن تلك الموجودة بمرمى البحر، مما

التأثير السلبي له عليه كما أنها ال تفوق المعيار 

 .الوطني

 

  )29(الشكل رقم 

  )31(الشكل رقم 

  )30(الشكل رقم 

 في مياه الصرف لمجمع اسميدال  DCOتطور قيم

 في مياه الصرف لمجمع اسميدال  DBO5تطور قيم

 في مياه الصرف لمجمع اسميدال  درجة الحرارةرتطو

  .ZEGAOULA W., KHELLAF N, idemمن انجاز الباحث اعتماد على :المصدر
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يتم التخلص من الغبار الناتج عن عملية اإلنتاج 

 procédéيسمى (بالمجمع عن طريق نضام للتصفية 

cyclone( مما قلص بفعالية قيم الغبار الذي يخرج ،

وطني إلى الطبيعة بأحجام ال تتعارض مع المعيار ال

 .ل/ملغ 50المعتمد و المقدر بـ

 

 
 
  

على خالل االزوت العضوي يطرح المجمع قيم 

 20مقبولة من االزوت االمونياكي باستثناء فترة الـ

 30يوم بين شهري مارس و افري الين فاق معيار 

 .ل و الذي قد يفسر بخالل مؤقت/ملغ

 
 
  

تفوق ) عضوي(تحتوي مياه الصرف قيم أزوت 

ل، و /ملغ 30مرار المعيار المقبول و المقدر بـ باست

هو ما يعني خلل اآلليات المسؤولة على إنتاج هذه 

 .المادة بالمجمع و هو ما يهدد سالمة الحياة البحرية

 

  )34(لشكل رقم ا

  )33(الشكل رقم 

  )32(الشكل رقم 

  في مياه الصرف لمجمع اسميدال  Kjeldahlأزوت تطور قيم 

 مجمع اسميدال الصادر عن  الغبارتطور قيم

NH4تطور قيم
+

 في مياه الصرف لمجمع اسميدال  

  .ZEGAOULA W., KHELLAF N, idemمن انجاز الباحث اعتماد على :المصدر
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تم تسجيل قيم لالمونياك تفوق المعيار الوطني و 

الذي يفسر باستعمال الكبير لهذه المادة في تعديل 

نترات االمنيوم (تحلل المادة األولية المنتج و كذا 

N4 ( نتيجة للحرارة المرتفعة للمجفف، في حين

ترجع القيم المعدومة لالمونياك بالمنحنى البياني 

 .cuves d’attaquesإلى توقف المسجل في 

 

 
  

 8.85و  7.4المتراوحة بين  PHالـتعتبر قيم 

مقبولة مقارنة بالمعيار الوطني، و التي تفوقه 

أساسا خالل شهر افريل، و الذي قد يفسر بنسبة 

  .االمنياك المرتفعة

 

 

 
  

مرتفعة جدا، و  )MES(تعتبر قيم المواد العالقة 

التي بلغت قيم مقلقة بدأ من األسبوع الثالث من 

شهر مارس مسجلة أعلى قيمة فيه، و المقدرة 

ل مقارنة بالمعاير الذي ال يجاوز /ملغ 663بـ 

و ما يؤدي إلى ترصب الطمي و ل، و ه/ملغ 35

  )37(الشكل رقم   .سد القاع المائي للمصب

  )35(الشكل رقم 

  )36(الشكل رقم 

 في مياه الصرف لمجمع اسميدال  NH3تطور قيم

  في مياه الصرف لمجمع اسميدال  PHتطور قيم 

  في مياه الصرف لمجمع اسميدال  MESتطور قيم 

  .ZEGAOULA W., KHELLAF N, idemمن انجاز الباحث اعتماد على :المصدر
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  : 1التلوث الناتج عن مؤسسة إنتاج الحليب و مشتقاته االيدوغ تقييم /1-3

، )ORLAIT(هي شركة ذات أسهم، نتجت عن إعادة هيكلة مؤسسة اورلي عن الديوان الجهوي الشرق للحليب 

  .16كلم من عنابة على الطريق الوطني رقم  5على بعد  ، تقع في بلدية البوني1975بدأت في العمل سنة 

، الزبدة و الجبن الطري من حليب )اللبن(ألف لتر يوميا، إضافة للحليب المخمر  700تنتج الشركة الحليب بطاقة 

 ).Camembert(البقر 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بكتريولوجية، و التي تتم على تخضع عملية إنتاج و معالجة الحليب و مشتقاته إلى تحاليل فيزيائية كيميائية و 

 تؤثر في النهاية على نوعية المياه )) 33(انظر الشكل رقم (مراحل عديدة تنتج عن كال منها مخلفات كثير 

                                                 
1 Etude comparative d’efficacité de prétraitement des effluents d’une laiterie industrielle par coagulation-floculation et 
électrocoagulation en dynamique ; Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 103 – 111 (2013). 
Adel Aitbara*, Sabir Hazourli, Soraya Boumaza, Soraya Touahria, Mouna Cherifi. 
Laboratoire de traitement des eaux et valorisation des déchets industriels, Faculté des Sciences, 
Département de Chimie, BP12, Annaba 23000, Algérie. 
 

 االيدوغاحلليب خمطط تصنيف مياه الصرف الناجتة عن وحدة ) 38(الشكل رقم 

 BALASKA Adel, TRAITEMENT DE L’EAU USEEمن اجناز الباحث اعتمادا على:املصدر

DE LA LAITERIE EDOUGH – ANNABA  

  Lactosérumصلامل

 قاعة التكييف

 ملبنة
)املقراتالصهاريج و (غسل

 جمبنة
)املعدات، املقرات و املصل(غسل

 اّمع الرئيسي
 مزبدة

)املواد الدمسة(غسل   
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المستعملة التي تنتهي دون معالجة قبلية إلى مياه الصرف في الجهة الغربية من واد سيبوس، و هو ما يتعارض 

و الذي يمنع الرمي المباشر لمياه الصرف الناتج عن النشاط الزراعي  1996جوان  12مع المرسوم الصادر في 

  .في المياه السطحية، الجوفية و مياه البحر

التي أجريت حول مستوى التلوث بمياه المستعملة الناتجة عن و حدة االيدوغ إلى وجود 2 1و قد بينت الدراسات

، ) الطلب الحيوي على األكسوجين( ضعف  27فاقت معدالت قصوى للتلوث بقيم مضاعف عن المعايير الوطنية 

) المواد العالقة( أضعاف 09الـو  )الفوسفات(ضعف  12الـ ،) على األكسوجين كيميائيالطلب ال( ضعف  16الـ

  ).37(انظر الجدول رقم .و هو ما دفع بمديرية البيئة إلى توجيه مالحظات عديدة للوحدة بهذا الصدد

  

 .ؤشرات التلوث بمياه الصرف للمياه المستعملة بوحدة االيدوغ للحليبمختلف م) 37(الجدول رقم 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,BALASKA Adel, idem 71من انجاز الباحث اعتمادا على ص : المصدر
 

  

                                                 
1 BALASKA Adel, 2005, TRAITEMENT DE L’EAU USEE DE LA LAITERIE EDOUGH – ANNABA PAR DES 
PROCEDES PHYSICOCHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, MEMOIRE de MAGISTER, FACULTE DES SCIENCES DE 
L’INGENIEUR, DEPARTEMENT DE GENIE DES PROCEDES, UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA, p 145. 

  .ائج مستويات التلوث وفق نفس المؤشرات في دراسة أخرى في الملحقنت  2

المؤشر/العامل   ( ل/ملغ المياه المستعملة للملبنةقيم المؤشرات بالمعايير(

 301 / (NTU) العكورة 

MES  (mg/l) 30 293,3 

 DCO  (mg/l) 120 1961,97  الطلب الكيمائي على األآسوجين

 DBO5 20  (mg/l) 40 1100  وجينالطلب الحيوي على األآس

 10 11,5 (mg/l) االزوت اإلجمالي 

PO4 (mg/l) شوارد الفوسفات 
 3

- 2 24,97 
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  :حسب مستوى التلوث و حسب الوسطتقييم المخاطر  /2

 

 :بمياه الشرفي تقدير التلوث /2-1

السارية ) )38(انظر الجدول رقم ( للمعايير الوطنية و العالمية للوقف على مدى مطابقة مياه الشرب بوالية عنابة

، ) مدينة الحجار ها، أوالها مدينة عنابة و ثانيفي ثالث موضع مختلفة (  1أجريت دراسة مخبريه ،  المفعول

  .)30(الجدول رقم  خصهاو التي يل ،المؤشرات الدالة على ذالك أهمعبر اعتماد 

  عنابة خصائص مياه الشرب بمدينة                              )     38(الجدول رقم 

  المؤشر
القيم المرجعية 

  )ل/ملغ(
  المالحظة  )ل/ملغ(القيم المسجلة 

  //  18-15  20  2درجة الحرارة 

PH 6.5-8.5  7.17 -7.97  
ادن ارتفاع درجة الحموضة يؤدي إلى تحرير بعض المع

  في قنوات التوصيل المنزلية أساسا

التوصيل 

  3الكهربائي
  متوسط التعدين  800- 300  )انظر الهامش(

  <500  الصالبة الكلية
 540و  510تجاوز بسيط 

  بالحجار

أ، .م.و(ال تسجل أخطار استنادا إلى دراسات عالمية 

تثبت تناسبا عكسيا بين هذا ) انجلترا، كند و استراليا

  الضغط الشرياني المؤشر و ارتفاع

  أشهر 6اقل من أن تكون لها أثار على األطفال اقل من   17.6- 1.93  <50  النترات

  آثار سلبية أساسا حسية و جمالية  140-4.5  <200  الكلسيوم

  ال يشكل خطرا على الصحة لتعديل الجسم له  354.53-28.36  <500  الكلورير

  .KAHOUL M., TOUHAMI M.2014, idemمن انجاز الباحث اعتماد على :المصدر
 

                                                 
1 KAHOUL M., TOUHAMI M.2014, EVALUATION DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX DE 
CONSOMMATION DE LA VILLE D’ANNABA (ALGERIE, Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, n°19, pp. 129-138.  

   .م°30و  25م و رديئة ما بين °25و  22م، متوسطة ما بين °22و  20جيدة النوعية من حيث الحرارة إذا كانت درجة الحرارة ما بين تعتبر المياه  2
 500إلى  300ماء قليل المعادن، من  µS/cm 100إلى  80ماء المطر، من  µS/cm 80إلى  10ماء منزوع المعادن، من  µS/cm 0.05توصيلية تساوي  3

µS/cm 3000إلى  1000ء متوسط التعدين، من ما µS/cm  3000ماء مالح اما اكبر من µS/cm فهو ماء البحر.  
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من خالل النتائج المبين في الجدول السابق، يمكننا اعتبار أن مياه الشرب الموزع عبر والية عنابة تستجيب و 

سواء ما كان منها ذات طبيعة كيميائية أو فيزيائية، و ما  ،في أغلبيتها إلى المعايير الوطنية و الدولية المطلوبة

 .لق بحسب المختصين يبعث على القفاق ذالك ال

  

 :التلوث المائي للسهل السفلي لواد سيبوستقدير /2-2

  

السهل األسفل لواد سيبوس، هي األراضي الواقع على مصبه،يشهد هذا السهل نشاطات بشرية كثيفة، متباينة و 

  :نوعية

 .مثمرةالنشاط الفالحي المسيطر على اغلب مساحات السهل، بين المحاصيل الواسعة، معاشية و أشجار  •

 .النشاط الصناعي بين التحويلي و التعدين و على رأسه مركب الحجار •

 .عمراني من خالل بعض التجمعات العمرانية •

حاالت عديدة  1تخلف هذه النشاطات البشرية ملوثات عديدة، هي أساسا سائلة و غازية، حيث تم تسجيل  •

نتيجة لمياه الصرف  polonium ( PO4(و +Fe(T) , Mn2+(manganèse), NH4 : سطحية بـ: لتلوث مياه السهل

  .صناعية مخزنة نتيجة لتسرب ملوثات لمواد- )قصدير(+Sn 4 و Cr(T) :الحضرية و الصناعية و أخرى بـ

 

 

 

 
                                                 

1Taha-Hocine DEBIECHE, ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DES EAUX (SALINITE, AZOTE ET MÉTAUX LOURDS) 
SOUS L’ÉFFET DE LA POLLUTION SALINE, AGRICOLE ET INDUSTRIELLE, Application à la basse plaine de la 
Seybouse - Nord-Est Algérien, Doctorat, U. F. R. des Sciences et Techniques de l’Université de Franche-Comté, 
2002,199p, p189. 
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) غير نفوذ(كما تم مالحظة تركيز كبير لنترات في بعض النقاط على خالف الباقي نتيجة لوجود سقف كتوم  

  .يونات إضافة لعدم حاجة بعض المحاصيل لألسمدة الكيميائيةيمنع تسرب اال

 

 

 

 

 )16(رقم  خريطة

  لالسمطة المائية خدامات األرض و حاالت التلوثاست

 السهول السفلى لواد سيبوس

 )الباحث ترجمة( .Taha-Hocine DEBIECHE, (2002), idem, p189 :المصدر
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التبخر على : ، نتيجة آلليات متعددة تراوحت بين)التملح(نمط أخر للتلوث ذو المنشأ الطبيعي  1كما تم تسجيل 

وبي للسماط الحصوي و مستوى االسماط المائية السطحية ، تسرب المياه المالحة لسماط السطحية في جزاء الجن

 .للملوحة البحرية في الجز الشمالي من السماط و هي بذلك معرض لمخاطر كبيرة للتلوث

 

                                                 
1Taha-Hocine DEBIECHE, (2002), idem, p189. 

 

 )17(الخريطة رقم     

 ,Taha-Hocine DEBIECHE, (2002)انجاز الباحث اعتماد على : المصدر       
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و تجدر اإلشارة، إلى حدوث عملية تنقية ذاتية على مستوى سهل عنابة خالل فترة ارتفاع منسوب المياه بفعل 

تقاء األودية السيما مياه واد مبعوجة عند التقائها تساقط األمطار، حيث تعمل على تقليل كثافة المياه في منطقة ال

  .مياه واد سيبوس القليلة التلوث نسبيا

  

  :مستوى مخاطر التلوث السائل بسهل عنابة

لمختلف أنواع االسمطة المائية لسهل عنابة، ) )18(انظر الخريطة رقم (خريطة لمستويات المخاطر  1لقد تم إنشاء 

لالسمطة، قيم ) la vulnérabilité(قابلية العطب : تؤثر على درجة التلوث و هيبناء على مطابقة ثالث مؤشرات 

و أخيرا مواضع توطن المناطق  1999و حاالت التلوث المسجلة خالل المتابعة الشهرية التي تمت خالل سنة 

  :لتاليالصناعية، الفالحية و العمرانية، و التي خلصت إلى التفريق بين ثالث درجات للتلوث على النحو ا

 

 :و تضم: مناطق ذات مخاطر كبيرة .1

 

المياه السطحية القابلة للعطب ألي نوع من التلوث، و المتجسدة في واد مبعوجة حيث المخاطر كبيرة بسبب /أ

  .، و مختلف مياه الصرف التي تصب مباشرة فيه)ثا/3م 20.1(ضعف صبيبه 

الواد ملوثا، و تكون المخاطر كبيرة بدورها عندما تكون قابلية العطب كبيرة بها عندما يكون : أحرف الوديان/ب

يفوق مستوى مياه الواد مستوى االسمطة مما يؤدي إلى تلوثها و هي الحالة المسجلة في الجزء العلوي من ود 

  .مبعوجة

 .عدسات الرمل الموجودة باالسمطة السطحية تتميز بنفاذية عالية تسهل تسرب العناصر اليكيميائة إلى السماط/ج

                                                 
1Taha-Hocine DEBIECHE, (2002), idem., p190, 191. 
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أهمية المواضع الصناعية :تحفز مخاطر كبيرة النتشار الملوثات إلى الماط في الجزء الغربي للسهل، نتيجة لـ/د

و العمرانية الموجودة، نصف نفاذية التربة،قلت عمق لمستوى السماط مقارنة بالسطح و اتجاه الجريان الذي يتم 

  .نحو مركز السهل

نوب السهل حيث التربة النفوذ، مما يؤدي إلى تسرب مياه الواد يلتقي السماط السطحي بالسماط الحصوي ج/هـ

  .إليها، مما يسرع من انتشار الملوثات من هذا األخير و من األسمدة الكيميائية من سطح السهل

في الجز الشمالي من السهل يشهد سماطان قابلية عطب كبيرة، األول عبارة عن شريط من الكثبان الرملية ذو /و

جدا حيث يعتبر سطح األرض المصدر األساسي لتسرب الملوثات، في حين يعتبر التملح البحري  نفاذية كبيرة

  .فقط مصدر التلوث للسماط الحصوي

 

نصف ) substratum(تظهر في المنطقة المركزية من السهل حيث القاعدة: مناطق ذات مخاطر متوسطة .2

شار الملوثات بفعل التبادل النفوذة تفصل بين السماط السطحي و الحصوي، مع إمكانية انت

 .الهيدروديناميكي بين السماطين

غير (تظهر بين المنطقتين سالفتا الذكر، تمتاز بتربة نصف نفوذة إلى كتومة :مناطق ذات مخاطر ضعيفة .3

على مستوى السماط السطحي، مع غياب النشاط الصناعي، باإلضافة إلى كون السماط العميق ) نفوذة

  .الطينية التي تفصل بين السماطين) substratum(ل القاعدةمحمي بشكل أفضل من خال
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 )18(خريطة رقم 
 بالسهول السفلى لواد سيبوسالمائيةلالسمطةخريطة المخاطر

  )الباحث ترجمة(.Taha-Hocine DEBIECHE, (2002), idem, p190 :المصدر
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  :تلوث المكامن المائية الجوفية الساحلية لعنابةتقدير /2-3

 

في الظروف الطبيعية، هناك توازن بين مياه المكامن المائية الساحلية و مياه البحر بحيث تحفظ الخصائص 

لكن، و لظروف خاص، يختل هذا التوازن مما يجعل احدهما تحت تأثير اآلخر، و في  العام لهما بشكل عام ،

اغلب الحاالت تجرى الدراسات لتقييم تأثير انتقال خصائص المياه المالحة على المياه العذبة الساحلية لدواعي 

  .بيئية و االقتصادية، حيث يعد تملّحها احد أوجه التلوث الذي تعانيه

من بخصائصها التكوينية و نظامها األفقي و العمودي، طبيعة المناخ و محتوى التساقطات التي تتأثر هذه المكا

  .))19(الخريطة  (.تشهدها إلى جانب كثافة المسطحات و المجاري المائية و كذا اآلبار و المنابع النشطة بها

  

 
 

 DJIDEL Mohamed, Etude hydro chimique des nappes côtières cas des nappes du :المصدر

littoral)ترجمة الباحث(  

  عبر السهول الساحلية لعنابة (i.e.b)دليل التبادل الكاتيوني توزيع 

  )19(خريطة رقم 
 تجمع عنابة
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لجوفية يكون عموما نحو المنخفضات أن اتجاه تدفق مياه المكامن ا 1في هذا الصدد، أظهرت البحوث العلمية 

نظام الطبقات الحاوية للماء في منطقة  ،و بصفة خاصة. من أودية و بحيرات لتصب أخيرا في مياه البحر

البحر بالمكمن السطحي، أما في ما يخص المكمن العميق يكون  نحوالسهل الساحلي بعنابة يكون التدفق فيها 

ائية، مؤديا إلى عدم التوازن الهيدروديناميكي الناتج عن االستغالل فيه التدفق متقاربا مشكال منخفضات م

 .الالعقالني للمياه الجوفية، و إلى دخول مياه البحر ألجل إعادة التوازن الهيروديناميكي

  :2لتجمع عنابة ثالث مكامن مائية هي  الساحليةحيث تشهد السهول 

ة و الذي يتأثر كيميائيا من مياه اإلمطار التي تغذيه المتواجد ضمن الكثبان الرملي: المكن المائي السطحي .1

 .و مياه الكثبان الرملية ذاتها فقط، بسبب نفاذيته الكبيرة

، نفاذيته معتبرة و يتغذى )الرمل و الحصى الرملي أساسا(ذو الطبيعة الحصوية : المكن المائي العميق .2

الجزء الحر منه، تحوي هذه المياه  عن طريق المكمن السطحي من جهة و مباشرة من مياه األمطار في

 .عموما الكلور و لكنها كلسية أو منغنيزية

هو المكن المائي األكثر تعقيدا من منظور ) : الطمي(المكن المائي السطحي الغريني الحالي و الحديث .3

من  نمط، شكل و منشئ سحنته الجيولوجية و الترسبية، يشهد هذا المكمن تناوبا لترسبات: صخري، نتيجة لـ

، و هي ذات منشئ قاري و بحري خضعت في الزمن )حصوي، رملي، غريني و طيني(مختلف األنسجة 

 .الربع لتأثيرات المياه المالحة، و هو ما يبرر تنوع سحنته الكيميائية و يفسر التأثير الصخري في هذا المكان

                                                 
1 DJIDEL Mohamed, Etude hydro chimique des nappes côtières cas des nappes du littoral de Annaba-El 
Kala (Nord-est algérien), Magister, Département de Géologie, Faculté des sciences de la terre, Université de 

Annaba, 117p,p 15. 
2 DJIDEL Mohamed, idem, p 15. 
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عموما في الكلورير الصوديوم، الشيء الذي يبين التحاليل الفيزيائية و الكيميائية بينت بأن السحنة الكيميائية تتمثل 

  .عن طريق مياه األمطار خاصةتأثير مياه البحر 

أن مكمن السهل الساحلي بعنابة ذو وسط إرجاعي قاعدي مع دليل  (i.e.b) الكاتيونيو بينت طريقة دليل التبادل 

  ).34(انظر الشكل رقم .(التبادل الكاتيوني كبير

  

  

 

 

 

  )39(الشكل رقم  القالة/السهول الساحلية عنابة

  (i.e.b)تغير قيم دليل التبادل الكاتيوني

   .DJIDEL Mohamed, idem, p120 :المصدر
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  :تقييم المخاطر البيئية بشواطئ تجمع عنابةب المرتبطلوث تقدير الت/2-4

  :شملت عملية تقييم المخاطر البيئية المرتبطة بشواطئ تجمع عنابة مايلي

  

  :شواطئ السباحة/1- 2-4

  :1بينت نتائج تحليل

ير و لو أنها تستجيب للمعاي -، قيم قلوية))39(انظر الجدول رقم (لبعض شواطئ بلدية عنابة  PHمعامل الـ 

 .و يفسر هذا التقلب بدور المياه المستعملة المنزلية، المطرية و الصناعية - المطلوبة

 

 .المتحصل عليها من مختلف المواضع المدروسة PHقيم الـ                          )39(الجدول رقم 

شاطئلا  1 2 3 4 5 6 7 8 
القيم 

 المتوسطة
القيم 
 القصوى

 8,28-7,85 8,07 8,02 7,85 8,26 7,97 8,13 8,10 8,28 8,00 جوانفيل

 8,16-7,80 8,02 7,99 7,93 7,80 8,02 11,.8 8,14 8,16 8,03 01رزقي رشيد

 8.10-7,24 7,81 8,01 7,65 7,36 8,02 8,10 8,08 7,24 8,04 02رزقي رشيد

 8,19-7,74 7,97 7,82 7,88 7,74 8,00 8,07 8,08 8,19 8,00 ريزي عمر

 8,14-7,84 7,98 7,95 7,88 7,84 8,01 8,03 7,99 8,14 8,01 المنظر الجميل

   .DEBABZA MANEL, idem, p92ترجمة الباحث: المصدر
  

القلونيات العامة و (كما سمح التحليل البكتريولوجي عبر تعداد البكتيريا الدالة على التلوث الغائطي  

 المرجعة للكبريت و كذا الخمائر و ، الجراثيم الكلية و الكلوستريديات )الغائطية، المكورات السبحية

 

                                                 
1 DEBABZA MANEL, 2005,Analyse microbiologique des eaux des plages de la ville de Annaba, Magister, Département de 
Biochimie, Faculté des sciences, Université Badji-Mokhtar- Annaba, ,145p, p92. 
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، و التي بين تعدد مصادر التلوث التي هي )40(الفطريات إلى الحصول على النتائج الموضح بالجدول رقم 

 ).ناتجة عن النشاطات المنزلية، الصناعية و الفالحية(أساسا بشرية 

 .و المصادر المحتملة للتلوث CF/SFالقيم الشهرية، الفصلية و السنوية للعالقة      )40(الجدول رقم 

 المنظر الجميل ريزي عمر 02رزقي رشيد 01رزقي رشيد جوانفيل الشهرية العالقة

اخذ 

العينات

151,11 10,75 6,66 5,83 60 
26,13 0,58 1 6,13 5 
31 1,33 0,39 0,015 0.04 
437,5 0,44 0,171 80 5.75 
52,15 10,75 0,442 0,444 1,869 
61 0,286 1 28,205 1,869 
78.33 2,391 1 5,833 2,391 
83.071 11,827 0.875 2,391 5,75 

 10,334 16,106 1,442 4,794 13,786العالقة السنوية

ب.فت.م.م ب.ف  ح.ب.ف  ب.ف  ب.ف   

العالقة 

الفصلية

1- 
2- 
3- 
4- 

27,09 
3,565 
19,825 
4,665 

1- 
2- 
3- 
4- 

11,288 
0,955 
5,595 
1,338 

1- 
2- 
3- 
4- 

3,767 
0,696 
0,306 

1 

1- 
2- 
3- 
4- 

4,11 
3,072 
40,222 
17,019 

1- 
2- 
3- 
4- 

32,875 2,521 
3,809 
2,13 

ت.م.م

ح.ب. ف -2 ح.ب.ف -2  د.م .ف -2  ح.ب. ف -2  ح.ب. ف -2   

ب.ف -3 ب.ف -3  د.م .ف -3  ب.ف -3  ح.ب. ف -3   

ب.ف -4 ح.ب.ف -4  ح.ب. ف -4  ب.ف -4  ح.ب. ف -4   

   DEBABZA MANEL, idem, p98ترجمة الباحث من:صدرالم
 

 .مصادر محتمل للتلوث: ت.م.م 
 .فضالت بشرية: ب.ف 
 .فضالت بشرية و حيوانية: ح.ب. ف 
 .فضالت المواشي و أفنية الدواجن: د.م .ف 
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 تتوافق أين و قد خلصت الدراسة، وفقا للمختصين، إلى التأكيد على الوضعية المزرية لحالة الشواطئ حيث ال

  ).)41(لتفصيل انظر الجدول رقم .(منها مع المعايير األوروبية، لتتراوح بين الملوث مؤقتا و الرديئة

  

 ).1األوروبية (تصنيف الشواطئ المدروسة حسب مؤشرات التحليل          )41(الجدول رقم 

 الفئة د الفئة ج اسم الشاطئ

  جوانفيل
لزامية يقدر النسبة المئوية لتجاوز القيم اإل

 ) ٪33< (٪37.5بـ

 01رزقي رشيد
و هو  CTو  CFلـ ٪25تجاوز القيم اإللزامية يقدر بـ تردد

 ) ٪33.3>و  <٪5 (محصور بين
 

  02رزقي رشيد
النسبة المئوية لتجاوز القيم اإللزامية يقدر 

 ) ٪33< (٪87.5بـ

  ريزي عمر
النسبة المئوية لتجاوز القيم اإللزامية يقدر 

 ) ٪33< (٪75بـ

 المنظر الجميل
و هو  CTو  CFلـ) ٪25تردد تجاوز القيم اإللزامية يقدر بـ

 ) ٪33.3>و  <٪5 (محصور بين
 

 DEBABZA MANEL, idem, p100: المصدر
CT: coliformes totaux (nombre N.P.P Nombre le plus probable /100ml)   مجموع القولونيات 
CF : coliformes fécaux (nombre N.P.P/100ml) القولونيات البرازية   
 

  

  

                                                 
  .و هي موافقة للمعايير األوروبية) نوعية متوسطة( بو ) نوعية جيدة( أ: حسب المعايير األوربية تصنف الشواطئ إلى  1

  .و هي ال توافق المعايير األوروبية) نوعية رديئة( دو ) يمكن أن تكون ملوث مؤقتا( ج                                                 
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  :تلوث المادة المترسبة السطحية لشواطئ تجمع عنابة بآثار المعادن/2- 2-4

  
 

كثافة هذه  1يعتبر وجود آثار للمعادن بالمادة المترسبة بخليج عنابة، احد أوجه التلوث الذي تعانيه، و قد تم تقييم

 .عياري الجزائر و فرنساالمعدن بسبع محطات عبر خليج عنابة وفقا لم

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 N. Ouali1, F. Derradji2*, Y. Bouhedja3, C. Kasdarli4. 2008. POLLUTION DU SEDIMENT SUPERFICIEL PAR NEUF 
METAUX TRACES : CAS DE LA BAIE D’ANNABA (ALGERIE – MEDITERRANEE SUD-OCCIDENTALE) Phys. 
Chem. News 42 139-143. 
 

 )  20(الخريطة رقم 

  .Medpolو برنامج ...رونانجاز الباحث اعتماد على خريطة جوجل ارث، دبوز منال، والي،دراجي و آخ:المصدر
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 .2005تقييم المعادن الثقيلة في المادة المترسبة عبر مختلف المواضع حسب المعيار الجزائري سنة ) 42(الجدول رقم 

 الموضع
(µg/g غ /أثار المعادن ميكروغرام)  

As Cd Cu Cr Fe Mn Ni Pb Zn 
 295 115 22.5 48 45950 80.36 60.26 0.7 أثار واد سيبوس 1م 
 130 80 14 175 23750 30.78 20.84 0.5 0 اسميدال 2م 
 350 165 45 480 21875 470 125 1.5 أثار الميناء التجاري 3م 
 247 175 50 260 17450 314 245 1 أثار ميناء الصيد 4م 
 70.4 45.05 0.5 64.20 13200 46.5 4 أثار 0 ريزي عمر 5م 
 31.2 0 0 21 9780 18.21 أثار 0 0 رفاس زهوان 6م 
 0 0 0 3 1860 22.93 أثار 0 0 عين عشير 7م 

 500 250 75 500 5000 250 150 3 - المعايير الجزائرية
 .N. Ouali1et autres, idem :المصدر

  :، يمكننا مالحظة ما يلي)43(و) 42(انطالقا من تحليل المعطيات في الجدولين رقم 

لمواد الملوثة و وجود النشاط الصناعي، التجاري و الفالحي البشري، أن هناك تناسب طردي من حيث كثافة ا 

 .الكثافة العمرانية و البعد عن المدينة

 .أن هناك تواجد للحديد و بكميات كبيرة في كل المواضع باستثناء عين عشير لألسباب سالفة الذكر 

 .أو النحاس في كال الميناءين/أن هناك تواجد حصري لمعدن الكروم و 

عتماد المعيار الفرنسي ابرز وجود معدالت للتلوث بمعدني الرصاص و الزنك حيث يكثر النشاط غير أن ا 

 .السكني أساسا

أن اعتماد المعيار الفرنسي ابرز وجود مستويات للتلوث بلغت حد الخطر بمعدن الحديد في ثالثة مواضع و  

 .معدن الكروم بميناء الصيد
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  ).المعيار الفرنسي(2005ادن الثقيلة في المادة المترسبة عبر مختلف المواضع حسب مؤشر التلوث تقييم المع   )43(الجدول رقم 

(غ /أثار المعادن ميكروغرام µg/g) الموضع  

As Cd Cu Cr Fe Mn Ni Pb Zn 
 3.3 5.22 0.5 0.12 22.97 1.78 2.31 1.16 آثار واد سيبوس 1م 
 1.47 3.63 0.31 0.43 11.87 0.68 0.80 0.83 0 اسميدال 2م 
 3.97 7.50 1 1.2 10.93 10.44 4.80 2.50 آثار الميناء التجاري 3م 
 2.80 7.95 1.11 0.65 8.72 6.97 9.42 1.66 آثار ميناء الصيد 4م 
 0.80 2.04 0.01 0.16 6.64 1.03 0.15 0 0 ريزي عمر 5م 
 0.35 0 0 0.05 4.87 0.40 0 0 0 رفاس زهوان 6م 
 0 0 0 0.007 0.93 0.50 0 0 0 عين عشير 7م 

 المعيار الفرنسي

 IC < 3 قيم طبيعية
 IC<10>3 قيم ملوثة
 IC > 10 قيم خطرة

  ,N. Ouali1 et autres :المصدر

 

  :تقييم مخاطر التلوث الهوائي /5- 2

عليه  استفاد تجمع عنابة من برنامج وطني لقياس درجة التلوث، عن طريق جهاز لمراقبة نوعية الهواء، أطلق

  ".سماء صافية " تسمية 

، لفترة تجريبية دامت ثالثة أشهر، و قد بدأ االستغالل الفعلي لها بدا من 2002تم بدأ عمل هذه الخدمة في مارس 

، و قد ضم هذا الجهاز أربع محطات مراقبة منتشر عبر التجمع 2007لتتوقف في ماي من سنة  2002جوان 

  :ل التاليةوفقا أهداف و ادوار موضحة في الجدو

 نوع محطة الرصد و الملوثات المرصودة)      44(الجدول رقم                                 

نوعية المحطة الملوثات المرصودة المحطة

 قاعدة CO, NO, NOX, NO2, SO2, PM10مدينة عنابة

 تلوث كبير CO, NO, NOX, NO2, SO2 , PM10البوني و سيدي عمار

 مرجع NOX, NO2, O3, PM10المالحة

 .سماء صافية عنابة: المصدر                                       
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بمحط قاعدة، و قد خصصت لمتابعة تعرض السكان المتوسط ) s1(اصطلح على تسمية محطة مدينة عنابة 

ين خصصت محطتي ، في ح...)الطريق، التسخين(لظاهرة التلوث الهوائي المتولد أساسا عن النشاط البشري 

لمتابعة التلوث الهوائي ضمن نطاق يتعرض النبعاثات من مصادر صناعية ) s3(و سيدي عمار ) s2(البوني 

لذا تم إقامتها بعيدا عن التلوث الحضري و " مرجع " ، فقد اعتبرت محطة ) s4(ثابتة، أما محطة المالحة 

"  photochimique" اآلثار الكيميائية للضوء  الصناعي، و لتوجه لقياس التلوث الهوائي األساسي، السيما

 ).األوزون(

 
  .)2004- 2002(توزيع بعض مؤشرات التلوث عبر محطات سماء صافية  )         45(الجدول رقم                     

 محطة )3م/مكروغرام( مؤشر التلوث
 المالحة سيدي عمار البوني عنابة

 31.39 68.08 80.14 63.22 غبار
NO 7.72 9.14 4.10 1.61 
CO 1.08 0.85 0.56 0.09 

  .سماء صافية عنابة: المصدر                      
  

  :تحليل تطور قيم أهم الملوثات الجوية عبر محطات سماء صافية/1- 2-5

  :عبر محطات المراقبة COتطور قيم الـ /1- 1- 2-5

  قيم كبيرة جدا مقارنة بمعدل منظمة الصحة  بلغ التلوث بأحادي أكسيد الكربون عبر مختلف محطات الرصد، 

مرة في محطة  190و التي تجاوزت  -  طوال فترة عمل برنامج المراقبة - العالمية، إال انه بلغ مستويات مفزعة 

، كما هو الحال و لو بمستوى اقل بكثير في كل من محطتي البوني و سيدي عمار )3م/مغ 23.8( 2005عنابة سنة 

 أهم مصدر لـ ااعه أساسا إلى حركة المرور المتركزة عمليا بنفس هذا الترتيب، باعتباره، و الذي يمكن إرج

CO. 
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  :عبر محطات المراقبة NOتطور قيم الـ /2- 1- 2-5

 200بلغ التلوث بأحادي أكسيد األزوت عبر مختلف محطات الرصد، قيم دون المعيار العالمي المقدر بـ

قيم متناقص بدا بمحطة عنابة فمحطة البوني ثم سيدي عمار و الذي يفسر  تأخذNO ،يالحظ أن قيم الـ3م/مغ

، اقل نسبيا من الصيغ األخرى لقيم اكاسيد االزوت و NO الـ بالمستوى الحضري المقابل، كما يالحظ أن قيم

  .NO2الذي يفسر بقصر طول العمر المتوسط لهذا الغاز الذي سرعان ما يتحول إلى 

  

  

  

  

  

  

  

 

) 40(الشكل رقم 

 .سماء صافية عنابة: المصدر

 

 )41(الشكل رقم 

 .سماء صافية عنابة: المصدر
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  :عبر محطات المراقبة  NO2تطور قيم الـ/3- 1- 2-5

، مع مالحظة أن هذا الملوث سجل قيم أعلى نسبيا NO2 علىNO تصدق المالحظات المسجلة في قيم التلوث بـ

عن تلك المسجلة في ) 2004في حالة محطة عنابة لسنة  3م/مغ 50عوضا عن  3م/مغ 83قاربت الضعف و بـ(

NO كما يالحظ تسجيل ادني قيم لهذا الملوث "المستقر " از الذي يوصف بـ و الذي قد يفسر بطبيعة هذا الغ ،

 .خالل سنوات المراقبة 3م/مغ 6بمحطة المالحة التي لم تتجاوز 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :عبر محطات المراقبة NOXتطور قيم الـ  /4- 1- 2-5

 N2O /N2O4(تبقية لها كما هو الحال بالنسبة لعائلة اكسيد االزوت، يأخذ هذا الملوث األشكال الثالث الم

/N2O5(يتوافق من حيث النتائج مع الـ ،NO2 يبرز أكثر في غياب الهواء، و في حالة اعتماد جهد و سرعة ،

 .اكبر لعمل المحركات المسبب األساسي له

 

 

 )42(الشكل رقم 

 .سماء صافية عنابة: المصدر
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  :عبر محطات المراقبة  SO2تطور قيم الـ/ 5- 1- 2-5

لمحطات، إال أنها تبقى بعيدة جدا عن المعيار العالمي المقدر يالحظ تسجيل قيم متغيرة لهذا الملوث عبر مختلف ا

و الذي ) 2004قبل سنة (، و يالحظ انتقال القيم القصوى هنا إلى كل محطتي البوني و سيدي عمار 3م/مغ 125بـ

  يفسر بتركز و قرب النشاط الصناعي منهما، و الذي يعتبر من المصادر المهمة له،

  

  

  

  

  

  

  

  

 )43 ( الشكل رقم 

 .سماء صافية عنابة: المصدر

 

 )44( رقم  الشكل

 .سماء صافية عنابة: المصدر
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  :عبر محطات المراقبة O3يم الـ تطور ق/ 6- 1- 2-5

على محطة المالحة، و ذلك حسب ما سطر له في برنامج المراقبة، و يالحظ O3 اقتصر قياس مستوى التلوث بـ

، حيث بلغ 2006مع ارتفع طفيف نسبيا سنة  2007إلى غاية  2002التناقص المستمر لقيم هذا الملوث بدا من سنة 

،و الذي يفسر إلى حد 3م/مغ 180 أنها تبقى بعيدة عن المعيار العالمي و المقدرة بـ، إال  3م/مغ 126أعلى قيمة له بـ

ما بتدني درجات الحرارة المسجلة خالل نفس الفترة، و هو العامل األساسي المؤثر على نشوء غاز األوزون 

 ).,la réaction photochimique(نتيجة للتفاعالت الكيميائية الضوئية 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :عبر محطات المراقبة) PSالجزيئات العالقة (غبار تطور قيم ال/ 7- 1- 2-5

 3م/مغ 88.5و  3م/مغ 89،  3م/مغ 215سجل تركيز الغبار و الجزيئات العالقة في الهواء مستويات قياسية بلغت 

على التوالي، كما يالحظ بقاء  2003و 2002، 2004عبر كل من عنابة، البوني و سيدي عمار، خالل سنوات 

 ، عكس محطتي عنابة و  3م/مغ 50التلوث لمحطة البوني فوق المعدل الدولي باستمرار و المقدر بـ  مستوى

 

 )45(الشكل رقم 

 .سماء صافية عنابة: المصدر
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سيدي عمار اللتين عرفتا فترات قل هذا الملوث عن المعيار، كما هو الحال في وضعية االستثناء التي صنعتها 

  .محطة المالحة

عرفتها المحطات الثالث السالفة الذكر، تعتبر وفقا للقانون  و تجدر اإلشارة هنا، إلى أنّا المعدالت القياسية التي

التي " اإلنذار" إن لم نقل" مستوى اإلعالم " و أنها على األغلب، على األقل بلغت " قيم قصوى " الجزائري 

قد  ، و إن كان)02- 06المرسوم التنفيذي رقم (تتطلب إجراءات عملية من السلطات المعنية كما دل على ذلك القانون 

  .ترك تقييم مستويات األخيرة إلى األطراف ذات الصلة بهذه العملية لدى الجهات المختص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ص   " كيفية حساب مؤشر نوعية الهواء "انظر ( :التقييم العام للنوعية الهواء عبر تجمع عنابة/ 2- 2-5

على المعطيات التي  دالمختلفة، باالعتماتم التقييم العام لنوعية الهواء في تجمع عنابة و عبر محطات الرصد 

  :، حيث أفضت العملية في التجمع إلى النتائج المدونة في الجدول التالي2006وفرها برنامج سماء صافية لسنة 

 

 

 )46(الشكل رقم 

.سماء صافية عنابة: المصدر
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 ).2006(تردد مؤشر نوعية الهواء تجمع عنابة              )46(الجدول رقم 
1مستوى  2مستوى   3مستوى   4مستوى   5مستوى  4  6وى مست  7مستوى   8مستوى   9مستوى   10مستوى    

6% 16% 38% 21% 6% 5% 3% 2% 3% 0% 
 )Exécrable(شنيعة  سيئة جدا سيئة قريب من السيئة دون الوسط متوسطة حسنة جيدة جيدة جدا ممتازة

 .MOURDI Wafa, idem, p 107 )ترجمة الباحث( :المصدر

 
  :عبر كامل تجمع عنابة/ 1- 2- 2-5

التقييم العام للنوعية الهواء على حساب مؤشر نوعية الهواء ، حيث بينت النتائج بناء على معطيات تعتمد عملية 

 %11من الحاالت، حول المتوسط في  %81، أن نوعية الهواء أعلى من الحسن بنسبة 2006سماء صافية لسنة 

  .و االوزون، الغبار COالـ: في الحاالت السيئة، و التي تتسبب فيها ملوثات %8و بنسبة 

  

  :عبر مختلف المحطات/ 2- 2- 2-5

سجلت محطات الرصد األربع، نسب كبيرة لنوعية الهواء المتراوحة بين الممتازة و القريبة من الجيدة فاقت 

 نوعية بين ألعلى مستويات ال %34بالمالحة و بنسبة  %90، لتبلغ أقصها و بـ ))21(انظر الخريطة رقم ( %70الـ

 

 

  )47(الشكل رقم 

 .MOURDI Wafa ,idem, p 107 من انجاز الباحث اعتماد على معطيات:المصدر
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لم يفق (الجيدة جدا و الممتازة، و هو المستوى الذي غاب عن محطة البوني، نسبيا عن محطة سيدي عمار 

  .ليسجل ثالث أضعاف هذه األخيرة في محطة مدينة عنابة )%9الـ

  

 )2006(تجمع عنابة        ترآز الملوثات                  ) 47(الجدول رقم                     

)3م/مكروغرام(التلوثمؤشر المحطة  

SO2 NO2 O3 CO PS 
 39 / / 32 / عنابة

 73 / / 7 / البوني

عمار سيدي  / 8 / / 57 

 36 / 32 5 / المالحة
  MOURDI Wafa ,idem, p 104 :المصدر                     

  

، كما %14ثم محطة سيدي عمار بـ  %28كما يالحظ تركز القيم المتوسط لنوعية الهواء بين محطة البوني بـ  

تجدر اإلشارة إلى غياب المستوى األدنى لنوعية الهواء إال في محطة مدينة عنابة و هو ما يعبر عن التلوث 

النوعي بهذه المدينة و الذي هو ناتج باألساس عن التلوث بالغبار، و هو النوع من التلوث الذي تقاسمه فيه 

  .ه األخيرة التي تشهد تركزا معتبرا لثاني أكسيد االزوتمحطتي البوني و سيدي عمار، هذ

 .أما محطة المالحة فتعرف تلوثا خاصا، و هو التلوث الكيميائي الضوئي الذي يؤدي إلى تشكل جزيئات األوزون
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  )21( رقم  خريطةال
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  :صلبتقييم مخاطر التلوث ال /5- 2

عملية تسيير النفايات الصلبة بها، موزعين عبر مخطط تنظيمي يضم  يتولى عمال مصلحة النظافة لبلدية عنابة

خمس قطاعات إدارية، في شكل فوجين احدهم يتولى عملية التنظيف و آخر عملية التجميع، فريق عمل يتكون 

  ).)48(انظر الجدول رقم (تين على الترتيب ئعامل للف 268و  476من نحو 

 .2011م عمال مصلحة النظافة لبلدية عنابة مها)                 48(الجدول رقم 

 عمال ورش التجميع عمال ورش التنظيف عمال المصلحة
1القطاع  2القطاع   3القطاع   4القطاع   5القطاع   1القطاع   2القطاع   3القطاع   4القطاع   5القطاع    

 203 69 65 73 66 44 32 31 30 24العدد
 .مصلحة النظافة لبلدية عنابة:المصدر

  

التي أجريت عن عينات للنفايات المنزلية عبر القطاعات الحضرية خالل فصول السنة، أنها  1قد بينت الدراسة و 

  :تتكون من مختلف المواد المكونة للنفايات المنزلية التقليدية، اال انها تبلغ نسب متراوحة حسب

  :الفصول .1

   أن إالركيب النفايات حسب فصول السنة، فمن خالل الجدول التالي، يالحظ تغير نسبة المواد الداخلة في ت

 ). 2011(الترآيب الكلي للنفايات المنزلية حسب الفصول لبلدية عنابة )  50(الجدول رقم 
 الشتاء % الخريف% الصيف % الربيع % طبيعة المادة

 45,22 41,97 46,09 49,59مواد عضوية
 5,75 6,43 5,23 3,38ورق و آرتون

 10,50 8,07 9,97 11,48بالستيك
 15,91 15,54 15,02 13,69نسيج و خرق

 11,28 13,90 12,23 12,03)ملم 20<(دقائق 
 2,48 2,00 2,19 2,32متعدد العناصر
 1,75 5,74 2,68 0,79قابل لالحتراق

 3,45 3,86 3,37 3,28غير قابل لالحتراق
 2,62 1,28 2,09 2,36معادن
 0,76 1,01 0,84 0,80زجاج
 0,27 0,16 0,22 0,23ت خاصةنفايا

  .CHENITI Hamza, idem, p86 :المصدر

                                                 
1 CHENITI Hamza, idem. 
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  .المالحظ غالبيتها تتكون من المواد العضوية ثم النسيج، فالدقائق و البالستيك، لتتدرج مع باقي المواد

 :)األحياء( حسب نمط السكن .2

تتناسب من حيث الحجم  أنها حيث يالحظ من خالل عمليات الجمع عبر األحياء المختلفة حسب النمط العمراني،

تلك  %50مع المستوى االقتصادي للسكان، لتبلغ أقصاها ضمن السكن الفردي الترقوي بقيم قد تفوق بـ 

انظر الجدول رقم (السكن الفوضوي و اثر من ذالك بالمدينة القديمة ذات المستوى االقتصادي الضعيف المسجلة في 

)42((.  

  
 .2011) األحياء(ات المنزلية و المشابهة و القابلة منها للرسكلة حسب نمط السكن آمية النفاي)   50(الجدول رقم 

)سنة*ساآن/آلغ(آمية النفايات  نمط السكن )سنة*ساآن/آلغ(آمية النفايات القابلة للرسكلة     
 204,4 69,14السكن الفردي الترقوي
 189,8 56,12السكن الجماعي الترقوي

 171,55 37,23السكن الجماعي االجتماعي
 171,55 51,76السكن الفردي االستعماري

 149,95 45,47سكن المدينة القديمة
 156,95 34,87السكن الفوضوي

  CHENITI Hamza, idem, p104 :المصدر :المصدر
   

ز في جنوب البلدية بين الغرب و الشرق بهذا الترتيب و الذي يعود للترككما يالحظ أن هذه القيم تزداد مجاليا 

  ).)22(انظر الخريطة رقم (السكاني حيث الكثافات السكنية المعتبرة 
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نسبة قابلية الرسكلة للنفايات المنزلية تتراوح بين الربع إلى الثلث من القيم الكلية لها، و هي النسبة  أنو يالحظ 

 %27.98لنط السكن، لتستقر إجماال عند التي تختلف حسب الفصول و كذا المستوى االقتصادي لألحياء تبعا 

التي تكلف الخزينة 1 كمعدل سنوي و عام للبلدية، و هي العملية التي تقلص من االثارة السلبية إلنتاج النفايات 

من الدخل العام كخسائر اقتصادية  %0.13من الدخل العام كتكاليف للرعاية الصحية و  %0.19العمومية نحو 

  .التثمين االقتصادي حسب وزارة تهيئة اإلقليم و البيئةنظير عدم الرسكلة أو 

                                                 
1 KOUADRIA nouredine,AMAR fatah, TELAIDjIA djamel, 2013,Déchets solides et environnement urbain a Annaba 
Algérie) Approche Managérial,recherches et Etudes en sciences Humaines, n°07. 

 

 )22(الخريطة رقم 

 .CHENITI Hamza, idem, p81إعادة رسم لخريطة من :المصدر
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 .2011سنة ) النسبة من الكتلة الرطبة(نسبة النفايات القابلة للرسكلة ) 51(الجدول رقم 
 المتوسط الفصل
 29.78 الربيع
 25.90 الصيف
 27.91 الخريف
 28.32 الشتاء
 27.98 السنة

 .CHENITI Hamza, idem, p99 :المصدر :المصدر

 

المرتبة الثانية والية عنابة  تحتلا 2010أنه و في سنة جاء في المخطط الجهوي للتهيئة اإلقليم ، هذا و قد 

طن، في حين احتلت المرتبة األولى في  84350الصناعية الخاصة بقيمة  من حيث تخزين النفايات إقليميا،

من القيمة الكلية في  % 32.77ن، أي بنسبة ط 47520ميدان تخزين النفايات الخاصة ذات المنشأ الصناعي بـ

طن في تخزين النفايات  980طن، كما احتلت المرتبة الثانية بقيمة  144989الشرق الجزائري و المقدرة بـ

 .الناتجة عن النشاطات الصحية

  

  :لمركبات اآلليةتقييم مخاطر تلوث ا /6- 2

 
ات تجمع عنابة، و كذا الوسائل التقنية لقياس في ظل غياب معطيات دقيقة عن حجم الحظيرة السكنية لبلدي

و ) CO2(التلوث الناتج عنها، تم االكتفاء بالمعطيات المتوفرة من خالل تقدير كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

  :الموضح في الجدول التالي
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 2009من مرآبات البنزين و الديزل خالل   CO2آمية انبعاث  تقدير)   52(الجدول رقم 

 العمر بالسنوات
 املركبةوقود نوع 

 )شاحنة، حافلة، جرار و مركبات(ديزل  )سيارة و شاحنة صغرية(برتين 

 1714 32481 5اقل من 
CO2  )55300,75 576735,8 )آلم 100/آلغ 

 1158 17891 10إلى  5من 
CO2  )43588,86 397092,92 )آلم 100/آلغ 

 16115 51189 10اآثر من 
CO2  )693249,05 1363375,31 )آلم 100/آلغ 
CO2  792138,66 2337204,03 )آلم 100/آلغ(الكلي 
CO2  792,13 2337,20 )آلم 100/آلغ(الكلي 

  MOURDI Wafa ,idem, p 87 :المصدر
 

حيث تبين األرقام ، القيم الكبير لذا الغاز في السيارة التي تعمل على النبزين بالنظر لحجمها في حظيرة 

و المعبرة عن كمية االنبعاث المسجل في السنة ) 45(،في حين تبين المعطيات الواردة في الجدول رقم المركبات

 .بتقدير مسافة السير خالل هذه الفترة القيم المعتبرة و المقدرة بآالف األطنان تبعا للمدة طول تلك المسافة

  المنبعث حسب نوع وقود السيارة CO2حجم )           53(الجدول رقم 

 )آلم(المسافة 
 )الطن(المنبعث حسب نوع وقود السيارة  CO2حجم 

 الديزل البنزين

10000 233720 79213 
20000 476440 158426 

30000 701160 237639 

40000 934880 316852 

  MOURDI Wafa ,idem, p 88 :المصدر
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ة الرصاص، و انطالقا من خصائص المؤشرات ، تهدف إلى تقدير حجم التلوث الجوي بماد1 و في دراسة مشابهة

، تم التوصل إلى أن منطقة الدراسة تعرف تركز كبير جدا ، و ذلك بالمقارنة مع )bio indicateurs(البيولوجية 

  .عدد من المدن العالمية، و يركز هذا النوع من التلوث بمدينتي عنابة و سيدي عمار على وجه الخصوص

 

                                                 
1 Naila Maizi et autres ; 2010, Utilisation des végétaux inférieurs comme bio indicateurs de la pollution plombique d’origine 
automobile dans la région de Annaba (Algérie)), J. Mater. Environ. Sci. 1 (4) pp 251-266.  
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  :مؤشرات المخاطرو  معاييرتقييم المخاطر حسب : المطلب الثاني

 :)1( معيار الراحة المناخيةعبر تقييم المخاطر  /1

في سياق  و ،المتنوعة على البيئة و اإلنسانالسلبية و  هاباإلضافة إلى التغيرات المناخية العالمية و تأثيرات

و  القرائن المناخية الحيوية المستخدمة لقياس الراحة د على و باالعتما ،فانه محليا ،المخاطر البيئية  تقييم

كمقياس للحرارة   2و التي تعطى بمعادلة أوليفير البيومتيورولوجية ،))54(الجدول رقم  االنزعاج لإلنسان

  :والرطوبة معنا،فان

  احلدود التصنيفية لدرجة الراحة و االنزعاج حسب قرينة اوليفر   )54(الجدول رقم 

  نوع الراحة THIقيم 

  عدم راحة  60اقل من 

  يشعر اإلنسان براحة الظروف المناخية  60-65

  ةنصف أفراد المجتمع يشعرون بالراح  65-75

  أفراد المجتمع يشعرون باالنزعاج  75-85

غزة، –داب، الجامعة اإلسالمية أحمد محمد جبريل ثابت،المناخ و أثره على راحة و صحة اإلنسان، رسالة ماجستير،قسم الجغرافية ،كلية اآل :المصدر

  .92ص، ص  202، 2011فلسطين، 

تأخذ قيما متراوحة و متباينة عند اعتماد  ،)) 3(معادلة أوليفير (الدراسة طبقا لنتائج هذا المقياس مناخ منطقة 

ة ، حيث يعتبر ماي الشهر الوحيد المريح لكل السكان، مقابل راح - ))01(الجدول رقم (المتوسطات الشهرية 

                                                 
الراحة : حالة الجهاز العصبي المركزي التي تؤدي إلى شعور اإلنسان بالرضا عن البيئة المحيطة به و التي تكون على نوعين: مفهوم الراحة 1

 .ي و الحراري للجسمالفسيولوجية و الراحة النفسية من خالل التأثير على التوازن المائ
 400 كلية اآلداب، جامعة أسيوط، مصر، ، رسالة الدكتوراه، قسم الجغرافيا،التنمية المستدامة فيدراسة : محافظة المنيا،2004نبيل إسحق فرنسيس، 2 

  .48ص، ص
  )  58 –ح ف ) ( ر ن × 0.55 – 0.55(  –ح ف =  م ح ر: نص معادلة اوليفير 3

  .متوسط درجة الحرارة فهرنهيت = "T"ح ف      .حرارة والرطوبةمقياس ال" = THI"م ح ر   

  .قيم ثابتة بالمعادلة  58،  0.55       .متوسط الرطوبة النسبى"= RH"ر ن    
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في حين يشعر السكان باالنزعاج ابتداء  ،ابتدأ من شهر جوان إلى غاية شهر أكتوبر" نصف األفراد " نسبية 

طوال السنة و الحرارة  ةو الذي يفسر بالرطوبة النسبية المرتفع ،من شهر نوفمبر إلى غاية شهر افريل

  .المنخفضة في الشهور الباردة نسبيا

  

  ) 2004- 1972(  الدراسة منطقة احة املناخية الشهرية باعتماد قرينة اوليفري على بيانات حمطة معيار الر)     55(الجدول رقم 

نوفمبر اآتوبر سبتمبر اوت جويلية جوانمايافريلمارسفيفريجانفيديسمبر

 77,03 78,7 76,8775,2974,2774,9172,8169,9 71,973,5 74,67 75,99 الرطوبة النسبية

 13 11,7 11,7713,0814,9118,121,7824,9 25,523,1 19,56 15,33شهريةالحرارة ال

 55,72 53,6 53,8055,8758,7263,6769,2473,7 74,871,2 65,93 59,38 المعاير

انزعاجانزعاج انزعاجانزعاجانزعاج الداللة
راحة 

 تامة

راحة 

 نسبية

راحة 

 نسبية

راحة 

 نسبية

راحة 

 نسبية

راحة 

 نسبية
انزعاج

 .من انجاز الباحث اعتماد على بيانات الديوان الوطني لألرصاد الجوية:المصدر

  

 :تقييم مخاطر المعادن الثقيلة على الصحة/2

  :1تقيم مخاطر المعادن الثقيلة على الصحة عبر مرحلتين هما

  .تحديد درجة أو كثافة التعرض .1

 ).DJE " La dose journalière d'exposition(" تقدير جرعة أو كمية التعرض اليومي  .2

حيث تتلخص المرحلة األولى في تحديد كثافة الملوثات و التي في هذه الحالة كثافة المعادن الثقيلة في منطقة 

، و المطلوب هنا، هو حساب )DJE(الدراسة، أما المرحلة الثانية فهي تقدير جرعة التعرض اليومي من 

 .لةمقدار تعرض األفراد لهذه المعادن الثقي

 

 

 

                                                 
1 LEKOUI Sami, 2010, EVALUATION DU RISQUE LIE AUX SITES POLLUES EN MILIEU URBAIN ET 
INDUSTRIEL (ANNABA NE ALGERIEN), MAGISTER, Département de Géologie, Faculté des Sciences de 
la Terre, UNIVERSITÉ d’ANNABA,176p,p 116. 
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 :حساب كمية التعرض اليومي/1- 2

كمية التعرض اليومي، هي كمية المادة التي يتلقاها الجسم مقسمة على وزن الفرد و عدد أيام التعرض و 

اليوم، على أن يتم موائمة العالقة /كلغ/ملغ: بذلك تقدير كمية الملوثات التي يسجلها الفرد و المعرفة بـ

  ).la voie d'exposition(اليومي حسب طريقة التعرض الرياضية لحساب كمية التعرض

  :يتم حساب الكمية اليومية للتعرض انطالقا من العالقة التالية 

  

  :حيث

 

DJE :آمية التعرض اليومي Dose journalière d’exposition (يوم/آلغ/ملغ). 

C :الترآز في وسط التعرض Concentration dans le milieu d'exposition (آلغ /ملغ). 

Q :الكمية المندمجة Quantité ingérée (آلغ). 

Fsp :عامل االمتصاص Facteur d'absorption. 

De :مدة التعرض Durée d'exposition (سنوات). 

Fe :تردد التعرض Fréquence d'exposition (سنة/يوم). 

P :وزن الفرد Poids de l'individu (آلغ). 

T : ا حساب متوسط التعرضالفترة الزمنية التي يتم خالله  Période du temps sur laquelle l'exposition est moyennée 

 .(يوم)

 

  :حساب الكمية اليومية للتعرض في حالة المالمسة الجلدية مع التربة/2- 2

من : على أساس فرضية الجزء المعرضفي حالة المالمسة الجلدية مع التربة تحسب الكمية اليومية للتعرض 

  .بة المتالمسة و خصائص امتصاص الجلد للمركب الكيميائيالجلد، التر

  :تقدم العالقة الرياضية لحساب الكمية اليومية للتعرض في حالة المالمسة الجلدية مع التربة كما يلي

  

  

 

DJE = C.Q.Fsp.De.Fe/P.T

DJE = Cs.Sa.Fs.SL.0,000001.EF.Z/Bw.365 
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  :حيث

 Cs :ترآيز المرآب في التربة Concentration du composé dans le sol (آلغ/ملغ). 

 Sa : مساحة الجلد   Surface de peau ( 2سم ). 

 Fs :عامل االدمصاص Facteur d'adsorption. 

 SL :عامل المناخ Facteur climatique (بدون وحدة). 

EF :تردد التعرض Fréquence d’exposition (سنة/يوم). 

 Z :وزن الجسم Poids du corps (آلغ). 

 Bw :الجزء المعرض من الجلد Fraction de peau exposée. 

 

 ):DJA  " Dose journalière acceptable "(ة اليومية المقبولة الكمي/3- 2

هي كمية المادة الكيميائية التي يدخلها اإلنسان إلى جسمه في اليوم خالل حياته، دون أن تكون لها مخاطر 

  .ذات قيمة على صحته

  :تقدير المخاطر/4- 2

من عدمه، و ذلك من ) cancérigène "مسرطنة (" يتباين تقدير المخاطر بحسب كون المادة محدث للسرطان 

  :خالل

 indice de (بالنسبة المواد غير المحدثة للسرطان يتم العرف عليها من خالل حساب مؤشر المخاطر •

risque(  "IR " و الذي هو حاصل قسمة الكمية اليومية للتعرض ،(DJE) الكمية اليومية المقبولة  على

(DJA) وفقا للعالقة التالية:  

  .اعتبر خطر التسمم مقبوال) واحد( 1ما إذا قل هذا المؤشر عن  ففي حالة

للسرطان فتقديرها يتم انطالقا من مفهوم االفراط او المبالغة في المخاطر  المحدثةاما بالنسبة للمواد  •

الكمية اليومية للتعرض  المتحصل عليه من حاصل ضرب) ERI  ) "excès de risque individuel "الفردية 

 ،فإذا كان احتمال اإلصابة بالسرطان واحد ERU  " (excès de risque unitaire) "خاطر للوحدة بفرط الم

 

 

IR = DJE/ DJA
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اعتبر ذالك غير مقول يقينا، في تعبير )  4-1/10( عد ذالك مقبوال يقينا، أما إذا كانت القيمة)  6-1/10(من مليون 

 .الصحة العمومية

  : تقدير المخاطر بالمعادن الثقيلة/5- 2

توفر المعطيات، فقد تم اعتماد استعمال المياه السطحية لكل الفئات العمرية لسكان بلديتي سيدي عمار و وفقا ل

و سهل خرازة، ) البركة الزرقاء(الحجار، في حين تم اعتماد استعمال مياه الجوفية بالنسبة لسكان واد زيادة 

  :التالية تم التوصل للنتائج" RISK4 " بذالك و باستعمال برنامج الحاسوب 

  :منطقة واد مبعوجة •

سجل مؤشر المخاطر بالنسبة لمادتي الكروم و الرصاص للمياه السطحية لواد مبعوجة، لكل الفئات العمرية، 

، في حين بقت قيم 11و كذا الحال بالنسبة لمادة النيكل لفئة األطفال عند النقطة ) 1فاقت الـ(قيم غير مقبولة 

  .االت لمادتي النيكل و النحاسهذا المؤشر مقبولة في باقي الح

  

 .2008افريل ) واد مبعوجة(مؤشر المخاطر الكلية الستعمال المياه السطحية )               56(الجدول رقم 

 نقاط الماء

 مؤشر التلوث

Cr Pb Cu Ni 

 بالغ طفل بالغ طفل بالغ طفل بالغ طفل

P6 1.5*10+2 7.2*10+1 7.1 3.4 / / / / 

P7 1.5*10+2 7.3*10+1 6.5 3.1 2.5*10-1 1.2*10-1 / / 

P8 1.5*10+2 7.2*10+1 9.5 4.5 / / 4.9*10-1 2.3*10-1 

P9 1.5*10+2 7.2*10+1 1.1*10+1 5.1 / / 6.3*10-1 3*10-1 

P10 1.5*10+2 7.2*10+1 1.4*10+1 6.8 / / 5.7*10-1 2.7*10-1 

P11 1.5*10+2 7.3*10+1 1.8*10+1 8.7 / / 1.1 5.3*10-1 

P12 1.5*10+2 7.2*10+1 1.9*10+1 9.1 / / 5.7*10-1 2.7*10-1 

  .LEKOUI Sami, idem, p 118) ترجمة الباحث(:المصدر
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و تظهر خريطتي مؤشر المخاطر لمادة الكروم،  للفئتين العمريتين، انتشارا متقاربا مع شدة اكبر لفئة األطفال 

األكثر تحسسا للملوثات، كما تبين بوضوح تركز كبير لهذا الملوث على ضفتي واد مبوعجة حول مركب 

 .من بحيرة فزارة و التي تأخذ في التقلص حول محور واد مبعوجة نحو عمق السهل الحجار، و بالقرب

  

  .LEKOUI Sami, idem, p 119) ترجمة الباحث(:المصدر

 

 

  :منطقة سهل خرازة •

الكروم، النحاس و الزنك للمياه الجوفية لسهل خرازة، لكل الفئات : سجل مؤشر المخاطر بالنسبة لمادة

، و كذا الحال بالنسبة لمادة الرصاص لفئة البالغين عند عديد النقاط، )1اقل من الـ(قبولة العمرية، قيم م

  .26و  25عند األطفال، إضافة للنقطتين  12إلى  1عند البالغين و النقاط من 11إلى  3و من  1باستثناء النقطة 

 

 

 

 

 

 

 )24( خريطة رقمال )23(خريطة رقمال



 .في األوساط الحضرية تقييم المخاطر البيئية: الفصل الثاني

 

194 
 

 

  .2008ماي ) سهل خرازة(ة مؤشر المخاطر الكلية الستعمال المياه الجوفي)     57(الجدول رقم 

نقاط الماء

 مؤشر التلوث

Cr Pb Cu Zn 

 بالغ طفل بالغ طفل بالغ طفل بالغ طفل

P1/ / 1.9*10+10.9*10+1/ / / / 

P2/ / 1.8 8.3*10-1 / / / / 

P3/ / 2.5 1.2 / / / / 

P4/ / 7.3 3.4 / / / / 

P57.4*10-13.5*10-1 4.0 1.9  / / / 

P69.1*10-14.3*10-1 6.7 3.2 2.4*10-11.1*10-1/ / 

P7/ / 8.3 3.9 / / / / 

P8/ / 3.6 1.7 / / / / 

P9/ / 2.4 1.1 / / / / 

P10/ / 4.3 2.0 / / / / 

P11/ / 3.0 1.4 / / / / 

P12/ / 1.2 5.5*10-1 / / / / 

P13/ / 2.5*10-1 1.2*10-1 / / / / 

P167.9*10-13.7*10-1 1.1*10-1 5.1*10-2 / / / / 

P178.7*10-14.1*10-1 / / / / / / 

P18/ / 1.1*10-1 5.1*10-2 / / / / 

P19/ / 6.6*10-1 3.1*10-1 / / / / 

P20/ /   / / 4.0*10-2 1.8*10-2 

P24/ / 6.9*10-1 3.2*10-1 / / / / 

P25/ / 1.1 5.2*10-1 / / / / 

P26/ / 1.0 4.9*10-1 / / / / 

 .LEKOUI Sami, idem, p 123) ترجمة الباحث(:المصدر

  

تظهر خريطتي مؤشر المخاطر لمادة الرصاص للفئتين العمريتين، انتشارا متقاربا لألسباب سالفة الذكر، كما 

تبين تركز مؤشر المخاطر في نطاق واد فرشة ليتقلص إلى حد االنعدام في باقي المنطقة و إلى سفوح كتلة 

 .ذي يفسر باآلثار السلبية للعمران و النشاط البشريااليدوغ، و ال
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 :منطقة سهل واد زياد •

للمياه الجوفية لسهل واد  -بهذا الترتيب–الكروم، النحاس و الرصاص : سجل مؤشر المخاطر بالنسبة لمادة

ير مقبولة، و كذا األمر بالنسبة لمادة الزنك لفئة األطفال عند النقطة زياد، لكل الفئات العمرية، قيم كبير و غ

 و 17، 15، 14، 10، 6:عند البالغين و النقاط 22إلى  17و من  15إلى  10، من 22و  6، 3، باستثناء النقاط 3

 .لمادة الرصاص التي سجلت بها قيم مقبولة عند األطفال 22

 

  :البركة الزرقاء  •

الكروم، النحاس، الرصاص و الزنك للمياه الجوفية لنطاق مزبلة البركة : لجميع الموادسجل مؤشر المخاطر 

، قيم غير مقبولة و استثنائية لدى الفئتين، )lixiviat(الزرقاء، في ثالث نقاط تحت تسمية صديد النفايات 

 .ي سجلت بها قيم مقبولةالت " Lix1" في مادة النحاس عند فئة األطفال، باستثناء النقطة  260بلغت أقصها نحو 

  
  .LEKOUI Sami, idem, p 124 )ترجمة الباحث(:المصدر

 )26(الخريطة رقم )25(الخريطة رقم
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 .2008جوان ) سهل واد زياد و البركة الزرقاء(مؤشر المخاطر الكلية الستعمال المياه الجوفية )       58(الجدول رقم 

نقاط 

 الماء

 مؤشر التلوث

Cr Pb Cu Zn 

 بالغ طفل بالغ طفل بالغ طفل بالغ طفل

P1 5.1 2.4 3.5 1.6 2.3*10+1 1.1*10+1 5.4*10-1 2.5*10-1 

P2 5.1 2.4 3.5 1.6 2.3*10+1 1.1*10+1 5.4*10-1 2.5*10-1 

P3 1.5*10+1 7.1 1.3 6.1*10-1 7.8 3.7 1.1 5*10-1 

P4 2.2*10+1 1.1*10+1 2.5 1.2 1.7*10+1 8.2 5.2*10-1 2.4*10-1 

P5 1.6*10+1 7.6 5.3 2.5 2.2*10+1 1*10+1 2.9*10-2 1.3*10-2 

P6 6.6 3.1 / / 1.4*10+1 6.6 4.6*10-2 2.1*10-2 

P7 2.4*10+1 1.1*10+1 3.6 1.7 1.2*10+1 5.8 4.8*10-2 2.2*10-2 

P8 2.3*10+1 1.1*10+1 3.8 1.8 6.1 2.9 3.9*10-2 1.8*10-2 

P9 2.1 1.0 2.6 1.2 7 3.3 2.9*10-2 1.3*10-2 

P10 1.5*10+1 7.1 9.8*10-1 4.6*10-1 6.5 3.0 1.8*10-1 8.6*10-2 

P11 1.5*10+1 7.1 1.2 5.4*10-1 4.7 2.2 1.3*10-2 6*10-3 

P12 1.4*10+1 6.8 1.1 5*10-1 5.4 2.5 1.1*10-1 5.2*10-2 

P13 2.6*10+1 1.2*10+1 1.1 5*10-1 4.4 2.1 2.6*10-2 1.2*10-2 

P14 3.6*10+1 1.7*10+1 8*10-1 3.8*10-1 5.5 2.6 2.3*10-2 1.1*10-2 

P15 2.6*10+1 1.2*10+1 1.8*10-1 8.4*10-2 6.5 3.1 2.6*10-2 1.2*10-2 

P16 5.5 2.6 7.2 3.4 6.1 2.9 2.9*10-2 1.3*10-2 

P17 3.6*10+1 1.7*10+1 8.9*10-1 4.2*10-1 4.0 1.9 1.3*10-2 6*10-3 

P18 3.3*10+1 1.6*10+1 1.6 7.5*10-1 4.3 2.0 2.9*10-3 1.3*10-3 

P19 2.5*10+1 1.2*10+1 1.6 7.5*10-1 5.2 2.5 4.3*10-3 2*10-3 

P20 3.4*10+1 1.6*10+1 1.5 7.1*10-1 4.3 2.0 2.2*10-1 1*10-1 

P21 2.8*10+1 1.3*10+1 7.9 3.7 6.1 2.9 1.910-1 8.6*10-2 

P22 / / 8*10-1 3.8*10-1 4.3 2.0 2.2*10-1 1*10-1 

Lix1 5.6*10+1 2.6*10+1 1.2*10+1 5.9 2.3*10+2 1.1*10+2 8.2*10-2 3.8*10-2 

Lix2 3.7*10+1 1.8*10+1 1.2*10+1 5.5 2.6*10+2 1.2*10+2 4.5 2.1 

Lix3 3.6*10+1 1.7*10+1 1.1*10+1 5.1 2.4*10+2 1.1*10+2 5.3 2.5 

  .LEKOUI Sami, idem, p 125) ترجمة الباحث(:المصدر

 

  

المؤشر حول محور تظهر خريطتي مؤشر المخاطر لمادة الكروم للفئتين العمريتين،انتشار القيم القصوى لهذا 

  .واد زياد ليتقلص تدريجيا مع تفرعه
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و باقي المواد المدروس كما يؤكد (كما يالحظ التركز الكبير للقيم القصوى لمؤشر المخاطر لمادة الكروم 

، وفق دوائر متحدة المركز عند مزبلة البركة الزرقاء، مما يجعلها بؤرة المخاطر المحدث ))58(الجدول رقم 

 .للسرطان

  

  

  

  

  .LEKOUI Sami, idem, p 128) ترجمة الباحث(:المصدر

  

  

  

 )27(الخريطة رقم

 )28(الخريطة رقم
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 :تقييم مخاطر المياه الملوثة على نوعية مياه السقي/3

  :1تتلخص المؤشرات التي تحدد نوعية المياه المستعمل في السقي في

 .تركيز األمالح المحلة المعبر عنها بالبقايا الجافة أو التوصيلية الكهربائية .1

 .)SP(من التملح الكا .2

  .التركيز النسبي للصوديوم .3

 .الموجودة في المياه) البور،الكلور(كمية العناصر السامة  .4

وفقا لمعادالت رياضية خاصة، يتم حساب قيم العوامل المؤثرة على نوعية المياه المستعملة في السقي ، و 

، و التي تسمح )Wilcox( و ويلوكسوس) Richards(بناءا عليها يتم رسم األشكال البيانية لكل من ريشار 

  .بتوطين أنواع المياه من حيث النوعية،  وبالتالي طبيعة استعماالتها تناسبا مع نوعية المحاصيل و الترب

  :2أقسام نوعية المياه /1- 3

مياه ممتازة النوعية، جيدة، مقبولة و : سمح التمثيل البياني لويلوكسوس بظهور أربع أقسام لنوعية المياه هي

  .يث لكل قسم خصائصه المميزةضعيفة، ح

  :أقسام نوعية المياه بواد مبعوجة/1-1- 3

  ):)43(انظر الشكل رقم (تظهر نوعية المياه بمنطقة واد مبعوجة ضمن فئات من المياه هي 

 

 
                                                 
1 LEKOUI Sami, idem, p 129. 

2 LEKOUI Sami, idem, p 129. 
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تمتاز هذه الفئة بتوصيلية متوسطة و قدرة قلوية ضعيفة، هذه الفئة من المياه جيدة للسقي، و : C2S1الفئة  •

مالها دون مراقبة لسقي النباتات المتوسطة السماحة لألمالح، و لكن يمكن لها إحداث بعض يمكن استع

 .المشاكل للتربة الطينية و هي خاصية المنطقة في منبع الواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تمتاز بتوصيلية عالية و قدرة قلوية ضعيفة، تعتبر هذه المياه مقبولة لسقي المحاصيل ذات : C3S1الفئة  •

مالح على أراضي جيد التصريف أو مع مراقبة جيد لتطور األمالح، تتركز أساسا في المناطق السماحة لأل

حيث غسل التربة يكون مهما إلى حدا ما، تخص هذه الفئة كل النقاط المتبقية، أي في المصب بعد مركب 

 .الحجار و المنطقتين الصناعيتين قبل التقاء الواد مع واد سيبوس

 

 

 

 

 

  )48(الشكل رقم 

 LEKOUI Sami, idem, 2010, p) ترجمة الباحث( :المصدر

  2008ماي واد مبعوجة، في لكوكسيوالرسم التخطيطي لـ
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ه المياه غير قابلة لالستعمال، ذات تركيز كبير لألمالح، من خالل ملوحتها و توصيليتها هذ :C4S1الفئة  •

 :المرتفعة، فهي بذلك ال تتوافق مع السقي، لكن يمكن استعمالها مع شروط

o  مصرفة جيدا(تربة نفوذه جدا.(  

o  عملية غسل جيدة)bon lessivage.(  

o نباتات ذات سماحة كبيرة جدا لألمالح. 

  ".الكلتوسة " الفئة في منطقة واحدة، بالقرب من المنطقة الصناعية  تتواجد هذه

  :أقسام نوعية المياه سهل خرازة/1-2- 3

  :يالحظ تواجد الفئات الثالث السالفة الذكر، حيث

 C3S1في القسم الشمالي الشرقي من منطقة الدراسة حول ضفاف واد فرشة، أما الفئة  C2S1نجد الفئة 

 .في المجال المركزي لمنطقة الدراسة C4S1من واد بوجمعة، في حين نجد الفئة  تخص األراضي القريبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  )49(رقم  الشكل

 LEKOUI Sami, idem, 2010, p) ترجمة الباحث( :المصدر

  2008ماي  ،في سهل خرازةلكوكسيوالرسم التخطيطي لـ



 .في األوساط الحضرية تقييم المخاطر البيئية: الفصل الثاني

 

201 
 

  

  :تقييم مخاطر المزبلة العمومية على البيئة و اإلنسان/4

 في دراسة  تفصيلية لتقدير مخاطر المزبلة العمومية على اإلنسان، تم التعرض لحجم هذه المخاطر على 1

ر السلبية التي يتعرض لها الوسط الطبيعي، ممثال في التربة، النبات و الحيوان، و التي البيئة، من خالل اآلثا

مبدأ التأثير و التأثر و كذا دورة الحياة و السلسلة الغذائية لعناصر النظام : اإلنسان ضمن إلىتنتهي 

  .االيكولوجي

انظر :(اإلنسان مع الوسط هما محتملين لتفاعل) سيناريوهين(و قد تم تقدير ذالك، انطالقا من وضعيتين 

  ))01(و الصورة رقم ) 51(و ) 50(الشكلين رقم 

 

  

                                                 
1 KAFI Fatiha, 2009, Evaluation du risque sur la santé humaine dans quelques sites pollués du Nord-Est 
Algérien, Magister, Département de Géologie, Faculté des Sciences de la terre, Université BADJI 
MOKHTAR-ANNABA ,111 p.  

  تربية المواشي:مخطط تصوري

  )50(الشكل رقم 

  ) 51(الشكل رقم 

.KAFI Fatiha, idem, p53 )ترجمة الباحث: (المصدر

  مفرغة البركة الزرقاءل

  مفرغة البركة الزرقاءل

  نشاط فالحي: طط تصوريمخ
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من خالل استنشاق الغبار، امتصاص التربة و االتصال الجلدي مع األوحال و : وضعية النشاط الزراعي .1

 .بعد امتصاص الخضار المزروعة على األوحال

البقر، و كذا الحيوانات ذاتها التي تتعرض من خالل امتصاص لحم و حليب : وضعية تربية المواشي .2

 .للخطر بفعل امتصاص التربة و الخضار المزروعة على األوحال

 

  

  

  

 

  

تقييم مخاطر المعادن الثقيلة " انظر (بناء على نفس الخطوات المعتمدة في هذا الصدد  -و لقد توصلت الدراسة 

ر المدروسة و كذا صالعنا إلىتقال الملوثات مع بعض الفروق الخاصة بتقدير مستويات ان)  "على الصحة 

  :تقييم المخاطر وفقا للنتائج كما يلي إلى - )انظر الملحق(فرضيات تعرض اإلنسان لها 

تم تقدير مخاطر غير مقبولة في مركب كاديميوم للبالغ، في حين لم : -نشاط زراعي-وضعية الزراعة/4-1

 .تسجل هذه الوضعية عند باقي المركبات

 

 

 

مخطط الصورة الممثلة لل
  مفرغة البركة الزرقاء

  .KAFI Fatiha, idem, p53 :المصدر
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  "نشاط الزراعي  - الوضع الزراعي" تقييم المخاطر                     )  59(الجدول رقم            

 المرآب
 بالغ

IR امتصاص األوحالIR اتصال جلديIR استنشاق الغبارIRاستنشاق الغبار إجمالي ERI

 e-2 1,58 e00 2,68 e-4 1,59 e009,67 e-7 1,92 آاديميوم

 - e-4 2,43 e-5 2,07 e-3 2,39 e-3 2,96 النحاس

 - e-1 8,35 e-3 4,97 e-3 1,15 e-1 1,01الرصاص

 - e-3 2,11 e-3 2,16 e-2 2,52 e-2 1,55 الزنك

  KAFI Fatiha, idem, p69) ترجمة الباحث( :المصدر          

  .1 >تقدير المخاطر تعتبر غير مقبولة : بالخط العريض

 

تم تقدير مخاطر غير مقبولة في مركب كاديميوم و الرصاص : - امتصاص الخضار- وضعية الزراعة/4-2

لفئتي البالغين و األطفال، و كذا مركب الزنك لفئة األطفال، في حين لم تسجل هذه الوضعية عند مركب 

 .النحاس

  "امتصاص الخضار -الوضع الزراعي" آمية التعرض اليومي و تقييم المخاطر )  60(الجدول رقم 

 المرآب

 IR طفل IR بالغ DJE طفل  DJE بالغ 

 امتصاص الخضار

 )يوم-آلغ/ملغ(

 امتصاص الخضار

 )يوم-آلغ/ملغ(
 امتصاص الخضار امتصاص الخضار

 e-2 3,19 e-2 1,37 e+1 3,19 e+1 1,37 آاديميوم

 e-3 1,19 e-2 1,07 e-2 2,38 e-2 5,35 النحاس

 e-3 2,32 e-2 2,73 e00 6,44 e00 9,55 الرصاص

 e-1 1,49 e00 6,44 e-1 1,49 e00 6,44 الزنك

  KAFI Fatiha, idem, p69) ترجمة الباحث( :المصدر          

  .1 >تقدير المخاطر تعتبر غير مقبولة : بالخط العريض
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لم يتم تقدير مخاطر غير مقبولة إال عند مركب الزنك في حين تغيب هذه : -وضعية تربية المواشي/4-3

 .لكاديميوم، النحاس و الرصاصالوضعية عند كل من مركب ا

 "وضع تربية المواشي " تقييم المخاطر )                         61(الجدول رقم      

  المرآب

 طفل بالغ

IR IR IR IR IR IR 

 امتصاص اللحم إجمالي امتصاص الحليب امتصاص اللحم
امتصاص 

 الحليب
 إجمالي

 e-2 1,19 e-1 1,67 e-1 9,50 e-2 2,38 e-1 3,33 e-1 4,75 آاديميوم

 e-3 1,67 e-2 2,34 e-2 1,34 e-2 3,34 e-2 4,68 e-2 6,70 النحاس

 e-2 2,16 e-1 3,02 e-1 1,73 e-1 4,32 e-1 6,04 e-1 8,65 الرصاص

 e-1 1,87 e00 2,61 e00 1,50 e00 3,73 e00 5,23 e00 7,45 الزنك

  KAFI Fatiha, idem, p70) ترجمة الباحث( :المصدر    

 .1 >تقدير المخاطر تعتبر غير مقبولة : بالخط العريض
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 :األمراض الناتجة عن التلوث تقييم المخاطر حسب: المطلب الثالث

  

سبق تقييم بعضها في عناصر (تتعدد صور األمراض الناتجة عن التلوث بتعدد الملوثات و خصائصها 

  .، إال أن أكثرها بروزا هي األمراض الناتجة عن التلوث الهوائي أو تلك المتنقلة عبر المياه)من هذا المبحث

بر التلوث الهوائي، السمة الغالبة و اللصيقة بالعصر و الحياة الحضرية، مما انجر عنه أمراض و يعت  

عضوية و آفات جسمية للسكان، تتفاوت درجتها و تختلف نسبتها من مجتمع حضري إلى آخر، حسب 

د تصل إلى ، إذ ال تقتصر المشاكل الصحية للتلوث على بعض األتعاب العابرة بل قألفرادهالخصائص العامة 

  ).)47(انظر الشكل رقم (طول الحياة المفترض للبشر التي قد تصل إلى شهور عديدة من العمردرجة التقليص من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

هرم اآلثار احلادة املرتبطة بتلوث اهلواء  )52(الشكل رقم 

  .Direction de la santé publique de Montréal. 2003 .)ترجمة الباحث:(المصدر
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أن للتلوث أثار مباشرة على الصحة البشرية للسكان تجمع عنابة، السيما األمراض  1 ة أكاديميةو قد بينت دراس

و  أخرىتليه عوامل ، % 58، إذا يعتبر التلوث المسؤول األول عنه بنسبة التنفسية ممثلة أساسا في مرض الربو

  .))48(انظر الشكل رقم ( لكن بدرجات اقل

  

  

  

  

  

  

  

انظر (و حاالت الربو عبر بلديات التجمع  تركز الجزيئات العالقةالعالقة الموجودة بين  2كما بينت دراسة أخرى 

  )).62(الجدول رقم 

  الربو أزماتو ) 2006( رتباط بين ترآز الجزيئات العالقةاال)     62(الجدول رقم 
)3م/مكرون( البلدية PS10 (2006)  أزمة ربوحالة أزمة ربوحالة  (2009)   

 1820 360 76,45عنابة
 4851 1920 116,42البوني

 2084 900 89,25سيدي عمار
 9457 4197 /الحجار
  idem, p 120  .Wafa MOURDI)ترجمة الباحث:(المصدر

  

                                                 
1 BELFARHI Leila, Les Effet de la Pollution Atmosphérique Sur Les Maladies Respiratoires à Annaba(Asthme), magister, 
Département de biologie, Faculté des sciences, Université Mentouri-Constantine, 2011,67p, p41. 
2 MOURDI Wafa, idem. 
 

  )53(الشكل رقم 

  p41 BELFARHI Leila )الباحث ترجمة:(المصدر
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الحاالت االستعجالية التنفسية األخرى التي  ونفس الجزيئات العالقة االرتباط بين تركز كما أكدت أيضا على 

استدعت زيارات إلى المراكز الصحية بقصد الفحص و العالج بل و المكوث في المستشفى، مما يعبر على 

الموضحة  رم اآلثار الحادة المرتبطة بتلوث الهواءهوفقا لالخطورة النسبية للحالة المرضية وبالتالي درجة التلوث 

  .في الشكل السابق

 و عدد االستعجاالت الطبية) 2006(االرتباط بين ترآز الجزيئات العالقة  )    63(الجدول رقم 

)3م/مكرون( البلدية  PS10 (2006) حالة استعجاالت تنفسية أخرى (2009) حالة استعجاالت تنفسية أخرى 

 1614 1030 76,45عنابة
 3844 1772 116,42البوني

 2403 1313 89,25سيدي عمار
 6169 2123 /الحجار
 idem, p 120  .Wafa MOURDI)ترجمة الباحث:(المصدر

 

عن حجم تفشي األمراض التنفسية بسبب التلوث الجوي من خالل  1كما يقدم الجدول الموالي إحصاءات أخرى 

دون أن تغطي هذه األرقام عن األمراض  القصبات الهوائية المزمن، بالتهاب نسب اإلصابة باإلضافة لمرض الربو

المتنقلة عبر المياه الملوثة، و المعبر عنها من خالل نسب اإلصابة بمرضي التيفويد و االلتهاب الكبدي الفيروسي 

  . اآلخذ في االرتفاع باطراد بالمنطقة و الجزائر بوجه عام

  .ألف ساكن 100لكل نسب اإلصابة ببعض األمراض عبر القطاعات الفرعية للصحة توزيع    تجمع عنابة)  64(الجدول رقم 

  التهاب الكبد الفيروسي  التفويد  التهاب القصبات الهوائية المزمن  الربو  الفرعيالصحة قطاع 

  38.99  29.50  4692.8  213.30  عنابة
  3.47  9.54  4997  401.78  البوني
  /  3.29  5961.59  1960.06  الحجار
 .Ben Derradji Mohamed El Habib, Krika Abderrezek, idemمن انجاز الباحث اعتماد على :المصدر

  

                                                 
1 Ben Derradji Mohamed El Habib, Krika Abderrezek, 2001, ressources en eau, pollution et santé dans la région d’Annaba-
Algérie orientale, Medit,n°1,pp56,62.  
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  :م الشامل لمستوى المخاطر عبر بلديات التجمعيالتقي: المطلب الرابع

  

، من نهدف من خالل هذا العنصر إلى الوقف على مدى تركز المخاطر عبر بلديات التجمع األربع

السكانية، السكنية، التجهيزية، الديموغرافية، العمرانية، (خالل تحليل حزمة من المؤشرات المختلفة 

  .، منها ما تم دراستها أو اإلشارة إليها في مباحث الرسالة و منها ما لم يتم ذلك)الخ...حيةالصناعية، الص

  :مناقشة خيار المؤشرات

حاولنا التطرق إلى أهم المؤشرات الدالة على المخاطر البيئية و المعبرة عنها، كما تم اعتماد الكثافة، 

لك لما تقتضيه عملية المقارنة منهجيا، بين المجاالت المعدل، النسبة و في حاالت نوعية القيم المطلقة، و ذ

اإلدارية المشكلة لبلديات التجمع، من خالل التركيز على المعطيات المقدمة من الديوان الوطني لإلحصاء 

  .بالدرجة األولى

، لقد تم اختيار المؤشرات الديموغرافية باعتبار أن العامل البشري الفاعل و المنفعل بالمخاطر البيئية

  .السيما الفئات الهشة المعبرة عن فئة صغار و كبار السنة ، و هي الفئة  األكثر حساسية لتأثيراتها السلبية

و تم التطرق لجملة من المؤشرات المرتبطة بالسكن و خصائصه المعبرة عن مستوى أدائه الوظيفي، 

لسكان، كما انه أول حلقة من حلقات باعتباره أكثر العناصر العمرانية ارتباط و التصاقا بالحياة الحضرية ل

فة من آثارها السلبية من المصادر األخرى قة أو المخفّالتعرض للمخاطر البيئية، و اكبر العوامل المعم

المساحة المبنية على بالمدينة، و هو ما يصدق إجماال على مؤشر الكثافة العمرانية الحقيقية، التي هي 

  .المساحة العمرانية

، باعتبارها مسرحا )المطار و الميناء(إلى عامل كثافة الطرق و منشئات النقل الكبرى  كما تم التطرق

النوعية على معدالت التلوث الحضري على الخصوص، إضافة  التأثيراتللتنقالت و الحركة، ذات 

.في هذا الصدد للمؤشرات المعبرة عن العامل الصناعي الذي يعد اكبر األنشطة البشرية تأثيرا
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  .مؤشرات قياس مستوى المخاطر البيئية عبر البلديات            تجمع عنابة                                                  )  65(رقم  الجدول

  المؤشر
  بلديات التجمع

  الحّجار  سيدي عمار  البوني  عنابة
  الرتبة  القيمة  الرتبة  القيمة  الرتبة  القيمة  الرتبة  القيمة

  4 577  2 1854  3 1316  1 5147  )آلم/ن(لسكانية الكثافة ا  01
  4  12.33  3  13.71  2  14.09  1  15.48  )%(نسبة الفئات السكانية الهشة  02
  4  149  3  322  2  360  1  1030  )آلم/مسكن(الكثافة السكنية   03
  4  539  3  1467  1  4011  2  2290  )مسكن(عدد المساآن الهشة   04
  3  10,5  4  7,2  1  13,8  2  12,6  )%( نسبة المساآن ذات الغرفة الواحدة  05
  1  86.2  3  86.9  2  84.6  4  95.1  )%(معدل الربط بشبكة مياه الشرب   06
  2  90.1  2  86.7  1  80.4  4  93.7  )%( معدل الربط بشبكة التطهير  07
  3  95  2  94  1  93.9  4  98.1  )%(معدل الربط بشبكة الكهرباء   08
  2  62.3  3  66.9  1  43.3  4  83.2  )%(معدل الربط بشبكة الغاز   09
  2  97.3  2  97.3  4  97.4  1  92.8  )%(نسبة وجود المرحاض   10
  1  77  3  85.7  2  77.2  4  97.9  )%(نسبة وجود غرفة استحمام   11
  3  95.1  4  96.3  2  95  1  93.8  )%(نسبة وجود مطبخ   12
  2 16,18  1 23,71  4 6,23  3 11,25  الكثافة العمرانية الحقيقية  13
  2  52.53  3  41.30  1  72.2  4  35.30  آثافة الطرق  14
  2  0  2  0  2  0  1  2  )مطار، ميناء(المنشاءات الكبرى   15
  1  118  2  74  3  63  4  0  و النشاطات التجارية الصناعي مناطقال  16
  3  13  2  20  1  21  4  08  عدد الوحدات الصناعية  17
  3  1  3  1  2  4  1  5  عدد مصادر الملوثات الكبرى  18
  1  41.82  3  5.39  2  6.94  4  1.33  )األمراض التنفسية( آثافة أمراض التلوث  19
  4  47,43  1  6,67  3  30,59  2  15,31  )%(التجمع / جاالت الطبيعية للبلديةالم  20
  3  5  2  31.5  1  46.5  4  0  آبيرة المفرغاتعدد   21

  54  53  41  56  مجموع الرتب
).مؤشراعتمادا على معطيات المصالح المختصة لكل (من انجاز الباحث : المصدر
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، عدد المفرغات الكبيرة و التي هي أساسا صناعية عدد مصادر الملوثات الكبرىو تم التطرق إلى 

كذا كثافة أمراض التلوث الدال األكبر عن المخاطر و أثارها، و أخيرا المجاالت الطبيعية كامل ملطف لهذه 

  .اآلثار

 .مع قيمة مجموع الرتب المسجلة كما تجدر اإلشارة إلى أن حدة و مستوى المخاطر تتناسب عكسا

  :النتائجمناقشة 

نسجل وجود ثالث  أننا إالرغم التقارب النسبي للقيم المسجلة لمستوى المخاطر البيئية عبر بلديات التجمع 

  :فئات لها، و هي

  :فئة المستوى المرتفع

بلدية سيدي (لرتب منها نقطة عن اقرب ا 15نقطة و  12، أي بفارق 41و الذي تعبر عنه بلدية البوني بقيمة 

و الذي يفسر وفقا للمؤشرات المعتمدة، بالضعف الكبير نسبيا المسجل بها على ، )بلدية عنابة(و أبعدها ) عمار

مستوى نوعية السكنات و ربطها بالشبكات و الخدمات المختلفة، باإلضافة لكثافة شبكة الطرق و الوحدات 

  .الصناعية و حجم المفرغات

  :متوسطفئة المستوى ال

، و التي تسجل قيم متوسط في اغلب على التوالي 53و  54و تشمل بلديتي الحجار و سيدي عمار بقيم 

المؤشرات المعتمدة، و التي تعود لحداثة و مستوى التجهيزات القاعدية و الربط بالشبكات للحظيرة السكانية 

  .را على درجات التلوث و نتائجها به، إال أنها تشهد نشاطا صناعيا و عمرانيا مشهودا أث)عمارات عامة(
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  :فئة المستوى المنخفض

بمستوى تجهيز السكنات و ربطها ، و يفسر هذا االنخفاض النسبي 56و تمثله بلدية و مدينة عنابة بقيمة 

بالشبكات المختلفة رغم كثافتها و كثافة ساكنيها، كما يرجع ذلك غياب األنسجة و الوحدات الصناعية الكبرى 

  .ا المفرغات الكبيرة وفق سياسات التفريغ و التجميل التي شهدتهاو كذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من اجناز الباحث:املصدر 

 )29(اخلريطة رقم 
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  :خالصة الفصل 

تناولنا في هذا الفصل مختلف الطرق العالمية المتبعة في تقييم المخاطر البيئية و مناقشتها، و كذا 

الطريقة المتبعة في هذه الرسالة، و التي بناء عليها تم تحديد عناوين و محتوى المباحث الالحقة بدا بذكر 

  .وصوال عند تقييمهامصادر المخاطر، ثم مستويات المخاطر لهذه المصادر و 

لقد تم  تصنيف مصادر المخاطر البيئية إلى مصادر ذات منشأ طبيعي كالمناخ، التنوع البيولوجي، 

الفيضانات و أخرى ذات منشأ  بشري كالتركز السكاني و الحضري و مصادر التلوث المرتبطة بالمركبات 

ن لنا التعدد و التنوع الكبير لهذه المصادر اآللية، التلوث المنزلي و النشاط الصناعي و الفالحي، حيث تبي

  .ضمن منطقة الدراسة

و قد سمحت عملية تحديد المخاطر البيئية بالوقوف على أهم صور المخاطر المرتبطة بتلوث الهواء 

  :و الهواء أساسا، ثم تم تقييم هذه المخاطر من خالل تصنيفها إلى

  :التي اشتملت على و: تقييم المخاطر البيئية من حيث مستوى التلوث/1

تقييم المخاطر البيئية من حيث مستوى التلوث بأهم الوحدات الصناعية و المصادر الخاصة للتلوث مجسدة  •

، و كذا التلوث النتاج عن المركبات )ايدوغ(في مركبي الحجار و اسميدال و وحدة إنتاج الحليب و مشتقاته 

 .اآللية

تقييم المخاطر من حيث مستوى التلوث في صوره المتعددة، كمياه الشرب، المكامن المائية الجوفية  •

  .الساحلية و كذا الواقعة بوادي سيبوس و مبعوجة، شواطئ السباحة و تلوثها بالمعادن الثقيلة

عادالت رياضية و و التي تم التوصل إليها عبر تطبيق م: تقييم المخاطر البيئية من حيث معدالت المخاطر/2

تقييم المخاطر البيئية : طرق إحصائية لجملة من المؤشرات المنطلقة من مفهوم المخاطر ذاتها، و التي ضمت

  الناتجة عن التلوث من خالل اعتماد القرينة المناخية اللفر، مؤشرات المخاطر لكل من تقييم المخاطر البيئية 
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و كذا تلك الناتجة عن المزبلة العمومية على كل من البيئة و  لألودية على الصحة و أخرى على مياه السقي،

  .اإلنسان

...) سكانية، سكنية، صناعية، عمرانية، التلوث(ثم حاولنا و بناء على جملة من المؤشرات المتنوعة 

و تتويجا لعملية تقييم المخاطر البيئية، الحصول على نظرة شاملة للتلوث عبر مختلف البلديات المشكلة 

جمع، التي تمت ترتيبها تبعا لذلك، لتسجل بلدية البوني، فبلديتي سيدي عمار و الحجار معا المرتبة الثاني للت

  .المرتبة الرابعة لبلدية عنابة ثم

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

 يف األوساط احلضرية معاجلة املخاطر البيئية 
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  .في األوساط الحضرية معالجة المخاطر البيئية: الفصل الثالث 

  :مقدمة الفصل

سنتطرق في هذا الفصل الختامي، إلى معالجة المخاطر البيئية من خالل ثالث مباحث مختلفة، حيث 

 ية باعتبارها ممارسات و خبرات إنسانية يمكنها أن تعمم وعلمة و اليتقنالمعالجة ال :ىعلسنركز في أولها 

و حتى (، ثم المعالجة القانونية و التنظيمية و التي تأخذ طابع الوطنية  تشكل مستلهما في الحاالت المشابه

ة و تهيئال ، و في األخير، معالجةبحكم شمولية النصوص التشريعية و األطر التنظيمية ذات العالقة) الدولية 

المعتمدة في إطار التنمية الحضرية و السياسات المخططات  ،المعايير عرضالحضرية من خالل التنمية 

  .البيئية و المستدامة

  

  :يضم هذا الفصل المباحث التالية

  

  .المعالجة التقنية و العلمية: 1المبحث  •

  .المعالجة القانونية و التنظيمية: 2المبحث  •

  .حضريةالالتنمية ة و التهيئمعالجة : 3المبحث  •

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث األول

املعاجلة التقنية و العلمية 
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  :العلميةالمعالجة التقنية و  :المبحث األول

، جراء التلوث الذي يمس البيئة اضم ما تقدمه العلوم الحديثة و التقنيات المبتكرة كحلول لقضاييو  

  :النشاطات البشرية المختلفة، السيما قضيا التصنيع و الطاقة، و التي من بينها

  

  :لحليب و مشتقاته االيدوغحلول المخاطر التلوث الناتج عن مؤسسة إنتاج ا/1

في سبيل التقليل من اآلثار السلبية الخطيرة للتلوث الناتجة عن مياه الصرف التي ترميه ملبنة االيدوغ، و بالنظر 

  :التي تحويها، تم معالجة هذه المياه مخبريا باستخدام - العضوية أساسا-للمعدالت القصوى للملوثات 

 :هي طرق فيزيوكيميائية .1

 إلى، و التي أفضت )COAGULATION CHIMIQUE(و التخثر الكيميائي ) ELECTROCOAGULATION(هربائي التخثر الك  •

 ).)66(نظر الجدول رقم .(في بعض المؤشرات % 100نتائج طيبة، و التي قاربت 

كبريتات االليمنيوم، ثالثي كلور الحديد و الجير و التي أدت إلى : التخثر عن طريق ثالث مركبات تخثير هي •

 تائج  متقاربة مع الطريقة األولى ن

 .باستعمال الوحل الفعال: طرق بيولوجية .2

و قد تم إجراء دراسة تكميلية في هذا الصدد، تهدف إلى تقييم التكلفة المالية لكلت الطريقتين على أساس  .3

الكهربائي استهالك الطاقة الكهربائية، و التي أظهرت األفضلية التكنولوجية و االقتصادية ألسلوب التخثر 

 .1من المياه المعالجة 3م/دج28التي قاربت 

 

  
                                                      
1 Adel Aitbara, idem,62 
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 .مردودية معالجة مياه الصرف للمياه المستعملة بمختلف الطرق بوحدة االيدوغ للحليب              ) 66(الجدول رقم 

 المياه المستعملة 
 للملبنة

 معالجة المياه بالطريقة األولى
فاة األولىالمص معالجة المياه بالطريقة الثانية  المصفاة الثالثة المصفاة الثانية 

 (%) النسبة الجرعة (%) النسبة الجرعة(%) النسبةالجرعة(%) النسبةالجرعة

 العكورة
(NTU) 301 1,54 99,49 1,64 99,45 2,12 99,29 16,6 94,48 

MES 
(mg/l) 293,3 1,4 99,52 1,5 99,48 2,0 99,31 16 94,54 

DCO 
(mg/l) 1961,97 34 98,26 39 98,01 46 97,65 114,3 94,17 

DBO5 20 

(mg/l) 
1100 5,31 99,51 5,54 99,49 6,09 99,44 35,7 96,75 

 االزوت اإلجمالي
(mg/l) 11,5 2,07 82,00 2,27 80,26 3,74 67,47 2,54 77,91 

 شوارد الفوسفات
(mg/l) PO4

 3
- 

24,97 3,94 84,22 4,79 80,81 9,46 62,11 3,12 87,50 

  BALASKA Adel 113من انجاز الباحث اعتمادا على  ص : المصدر
  

الذي تنتج منه ملبنة ) lactosérum(1، و لدواعي اقتصادية و ايكولوجية فان ماد المصل أخرىو من جهة 

كلغ من سكر  840و الذي يحوي حوالي ) camembert(لتر مع إنتاج الجبن الطري  18000وغ نحو داالي

مع مياه الصرف األخرى، إال به لم تعد ترمى كلغ من المواد الدسمة،  63كلغ من البروتين و  75.8الحليب، 

و السيما الغذائية ) خصوصا الماعز(انه ينبغي تثمينه كمادة أولية في صناعات أخرى كتغذية الحيوانات 

                                                      
1  Lactosérum قاموس المنهل(صل عن الحليب الرائب عند صنع الجبن ماء اصفر باهت يف.(  
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)agroalimentaire ( القطاع بشكل ال ريب في هذا 1و الصيدالنية منها، حيث أثبتت دراسة علمية و أكاديمية

، و ال يجوز التعامل معها كنفاية و هو ما يعني )une matière noble et riche(فيه أنها مادة ذات قيمة و غنية 

 .))50(أنظر الجدول رقم (.تحجيم كبير كمي و نوعي للمياه المستعملة، التلوث الناتج و آثاره السلبية

  

  ملبنة االيدوغ )Lactosérum(مكونات مصل ) 67(الجدول رقم 
 

)ل/غ(الترآيز  المكون  (g/l) 

 0,36 آالسيوم

 0,43 صوديوم

 1,56 بوتاسيوم

 0,94 مغنزيوم

 1,95 آلور

 0,072 فوسفات

 4,21 بروتين

 3,5 مواد دسمة

 46,6 سكر حليب
  BALASKA Adel 70من انجاز الباحث اعتمادا على  ص : المصدر

  

  :كب اسميدال التلوث الناتج عن مرحلول مخاطر /2

ينبغي وضع تدابير مبتكر وفقا للدراسات المتكررة التي أجريت حول التلوث الناتج عن مركب اسميدال، فانه 

، كما أن التدبير المتخذ حاليا تعاني من محدودية من جهة و يالغاز ولتقليص من الملوثات في شقيها المائي ل

لمؤسسة من خالل لالمستدام البيئي ير يلتسلطط تعطل متكرر من جهة أخرى ، مما يعني ضرورة وضع مخ

  .تجديد و رسكلة األجهزة و األنظمة الموجودة و المهتلكة

                                                      
1 BOURAS M, SARI Z, SALAM H, 2004, Lactosérum, quel parcours?!. Mémoire de fin d'étude en pharmacie. 
Université d'Annaba, p67.  
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  :1و هو ما تعهدت المؤسسة رسميا بالقيم به عبر

  .غلق وحدتين ملوثتين 

  .تجهيزاتها تأهيل إعادةضمان  

  .الصناعية لمستودع للنفاياتانجاز مخطط للتسيير البيئي، يترجم في شكل تهيئة موقع  

 .14001إنشاء مخبر بيئي و تطبيق نضام تسيير ازو  

  :التلوث الناتج عن مركب الحجارحلول مخاطر /3

إضافة للحلول المقترحة في مجال تلوث الهواء و األودية و التي تناسب الملوثات السائلة و الغازية التي يخلفها 

تتعلق بالخصائص 2 ناء على دراسات مخبرية بمركب الحديد و الصلب، فانه و في مجال التلوث الصلب و 

من حيث المقاومة الميكانيكية و تماسكه بالماء، أظهرت النتائج أن استعمال المنتجات الفيزيائية للمواد المحضرة 

، الموجودة بوفرة قرب المركب، يمكن أن تكون اسمنت خليط بجودة تضاهي االسمنت )sous-produits(الثانوية 

الخليط التقليدي المستخرج من مصنع االسمنت للحجر السود بوالية سكيكدة، مما يسمح باسترجاع كميات كبيرة 

  .من الركام المهمل

  

  

  

                                                      
1 ANGed, Rapport sur la gestion des déchets solidesen Algérie, 2014, 46p,p 23. 
2 MOHAMED Larbi Benmalek, RIAD. Derabla,(2007),PROPRIETES PHYSICO – MECANIQUES DE CIMENTS ET 
MORTIERS ELABORESA BASE DE SOUS-PRODUITS DES HAUTS FOURNEAUX DU COMPLEXE 
SIDERURGIQUE D’EL HADJAR (ALGERIE), Colloque « Sols et Matériaux à Problèmes », Tunisie,pp 9-11. 
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 :وقود السيارات و المحركاتمعالجة /4

ر الملوثات الحضرية و أكثرها سمية على اإلنسان، البيئة و التراث العمراني، وقد تعتبر عوادم السيارات من أكب

، حيث انطلقت السياسة )" GPLc  "Gaz de pétrole liquéfié(الغاز المميع  أهمها األمر،اتخذت عدة تدابير لمعالجة هذا 

عويض البنزين بقصد المحافظة ، بهدف ت1 1980الوطنية لتطوير استعمال هذا النوع من الوقود في بداية سنة 

  .)ثاني منتج عالمي(على البيئة، و لتثمين الريادة الوطنية في هذا المجال 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

انظر الشكل رقم (  2008سنة  %14.3الـإال أن النتائج كانت دون المستوى المرجو، إذا لم تتجاوز نسبة التعويض  

، بقدرة على مليون طن من البروبان 5.3ون طن من البوتان و ملي 5نحو  إنتاجو هي السنة التي تم فيها ، ))26(

ط أخرى للخواص بإمكانيات نقا 64مركز لنفطال و نحو  27للعمل بالغاز المميع بلغت نحو تحويل المركبات 

  متفاوتة

                                                      
1 S.Akretche,2009, Président-Directeur Général / Naftal, LE MARCHE ALGERIEN DU GPLc SITUATION 
ACTUELLE ET PERSPECTIVES, NAFTAL Numéro spécial,92p,p 38. 

 

)54(الشكل رقم 

 ,idem,p 45  S.Akretche)ترمجة الباحث:(املصدر
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تقييم )Comité Français du Butane et du propane (CFBP)(1و قد تم في إطار دراسة قامت بها لجنة فرنسية متخصصة 

  :النجاعة البيئية للغاز المميع كوقود بديل للسيارات و بناء على دراسة مقارنة مع 

 .أنواع من الوقود األوائل عالمياالثالث  

 .الدراسة األولى ما بين الدول األوروبية 

  :الدراسة المجرات من طرف أربع مخابر مستقلة و ذات سمع و هي 

- Institut Français du Pétrole (IFP) - France 

- Millbrook Proving Ground - Royaume-Uni 

- RWTÜV - Allemagne 

- TNO - Pays-Bas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
1 M. L. Hihat, 2009, Directeur de l’activité GPLc, Naftal Spa, Bilan de l’Etude EETP (European Emission Test Programme), NAFTAL 
Numéro spécial, 92p, p 61-66.  

 

)55(الشكل رقم 

 ,idem 45 S.Akretche)ترمجة الباحث:(املصدر
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 :أن الملوثات المنبعثة من المحركات العاملة على الغاز المميع مقارنة بالبنزين و الديزل بلغت أظهرت

o  في حالةNOX  مرات اخفض من  10لديزل و مرة اخفض من ا 30إلى  20تعتبر ضئيلة جدا، و هي من

 .البنزين

o في المستقبل مع التحسينات التي  أكثرانخفاض كبير اقل من المحدد قانون و سيحسن : في حالة الجزيئات

 .كنها قريب من الصفر مع البنزين و الغاز المميعلتشهدها األجيال الجديدة من محركات الديزل و 

o  في حالةCO  و مرتفع في حالة الغاز المميعنسب منخفضة في المحركات الثالث. 

o  2في حالةCO يعتبر الغاز المميع منافس جدا مع إمكانية التخفيض أكثر نتيجة لخصائصه الكامن. 

و هو ما يجعله في موقع تفاضلي من حيث احترامه للبيئة من جهة و تكلفته و الضرائب المنخفض المفروض 

  .عليه من جهة أخرى

جديدة و المتجددة أن يفتح أفاق واسعة في سياق  النجاعة الطاقوية و التنمية البيئية، هذا و يمكن لميدان الطاقات ال

فهي الوقت نفسه خيار و رهان وطنيا و دوليا، في ظل نضوب الطاقات االحفورية، تكلفت ، سلبيات و مخاطر 

همها الطاقة الشمسية استعمالها كطاقات تقليدية، خصوصا و أن الجزائر تمتلك امكنات فريدة في هذا الصدد ، أ

  ).)51(انظر الجدول رقم (

 

  الجزائر في الكامنة الشمسية الطاقة)   68(رقم  الجدول
 األقاليم الساحل اهلضاب العليا الصحراء

  ) %(املساحة 9 55 55
 )السنةيفساعة( للشمس  للتعرضاملتوسطةاملدة 2505 3555 3055
 )السنةيفمكعبمترساعيواط كيلو( كنة  املم املتوسطةالطاقة 5555 5455 2505

التجارية  والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم جملةالرياح،  وطاقة الشمسية الطاقة استغالل يف اجلزائر ، جتربة)2015(امحد، كعوان، جابة سليمان :املصدر
 .72- 49ص .14العدد 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث الثاين

املعاجلة القانونية و التنظيمية 
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 :المعالجة القانونية و التنظيمية: المبحث الثاني

  

يحدد النص القانوني المرجع التطبيقي، الحق و الممارسة الشرعية، كما يسهر االطار التنظيمي على 

و التطبيقي، البيئي و بين الرسمي و الشعبي، المعرفي احترامه عند الممارسة و الردع عند المخالفة، 

 .أساسا من الجانب التشريعي و المؤسسيهنا استجالؤه  و الذي نحاول  االقتصادي،

  :دعائم الجهود الجزائرية لمواجهة المخاطر البيئية /1

 

 :إلطار التشريعي /1- 1

 

مع بداية الثمانينيات و تماشيا مع شعار من اجل حياة أفضل أصبح العامل البيئي ذو أهمية متزايدة و ال أدل 

 :نوعة التي عنيت به، و التي من بينهاعلى ذلك من ترسانة التشريعات المت

 .القانون المتعلق بتسيير، مراقبة و التخلص من النفايات •

 .القانون المتعلق بالتهيئة و التنمية •

  القانون الخاص بالمناجم •

  القانون المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات •

  .القانون الخاص بحماية و ترقية السواحل •

  .ط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتهاالقانون المتعلق بشرو •

  .القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة •

 .القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة •

 .القانون المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى •

 .القانون التوجيهي للمدينة •
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ما يشير صراحة للمخاطر  ،و المراسيم األخرىو قد ورد في بعض القوانين السابقة، و بعض القوانين 

  :بأنواعها، خصوصا البيئية منها، بقصد التوصيف، الوقاية، الحماية، الردع و المواجهة و من أهمها

التنمية المستدامة و الذي ضم إضافة لتعاريف مهمة  إطارالمتعلق بحماية البيئة في ، 10-03القانون  

، ضم كذلك ملف ...تنمية المستدامة، التنوع البيولوجي، النظام البيئي، البيئةعن مبادئ قانون حماية البيئية، ال

اإلعالم البيئي، تحديد المقاييس البيئية و المجاالت المحمية، تخطيط األنشطة البيئية من خالل نظام اآلثار 

ة البيئية الخاصة و البيئية لمشاريع التنمية و كذا تدخل األشخاص و الجمعيات في حماية البيئة و كذا األنظم

  .و العقوبات المترتبة عن المخالفات...) ماء، هواء، تراب(مقتضيا حماية البيئة و أوساطها المختلفة 

التنمية  إطارالكبرى و تسيير الكوارث في  األخطارالذي يخص الوقاية من ، 20-04القانون  

الكبرى في  باألخطاربير، كما قدم قائمة ، و الذي حمل في المادة الثانية منه، تعريفا للخطر الكالمستدامة

  :المادة العاشرة، و التي من بينها

 .الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبرى •

 .األخطار المتصلة بصحة اإلنسان  •

 .األخطار المتصلة بصحة الحيوان و النبات •

 .البحري و المائي ،األرض  ،أشكال التلوث الجوي  •

ة وجود المخطط العام للوقاية من كل عنصر من عناصر المخاطر الكبرى و الذي نص كذلك على ضرور

  .التي ذكرها

لمراسيم إضافة (الذي يعلن حاسي مسعود منطقة أخطار كبرى ، 127-05المرسوم التنفيذي رقم  

منطقة معرضة لخطر "  أنها، و التي وصف في المادة الثانية منه على )لمناطق أخرى من الوطنأخرى 

 :و الذي سبق بـ".و البيئة  األمالكو  لألشخاصاهمة و خطيرة بالنسبة دعنه عواقب م كبير، تنجر
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الذي نص على إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى ، 1999يوليو  12القرار  

 ".لجنة المخاطر الكبرى " و التي تدعى اختصار بـ  ، للمجلس الوطني لإلعالم الجغرافي

و الذي يحدد الوقاية من أخطار الكوارث، و الذي دعا في المادة األولى منه، ، 232-85المرسوم رقم  

و تكلف كل مسؤول، وزير، والي على ...الستبعاد الخطر،...كل سلطة، هيئة مؤهلة العمل بكل إمكاناتها

 .السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالحماية من األخطار

مستوى المؤسسات للقيام بتنفيذ خطة الوقائية و تسيير مخطط كما نصت على ضرورة تكوين لجان على 

  .التدخالت و اإلسعافات مع مصالح الحماية المدنية

المتعلق بشروط تنظيم التدخالت و اإلسعافات و تنفيذها عند وقوع الكوارث، ، 231-85المرسوم رقم  

البناية التي تحوي نشاطات : " ابأنهو الذي يحدد الكيفيات من خالل توصيف الوحدات التي تتطلب التدخل 

و بترؤس رئيس البلدية أو الوالي للجنة تنظيم التدخالت و اإلسعافات، كما " تكون مصدرا للخطر  أنيمكنها 

أسندت المسؤولية التقنية عن التدخالت و اإلسعافات للمسؤول المباشر في الحماية المدنية، كما أشارة إلمكانية 

 .حددها الجيش الوطني الشعبيتدخل الجيش في ظروف خاصة ي

و الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية ، 198-06المرسوم التنفيذي رقم  

البيئة، عبر تحديد المنشات و المؤسسات المصنفة، و تعاريف دقيقة للخطر و الخطر المحتمل، و كذا تصنيف 

 .الخ...المؤسسات و دراسات الخطر

لملحقات تضمنت  إضافةلذي يحدد قائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة، و ا، 144-7المرسوم  

أ، ب، ج، د، و، و : تعاريف خاصة بالمواد و المستحضرات الخطر، و ملحق آخر يصنف الخطر إلى فئة

 .هـ، و قائمة بالمنشات المصنفة لحماية البيئة
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و لتي تدخل في إطار الحماية الدولية للبيئة باإلضافة إلى توقيع الجزائر على عديد االتفاقات الدولية ا

و عبر المؤتمرات و الملتقيات في الهيئات األممية أو ضمن التكتالت اإلقليمية و الجهوية،  العمرانية،البيئة 

  :التي خصت أساسا

 .تلوث البحار و المحيطات، الوسط البحري و الموارد البحرية 

 .المياه القارية 

 .الغالف الجوي 

 .يولوجيالتنوع الب 

 .حماية التربة و المناظر الطبيعية و األنظمة البيئية المهددة 

 .المواد الكيميائية 

 .النفايات 

 .األخطار الصناعية و النووية 

   

و بالتالي الخطر البيئي كجانب وقائي و   ،و هذا ضمن تصور قبلي يهدف إلى اتقاء وقوع التلوث 

  .ر المتوقع بعد حدوث التلوث كجانب إصالحي و ردعيو أخر بعدي يهدف إلى التعامل مع الضر،  1تدخلي

 )الجانب التنظيمي( اإلطار المؤسسي/2- 1

  :الرسمي/2-1- 1

، فقد قامت 1لقد شهد قطاع البيئة فيما يتعلق باإلطار المؤسساتي تشكيالت متنوعة خالل ربع قرن من الزمن

سواء تعلق األمر بالمؤسسات  ،ترقيتهاالجزائر بإنشاء و تدعيم جهازها المؤسسي المكلف بحماية البيئة و 

  .أو الهيئات و الجماعات المحلية مجسدة في الوالية و البلدية ،الحكومية المركزية ممثلة في الوزارات

                                                      
 .11، ص ص 412بكر بلقايد، تلمسان ،  ، جامعة ابورسالة دكتوراه ،آلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائرا ،2007وناس يحى، 1
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  :المركزي/2-1-1- 1

بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية البيئة  ،أكثر وضوحا بدا الدعم الرسمي المؤسسي لقطاع البيئة في الجزائر

دّعمت بعد سنة بأمانة دائمة، كما وكلت وزارات عدة بمهام حماية البيئة ضمن مجال قطاعها  التي) 1974(

و كذا لجان وطنية  1984ككتابة الدولة للغابات و وزارة الري ثم إنشاء وزارة البيئة و الري و الغابات سنة 

   .لمكافحة األمراض سواء المتنقلة عبر الحيوان أو المياه

، و انتشار مصطلح التنمية المستدامة، 1992رافق انعقاد مؤتمر األرض بريو سنة  و في ظل الزخم الذي

 ).02(انظر الشكل رقم . ظهرت في الجزائر عديد األجهزة المرتبطة به التي منها على الخصوص

  المجلس األعلى للبيئة و التنمية المستدامة •

  .المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة •

  .للتكنولوجيات النظيفة المركز الوطني •

  .لوكالة الوطنية للنفايات •

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                                                                                                                                           

 136، ص 14، ص الجزائر، مطبعة النجاح،الجزائر احمد ملحة، الرهانات البيئية في .14الرهانات البيئية في الجزائر، ص  ،2000احمد ملحة، 1

  بالتنمية المستدامة في الجزائر األجهزة المرتبطة

)56(الشكل رقم    

.من انجاز الباحث:المصدر  
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و  2003دون إغفال اإلضافة النوعية التي حملها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سنة 

  .كذا المحافظة السامية للسواحل

تهيئة اإلقليم و التي عبر إال انه و ضمن التنظيم المركزي في مجال حماية البيئة، تبقى وزارة البيئة و 

مديرياتها الوالئية منوط بها التكفل بالوقاية من كل أشكال التلوث و األضرار في الوسط الصناعي، الحضري 

و الوسط الطبيعي، المحافظة على التنوع البيولوجي و كذا اإلشراف على التراخيص و التأشيرات في مجال 

  .)57(انظر الشكل رقم . يريات التي تضمهاالبيئة إضافة ألدوار أكثر تخصصا ضمن المد

كما ال يفوتنا التنويه بالمجلس األعلى للبيئة و التنمية المستدامة المكلف بضبط االختيارات الوطنية 

اإلستراتيجية الكبرى لترقية البيئة و حمايتها، كما يقوم بصورة منتظم بتقدير تطور حالة البيئة و تنفيذ 

تنظيمية المتعلقة بحماية البيئة و يقوم بتقرير التدابير المناسبة كما يتابع تطور السياسة الترتيبات التشريعية و ال

الدولية المتعلقة بالبيئة و يحث الهياكل المعنية في الدولة على القيام بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتنويره في 

لى الوزير المكلف بالبيئة و يقدم سنويا مداوالته و يبت في الملفات و القضايا البيئية الكبرى التي تعرض ع

  .إلى رئيس الجمهورية حول وضعية البيئة
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أهم مديريات وزارة البيئة و تهيئة اإلقليم )57(الشكل رقم   

.من انجاز الباحث:المصدر  
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  :محليال/2- 1- 1-2

 القاعدةمنه، فالبلدية هي  15خصوصا المادة  1996حسب دستور "  حيث وفي البلدية و الوالية،  هلخصو الذي ن

في الحفاظ على البيئة، فهي  أساسياهي تلعب دورا  ، واإلداريةعلى المستوى المحلي، و هي مثال الالمركزية 

ة، بذلك فرئيس المجلس الشعبي البلدي يسهر ئممثلة للسلطة التنفيذية و تقوم بتنفيذ القوانين الخاصة بحماية البي

 لنظام العام و الحفاظ على البيئة، كما تكرس الوالية النظام الالمركزية في النظامو حماية ا األشخاصعلى سالمة 

السياسي الجزائري، و هذا من خالل تركيبتها المزدوجة بين المجلس الشعبي الوالئي المنتخب و بين سلطة 

  .1" الوالي المعين من الجهة المركزية 

على الخصوص، تحديد للتخصصات و المهام الموكلة ) 09- 90(و الوالية ) 08- 90(و قد جاء قانوني البلدية 

  :نهالهاتين المؤسستين و التي من بي

  :بالنسبة للبلدية/2-1- 1- 1-2

o  تشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر من

 .شانها اإلضرار بالبيئة

o المحافظة على المواقع الطبيعية و اآلثار نظر لقيمتها التاريخية و الجمالية. 

o امة المشاريع المختلفة عبر تراب البلدية مراعاة حماية األراضي الزراعية على المجلس الشعبي البلدي أثناء إق

  .و المساحات الخضراء

o تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية ضمن:  

  .توزيع المياه الصالحة للشرب 

                                                      
  .160-146المحلية في حماية البيئة، مجلة االجتهاد القضائي، العدد السادس، محمد لموشخ ،دور الجمعات   1
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  .صرف و معالجة المياه القذرة و النفايات الجامدة الحضرية 

  .المعدية األمراضمكافحة ناقالت  

  .مكافحة التلوث و حماية البيئة 

o تتكفل البلدية بإنشاء و توسيع و صيانة المساحة الخضراء و كل أثاث حضري يهدف إلى تحسين إطار الحياة. 

o تسهر البلدية على حماية التربة و الموارد المائية و تساهم في استعمالها األمثل. 

 

  :لواليةبالنسبة ل /2-2- 1- 1-2

o لمجلس الشعبي الوالئي بصفة عامة، أعمال التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و تشمل اختصاصات ا

 .تهيئة إقليم الوالية و حماية البيئة و ترقية خصائصها النوعية

o  يبادر المجلس الشعبي الوالئي في ميدان التشجير و حماية التربة و إصالحها بكل عمل يرمي إلى تنمية

 .األمالك الغابية و حمايتها و تشجيع تدخل المتعاملين

o يبادر المجلس الشعبي الوالئي بكل أعمال الوقاية و مكافحة األوبئة في مجال الصحة الحيوانية.  

قلص من دور ) 03- 83(خالفا للقانون السابق الملغى  10- 03فظ على البيئية قانون المحا أنو المالحظ 

لتفضيل اإلدارة الجهوية الجمعات المحلية في المحافظة على البيئة، و الذي يقد يفسره المختصين في جانب منه، 

ي في قضايا نقطية أو للقضايا البيئية التي ال تراعي للحدود اإلدارية المحلية من جهة، كما تم إبراز الدور المحل

  .الخ...موضوعاتية كالمياه، الصحة، النفايات، المساحات الخضراء، التعمير و البناء

و هو ما يدع المجال واسع أمام الجمعات المحلية للعب دورا محورا في مكافحة التلوث و المخاطر الناتجة عنه  

  .بصور و أشكاال متعددة
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  :نيدور الجمعيات و المجتمع المد/2- 1-2

، خصوصا في القضايا التي ترتبط الجزائر و في العالم تلعب الجمعيات و المجتمع المدني دورا متزايدا في 

مباشرة بيومياته و إطار المعيشي و التي من اوكدها، قضايا البيئة و المخاطر المرتبطة بها، و التي يطلق عليها 

لمانيا الذي اشترط احترام خياراته البيئية في تكون كحزب الخضر في أ(، من أحزاب مرموقة "الخضراء " تسمية 

، و يتلخص دور هذه الجمعيات على وجه )...green peace(، حركة السالم األخضر )اإلتالف الحاكم

  :الخصوص في

 ).)69(انظر الجدول رقم ( نشر الوعي حول أهمية البيئة و مخاطر التلوث بمختلف الوسائل الممكنة •

 .لتجاوزات التي تعاني منه البيئة و فضح النشاطات الضارةالكشف و التبليغ عن ا •

 .الضغط على الملوث و السلطات الرسمية لمواجهة المخاطر المترتبة عن التلوث و آثاره •

   .صناعة رأي عام، يقارع الحكومات و يسن القوانين لصالح البيئة و اتقاء للمخاطر •

 

 .لحصص اإلذاعية المنتظمة الموجهة لمختلف شرائح المجتمعنسبة طبيعة ا                  ) 69(الجدول رقم 

اإلذاعيةطبيعة الحصص   
 المكاتب الوالئية

أهراسسوق  باتنة الطارف سكيكدة قسنطينة عنابة  المجموع 
 14,28 00 00 00 14,28 00 00شريط وثائقي

 71,42 00 28,57 14,28 14,28 00 14,28ندوة

 14,28 00 00 00 00 00 14,28اإلشهار

 100 ≈ 00 28,57 14,28 28,57 00 28,57المجموع
  .151، مرجع سابق، ص سمير قريد :المصدر
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  : 1و التعثر غالبا و الذي يعود إلى  التململإال أن واقع الحياة الجمعوية عامة، و تلك المهتم ببيئة، يالحظ عليها 

o قصر فترة فتح المجال للنشاط الجمعوي. 

o ماديةنقص اإلمكانيات ال. 

o قلة الوسائل المتاحة. 

o انعدام التعاون و التنسيق لبن الجمعيات فيما بينها و بين السلطات المعنية. 

o قلة الخبرة بالميدان. 

o انعدام الثقة بين الجمعيات و السلطات و األفراد. 

 

ن معها، كما يسجل و المتعاطفي إليهايسجل التزايد المطرد في عدد الجمعيات البيئية و عدد المنتسبين و مع هذا، 

لها السبق في اعتماد و نشاط هذا النوع من الجمعيات، و التي تعود  أنمحليا و على مستوى والية عنابة تحديدا، 

دد المنخرطين، الحضور الميداني و عإلى بدايات فترة التسعينيات، كما يسجل لها قدرتها االستقطابية النسبية ل

  ).)70(دول رقم انظر الج(الوقع اإلعالمي لنشاطاتها 

  

  

  

 

 

                                                      
، مذكرة ماجستير، قسـم  -نموذجا -، الجمعيات البيئية المحلية لوالية قسنطينةدور الجمعيات البيئية المحلية في نشر الوعي البيئي ،248مرابط ايمان،  1

  .217، ص منتوري، قسنطينة الجتماعية، جامعةعلم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم ا
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  .2005-1990والية خالل الفترة  12تطور عدد منخرطي الجمعية البيئية عبر )               70(الجدول رقم 

 الوالية
 السنة

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 590 560 526 494 470 442 433 400 … … … … … … … … تيزوزو
 1180 1120 1051 990 940 884 867 800 622 402 … … … … … … قسنطينة

سوق 
 اهراس

… … … … … … 215 398 720 780 796 846 890 946 1008 1062 

 472 448 420 395 376 354 347 320 … … … … … … … … لالغواط
 1062 1008 946 890 846 796 780 720 477 322 … … … … … … سكيكدة
 590 560 526 494 470 442 433 400 … … … … … … … … بسكرة
 708 674 631 593 564 531 520 480 … … … … … … … … سعيدة
 590 560 526 494 470 442 433 400 … … … … … … … … تلمسان
 1062 1008 946 890 846 796 786 720 425 306 … … … … … … باتنة

 1770 1681 1575 1483 1406 1327 1299 1200 904 745 … … … … … … العاصمة
 1180 1120 1051 989 940 884 867 800 534 396 … … … … … … الطارف
 1534 1457 1366 1285 1221 1150 1120 1040 896 664 498 405 360 235 198 112 عنابة

 11800 11204 10510 9887 9395 8844 8665 8000 4256 3050 498 405 360 235 198 112 المجموع

 االجتماع، آلية علم البيئية، ماجستير، قسم الثقافة نشر في التلوث ومكافحة البيئة لحماية الوطنية الجمعية سمير، دور قريد :المصدر
 .134ص، ص  228عنابة،  مختار باجي واالجتماعية، جامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب

 

 

ة على التنسيق مع الهيئات الرسمية المختلفة في النشاطات التوعية التي و تعمل الجمعية البيئية لوالية عناب

  ).)71(انظر الجدول رقم (و التي تعنى بقضايا البيئة تحت مختلف صور الوصايا  تنشطها،

 
 .الهيئات الرسمية التي تنسق مع الجمعية في مجال الحفاظ على البيئة)  71(الجدول رقم 

 % الفئات

 36,11)بمفتشيها عبر الوطن(يم و حماية البيئة وزارة تهيئة اإلقل

 30,55شرطة حماية البيئة و العمران

 13,88المرصد الوطني لحماية البيئة

 13,88مديرية الدراسات البيئية و النشاط الدولي

 02,77المرصد الوطني لحقوق اإلنسان

 02,77المؤسسات االقتصادية

 100 ≈المجموع
  .145، مرجع سابق، ص رسمي قريد :المصدر
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و يالحظ النقص الكبير في الوعي البيئي لدى الجمهور ، كما يحظ ضعف تفاعليته معها، و انه ال يزال في طور 

معيات البيئية في عدد من جاالستكشاف و التلقي، و يظهر ذلك من خالل صدى النشاطات التي تؤديها مختلف ال

  :واليات الوطن المسجلة في الجدول التالي

  نسبة الصدى االيجابي لنشاطات الجمعيات البيئية عبر بعض الواليات) 72(الجدول رقم        

( % (النسبة عرب   
  للمعارض اإلجيايب الصدى

اهراس سوق اموع  عنابة قسنطينة سكيكدة الطارف باتنة 
  املعارض هذه على األفراد إقبال 10 00 05 15 15 15 60

 األفراد لدى البيئي الوعي ومن 05 05 05 00 00 00 15

20 05 05 05 05 00 00 
 بعض عن االستفسار طلب
 البيئية القضايا

  االقتراحات تقدمي 00 00 00 00 05 00 05
  اموع 15 05 15 20 25 20 100

  147، مرجع سابق، ص سمير قريد :المصدر     

  

 : تقييم الجهود الجزائرية لمواجهة المخاطر البيئية/ 2

  

 :أنو اعتبارا آلراء الخبراء في هذا الميدان العرض نا القول في نهاية هذا يمكن

مرجعه أساسا إلى  - رغم ثرائه التشريعي - النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر الموصوم بالقصور 

  .التأخر الكبير الذي شهده هذا النظام على مستوى التصور، التقنين، الوضوح، الموائمة و التطبيق

السياسات الوطنية في مجال رعاية البيئة تأخرت مؤسسيا في الظهور لعقود طويلة، كما لم تشهد نوعا  

من االستقرار إال في السنوات األخيرة ، يضاف لذلك ارتباطها بأجهزة قطاعية تفتقر للتنسيق و التكامل و هو 

   .الوزارة ذات الصلةاألمر يتم تداركه شيئا فشيئا ضمن العالقة بين الوزارة الوصية وباقي 
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في ملف البيئة و المحافظة عليها، إال ضعف اإلطار جمعات المحلية، الجمعيات األهلية رغم أهمية ال 

 .البشري و اإلمكانيات المادية لديها يجعلها تقف عاجزة أمام اإلشكاالت الحقيقة في هذا الصدد

: جغرافي و طبيعي لم يتم استيعابها تخطيطا يالحظ أن ماهية و حقيقة الظاهرة البيئة كظاهر ذات امتداد 

وطنيا، قطاعيا و محليا ضمن التقسيمات اإلدارية التنظيمية و القانونية غير المطابق و ال المالئمة مما يزيد من 

 .صعوبات التدخل و كذا ربطها بمخطط التهيئة و التعمير على الخصوص

حفيزية للملوث من خالل مبدأ الملوث الدافع و عدم وجود تصور و تطبيق فعلي للمبادئ الردعية و الت 

مع ضرورة مساندة و مراقبة  -كما أسلفنا- الذي يرجع أساسا لتأخر الجانب التنظيمي و القانوني المراقب 

 صفتها الملوثة المؤسسات الملوثة العاملة للتخفيف من حدة التبعات االقتصادية للتدابير المستحدثة في سبيل تخفيف

 .تلوث على حدا سواءو مستويات ال

يضاف للجهود المبذولة في التصدي لمشكل التلوث دواعي تنظيمية و تقنية أخرى تضعف نتائج هذه  

الجهود تتعلق بالخصوص بكل ما يدور حول التصور المنهجي، العلمي و التقني للتلوث قبل وضعه ضمن إطاره 

 .لعامةالتشريعي و القانوني الملزم لألفراد و المؤسسات الخاصة و ا

و المتعلق بالتهيئة و التعمير و  29- 90المعدل و المتمم للقانون  05-04من القانون  04أضافت المادة  

لفظا إلى األخطار الطبيعية، األخطار التكنولوجية دون  29-90من القانون  11المعدلة و المتممة بدورها للمادة 

 .ها مخططات التهيئة و التعميرأي اإلشارة إلى األخطار البيئية في التوجهات التي تحمل

و لهذه  إن المخاطر البيئية من حيث أنها ال تعبر فقط عن اآلثار الضارة ألنشطة اإلنسان على البيئة بل 

األخيرة على اإلنسان بنفس القدر تتطلب قدر مضاعف من االهتمام إلدراجها في الجهود المبذولة للتصدي 

  .لألخطار بوجه عام



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :املبحث الثالث

  ضريةاحلالتنمية ة و هيئتالعاجلة م 
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  :الحضريةو التنمية ة تهيئمعالجة ال: لثالمبحث الثا

  

تتداخل في كثير من  إذاالحضرية، التهيئة و التنمية تتعدد أوجه معالجة المخاطر البيئية وفقا للتدابير 

  :على العناصر التالية األمرجوانبها مع النمطين السابقين من المعالجة، و لذا سنقتصر 

  :لنفاياتامعالجة المخاطر المرتبطة /1

تعتبر عملية تسيير النفايات الحضرية من أهم األدوار اليومية التي تضطلع بها المدينة، لما يخلفه هذا 

  ).قضية تسيير النفايات بلبنان(الموضوع من قضايا تتعلق بالصحة العمومية، المنظر الجمالي و حتى السياسية 

  .مليون طن 5,2بحوالي  1ر تقدر كميات النفايات الحضرية المسيرة سنويا في الجزائ

  : ـقدرت  الدراسات حصص اإلنتاج ب

 .1980 سنة يوم في/ ساكن / كغ  0,5 – 0,65 •

 .2000 سنة في  يوم/ ساكن / كغ  1,0 – 1,2 •

  :الوسائل الميكانيكية غير مالئمة باإلضافة إلى هذا النقص على مستوى الكم فإن

 .2000ساكن في  7500 ـسيارة واحدة ل •

 .50%ة نسبة التعبئ •

  :يضاف إلى هذا العجز المادي ضعف مستوى عمال جمع النفايات 

 .عامل 20.000عدد العمال اإلجمالي على المستوى الوطني  •

  

                                                      
  .، الجزائروزارة الصناعة ،إستراتيجية الجزائر حول تسيير وإزالة النفايات الصلبة، المدير الفرعي لألمن الصناعي والبيئة ،2016أزراراق بوعالم،  1
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 :نسبة التأهيل 

  .2 – 4 %: المدن المتوسطة •

  .7 – 10 %: المدن الكبيرة •

للتفريـغ علـى   موقـع   3000وقد بينت الدراسة المنجزة من طرف وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة وجـود  

  .المستوى الوطني بدون دراسة مسبقة وبدون احترام ألدنى شروط حماية البيئة

إذا يعـرف  ، و التي سبق تحليلها في المباحث السابقة ال تبتعد هذه الوضعية الوطنية عن تلك المسجلة بالتجمع

إلمكانات العمليـة و النوعيـة،   ،و ذلك بسبب ضعف االمنزلية، عجزا في عملية تسيير النفايات مديرية البيئةوفقا 

  .التقنية و البشرية

  :ضمن محاور متعدد اهمهاصدى محليا الو لقد اتخذت السلطات المختصة جملة من التدابير كان لها 

  :استرجاع و رسكلة النفايات

 :و هو المجال الذي يشهد تأخرا ملحوظا رغم المؤهالت المجودة حيث

 .2011سنة ) النسبة من الكتلة الرطبة(بلة للرسكلة نسبة النفايات القا) 73(الجدول رقم 
 المتوسط الفصل
 29.78 الربيع
 25.90 الصيف
 27.91 الخريف
 28.32 الشتاء
 27.98 السنة

 .CHENITI Hamza, idem, p99 :المصدر

رة مـن حجـم النفايـات و المقـد     %48.08هي العضوية عموما، و التي تقدر بنحو : النفايات القابلة للتسميد .1

 .يوم/طن 60.735بـ

من حجم النفايات و المقـدرة   %32.73أي القابلة للتثمين بإعادة ، و التي تقدر بنحو : النفايات القابلة للرسكلة .2

 .شهر/طن 982بـ
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من حجـم النفايـات و المقـدرة     %19.16و ذلك بسبب سميتها، و التي تقدر بنحو : النفايات المعدة للتخزين .3

 .يوم/طن 21.85بـ

  
 .2011) األحياء(آمية النفايات المنزلية و المشابهة و القابلة منها للرسكلة حسب نمط السكن )   74(رقم  الجدول

آمية النفايات  نمط السكن
)سنة*ساآن/آلغ(  

آمية النفايات القابلة للرسكلة  
)سنة*ساآن/آلغ(  

 204,4 69,14السكن الفردي الترقوي
 189,8 56,12السكن الجماعي الترقوي

 171,55 37,23سكن الجماعي االجتماعيال
 171,55 51,76السكن الفردي االستعماري

 149,95 45,47سكن المدينة القديمة
 156,95 34,87السكن الفوضوي

 .CHENITI Hamza, idem, p104 :المصدر
 

  :و هو ما يتوافق مع البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة و الذي يهدف إلى

o ع حد للممارسات الحالية للتفريغوض. 

o     تنظيم الجمع، النقل وإزالة النفايات في ظروف تضمن عدم اإلضرار بالبيئة والمحافظـة علـى نظافـة

 .المحيط

 - 2001(البرنامج المطبق من طرف الحكومة في إطار المخطط الثالثي لتدعيم النهوض االقتصـادي   انبثقكما 

  :عنمدينة كبيرة  40عبر) 2004

o م قانون البلدية الذي يكلف الجماعات المحلية والبلديات بتسيير النفايات الصلبةأحكا. 

o  المتعلق بتسيير، مراقبة و إزالة النفايات 01-19أحكام القانون رقم. 

  :خاللكما يحدد هدا البرنامج مبادئ التسيير العقالني و السليم للنفايات من 

o و صنفها تكريس مبدأ ترتيب النفايات حسب مصدر إنتاجها. 
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o توضيح مسؤوليات مسيري و أصحاب كل صنف من النفايات. 

ج لخمس مدن من بينها مدينة عنابة، الطالق مشـارع رائـدة فـي الفـرز     مليون د 100و هنا تم تخصيص 

حـول الفـرز   " حـي نظيـف   " بعنوان  1سيس المواطنين حول العملية حاالنتقائي تتلخص في عملية إعالم و ت

  "الجائزة الخضراء للحي النظيف " الشرطة الوطنية، و تخصيص جائزة سميت بـ االنتقائي باشراك 

و الذي جاء فيه ، انه  ،CET - -مركز الدفن التقني عبر  اإلتالف السليم للنفاياتمبدأ هذا البرنامج  حملكما 

-01تسيير والقانون رقم سيتم إنجاز مراكز للدفن التقني وفقا للمتطلبات و التوجيهات التقنية للمخططات البلدية لل

  :المعلق بالنفايات و خاصة بشأن 19

o موقع اإلرساء اختيار دراسة التأثير و.  

o تهيئة مركز الدفن باعتماد منظومة المدارج.  

o  و معالجتها استرجاعهامدارج ممسكة ، صرف المرشحات و.  

o  التسيير استقالليةقانون أساسي يضمن. 

أربع مرادم تقنية و كذا أربع مرمدات بالمدن الكبرى مـن بينهـا    و قد ترتب عن ذلك إطالق برنامج النجاز

يوم، كما ترتب عن ذلك تشغيل نظام إلزالة الغبار و تصفية المصبات المائية السائلة /طن 1000مدينة عنابة بسعة 

  .لمركب الحجار

  

  

  

                                                      
1 ANGED, 2014, Rapport sur la gestion des déchets solides en Algérie ; p18. 
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   )الترميد(محاسن و مساوئ عملية الحرق                               )   75(الجدول رقم 

 المساوئ المحاسن

خفض المرآبات العضوية و القابلة لالحتراق و تحويلها إلى رماد  •
 غير عضوي و خامد

  ينتج عن عملية الحرق غازات سامة تتطلب احيانا تصفية فعالة •
 

 فعالة فقط في النفايات الكيميائية و الصيدالنية في الفرن الدوار •
ية على درجة عالية من تحطيم الجراثيم و البكتيريا المرض •

 يصعب التحكم في درجة الحرارة في حالة المواد البسيطة • الحرارة

 تخفيض معتبر لحجم و وزن النفايات •
 مكلف جدا في حالة المواد التي تتطلب حرارة آبيرة جدا •

 تتطلب عملية فرز قبلية دقيقة قبل اختيار نوعية و درجة الحرق •

  .ABDELLATIF Mustapha, ibid., p9 :المصدر
 

كما وضعت الوزارة خطط هامة و تفصيلية دور حول ملف تسيير النفايات الحضري ضـمن المحـاور   

  :1 الكبرى التالية

  .تحسين قدرات التسيير 

  .اإلتالف السليم للنفايات 

  .التكفل بالنفايات الجامدة بوضع مواقع مخصصة لها 

  .إتالف المزابل الفوضوية وإعادة تأهيل المواقع 

    )وتثمين نفايات السترجاع( .Eco- jem –تثمين النفايات  رسكلة و 

  .إدخال أنماط جديدة على تسيير النفايات 

  .تمويل المصالح العمومية للتسيير 

  :عبر:األدوات االقتصادية  

  في مجال تسيير وتثمين النفايات ؛ االستثماراإلعفاء الضريبي بالنسبة لمشاريع  •

  ا الميدان،ذو اآلالت الخاصة بهتخفيض الضريبة على منتوج األجهزة  •

                                                      
  .مرجع سابق أزراراق بوعالم،  1
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  األجهزة ، الستيرادتخفيض الرسوم الجمركية  •

  .منح تسهيالت للحصول على قروض من البنك •

  .مشاركة وإقحام المواطنعبر التحسيس  

 .تطبيق العقوبات و تدابير المحافظة 

  .الدور المركزي للجماعات المحلية 

  .التكوين البيئي 

 .التربية البيئية 

  

 محاسن و مساوئ الردم التقني)                    76(الجدول رقم 
 المحاسن المساوئ

 تقنية سهلة • توفر المكان •

 ال تتطهر النفايات •
 بسيطة •

 خطر للمجتمع إذا أسيئ تصميمه و انجازه •

 توائم آميات قليلة من النفايات • خطر دخول أشخاص غير مسموح لهم •

 ال يقلص الحجم •
 ال تنتج تلوث هوائي •

 تالؤه بسرعةيمكن ام •

  .ABDELLATIF Mustapha, ibid, p8 :المصدر
  

 

  :حلول مخاطر تلوث لألودية/ 2

ينبغي إجراء مراقب دورية لمصبات الطبيعية للمياه المستعملة الصناعية خصوصا الغذائية منها، للوقف  

 .على مدى احترامها للحدود القصوى المسموح بها قبل رميها
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لمياه المستعملة الصناعية وفقا للمعايير المطلوبة للمحافظة على االسمطة ينبغي إنشاء شبكة تصريف ل 

المائية في حالة األراضي النفوذة ، و ضمان سالمتها إلى المخارج اآلمنة اتقاء للتسربات التي تؤدي إلى 

  .1 كوارث بيئية عديدة

تاج لضمان عدم تسرب بعض أماكن تخزين للمواد األولية و تلك التي مراحل مختلف من اإلنينبغي إنشاء  

حيث ال ،  إلى الطبيعة ) ,++Fe++, Cu++, Ni: كااليونات المعدنية مثل (المواد المتحللة و الناتجة عنها 

 .من المؤسسات العاملة بالتجمع  %7 إاليؤمن ذالك 

ألنواع االستعمال األمثل لألسمدة بأنواعها كما و نوعا، مع تفضيل ما أمكن للسماد الطبيعي أو اينبغي  

المحدودة التأثير السلبي على اإلنسان و البيئة خصوصا على األراضي ذات النفاذية العالية و المحاصيل 

  .الترابية و غيرة الشجرية الشديدة التحسس و التأثر  و االمتصاص للملوثات

سرب بعض أماكن تخزين للمواد األولية و تلك التي مراحل مختلف من اإلنتاج لضمان عدم تينبغي إنشاء  

حيث ال ،  إلى الطبيعة ) ,++Fe++, Cu++, Ni: كااليونات المعدنية مثل (المواد المتحللة و الناتجة عنها 

  .2من المؤسسات العاملة بالتجمع  %7يؤمن ذالك إال 

-خالفا لذلك–تجنب إقامة منشئات التزود بالمياه الصالحة للشرب على ضفاف األودية، و هو ما في وسعه  

االسمطة المائية المستغلة، و بالتالي إمكانية تسرب مياه األودية إليها، مما يضعف من نوعيتها  خفض مستوى

 .أو يلوثها

                                                      
1 BERRANEM Ahlem, 2012, IMPACT DE L’IRRIGATION PAR LES EAUX DE LA MOYENNE SEYBOUSE SUR 
LES SOLS ET LES RENDEMENTS DES CULTURES, Magister, Département de Biologie, Faculté des Sciences, 
Université Badji-Mokhtar Annaba,115 p, p102. 
2 BERRANEM Ahlem, idem, p102.  



 .في األوساط الحضرية معالجة المخاطر البيئية: الفصل الثالث 

 

247 

 

  

  :بمختلف الملوثات مياه الساحلتلوث حلول مخاطر / 3

 :يلي ما منها نذكر البحرية البيئة وتثمين السحل حماية إطار في اإلجرائية التدابير بعض اتخاذتم وطنيا 

 .بالساحل خاص نونقا إصدار .1

 .دوالر مليون 01 ـب يقدر مالي بغالف للساحل الوطني المعهد إنشاء .2

 ملين 0.4 بقيمة العرضية البحرية الملوثات ومكافحة المتلوثات من للوقاية الوطنية اللجنة عمليات مركز تعزيز .3

 .دوالر

 .دوالر ليونم  .MEDPOL. 0.6 بقيمة المتوسط في البحري التلوث رصد شبكة مشروع  تفعيل .4

 0.6 بقيمة واألودية السواحل من المستخرج الرمل من البديلة المواد مناجم ومواقع مكامن لتحديد دراسة إعداد .5

 .دوالر مليون

 .دوالر مليون 0.6 بقيمة البيئة في التأثير لدراسات الساحلي التوسع مناطق إخضاع .6

 .دوالر مليون 0.8 ـب المائيات تربية إمكانيات حول دراسة إعداد .7

 .دوالر مليون 24 ـب الوطني الساحل على الحفاظ برنامج .8

 .دوال مليون 09 ـب  بجاية و وزو تيزي بشواطئ التلوث إزالة .9

 : MEDPOL المتوسط في البحري التلوث رصد شبكة مشروع  تفعيل

و المنبثق عن  ،انخرطت الجزائر ممثلة في وزارة تهيئة اإلقليم و البيئة في مخطط عمل متوسطي

 و الذي يتلخص في نشاطات مراقبة نوعية الوسط البحري ، توصيات برنامج األمم المتحدة للبيئة
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)MED POL( والية ، من بينها والية  14كلم عبر  1200على طول الشريط الساحلي الوطني و المقدر بنحو

  . 1محليا، إضافة للتحقيقات الميدانية المعنيةعنابة، و هو ما تطلب إقحام المصالح 

ط امحطة على مستوى نق 13شاطئ مسموح به السباحة،  277، مطابقة 2يشمل برنامج المراقبة الوطني

، إضافة لمراقبة ...محطات لتربية المائيات و بلح البحر 10تصريف المياه المستعملة الحضرية و الصناعية، 

طات على األرض مح 7، )نقاط ساخنة(محطة ضرورية  14محطة مرجعية،  14لـحالة و اتجاه التلوث 

 ليكونمحطة لدراسة التأثيرات البيولوجية،  13محطة بالمجموعات المينائية الكبيرة و  11، )مصبات األودية(

  .محطة 359المجموع بذلك في هذا البرنامج 

 

 .لوالية عنابة و الوطن  حوصلة عن حمطات املراقبة املستمرة) 77(اجلدول رقم 

 
املنطقة

 عدد احملطات

ملطابقةمراقبة ا  مراقبة حالة و اجتاه التلوث 

مصبات 
 األودية

مياه 
 سباحة

تربية 
املائيات و 

بلح 
...البحر  

املناطق 
الساحلية 
و املرجعية

نقاط 
الساخنة

املناطق 
 املنائية

اآلثار 
 البيولوجية

 اموع

 21 01 01 01 01 01 15 01 عنابة

 359 13 11 14 14 10 277 13الوطن

 .MED POL Phase III,ibid,p7 :املصدر
  

  

                                                      
1 Plan d’action national pour la réduction de la pollution marine en Algérie due à des activités industrielles menées à 
terre, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE) PASMED/MEDPOL, Novembre 2005, 
127p, 
2 Description Détaillée du Programme DE SURVEILLANCE DU LITTORAL MED POL Phase III, sous direction de la 
préservation des zones marines du littoral et des zones humides, Ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, 63 p,p 1,2 et 3. 
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على أن تتم توزيع مهام التحليل بين المخابر الجهوية للمرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة 

)ONEDD( معهد علوم البحر و تهيئة الساحل ،)ISMAL( جامعتي وهران و عنابة، مخابر الواليات و وزارة ،

  .الصحة و السكان

 .للسباحة  صلة عن محطات المراقبة المستمرة باستثناء تلك المخصصةحو               )78(الجدول رقم 

 مكان ال

مراقبة 
 مراقبة حالة و اتجاه التلوث المطابقة

مصبات 
  األودية

نقاط / مناطق مينائية الحموالت منطقة ساحلية
  ساخنة

مواد ماء
 مترسبة

 إحياء
Biotes 

مصادر نقطية 
مواد  ماء  لعناصر شبه فلزية

 مترسبة
       X اطئ سانكلوش

        X اسميدال
    X X X  شرم عنابة
   X     سيبوس
 X X      ميناء عنابة

 .MED POL Phase III,ibid,p13 :املصدر
  

أهمية و دقة اختيار نوعية محاطات المراقبة المرصودة لكل منطقة من ساحل ) 78(و يظهر الجدول رقم 

و نوع النشاط االقتصادي و البشري الذي يؤديه، حيث سيحظى شرم عنابة عنابة، تناسبا مع خصائصه الطبيعية 

بمختلف أوجه المراقبة لحال و مآل التلوث في مختلف صوره، إضافة لمصبي المياه المستعملة لكل من شاطئ 

تم . (ترسبةو مجمع اسميدال، دون أن ننسى ميناء عنابة كنقط ساخنة لتلوث المياه و المادة الم" القديس كلو"سانكلو 

  ) " التلوث المادة المترسبة السطحية بآثار المعادن" التنويه إليها سابقا في عنصر 
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 .و يضم الجدول التالي تفصيال جميع المؤشرات التي ينبغي مراقبتها حسب نوع المحطة

 

  MED POLلبرنامج  نوع المحطة، المؤشرات، الوسط المدروس و تردد عمليات المراقبة            ) 79(الجدول رقم 

 الوسط مجموع المؤشرات نوع المحطة
اخذ  تردد

 العينات

 شهريا 02 ماء CF, SF, SP MES ماء السباحة

تربية المائيات و بلح 

 .البحر
CF, SF سنويا 04 ماء 

 مصارف المياه

POB (T, S, OD), MES, DBO5, CF, SF, IB, , HT, PH, Cd, 
Zn, Cu, Pb سنويا 04 ماء  

  سنويا 02

للمعادن 

 الثقيلة

PCB, DDT, DDD, DDE, Die, ALD, HCB, HCH, Cd, Zn, 
Cu, Pb, Mn, Ni, Hg, As مادة المترسبة 

  مناطق ساحلية

مرجعية و نقاط (

 )ساخنة

POB (T, S, OD) ماء 

 سنويا 01
PCB, DDT, DDD, DDE, ALD, LIND, HCB, HP 

Hg, Cd, As, Zn, Cu, Pb, Mn, Cr, Al, Ni ترسبةمادة الم 

 ,MG) إحياء »
MS) 

 مصبات األودية

POB (T, S, OD), MES, DBO5, CF, SF, IB, 
HT, PH , Cd, Zn, Cu, Pb, سنويا 04 ماء  

  سنويا 02

للمعادن 

 الثقيلة

PCB, DDT, DDD, DDE, Die, ALD, HCB, HCH, Cd, Zn, 
Cu, Pb, Mn, Ni, Hg, As مادة المترسبة 

مجموعات مينائية 

 كبيرة

POB (T, S, OD) ماء 
 ,PCB, DDT, DDD, DDE, ALD, LIND سنويا 04

Hg, Cd, As, Zn, Cu, Pb, Mn, Cr, Al, Ni مادة المترسبة 

 .MED POL Phase III,ibid,p15 :املصدرانجاز الباحث اعتمادا على :المصدر
  
  

الوصية، و التزاما  و هو ما في وسعه بالنظر للتركيز و التصميم الوطني الرسمي ممثلة في الوزارة

باإلجراءات و االتفاقات الدولية المستندة إلى برنامج محدد األهداف و الوسائل الذي سيتم متابعته دوريا، اإلسهام 

  .في الحد من التلوث عبر إلزام كل األطراف بواجباتها التنظيمية و القانونية
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  :معالجة تلوث الهواء/4

لبشرية و العوامل الطبيعية التي تعمل معا على تعكير الجو و يختزل تلوث الهواء مجموع النشاطات ا

التأثير السلبي على خصائص الهواء النقي، و عليه فان عملية المراقبة المستمرة لنوعية الهواء و جودته هي من 

أخر الذي بدأ مت" سماء صافية " األهمية بمكان، و هو ما دأبت عليه السلطات الرسمية من خالل اعتماد برنامج 

و انتهى باكرا، و هو األمر الحيوي بالنسبة لمعالجة تلوث الهواء، باعتبار أن نوعية الهواء ضمن المجال 

الحضري تتغير لحظيا حتى في ساعات النهار و اليوم الواحد، و من هنا جاءت أهمية و ضرورة إعادة تفعيل 

حجم المدينة، السيما و أن هذا البرنامج له  العمل بهذا البرنامج المعتمدة عالميا و على نطاق واسع مهما كان

  :هي) راجع مبحث تقييم تلوث الهواء(أهدافا و إجراءات فورية مقننة 

  :أهداف شبكة مراقبة نوعية الهواء

 .المراقبة بشكل مستمر مستويات مختلف الملوثات •

 .تحديد الحدود القصوى للتلوث و الفترات التي سجلت بها •

 .إعالم و تحسيس بالتلوث في الفترات الحرجةاختار السلطات المعنية،  •

 .تتبع توجهات تطور نوعية الهواء مع الوقت •

 .تخطيط االحتياطات الواجب القيام بها لتحسين نوعية الهواء •

 .القيام بالتنبؤات بنوعية الهواء في المناطق المعنية باستعمال النموذج الموجود •

 .هوائيأن تكون وسيلة دعم للبحوث في ميدان التلوث ال •

 .التنبؤ بفترات التلوث و الفترات الحرجة بعد انجاز نماذج عن انتشار و سلوك الملوثات •
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و االندماج ال ينبغي أن يكون محدودا في المكان و ال  ةبهذا الحجم و المستوى من العملية، المتابع اإن برنامج  

ليتمكن للمسئولين المحليين التدخل بالشكل ، و قد برمج له أن يتعمم على كامل التراب الوطني، ليتم في الزمان

المناسب في الوقت المناسب عبر حلول متنوعة ، هي في العموم تمس تنظيم حركة السير اآللي المتحكم لوحده 

  :و التي من بينها من التلوث الهوائي الحضري %60في أكثر من 

و المعابر، الطرق ...و، التيليفيريكالمتر:تنويع طرق و وسائل النقل الحضري مع أفضلية األقل تلوثا مثل 

 ...السريعة

 .تطوير و تحفيز استعمال النقل الجماعية و تحجيم النقل الخاص دون المساس بفعالية خطة التنقل الحضري 

 .التشجيع على تجديد حظيرة السيارات و السحب المستمر للقديمة منها 

 .تحسين نوعية و فعالية وقود و محركات المركبات 

 .تحسين مخطط السير الحضري و العمل على صفة التكامل االندماج بين وسائله و دوافعهتطوير و  

تحسين استخدامات األرض الحضرية و ترتيبها ايكولوجيا من حيث الحجم، التوزيع و الخطورة داخل   

 .المدينة، مع إقصاء ما ال يمكن الوقاية من أثارها السلبية تبعا لتقيم مخاطرها البيئية

لى تكريس مبدأ التنمية االيكولوجية وفقا لتصور عامة يشترك فيه جمع الفاعلين كال في ميدانه يهدف العمل ع 

  )) 58( انظر الشكل رقم (إلى تثمين مبدأ اإلنتاج النظيف 
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قسم علوم االعالم و التصال، كلية العلوم السياسية  ، ماجستري،ني واجلامعني مدينة عنابة منوذجادراسة استطالعية لعينة من الثانوي ،االعالم والبيئةرمضان سالمن، 

  .172ص، ص  367، 2006و االعالم، جامعة اجلزائر، 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 )58(الشكل رقم 

للجمعيات األهلية، مشروع التحكم في التلوث الصناعي، مجموعة من الباحثين، مخاطر التلوث الصناعي و كيفية مواجهته، دليل إرشادي  :المصدر

 .57ص، ص  165جهاز شؤون البيئة، مصر، 
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  :خالصة الفصل

 

تطرقنا في هذا الفصل إلى الحلول المبتكرة التي تحجم من اآلثار السلبية للنشاطات البشرية المختلفة 

على البيئة و اإلنسان، من خالل البحوث العلمية و الدراسات التقنية التي تقدم أساليب جديدة تثمن الموارد و 

) lactosérum(، كتثمين مادة مصل الحليب لى الخصوصفي القطاع الصناعي ع تقلل من التلوث و مخاطره

بإضافة إلى تلك المتعلقة  من المادة الملوثة في مياه الصرف للملبنة، %60و استرجاعه و هو الذي يمثل 

  .كأهم مصدر للتلوث الجوي بالمدينة بالوقود

ة و الفعل اإلرادي عن المعالجة القانونية و التنظيمية، و اعتبارا ألهمية الدور الرسمي للدول و

تعتبر حجر الزاوية في أي قرار يتخذ أو إجراء يتبع، سواء ما كان منها ضمن  ،في هذه الحلقة فإنهالسلطتها، 

  .القانون العام أو الخاص

المائي  و أما عن معالجة التهيئة و التنمية الحضرية، فتركزت حول معالجة التلوث الصلب، الهوائي

التقليص من حدته، كتلك المتعلقة بمراقبة نوعية الهواء، الماء و مخلفات المصانع،  و التدابير التي من شانها

  .تسيير البيئي لألنشطة االقتصاديةال وفق منظور
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لنتحدث بذلك  ،تشهد المخاطر اليوم، تنوعا في التصنيف التي قد تتطابق دون أن يفصل بدقة بين حدودها

الخ، ...عن المخاطر الغذائية، الصحية، الطبيعية، الصناعية، التكنولوجية، االقتصادية، االجتماعية، البيئية 

المخاطر التي لم يتم تقديم تعريف نوعيا لها،  أنواع، و من بين ما حذا ببعض المؤلفين إلى محاولة تنميطهام

هي المخاطر البيئية و التي تم تعريفها إجرائيا لتعبير عن المخاطر التي تكون البيئة  ،رغم اعتمادها بإجماع

  .طرفا فيها سواء تأثيرا أو تأثرا

ر أن المخاطر البيئية هي نتاج لتفاعل سلبيا بين النظم االيكولوجية و النشاط تقتضي مقاربة البحث اعتبا

 آلياتعلى البشري، لذا تتطلب دراسة المخاطر البيئية تحليل النظامين االيكولوجي و الحضري معا للوقوف 

  .و نتائج تفاعل العاملين

تيجة لعوامل عديدة، جعلته منذ تركزا سكانيا كبيرا، نيشهد  ةتجمع عنابلقد بين التحليل الحضري أن 

توفره : أهمها ،الفترة االستعمارية إلى اليوم في موقع تفاضلي من الشبكة الحضرية محليا، إقليميا و وطنيا

على دعائم طبيعية متنوعة و محفزة، قاعدة اقتصادية قوية صناعيا و خدميا أساسا، مستوى عمراني و 

ممثلة على الخصوص في مينائه  ،ذات أبعاد وطنية و دوليةحضري موروث و حديث مهم، شبكة نقل كثيفة 

التجاري الذي يمتد ظهيره إلى أعماق الداخل الترابي، باإلضافة إلى حركة سكانية داخلية كبيرة ضمن والية 

  .عنابة و الشرق الجزائري بشكل عام

 

قلقة من حيث العدد، كل هذه الميزات لم تمنع بل، و ساعدت على بروز عديد المخاطر البيئية بصورة م

الراحة المناخية التي بدا أنها نسبية و : التنوع و الشدة، سواء ما كان منها ذو مصدر طبيعي، و التي من بينها

مفقودة اغلب أشهر السنة، التعدي على الطبيعة و االختزال المتكرر لإلرث البيولوجي، الخطر الفعلي و 
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ب خصائص األحواض النهرية و األنشطة و السلوك البشري المحفز محليا، باإلضافة المتكرر للفيضانات بسب

لوقوع مجال الدراسة ضمن منطقة جد حساسة زلزالينا، أما ما كان منها ذو مصدر بشري، فهي على 

، حضريا نزوع نحو التمركز تجاه التجمع العنابيديموغرافيا، و  تركز و توطن كبير للسكان: الخصوص

من النفايات المطروحة بكامل الوالية  %80، و التي تمثل تحويل النفايات المنزلية والحضريةفي  عجز

من النفايات السائلة التي تصرف بالوديان و  % 20المنتشر في األحياء و المتركزة بالبركة الزرقاء، مقابل 

تج عن نسيج صناعي نوعي البحر، ليبقى التلوث الصناعي المصدر األكبر للمخاطر بمختلف أشكالها، و النا

من حيث حجم المركّبات و عدد الوحدات و المناطق الصناعية الموزعة عبر التجمع ، كل هذه المصادر 

عملت مجتمعة و متداخلة لتجعل منطقة الدراسة تعيش بحق المخاطر البيئية في أدق تفاصيلها و تجلياتها 

  .المخاطر في عملية التقييم زمنيا و مجاليا و هو ما أكدته الصورة العديدة لمستوى

  

هناك الكثير من الحلول المبتكرة التي تحجم من اآلثار السلبية للنشاطات البشرية المختلفة على البيئة و 

من خالل البحوث العلمية و الدراسات التقنية التي تقدم أساليب جديدة تثمن و ذالك ، و تعالجها اإلنسان

التقنية و العلمية و المعالجة القانونية و التنظيمية، ، والتي تتراوح بين الموارد و تقلل من التلوث و مخاطره

  .العمرانية و الحضرية
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 2009عبر البلديات ) هـ(الزراعية  لألراضيالتوزيع العام  :ةعنابتجمع 

المساحة العامة البلدية
المساحة الزراعية  SATSAU الزراعية الكلية المساحة

فيدةمال  ارضي غير منتجة مساحات رعوية 

 %المساحة  %المساحة  % المساحة  % المساحة 
 40,37 698 12,32 213 47,31 818 34,58 1729 5000 عنابة
 2,81 97 6,40 221 90,80 3137 36,30 3455 9518 البوني
 2,41 129 0 0 97,59 5229 82,76 5358 6474 الحجار

 14,46 109 0 0 85,54 645 16,79 754 4490 سيدي عمار
 9,14 1033 3,84 434 87,01 9829 44,33 11296 25482 التجمع إجمالي
 9,37 5486 8,34 4885 82,29 48177 41,49 58548 141100 اليةالو إجمالي
.مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية عنابة: المصدر

 

 . 2009عبر البلديات ) هـ(الزراعية  األرض تاستخداماتوزيع : ةعنابتجمع 

%النسبة المجموعآرومزراعة صناعيةزيتونمعاشيه زراعةحمضيات علفخضر حبوب البلدية
 4,64 346 0 0 46 300 1.5 0 0 0 عنابة
 25,56 1904 0 252 9 539 194 400   510 البوني
 65,60 4887 97 453 3 830 191 400 13 2900 الحجار

 4,20 313 8 50 2 52 4.5 80 1 120 سيدي عمار
 27,07 1057450 755 60 1721 385 880 14 3530التجمع إجمالي

 100 24425516 3972008.5 5294 8504310521 13900الوالية جماليإ
.مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية عنابة: المصدر

 

 . 2009عبر البلديات ) هـ(توزيع المساحات الغابية : ةعنابتجمع 

%النسبة المجموع أخرى اآاسيا  حراشأزيتون بري الكلتوس الصنوبربلوط الزانبلوط الفلين البلدية
 29,30 2700 426 4 1969 31 117 12 0 141 عنابة
 60,77 5600 556 0 4027 0 488 80 8 441 البوني
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحجار

 9,93 915 0 0 800 0 0 115 0 0 سيدي عمار
 12,22 9215 982 4 6796 31 605 207 8 582التجمع إجمالي
 100 75424 10494 4 39332 65 3315 6160 746 15308واليةال إجمالي

.مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لوالية عنابة: المصدر
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 .2008معايير نوعية مياه السقي بواد مبعوجة ،ماي 

 CE Π(Os) SAR Na (%) ESP IP (%) SP RS البئر

P1 1430 0.51 3.41 50.02 3.80 66.25 1.96 1001 

P2 1265 0.46 3.47 51.51 3.90 68.65 1.96 886 

P3 1373 0.49 2.54 45.81 2.51 67.47 1.96 961 

P4 1287 0.46 1.95 36.69 1.63 56.10 1.96 901 

P5 1270 0.46 2.64 43.59 2.65 61.23 1.96 889 

P6 567 0.20 1.91 37.96 1.57 59.83 2.80 397 

P7 2240 0.81 4.33 49.14 5.18 58.94 1.02 1568 

P8 2240 0.81 5.53 63.12 6.96 77.10 2.58 1568 

P9 674 0.24 4.47 56.37 5.39 70.47 1.04 472 

P10 1667 0.60 3.03 49.89 3.24 69.92 1.96 1167 

P11 1512 0.54 3.88 59.27 4.51 81.08 2.01 1058 

P12 1666 0.60 2.39 42.69 2.29 62.60 2.26 1166 

  .LEKOUI Sami, idem, 2010, p 132 :المصدر

 .2008معايير نوعية مياه السقي سهل خرازة، ماي 
 CE π(os) SAR Na (%) ESP IP SP RS البئر
P1 664 0.24 1.70 43.33 1.25 0.59 2.70 465 
P2 1370 0.49 1.77 44.11 1.36 0.59 9.70 959 
P3 616 0.22 1.83 42.30 1.45 0.55 12.56 431 
P4 670 0.24 3.29 63.20 3.63 0.78 5.90 469 
P5 1003 0.36 1.23 32.04 0.55 0.45 9.30 702 
P6 460 0.17 1.79 55.38 1.40 0.84 3.40 322 
P7 890 0.32 1.42 35.60 0.85 0.49 6.40 623 
P8 490 0.18 1.51 33.93 0.98 0.44 10.40 343 
P9 610 0.22 2.48 61.84 2.42 0.85 5.40 427 
P10 470 0.17 2.74 63.16 2.81 0.84 5.40 329 
P11 520 0.19 3.68 68.98 4.21 0.86 5.00 364 
P12 620 0.22 2.06 48.35 1.79 0.63 5.80 434 
P13 518 0.19 2.18 51.20 1.98 0.67 5.10 363 
P14 345 0.12 2.80 66.29 2.90 0.90 5.00 242 
P15 350 0.13 1.02 37.27 0.25 0.63 6.90 245 
P16 590 0.21 2.29 55.08 2.14 0.73 6.30 413 
P17 690 0.25 2.27 56.37 2.12 0.76 5.30 483 
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 CE π(os) SAR Na (%) ESP IP SP RS البئر
P18 2300 0.83 1.63 33.85 1.16 0.43 6.50 1610 
P19 1050 0.38 2.39 52.83 2.29 0.68 6.10 735 
P20 1240 0.45 2.37 56.08 2.26 0.74 5.90 868 
P21 345 0.12 2.21 55.27 2.02 0.75 3.40 242 
P22 1200 0.43 1.75 44.93 1.33 0.61 8.20 840 
P23 650 0.23 1.27 29.76 0.63 0.40 9.40 455 
P24 600 0.22 1.89 41.81 1.54 0.54 8.70 420 
P25 800 0.29 1.17 22.94 0.48 0.30 20.40 560 
P26 3200 1.15 1.27 21.75 0.63 0.27 10.60 2240 
P27 3950 1.42 1.51 32.98 0.97 0.43 9.80 2765 
P28 1850 0.67 1.65 30.57 1.19 0.37 5.00 1295 
P29 1150 0.41 0.97 21.16 0.17 0.29 10.40 805 
P30 3200 1.15 0.75 19.19 -0.16 0.29 21.40 2240 
P31 1260 0.45 1.14 23.15 0.43 0.30 8.40 882 
P32 900 0.32 1.28 27.35 0.63 0.36 8.40 630 
P33 31 0.01 1.13 22.71 0.41 0.30 27.20 22 
P34 3400 1.22 1.14 23.15 0.43 0.30 8.40 2380 
  .LEKOUI Sami, idem, 2010, p 134 :المصدر

 
 
 

 .معطيات الفيزيائية الكيميائية للتفاعل الحيوي 

  
  KAFI Fatiha, idem, p64) ترجمة الباحث( :المصدر

 
 
 

                                                      
  .معامل تقسيم المعادن بين التربة و النبات/عامل الترآز الحيوي 1

  .معامل تقسيم المعادن بين الوسط و الحيوان /التحويل الحيوي 2

 المرآب
1 BCF أوراق آتل جافة 

)يوم/آلغ)/(يوم/آلغ(  
BCF جذور آتل جافة 

)يوم/آلغ)/(يوم/آلغ(  
 2 BTF لحم 

)يوم/آلغ(  
BTF    حليب

)يوم/آلغ(  عامل االمتصاص الجلدي 

 0,01 0,001 0,0004 0,70 0,15 آاديميوم

 0,001 0,0015 0,009 0,03 0,015 النحاس

 0,001 0,0003 0,0004 0,03 0,001 الرصاص

 0,001 0,01 0,1 0,4 0,1 الزنك
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 معطيات فرضية تعرض اإلنسان للمخاطر

الرموز العوامل

تربية المواشي الزراعة
 نشاط
 من الخضار االمتصاص زراعي

 طفل بالغ
 طفل بالغ بالغ

 - - - - IR 100  )يوم/ملغ(من التربة  معدل االمتصاص
 BW 60 60 15 60 15  )آلغ(الكتل 

 EF 150 350 350 350 350  )سنة/يوم (تردد التعرض 
 ED 25 25 5 25 5  )حياة/سنة(مدة التعرض 

L 25550 25550 25550 255  )يوم(طول الحياة 
50 

2555
0 

 - - - - SA 16467  )2س(المساحة الجسمية 
 - - - - SL 1  )2س/ ملغ(االلتحام مع الجلد 

 - - - - FS 50% القسم من الجلد المعرض
 - - - - Biodisponibilité ( O 1(التوفر الحيوي 
 - - - - Z 1 العامل المناخي
 - - - - PMo 0,07  )3م/ملغ(ترآيز الغبار 

 - - - - Fsd 100% %جزيئات التراب في الغبار 
 - - - - to 100% الفترة الزمنية في  الميدان

 - - - - BO 20  )يوم/3م(معدل االستنشاق 
 - - VR 0,075 0,075 0,046  )يوم/آلغ( معدل االمتصاص

 - - HGR 0,5 0,5 0,5 فئة النباتات الجذور القادمة من الموقع

 - - VNR 0,057 0,057 0,023  )يوم/آلغ( متصةمعدل األوراق الم

HGN فئة النباتات األوراق القادمة من الموقع
R 0,5 0,5 0,5 - - 

IRbo  )يوم/آلغ(من اللحم  معدل االمتصاص
euf - - - 0,2 0,1 

 IRlait - - - 0,5 0,25  )يوم/ل(من حليب البقر  معدل االمتصاص

  KAFI Fatiha, idem, p66) ترجمة الباحث( :المصدر          

  
  معطيات سمّية المرآبات

  الترآيز المرآب
)آلغ/ملغ( 

DJA متصاصاال  
 )يوم-آلغ/ملغ(

 االتصال الجلدي )يوم- آلغ/ملغ(االستنشاق 

DJA  فرط المخاطر الموحدDJA )يوم-آلغ/ملغ(

 0,00001 6.3*0,001 0,001 28 آاديميوم

 5 ,0  5 ,0 5 ,0 215,8 النحاس

 0,0035 0,0035 0,0035 518,2صالرصا

 0,06  1 1 2255,9 الزنك

  KAFI Fatiha, idem, p65) ترجمة الباحث( :المصدر       
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 "نشاط الزراعي  - الوضع الزراعي" اليومي التعرض  آمية

 المرآب
 بالغ

 DJE استنشاق الغبار DJE اتصال جلدي DJEامتصاص االوحال 
 )يوم-آلغ/ملغ( )ميو-آلغ/ملغ( )يوم-آلغ/ملغ(

 e-5 1,58 e-5 2,68 e-7 1,92 آاديميوم

 e-4 1,22 e-5 2,07 e-6 1,48 النحاس

 e-4 2,92 e-5 4,97 e-6 3,55 الرصاص

 e-3 1,27 e-4 2,16 e-5 1,55 الزنك

  KAFI Fatiha, idem, p69) ترجمة الباحث( :المصدر
  
  

  "وضع تربية المواشي " اليومي التعرض  آمية

  المرآب

 طفلالغب
DJE DJE DJE DJE 

 امتصاص اللحم
 )يوم-آلغ/ملغ(

 امتصاص الحليب
 )يوم-آلغ/ملغ(

 امتصاص اللحم
 )يوم-آلغ/ملغ(

 امتصاص الحليب
 )يوم-آلغ/ملغ(

 e-5 2,38 e-4 1,90 e-4 4,75 e-4 9,50 آاديميوم

 e-3 1,67 e-2 1,34 e-2 3,34 e-2 6,68 النحاس

 e-4 1,51 e-3 1,21 e-3 3,02 e-3 6,04 الرصاص

 e00 3,73 e00 2,99 e00 7,46e00 1,49 الزنك

  KAFI Fatiha, idem, p70) ترجمة الباحث( :المصدر

  
  .مختلف مؤشرات التلوث بمياه الصرف للمياه المستعملة بوحدة االيدوغ للحليب

  

  .Adel Aitbara, ibid, 56من انجاز الباحث اعتمادا على : المصدر

 المعايير المؤشر/العامل 
)ل/ملغ(

  قيم المؤشرات
المياه المستعملة للملبنةب

  )%(تخفيض بعد المعالجة معدل ال

 التخثر الكيميائيالتخثر الكهربائي 

 1037 99 99 / (NTU) العكورة 

 20 500 97 93 (mg/l)  المادة الدسمة

 DCO  (mg/l) 120 2300 92 90  الطلب الكيمائي على األآسوجين

 DBO5 20  (mg/l) 40 1270 97 98  الطلب الحيوي على األآسوجين

PO4 (mg/l) فات شوارد الفوس
 3

- 2 36.3 72 68 
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 .Taha-Hocine DEBIECHE, (2002), idem, p22: المصدر



 

 لخصامل
 
 

و التهديدات ) الطبيعية و البشرية(إن املخاطر البيئية اليت هي بصورة عامة التقاء للمصادفة أو العوارض 

، نتاج )عنابة، البوين، سيدي عمار و احلجار: الذي يضم بلديات (، هي بتجمع عنابة )الطبيعية و البشرية(

الفيضانات، الزالزل، اخلصائص : يل الستعدادات طبيعية حمفزة، و نشاطات بشرية ضارة، من قب

عن الفئة األوىل، و التركز السكاين و النشاط البشري احلضري و ...املناخية،اهليدروغرافية، الطبوغرافية

املصدران األساسيان ميثالن و اللذان املسبب لالختالل البيئي و التلوث العمراين عن الفئة الثانية، ...الصناعي

 .للمخاطر

  

املخاطر صادر م إحصاءمرحليت  أعقبتملية تقييم املخاطر البيئية بتجمع عنابة، و اليت ع أظهرتو قد 

جمسدة  ،للتلوث و معدالت للمخاطر مستوياتيف شكل  املخاطر به، درجةتعدد، تنوع و تفاوت : و حتديدها

 ،االيدوغكملبنة  امركبات صناعية ضخمة كاحلجار و امسيدال أو اقل حجميف  على اخلصوص،بتجمع عنابة 

 اآثار، خملفة )اهلوائية، املائية أو الصخرية (ذااااليكولوجية  األنظمةو ألسباب عدة، أو يف تلك اليت مست 

 .احلياة احلضريةنوعية كبرية على التوازن البيئي، الصحة البشرية و سلبية 

 
اعتماد تدابري علمية و  إن معاجلة املخاطر البيئية بتجمع عنابة و املناطق احلضرية بوجه عام، متر عرب

و و إجراءات قانونية و تنظيمية، إضافة لتطبيقات عمرانية و حضرية، يف وسعها تثمني الطاقات  ،تقنية

اطات ة و تتجنب النشتملاحملالبيئية عرب تنمية حضرية بيئية مستدامة، تتأقلم و املعوقات  ،الطبيعيةاإلمكانات 

 .املولدة للمخاطر و البشرية الضارة

  

  :كلمات املفتاحيةال

  .تقييم - التلوث-األوساط احلضرية -جتمع عنابة -املخاطر البيئية

 
 
 



 
 

Résumé 
 

 
Les risques environnementaux, qui sont généralement, la conjonction d’un aléa 

(naturel ou humain) et d’enjeux (humains ou environnementaux) sont dans l’agglomération 
d’ANNABA, (qui comprend les communes d’ANNABA, EL BOUNI, SIDI AMAR et EL 
HADJAR), l’ aboutissement de la prédisposition naturelles stimulantes, et les activités 
humaines nuisibles , tels que : les inondations, les tremblements de terre, les caractéristiques 
climatiques, hydrographiques, topographiques ... pour la première catégorie, et la 
concentration de la population et de l'activité humaine urbaine et industrielle ... qui 
provoque un déséquilibre de l'environnement et de la pollution urbaine pour la deuxième 
catégorie, représentant les deux principales sources de risque. 

 
 
Le processus d'évaluation des risques environnementaux dans l’agglomération 

d’ANNABA, et  qui a suivi les phases  de : dénombrement  de sources de risque et de 
leurs identifications, a montré,  
 la multiplicité, la diversité et la disparité de degré des risques, sous forme de niveaux de 
pollution et indics de risque, incarné dans l’agglomération d’Annaba en particulier, dans les 
gros complexes industriels comme EL HADJAR et ASMIDAL , ou au plus petit  comme la 
laiterie EDOUGH ,ou dans ceux qui ont touché, et pour plusieurs raisons, l'écosystème lui-
même (l'air, l'eau et le sol), laissant des effets négatifs importants sur l'équilibre écologique, 
la santé humaine et la qualité de la vie urbaine. 

 
 
Le traitement des risques environnementaux dans l’agglomération d’ ANNABA et 

les zones urbaines en général, passe par l'adoption de Procédés technologies et  scientifiques 
et les mesures réglementaires et institutionnelles , en plus des applications architecturales et 
urbaines , qui peuvent valoriser les potentiels et les capacités naturelles, par le 
développement urbain environnemental durable, qui s'adapte au Éventuels contraintes 
environnementales et qui évite les activités humaines nuisibles et générateur de risques. 
 
 
Mots clés : 
Risques environnementaux -l’agglomération d’ANNABA-les zones urbaines-la pollution -
l’évaluation 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
 
 

Environmental risks, which are generally a combination of a hazard (natural or 
human) and stakes (human or environmental) are in the urban area of ANNABA, (which 
includes the towns of ANNABA, EL BOUNI, SIDI AMAR and EL HADJAR), the result of 
the challenging natural predisposition and harmful human activities, such as floods, 
earthquakes, climate, hydrographic, topographic ... for the first category, and the 
concentration population and urban and industrial human activity ... that causes an 
imbalance of the environment and urban pollution to the second category, representing the 
two main sources of risk. 

 
 
The environmental risk assessment process in the agglomeration of ANNABA, and 

ensuing phases: Enumeration risk sources and their identifications, showed, multiplicity, 
diversity and disparity of degree of risks in the form of pollution levels and snitches risk 
embodied in the greater Annaba especially in large industrial complexes such as EL 
HADJAR and ASMIDAL, or smaller EDOUGH like dairy, or those affected, and for 
several reasons, the ecosystem itself (air, water or rock), leaving significant adverse effects 
on the ecological balance, health human and the quality of urban life. 

 
 
The treatment of environmental risks in the agglomeration of ANNABA and urban 

areas in general, through the adoption of technologies and processes scientific and 
regulatory and institutional measures in addition to architectural and urban applications, 
which can enhance potentials and natural abilities, for environmentally sustainable urban 
development, which adapts to environmental constraints Possible and avoiding harmful 
human activities and risks generator. 
 
 
Key ward : 
Environmental risks - The urban agglomeration of ANNABA-Urban areas-The pollution -
Assessment 
 
 

 




