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َحًذ هللا تجبسك ٔ تؼبنٗ ثبنًُطق ٔ انٛقٍٛ، ٔ َشكشِ انز٘ أَؼى ػهُٛب ثٓزا انفضم  

انؼظٛى ٔ ْٕ انؼهى، ٔ فتح نُب أثٕاثّ ٔ سٓم نُب دسثّ، ٔ انصالح ٔ انسالو ػهٗ سٛذ انخهق ٔ 

 حجٛت انحق، يحًذ طجٛت انقهٕة ٔ دٔاْب ٔ َٕس انجصبئش ٔ شفبْب ٔ ػهٗ آنّ ٔ أصحبثّ

  األجالء ٔ ثؼذ:

 

 العظيم هللا ثؼذ إتًبو ْزا انؼًم انًتٕاضغ َتقذو ثبنشكش انجضٚم إنٗ صبحت انفضم         

 ُّصبئحَٙ  ث٘ أفبدز" ان ػض انذٍٚ يجبسكٙ انفبضم "  ٘ ثى إنٗ أستبر ،ػض ٔ جم انز٘ أػبَُب

 انقًٛخ.ّ ٔ إسشبدات

 

ٙ فٙ إتًبو ْزا انًٕضٕع ، ٔ اخص انجضٚم إنٗ كم يٍ سبػذَ ثبنشكش تٕجّأكًب          

 ثبنزكش  كم إطبساد ٔ ػًبل  يذٚشٚخ انش٘ خبصخ  نشٓت يسؼٕد 

  األخشٖ:كم ػًبل انًذٚشٚبد  إنٗ 

 يذٚشٚخ انًصبنح انفالحٛخ  خبصخ ثٍ ػجذ انشحًٍ َجٛم .                 

 .َبثتٙ صهٛحيذٚشٚخ انتخطٛظ ٔ انتٓٛئخ انؼًشاَٛخ خبصخ  انسٛذ                  

 انجضائشٚخ نهًٛبِ ثًصبنحٓب انتقُٛخ ٔ انتجبسٚخ.                 

 ػًبل انذٕٚاٌ انٕطُٙ نهتطٓٛش . إنٗ                      

 نٙ ٚذ انؼٌٕ يٍ قشٚت أ ثؼٛذ  أيذكم يٍ  نٗا                    

 

ٔ ٚجبصٚٓى  ٛخ ػهٕو االسضثكه ٔ فٙ األخٛش َسأل هللا تؼبنٗ أٌ ٚحفظ كم أسبتزتُب          

 حتشاو ٔ انتقذٚش.إليغ فبئق اخٛش انجضاء 
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 خزٚطخ االَحذاراد

انزشكٛالد انصخزٚخ فٙ ٔالٚخ يٛهخخزٚطخ  

 خزٚطخ رظبٔ٘ االيطبر

 خزٚطخ انُطبلبد انًُبخٛخ فٙ ٔالٚخ يٛهخ

 يُحُٗ انزظبلظ ٔ انحزارح  فٙ يحطخ فذٔنض

 يُحُٗ انزظبلظ ٔ انحزارح فٙ يحطخ يٛهخ

 يُحُٗ انزظبلظ ٔ انحزارح فٙ يحطخ حًبو لزٔس

 خزٚطخ االشٓز اندبفخ  فٙ انشزق اندشائز٘ 

غزافٛخ فٙ ٔالٚخ يٛهخٔخزٚطخ انشجكخ انٓٛذر  

 رٕسٚغ انغطبء انُجبرٙ فٙ ٔالٚخ يٛهخ

 خزٚطخ رٕضغ يحطبد لٛبص انصجٛت فٙ حٕض كجٛز انزيبل

 رغٛز انصجٛت فٙ حٕض كجٛز انزيبل

 خزٚطخ اندزٚبٌ انظُٕ٘ فٙ حٕض كجٛز انزيبل

   Loieau خزٚطخ اندزٚبٌ حظت طزٚمخ 

 خزٚطخ رٕطٍ انظذٔد فٙ ٔالٚخ يٛهخ

  1777- 2877و لزٔس ثٍٛ طُٕاد رطٕر كًٛخ انًٛبِ انًظزغهخ فٙ طذ حًب

1776- 1772رطٕر حدى صجٛت انزظزة ػهٗ يظزٕٖ انظذ ثٍٛ طُٕاد   

 يمطغ طٕنٙ فٙ حبخش طذ ثُٙ ْبرٌٔ

 َظبو َمم يٛبِ طذ ثُٙ ْبرٌٔ يٍ انحٕٚضخ إنٗ طذ ٔاد انمبٚى

1777- 1772يٍ طُخ  طذ ثُٙ ْبرٌٔرطٕر حدى يهئ   

 يُحُٗ يهئ طذ ٔاد انمبٚى

نًبئٛخ فٙ ٔالٚخ يٛهخخزٚطخ انحٕاخش ا  

انكبرطزٛخد بخزٚطخ انخشاَ  

 خزٚطخ اٞحدبو انًؼجئخ ٔ انًظزغهخ نهُٛبثٛغ فٙ ٔالٚخ يٛهخ

 خزٚطخ اٞحدبو انًؼجئخ ٔ انًظزغهخ نٝثبر انؼًٛمخ فٙ ٔالٚخ يٛهخ

1776- 2887رغٛز يؼبٚٛز رصُٛف انًٛبِ فٙ طذ حًبو لزٔس ثٍٛ طُٕاد  

1776- 2887خ انمزارو ثٍٛ طُٕادرغٛز يؼبٚٛز رصُٛف انًٛبِ فٙ يحط  

1776- 2887رغٛز يؼبٚٛز رصُٛف انًٛبِ فٙ طذ ثُٙ ْبرٌٔ ثٍٛ طُٕاد  

ز يؼبٚٛز َٕػٛخ انًٛبِ فٙ يحطخ ػًٛزح اراصٛرغ  

ز يؼبٚٛز َٕػٛخ انًٛبِ فٙ يحطخ يبرشٕ يٛهخٛرغ  

ز يؼبٚٛز َٕػٛخ انًٛبِ فٙ يحطخ ػٍٛ انزٍٛٛرغ  

طٛذ٘ يزٔاٌ -ٕ ٕٚطفز يؼبٚٛز َٕػٛخ انًٛبِ فٙ يحطخ ثٛرغ  

فح يشانخ -ز يؼبٚٛز َٕػٛخ انًٛبِ فٙ يحطخ رُمٛت ثٕصالذٛرغ  

ربخُبَذ ز يؼبٚٛز َٕػٛخ انًٛبِ فٙ يحطخٛرغ  

 رطٕر طٕل شجكخ انصزف انصحٙ نٕالٚخ يٛهخ

شهغٕو انؼٛذانمذرح فٙ يحطخ  ِنزفغ انًٛبيخطظ رٕضٛحٙ   

 يخطظ يجظظ نًزاحم انزصفٛخ نهًٛبِ انًظزؼًهخ 

انًٛبِ انًصفبح  فٙ يحطخ ٔاد انؼثًبَٛخ بجإَزرطٕر   

يحطخ انزصفٛخ نظٛذ٘ يزٔاٌنزفغ انًٛبِ انمذرح  فٙ  يخطظ  رٕضٛحٙ  

 يحطبد انزصفٛخ انًجزيدخ نحًبٚخ طذ ثُٙ ْبرٌٔ

 يخطظ يجظظ حٕل يؼبندخ انًٛبِ فٙ يحطخ ٔاد انؼثًبَٛخ

 حصخ كم  ثهذٚخ يٍ انًٛبِ انًؼبندخ فٙ يحطخ ٔاد انؼثًبَٛخ

ثهذٚخ يٍ انًٛبِ انًؼبندخ فٙ يحطخ ػٍٛ انزٍٛ حصخ كم  

فٙ ٔالٚخ يٛهخ اندهتشجكخ   

فزخٕٛحفٙ ثهذٚخ  اندهتيخطظ شجكخ   

فٙ حًبنخ اندهتيخطظ شجكخ   

فٙ شهغٕو انؼٛذ اندهتيخطظ شجكخ   

 خزٚطخ يؼذل انزشٔد انُظز٘ ٔ انفؼهٙ

 خزٚطخ يٕلغ يحٛظ انزالغًخ

 انًُبطك انًزدبَظخ فٙ يحٛظ انزالغًخ
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 مقدمة عامة: 
تعتبر المياه من أىم الموارد الطبيعية تتعمق بالحياة وبقاء البشرية وكافة أنشطتيا 

الزراعة خاصة تزويد السكان بالمياه الصالحة لمشرب، ، جتماعية واالقتصاديةالا
 .والصناعة

تطورا شيد النمو السكاني زيادة استيالك المياه من قبل مختمف القطاعات التنموية 
مائية في مناطق  أزماتكبيرا وسريعا في النصف الثاني من القرن الماضي، وظيور 

 فنشأتتغيير واضح في المفاىيم المتعمقة بموارد المياه،  إلى أدىمتعددة في العالم 
الموارد المائية ىي  أنقناعات راسخة مفادىا  لىإتحولت  تصورات جديدة سرعان ما

العوامل المؤثرة عمى النمو  أىممن  أنياموارد محدودة وقابمة لالستنزاف، كما 
 االقتصادي واالجتماعي.

المائية  األزماتتعم  أناحتمال  إلىوتشير وتائر التزايد السكاني والنمو االقتصادي  
مياه تحمية  إلى لجأتبعض دول العالم  أنعمى المستوى العالمي، والدليل عمى ىذا 

البحر لسد حاجاتيا، ومما يزيد في تفاقم األزمات المائية أن كثير من مصادر المياه 
 أصبحت عرضة لمتموث خاصة في المناطق الصناعية ومناطق التكثيف الزراعي.

قائمة البمدان األكثر فقرا من حيث اإلمكانيات  أما عن الجزائر فيي تصنف ضمن
 0111دنى النظري لمندرة التي يحددىا البنك العالمي بمقدار المادية، أي تحت الحد األ

في عام  3م 031، وقد ال يتجاوز 3م 011لمفرد سنويا حيث تقدر حاليا بنحو  3م
مة بفعل الجفاف . إن ىذه الوضعية الناجمة عن نقص الموارد المائية والمتفاق0101

والنمو الديمغرافي، سيؤدي حتما إلى اإلثارة بين مختمف المستعممين نزعات معقدة قد 
العمومية تسويتيا خاصة أن الحاجة إلى مياه الشرب ستتضاعف  لييئاتيصعب عمى ا

يا التنموية لم تول يت. وتجدر اإلشارة أن الجزائر في حركسنة 00عمى مدى  0,0بنسبة 
، مما أدى إلى تأخر مضر لمتنمية 0891بعد  ىتمام الذي يستحقوقطاع الري اال
 الشاممة لمبالد.

ياه في الثمانينات ماألمر ينطبق عمى والية ميمة التي كانت تعاني أزمة ندرة ال
والتسعينات من جراء عدم توفر المياه، واعتمادىا عمى المياه الجوفية فقط في تزويد 

أنشطتيم، غير أن والية ميمة قفزت قفزة نوعية في ىذا المجال خاصة السكان ومختمف 
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في العشرية األخيرة، وأصبحت قطبا مائيا من خالل  انجاز اكبر سد فييا بني ىارون 
المياه السطحية ألكبر واديين في الوالية ىما واد النجاء وواد الرمال،  الذي يقوم بتخزين

 اه الشروب ومياه السقي.ىذا االنجاز سيزود خمس واليات بالمي
، ىذا التقسيم الذي ضم أجزاء من 0890نشأت والية ميمة عن التقسيم اإلداري لسنة 

الكبير   فوالية قسنطينة، سطيف وجيجل. الذي انجر عنو عدة نتائج، أىميا االختال
الوسطى، أمام ىذا االختالف الطبيعي  ةالمنطقفي والية ميمة بين الشمال والجنوب، 

حتما اختالفات أخرى في جميع الميادين الديموغرافية، االقتصادية وكذلك  نتج عنو
 االجتماعية.

 إشكالية البحث   
  أمام االختالفات الطبيعية التي تعرفيا الوالية: 
الموجودة عمى مستوى الوالية وما أثرىا عمى موضوع  تاالختالفاماىي أبرز  - 

 ؟الدراسة
 استغالليا، المتوفرة عمييا الوالية، مدى تعبئتيا، كيفيةماىي المصادر المائية  - 

 عمى مناطق الوالية؟                توزعيا 
شأنيا حماية ىذه الثروة المائية، وما  ماىي الطرق واإلمكانيات المستعممة التي من -

  مدى نجاعة ىذه الطرق في الحفاظ عمى ىذه المصادر؟
وكيفية تقسيم ىذه الحاجيات بين السكان، وبين ماىي حاجيات الوالية من المياه،  -

 المناطق.
ماىي الحاجيات من المياه في القطاعات االقتصادية األخرى )فالحة، صناعة،  -

 خدمات(.  
ماىي آفاق التييئة المائية في ظل الوضعية الراىنة لمموازنة بين الحاجيات والموارد  -

مكانيات الوالية؟  المتوفرة، وىل تتماشى وا 
 ف الدراسةهد
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إلى إبراز مختمف التباينات الموجودة في والية ميمة، واثر ىذه تيدف ىذه الدراسة 
التباينات عمى المصادر المائية من حيث تواجدىا، توزعيا، استغالليا، استعماليا 

 وتوزيعيا بين السكان، ومختمف األنشطة األخرى.
 الثالثة لموالية.إبراز مواطن القوة الستعمال ىذا المورد في المناطق  -

في توزع الثروة المائية عمى مختمف المناطق الجغرافية مواطن الضعف  إبراز -
 الثالثة وكذلك حماية الثروة المائية.

 استعمال المياه، وربطو بالجانب المجالي من خالل إبراز أىم الفروقات. -

 دراسة المعطيات فيما يخص استدراك العجز في توزيع المياه واستعماليا. -

 
 مراحل ومنهجية البحث

 مر ىذا البحث بعدة مراحل وىي:
 :المرحمة النظرية 

أين تم الفيم العام لمموضوع، من خالل جمع المعطيات األولية حول والية ميمة،  
 ووضع الموضوع في إطار البحث.

 :مرحمة البحث الميداني 

نية في ىذه المرحمة تم جمع مختمف المعطيات من خالل االتصال بالمصالح المع
 سواء الوالئية، أو مصالح أخرى تتعمق بموضوع الدراسة، أىميا:

 الوكالة الوطنية لمتييئة العمرانية )قسنطينة(. -

 DPAT. مديرية التخطيط والتييئة العمرانية لوالية ميمة  -

 DHW.مديرية الري لوالية ميمة  -

 .DSAمديرية الفالحة لوالية ميمة  -

 .ADEالجزائرية لممياه  -

 .ONAالديوان الوطني لمتطيير  -

 ".ABHسيبوس -وكالة األحواض الييدروغرافية " كبير الرمال -

 .ANRHالوكالة الوطنية لمموارد المائية  -

 محطات المعالجة " عين التين، واد العثمانية". -
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 محطة التصفية لسيدي مروان. -

  سواء مرحمة المعالجة: في ىذه المرحمة تمت معالجة البيانات بمختمف الطرق
كانت ىذه المعالجة يدوية، أو آلية، واستعمال مختمف برامج الكمبيوتر بما يمزم 

الموضوع من خالل معالجة الجداول، وترجمتيا في شكل أشكال وخرائط 
 والتحاليل المستنتجة منيا.

اإلشكالية، اعتمدنا عمى عدة ولإلجابة عمى مختمف التساؤالت المطروحة في ىذه 
ة معالجة المعطيات وأىميا: المنيج الوصفي، المنيج الكمي، مناىج تتماشى وكيفي

 وعموما المنيج التجريبي الذي يعتمد عمى المالحظة، المقارنة، التحميل واالستنتاج.
 وقد قسمنا الدراسة حسب متطمبات الموضوع إلى ثالثة فصول:

 
  :الخصائص الطبيعية لوالية ميمةالفصل األول 

تطرقنا في ىذا الفصل إلى إبراز مختمف الخصائص الطبيعية من خالل تباينات              
 المجال بين المناطق المكونة لموالية.

  :حصر الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية من الفصل الثاني
 خالل مايمي:

 .المصادر السطحية -

 المياه الجوفية. -

 حماية الثروة المائية. -

 لث:الفصل الثا 

استعمال، ودراسة التزويد بالمياه -ىذا الفصل إلى المقاربة احتياجاتتم التطرق في   
في مختمف القطاعات االقتصادية والسكان، ومدى تماشيو مع المتطمبات من خالل 

 إبراز الخمل الموجود بين المناطق. 
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 "وجعمنا من الماء كل شيء حي"
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 م اٞٔلـــصـانف

 

 

   انقصبئص انطجٛؼٛخ نٕالٚخ يٛهخ
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 يمليخ انفصم

دٔٞهؼٜج ثُؾـٌثك٢ ثُٔطَ ػ٠ِ ثُذقٌ ثُٔض٠ّٞ ٕٔجال، ٝثصْجع ْٓجفضٜج، ٝ  ٌثُؾَثةصض٤َٔ      

 ثُض٘ٞع ثٌُذ٤ٌ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُضٞج٣ًِ، ثُٔ٘جك، ثُضٌدز....

قو٣و ٤ًٔجس ث٤ُٔجٙ ٖٓ ؽٜز، ٝص٣ٍٞؼٜج ٖٓ ؽٜز ًَ ٛيٙ ثُؼٞثَٓ ٓؾضٔؼز صِؼخ هًٝث ًذ٤ٌث ك٢ ص

 أمٌٟ، ٝىُي ٖٓ ثُٖٔجٍ إ٠ُ ثُؾ٘ٞح، ٝ ٖٓ ثٌُٖم إ٠ُ ثُـٌح.

ؤٕ ثُضطٌم إ٠ُ ٓٞٝٞع ث٤ُٔجٙ ك٢ ٓ٘طوز ٓقوهر ٓج. ٣ْضوػ٢ فضٔج ًٌٝٝر ثُضؼٌف ك ٝ ُيُي 

مٚجةٜٚج ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔنضِلز ٖٓ ٓ٘جك، صٞج٣ًِ ٝؿطجء ٗذجص٢. الٕ ٛيٙ ثألم٤ٌر ٢ٛ  ػ٠ِ

ُْٔؤُٝز ػ٠ِ ٤ًٔجس ثُضْجه٠، أفؾجّ ثُضذنٌ ٝ ثُ٘لجى٣ز ثُض٢ دوًٝٛج صقوه ٤ًٔجس، ٝٗٞػ٤ز ث

ثُٔٚجهً ثُٔجة٤ز ثُْطق٤ز، ٝثُؾٞك٤ز ٜٓ٘ج، ٝ صؼضذٌ ػ٘جٌٙ ث٠ُّٞ ثُطذ٤ؼ٢ ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز ىثس  

 ٞدٜجٝؽ٘ ثُض٢ صضٔغَ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُض٤ِز   أ٤ٔٛز ًذٌٟ ٗظٌث ُِضذج٣٘جس ثُؾـٌثك٤ز د٤ٖ ٕٔجٍ ثُٞال٣ز

ِْٓ ٕٔجال، ُض٘نلٜ إ٠ُ أهَ  1000صضٌثٝؿ ٤ًٔجس ثُضْجه٠ ٓج د٤ٖ   أ٣ٖ، ٓ٘طوز ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج أ١

 ِْٓ ؽ٘ٞدج. 300ٖٓ 
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 انزؼوٚف ثبنٕالٚخ: -1

 انًٕلغ انفهكٙ: 1-1

' ٌٕم م٠ ؿ٣ٌ٘ضٔ، ٝد٤ٖ هثةٌص٢ 30ٝ °6'ٝ 43ٝ°5صوغ ٝال٣ز ٤ِٓز د٤ٖ مط٢ ٍٟٞ          

 ' ٕٔجٍ م٠ ثالّضٞثء. 34ٝ °36' ٝهثةٌر ػٌٛ  45ٝ °35ػٌٛ  

 انًٕلغ انغغوافٙ:  2 -1

ٌٕم ثُي١ ٣ْٞ ٝال٣جس: هْ٘ط٤٘ز، ػ٘جدز، -ٕٔج٢ٍ ثُضنط٤طصومَ ٝال٣ز ٤ِٓز ٖٝٔ ثإله٤ِْ        

  هجُٔز، ّٞم أٌٛثُ، ؽ٤ؾَ دجإلٝجكز إ٠ُ ٝال٣ز ٤ِٓز، ٣ضٌدغ ٛيث ثإله٤ِْ ػ٠ِ ْٓجفز  ، ٤ٌٌّور

24.900.43ًِْ
2
ٖٓ ْٓجفز ثُضٌثح ث٢ُٟ٘ٞ دطٍٞ ّجفَ   %1.05ٛيٙ ثُْ٘ذز فٞث٢ُ  ٌَٖ،ص 

 .ًِْ ٣430ذِؾ 

ًِْ 3480.54صضٌدغ ثُٞال٣ز ػ٠ِ ْٓجفز         
2

ْٓجفز  ٖٓ  %11.02أ٣ٖ صٌَٖ فٞث٢ُ  ،

ٖٓ ْٓجفز ثُضٌثح  %0.15صٌَٖ ٛيٙ ثُْٔجفز ْٗذز  ، ك٢ ف٤ٖ  ٌٕم-ٕٔجٍ ثُضنط٤ط٢  ثإله٤ِْ

 (1)ٌَٕ ث٢ُٟ٘ٞ.

وٝه ثُطذ٤ؼ٤ز ُٞال٣ز ٤ِٓز ك٢ ثُِِْْز ث٤ُٓٞ٘و٣ز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُٖٔج٤ُز، أٓج ٖٓ ثٌُٖم ك٢ٜ صضٔغَ ثُق 

ٓقوٝه  كٜٞ ك٢ ف٤ٖ إٔ ؽ٘ٞدٜج ثٌُٖه٢  ٓقوٝهر دٞثه ثٌُٓجٍ ٝٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضالٍ ثُوْ٘ط٤٘٤ز.

ٛج ًٔج صقودجٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ثُوْ٘ط٤٘٤ز ، ٖٝٓ ثُ٘جف٤ز ثُٖٔج٤ُز ثُـٌد٤ز ٗؾو ِِّْز ثألِِٟ ثُض٢ِ، 

 ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ٖٓ ثُؾ٘ٞح ٝ ثُؾ٘ٞح ثُـٌد٢.
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 : انًٕلغ ا٠كاه٘ نٕالٚخ يٛهخ فٙ انْوق انغيائو٘ 1 ّكم

 ) ٓو٣ٌ٣ز ثُضنط٠٤ ُٞال٣ز ٤ِٓز ( 

 

 :ا٠كاه٘  نزُظٛىا  3 -1

 13دِو٣ز،ٝ 32صْٞ ثُٞال٣ز  ، ف٤ظ1984ثٗذغوش ٝال٣ز ٤ِٓز ػٖ ثُضو٤ْْ ثإلهث١ً ُْ٘ز          

 .2008ُْ٘ز  ْٗٔز فْخ ثُو٣ٞثٕ ث٢ُٟ٘ٞ ُإلفٚجء 775300ٌّجٕ َٝٙ إ٠ُ دضؼوثه  ،هثةٌر

  (1)ٌَٕ صضٔغَ ثُقوٝه ثإلهث٣ًز ُٞال٣ز ٤ِٓز ك٤ٔج ٢ِ٣:

 ٝال٣ضج ؽ٤ؾَ ٤ٌٌّٝور ٖٓ ثُٖٔجٍ. -           

 ٖٓ ثٌُٖم  ٝال٣ز هْ٘ط٤٘ز  -          

 ٖٓ ثُـٌح  ٝال٣ز ّط٤ق  -           

 ز ٝأّ ثُذٞثه٢ ٖٓ ثُؾ٘ٞح.ٝال٣ضج دجص٘ -            
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 (2007 ،انزمَٛى ا٠كاه٘ نٕالٚخ يٛهخ ) يلٚوٚخ انزقطٛػ نٕالٚخ يٛهخ : 2 ّكم                                 
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 انزعبهٌٚ -2

د٤ٖ ثُٔ٘طوز ثُض٤ِز ك٢ ثُٖٔجٍ  ٝ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ك٢  إٕ ٓٞهغ ٝال٣ز ٤ِٓز ؽؼَ ٜٓ٘ج ٓ٘طوز ػذًٞ

٣ز ٖٓ ثُذقٌ ثُٔض٠ّٞ ٕٔجال إ٠ُ فوٝه ٝال٣ز ّط٤ق ؽ٘ٞدج ؽؼَ ٜٓ٘ج كجٓضوثه ثُٞال ثُؾ٘ٞح ،

ٓ٘طوز ُِض٘ٞع ثُطذٞؿٌثك٢، ٝٛيث ٤ُِ ٤ُٝو ثُٚوكز، ٝإٗٔج ٗضجػ ثُضو٤ْْ ثإلهث١ً ف٤ظ إٔ ثُٞال٣ز 

ٝ ثٓجّ ؽ٤ؾَ، ٝال٣ز هْ٘ط٤٘ز، ٝٝال٣ز ّط٤ق،  ٝال٣ز  دِو٣جس أؽَثء ٖٓ   صؾ٤ٔغ ٢ٛ ػذجًر ػٖ 

 ٓ٘جٟن صٞج٤ْ٣ًز ًذٌٟ. 3ص٤٤َٔ ْٗضط٤غ  ٛيث ثالُضوجء 

 

 (3) ٌَٕ  انًغًٕػبد انزعبهَٚٛخ انكجوٖ 1 -2

 انًُطمخ انغجهٛخ فٙ انًْبل  2-1-1

صٔضو ٛيٙ ثُٔ٘طوز إ٠ُ فوٝه ٝال٣ض٢ ؽ٤ؾَ ٤ٌٌّٝور، ٢ٛٝ ػذجًر ػٖ صضجدغ ُِِِْْز           

هر، ٤ٓ٘جً ٍثًٍر، ٣ْٞ ٛيث ثُ٘طجم ًَ ٖٓ دِو٣جس: صْوثٕ فوث ،ثُؾذ٤ِز ثُٔؼٌٝكز ك٢ ثُٔ٘طوز

صْجُز ثُٔطجػ٢، ػ٤ٌٔر أًثُ، صٌػ٢ دج٣٘جٕ، ث٤ُٖوجًر ٝفٔجُز، ٝصض٤َٔ ٛيٙ ثُٔ٘طوز دٞػًٞر 

ثُضٞج٣ًِ، ٝثُـطجء ثُ٘ذجص٢ ثٌُغ٤ق ٗٞػج ٓج، ٝٛيث دْذخ ٤ًٔجس ثألٓطجً ثُٜٔٔز ثُض٢ صْو٠ ػ٠ِ 

 ثُٔ٘طوز.

 أْٛ ثُؾذجٍ ثُٔٞؽٞهر ٢ٛ:

 ّ.1620ؽذَ صَٔؿ٤ور ك٢ ثُـٌح فٞث٢ُ  -

 ّ.1300ِِّْز ٍٝثؿز ك٢ ث٠ُّٞ أ٣ٖ ٣َٚ ثالًصلجع إ٠ُ  -

 ّ.1400ؽذَ ٤ْٓو ػ٤ٖز ك٢ ثٌُٖم دجًصلجع فٞث٢ُ  -

ٝصٔضجٍ ٛيٙ ثُقذجٍ دجُٔوٟ ثٌُذ٤ٌ د٤ٖ هٜٔٔج ك٢ ثُٖٔجٍ، ٝأهوثٜٓج ثُٔٔضور إ٠ُ ٝٞثف٢ ٝثه١ 

 ثُ٘ؾجء

 يُطمخ انزالل فٙ انٍٕػ  2-1-2

٤ٖ ثُٔ٘طوز ثُؾذ٤ِز ك٢ ثُٖٔجٍ، ٝٓ٘طوز ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ك٢ ّٝط٠ د صٔضجٍ ثُٔ٘طوز دٌٜٞٗج           

ّ، ٢ٛٝ ػذجًر 800ّ 400ٝثُٔضّٞطز ثُض٢ صضٌثٝؿ د٤ٖ  دجالًصلجػجسثُؾ٘ٞح، ٣ض٤َٔ ٛيث ثُ٘طجم 

 .ػٖ ٍّٜٞ، ٝصالٍ ٓٔضور
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ؽذ٤ِز ُٔ٘طوز كٌؽ٤ٞر، ٝٝثه ثُ٘ؾجء، دجإلٝجكز إ٠ُ  ثٍُْٜٞ ثُذ٤ٖ صضٔغَ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠ ك٢

ّ إ٠ُ 400ُي١ ٣ٌَٖ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضالٍ ثُٚـ٤ٌر، ٣ضٌثٝؿ ثالًصلجع ك٤ٔج د٤ٖ ٓ٘نلٜ ٤ِٓز ث

 ّ.1000ّ، ٝك٢ ثصؾجٙ ؽ٘ٞح ثُٔ٘طوز ٗالفع د٤ٖ ثُؾذجٍ ثُض٢ ال ٣ضؼوٟ ػِٞٛج 600

، كٌؽ٤ٞر، ءٝثه ثُ٘ؾج هٞهز ، صْٞ ٛيٙ ثُٔ٘طوز ًَ ٖٓ ثُذِو٣جس: ٤ِٓز، ٤ّو١ ٌٓٝثٕ، ثُوٌثًّ 

، ٝص٤ذٌه٘ش، ٤ّو١ م٤ِلز، ثُؼ٤ج٢ٝ دٌدجُ، ػ٤ٖ ثُذ٤ٞجء ػ٤ٖ ثُض٤ٖ، ٍؿج٣ز، أفٔو ًثٕو١

 .٢ دٞٙالؿفثٌُٝثٕو، دٞفجصْ، ٝهًث ،ثف٣ٌٔ، ٣ق٢ دٖ هٖز

 يُطمخ انَٕٓل انؼهٛب: 3-1-2  

إ٠ُ ؿج٣ز ثُقوٝه ثُؾ٘ٞد٤ز  دٖ ٣ق٢ ػذو ثٌُفٔجٕ، ةزصٔضو ٛيٙ ثُٔ٘طوز ثدضوثء ٖٓ دِو٣         

، ّ  900   ّ 800ؿ ثًصلجع ثٍُْٜٞ ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز د٤ٖ ُِٞال٣ز، صض٤َٔ ػٔٞٓج دجالٗذْجٟ  ٣ضٌثٝ

 ٣ْٞ ٛيث ثُ٘طجم ًَ ٖٓ دِو٣جس دٖ ٣ق٢ ػذو ثٌُفٔجٕ. ػ٤ٖ ثُِٔٞى ، ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز

صجؽ٘جٗش، ِٕـّٞ ثُؼ٤و، ثُضالؿٔز، ٝثه ّوجٕ، أٝاله مِٞف ٤ٌٖٓٝر، ًٔج ٣ٌٖٔ ٓالفظز دؼٜ  

ّ، ؽذَ ؿٌٍٝ ثُي١ 1408غَ ؽذَ     دجًصلجع ثُؾذجٍ ثُٔؼَُٝز. ٝثُٔق٤ِز ىثس ثالٓضوثه ثُٔقوٝه ٓ

 ّ.1127ّ، ؽذَ ٣َٓٞس 1271ّ، ؽذَ ًفٌٝؿ ٣1187َٚ ثًصلجػٚ إ٠ُ 
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 2008: م٣ٌطز ثُٔؾٔٞػجس ثُضٞج٤ْ٣ًز ثٌُذٌٟ )ٓو٣ٌ٣ز ثُضنط٠٤ + ٓؼجُؾز مجٙز،3ٌَٕ        
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 ؾـٌثك٤ز :( ٣ذ٤ٖ ص٣ٍٞغ ثُذِو٣جس ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز  فْخ ثُٔ٘جٟن ث4ُٝ) ثٌَُٖ   

 

 ( 2008انًُبغك انغغوافٛخ نٕالٚخ يٛهخ ) يلٚوٚخ انزقطٛػ ٔ انزٓٛئخ انؼًواَٛخ، انجهلٚبد   : رمَٛى4ّكم               
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 :االَؾلاهاد 2-2

ٖٓ مالٍ ثُٔؾٔٞػجس ثُضٞج٤ْ٣ًز ثٌُذٌٟ، كئٕ ثالٗقوثًثس صؼٌف ثٗنلجٝج ك٢ ثصؾجٙ           

 ٌٕم –ؽ٘ٞح ٝؿٌح  -ٕٔجٍ 

 (:5)ٌَٕ ٣ٌٖٔ ص٤٤َٔ أًدغ كتجس ٖٓ ثالٗقوثًثس -         

 صقضَ ػٔٞٓج ٛيٙ ثُلتز ثُٔ٘جٟن ثُضج٤ُز: :( % 3-0)انفئخ اٞٔنٗ    ●     

 ٝثٍُْٜٞ ثُٚـ٤ٌر ُِٞه٣جٕ ٢ٛٝ: -ؽذ٤ِز-ثٍُْٜٞ ثُذ٤ٖ -           

    دٞٙالؿ  ٝثه ثٌُذ٤ٌ، ٝثه ثُ٘ؾجء ٝٝثه ًؽجٗ د٤ٖ أفٔو ًثٕو١ ٝٝثه ثُ٘ؾجء، ٝٝثه -           

 د٤ٖ كٌؽ٤ٞر، ٝػ٤ٖ ثُذ٤ٞجء أف٣ٌٔ.         

 :(%12.5  -3)انفئخ انضبَٛخ:     ●

 ىثس صؼ٣ٌز ًذ٤ٌر. ، ثُؾذجٍ أهوثّ ٝٛيٙ ثُلتز صض٤َٔ دجٗقوثً ٓض٠ّٞ صقضَ ثُضالٍ،            

 صضٍٞع ٛيٙ ثُلتز ًٔج ٢ِ٣:           

 ٣جس ثُؾ٘ٞد٤ز.صٔضو ػ٠ِ ٗطجم ٝثّغ ك٢ ثُذِو-                  

ثٓضوثه ٓض٠ّٞ ك٢ دِو٣جس ػ٤ٖ ثُذ٤ٞجء ثف٣ٌٔ، كٌؽ٤ٞر، دق٢ د٢٘ هٖز، أفٔو ًثٕو١،        - 

 ٤ّو١ ٌٓٝثٕ، ٤ِٓز، ٝ ٤ّو١ م٤ِلز.

ثٓضوثه ٤ٝن ػ٠ِ ٌَٕ ؽ٤ٞح ٝ ىُي ك٢ ثُذِو٣جس ثُٖٔج٤ُز. ٓغَ صْوثٕ فوثهر، صٌػ٢ -

 دج٣٘جٕ، ٝ ؽ٘ٞح دِو٣ز ثُوٌثًّ.

 :(%25 -12.5انضبنضخ )انفئخ      ●

٢ٛ أًث٢ٝ ىثس ثٗقوثً ه١ٞ صضؼٌٛ إ٠ُ صؼ٣ٌز ًذ٤ٌر. ٗؾو ٛيٙ ثألًث٢ٝ مجٙز                 

ك٢ ثُضالٍ ثُٔقجى٣ز ألهوثّ ثُؾذجٍ، ٝ صقضَ ثُٔ٘طوز ثُْل٠ِ ٖٓ ثُ٘طجم ثُؾذ٢ِ، ٝ ٛيث ك٢ دِو٣جس 

ٕ، ػ٤ٌٔر آًثُ، ٝ هٌثًّ هٞهز، فٔجُز، ٝ دؤهَ هًؽز ك٢ ًَ ٖٓ ثُذِو٣جس. ث٤ُٖوجًر، صٌػ٢ دج٣٘ج

 صْوثٕ فوثهر.

 :(%25)أكجو يٍ انفئخ انواثؼخ      ●

ث، ٝ صٌٕٞ ٓؼٌٝز إ٠ُ صؼ٣ٌز وصن٘ ٛيٙ ثُلتز ثألًث٢ٝ ىثس ثالٗقوثً ثُو١ٞ ؽ                

 ثألٖٗطز. ٝ ٕو٣ور ؽوث: صٌَٖ ػجةوج أٓجّ ٓنضِق ثإلّضـالالس
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 (2001ٌر ثُضنٌػ دٌٞٝدجٕ ٗؾجؿ : م٣ٌطز ثإلٗقوثًثس ُٞال٣ز ٤ِٓز)ٓي5ًٌَٕ           
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ثُلتز ٓؾَٔ دِو٣جس ثُؾٜز ثُٖٔج٤ُز مجٙز ثُـٌد٤ز ٜٓ٘ج، ٝ دؼٜ ثُؾذجٍ ثُٔٞؽٞهر ك٢ صقضَ ٛيٙ 

  ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠،دجإلٝجكز إ٠ُ دؼٜ ثٌُٔصلؼجس ك٢ ؽ٘ٞح ثُٞال٣ز.

  انزوكٛت انصقو٘: -4

 ٝ   ٌٟ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُطذٞؿٌثك٤ز، أهْجّ ًذ 3كئٕ ٓؾجٍ ثُٞال٣ز ٓوْْ إ٠ُ ،ًٔج ىًٌٗج ّجدوج

ْضط٤غ ص٣ٌٖٞ كٌٌر فٍٞ ثُض٣ٌٞ٘جس ثُٚن٣ٌز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘جٟن، ٝ ٓوٟ ُي ٗيد 

 :(6)ٌَٕػالهضٜج دٔٞٝٞػ٘ج

 :انًْبنٛخانًغًٕػخ  4-1

ػ٘و ؽذَ إه٣ًِ، ٝ ؽذَ ٤ْٓو  ٢ؾٞ ًثُِّصضٌٕٞ ٖٓ ثُِِْْز ث٤ُٓٞ٘و٣ز ىثس ثُذ٤٘ز ث٤ٌُِْز     

ًٔج صٞؽو ،ثُٔج٤ًٗز  ثُطذوجس  ش ٛيٙ ثٌُضَ ُقًٌجس صٌض٤ٗٞز ٓؼوور كجمضٌهشػ٤ٖز، ف٤ظ صؼٌٝ

ص٣ٌٞ٘جس ٖٓ ثُقؾٌ ث٢ٌُِٓ ٝ ٢ٛ ثُـجُذز، ف٤ظ صؤُق ْٓجفجس صـط٢ ٓؾٔٞػجس هه٤وز ٖٓ 

 ثُط٤ٖ ٝ ثُٔجًٕ، ٛيٙ ثُض٣ٌٞ٘جس ٖٓ ثُقؾٌ ث٢ٌُِٓ أػطش ثّضوٌثًث ُِٔؾٔٞػز.

 ٣ض٤َٔ ٛيث ثُٔؾجٍ دوِز ثألًث٢ٝ ثًَُثػ٤ز.

 ٣ضٌٕٞ ٛيث ثُ٘طجم ٖٓ ٓؾٔٞػض٤ٖ ٛٔج:  :انٍٕطٗانًغًٕػخ  4-2

 :ثُقٞٛ ث٤ُ٘ٞؽ٢٘٤ ثُوْ٘ط٢٘٤ 

ٝ ٛٞ ٓ٘نلٜ ٝثّغ ك٢ ثٌُٖم،ٌٕٓٞ ٖٓ صٌدز فطج٤ٓز. ٤ُ٘ز صنضٌهٜج ٕذٌز ًغ٤لز ٖٓ              

ثُٖؼجح ٓغ ٝؽٞه دؼٜ ثُؾذجٍ ث٤ٌُِْز ثُٔ٘ؼَُز. ٓغَ ؽذَ ثألًقَ، ؽذَ دٞعجًم، ٝ ٢ٛ 

 ٍثفلز ٗقٞ ثُؾ٘ٞح ٖٓ ثٌُٖ٘ر ثألُذ٤ز. ٓؾٔٞػز ص٤ِز

 :ثُط٤ز ثُض٤ِز ثُؾذ٤ِز 

ػذجًر ػٖ صالٍ ٓٔضور ٗقٞ ثُـٌح ٌٓٞٗز ٖٓ صٌدز ٓج٤ًٗز أٝ ٤٘٤ٟز ٖٓ ث٣ٌٌُضج٢ّ            

ثألػ٠ِ ٝ ثأل٤ّٞ٣ٖ، صؼٌٝش ثُضٌدز ُظٞثٌٛ ثالَٗالم ٝ ٣ظٌٜ ىُي ؽ٤ِج ك٢ ٓ٘طوز ػ٤ٖ ثُض٤ٖ 

ْ٘ط٤٘ز. ٛيٙ ثُض٣ٌٞ٘جس صض٤َٔ ػٔٞٓج دجإلّضوٌثً ٝ ٙالف٤ز ػ٠ِ ثُط٣ٌن ثٌُثد٠ د٤ٖ ٤ِٓز ٝ ه

 صٟٖٞ ثُٖ٘جٟجس.

 :انغُٕثٛخانًغًٕػخ  3 -4

ػذجًر ػٖ أفٞثٛ ٓقجٟز دٌضَ ٤ًِْز، ٝ ٢ٛ ص٣ٌٞ٘جس فو٣غز ص٘ض٢ٔ إ٠ُ ثَُٖٓ ثٌُثدغ ٗجصؾز 

َ ػٖ صٌّذجس ٓقُٔٞز ٖٓ ثُٔ٘قوًثس ثُؾذ٤ِز، أٓج ثُضالٍ ثُٔ٘ضٌٖر ك٢ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ك٢ٜ ًض
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٤ًِْز ٣ٌٌُِضج٢ّ ٓؼظٜٔج ٓؤُق ٖٓ ص٤ٌٖالس ٓج٤ًٗز ٝ ال صَثٍ ػ٤ِٔجس ثُضٚوع ثُٚن١ٌ 

 ٓضٞثِٙز ٝ ٖٗطز ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘جٟن دلؼَ ثُضْجه٠ ٝ ٝؼق ثُـطجء ثُ٘ذجص٢.

 

 
               

 فٙ ٔالٚخ يٛهخ فوٚطخ  انزوكٛت انصقو٘ :60ّكم                            
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 :  انًُبؿ - 4

٣ؼٌف ثُٔ٘جك دؤٗٚ ٓؾٔٞػز ثُؼٞثَٓ ثُطذ٤ؼ٤ز )صْجه٠، فٌثًر، دٌه، ؽ٤ِو، عِؼ( ٛيٙ ثُؼٞثَٓ 

ٓؾضٔؼز دجإلٝجكز إ٠ُ ث٠ُّٞ ثُطذ٤ؼ٢ ٝ ثُل٣َ٤جة٢. ُٜج صؤع٤ٌ ٓذجٌٕ ػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز، ٝ ديُي 

 ثألمٌٟ. ثالهضٚجه٣زػ٠ِ ٓنضِق ثألٖٗطز 

عالط كئٕ ٓ٘طوز ثُوًثّز صضؤُق ٖٓ ،ج ىًٌٗج ّجدوجقْخ ٓك٣ضؤعٌ ثُٔ٘جك ػٔٞٓج دجُٔٞهغ ثُؾـٌثك٢، 

 ٓٔجعَ ُِٔ٘جٟن ثُٔ٘جم٤ز. ٕذٚ  ٓؾٔٞػجس ًة٤ْ٤ز، ٝ ٛيث ثُضو٤ْْ ٣ضذؼٚ دجًٌُٞٝر صو٤ْْ (3)

 ًُبؿ انػُبصو    1- 4

ك٢ إٟجً  CENEAPثالّضؼجٗز دجُٔؼط٤جس ٝ دؼٜ ثُضقج٤َُ ثُض٢ هجٓش دٜج  إ٠ُ ٜجك٤ ُؾؤٗج أ٣ٖ    

ٖٓ ثُٔٚجُـ ثُلالف٤ز ُٞال٣ز ٤ِٓز، ٝ ، دجإلٝجكز إ٠ُ ٓؼط٤جس ز ٤ِٓزك٢  ٝال٣هًثّز فٍٞ ثُض٤ٔ٘ز 

 .ٓٚجهً أمٌٟ

 صضٍٞع ٓقطجس ثُوًثّز فْخ ثُٔ٘جٟن ثُؾـٌثك٤ز ًج٥ص٢:       

 (CENEAP )ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز. وُِٝ دالُز ٓقطز ك -        

 .(الف٤ز ُِٞال٣ز ثُٔؼ٤٘زٓو٣ٌ٣ز ثُٔٚجُـ ثُل) ٠ٓقطز ٤ِٓز  ك٢ ثُٔ٘طوز ثُّٞط -        

 .٤ٜٓٞد٢(   ٓجؽْض٤ٌ) ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز فجّ هٌٍٝ  ٓقطز  -        

 :كوُِٝ دالُز(ٓقطز  ) يُبؿ انًُطمخ انًْبنٛخػُبصو   1 -4-1

ىٝ ثُٖضجء ثُوثكب ثٌُٟخ ٝ ث٤ُٚق  ٖٝٔ ٓ٘جك ثُذقٌ ثُٔض٠ّٞ ٝال٣ز ٤ِٓز  صومَ              

 ٝ ًيُي د٤ٖ ٌٕم ثُٞال٣ز ٝ ؿٌدٜج  ؽو كٌم د٤ٖ ٕٔجٍ ثُٞال٣ز ٝ ؽ٘ٞدٜج، ؿ٤ٌ أٗٚ ٣ٞثُقجً ثُؾجف 

 ٝ ىُي فْخ ٓج ٢ِ٣:

ثُؾٜز ثُـٌد٤ز ُِِِْْز ثُؾذ٤ِز، ٝ ًٟخ هثكب  ك٢دجًه ٣ض٤َٔ ٓ٘جك ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز دٌٞٗٚ ًٟخ 

 ك٢ ثُؾٜز ثٌُٖه٤ز.

o  اٞيطبه: 

مجٙز  دجإلٝجكز إ٠ُ ثالًصلجع ،ٖٓ ثُذقٌ دجُوٌح  ثُٜجِٟز ػ٠ِ ثُٔ٘طوز  ثألٓطج٤ًًٔز  صضؤعٌ

ٝ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞٝـ ٤ًٔز ثألٓطجً  1400ّٝ ثٕ ثُٔ٘طوز ؽذ٤ِز ٣ضؼوٟ ك٤ٜج ثالًصلجع   

 (.1999-1990ثُٔضْجهطز مالٍ ثُؼ٣ٌٖز )ػٌٖ ّ٘ٞثس 

 (CENEAP ،2007) 1999 -1990فٙ يؾطخ فلٔنٌ  انْٓو٘ ٔانفصهٙ نٟيطبه انزٕىٚغ:  1علٔل هلى   
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 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ٖضجءثُ ثُن٣ٌق ثُلَٚ
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 974.2 81.20 107.80 407.40 377.80 ثُٔؾٔٞع

 100 8.34 11.07 41.82 38.78         %ثُْ٘ذز

 

 ٖٓ ثُؾوٍٝ ثُْجدن ْٗضنِ٘ ٓج ٢ِ٣:

 ٤ًٔز أٓطجً ٓؼضذٌر ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز. -      

 ّوٟٞ ثألٓطجً ٣ٔضو ٖٓ ثُن٣ٌق إ٠ُ ثُٖضجء، ٝ ك٢ دؼٜ ثألف٤جٕ ٣ضؼوثٙ إ٠ُ ثٌُد٤غ. -      

 ٓٔضور ٖٓ ٌٕٜ ٓج١ إ٠ُ ٌٕٜ أٝس.٣ِٟٞز ٗٞػج ٓج   كضٌر ؽجكز -      

o :انؾواهح 

صض٤َٔ ثُقٌثًر ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز دجٗنلجٜٝج ك٢ ثُٖضجء ٝثًصلجػٜج إ٠ُ ًٜٞٗج ُط٤لز ك٢        

 : (2ث٤ُٚق، ٝ ٛيث ٓج ٣ٞٝقٚ ثُؾوٍٝ ًهْ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )   CENEAP، 2007  )1999- 1990ح يؾطخ فلٔنٌانزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ نلهعبد انؾواه:  2علٔل هلى 
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 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ءثُٖضج ثُن٣ٌق ثُلَٚ
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ثُٔؼوٍ 

 ثُل٢ِٚ 
11.26 7.9 16.3 23.5 

 

. 

 ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ٣ٌٖٔ ص٤٤َٔ ٌٓفِض٤ٖ أّج٤ّض٤ٖ: -

 ثُلضٌر ثُذجًهر ثُٔٔضور ٖٓ ٌٕٜ ٗٞكٔذٌ إ٠ُ ٌٕٜ ٓج١.  -

أهٚجٛج ك٢ ثُلضٌر ثُقجًر ْٗذ٤ج ثُٔٔضور ٖٓ ٌٕٜ ؽٞثٕ إ٠ُ ٌٕٜ أًضٞدٌ أ٣ٖ صذِؾ هًؽز ثُقٌثًر  -

 ّ ًٔض٠ّٞ. 31.5ٌٕٜ أٝس ُضَٚ إ٠ُ 

 

o :ثُؾ٤ِو                                                                                

، ٝ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ذ٤ٖ ػوه أ٣جّ ؼور ػٞثَٓ ٜٓ٘ج ثٌُٟٞدز، ثُقٌثًرٕٞ ثُؾ٤ِو د٣ٌضجعٌص        

 .زصٌَٖ ثُؾ٤ِو ك٢ ٛيٙ ثُٔقط
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 ) CENEAP ،2007 (1999- 1990نؼلك أٚبو ركٌٕ  انغهٛل فٙ  يؾطخ فلٔنٌ انزٕىٚغ انْٓو٘ : 3هلى  علٔل  
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 .إ٠ُ ٓ٘ضٚق ثٌُد٤غ إٔ ثُؾ٤ِو ٣ٔضو ٖٓ ٜٗج٣ز ثُن٣ٌق ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ٗؾو

o :انجوك 

 ػوه أ٣جّ ثُذٌه مالٍ ثُْ٘ز ثُض٢ صْو٠ ػ٠ِ ثُٔ٘طوز. ـٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ثُي١ ٣ٞٝ

 

                     )  CENEAP، 2007 ) 1999 -1990ؾطخ فلٔنٌنؼلك أٚبو رَبلػ  انجوك فٙ يانزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ : 4علٔل هلى 

 

ٝ ٛيٙ ثأل٣جّ ٓقًٚٞر  ،أ٣جّ 9ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ٗالفع إٔ ػوه أ٣جّ صْجه٠ ثُذٌه ال صضؼوٟ 

 مجٙز د٤ٖ ١ٌٜٕ ه٣ْٔذٌ ٝ أك٣ٌَ.

 

 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق ثُلَٚ
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o نوٚبػا 

ٛذٞح ث٣ٌُجؿ ٣ٌٖٔ ٓالفظضٚ ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ثُي١ ٣ٞٝـ ػوه أ٣جّ ٛذٞح ث٣ٌُجؿ مالٍ 

 ثُْ٘ز.

 )   CENEAP  ،2007 ) 1999 -1990نؼلك اٚبو ْجٕة انوٚبػ فٙ يؾطخ فلٔنٌ ٙانزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصه:5لٔل هلى ع
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 صٜخ ٣ًجؿ ث٤ًٌُْٝٞ مجٙز ٖٓ ٌٕٜ ٓج١ إ٠ُ ؿج٣ز ٌٕٜ أٝس. -

 :( يٛهخيؾطخ  )يُبؿ انًُطمخ انٍٕطٗ 4-1-2

 ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٛيٙ ثُٔ٘طوز ٣ٌٖٔ صو٤ْٜٔج إ٠ُ ؽَة٤ٖ آم٣ٌٖ. -

 ٘طوز ٌٕه٤ز ٝ أمٌٟ ؿٌد٤ز.ٓ

٣ن٘ ٛيث ثُؾَء  ثُؾ٘ٞد٢ ُذِو٣ز ثُوٌثًّ، ٝ دِو٣جس: ٤ّو١ ٌٓٝثٕ، ٤ِٓز،  انغيء انْولٙ:  

 ػ٤ٖ ثُض٤ٖ، ٤ّو١ م٤ِلز، ٝثه ثُ٘ؾجء، أفٔو ًثٕو١، ٝ ٍؿج٣ز ٝ صض٤َٔ دٔج ٢ِ٣:

 ٓ٘جك ٓضّٞط٢ ٕذٚ ًٟخ، ًٔج ٣ضنِِٚ ؽ٤ٞح ىثس ثُٔ٘جك ثُٖذٚ ؽجف. -

        قجى٣ز ُِؾذجٍ، ٝ ٓجد٤ِْٖٔٓ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُ 1000ِْٓ إ٠ُ  600ؿ ٓج د٤ٖ صْجهطجس صضٌثٝ -

 .ِْٓ ك٢ ثُٔ٘نلٞجس600 ث400٠ُ

 ثألٓطجًوٍ ، ٤َٓصٚ ثألّج٤ّز ثٗنلجٛ ٓؼ: ٣ن٘ ثُؾَء ثُٔضذو٢ ٖٓ ثُٔ٘طوزانغيء انغوثٙ    

   وجًٗز ٓغ ثُؾَء ثٌُٖه٢ ْٗذ٤ج.ٓ

o  :اٞيطبه 
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الفظز ٤ًٔز ثألٓطجً ثُٔضْجهطز ػ٠ِ ثُٔ٘طوز، ٛيث ثألم٤ٌ ثُي١ ٣ٌٖٔ ٓ ،ثُضج٢ُ  ثُؾوٍٝ ٖٓ مالٍ

 ً. ٣ٞٝـ ثُض٣ٍٞغ ث١ٌُٜٖ ٝ ثُل٢ِٚ ُألٓطج

                                                                         )يلٚوٚخ انًصبنؼ انفالؽٛخ نٕالٚخ يٛهخ (999- 1990فٙ يؾطخ يٛهخ نكًٛبد انزَبلػ انزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ:6لٔل هلى ع

 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق ثُلَٚ  
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كًٛخ 

 انزَبلػ

lيى 

54 59 82 100 79 59 49 52 23 8 9 29 603 

 انًغًٕع

 يى
195 238 124 46 603 

 100 7.63 20.57 39.46 32.34 %انَُجخ

                                         

 ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ٣ٌٖٔ ثّضنالٗ ثُ٘ضجةؼ ثُضج٤ُز:

أه٠ٗ ٤ًٔجس  صْؾَ ٓؼظْ ٤ًٔز ثألٓطجً ثُٔضْجهطز صضٍٞع د٤ٖ ك٢ِٚ ثُن٣ٌق ٝ ثُٖضجء، ٝ  -

 ثُضْجه٠ د٤ٖ ١ٌٜٕ ؽٞثٕ فض٠ ٌٕٜ أًضٞدٌ أف٤جٗج.

o :انؾواهح 

ُي١ ٣ٌٙو هًؽجس ثُقٌثًر ٝ ص٣ٍٞؼٜج ث١ٌُٜٖ ٝ ثُل٢ِٚ ٣ٌٖٔ ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ث

 ٓالفظز ٓج ٢ِ٣:

 )لٚوٚخ انًصبنؼ انفالؽٛخ نٕالٚخ يٛهخي(99 -1990 فٙ يؾطخ يٛهخ انزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ نلهعبد انؾواهح:07علٔل هلى 

 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق ثُلَٚ
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انًؼلل 

 °C اٞلصٗ
24 18.3 13.4 12.6 14.7 17.1 20.2 24.5 29.3 34.1 34.1 3.05 21 

انًؼلل 

 °C اٞكَٗ
12 7.6 4.18 3.68 4.58 6.18 8.08 11.28 15.8 18.6 18.8 17.2 10 

 15 23.7 26.4 26.3 22.5 17.8 14.14 11.6 9.5 8.14 8.5 12.5 18 انًؼلل

 صٔضجٍ ثُٔ٘طوز دٖضجء دجًه ٝ ٤ٙق فجً ْٗذ٤ج. -
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 ْؾَ ك٢ ٌٕٜ ؽ٤ِ٣ٞز.ضْؾَ ك٢ ٌٕٜ ؽجٗل٢ أٓج أهٚجٛج كصأه٠ٗ هًؽجس ثُقٌثًر  -

 ًر ٖٓ ٌٕٜ ؽٞثٕ إ٠ُ ؿج٣ز ٜٗج٣ز ٌٕٜ ّذضٔذٌ.جثٓضوثه ثُلضٌر ثُق -

 :) يؾطخ ؽًبو لؤى(يُبؿ انًُطمخ انغُٕثٛخ 4-1-3

ُٔ٘طوز  ٢ألمٌٟ، ٝىُي دقٌْ ثُٔٞهغ ثُؾـٌثكْٗذ٤ج ػٖ ثُٔ٘جٟن ث جز ٓنضِل٣ؼضذٌ ٓ٘جك ٛيٙ ثُٔ٘طو

 ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ثُض٢ صض٤َٔ دٔج ٢ِ٣:

 ٓ٘جك ٕذٚ ؽجف دجًه. -

 ِْٓ ك٢ ثُْ٘ز.500صضؼوٟ  ال٤ًٔز صْجه٠  -

 .غ ُٜيث ثُ٘طجمثُض٢ صؼضذٌ ًٌٔؽفٔجّ هٌٍٝ ك٤ٔج ٣ن٘ ثُٔؼط٤جس ثُذ٤ٞٓ٘جم٤ز كٔٚوًٛج ٓقطز  -

o :اٞيطبه 

 ( 2008 ـ1988 ) ّ٘ز 20ٞٝـ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٤ًٔز ثالٓطجً ث٣ُْٞ٘ز  مالٍ ٣

 (2009 ،يٕٛٓثٙ ٌ يبعَزٛو  (2008- 1988فٙ يؾطخ ؽًبو لؤى انزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ نكًٛخ اٞيطبه: 08علٔل هلى 

 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق ثُلَٚ
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٤ًٔز 

 ثألٓطجً

)ْٓ( 

25 37.8 52.6 52.1 28.2 35 40.6 43.9 13.7 5.4 11.5 
37.

3 
 

 391.8 62.9 98.2 115.3 115.4 ثُٔؾٔٞع

  16.07 25.06 29.42 29.45 %ثُْ٘ذز

 

ثُؾ٘ٞد٤ز ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ أػالٙ ثُي١ ٣ذ٤ٖ ثُض٣ٍٞغ ث١ٌُٜٖ ٝ ثُل٢ِٚ ُألٓطجً ك٢ ثُٔ٘طوز 

 ُِٞال٣ز ٣ٌٖٔ ثّض٘ضجػ ٓج ٢ِ٣:

 صيديح ّوٟٞ ثألٓطجً ٖٓ ٌٕٜ ٥مٌ ٝ ٖٓ كَٚ ٥مٌ. -

 .دْذخ ثُؼٞثٙق ثُلؾجة٤ز  ثًصلجع ٤ًٔز ثُضْجه٠ ْٗذ٤ج ك٢ كَٚ ث٤ُٚق -

 كضٌر ؽجكز ٣ِٟٞز ٓٔضور ٖٓ أك٣ٌَ إ٠ُ ؿج٣ز ٌٕٜ أًضٞدٌ. -

o انؾواهح 
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ك٢ (2008 -2007ث٠ُ 1988 -1987)ّ٘ز 20ٞٝـ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٓؼوالس ثُقٌثًر مالٍ ٣

 أ١ فٔجّ هٌٍٝ. زٗلِ ثُٔقطز ثُْجدو

                                           (2009 ،)يبعَزٛو ٌ يٕٛٓث2008ٙ-1988نلهعبد انؾواهح فٙ يؾطخ ؽًبو لؤى انزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ :09علٔل هلى 

 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق ثُلَٚ

 ثٌُٖٜ
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ثُٔؼوٍ 

ثأله٠ٚ

C° 

30.6 23.8 18.8 18.1 19.5 24.1 27.3 33.1 38.8 40.2 39.9 35.6 29.1 

ثُٔؼوٍ 

 ثأله٠ٗ

C° 

5.1 0.1 -1.7 -2.9 -2.1 -1.2 0.8 4.4 9.3 12.1 12.8 9.1 3.8 

 16.5 22.3 26.4 26.1 24 18.7 14 11.4 8.7 7.6 8.6 12 17.8 ثُٔؼوٍ

                                                                       

 ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ثُْجدن ٣ٌٖٔ ثّضنالٗ ثُ٘ضجةؼ ثُضج٤ُز:

 صٔضجٍ ثُٔ٘طوز دٖضجء دجًه ٝ ٤ٙق فجً. -

 ٤ِ٣ٞز.صذِؾ هًؽجس ثُقٌثًر أهٗجٛج ك٢ ٌٕٜ ؽجٗل٢ د٤٘ٔج صذِؾ أهٚجٛج ك٢ ٌٕٜ ؽ -

 صؼضذٌ كضٌر ث٤ُٚق ٣ِٟٞز إى صٔضو ٖٓ ٌٕٜ ؽٞثٕ إ٠ُ ؿج٣ز ٌٕٜ ّذضٔذٌ. -

دجُْ٘ذز ُِؾ٤ِو ٝ ثُذٌه ٝ ٛذٞح ث٣ٌُجؿ كجٕ ٓٚوً ثُٔؼِٞٓجس ًجٕ ثُوًثّز  ثُض٢ هجٓش دٜج 

CENEAP   فٍٞ ٝال٣ز ٤ِٓز. 

o نغهٛل:ا 

 ( 1999 - 1990 ) ك٢ كضٌر ػوه أ٣جّ صٌَٖ ثُؾ٤ِو مالٍ ثُْ٘ز(، 10ًهْ  )ثُؾوٍٝ ٣ٞٝـ 

 

 

 

 

 

 (CENEAP، 2007 فٙ يؾطخ ٍطٛف ) نؼلك أٚبو انغهٛلانزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ : 10لٔل هلى ع
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 ثُلَٚ
 ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق
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ػلك أٚبو 

 انغهٛل
0.2 5.5 13.9 14.8 13.8 9.2 4.7 0.7 - - - - 62.8 

 62.8 - 5.4 37.8 19.6 انًغًٕع

 ـ٤ٌ ػوه أ٣جّ صٌٕٞ ثُؾ٤ِو ٖٓ كَٚ إ٠ُ آمٌ.ص    - 

 ثٓضوثه أ٣جّ صٌَٖ ثُؾ٤ِو ٖٓ ٌٕٜ ه٣ْٔذٌ إ٠ُ ؿج٣ز ٌٕٜ أك٣ٌَ.   -

 ٣ّٞ مالٍ ثُْ٘ز. 62.8ػوه أ٣جّ صٌَٖ ثُؾ٤ِو ًذ٤ٌ إى ٣َٚ إ٠ُ    -

o :انجوك 

  ٢ ػوه أ٣جّ صْجه٠ ثُذٌه مالٍ ثُْ٘ز:٣ٞٝـ ثُؾوٍٝ ثُضجُ    

 ( CENEAP، 2007 ) نؼلك اٚبو انجوك  فٙ يؾطخ ٍطٛفانزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ : 11علٔل هلى 

 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق ثُلَٚ

  ٍجزًجو أٔد عٕٚهٛخ عٕاٌ يب٘ أفوٚم يبهً فجفو٘ عبَفٙ كًَٚجو َٕفًجو أكزٕثو انْٓو

ػوه أ٣جّ 

صْجه٠ 

 ذٌهثُ

0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 
1,

6 
0,2 0,3 0,3 0,7 3,8 

 3,8 1,3 1,9 0,3 0,3 ثُٔؾٔٞع

ٓج١،  ٣ّٞ ك٢ ٌٕٜ ٣16ؼضذٌ كَٚ ثٌُد٤غ ٛٞ كَٚ صْجه٠ ثُذٌه ف٤ظ ٣َٚ أهٚجٙ إ٠ُ  -

 ٣ّٞ مالٍ ثُْ٘ز. 3.8ال ٣ضؼوٟ   أ٣ٖػوه أ٣جّ صْجه٠ ثُذٌه  ٌُ٘ٚ ػٔٞٓج ٣ْؾَ ثٗنلجٛ

 انوٚبػ:  -

 ٢ِ٣ :   ط٤ق ، ٗالفع ٓجّذٞح ث٣ٌُجؿ  ك٢ ٓقطز ٛ أ٣جّثُي١ ٣ذ٤ٖ ػوه  12هْ فْخ ثُؾوٍٝ ً

ؿجُذج  صٜخ ٣ّٞ مالٍ ثُْ٘ز، ٝ ٢ٛ ٣ًجؿ ث٤ًٌُْٝٞ ثُض٢  9.7ػوه أ٣جّ ٛذٞح ث٣ٌُجؿ ال ٣ضؼوٟ 

 د٤ٖ ١ٌٜٕ ؽٞثٕ إ٠ُ ؿج٣ز ٌٕٜ أٝس.

 

 

 (CENEAP، 2007 ) ٍطٛف فٙ يؾطخ  نؼلك أٚبو ْجٕة انوٚبػانزٕىٚغ انْٓو٘ ٔ انفصهٙ : 12علٔل هلى 
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 ثُْ٘ز ث٤ُٚق ثٌُد٤غ ثُٖضجء ثُن٣ٌق ثُلَٚ

  ٍجزًجو أٔد عٕٚهٛخ عٕاٌ يب٘ أفوٚم يبهً فجفو٘ عبَفٙ كًَٚجو َٕفًجو أكزٕثو ثٌُٖٜ

ػوه أ٣جّ 

ٛذٞح 

 ث٣ٌُجؿ

0,4 0 0,1 0 0 0,4 0,9 1,8 2,2 1,9 1,4 0,6 9,7 

 9,7 3,9 4,9 0,4 0,5 ثُٔؾٔٞع

 جك ك٢ ثُٞال٣ز ْٗضط٤غ ثّضنالٗ ثُ٘ضجةؼ ثُضج٤ُز.ٖٓ مالٍ هًثّز ثُٔ٘

، صٔج٣َ ثُضْجهطجس ٖٓ ثُٖٔجٍ إ٠ُ ثُؾ٘ٞح، ف٤ظ ص٘نلٜ ٤ًٔز ثُضْجهطجس ًِٔج ثصؾٜ٘ج ؽ٘ٞدج .1

ٝ ٗلِ  ,ثًصلجع هًؽجس ثُقٌثًر ًِٔج ثصؾٜ٘ج ٖٓ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز إ٠ُ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز ٝ

 ثُؾ٤ِو.ثُظجٌٛر ٣ٌٖٔ ٓالفظضٜج دجُْ٘ذز ُؼوه أ٣جّ صٌَٖ 

ثٓضوثه كَٚ ث٤ُٚق ٖٓ ٌٕٜ ٓج١ إ٠ُ ٌٕٜ ّذضٔذٌ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٖٔج٤ُز، ٝ ٖٓ ٌٕٜ  .2

ٛيٙ ثإلمضالكجس صؤعٌ صؤع٤ٌث ٓذجٌٕث ػ٠ِ ث٤ُٔجٙ  ،ؽٞثٕ إ٠ُ ٌٕٜ أًضٞدٌ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثألمٌٟ

ؾٞك٤ز، ٝ ٓور ثُؾ٣ٌجٕ مالٍ ثُْ٘ز، ٝ ديُي ٣ؤعٌ ػ٠ِ ثُٖذٌز ث٤ُٜوًٝؿٌثك٤ز ٝ ثُ ثُْطق٤ز 

 ُِٞال٣ز.

  ٕيُبفٛخ :ٛانُطبلبد انج ٔ  اٞيطبهفوٚطخ رَبٔ٘   4-2  

 ( 7) ّكم فوٚطخ رَبٔ٘ اٞيطبه   4-2-1

 ثًُٞجُز ث٤ُٟ٘ٞز ثُض٢ أٗؾَصٜج  ثألٓطجًر ثُٔؼضٔور ػ٠ِ م٣ٌطز َٖٓ مالٍ ثُن٣ٌطز ثُٔ٘ؾ     

 ْٗضط٤غ ٓالفظز ٓج٢ِ٣: 1993ّ٘ز   (ANRH)ُِٔٞثًه ثُٔجة٤ز

ِْٓ ك٢ ثُؾ٘ٞح ، ُضٌصلغ صو٣ًؾ٤ج  300ضٜجِٟز ػ٠ِ ثُٔ٘طوز د٤ٖ ثُٔ ثألٓطجًٝؿ ٤ًٔز ثصضٌ

 ِْٓ . 1000فٞث٢ُ  إ٠ُصَٚ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز ثُؾذ٤ِز  ض٠، ف ٕٔجالًِٔج ثصؾٜ٘ج 

 :فٞث٢ُ أًدغ ٓ٘جٟن ًذٌٟ ُضْج١ٝ ثألٓطجً إ٠ُص٘وْْ ثُٞال٣ز 

 ِْٓ. 500ِْٓ ٝ 300ثُٔضْجهطز د٤ٖ  ثألٓطجًصضٌثٝؿ ٤ًٔز  أ٣ٖ :ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز .3

 ِْٓ  700ِْٓ ٝ  500د٤ٖ  ثألٓطجً: صضذج٣ٖ ٤ًٔز  ٠ثُّٞطثُٔ٘طوز  .4

 ِْٓ 900ِْٓ ٝ  700د٤ٖ  ثألٓطجًُْلٞؿ ثُؾذجٍ: صضٌثٝؿ ك٤ٜج ٤ًٔز  ثُٔقجى٣زثُٔ٘طوز   .5

 ِْٓ ٣ّٞ٘ج. 1000ك٤ٜج  ثألٓطجً ز٤ٔصضؼوٟ ً أ٣ٖ ثُؾذ٤ِز:ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز   .6
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 ( 1993نهٕكبنخ انٕغُٛخ نهًٕاهك  انًبئٛخ ٍُخ  د) فوٚطخ انزَبلطب اٞيطبهَبٔ٘ : فوٚطخ ر7ّكم        

 

 

 

 

 

 

 انقوٚطخ انجٕٛيُبفٛخ  4-2-2
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ٛيٙ ثألم٤ٌر ،1998ّ٘ز ثُٔ٘ؾَر    COTE M ثُن٣ٌطز ثُذ٤ٞٓ٘جم٤ز ثُٔ٘ؾَر ٖٓ ٌٟف فْخ    

٣ز إ٠ُ عالعز ثُٞال ص٘وْْ  ف٤ظ فْخ ثُضْجهطجس ٝ هًؽجس ثُقٌثًر صٚ٘ق ثُ٘طجهجس ثُض٢ 

  ٗطجهجس ًذٌٟ ، دجإلٝجكز إ٠ُ ثُ٘طجهجس ثُؾَة٤ز ثُض٢ صضذغ ثُ٘طجهجس ثٌُذٌٟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  )M cote  (  Bneder،2009: فوٚطخ انُطبلبد انًُبفٛخ ؽَت  8 ّكم                              

       

ٛيث ثُ٘طجم ك٢ ثُؾَء  ه٣ْٞ ِْٓ، 900: ٤ًٔز صْجه٠ ٣ّٞ٘ز أًذٌ ٖٓ ُ٘طجم ثٌُٟخث -     

 ثُٖٔج٢ُ.

       ِْٓ، ٝ ٣ْٞه 900ِْٓ إ٠ُ  600: ٤ًٔز ثُضْجه٠ صضٌثٝؿ ٓج د٤ٖ ثُ٘طجم ثُٖذٚ ًٟخ -          

 ٛيث ثألم٤ٌ ك٢ ثُؾَء ثأل٠ّٝ.
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 ِْٓ. ك٢ ثُؾَء ثُؾ٘ٞد٢. 600: ٤ًٔز صْجه٠ أهَ ٖٓ ثُ٘طجم ثُٖذٚ ؽجف-          

،ٝ ص٘وًػ صقش ٛيٙ  جس ثُض٢ فوه ثُض٤َٔ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٞثفوردجإلٝجكز إ٠ُ ٝؽٞه صقش ثُ٘طجه

ٖٓ مالٍ ُؾَء ٜٓ٘ج  أٝثُٔق٢ِ ٌَُ ٓ٘طوز د٤٘٤ز صؼذٌ ػٖ ثُٔ٘جك  أمٌٟثُ٘طجهجس ٗطجهجس 

 م٣ٌطز ثُ٘طجهجس ثُٔ٘جم٤ز ٝ م٣ٌطز صْج١ٝ ثألٓطجً ٗالفع صٞثكوج ًذ٤ٌث ُضو٤ْْ ثُٔ٘جٟن .

 رَبلػ  -ؽواهح   انؼاللخ رؾلٚل انفزوح انغبفخ ؽَت  4-2-3

ٝ ثُض٢ صقوه ٖٓ مالُٜج ثُلضٌثس ثُؾجكز ٝ ثُلضٌثس ثٌُٟذز ،فْخ ٓ٘ق٤جس ثُضْجه٠ ٝ ثُقٌثًر 

 .مالٍ ثُْ٘ز 

  
 ( )يؼبنغخ فبصخثالنخ   ًؾطخ فلٔنٌن حهيُؾُٗ انزَبلػ ٔ انؾوا  : 9ّكم                              
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 ) يؼبنغخ فبصخ (يُؾُٗ انزَبلػ ٔ انؾواهح نًؾطخ يٛهخ  : 10ّكم                                              

 

 
 ) يؼبنغخ فبصخ(  نؾواهح نًؾطخ ؽًبو لؤى:  يُؾُٗ انزَبلػ ٔ ا 11ّكم                              

 

ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُغالعز ٣ضٞـ ؽ٤ِج إٔ ثُلضٌر ثُٔٔطٌر صٔضو ٖٓ أًضٞدٌ إ٠ُ ٌٕٜ ٓج١، ك٢ ف٤ٖ  

، ثُقجٍ ٗلْٚ ٌٕٜ ّذضٔذٌ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٢ ٜٗج٣ز إ٠ُثُلضٌر ثُؾجكز صٔضو ٖٓ ٌٕٜ ؽٞثٕ  إٔ

 .ك٢ ثُٔ٘طوض٤ٖ ثُٖٔج٤ُز ٝ ثُّٞط٠
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 انغبفخ ّٓواٞفوٚطخ   4-2-4

ثُٔؼضٔور ػ٠ِ ثُٔٞثٍٗز ثُٔجة٤ز  ٓذج٢ًً ع  ثألّضجىثُؾجكز ثُٔ٘ؾَر ٖٓ ٌٟف  ثألٌٕٜم٣ٌطز  ؤًوص

 د٤ٖ  إٌٜٔ أًدؼز إ٠ُػٔٞٓج صٔضو  ثُؾجكز ك٢ ثُٞال٣ز  ثألٌٕٜ إٔ  ،THONTHWAITEفْخ ٣ٌٟوز 

 ؽٞثٕ ٝ ّذضٔذٌ .١ٌٜٕ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nombre de mois "secs" par an 

280

300

320

340

360

380

400

750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880

JIJEL

SKIKDA

Bir Chouhada

El Eulma
Tadjenanet

Chelghoum Laid

Oued Athmania

Teleghma

MILA

CONSTANTINE

Grarem

El Milia

Ferdjioua

M E R     M E D I T E R R A N E E

0KM 20KM 40KM

 

 (2005يجبهكٙ ، ع كٔنخ نٍٟزبم ِانلكزٕها) أغؤؽخ : فوٚطخ اّٞٓو انغبفخ 12ّكم                      

 

ػ٘جٌٙٙ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُغالعز ُِٞال٣ز دجإلٝجكز إ٠ُ صق٤َِ ٓنضِق ز ثُٔ٘جك دٌَ ّٖٓ مالٍ هًث

د٤ج٤ٗز ٣ضٞـ إٔ ثُٞال٣ز ص٘ض٢ٔ ك٢ ٓؾِٜٔج إ٠ُ ثُٔ٘جك  سثُٞعجةن ثٌُٔكوز ٖٓ مٌثة٠ ٝ ًّٞٓج
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ٚ ثُؾَة٤ز ٖٓ ٓ٘طوز ألمٌٟ ف٤ظ صٌصلغ إٔ ٛيث ثُٔ٘جك صنضِق مٚجةٚ ثُٔضّٞط٢، ؿ٤ٌ

هًؽجس ثُقٌثًر ًِٔج ثصؾٜ٘ج ٖٓ ثُٖٔجٍ إ٠ُ ثُؾ٘ٞح ك٢ ف٤ٖ إٔ ٤ًٔز ثألٓطجً ثُٔضْجهطز 

 .ِْٓ  700صٌصلغ ك٢ ثالصؾجٙ ثُٔؼجًِ أ١ ٖٓ ثُؾ٘ٞح إ٠ُ ثُٖٔجٍ دضذج٣ٖ ٣َٚ إ٠ُ 

 

 انْجكخ انٓٛلهٔغوافٛخ  -5

 ُض٢ صنضٌم ٓ٘طوز ثُوًثّز، ٝ ديُي ك٢ٜ صقوه أ٤ٔٛزصٔغَ ثُٖذٌز ث٤ُٜوًٝؿٌثك٤ز ٓنضِق ثألٝه٣ز ث

 ثُْطق٤ز ثُض٢ صؼذٌ ثُٞال٣ز.  ثُٔؾج١ً  ثُٔجة٤ز 

فْخ ثًُٞجُز ث٤ُٟ٘ٞز ُِٔٞثًه ثُٔجة٤ز  ٖٓ ف٤ظ صو٤ْْ ثألفٞثٛ ث٤ُٜوًُٝٞؽ٤ز "ثُضؾ٤ٔؼ٤ز"

ANRH ، ُثُضؾ٤ٔؼ٢ ًذ٤ٌ ثٌُٓجٍ)فٞٛقكجُؾَء ثُـجُخ ٖٓ صٌثح ثُٞال٣ز ٣ومَ ٖٝٔ ث ٛٞ 

 (،03فٞٛ ًهْ )ثُْٞثفَ ثُوْ٘ط٤٘٤ز(، أٓج ثُؾَء ثُٖٔج٢ُ ُِٞال٣ز ٣ومَ ٖٝٔ فٞٛ 10ًهْ

 (.07)فٞٛ ًهْ  زثُوْ٘ط٤٘٤ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج  ك٢ ف٤ٖ إٔ ثُؾَء ثُؾ٘ٞد٢ ٣ومَ ٖٝٔ فٞٛ

ُٞثه١ ثٌُٓجٍ ٝ ٝثه ثُ٘ؾجء، ف٤ظ ٣ِضو٤جٕ ٕٔجٍ ٓو٣٘ز ٤ّو١  ٛٞ ثُٔٚخ ٝثه١ ثٌُذ٤ٌ  ؼضذ٣ٌ

 ٌٓٝثٕ.

 م٤ٌ ٖٓ ثُٞه٣جٕ ثُضج٤ُز:ٝ ٣ضـيٟ ٛيث ثأل

 ٝثه دٌٍٞٓٝم. ،ٝثه ثُ٘ؾجء، ٝثه ثُْٔ٘وٝ ،ٝثه ّوجٕ ،ٝثه ثُوٛجٖٓز ٝثه ثٌُٓجٍ.

 أٝه٣ز ًذ٤ٌر ٢ٛ: 3صضٔغَ ثُٖذٌز ث٤ُٜوًٝؿٌثك٤ز ُِٞال٣ز ك٢ 

 :أْٛ ًٝثكوٙ: ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾذ٤ِزٔاك انُغبء  -

 ٝثه ثُٔجُـ. -

 ٝثه ًؽجٗ. -

 ٝثه دٞٙالؿ. -

 ١ ٣ؼذٌ ٓ٘طوز ِٕـّٞ ثُؼ٤و، ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز، إ٠ُ دِو٣ز ثُوٌثًّ، أْٛ ًٝثكوٙ:: ثُئاك انويبل -

 ٝثه ثٌُٜٔ.  - 

 ٝثه صجؽ٘جٗش.  - 

 ٝثه ك٤الٕ.  -   

 ٝثه ّوجٕ.  -  
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 : ثُي١ ٣وْْ ِِّْز ٍٝثؿز ٝ ٛٞ صاله٢ ٝثه ثُ٘ؾجء ٓغ ٝثه ثٌُٓجٍ.ٔاك انكجٛو -

 

 كخ انٓٛلهٔغوافٛخ نٕالٚخ يٛهخ) اَغبى انطبنجخ (فوٚطخ انْج : 13ّكم                                      
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 انغطبء انُجبرٙ

إٕ هًثّز ثُـطجء ثُ٘ذجص٢ ك٢ فجُض٘ج ٛيٙ ْٜٓ ؽوث ألٗٚ ٣قوه دؼٜ ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ػ٠ِ ث٤ُٔجٙ  

 ....إُل.،ٖٓ ٤ًٔجس صْجه٠، ثُؾ٣ٌجٕ، ثُضذنٌ

 رٕىٚغ انًَبؽبد انغبثٛخ :

ٝ ثألفٌثٓ، ٝ ثُٖؾ٤ٌثس دجإلٝجكز إ٠ُ  ثُطذ٤ؼ٤زثُـجدجس  ٣وٚو دجُغٌٝر ثُـجد٤ز ْٓجفجس

 ثُْٔجفجس ثُٖٔؾٌر ٖٓ ٌٟف ثُؼٌ٘ٚ ثُذ١ٌٖ.

٣نٞغ ص٣ٍٞغ ثُغٌٝر ثُـجد٤ز مجٙز ثُطذ٤ؼ٤ز ٜٓ٘ج إ٠ُ ػور ػٞثَٓ ٜٓ٘ج ثُٔ٘جك، ثُضٞج٣ًِ ٝ 

 ص٤ٔ٘ضٜج.ٗٞػ٤ز ثُضٌدز. ؿ٤ٌ إٔ ثُْٔجفجس ثُٖٔؾٌر كجإلْٗجٕ ٛٞ ثُؼجَٓ ثألّج٢ّ ك٢ 

ًْ 3480.54ٓج ىًٌٗج ّجدوج، صووً ثُْٔجفز ثإلؽٔج٤ُز ُِٞال٣ز فٞث٢ُ فْخ 
2

 ٝ ٢ٛ ْٓجفز 

، ؿ٤ٌ إٔ ْٓجفز ثُـجدجس صؼضذٌ ٝت٤ِز ٓوجًٗز ٓغ ْٓجفز ٓؼضذٌر ٓوجًٗز دجُٞال٣جس ثألمٌٟ

ؽ٤ِج، ف٤ظ  ٣ضٞـ إٔ ثُٞال٣ز صلضوٌ إ٠ُ ثُغٌٝر  13ًهْ  ٝ ٛيث ٓج ٣ٞٝقٚ ثُؾوٍٝ ، ثُٞال٣ز 

آ، أ١ ٓج ٣ؼجهٍ ٛ 33670ٗش ٟذ٤ؼ٤ز ٜٓ٘ج أٝ ٖٓؾٌر ك٢ٜ صذِؾ فٞث٢ُ ثُـجد٤ز ّٞثء ًج

 . ٖٓ ثُْٔجفز ث٤ٌُِز، ٝ ٢ٛ ْٓجفز ٝت٤ِز ال صؼٌِ ثُض٘ٞع ثُؾـٌثك٢ ُِٔ٘طوز.9.66%

دط٣ٌوز ٓغج٤ُز ػ٠ِ ْٓجفز ثُٞال٣ز ٓؾٔال، إى صْؾَ أًذٌ صـط٤ز  صضٍٞعؿ٤ٌ إٔ ٛيٙ ثُْ٘ذز ال 

( ٝ ثُؼ٤ج٢ٝ دٌدجُ دـ %25.44صْوثٕ فوثهر دـ ) (،%32.36 ك٢ دِو٣جس أٝاله مِٞف دـ )

(، ٤ِٓز دـ %0.21. ك٢ ف٤ٖ ْٗؾَ أه٠ٗ ْٗذز صـط٤ز ك٢ دِو٣جس ص٤ذٌه٘ش دـ )24.55%

 .دٖ ٣ق٢ ػذو ثٌُفٖٔ  ، ك٢ ف٤ٖ ثٗؼوّ ثُـطجء ثُ٘ذجص٢ صٔجٓج  ك٢ دِو٣ز (0.47%)
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 (2008انغبثبد نٕالٚخ يٛهخ  يؾبفظخ) ٚبد انٕالٚخرٕىٚغ انًَبؽبد انغبثٛخ ػجو ثهل: 13علٔل                  

 انجهلٚخ
  انًَبؽخ

ْب   

 انغبثبد 

ْب  انطجٛؼٛخ  

اٞؽواُ/  

ْب  انْغٛواد  

  انزْغٛو

 ْب

    انًغًٕع

ْب   

 خََجخ انزغطٛ

%     

 

 0,47 62 62 0 0 13060 يٛهخ

 9,27 376 370 6 0 4056 ػٍٛ انزٍٛ

 3,45 150 150 0 0 4350 ٍٛل٘ فهٛفخ

اهو لٕلخلو  14120 738 153 330 1221 8,65 

 1,01 54 54 0 0 5399 ٔاك٘ انُغبء

 2,11 68 68 0 0 3222 ٍٛل٘ يؤاٌ

 154,57 1400 1400 0 0 8990 أؽًل هاّل٘

 9,66 550 550 0 0 5691 ىغبٚخ

 13,23 1290 1290 0 0 9750 انؤاّل

 0,21 10 10 0 0 4799 رٛجولُذ

 3,63 645.5 643 2.5 0 7480 فوعٕٛح

 5,83 360 360 0 0 6180 ع انجٛعبء أؽوِٚ

 25,56 2004 580 100 1324 8160 انؼٛبظٙ ثوثبً

 0,59 63 60 3 0 10690 ثٕؽبرى

 3,48 410 410 0 0 11790 كهاؽٙ ثٕصالػ

 20,63 810 643 167 0 3927 ٚؾٙ ثُٙ لْخ

 7,79 9473.5 6980 431.5 2062 121604 يغًٕع انًُطمخ

 8,39 536.5 522 14.5 0 6370 ؽًبنخ

 18,45 1175 600 277 298 6370 انْٛمبهح

 21,12 1668.16 198 327 1143.16 7900 روػٙ ثبُٚبٌ

 18,36 1502.54 0 250 1252.54 8180 ػًٛوح آهاً

 16,42 968.5 34 470.5 464 5900 رَبنخ نًطبػٙ

 25,44 2641 480 270 1891 10380 رَلاٌ ؽلاكح

 14,80 783 81 302 400 5290 يُٛبه ىاهىح

 18,40 9274.70 1915 1911 5448.70 50390 يغًٕع انًُطمخ

 7,59 1960 1960 0 0 25830 ُ.انؼٛل

 3,46 940 940 0 0 27150 ٔاك٘ انؼضًبَٛخ

 1,76 220 220 0 0 12470 ػٍٛ يهٕن

 1,77 345 345 0 0 19540 انزالغًخ

 4,12 600 600 0 0 14550 ٔاك ٍمبٌ

حيْٛو  18610 0 0 2200 2200 11,82 

 2,02 430 430 0 0 21240 ربعُبَذ

 32,36 8227 2417 162.5 5647.50 25420 أٔالك فهٕف

 0 0 0 0 0 11250 ثٍ ٚؾٙ ع انوؽًبٌ

 8,47 14922 9112 162.5 5647.50 176060 يغًٕع انًُطمخ
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  3367.2 18007 2505 131582 348054 يغًٕع انٕالٚخ

         

 ك٤ٌٖٔ ٓالفظز ٓج ٢ِ٣ : ػ٠ِ ثُٔ٘جٟن ثُؾـٌثك٤ز ثُغٌٝر ٗجف٤ز ص٣ٍٞغ  ٖٓ  أٓج

o :انًُطمخ انًْبنٛخ 

د٤ٖ  صض٘ٞع ٖٓ ثُْٔجفز ثإلؽٔج٤ُز ُِٔ٘طوز، ٝ  %18.04صووً ثُْٔجفز ثُـجد٤ز دـ        

ثُْٔجفز ثُطذ٤ؼ٤ز ٝ ثُْٔجفز ثُٖٔؾٌر، إى صؼضذٌ ٛيٙ ثُْ٘ذز ٓوذُٞز ٓوجًٗز ٓغ ثُٔ٘جٟن 

ٝ ٛيث ًثؽغ أّجّج إ٠ُ ٤ًٔز ثُضْجه٠ ثُض٢ صٜطَ دجُٔ٘طوز ُوٌدٜج ثُؾـٌثك٢ ٖٓ  ثألمٌٟ،

 ثُذقٌ، دجإلٝجكز إ٠ُ ثُضٞج٣ًِ ثُض٢ صؼضذٌ ؽذ٤ِز ك٢ أؿِذ٤ضٜج.

o :ٗانًُطمخ انٍٕط 

ٖٓ ثُْٔجفز  %7.79ٖٓ ٗجف٤ز ثُـطجء ثُ٘ذجص٢، إى ال ٣ضؼوٟ ْٗذز  كو٤ٌرٙ ثُٔ٘طوز يٛ صؼضذٌ

 ثإلؽٔج٤ُز.

o ٛخ:انًُطمخ انغُٕث 

ٖٓ ثُْٔجفز ثإلؽٔج٤ُز  %8.47صذِؾ ْٗذز ثُْٔجفز ثُـجد٤ز ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ. فٞث٢ُ         

ىثس ُِٔ٘طوز،ٝ ٢ٛ ْٗذز ٓضٞثٝؼز ٓوجًٗز ٓغ ٛيٙ ثألم٤ٌر، ألٕ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز ٓ٘طوز 

 .ْٓجفز ثًذٌ ٓوجًٗز ٓغ ثُٔ٘جٟن ثألمٌٟ

 كٜٞ ًجُضج٢ُ:ك٤ٔج ٣ن٘ ص٣ٍٞغ ثُغٌٝر ثُ٘ذجص٤ز فْخ ثألٗٞثع ٝ ثألٙ٘جف 

ٖٓ ٓؾٔٞع   % 52.5 إى ٣ْضقٞى ػ٠ِ  ْٗذز  ،ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز ثُقِذ٢ٌ ٚ٘ٞد٣ْٞه ثُ 

ثُٔ٘طوز ًيُي ٣ْٞه ثُي١  %17.27، ًٔج ٣ٞؽو ثُٚ٘ٞدٌ ثألمٌٞ دْ٘ذز ثألٕؾجً ٝ ثُ٘ذجصجس

ع أٓج ٓنضِق ثألٗٞث ،18.02دْ٘ذز دجإلٝجكز إ٠ُ صٞثؽو ثُذِٟٞ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثألمٌٟ  ،ثُٖٔج٤ُز

 .%12.23ثألمٌٟ كال صٌَٖ إال ْٗذز 
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 (2008) يلٚوٚخ انغبثبد نهٕالٚخ،    فٙ ٔالٚخ يٛهخ انضؤح انغبثٛخ رٕىٚغ  : 14 ّكم
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  اٞٔل  فالصخ انفصم    

٠ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج إُ ثُذقٌ ٕٔجال دٔقجىثرئٕ ثٓضوثه ثُٞال٣ز ٖٓ ًٔج ًأ٣٘ج  ك٢ ٛيث ثُلَٚ ك      

 ُـ : ؽؼَ ٜٓ٘ج ٓ٘طوز  ثُض٤ِز ك٢ ث٠ُّٞ  ًٌٓٝث دجُٔ٘طوز ؽ٘ٞدج

ثألفٞثٛ ٝ ثٍُْٜٞ ك٢ ثُٔ٘طوز   ك٢  ثُٔضٔغَ ك٢ ثُؾذجٍ ٕٔجال إ٠ُُضٔج٣َ ثُطٞدٞؿٌثث .7

  .ثُّٞط٠ ٝ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ؽ٘ٞدج

َر  د٤ٖ ثُٔجًٕ ٝ ثٌُِِ  ٝ ثُض٘ٞع ثُؾ٤ُٞٞؽ٢ ثُٔضٔغَ ك٢ ثُض٤ٌٖالس  ثُؾ٤ُٞٞؽ٤ز  ثُٔضٔج٣ .8

  .، ٝ ثُقؾٌ ث٢ٌُِٓثُط٤ٖ

ثُٔ٘جم٢  ثُٔضٔغَ ك٢ ثًصلجع ٤ًٔز ثُضْجه٠ ًِٔج ثصؾٜ٘ج ٖٓ ثُؾ٘ٞح إ٠ُ ثُٖٔجٍ  ف٤ظ  ثُضذج٣ٖ  -  

ِْٓ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُؾذ٤ِز  1000  ِْٓ ك٢ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج  ُضضؼو400ٟصٌصلغ ٛيٙ ث٤ٌُٔز ٖٓ ثهَ ٖٓ 

ُٜج  ثُضؤع٤ٌ  جٕ ، ًَ ٛيٙ ثُؼٞثَٓ ٓؾضٔؼز ًدٚلز ػجٓز ٝ ٛيث ٓج ٣ؤعٌ  ًيُي ػ٠ِ ثُـطجء ثُ٘ذجص٢

ًجٕ  صوًػ ثٌُغجكز ٖٓ ثُؾ٘ٞح ٗقٞ  أ٣ٖ  ،ثُْطق٤ز ٜٓ٘ج  ُٔذجٌٕ مجٙز ػ٠ِ  ثُغٌٝر ثُٔجة٤زث 

ّض٘ؼٌِ  ثُض٢  ٖ، ثُ٘لجى٣ز ٝ ثُضذن٤ًٌٔز ثُؾ٣ٌ ًجٕ ُٜج صؤع٤ٌ ػ٠ِ ثُض٢   ثألم٤ٌر، ٛيٙ ثُٖٔجٍ   

  ػ٠ِٗجف٤ز أمٌٟ   ٖٓ ضؤعٌ ًّٔج  ، ٛيث ٖٓ ؽٜز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ْٓ٘ٞح ٤ٓجٙ ثُٞه٣جٕ ، دوًٝٛج 

.ثُغٌٝر ثُٔجة٤ز، ٝ ًيُي ٗٞػ٤ز ٛيٙ ج، ٤ًٔضٜج، ػٔوٜث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز ٖٓ ف٤ظ صٞثؽوٛج  

:14ًهْ ًَ ٛيٙ ثُنٚجة٘ فجُٝ٘ج صِن٤ٜٚج ك٢ ثُؾوٍٝ    
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 : ؽٕصهخ ػبيخ ؽٕل انقصبئص انٍٕػ انطجٛؼٙ فٙ ٔالٚخ يٛهخ14 هلى علٔل 

 انًُطمخ
انًٕلغ 

 انغغوافٙ
ُبؿانً انزعبهٌٚ  

انزوكٛت 

 انصقو٘

انضؤح 

  انغبثٛخ

انْجكخ 

 انٓٛلهٔغوافٛخ
 يالؽظبد

انًُطمخ 

 انًْبنٛخ

 رم  يُطمخ

لوٚجخ يٍ 

 انجؾو

يُطمخ عجهٛخ 

اهرفبع كجٛو 

أكجو يٍ 

و1300  

َطبق انجؾو 

انًزٍٕػ 

 انوغت

انؾغو  -

 انويهٙ  

انطٍٛ -  

انًبهٌ -  

18 ََجخ  

% 

رغطٛخ 

 ظؼٛفخ

 كضٛفخ

يُطمخ ماد 

رَبلطبد 

ٔ كجٛوح 

اَؾلاهاد 

 ّلٚلح

انًُطمخ 

 انٍٕطٗ

 اَزمبنٛخ ثٍٛ

انًُطمخ   رم 

انًْبنٛخ ٔ 

انَٕٓل 

 انؼهٛب

ػجبهح ػٍ 

ٍٕٓل 

كافهٛخ ٔ 

 أؽٕاض 

االهرفبع يب 

 – 500ثٍٛ 

و700  

َطبق  انْجّ 

 انوغت

يبهٌ -  

غٍٛ -  

غطبء َجبرٙ 

 ظؼٛف

ػلو رُٕع 

 كجٛو

 كضٛفخ

يُطمخ ماد 

رَبلطبد 

يؼزلنخ ٔ 

اَؾلاهاد 

 يزٍٕطخ

طمخ انًُ

 انغُٕثٛخ

ًّبل 

انَٕٓل 

 انؼهٛب

 ٍٕٓل ػهٛب
َطبق انْجّ 

 عبف

كهٌ -  

يبهٌ -  

غطبء َجبرٙ 

 ظؼٛف

ػلو انزُٕع 

 انُجبرٙ

 يزٍٕطخ

يُطمخ ماد 

رَبلطبد 

ٔ يزٕاظؼخ  

اَؾلاهاد 

 ظؼٛفخ
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 انفصم انضبَٙ

 

 زٓبؽًبٚ، رؼجئزٓب ٔ انًبئٛخ ًصبكه ان

 

 فٙ ٔالٚخ يٛهخ                  
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 يمليخ:

ٛيٙ ثُضْجهطجس ؿ٤ٌ إٔ  ،ث٤ُٔجٙ ك٢ ثُؾَثةٌ إ٠ُ ٤ًٔز ثُضْجهطجس مالٍ ثُْ٘ز ٝؽٞه٣نٞغ          

إال ٤ًٔجس  ْضؼَٔ ال صَٚ ٜٓ٘ج ُِٔ ،ؾ٣ٌجٕثُ٘لجى٣ز ٝ ثُ ،ضذنٌثُصطٌأ ػ٤ِٜج ػور فجالس ٖٓ 

 ٝت٤ِز ٓوجًٗز دجُضْجه٠.

ؿٌثك٢ ٝ ٓج ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ٞثُ٘ٔٞ ثُو٣ٔ ،٤ٌثس ثُٔ٘جم٤زُوو صلجهٔش ٛيٙ ثُٞٝؼ٤ز ٖٓ ؽٌثء ثُضـ        

 ثُلالف٤ز ٝ ثُٚ٘جػ٤ز مجٙز. ،ٖٓ ٣ٍجهر ثُطِخ ػ٠ِ ث٤ُٔجٙ ك٢ ٓنضِق ثُٔؾجالس ثالهضٚجه٣ز

 ،ك٢ ثُؼ٣ٌٖض٤ٖ ثألم٤ٌص٤ٖ ًجٕ َُثٓج ػ٠ِ ْٓؤ٢ُٝ ثُوطجع ًٌٝٝر ثّضٌٖجف ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز

٤ٖ ثٌُْجٕ ٝ ٓنضِق ثألٖٗطز ثالهضٚجه٣ز ٝ ص٣ٍٞؼٜج د ،فٌٚٛج ٝ ثّضـالُٜج دط٣ٌوز ػوال٤ٗز

 ثألمٌٟ ّٞثء ًجٗش ٛيٙ ثُغٌٝر ّطق٤ز أٝ ؽٞك٤ز.

 

ثُٔجة٤ز ك٢ ثُٞال٣ز ُْ ٣ضْٖ ُٜج إال ك٢  ثإلٌٓج٤ٗجسفٌٚ ٝ ؽٌه  ،دجُْ٘ذز ُٞال٣ز ٤ِٓز       

 كجُٞال٣ز صْضقٞى ،مجٙز دجُْ٘ذز ُِٔٚجهً ثُؾٞك٤ز ٜٓ٘ج. أٓج ث٤ُٔجٙ ثُْطق٤ز ،ْ٘ٞثس ثألم٤ٌرثُ

ٝ ٛيث ُـٌٛ فؾَ أًذٌ ٤ًٔز  ،ػ٠ِ أًذٌ ثإلٖٗجءثس ثُل٤٘ز ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ ٝ ٛٞ ّو د٢٘ ٛجًٕٝ

ف٤ظ  ،ثٌُْج٢ٗ, ٝ ًيث ثألٖٗطز ثالهضٚجه٣ز ثألمٌٟالّضٜالى ُٝ صق٣ِٜٞج  ،ٖٓ ث٤ُٔجٙ ثُؾج٣ًز

ٝال٣جس ك٢ ٓؾجٍ  (5نِٔ )د٣ضؼوٟ ٛيث ثٌُٖٔٝع ثُذؼو ثُٔق٢ِ إ٠ُ ثإله٢ٔ٤ِ ثُي١ ٤ّضٌلَ 

   ٝ ًيث ثُْو٢. ،و د٤ٔجٙ ثٌُٖحثُض٣َٝ

ٓنضِق ٓ٘جٟن  ثُٔضذج٣ٖ ػ٠ِ  ٜجػصٍٞ ٝ ك٢ ٛيث ثُلَٚ ّ٘ضطٌم إ٠ُ فٌٚ ثُٔٚجهً ثُٔجة٤ز

 . دجإلٝجكز إ٠ُ ٌٟم فٔج٣ز ثُغٌٝر ثُٔجة٤ز ٖٓ ثُضِٞطٝ ًيث صؼذتضٜج  ،ثُٞال٣ز
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 ٔ رؼجئزٓب انًٛبِ انَطؾٛخ – 1

ٞه٣جٕ ثُ ثُض٢ صـي٣ٜج   ٣ز ػ٠ِ ثُْطـ ك٢ ٌَٕ أٝه٣ز ًذٌٟث٤ُٔجٙ ثُْطق٤ز ٢ٛ ث٤ُٔجٙ ثُؾجً        

ثُٞال٣ز ٝ ُؼَ  صؼذٌ أْٛ ثألٝه٣ز ثُض٢ إ٠ُ ثُلَٚ ثُْجدن . ٝ ُوو صطٌه٘ج ك٢ وٌٝثكثُ ٝ ٚـٌٟثُ

  .ٜٔج ٝثه ثٌُذ٤ٌةثُِيثٕ ٣ٌٞٗجٕ ػ٘و ثُضوج ٝ ٝثه ثٌُٓجٍ ثُ٘ؾجء ٝثه  أٜٛٔج

 ًٛبِٔ يَُٕة ان انٕكٚب1ٌ -1

 

 : فوٚطخ رٕظغ يؾطبد لٛبً انصجٛت فٙ ؽٕض كجٛو انويبل 15ّكم                                        

 + يؼبنغخ فبصخ ( 2005)  يجبهكٙ ،                                                         

، ثُي١ ٣ٞٝـ  صٟٖٞ ٓقطجس ثُو٤جُ  ُِٚذ٤ذجس ػ٠ِ ْٓضٟٞ فٞٛ ًذ٤ٌ 15ٖٓ مالٍ ثٌَُٖ 

يٙ ثألم٤ٌر ٢ٛ: ٓقطجس، ثُنٌٝح، ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز، ػ٤ٖ ثّٔجًر، ٝ ثُوٌثًّ ثُض٢ صو٤ِ ثٌُٓجٍ، ٛ

ػٖ ه٤جّٚ ك٢ ٝثه  ثُْٔؤُٝزثُٚذ٤خ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٝثه ثٌُٓجٍ، أٓج ٓقطز صْوثٕ فوثهر ك٢ٜ 

 ثُ٘ؾجء.

  ٔاك٘ انُغبء 1-1-1

ٝثه١ ثُ٘ؾجء  ٝ ٣ؼضذٌ ٓغ ٝثه ًذ٤ٌ، ٝثه ًؽجٗ ثدضوثء ٖٓ ٗوطز ثُضوجء  15ًُْٟٞٚ فٞث٢ُ  ٣ذِؾ

، ٝ صؾوً ثإلٕجًر إ٠ُ إٔ  ٛيث ثألم٤ٌ  ض٣ٌٞ٘ٚ ثٌُٔ كُٞٞؽ٢ ٝ ث٤ُٜوًُٝٞؽ٢ىُي ُ ٝ  ْٜٓ ٝثه
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٣قض١ٞ ػ٠ِ ٓقطز ٝثفور ُو٤جُ ْٓضٟٞ ثُٚذ٤ذجس  ٓٞؽٞهر ك٢ ٓ٘طوز هٝثً صْوثٕ ف٤ظ هوً  

ّ 3.21ٛيث ثألم٤ٌ ح 
3
   .ك٢ ثُغج٤ٗز 

 :ٔاك انويبل  1-1-2

 -ف٤ظ ٣ؼضذٌ ٝثهث ًة٤ْ٤ج ك٢ ثُقٞٛ ث٤ُٜوًُٝٞؽ٢ )ًذ٤ٌ ،ًْ ٣123ذِؾ ُٟٞٚ فٞث٢ُ       

   ،٤ُنضٌم ثُنٞثٗن ثُوْ٘ط٤٘٤ز ،ثٌُٓجٍ(. ٣٘ذغ أّجّج ٖٓ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج ثُْطج٣ل٤ز ك٢ ٓ٘طوز دالػز

 .٤ِضو٢ دٞثه١ ثُ٘ؾجء ػ٘و ٓ٘طوز ٤ّو١ ٌٓٝثٕ ُ

ثُٞثه١ ٓضٞثٝؼز ٝ ٛيث  دجُْ٘ذز ُٞثه ثٌُٓجٍ، ك٢ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج، صؼضذٌ ثألفؾجّ ثُؾج٣ًز  ُٜيث

ِْٓ| ثُْ٘ز(، دجإلٝجكز إ٠ُ  400ًثؽغ ٤ٌُٔجس ثُضْجه٠ ثُٔ٘نلٞز  ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز ) ثهَ ٖٓ 

 صذنٌ ثُ٘ضـ  ثٌُذ٤ٌ .

ّ 1.5ثُؼ٤ِج، ٣ذِؾ  ثُٚذ٤خ  ك٢ ٓقطز ػ٤ٖ ثّٔجًر  فٞث٢ُ  ٍػ٘و ثؽض٤جٍ ثُْٜٞ
3

| ثُغج٤ٗز  أ٣ٖ 

ًِْ 2200صذِؾ ْٓجفز ثُقٞٛ ثُضؾ٤ٔؼ٢ ٛ٘جى فٞث٢ُ 
2
. 

ك٢ ثُقٞٛ ثأل٠ّٝ، ٝ دؼو ثُٚنٌ ثُوْ٘ط٢٘٤، ٣ٌصلغ فؾْ ث٤ُٔجٙ صو٣ًؾ٤ج دْذخ  ثُؼذًٞ ٖٓ 

ّ 3.9ثُ٘طجم ثُٖذٚ ؽجف إ٠ُ ثُ٘طجم ثُٖذٚ ًٟخ ٕ أ٣ٖ ٣ٌصلغ ثُٚذ٤خ ٤َُٚ إ٠ُ 
3

|ثُغج٤ٗز ك٢ 

ًِْ 4570ٓقطز ثُن٘ن، أ٣ٖ ٣ضٌدغ ثُقٞٛ ٛ٘جى ػ٠ِ  ْٓجفز 
2

، دؼو ىُي ٣ٌصلغ ٛيث ثُٚذ٤خ   

ّ 5.52 إ٠ُ
3

ًِْ 5320|ثُغج٤ٗز ك٢ ٓقطز ثُوٌثًّ  أ٣ٖ صٌٖف ػ٠ِ ْٓجفز 
2

، ٝ ٌٓه ىُي ًٕٞ 

 ٝثه ثٌُٓجٍ ٣ْضل٤و ٖٓ ٤ٓجٙ ٝثه ثُْٔ٘وٝ ثُي١ ٣جمي ٓٚوًٙ ٖٓ  ثألٓج٢ٓ ُؾذَ ثُٞفٔ.

 انكجٛو: ٔاك 3-1-1 

ٛيث   ج٤و١ ٌٓٝثٕ ٣ِضو٢ ٝثه ثٌُٓجٍ ٓغ ٝثه ثُ٘ؾجء ٤ٌُٖالٕ ٓؼّ زػ٘و ٓ٘طو ّجدوج، ًٔج ىًٌٗج 

٤ِٕٓٞ ّ 430، ف٤ظ ٣ضٞٝغ ٛ٘جى ّو د٢٘ ٛجًٕٝ أ٣ٖ ٣ٚذـ ثُقؾْ ٛ٘جى فٞث٢ُ ثألم٤ٌ
3

٣ّٞ٘ج   

 ٝٛيث ٓج ٣ٞٝقٚ ثٌَُٖ ث٥ص٢ ُٔنضِق ثُٔقطجس ٝ ثُٞه٣جٕ ثٌُِٖٔز ُقٞٛ ًذ٤ٌ ثٌُٓجٍ.
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 (2005 ،نٍٟزبم يجبهكٙ  ِانويبل ) أغؤؽخ انلكزٕها: رغٛو انصجٛت فٙ ؽٕض كجٛو  16ّكم                            

                                G)انويبل االٍفم ( يؾطخ انمواهو :                OA) ٗيؾطخ ٔاك انؼضًبَٛخ) انويبل االػه : 

 

 

( ٝ فْخ ٣ٌٟوض٤ٖ ٓنضِلض٤ٖ ٣ضٞـ ؽ٤ِج إٔ ثُٚل٤قز ثُؾج٣ًز ك٢ 18، 17ٖٓ مالٍ ث٤ٌُِٖٖ )

ذ٤ٌ ثٌُٓجٍ  صضَث٣و صو٣ًؾ٤ج ٖٓ ثُؾ٘ٞح إ٠ُ ثُٖٔجٍ، ٝ دئّوجٟ د٠٤ْ ُٞال٣ز ٤ِٓز  ٣ضذ٤ٖ فٞٛ ً

ِْٓ ك٢ ثُؾ٘ٞح،  ُضذِؾ أهٚجٛج ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز أ٣ٖ  20إٔ ثُٚل٤قز ثُؾج٣ًز  ال صضؼوٟ  

ِْٓ، ٝٛيث ثُضذج٣ٖ ٣لٌْ دضوثمَ ػٞثَٓ ًغ٤ٌر أٜٛٔج ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز،  500صَٚ فٞث٢ُ 

 ٤ج دجإلٝجكز إ٠ُ ثُض٣ٌٞ٘جس ثُؾ٤ُٞٞؽ٤ز. ثُطذٞؿٌثك

ُألٝه٣ز   ثألْٛ ٝ ديُي، ٝ ٖٓ مالٍ ٓج صووّ فٍٞ ث٤ُٔجٙ ثُْطق٤ز كجٕ ٝال٣ز ٤ِٓز صؼضذٌ ثُٔٚخ  

ثٌُذٌٟ ثٌُٔٞٗز ُٞثه ثٌُذ٤ٌ ًؿْ أٜٗٔج ٣ضـي٣جٕ ٖٓ ٓٚجهً أمٌٟ مجًػ ثُٞال٣ز، كجٕ ٛيٙ 

ؾجٍ ُضؼذتز ثُٔٞثًه ثُْطق٤ز ٤ُِ كو٠ ػ٠ِ ثألم٤ٌر ثّضلجهس ٖٓ ٌٛيث ٓٚوً ٤ُضقٍٞ إ٠ُ ثًذٌ ثٗ

 .ثُْٔضٟٞ ثُٔق٢ِ ٝ إٗٔج ٣ضؼوٟ ىُي  ٤َُٚ إ٠ُ ثُْٔضٟٞ ثإله٢ٔ٤ِ
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 1995 -1965: فوٚطخ انغوٚبٌ انَُٕ٘  فٙ ؽٕض كجٛو انويبل فزوح 17ّكم  
 (2005، ) أغؤؽخ انلكزٕهاِ يجبهكٙ ع
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 (2005 ع، ) أغؤؽخ انلكزٕهاِ يجبهكٙ  LOIEAU  1965-1995 : فوٚطخ انغوٚبٌ ؽَت غوٚمخ 18ّكم 

 

 َلٔك ان 1-2

، ػ٠ِ ّو آمٌ ٣وغ ك٢ 2003دجإلٝجكز إ٠ُ ّو د٢٘ ٛجًٕٝ ثُي١ أٗؾَ ّ٘ز صقض١ٞ ثُٞال٣ز      

ف٤ظ ٣وّٞ  دض٣َٝو ًَ ٖٓ  1987ؽ٘ٞدٜج، ثألٌٓ ٣ضؼِن دْو فٔجّ هٌٍٝ ف٤ظ صْ دوء ِٓؤٙ ّ٘ز 

دج٤ُٔجٙ ثُٚجُقز ٌُِٖح دجإلٝجكز إ٠ُ ثٗٚ ٣ٞؽو ّو عجُظ ٛٞ  ّو  ٓو٣٘ض٢  ػ٤ٖ ثّٔجًر ٝ هْ٘ط٤٘ز

)٤ّو١ م٤ِلز(، ٣ؼضذٌ ًنَثٕ ػذًٞ ٤ُِٔجٙ ثُٔقُٞز ٖٓ ّو د٢٘  ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز دوغ ػ٠ِ ٝثه ثُوج٣ْ

 ٛجًٕٝ دجصؾجٙ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز.
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 : فوٚطخ  رٕغٍ  انَلٔك فٙ ٔالٚخ يٛهخ19ّكم  

( + يؼبنغخ فبصخ 2005ع،  .كٔكزٕهاِ اٍٞزبم يجبهكٙ)   

   ٍل ؽًبو لؤى 2-1-

ػ٠ِ ٓوٌدز ٖٓ  ٣وغ ّو فٔجّ هٌٍٝ ك٢ ؽ٘ٞح ٝال٣ز ٤ِٓز ك٢ مجٗن ُٞثه ثٌُٓجٍ ك٢ ؽذَ هٌٍٝ.

 ًِْ ػٖ ٓو٣٘ز هْ٘ط٤٘ز. 45 ًِْ ك٢ ف٤ٖ ٣ذؼو ح  1.5ٓو٣٘ز ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز ف٤ظ ٣ذؼو ػٜ٘ج دْٔجكز 

 ٌٕع ك٢   ،) ٣Bennie  et Partnersوػ٠ ) ٌٓضخ ثٗؾ١َ٤ِ  دؼو إصٔجّ ثُوًثّز ٖٓ ٌٟف 

 أ٣ٖ دوأ ك٢ ِٓب ثُْو .  1987إ٠ُ ؿج٣ز  1980ثٗؾجٍ ثُْو ّ٘ز   

ًِْ 1130ُِْو، ٝ ٛٞ فٞٛ ثٌُٓجٍ ثألػ٠ِ ػ٠ِ ْٓجفز    ٣ضٌدغ ثُقٞٛ ث٤ُٜوًُٝٞػ
2

، ٣ومَ 

ٓج  ٘طجم، ف٤ظ صضٌثٝؿ ثُضْجهطجس ك٢ ٛيث ثُثُٔ٘جك  ثُٖذٚ ؽجف ٍُِْٜٞ ثُؼ٤ِجٛيث ثألم٤ٌ ٖٝٔ 

، ك٢ ف٤ٖ إٔ ٤ًٔز  ثُضذنٌ ثُ٘ظ١ٌ ثٌُٖٔٔ  ٓؼضذٌ،  إى صَٚ ِْٓ  ك٢ ثُْ٘ز 400ٝ  300د٤ٖ 

 ِْٓ   ٣ّٞ٘ج .  1000فٞث٢ُ 
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 : نَل ؽًبو لؤىانقصبئص  انزمُٛخ  1-2-1-1

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ٠ ْٓضط٤َ  ٝ ٛيث دـٌٛ ٓوجٝٓز ٝ -ٖٓ ٗٞع ّو  عوَ  ىٝ ثٌَُٖ ٓغِظ ٣ؼضذٌ ّو فٔجّ هٌٍٝ

ّ، ٝ ٛٞ ًيُي أػ٠ِ ْٓضٟٞ ٤ُِٔجٙ، ًٔج ٣ذِؾ  736.5ثُؤز فٞث٢ُ  ٟث٤ُٔجٙ، ٣ذِؾ ثًصلجع ْٓضٞ

 ّ .  49.5ّ، دجًصلجع فٞث٢ُ  217ٍٟٞ ثُقجؽَ 

٤ِٕٓٞ  45ثُْو إ٠ُ  حٌٛضجً،  ك٢ ف٤ٖ صَٚ ٟجهز ثّض٤ؼج 500صووً ثُْٔجفز ثُٔـًٔٞر دج٤ُٔجٙ دـ 

ّ
3

٤ِٕٓٞ ّ ٢16 ، أٓج ػٖ  فؾْ ثُضؼو٣َ  كٜٞ ٣ذِؾ  فٞثُ
3
٣ّٞ٘4150ّج دضوو٣ٌ ٙذ٤خ   

3
| ثُغج٤ٗز.  

ٌْٛ 4ك٤ٔج ٣ن٘ ثُقؾْ ث٤ُٔش كوو دِؾ  
3

 300إ٠ُ  200، د٤٘ٔج ٣ذِؾ ٓؼوٍ ثُضوٜوٌ ثُ٘ٞػ٢ دٚ ٖٓ  

 ًِْ / ٖٟ
2

ثُْ٘ز/
 

ٌْٛ 9أ١ فٞث٢ُ  ،
3

 ّ٘ز. 30مالٍ 

                      

 اٍزغالل ٍل ؽًبو لؤى 1-2-1-2

ثٗطِن ثالّضـالٍ ثُلؼ٢ِ ُٜيث ثألم٤ٌ ّ٘ز  ثُي١ هثّ  ّ٘ض٤ٖ،  1987ٓ٘ي  ّ٘ز  دؼو دوث٣ز َٓء ثُْو 

أ٣ٖ ٝؽٜش ٤ٓجٛٚ ُض٣َٝو ًَ ٖٓ ٓوٕ  هْ٘ط٤٘ز، ػ٤ٖ ثّٔجًر  ٝ ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز دج٤ُٔجٙ  ،1989

 ثُٚجُقز ٌُِٖح.

 

 يٍ انغٓخ اٞيبيٛخ ٔ انقهفٛخ لؤى  وؽًب نَل: يُظو ػبو   1صٕهح هلى 
 (2009 ، يٕٛٓثٙ ٌ. ) يبعَٛزٛو 

ْٓضط٤َ  ٝ ٛيث دـٌٛ ٓوجٝٓز  -٣ؼضذٌ ّو فٔجّ هٌٍٝ  ٖٓ ٗٞع ّو  عوَ  ىٝ ثٌَُٖ ٓغِظ

ٝ ٛٞ ًيُي أػ٠ِ ْٓضٟٞ ٤ُِٔجٙ، ًٔج ّ،  736.5ثُؤز فٞث٢ُ  ٟٝـ٠ ث٤ُٔجٙ ، ٣ذِؾ ثًصلجع ْٓضٞ

 ّ .  49.5ّ، دجًصلجع فٞث٢ُ  ٣217ذِؾ ٍٟٞ ثُقجؽَ 

 45ثُْو إ٠ُ  حٌٛضجً ،  ك٢ ف٤ٖ  صَٚ ٟجهز ثّض٤ؼج 500صووً ثُْٔجفز  ثُٔـًٔٞر دج٤ُٔجٙ دـ 

ّ ٕٞ٤ِٓ
3
٤ِٕٓٞ ّ 16، أٓج ػٖ  فؾْ ثُضؼو٣َ  كٜٞ ٣ذِؾ  فٞث٢ُ  

3
٣ّٞ٘4150ّج دضوو٣ٌ ٙذ٤خ   

3
 

ٌْٛ ٤ٗ4ز . ك٤ٔج ٣ن٘ ثُقؾْ ث٤ُٔش كوو دِؾ  | ثُغج
3

، د٤٘ٔج ٣ذِؾ ٓؼوٍ  ثُضوٜوٌ ثُ٘ٞػ٢ دٚ ٖٓ   

ٟٖ / ًِْ  300إ٠ُ  200
2

ثُْ٘ز/
 
ٌْٛ 9،أ١ فٞث٢ُ  

3
 ّ٘ز . 30مالٍ 

                      

 اٍزغالل ٍل ؽًبو لؤى 1-2-1-2

ّضـالٍ ثُلؼ٢ِ ُٜيث ثألم٤ٌ  ثُي١ هثّ  ّ٘ض٤ٖ ،ثٗطِن ثال  1987دؼو دوث٣ز َٓء ثُْو ٓ٘ي  ّ٘ز  

،أ٣ٖ ٝؽٜش ٤ٓجٛٚ ُض٣َٝو ًَ ٖٓ ٓوٕ  هْ٘ط٤٘ز ، ػ٤ٖ ثّٔجًر  ٝ ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز 1989ّ٘ز 

 دج٤ُٔجٙ ثُٚجُقز ٌُِٖح .

 (20ٌٓثّضـالٍ ثُْو دٌٔفِض٤ٖ أّج٤ّض٤ٖ ٛٔج: )ٌَٕ  

  جء : ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر ّجًس ػ٤ِٔز ثُض٣َٝو دج٤ُٔجٙ ٤ٌّث فْ٘ج ، دجّضغ2002٘- 1989ٌٓفِز

 دؼٜ ثُٖٔجًَ ٖٓ ؽٌثء ثُضِٞط ثُق١ٌٞ ثُي١ ّذذضٚ ٓو٣٘ز ِٕـّٞ ثُؼ٤و،

أ٣ٖ دوث صٖـ٤َ ٓقطز ثُضٚل٤ز ُٜيٙ ثألم٤ٌر. ثى  1991ؿ٤ٌ ثٕ ٛيث ثٌَُٖٔ ُْ ٣طٌؿ دؼو ّ٘ز  

ٌْٛ 76.32فٞث٢ُ  2003ث٠ُ  1989َٝٙ فؾْ ص٣ٍٞغ ث٤ُٔجٙ ٓج د٤ٖ ّ٘ٞثس 
3

أ١ دٔؼوٍ  

 ثؾٛوح انزغًٛغ 

 

a 

 

 

 



52 

 

 (20ٌٓثّضـالٍ ثُْو دٌٔفِض٤ٖ أّج٤ّض٤ٖ ٛٔج: )ٌَٕ  

  ػ٤ِٔز ثُض٣َٝو دج٤ُٔجٙ ٤ٌّث فْ٘ج ، دجّضغ٘جء  : ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر ّجًس2002- 1989ٌٓفِز

 .دؼٜ ثُٖٔجًَ ٖٓ ؽٌثء ثُضِٞط ثُق١ٌٞ ثُي١ ّذذضٚ ٓو٣٘ز ِٕـّٞ ثُؼ٤و

 إىأ٣ٖ دوث صٖـ٤َ ٓقطز ثُضٚل٤ز ُٜيٙ ثألم٤ٌر.  1991ٛيث ثٌَُٖٔ ُْ ٣طٌؿ دؼو ّ٘ز  إٔؿ٤ٌ  

ٌْٛ 76.32فٞث٢ُ  2003 إ٠ُ 1989َٝٙ فؾْ ص٣ٍٞغ ث٤ُٔجٙ ٓج د٤ٖ ّ٘ٞثس 
3

 5.45أ١ دٔؼوٍ  

ٌْٛ
3
  .٣ّٞ٘ج 

  ثدضوثء ٖٓ  ٛيٙ ثُْ٘ز ػٌف ثُْو  ٌٖٓال ًذ٤ٌث، صٔغَ  :ث٠ُ ثُٞهش ثُقج٢ُ  -2003ٌٓفِز

ّ ُِؾجٗخ  714.6ٝ  714ك٢ ثُضٌْدجس ثُٞثهؼز ػ٠ِ ْٓضٟٞ  ثُق٣ٞٞز ٓج د٤ٖ ثًصلجػ٢  

 .21ثأل٣ٖٔ ُٜيٙ ثألم٤ٌر  ًٔج ٣ٞٝقٚ ثٌَُٖ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2009، يٕٛٓثٙ ٌ ) يبعَزٛو 2008 – 1988: رطٕه كًٛخ انًٛبِ انًَزغهخ ثٍٛ ٍُٕاد 20ّكم

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

)ٓجؽْض٤ٌ 2008-1987صطًٞ فؾْ ثُض٣َٝو دٔذجٙ ثٌُٖح  د٤ٖ ّ٘ٞثس   14ٌَٕ ًهْ:
 ٤ٜٓٞد٢ (٤ٓ2009ٜٞد٢ 

Vanne fermée 

Retenue à sec 
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، ٌُٖ ٛيٙ ٖٓ ثُْ٘ٞثس ثالّضغ٘جة٤ز دْذخ ٤ًٔز ثألٓطجً ثٌُذ٤ٌر  ثُٔضْجهطز 2003صؼضذٌ ّ٘ز  

ّذذج ك٢ ثًضٖجف ثُضٌْح ثُٞثهغ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُْو  كقْخ ثٌَُٖ أػالٙ، َٝٙ  شثألم٤ٌر ًجٗ

ّ 1.414إ٠ُ  2003ثُضٌْح ك٢  ثك٣ٌَ  ْٟٓضٞ
3

ك٢ ثُغج٤ٗز، ٤ُضٌثؽغ دؼو ىُي مالٍ ثُْ٘ز  

كجٕ ٛيث ثُقؾْ دو٢ ٓضلجٝصج ٖٓ ٌٕٜ ٥مٌ، ؿ٤ٌ ثٗٚ ّؾَ ثًصلجػج  آمٌ  2004، أٓج ك٢ ّ٘ز ٗلْٜج

ّ ٤ُ1.410َٚ إ٠ُ   2005ك٢  ّ٘ز 
3

ك٢ ثُغج٤ٗز. دؼو ىُي ٕٜو ٛيث ثُٚذ٤خ صيديدج ك٢ ثُْ٘ٞثس  

 .٤ُضٞهق صٔجٓج ثُض٣َٝو دج٤ُٔجٙ 2007ثُٔٞث٤ُز فض٠ 

 ُِْطجس ثُٔؼ٤٘ز دٔج٢ِ٣ :  ف٤ظ هجٓش ث 2007دوأس إٔـجٍ ثإلٙالؿ ك٢ ّ٘ز 

 .ٓ٘جٟن ثُضٌْح ٝٝغ ٟذوز ؿ٤ٌ ٗلٞىر ػ٠ِ هؼٌ ثُق٣ٞٞز ٝ ػ٠ِ ثُنٚٞٗ ك٢ -

عوٞح ػ٠ِ ْٓضٟٞ فٞثف ثُْو ٝ فوٜ٘ج دٔجه مجٙز صٌٖٔ ٖٓ صٔجّي فجؽَ ثُْو ٓغ  فلٌ -

 ثألّجّجس.

 مِن ٕذٌز ص٣ٌٚق ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثألٓج٤ٓز ُِقجؽَ . -

 (٤ٔ2010جٙ ُِٔ٘جٟن ثُٔؼ٤٘ز ثدضوثء ٖٓ ثُْ٘ز ثُؾج٣ًز )ثّضؤٗق ثُض٣َٝو دجُ دؼو ٛيٙ ثإلٙالفجس،

 

 

 

 2007-2003نزَوة ػهٗ يَزٕٖ انَل ثٍٛ ٍُٕاد صجٛت ارطٕه ؽغى  :21ّكم 
 (2009يبعَزٛو ٌ  يٕٛٓثٙ ،)                                                
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 ٍل ثُٙ ْبهٌٔ  1-2-2

 نًؾخ ربهٚقٛخ   1-2-2-1

 ّ٘ٞثسُْ صٌٖ كٌٌر إٗؾجٍ ّو ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز ٤ُٝور ثُضْؼ٤٘جس، كجُلٌٌر أّجّج صؼٞه إ٠ُ 

 ، ؿ٤ٌ إٔ ثُظٌٝف فجُش هٕٝ ىُي.1968. أ٣ٖ صذٌٓؼ إٗؾجٍٙ ك٢ ّ٘ز 60ثُْض٤٘جس 

ٓٞثهغ إلٗؾجٍ ثُْو، هجٓش دجمض٤جًٛج ثُٔو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز ٤ُٜجًَ ث١ٌُ  3ذوث٣ز. ثمض٤ٌس ك٢ ثُ

(DGIH:ٛيٙ ثألم٤ٌر ٢ٛ ،) 

ًِْ ٖٓ صاله٢ ٛيث ثألم٤ٌ ٓغ ٝثه  ٣30وغ ثٌُٖٔٝع ػ٠ِ ٝثه ثٌُٓجٍ هذَ فٞث٢ُ  ػٍٛ انكويخ: -

 ثُ٘ؾجء.

 ٝثه ثٌُٓجٍ. غٓ ًِْ هذَ صاله٢ ثُٞثه ٣40وغ ػ٠ِ ٝثه ثُ٘ؾجء، ػ٠ِ دؼو ٌ:كلٚخ انؼًوا -

  ٗوطز ثُضوجء ٝثه ثُ٘ؾجء ٓغ ٝثه ثٌُٓجٍ،ًِْ  3، ػ٠ِ دؼو : ٣وغ ػ٠ِ ٝثه ثٌُذ٤ٌٍل ثُٙ ْبهٌٔ -

ثألٝالٕ ال ٣ٞكٌثٕ  ٕفضٔجالثالٝ ك٢ ثألم٤ٌ ثّضوٌ ثٌُأ١ ػ٠ِ ٓٞهغ د٢٘ ٛجًٕٝ، ألٕ 

 .. ٝ ثهضٚجه٣ز ًجك٤ز، ٓوجًٗز ٓغ د٢٘ ٛجًٕٝصو٤٘ز إ٣ؾجد٤جس

 

 نهؾٕٚعخ ٔ انَل   ٙهفف : يُظو2هلى   صٕهح

 :ثُٙ ْبهٌٔ انقصبئص انزمُٛخ نَل 1-2-2-2 

صٔضو ٖٓ ٝثه ثٌُٓجٍ إ٠ُ ٝثه ثُ٘ؾجء ػ٠ِ أًث٢ٝ  ،2ًِْ 39.29صضٌدغ دق٤ٌر ثُْو ػ٠ِ ْٓجفز  

 ىثس ثٗقوثًثس ٝؼ٤لز ٝ ٓضّٞطز.
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ّ، 714، ًٔج ٣ووً ٍٟٞ ثُقجؽَ دـ ١ّ ػٖ ْٓضٟٞ ٣ٌٌّ ثُٞثه٣118ذِؾ ثًصلجع ثُقجؽَ فٞث٢ُ 

ّ 214.8ّ ٝ ٣ٌصلغ ٛيث ثُْٔضٟٞ إ٠ُ 200ّ، ٣ذِؾ ثًصلجػٚ ػٖ ْٓضٟٞ ث٤ُٔجٙ ثُؼجه١ 8دؼٌٛ 

 .ىٝ ٓلٌؽ ّطق٢ فٌ ،ػ٠ِ ْٓضٟٞ ث٤ُٔجٙ ثٌُٔصلؼز

 

٤ِٕٓٞ ّ 240أ٣ٖ فْخ ثُقؾْ ث٤ُٔش ٤ُووً ح  ،٤ِٓ3ٕٞ ّ 960ٟجهز صن٣َ٘ٚ فٞث٢ُ صَٚ  
3

 ٝ ،

٤ِٕٓٞ ّ 720 ديُي ٣ٚذـ ثُقؾْ ثُ٘جكغ
3

ُإلٕجًر  ،٤ِٓ3ٕٞ ّ 450 ٣َٚ إ١ٞ٠ُ َّ٘ و٣ؾْ صؼقد 

 .Beton Roulé Compactéكئٕ ثُْو ٓذ٢٘ ٖٓ ٓجهر ثُنٌّجٗز ثُٔضٌثٙز ثُِٔلٞكز 

 

 

 :   انزمبء ٔاك انويبل يغ ٔاك انُغبء نزكٍٕٚ ٔاك انكجٛو3صٕهح هلى 
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 (2001ًٛخ،: يمطغ غٕنٙ فٙ ؽبعي ٍل ثُٙ ْبهٌٔ) ينكوح رقوط ثٕنؾجبل 22ٍّكم                       

 

 ٍل ثُٙ ْبهٌٔ:  يٛبِم  ٚرؾٕ َظبو 1-2-2-3    

ك٢ ص٣َٝو ثُٞال٣ز د٤ٔجٙ ثٌُٖح، ٝ ث١ٌُ كقْخ. دَ ٣ضؼوٟ ٌٖٔ إٕ ثُوًٝ ثألّج٢ّ ُِْو ال ٣     

ٝال٣جس أمٌٟ )هْ٘ط٤٘ز، أّ ثُذٞثه٢، مِٖ٘ز ٝ دجص٘ز(، ٖٓ أؽَ ٛيث ثُـٌٛ  04 ص٣َٝو أًدغ  إ٠ُ

 ٤ُِٔجٙ دجٍُٞٙٞ إ٠ُ ٛيٙ ثُٞال٣جس.ٗظجّ صق٣َٞ ٣ْٔـ  ٝٝغ ًجٕ ٣ؾخ

 ٣ضٌٕٞ ٛيث ثُ٘ظجّ ٖٓ ثُٔ٘ؾَثس ثُِٔقوز ثُضج٤ُز:

 ثُْو ك٢ فو ىثصٚ. -

 ٓقطز ثُٞل. -

 ه٘ٞثس ثُض٤َٙٞ. -

  ّو مَثٕ ك٢ أٝاله ثُوجةْ -

     .ثالٗؾجٍثس ثُل٤٘ز ثألمٌٟ ثُنجٙز دضق٣َٞ ث٤ُٔجٙ إ٠ُ ثُٞال٣جس ثألمٌٟ -
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 انؾٕٚعخ انٗ ٍل ٔاك انمبٚى يٍ ثُٙ ْبهٌٔ  : َظبو َمم يٛبِ ٍل23ّكم

   ) يلٚوٚخ انو٘ نٕالٚخ يٛهخ (                                                   

 -:يؾطخ انعـ 

إ٠ُ ّو صج٤َُؿجهٕ ك٢  ،ثُٞال٣جس ثألمٌٟ ٝال٣ز ٤ِٓز ٝ دجه٢  صق٣َٞ ث٤ُٔجٙ ٖٓ ثُْو إ٠ُ ٣ضْ    

ثُض٢   ك٢ ثُق٣ٞٞز  ثُٞل ثُٔضٞثؽور، ػٖ ٣ٌٟن ٓقطز مِٖ٘ز ٝ ّو ًو٣ز ثُٔوثًٝ ك٢ دجص٘ز

ثُٔ٘جٟن ثٌُٔصلؼز ك٢  ك٢ ٗوَ ث٤ُٔجٙ ٖٓ ثُٔ٘جٟن ثُٔ٘نلٞز إ٠ُ  صؼضذٌ ث٤ًٌَُر ثألّج٤ّز

 .ثُؾ٘ٞح

صْٞ ٛيٙ   ّ، 205ّ، دْٔي 85ٌَٕ أّطٞث٢ٗ ُٟٜٞج فٞث٢ُ  صضٌٕٞ ٓقطز ثُٞل ٖٓ د٘ج٣ز ػ٠ِ

ٝؽٞه ٓؤمي ُِٔجء  ج، دجإلٝجكز إ٠ُ /ع11.5ّ3ثُذ٘ج٣ز ٓٞنض٤ٖ ٓضٔجعِض٤ٖ، ٟجهز ثُٞل ٌَُ ٜٓ٘ٔج 

ُٔو  ّ ,ُٓٞٙٞضجٕ دٌٝثه٤ٖ  165صوؼجٕ ػ٠ِ ٓضٟٞ  ٣ضٌٕٞ ٖٓ ػضذض٤ٖػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُق٣ٞٞز 

ٌَُ ٝثفو ٜٓ٘ٔج. ٝ صؾوً ثإلٕجًر  ّ ٖٓ ثُوثم7َهثم٢ِ ٣ووً ح  ٗٚق هطٌ ّ. 95ٝطٍٞ دثُٔجء 

 دجة٤ز، إ٠ُ إٔ ثُٔٞنز َٓٝهر دٔقطز ٌٌُِٜدجء ُضؼ٣ََ ثُضَٝه دجُطجهز ثٌٌُٜ

 ٛيث  ُـٌٛ ٝٔجٕ ٝل ثُٔجء ٖٓ ؽٜز، دجإلٝجكز ُْالٓز ثُٔٞنز ٖٓ ؽٜز أمٌٟ. 
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 إ٠ُ فٞٛ ػ٤ٖ ثُض٤ٖ ىٝ ٟجهز ٣ضْ ٗوِ دؼو ػ٤ِٔز ٝل ثُٔجء،  : ثبنًٛبِ ٕصٛملُبح انز ٚ

ًِْ، عْ ص٘ضوَ ث٤ُٔجٙ إ٠ُ ّو  18ك٢ أٗجد٤خ دطٍٞ  20.000ّ3ثُض٢ صَٚ إ٠ُ  حثالّض٤ؼج

 ثُؾجىد٤ز.ػٖ ٣ٌٟن  ٤زثُضن٣َٖ ك٢ ٝثه ثُؼغٔجٗ

 :"ٝثه  دجُضقو٣و ك٢ ٓ٘طوز صوػ٠ ٣وغ ك٢ ؽ٘ٞح ثُٞال٣ز، ٍل انزقيٍٚ: "ٔاك انؼضًبَٛخ 

ػ٠ِ ْٓجفز صووً دـ  ٣ضٌدغ  ،أٗؾَ ثُْو ٖٓ ثُ٘ٞع  ثُضٌثد٢  ىٝ ثُض٣ٌٖٞ ثُٔضؾجِٗ ثُوج٣ْ،

 8ّ أٓج ػٌٝٚ كٜٞ ٣ووً ح ٣630ذِؾ ُٟٞٚ   ىٝ فجؽ٣َٖ، ٝثفو ًة٢ْ٤ ،ٌٛضجً 270

 ٗظٌث ُِطذ٤ؼز ثُطذٞؿٌثك٤ز ُِٔ٘طوز  ن، ٝ ٛيثػ٘ جً، ثٓج  ثُقجؽَ ثالمٌ كٜٞ ٖٓ ٗٞعأٓض

 .33.6ٌْٛ3صووً ٟجهز ثّض٤ؼجدٚ ح   ػوّ صٌْح ث٤ُٔجٙ ُِؾٜز ثُـٌد٤ز. ٖٓ ثؽَ 

  

 

 : يُظو ػبو  نَل ٔاك انمبٚى 4صٕهح هلى

 

 

 اٍزغالل يٛبِ ٍل ثُٙ ْبهٌٔ 1-2-2-4

  2003ز ّ٘ز ِٓب  ثُْو ٓغ ٜٗج٣ ك٢  دوث٣ضٞـ ثٗٚ   24ًهْٖٓ مالٍ ثٌَُٖ 
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 ) يلٚوٚخ انو٘ نٕالٚخ يٛهخ(2008 - 2003: رطٕه ؽغى يهئ انَل يٍ ٍُخ 24ّكم هلى

 

ف٤ظ ثًصلغ ٛيث  2005إ٠ُ ه٣ْٔذٌ  2003ف٤ظ إٔ ْٓضٟٞ ِٓب ثُْو ًجٕ ٓضيديدج د٤ٖ ّ٘ٞثس 

٤ِٕٓٞ ّ 150ثُْٔ٘ٞح ٖٓ ثُٚلٌ إ٠ُ 
3

 50إ٠ُ  فٞث٢ُ  ، ٤ُ٘نلٜ دؼو ىُي2004ك٢  ٓجًُ  

ّ ٕٞ٤ِٓ
3

ف٤ظ َٝٙ فؾْ  2005، دؼو ىُي ّؾَ ٛيث ثُْٔ٘ٞح ثّضوٌثًث ٗٞػج ٓج إ٠ُ ٓجًُ 

٤ِٕٓٞ ّ 180ثُٔجء إ٠ُ  فٞث٢ُ 
3

، ٤ُْؾَ ثٗنلجٝج آمٌ دؼو ىُي، ٤ٌُصلغ ٖٓ ؽو٣و ك٢ ؽٞثٕ  

٤ِٕٓٞ ّ 260إ٠ُ  2005
3

،  ٝ ٣ٔضو إ٠ُ ه٣ْٔذٌ ٖٓ ٗلِ ثُْ٘ز، أ٣ٖ ّؾَ آمٌ ثٗنلجٛ ُٚ 

٤ِٕٓٞ ّ ٢ُ100 دقٞث
3

، ًَ ٛيٙ ثُضيديدجس ٌٓهٛج ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز ٖٓ ؽٜز  2005ك٢ ٜٗج٣ز  

أ١ ػٌكش ٤ًٔجس أٓطجً ٓؼضذٌر أعٌس ػ٠ِ ِٓب ثُْو، دجإلٝجكز إ٠ُ ثُضل٣ٌؾ  2005مجٙز ّ٘ز 

 د٤ٖ ثُق٤ٖ ٝ ث٥مٌ دْذخ ػوّ ثّضٌٔجٍ ثألٕـجٍ. 

ِٓب ثُْو ٣ذو٠ ٟذ٤ؼ٤ج مجٝؼج ُِظٌٝف  كجٕ   2006دجُْ٘ذز ُِلضٌر ثُٔٞث٤ُز ٝ ثدضوثءث ٖٓ ٓجًُ 

ثُٔ٘جم٤ز دجُوًؽز ثأل٠ُٝ، إى إٔ ٛيث ثُقؾْ دوث  ٣ٌصلغ صو٣ًؾ٤ج  ٤ُضٞجػق ٛيث ثألم٤ٌ دؤًغٌ ٖٓ 

٤ِٕٓٞ ّ 550مِٔ ٌٓثس مالٍ  ثُْ٘ض٤ٖ ثُٔٞث٤ُض٤ٖ  ف٤ظ َٝٙ ٛيث  ثُقؾْ إ٠ُ  
3
. 
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  ( 2009)يؾطخ انًؼبنغخ نٕاك انؼضًبَٛخ،  : يُؾُٗ يهئ ٍل ٔاك انمبٚى25ّكم                               

 

دقؾْ َٝٙ إ٠ُ فٞث٢ُ  ٢2007 ٛجًٕٝ ٗقٞ ّو ٝثه ثُوجةْ ك٢ أٝس دوأ ٝل ث٤ُٔجٙ ٖٓ ّو د٘

4.8 ّ ٕٞ٤ِٓ
3

ّ ٤ِٕٓٞ 9، ٤ٌُصلغ  ك٢ ّذضٔذٌ ٖٓ ٗلِ ثُْ٘ز إ٠ُ 
3

، ك٢ ف٤ٖ ثٗٚ ّؾَ أه٠ٗ 

٤ِٕٓٞ ّ 0.2دقٞث٢ُ  2007ْٓضٟٞ  ُٚ ك٢ أًضٞدٌ 
3

ًثؽغ إ٠ُ ثُؼ٤ِٔجس ثُضؾ٣ٌذ٤ز  ك٢  خ، ٝ ثُْذ

 ثُٞل ٝ ثَُٔء.

٤ِٕٓٞ ّ 14ف٤ظ صؼوٟ ْٓضٟٞ ٛيث ثألم٤ٌ  2008ٚ ك٢ ثك٣ٌَ ّؾَ ثُْو أه٠ٚ ٝل ُ
3

، أٓج ك٢ 

٤ِٕٓٞ ّ 9ٝ  5ثألٌٕٜ ثُٔٞث٤ُز كٌجٕ ْٓضٟٞ ٝل ث٤ُٔجٙ ٓضٞثٍٗج ٣ضٌثٝؿ د٤ٖ 
3
. 

صؾوً ثإلٕجًر ٛ٘ج إ٠ُ ثٗٚ ٣ضْ ص٣َٝو ثٌُٝثم ثألٍٝ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠، ٝ ثٌُٝثم ثُغج٢ٗ ك٢ 

 ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز .

 les retenues collinaires ئٛخ:ي انًبانؾٕاع 3 -1

ّ٘ز ، ُيُي  كجإلفٚجة٤جس  20صؼضذٌ  ثُقٞثؽَ ثُٔجة٤ز ىثس ثّضـالٍ ٓقوٝه ال ٣ضؾجٍٝ ػٌٔٛج  

ثُنجٙز دٜج ال صٌٕٞ ٓضٞكٌر دٌَٖ  ٓ٘ضظْ ػ٠ِ ٌٓ ثُْ٘ٞثس،  كٌجٕ ٓٚوًٗج  ًٝجُز ثألفٞثٛ 
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ج٤ُز ٖٓ  ٓو٣ٌ٣ز ث١ٌُ ُٞال٣ز ث٤ُٜوًُٝٞؽ٤ز، ٓنط٠ ثُٞال٣ز ُِض٤ٜتز دجإلٝجكز إ٠ُ ثُٞٝؼ٤ز ثُق

 ٤ِٓز، ٝ ٓو٣ٌ٣ز ثُٔٚجُـ ثُلالف٤ز. 

ًجٗش ثُٞال٣ز صْضقٞى ػ٠ِ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُقٞثؽَ ثُٔجة٤ز دـٌٛ ّو٢  ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُْجدوز  

ثألًث٢ٝ ثُلالف٤ز، ٝ ٛيث ُـ٤جح صؾ٤َٜثس أمٌٟ ُٜيث ثُـٌٛ، ؿ٤ٌ ثٗٚ ك٢ ث٥ٝٗز ثألم٤ٌر كوو 

ثُغالعز، صضٞثؽو ٛيٙ  ٢ٜ ال صضؼوٟ ، كٖ ث٤ُٜجًَ ُقؾَ ث٤ُٔجٙو إ٠ُ ٛيث ثُ٘ٞع ٓصلضوأٙذقش 

ثألم٤ٌر  ك٢ ًَ ٖٓ دِو٣جس ثُوٌثًّ هٞهز، ٝثه ثُ٘ؾجء ٝ دٖ ٣ق٢ ػذو ثٌُفٖٔ  ٝ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ 

 ٣ٞٝـ ىُي :

 (2008 ،) يلٚوٚخ انو٘ نٕالٚخ يٛهخ2008_ 1986: رطٕه ػلك انؾٕاعي انًبئٛخ ثٍٛ ٍُٕاد 16لٔل هلىع                 

 رٕغٍ انؾبعي انًبئٙ

 

 

 غبلخ انزقيٍٚ

 3انف  و 

 ؽبنخ انؾبعي انًبئٙ رٕعّٛ االٍزغالل ٍُخ االَغبى

 ثؾٛوح ثبهكٔ  روػٙ ثبُٚبٌ

  

 ؿ٤ٌ ْٓضـَ ثُْو٢ ؿ٤ٌ ٓيًًٞر 50

 ٔاك لولٕه  اؽًل هاّل٘

 

 ٓضٞفَ ثُْو٢ 1989 150

 ٓضٞفَ ثُْو٢ ؿ٤ٌ ٓيًًٞر 50 يوط انكجٛو    رٛجولُذ

 ًٓوح   ٔاك ٍمبٌّؼجخ ان

 

 ٓضٞفَ ثُْو٢ 1988 50

 ٓضٞفَ ثُْو٢ 1985 50 صُٛخ هاثؼ     ػٍٛ يهٕن

 ٓضٞفَ ثُْو٢ 1987 50 ػٍٛ انؾغو   ٍٛل٘ فهٛفخ

 ٓضٞفَ ثُْو٢ 1984 80 يٛهخ 

 ٓضٞفَ ثُْو٢ 1984 50 كاه انضهظ 

 ٓضٞفَ ثُْو٢ 1982 660 ثٕؽًلٌٔ

 ٤ُجْٓضـَ فج ثُْو٢ ؿ٤ٌ ٓيًًٞر 50 انمواهو لٕلخ

٤جْٓضـَ فجُ ثُْو٢  60.5 ٔاك انُغبء  

٤جْٓضـَ فجُ ثُْو٢  677 ثٍ ٚؾٙ ػجل انوؽًٍ  

    1967.5 انًغًٕع
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٤ِٕٓٞ ّ 1.97هوً ثُقؾْ ث٢ٌُِ ُِقٞثؽَ ثُٔجة٤ز دقٞث٢ُ 
3

ٝ ٛٞ فؾْ ال دجُ دٚ، ؿ٤ٌ إٔ ٛيث  

٤ِٕٓٞ ّ 0.775ثألم٤ٌ صوِ٘ إ٠ُ 
3

 ثؽَ ثُٔجة٤ز ، ٝ ثُْذخ ًثؽغ إ٠ُ صٞفَ أؿِذ٤ز ٛيٙ ثُقٞ

 

 (2009، ٔغوافٛخ: فوٚطخ انؾٕاعي انًبئٛخ فٙ ٔالٚخ يٛهخ) ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛله26ّكم هلى                    

 

 ٔ رؼجئزٓب نًٛبِ انغٕفٛخا -2 

 انقياَبد انغٕفٛخ  2-1

ٙ ثألم٤ٌر ٓغَ ٤ٓجٛيٙ  ٗلجى٣زث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز ٢ٛ ث٤ُٔجٙ ثُٔضٌْدز إ٠ُ ؽٞف ثألًٛ دْذخ        

 .ث٥دجً ثُؼ٤ٔوز ث٥دجً ٝ ، ثُؼ٤ٕٞ

ٚ ثّضؼٔجالصٜج ًٔج ٤صنضِق ث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز ك٢ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُنٚجة٘ ثُض٢ صقوه ٗٞػ٤ضٜج ٝ صٞؽ

ث ٓج ٣قوه يٝ ٛ ػٔوٜج،صنضِق ك٢ ٌٓجٕ ٝؽٞهٛج ك٢ ؽٞف ثألًٛ ٖٓ ف٤ظ هٌدٜج ٖٓ ثُْطـ أٝ 

٣َِّ ُضؾو٣وٛج أٍٓ٘ز ؽ٤ُٞٞؽ٤ز ًِلز ثّضنٌثؽٜج. ًٔج إٜٗج صٚ٘ق ٖٓ ف٤ظ ًٜٞٗج ٤ٓجٙ ٓضؾوهر أٝ 

 ٣ِٟٞز.

ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُٔج٤ٝز ُْ صٌٖ ثُٔؼط٤جس ٓضٞكٌر ػ٠ِ ٌٛيث أٗٞثع ٖٓ ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز، ٝ ىُي ُؼوّ 

 ثُْذخ ثُي١ ؽؼَ ؿ٤جح ثُوًثّجس أٝ ٗوٜٚج ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ. ،صٞكٌ ثُضو٤٘جس ثُقو٣غز
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 ك٤ز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُٞال٣ز.ك٢ ٛيث ثُؾَء ٗضؼٌٛ إ٠ُ إػطجء ٗظٌر ٕجِٓز فٍٞ ثُٔٞثًه ثُؾٞ

 ٣ٞٝـ صٟٖٞ ثُنَثٗجس ثُؾٞك٤ز ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز.  27ٝ ثٌَُٖ ًهْ 

، ٣ضٞـ إٔ ٝال٣ز ٤ِٓز صضٞكٌ ػ٠ِ مَثٗجس ٓجة٤ز ٓ٘ضٌٖر ػذٌ دِو٣جصٜج، ٝ 27ٖٓ مالٍ ثٌَُٖ 

ثُٔالفظز ثُْٔؾِز ٢ٛ ثُضلجٝس د٤ٖ ٓنضِق ثُٔ٘جٟن ثُؾـٌثك٤ز ف٤ظ صٌغٌ مجٙز ك٢ ثُؾٜز  

ُـٌد٤ز ُِٞال٣ز، ٝثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز ٝٛيث ٓج ٣لٌْ صٞثؽو ث٤ُ٘جد٤غ دٌغٌر ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز ث

ثُٖٔج٤ُز ثُـٌد٤ز، ٝ صٞثؽو ث٥دجً ٝ ث٥دجً ثُؼ٤ٔوز ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز، ؿ٤ٌ إٔ ٛيٙ ثُنَثٗجس 

، ؿ٤ٌ هثةٔز ٣َِّ ُضؾو٣و ٤ٓجٜٛج أٍٓ٘ز ٣ِٟٞز، دجّضغ٘جء ثُنَثٗجس ثُٔٞؽٞهر ك٢ ٓ٘طوز ؽذَ هٌٍٝ

 ٝ ٓ٘طوز ثفٔو ًثٕو١.
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 ): انقياَبد انكبهٍزٛخ فٙ ٔالٚخ يٛهخ  27ّكم 
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    : les sources   انُٛبثٛغ  2-1-1

                                                            صؼضذٌ ثُؼ٤ٕٞ أهوّ ٓٚجهً ث٤ُٔجٙ ُِض٣َٝو دجُقجؽ٤جس ثٌُْج٤ٗز، ث٤َُُ٘ٔز ٌُٜٞٗج ًٓٞهث        

 ٖ ف٤ظ ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ ٝ ثُٚذ٤خ.    ٓؽٞك٤ج ٣نٌػ ُِْطـ، ٝ صنضِق ثُؼ٤ٕٞ 

٣نٞغ ٝؽٞه ثُؼ٤ٕٞ إ٠ُ ػٞثَٓ ثُٔ٘جك ٖٓ ؽٜز، ٝ ثُطذ٤ؼز ثُٚن٣ٌز ٖٓ ؽٜز أمٌٟ، ٝ ٛيث    

 ك٢ ف٤ٖ ال ٗؾو أ١ ػ٤ٖ ك٢ دِو٣جس أمٌٟ. دٌٜيث ٓٚوًٓج ٣ؾؼَ دؼٜ ثُٔ٘جٟن ؿ٤٘ز 

، إى فْخ ثُوًثّجس ٌ دٜيث ثُ٘ٞع ٖٓ ٓٚجهً ث٤ُٔجٙصَمكجٕ ثُٞال٣ز  16فْخ ثُؾوٍٝ ًهْ 

 دِو٣ز. 32ػ٠ِ  ٍٓٞػزػ٤ٖ  416ثألم٤ٌر ٣ضٞكٌ صٌثح ثُٞال٣ز ػ٠ِ فٞث٢ُ 

ػ٤ٖ، ٝ ٢ٛ دِو٣ز ؽذ٤ِز ىثس صْجه٠ ًذ٤ٌ.  ٣37ذِؾ أه٠ٚ ػوه ُِؼ٤ٕٞ ك٢ دِو٣ز "٤ٓ٘جً ٍثًٍر" دـ

 ٓ٘ذغ. أ١  جؽ٘جٗش" ٝ "أٝاله مِٞف" ال صقض٣ٞجٕ ػ٠ِك٢ ف٤ٖ إٔ ًَ ٖٓ دِو٣ض٢ "ص

ٛيث ٖٓ ف٤ظ ثُؼوه، أٓج دجُْ٘ذز ُِٚذ٤خ كٜٞ ٣نضِق ٖٓ ػ٤ٖ ألمٌٟ ٝ ٖٓ ٓ٘طوز ألمٌٟ، 

ٍ/عج. أ١ دقؾْ صؼذتز ١ّٞ٘ ٣َٚ إ٠ُ  34.90ْؾَ ثًذٌ ٙذ٤خ ك٢ دِو٣ز "ثُوٌثًّ" دقٞث٢ُ ٣

 ٣ّٞ٘ج. 1.110ٌْٛ3

11.668ٌُْٜٛيث ثُٔٚوً فٞث٢ُ  ٣ذِؾ فؾْ ثُضؼذتز ك٢ ثُٞال٣ز      
3

٣ّٞ٘ج، ٝٛٞ فؾْ ال دؤُ دٚ  

 إىث ٓج ثّضـَ أفْٖ ثّضـالٍ.

 

 صضٍٞع ثُؼ٤ٕٞ ك٢ ثُٞال٣ز فْخ ثُٔ٘جٟن ًجُضج٢ُ:

 فٙ انًُطمخ انًْبنٛخ:

، أًذٌ ػوه ُٜيٙ ث٤ُ٘جد٤غ ٣ضٞثؽو جػ٤٘ ٣192ذِؾ ػوه ثُؼ٤ٕٞ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز فٞث٢ُ         

، ٝ دٚلز ػجٓز كئٕ ػوه ثُؼ٤ٕٞ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز جػ٤٘ 37ر ف٤ظ ٣ذِؾ دذِو٣ز ٤ٓ٘جً ٍثًٍ

 ػ٤ٖ ًقو أه٠ٗ ك٢ دِو٣ز صٌػ٢ دج٣٘جٕ. 21ُِٞال٣ز ًذ٤ٌ إى ال ٣وَ ػٖ 

 إٔ فؾْ ثالّضـالٍ ٣ووً دـ٤ٖ ف٣ّٞ٘ج، ك٢  3ٌْٛ 3.626ٖٓ ف٤ظ فؾْ ثُضؼذتز كٜٞ ٣َٚ إ٠ُ 

ًثؽغ ُطذ٤ؼز  ٛيثٝ ٢ٛٝ ْٗذز ػج٤ُز  %٣ّٞ٘92.07ج، دْ٘ذز ثّضـالٍ صووً دقٞث٢ُ  3ٌْٛ 3.34

 .ثُٔ٘طوز ثُؾذ٤ِز ٝ ًيُي صل٤َٞ ثٌُْجٕ ُٜيث ثُٔٚوً مجٙز ٌُِٖح  
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 فٙ انًُطمخ انٍٕطٗ:

ػ٤٘ج ٝ ٛيث دْذخ ػوه ثُذِو٣جس ثٌُٔٞٗز ُٜيث ثُ٘طجم  196صقض١ٞ ٛيٙ ثألم٤ٌر ػ٠ِ            

٠ أمٌٟ، إى ٣ذِؾ أهٚجٙ ك٢ دِو٣ز ثُوٌثًّ هٞهز دِو٣ز، ٣ضلجٝس ٛيث ثُؼوه ٖٓ دِو٣ز إُ 16ثُي١ ٣ذِؾ 

ػ٤ٖ ك٢ ًَ ٖٓ دِو٣ض٢ ٤ِٓز ٝ كٌؽ٤ٞر، ؿ٤ٌ إٔ ٛيث ثُؼوه ال  19ػ٤ٖ،  25ػ٤ٖ، دٞفجصْ دـ 27دـ

 ك٢ ٝثه ثُ٘ؾجء. 3ك٢ ثٌُٝثٕو ٝ  ٣2ضؼوٟ 

٣ذِؾ  ، ك٢ ف٤ٖ ثٕ فؾْ ثالّضـالٍ ٣ّٞ٘ج  3ٌْٛ ٣5.551ذِؾ فؾْ ثُضؼذتز ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز فٞث٢ُ 

 ىُي ٝ ٢ٛ ْٗذز ػج٤ُز، ٝ ٌٓه  %٣ّٞ٘93.26ج ف٤ظ صَٚ ْٗذز ثالّضـالٍ إ٠ُ  3ٌْٛ 5.177

إ٠ُ ًٕٞ ػوه ثُؼ٤ٕٞ ًذ٤ٌ ٖٓ ؽٜز ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز دجإلٝجكز إ٠ُ إٔ فؾْ ثُٚذ٤خ ٌٓصلغ ٗٞػج 

 ٓج ٖٓ ؽٜز أمٌٟ.

 فٙ انًُطمخ انغُٕثٛخ:

يث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٔٚجهً ثُٔجة٤ز، إى ال ٓوجًٗز دجُٔ٘طوض٤ٖ ثُْجدوض٤ٖ كٜيث ثُ٘طجم ٣لضوٌ إ٠ُ ٛ       

 دِو٣جس. 09ػ٤ٖ ك٢ ٓؾٔٞع  ٣28ضؼوٟ 

، إى ٣ْؾَ أًذٌ ٙذ٤خ جًٗز دجُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز ٝ ثُّٞط٠دجإلٝجكز إ٠ُ ًٕٞ ثُٚذ٤خ ٓ٘نلٜ ٓو

ٍ/عج ٝ ّذخ ىُي ٌٓهٙ إ٠ُ ًٕٞ ثُٔ٘طوز ص٘ض٢ٔ إ٠ُ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج  21.50ك٢ دِو٣ز ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز دـ

 .ضّٞط٢ ثُٖذٚ ؽجفىثس ثُٔ٘جك ثُٔ

 ح.أؿِذ٤ز ٛيٙ ثُؼ٤ٕٞ ٓٞؽٜز ٌُِٖ إٔ  ٝ صؾوً ثإلٕجًر  إ٠ُ  
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 (2008و٘ نٕالٚخ يٛهخان )يلٚوٚخ : رٕىٚغ انُٛبثٛغ فٙ ٔالٚخ يٛهخ16علٔل هلى

نسبة 
 االستغالل%

الحجم المستغل 
 السنة/3هكم

الحجم المعبئ 
 /السنة3هكم

الصبٌب المستغل 
 ل/ثا

الصبٌب 
 المعبئ ل/ثا

عدد 
 البلدٌة العٌون

 ميلة 19 19.40 13.9 0.61 0.44 71.65

 عين التين 9 4.30 2.9 0.13 0.09 67.44

 سيدي خليفة 13 11.50 11.5 0.36 0.36 100.00

 قرارم قوقة 27 34.90 34.9 1.10 1.10 100.00

 واد النجاء 3 27.00 24.86 0.85 0.78 92.07

 سيدي مروان 15 9.06 9.06 0.28 0.28 100.00

 احمد راشدي  4 20.00 20 0.63 0.63 100.00

 زغاية 5 4.50 4.5 0.14 0.14 100.00

 الرواشد 2 7.00 7 0.22 0.22 100.00

 تيبرقنت 7 9.50 8.5 0.29 0.25 86.14

 جيوةفر 19 3.47 3.47 0.10 0.10 100.00

 عين البيضاء احريش 10 7.14 3.14 0.22 0.22 100.00

 العياضي برباس 14 3.01 3.01 0.094 0.095 100.00

 بوحاتم 25 3.80 3.6 0.11 0.116 94.74

 دراحي بوصالح 18 6.05 4.85 0.22 0.18 81.82

 يحي بني قشة 6 4.30 4.3 0.13 0.31 230.23

 مجموع المنطقة 196 174.93 159.49 5.552 5.354 96.45

 حمالة 31 23.00 23 0.72 0.726 100.00

 الشيقارة 23 11.16 11.16 0.35 0.351 100.00

 ترعي باينان 21 23.81 23.81 0.75 0.75 100.00

 عميرة اراس 22 2.89 2.89 0.09 0.09 100.00

 تسالة لمطاعي 26 34.25 29.24 1.08 0.92 85.37

 تسدطان حدادة 32 7.15 5.85 0.22 0.18 81.82

 مينار زارزة 37 12.70 9.9 0.40 0.31 77.95

 مجموع المنطقة 192 114.96 105.85 3.626 3.34 92.08

 شتغوم العيد 5 17.50 13.98 0.55 0.44 79.89

 وادط العثمانية 10 21.50 15.83 0.68 0.5 73.63

 عين ملوك 4 11.50 4.75 0.36 0.14 41.30

 التالغمة 1 1.00 1 0.031 0.03 100.00

 وادط سقان 2 10.50 10.5 0.33 0.33 100.00

 مشيرة 3 11.80 10.8 0.37 0.34 91.53

 تاجنانت 0 0.00 0 0 0 0.00

 اوالدط خلوف 0 0.00 0 0 0 0.00

 بن يحي عبد الرحمن 3 5.20 1.02 0.16 0.032 19.62

73.27 1.8253 2.49 57.88 79.00 28 
مجموع المنطقة 

 الجنوبٌة

 مجموع الوالٌة 416 368.89 323.22 11.667 10.517 90.13
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 (2009فبصخ,  اٞؽغبو انًؼجئخ ٔ انًَزغهخ نهُٛبثٛغ ) يلٚوٚخ انو٘ + يؼبنغخ رٕىٚغ : فوٚطخ28ّكم                       
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 Les forages اٜثبه انؼًٛمخ:  2-1-2 

ث٥دجً ػٔن ٙـ٤ٌ، ٓوجًٗز ٓغ  يٙ ثألم٤ٌر ىثسك٢ ًٕٞ ٛ ث٥دجً ثُؼ٤ٔوز ػٖ ث٥دجً صنضِق       

 .الّضـالُٜج صضطِخ ؽٜٞهث صو٤٘ز أ٣ٖ  ثُؼ٤ٔوز 

أٓج ٖٓ ف٤ظ ثالّضـالٍ كجٕ ث٥دجً ثُؼ٤ٔوز ىثس ثّضؼٔجٍ ػجّ ك٢ ف٤ٖ إٔ ثألمٌٟ ىثس ثّضؼٔجٍ 

 كٌه١ ٣ٞؽٚ مجٙز ٌُِٖح. 

ال صضؼوٟ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٞال٣ز ه٤ِِز. إى  ثالدجً ثُؼ٤ٔوز ٓوجًٗز دجُٔٚجهً ثُؾٞك٤ز ثألمٌٟ، كئٕ 

 ص٘و٤ذج ىثس أفؾجّ ٙذ٤خ ٓنضِلز ٖٓ ص٘و٤خ ٥مٌ، ٝ ٖٓ ٓ٘طوز ألمٌٟ. 87

ف٤ظ ال ٣ضؼوٟ ثُقؾْ ثُْٔضـَ كؼ٤ِج  ١ّٞ٘، 38.620ٌْٛ3ث٢ٌُِ دـ ثُقؾْ ٣ووً     

 ٝ ٢ٛ ْٗذز ال صَٚ إ٠ُ ثُ٘ٚق.  %43.36 ال صضؼوٟ /ّ٘ز، دْ٘ذز ثّضـالٍ 16.746ٌْٛ3

 ٛخ:انًُطمخ انًْبن

 ٣6ضٞـ إٔ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز صقض١ٞ ػ٠ِ  18ٖٓ مالٍ ثُٔؼط٤جس ك٢ ثُؾوٍٝ ًهْ           

٢ دج٣٘جٕ، ٝ ٝثفو كو٠ ك٢ ًَ ٖٓ دِو٣جس: فٔجُز، ث٤ُٖوجًر ٝ ػٜٓ٘ج ك٢ صٌ 3ص٘و٤ذجس كو٠. 

ثػ٤ٌٔر آًثُ، ٝ صلضوٌ ثُذِو٣جس ثألمٌٟ إ٠ُ ٌٛيث ٓٚجهً ٤ُِٔجٙ ،ٝ ثُْذخ ًثؽغ إ٠ُ ٙؼٞدز 

ٍ/عج ٤ُ٘ضؼ ٛيث ثألم٤ٌ  ٣61ِ ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز. ٝ ٣ووً ثُٚذ٤خ ثُٔؼذب دـ ثُضٞجً

ٍ/عج ٤َُٚ ديُي ثُقؾْ 51ؿ٤ٌ إٔ ثُٚذ٤خ ثُْٔضـَ كؼ٤ِج ٣َٚ إ٠ُ ،/ثُْ٘ز 1.924ٌْٛ3

 ٝ ٢ٛ ْٗذز ال دؤُ دٜج. %41.53/ّ٘ز دْ٘ذز ثّضـالٍ صَٚ إ٠ُ 3ٌْٛ 0.799ثُْٔضـَ كؼ٤ِج إ٠ُ 
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 (2008)يلٚوٚخ انو٘ نٕالٚخ يٛهخ، 2008فٙ ٔالٚخ  يٛهخ نَُخ  رٕىٚغ اٜثبه انؼًٛمخ : 17علٔل هلى          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة 
 االستغالل%

الحجم المستغل 
 /السنة3هكم

الحجم المعبئ 
 /السنة3هكم

الصبٌب 
 المستغل ل/ثا

الصبٌب 
 المعبئ ل/ثا

عدد 
 البلدٌة التنقٌبات

 ميلة 5 146,00 125 4,605 3,29 71,35
 عين التين 0 0 0 0 0 0,00

 سيدي خليفة 1 15 12 0,474 0,06 12,50

 قرارم قوقة 1 25 25 0,79 0,59 75,00
 واد النجاء 0 0,00 0 0 0 0,00

 سيدي مروان 3 20 13 0,65 0,168 25,93
 احمد راشدي  0 0,00 0 0 0 0,00

 زغاية 2 20,00 0 0 0 0,00
 الرواشد 2 50,00 10 1,58 0,053 3,33

 تيبرقنت 1 20,00 14 0,63 0,15 23,33
 فرجيوة 7 108,00 68 3,41 1,26 36,73

45,00 0,28 0,63 18 20,00 1 

عين البيضاء 
 احريش

 العياضي برباس 0 0,00 0 0 0 0,00
 بوحاتم 2 20,00 14 0,63 0,44 70,00
 دراحي بوصالح 1 10,00 5 0,32 0,02 6,25

 يحي بني قشة 1 13,00 12 0,41 0,19 46,15

45,98 6,49 14,11 315,74 467,47 27 
 مجموع المنطقة

 الوسطى

 حمالة 1 6 6 0,19 0,06 33,33
 الشيقارة 1 5 5 0,16 0,11 
 ترعي باينان 3 25 15 0,79 0,24 

 عميرة اراس 1 25 25 0,79 0,39 
 تسالة لمطاعي 0 0 0 0 0 0,00

 تسدان حدادة 0 0 0 0 0 0

 مينار زارزة 0 0 0 0 0 0

15,86 0,79 1,92 51 61,00 6 
 مجموع المنطقة

 الشمالٌة

 غوم العيدلش 22 244,31 141,7 7,71 4,47 58,00

 واد العثمانية 4 21,50 19,98 0,68 0,37 54,21

 عين ملوك 4 20,00 15 0,64 0,39 62,50

 التالغمة 6 117,00 37,8 3,67 1,20 32,48

 واد سقان 1 30 30 0,95 0,95 100,00

 مشيرة 3 68,00 30 2,14 0,95 44,12

 تاجنانت 11 162,00 64 5,11 0,59 11,52

 اوالد خلوف 1 14,00 14 0,45 0,34 75,12

17,81 0,25 1,26 19 40,00 2 

بن يحي عبد 
 الرحمن

41,88 9,46 22,59 371,48 716,81 54 

مجموع المنطقة 
 الجنوبٌة

 مجموع الوالٌة 87   38.620 16.746 43.36
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 انًُطمخ انٍٕطٗ:

ٝ ٢ٛ  دتٌث 27ٖٓ مالٍ ٗلِ ثُؾوٍٝ ثُٔيًًٞ أػالٙ، صقض١ٞ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠ ػ٠ِ          

ص٘و٤ذجس ٝ  7ٍٓٞػز دط٣ٌوز ؿ٤ٌ ٓضؾجْٗز ٖٓ دِو٣ز ألمٌٟ، ف٤ظ ٣ذِؾ أهٚجٛج ك٢ كٌؽ٤ٞر دـ 

ك٢ ًَ ٖٓ  02ثٕ، ٝ ٣ٞؽو ك٢ دِو٣ز ٤ّو١ ٌٓٝ 03ك٢ دِو٣ز ٤ِٓز، ٤ُ٘نلٜ ٛيث ثُؼوه إ٠ُ  05

، أفٔو ًثٕو١، ثُؼ٤ج٢ٝ دٌدجُ ٝثه ثُ٘ؾجء ٍؿج٣ز، ثٌُٝثٕو ٝ دٞفجصْ، دجّضغ٘جء ػ٤ٖ ثُض٤ٖ، 

 ثُض٢ صلضوٌ إ٠ُ ٌٛيث ٗٞع ٖٓ ثُضؾ٤َٜثس.

 ٍ/عج.315.74ٍ/عج ْٓضـَ ٓ٘ٚ 767.47ك٤ٔج ٣ن٘ ثُٚذ٤خ، كوو دِؾ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٔ٘طوز

ٍ/عج، كٌؽ٤ٞر 125ٍ/عج ْٓضـَ ٓ٘ٚ ٤146ِز دـثُٚذ٤ذجس ك٢ ًَ ٖٓ دِو٣جس ٓ أػ٠ِصْؾَ 

 ( ٍ/عج ك٢ ثُذِو٣جس ثألمٌٟ.20-13ٍ/عج، ك٢ ف٤ٖ ٣ضٌثٝؿ ٛيث ثُٚذ٤خ د٤ٖ )68ٍ/عج دـ108دـ

ْ٘ز ك٢ دِو٣ز ٤ِٓز، ثُ/4.6ٌْٛ3ٓضلجٝصز، كٜٞ ٣ووً دـ أفؾجّص٘ضؼ ٛيٙ ثُٚذ٤ذجس      

ْ٘ز ك٢ دِو٣ز ثُ/3ٌْٛ 0.48ٓغال /ّ٘ز ك٢ دِو٣ز كٌؽ٤ٞر، ك٢ ف٤ٖ ال ٣ضؼوٟ ٛيث ثُقؾْ 3.4ٌْٛ3ٝ

 ٤ّو١ م٤ِلز.

 انًُطمخ انغُٕثٛخ:

ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضؾ٤َٜثس، صٌَٖ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز أًذٌ ْٗذز ٖٓ ػوه ثُض٘و٤ذجس، إى ٣َٚ  ك٢ ٛيث      

ٜٓ٘ج ك٢  11ص٘و٤ذج، ٝ  22، صؤمي دِو٣ز ِٕـّٞ ثُؼ٤و فٚز ثألّو دـ87ص٘و٤ذج ٖٓ ٓؾٔٞع  54إ٠ُ 

ثُضالؿٔز، ك٢ ف٤ٖ ال ٣ضؼوٟ ثُٞثفو "ص٘و٤خ" ك٢ ًَ ٖٓ دِو٣جس ٝثه  ك٢ 6صجؽ٘جٗش، ٝ ٣ٞؽو 

ٜٓ٘ج ك٢  ٤3ٖ ثُِٔٞى ٝ ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز ٝ ػك٢  4ثُؼوه إ٠ُ  ٛيث  ٝاله مِٞف. ٣٘نلٜثّوجٕ، 

 ( ك٢ دٖ ٣ق٢ ػذو ثٌُفٔجٕ.٤ٖٓ2ٌر ٝ )

إ٠ُ  ٤َُٚ  %41.88ٍ/عج دْ٘ذز ثّضـالٍ  ٣716ذِؾ ثُٚذ٤خ ٛ٘ج ًيُي أه٠ٚ فو ُٚ دـ       

 ٍ/عج ٝ ٛٞ ٙذ٤خ ػج٢ُ ؽوث. 244.31ٍ/عج. صْؾَ ِٕـّٞ ثُؼ٤و أه٠ٚ ٙذ٤خ دـ  371.48

دجُْ٘ذز ُقؾْ ثُضؼذتز صؼضذٌ ثُض٘و٤ذجس ػٔٞٓج ىثس فؾْ صؼذتز ًذ٤ٌ ٓوجًٗز دجُٔٚجهً ثُؾٞك٤ز  

/ّ٘ز، 22.58ٌْٛ3ثألمٌٟ ، ٝ ٛيث ٓج ٣ضٞـ ؽ٤ِج ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز ُِٞال٣ز إى ٣ووً ًٌَ دـ 

 /ّ٘ز ٢ٛٝ ٤ًٔز ٓؼضذٌر ؽوث.3ٌْٛ 9.45ـَ ٓ٘ٚ فٞث٢ُ ٣ْض



72 

 

صضٍٞع ٛيٙ ث٤ٌُٔز دْ٘خ ٓضلجٝصز ٖٓ دِو٣ز ألمٌٟ، ف٤ظ صذِؾ أهٚجٛج ك٢ دِو٣ز ِٕـّٞ ثُؼ٤و دـ 

/ّ٘ز، ُضذِؾ أه٠ٗ ْٓض٣ٞجصٜج ك٢ دِو٣ز أٝاله مِٞف 3ٌْٛ 3.67/ّ٘ز، ٝ ػ٤ٖ ثُِٔٞى دـ 3ٌْٛ 7.71

 ُقؾْ ال ٣ْضـَ دؤًِٔٚ، كٔغال ال ٣ضؼوٟ /ّ٘ز، ؿ٤ٌ إٔ ٛيث ث3ٌْٛ 0.44ٓغال دـ 

 /ّ٘ز ك٢ ِٕـّٞ ثُؼ٤و، ٝ ٣ؼضذٌ ٝت٤ال ك٢ ثُذِو٣جس ثألمٌٟ إى ال ٣ضؼوٟ 3ٌْٛ 4.469

 /ّ٘ز. ٓوجًٗز ٓغ ثألفؾجّ ثُٔؼذتز.3ٌْٛ 0.588

ٝ ٣ٌؽغ ّذخ ثًصلجع ثُقؾْ ك٢ ّلٞؿ ٝثه ثُ٘ؾجء ٌُٕٞ ٛيٙ ثُٔ٘طوز صقض١ٞ ػ٠ِ ثألّٔطز ٖٓ  

ثس ثالفض٤ج٢ٟ ثٌُذ٤ٌ ٖٓ ث٤ُٔجٙ ٓٔج أهٟ إ٠ُ ثّضلجهر ٓو٣٘ز ٤ِٓز ٖٓ ث٤ُٔجٙ مجٙز د٤ّٞ٤ِٖ ى -ث٤ُٔٞ

هذَ ثٗؾجٍ ثُْو . أٓج ك٢ ثٍُْٜٞ ثُؼ٤ِج  دؾ٘ٞح ثُٞال٣ز  ٝ مجٙز ك٢ ٓ٘طوض٢  ِٕـّٞ ثُؼ٤و ٝ 

صجؽ٘جٗش كجٕ ثُْذخ ًثؽغ إ٠ُ ًٕٞ ثُض٣ٌٞ٘جس ٖٓ ثَُٖٓ ثٌُثدغ ىثس ثُْٔي ثٌُذ٤ٌ، ٝ ٛيٙ ث٤ُٔجٙ 

 مجٙز إ٠ُ ثٌُٖح ٝ ثُْو٢ . ٓٞؽٜز 
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 ( 2009, + يؼبنغخ ّقصٛخ يلٚوٚخ انو٘)  نٝثبه انؼًٛمخ خ ٔ انًَزغهخئ: فوٚطخ اٞؽغبو انًؼج29ّكم           
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 les puitsاٜثبه: 2-1-3

 ٣نٞغ إٖٗجء ث٥دجً إ٠ُ ػور ػٞثَٓ ٜٓ٘ج:

 ٝؽٞه ثُغٌٝر ثُٔجة٤ز. -

 ػٔن ثُذتٌ. -

 ز دجّضـالٍ ثًُٔٞه ثُٔٞؽٞه ك٤ٚ.صٌِلز إٗؾجٍٙ ٓوجًٗ

صؾوً ثإلٕجًر ٛ٘ج إ٠ُ إٔ ػوه ث٥دجً ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز ًذ٤ٌ ؽوث، ٣ضؼوٟ  ثُٔتجس، ؿ٤ٌ ثُٔؼط٤جس 

ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٔو٣ٌ٣ز ثُٔؼ٤٘ز ال صؼٌِ ثُٞٝؼ٤ز ثُقو٤و٤ز ُٜيث ثًُٔٞه دْذخ ثُؾٌه 

ٍ كٌه١ ػٖٞثة٢ ال ٣نٞغ إلفٚجء ثُـ٤ٌ ًجَٓ ُٜيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثإلٖٗجءثس ألٗٚ ٣ذو٠ ىٝ ثّضؼٔج

 ثُؾٜجس ثُٔؼ٤٘ز . 

صضقوه ٓؾَٔ ثُٔؼط٤جس ثُنجٙز دج٥دجً ٤ًٝل٤ز صٍٞػٜج ك٢ صٌثح ثُٞال٣ز   18ك٢ ثُؾوٍٝ ًهْ 

 فْخ ٓو٣ٌ٣ز ث١ٌُ ُٞال٣ز ٤ِٓز  .

دتٌ ك٢ ًجَٓ صٌثح  57 ٝ فْخ ٓو٣ٌ٣ز ث١ٌُ كجٕ ػوه ث٥دجً ال ٣ضؼوٟ ٓؾٔٞػٜج  دٚلز ػجٓز، 

ٍ/عج، ف٤ظ إٔ ٛيث ثُٚذ٤خ ٣ؤه١ إ٠ُ  212(/دِو٣ز دقؾْ ٙذ٤خ ٣ذِؾ 02وٍ دت٣ٌٖ )دٔؼ ،ثُٞال٣ز

٣ّٞ٘ج، ٝ ٛٞ فؾْ أًذٌ ٖٓ فؾْ إٗضجػ ث٤ُ٘جد٤غ ٝ ٛيث أٌٓ ٟذ٤ؼ٢  6.685632ٌْٛ3إٗضجػ فٞث٢ُ 

  ًثؽغ ٌُٕٞ ث٥دجً ىثس ٙذ٤خ أًذٌ.

آدجً ك٢ دٞفجصْ، ٝ  7آدجً، ًٔج صٞؽو  10ؿ دـال٢ دٞٙف٣ذِؾ أًذٌ ػوه ٖٓ ث٥دجً ك٢ دِو٣ز هًث

 ٜٓ٘ج ك٢ ػ٤ٖ ِٓٞى، ٝ ْٗؾَ ؿ٤جح ٛيث ثًُٔٞه ك٢ ٗٚق دِو٣جس ثُٞال٣ز.6

ٝٛيث ٓج ال ٣ضطجدن ٝ ثُٞثهغ، كقْخ ثُوًثّجس ث٤ُٔوث٤ٗز، ثًُٚٞ ثُؾ٣ٞز  ك٢ ًَ ٖٓ ثُضالؿٔز، 

 صجؽ٘جٗش، ٝ ِٕـّٞ ثُؼ٤و كجٕ ػوه ث٥دجً ًغ٤ق ؽوث ٣َٚ إ٠ُ ث٥الف.
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 (2008 )يلٚوٚخ انو٘،اٜثبه فٙ ٔالٚخ يٛهخ رٕىٚغ :18علٔل هلى

نسبة   
 % االستغالل

الحجم المستغل 
 /السنة3هكم

الحجم المعبئ 
 /السنة3هكم

الصبٌب 
 ل/ثا المستغل 

الصبٌب المعبئ 
 ل/ثا

 البلدٌة اآلبارعدد 

 ميلة 1 15,00 15 0,47 0,39 83,33

 عين التين 0 0 0 0 0 0,00

 سيدي خليفة 0 0 0 0 0 0,00

 قرارم قوقة 0 0 0 0 0 0,00

 واد النجاء 1 10,00 10 0,32 0,10 33,33

 سيدي مروان 0 0 0 0 0 0,00

 احمد راشدي  2 5,00 2 0,16 0,026 16,67

 زغاية 1 20,00 20 0,63 0,32 50,00

 الرواشد 3 43,00 43 1,36 0,85 62,50

 تيبرقنت 0 0,00 0 0 0 0,00

 يوةفرج 2 2,00 2 0,06 0,01 16,67

0,00 0 0 0 0,00 
0 

عين البيضاء 
 احريش

24,44 0,12 0,47 11 15,00 
3 

العياضي 
 برباس

 بوحاتم 7 7,00 3,8 0,22 0,03 13,57

23,21 0,16 0,66 19,5 21,00 
10 

دراحي 
 بوصالح

 يحي بني قشة 0 0,00 0 0 0 0,00

45,92 1,99 4,351968 126,3 138,00 30 
 مجموع المنطقة

 الوسطى 

 حمالة 0 0 0 0 0 0,00

 الشيقارة 0 0 0 0 0 0,00

 ترعي باينان 0 0 0 0 0 0,00

 عميرة اراس 0 0 0 0 0 0,00

 تسالة لمطاعي 0 0 0 0 0 0,00

 تسدان حدادة 4 14,00 11,3 0,44 0,09 20,18

 مينار زارزة 2 16,00 5,33 0,51 0,06 11,10

15.33 
0,15 0,95 17 30,00 6 

مجموع 
 المنطقة

 غوم العيدلش 4 8,00 2,4 0,26 0,02 8,75

 وادط العثمانية 3 10,00 3,66 0,32 0,04 12,20

 عين ملوك 6 12,00 4,46 0,38 0,05 12,39

 التالغمة 0 0,00 0 0 0 0,00

 واد سقان 0 0 0 0 0 0,00

 مشيرة 1 3,00 1,66 0,095 0,08 9,22

 تاجنانت 5 8,00 1,63 0,25 0,01 3,74

 خلوف اوالد 1 2,00 0,6 0,06 0,01 7,75

0,00 0 0,032 0 1,00 
1 

بن يحي عبد 
 الرحمن

5.59 0,13 2,33 14,41 44,00 21 
مجموع 
 ج   المنطقة

34.01 
 

 مجموع الوالٌة 57 212,00 157,36 6,69 2.27
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 ؽًبٚخ انضؤح انًبئٛخ فٙ ٔالٚخ يٛهخَٕػٛخ انًٛبِ ٔ   - 3

ثُضطٌم إ٠ُ ٗٞػ٤ز ٛيٙ ث٤ُٔجٙ ّٞثء ًجٗش ز، ٣ؾخ أٝال ٔج٣ز ثُغٌٝر ثُٔجة٤هذَ ثّضؼٌثٛ ٤ًل٤ز ف

دٞٝغ ٓقطجس ُو٤جُ  ANRHث٤ُٟ٘ٞز ُِٔٞثًه ثُٔجة٤ز  ًٞجُزثُ، ٝهو هجٓش ق٤زؽٞك٤ز أٝ ّط

 ًٔج ٢ِ٣:ًجٕ ػ١ٞٞ ثٝ ٤ٔ٤ًجة٢ ٝ ٛيث ٓج ْٗضؼٌٝٚ ك٢ ٛيث ثُؾَء  ءثُضِٞط ّٞث ْٟٓضٞ

 َٕػٛخ انًٛبِ 3-1

 ُٞؽ٤ز، ك٣َ٤جة٤ز ٝ أمٌٟ ٤ٔ٤ًجة٤ز ٝ ٛيٙ ثُٔؼج٤٣ٌ ٢ٛ:قوه ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ دؼور ٓؼج٤٣ٌ د٤ٞص

 ٗجه٤ِز ثٌٌُٜدجء، ٤ًٔز ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ٝ ثُٔٞثه ثُٔؤًْور، ثُٔٞثه ث٥ٍٝص٤ز، ٤ًٔز ثُ٘ضٌثس 

 3-NO( ٤ًٔز ثُلّٞلجس ،)3-PO4ثُ٘وج ،)ٝ( ٖر، ثُطِخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ػ٠ِ ثألًْؾ٤DCO ثُطِخ ٝ ،)

، ٝ آمٌ أه٠ٚ ٢ٌُ صٌٕٞ فو أه٠ٗ ُٜجٛيٙ ثُٔؼج٤٣ٌ (، ًَ DBO5ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ػ٠ِ ثألًْؾ٤ٖ )

 ث٤ُٔجٙ ٓٚ٘لز ٖٓ ؽ٤ور ؽوث إ٠ُ ًه٣تز فْخ ٓج ٣ٞٝقٚ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ:

  ِيؼبٚٛو رصُٛف انًٛب: 

  يؼبٚٛو رصُٛف انًٛبِ انَطؾٛخ 

 (2009انًؾلكح نُٕػٛخ انًبء  )ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛلهٔغوافٛخ، وأ :  انًؼبٚٛ 19علٔل هلى            

 انٕؽلح ًؼبٚٛوان
 أؽًو ثورمبنٙ أصفو أفعو اىهق

 هكٚئخ رؾذ انٍٕػ يمجٕنخ عٛلح عٛلح علا

O2 ٍٍ30 30 50 70 90 % ثُ٘ج< 

 ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ػ٠ِ ثُطِخ

 (DBO5) ثألًْؾ٤ٖ

 ٓؾ/ٍ

 
3 6 10 25 25 > 

ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ػ٠ِ  ثُطِخ

 (DCOثألًْؾ٤ٖ )

 

 ٓؾ/ٍ

 
20 30 40 80 80 > 

 < 4 4 2.8 1.5 0.5 ٓؾ/ٍ  +٤ٗNH4ّٞ ثُٖٔغ ٞثألٓ

 ثُٔٞثه ث٥ٍٝص٤ز:

 < 5 5 2 0.5 0.1 ٓؾ/ٍ ثأل٤ّٗٞٓٞ**

   ثُ٘ضٌثس
2-

NO ٍ/1.0 1.0 0.5 0.3 0.03 ٓؾ > 

  ضٌثس ٤ثُ٘
3-

NO 

NOضٌثس ٤ثُ٘
-3

 < 50 50 25 10 2 ٓؾ/ٍ 
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 ثُلّٞلجس

PO4  ثُلّٞلجس
-3

 

 

 < 2 2 1 0.5 0.1 ٓؾ/ٍ

 < NTU 1 35 70 100 100 الّضوٌثًث

  ُ٘جه٤ِزث 

 

 

إ٠ُ  فْخ مٚجةٜٚج  ثُٔؼج٤٣ٌ  ٝديُي كئٗٚ فْخ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُْجدوز ثُيًٌ كئٗٚ ٣ٌٖٔ ص٤٘ٚق ٛيٙ

٤ًل٤ز ثُضومَ ٝ  هقوص دوًٝٛج٤ٔ٤ًجة٤ز ٝ د٤ُٞٞؽ٤ز ٛيٙ ثألم٤ٌر ثُض٢ صقوه ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ، ٝ ثُض٢ 

 .ثُٔؼجُؾز

 (2009،خ)ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛلهٔغوافٛفصبئصٓب  ؽَت انَطؾٛخ  ِنًٛبأ  :  رؾلٚل َٕػٛخ ا 20علٔل هلى  

 هك٘ء علا هك٘ء يمجٕل عٛلح عٛلح علا ثُٚ٘ق

ثُنٚجة٘ 

 ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز

يبء مٔ َٕػٛخ ألم ٔ نكٍ  يبء فبل يٍ انزهٕس

 ٚهجٙ االؽزٛبعبد

يبء مٔ َٕػٛخ 

ٕنخ ٚهجٙ يمج

 االؽزٛبعبد

يبء يهٕس ال ًَٚؼ 

 ثبنؾٛبح انجٕٛنٕعٛخ

يبء يهٕس علا َٚزطٛغ 

أٌ ْٚكم فطٕهح ػهٗ 

 انصؾخ انؼبيخ ٔ انجٛئخ

ثُنٚجة٘ 

 ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز

عًٛغ اٞصُبف 

 يٕعٕكح

اٞصُبف انؾَبٍخ غٛو 

 يٕعٕكح

غٛبة يغًٕػخ 

 كجٛوح يٍ اٞصُبف

 رُٕع ظؼٛف علا رُٕع ظؼٛف

ٗٞػ٤ز ثُٔجء 

 ٌُِٖحثُٚجُـ 

 غٛو لبثم نهًؼبنغخ يؼبنغخ يؼملح يؼبنغخ كالٍٛكٛخ يؼبنغخ ثَٛطخ يمجٕل

  يؼبٚٛو رصُٛف انًٛبِ انغٕفٛخ 

 (2009)ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛلهٔغوافٛخ،  خٛبِ انغٕفٛانًؾلكح نُٕػٛخ انً و:  انًؼبٚٛ ة 19علٔل هلى            

 انٕؽلح انًؼبٚٛو

 أؽًو ثورمبنٙ أصفو أفعو اىهق

 هكٚئخ رؾذ انٍٕػ يمجٕنخ عٛلح عٛلح علا

 200< 200 125 75 25 ٓؾ/ٍ ثًٌُِٞ

ثُُْٞلجٟ 
2-

4SO   ٍ/250< 250 175 100 25 ٓؾ 

 

 

 s/cmµ  ز٤ثُ٘جهِ

 ثُو٤ٗج

 ثُوٟٚٞ

180 

2500 

 

120 

3000 

 

60 

3500 

 

0 

 

 

> 

4000 
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  ثُٔٞثه ث٥ٍٝص٤ز:

NH4    ثأل٤ّٗٞٓٞ**
 4< 4 0.5 0.3 0.05 ٓؾ/ٍ +

   ضٌثس٤ثُ٘
2-

NO ٍ/0.7< 0.7 0.1 0.07 0.05 ٓؾ 

NO  ثُ٘ضٌثس 
-3

 

NOثُ٘ضٌثس 
-3

 100< 100 50 20 10 ٓؾ/ٍ 

  ثُ٘جه٤ِز

 فْخ مٚجةٜٚج  ثُٔؼج٤٣ٌ  ٝديُي كئٗٚ فْخ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُْجدوز ثُيًٌ كئٗٚ ٣ٌٖٔ ص٤٘ٚق ٛيٙ

 .٤ل٤ز ثُضومَ ٝ ثُٔؼجُؾزً هدجُضج٢ُ صقوذ٤ُٞٞؽ٤ز ثُض٢ صقوه ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ، ٝ ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٝ ثُ

 (2009،خ)ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛلهٔغوافٛفصبئصٓب ؽَت خنًٛبِ انغٕفٛ:رؾلٚل َٕػٛخ ا  ة20علٔل هلى   

 هك٘ء علا هك٘ء يمجٕل عٛلح عٛلح علا ثُٚ٘ق

يَزٕٖ 

 انزمٓمو

ٓجء ىٝ 

ٌٓٞٗجس 

 ٟذ٤ؼ٤ز

ٓجء ىٝ ٌٓٞٗجس 

ه٣ٌذز ٖٓ 

 ثُطذ٤ؼ٤ز

صوٜوٌ ٓؼضذٌ 

دجُْ٘ذز ُِقجُز 

 زثُطذ٤ؼ٤

صوٜوٌ ٓؼضذٌ ؽوث 

دجُْ٘ذز ُِقجُز 

 ثُطذ٤ؼ٤ز

ٓجء دؼ٤و ثُنٚجة٘ ػٖ ثُقجُز 

 ثُطذ٤ؼ٤ز

 

 

 رغٛو َٕػٛخ انًٛبِ انَطؾٛخ  3-1-1

، ثُْطق٤ز( ٓقطجس كو٠ ُضقو٣و ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ 3عالط ) ٝؽٞهمالٍ ثُٔؼط٤جس ثُٔضٞكٌر ٣ضٞـ ٖٓ 

إ٠ُ  ٍ ثألّلَ ( ،٤َُٚ دؼو ىُي ) ٝثه ثٌُٓجٝ ٓقطز ثُوٌثًّ  )ٝثه ثٌُٓجٍ ثألػ٠ِ(ّو فٔجّ هٌٍٝ

 .ٝثه ثٌُذ٤ٌّو د٢٘ ٛجًٕٝ أٝ دجألفٌٟ 

 

 

 

 

 

 ز٤ثُ٘جهِ

 ثُو٤ٗج

 ثُوٟٚٞ

180 

2500 

 

120 

3000 

 

60 

3500 

 

0 

4000 

 

> 4000 

 s/cmµ      
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 ٔىٍل ؽًبو لو 

 

 انُبلهٛخ                                                

 

 ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ٝ ثُٔؤًْور               

 

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز                             

 

 ثُ٘ضٌثس                                       

 

 ثُلّٞلجس                                      

 

 ثالّضوٌثً                                     

                                                                                      

                 I          I          I         I         I          I         I          I         I            

                98 99/    99     2000    2001   2002   2003  2004   2005   2006/ 2700    

 2007 1998ٔ ُٛف انًٛبِ فٙ ٍل ؽًبو لؤى ثٍٛ ٍُٕاد : رغٛو يؼبٚٛو رص30ّكم                               

 (2009)ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛلهٔغوافٛخ ،                       
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   انؾٕض انٓٛلهٔغوافٙ » يؾطخ انمواهو» 

 

 

 ثُ٘جه٤ِز                                    

 

 ثُٔؤًْورثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ٝ               

 

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز                            

 

 ثُ٘ضٌثس                                     

 

 ثُلّٞلجس                                        

 

 ثالّضوٌثً                                   

                                                                                      

                 I          I          I         I         I          I         I          I         I            

             98     99   99     2000    2001   2002   2003  2004   2005   2006  2007              

 2007 ٔ 1998ثٍٛ ٍُٕاد   : رغٛو يؼبٚٛو رصُٛف انًٛبِ فٙ يؾطخ انمواهو 31ّكم                        

 (2009خ ،غوافٛ)ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛلهٔ   
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  ُْٙبهٌٍٔل ث  

 ثُ٘جه٤ِز                                     

 

 ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ٝ ثُٔؤًْور                  

 

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز                                

 

 ثُ٘ضٌثس                                         

 

 ثُلّٞلجس                                       

 

 ثإلّضوٌثً                                        

                                                                                      

                 I          I          I         I         I          I         I          I         I            

               98  99/    99   2000    2001   2002   2003   2004   2005   2006 / 2007    

 

 2007 1998: رغٛو يؼبٚٛو رصُٛف انًٛبِ فٙ ٍل ثُٙ ْبهٌٔ ثٍٛ ٍُٕاد 32ّكم                                    

 (2009خ ،غوافٛ)ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛلهٔ                                                         

 

 

جٟ دؼو فٌٚ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔقوهر ُ٘ٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ ثُْطق٤ز ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز. ًَ ػ٠ِ فور ك٢ ثُ٘و     

ٝ ّو د٢٘ ٛجًٕٝ( كئٗٚ ٣ؾخ ثإلُٔجّ دؾ٤ٔغ ثُٔؼج٤٣ٌ  ثُغالعز )ّو فٔجّ هٌٍٝ، ٓقطز ثُوٌثًّ،

( ّ٘ٞثس، ٝصـ٤ٌ ٛيٙ ثُ٘ٞػ٤ز ٖٓ ّ٘ز ألمٌٟ فْخ ٓج 09ُضقو٣و ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ ػ٠ِ ٓوٟ صْغ )

 :21ًهْ ٣ٞٝقٚ ثُؾوٍٝ 
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 (2009ٔغوافٛخ،اٞؽٕاض انٓٛلهٔكبنخ  ) 2007 _1998ثٍٛ ٍُٕاد : رغٛو َٕػٛخ انًٛبِ 21علٔل هلى 

 

 انًؾطخ

 
 انًؼبٚٛو

َٕػٛخ  رغٛو َٕػٛخ انًبء

 انًبء

نَُخ 

2003 

 َٕػٛخ انًبء

 2007نَُخ 

 يالؽظبد

 َٕػٛخ انًبء  

 2007نَُخ 
1998-2003 2004-2007 

ٍل ؽًبو 

 لؤى

ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز  -

 ٝ ثُٔؤًْور

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز -

 ثُ٘ضٌثس -

 ثُلّٞلجٟ -

 ًثالّضوٌث -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ْٓضوٌر -

 ْٓضوٌر -

 

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ْٓضوٌر -

 ٓوذُٞز -

 

 ؽ٤ور -

 ؽ٤ور   -

 ؽ٤ور -

 ؽ٤ور -

 ًه٣تز -

 

 ًه٣تز ٗٞػج ٓج -

 ًه٣تز ٗٞػج ٓج -

 ًه٣تز -

 ًه٣تز -

 ث٤ُٔجٙ ِٓٞعز دئّضٌٔثً

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

١ٌٞ ٝ ثُضِٞط ف

 كالف٢

يؾطخ 

 انمواهو

ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز  -

 ٝ ثُٔؤًْور

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز -

 ثُ٘ضٌثس -

 ثُلّٞلجٟ -

 ثالّضوٌثً -

 ْٓضوٌر -

 

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ْٓضوٌر -

 ْٓضوٌر -

 ْٓضوٌر -

 

 ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ًه٣تز -

 

 ًه٣تز -

 ٓوذُٞز -

 ًه٣تز -

 ر ؽ٤و -

 ًه٣تز -

 

 ًه٣تز -

 ًه٣تز ٗٞػج ٓج -

 ًه٣تز -

 ٓوذُٞز -

 ث٤ُٔجٙ ِٓٞعز دئّضٌٔثً

ثُضِٞط ف١ٌٞ 

 ٙ٘جػ٢ ٝ كالف٢

ٍل ثُٙ 

 ْبهٌٔ

ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز  -

 ٝ ثُٔؤًْور

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز -

 ثُ٘ضٌثس -

 ثُلّٞلجٟ -

 ثالّضوٌثً -

ؿ٤جح 

ثُٔؼط٤جس 

ُؼوّ إٓضالء 

 ثُْو

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 

 ْٓضوٌر -

 ضوٌرؿ٤ٌ ْٓ -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر -

 ًه٣تز - 

 

 ٓوذُٞز -

 ٓوذُٞز -

 ًه٣تز -

 ؽ٤ور -

صقْٖ ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ 

ؿ٤ٌ أٜٗج ٓج ٍثُش 

 ًه٣تز ٗٞػج ٓج

 ثُٖلجك٤ز ؽ٤ور

ثُضِٞط ٙ٘جػ٢ 

 ف١ٌٞ ٝ كالف٢

 

، ٣ضذ٤ٖ إٔ ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ ك٢ ًَ ٖٓ ّو فٔجّ هٌٍٝ ٝ ٓقطز ثُوٌثًّ 21ًهْٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ       

 وٜوٌ ْٓضٌٔ، ٝ ٛيث ًثؽغ ُألّذجح ثُضج٤ُز:ك٢ ص

 ٓج صقِٔٚ ثألٝه٣ز ٖٓ ٓنضِق ثُؼ٘جٌٙ ثُِٚذز، ٝثألصٌدز ٝ ؿ٤ٌٛج. -

ثُضِٞط ثُق١ٌٞ، ثُلالف٢ ٝ ثُٚ٘جػ٢،دجإلٝجكز إ٠ُ ثُضٌْح ثُٔٞؽٞه ػ٠ِ ْٓضٟٞ ّو  -

 ٌر.فٔجّ هٌٍٝ، ثُي١ ال ٣ْٔـ دجُضؾو٣و ثٌُذ٤ٌ ٤ُِٔجٙ، ٝ دجُضج٢ُ ال صضـ٤ٌ ٗٞػ٤ز ٛيٙ ثألم٤



83 

 

-2004ػ٠ِ ْٓضٟٞ ّو د٢٘ ٛجًٕٝ، ك٘ٞػ٤ز ثُٔجء صضقْٖ ٖٓ ّ٘ز ألمٌٟ مجٙز د٤ٖ ّ٘ض٢)

ٝ ٛيث ًثؽغ  ( دؼو صؼذتضٚ، ٝ ؿ٤جح ثُٔؼط٤جس ك٢ ثُلضٌر ثألمٌٟ ًثؽغ ُؼوّ ِٓتٚ دجُٔجء.2007

 إ٠ُ ثألّذجح ثُضج٤ُز:

 ( ِٔثألم٤ٌر ٓوجًٗز دجُْ٘ٞثس 05صقْٖ ٤ًٔز ثُضْجهطجس مجٙز ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُن )

ُضٚل٤ز ث٤ُٔجٙ  ض٤ٖ ٓقط ٝؽٞهدجإلٝجكز إ٠ُ صومَ ثُؼجَٓ ثُذ١ٌٖ ثُٔضٔغَ ك٢  ،ثُٔج٤ٝز

ٔقطز ِٕـّٞ ثُؼ٤و ثُض٢ د ،٣ضؼِن ثألٌٓ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز  ٓضٞثؽور ك٢  ثأل٠ُٝ  ثُْٔضؼِٔز 

ثدٖ ك٢ دِو٣ز ، أٓج ثُغج٤ٗز كضٞؽو صوّٞ دضٚل٤ز ٤ٓجٙ ًَ ٖٓ دِو٣جس ِٕـّٞ ثُؼ٤و ٝ ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز

،  ٝ ٛيث ٓج جه ثُض٢ صضٌلَ دضط٤ٌٜ ٤ٓجٙ ٝثه ثٌُٓجٍ ٝ ٝثه دٌٍٞٓٝم إ٠ُ ؿج٣ز ٓو٣٘ز هْ٘ط٤٘ز٣ٍ

 ّ٘ضطٌم إ٤ُٚ ك٢ ثُؾَء ثُضج٢ُ ٖٓ ٛيث ثُذقظ.

 :فٙ ٔالٚخ يٛهخ  َٕػٛخ انًٛبِ انغٕفٛخ3-1-2

٤ٌ ثٌُٓجٍ ػجٓز، ٝ ثُٞال٣ز ك٢ فٞٛ ًذ ثُؾٞك٤ز هًثّض٘ج ُضـ٤ٌ ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ  صؼضٔو        

ك٢ ثُٔ٘طوز  أًدغ ٓقطجس ٓقطز ثػ٤ٌٔر آًثُ،  ك٢، ٝثفور ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز ٙزمج

٤ٖ ثُض٤ٖ، ٓقطز دٞٙالؿ ك٢ كٌؽ٤ٞر ٝ ٓقطز ػٓقطجس ٓجًٕٞ ك٢ دِو٣ز ٤ِٓز،  ٢ٛثُّٞط٠ 

 د٣ّٞٞق ك٢ ٤ّو١ ٌٓٝثٕ.

 ٢ُ.ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز فْخ ٓج ٣ٞٝقٚ ثُؾوٍٝ ثُضج صوغ  أٓج ثُٔقطز ثألم٤ٌر ك٢ٜ ك٢ صجؽ٘جٗش

 لٛبً َٕػٛخ انًٛبِ انغٕفٛخ يٕلغ يؾطبد :22علٔل هلى                                             

 ( 2009غوافٛخ،ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛلهٔ )                                                     

 ثّْ ثُٔقطز          

 

 الٓذ٤ٌ إفوثع٤جس

) x )ًِْ ) y )ًِْ 

 359.850 801.400 ًػًٛوح آها

 351.800 820.300 يبهّٕ

 348.950 825.500 ػٍٛ انزٍٛ

 362.996 818.949 ثٍٕٕٚف

 351.800 786.600 ثٕصالػ فظ ييانخ

 317.100 795.500 ربعُبَذ
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، 2006، 2004ٓج د٤ٖ ّ٘ٞثس  ٛج ٓنضِق ثُٔؼج٤٣ٌ، ٝ صـ٤ٌ ثُضطٌم إ٠ُ ك٤ٔج ٣ؤص٤ّ٢ضْ ك٢ 

 ْخ ٓج صٞٝقٚ ثألٌٕجٍ ثُضج٤ُز:ًَ ٓقطز ػ٠ِ فوٟ، ف، 2007

 cm s μ/           ثُ٘جه٤ِز                                                            يؾطخ ػًٛوح آهاً

                                                                                                       - 3000 

           ٓؾ/ٍ                        ثأل٤ّٗٞٓٞ    

                                      - 0,08                                                                             - 2000 

                                     - 0,06                                                                             - 1800 

                                     - 0,04                                                                             - 1600 

                                     - 0,02                                                                             - 1400 

               0           0                                                                           - 1200 

                                                                                                                             I                                                      - 1000 
            2007          2004                                                                                2007         2004         

        

  ث٤ُ٘ضٌثس 
-

NO2                                                                                                                              ٍ/ٓؾ 

Clثًٌُِٞ                              ٓؾ/ٍ                                       
-

                - 300                                      

                                      - 0,05                                                                             - 250 

                                     - 0,04                                                                             - 200 

                                     - 0,03                                                 170          165              - 150 

                                     - 0,02                                                                             - 100 

               0           0          - 0,01                                                          -  50 

                                                                                                                                                                                    - 25 
            2007          I    

                                                                                                                       2007          2004     

 

No3  ثُ٘ضٌثس        
-2

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                     

So4 سثُُْٞلج                       ٓؾ/ٍ                                      
-3

                                                  

                                      - 45                                                                               - 500 

                                     - 40                                                                               - 400 

                                     - 30                                                                               - 300 

                                     - 20                                                                               - 200 

                                      - 10                                                            -  100 
                                                                                                                                                                          

                               
                 2007          2004                                                                          2007         2004              

                                                                                                                        

 

 (  2009 خ،غوافٛرغٛو يؼبٚٛو َٕػٛخ انًبء فٙ يؾطخ ػًٛوح اهاً )ٔكبنخ اٞؽٕاض انٓٛلهٔ : 33ّكم           
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 ّٕيٛهخ -يؾطخ يبه 
 cm s μ/ثُ٘جه٤ِز                                                                                               

                                                                                                    

NH4ثأل٤ّٗٞٓٞ     
+

 ٓؾ/ٍ                                                                         

                                      - 0,08                                                                             - 5000 

                                     - 0,06                                                                             - 4000 

                                     - 0,04                                                                             - 3000 

                                     - 0,02                                                                             - 2000 

                                                                               590                     - 1000 
               0                    0                                                                    510                         500 

                                                                                                                                                          
            2007    2006          

                                                                                                                      2007    2006       2004     

 

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                                                      

ث٤ُ٘ضٌثس       
-

 NO2              ٍ/ثًٌُِٞ                                 ٓؾCl
-

            - 80                                      

                                                                                                                          - 75 

                                     - 0,08                                                                              

                                     - 0,06                                                                             - 50 

                                     - 0,04                                                                              

         0,01     0         0         - 0,02                              17                          - 25 

           I                                                                                                                                                                 
 

            2007    2006       2004                                                                                                   

                                                                                                                     2007       2006         2004     

 

 

 

 

No3  ثُ٘ضٌثس        
-2

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                

So4 سثُُْٞلج                          ٓؾ/ٍ                                   
-3

               - 120                                     

                                                                                                                             - 100 

                                     - 20                                                                               - 80 

             14     14               - 15                                                                               - 60 

                             7       - 10                                      21         26            36             - 40 

                                      - 5                                                             -  20 
                                                                                                                                                                           

                 2007   2006     2004                                                               2007     2006          2004 

 

                                                                                       

 (2009ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛلهٔنٕغوافٛخ ، يٛهخ  )–رغٛو يؼبٚٛو َٕػٛخ انًبء فٙ يؾطخ يبهّٕ  :34ّكم 

 :ٍٛيؾطخ ػٍٛ انز 
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 cm s μ/ثُ٘جه٤ِز                                                                                               
                                                                                                    

NH4ثأل٤ّٗٞٓٞ     
+

                                                            ٓؾ/ٍ               

                                                                                                                           

                                     - 0,06                                                                             - 4000 

                                     - 0,04                                                                             - 3000 

                                     - 0,02                                                                             - 2000 

           0                0                                          790    790      800             - 1000 

 

                                                                                                                                                                          
        2007    2006      2004                                                                      2007    2006       2004     

                           

                                                         

 

 

                                                        

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                                                          

Clثًٌُِٞ                                 ٓؾ/ٍ              NO2 ث٤ُ٘ضٌثس       
-

            - 80                                      

                                      - 0,1                                                                                       

                                     - 0,08                                                                             - 60 

                                     - 0,06                                                                              

                                     - 0,04                                                   35            30         - 40 

                   0         0        - 0,02                              27                             

                                                                                                                                                                             -20 
             2007    2006       2004                                                                                                    

                                                                                                                     2007       2006         2004     

 

 

No3  ثُ٘ضٌثس        
-2

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                     

So4ثُُْٞلجٟ                           ٓؾ/ٍ                                       
-3

                                                 

                                      - 10                                                   225                          - 250 

                                     - 8                                        156                        162          - 200 

                                 

     - 6                                                                                  - 150 

                                     - 4                                                                                  - 100 

                                      - 2                                                              - 50 
                                                                                                                                                                          

                              
             2007      2006     2004                                                                                           

                                                                                                                    2007    2006          2004     

 

 (2009ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛلهٔنٕعٛخ ، رغٛو يؼبٚٛو َٕػٛخ انًبء فٙ يؾطخ ػٍٛ انزٍٛ  ) : 35ّكم            
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  ٍٛل٘ يؤاٌ –يؾطخ ثٍٕٕٚف-   
 cm s μ/ثُ٘جه٤ِز                                                                                                

                                                                                                    

NH4ثأل٤ّٗٞٓٞ       
+

                                         ٓؾ/ٍ                                

                                                                                                                           

                                     - 0,06                                                                             - 4000 

                                     - 0,04                                                                             - 3000 

                0,02                  - 0,02                                                                            - 2000 

           0                0                                              820    825      800         - 1000 

 

                                                                                                                                                                           
         2007    2006      2004                                                                 2007    2006       2004                               

                                                                                                             

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                                                          

ث٤ُ٘ضٌثس       
-

 NO2            ٓ   ٍ/ثًٌُِٞ                              ؾCl
-

            - 150                                      

                                      - 0,08                                                                                       

                                     - 0,06                                                                             - 100 

                                     - 0,04                                                                              

          0,01                        - 0,02                                                                             - 50 

                  0         0         - 0,01                                                           

                                                                                                                                                                                    - 25 
              2007    2006       2004                                                                                               

                                                                                                                      2007       2006         2004     

 

 

 

 

No3  ثُ٘ضٌثس        
-2

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                

So4 سثُُْٞلج                       ٓؾ/ٍ                                      
-3

                                                 

                                                                                                                     

                                     - 100                                                                              - 200 

                                     - 75                                                                  140          - 150 

                                     - 50                                       95          75                          - 100 

                                      - 25                                                            - 50 
                                                                                                                                                                         

                            
            2007   2006     2004                                                                                             

                                                                                                                   2007    2006          2004     

 

 ( 2009خ ،غوافٛ:رغٛو يؼبٚٛو َٕػٛخ انًبء فٙ يؾطخ ثٕ ٍٕٚف ٍٛل٘ يؤاٌ  )ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛلهٔ 36ّكم 
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 فظ ييانخ  –رُمٛت ثٕصالػ– 
 cm s μ/              ثُ٘جه٤ِز                                                                                   

                                                                                                    

NH4ثأل٤ّٗٞٓٞ     
+

                                                            ٓؾ/ٍ               

                                                                                                                           

                                     - 0,4                                                                               - 4000 

                                     - 0,3                                                 2210                         - 3000 

                 0,2                  - 0,2                                        1710                  1700          - 2000 

                                        - 0,1                                                           - 1000 
               0                          0 

                                                                                                                                                                           
          2007    2006      2004                                                                                           

                                                                                                                     2007    2006       2004     

                     

 

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                                  

ث٤ُ٘ضٌثس       
-

 NO2             ٍ/ثًٌُِٞ                     ٓؾCl
-

    200                 - 200                                      

                                                                                                                          

                                     - 0,14                                                                  145       - 150 

                                     - 0,1                                                                               - 125 

                                     - 0,08                                       80                                   - 100 

                            0         - 0,04                                                          - 50 
                                                                                                                           2007        2006         2004 

             2007    2006       2004                                                                      

 

 

No3  ثُ٘ضٌثس        
-2

   

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                                                               

So4 سثُُْٞلج                          ٓؾ/ٍ                                       
-3

                                               

                                                                                                                     

                                     - 100                                    500                                      - 800 

           62                        - 80                                                  400           480           - 600 

                                     - 60                                                                                - 400 

                   31           24          - 40                                                            - 200 

                                                 - 20                                                                                                                                  

                      I         
            2007   2006     2004                                                                 

                                                                                                             2007    2006          2004     

 

 ( 2009،غوافٛخفظ ييانخ  )ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛلهٔ-:  رغٛو يؼبٚٛو َٕػٛخ انًبء فٙ يؾطخ ثٕصالػ37ّكم هلى 
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 رُمٛت ربعُبَذ 
 cm s μ/       ثُ٘جه٤ِز                                                                                         

                                                                                                    

NH4ثأل٤ّٗٞٓٞ       
+

 3000 -ٓؾ/ٍ                                                                      

                                                                                                                              - 2500 

                                                                                                                             - 2000 

                                     - 0,06                                   1215   1265    1000                   - 1500 

                                     - 0,04                                                              800           - 1000 

                            0,01            - 0,02                                                          - 500 

    0      0       0 

                                                                                                                                                                                          
  2007   2006  2005   2004                                                                       2007   2006    2005    2004     

                                                                                                                                             

      

ث٤ُ٘ضٌثس       
- 

 NO2     

 ٓؾ/ٍ                                          

Clثًٌُِٞ                                                         
-

 ٓؾ/ٍ                                  
              

                                                                                       167                                 

                                     - 0,06                                                                             - 150 

                                     - 0,05                                                                               

                                     - 0,04                                                                             - 100 

                                      - 0,02                                                           

0                                                                                                                                                     - 50  

                              
  2007    2006       2005    2004                                                          

                                                                                                           2007     2006       2005     2004     

 

      

 ٓؾ/ٍ                                                                                                                                                              

No3  ثُ٘ضٌثس          
-2

So4 سثُُْٞلج                               ٓؾ/ٍ           
-3

                                                 

                                                                                                                  

                                     - 100                                                                              - 200 

                                     - 75                                                                                - 150 

                                     - 50                                                                                - 100 

                                      - 25                                                            - 50 
                          I                                                                                                                                                 

        
         2007    2006    2005    2004                                                            

                                                                                                            2007    2006     2005     2004     

 

 (  2009،  ٔغوافٛخ: رغٛو يؼبٚٛو َٕػٛخ انًبء فٙ يؾطخ ربعُبَذ  )ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛله 38ّكم 
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ٖٓ مالٍ ثّضؼٌثٛ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُْجدوز ْٗضط٤غ ص٤٘ٚق ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ ٝ ًيثُي هًؽز ثُضومَ ك٢ 

 ّضؼٔجٍ ث٢َُُ٘ٔ مجٙز، ٝ ٗلق٘ ثُ٘ضجةؼ ك٢ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ:فجُز ث٤ُٔجٙ ثُـ٤ٌ ٙجُقز ُال

 (2009)ٔكبنخ االؽٕاض انٓٛلهٔغوافٛخ ،  2007رغٛو َٕػٛخ انًبء  فالل ٍُخ   :23علٔل هلى           

 

 

 

 

 ؽًبٚخ انضؤح انًبئٛخ 3-2

 ثُٔؼج٤٣ٌ إّْ ثُض٘و٤خ
ٝ  2007ٗٞػ٤ز ثُٔجء ّ٘ز  صـ٤ٌ ثُ٘ٞػ٤ز

   ٗٞػ٤ز ثُضومَ

 ثُ٘ضٌثس ثػ٤ٌٔر آًثُ

 ص٤زثُٔٞثه ثألٍٝ

 ثُٔٞثه ثُٔؼو٤ٗز

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

ٓجء ؿ٤ٌ ٙجُـ إلٗضجػ 

 ثُٔٞؽٚ ٌُِٖح

 No3ثُ٘ضٌثس  ٓجًٕٞ

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز

 ثُٔٞثه ثُٔؼو٤ٗز

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

ٓجء ىٝ ٗٞػ٤ز فْ٘ز ٗٞػج 

 ٓج ُالّضٜالى

 ثسثُ٘ضٌ ػ٤ٖ ثُض٤ٖ

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز

 ثُٔٞثه ثُٔؼو٤ٗز

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ؿ٤ٌْٓضوٌر

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

ٓجء ؿ٤ٌ ٙجُـ ُالّضٜالى 

 ٣ْضٞؽخ ثُٔؼجُؾز

 ثُ٘ضٌثس د٣ّٞٞق

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز

 ثُٔٞثه ثُٔؼو٤ٗز

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

ٓجء ؿ٤ٌ ٙجُـ ُالّضٜالى 

 ُٔؼجُؾز٣ْضٞؽخ ث

 ثُ٘ضٌثس دٞٙالؿ كؼ َٓثُز

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز

 ثُٔٞثه ثُٔؼو٤ٗز

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر 

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

 ْٓضوٌر

ٓجء ؿ٤ٌ هجدَ إلٗضجػ ثُٔجء 

 ثُٚجُـ ٌُِٖح

 ثُ٘ضٌثس صجؽ٘جٗش

 ثُٔٞثه ثألٍٝص٤ز

 ثُٔٞثه ثُٔؼو٤ٗز

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر 

 ْٓضوٌر

 ؿ٤ٌ ْٓضوٌر

ٓجء ؿ٤ٌ هجدَ ُالّضٜالى 

 ٣َِٓٚ ثُٔؼجُؾز
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دؼو إٖٗجء ثُْوٝه ك٢ ثُؾَثةٌ ًجٕ َُثٓج ػ٤ِٜج إٔ صق٢ٔ ٛيٙ ثإلٖٗجءثس ثُل٤٘ز ثُٞنٔز          

ثُض٢ صقوم دٜج ّٞثء ًجٗش ٛيٙ ثألم٤ٌر ٟذ٤ؼ٤ز، أٝ ثُذ٣ٌٖز مجٙز ٜٓ٘ج مطٌ  ٖٓ ًَ ثألمطجً

 ثُضِٞط ثُي١ ٣ٜوه ٓؼظْ ثُٔؾج١ً ثُٔجة٤ز ك٢ ثُؾَثةٌ.

ث٤ُٔجٙ ثُ٘جصؾز ػٖ ثُٔٚجٗغ، ٝ ٝ ٤ٓجٙ ثٌُٚف ث٤َُُ٘ٔز، ، ًجٗش ّ٘ز ثُٔج٤ٝز 20ذَ ه        

ٓنضِق ثألٖٗطز ثألمٌٟ صٚخ ك٢ ثألٝه٣ز ٓٔج ٣ؤعٌ ِّذج ػ٠ِ ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ، مجٙز إٔ ثُؾَثةٌ 

ث٤ُٜجًَ ثُوجػو٣ز ثُٔضنٚٚز ك٢ ٓؼجُؾز ٤ٓجٙ ثٌُٚف  ٗو٘ػجٗش ًغ٤ٌث ثُؾلجف، دجإلٝجكز إ٠ُ 

، ثُضٚل٤ز ثُض٢ دوًٝٛج ًجٗش صؼج٢ٗ ثأل٣ٌٖٓ ٖٓ ٗو٘ صؾ٤َٜٛج، ٝ ٤ٙجٗضٜج ٛأفٞثدجّضغ٘جء 

  .جٝه٣ضٌٜٓهثُي١ أعٌ ِّذج ػ٠ِ ثألٌٓ

هٚو ملٜ  ، صْ إٖٗجء ٓقطجس ُقٔج٣ز ٛيٙ ثُغٌٝر ثُٔجة٤زإٖٗجء ٗظجّ ثُْوٝه ثُقج٢ُ،   ردٔٞثٍث

صؾز ػٖ ثُضؾٔؼجس صٚل٤ز  ث٤ُٔجٙ ثُويًر ثُ٘جٝ ٜٓٔضٜج  ْٓضٟٞ ثُضِٞط ك٢ ثُٔؾج١ً ثُٔجة٤ز،

ثٌُْج٤ٗز، ٝ ٓنضِق ثُٖ٘جٟجس ثٌُٔصذطز دٜج، ٛيٙ ثُٔقطجس  صٌٕٞ ىثس ٌٓهٝه٣ز ػج٤ُز ك٢ فجُز  

 ًدطٜج دٖذٌجس ثٌُٚف ثُٚق٢ ألًذٌ ػوه ٖٓ ثُضؾٔؼجس ثٌُْج٤ٗز.

 

 فٙ ٔالٚخ يٛهخ  خؽغى انًٛبِ انًَزؼًه رملٚو    2-1- 3

٤ز فْخ ث٤ٌُٔز ثُْٔضٌِٜز، ف٤ظ صٔغَ ٛيٙ ثألم٤ٌر ك٢ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُٟٞ٘ زصووً ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔ

٣ٞٝـ صـ٤ٌ ٛيٙ ث٤ٌُٔز ٖٓ دِو٣ز  27% ٖٓ ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز، ٝ ثُؾوٍٝ ًهْ  80فٞث٢ُ 

 ألمٌٟ.
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 رملٚو ؽغى انًٛبِ انمنهح فٙ ٔالٚخ يٛهخ 24علٔل هلى:                                          

 ) يلٚوٚخ انو٘ نهٕالٚخ + انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو (                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم المٌاه المستعملة 
 | السنة 3هكم

المستعملة                                                                                        حجم المٌاه 
 البلدٌة | الٌوم3م

 ميلة 6750 1.46

 عين التين 936 0.34

 سيدي خليفة 958 0.35

 قرارم قوقة 3727 2.35

 واد النجاء 1341.5 0.85

 سيدي مروان 2752 0.64

 احمد راشدي 784 0.19

 زغاية 2917 0.70

 الرواشد 3127.5 2.27

 تيبرقنت 2041.5 0.38

 فرجيوة 2506 0.55

 عين البيضاء احريش 6324 1.32

 العياضي برباس 183.42 0.20

 بوحاتم 2266 0.43

 دراحي بوصالح 575 0.12

 يحي بني قشة 1852 2.04

 مجموع المنطقة 36120.91 13.19

 حمالة 2542 0.56

 الشيقارة 2041 0.38

 ترعي باينان 2220 0.42

 عميرة اراس 643.44 0.13

 تسالة لمطاعي 2205.9 0.40

 تسدان حدادة 340 0.21

 مينار زارزة 206 0.038

 مجموع المنطقة 5888.34 2.15

 غوم العيدلش 8762 3.1

 واد العثمانية 4262 2.52

 عين ملوك 2262 0.41

 التالغمة 5810 1.21

 واد سقان 2759 0.64

 مشيرة 2718 0.63

 تاجنانت 1923 2.06

 اوالد خلوف 270 0.063

 بن يحي عبد الرحمن 251 0.055

9.71 26625 
مجموع المنطقة 

 الجنوبٌة

 مجموع الوالٌة 68634.25 25.05



93 

 

25.051ْٛصذِؾ ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ثُويًر ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز إؽٔجال فٞث٢ُ 
3 

ؿ٤ٌ إٔ ٛيٙ ث٤ٌُٔز ٓضلجٝصز ٖٓ  

ٓ٘طوز ألمٌٟ،  ك٢ٜ  ٌٓصلؼز ك٢ ثُضؾٔؼجس ثُق٣ٌٞز ثٌُذٌٟ ف٤ظ صذِؾ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ  

ْكى 3.19
ْكى ٣ّٞ٘2463750ج  ك٢ ٓو٣٘ز ِٕـّٞ ثُؼ٤و،  3

ك٢ دِو٣ز ٤ِٓز، ُضٌٕٞ ٛيٙ ثألفؾجّ  3

ٌْٛ 0.85ٓضّٞطز ك٢ ثُٔ٘جٟن ىثس ثٌُغجكز ثٌُْج٤ٗز ثألهَ ٓوجًٗز ٓغ ثُٔوٕ ثألمٌٟ إ٠ُ 
3
 

ٌْٛ ٣ّٞ٘1.17ج ك٢ ٝثه ثُ٘ؾجء، 
3

ْكى 1.06ك٢ ثٌُٝثٕو، ٝ  
ك٢ صجؽ٘جٗش، أٓج ثُٔ٘جٟن ثُٖذٚ  3

ٌْٛ 0.055 ز٣ًل٤ز كال صضؼوٟ ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔ
3

 0.21 ٣ّٞ٘ج  ٓغال ك٢ دٖ ٣ق٢ ػذو ثٌُفٖٔ، 

ٌْٛ
ّ 0.038ك٢ هًثف٢ دٞٙالؿ،   3

 ٍثًٍر. ك٢ ٤ٓ٘جً 3

دجإلٝجكز إ٠ُ ػوه ثٌُْجٕ، كضٞؽو ػٞثَٓ أمٌٟ ُضل٤ٌْ صـ٤ٌ ٛيٙ ث٤ٌُٔز، أٜٛٔج ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ  

 .  ثُٔٞؽٜز  ُض٣َٝو  ثٌُْجٕ، ٝ ًيُي ػوّ ًد٠ ثٌُْجٕ دٖذٌز ثٌُٚف الّضؼٔجُْٜ ٌٟم أمٌٟ

 ّجكخ انصوف انصؾٙ  3-2-2 

، ٣نضِق ٛيث ثُطٍٞ ٖٓ كهى 1164.789دِؾ ٍٟٞ ٕذٌز ثٌُٚف ثُٚق٢ ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز إؽٔجال 

دِو٣ز ألمٌٟ، ٖٝٓ ٓ٘طوز ألمٌٟ، ؿ٤ٌ إٔ ٛيث ثُطٍٞ ال ٣ؼٌِ  صٔجٓج ٝٝؼ٤ز ٕذٌز  ثٌُٚف 

ك٢ صَث٣و  ، كجٕ ٍٟٞ ٕذٌز ثٌُٚف ثُٚق٢ دو39٢ٖٓ مالٍ ثٌَُٖ ًهْ  ثُٚق٢ ك٢ ثُٞال٣ز،

، 2004ًِْ ّ٘ز  936.44(، ف٤ظ دِؾ ٛيث ثُطٍٞ فٞث٢ُ 2007-2004ْٓضٌٔ مالٍ ٛيٙ ثُلضٌر )

٤َُٚ إ٠ُ  2006ًِْ ّ٘ز  197.866ٝٓ٘ٚ إ٠ُ  2005ًِْ ّ٘ز  ٤ُ1051.912ٌصلغ ٛيث ثٌُهْ إ٠ُ 

ّ٘ٞثس، أ١ دٔؼوٍ ثٗؾجٍ  4ًِْ مالٍ  215.574أ١ د٣َجهر  2007ًِْ ّ٘ز  1152.014

 ٌُٖٔٝع ّو د٢٘ ٛجًٕٝ . زك٢ ثُْ٘ز ٝٛٞ ٗٔٞ ٓؼضذٌ ٓوجًٗز ٓغ ثُْ٘ٞثس ثُْجدو ًِْ 53.8935
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 :ََجخ انوثػ

%، ٝ ٛٞ ٓؼوٍ ال 80.23ك٢ ثُٞال٣ز ح  2008ٌُد٠ دٖذٌز ثٌُٚف ثُٚق٢ ّ٘ز هوًس ْٗذز ث 

ثُق٣ٌٞز ثٌُذ٤ٌر ٓغَ  زدجُ دٚ، ؿ٤ٌ إٔ ٛيٙ ثُْ٘ذز صنضِق ٖٓ دِو٣ز ألمٌٟ، كجُضؾٔؼجس ثٌُْج٤ٗ

ٛيٙ ثُْ٘ذز ص٘نلٜ إ٠ُ  %،93هٌثًّ هٞهز ٝ صجؽ٘جٗش صلٞم ْٗذز ثٌُد٠ ك٤ٜج  ٤ِٓز، ِٕـّٞ ثُؼ٤و،

ثفٔو ًثٕو١ صٌػ٢  ( ك٢ ثُذِو٣جس ثألمٌٟ ثألهَ ٌّجٗج ٓغَ ٤ّو١ ٌٓٝثٕ،%90ٝ  80ٓج د٤ٖ )

دج٣٘جٕ ٝ ثُضالؿٔز، ٝٛٞ ٓؼوٍ ٣ضٞثكن ٝ ٓؼوٍ ثُٞال٣ز، أٓج ثُضؾٔؼجس ثُٚـ٤ٌر أٝ ثُٔ٘جٟن ثُٖذٚ 

%(، ٢ٛٝ ْٗذز ٝؼ٤لز ٓوجًٗز ٓغ ثُذِو٣جس 75ٝ  ٣ً50ل٤ز كض٘قٌٚ ٛيٙ ثُْ٘ذز ٓج د٤ٖ )

 ًثؽغ إ٠ُ ثألّذجح ثُضج٤ُز:  ثألمٌٟ، ّٝذخ ثالمضالف ٛيث

 .ػوه ثٌُْجٕ ٖٓ ؽٜز -

 ٓنضِق ثُٖ٘جٟجس ثالهضٚجه٣ز مجٙز ثُٚ٘جػ٤ز ٜٓ٘ج ٝ ثُنوٓجس. -

 أػٔجٍ صؾو٣و ثُٖذٌز دٔج صضطِذٚ ثُٖٔج٣ًغ ثُقج٤ُز ك٢ دؼٜ ثُذِو٣جس.  -

   STEP: يؾطبد انزطٓٛو3- 3-2

ه٤و  ك٢ ِٕـّٞ ثُؼ٤و ثأل٠ُٝ ،" ُضٚل٤ز ث٤ُٔجٙ ثُويًر2"ٖ ٓقطض٤ػ٠ِ صقض١ٞ ٝال٣ز ٤ِٓز 

ُْ ٣ٌٔػ٠ِ دوث٣ز ثّضـالُٜج  ّٟٞ دٞؼز   ك٢ دِو٣ز ٤ّو١ ٌٓٝثٕ كضضٞثؽو  ثُغج٤ٗزأٓج ، ثالّضـالٍ

 .إٌٜٔ

 (  STEP Chelghoum Laid) :ؾطخ انزطٓٛو ّهغٕو انؼٛلي3-2-3-1

طز صضٌدغ ٛيٙ ثُٔق ،صوغ ٓقطز ثُضٚل٤ز ُِٖـّٞ ثُؼ٤و ك٢ ثُٔومَ ثُؾ٘ٞد٢ ُٔو٣٘ز ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز

 ٌٛضجًثس. 6ػ٠ِ ْٓجفز 

ف٤ظ صَٚ  ٣ضٌٕٞ ٗظجّ ٓقطز ثُضٚل٤ز ٖٓ ٓقطجس ثٌُكغ، ٝ ٓقطز ثُضٚل٤ز ك٢ فو ىثصٜج،      

ػٖ ٣ٌٟن أٗجد٤خ ص٤َٙٞ دجّضؼٔجٍ ٛيٙ ثألم٤ٌر ث٤ُٔجٙ ثُويًر ٖٓ ٓقطجس ثٌُكغ إ٠ُ ٓقطز 

 ز.ٓٞنجس ك٢ فجُز ثألٓجًٖ ثٌُٔصلؼز، أٝ ػٖ ٣ٌٟن ثُؾجىد٤ز ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُٔ٘نلٞ

  نًؾطبد انوفغانقصبئص انزمُٛخ 

" ٜٓ٘ج ك٢ ِٕـّٞ ثُؼ٤و، أٓج ثُغجُغز ك٢ٜ ك٢ 2ٓقطجس ًكغ، " ٣3ضٌٕٞ ٛيث ثُ٘ظجّ ٖٓ          

 دِو٣ز ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز، ٝ أْٛ مٚجةٜٚج ٓٞٝقز ك٢ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ:
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           ١ٓو٣٘ز ٝثه

 SR3 ثُؼغٔج٤ٗز

ٓو٣٘ز     

 ِٕـّٞ ثُؼ٤و

SR1 
SR2 

 (2009 ، ٓٛو) انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطخ نًؾطبد انوفغ : انقصبئص انزم25ُٛعلٔل هلى                

 ثُنٚجة٘    

 ّ٘ز ثإلٗؾجٍ ثُٔقطز  
ػوه 

 ثُٔٞنجس

ثُووًر 

 ثٌٌُٜدجة٤ز

 ٤ًِٞ ٝثٟ

 ٤خثُٚذ

 /ّج/ٓٞنز3ّ
 ّ ثالًصلجع

فؾْ 

 3ثُنَثٕ ّ

SR1 70 497  500 07 1995 ٓ.ثُؼ٤و  

SR2 70 497  500 07 1995 ٓ.ثُؼ٤و  

SR3  

 ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز 
2007 02 37  540 13 100 

 

" دـ ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز ّ٘ز SR3، عْ صْ إُقجهٜج دٔقطز أمٌٟ "1995ثُٔقطز ّ٘ز دوأ ثّضـالٍ 

ّ 4.5، صْضط٤غ ث٤ُّٞ صٚل٤ز 2007
3

 / ث٤ُّٞ.٣3400ّ3ووً دـ  ٚذ٤خ/ّجًٖ د

 

                                                                                               STEP 

                                                                                                 

 

                                                                                              Station 

                                                                                          D’épuration 

                                                  70m                         70m 

                        2km 

 هفغ انًٛبِ انمنهح فٙ يؾطخ ّهغٕو انؼٛليقطػ رٕظٛؾٙ :  40ّكم هلى

 

o :يواؽم رصفٛخ انًٛبِ انمنهح 

صٌٔ ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز )ث٤َُُ٘ٔز، ثُٚ٘جػ٤ز، ثُلالف٤ز( دؼور ٌٓثفَ ٖٓ همُٜٞج إ٠ُ ثُٔقطز          

ٝ  ،٤طز دٜجؼٔجُٜج ُْو٢ ثألًث٢ٝ ثُٔقػذٌ ٓقطجس ثٌُكغ إ٠ُ ؿج٣ز مٌٝؽٜج ٜٓ٘ج، ٝ إػجهر ثّض

 أْٛ ٛيٙ ثٌُٔثفَ ٢ٛ:
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: ٣ضْ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز َٗع ثُٔٞثه ثُِٚذز ثُنٖ٘ز، ف٤ظ (Degrillage ) إىانخ انًٕاك انصهجخ -

 ٣ضْ ص٣ٌٌٔ ثُٔجء ػذٌ ٤ّجػ ُضذو٠ ثألؽْجّ ثٌُذ٤ٌر ػجُوز ك٤ٚ.

                   

 (2009: ييٚم انًٕاك انصهجخ) انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو، 4صٕهح                               

 

: ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز، ٣ومَ ثُٔجء ك٢ فٞٛ ًذ٤ٌ، ٝ ىُي دـٌٛ إىانخ انويبل ٔ انْؾٕو -

، ٝ ثّضنٌثػ ثُٖقّٞ، ٝ صضْ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز دـٌٛ فٔج٣ز ثُٔٞنجس، أٓج ٍ ٜٓ٘جصٚل٤ز ثٌُٓج

 ُٞؽ٤ز. ثّضنٌثػ ثُٖقّٞ كٜٞ دـٌٛ ًكغ ٌٓه ٝه٣ز ثُضٚل٤ز ثُذ٤ٞ

                  

 (2009:  ييٚم انْؾٕو)انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو، 5صٕهح                              

 

 ":Aérationانزٕٓٚخ " -

                   صضْ ثُٔؼجُؾز ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز، ٝ ىُي ػٖ ٣ٌٟن ص٠٤ٖ٘ ثُذٌض٣ٌ٤ج ثًٌَُٔر إلٍثُز    

 .ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز
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 (2009:  أؽٕاض انزصفٛخ )انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو، 6 صٕهح                               

 

 (Décantation : )انزصفٛخ -

٣ضْ ػٍَ ث٤ُٔجٙ ثُض٢ " Clarificateurك٢ ٛيث ثُقٞٛ ثُي١ ٣طِن ػ٤ِٚ ثّْ ثُٔٚل٢ "            

صطلٞ ػ٠ِ ثُْطـ، ُضٍَ٘ ًضَ ثُط٤ٖ إ٠ُ هؼٌ ثُقٞٛ، ٛيٙ ثألم٤ٌر ثُض٢ ٣ضْ ثّضنٌثؽٜج ػٖ 

 ٣ٌٟن ٓٞنز صٌٕٞ ٓٞٝٞػز ػ٠ِ فٞٛ ثُض٣ٜٞز. "ًٙٞر ٌٓكوز".

 

 

 (2009:  أؽٕاض انزصفٛخ)انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو، 7صٕهح                       
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 إظبفخ انكهٕه:

٣ٞجف ثًٌُِٞ إ٠ُ ث٤ُٔجٙ ثُٔٚلجر، ٝ ٛيث دـٌٛ ثّضؼٔجُٜج ُْو٢ ثألًث٢ٝ ثُلالف٤ز، أٓج ثُط٤ٖ  

 .ثُٔؾلق ك٤ٞٝغ ك٢ أٓجًٖ مجٙز ُيُي، ٝ ٣ْضؼَٔ ًْٔجه ٟذ٤ؼ٢

 

 

 (2009:  أٍوح انزغفٛف)انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو،8صٕهح 

يؾطخ انعـ عَو

ييٚم انويم ييٚم انْؾى–

هافل َؾٕ ٔاك انويبل

انكهٕهاظبفخ 

اػبكح االٍزؼًبل فٙ 

انفالؽخ

انٕؽم

انًصفٙ

Boues en excès 

اٍزوعبع االعَبو انطبفٛخ

اٍوح انزغفٛف

ٔؽم يوكي

Pompes à vis

اىانخ االعَبو 

انصهجخ

ؽٕض انزٕٓٚخ

 

 ( 2009: يقطػ يجَػ نًواؽم انزصفٛخ نهًٛبِ انًَزؼًهخ)انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو،41ّكم             
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  إَزبط انًٛبِ انًصفبح 

 

 (2009رطٕه إَزبط انًٛبِ انًصفبح )انلٕٚاٌ انٕغُٙ نهزطٓٛو، : 42ّكم                      

   

ٌْٛ 1.92فٞث٢ُ 1999ك٢ ٓقطز ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز  ّ٘ز  دِؾ إٗضجػ ث٤ُٔجٙ ثُٔٚلجر
3

، ثًصلغ ٛيث 

ٌْٛ 2.25 إ٠ُثُقؾْ 
3

 ٤ُِٔ2002جٙ ثُٔٚلجر ك٢ ّ٘ز إٗضجػ أه٠ٗ، ك٢ ف٤ٖ ٣ذِؾ 2000ك٢ ّ٘ز  

ٌْٛ ٤ُ1.038َٚ ُقٞث٢ُ 
3 

ٌْٛ ٣3.46ٌصلغ ٛيث ثُقؾْ ٖٓ ؽو٣و ٤َُٚ ث٠ُ 
3

، 2005ك٢ ّ٘ز 

 %. ٣13.84ٌَٖ ّٟٞ ٛيث ثُقؾْ ال 

 يؾطخ انزطٓٛو نَٛل٘ يؤاٌ:  3-2-3-2

 ، ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز ُذِو٣جس ٤ِٓز، ٤ّو١ ٌٓٝثٕ ٝ ثُوٌثًّ صٚل٤ز أٗؾَس ٛيٙ ثُٔقطز دـٌٛ 

 :انقصبئص انزمُٛخ نهًؾطخ 

( ك٢ ثُؾٜز ثُٖٔج٤ُز ُِذِو٣ز، ٝ ٢ٛ ٓ٘ؾَر ػ٠ِ STEPصوغ ٓقطز ثُضٚل٤ز ٤ُْو١ ٌٓٝثٕ )         

ّو د٢٘ ٛجًٕٝ ثُي١ ٣ؼضذٌ أملٜ ْٓضٟٞ. صووً ٟجهز صٚل٤ضٜج فٞث٢ُ  ز٣ٞٝلجف فٞ

% 40دْ٘ذز ثّضـالٍ صووً ح  2009إال ك٢ أٝس  ٍُْٝ صذوأ ػ٤ِٔز ثالّضـال/ ثٌُٖٜ، 150.000ّ3

 .ِو٣ض٢ فٔجُز ٝ ث٤ُٖوجًر دجُٔقطزك٢ ثٗضظجً إٔ صِقن ًَ ٖٓ د
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                                                                    STEP 

           SR       ( ٍٙٛل٘ 01ػُُٕ ػه                                                               ) 

 يؾطخ                        يؤاٌ                                                                           

 انزصفٛخ                                                                         

 

         SR      ( ٙ02ػُُٕ ػه                                                                           ) فوكٔح 

 

 انَٛجبه٘                   

         SR                                             SR2                                SR1                يلُٚخ يٛهخ        

 

                  

                                                      

 نوفغ انًٛبِ انمنهح فٙ  يؾطخ ٍٛل٘ يؤاٌيقطػ رٕظٛؾٙ : 43ّكم                       يلُٚخ انمواهو     

 لٕلخ     

  

 

  انًؾطبد انًمزوؽخ 3-2-3-3

ٖٓ ثؽَ ثُقٔج٣ز ث٤ٌُِز ُِقٞٛ ثُضؾ٤ٔؼ٢ ُْو د٢٘ ٛجًٕٝ صوًٌ إٖٗجء أًدؼز  ٌٓثًَ ُيُي،  

أٗؾَ ْٜٓ٘ ٓقطض٢ ِٕـّٞ ثُؼ٤و ٝ ٤ّو١ ٌٓٝثٕ، ٝدو٤ش ثُٔقطجس ثألمٌٟ ثُٔذٌٓؾز ف٤ظ أٜٗج  

جة٘ ُٜيٙ ثُٔقطجس ٖٓ ، ٝ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ذ٤ٖ أْٛ ثُنٚػٖ ٓ٘جهٚجصٜج ثٌُٔفِز ه٤و ثإلػالٕ

 13، ٣ضذ٤ٖ إٔ ػوه ثٌُٔثًَ ثٌُْج٤ٗز ثُض٢ ّضْضل٤و ٖٓ ٛيث ثٌُٖٔٝع  ٣ذِؾ 26مالٍ ثُؾوٍٝ ًهْ 

ْٗٔز، صذِؾ ثُطجهز  126510ًٌَٓث ّٞثء ًجٕ ف٣ٌٞج أٝ ٣ًل٤ج، ك٢ ف٤ٖ إٔ ػوه ثٌُْجٕ دِؾ 

ّ 14250ثإلؽٔج٤ُز ُٜيٙ ثُٔقطجس فٞث٢ُ 
3
ٌْٛ 5.201ك٢ ث٤ُّٞ، أ١ فٞث٢ُ  

3
 ك٢ ثُْ٘ز.  
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 (2009: يؾطبد انزصفٛخ انًجويغخ ) يلٚوٚخ انو٘ نٕالٚخ يٛهخ، 26علٔل هلى 

ثُذِو٣جس ثُٔؼ٤٘ز  STEPثّْ 

 ثٌُٔثًَ

 ٓٞٝغ  ثُٔؼ٤٘ز ثٌُْج٤ٗز  ثُضؾٔؼجس

STEP 

 ػوه ثٌُْجٕ

ثُٔؼ٤٤ٖ٘ 

  دجٌُٖٔٝع

هوًر ثُضٚل٤ز 

 |ث3ّٞ٤ُّ

 كٌؽ٤ٞر، د٢٘ ًٝوثٕ، ػ٤ٖ فٌٔر، ثّ كٌؽ٤ٞر فوعٕٛح

 ثُقجػ، صجًثّش،ثُْذج٣ل،دِقجػ ٤ِّٔجٕ 

ٕٔجٍ ٌٕم 

كٌؽ٤ٞر ػ٠ِ 

 ٝثه دٞٙالؿ

57499 6600 

 ٝثه ثُ٘ؾجء ٔاك انُغبء 

 ٍؿج٣ز

ؿٌح ٝثه   2ٝثه ثُ٘ؾجء، ثُؼٌٙز، ثُؼٌٙز

ثُ٘ؾجء ،ػ٠ِ 

 ٝثه ًؽجٗ 

40607 4500 

ؽ٘ٞح ٌٕم  ثٌُٝثٕو  ثٌُٝثٕو ،  انؤاّل 

 ثٌُٝثٕو 

19604 2250 

ؽ٘ٞح  دٞؿٌهث٣ٖ ًثُ ػ٤ٌٔر ث ثٕغوكاٍٚ 

 دٞؿٌهث٣ٖ 

8800 900 

  ثُٔؾٔٞع 
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126510 

 

14250 

 

 

، كجس ٓؾَٔ ٛيٙ ثُٔقطجس ّضضٌلَ ض٤ٖ ) ِٕـّٞ ثُؼ٤و ٝ ٤ّو١ ٌٓٝثٕ(دجإلٝجكز إ٠ُ ثُٔقط

، ؿ٤ٌ إٔ ثُٞال٣ز  359835صؾٔغ ٌّج٢ٗ دؼوه ٌّجٕ ٣َٚ إ٠ُ  21دضٚل٤ز  ث٤ُٔجٙ ثُويًر ُـ  

، أ١ إٔ  ْٗذز ثُضـط٤ز ال ْٗٔز 775000، ٣وطٜ٘ج فٞث٢ُ غ ٌّج٢ٗصؾٔ ٣200ضٍٞع دٜج فٞث٢ُ 

 ٖٓ ٓؾٔٞع ثٌُْجٕ .   %46صضؼوٟ 
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 (2009: يؾطبد انزصفٛخ انًجويغخ نؾًبٚخ ٍل ثُٙ ْبهٌٔ) يلٚوٚخ انو٘ نٕالٚخ يٛهخ، 44ّكم          
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  فالصخ انفصم انضبَٙ

فٖو ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز ك٢ ثُٞال٣ز، ّٞثء ًجٗش ٛيٙ ثُٔٚجهً ّطق٤ز  صؼٌٝ٘ج ك٢ ٛيث ثُلَٚ إ٠ُ

 أٝ ؽٞك٤ز، ًٔج صطٌه٘ج إ٠ُ فٔج٣ز ٛيٙ ثُغٌٝر مجٙز ثُْطق٤ز ٜٓ٘ج. 

٣نضٌم صٌثح ثُٞال٣ز ٝثه٣ٖ ٛج٤ٖٓ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث٤ُٜوًُٝٞؽ٤ز، ٣ضؼِن ثألٌٓ دٞثه ثٌُٓجٍ ٝ ٝثه 

ٗؾجٍ ثًذٌ ّو ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ث٢ُٟ٘ٞ ٝٛٞ ّو ثُ٘ؾجء، ٣ِضو٤جٕ ٓؼج ٌٓٞٗجٕ ٝثه ثٌُذ٤ٌ، أ٣ٖ صْ ث

٤ِٕٓٞ ّ 960ثُي١ ٣ووً ح  حد٢٘ ٛجًٕٝ، ىٝ فؾْ ثالّض٤ؼج
3

، ك٢ ف٤ٖ ٣ووً فؾْ ثُضؼو٣َ ح 

450 ّ ٕٞ٤ِٓ
3

ٞؽٚ أّجّج ُْو٢ ًٔج صؾوً ثإلٕجًر إ٠ُ صٞكٌ ثُٞال٣ز ػ٠ِ ٓٚوً آمٌ ٤ُِٔجٙ ٓ ،

ٖٜو ثُٞال٣ز ثٗنلجٝج ك٢ ػوهٛج ف٤ظ ال ، ٛيث ثألم٤ٌ ٛٞ ثُقٞثؽَ ثُٔجة٤ز أ٣ٖ صثألًث٢ٝ ثُلالف٤ز

صضٞكٌ ث٥ٕ إال ػ٠ِ عالعز ٜٓ٘ج، ٝ ثُْذخ ًثؽغ ُضٞفَ ٓؼظْ ثُوٝه ثُضٌثد٤ز ثُٔ٘ؾَر ٖٓ ؽٌثء 

ثُضؼ٣ٌز ثُٔضْجًػز  مجٙز ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز، دجإلٝجكز إ٠ُ ثّضؼٔجٍ ّٝجةَ أمٌٟ مجٙز 

 دؼو ثٗؾجٍ ّو د٢٘ ٛجًٕٝ ٝ ظًٜٞ ٓق٤طجس ثُْو٢ .

ُٞال٣ز أ٣ٞج ػ٠ِ ث٤ُٔجٙ ثُؾٞك٤ز ثُٔضٔغِز ك٢ ٤ٓجٙ ث٤ُ٘جد٤غ، ث٥دجً ٝ ث٥دجً ثُؼ٤ٔوز، صضٍٞع صضٞكٌ ث

ٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز ٝ ص٣ٍٞؼج ؿ٤ٌ ٓضؾجِٗ  ك٢ ثُٞال٣ز، ف٤ظ ْٗؾَ ثًذٌ ػوه ٤ُِ٘جد٤غ ك٢ ثُ

 ، ؿ٤ٌ إٔ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز صْضقٞى ػ٠ِ ػوه ًذ٤ٌ ؽوث ٖٓ ث٥دجً.ثُّٞط٠

ٌْٛ 56.975ٙ ثُٔٚجهً فٞث٢ُ ٣َٚ فؾْ ثُضؼذتز ُٜي 
3

، ؿ٤ٌ إٔ ثُٔالفظز ثُْٔؾِز إٔ ثُقؾْ 

ثُقو٤و٢ ثُٔؼذب ٣لٞم ًغ٤ٌث ثُقؾْ ثٌُٔٚؿ دٚ ٖٓ ٌٟف ٓو٣ٌ٣ز ث١ٌُ، ٝ ٛيث ُـ٤جح 

 ثإلفٚجة٤جس ثٌُجِٓز ػٖ صٟٖٞ ث٥دجً، ألٕ ثّضـالُٜج ٣ٌٕٞ دط٣ٌوز ؿ٤ٌ هج٤ٗٞٗز.

جّج ك٢ ٓقطجس ثُضٚل٤ز، ُقٔج٣ز ّو د٢٘ ٛجًٕٝ دجُْ٘ذز ُقٔج٣ز ٛيٙ  ثُغٌٝر  ثُٔجة٤ز، كضضٔغَ أّ

ٖٓ ثُضِٞط، ٣ٞؽو ٜٓ٘ج فج٤ُج ثع٘ضجٕ، ٓقطز ِٕـّٞ ثُؼ٤و  ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز  ثُٔٞؽٜز ُقٔج٣ز 

ّو فٔجّ هٌٍٝ، ٝ ٓقطز ٤ّو١ ٌٓٝثٕ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠، ك٢ ثٗضظجً ثّضٌٔجٍ ثُٔقطجس 

 ػالٕ ػٖ ص٘ل٤يٛج.( ثألمٌٟ ثُٔذٌٓؾز، ثُض٢ ٢ٛ ث٥ٕ ه٤و ثإل4) ثألًدؼز
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 الفصل الثالث            
 

 في والية ميمة المياه االت استعم
 

 حاجيات  -و الموازنة  موارد      
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 مقدمة الفصل 
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 المياه تاستعماال -1

)شرب، صناعة، سقي األراضي المختمفة  المياه في المجاالت استعماؿقبؿ التطرؽ إلى     
الفالحية(، البد مف إعطاء نظرة عمى الجانب التقني مف ىذه االستعماالت المتمثمة في مختمؼ 

 الشبكات التي تعتبر الييكؿ الرئيسي لتوصيؿ الماء إلى مستخدميو. 
 ) مياه الشرب و الصناعة( الشبكات 1-1

وصيؿ المياه إلى مستعمميو، حيث تشمؿ تتمثؿ الشبكات في مختمؼ التجييزات التي مف شأنيا ت
 األخيرة محطات المعالجة، محطات التخزيف و الضخ،  شبكة الجمب و التوزيع.   هىذ

 محطات المعالجة 1 -1-1

بعد ضخيا األخير، لذلؾ  مباشرةتعتبر المياه المخزنة في السدود غير صالحة لالستعماؿ        
في والية  2محطات المعالجة، يوجد منيا  يجب أف تمر ىذه المياه عبر محطات  خاصة تسمى

الثانية  ميمة، واحدة منيا في بمدية عيف التيف موجية لتزويد الرواؽ األوؿ في المنطقة الوسطى، و
، باإلضافة قسنطينة مدينةكائنة في بمدية وادي العثمانية موجية لممنطقة الجنوبية في الوالية و 

 .اـ قروزإلى وجود محطة خاصة بمعالجة مياه سد حم
  مراحل معالجة مياه الشرب 1-1-1-1

سمط الضوء في ىذا الجزء عمى ىذه المراحؿ مف خالؿ محطة واد العثمانية التي تعتبر احدث ن
 .محطة

معالجة المياه عممية بيوكيميائية تيدؼ أساسا إلى القضاء عمى المواد  ةتعتبر عممي     
يث تمر بعدة مراحؿ منيا بيولوجية، و أخرى الجراثيـ ح العضوية، المواد السامة، المواد العالقة و
 :يكيميائية، تتمثؿ أىـ ىذه  المراحؿ فيما يم
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o التهوية ( Aération ): 
إلى محطة المعالجة.  ؿعبر المضخة المذكورة سابقا، ليص يضخ الماء عمى مستوى السد       

. باإلضافة فإف الحوض يدخؿ الماء إلى حوض التيوية، و ىو مييأ مف األماـ بمأخذ لمماء
مجيز في القعر بأنابيب معبأة باألكسجيف ليحقف ىذا األخير مف القعر إلى السطح، لتصطدـ 

 مع جزئيات الماء مف أجؿ تغيير تركيز (O2جزئيات )
CO2

 
,

 
H2S  و كذلؾ أكسدة بعض المعادف

 مثؿ الحديد و المنغنيز.

                  
  : حوض التهوية في محطة المعالجة واد العثمانية9صورة رقم                              

 (2009) الجزائرية لممياه،                                               
 

o قبل إضافة األوزون (Pré ozonation): 
 يحتوي الماء الخاـ عمى كمية كبيرة مف المواد العضوية، لذلؾ استبدؿ إضافة الكمور بغاز     

وف بيدؼ أكسدة المواد المعدنية، و تحسيف مردود العمميات الالحقة مثؿ التصفية، التخثير األوز 
 و الترشيح.
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 (2009 : مجمع األوزون ) الجزائرية لممياه،10صورة رقم                        

 
o التخثير (coagulation :) 
،               3غ/ـ25( بحجـ Sulfate d’Aluminiumـ)في ىذه المرحمة يتـ إضافة سولفات األلمنيو         

 فالجزئيات تستقر و تترابط فيما بينيا.
o التسبيخ  ( Floculation): 

، و ذلؾ                                                     3غ/ـ0,20عمى شكؿ مسحوؽ بتركيز  (Polymèreيتـ حقف البوليمير)         
 بغرض انضماـ الجزئيات إلى بعضيا البعض.                    

o التصفية  ( La décantation ): 
         في ىذا النوع مف التصفية، فإف الطيف المكونة مف التخثير تكوف كتمة خفيفة أيف         

طاقة تسمح    يستطيع الماء أف يمر مف األسفؿ إلى األعمى بشكؿ متجانس، و تحرر       
 ا الماء المصفى فيخرج مف الجية العموية لحوض التصفية عبر أروقة.بحجز الشوائب، أم
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 : أحواض التصفية  في محطة واد العثمانية  11صورة رقم                          

 
o الترشيح البيولوجي (bio filtration :) 

ص يعتبر ىذا النظاـ بيولوجي بحت، ألف البكتيريا العالقة تثبت عمى معدف مخص       
 لذلؾ يسمى البيوليث.

 
 : أحواض الترشيح البيولوجي في محطة واد العثمانية12صورة رقم 

 
o إضافة األوزون (ozonation :) 

البكتيريا الباقية  تتـ إضافة األوزوف بيدؼ القضاء تماما عمى جميع الجراثيـ و المواد العالقة و 
 مف المراحؿ السابقة.
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o لالترشيح باستعمال الفحم الفعا 

 
          : أروقة حقن الكربون الفعال ) محطة واد العثمانية(                                                                              13صورة رقم 

 يستعمؿ الكربوف الفعاؿ لألغراض التالية:    
لعالقة إضافة إلى القضاء القضاء التاـ عمى المواد العضوية، و امتصاص الجزئيات و المعادف ا

 عمى الرائحة، و تحسيف ذوؽ الماء.

 
o المعالجة النهائية (traitement final :) 
، و بعد نياية Cl2تتمخص ىذه المرحمة في  إضافة غاز الكمور )        (، و كموريد الصوديـو

 ىذه المرحمة يصبح الماء صالحا لمشرب تماما.

 
               ر) محطة واد العثمانية(                                                                                                       : أنابيب ضخ غاز الكمو 14صورة رقم 
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 إضافة األوزوف               الترشيح البيولوجي                   التيوية              
  Ozonation                                Bio Filtration                    Aération     
 

 الترشيح بالفحـ                   التصفية               قبؿ إضافة األوزوف            
 Décantation              Pré ozonationالفعاؿ                                    

 
 التخثير                       ير النيائي                  التسبيخالتطي         
         Désinfection          Floculation         Coagulation                                

finale                       
  

 (2008الديوان الوطني لمتطهير ،في محطة واد العثمانية)  ه: مخطط مبسط حول معالجة الميا45شكل       
 

 

 

 

 

 

 
تقدير الحجم السنوي لممياه المعالجة في كل من محطتي واد العثمانية، و عين  1-1-1-2

 التين) مياه سد بني هارون(

 
 في محطة واد العثمانية   ة: حصة كل بمدية من المياه المعالج 46شكل      
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ىي واد يتضح أف البمديات المعنية بالتزويد مف محطة واد العثمانية   ،46الشكؿ  مف خالؿ
 العثمانية، شمغـو العيد، التالغمة، واد سقاف، تاجنانت التي تمثؿ  الرواؽ الثاني. 

غمة و  تاجنانت ، تتحصؿ التال3ىكـ 4.19يقدر الحجـ الكمي المعالج في الرواؽ األوؿ حوالي 
، أما 3ىكـ 2.19% مف الحصة اإلجمالية بحجـ سنوي يقدر 26%، و 27عؿ حصة األسد ب 

حيف أف واد سقاف  % لتزود كؿ مف شمغـو العيد، و واد العثمانية، في17الحصص الباقية فتبمغ 
 % مف الحجـ الكمي.13ال يستفيد إال مف 

  

 
 في محطة عين التين ة: حصة كل بمدية من المياه المعالج 47شكل                

                               
 8ػ، إذ يتكفؿ بص التزويد بالمياه الصالحة لمشربيعتبر الرواؽ األوؿ اكبر األروقة فيما يخ

  د،الرواش زغاية، راشدي،قة، سيدي مرواف، واد النجاء، احمدقو بمديات ىي ميمة، القراـر 
ب  ،مف المياهمف القسط األوفر  اباستفادتي فرجيوة, و يحي بني قشة، تنفرد بمدية ميمة  تيبرقنت،

 ،%12و  7بيف  % مف الكمية الموجية ليذا الرواؽ، في حيف تتراوح حصة البمديات األخرى23
ا %. وسبب ذلؾ يرجع إلى حجـ التجمعات السكانية و م13غير أف واد سقاف التستفيد إال مف 

 يتبعو مف زيادة في الطمب عمى المياه.
ىذا عف مراحؿ معالجة المياه و كمية المياه المعالجة، أما عف نوعية المياه عند حالتيا الطبيعية 
الخاـ و نوعيتيا عند خروجيا مف المحطة فالجداوؿ التالية توضح ذلؾ في كؿ مف محطتي واد 

 العثمانية، و عيف التيف. 
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 ه بعد معالجتهانوعية الميا  3-1-1-1
منيا، لذلؾ تعتبر المياه التي تصؿ إلى المحطات غير صالحة لالستيالؾ مباشرة خاصة الشرب 

فاف نوعيتيا ستتغير حتما بعد المعالجة، وىذا مف خالؿ المعايير التي تصنؼ نوعية المياه، كما 
 تطرقنا إليو في الفصؿ السابؽ.

 
 

  2009ديسمبر  5ليوم  مانيةعثاء و بعد المعالجة في محطة واد ال: تغير نوعية الماء قبل ، اثن27جدول رقم 
 

                                       
 نوعية المياه  معايير 

تصنيف 
 المعايير 

  ماء خام

brute  
 ما مصفى 
décanté 

 ماء مرشح

filtré 
 ماء معالج 

traité 

 مالحظات 

 جيدة  us/cm 180 _4000 1076 1102 1105 1107الناقمية 
 جيدة  NTU 1 _100 14 1.79 0.14 0.10النقاوة  

 معتدلة  PH 7 8.09 7.35 7.29 7.31درجة الحموضة 
  C°  9.8 10.7 11.2 10.9درجة الحرارة 

O2 النازل% 
 

30  _90 7.84 8.19 7.97 8.12  

و لمدينة . قسط كبير مف ىذه المياه يوج3ـ 45790قدرت الكمية المعالجة في ذلؾ اليـو ب  
 قسنطينة، حيث كانت نتائج التحميؿ لممياه بعد معالجتيا تدؿ عمى نوعية المياه الجيدة.

 
  2010جانفي 3عين التين  ليوم : تغير نوعية الماء قبل ، اثناء و بعد المعالجة في محطة  28جدول رقم      

                                   
 نوعية المياه   معايير

تصنيف 
 معايير ال

  ماء خام

brute  
 ما مصفى 
décanté 

 ماء معالج 
traité 

 مالحظات 

 جيدة  us/cm 180 _4000 1253 - 1263الناقمية 
 جيدة  NTU 1 _100 7.48 2.26 0.1النقاوة  

 معتدلة  PH 7 7.88 7.52 7.49درجة الحموضة 
 معتدلة  C°  13.7 13.6 13.4درجة الحرارة 

 .3ـ 87150ة في ذلؾ اليـو ب قدرت الكمية المعالج
خصائص الماء تغيرت خالؿ المراحؿ نالحظ أف  (،27،28يف)قالساب يفمف خالؿ الجدول

النقاوة  ءالمختمفة، لكف ىذا االختالؼ لـ يكف كبيرا في نوعية المياه قبؿ، و بعد المعالجة باستثنا
حطة عيف التيف في في م NTU 7.48في محطة واد العثمانية و  NTU 14التي كانت قيمتيا  
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بعد المعالجة، و ىذا أمر طبيعي ألف المياه تكوف ليست   NTU  0.1الحالة الخاـ، لتنخفض إلى 
 صافية في حالتيا الطبيعية.

كانت جوفية  ءيخزف الماء القادـ مف مختمؼ المصادر المائية سوا   منشآت التخزين: 1-1-2
تختمؼ مف  لؾ لمتحكـ في توزيع المياه،خزانات، و ذ يأو سطحية، أو مف محطات المعالجة ف

 .3ـ 1500و  500بيف  ححيث  سعتيا في والية ميمة، إذ تتراو 
 

 384، يبمغ عدد منشآت التخزيف في والية ميمة حوالي 29عموما، وحسب ما يوضحو الجدوؿ
 .3ـ110752، حيث تقدر  طاقة تخزينيا  اإلجمالية ب  خزانا
عيا، سعة تخزينيا، و كذلؾ عددىا فمثال نالحظ بمديات تختمؼ ىذه المنشآت مف حيث موق    

الخزانات في حيف طاقة التخزيف بيا تكوف صغيرة مثؿ بمدية بف يحي  فتحتوي عمى عدد كبير م
 19كطاقة تخزيف، دراحي بوصالح ب  3ـ 2240خزانا و  20عبد الرحماف التي تحتوي عمى 

ات تحتوي عمى عدد أقؿ مف الخزانات، كطاقة تخزيف، غير أف بعض البمدي 3ـ 2740خزانا و 
خزانات تعبئ  8في حيف أف حجـ التخزيف يكوف أكبر مثؿ بمدية  واد سقاف التي تحتوي عمى 

مف الماء، في حيف نالحظ عددا كبيرا مف الخزانات  في المدف الكبرى، ذات  3ـ 3100حوالي 
يف، وكذلؾ بمدية شمغـو كحجـ تخز  3ـ19950خزاف و  24سعة تخزيف كبيرة مثؿ بمدية ميمة ب 

. و تعود أسباب ذلؾ إلى أىمية التجمعات السكانية، و كذا األنشطة المرتبطة 3ـ6940العيد بػ 
 بيا مثؿ  الصناعة و مختمؼ الخدمات.
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 (2009توزيع منشات التخزين و الضخ في والية ميمة)مديرية الري لوالية ميمة، : 29جدول رقم                 
 

 محطات الضخ
 

 منشات التخزين
الكلٌة  التخزٌن قدرة

 |الٌوم3م
 قدرة التخزٌن العدد

 3م
 العدد

 البلدٌة

 ميلة 24 19950 4 21053

 عين التين 7 2010 2 1296
 سيدي خليفة 5 1650 5 1612
 قرارم قوقة 13 8050 4 3002
 واد النجاء 7 2700 3 1382
 سيدي مروان 6 2650 3 1757

 احمد راشدي 8 1400 2 432

 زغاية 11 3275 9 3456

 الرواشد 8 2275 9 3715

 تيبرقنت 7 2000 3 1210

 فرجيوة 19 8625 2 3689

 عين البيضاء احريش 9 1600 3 1440

 العياضي برباس 8 1550 3 374

 بوحاتم 14 1842 5 1267

 دراحي بوصالح 19 2740 10 1238

 يحي بني قشة 7 1025 1 230

 مجموع المنطقة 172 63342 68 47153

 حمالة 8 1950 2 432

 الشيقارة 10 2680 1 432

 ترعي باينان 8 2525 1 288

 عميرة اراس 8 1525 3 5443

 تسالة لمطاعي 12 1925 0 0

 تسدطان حدادة 9 1450 7 4046

 مينار زارزة 10 2275 2 760

 مجموع المنطقة 65 14330 16 11401

 العيد شلغوم 33 6940 24 12010

 واد العثمانية 21 4930 15 9043

 عين ملوك 10 1040 14 1143

 التالغمة 10 130 8 4710
 واد سقان 8 3100 2 2592

 مشيرة 15 2620 3 2592

 تاجنانت 19 5830 15 5899

 اوالد خلوف 11 1250 4 1704
 بن يحي عبد الرحمن 20 2240 5 2399

 جنوبٌةمجموع المنطقة ال 147 33080 90 42092

 مجموع الوالٌة 384 110752 174 100646
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o ب المناطق ست التخزين حآتوزيع منش 
 :المنطقة الشمالية 

خزانا، موزعة توزيعا متجانسا بيف البمديات  65يبمغ عدد الخزانات في ىذه المنطقة حوالي  
ؿ حوالي تمث 3ـ14330ىذه الخزانات تعبئة حوالي  عخزانا، تستطي 12و  8يتراوح ما بيف 

مف طاقة التخزيف الكمية في الوالية،  بينما تتراوح طاقة التخزيف في البمديات بيف  12.9%
 ، و ىي كمية ضعيفة مقارنة مع البمديات األخرى. 3ـ2700و  3ـ1450

 :المنطقة الوسطى 
حتوائيا عمى عدد أكبر مف البمديات، تضـ تجمعات حضرية كبيرة مثؿ ميمة، النظرا      

خزانا تصؿ طاقة التخزيف بيا إلى  172القراـر قوقة، فإف ىذه المنطقة تحتوي عمى فرجيوة، 
 الطاقة اإلجمالية لموالية.  مف % 57.1نسبة   تمثؿ ىذه األخيرة ،3ـ63342

 :المنطقة الجنوبية 
خزانا، تبمغ  طاقة  147تحتوي ىذه المنطقة أيضا عمى عدد معتبر مف الخزانات يصؿ إلى      

مف الحجـ الكمي المخزف في الوالية، و ىي كمية ال  %29.8 بنسبة 3ـ 33080ا إلى التخزيف بي
بأس بيا كوف المنطقة تحتوي عمى تجمعات سكانية كبيرة مثؿ شمغـو العيد، واد العثمانية، 

  تاجنانت و التالغمة.
 محطات الضخ: 1-1-3

نحو المناطؽ  تستعمؿ محطات الضخ خاصة في جمب المياه مف المناطؽ المنخفضة     
 المرتفعة.

في  3ـ 100646محطة، تستطيع ضخ حوالي  174يبمغ عدد محطات الضخ في الوالية     
.  اليـو
مف خالؿ الدراسة المجالية لتواجد ىذه المحطات في الوالية و انتشارىا، يمكف مالحظة     

طة بقدرة ضخ مح 90استحواذ المنطقة الجنوبية عمى أكبر عدد مف ىذه المحطات إذ يصؿ إلى 
، و السبب ىنا راجع لكوف ىذه المنطق 3ـ 42092تصؿ إلى  ة  تحتوي عمى عدد كبير مف /اليـو

 و اآلبار العميقة، مما يتطمبو ىذا النوع مف التجييزات. اآلبار،
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 شبكة الجمب: 1-1-4
ى، الخزانات الكبر   درىا المختمفة،مصاتتمثؿ شبكة الجمب في أنابيب التوصيؿ بيف      

محطات المعالجة، و محطات الضخ،  و ىو نظاـ ليس بالبسيط، ألف ىذه الخزانات مرتبطة 
تستفيد مف  تأف بعض البمديا يا، خاصة ومستعممي فيما بينيا بشكؿ يضمف وصوؿ المياه إلى

 مياه بمديات أخرى. 
 كمـ.1160,7، يبمغ طوؿ شبكة الجمب في الوالية في مجمميا حوالي 30رقـ مف خالؿ الجدوؿ
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 (2009 )مديرية الري لوالية ميمة، في والية ميمةالجمب و التوزيع :طول شبكة  30جدول رقم           

 الجلب و التوزيعطول شبكة  
المجموع             

 كلم
طول شبكة التوزٌع        

 كلم
                                                                                      الجلبطول شبكة 
 البلدٌة كلم

 ميلة 88.049 560.185 648.234
 عين التين 17.284 18.259 35.543
 سيدي خليفة 16.730 17.534 34.264

 قرارم قوقة 82.417 56.451 138.868
 واد النجاء 66.887 27.532 94.419
 سيدي مروان 20.616 42.211 62.827

 احمد راشدي  60.684 53.535 114.219
 زغاية 55.853 38.285 94.138
 الرواشد 65.166 25.140 90.306
 تيبرقنت 35.404 20.652 56.056

 فرجيوة 52.920 73.726 126.646
 عين البيضاء احريش 24.689 41.696 66.385
 العياضي برباس 15.519 46.646 62.165
 بوحاتم 17.408 45.280 62.688
 دراحي بوصالح 29.819 69.742 99.561
 يحي بني قشة 17.660 24.812 42.472

 مجموع المنطقة 667.105 1162.908 1830.013
 حمالة 19.789 29.459 49.248
 الشيقارة 29.414 9.362 38.776
 ترعي باينان 15.972 27.576 43.548
 عميرة اراس 9.748 57.578 67.326
 لمطاعي تسالة 18.970 18.100 37.070
 تسدطان حدادة 22.800 75.994 98.794
 مينار زارزة 22.800 45.145 67.945

 مجموع المنطقة 139.493 1162.908 1302.401
 غوم العيدلش 74.526 182.259 256.785
 واد العثمانية 24.502 50.295 74.797
 عين ملوك 9.184 28.456 37.640
 التالغمة 34.346 45.912 80.258
 واد سقان 44.761 33.975 78.736
 مشيرة 38.160 56.257 94.417

 تاجنانت 74.808 110.504 185.312
 اوالد خلوف 33.323 57.228 90.551

84.842 64.363 20.479 
 بن يحي عبد الرحمن

 مجموع المنطقة الجنوبٌة 354.089 629.249 983.338

3216.058 2055.371 1160.687 
 مجموع الوالٌة
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 (2009: شبكة الجمب في والية ميمة)وكالة االحواض الهيدروغرافية،48شكل                 
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تستحوذ التجمعات الحضرية الكبيرة عمى أكبر طوؿ ليذه الشبكة، فعمى سبيؿ المثاؿ، يبمغ     
مدية كمـ، ب 82,417كمـ، و بمدية  القراـر قوقة  ب  88,049طوؿ قنوات الجمب في بمدية ميمة 

 كمـ. 66,887كمـ و بمدية  وادي النجاء ب   65,166كمـ، بمدية الرواشد  74,526شمغـو العيد 
كمـ في أغمب  50و  20ينخفض طوؿ شبكة الجمب في البمديات األخرى حيث يتراوح ما بيف 

كمـ في كؿ مف بمديات سيدي خميفة،  18البمديات، بينما يتقمص ىذا الطوؿ إلى اقؿ مف 
 باس، عميرة آراس و عيف مموؾ.العياضي بر 

كمـ في أغمب  50و  20ينخفض طوؿ شبكة الجمب في البمديات األخرى حيث يتراوح ما بيف 
كمـ في كؿ مف  بمديات سيدي خميفة،  18البمديات، بينما يتقمص ىذا الطوؿ الى اقؿ مف 

 العياضي برباس، عميرة آراس و عيف مموؾ.
 الجغرافية الثالثة كالتالي:كما تتوزع ىذه الشبكة بيف المناطؽ 

 كمـ في المنطقة الشمالية. 139,493     
 كمـ في المنطقة الوسطى. 667,105     
 كمـ في المنطقة الجنوبية. 354,089     

 و مرد اختالؼ طوؿ شبكة الجمب إلى عدة عوامؿ أىميا:
النسيج  الجانب الطبوغرافي، مساحة البمدية و تموضع مختمؼ التجمعات السكنية داخؿ

 الحضري.
قرب النسيج الحضري أو بعده مف منابع المياه، باإلضافة إلى كوف بعض البمديات تستفيد مف 

 مناطؽ مجاورة مثؿ ميمة، أحمد راشدي.
 و ىذا ما توضحو بعض المخططات التالية الخاصة بتزويد بعض البمديات بمياه الشروب.    
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 (2009: مخطط شبكة الجمب في بمدية ميمة ) الجزائرية لممياه،49شكل                   
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 (2009: شبكة الجمب لبمدية حمالة)الجزائرية لممياه،50شكل                          
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 (30)جدوؿشبكة التوزيع:  1-1-5

النسيج العمراني و ما يحتويو مف  عبرمربوطة  تبدأ شبكة التوزيع مف الخزانات و تكوف     
أحياء سكنية، محالت، إدارات مف وبعض الوحدات الصناعية الصغيرة ابتداء مف الخزانات  يبمغ 

كمـ  64.23كمـ بمعدؿ  2055,371جماال حوالي الطوؿ اإلجمالي لشبكة التوزيع في والية ميمة إ
 لكؿ بمدية، غير أف ىذا الطوؿ يختمؼ مف بمدية ألخرى، و مف منطقة ألخرى.

o :في المنطقة الشمالية 
كمـ، ىذا الطوؿ يمثؿ  263,214يقدر طوؿ شبكة التوزيع في المنطقة الشمالية بحوالي      
 مف مجموع الشبكة في الوالية. %12,8نسبة 
كمـ و  57,578كمـ، عميرة آراس ب  75,994أكبر طوؿ شبكة في بمدية تسداف حدادة ب يبمغ 

كمـ و  9،362كمـ، في حيف ال يتعدى طوؿ الشبكة في بمدية الشيقارة  45,145مينار زارزة ب 
 ىو طوؿ يعتبر ضعيؼ جدا مقارنة بالمنطقة خاصة  و بالوالية عامة.

o :في المنطقة الوسطى 
كمـ،  حيث يصؿ مثال في بمدية  ميمة  1162,9التوزيع في ىذه المنطقة  يبمغ طوؿ شبكة     
،  56,5كمـ ينخفض ىذا الطوؿ إلى  560,2إلى  كمـ في بمدية   73,7كمـ في بمدية  القراـر

كمـ  50و  40كمـ في بمدية  دراحي بوصالح، و يبقى يتراوح ىذا الطوؿ بيف  69,7فرجيوة و 
 24,8بعض البمديات كيحي بني قشة أيف ينخفض ىذا الطوؿ إلى في البمديات األخرى باستثناء 

 20,7كمـ و  في تيبرقنت بػ  17,534كؿ، في  سيدي خميفة بػ  18,3كمـ، عيف التيف بػ 
 أي أكبر مف النصؼ تقريبا. % 56,6كمـ.يمثؿ طوؿ الشبكة عموما في ىذه المنطقة حوالي 

o :في المنطقة الجنوبية 
مف طوؿ  %30,6كمـ، و ىو ما يمثؿ  629,2ي ىذه المنطقة حوالي يبمغ طوؿ الشبكة ف      

الشبكة اإلجمالي في الوالية. عمى غرار البمديات األخرى، يتوزع ىذا الطوؿ عمى البمديات بنسب 
كمـ،  110,5كمـ و في تاجنانت  182,259متفاوتة حيث يبمغ مثال في بمدية شمغـو العيد حوالي 

 34,0كمـ في البمديات األخرى، ىذا الطوؿ ينخفض ليصؿ إلى  65و  45بينما يتراوح ما بيف 
 كمـ في عيف مموؾ. 28,5كمـ في واد سقاف و 

 ترجع أسباب االختالؼ مف حيث طوؿ شبكة التوزيع إلى ما يمي:
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أىمية الكثافة السكانية، فالمناطؽ الحضرية  الكبيرة مثؿ ميمة، شمغـو العيد، تاجنانت و  -
بر طوؿ شبكة توزيع، في حيف أف المناطؽ األقؿ سكانا أو المدف الشبو فرجيوة تحتوي عمى أك

حضرية تكوف طوؿ الشبكة بيا متوسطة مثؿ قراـر قوقة، عميرة آراس و واد العثمانية، بينما 
كمـ في  9,362كمـ مثال  20المناطؽ الشبو ريفية فطوؿ الشبكة بيا ضعيؼ جدا ال يتعدى 

 الشيقارة.
مساحة النسيج العمراني خاصة، فكمما كانت المساحة أكبر زاد ىذا  مساحة البمديات و  - 

 الطوؿ مثؿ شمغـو العيد مثال.
العامؿ الطبوغرافي: فقد تكوف مثال تغطية شبكة التوزيع ذات طوؿ كبير بسبب المرتفعات، و  - 

 ىذا ما يتطمب تعرج لمشبكة يؤدي الى  طوؿ أكبر مثؿ  بمدية تسداف حدادة.
 كة الربط و تطورها:شب 1-1-6     
بعدما تطرقنا إلى شبكتي التوزيع و الجمب، نتطرؽ اآلف إلى شبكة الربط إجماال حيث تتمثؿ     

 ىذه األخيرة في مجموع الشبكتيف معا.
كمـ، حيث تتوزع ىذا الطوؿ عمى مجموع  3216,058يقدر طوؿ شبكة الربط  في والية ميمة  

 المناطؽ الثالثة كما يمي:   
وفي المنطقة الجنوبية  كمـ،1830كمـ، في المنطقة الوسطى  402,7لمنطقة الشمالية في ا   

 كمـ. 983,3
يختمؼ ىذا التوزيع في المناطؽ الثالثة أيف يتبعو اختالؼ في تغطية الشبكة عمى مختمؼ 

 البمديات، فالبمديات األكثر تغطية ىي:
كمـ في بمدية  185,312العيد،  كمـ في بمدية شمغـو 256,785كمـ في بمدية ميمة،  648,234
كمـ في بمدية فرجيوة، تنخفض ىذه التغطية في البمديات األقؿ سكانا مثؿ  126,646تاجنانت، 
كمـ في بمدية التالغمة و ينخفض ىذا الطوؿ إلى  80,258كمـ في بمدية وادي النجاء،  94,419

كمـ  35,543ية سيدي خميفة، كمـ في بمد 34,264أدنى مستوياتو في البمديات الشبو ريفية مثؿ 
 كمـ في بمدية عيف مموؾ. 37,64في بمدية عيف التيف و 

بعد انجاز سد بني ىاروف، و ما برمج لو مف أجؿ تزويد بمديات والية ميمة، استوجب تطوير 
حيف بدأ  2003شبكة الربط سواء مف حيث الطوؿ أو مف حيث نوعية الشبكة خاصة بعد سنة 

 مؿء السد.
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 بكة الربط في والية ميمة تطور طول ش 

، و ادة الزبائف المربوطيف مع الشبكةالحظيرة السكنية و بذلؾ زي نموبسبب  ةطوؿ الشبك ازداد
  .2007، 2004سنوات خالؿ  ةيبيف تطور الشبك 31رقـ الجدوؿ 

كمـ في كامؿ تراب الوالية، يتوزع ىذا الطوؿ  1925,43حوالي  2004بمغ طوؿ الشبكة سنة   
 اطؽ كالتالي:بيف المن

 كمـ في المنطقة الشمالية.  323,3
 كمـ في المنطقة الوسطى.  866,67
 كمـ في المنطقة الجنوبية.  735,46

كمـ و يتوزع في المناطؽ المكونة لموالية  2005,99إلى  2005يرتفع ىذا الطوؿ في سنة 
 كالتالي:

 كمـ في المنطقة الشمالية. 340,01
 ى.كمـ في المنطقة الوسط 883,49
 كمـ في المنطقة الجنوبية. 782,49

كمـ  2098,382كمـ ليصؿ إلى  93فيرتفع ىذا الطوؿ بحوالي  2006أما في السنة الموالية أي 
 حيث ينقسـ بيف المناطؽ كالتالي:
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 ( 2009الشرب ) مديرية الري لوالية ميمة، هبة الربط في شبكة مياس: تطور طول ون31جدول رقم                
2007 2006 2005 2004 

 البلديات

النسبة 
 الطول %

النسبة 
 الطول النسبة % الطول النسبة % الطول %

 مٌلة 204.07 87 207.84 88 217.8 92 222.8 77

 عٌن التٌن 32.26 77 32.26 77 35.54 78 35.54 84

 سٌدي خلٌفة 24.44 62 25.43 63 32.33 63 34.26 98

 قرارم قوقة 78.21 80 78.21 80 78.21 38 86.59 82

 وادي النجاء 44.54 85 44.54 85 44.54 88 45.98 82

 سٌدي مروان 7.6 97 7.6 95 7.6 97 43.27 96

 أحمد راشدي 17.77 76 17.77 76 17.77 77 21.49 69

 زغاٌة 31.17 55 31.17 54 33.27 82 33.27 90

 الرواشد 21.38 52 21.38 52 23.18 70 23.18 82

 تٌبرقنت 21.82 82 21.82 83 21.82 94 26.4 94

 فرجٌوة 87.24 84 93.57 84 99.92 87 99.92 70

 ع.البٌضاء أحرٌش 48.52 62 48.52 63 48.52 64 52.49 61

 العٌاضً برباس 58.91 41 61.92 40 61.92 39 62.16 62

 بوحاتم 59.73 25 60.61 26 62.23 29 63.23 34

 دراحً بوصالح 86.74 25 88.58 26 93.78 31 99.56 34

 ٌحً بنً قشة 42.27 77 42.27 77 42.27 78 42.27 77

 المنطقة الوسطى 866.67 66.68 883.49 66.81 920.7 69.18 992.5 74.5

 حمالة 48.69 31 48.69 30 48.69 31 48.69 31

 الشٌقارة 38.77 25 38.77 88 38.77 30 38.77 78

 ترعً باٌنان 41.67 43 42.57 43 42.57 43 42.57 59

 عمٌرة آراس 50 15 69.06 16 63.81 53 65.27 73

 تسالة لمطاعً 18.86 32 19.66 32 24.06 36 32.57 41

 تسدان حدادة 80.92 44 82.89 44 89.49 43 94.79 69

 مٌنار زارزة 44.39 27 48.37 27 54.41 31 67.94 30

 المنطقة الشمالٌة 323.3 31 340.01 31.42 361.8 38.14 390.6 54.42

 شلغوم العٌد 228.68 88 235.52 87 235.5 88 239.3 69

 واد العثمانٌة 57.94 67 59.51 66 61.61 69 61.61 64

 عٌن ملوك 36.91 43 37.64 60 37.64 51 37.64 70

 التالغمة 56.38 44 56.38 44 57.46 61 57.46 79

 واد سقان 37.9 57 49.66 58 59.56 56 65.58 59

 مشٌرة 85.25 38 87.85 42 92.84 40 94.41 43

 تاجنانت 118.96 61 118.96 61 120.6 64 134.7 73

 أوالد خلوف 50.64 20 72.07 20 77.45 20 90.55 54

 بن ٌحً ع ا لرحمان 62.8 21 64.9 25 73.16 36 73.16 37

 طقة الجنوبٌةالمن 735.46 48.77 782.49 51.44 815.9 53.88 854.4 60.88

 الوالٌة 1925.4 53.84 2006 54.75 2098 58.09 2237 65.21

 كمـ في المنطقة الشمالية. 365,802           
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 كمـ في المنطقة الوسطى. 920,73
 كمـ في المنطقة الجنوبية. 815,85

 كمـ حيث يصؿ إلى: 2237,41إلى  2007يزداد ىذا الطوؿ في سنة 
 شمالية.كمـ في المنطقة ال 390,60
 كمـ في المنطقة الوسطى. 992,45
 كمـ في المنطقة الجنوبية. 854,36

مف خالؿ مالحظة ىذه األرقاـ يتضح أف نسبة زيادة طوؿ شبكة الربط ارتفع بحوالي      
كمـ سنويا  2,43كمـ في السنة أي بمعدؿ  77,995سنوات أي بمعدؿ  4كمـ خالؿ  311,98

تختمؼ مف منطقة ألخرى، فنالحظ أف طوؿ شبكة الربط ارتفع لكؿ بمدية. غير أف ىذه الزيادة 
في المنطقة الوسطى أكثر مف المناطؽ األخرى، و ىذا راجع بالدرجة األولى إلى أغمبية بمديات 

 المنطقة الوسطى تنضـ إلى  الرواؽ األوؿ لتحويؿ مياه السد. 
o :نسبة التغطية لشبكة الربط بالمياه الصالحة لمشرب 

عدد الزبائف المربوطيف  بة التغطية لشبكة الربط بالمياه الصالحة لمشرب عفتعبر نس     
الذي يوضح نسبة الربط بشبكة المياه  32بالشبكة مقارنة مع حظيرة السكف. حسب الجدوؿ رقـ 

، وىي %,74,6أف الوالية وصمت فييا نسبة التغطية إلى حوالي  2008الصالحة لمشرب لسنة 
 42تتراوح بيف ) تختمؼ ىذه النسب حسب البمديات، إذ  ،ني لوطيفوؽ المستوى ا ىمستو 

 .(%98و
 ميمةبمديات  بصفة عامة، فالتجمعات السكانية الكبرى، ترتفع فييا نسبة الربط بالشبكة مثؿ

في تاجنانت تنخفض ىذه النسبة  %75في شمغـو العيد، و %71، %97، قراـر قوقة بػ%91بػ
 ، واد سقاف% 65مانية بػفي التجمعات المتوسطة مثؿ واد العث

 .32و ىذا ما نالحظو في الجدوؿ رقـ 
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 (2009)مديرية الري لوالية ميمة، 2008لسنة  : نسبة الربط في والية ميمة32جدول رقم           
 

 

 

 نسبة التغطٌة
% 

 البلدٌات حضٌرة السكن عدد الزبائن

 ميلة 14806 13405 91

 عين التين 1493 1420 95

 سيدي خليفة 1022 1000 98

 قرارم قوقة 7063 6877 97

 وادي النجاء 3488 3159 91

 سيدي مروان 3446 3321 96

 أحمد راشدي 2611 2140 82

 زغاية 3137 2930 93

 الرواشد 4461 3884 87

 تيبرقنت 1576 1556 98

 فرجيوة 9511 6680 70

 ع.البيضاء أحريش 3669 2354 64

 العياضي برباس 1318 885 67

 بوحاتم 3583 1840 51

 دراحي بوصالح 1775 972 51

 يحي بني قشة 2170 1730 80

 المنطقة الوسطى 65125 54153 83.15

 حمالة 1926 1760 91.38

 الشيقارة 2508 1988 79

 ترعي باينان 4194 2283 54.43

 عميرة آراس 3336 2534 76

 تسالة لمطاعي 2484 1324 53

 دادةتسدان ح 2779 1978 71

 مينار زارزة 3630 1548 42

 المنطقة الشمالٌة 20857 13415 64.31

 شلغوم العيد 16810 11898 71

 واد العثمانية 7248 4693 65

 عين ملوك 2687 1987 74

 التالغمة 8209 5800 71

 واد سقان 2210 1486 67

 مشيرة 2361 1120 47

 تاجنانت 8249 6157 75

 وفأوالد خل 2175 1080 61

 بن يحي ع,الرحما 1641 897 55

 المنطقة الجنوبٌة 51590 35118 68.07

 الوالٌة 137572 102686 74.64
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 ( عمى%55و  42%كما تنخفض ىذه النسبة في التجمعات النسبة ريفية إلى ما بيف ) %67بػ
في  %42في مشيرة،  %47، و%53تسالة لمطاعي بػ %51سبيؿ المثاؿ: العياضي برباس بػ

 ينار زارزة.م
تعتبر نسب الربط بشبكة المياه الصالحة لمشرب منطقية مقارنة مع أىمية المراكز       

 .%98، وتيبرقنت بػ%98 مثؿ سيدي خميفة بػ ثناءاالعمرانية، غير أف بعض البمديات تسجؿ است
ىي أكبر المعدالت المسجمة في الوالية، وترجع أسباب ذلؾ إلى انخفاض عدد السكاف في  و

البمديتيف باإلضافة توفرىما عمى مصادر المياه خاصة الجوفية منيا. ىذا بالنسبة لموالية عموما، 
 يمي: أما مف ناحية تغطية الشبكة عمى مستوى المناطؽ فيمكف مالحظة ما

 في المنطقة الشمالية: -
، وىو معدؿ أقؿ مف المعدؿ %64.31تبمغ نسبة الربط في المنطقة الشمالية حوالي       

لوالئي، كما انو يسجؿ أدنى المعدالت في الوالية، تسجؿ نسبة الربط في ىذه المنطقة تفاوتا ا
 . و(%79و54خرى بيف)تتراوح القيـ األ ، بينما %,91,3 أقصاه ب ممحوظا حيث يصؿ إلى 

 أىـ أسباب ذلؾ أف المنطقة جبمية، وبذلؾ يصعب مد الشبكة بسبب االنحدارات الكبيرة.
o طى:في المنطقة الوس 
. وىي أعمى نسبة % 83,15قدرت نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة لمشرب بحوالي      

(، وىو تبايف واضح، إذ تصؿ أكبر قيمة في كؿ %98 و %51مسجمة في الوالية، تتراوح بيف )
مف بمديات سيدي خميفة، تيبرقنت، قراـر قوقة، كما تسجؿ أدنى النسب في كؿ مف بمدتي بوحاتـ، 

بوصالح، وسبب انخفاض نسبة الربط بالشبكة إلى ضعؼ الموارد المائية في ىاتيف ودراجي 
 .البمديتيف
o في المنطقة الجنوبية: 
قؿ عف المعدؿ ت، وىي نسبة %,68,0في ىذه المنطقة تبمغ نسبة الربط بالشبكة حوالي       

متقاربة نوعا  ، وىي نسب%51و 75في بمديات المنطقة ما بيف  ىذه األخيرة الوالئي، تتراوح 
يرجع سبب انخفاض معدؿ الربط بالشبكة إلى مساحة البمديات المعتبرة مقارنة مع البمديات ، و ما

االستعماؿ  ذاتاألخرى، باإلضافة إلى أف المنطقة تحتوي عمى عدد كبير جدا مف اآلبار 
 التزود بالمياه الشرب وسقي المساحات الفالحية. إلىالفردي، والموجية أساسا 

  تاستعمال المياه في مختمف القطاعا 1-2
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  الشربمياه  قطاع في  1-2-1 
و ما يضمو مف عدد لمسكاف، باإلضافة إلى مختمؼ األنشطة العمراني  جيضـ ىذا القطاع النسي

 الخدمات المختمفة. التي يمارسونيا و تختمؼ عف الصناعة و الفالحة، مثؿ التجارة،
في السنة و ىي  3ىكـ 41.7قطاع الشرب وصمت إلى  نالحظ أف كمية المياه المستيمكة في 

 (33كمية ال باس بيا، تتوزع ىذه الكمية بيف المناطؽ الثالثة كالتالي:)جدوؿ
الكمي  ـمقارنة مع الحج %10في المنطقة الشمالية بنسبة استيالؾ نقدر ب  3ىكـ 4.17  - 

في ىذه المنطقة، و غياب المستيمؾ في الوالية و ىي نسبة قميمة بسبب عدد السكاف القميؿ 
 النشاطات األخرى المرتبطة بيـ كوف المنطقة ريفية.

3ىكـ 24.05   - 
، مف الحجـ الوالئي %57.7في المنطقة الوسطى مما يمثؿ ىذا الحجـ   

وىو حجـ يفوؽ النصؼ بسبب عدد التجمعات السكانية الكبير مف جية و أىميتيا مف جية 
 أخرى.

يالؾ مقارنة بالوالية حوالي ، حيث تقدر نسبة االستقة الجنوبيةفي المنط 3ىكـ  13.51  - 
، و ىو حجـ ال باس بو الف المنطقة تحتوي عمى تجمعات سكانية كبرى مثؿ شمغـو 32.4%

 العيد، تاجانت، واد العثمانية، ما تضـ تجمعات صغيرة مثؿ واد سقاف، مشيرة. 
 .33و ىذا ما يدونو الجدوؿ رقـ  
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 (2009) الجزائرية لممياه،  2008 سنةاالستهالك من المياه الصالحة لمشرب في  : حجم33جدول رقم              
 

 

 التجارة المجموع
ْكى

3 
 االدارة

ْكى
3 

                      االستعماالت المنزلٌة

ْكى
3

 
 البلدٌة 

 ميلة 4.660 0.61 0.046 5.32

 عين التين 0.25 0.033 0.002 0.28

 سيدي خليفة 0.245 0 0 0.245

 قرارم قوقة 3.04 0.159 0.008 3.21

 وادي النجاء 1.341 0.2 0.009 1.55

 سيدي مروان 1.85 0 0 1.85

 أحمد راشدي 0.25 0.016 0.003 0.27

 زغاية 0.888 0 0 0.89

 الرواشد 1.847 0.334 0.053 2.23

 تيبرقنت 1.5 0 0 1.5

 فرجيوة 3.138 0.28 0.023 3.44

 ع.البيضاء أحريش 0.281 0 0 0.28

 العياضي برباس 0.31 0 0 0.31

 بوحاتم 0.628 0.022 0.002 0.65

 دراحي بوصالح 0.964 0 0 0.96

 يحي بني قشة 1.06 0 0 1.06

 المنطقة الوسطى 22.248 1.654 0.146 24.05

0.55.  حمالة 0.53 0.012 0.003 

 الشيقارة 0.072 0 0 0.072

 ترعي باينان 0.626 0 0 0.626

 عميرة آراس 0.582 0 0 0.582

 تسالة لمطاعي 0.903 0 0 0.903

 تسدان حدادة 0.619 0 0 0.619

 مينار زارزة 0.799 0 0 0.799

 المنطقة الشمالٌة 4.131 0.012 0.003 4.17

 شلغوم العيد 3.97 0.477 0.036 4.48

 واد العثمانية 2.34 0.098 0.014 2.45

 عين ملوك 0.599 0 0 0.599

 التالغمة 2.505 0.01 0.01 2.53

 واد سقان 1.17 0 0 1.17

 مشيرة 0.801 0 0 0.801

 تاجنانت 0.22 0.085 0.01 0.32

 أوالد خلوف 0.75 0 0 0.75

 بن يحي ع,الرحما 0.72 0 0 0.72

 المنطقة الجنوبٌة 13.075 0.36 0.071 13.51

 الوالٌة 39.454 2.026 0.22 41.7
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 المياه في قطاع الصناعة استهالك  1-2-2
ة كميات كبيرة مف المياه خاصة الصناعات الثقيمة مثؿ الصناعة التحويمية، تستيمؾ الصناع

 الحديد و الصمب، و الصناعات الغذائية.
بالنسبة لوالية ميمة، فإنيا والية ذات طابع فالحي، و قطاع الصناعة بيا ىو قطاع ثانوي ما  

يوضح حجـ   34ناعات المتناثرة في بعض البمديات الكبرى، و الجدوؿ عدا بعض الص
 االستيالؾ السنوي مف المياه في ىذا القطاع :

 : استهالك المياه في قطاع الصناعة 34 جدول رقم                                 
 (2009) الجزائرية لممياه،                                            

 بػخانصُ

ْكى
3

 
 

 َٕع انصُبػخ

 انجهلٚخ
 ٤ِٓز ٓٞثه ثُذ٘جء 0.014
 هٌثًّ هٞهز ٓٞثه ثُذ٘جء 0.004
 أفٔو ًثٕو١ ٓٞثه ثُذ٘جء 0.001
 ثٌُٝثٕو ٓٞثه ثُذ٘جء 0.006
 كٌؽ٤ٞر ٙ٘جػز ؿيثة٤ز 0.006
 انًُطمخ انٍٕطٗ  0.031
 ِٕـّٞ ثُؼ٤و ٓٞثه ثُض٘ظ٤ق 0.008
 ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز ٙ٘جػز ثُنٖخ 0.01
 انًُطمخ انغُٕثٛخ  0.018

 انٕالٚخ  0.049

 
، و ىو حجـ 2008في سنة  3ىكـ 0.049يبمغ حجـ المياه المستيمكة في الصناعة حوالي  

في السنة،  3ىكـ 0.031قميؿ جدا مقارنة مع القطاعات األخرى، تستيمؾ المنطقة الوسطى 
ة في ىذا القطاع غياب ، و الجدير بالمالحظ3ىكـ0.018بينما تستيمؾ المنطقة الجنوبية 

 الصناعة في المنطقة الشمالية كونيا منطقة ريفية تماما.
 المياه في السقي الزراعي  استهالك  1-2-3
نظرا  لخصائص التربة و العوامؿ المناخية، فإف الوالية ذات طابع ريفي بحت، الحتوائيا عمى  

جنوبية، و بذلؾ فاف قطاع األحواض في المنطقة الوسطى، و السيوؿ العميا في المنطقة ال
 يوضح ذلؾ: 35الفالحة يكتسي طابعا ىاما في الوالية، و الجدوؿ رقـ 
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 توزيع المساحات المسقية  و استهالكاتها عبر بمديات : 35جدول رقم              
 (2009) مديرية المصالح الفالحية، 2008والية ميمة لسنة                 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المسقٌة  األراضًمساحة االستهالك
 )هكتار(             

 البلدٌة
 3هكم

 ميلة 73 0,28

 عين التين 13 0,06

 سيدي خليفة 50 0,07

 قرارم قوقة 127 0,77

 وادي النجاء 113 0,68

 سيدي مروان 25 0,15

 أحمد راشدي 38 0,23

 زغاية 172 0,23

 الرواشد 145 0,38

 تيبرقنت 0 0

 فرجيوة 234 0,73
 ع.البيضاء أحريش 145 0,46

 العياضي برباس 174 0,8

 بوحاتم 77 1,39

 دراحي بوصالح 133 1,59

 يحي بني قشة 89 0,25

 المنطقة الوسطى 1583 8,07

 حمالة 104 0,62

 الشيقارة 29 0,17

 ترعي باينان 160 0,96

 عميرة آراس 10 0,66

 تسالة لمطاعي 84 0,5

 تسدان حدادة 232 0,87

 نار زارزةمي 265 1,04

 المنطقة الشمالٌة 984 4,8

 شلغوم العيد 1014 3,35

 واد العثمانية 729 3

 عين ملوك 231 0,66

 التالغمة 1055 0,4

 واد سقان 166 0,26

 مشيرة 309 0,5

 تاجنانت 793 3,19

 أوالد خلوف 335 1,13

 نبن يحي ع,الرحما 415 0,98

 المنطقة الجنوبٌة 5047 13,47

 الوالٌة 7614 26.36
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ىكتار، وىي  7614بحوالي  2008قدرت مساحة األراضي المسقية في والية ميمة إجماال سنة 
مف المساحة المخصصة  %14مف المساحة الكمية، وحوالي  %1,98مساحة ال تمثؿ إال حوالي 

 الفالحي لموالية و وفرة الموارد المائية فييا.(، ىذه المساحة ال تعكس الطابع SAUلمزراعة)
سنويا. غير أف ىذه الكمية تختمؼ  3ىكـ 26.36تستفيد ىذه المساحة مف كمية مياه تصؿ إلى 

 مف بمدية ألخرى، ومف منطقة ألخرى كما تتوزع حسب المناطؽ الجغرافية كمايمي:
o لسقي حوالي 3ىكـ 4,820: يبمغ حجـ السقي في ىذه المنطقة حوالي: المنطقة الشمالية ،

مناب لحاجيات السقي  في ىذه  /ىكتار. وىو معدؿ3ـ 4900ىكتار أي بمعدؿ  984
ممـ(   1000 -ممـ 800المنطقة ألنيا تستفيد مف كمية أمطار معتبرة، تتراوح ما بيف )

 سنويا.
/ىكتار في السنة، وسبب ذلؾ يرجع  3ـ 1700/ىكتار و  3ـ 1040تتراوح ىذه الكمية بيف   

 إلى وجود مصادر السقي باإلضافة إلى كبر مساحة السقي.
o :المنطقة الوسطى 

ىكتار، في حيف بمغ حجـ السقي  5097في ىذه المنطقة حواليتبمغ المساحة المسقية       
/ ىكتار سنويا. تبمغ أكبر كمية في دراجي بوصالح 3ـ5097سنويا أي بمعدؿ  3ىكـ 8,070

في عيف التيف  3ىكـ 0,06ىذه الكمية إلى  سنويا، بينما تنخفض 3ىكـ 1,590بػ
/سنويا في البمديات  3ىكـ 0,8و 0,15/سنويا في سيدي خميفة، بينما تتراوح ما بيف 3ىكـ0,07و

 األخرى.
 تتبايف ىذه الكمية بسبب العوامؿ التالية:

مساحة األراضي المسقية وكذا كمية األمطار التي تسقط عمى البمديات، فاحتياجات  -
 إلى  عوامؿ المناخ، ونوعية  الزراعات. السقي تخضع

o :المنطقة الجنوبية 
ىكتار، وىي تشكؿ  5047تنفرد المنطقة الجنوبية بأكبر مساحة مسقية حيث وصمت إلى      

مف المساحة. المسقية اإلجمالية في الوالية، كما استفادت المنطقة مف كمية  % 66,28حوالي 
3,38. أي بمعدؿ /سنويا3ىكـ 17,070سقي كبيرة وصمت إلى 

  .سنويا /3ىكـ 
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وعموما فالمساحة المروية في ىذه المنطقة واسعة لكونيا تنتمي إلى السيوؿ العميا ذات      
الزراعات الواسعة. بينما يرجع ارتفاع كمية االستفادة مف مياه السقي بسبب عدد اآلبار الكبير 

 جدا الموجود في المنطقة.

  ( 2009هف االٍزقلايبد يٍ انًٛبِ ) انغيائوٚخ نهًٛبِ+ يلٚوٚخ انفالؽخ،: َصٛت يقز36علٔل هلى         

 

 الصناعة
ْكى

3 
 التجارة

ْكى
3 

 االدارة

ْكى
3 

 الفالحة
ْكى

3 

                      االستعماالت المنزلٌة  

ْكى
3

 
 البلدٌة 

 ميلة 4.660   0.28 0.61 0.046 0.014

 عين التين 0.25   0.06 0.033 0.002 0

 سيدي خليفة 0.245   0.07 0 0 0

 قرارم قوقة 3.04   0.77 0.159 0.008 0.004

 وادي النجاء 1.341   0.68 0.2 0.009 0

 سيدي مروان 1.85   0.15 0 0 0

 أحمد راشدي 0.25   0.23 0.016 0.003 0.001

 زغاية 0.888   0.23 0 0 0

 الرواشد 1.847   0.38 0.334 0.053 0.006

 تيبرقنت 1.5   0 0 0 0

 فرجيوة 3.138   0.73 0.28 0.023 0.006

 ع.البيضاء أحريش 0.281   0.46 0 0 0

 العياضي برباس 0.31   0.8 0 0 0

 بوحاتم 0.628   1.39 0.022 0.002 0

 دراحي بوصالح 0.964048   1.59 0 0 0

 يحي بني قشة 1.06   0.25 0 0 0

 نطقة الوسطىالم 22.248   8.07 1.654 0.146 0.031

 حمالة 0.53   0.62 0.012 0.003 0

 الشيقارة 0.072   0.17 0 0 0

 ترعي باينان 0.626   0.96 0 0 0

 عميرة آراس 0.5825   0.66 0 0 0

 تسالة لمطاعي 0.903   0.5 0 0 0

 تسدان حدادة 0.619   0.87 0 0 0

 مينار زارزة 0.799   1.04 0 0 0

 المنطقة الشمالٌة 4.131   4.82 0.012 0.003 0

 شلغوم العيد 3.97   3.35 0.477 0.036 0.008

 واد العثمانية 2.34   3 0.098 0.014 0.01

 عين ملوك 0.599   0.66 0 0 0

 التالغمة 2.505   0.4 0.01 0.01 0

 واد سقان 1.17   0.26 0 0 0

 مشيرة 0.801   0.5 0 0 0

 تاجنانت 0.22   3.19 0.085 0.01 0

 أوالد خلوف 0.75   1.13 0 0 0

 نبن يحي ع,الرحما 0.72   0.98 0 0 0

 المنطقة الجنوبٌة 13.075   13.47 0.36 0.071 0.018

0.049 0.22 2.026 26.36 
  

 الوالٌة 39.454
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 ، ثُي١ ٣ذ٤ٖ ٤ٚٗخ ًَ ْٓضؼَٔ ٖٓ ث٤ُٔجٙ، ْٗضط٤غ ثّضنالٗ ٓج ٢ِ٣: 36فْخ ثُؾوٍٝ ًهْ 

ٌْٛ 68.1ثُٞال٣ز ػٔٞٓج فٞث٢ُ  هوًس ثّضؼٔجالس
3

، ٣ضٍٞع ٛيث ثُقؾْ د٤ٖ ثُْٔضؼ٤ِٖٔ، ف٤ظ 

ٌْٛ 39.454ث٤َُُ٘ٔز فٞث٢ُ  سصؤمي ثالّضؼٔجال
3

ٌْٛ 26.36، ٝ صؤمي ثُلالفز فٞث٢ُ 
3

، ك٢ 

0.22ٌٍْٛٓٞػز د٤ٖ ثُضؾجًر  دـ  2.295ف٤ٖ إٔ ثُوطجػجس ثألمٌٟ ال صْضل٤و إال ٖٓ 
3

  ،

ٌْٛ 2.06ث٤ُٜجًَ ثإلهث٣ًز دـ 
3

ٌْٛ 0.049ثُٚ٘جػز دـ  ٝ 
3

، ٝ ّذخ ىُي ٌُٕٞ ثُٞال٣ز ػٔٞٓج 

ىثس ٟجدغ كالف٢، أٓج ثُٞفوثس ثُٚ٘جػ٤ز ك٢ٜ ه٤ِِز ؽوث دجّضغ٘جء ثُٔ٘طوز ثُٚ٘جػ٤ز ُِٖـّٞ 

 ثُؼ٤و، ٝ دؼٜ ثألٖٗطز ك٢ ًَ ٖٓ ٤ِٓز ٝ ثُوٌثًّ هٞهز.

  يٕاهك يبئٛخ-ؽبعٛبد انًٕاىَخ  – 2

ٝ ثّضـالٍ  ، ٣ؾخ إػطجء ٗظٌر ػٖ ٝص٤ٌر صطًٞ إٗضجػٓٞثًه -ثُٔٞثٍٗز فجؽ٤جس هذَ ثُضطٌم إ٠ُ

٘ز ألمٌٟ ٝ ٓوجًٗضٚ ٓغ ّذز ٛيث ثُضطًٞ ٖٓ ْك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز  ٝىُي ُِضؼٌف ػ٠ِ ٗث٤ُٔجٙ 

 ثالفض٤جؽجس .

 

 (:2007-2004طور حجم اإلنتاج واالستغالل في والية ميمة )ت  2-1
  2007إلى  2004بيف نوات  تطور إنتاج المياه و استغالليا ،37رقـ  يوضح الجدوؿ

 32,12بػ ، غير أف االستغالؿ الفعمي قدر3ىكـ 48,404 بمغ حجـ اإلنتاج 2004في سنة   
  .% 66,50بنسبة استغالؿ تقدر بػ  3ىكـ

بينما وصؿ حجـ االستغالؿ ، 3ىكـ 49,122إلى  2005يرتفع حجـ اإلنتاج في سنة      
 .% 78,97ػ، بنسبة استغالؿ تقدر ب3ىكـ 38,795حوالي 

بينما ارتفع مستوى  ،3ىكـ 48,621(، تراجع حجـ اإلنتاج إلى 2006في السنة الموالية أي )
االستغالؿ إلى  .% 80,51نسبة االستغالؿ إلى  وصمتأيف  3ىكـ 39,145االستغالؿ إلى 

 . % 85,44صؿ إلى ت، وبقيت نسبة االستغالؿ في ارتفاع ل3ىكـ 49,159حوالي 
 .3ىكـ 57,531مف جديد حجـ اإلنتاج إلى  ، ارتفع2007في سنة 
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 48( مف 2007-2004مف خالؿ ىذه النتائج يتضح أف حجـ اإلنتاج ارتفع بيف سنوات: )     
57.531لىإ 3ىكـ

إلى  بحوالي  3ىكـ 2,25سنوات بمعدؿ  4خالؿ  3ىكـ9أي بحوالي  3ىكـ 
 ار مستوى اإلنتاج نوعا ما،وىذا يدؿ عمى استقر سنويا،  3ىكـ 4,25. أي بمعدؿ 3ىكـ 17,039

 في حيف االرتفاع المتوالي لالستغالؿ، وىذا ما يفسره ارتفاع عدد السكاف، وما يتبعو مف زيادة 
 االستيالؾ.في 
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 (2009) مديرية الري لوالية ميمة،2007 -2004نوات ستغالل بين ستطور حجم اإلنتاج و اال: 37جدول رقم 
2007 2006 2005 2004 

 االنتاج االستغالل النسبة االنتاج االستغالل النسبة االنتاج االستغالل النسبة االنتاج االستغالل النسبة البلدٌة

 3هكم 3هكم % 3هكم 3هكم % 3هكم 3هكم % 3هكم 3هكم %

 ميلة 4.54 3.22 71.02 4.22 3.22 76.32 4.22 3.22 76.32 4.22 4.68 110.87

 عين التين 0.34 0.29 86.98 0.34 0.29 86.98 0.34 0.29 86.98 0.34 0.29 86.98

 سيدي خليفة 0.32 0.32 100 0.36 0.32 87.01 0.42 0.32 74.82 0.42 0.32 74.82

 قرارم قوقة 1.63 1.63 99.81 1.99 1.73 86.96 2.05 1.79 87.38 3.33 3.07 92.19

 وادي النجاء 0.93 0.77 82.79 1.10 0.77 70.06 1.10 0.77 70.06 1.10 1.50 136.48

 سيدي مروان 0.85 0.74 86.7 0.85 0.74 86.70 0.85 0.74 86.70 0.85 0.74 86.70

 أحمد راشدي 0.47 0.47 100 0.69 0.47 68.25 0.69 0.47 68.25 0.69 0.50 72.15

 زغاية 0.69 0.60 86.99 0.67 0.60 89.58 0.46 0.77 168.49 1.66 1.15 69.21

 الرواشد 2.13 2.13 100 2.13 2.18 102.20 2.18 2.18 100.00 3.23 2.91 89.88

 تيبرقنت 0.91 0.91 100 1.16 1.01 86.98 1.16 1.01 86.98 1.34 1.19 88.68

 فرجيوة 2.69 2.27 84.62 2.69 2.34 86.96 2.70 2.35 87.04 3.80 3.45 90.78
 ع.البيضاء أحريش 0.85 0.74 86.97 0.85 0.74 86.97 0.85 0.74 86.97 0.85 0.74 86.97

 العياضي برباس 0.85 0.28 33.09 0.85 0.32 37.44 0.85 0.32 37.44 0.85 0.32 34.44

 بوحاتم 0.61 0.43 70.26 0.61 0.45 72.87 0.61 0.53 86.92 0.61 0.61 100.00

 حي بوصالحدرا 1.11 0.87 78.42 1.11 0.96 87.00 1.08 0.96 64.25 1.08 0.96 64.25

 يحي بني قشة 0.51 0.22 44.09 0.53 0.22 42.34 0.53 0.22 42.34 0.53 0.41 76.93

 المنطقة الوسطى 19.43 15.90 81.86 20.15 16.35 81.09 20.09 17.69 37.78 24.91 23.09 92.69

 حمالة 1.13 1.04 91.6 1.05 1.04 99.13 1.19 1.04 99.13 1.19 1.04 99.13

 الشيقارة 0.26 0.26 100 0.38 0.29 75.78 0.47 0.40 84.97 0.47 0.57 122.15

 ترعي باينان 1.63 1.31 80.19 1.63 1.04 87.00 0.75 0.36 47.59 0.98 0.60 60.97

 عميرة آراس 1.42 1.24 87.28 1.42 1.24 87.28 1.43 1.24 86.97 1.43 1.24 86.97

 تسالة لمطاعي 4.57 1.20 26.19 4.57 1.40 30.67 4.57 1.40 30.67 4.57 1.40 30.67

 تسدان حدادة 0.53 0.53 100 0.41 0.62 92.33 0.41 0.62 152.46 0.47 0.62 130.86

 مينار زارزة 0.43 0.48 99.99 0.48 0.45 92.33 0.48 0.45 92.96 0.33 0.50 152.59

 المنطقة الشمالٌة 9.98 6.01 60.17 9.95 6.46 64.91 9.30 5.47 58.85 9.44 5.97 63.20

 شلغوم العيد 8.17 4.03 49.31 8.17 7.10 86.95 8.17 7.10 86.95 8.90 7.83 88.02

 واد العثمانية 1.68 1.16 68.98 1.68 1.46 86.98 1.68 1.46 86.98 2.41 2.19 90.92

 عين ملوك 0.69 0.52 75.47 0.69 0.60 85.81 0.76 0.60 78.40 1.03 0.60 58.04

 التالغمة 2.20 0.82 37.27 2.20 1.91 86.93 2.20 1.91 86.93 3.29 2.93 88.82

 واد سقان 1.19 0.88 78.9 1.28 0.88 69.14 1.28 0.88 69.14 1.28 1.43 111.98

 مشيرة 1.31 0.74 56.21 1.30 0.74 56.91 1.30 0.74 56.91 1.30 0.74 56.91

 تاجنانت 2.77 1.75 63.27 2.77 2.41 86.97 2.77 2.41 86.97 3.90 3.51 89.96

 أوالد خلوف 0.18 0.16 88.7 0.12 0.16 13.29 0.12 0.16 13.29 0.12 0.16 13.29

 بن يحي ع,الرحمان 0.83 0.22 26.51 0.83 0.72 87.04 0.95 0.72 75.36 0.95 0.72 75.36

 المنطقة الجنوبٌة 18.94 10.28 54.25 19.03 15.98 84.00 19.23 15.98 83.12 23.18 20.10 86.72

 الوالٌة 48.40 32.12 66.5 49.12 38.80 78.97 48.62 39.15 80.51 57.53 49.16 85.44
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  2008 في والية ميمة لسنة المستغمةتقدير حجم االحتياجات والموارد   2-2
يتضح مف  ،مف خالؿ الدراسة النظرية والمقارنة بيف حجـ اإلنتاج، االستغالؿ، واالحتياجات

  :38جدوؿال
نسمة، قدر اإلنتاج في ىذه السنة  705805حوالي  2008بمغ عدد سكاف والية ميمة في سنة   

قدرت ، في حيف 3ىكـ 55,87قدر الحجـ المستغؿ فعميا بحوالي بينما ،3ىكـ 73,05حوالي: 
/ساكف(بػ 150االحتياجات حسب المعدؿ النظري)  .3ىكـ 42,40ؿ/يـو
. وىو  203,87حوالي بنصيب الفرد اليومي  عمى ضوء ىذه المعطيات فقد قدر ؿ/ساكف/يـو

 معدؿ يفوؽ المعدؿ الوطني.
 كالتالي: الجغرافية لموالية حسب المناطؽ تتوزع ىذه المعطيات

o :المنطقة الشمالية  
ساكف، قدرت االحتياجات السنوية  105094بمغ عدد السكاف في المنطقة الشمالية حوالي       

تسجؿ المنطقة عموما  ،3ىكـ 6,10المستغؿ إلى حوالي صؿ الحجـ في حيف و ، 3ـىك 7,05بػ
بمديات لـ يتعد معدؿ  7بمديات مف مجموع  4انخفاضا مف حيث نصيب الفرد اليومي،  ففي 

/ساكف، وىو معدؿ اقؿ مف المعدؿ الوالئي، وكذا المعدؿ الوطني، غير  131,80التزويد  ؿ/اليـو
 وصمت فييا نسبة التزود إلى: أف البمديات األخرى التي سجمت فائضا،

/ساكف في حمالة، و 263,13 /ساكف في تسالة لمطاعي. في حيف أف  237,96ؿ/اليـو ؿ/اليـو
/ساكف وىو معدؿ ضعيؼ جدا. 42,55بمدية كالشيقارة لـ يتعد معدؿ التزود فييا   ؿ/اليـو
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 (2009لمياه الصالحة لمشرب )مديرية الري لوالية ميمة،تقدير حجم احتياجات السكان من ا :38جدول رقم             

         

 3 3 3 3 3 
150

 2008 

218.04 1.75 - 5.61 5.81 3.86 10574.1 70494  

101.77 - 0.14 0.29 0.36 0.434 1188.45 7923  

166.44 0.03 - 0.32 0.26 0.285 778.65 5191  

257.57 1.66 - 3.98 3.72 2.321 6357 42380  

313.23 1.16 - 2.23 2.40 1.07 2925.75 19505  

235.49 0.73 - 2.00 2.00 1.274 3490.2 23268  

83.29 - 0.13 0.50 0.63 0.91 2469 16460  

172.78 0.15 - 1.12 1.90 0.971 2659.05 17727  

283.77 1.48 - 3.00 4.05 1.571 4304.1 28694  

435.19 0.98 - 1.50 1.96 0.517 1416.45 9443  

241.56 1.58 - 4.18 4.44 2.594 7106.1 47374  

95.97 - 0.42 0.74 8.98 1.159 3174.3 21162  

135.17 - 0.04 0.32 0.47 0.35 972.45 6483  

84.44 - 0.47 0.65 0.63 1.126 3083.7 20558  

229.19 0.33 - 0.96 1.15 0.631 1728.6 11524  

302.95 0.67 - 1.32 1.18 0.654 1789.95 11933  

218.01 9.52 - 28.73 39.94 19.377 54017.9 353636  

263.13 0.50 - 1.17 1.04 0.668 1829.7 12198  

42.55 - 0.61 0.24 0.04 0.856 2342.7 15618  

73.1 - 0.66 0.63 0.51 1.286 3523.35 23489  

174.08 0.17 - 1.24 1.59 1.071 2933.25 19555  

237.96 0.52 - 1.40 4.35 0.885 2423.55 16157  

97.19 - 0.34 0.62 0.70 0.95599 2619.15 17461  

90.84 - 0.52 0.80 0.64 1.32 3615.75 24105  

131.8 - 0.94 6.11 8.86 7.04 19287.5 105094  

258.83 3.29 - 7.83 8.99 4.54 12439.5 82930  

158.46 0.13 - 2.46 2.63 2.33 6385.2 42568  

111.67 - 0.21 0.60 0.74 0.81 2206.2 14708  

169.38 0.33 - 2.93 3.32 2.59 7097.85 47319  

188.13 0.69 - 1.43 1.60 0.75 2040.3 13602  

163.63 0.07 - 0.80 1.01 0.74 201.65 13411  

177.03 0.54 - 3.51 4.20 2.97 8138.85 54259  

176.84 0.11 - 0.75 0.64 0.84 1743.15 11621  

169.01 0.08 - 0.72 1.11 0.64 1748.55 11657  

187.01 5.03  21.03 24.25 16.00 43811.3 292075  

203.87 13.46  55.87 73.05 42.41 117117 750805  
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o :المنطقة الوسطى 
ة ساكف، أيف قدرت االحتياجات السنوي 353636بمغ عدد السكاف في ىذه المنطقة حوالي       

218,01بمعدؿ تزويد يومي وصؿ إلى  3ىكـ 19,377حوالي: 
/ساكف، وىو معدؿ يفوؽ   ؿ/اليـو

 المعدؿ الوالئي وبذلؾ المعدؿ الوطني.
 84,44تبايف ىذا المعدؿ تباينا كبيرا في المنطقة مف بمدية ألخرى، حيث يتراوح ما بيف       

/ساكف في بوحات /ساكف في تيبرقن 435 ، وـؿ/اليـو ت، وىذا المعدؿ خاضع لمحجـ ؿ/اليـو
 المستغؿ فعميا مف المياه باإلضافة إلى عدد السكاف.

بمديات عجزا وىي بمديات: عيف التيف، احمد راشدي، عيف البيضاء احريش، العياضي  5تسجؿ 
، والسبب  راجع إلى ضعؼ حجـ  مصادر المياه المستغمة، أما بمدية عيف التيف ـبرباس، وبوحات

 اىيا يوجو لتزويد بمدية ميمة.فقسط كبير مف مي
o :في المنطقة الجنوبية 

، حيث قدرت االحتياجات 292075وصؿ عدد السكاف في ىذه المنطقة إلى حوالي        
، 3ىكـ 21.02في حيف وصؿ الحجـ المستغؿ فعميا إلى حوالي  ،في السنة 3ىكـ 15,99بػ

/ 187,01بػمعدؿ التزويد في المنطقة  وصؿوبذلؾ فقد  ساكف وىو معدؿ يفوؽ المعدؿ ؿ/اليـو
 الوطني غير أنو يقؿ عف المعدؿ الوالئي.

في ىذه المنطقة لـ يسجؿ أي عجز باستثناء بمدية عيف مموؾ حيث لـ يتعد نصيب الفرد اليومي  
/ساكف 111,67  150، في حيف أف باقي البمديات تتناسب والمعدؿ الوطني النظري ؿ/اليـو

/ساكف غـو العيد، وواد سقاف تسجالف االستثناء بمعدلي تزويد يصؿ ، غير أف بمدتي شمؿ/اليـو
/ساكف 250,83إلى  /ساكف 288,13، وؿ/اليـو ، ويرجع سبب ذلؾ إلى أف المنطقة تحتوي ؿ/اليـو

 عمى عدد كبير مف المصادر المائية خاصة الجوفية منيا.

 (:2007-2004تطور حجم االحتياجات واالستغالل خالل سنوات ) 1 -2-2
 40,433في الوالية عموما حوالي:  2004، بمغت االحتياجات سنة 39حسب الجدوؿ رقـ      

 10,847أيف وصؿ  العجز إلى  3ىكـ 32,19في حيف قدر حجـ االستغالؿ حوالي:  3ىكـ
 :، يتوزع ىذا العجز حسب المناطؽ كالتالي3ىكـ

 3ىكـ 4,327ػكاستغالؿ فعمي، بحجـ عجز قدر ب 3ىكـ 15,903احتياجات و 3ىكـ 18,856 -
في حيف  3ىكـ 6,008في المنطقة الوسطى، أما في المنطقة الشمالية فقد قدر حجـ االستغالؿ بػ
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. كما أف المنطقة 3ىكـ 1,025، بعجز وصؿ إلى 3ىكـ 6,861أف االحتياجات وصمت إلى 
 بحجـ استغالؿ لـ يتعدى. 3ىكـ 4,666الجنوبية  سجمت عجزا قدره 

10,279
في حيف أف  3ىكـ 

 .3ىكـ 14,716حتياجات وصمت إلى اال
. كما أف 3ىكـ 41,203(، وصؿ حجـ االحتياجات إلى 2005في السنة الموالية )      

وىو  3ىكـ 2,408، لينخفض حجـ العجز إلى 3ىكـ 38,795االستغالؿ ارتفع بدوره ليصؿ إلى 
ا إذ لـ لـ ترتفع االحتياجات كثير  2006، أما في سنة 2004انخفاض محسوس مقارنة بسنة 

، وبدورىا فإف حجـ االستغالؿ بقي نوعا ما مستقرا، إذ انخفض قميال إلى 3ىكـ 41,493تتعدى 
 .3ىكـ 3,317، ليصؿ حجـ العجز إلى 3ىكـ 38,176

، في حيف 3ىكـ 49,176، سجؿ حجـ االستغالؿ قفزة نوعية حيث ارتفع إلى 2007في سنة  
  6,856جؿ ألوؿ مرة فائض وصؿ إلى ، أيف س3ىكـ 42,32أف حجـ االحتياجات  قدر بػ 

( ىو عدـ استقرار 2006-2004، وىو تطور ميـ، وسبب تسجيؿ العجز في السنوات )3ىكـ
ممئ السد لألشغاؿ الممحقة الخاصة بمحطات المعالجة في كؿ مف عيف التيف، وواد العثمانية، 

 ألف التزويد كاف فقط مف المياه الجوفية.
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 (2009)مديرية الري لوالية ميمة، 2007- 2004:تطور االحتياجات و االستغالل بين سنوات39مجدول رق      
2007 2006 2005 2004 

 البلديات
 االحتياجات االستغالل الفائض العجز االحتياجات االستغالل الفائض العجز االحتياجات االستغالل الفائض العجز االحتياجات االستغالل الفائض العجز

 ميلة 3,662 3,221   0,441 3,737 3,221   0,516 3,769 3,221   0,547 3,814 4,697   0,832

 عين التين 0,39 0,294   0,096 0,393 0,294   0,099 0,403 0,294   0,108 0,41 0,294   0,116

 ليفةسيدي خ 0,267 0,315 0,048   0,273 0,315 0,042   0,275 0,315 0,039   0,258 0,315 0,032  

 قرارم قوقة 2,171 1,63   0,541 2,197 1,728   0,469 2,254 1,794 0,46   2,283 3,071 0,752  

 وادي النجاء 1,01 0,77   0,24 1,029 0,77   0,259 1,04 0,77   0,27 1,053 1,5 0,436  

 سيدي مروان 1,184 0,737   0,447 1,199 0,737   0,462 1,213 0,737   0,476 1,234 0,737   0,497

 أحمد راشدي 0,844 0,473   0,371 0,85 0,473   0,377 0,876 0,473   0,403 0,888 0,5   0,388

 زغاية 1,01 0,602   0,408 0,953 0,602   0,351 1,04 0,77   0,272 0,978 1,149 0,151  

 الرواشد 1,495 2,128 0,633   1,516 2,175 0,659   1,531 2,175 0,898   1,553 2,905 1,329  

 تيبرقنت 0,488 0,914 0,426   0,496 1,009 0,512   0,5 1,009 0,509   0,508 1,191 0,683  

 فرجيوة 2,453 2,271   0,18 2,511 2,336   0,174 2,352 2,352   1,18 2,56 3,447 0,853  

 ع.البيضاء أحريش 1,099 0,741   0,358 1,108 0,741   0,367 1,12 0,741   0,397 1,143 0,741   0,401

 العياضي برباس 0,412 0,282   0,13 0,417 0,319   0,097 0,419 0,319   0,029 0,424 0,319   0,104

 بوحاتم 1,13 0,43   0,7 1,279 0,446   0,64 1,144 0,532   0,612 1,166 0,612   0,554

 دراحي بوصالح 0,602 0,869 0,267   0,607 0,964 0,356   0,618 0,964 0,345   0,624 0,964 0,332  

 يحي بني قشة 0,639 0,224   0,415 0,649 0,224   0,425 0,657 0,224   0,423 0,657 0,407   0,262

 طىالمنطقة الوس 18,856 15,903 1,374 4,327 19,214 16,354 1,569 4,236 19,211 16,69 2,251 4,789 19,58 22,849 4,568 3,154

 حمالة 0,63 1,037 0,407   0,648 1,037 0,389   0,651 1,037 0,386   0,674 1,037 0,363  

 الشيقارة 0,83 0,259   0,544 0,824 0,291   0,533 0,831 0,396   0,435 0,849 0,568   0,275

 ترعي باينان 1,217 1,308 0,091   1,225 1,419 0,167   1,254 0,356   0,687 1,276 0,6   0,676

 عميرة آراس 1,083 1,242 0,156   1,103 1,242 0,139   1,106 1,242 0,136   1,119 1,242 0,12  

 تسالة لمطاعي 0,827 1,198 0,371   0,848 1,403 0,554   0,853 1,403 0,549   0,87 1,403 0,518  

 تسدان حدادة 1,039 0,534   0,505 1,075 0,619   0,455 1,059 0,619   0,44 1,08 0,619   0,45

 مينار زارزة 1,235 0,43   0,805 1,279 0,446   0,832 1,266 0,449   0,817 1,283 0,499   0,784

 المنطقة الشمالٌة 6,861 6,008 1,025 1,854 7,002 6,457 1,249 1,82 7,02 5,502 1,071 2,379 7,151 5,968 0,993 2,185

 شلغوم العيد 4,078 4,029   0,05 4,17 7,104   2,934 4,238 7,104   2,866 4,34 7,834 3,399  

 واد العثمانية 2,175 1,161   1,014 2,199 1,464   0,735 2,247 1,464   0,783 2,291 2,194   0,097

 عين ملوك 0,761 0,52   0,241 0,773 0,599   0,174 0,782 0,599   0,18 0,794 0,599   0,194

 التالغمة 2,383 0,819   1,564 2,42 1,91   0,51 2,492 1,91   0,51 2,545 2,925 0,38  

 واد سقان 0,699 0,883 0,184   0,707 0,883 0,175   0,718 0,883 0,164   0,739 1,43 0,691  

 مشيرة 0,693 0,754 0,044   0,708 0,737 0,029   0,711 0,737 0,026   0,722 0,737 0,015  

 تاجنانت 2,656 1,754   0,902 2,716 2,411   0,605 2,769 2,411   0,183 2,83 3,506   0,607

 أوالد خلوف 0,658 0,157   0,501 0,673 0,157   0,515 0,681 0,157   0,524 0,692 0,415 0,277  

 بن يحي ع,الرحما 0,613 0,219   0,394 0,621 0,719 0,097   0,626 0,719 0,092   0,636 0,719 0,069  

 المنطقة الجنوبٌة 14,716 10,279 0,228 4,666 14,987 15,984 0,301 5,473 15,262 15,984 0,282 5,046 15,589 20,359 4,831 0,898

 الوالٌة 40,433 32,19 2,627 10,847 41,203 38,795 3,119 11,529 41,493 38,176 3,604 12,214 42,32 49,176 0,392 6,237
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 في والية ميمة: تصحيح معدل التزويد بالمياه الصالحة لمشرب -2-2-2
اه المستغمة ربات في والية ميمة ميمة جدا  تساىـ بطريقة سمبية عمى كمية الميستعتبر الت

   .، و بذلؾ ينخفض  نصيب الفرد اليومي مف الماء خاصة مف قبؿ المواطف
معدالت التزويد اليومية بالمياه الصالحة لمشرب، ىذه  ( الذي يوضح40مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 (. % 100المعدالت النظرية التي قيست في إطار مردود الشبكة يصؿ إلى )
، وىو معدؿ أقؿ مف المعدؿ الوطني النظري  %30,31وصؿ معدؿ تسرب المياه في الوالية إلى 

 (.%40الذي قدر بػ)
كؿ مف بمديات ترعي بايناف، عميرة آراس،  في %60سجمت أعمى نسب لمتسربات التي بمغت 

وىي نسب كبيرة تؤثر عمى توزيع المياه، بينما تسجؿ أصغر نسبة مف ناحية التسرب وىي 
إلى  15في دراجي بوصالح، وتبقى النسب األخرى متفاوتة مف ) %10في بوحاتـ، و 08%
/ساكفؿ/الي 203,87(، وىذا دليؿ عمى معدؿ التزويد اليومي، فبينما كاف 55% ، أصبح ـو

/ساكف126 /ساكف 150وىو معدؿ تحت المعدؿ الوطني الذي يقدر بػ ) ؿ/اليـو  (.ؿ/اليـو
 تسجؿ أغمب البمديات معدال دوف المعدؿ الوطني، باستثناء بمديات واد النجاء

/ساكف250) /ساكف (، تيبرقنتؿ/اليـو /ساكف 229(، الرواشد)304,63)ؿ/اليـو  (، بوحاتـؿ/اليـو
(، ومرد ذلؾ لكوف ىذه البمديات استفادت مف مشاريع تجديد شبكات الربط /ساكف/اليـوؿ206) 

 بالمياه الصالحة لمشرب. في انتظار تجديد ىذه األخيرة في البمديات األخرى.
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 (2009،من المياه في والية ميمة) مديرية الري لوالية ميمة الحقيقي: نصيب الفرد  40جدول رقم                      
 االحتٌاجات الحجم المستغل نسبة التسرب  الحجم المستغل فعلٌا ةالتزود النظرٌمعدل  التزود الفعلٌة معدل

 
 / سنة 3هكم

 البلدٌة
 / سنة 3هكم % / سنة 3هكم ل / ٌوم / ساكن ل / ٌوم / ساكن

 ميلة 3.86 5.61 40 3.37 218.04 129.65

 التين عين 0.434 0.29 20 0.24 101.77 81.42

 سيدي خليفة 0.285 0.32 20 0.25 166.44 133.14

 قرارم قوقة 2.321 3.98 55 1.79 257.57 115.91

 وادي النجاء 1.07 2.23 20 1.78 313.23 250.58

 سيدي مروان 1.274 2.00 50 1.00 235.49 117.74

 أحمد راشدي 0.91 0.50 50 0.25 83.29 41.64

 زغاية 0.971 1.12 10 1.01 172.78 155.5

 الرواشد 1.571 3.00 20 2.40 283.77 229.15

 تيبرقنت 0.517 1.50 30 1.05 435.19 304.63

 فرجيوة 2.594 4.18 50 2.09 241.56 120.78

 ع.البيضاء أحريش 1.159 0.74 30 0.52 95.97 67.19

 العياضي برباس 0.354 0.32 50 0.16 135.17 67.58

 بوحاتم 1.26 0.65 8 0.60 84.44 79.96

 دراحي بوصالح 0.631 0.96 10 0.87 229.19 206.27

 يحي بني قشة 0.654 1.32 45 0.73 302.95 166.62

 المنطقة الوسطى 19.377 28.73 31.75 18.07 218.01 139.97

 حمالة 0.668 1.17 35 0.76 263.13 170.95

 الشيقارة 0.856 0.24 50 0.12 42.55 21.27

 ترعي باينان 1.286 0.63 60 0.25 73.1 29.24

 عميرة آراس 1.071 1.24 60 0.50 174.08 69.63

 تسالة لمطاعي 0.885 1.40 45 0.77 237.96 130.59

 تسدان حدادة 0.9559 0.62 16 0.52 97.19 81.94

 مينار زارزة 1.32 0.80 6 0.75 90.84 85.39

 المنطقة الشمالٌة 7.041 6.11 30.28 3.67 131.8 95

 شلغوم العيد 4.541 7.83 50 3.92 258.3 129.41

 واد العثمانية 2.331 2.46 40 1.48 185.46 95.07

 عين ملوك 0.806 0.60 20 0.48 111.67 89.33

 التالغمة 2.591 2.93 20 2.34 169.38 135.5

 واد سقان 0.745 1.43 20 1.14 188.13 230.52

 رةمشي 0.735 0.80 15 0.68 163.63 138.81

 تاجنانت 2.971 3.51 30 2.45 177.03 123.92

 أوالد خلوف 0.636 0.75 25 0.56 176.84 132.68

 بن يحي ع,الرحما 0.639 0.72 30 0.50 169.01 118.3

 المنطقة الجنوبٌة 15.995 21.03 27.77 13.00 187.01 121

 الوالٌة 42.409 55.87 30.31 34.74 203.87 126
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( في والية 2007-2004تطور استهالك الفرد اليومي من المياه الصالحة لمشرب من سنة )  2-2-3
 ميمة:
عمى حسب زيادة االحتياجات، واالستغالؿ: فإف نصيب الفرد سيؤثر ىذه التغيرات،   وعمى    

، وحسب الجدوؿ رقـ  لفرد اليومي مف المياه الصالحة الذي يبيف تطور استيالؾ ا ،41العمـو
 لمشرب، نستطيع تسجيؿ المالحظات التالية:

(، وعدـ بموغو عتبة المعدؿ 2007-2004انخفاض معدؿ التزود مف المياه في السنوات ) -
/ساكف في سنة 123.06السنوي حيث كاف ىذا المعدؿ متذبذبا فقد ارتفع مف  ؿ/اليـو

/ساكف، أما في سن134,43إلى  2004 فقد فاؽ ىذا المعدؿ، المعدؿ  2007ة ؿ/اليـو
/ساكف وىو معدؿ مقبوؿ. ترجع أسباب ىذا التذبذب 161,87الوطني ليصؿ إلى  ؿ/اليـو

إلى زيادة االحتياجات مف جية، في حيف أف الحجـ المستغؿ يتطور بوتيرة أقؿ مف حجـ 
مف سد بني ىذه األخيرة، وىذا في انتظار استكماؿ جميع األشغاؿ الخاصة بتزويد الوالية 

 ىاروف.
 

ثالهضٚجه٣ز ٝ  ألٖٗطزاٝ ٛيث ٓج ٣ضذؼٚ دجًٌُٞٝر ٣ٍجهر ُٔنضِق  ٣ضَث٣و ثٌُْجٕ ٖٓ ّ٘ز ألمٌٟ،

 ثالؽضٔجػ٤ز، ثُي١ ٣ضذؼٚ فضٔج ٣ٍجهر ك٢ ثُطِخ ػ٠ِ ث٤ُٔجٙ. 
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 (2009لوالية ميمة،: تطور نصيب الفرد اليومي من المياه) مديرية الري 41جدول رقم               

 مالحظات
2007 2006 2005 2004 

 البلدٌة
 نصٌب الفرد ل/ٌوم نصٌب الفرد ل/ٌوم نصٌب الفرد ل/ٌوم نصٌب الفرد ل/ٌوم

 ٤ِٓز 131 129 128 180 ك٢ صقْٖ

 ػ٤ٖ ثُض٤ٖ 113 112 110 105 ؿ٤ٌ ًجف

 ٤ّو١ م٤ِلز 175 173 171 165 ٓض٠ّٞ

 هزهٌثًّ هٞ 112 117 19 198 ك٢ صقْٖ

 ٝثه١ ثُ٘ؾجء 13 112 111 21 ك٢ صقْٖ

 ٤ّو١ ٌٓٝثٕ 87 92 92 131 ٝؼ٤ق

 أفٔو ًثٕو١ 83 83 80 85 ٝؼ٤ق ٝ ؿ٤ٌ ًجف

 ٍؿج٣ز 96 95 94 172 ك٢ صقْٖ

 ثٌُٝثٕو 212 215 213 276 ؽ٤ور

 ص٤ذٌه٘ش 280 304 302 347 ؽ٤ور

 كٌؽ٤ٞر 138 139 139 199 ك٢ صقْٖ

 ع.ثُذ٤ٞجء أف٣ٌٔ 100 100 99 96 ك٢ ثٗنلجٛ هثةْ

 ثُؼ٤ج٢ٝ دٌدجُ 102 15 115 112 ٓضيديح

 دٞفجصْ 70 68 70 78 ٓضيديح ٝ ؿ٤ٌ ًجف

 هًثف٢ دٞٙالؿ 215 237 234 228 ؽ٤و ٌُٖ ك٢ صوٜوٌ

 ٣ق٢ د٢٘ هٖز 52 52 51 91 ؿ٤ٌ ًجف صٔجٓج

 ّ/ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠ 129.93 133.93 133 167.125 

 فٔجُز 245 240 238 230 ؽ٤و ٌُٖ ك٢ ثٗنلجٛ

 ث٤ُٖوجًر 48 53 71 100 ٝؼ٤ق ٌُٖ ك٢ صقْٖ

 صٌػ٢ دج٣٘جٕ 169 169 74 70 ٝؼ٤ق ك٢ صوٜوٌ

 ػ٤ٌٔر آًثُ 171 168 169 164 ؽ٤و ٌُٖ ك٢ صوٜوٌ

 صْجُز ُٔطجػ٢ 216 248 247 237 ؽ٤و ٌُٖ ك٢ ثٗنلجٛ

 صْوثٕ فوثهر 76 86 87 86 ؿ٤ٌ ًجف صٔجٓج

 ٍثًٍر٤ٓ٘جً  52 52 59 56 ٓضيديح ٝ ؿ٤ٌ ًجف

 ّ/ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز 139.57 145.14 135 134.71 ٓضيديح

 ِٕـّٞ ثُؼ٤و 147 255 251 264 ؽ٤و

 ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز 79 100 98 141 ٓضيديح ٝ ٝؼ٤ق

 ػ٤ٖ ِٓٞى 102 16 115 12 ٓضيديح ٝ ؿ٤ٌ ًجف

 ثُضالؿٔز 50 18 115 169 ك٢ صقْْ ْٓضٌٔ

 ٝثه ّوجٕ 159 156 156 290 ك٢ صقْٖ ٓضٞثَٙ

 ٤ٌٖٓر 159 156 156 152 ض٠ّٞ ْٗذ٤جٓ

 صجؽ٘جٗش 98 133 131 181 ك٢ صقْٖ هثةْ

 أٝاله مِٞف 35 35 35 88 ؿ٤ٌ ًجف صٔجٓج

 دٖ ٣ق٢ ػذوثٌُفٔجٕ 53 173 172 166 ٓضيديح ٝ ٓض٠ّٞ

 ّ/ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز 80.33 138 136.55 173.66 ٓض٠ّٞ

 ٓؼوٍ  ثُٞال٣ز 123.06 137.53 134.43 161.87 ٓض٠ّٞ
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 2030،  2020 آفبق :عٛبد انًَزمجهٛخبانؾ 2-3

 انؾبعٛبد انؼًواَٛخ يٍ انًٛبِ  2-3-1

، ٝ صَث٣و ثُطِخ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔجهر ثُق٣ٞ٤ز ٖٓ جهً ثُٔجة٤ز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُٞال٣زػ٠ِ ٝٞء ثُٔٚ

أٝ ٖٗجٟجس  ز،، كالف٤ثٌُٔصذطز دْٜ ّٞثء ًجٗش ٙ٘جػ٤ز ؽٌثء صَث٣و ثٌُْجٕ ٝ ٓنضِق ثألٖٗطز

ٝٝغ دٌٗجٓؾج ُضٞهغ ٓنضِق ثالفض٤جؽجس ػ٠ِ آكجم   (PNE)جٕ ثُٔنط٠ ث٢ُٟ٘ٞ ٤ُِٔجٙأمٌٟ، ك

2020 ،2030  

، ٣ٞٝـ ثالفض٤جؽجس ثٌُْج٤ٗز ثُؼٌٔث٤ٗز ٖٓ ث٤ُٔجٙ ثٌُٖٝح ُِْ٘ٞثس ثُٔيًًٞر 42ثُؾوٍٝ ًهْ 

 ّجدوج.

ّ 78038ك٢ ثُٞال٣ز ح  2010صووً ثالفض٤جؽجس ث٤ٓٞ٤ُز ُْ٘ز 
3

ٍ ، ٣َٚ ٛيث ثُقؾْ مال٤ٓٞ٣ج 

ٌْٛ 29.60 إ٠ُثُْ٘ز 
3

 ص٘وْْ ٛيٙ ث٤ٌُٔز فْخ ثُٔ٘جٟن ثُغالعز ًجُضج٢ُ :  ، 

o 9465ووً ثالّضٜالى ث٢ٓٞ٤ُ ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز دقٞث٢ُ ٣ :انًُطمخ انًْبنٛخ ّ
333

٤ٓٞ٣ج ، أ٣ٖ  

ٌْٛ ٤ّ42ووً ثُقؾْ ث١ُْٞ٘ دقٞث٢ُ 
3

، صضٌثٝؿ ث٤ٌُٔز ثُْٔضٌِٜز ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘طوز د٤ٖ  

0.26 ٌْٛ333  ٝ0.74ٌْٛ
3
. 

o ٗ3ّ 40413: ٣ذِؾ ثُقؾْ ثُْٔضِٜي ٖٓ ث٤ُٔجٙ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠ فٞث٢ُ انًُطمخ انٍٕط 

ٌْٛ ٤ٓٞ٣14.93ج، ٛيٙ ث٤ٌُٔز صٞثكوٜج فؾْ ١ّٞ٘  ٣َٚ إ٠ُ 
3

، صضٌثٝؿ ٛيٙ ث٤ٌُٔز ك٢ 

ٌْٛ 4.10ٝ  3ٌْٛ 0.12ٛيٙ ثُٔ٘طوز د٤ٖ 
3

، ٝ ثُٔالفظز ثُْٔؾِز ٢ٛ ثُضلجٝس ثٌُذ٤ٌ ك٢ 

ُٔ٘طوز، ٝ ٣ؼٞه ثُْذخ  دجُوًؽز ثأل٠ُٝ إ٠ُ أ٤ٔٛز ثُضؾٔؼجس فؾْ ُقجؽ٤جس ك٢ ٛيٙ ث

    .ثٌُْج٤ٗز، ٝ ٓج ٣ٌثكوٜج ٖٓ ٓنضِق ثألٖٗطز

o 28160: ٣ووً ثالّضٜالى ث٢ٓٞ٤ُ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز ح انًُطمخ انغُٕثٛخ ّ
3

، ٣َٚ ٛيث 

ٌْٛ 11.26ثُقؾْ ٣ّٞ٘ج إ٠ُ 
3

 4.27ف٤ظ ٤ّذِؾ أه٠ٚ ثّضٜالى ك٢ ِٕـّٞ ثُؼ٤و ح  ،

ٌْٛ 
3

ٌْٛ 0.09، ك٢ ف٤ٖ صضٌثٝؿ ث٤ٌُٔز ك٢ ثُذِو٣جس ثألمٌٟ د٤ٖ 
3
  ٝ1.97 ٌْٛ

3
. 
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  2009) انًقطػ انٕغُٙ نهًٛبِ،2030،  2020، 2010: ؽبعٛبد انَكبٌ يٍ انْوة أفبق  42لٔل هلىع

 

 

احتٌاجات السكان من المٌاه 
 2030للشرب  ةالصالح

 ةالصالحاحتٌاجات السكان من المٌاه 
 2020للشرب 

ٌاجات السكان من المٌاه احت
 2010للشرب  ةالصالح

االحتٌاجات 
 3السنوٌة هكم

االحتٌاجات 
 | الٌوم3الٌومٌةم

االحتٌاجات 
 3السنوٌة هكم

االحتٌاجات 
 | الٌوم3الٌومٌةم

االحتٌاجات 
 3السنوٌة هكم

االحتٌاجات 
| 3مالٌومٌة
 الٌوم

 البلدٌة

 ميلة 10859 4,10 14828 5,56 18685 6,98
 عين التين 591 0,22 711 0,26 822 0,30
 سيدي خليفة 400 0,15 477 0,17 543 0,20
 قرارم قوقة 4919 1,80 6748 2,46 8729 3,19
 واد النجاء 2551 0,93 3371 1,23 4206 1,54
 سيدي مروان 2815 1,03 3782 1,38 4821 1,76
 احمد راشدي  1508 0,55 1873 0,68 2223 0,81
 زغاية 1839 0,67 2354 0,86 2820 1,03
 الرواشد 2887 1,05 3892 1,42 4971 1,81
 تيبرقنت 678 0,25 815 0,30 946 0,35
 فرجيوة 5500 2,05 7791 2,89 10296 3,81
 عين البيضاء احريش 2661 0,97 3622 1,32 4572 1,67
 العياضي برباس 367 0,13 436 0,16 493 0,18
 اتمبوح 1434 0,52 2028 0,74 2622 0,96
 دراحي بوصالح 331 0,12 438 0,16 512 0,19
 يحي بني قشة 1073 0,39 1394 0,51 1698 0,62

 الوسطى مجموعالمنطقة 40413 14,93 54560 20,10 68959 25,40

 حمالة 797 0,26 997 0,36 1179 0,43
 الشيقارة 1242 0,45 1586 0,58 2041 0,74
 باينانترعي  1901 0,69 2630 0,96 3231 1,18
 عميرة اراس 747 0,27 989 0,36 1184 0,43
 تسالة لمطاعي 2025 0,74 3004 1,10 4009 1,46
 تسدان حدادة 949 0,35 1120 0,41 1301 0,48
 مينار زارزة 1804 0,66 2620 0,96 3442 1,26

 الشمالٌةمجموع المنطقة 9465 3,42 12946 4,73 16387 5,98

 شلغوم العيد 10108 4,27 13689 5,64 17291 7,02

 واد العثمانية 4290 1,97 5867 2,59 7555 3,25

 عين ملوك 974 0,36 1261 0,46 1524 0,56

 التالغمة 4650 1,70 6346 2,32 8186 2,99

 واد سقان 821 0,30 997 0,36 1167 0,43

 مشيرة 742 0,27 940 0,34 1114 0,41

 تتاجنان 5959 2,17 8162 2,98 10455 3,82

 اوالد خلوف 253 0,09 287 0,10 314 0,11

 بن يحي عبد الرحمن 363 0,13 424 0,15 474 0,17
 مجموع المنطقة الجنوبٌة 28160 11,26 37973 14,94 48080 18,76

 مجموع الوالٌة 78038 29,60 105479 39,80 133426 50,00
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ٌْٛ 10هوً فؾْ ث٣َُجهر ك٢ ثُقجؽ٤جس دـ   2020ك٢ ّ٘ز    
3

٤ٌُصلغ ثُقؾْ ثُْٔضؼَٔ إ٠ُ   

39.80 ٌْٛ
3

ّ 105479، ف٤ظ ٤ّووً ثالّضٜالى ث٢ٓٞ٤ُ دـ 
3

، ٣ضٍٞع ٛيث ثُقؾْ ك٢ ثُٔ٘جٟن 

 ثُضج٤ُز ًج٥ص٢ :

o 3.42 ٌْٛ
3
ّ 12946ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز د٤ٌٔز ثّضٜالى ٤ٓٞ٣ز صذِؾ  

3
، ف٤ظ صووً ْٗذز 

 . %383ث٣َُجهر ح 

o 20.10 ٌْٛ
3
ّ ٠54560 ٢ٓٞ٣ ٣ذِؾ ك٢ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠ دٔضّٞ 

3
، إى إٔ ْٗذز ث٣َُجهر 

 .%35ِٝٙش إ٠ُ 

o  14.94أٓج ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز كوو ثًصلغ فؾْ ثالّضٜالى إ٠ُ ٌْٛ
3

دْ٘ذز ٣ٍجهر  ،

 .% 32.6صووً ح 

ٌْٛ ٤ّ50َٚ فؾْ ثفض٤جؽجس ثٌُْجٕ ٖٓ ث٤ُٔجٙ ك٢ ثُٞال٣ز إ٠ُ   2030ك٢ آكجم 
3
دْ٘ذز  

ؼوٍ ثالّضٜالى ث٢ٓٞ٤ُ فٞث٢ُ ك٢ ف٤ٖ ٤ّٚذـ ٓ %٣ٍ26جهر صووً ح  

 ٍ|ّجًٖ|ث٤ُّٞ . 133.426

ٌْٛ 18.59صٌصلغ ٛيٙ ث٤ٌُٔز ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز إ٠ُ 
3

، ًٔج أٜٗج ّضٌصلغ ك٢ ثُٔ٘طوز 

25.40ٌْٛثُّٞط٠ إ٠ُ 
3

ٌْٛ 18.76،  ُضٌصلغ دوًٝٛج ك٢ ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز إ٠ُ 
3

 . 

٣ضٞـ إٔ ٝص٤ٌر ٗٔٞ  2020،2030ٖٓ ثُٔالفظز ثإلؽٔج٤ُز ُضطًٞ ثّضٜالى ث٤ُٔجٙ آكجم 

10ٌْٛإى صذِؾ فٞث٢ُ  ثالفض٤جؽجس صضطًٞ دط٣ٌوز ْٗذ٤ج ْٓضوٌر،
3
ّ٘ٞثس، أ١ دٔؼوٍ  10مالٍ  

1 ٌْٛ
3
 مالٍ ثُْ٘ز ثُٞثفور. 

 2030،2020انؾبعٛبد انصُبػٛخ يٍ انًٛبِ آفبق     2-3-2

ُٚ٘جػجس ثُنل٤لز دؼٜ  ث ءٝال٣ز ٤ِٓز صلضوٌ إ٠ُ ثُٚ٘جػز  دجّضغ٘ج ٕجك ، فْخ ٓج ىًٌٗج ّجدوج

ثُض٢ ال صْضِٜي ث٤ُٔجٙ د٤ٌٔز ًذ٤ٌر، ٝ ُيُي كجٕ ثّضٜالى ث٤ُٔجٙ ك٢ ث٥كجم ثُوجهٓز ُٖ ٣ٌٕٞ د٤ٌٔز 

 :43ًذ٤ٌر، ٝ ٛيث ٓج ٣ٞٝقٚ ثُؾوٍٝ 
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 (2009،انًقطػ انٕغُٙ نهًبء) 2020،2030، 2010: اؽزٛبعبد انصُبػخ يٍ انًٛبِ أفبق  43علٔل هلى 

   

دِو٣جس كو٠  5، ٣ضٞـ إٔ هطجع ثُٚ٘جػز ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز ٣وضٌٚ ػ٠ِ 43ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ًهْ 

ٝ ٢ٛ ثُضؾٔؼجس ثُق٣ٌٞز ثٌُذٌٟ، ٝؼق ثُٖ٘جٟ ثُٚ٘جػ٢ ك٢ ثُٞال٣ز أعٌ ػ٠ِ ٤ًٔز ثُقجؽ٤جس 

ٌْٛ 1.16فٞث٢ُ  2010إى ّضذِؾ ك٢ ٜٗج٣ز  2030، 2020، 2010ك٢ آكجم 
3

 1.29، ُضٌصلغ إ٠ُ 

ٌْٛ
3 

ٌْٛ 1.42مالٍ ثُؼٌٖ ّ٘ٞثس ثُالفوز، ُضَٚ إ٠ُ 
3

، صضَث٣و ث٤ٌُٔز مالٍ 2030ك٢ آكجم  

ٌْٛ 0.26ّ٘ز دقٞث٢ُ  20
3

ّ 13000أ١ دٔؼوٍ  
3

٣ّٞ٘ج، ٌٝٓه ثٗنلجٛ ٤ًٔز ثالّضٜالى إ٠ُ   

ٟذ٤ؼز  ثُٖ٘جٟجس ثُٚ٘جػ٤ز ثُض٢ ال صْضِٜي ٤ًٔز ثٗنلجٛ ثُٖ٘جٟ ثُٚ٘جػ٢، دجإلٝجكز إ٠ُ 

    .ًذ٤ٌر ٖٓ ث٤ُٔجٙ

 2020،2030انؾبعٛبد انًَزمجهٛخ يٍ انًٛبِ فٙ انفالؽخ أفبق  2-3-3

 ٣٘وْْ ث١ٌُ  ثُلالف٢ إ٠ُ ه٤ْٖٔ ٛٔج: 

  Petite et Moyenne Hydraulique  (PMH) ١ً ثُْٔجفجس ثُٚـ٤ٌر ٝ ثُٔضّٞطز

  Grand Périmètres Irrigués (GPHق٤طجس ثُْو٢، ١ً ثُْٔجفجس ثُٞثّؼز )  ٓ

، 2020، 2010، كجٕ ثفض٤جؽجس ثُْو٢ ُْ٘ٞثس  PNEفْخ ثُٔنط٠ ث٢ُٟ٘ٞ ٤ُِٔجٙ 

   : ّضٌٕٞ ِٓنٚز ك٢ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ  2030

 2030لمٌاهاالحتٌاجات  من  ا
 3هكم

 2020االحتٌاجات من المٌاه لسنة 
 3هكم

  2010االحتٌاجات  من المٌاه  
 نوع الصناعة  3هكم

 

 البلدٌة

3 3  3 3 3 3 
    

 مٌلة مواد البنا ء 384 0,135 411 0,150 465 0,165

 فرجٌوة صناعة غذائية 112 0,041 123 0,045 137 0,050

0,710 1945 0,645 1767 0,581 1592 
صناعة كيميائية 

 مواد التنظيف
 شلغوم العٌد

0,495 0 0,450 1233 0,405 1110 
صناعة الخشب و 

 مشتقاته
 واد العثمانٌة

1,420 2547 1,290 3534 1,162 3197  
مجموع 
 الوالٌة
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 ( ه٘ انًَبؽبد انصغٛوح ٔ انًزٍٕطخPMH) : 

ثًَُثػجس، ٝ ًيُي مْجًر ػ٘و ّو٢ ثألًث٢ٝ ثُلالف٤ز ٣ؤمي ك٢ ثُقْذجٕ ٗٞػ٤ز ثُضٌدز، ٗٞػ٤ز 

 ث٤ُٔجٙ أع٘جء ثُْو٢، ٝ ثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞٝـ ىُي :

 ( 2005انًقطػ انٕغُٙ نهًبء،: اؽزٛبعبد انَمٙ فٙ انًَبؽبد انصغٛوح ٔ انًزٍٕطخ)44هلىعلٔل              

ثُْٔجفز ثُوجدِز 

                  ١ٌُِ2010 ّ٘ز 

 ٛج

ثُقؾْ ثُٔذٌٓؼ 

      ُِْو٢   

 ز/ثُْ٘ 3ٌْٛ

ثُْٔجفز ثُوجدِز 

                  ١ٌُِ2020 ّ٘ز 

 ٛج

ثُقؾْ ثُٔذٌٓؼ 

     ُِْو٢    

 /ثُْ٘ز 3ٌْٛ

ثُْٔجفز ثُوجدِز 

                  ١ٌُِ2030 ّ٘ز 

 ٛج

ثُقؾْ ثُٔذٌٓؼ 

         ُِْو٢    

 /ثُْ٘ز 3ٌْٛ

9500 57 11300 68 13100 79 

 

 13100إ٠ُ  2010ٛج ك٢  ٢9500 ّضٌصلغ ٖٓ إٔ ثُْٔجفز ثُوجدِز ُِْو ٣44ضٞـ ٖٓ ثُؾوٍٝ 

ٛج، ٣ووً ٓؼوٍ ٣ٍجهر ثألًث٢ٝ ثُْٔو٤ز دقٞث٢ُ  11300أ٣ٖ ّضٌٕٞ  2020ًٌٓٝث ح 2030ك٢ 

ٌٛضجً ٣ّٞ٘ج، ك٢ ثُٔوجدَ  صٌصلغ ثُقجؽ٤جس ٖٓ ثُْو٢  180ّ٘ز أ١ دٔؼوٍ  20ٛج مالٍ  3600

ٌْٛ 57ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز ُِْٔجفجس ثُٚـ٤ٌر ٝ ثُٔضّٞطز ٖٓ 
3

ٌْٛ 79 ٠ؿجُ  2010ج ك٢ ٣ّٞ٘ 
3
 

ٌْٛ 68، ف٤ظ صَٚ ٣ّٞ٘2030ج ّ٘ز 
3
 .  2020ك٢ ّ٘ز  

  ه٘ انًَبؽبد انكجٛوح GPH     يؾٛػ انزالغًخ ، 

ٌٛضجً،  ٣8000وغ ٓق٠٤ ثُضالؿٔز  ك٢ ؽ٘ٞح ٝال٣ز ٤ِٓز ٤ُٔضو إ٠ُ ٝال٣ز أّ ثُذٞثه٢ ػ٠ِ ْٓجفز 

ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز ف٤ش صْٞ دِو٣جس ٝثه  ٌٛضجً 6000صضٍٞع ٛيٙ ثُْٔجفز د٤ٖ ثُٞال٣ض٤ٖ دٔج ٣وجًح  

ثُؼغٔج٤ٗز، ثُضالؿٔز، ٝثه ّوجٕ، ٝ ٤ٌٖٓر  ك٢ ف٤ٖ ٣ْٞ ثُٔق٠٤ دِو٣ض٤ٖ ٖٓ ٝال٣ز ثّ ثُذٞثه٢ ٛٔج 

ٌٛضجً ٖٓ  7000ٌٛضجً، ٤ّضْ ١ً فٞث٢ُ  2000ثٝاله فِٔز ٝ ػ٤ٖ ٤ِِٓز  ػ٠ِ ْٓجفز صوجًح 

ُؾجف ىٝ ثُٖضجء ثُٔؼضوٍ ٝ ث٤ُٚق ثُٖذٚ ث ٢ثُْٔجفز ثٌُٔٓؾز، ٣طذغ ثُٔق٠٤ ثُٔ٘جك ثُٔضّٞط

 ِْٓ ٣ّٞ٘ج.  400ثُؾجف ٝ ثُقجً، أ٣ٖ ال صضؼوٟ ٤ًٔز ثألٓطجً ثُٔضْجهطز 
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 (  2008،فبصخ ثًؾٛػ انَمٙ نهزالغًخ خيٕلغ يؾٛػ انزالغًخ ) كهاٍ ؼ: فوٚطخ رٕظ53ّكم          

 

 رمَٛى انًؾٛػ ؽَت انًُبغك انًزغبََخ:

فْخ  مٚٞدز  ثُضٌدز َٔ كجٕ صو٤ْْ ثُٔق٠٤ ًجٕ ؼجّ دجٗؾجٍ ٛيث ثُفْخ ٌٓضخ ثُوًثّجس ثُي١ ه

 ٝ ثٗٞثع ثًَُثػجس، ٝهو صَٞٙ ث٠ُ إ٣ؾجه  مِٔ ٓ٘جٟن ٓضؾجْٗز: 

: ىثس ٌٓهٝه ػجٍ صض٤َٔ دنٚٞدز ػج٤ُز، ٙجُقز ًَُِثػجس ثُٚ٘جػ٤ز، انًُطمخ االٔنٗ -

% ٖٓ 22.35ٛج  دْ٘ذز  2674ثالٕؾجً ثُٔغٌٔر، ثُقذٞح  ٝ ثألػالف، صقضَ ْٓجفز 

 ْٓجفز ثُٔق٠٤.

 : انًُطمخ انضبَٛخ -

ىثس ٗٞػ٤ز صٌدز فْ٘ز ٓ٘جّذز ًَُِثػجس ثُٔؼج٤ٕز، دؼٜ أٗٞثع ثُقذٞح  ٝ ثألػالف، هوًس     

 %. 17.11ٛج ث٣ٖ صقضَ ْٗذز  2031ْٓجفضٜج دقٞث٢ُ 
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  صقضجػ ٛيٙ ثألًث٢ٝ إ٠ُ ،ىثس صٌدز عو٤ِز ٗٞػج ٓج، صٔضجٍ دٞؼق ثُ٘لجى٣ز:  انًُطمخ انضبنضخ 

 ، صقضَثٌُٚف ثُٚق٢، ٝ أمٌٟ ُض٣ٌٚق ث٤ُٔجٙ ثَُثةور ػٖ ثُقجؽز ص٤ٜتز مجٙز ٓغَ ه٘ٞثس

 ٖٓ ثُْٔجفز ثإلؽٔج٤ُز ُِٔق٠٤.%  3.61أ١  ٛج  289ْٓجفز  ٛيٙ ثألم٤ٌر 

ّْ، ٓ٘جّذز ًَُثػز ثُقذٞح   80: ىثس صٌدز ؽ٤ور ٌُٜ٘ج ػ٤ٔوز صَٚ إ٠ُ  انًُطمخ انواثؼخ

 %  9.17ٛج أ١ دْ٘ذز  1088، صٔضو ػ٠ِ ْٓجفز ٔغٌٔرٝدٚلز ٓضّٞطز ُـٌُ ثألٕؾجً ثُ

 : انًُطمخ انقبيَخ 

 0.ٛآ 1900ٛيٙ ثُٔ٘طوز ىثس أًث٢ٝ ؿ٤ٌ هجدِز ُِْو٢  صقضَ فٞث٢ُ  

 

 

 (2009’: انًُبغك انًزغبََخ فٙ يؾٛػ انزالغًخ ) يكزت انلهاٍبد54ّكم              
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٣ٞٝـ ػوه ثألؽَثء  45ْجفز ٝ ثُؾوٍٝ ًٔج صْ صو٤ْْ ُٔق٠٤  ثُضالؿٔز  إ٠ُ  أؽَثء فْخ ثُٔ

 فْخ ثُْٔجفز.

 

 

 (2009: رٕىٚغ انًَبؽبد ؽَت اٞعياء ) يكزت انلهاٍبد،45علٔل هلى 

 ػوه ثالؽَثء

 1انصُف ثُوطجع

 ْآ ( 0-1) 

 2انصُف

 ْآ (30 -10) 

  3انصُف 

 

ْآ (  30-50)   

 

4انصُف  

 

 ْآ ( 100 -50) 

 5انصُف 

  

 ْآ ( 300 –100) 

خ انَُج انًغًٕع

% 

 10.3 107 1 5 7 20 74 ثُٖٔجٍ

 17.1 178 1 5 11 33 128 ثُـٌح

 47.4 492 1 2 3 37 449 ث٠ُّٞ

 19.2 200 5 8 6 42 139 ثٌُٖم

 6 63 - - - 15 48 ثُؾ٘ٞح

 100 1040 8 20 27 147 838 ثُٔؾٔٞع

 100 0.8 1.9 2.6 14.1 80.6 ثُْ٘ذز%

 

ي١ ثّضقٞى ػ٠ِ ثُؾَء ثألًذٌ ٛٞ هْْ ث٠ُّٞ ثُي١ ٣ضٞـ إٔ ثُوطجع ثُ 45ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ًهْ 

 % ٖٓ ثُْٔجفز ثإلؽٔج٤ُز ُِٔق٠٤ . ٣47.4ومَ ٖٝٔ إه٤ِْ ٝال٣ز ٤ِٓز  أ٣ٖ ٣قضَ 

٣ٞٝـ ثُْٔجفز  46دجُْ٘ذز ُضؾ٤َٜ ثُٔق٠٤ دٔنضِق ُٞثٍّ ث١ٌُ ٝ أٗٞثػٚ، كجُؾوٍٝ ًهْ 

  : ثُٔؾَٜر ٖٓ ٓق٠٤ ثُضالؿٔز فْخ ثُوطجػجس

 (2009: رٕىٚغ  ََجخ انًَبؽخ انًغٓيح إنٗ انًَبؽخ انكهٛخ ) يكزت انلهاٍبد ، 46لى علٔل ه             

 ََجخ انًَبؽخ انًغٓيح  % انًَبؽخ انًغٓيح  ْآ     انمطبع انٕالٚخ

 

 

 يٛهخ

 14.27 1141.6 ثُٖٔجٍ

 21.37 1738.7 ث٠ُّٞ

 19.57 1566.3 ثُـٌح

 4.48 358.4 ثُؾ٘ٞح

 28.41 2273.4 ثٌُٖم و انجٕالٙأ
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 88.48 7078.4  انًغًٕع

 

 

 

 2030،  2020، 2010ؽٕصهخ ؽٕل االؽزٛبعبد انكهٛخ يٍ انًٛبِ فالل آفبق  2-3-4

ّ٘ز ثُوجهٓز، كجٕ  20مالٍ   ثٌُْج٤ٗز، ثُٚ٘جػ٤ز، ٝ ثُلالف٤ز  دؼو إٔ صطٌه٘ج إ٠ُ فؾْ ثالفض٤جؽجس

 ضٌر.ث٤ٌُِز  ٖٓ ث٤ُٔجٙ مالٍ ٗلِ ثُل سثُؾوٍٝ ثُضج٢ُ ٣ٞٝـ ثالفض٤جؽج

 (  2005انًقطػ انٕغُٙ نهًبء، )2030، 2020،   2010: رملٚو  االؽزٛبعبد ٜفبق  47لٔل هلىع                

 2010          

 3ْكى

2020                   

 3ْكى

   2030                  

 3ْكى

 50 39.80 29.60 اؽزٛبعبد ٍكبَٛخ+ َْبغبد أفوٖ 

 1.42 1.29 0.16 صُبػخ

 79 68 57 ؽخفال

 130.42 109.09 87.76 انًغًٕع

 

ٌْٛ ٤ّ87.76َٚ إ٠ُ  س، ٣ضٞهغ إٔ فؾْ ثالفض٤جؽج47ثُؾوٍٝ ٖٓ مالٍ  
3

، 2010ك٢ ّ٘ز  

ٌْٛ ٣109.09ٌصلغ ٛيث ثُقؾْ ٤َُٚ إ٠ُ   
3
،  ٝ ٖٓ ثُٔ٘ضظٌ إٔ  فجؽ٤جس ثُٞال٣ز 2020ك٢ ّ٘ز  

ٌْٛ 130.42ٖٓ ث٤ُٔجٙ ّضَٚ إ٠ُ 
3
. 

ٌْٛ 42.66ّ٘ز ثُوجهٓز ٣َ٤ّو ح  20س، فؾْ ثالفض٤جؽجس مالٍ ٖٓ مالٍ ٛيٙ ثُضٞهؼج
3

أ١  

ٌْٛ 2.133دٔؼوٍ 
3
 ٣ّٞ٘ج. 
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انًقطػ انٕغُٙ نزٓٛئخ ؽَت  2020، 2010يٕاهك ٜفبق  -كهاٍخ انًٕاىَخ ؽبعٛبد 2-3-5

 PEDAREانًٕاهك انًبئٛخ 

 ٖٓه ٝ ثُقجؽ٤جس س ٝ ٤ًل٤ز صطًٞ ثُٔٞثًصضٞـ ثُٔٞثٍٗز ٖٓ مالٍ ثُٔوجًٗز د٤ٖ ٛيٙ ثُْ٘ٞث

ػور ك٤ٌٝجس ٤تز ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز ثُي١ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ٝٝغ ٤ّ٘ج٣ًٞٛجس ٓنضِلز، ٝمالٍ ٓنط٠ صٜ

ٝٛيث ثٗطالهج ٖٓ  ٍثالفض٤جؽجس ٝ ديُي ثالّضـال دِـش صْغ ك٤ٌٝجس ٖٓ ٕجٜٗج صـ٤٤ٌ ثُٔٞثًه،

 ثُٞٝؼ٤ز ثٌُثٛ٘ز.

 ر ػٞثَٓ صْغ ك٤ٌٝجس ٓقضِٔز، ٛيٙ ثُل٤ٌٝجس صؼضٔو ػ٠ِ ػو زٝٝؼش ثُوًثّ

  ، انًٕاهك صبثزخانٕظؼٛخ انؾبنٛخ: انفوظٛخ اٞٔنٗ

 ٛيٙ ثُل٤ٌٝز ػ٠ِ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُضج٤ُز: وصؼضٔ

ٍ|ّجًٖ|ث٤ُّٞ ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز،  100ٓضّٞطز، ثُطِخ ػ٠ِ ث٤ُٔجٙ ٣ٌٕٞ:  س٤ًٔز ثُضْجهطج

ثفض٤جؽجس %، 0ٍ|ّجًٖ |ث٤ُّٞ ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٣ٌُل٤ز ٝ ثُٖذٚ ٣ًل٤ز، ْٗذز ثُضٌْح صووً ح  80ٝ 

 ٝ ثُٚـ٤ٌر عجدضز ًيُي ُٔق٤طجس ثُْو٢ ثٌُذٌٟ. زثُْو٢ دجُْ٘ذز ُِٔجفجس ثُٔضّٞط

 اَقفبض ََجخ انزَوة يغ الزصبك يٛبِ انَمٙ:انفوظٛخ انضبَٛخ

(إ٠ُ ثهَ ٖٓ ىُي، ّٞثء ًجٕ ػ٠ِ % 40 )ذز ثُضٌْحْصؼضٔو ٛيٙ ثُل٤ٌٝز ػ٠ِ ٓقجُٝز ملٜ ٗ

ٕذٌز ث١ٌُ، ٝ ٣ٌٕٞ ىُي ػٖ ٣ٌٟن صؾو٣و ثُٖذٌز أٝ ْٓضٟٞ ٕذٌز ثُض٣َٝو دج٤ُٔجٙ ثٌُٖٝح أٝ 

% ك٢ 90إٙالؿ ثالػطجح ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٖذٌز ٝ ىُي ٌُكغ ْٓضٟٞ ْٗذز ثٌُد٠ إ٠ُ 

 % ك٢ ثُٔ٘جٟن ث٣ٌُل٤ز، ٝ ٛيث هٕٝ ثُِؾٞء إ٠ُ ٓٞثًه أمٌٟ.75ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز، ٝ 

 انفوظٛخ انضبنضخ: رطٕه ػلك انَلٔك ٔ يؾٛطبد انَمٙ

يٙ ثُل٤ٌٝز ػ٠ِ ٣ٍجهر ثالّضلجهر ٖٓ ثُْوٝه مجٙز ك٢ ٓؾجٍ ثٌُٖح ٝ ّو٢ ثألًث٢ٝ صؼضٔو ٛ

 .٣ضؼِن ثألٌٓ ٛ٘ج دْو د٢٘ ٛجًٕٝ  ثُلالف٤ز،

 انفوظٛخ انواثؼخ: إػبكح اٍزؼًبل انًٛبِ انمنهح انًصفبح

هر صذو٠ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُْجدوز ٝثًهر دئٝجكز ثّضؼٔجٍ ث٤ُٔجٙ ثُ٘جصؾز ػٖ صٚل٤ز ث٤ُٔجٙ ثُويًر، ٝ إػج

 ثّضؼٔجُٜج ك٢ ثُلالفز، أٝ ػٞهصٜج إ٠ُ ثُْوٝه، ثألٌٓ ٣ضؼِن ح ّش ٓقطجس ُِضٚل٤ز.

 رؾهٛخ يٛبِ انجؾو  :انفوظٛخ انقبيَخ

 ك٢ ثُٞال٣ز دقٌْ ًٕٞ ثُٞال٣ز ٤ُْش ّجف٤ِز. ر٢ٛ ك٤ٌٝز ْٓضذؼو
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صؼضٔو ػ٠ِ صو٤ِ٘ ثُضٌْدجس ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٕذٌز ّو٢ ثألًث٢ٝ ثُلالف٤ز،  انفوظٛخ انَبكٍخ:

 ك٢ ٓق٤طجس ثُْو٢ ثٌُذٌٟ.مجٙز 

صضٔغَ ٛيٙ ثُل٤ٌٝز ك٢ إػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ثُٔٞؽٜز ُْو٢ ثُْٔجفجس  انفوظٛخ انَبثؼخ:

 ثُٚـ٤ٌر ٝ ثُٔضّٞطز.

 :إػجهر صٞؽ٤ٚ ثُضق٣ٞالس ٝ ثّضوًثى ثُضٞثٍٕ انفوظٛخ انضبيُخ

جفجس ثُٚـ٤ٌر ٝ صؼضٔو أّجّج ػ٠ِ صو٤ِ٘ ٤ًٔز ث٤ُٔجٙ ثُٔٞؽٜز ١ٌُ ثُٔق٤طجس ثٌُذٌٟ ٝ ثُْٔ

 ثُٔضّٞطز.

 انفوظٛخ انزبٍؼخ: انفوظٛخ انًزٕاىَخ

 ثػضٔوس ػ٠ِ ؽٔغ ثُٔؼج٤٣ٌ ثألّج٤ّز ثُْجدوز :

 ّْٓٞ صْجه٠ ٓض٠ّٞ إ٠ُ ؽجف                  

 ٝؽٞه صق٣ٞالس ٖٓ ثُْوٝه                  

 ٌحٗلِ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُْجدوز دجُْ٘ذز ُض٣َٝو ثٌُْجٕ د٤ٔجٙ ثُٖ                 

 صو٤ِ٘ ْٗذز ثُضٌْدجس                 

 صو٤ِ٘ ثّضٜالى ث٤ُٔجٙ ك٢ ثُٔق٤طجس ثٌُذٌٟ ، ثُٔضّٞطز ٝ ثُٚـ٤ٌر                

 صٚل٤ز ث٤ُٔجٙ ثُويًر ٝ إػجهر ثّضؼٔجُٜج                

 ًَ ٛيٙ ثُل٤ٌٝجس ِٓنٚز ك٢ ثُؾوثٍٝ ثُضج٤ُز:  
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 (2005انًقطػ انزٕعٛٓٙ نزٓٛئخ انًٕاهك انًبئٛخ ،) 2005يٕاهك نَُخ  -بعٛبد: انًٕاىَخ ؽ48لٔلع             

 2005 

 انًٕاهك 

 ٌْٛ
3

 

 االؽزٛبعبد

 ٌْٛ
3

 

 فبئط أٔ ػغي 

 ٌْٛ
3

 

  انيهاػٛخ انصُبػٛخ انؼًواَٛخ  انفوظٛبد

 35.23- 39.75 0.78 35.3 40.6 1انفوظٛخ 

 36.03- 39.75 0.59 36.29 40.6 2انفوظٛخ

3انفوظٛخ  40.6 39.94 0.58 72.39 -72.31 

4انفوظٛخ  41.32 39.94 0.58 72.39 - 71.59 

5انفوظٛخ  41.32 36.29 0.59 39.75 - 35.31 

6انفوظٛخ  41.32 36.29 0.59 39.75 - 35.31 

7انفوظٛخ  41.32 36.29 0.59 39.75 - 35.31 

8انفوظٛخ  41.32 36.29 0.59 39.75 - 35.31 

9انفوظٛخ  41.32 36.29 0.59 39.75 - 35.31 

 

 (2005انًقطػ انزٕعٛٓٙ نزٓٛئخ انًٕاهك انًبئٛخ ،) 2010يٕاهك نَُخ  -: انًٕاىَخ ؽبعٛبد49علٔل              

 2010 

 انًٕاهك 

 3ْكى

 االؽزٛبعبد

 3ْكى

 فبئط أٔ ػغي 

 3ْكى

  انفالؽٛخ انصُبػٛخ انؼًواَٛخ  انفوظٛبد

انفوظٛخ 

1 

204.16 36.16 0.6 41.31 126.09 

 124.63 41.31 0.59 37.63 204.16 2انفوظٛخ

3انفوظٛخ  204.6 37.63 0.59 40.07 126.31 

4انفوظٛخ  204.6 37.63 0.59 40.07 126.31 

5انفوظٛخ  204.6 37.63 0.59 40.07 126.31 

6انفوظٛخ  204.6 37.63 0.59 40.07 126.31 

7انفوظٛخ  204.6 37.63 0.59 38.42 127.96 

8انفوظٛخ  204.6 37.63 0.59 38.42 127.96 

9انفوظٛخ  204.6 37.63 0.59 38.42 127.96 
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 (2005انًقطػ انزٕعٛٓٙ نزٓٛئخ انًٕاهك انًبئٛخ ،) 2020يٕاهك نَُخ  -: انًٕاىَخ ؽبعٛبد50علٔل             

 2020 

 انًٕاهك 

 3ْكى

 االؽزٛبعبد

 3ْكى

 فبئط أٔ ػغي 

 3ْكى

  انيهاػٛخ انصُبػٛخ اَٛخانؼًو  انفوظٛبد

 112.93 46.77 0.61 44.29 204.6 1انفوظٛخ 

 117.31 46.77 0.58 39.94 204.6 2انفوظٛخ

3انفوظٛخ  204.6 39.94 0.58 72.39 91.16 

4انفوظٛخ  204.6 39.94 0.58 72.39 91.16 

5انفوظٛخ  210.37 39.94 0.58 72.39 97.76 

6انفوظٛخ  210.37 39.94 0.58 72.39 97.76 

7انفوظٛخ  210.37 39.94 0.58 60.33 109.52 

8انفوظٛخ  210.37 39.94 0.58 60.33 109.52 

9انفوظٛخ  210.37 39.94 0.58 60.33 109.52 

 

(، ٣ضٞـ إٔ ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز ك٢ ثُٞال٣ز ك٢ صطًٞ ْٓضٌٔ مجٙز 48،49،50ٖٓ مالٍ ثُؾوثٍٝ )

و١ٌ ُوطجع ث٤ُٔجٙ ك٢ ثُٞال٣ز  إى هلَ فؾْ ثُٔٞثًه دؼو ِٓب ّو د٢٘ ٛجًٕٝ ثُي١ ٣ؼضذٌ ثُؼٔٞه ثُل

  ٖٓ41.32 ٌْٛ
3
ٌْٛ ٤ُ210.37َٚ إ٠ُ  2005ك٢ ّ٘ز  

3
 ك٢   

ٌْٛ 204.6ح  2010، أ٣ٖ هوً فؾْ ثُٔٞثًه ك٢ ّ٘ز 2020أكجم  
3

ٝ ديُي كجٕ فؾْ ثُٔٞثًه  ،

 ّ٘ز ٝ ٛيث ٣ؼٌِ ثُوًٝ ثُلؼجٍ  ُْو د٢٘ ٛجًٕٝ  15ٌٓثس مالٍ  5صٞجػق دقٞث٢ُ 

 ىٖ مالٍ هًثّز ثالفض٤جؽجس ك٢ٜ صضطًٞ دٞص٤ٌر ٓ٘ضظٔز صو٣ٌذج  مجٙز ك٢ ٓؾجٍ ثالّضٜالٓ 

ثُؼٌٔث٢ٗ ٝ ثُٚ٘جػ٢، أٓج ثالّضٜالى ثُلالف٢ ك٤ْٖٜو صطًٞث ًذ٤ٌث مجٙز دؼو صطًٞ ث١ٌُ ك٢ 

ثُٞال٣ز ٤َُٖٔ ّو٢  ثُٔق٤طجس ثٌُذٌٟ، ثألٌٓ ٣ضؼِن ػ٠ِ ثُنٚٞٗ دٔق٠٤ ثُْو٢ ُِضالؿٔز أ٣ٖ 

ٌٛضجً ك٢ ف٤ٖ ّضٌصلغ ٤ًز ثالفض٤جؽجس ك٢  8000جفز ث٣ٌُٝٔز ك٢ ٛيث ثُٔق٠٤ ح ّضووً ثُْٔ

ٌْٛ 38.42هطجع ث١ٌُ ًٌَ ٖٓ  
3

2010ك٢ ّ٘ز  
  

ٌْٛ 60.33ُضَٚ إ٠ُ ،
3

، 2020ك٢ أكجم  

ٌْٛ 72.31أٓجّ ٛيٙ ثألًهجّ كجٕ ثُٞال٣ز ّؾِش ػؾَث ك٢ هطجع ث٤ُٔجٙ هوً ح 
3 

، 2005ك٢ ّ٘ز 

ٌْٛ ٤ُٔ109.52جٙ ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُٔوذِز ٣َٚ إ٠ُ ك٢ ف٤ٖ  ّضْؾَ كجةٞج ٖٓ ث
3

 .2020ك٢ أكجم  
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 _ تسيير المياه 3
الييئات و اليياكؿ التي مف شانيا ضماف وصوؿ المياه إلى مستعممييا في مف تسيير المياه ضيت

 أحسف الظروؼ. 
   مراحل تسيير قطاع المياه في الجزائر  1 -3

ٝ ثصؾجٛجس صؼٌِ ث٤ُْجّجس ثُٔجة٤ز ثُٔ٘ضٜؾز ٝ صذؼضٜج  ٌٓس ثُؾَثةٌ دؼو ثإلّضوالٍ دؼور ٌٓثفَ

صـ٤٤ٌثس ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُض٘ظ٢ٔ٤ ٝ ث٢ٌِ٤ُٜ ٝ ثُض٣ٌٖؼ٢ ٝ ثصنيس ثُوُٝز ثُٔنططجس ثُض٣ٞٔ٘ز 

 ثٌُدجػ٤ز ٝ ثُنٔج٤ّز ث٤ُِّٞز ُض٘ل٤ي ٛيٙ ث٤ُْجّجس .

   1970 -1962 يوؽهخ  : 

ثٌُذٌٟ ثُض٢ ًٝعضٜج ػٖ ثالّضؼٔجً ٖٓ  دؼو ثالّضوالٍ ٓذجٌٕر دوأس ثُؾَثةٌ دجّضـالٍ ثُٖٔ٘آس

، ف٤ظ ٌج٤ٗجس صْضؾ٤خ ُقجؽ٤جس ثُٔٞث٤ّٟٖ٘وٝه ٝ أدجً ٝ ْٓجفجس ًٍثػ٤ز ٝ ُْ صٌٖ ٛيٙ ثإلٓ

٤ِٕٓٞ ّ 670ًجٗش ٟجهز ثُضن٣َٖ ثإلؽٔج٢ُ ؽو ٝؼ٤لز هوًس دـ 
3  

 .ٝ ثُض٢ صقض٣ٜٞج أًدؼز ػٌٖ ّو

    ٌٛضجً. 320000ٝ ْٓجفجس ْٓو٤ز صووً دـ  1962-1830ٝثُض٢ أٗؾَس د٤ٖ 

، ًٔج ٕٜوس ثٛضٔجّ ثُْٔؤ٤ُٖٝ س ػ٠ِ ْٓضٟٞ د٘جء ٝ صؾو٣و ثُْوٝهّٝؾِش ٛيٙ ثُلضٌر صقٞال

دجُوطجع ثُٚ٘جػ٢ ٝ صؾ٤َٜٛج دٔؼوثس ٝ ه٘ٞثس ث١ٌُ ثألّج٤ّز ٓغَ ثُٔؾٔؼجس ثُٚ٘جػ٤ز دؼ٘جدز ٝ 

ز ًٝجٗش ثُٜٔجّ ثُنجٙ .ٓج فوط دنٚٞٗ ثٌُٖٔٝػجس ثُلالف٤ز٤ٌٌّور ٝ أ٣ًٍٞ ػ٠ِ ػٌِ 

، ٍٝثًر ثألٕـجٍ ثُؼ٤ٓٞٔز ف٤ظ صضٌلَ دجُٖٔ٘جس ثٌُذٌٟ ه ثُٔجة٤ز ٝ ص٤٤ٌْٛج د٤ٖ ٍٝثًص٤ٖدجُٔٞثً

ثألٕـجٍ ٤ُِٔجٙ دلَٞ ثُٔو٣ٌ٣ز ث٣ًٌَُٔز ٝ ِٓٚقز ثُوًثّجس ثُؼ٤ِٔز ٝ ِٓٚقز ثُوًثّجس ثُؼجٓز ٝ 

 ٝ ٖٓ٘آس ، أٓج ٍٝثًر ثُلالفز صٌلِش دؾ٤ٔغ ثُٚالف٤جس ثُٔضؼِوز دجُْو٢ثٌُذٌٟ ك٢ ٓؾجٍ ث١ٌُ

، ٝص٤َٔس ًيُي دٔ٘جكْجس ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُغٌٝثس ثُٔلٌٝٛ ص٤٤ٌْٛج ٝ ٝذ٠ ث١ٌُ ث٣ٌُل٤ز

ٝ ٣ٌِٖٜج ٓٔغِٕٞ ػٖ  1963ثُْٔؤ٤ُٝجس ٝ ٌٟفش ػور ْٓجةَ ػ٠ِ ُؾ٘ز ثُٔجء ثُٔقوعز ك٢ ّ٘ز 

 .، ثُٚ٘جػز، ثُطجهز ٝ ثُٚقزضنط٠٤ ثُوثم٤ِز، ٝ ثُٔج٤ُز، ثُلالف٤ز، ثألٕـجٍ ثُؼ٤ٓٞٔزثُ

  ػٌكش ٛيٙ ثٌُٔفِز ٤ٌٛال ص٘ظ٤ٔ٤ج أمٌ ف٤ظ صقُٞش ثُٜٔجّ  : 1977 -1970 ٌٓفِز

( ٢ٛٝ ٓٔغِز  1970ؽٞثٕ  21ُض٤٤ٌْ هطجع ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز إ٠ُ ًضجدز ثُوُٝز ١ٌُِ )
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ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٞال٣جس ٝ ثُوٝثةٌ ٝ ٌُٜ٘ج ؿ٤ٌ ٓٔغِز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُذِو٣جس ف٤ظ 

ٖٔجًَ ثُٔجة٤ز ثُض٢ صؼج٢ٗ ٜٓ٘ج إ٠ُ ثُٔؼٞهجس ٝ ثُ ٌػَٓش ٝ دئًثهر ٝثٝقز دجُ٘ظ

ثُض٢ صٌؽغ ػ٠ِ  ثُذاله إ٠ُ ؽجٗخ ثالٛضٔجّ دئ٣ؾجه ثُقٍِٞ ثٌُٔٔ٘ز ٝ ثُٔ٘جّذز ٝ

( ثػضذٌس ٌٓفِز  1973– 70كل٢ ثُٔنط٠ ثٌُدجػ٢ ثألٍٝ ) .ثُٔؾضٔغ دجُلجةور

٤٤ٌ ٓوج٤٣ِ ثُضوو٣ٌثس ٝ ؽ٣ٌٛٞز ُإلصؾجٙ ثُؾو٣و ٝ ظٌٜ ؽ٤ِج ػ٘وٓج صْ صق٣َٞ ٝ صـ

 92000ٝصٞجػلش ثُوًثّجس دق٤ظ دٌٓؼ أًدؼز ػٌٖ ّوث ٝ إٙالؿ  ،ثُضٞهؼجس

ٚ ٌُٖ ٛيث ثُٔنط٠ ػٌف ٙؼٞدجس ك٢ ثُض٘ل٤ي ُٔج ًجٕ ٓنط٠ ُ .ٖٓ ثألًث٢ٝ ٌٛضجً

– 74، ثّضٌِٔش ك٢ ثُٔنط٠ ثٌُدجػ٢ ثُغج٢ٗ ) كؼال ٝ ٌُٜ٘ج ) ٛيٙ ثٌُٖٔٝػجس(

1977). 

 77  ١ٌِ ٝ ثُوُٝز ُ د٤ٖ ًضجدز صٞصٌثسٛيٙ ثٌُٔفِز  ٕٜوس  : 1980 –يوؽهخ

 : ثُوطجػجس ثُْٔضٌِٜز ٤ُِٔجٙ

د٤ٖ ثٌُضجدز ٝ ٍٝثًر ثُلالفز ٝ ثُغٌٝر ثًَُثػ٤ز فٍٞ ثُ٘ضجةؼ ثُِْذ٤ز ك٢ صؾ٤َٜ ثألًث٢ٝ    

ثًَُثػ٤ز ٝ ثإلمضالٍ د٤ٖ ثُْٔجفجس ثُٚجُقز ُِْو٢ ٝ ثُْٔجفجس ثُٔؾَٜر دجإلٝجكز ُْٞء 

 .ص٤٤ٌْ ثًُٔٞه٣ٖ ) ثُٔؤّْز ث٤ُٟ٘ٞز ُٔٞثه ثُذ٘جء (

ثُٚ٘جػز ٤ُِٔجٙ ثُض٢ ًجٗش صووّ ُلضٌثس ٓضوطؼز ٖٓ ٌٟف  ٓضطِذجسد٤ٖ ثٌُضجدز ٝ          -

، ٝ ٤ٗزثُٔؤّْز ث٤ُٟ٘ٞز ُض٘ل٤ي ثٌُٖٔٝػجس أٝ ثُٚ٘وٝم ث٢ُٟ٘ٞ ثُؾَثة١ٌ ُِض٤ٜتز ثُؼٌٔث

ٖٓجًَ ثُضٞه٤ش ُِض٣ٖٞٔ مِوش ٖٓجًَ ٌُِضجدز ٖٓ ف٤ظ صًٌَٔ ٝ دؼو ثُٔؾٔؼجس ثُٚ٘جػ٤ز ٝ 

 .ٝ ثُض٣َٞٔ

د٤ٖ ثٌُضجدز ٝ ثٌُٔثًَ ثٌُْج٤ٗز ثُق٣ٌٞز أٝ ث٣ٌُل٤ز ف٤ظ صؼضٔو ػ٠ِ ه٘ٞثس هو٣ٔز         -

ٌٟف  ، ٝ ثُوكغ ث٤َُٛو ثُٔضٞثٝغ ٤ٖٔٓجٙ ثُٚجُقز ٌُِٖح ُوِز ث٤ُٚجٗزُض٤َٙٞ ثُ

كوو ًجٕ ص٣ٍٞغ ٝ ص٤٤ٌْ   ،ث١ُْٞ٘ ثُؾَثك٢ ، ألٕ ثُوكغ ًجٕ ػ٠ِ أّجُ ثالّضٜالىثُٖٔض٤ًٌٖ

ُٚجُقز ٌُِٖح ٝ ثُٚ٘جػز ٖٓ ٜٓجّ ثًٌُٖز ث٤ُٟ٘ٞز ُض٣ٍٞغ ث٤ُٔجٙ ث  ٌُِٖح ث٤ُٔجٙ ثُٚجُقز

 .1970ٓ٘ي 
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ثُِؾٞء إ٠ُ ثُذ٘ي  ، ٝضجدز ثُوُٝز ١ٌُِ إ٠ُ ٍٝثًر ث١ًٌُٔج ٕٜوس ٛيٙ ثُلضٌر صق٣َٞ ثُٜٔجّ ٖٓ ً

ٝ أٖٗتش ٍٝثًر ث١ٌُ  1977أك٣ٌَ  23ثُٔؤًك ك٢  73– 77كذٔٞؽخ ثٌُّّٔٞ ًهْ  .ثُؼج٢ُٔ

  ث٢ٝ ٝ فٔج٣ز ثُذ٤تز.إٙالؿ ثألً

  كل٢ ٛيٙ ثُلضٌر ؽجء ثُٔنططجٕ ثُنٔج٤ّجٕ ثألٍٝ ٝ ثُغج٢ٗ ثُِي٣ٖ ًجٗج : 1980ثؼل ٍُخ

ُٔوًٌر صؼٌِ ٛيث دٔغجدز أ٤ًٝز ُضٞؽ٤ٚ ث٤ُٔجٙ ٗقٞ ثُٔوٕ ، كجالّضغٔجًثس ٝ ثُٖٔج٣ًغ ث

، مجٙز ك٢ ٓؾجٍ ٝذ٠ ثُض٣ٌٖؼجس ٝ ثُض٘ظ٤ٔجس ٝ ثإلّضغٔجًثس ٝ ثإلمض٤جً ثُؾو٣و

 .ضو٤٘ز ثإلهضٚجه٣ز ك٢ هطجع ث٤ُٔجٙز ٤ٌّ ثألػٔجٍ ث٤ًُل٤

ٝ  1983ك٤ل١ٌ  5ثُٔؤًك ك٢  03-83ظٌٜ ص٣ٌٖؼجٕ أُٜٝٔج ثُوجٕٗٞ  ػهٗ انًَزٕٖ انزْوٚؼٙ:

ٝثُٔضؼِن دوجٕٗٞ  1983ؽ٤ِ٣ٞز  16ثُٔؤًك ك٢  17 -83ثُٔضؼِن دقٔج٣ز ثُذ٤تز ٝث٥مٌ ثُوجٕٗٞ 

 .٤ٌ ٝ إهثًر ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز ث٤ُٔجٙ ٝ ًجٕ ٣ؤًو ػ٠ِ ثفضٌجً ثُوُٝز ك٢ ص٤ْ

 24ثُٔؤًك ك٢  85 -267كوو فوه ثُوٌثً ثٍُٞث١ً ًهْ : أيب ػهٗ انًَزٕٖ ا٠لزصبك٘

  ٝ ثُٔضؼِن دضقو٣و ثُضؼ٣ٌلز ثألّج٤ّز ٤ُِٔجٙ دٔنضِق كتجصٜج ٝ هطجػجصٜج 1985أًضٞدٌ 

 .ثإلّضٜال٤ًز ث٤َُُ٘ٔز ٝ ثُلالف٤ز ٝ ثُٚ٘جػ٤ز 

هطجع ص٤٤ٌْ ث٤ُٔجٙ دؼو ٍٝثًر ث١ٌُ ٝ ثّضٚالؿ ثألًث٢ٝ ٝ  َثٗضوػهٗ انًَزٕٖ انزُظًٛٙ : 

– 1984)    ( عْ إ٠ُ ٍٝثًر ثُذ٤تز ٝ ثُـجدجس 1984 -1980ثُذ٤تز ٍُٞثًر ث١ٌُ ك٢ ثُلضٌر )

 : ٝ أٖٗتش (  1989

 .ث١ٌُ ٌٓضخ ثٌُٔثهذز ثُضو٤٘ز ُٖٔ٘آس   -    

 .ثًُٞجُز ث٤ُٟ٘ٞز ُِْوٝه   -    

 .٤ٔجٙ ثُٚجُقز ٌُِٖح ٝ صط٤ٌٜٛجُِ ثًُٞجُز ث٤ُٟ٘ٞز   -   

 .ُز ث٤ُٟ٘ٞز ُِْو٢ ٝ ص٣ٌٚق ث٤ُٔجٙثًُٞج  -   

 .ثًُٞجُز ث٤ُٟ٘ٞز ُِٔٞثًه ثُٔجة٤ز  -   

 .س ثُْٔو٤زهٝث٣ٖٝ مجٙز دجُْٔجفج  -  
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 .1963ثُِؾ٘ز ث٤ُٟ٘ٞز ُِٔٞثًه ثُٔجة٤ز دوٍ ُؾ٘ز ثُٔجء ثُض٢ ؽجءس ػجّ    -  

، 1994إ٠ُ ٍٝثًر ثُلالفز  فض٠ ػجّ أمٌٟ  أًِٝش ٙالف٤جس هطجع ث١ٌُ ٌٓر 1989ك٢ 

كؤٙذـ ص٤٤ٌْ ثُوطجع ٖٓ ٙالف٤جس ٍٝثًر ثُضؾ٤َٜ ٝ ثُض٤ٜتز ثُؼٌٔث٤ٗز ) دٔوض٠ٞ ثٌُّّٔٞ 

 ٙالف٤جس ثٍُٞثًر (.  ثُي١ ٣قوه 1994أٝس ّ٘ز 10ثُٔؤًك ك٢  240 -94ثُض٘ل٤ي١ ًهْ 

 انَٛبٍــخ انًبئٛــخ انغلٚـــلح             

، هجٓش ٍٝثًر ثُضؾ٤َٜ ٝ ثُض٤ٜتز ثُؼٌٔث٤ٗز ٓ٘ي ه٣ْٔذٌ ّز ٓجة٤ز ؽو٣ورك٢ إٟجً إ٣ؾجه ٤ّج

دجُضل٤ٌٌ ك٢ ٛيٙ ث٤ُْجّز ٝ ثُض٢ ثٗضٜش دؼوو ثُٔؤصٌٔ ث٢ُٟ٘ٞ ثُنجٗ د٤ْجّز ثُٔجء ٝ ىُي  1993

ٝ ًجٕ ْٓذٞهـج دجؽضٔجػجس ؽ٣ٜٞز ٝ ثؽضٔجػجس ػ٠ِ ْٓضٟٞ  1995ؽجٗل٢  30ٝ  29ٝ  28أ٣جّ 

 ٤ِز ىُي ًِٚ أكٌجً أٝ ٓذجها ػوهٛج مِٔ ٝ ٢ٛ :ثألفٞثٛ ٝ هو دٌٍس ٖٓ فٚ

 

 1417ّ ٓقٌّ ػج 28ٓؤًك ك٢  13-96ٛيٙ ثُٔذجها صٌؽٔش ك٢ هجٕٗٞ ث٤ُٔجٙ )أٌٓ ًهْ 

ًد٤غ عج٢ٗ ػجّ  22ثُٔؤًك ك٢  17-83ْ ثُوجٕٗٞ ًهْ ، ٣ؼوٍ ٝ ٣ض1996ؽٞثٕ ّ٘ز  15ثُٔٞثكن 

ٝ ثُٔضٖٞٔ هجٕٗٞ ث٤ُٔجٙ ( ثُي١ ٣ٜوف إ٠ُ ص٘ل٤ي ث٤ُْجّز  1983ؽ٤ِ٣ٞز ّ٘ز  16ثُٔٞثكن  1403

 ث٤ُٟ٘ٞز ُِٔجء.
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جُِ ٝٓؤّْجس ثُؾٜجس ٝثُٔؤّْجس ثُْٔؤُٝز ػٖ ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز صض٘ٞع ٖٓ ًٝجُز ٝٓؾ

ٍٝٝثًثس، ٝٛيث ُض٘ٞع ٜٓجٜٓج ْٝٓؤ٤ُٝجصٜج ٝثمضٚجٙجصٜج ٝك٤ٔج ٢ِ٣ ّ٘ؼٌٛ أْٛ ثُؾٜجس 

 ٝثُٔؤّْجس ٝثُٜٔجّ ثُٟٔ٘ٞز دٌَ ٜٓ٘ج:

 ثانٌا : الدوواٌن و اللجان

 دواوين مساحات الري. -

 .الديوان الوطني للتطهير -

 :2008هياكل تسيير المياه في والية ميمة لسنة  3-2

 :والية ميمة ضمف اليياكؿ التالية يدخؿ قطاع المياه في ،خالؿ الفترة الراىنة
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 :مديرية الري 
، كحفر بالقطاع المشاريع المتعمقة ابعةو مت اإلشراؼ ،عف الدراسات التي تتكفؿ باإلعالف 

شبكة  مشرب، أوالتزويد بالمياه الصالحة ل شبكة كانت ءمد الشبكات سوا العميقة، اآلبار
 ...الخ التطيير

: المشرؼ عمى تسيير محطات التصفية بالشراكة مع األجانب، ONAالديوان الوطني لمتطهير
 وانجاز شبكات الصرؼ الصحي و صيانتيا.

يخص توزيع المياه و إيصاليا إلى مختمؼ المستعمميف فاف المياـ تنقسـ بيف ىيكميف  أما فيما
  : 51(، و مصالح البمدية، و ىذا ما يوضحو الجدوؿADEىما الجزائرية لممياه)

 
(، ٛيٙ ث٤ُٜتز ثُض٢ صؼضذٌ آمٌ ٤ٛتز ثّضِٔش ٤ٌّ ADEدِو٣ز صنٞغ ُض٤٤ٌْ ثُؾَثة٣ٌز ٤ُِٔجٙ ) 13

، ٝثه ثُ٘ؾجء، أفٔو ًثٕو١، ػ٤ٖ ثُض٤ٖ، ثُوٌثًّ هٞهز ٢ : ٤ِٓز،( EPECOٛثُوطجع دؼو )

 .، ٝصجؽ٘جٗشثٌُٝثٕو، كٌؽ٤ٞر، دٞفجصْ، فٔجُز، ِٕـّٞ ثُؼ٤و، ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز، ثُضالؿٔز

إ٠ُ  ك٢ ثٗضظجً إٔ صِْْ دجه٢ ثُذِو٣جس ثألمٌٟ ، دِو٣ز صنٞغ ك٤ٜج ص٤٤ٌْ ث٤ُٔجٙ إ٠ُ ثُذِو٣جس 19

 .ثُؾَثة٣ٌز ٤ُِٔجٙ
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2009ْٛبكم رَٛٛو انًٛبِ فٙ ٔالٚخ يٛهخ 51

 التسييـر البمديـة
 .ADEالجزائرية لممياه  ميمة

 .ADE عين التين
 المصالح البمدية سيدي خميفة
 ADE الجزائرية لممياه  القرارم قوقة
 الجزائرية لممياه واد النجاء

 المصالح البمدية يدي مروانس
    ADE الجزائرية لممياه أحمد راشدي

 المصالح البمدية زغاية
 الجزائرية لممياه الرواشد
 المصالح البمدية تبريقنت
  ADE الجزائرية لممياه فرجيوة

 المصالح البمدية عين البيضاء احريش
 المصالح البمدية العياضي برباس

 ADE  الجزائرية لممياه بوحاتم
 المصالح البمدية دراجي بوصالح
 المصالح البمدية يحي بن قشة

 ADE الجزائرية لممياه  حمالة
 المصالح البمدية الشيقارة

 المصالح البمدية ترعي بينان
 المصالح البمدية عميرة ىراس

 المصالح البمدية تسالة لمطاعي
 المصالح البمدية ستدان حدادة
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 ADE الجزائرية لممياه  تاجنانت
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 فالصخ انفصم انضبنش

 

، صطٌه٘ج ٝ ٤ًل٤ز فٔج٣ضٜج ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز ٝ صؼذتضٜج  فٌٚدؼوٓج صطٌه٘ج ك٢ ثُلَٚ ثُْجدن إ٠ُ 

 سثُض٣ٍٞغ، ٓقطجثُؾِخ ٝ إ٠ُ هطجع ث٤ُٔجٙ د٤ٜجًِٚ ثُضجدؼز ُٚ ٖٓ ٕذٌجس  ثُلَٚك٢ ٛيث 

د٤ٖ ثُقجؽ٤جس ٝ ثّضؼٔجالس ث٤ُٔجٙ ٝ ثُٔلجًهز د٤ٖ ٓنضِق ز ٗثُٔؼجُؾز، ًٔج صطٌه٘ج إ٠ُ ثُٔٞثٍ

 :ثُٔ٘جٟن ثُؾـٌثك٤ز ُِٞال٣ز مِٚ٘ج ُِ٘ضجةؼ ثُضج٤ُز

دِو٣جس ك٢  8ػ٤ٖ ثُض٤ٖ ثُض٢ صٜضْ دض٣َٝو  ثُٔؼجُؾز: ٓقطض٢ إ٠ُ  ٖٓ ّو د٢٘ ٛجًٕٝ ث٤ُٔجٙ صٞل

 ثُؾ٘ٞد٤زدِو٣جس ك٢ ثُٔ٘طوز  5ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠، ٝ ٓقطز ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز ثُض٢ صَٝه 

ثالّضٜالى ثُٔضلجٝس د٤ٖ ثُذِو٣جس ٖٓ ؽٜز ٝ د٤ٖ ثُٔ٘جٟن ٖٓ ؽٜز أمٌٟ، ٝ ٛيث ًثؽغ أل٤ٔٛز 

ٝؽٞه ػؾَ ػ٠ِ ٝ ،ٚجهً ثُْٔضـِز ٖٓ ؽٜز أمٌٟٔز ٝ فؾْ ثُٜثُضؾٔؼجس ثٌُْج٤ٗز ٖٓ ؽ

 ٍ|ث٤ُّٞ|ّجًٖ 160ْٓضٟٞ ٤ٚٗخ ثُلٌه ٖٓ ثالّضٜالى ث٢ٓٞ٤ُ ف٤ظ ال ٣ضؼوٟ

ثُ٘ظ١ٌ ٝ ثالّضٜالى ثُلؼ٢ِ، ٝٛيث دْذخ ثُضٌْدجس ثٌُذ٤ٌر  ىالّضٜالٝؽٞه صلجٝس ًذ٤ٌ د٤ٖ ث 

أٝ ٕذٌز ثُض٣ٍٞغ، إى صضؼوٟ ْٗذز ٛيٙ  ثُؾِخثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٖذٌز ّٞثء ًجٗش ٕذٌز 

 .% 60ثألم٤ٌر ك٢ دؼٜ ثُذِو٣جس 

م٤ٌر ٛيٙ ثأل ٝؽٞه صذج٣ٖ ًذ٤ٌ ك٢ ٤ٚٗخ ثُوطجػجس ثالهضٚجه٣ز ٖٓ ث٤ُٔجٙ، ٝ ثّضؼٔجالس ثٌُْجٕ

ٝ ٛيث ًثؽغ  ُِطجدغ إٝجكز إ٠ُ هطجع ثُلالفز ك٢ ثٌُٔصذز ثُغج٤ٗز،  ثُو٠ْ ثألًذٌ،ثُض٢ صؤمي 

 .ثُلالف٢ ُِٞال٣ز  مجٙز ثُٔ٘طوز ثُؾ٘ٞد٤ز ٜٓ٘ج

ٌْٛ 77.26ٖٓ ثًصلجع ْٓضٟٞ ثُطِخ 
3 

ٌْٛ 97.44إ٠ُ   2010ك٢ ّ٘ز  
3

ك٢ ف٤ٖ  2020ّ٘ز  

ٌْٛ 204.6إٔ ٤ًٔز ثإلٗضجػ ك٢ ٗلِ ثُلضٌر ّضٌصلغ ٖٓ   
3
ٌْٛ 210.37إ٠ُ  

3
. 

فْخ ثُٔنط٠ ثُضٞؽ٢ٜ٤ ُض٤ٜتز ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز، ػٌكش ثُٞال٣ز ػؾَث ًذ٤ٌث ك٢ ثُض٣َٝو دج٤ُٔجٙ 

ٌْٛ 35.31َٝٙ إ٠ُ 
3

، ؿ٤ٌ ثٗٚ دؼو َٓء ثُْو ٝ ثّضٌٔجٍ ٓنضِق ثُِٞثفن   ّضْؾَ ثُٞال٣ز 

ٌْٛ 127.96كجةٞج ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ثُق٣ٞ٤ز، ٣َٚ إ٠ُ 
3

ٌْٛ 109.52، ٝ 2010ك٢ ّ٘ز  
3

ك٢  

، ٛيث ٣وٍ ػ٠ِ ثُوًٝ ثُضٞج٢٘ٓ ُٞال٣ز ٤ِٓز ك٢ ٛيث ثُوطجع ٓغ ثُٞال٣جس ثألمٌٟ 2020آكجم 

ُنوٓجص٢، ٝ ثُؾَثة٣ٌز ثىثس ثُطجدغ ثالؽضٔجػ٢  ص٘ٞع ثُض٤٤ٌْ د٤ٖ ثُٔٚجُـ ثُذِو٣ز ثألًدؼز، ٝ

 .٤ُِٔجٙ ىثس ثُطجدغ ثُضؾج١ً ثالهضٚجه١
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 انؼبيخ انقبرًخ

دؼو ؽوث، ُْ ٣ٜضْ دٚ إال ك٢ ثُْ٘ٞثس ثألم٤ٌر مجٙز  جفْجّ ج٤جٙ ك٢ ثُؾَثةٌ هطجػ٣ؼضذٌ هطجع ثُٔ

ثُؼؾَ ك٢ صٞك٤ٌ ٛيٙ ثُٔجهر ثُق٣ٞ٤ز، ؿ٤ٌ إٔ ٛيث ثُوطجع ػٌف ػٖ ثُٖٔجًَ ثٌُذ٤ٌر ثُض٢ ثٗؾٌس 

 ثُْ٘ٞثس ثألم٤ٌر. ٢ٜٗٞز ٗٞػ٤ز ك

ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ث٢ُٟ٘ٞ ك٢ ٛيث ثإلٟجً، ثّضلجهس ٝال٣ز ٤ِٓز  ٖٓ ثًذٌ ٌٖٓٝع ك٢ ٛيث ثُوطجع 

٤ِٕٓٞ  ّ ٣960ضؼِن ثألٌٓ دْو د٢٘ ٛجًٕٝ ثُي١ صووً ّؼضٚ ح
3

 450ٕ ٝ فؾْ صؼو٣َ ٣َٚ إ٠ُ  

ّ ٕٞ٤ِٓ
3 

ثُٚجُقز ٌُِٖح،  ٝ ٤ٓجٙ  ٙٛيث ثُنَثٕ ثُٞنْ  ٤ّٞؽٚ  ُض٣َٝو مِٔ  ٝال٣جس دج٤ُٔج،

 ث١ٌُ.

ِز ٖٓ مالٍ هطجع ث٤ُٔجٙ، إدٌثٍ ثالمضالكجس ثُٔؾج٤ُز ك٢ ٝال٣ز ٤ٓ جٖٓ مالٍ ٛيٙ ثُوًثّز فجُٝ٘

ف٤ظ ثّضؼٌٝ٘ج ٓنضِق ثإلٌٓج٤ٗجس ثُٔجة٤ز  ك٢ ثُٞال٣ز ّٞثء ًجٗش ّطق٤ز أٝ ؽٞك٤ز، ٝ ًيث 

 صٍٞػٜج ػ٠ِ ٓنضِق ثُٔ٘جٟن ثٌُٔٞٗز ُِٞال٣ز.

صضٞكٌ ٝال٣ز ٤ِٓز  ػ٠ِ ٓٚجهً ٓجة٤ز ٛجٓز ٖٓ ف٤ظ ٗٞػ٤ضٜج  ّٞثء ًجٗش ّطق٤ز أٝ ؽٞك٤ز  

 ٤56.97ٕٞ، ٝ ث٥دجً ثُؼ٤ٔوز، ف٤ظ صَٚ ٟجهز صؼذتضٜج إ٠ُ فٞث٢ُ ٓض٘ٞػز د٤ٖ ٤ٓجٙ ث٥دجً، ثُؼ

ٌْٛ
3

، ؿ٤ٌ إٔ ٛيث ثٌُهْ ال ٣ؼٌِ ثُقو٤وز ثُلؼ٤ِز ٤ُِٔجٙ ثُؾٞك٤ز دْذخ ثالّضـالٍ ثُؼٖٞثة٢ ُٜيث 

 ثُٔٚوً، دجإلٝجكز إ٠ُ ص٣ٍٞؼٜج ثُـ٤ٌ ٓضؾجِٗ د٤ٖ ثُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز، ثُّٞط٠ ٝ ثُؾ٘ٞد٤ز.

مجٙز ك٢ ثُٞال٣ز ثُضِٞط دج٤ُٔجٙ ثُويًر  ثُٔنضِلز ثُٔٚوً مجٙز صؼج٢ٗ ث٤ُٔجٙ ثُْطق٤ز  

ث٤َُُ٘ٔز، أ٣ٖ صؼضذٌ ثُٞه٣جٕ ثُٔٚذجس ثُطذ٤ؼ٤ز ُٜيٙ ث٤ُٔجٙ، ك٢ ؿ٤جح صؾ٤َٜثس صضٌلَ دضٚل٤ز 

ٛيٙ ثألم٤ٌر هذَ ُٜٝٙٞج ُِٞه٣جٕ، دجّضغ٘جء ٓقطض٤ٖ ُِضٚل٤ز ثُِض٤ٖ صذو٤جٕ ؿ٤ٌ ًجك٤ض٤ٖ ُضـط٤ز 

جً ثّضٌٔجٍ ثألٕـجٍ ك٢ ثُٔقطجس ثُذجه٤ز ٝ دٌٓؾز أمٌٟ، أٓج دجُْ٘ذز صٌثح ثُٞال٣ز ك٢ ثٗضظ

 ٤ُِٔجٙ ثُؾٞك٤ز كجٕ ٗٞػ٤ضٜج صذو٠ ٓوذُٞز ػٔٞٓج، ٣ٝضْ ثُضومَ ٓذجٌٕر ػ٤ِٜج. 

ٖٓ ثؽَ إ٣ٚجٍ ث٤ُٔجٙ إ٠ُ ؽ٤ٔغ ْٓضؼ٤ِٔٚ صضٞكٌ ثُٞال٣ز ػ٠ِ ٕذٌز ُؾِخ ٝ ص٣ٍٞغ ث٤ُٔجٙ إ٠ُ 

ثُض٢ ٣ٔجًّٜٞٗج ف٤ظ َٝٙ ٍٟٞ ٕذٌز ثُؾِخ ٖٓ ثٌُْجٕ ٝ ٓنضِق ثألٖٗطز ثالهضٚجه٣ز 

ًِْ، ٛيث ثُطٍٞ ٓضلجٝس ٖٓ دِو٣ز المٌٟ ٝ ٖٓ  1160.87ٓٚجهً ث٤ُٔجٙ ٗقٞ ثُنَثٗجس فٞث٢ُ 

ٓ٘طوز ألمٌٟ، ثُوٍٞ ٣٘طذن ػ٠ِ ٕذٌز ثُض٣ٍٞغ ثُض٢ صؼضذٌ ػٚخ ثُضَٝه دج٤ُٔجٙ أ٣ٖ َٝٙ 

ال دجُ دٜج ٖٓ ف٤ظ ثُضـط٤ز ك٢  ًِْ، ًٔج ّؾِش ثُٞال٣ز ْٗذز 2055.37ٍٟٞ ٛيٙ ثُٖذٌز إ٠ُ 
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% ًٔؼوٍ ٝالة٢ ،٣نضِق ٛيث ثُٔؼوٍ ٖٓ دِو٣ز ألمٌٟ ٝ ٖٓ  74.64ٕذٌز ثٌُد٠ ِٝٙش إ٠ُ 

ٓ٘طوز ألمٌٟ، ف٤ظ ّؾِش ثُٔ٘جٟن ثُٖٔج٤ُز ػؾَث ًذ٤ٌث ك٢ ثُض٣َٝو دج٤ُٔجٙ ثُٚجُقز ٌُِٖح، 

٣ذو٠ ٛيث ثالمضالف  ٝٝؼ٤ز أفْٖ ٖٓ ّجدوضٜج، ٝ سك٢ ف٤ٖ إٔ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠ ٝ ثُؾ٘ٞد٤ز ىث

ْٗذ٢ د٤ٖ ثُذِو٣جس ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٞثفور،  ٝ ٛيث ًثؽغ إ٠ُ أ٤ٔٛز ثُضؾٔؼجس ثٌُْج٤ٗز، ٝ ٓج ٣ضذؼٚ 

ٖٓ أ٤ٔٛز ُألٖٗطز ثالهضٚجه٣ز، إٝجكز إ٠ُ ػجَٓ ؽٞهر ثُٖذٌز ٝ ٓوٟ كجػ٤ِضٜج إى ّؾِ٘ج كٞثًم 

ثُضٌْدجس ثٌُذ٤ٌر ثُض٢ ًذ٤ٌر د٤ٖ ثالّضٜالى ثُلؼ٢ِ ٝ ثالّضٜالى ثُ٘ظ١ٌ ٝ ّذخ ىُي ْٗذز 

% ًٔؼوٍ ٝالة٢ ٖٓ ؽٌثء صٌه١ ٗٞػ٤ز ثُٖذٌز ك٢ ثٗضظجً صؾو٣وٛج مجٙز ٓغ  40ِٝٙش إ٠ُ 

ثٌُٖٔٝع ثُؾو٣و ُْو د٢٘ ٛجًٕٝ، ٝ صؾوً ثإلٕجًر إ٠ُ إٔ ٛيٙ ث٤ُٔجٙ صٌٔ دٌٔفِز ثُٔؼجُؾز ك٢ 

ك٢ ثُٞال٣ز، أٓج ٓقطجس مجٙز ثأل٠ُٝ ٓضٞثؽور ك٢ ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز ٓٞؽٜز ُض٣َٝو ثٌُٝثم ثُغج٢ٗ 

ثُغج٤ٗز كضوغ ك٢ دِو٣ز ػ٤ٖ ثُض٤ٖ ُض٣َٝو ثٌُٝثم ثألٍٝ أٝ ثُٔ٘طوز ثُّٞط٠، ٝصٞؽو ٓقطز عجُغز 

 هو٣ٔز ٓوجًٗز دجُٔقطجس ثألمٌٟ ُٔؼجُؾز ٤ٓجٙ ّو فٔجّ هٌٍٝ ك٢ ٝثه ثُؼغٔج٤ٗز.

ٌْٛ 68ك٢ ظَ ٛيٙ ثُٔؼط٤جس دِؾ فؾْ ثالّضؼٔجالس ٖٓ ث٤ُٔجٙ ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز فٞث٢ُ  
3 

ٍٞػز ٓ

ٌْٛ 41.7د٤ٖ ثالّضؼٔجالس ث٤َُُ٘ٔز دـ 
3

ٌْٛ 0.049، ثالّضؼٔجالس ثُٚ٘جػ٤ز دـ 
3

 ٝ ،

ٌْٛ 26.36ثالّضؼٔجالس ك٢ هطجع ث١ٌُ دـ 
3

، ٝ ؿ٤جح ٛيث ًثؽغ ُِطجدغ ثُلالف٢ ُِٞال٣ز، ٝ 

 ثُٚ٘جػجس ثُغو٤ِز ثُض٢ صضطِخ ثّضٜالًج ثًذٌ . 

نط٠ ث٢ُٟ٘ٞ ُِٔجء صذ٤ٖ ثٗٚ ٤ّٖٜو صقْ٘ج ٖٓ مالٍ هًثّض٘ج ٥كجم ٛيث ثُوطجع، ٝ ٖٓ مالٍ ثُٔ

ٌْٛ ٤ًٔ204.6ج ٝ ٗٞػ٤ج، ك٤ٔج ٣ن٘ ثُض٣َٝو دج٤ُٔجٙ، ف٤ظ ّضٌصلغ ث٤ٌُٔز ٖٓ 
3

 2010ك٢ ّ٘ز  

ٌْٛ 210.37إ٠ُ 
3

ٌْٛ 77.26ك٢ ف٤ٖ ّضووً ثالفض٤جؽجس  ك٢ ٗلِ ثُلضٌر ح  2020ك٢ ّ٘ز  
3
 

ٌْٛ 97.44ُضٌصلغ إ٠ُ 
3

ثُٔنط٠ ثُضٞؽ٢ٜ٤ ُض٤ٜتز  . ك٢ ف٤ٖ ّضووً ٛيٙ ثالفض٤جؽجس فْخ

ٌْٛ 50ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز فٞث٢ُ 
3

، ًَ ٛيٙ ثُضٞهؼجس ٌٓٛٞٗز دض٤٤ٌْ ثُوطجع ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ 

 ثُٞالة٢، أ٣ٖ ص٘وْْ ثُٜٔجّ د٤ٖ ٓو٣ٌ٣ز ث١ٌُ، ثُؾَثة٣ٌز ٤ُِٔجٙ، ٝ ثُو٣ٞثٕ ث٢ُٟ٘ٞ ُِضط٤ٌٜ. 

١ ؽؼَ ٜٓ٘ج هطذج ٓجة٤ج، ٝ ٖٓ ٛيٙ ثُوًثّز صذ٤ٖ ثُوًٝ ثُلؼجٍ ُْو د٢٘ ٛجًٕٝ ك٢ ٝال٣ز ٤ِٓز ثُي

ديُي ثصٞقش كٌٌر ثُضٞجٖٓ د٤ٖ ثُٞال٣جس ك٢ ص٣َٝوٛج دج٤ُٔجٙ ثُٚجُقز ٌُِٖح ٝ ًيث ٤ٓجٙ ثُْو٢ 

 ٝ ىُي ٖٓ ثؽَ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضو٣ٔز ٝص٣ٍٞغ ثُغٌٝر دٌَٖ ػجهٍ د٤ٖ ٓنضِق ثُْٔضؼ٤ِٖٔ.
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 . رالتخطيط اإلقميمي، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف باإلسكندرية،مص،1884صقار.م،  -

الجزائر غدا، وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، الديوان الوطني لممطبوعات ،1885رحماني.ش،  -
 الجامعية، الجزائر.
 مذكرات الماجستير

والية ميمة التنظيم الترابي والتنمية المحمية، رسالة ماجستير في التهيئة ،1889.ف ز ،  بيدي -
 رض، والجررافيا والتهيئة العمرانية.العمرانية، جامعة قسنطينة، كمية عموم األ

االختالالت المجالية في والية ميمة، رسالة ماجستير في التهيئة اإلقميمية، ،2005.ط ،  لعشيبي -
 كمية عموم األرض، جامعة الجزائر.

     لتسيير  S.I.Gدراسة تصميم وتنفيذ مشروع نظام معمومات جررافي ،2008ن ،  سميماني. -

عموم     ية سطيف، رسالة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، كمية وال -حالة-المجال
 األرض، والجررافيا والتهيئة العمرانية.

اقتصاديات الموارد المائية في المررب العربي، واقع وآفاق حالة الجزائر، ،2003ع ،  كدودة -
 وعموم التسيير، جامعة الجزائر. رسالة ماجستير في العموم االقتصادية كمية العموم االقتصادية

 

 كرات التخرجمذ
سد بني هارون )واد كبير الرمال( الخصائص ،2001بولحبال .س وبن جاب اهلل .ح ،  

الهيدروتقنية والهيدرولوجية والتهيئة، مذكرة تخرج جامعة قسنطينة كمية عموم األرض والجررافيا 
 والتهيئة العمرانية،.

قذرة وآلفاق حماية سد بني هارون من التموث، مذكرة تخرج جامعة المياه ال،2002كاسح .و ،  -
 قسنطينة كمية عموم األرض والجررافيا والتهيئة العمرانية،.
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 ملخص:
شاملة للموارد المائية من حيث علمية و التخطيط اإلقليمي و التسيير المستدام للمياه معرفة  يتطلب  

 ستعماالتها.و ا تهاو تعبئ ىامصادر 

كبر اإلنشاءات الفنية و أتحتوي على  لكونهاقطبا مائيا بير الرمال ك الواقعة في حوض تعتبر والية ميلة   
يقدر حجم التعديل السنوي  نفي حي 3مليون م 069طاقة استيعابو إلى ىو سد بني ىارون الذي تصل 

و اآلبار  اآلبار ، ، باإلضافة إلى احتوائها على موارد جوفية معتبرة متنوعة بين الينابيع3مليون م 459 بحوالي
 :ثالث محاور أساسية اعتمد ىذا البحث على  الشأنفي ىذا  العميقة.

الستخراج من خالل دراسة تركيبية ألىم  واليةلل معطيات الوسط الطبيعيالفصل األول على تحليل  اعتمد
المعتبرة  مجاليةلتباينات الوا،  (جيولوجية، غطاء نباتيشبكة ىيدروغرافية،   مناخ،  العوامل )طوبوغرافية،

 . الموارد المائية توزع في هاتحكم و ماذانطاق السهول العليا  و بين النطاق التلي

تم تقييم الموارد  المجال. تباينها فيالثاني إلى اإلمكانيات المائية )السطحية و الجوفية( و تطرق الفصل و  
أولت الدراسة قسطا من  ووالمراجع.  استغالل المصادر و الخرائط ومعطيات الالمائية بفضل معالجة 

 . حماية المياه من التلوث لتهيئة المياه )سدود، آبار..( و االىتمام

قطاعات الشرب و الصناعة  في الت المياهاستعمابموضوع بالغ األىمية يتعلق  الفصل الثالث بينما تناول 
، ىي و المستعملة األحجام المجندة  ،لمنشآتا ،للموارد الزراعي.  و الغاية من ىذا الجرد و السقي

ختلف اعتمادا على المقارنة مع الحاجيات المائية لم حاجيات -مواردالموازنة الوصول إلى تحديد 
في  ئة المائيةيقطاعات االستعمال و تطوراتها المستقبلية، وىو ما يسمح بالتعرض إلى آفاق تكثيف الـته

 .الوالية

 األساسية :المفردات 
 -مواردالموازنة  ،المائية  ، الشبكاتومعالجة ، حماية الموارد المائية ، التباين المجالي ، والية ميلة
 . حاجيات

 

 

 



 

Résumé 

La planification spatiale et la gestion durable des ressources en eau exige une connaissance 

scientifique et globale au point de vue des potentialités, de la mobilisation et des utilisations 

de ces ressources. La Wilaya de Mila, objet de cette étude, est située dans le bassin du Kébir-

Rhumel et est considérée comme un pôle hydraulique important car elle comporte le plus 

grand barrage d’Algérie (Béni Haroun : 960 millions de m
3
 de capacité et 450 millions m

3
 de 

volume régularisé) ainsi que des ressources souterraines non moins importantes (sources, 

forages, puits). 

Trois principaux axes sont abordés par ce travail de recherche : 

- L’étude des composantes du milieu physique (topographie, géologie, climat, réseau 

hydrographique, végétation) et les nettes disparités spatiales (Tell au Nord et Hautes 

Plaines au Sud) agissant sur la répartition des ressources en eau dans la Wilaya ; 

-  L’inventaire et l’analyse des potentialités en eau (superficielles et souterraines) de la 

wilaya, abordées sur la base des données, des cartes et des rapports d’études 

disponibles. Un intérêt particulier est également est accordé aux aménagements et à la 

protection des ressources en eau de la région ; 

-  Enfin, la troisième partie, est consacrée à l’étude des utilisations de l’eau, dans les 

secteurs de l’AEP, de l’industrie et de l’irrigation.  Elle a abouti à l’établissement de 

bilans ressources-besoins et de leur évolution ( horizons 2020 et 2030). Ceci a permis 

d’envisager les possibilités d’aménagement hydraulique pour couvrir les besoins 

croissants en eau de la wilaya de Mila. 

Mots-clés : 

 Wilaya de Mila, disparités spatiales, ressources en eau, protection et traitement, réseau 

hydraulique, bilans ressources-besoins. 

 

 

 

 



 

 

 Abstract 

Regional planning sustainable management of water resources  requires  

comprehensive  scientific  knowledge of their source, mobilization and utilization. 

 The state of Mila , the object  of this study, is located  in the  large basin of Rhumel, 

for this, it is considered   an important  hydraulic  pole since  it contains  the largest  

dam; in Algeria( Beni  Haroun with the capacity of 960 ;million m
3
 and 450 million m

3
 

of annual  adjusted volume)as well important ground water resources  including 

spring, well  boreholes.  

   In this study consists of three main chapters 

     The first chapter provide   deep of data information about the natural environment 

of Mila( as topography, climate, geology, hydrographical system and vegetation) in 

addition the spatial variations  and dispositive  (as the  of in high plains) bides acting 

the distribution of water resource  in the state. 

   for the second chapter , this concerned  bout studying  potential water resources in 

the state of Mila( surface ground water) on the light of data processing ,interpreting 

research report and references. 

This chapter is also interested n ways of managing water resources in the moreover, 

region by constructing dams, wells as well as protecting these resources from 

pollution. 

     As for tee third chapter is concerned, it is devoted to discussing an important issue 

which is the use water in sectors of dusting irrigation. This study aims at establishing 

assessments of resources and needs based on the comparison of different sector need 

of water and possible future evolution. This allows exposures to the prospect of 

identification of the treatments on water resources so as to meat growing needs of state 

of Mila 

Key words 

The state of Mila - spatial dispositive - water resources- protection and treatment- 

water system – resources vs. needs – assessments 

 

 


