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  :مقدمة
هذه الظـاهرة التـي تعنـي    . تواجه منطقة الزيبان خطر طبيعي و المتمثل في ظاهرة التصحر

القضاء على التركيبة الطبيعية والتي تؤدي بالضرورة إلى تغير ديناميكية الوسط خاصة من حيث البنية 
  ن الرملية والبرخانالجيومورفولوجية، بسيادة أشكال جديدة ناتجة عن التعرية الريحية والمائية كالكثبا

ولذلك ارتأينا في هذا الباب دراسة الوسط الطبيعي لمعرفة مدى انعكاس التصحر علـى تهيئـة   
  .والتنمية المستدامة بالزيبان وهذا من خالل ما يأتي

I . والتصحرالتمييز بين الصحاري:  
  : الصحاري). 1

المترتبة عنه ولكن الكثير منا ما من ظاهرة خطيرة تتمثل في التصحر واآلثار "يعاني العالم حاليا 
يزال ال يميز بين الصحاري والمناطق المتصحرة إذ يعتبر أن الصحاري والمناطق المتصحرة لها نفس 

  .المدلول وهذا خطأ
إن الصحاري هي مناطق شديدة الجفاف يعود تشكليها إلى عوامل كونية وليس لإلنسان أي تأثير 

ي مناطق تتميز بمناخ صحراوي منذ أن تشكلت وتختلف عـن  وه CALLOT. Y.1991 في هذا التشكيل،
المناطق شبه الجافة  والجافة، حيث يحدث التصحر ويسود مناخ متوسطي، أو مداري أو قاري، يتميز 

  .بجفافه الخاص الذي يجعله يتميز عن المناخ الصحراوي
إنه أيضا يتبـاين  وباإلضافة إلى االختالف الزماني للهطول المطري في المناطق الصحراوية، ف

  .مكانيا إلى حد كبير
  ومنه يمكن تحديد البيئات الصحراوية إلى

  :مناطق صحراوية حقيقية. 1-1
وهي المناطق المتصحرة بفعل نظام كوني عبر العصور الجيولوجية القديمة واألزمنـة القديمـة   

سـاني علـى منـاطق    نتيجة لتغير مناخ الكوني وفيها تكون األمطار نادرة جدا، ويقتصر الوجود اإلن
  .الواحات مثل الصحراء الكبرى وصحراء نيفادا وصحراء الربع الخالي

  : مناطق شبه صحراوية. 2.1
وفيها نسبة سكان ضعيفة،بسبب الترحال وشبه الترحال في المراعي الفقيرة تمارس الزراعة في 

عند استخدام التقنيات  الواحات وبعض المنخفضات ،تدهور التربة وتصحرها فيها شديد وتتزايد الظاهرة
  .الحديثة الغير مرشدة
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   : مناطق جافة وشبه جافة. 

ذات كثافة سكانية متوسطة إلى مرتفعة والنشاط السكاني فيها مكثف، أما االسـتغالل الزراعـي   
  .متزايد وهذا االستغالل يفوق قدرتها الطبيعية وتشاهد فيها كافة درجات التدهور لألراضي

  : بة ورطبةمناطق شبه رط. 4.1
ومعظمها عبارة عن مرتفعات جبلية تتخللها بعض السهول في المناطق الساحلية، الكثافة السكانية 
فيها مرتفعة واالستغالل الزراعي مكثف، وتظهر في هذه المناطق مالمح تدهور التربة، وانتشرت فيها 

ة، وكذلك تلعب طبوغرافيـا  لموارده الطبيعي اإلنسانالترب المتدهورة المتصحرة نتيجة سوء استغالل 
  ).1996حسب  تقرير منظمة البيئة (دورا أساسي

  : التصحر). 2
برزت كلمة التصحر في أحاديث التنمية الدولية منذ أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي  

  :قرارين 1974ديسمبر 
اهر وتبـين  دعوة إلى الدول عامة لالهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصي ظو -

  .طرق مكافحتها
أوت حتى  29وقد عقد مؤتمر في نيروبي كينيا  1977قرار بعقد مؤتمر دولي عن التصحر  -

 .1977سبتمبر  9
 

ومنه أصبحت كلمة التصحر كبديل لمصطلحات سابقة مثل زحف الصـحراء، فكلمـة زحـف    
مـن منـاطق أقـل     الصحراء تزحف عابرة حدودها الطبيعية لتتوغل على تخومها أنالصحراء تعني 

جفاف في النطاقات الجنوبية للصحراء اإلفريقية الكبرى ولعل سبب هذا التطور ما نراه عندما تزحف 
  .كثبان الرمال الصحراوية على قرى الواحات ومزارعها فتكتسحها
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 هو أن األرض المنتجة خارج الحدود الطيعية للصحراء تتدهور، .إن مصطلح التصحر تصورا مختلفا
وتفقد قدرتها على اإلنتاج وتتحول إلى ما يشبه صحراء شحيحة اإلنتاج بحيث التـدهور فـي أول   
األمر نقاط متباعدة ما تزال تكبر وتصبح كالرقع المتنامية حتى تتالقى  وتندمج ويشكل منها نطاق 

  .LE HOUEROU H.N (1968)-قاحل يضاف إلى صحاري المناطق المجاورة
هو حالة خاصة جدا من التصحر وينتج عن تعرية الرمال بعد زوال الغطاء  فغزو الرمال الصحراوية

النباتي عنها والتي تسبب تشكل الكثبان الرملية تزحـف باتجـاه الريـاح، وقـد أول الدراسـات      
والمالحظات المتعددة في الطبيعة تأكيدها الكامل أن السبب الرئيسي للتصـحر هـو سـوء إدارة    

من قبل اإلنسان أو سوء استغالل موارد التربـة والميـاه والنبـات، إن    واستغالل األنظمة البيئية 
التغيرات المناخية التي تصيب المناطق الجافة وشبه الجافة خاصة من حيث األمطار وهي عوامل 

  .إال أنها ليست السبب األساسي له. مساعدة للتصحر
  :التصحر إلى وتعتبر البيئات العربية أكثر تهديد بظاهرة التصحر إذ اختلف فيها

  
-----------------------------------------  

  1996تقرير األمم المتحدة سنة / المرجع 
 

  العالم يبالتصحر فالمناطق المھددة         )             01(خریطة رقم 

1/200000 

  1999الكبرىتقاریر االمم المتحدة للمخاطر :المصدر
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  نقاط تباعد ظاهرة التصحر بمنطقة بوشقرون)     01(صورة رقم 

  : تصحر خفيف -1.2
وكذلك تدهور وتبدأ ظهور مالمح التدهور البيئي في تغير كمي ونوعي لمكونات الغطاء النباتي  
  .الترب

  : تصحر متوسط -2.2
ويظهر هذا التدهور في الغطاء النباتي من حيث كثافته وتنوعه وضعف خصوبة في التربة بسبب 
التعرية الريحية والمائية أو الملوحة أو التلوث الكيميائي او أساليب غير مالئمة، ويقدر الخبراء تـدني  

من القدرات األولية قبل التـدهور وتعتبـر هـذه     %25ثر القدرات اإلنتاجية في هذه المرحلة إلى أك
  .المرحلة مرحلة حرجة يجب تطبيق طرق وأساليب مكافحة التصحر بطريقة عقالنية

  : تصحر شديد -3.2
وهو امتداد لكل مظاهر ومسببات التصحر المتسارعة بحيث يفوق تدني القدرات االنتاجية فـي  

  .ولية قبل التدهورمن القدرات األ %50هذه المرحلة أكثر من 
  : تصحر شديد جدا -4.2

وهو المرحلة األخيرة التي تصبح أراضي جرداء وغير منتجة ويستحيل معها إرجاعها إلى ما كانت عليه 
  LE HOUEROU H.N (1992)سابقا واستصالحها يكون بتكاليف عالية جدا في مساحات محدود

مهددة بالتصحر بـدرجات مختلفـة منـاطق    تمثل المناطق الجافة وشبه الجافة ال: ففي الجزائر
  :الواحات والمناطق السهبية وقد قسمت المناطق السهبية إلى خمس أقسام حسب حساسية للتصحر
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  هك 487.902  :المتصحرة §
  هك 5061.388  :الحساسة للتصحر  §
  هك  3677.035  متوسطة التصحر §

  هك 2215.035  :الحساسة جدا للتصحر §

  هك 2379.170  :غير حساسة للتصحر §
II.(  تأثير التضاريس األطلسية وتصحرها:  
  :حقيقة المظاهر المتواجدة . 1

  :وتصنف هذه المظاهر إلى ثالث وحدات تتأثر بالتصحر
  .جبال مرتفعة •
 .منخفضات سبخات •
  سهول •
  : جبال مرتفعة. 1.1

اوي تعتبر  جبال الزاب  امتداد للكتلة األوراسية التي تدخل ضمن تشكيلة سلسلة األطلس الصحر
  :وتنقسم جبال الزاب إلى قسمين  %5.38بنسبة  ²كم1166.26وتشغل مساحة 

  : جبال الزاب الشرقي. أ
م وجبل 1031وهي امتداد للمؤخرة الغربية للكتلة األوراسية وتمثلها جبل ثنية رحبة ذو االرتفاع 

قا من المؤخرة الغربيـة  أما الكتلة الثانية فتبرز انطال. م وتبرز هذه الجبال في الكتلة أولى513الدبداب 
-200لجبال األوراسية، وتفصل بين الكتلتين بشبكة هيدروغرافية كثيفة ومؤقتة تقع بين خطي كنتوري 

م وتعتبر الكتلة الجنوبية الثانية و التي تعطي المظاهر الحقيقية لجبال الزاب الشرقي وأهمها جبل 300
م إضافة إلى جبال دكه ذو 509اع يقدر بحوالي م وكذا جبل قريش بارتف255الثنية وكدية ذات ارتفاع 

م وتتخلل هذه الجبال أودية أهمها واد البراز وواد 317م وجبل لدمية بارتفاع يقدر 406ارتفاع حوالي 
  .كة بمحاذاة منطقة شتمةزوواد بو سبر أني

ـ    ة وأهم الجبال في سلسلة جبال الزاب الشرقي تمثلها السلسلة المغلقة المحيطـة بشـمال الوطاي
وتلعب هذه الجبال دور الحاجز في عملية التصحر وعوامـل   لوتعتبر نقطة اتصال مع جبال أمد وكا

م ويمثلها جبل فم الزقاق وجبل المالح 1050-م400التعرية الريحية والمائية إذ تتراوح االرتفاعات بها 
  .وجبل بن رقوبة

  



  ان      ـزيبللية ـضاريسالت يعة ـطبال - ---------------------- المبحث األول   : الباب األول 

  10

  :ونميز بها كتلتين أساسيتين: جبال الزاب الغربي -ب
-300وهي امتداد للسلسلة الشمالية لجبال الزاب الشرقي ويتراوح االرتفاع بهـا  : ألولىالكتلة ا

م وتعتبر هذه الجبال كتلة منفصلة ومجزأة عن بـاقي  483م وأهم جبالها  جبل مقراوة ذو ارتفاع 500
الكتلتين السلسلة الجبلية ويفصل بينها وبين الكتلة الجنوبية الغربية سباخ سلقة وهي منطقة منخفضة بين 

تتميز بتعرية مائية فعالة بحيث تشمل الكتلة الجنوبية الغربية سلسلة جبال . بها شبكة مائية مؤقتة وكثيفة
م وجبل مالق ذو ارتفاع 435م وجبل بو غزال 408الزاب الغربي وأهمها جبل بمنقوش بارتفاع يقدر 

يفة وغير دائمة وأهمها واد سالسو، م وتتميز بانحدارات شديدة ،تتخللها شبكة هيدروغرافية كث395يقدر 
دراستنا نالحظ تباين في ارتفاعات إذ تتـراوح   اتجهنا نحو الجهة الغربية من منطقةواد شعيب وكلما 

م وأخفض نقطة هي جبـل  1087قسوم  م وجبل649م وأعلى قمة نميزها في جبل النعام 850-م350
  .سطة االنحدارأما سفوحها تتميز بانحدارات شديدة إلى متو. م371حشانة 

علـى  وتعتبر هذه الجبال أهم ممر للعمليات الريحية انطالقا من منطقة الحضنة وكذا باحتوائهـا  
 يهيدروغرافية كثيفة ومؤقتة ذات اتجاه شمال جنوب وأهمها واد النعام، واد فالق، واد سادو ر ةشبك

  .وواد مقسم
  وأهمها  :)سباخ(المنخفضات . 2.1

   : سبخة سلقة. أ
م وكتلـة الجنوبيـة   483الشمال الغربي لمنطقة لوطاية بين كتلة جبال مقراوة ذات االرتفـاع  تقع في 

السبخة  هتتميز هذالغربية لمنطقة أي شمال الغربي لمنطقة بسكرة كتلة جبال بوغزال وبومنقوش حيث 
أنها منطقة أو ما يطلق عليها باسلقة معدون بتعرية مائية ذات نشاط كبير وحمولة هائلة تميز المنطقة ب

غمرية أضف إلى  ذلك وجود ممر ريحي رملي قديم ذو اتجاه شمال غربي إلى جنوب شرقي أي من 
 .منطقة شط الحضنة

  : الحمراءسبخة الضلعة. ب
م وجبـل  408وتقع في الجهة الجنوبية الغربية للكتلة الجبلية التي تمثلها جبـل منقـوش ذو ارتفـاع     

 كةوشـب ) السـفح الشـمالي لهـا   (ز بسفوح شـديدة االنحـدار   م و التي تتمي435بوغزال ذو ارتفاع 

التـي   شهيدروغرافية كثيفة تصب كلها في سبخة الطلعة الحمراء وسبخة الشمرة شمال منطقة أو مـا 
  .م4.2تتعدى مساحتها 
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  انــبــزیطــبوغـرافــیة  ال       )           02(خریطة رقم

  1/50000كرةالخریطة الطبوغرافیة بس:صدرالم
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  :سبخة طرفة بن لخضر . جـ
  .سة وتعتبر ممول لشط ملغيغتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من منطقة الدرا

من مساحة منطقة الزيبان وتتميز هـذه   %6.4أي بنسبة  2كم694.85تمثل مساحة المنخفضات 
المنخفضات بأنها غير قابلة لالستصالح وهذا كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب لشط ملغيـغ الـذي   

المنخفضـة بالصـحراء   م وتعتبر هذه المنخفضات امتدادا لألراضـي  37ينخفض عن سطح البحر ب 
  .وتشكل  عائقا في منطقة الزيبان بسبب زحف الكثبان الرملية إلى المنطقة و الملوحة الزائدة

  :السهول  3.1
  :سهول تتواجد 3تنقسم منطقة الدراسة إلى 

  .ةسهل الوطاي. أ
  .سهل سيدي عقبة. ب
  .نسهل طولقة والد وس.جـ

  :ةسهل الوطاي. أ
منطقة الدراسة محاط بسالسل جبلية ويتسع في الجهـة الشـرقية    يتواجد في الجهة الشمالية من

ويبلـغ طولـه   ) سـلقة (ويبدأ في التناقص كلما اتجهنا نحو الجهة الغربية وهو عبارة عن امتداد لسهل 
م أما ارتفاعه يكون من الجهة الشرقية نحو الجهـة الجنوبيـة أي   27000: م وعرضه قدر بـ56000
م وكلما اتجهنا نحو الشمال نالحظ أن ارتفـاع  240م إلى 200الية من م ونحو الجهة الشم240حوالي 

  .السهل متزايد ويعرف هذا السهل تعرية مائية وريحية نشطة
  :سهل سيدي عقبة. ب

يتواجد في الجهة الشرقية يتميز باالنبساط محاط بسالسل جبلية في الجهة الشمالية لجبـال الـزاب   
أمل ارتفاعه يتزايد من الجهة . يز باالتساع كلما اتجهنا نحو الغربالشرقي ونهاية الكتلة األوراسية يتم

م عند مركز شتمة ويتميز هذا السهل بتواجد شبكة 176 –م 73الشرقية نحو الجهة الغربية أي حوالي 
هيدروغرافية كثيفة ومؤقتة ذات اتجاه شمالي جنوبي تصب كلها إلى منطقة أورير لتصب فـي شـط   

  .ملغيغ
ويضم جزء من منطقة طولقة ومنطقة الدوسن يتميز هذا السهل باالرتفـاع  :الدوسنسهل طولقة . جـ

والتموج ويتسع كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب ومن الشرق نحو الجنوب الغربي ويقل االرتفـاع  
م وهذا تبعا لتناقص االرتفاعـات بالسلسـلة   50فيه إذ يقدر االرتفاع في الجهة الجنوبية الغربية حوالي 

 نطلسية لجبال األطلس الصحراوي ويعتبر هذا السهل األكثر تعرضا للتصحر نتيجة تواجد انكسارياأل
هامين كما أن سهل الدوسن سهل فيضي بالدرجة األولى نتيجة تواجد مجاري مائية ثانويـة ورئيسـية   
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سطحية مـن  كثيفة منها واد الخافورة وواد مالق، واد بئر النعام، واد كاف النسورة وقرب األسمطة ال
  .السطح

أما سهل طولقة يتميز بأنه سهل نشري يتواجد به شبكة مائية مؤقتة وكثيفة تتخلل السهل وتمـون  
الرملية من المناطق المرتفعة نحو المنـاطق المنخفضـة    تاألسمطة السطحية، وتعمل على نقل الحبيبا

الرملية بحيث بتتبعنـا للمجـال    عند أقدام المناطق الجبلية وتعمل العمليات الريحية على نقل الحبيبات
الحظنا أن الحبيبات الرملية الخشنة تتواجد في مناطق جبلية وكلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب من 

 .المنطقة السهلية نالحظ حجم الحبيبات يكون أقل سمك

  
III(. .مظاهر التضاريس المتصحرة ضمن اإلطار اإلداري للزيبان:  

منطقة الدراسة دورا أساسيا ومهما في ظل استراتيجية التنميـة   تلعب التضاريس المتصحرة في
المستديمة المحلية فإن الحدود اإلدارية والجغرافية لها تأثير واسع في عملية التهيئة ولذا ال بد لنا مـن  

 :تحديد منطقة الدراسة في إطارين أساسيين

  
  :اإلطار الجغرافي . 1

هامين هما األطلس الصحراوي والصحراء أو ما يطلق تقع منطقة الدراسة بين نطاقين جغرافيين 
عليه بالسهوب الصحراوية، وهذا ما يكسب المنطقة موقع استراتيجي هام، أضف إلى ذلك أنها منطقـة  

في ) 03(من الجهة الشمالية الغربية والطريق الوطني رقم ) 83(عبور إذ يقطعها الطريق الوطني رقم 
 .كة الحديدية الرابطة بين مدينة قسنطينة وبسكرةالجهة لشمالية الغربية وكذلك الس

  
  :الوضعية اإلدارية . 2

مرت منطقة الزيبان بتطورات إدارية عديدة حيث كانت مدينة بسكرة دائرة ضمن واليـة باتنـة   
وارتفعت إلى مركز والئي، وبذلك تمت هيكلتها إداريا . أي بعد االستقالل 1974إلى غاية  1956سنة 

  ).04(بلدية وفق التقسيم اإلداري الجديد كما توضحه الخريطة رقم  33ا وأصبحت تضم حالي
  .بلدية إذ هناك بلديات مندمجة كليا وأخرى تندمج جزئيا 22وتندمج في منطقة الدراسة حوالي  
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  خريطة مظاهر السطح03
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 بلديات) 03(وتضم : في الجهة الشمالية - -

 بلديات) 06(وتضم حوالي : في جهة الزاب الشرقي -

 .بلدية) 13(تضم حوالي : في الجهة الغربية للزيبان -

(V .مساهمة الجيولوجيا في التصحر:  
نجد أنها تتباين من حيـث البنيـة    الدراسة ورا مهما في التصحر إذ بتتبعنا لمنطقةللجيولوجيا د

فوجود وحدات ستراتوغرافية أعطت للمنطقة تكوينات جيولوجية تختلـف  . المورفونشاوية للتضاريس
  05باختالف الوحدات الجيولوجية انظر خريطة رقم

وكذا منطقة  ةأن المنطقة تتميز بثالث انكسارات كبيرة تتواجد في سهل سيدي عقبة الوطاي بحيث
  :هو انكسار شمال األطلسي وفيه تم تكوين األطلس الصحراوي في عدة مراحل هي مهاوأهالشعيبة 

  :تكوين األطلس الصحراوي.. 1
  :مرحلة تراكم حتى األيوسان. 
  .عمرها من األيوسان وهي مرحلة تكتونية ال يوجد بها تراكم: مرحلة االلتواء. 
  .نتيجتها طيات مقعرة ومحدبةتمتد من األيوسان وبداية الزمن الثاني و :مرحلة أساسية. 
وهي مرحلة ثابتة تكتونية أعطت لنا شكل التضاريس  الحاليـة لألطلـس   : مرحلة ما بعد األيوسان. 

  .الصحراوي
  :الستراتوغرافيا.. 2

  :وتتمثل أساسا في
يتواجد في الجهة الشمالية من منطقة الدراسة وهو عبارة عـن تكوينـات    ):TRIAS(الترياس . 1.2

  .ها طين جبسي الشيست، مارنملحية أساس
ويتمثل في حجر رملي صلب ومن مارن لين يحتوي على بلورات الجـبس   :الكريتاس السـفلي . 2.2

  .م1000ذات سمك 
يحتوي على الكربونات ويتشكل من تناوب مارن رمادي أخضر وكلس فـاتح  : الكريتاس العلوي 3.2
  .اللون
في السلسلة الجبلية بمحاذاة جبل بوعزال  نجده:  SENONIEN Supérieurالسنوني األعلى  4.2

وعند كتلة جبال واد النعام في السلسلة الشمالية الغربية للزيبان يتميز بتكوينات كلسية من ) منطقة سلقة(
  .نوع الصلب
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ونجده في السلسلة الشمالية الغربية من منطقـة   : SENONIEN Inférieurالسينوني األسفل  5.2

منقوش حتى جبال طولقة ويتميز بتكوينات أرجيلية دبسية كلـس رمـادي    الدراسة جبل بوعزال، جبل

  .Silexمتناوب مع مارن رمادي وكذا تكوينات سيليكس 

وتتمثل في الموسان العلوي ويسود الجهة الشرقية من منطقة الدراسة ذات اتجاه شرقي : الميوسان 6.2

  .شمالي وغربي جنوب غربي يتكون من مارن األحمر وجبس

يتمثل في البليوسان العلوي ذو اتجه شرقي نحو الغرب ويسود المنطقة الشمالية على : بليوسانال 7.2

ينية مالحة نتيجة وادي رملية وط توتر سيباأقدام سلسلة جبال األطلس الصحراوي يتكون من تكوينات 

  .البرازالقنطرة، برانيس و

راسة وتمتاز هذه التكوينات بوجود تنتشر في معظم مناطق الد): quaternaire(العصر الرباعي  8.2
   .طمي ورمال تحتوي على الحجارة والحصى

  :مرحلة التكتونية. 3
نرى أن المنطقة عرفت مراحـل تكتونيـة هامـة    ) 06(باالعتماد على خريطة التكتوتونيك رقم 

  :أهمها
وفيها تم ) .CALLOT. Y.1987 -(استمرت هذه المرحلة حتى الباليوجان: مرحلة ما بعد الكتريتاسي 1.3

  تكون فوالق متعددة
هذه المرحلة تمتاز بطيات جوراسية وهي طيات مغلقـة ذات اتجـاه   : مرحلة األيوسان المتوسط 2.3

  .شمالي شرقي وكذا وجود فوالق
  formation post miocèneمن األراضي للفترة  تغطي سهول واسعة : مرحلة الميوبليورباعي 3.3

اطب على األراضي بسمك وفيها تم تشكيل مص بقات وكذا التوضعاتويظهر عدم التوافق في هذه التط
  .بحيري وتحجر للمجاري المائية في نفس المكان–م ويظهر تعاقب رسبي نهري 20-10مهم 
و في هذه المرحلة حدث تحدبات وطيات في الكريتاسي العلوي وهذا ما أدى : مرحلة البليورباعي 4.3

  .إلى ارتفاع الترياس
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I ( مساهمة مميزات الجيومورفولوجيا في التصحر:  
  :التحليل الجيومورفولوجي.1

تعتبر منطقة الدراسة انتقالية بين مجالين مختلفين مجال األطلسـي الملتـوي شـماال ومجـال     
ة عن مجال تقارب فيه الوحدات الجيومورفولوجيـة مـن جبـال،    الصحراء المنبسط جنوبا وهي عبار

 لمنخفضة ولذلك نحاول تحليل المنطقة الدراسةسهول، منخفضات إذ يشكل الجنوب الشمالي للصحراء ا
  :وذلك من حيث

  :المميزات الجيومورفولوجية1.1
ريطـة  والخ 1/200000وخرائط الجيولوجيـا   1/50000باالعتماد على الخرائط الطبوغرافية 

  :لمنطقة بسكرة يبرز لنا مايلي 200000/ 1الهيدروجيولوجية 
  :نظام الحادورات1.1.1   

  :ونجدها على امتداد السالسل الجبلية
عند أقدام جبل مقـراوة ذو  الحادورات  وتظهر بوضوح: الوطاية نطاق -

  .م483االرتفاع 
متد نجد أن الحادورات ت 1/50000اعتمادا على خريطة بسكرة : بسكرة نطاق -

 .على امتداد الكتلة الجبلية لجبل بومنقوش، وجبل بوغزال وثنية
 
نرى أنها تنتشر على امتداد  1/50000باالعتماد على خريطة طبوغرافية طولقة : طولقة نطاق -

وجبل ريبا ذو االرتفاعات المتراوحة  الواد سلسو وجبل لبر أج المحاذيالكتلة الجبلية لجبل موداني 
مـن   ابتـدءا عنا للجهة الجنوبية من النطاق على امتداد الكتلة الجبلية الجنوبية م وبتتب700-630بين 

م وجبل النعام وكاف سيبا وجبل قسـوم  714م، مرورا بجبل أرواسين 538جبل بوجناب ذو ارتفاع 
 .م إلى غاية جبل برج شعيبة حيث نجد تركز الحادورات بشكل كثيف1087

 
لسـيدي عقبـة والخريطـة     1/50000وغرافيـة  باالعتمـاد علـى خريطـة الطب   : عقبـة  سيدي -

الهيدروجيولوجية لوالية بسكرة نميز الحادورات على طول الكتلة الجبلية خاصة عند أقـدام جبـل   
 .م370-50كمارو والكتلة الجبلية لجبل ذو االرتفاع 

 
ت والجدير بالذكر أن الحادورات تتناقص كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب أين تقل االرتفاعا

هامة عملت على بروز جبال األوراس في الجهة  ةوهذا مما يوحي لنا أن هناك حركات تكتو ني
الشمالية الشرقية آدت إلى حركة هبوط بالنسبة لشط ملغيغ في الجهة الجنوبية، كما عملت علـى  
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وبداية  غمر معظم التكوينات الجيولوجية عند المنطقة االنتقالية بين نهاية الكتلة الجبلية األوراسية
سلسلة جبال الزيبان وشملت عملية الغمر الطبقات المخزنة للمياه وكذا ميزت هـذه الحركـات   

وتميزت  IIوهذا عند الترياس في الزمن الوسطي  نشريهالتكتونية المناطق السهلية بصفة سهول 
  .بشبكة هيدروغرافية كثيفة ومؤقتة أدت على تكوين عدة أشكال جيومورفولوجية

  :رية المائيةالتع. 2.1.1
هول ، ونظـرا  دورا هاما في عملية حفر المسيالت تمتد داخل الس ائية بالزيبانتلعب التعرية الم
  .فغن التعرية المائية تظهر بوضوح خاصة داخل سهل لوطاية الدوسن طولقة لهشاشة الترب بالزيبان

  
 : ةسهل الوطاي -

نطقة بالد سلقة سعدون غذ وتظهر التعرية المائية بالمجال بوضوح في نطاق لوطاية بم
تعمل على حفر المسيالت الصغيرة وفق سيالن المنتشر كما توضحه الصور الموالية 

طقة إلى أراضي رديئة مع تشـكيل  وتعمل على تحويل األراضي المن) 03) (02(رقم 
خاصة في الجهة الشمالية الشرقية عند التقاء واد بسـكرة مـع واد    النهريةاطب المص

نبع من النهاية الجنوبية للكتلة األوراسية ويتم تشكيل عند التقاء مجـرى  بوقاطو الذي ي
  .القنطرة والحموة حواف اقتالع

 
 : وسنسهل طولقة والد -

نالحظ أن التعرية المائية تتجه من الشمال نحو الجنوب وهذا باتجاه سيالن األوديـة   -
بمسيلة  لمدو كا إذ تظهر عملية الحفر على طول األودية امتدادا من منطقة.والمجاري

ويمثلها واد الشعيبة وواد سلسو وواد النعام وواد غالب وتعتبر هذه األودية أهم األودية 
التي تعمل على نقل المواد من الجهة الشمالية نحو الجهة الجنوبية أي من منطقة مـدو  

م الذي يخترقه واد أوريا 806مخترقة النطاقات الجبلية كجبل بوزكة ذو االرتفاع  لكا
واد رجال واد عبده إذ تعمل هذه األودية على النحت التراجعي وتصـاحبها عمليـة    و

ونالحظ أن هذه األودية ال . تعميق المجرى وتوسيعه وهذا تبعا لهشاشة البنى المخربة
أي وجود شـبكة  . مما يعطي لمنطقة ميزت ةتتبع االنحدار العام بل تتبع الطبقات اللين

 ).حقة أو تاليةمجاري ال(مائية كثيفة ومؤقتة 
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  .كدية إدريس لوطاية 261تأثير التعرية عند نقطة ) 02(صورة رقم 
  
  
 
 
  

  . عند نقطة كدية إدريس عمر لوطاية التعرية المائية تأثير) 02(صورة رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ت عند حواف واد بسكرة الحفر المنتشر للمسيال) 03(صورة رقم 
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تقل قـوة المجـاري المائيـة كلمـا ابتعـدنا عـن السلسـلة        : تكوين مخاريط األنقاض -
ونجـد أن تشـكل هـذه    . األطلسيةوتضعف حمولتها وتؤدي إلى تشكيل مخاريط األنقاض

المخاريط عند تعرض السطح لألمطار الغزيرة بعد فترة طويلة من الجفاف وتبـرز هـذه   
 .واضح كلما اتجهنا من منطقة بسكرة إلى منطقة طولقةالمخاريط بشكل 

تكاثف الشبكة الهيدروغرافية إذا تتبعنا الكتل الجبلية جبل بوغزال، جبل بومنقوش الذي يتميز بالتحدب و
عرض هذه المناطق إلى خطر الفيضانات وصوال إلى ممر واد الجدي أي من الجهة الشمالية نحـو  مما ي

يز هذه المنطقة بأنها منطقة انكسارية ناتجة عن حركة التوائية التـي أصـبحت   الجهة الجنوبية بحيث تتم
سلسلة األطلس الصحراوي والتي تأخذ اتجاهها من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي مرورا بمدينـة  

  .األغواط، أوالد جالل وصوال إلى شط ملغيغ الذي يشكل ملتقى تجميعي رئيسي لهاته المناطق
أما اتجاهها من الشمال  %6تمتاز بطبوغرافية سطحية ذات ميل : ةالمخاطب النهري -

 .م ونجدها في سهل الوطاية، سيدي عقبة20 –م  10إلى الجنوب سمكها من 
وتمثلها سباخ وأهمها سبخة سلقة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من : المنخفضات -

 .سهل الوطاية وتمتد إلى غاية الجهة الشمالية لسهل طولقة
  :التعرية الريحية.  3.1.1
  ممرات تمويل بالرمال تعرية ريحية*     

إن التشكيالت الجبلية المتعرضة والتي تتميز بفتوحات في السلسلة األطلسية لمنطقـة   :لمدو كاممر . ا
هذه الفتوحات أو الممرات تقوم بالتمويل الريحي لألحواض ذات االتجاه الشمالي والشـمالي   لمدو كا
هذه المحطة تعتبر الممول الرئيسي للحواف الشمالية للزيبان ) BENAZZOUZ. M 1994(الغربي 

عن طريق التعرية الريحية وهذا لتواجد منخفضات لذا يعتبر الممر الريحي مدوكال ممر معقد إذ يمول 
  :مجموعتين وفق االتجاه

جبـل  ويعتبر ممر نشط خاصة عند منطقة مقسم فزانة وعند : االتجاه الشمالي الغربـي  •
في الجهة الجنوبية إذ يتميز بوجود عروق صغيرة متطاولة في  SAHBANAفزانة و 

  .االتجاه الشمالي عند جبل فزانة تعمل على تدوير الرمال لتشكيل برخان
ونجد سبخات صغيرة تقوم بتكديس الرمال المهمة عن طريق التعرية : االتجاه الشمالي •

للزيبان خاصة الـزاب الغربـي    سي والهام لرئيالممول ا لمدو كاويعتبر ممر .الريحية
م وجبـل  806وتحديد منطقة طولقة إذ تعرف ممر كمية للرمال خاصة عند جبل بوزكة 

  .م828قلب العقال ذو االرتفاع 
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  :تدهور حصوية التربة وهشاشتها. 4  
 فالترب لها دور. إن هشاشة التربة تؤدي بالضرورة إلى تدهورها وتصحرها وبذلك تظهر البيئة

أساسي في عملية التوازن البيئي إذ أن أي تدهور بيئي يرتبط أساسا بتدهور األراضـي خاصـة فـي    
المناطق الجافة وأي تدهور لهذه األراضي ينظر غليه من حيث درجة متوسـط وذو نسـبة عاليـة أو    

يـة  ضعيفة وهذا من أجل تبيين مدى تدهور وقدرة الصالحية العالجية لتستعيد األرض قـدرتها اإلنتاج 
  وهل تكاليف التنمية تتطلب تكاليف لذلك؟

رقـم  دراستنا باالعتماد على خريطة التـرب   دراسة خصائص الترب المكونة لمنطقة لذلك البد لنا من
  :يتكون من أنواع الترب التالية والتي تدلنا على أن  منطقة الزيبان) 08(

  :زيبانأهم الترب بال 1.4
 % 35ر انتشارا بمنطقة الدراسة حيث تقدر نسبتها حـوالي وهي أكث :) ab(قلوية طميهترب  1.1.4

ونجدها عند بالد سلقة بمحاذاة جبل بوغزال وكذا سهل سيدي عقبة وهي تربة قليلة التطـور يرجـع   
  .أصلها إلى المواد المنقولة عن طريق الوديان خاصة واد بسكرة، بوقاطوا، واد سلسو

وتمتاز  %22:لة الجبلية للزيبان تقدر نسبتها بـونجدها على طول السلس :) rm(ترب صخرية 2.1.4
بعدم صالحيتها للسقي تستعمل كمراعي خالل السنوات الجافة وتوجد في الجهة الشـمالية الشـرقية و   

جبل الملح، جبـل بوغزال،جبـل بومنقـوش    : أهم مناطقها هي. الجنوبية الشرقية على امتداد السلسلة
  .وم على شكل كربونات مما يجعل الحياة النباتية صعبةوتعرف هذه التربة بكونها غنية بالكلسي

وهي تربة تنتشر بصفة واضحة في منطقة لوطاية تتميز بأنها  :) eb(ترب هوائية بفعل التآكل  3.1.4
الصوديوم وهي غنية باألمالح القابلة للذوبان ذات نسيج  لتأثيرتربة ملحية ذات بنية غير متقهقرة نتيجة 

  .23%ها بطيني طميي تقدر نسبت
  :) ec(ترب هوائية تراكمية  4.1.4

نجدها في الجهة الشمالية الغربية و  % 13وتسود مناطق متفرقة من منطقة الدراسة تقدر نسبتها
الجنوبية وهي تربة أساسها التراكمات الرملية ذات بنية متقهقرة ونسبة األمالح بها قليلة مقارنـة مـع   

  ).الكثيب(الترب ترجع إلى زحف الرمال واصل هذه . التربة المتآكلة الهوائية
  :) Ca( كلسيهتربة  5.1.4

في منطقة الدراسة تتميز بوجود أيونات الكالسـيومغنيزية   07%وتوجد بنسبة ضئيلة جدا بنسبة 
باإلضافة إلى كون هذه التربة  % 92.7بـ  CaCo3تقدر كمية ++Ca++ ،Mgالغنية باأليونات الثنائية 
وتعتبـر هـذه    8-7.8تتراوح  PHدرجة الحموضة   %0.46اصة الكربون غنية بالمواد العضوية خ

  .التربة أيضا ذات قيمة زراعية
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خريطة ): 8(خريطة رقم 

  الدراسة الترب بمنطقة
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 خالصة المبحث االول

  

طبوغرافية المنطقة لها  انيوحي لنااسة الوحدات التضاريسية بالزيبان إن در

ية التصحر ، إذ أن تواجد ممرات عبر الوحدات الجبلية فعالية ودور مهم في عمل

لجبال الزيبان تساهم في عملية نقل الرمال من الجهة الشمالية نحو الجهة الغربية 

لذا نستطيع القول أن منطقةالزيبان  . لأي من شط الحضنة مرورا بمنطقة مدو كا

 .جدا هو منطقة عبور ومنطقة تراكم هامة

  يومورفولوجيا في تغير مظاهر السطح بالزيبانتساهم التشكيالت الج* 

   تصدع جنوب    (للجيولوجيا و الحركات التكتونية دور أساسي في تحفيز ظاهرة التصحر *

  )األطلس الصحراوي الذي آدا إلى تشكيل حوض روسوبي كبير للصحراء سهل الزيبان

  لصحراويحديثة عند منطقة االنكسارية التي أصابت األطلس ا تظهور تشكيال* 

  )ةسيادة ترب التآكل ، ترب هوائية والقلوي(تساهم الترب بالمنطقة في تحفيز عملية التصحر *
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مورفولوجية المنطقة المتباينة المتمثلة في الحاجز الطبيعي في جبـال األطلـس    لبفع :مقدمة
الصحراوي فإنها تعمل على حدوث تغيير مفاجئ في المناخ حيث يحول دون وصول التيارات القادمة 

  .من الشمال إلى المنطقة
I (  عناصر المناخ في تصحر  تأثيرمدى:  
ين من المناخ الشبه جاف في الجهة الشمالية والذي يشمل منطقـة  الدراسة إلى نمط ةتقسم منطق 
 microوالمناخ الجاف الذي يشمل باقي المناطق، مع العلم أن منطقة الدراسة تسودها مناخات  ةالوطاي

climat) (   وهذا يرجع أساسا إلى وجود تضاريس ذات مجاري هامة التفرع وينابيع والتـي أعطـت
  .الواحات هامة على ضفافها

ولدراسة التغيرات التي تطرأ على المنطقة فالبد لنا من دراسة مناخية والتي لها تأثير مباشر في 
) 01(في دراسة البيئة المناخية  كما يوضحه الجـدول رقـم    دالتغيرات الحاصلة ولذلك حولنا االعتما

  على المحطات التالية لكن تم إهمال بعضها لألسباب اآلتية
  .عها الهام ودقة معطياتهاوهذا لموق: محطة بسكرة -
 اعتمدنا عليها في التساقطات لتوفر المعطيات: : محطة فم الغرزة -
 خصائص المحطات) 01(جدول          

  التساقط السنوي X Y Z  دليل المحطة  اسم المحطة
  228.3  130  178.20  776.20  06-1416  بسكرة

  169.3  200  177.65  795.10  06-16-01  سد فم الغرزة
  .مديرية الري لوالية بسكرة :المصدر 

و قد تم جمع معطيات التساقط ،الحرارة،التبخر،الرياح، التشمس، الرطوبة لمحطة بسكرة فـي  
سنة و محاولة مقارنتها مع فترة سلتزز و هذا قصـد معرفـة   30أي لمدة  2003-1973الفترة بين 

  .فاعلية المناخ في ظاهرة التصحر
-Iدراسة عناصر المناخ:  

بفعل مورفولوجية المنطقة المتباينة المتمثلة في الحاجز الطبيعي في جبال األطلس الصحراوي فإنها              
رات القادمة من الشمال تعمل على حدوث تغيير مفاجئ في المناخ حيث يحول دون وصول التيا

     DUBIEF/1952 إلى المنطقة

.  
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منحني التوزیع السنوي للتساقط للفترة      1973-2003 لمحطة فم الغرزة

0

50

100

150

200

250

73
/7
4

75
/7

6
77

/7
8

79
/8
0

81
/8

2
83

/8
4

85
/8
6

87
/8

8
89

/9
0

91
/9
2

93
/9

4
95

/9
6

97
/9
8

99
/0
0

00
1/

00
2

السنوات

P 
(m

m
)

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  فعاليتها في تسارع  ظاهرة لتصحرالبيئة المناخية و -- ----- المبحث الثاني : ولالباب األ

                                                                                30

مخطط منحنیات التوزیع السنوي للتساقط (1973-2003) لمحطة بسكرة
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  :األمطار- 1
  :األمطار لمحطتي بسكرة و سيدي عقبة تبين أنإن دراسة كمية 

 .كل المعطيات المناخية ىتتوفر عل: محطة بسكرة §

كمحاولة لدراسة عنصـر  . بها نقص كبير في المعطيات): فم الغرزة(محطة سيدي عقبة §
األمطار بصفة شاملة ثم تصحيح معطيات بالنسبة لمحطة سيدي عقبة وذلـك باالعتمـاد   

 .على طريقة النسب

كم ويكونان في نفـس  80ح يجب أن ال يتعدى البعد بين المحطة بسكرة، سيدي عقبة ولتصحي
  .عوامل الناحية

∑y = A ∑X  
∑y :مجموع التساقط بنسبة معينة في محطة فم الغرزة.  
∑X :قيمة مجموع التساقط المرافقة في محطة بسكرة.  

A :ثابت التصحيح حيث يساوي:  

∑
∑=

y
X

A  

∑ X : المصححة(مجموع التساقط لفترة متجانسة في محطة فم الغرزة.(  
∑ y :  مجموع التساقط الموافق لنفس الفترة في المحطة المعتمدة عليها أي مجموع التسـاقط

في المحطة المصححة وهو ناتج لتساقط لنفس السنة للمحطة المقارنة مضروبة في ثابت التصـحيح  
َA.  

  1989حساب قيمة التساقط لشهر سبتمبر لسنة  :مثال
  99-89الفترة المتجانسة 

∑ y :178.81 مجموع التساقط للفترة المتجانسة لمحطة بسكرة.  
∑ X :139.1  سيدي عقبة(مجموع التساقط للفترة المتجانسة لمحطة فم الغرزة.(  

 
 
 
 

  م5.77= 1989تساقط لشهر سبتمبر لمحطة فم الغرزة إذن مجموع ال
  .م7.5مجموع التساقط لشهر سبتمبر لمحطة بسكرة  0.77xأي 

  

A= 0.77 
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  )06(خريطة التساقطات رقم 
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إن دراسة هذا العنصر الفعال للمحطتين بسكرة وفم الغرزة يتبين بأن األمطار تتواجد في كل 
ولكن بكمية ضعيفة ومتذبذبة وتتركز في أشهر فصل الشتاء والخريف أساسا أي  شهور السنة تقريبا

فـي   17.91في شهر ديسمبر إلى غاية شهر مارس خالل الفترة الباردة حيث يسجل أعلى معـدل  
مم جويلية هذا بالنسبة للقيم المسجلة في محطة فم الغرزة مع العلـم  0.4شهر جانفي أما أدنى معدل 

  .مم98.61: للتساقط للفترة يقدر بـ أن المعدل السنوي
مم كحد أدنـى فـي   0.4كحد أقصى في شهر جانفي و  17.91أما في محطة بسكرة فنسجل 

مم ومعظم هذه األمطار تسقط علـى  129.6شهر جويلية في حين المعدل السنوي للفترة يصل إلى 
  .شكل وابل أي أمطار فجائية

مع تسلسل الفترات الجافـة والرطبـة   ) 01(إن اختالف في التساقط كما يوضح الشكل رقم 
مم أما أقل كمية سجلت سنة 200.3: بكميات تقدر بـ 1992حيث أنه أكبر كمية تساقط سجلت سنة 

  : مم بمحطة بسكرة وهنا نالحظ وجود47: وتقدر بـ 2000
  .سنة جافة 15فترات خالل  5
  .سنة ممطرة 15فترات خالل   8

  :وجود أما بالنسبة لمحطة فم الغرزة نالحظ
  .سنة جافة 14فترات خالل   8
  .سنة ممطرة 16فترات خالل   9

فقد تم ) شبه جاف(ولكون منطقة الدراسة تقع في مناخ صحراوي ) 02(وهذا ما يوضحه الشكل رقم 
االعتماد على المتوسطات الشهرية في تغيير نظام األمطار عوض المتوسطات السنوية من اجل إعطاء النظام 

اضحة من حيث كمية التساقط وتوزعها زمنيا ومجاليا إذ أنه يتميز بتذبذبه كما توضحه المناخي صوره و
ومحطة ) 2003-1973(وقد اعتمدنا على التوزيع الشهري للتساقط لمحطة بسكرة للفترة ) 09(الخريطة رقم 

  1938-1913ومحاولة مقارنتها مع نتائج سلتزر للفترة ) 2003-1973(فم الغرزة للفترة 
DUBIEF/1952    climat du Sahara   TOME 1 إذ نالحظ أن أكبر نسبة للتساقط ) 03( أنظر الشكل رقم

  .سجلت في شهر نوفمبر بقيمة وعلى العموم فإن فصل الخريف هو الفصل األكثر تساقطا
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  ) 1938-1913(متوسط التساقطات الشهرية لمحطة بسكرة حسب سلتزر  )03(الشكل
  

 
  

  
  
  

   03رقم  شكل
  
  
  
  
  
  

 ) 1938-1913(متوسط التساقطات الشهرية لمحطة بسكرة حسب سلتزر  )04(الشكل
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2I –الحرارة وتأثيراتها:  
 كالطبوغرافية ىعناصر المميزة للمناخ فمن خاللها وبعض العناصر األخر أهمتعتبر الحرارة من 

واتجاهها وكذا نوعية التربة وخطوط الطول ودوائر العرض يمكن تحديد قيم التبخر وسرعة الرياح 
كما توضحه  ANSER A1987.( Etagements de végétation) إذ تعمل على تيبيس الترب

. وتترك تشققات في الترب لتكسبها خصائص مميزة وهذا حسب درجة الحرارة) 04(الصورة رقم
توزيع الشهري وإلظهار مدى التغير الحراري خالل أطول فترة ممكنة سيتم التطرق إلى التغيرات ال

  .للحرارة للفترتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةالوطايتشققات الترب بفعل التيبس والترطيب بمنطقة ) 04(صورة رقم 

  :)1938-1913(من  سلتزر فترة–أ 
تغير درجات الحرارة حيث يعتبر شهر ديسمبر أخفض شـهر مـن   ) 02(يمثل الجدول رقم 

م °33.3رارة في شـهر جويليـة   م وأعلى درجة ح°11.9حيث درجات الحرارة بمتوسط حراري
  .م °21.8وعموما الحرارة السنوية المتوسطة لهذه الفترة هي 

  1938-1913التوزيع الشهري لدرجات الحرارة لفترة سلتزر ) 02(جدول رقم 
  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  ابريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

متوسط 
درجة 
  الحرارة

12.2  13.1  168  20.2  24.7  29.9  33.3  32.3  28.8  22.
45  16.45  11.9  

  ANRAH1993: المصدر
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  1938-1913فترة  لمحطة بسكرة توزيع المتوسط الشهري الحراري) 05(شكل رقم 

  :)2003-1973(فترة من –ب 
والخاص بالتوزيع الشهري لمعدل درجات الحرارة لفتـرة  ) 02(كما نالحظ من الجدول رقم 

عدم وجود تغيرات واضحة خالل هذه الفترة والفترة السابقة حيث أدنى معدل ) 2003-1973(من 
م ويقدر المعدل °33.9م وأعلى معدل سجل في شهر جويلية °11.77حرارة يسجل في شهر جانفي 

  .م°22.3الحراري السنوي لهذه الفترة بـ 
  

  2003- 1973التوزيع الشهري لدرجات الحرارة لفترة ) 03(جدول رقم 

هر
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11.7  13.7  16.9  20.5  25.5  30.6  33.9  33.5  28.9  23.5  17.1  12.9  

  
   2003 بسكرة ONM: المصدر 
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  2003-1973التوزيع الشهري لدرجة الحرارة فترة ) 06(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  

  2003-1973توزيع الشهري لدرجة الحرارة لمحطة بسكرة فترة ) 06(الشكل رقم 
  :دراسة التغيرات الشهرية للفترتين1.2 
الذي يخص القيم ) 07(والمنحنى رقم ) 04(من خالل الجدول رقم  :سلتزر 1938-1913فترة . أ

وم من أكتوبر إلى غايـة  القصوى للحرارة المتوسطة البين سنوية يمكن توضيح فترة باردة نسبيا تد
م وفترة حارة من شهر أفريل إلى غايـة شـهر   °17-م °6شهر مارس حيث تتراوح حرارتها من 

) جويلية( 40.10م وتصل أقصى حرارة آلخر شهر إلى °40-م °16.3سبتمبر بحرارة تتراوح بين 
 DUBIEF J.1950. Evaporation et coefficients م شـهر جـانفي  °6.1وأدنى حرارة ألبـرد شـهر   

climatiques au Sahrra.  
  1938- 1913التغيرات الشهرية لدرجات الحرارة لفترة ) 04(جدول رقم 

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

M 16.1  18.3  21.7  26.1  30.6  35.2  40.1  39.1  34.6  27.38  21.00  16.7  

m 6.1  8  11.9  14.3  18.6  23.78  26.6  26.2  23  17.2  11.5  7.2  

M+m/
2 12.25  13.15  16.8  20.2  24.7  29.95  33.35  32.65  28.8  22.45  16.25  11.95  

  2003قسنطينة  ONMالمصدر
  :2003-1973فترة . ب

الموضح للقيم القصوى للحرارة المتوسطة ) 08(والمنحنى رقم ) 05(اعتمادا على الجدول رقم
خاللها يمكن تمييز فترة باردة نسبيا تدوم من أكتوبر إلى غاية شهر مـارس   البين سنوية والتي من
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م وفترة حارة من شهر أفريل إلى غاية شهر سبتمبر بحرارة °19-م °6حيث تتراوح حرارتها من 
وأدنى درجـة  ) جويلية( 40.3م وتصل أقصى حرارة آلخر شهر إلى °340.-م °14تتراوح بين 

  .جانفيم شهر °6.9حرارة ألبرد شهر 
  2003- 1973التغيرات الشهرية لدرجات الحرارة لفترة ) 05(جدول رقم 

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

M 15.55  19.13  22.6  26.38  21.27  35.74  40.35  39.58  34.34  28.69  21.69  17.67  

m 6.9  8.38  11.3  14.8  19.76  24.47  27.49  27.56  23.48  18.12  12.46  8.23  

M+m
/2 11.77  13.75  16.94  20.59  25.51  30.6  33.91  33.56  28.91  23.55  17.17  12.99  

  2003قسنطينة  ONM: المصدر
من خالل التغيرات الشهرية للفترتين نستنتج أن منطقة الدراسة تمتاز بصيف حـار وشـتاء   

  .لمهمة في التهيئةدافئ ويشكل العائق الحراري أحد العوائق ا
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )1938-1913 (ةبسكرة للفترلمحطة  التغيرات الشهرية لدرجة الحرارة)07(شكل رقم 
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  2003-1973بسكرة للفترة  ةالحرارة لمحطالتغيرات الشهرية لدرجة )08(شكل رقم 

  :العالقة بين الحرارة والتساقط 2.2
  :)DEMARTONNE(مؤشر الجفاف. أ

y= P/ T+10  
  :حيث

y :مؤشر الجفاف.  
T : م°(معدل الحرارة السنوي بالدرج المئوية(  
P : مم(معدل المطر السنوي.(  

  :التالي) y(وقد اقترح ديمارتون الجدول المناخي 
  

  نوع المناخ  معامل الجفاف
  جاف  5أقل من 

  شبه جاف  5-10
  رطب نسبيا  20- 10
  رطب  30- 20

  شديد الرطوبة  3أكثر من 
  

وتصـنف   y= 1.41علـى   نحصلتطبيق معادلة ديمارتون على منطقة الدراسة  ومن خالل
  .أي مناخ جاف وفترة تمتد طوال السنة) 5أقل من (حسب ديمارتون ضمن الفئة األولى 

التغیرات الشھریة للحرارة حسب الفترة 1973- 2003
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نالحـظ امتـداد الفتـرة     9وإنجاز منحنى قوسن رقم) P=2T(بتطبيق الصيغة  :منحنى قوسن. ب
لكبير بين درجة الحرارة وكميات التساقط التي تعتبر قليلـة  الجافة وتدوم طوال السنة وهذا للفارق ا

مما يساعد إنتاج خاصـة  ) 2003-1973(في حين، درجات الحرارة مرتفعة خالل الفترة الممتدة 
  .التمور على النضج

  لمحطة بسكرة) 1973 -2003( P=2Tلقوسن  )06(جدول رقم 
  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  تمبرسب  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

T2 23.54  27.4  33.8  41  51  60.12  27.8  67  57.8  47  34.2  25.8  

P 17.91  12.4  11.5  7.26  7  5.3  0.4  5.85  14  11.15  18.37  8.47  

  2003بسكرة  ONMالمصدر
  
  

  
  

  
  
  
  

  )2003-1973( لمحطة بسكرة P=2T  منحنى قوسن )  9(الشكل رقم 
  ):EMBERGER( المنحنى المناخي. ب

المعبر )  EMBARGER L .1932 sur une formule climatique )EMBERGERاعتمادا على قانون 
  :عنه بالمعادلة

I= Px100/( n +M)(M+m)  
  :بالصيغة اآلتية 1969وكذا الصيغة المصححة ألمبارجي من طرف ستيورت سنة 

Q= 343P/(M-m)  
  .معمل أمبارجي: I :حيث

Q :لمعدلالمعامل المطري ألمبارجي ا .  
P :تساقط سنوي. 

P=2T  منحنى قوسن لمحطة بسكرة
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M :الحرارة القصوى ألحر شهر بالكالفن. 

M :الحرارة الدنيا ألبرد شهر بالكالفن.  
  I= 12.62: وحسب صيغة أمبارجي

  Q= 12.79 تستيوارحسب الصيغة المعدلة من طرف 
  .والنتيجة تسمح بمعرفة النطاقات الحيوية للمنطقة 

بحيث يسمح لنا بمعرفـة تـوطين    1980سنة  (POUGET)وقد تم تعديل منحنى أمبارجي من طرف 
بحيث انه اعتمدا فـي ذلـك علـى    ).2003-1973بسكرة (نطاق الدراسة وهذا حسب محطة الدراسة 

  وفق الجدول األتي تالحرارة والتساقطانطاقات البيومناخية حسب درجات  فتصني
    (POUGET)تصنيف نطاقات البيومناخيةحسب األمطار)  07( جدول رقم 

  نطاقات البيومناخية مطاراأل
 شبه رطب 800-600

 شبه جاف 600-400

 جاف علوي 400-300

 جاف متوسط 300-200

 جاف سفلي  200-100

 صحراوي 100<
  

  تصنيف النطاقات البيومناخية حسب درجات الحرارة)  08(جدول رقم 
درجات الحرارة  الحرارية تغيرات

 mالدنيا

درجات الحرارة 
  )°م(   Mالقصوى 

تغيرات  أجزاء
 الحرارية

 منخفضة 10< 1-)2- ( بارد

 متوسطة 12-10 3-1 منعش

 مرتفعة 15-12 5-3 معتدل

 امرتفعة جد 15> 7-5 لطيف

 TRAVAUX ET DOCUMENTS DE LO.R.S.T.O.M:المصدر                                   

  
  

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en 
forme.  
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  منحنى بیاني المطري الحراري والبیومناخي ل امبرجي  )10(الشكل رقم         
  POUGET (1980)المعدل من طرف 

  :التشمس. 3
هناك اختالف واضح في عدد ساعات التشمس بين الفترة الباردة والحـارة إذ تصـل عـدد    

 378الحارة تصل عدد الساعات إلى  األشهربينما في  233شهر الباردة إلى ات التشمس في األساع
وهي معادالت جد مرتفعة لها تأثير ) 11(كما يوضحه الشكل رقم ) 2003-1973(وهذا خالل فترة 

  .واضح على الرفع من شدة التبخر والنتح وبالتالي جفاف الترب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  2003-1973للفترة  لمحطة بسكرة سط ساعات التشمسمتو )11 ( شكل رقم
  :الرطوبة والتبخر. 4
  :الرطوبة. أ

إن عامل الرطوبة يعتبر من أهم العوامل المرتبطة بدرجة الحرارة وكلما ارتفعـت درجـة   
  .الحرارة، الهواء زادت قدرته على حمل المزيد من الرطوبة والعكس كذلك

لمسطحات المائية التي تعمـل علـى تـزود الهـواء     وهذه النظرية مرتبطة بتوفر األمطار ا
  .بالرطوبة عن طريق التبخر

متوسط ساعات التشمس لفترة 1973- 2003
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التطرق لعنصر الرطوبة نظرا الرتباطه بعملية التبخر سوى تبخر الحاصـل للتـرب أو    وتم
  .النباتات ومدى تأثيره على الوسط
شهرية والخاص بتغيرات الرطوبة النسبة ال) 12(والشكل رقم) 09(ومن خالل معطيات الجدول رقم 

  :ويالحظ وجود فترتين مميزتين في المنطقة 2003-1973للفترة الممتدة من 
 :الفترة األولى §

تمتد من شهر أكتوبر  إلى غاية شهر مارس وهذه الفترة رطبة مقارنة بالفترة الثانية حيـث  
  .%61كمعدل أقصى لشهر ديسمبر إلى  %50تزيد الرطوبة النسبية عن 

 :الفترة الثانية §

ر أفريل  إلى غاية شهر سبتمبر وهي فترة ذات رطوبة ضعيفة حيث تقل عـن  تمتد من شه
  .%26وتصل ألدنى قيمة لها في شهر جويلية إذ تسجل   50%

  
  2003- 1973تغيرات الرطوبة النسبية الشهرية لفترة ) 09(جدول رقم 

رديسمب  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اوت  جويلية  جوان  ماي  أبريل  مارس  فيفري   جانفي  األشهر
الرطوبة 
النسبية 

% 

58  51  43  39  34  30  26  30  40  49  57  61  

  2003بسكرة  ONMالمصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .2003-1973تغيرات الرطوبة النسبية الشهرية للفترة  :)12(شكل رقم

تغیرات الرطوبة النسبیة الشھریة لمحطة بسكرة للفترة 2003-1973
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  :التبخر. ب
يرتبط التبخر كالرطوبة بالحرارة، إذ كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت قيمة كمية التبخـر  

ويعتبر التبخر خاصة في المناطق الجافة من أهم العوامل المعيقـة للتـرب   . العكس صحيحو) ممل(
والنباتات بما يسببه من زيادة في االحتياجات المائية خاصة في مجال الزراعة وهذا مـا توضـحه   

وكذا الشكل ) 2003 - 1973(ري للتبخر للفترة وخاصة بالتوزيع الشه)  10(دول رقم معطيات الج
  :ويمكن استنتاج فترتين )13(رقم

تمتد من شهر أفريل إلى غاية أكتوبر يصل فيها التبخر كأعلى قيمة في شهر : فترة ذات تبخر عالي
  .مم 485.8جويلية بقيمة 

تمتد من شهر نوفمبر إلى غاية مارس ويصل  فيها أدنى تبخر فـي شـهر   :فترة ذات تبخر ضعيف
  .مم 134.2إلى  رديسمب

  2003-1973الشهري للتبخر للفترة  التوزيع):10(جدول رقم 
  ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  اوت  جويلية  جوان  ماي  افريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر
  التبخر
  مم

144.2  172.5  262.2  317.9  394.8  448.7  485.8  463.9  335.6  238.8  166.3  134.2  

  معالجةشخصية:  المصدر
  

التوزیع الشھري للتبخرلمحطة بسكرة للفترة 2003-1973
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  2003-1973التوزيع الشهري للتبخر لمحطة بسكرة للفترة : )13( الشكل رقم
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  :مقارنة التبخر بطريقة المناخية. 1.4

  :الشهري TURCحسب معادلة  ETRاب حس. أ
)50(

15
4.0)( +

+
= gI

t
txmmETR  

T  :متوسط الشهري للحرارة.  
Ig  : يوم/سم2/حريرة(المتوسط إلشعاع الشمس الكلي.(  

H
hAIIg g 62.0)18.0( +=  

IgA  :ثابتة شمسية مقدرة حسب خطوط العرض بأخذ من جدول خاص بها.  
h  :عدد ساعات الشمس في الشهر.  
H  : إلى  0.4مدى الشمس النظري يقدر بالساعات له جدول خاص به مع علم أن ثابته يتغير

  .في شهر فيفري 0.38
  : %50وبتطبيق معادلة تيرك من اجل رطوبة نسبية أكبر أو يساوي 

H<90%  المعادلة تضرب في المعاملK   الذي يساوي  

80
501 −

+=
HrK  

  :والنتيجة كما يلي
 TURCالتوزيع الشهري للتبخر بطريق ):   11(جدول رقم 

  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  األشهر
ETR  168.24  92.82  68.56  52.01  57.61  66.71  106.70  146.60  172.5  215.72  266.33  219.9  

  المصدر معالجة شخصية
  THORNNTWATEحسب معادلة  ETPاب حس. ب

K
I
txETP )²10(6.1=  

ETP  :تبخر النتح الكامن حسب ترونوابت.  
T :الحرارة الوسطى بالدرجة المئوية.  
I :معامل حراري  

A :معامل تصحيح.  
a= 0.5+ I 1.6/100  

 :K معامل تصحيح.  
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  THORNNTWATEة التوزيع الشهري للتبخر بطريق): 12(جدول رقم 

  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  األشهر
ETR  146.74  121.16  98.95  92.09  98.09  92.87  115.9  127.92  154.69  171.11  191.33  179.69  

  المصدر معالجة شخصية
 نالحظ أن التبخـر  THORNNTWATEو  TURCالمتحصل عليها بطريقة  من خالل النتائج

تورك ذو قيم مرتفعة بالمقارنة مع قيم معدلـة ترونتوايـت والمعـادلتين     الناتج عن معادلة الحقيقي
توضحا أن هناك عجز هيدرولوجي، وكتكملة لذلك أن هناك عجز مائي زراعي قمنا بتقييم العجـز  

كما يوضحه الجدول  BLANEYCRIDDLEوطريقة  THORNNTWATEالمائي الزراعي بطريقة 
  ).14(ورقم ) 13(رقم 

ETP BLANEY-CRIDDLE = [(0.467)+8.13]1 P,2 Kt  
  )2003-1973(لموازنة الشهرية لتورنوايت للفترة ا: )13(جدول رقم 

 P T K ETP(mm)  DTA RFU ETR FX  األشهر

S 13.6  28.85  1.03  146.74  133.14  0  13.6  0  

O 10.91  22.45  0.97  121.6  110.25  0 10.91  0 

N 18.37  16.25  0.87  98.95  80.58  0 18.37  0 

D 8.17  12.46  0.86  92.09  83.92  0 8.17  0 

J 17.92  12.2  0.88  98.09  80.17  0 17.92  0 

F  10.25  13.1  0.85  92.87  82.62  0 10.25  0 

M 11.53  16.8  1.03  115.9  104.37  0 11.53  0 

A 12.05  20.2  1.09  127.92  115.87  0 12.05  0 

M 11.12  24.7  1.20  154.69  143.57  0 11.12  0 

J 5.30  29.9  1.20  171.11  165.81  0 5.30  0 

JU 1.65  33.3  1.22  191.33  189.68  0 1.65  0 

                                                
1 Contribution à l'étude de la nappe superficielle dans la région de BISKRA, ANRH, P20 
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AO 5.85  32.6  1.16  179.69  173.84  0 5.85  0 

   CRIDDLE-BLANEYالموازنة الشهرية :     )14(جدول رقم 
 P T K P  ETP DTP RFU Da  األشهر

S 13.6  28.85  1.03  8.36  184.27  178.67  0  178.67  

O 10.91  22.45  0.97  7.9  141.43  130.52 0 130.52 

N 18.37  16.25  0.87  7.02  95.30  76.93 0 76.93 

D 8.17  12.46  0.86  6.92  82.49  74.32 0 74.32 

J 17.92  12.2  0.88  7.1  85.86  67.94 0 67.94 

F 10.25  13.1  0.85  6.91  83.14  72.85 0 72.85 

M 11.53  16.8  1.03  8.36  136.55  125.02 0 125.02 

A 12.05  20.2  1.09  8.80  167.11  155.06 0 155.06 

M 11.12  24.7  1.20  9.72  227.35  216.23 0 216.23 

J 5.30  29.9  1.20  9.7  254.72  249.42 0 249.42 

JU 1.65  33.3  1.22  9.86  282.06  280.41 0 280.41 

AO 5.85  32.6  1.16  9.33  250.28  244.43 0 244.43 

lو  ن خالل الموازنة السنوية لتورنوايتBlANEY-CRIDDLE   نالحظ أن العجز الدائم فـي
: استهالك الميـاه الجوفيـة   وقلة التساقط وبالتالي اللجوء إلىكميات المياه وهذا يعود للتبخر الكبير 

أقرب إلى القيم المقاسة للتبخر وبـذلك فهـي أكثـر     BLANEY-CRIDDLE ETPونالحظ أن قيم 
أي أن هناك عجز مـائي   P-ETP= DTPمصداقية وفعالية في المناطق الجافة والشبه الجافة إذ أن 

وفي هذه   P<ETPزراعي وبالتالي جفاف التربة ومنه نستدل كذلك أن التساقط يزود التبخر الفعلي 
أي وجود عجز منـاخي    RFU=0و P-ETP= DTP: رطوبة كافية أيالحالة جذور النباتات ال تجد 

 ETPومن  ETP TURC هيدرولوجي مناخي ومنه نالحظ أن التبخر المحسوب بطريقة المناخية لـ

BLANEY-CRIDDLE      أكثر مصداقية في المناطق الصحراوية خاصـة لمعرفـة نظـم السـقي
 .واالحتياجات الزراعية بهذه المناطق
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    3:ولةمعامل القح. 2.4
إن منطقة الدراسة تقع في نطاق صحراوي، أي أنها تمتاز بدرجة معينة من الفحولة وإلثبات 

  :Iذلك قمنا بحساب معامل الفحولة 
I= P/ ETP   

P : مم(كمية التساقط الشهري.(  
ETP : مم(كمية التبخر والنتح الشهري.(  

  :بحيث) 0.35-0(ويعتبر هذا المعامل من 
1. I > 0.03 ة جد قاحلةيعني المنطق. 

2. I >0.03 >0.2 المنطقة قاحلة. 

3. 0.5>I >0.2 المنطقة شبه قاحلة. 

4. 0.75>I >0.5 المنطقة شبه رطبة. 

  :كما تصنف إلى
 .°30-20أي درجة حرارة الشهر األكثر برودة بين :  شتاء حار .1

 .°20-10أي درجة حرارة الشهر األكثر برودة بين :  شتاء معتدل .2

 .°10-0هر األكثر برودة بين أي درجة حرارة الش:  شتاء رطب .3

 .°0أي درجة حرارة الشهر األكثر برودة أقل من :  شتاء بارد .4

 ) 2003-1973(التوزيع الشهري لمعامل الفحولة للفترة  :    )15(جدول رقم 

األشهر
سبتمبر  
أكتوبر  
نوفمبر  
ديسمبر  
جانفي  
فيفري  
س  

مار
أفريل  
ماي  
جوان  
جويلية  
أوت  
  

ETR  0.04  0.04  0.11  0.06  0.12  0.05  0.04  0.03  0.02  0.01  0.003  0.01  

  المصدر معالجة شخصي
  .0.05= سنوي Iاعتمادا على النتائج المتحصل عليها لمحطة بسكرة 

                                                
3 Bulletin d'agronomie saharienne P111-117 Ministère de l'Agriculture et de le Révolution Algérienne N°5 juillet 

1983 
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أي أن منطقة تصنف ضمن مناطق القاحلة حيث أن درجة حرارة الشـهر األكثـر بـرودة    
  .شهر ديسمبر فالمنطقة ذات شتاء معتدلفي ° 11.9
  :2001برنامج األمم المتحدة للبيئة ) معدل الجفاف( حولةتصنيف معامل الف .جـ

  ETP/Pنطاقات مناخية على أساس المعدل  6حيث يصنف إلى 
  :النطاق المناخي

 .0.05معدل الجفاف أقل من : بالغ الجفاف .1

 .0.20-0.05معدل الجفاف يتراوح : جاف .2

 .0.50-0.21معدل الجفاف يتراوح : شبه جاف .3

 .0.65-0.51 معدل الجفاف: شبه رطب جاف .4

 .0.65معدل الجفاف أكثر من : رطب .5

 .0.65معدل الجفاف أكثر من : بارد .6

  . و انطالقا منه نجد أن المنطقة تقع في النطاق المناخي الجاف 0.05= ومنه معدل الجفاف 
  :العمل الريحي وفعاليته في التصحر بالزيبان. 5

الجوي المرتفع إلى منـاطق   نعرف الرياح على أنها حركة الهواء من المناطق ذات الضغط
أما . وتعتبر الرياح وسرعتها واتجاهها المسئول األول لنقص المواد. ذات الضغط الجوي المنخفض

نجد أن الرياح تهب من جهات مختلفة بديناميكية مختلفة وتلعب الرياح دورا هاما منطقة دراستنا  في
ة وهي التي تشكل الكثبـان الرمليـة   إذ تعمل على الحث والتعري. في المجال نظرا لطبيعة السطح

  ).التعرية المائية(وتنقلها من مكان إلى آخر بفاعلية أكثر من النقل المائي 
مدى فاعلية  في مهب تيارين هوائيين تيار شمالي وآخر جنوبي يجعلنا ندرك فوجود الزيبان

   )UBIEF J. ( 1963 ) – Le climate du Sahara. 2 tome( العمل الريحي بالزيبان
  :الرياح السائدة 1.5

  :الرياح الشمالية الغربية. 1.1.5
  :الرياح الجنوبية الشرقية. 2.1.5
 ):التشيلي(رياح السيروكو . 1.1.5

  



  فعاليتها في تسارع  ظاهرة لتصحرالبيئة المناخية و -- ----- المبحث الثاني : ولالباب األ

                                                                                50

تهب  %34وهي الرياح المسيطرة في نطاق دراستنا تتميز بتردد :الرياح الشمالية الغربية.. 1.15
أي من نوفمبر إلى ماي ويطلق عليهـا  أشهر أي فصل الشتاء والربيع وشهر من الخريف  4لمدة 

  ).5(أنظر الشكل رقم . ، تتميز بأنها ذات سرعة كبيرة على نقل الرمال"رياح الظهراوي"محليا 
وتهب من شهر جوان إلى غاية شهر أكتوبر تتميز بسرعة أقل :الرياح الجنوبية الشرقية.. 2.1.5

تأتي ساكنة ومحملـة   جويليةي جوان وتكون مسيطرة ف %22من الرياح الشمالية الغربية ترددها 
  .بالرمال في بعض األحيان

وهي رياح تهب في فصل الصيف هناك من يدرجها ضـمن   :)الشيلي(رياح السيروكو .. 3.1.5
الرياح الجنوبية الشرقية لكن ونظرا لتميزها بمميزات خاصة فإننا نعتبرها كنوع من الرياح السائدة 

سا وتنشط ابتداء مـن  /كلم16-8القبلي تتراوح سرعتها  حالرياببالمنطقة تأتي من الجنوب وتسمى 
  . أيام في السنة 8شهر جوان على غاية شهر أكتوبر، ويبلغ متوسط أيام هبوبها حسب سلتزر 

  :متوسطات سرعة الرياح الشهرية 2.5
 )2003- 1973( ةالشهرية للفترمتوسط سرعة الرياح :    )16(جدول رقم 

  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر
متوسط 
سرعة 
  الرياح

3.9  4.1  4.4  4.8  4.8  4.7  3.5  3.6  3.1  3.3  3.8  3.5  

  2003محطة األرصاد الجوي بسكرة: المصدر           
  
  

  
  
  
  
  

 

  2003-1973المتوسط الشهري لسرعة الرياح لمحطة بسكرة للفترة : )14(الشكل رقم 

المتوسطات الشھریة لسرعة الریاح لفترة  2003-1973

0
1
2
3
4
5
6

جانفي
فیفري

مارس
أفریل

ماي
جوان

ویلیة
ج اوت

سبتمبر
اكتوبر

نوفمبر
دیسمبر

األشھر

ثا)
(م/

ح 
ریا

 ال
عة

سر

 



  فعاليتها في تسارع  ظاهرة لتصحرالبيئة المناخية و -- ----- المبحث الثاني : ولالباب األ

                                                                                51

نعرف تغيـرات شـهرية لمتوسـط    ) 2003-1973(مادا على المعطيات الشهرية للفترة اعت
الموضح للمتوسطات الشهرية لسرعة الرياح نالحظ ) 14(إذ من خالل المنحني رقم  .سرعة الرياح

. ثا/م4.8 – 3.9أن ارتفاع سرعة الرياح خالل شهر جانفي حتى شهر أفريل وماي أين تتراوح من 
هر جويلية لترتفع فـي  فاض وتذبذب إذ نالحظ انخفاضها من شهر ماي إلى غاية شثم تبدأ في االنخ
. جة لهبوب رياح السيروكو ذات االتجاه الجنوبي الشرقي، وتسمى محليـا بـالقبلي  شهر أوت، نتي

إذ يبلغ متوسط عدد أيام  أوتيوم األخيرة وبداية شهر  15وتهب دائما في أواخر شهر جويلية أي 
حتى ديسمبر فهي قيم متغيـرة   أوتأشهر الباقية من  04أما .أيام في السنة 8ر هبوبها حسب سلتز

  .ثا/م3.1ث إلى غاية /م3.6تنحصر ما بين 

   مميزات السرعة القصوى للرياح5.
 ارتأينابتتبعنا لسرعة الرياح نالحظ وجود اختالف في قياسات الزمنيةالشهريةوالسنوية ولذلك 

  ظرا لدقة معطياتها بحيث تبرز قوة الرياح وسرعتهان1984-1975للفترة ONMاخذ معطيات
    )1984-1975(السرعة القصوى للرياح للفترة )  17(جدول رقم 

  ترد

في
جان

ري 
فیف

س 
ار

م
 

یل
فر

أ
 

اي
م

ان 
جو

یة 
ویل

ج
 

وت
أ

بر 
تم

سب
 

بر
تو

أك
بر 

فم
نو

بر 
سم

دی
وع 

جم
لم

ا
 

دل
مع

.
%

 
 

1-5 63 45 38 16 7 15 25 29 57 80 97 90 562 15.62 

6-10 127 115 104 121 132 130 182 158 156 136 97 113 1571 43.63 

11-15 64 73 111 103 96 101 86 78 67 68 69 52 968 
26.9 

16-20 30 38 44 50 46 39 14 32 14 15 21 36 379 10.53 

21-25 3 6 9 6 46 11 3 8 2 5 5 8 82 2.28 

26-30 2 2 3 3 16 0 0 3 0 2 1 2 22 0.6 

31-35 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0 0 6 0.16 

<36 0 1 1 0 21 0 0 2 0 0 0 1 7 0.19 

  3598 303 290 308 296 310 310 299 304 299 310 280 289 مجموع

  
 BEN AZZOUZ M.T (2000):المصدر                
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مرات  07سا أي /كم129ثا أي /م 36أعلى قيمة مرتفعة اكبر من أنمن خالل الجدول نالحظ  
ثا لكن هذه /م10-6بتردد%49.63أعلى سرعة قصوى بمعدل  أنعة الرياح كما نالحظ متوسط سر

القيم ال تعبر حقيقة علي سرعة النقل لدراسة ظاهرة التصحر الن عملية النقل الريحي تحدث خالل 
القصوى اعتمدنا  تونظرا لعدم دقة المعلومات أو عدم تسجيل سر عا) ساعة، يوم( فترة معينة 
   1997-1990على الفترة

  )1997-1990(السرعة القصوى المتوسطة للرياح محطة بسكرة) 18( جدول رقم 
 متوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر  أوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي األشهر

    13  16  08  02  15  03  20  15  06  26  12  21  تاريخ
1990 20 27 20 23 26 26 25 28 30 20 20 - 23.8 

  - - 10 06 10 26 16 09 05 23 19 13 تاریخ

1991 18 21 25 24 23 26 34 23 23 24 - -  

  05 04 04 30 23 02 01 24 01 26 20 24 تاریخ
1992 21 23 27 23 30 26 20 24 30 34 24 22 25.3 
  26 04 02 18 16 04 29 10 26 26 01 04 تاریخ

1993 18 21 26 27 25 30 21 21 23 23 26 23 21.7 
  20 05 01 25 02 29 21 17 03 27 06 07 تاریخ

1994  26  22  18  23  27  21  21  23  21  20  18  20  21.7  
    15  13  18  04  11  02  23  10  22  11  27  02  تاریخ

1995  24  23  27  23  25  28  25  33  28  18  23  18  24.6  
    24  26  03  17  16  08  03  20  02  27  07  10  تاریخ

1996  21  26  21  22  22  22  24  21  25  19  23  22  22.3  
    06  22  13  15  04  07  17  07  21  07  15  10  تاریخ

1997  18  26  18  25  23  35  30  24  19  22  29  23  24.3  
  21 23 22 25 25 25 27 25 24 23 24 21 متوسط

   BEN AZZOUZ M.T (2000) évolution géomorphologique  p 283 :المصدر

  : عدد أيام السيروكو. 4.5
ومعطيات محطة بسكرة للفترة ) 1938 - 1913(ن المعطيات سلتزر للفترة انطالقا م

واخترنا كذلك . نالحظ أن هناك اختالف في تقدير أيام هبوب رياح السيروكو). 2003 -1973(
الدراسة بين الجهة الشمالية  نطقةمحطة أوالد جالل وهذا قصد معرفة االختالف المتواجد في م

  .والجنوبية
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  عدد أيام السيروكو: ) 19(جدول رقم 
 السنوي ديسمبر نوفمبر اوكتوبر سبتمبر  أوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي  األشهر

 عدد أيام
 ONMحسب

0 0 0 0 1.9 5.3 6 2.9 2.1 0 0 0 18.2 

حسب  
سلتزر 
  ةبسكر

0 0.1 0.8 0.8 0.7 1.8 1.1 1.2 1.2 0.4 0 0 8 

حسب أوالد 
 لجال

0 0.1 0.3 0.8 1.3 3.6 5.4 2.8 1.4 0.1 0 0.1 16.1 

  بسكرة) 2003-1973(و  O.N.Mو ) 1938-1913(فترة سلتزر : المصدر

أيام بينما في محطة  8متوسط أيام هبوب السيروكو سلتزر محطة بسكرة قدر بـ  أنونالحظ 
في منطقة بسكرة تختلف عدد أيام هبـوب   يوم مما يعني حسب سلتزر أن  16أوالد جالل قدر بـ 

بمحطة ) 2003-1973(أو عدد أيام هبوب رياح السيروكو حسب فترة  .رياح من جهة إلى أخرىال
وعدد أيام هبوب السيروكو نجده في شهر جويلية قدر في محطة بسكرة .يوم 18بسكرة فقدرت بـ 

يوم هذا مما يعطي لنا فكرة أن هبـوب ريـاح    5.4 في فترة سلتزر أوالد جالل قدر ب أيام6بـ  
  .له عالقة وطيدة مع االرتفاعاتالسيروكو 

نظرا لنقص المعطيات حول : )2003-1990(للفترة  Vent de sableسرعة الرمال ./ 5.5
وهذا ) 2003-1990(اضطررنا إلى اختيار فترة ) 2003-1973(سرعة الرمال الخاص بالقترة 

 .الكتمال جميع المعطيات

  )2003-1990(للفترة  Vent de sable) : 20(جدول رقم 

  السنوي  ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  األشهر

  0.8  0  0  0.1  0  0  0  0.1  0.2  0.1  0.1  0.2  0  سرعة نقل

  2004بسكرة   O.N.M: المصدر

نالحظ من الجدول أن عملية النقل تكون في شهر فيفري إلى غاية شهر جوان وخالل شـهر  
  .ن/ك0.8لية النقل أكتوبر إذ قدرت عم
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نعلم أن الرياح المسـيطرة فـي   : سيطرة الرياح الشمالية والشمالية الغربية على المنطقة./ 6.5
المنطقة على مدى السنة هي الرياح الشمالية وشمالية غربية تهب في فصل الشتاء وتكـون بـاردة   

صف بحيث تتميز بالجفاف وهي من الرياح المساهمة في نقل وتهب في فصل الصيف وتكون عوا
أحيانا تكون . الرمال لكن تبقى هذه الرياح الشمالية أكثر فاعلية كلما كان االتجاه من الشمال الغربي

إذ يكون . وتساهم كذلك في التعرية المائية. ذات سرعة قصوى كبيرة وقدرتها أكثر على نقل الرمال
اما حسب فترة . أما حسب فترة سلتزر. حسب سلتزر  %33يبلغ حوالى  مجال ترددها كبير حيث

  .)15(يوضح الشكالن رقم  كما) %32(فمجال ترددها يكون حوالى  1996-2003
لمعرفة فعالية الرياح وجدوى قدرتها على حمل الجزيئات الرمل  : فعالية الرياح في النقل واتجاهها

ثا نعتمد على المعدالت الشـهرية  /م 3.5التي تتعدى سرعتها مع العلم أن الرياح الفعالة هي الرياح 
  :للرياح بالنسبة المئوية كما يوضحه الجدول التالي

  )2003-1996(تردد واتجاه الرياح حسب فترة ) : 21(جدول رقم 
  غ  ج غ  ج  ج ق  ق  ش غ  ش ق  ش  

  3.1  2.9  4.6  7.8  6.6  4.2  5.7  8.3  ثا/م 1-5

  5  3  1.9  7.3  2.1  5.3  1.2  9.3  ثا/م 6-10

  1  0  2  1.5  4  2.1  2  4.6  ثا/م 11-15

  0  0  0  1  0  1  0  5  ثا/م 16 >

 %9.1 %5.9 %8.5 %17.6 %12.7 %12.6 %8.9 %22.7  النسبة

               %19.1  هدوء

  2003محطة الرصد  بسكرة : المصدر
  :  خالصة المبحث الثاني

وجي في الزيبان تساهم عناصر المناخ بشكل فعال في تغير نظام االيكولوجي والبيول*
  بشكل واضح من خالل

إلى عملية غسل  يتشكيل مسيالت والشعاب مما يؤد) : األمطار( التعرية المائية  -
  ونقل الترب

من مناطق إلى أخرى وإعطاء الوسط أشكال  ةنقل الترب المتر مل: التعریة الریحیة  -
 )كثبان رملیة(جیومورفولوجیة جدیدة عن الوسط 
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  :مقدمة 

يعد الماء العامل الحاكم في ازدهار الحياة في المناطق الجافة ونقصد به أنه العامل البيئي المتاح عند  
إذ ان كل عناصر البيئة ترتكز . أدنى حد وان كل تغير فيه بالزيادة يؤدي إلى نشاط حيوي واضح

ا إلى تدهور الوسط عليه في عملية البناء خاصة منها التربة والنبات وأي نقصان يؤدي حتم
لذلك ارتأينا دراسة هذا المورد الهام، وتقدير مياه السطحية والجوفية وكيفية استغاللها في . وتصحره

كما توضحه الخريطة رقم توزع الشبكة الهيرودغرافية بالزيبان  الوسط استغالل عقالني اعتمادا على
)10.(   

I   ( المياه المتاحة بالزيبان  مصادر :  
  :ياه السطحية الم .1.1

غيـر منـتظم    اسـيبالنه تتواجد بالمنطقة شبكة هيدروغرافية كثيفة إال أن ندرة األمطار تجعل 
تتسبب أحيانا في جرف هام للتربة أي عملية نقل ذات  أمطارها بأنها موسمية وفجائية وبحيث تتميز 
  .حمولة كبيرة

  :نظام جريان  .1.1.1

  :ويتم على نوعين
عند أقدام الجبال القليلة االنحدار حيث يتميز بدوام أثناء فتـرة الفيضـانات    يحدث : النشر الفيضي*

  .ويؤثر على الزراعة تأثيرا واضحا وتعتبر هذه الظاهرة مألوفة لدى السكان
وفيه يكون االنحدار شديدا ويزداد عمقا بعد كل فيضان مما يساهم في التعرية : والمسيالتالشعاب *

  .المائية
  :ية ونظم جريانها أهم األود .2.1.1

م تقـدر  209ذو جريان دائم يأخذ منبعه من جبل توقرت كتلة األوراسية على ارتفـاع   : واد الحي
في منطقة سد منبع الغزالن أما في منطقة لوطاية فمساحته حوالى  ²كم 1525مساحة حوض سطحه 

  .Ec=9mm/anسنة وصفيحة جريانه تقدر /3م 14.94صبيب جريانه .²كم 1608
  1.يوم وهي أطول فترة للجريان 94حيث دام  1890ا الواد فيضانات أهمها فيضانات عرف هذ

                                                
1 Les eaux souterraines Phase II, Mars 2003 ANAT. 
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  10خريطة الشبكة الهيدروغرا
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  ):واد البراز(واد األبيض  -
يتميز في السابق بجريان دائم وبتموينـه   ²كم 2320ينبع من جبل شليا ويتوضع على مساحة 

  .سرير الواد للينابيع المحلية الواقعة على
) 1961-1950(في الفترة ) 6-15(قبل إنشاء سد الغرزة المتواجد في الحوض التجميعي رقم 

  .Es = 15mm/anوصفيحة جريان 34.3m3/an  Q =يقدر متوسط صبيبه 
  
  
  
  
  

  
  

  .17/03/2005) والتعرية ألوادحمولة (  يالوادحالة ) 05(رة رقم صو
  .يتميز بصبيب مرتفع نتيجة طبوغرافية المنطقة يقع في الجهة الشرقية:     واد العرب

S  =2105 ²كم                             Q  =29.19 سنة/²مم.  
  .14صفيحة الجريان  E.                      روافد 7: عدد الروافد

يتكون من واديين أساسيين هما واد الحي وواد عبدي ويطلق عليه السكان المحليـين واد   :واد بسكرة
  .يدي زرزورس

 يعتبر امتداد لواد لوطاية .واد الحي .1

منبعه من جبل محمل يحمل إسم واد جمورة من بلدية جمورة إلى غاية بلديـة  : واد عبدي. 2
وتقدر مساحة  ²كم800برانيس حيث يسمى بواد لبرانيس حوضه التجميعي هو األكثر رطوبة مساحته 

ثـا وتغذيتـه السـنوية    /3م2200يب الفيضي أما صب ²كم2947) واد بسكرة(حوضه التجميعي ككل 
  .3مم16
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  :الغربية الزاب الغربي لمنطقةا -
ويعتبر من أهم األوديـة   ينبع من السلسلة الجنوبية لسلسلة األطلس الصحراوي جبل عمور:واد جدي
وهذا لكثافة الشبكة الهيدروغرافيـة وأهـم   )  COTE.M1983 /Eaux Algérie mise en œuvre (بالوالية 

  :اري التي تغذي هذا الواد تبعا للمناطقالمج
  .نجد واد سكاب، الكلب، واد جدي، رقوف: منطقة سيدي خالد
  .واد العسل: منطقة أوالد جالل

  .نجد واد سدوري، الغرزي، بروث، تامدة: منطقة الدوسن
  .نجد واد الدوسن، سدوري، كاف نايلي، واد الوزاني: منطقة ليوة

  
لشط ملغيغ ويغطي عدة نتوءات معروفة ويتميـز مورفومتريـان    ويعتبر هذا الواد أكبر ممون

  .سنة/3مم Q . =16اما صبيبه . ²كم S  =24200بمساحة تقدر بـ 
  :ويمون األحواض التالية

  عدد الروافد  مساحته  الرقم  الحوض التجميعي

  2  2068  06-01  واد مزي األماي

  2  2336  06-02  وزاد مزي الخلفي

  1  1819  06-03  واد سعد

  3  3696  06-04  واد جدي فج

  0  2471  06-05  واد جدي جروف

  0  3480  06-06  دويهواد جدي 

  1  1445  06-08  واد جدي كاب

  5  1750  06-08  واد جدي بسكرة

  . 2003مديرية الري بسكرة: المصدر                                             
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  طقة أوالد جاللعند منتوسع مجرى واد جدي  06صورة رقم 
  : مساهمة المنشآت الهيدرولوجية في تحفيز التصحر.  2.1.1

  :المنشآت الهيدرولوجية السطحية -
  :السدود

                                                                                                                             سد قم الغرزي
 :لكنه يشهد توحال كبيرا في السنوات األخيـرة   3مليون م 47بقدرة تخزينية  1950أنشئ سنة 

شائه هو سقي أراضي النخيـل  لواد عبدي والهدف من إن) 11-18(ويتواجد في حوض تجميعي رقم 
  .نخلة محليا 300.000 – 50.000سريانه قرطه تاهودة حيث يسقي. المتواجدة بسيدي عقبة

  م 198.90: ميزات السد
  .²كم 3.09: االرتفاع األقصى
  .م 200.00: مساحة الحوض

  .م 4.35: االرتفاع األقصى للسد
  .م 11.48: العرض األقصى
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  لسد منبع الغزالن ع مياهتوس) 07(صورة رقم 
  :سد منبع الغزالن. ب

 5955.50بطاقـة   2000بهدف السقي لكن االستغالل الفعلي كـان سـنة    1986أنشئ سنة 
  .سنة/²كم

  :مميزات السد
  .كم 1.66: مساحة الحوض

  .م 82.4: طول المحيط
  .م 60-1.44: االرتفاع

  .م 42.5: االرتفاع األقصى
  ).2.25-1( –) 2.75-1: (االرتفاع الخلفي

  :المياه الجوفية. 2.1
مصادر مائية جوفية مهمة ولمعرفة هاته الخزانات المائية المعتبرة والمنتشرة  الزيبان  ويتح 

على المجال يجب التطرق لدراسة هيدرولوجية ومحاولة معرفة أهم األسمطة المائية المنتشرة  مـن  
  :أجل إعطاء نظرة أكثر شمولية
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  :نطقةعلى المدراسة هيدرولوجية . 1.2.1
  ).لوطايةمنطقة سيدي عقبة  ( :الجهة الشرقية. أ
هذا السماط يتكون من حجارة حصى، حبيبية رملية ذو صبيب ضـعيف وآبـاره    :سماط الرباعي*

  .معظمها تقليدية وتتمثل في رسوبات الواد أساسا ونوعية المياه هي نفسها نوعية مياه واد بسكرة
  :Moi-Plioceneسماط ميوبليوسان *

، كزبوناتيمن رمل طيني مع تعاقب  نالمنطقة ويتكوماط أكثر استغالال في هذا ويعتبر هذا الس
ثا أما الحمولة العالقة /ل 15-5م أما فيما يخص الصبيب المستغل يتراوح بين 250-90عمق اآلبار 
ثـا  /ل 160ثا منها /ل300ل واالحتياط االجمالي المقدر لهذا السماط يقدر بـ /غ 4-2فتتراوح بين 

  .ثا تستغل للسقي/ل 90ثا من أجل الشرب، /ل50مستغلة و 
تنقيب عميق ملك للدولة  45المنجزة والمستغلة لهذا السماط تقدر بـ  Foragesعدد اآلبار  -

اما الحجم السنوي المسـتغل فيقـدر بــ     2003تنقيب ملك للخواص حسب آخر إحصائيات  33و 
  .سنة/ ²هكم 5112094

اط األيوسين العلوي ويتكون من الكلس ذو اللون األسيني إلى رمادي مع ونشير إلى تواجد سم
م كلمـا  600م ويصل إلـى  150سليكس اسود والتنقيب الوحيد لهذا السماط هو بئر لبرش ذو عمق 

  .اتجهنا نحو الجهة المقعرة
  .شعيبة وشمالي غربي -الدوسن -منطقة طولقة :الجهة الغربية. ب
  :ALBIENالسماط األلبي *

م ويمتد في المنطقـة  2600-1700تبر هذا السماط ذو استغالل مكلف لعمقه إذ يتراوح بين يع
وفي الحقيقة أن طبقة األلبين تمثل إال الجزء العلوي من التشكيلة  ²كم 600.000على مساحة قدرها 

  .المتكونة من مواد قارية توضعت  نتيجة الحركة الهرسينية حيث أدت إلى تقدم البحر السنومائي
ثا أما /ل120-60م وصبيب يتراوح بين °50+ ويتميز هذا السماط بدرجة حرارة الماء العالية 

بئر ملك للدولـة امـا حجـم االسـتغالل      24ل اما عدد اآلبار المستغلة /غ 2الحمولة العالقة تفوق 
سنة وينحصر استغالل هذا السماط في الجهة الجنوبية الغربية أكثر كما يوضـحه  /3هكم 672031.6

  ).أب(لمقطع الهيدرولوجي ا
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  مقطع هيدروجيولوجي 16شكل رقم 
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  :سماط األيوسان*
يوجد في المنخفض الواقع شمال جبل بوغزال إذ أن المياه المتراطمة في منخفضـي لوطايـة   

ريوني تصل إلى الكلس األيوسيني مرورا بالترسيبات لبليورباعي ثم يتسرب إلى الكلس السينوني والت
  المشكلة

  ويبلغ عمق السماط  ليظهر بعد ذلك في الجهة الجنوبية في كلس األيوسان)  محده(لجبل بوغزال 
ل وقد وصـل  /غ 4-0.5ثا أما الرواسب الملحية تقدر بـ /ل 40-5م أما صبيبه فيقدر بـ 90-500

نوي يقـدر بــ   ملك للخواص بحجم استغالل س 12بئر منها  475عدد اآلبار المستغلة لهذه الطبقة 
  .سنة وتعد نوعية مياهه متوسطة/3هكم 420005285

  :Phreatiqueاألسمطة *

ل عـدد  /غ4-2ثا وتركيب األمالح يقدر بـ /ل 3-1م اما صبيبه 60-20يتراوح عمق آباره 
  .بئر 66اآلبار المستغلة حوالي 

  :ويتميز هذا السماط بوجود تكوينات قارية ونميز به نوعين من األسمطة
  .م10-2جوفية حرة على عمق أسمطة  -
 .م 13-8أسمطة جوفية حبيسة على عمق  -

واستغاللها يتميز عن طريق اآلبار الرتوائية وتوجد مياهها بين طبقتين إذ تصعد في التشكيالت 
  .العلوية كما يبينه التخطيط السابق أي عند المستوى البيزومتري وتسمى بالمياه الصاعدة

  :)منطقة بسكرة شتمة أوماش(الجهة الشمالية الشرقية . جـ
نتيجة للحركات االلتوائية الهرسيتية شماال فإن المنطقة تعتبر منطقـة انتقاليـة بـين المجـال     

 :االطلسي ونطاق المنبسط الصحراوي جنوب إذ أنها تتوفر على أربعة أسمطة مائية هامة تتمثل في

  :phréatique eNappeالسماط المائي . 1
م ونجده على مستوى تراكمات عميقة ومصـدر  60-20الجهة بين يتراوح عمق السماط بهذه 

م وعي أعلى من درجة حـرارة  °32مياهه من التساقطات ومياه السقي والوديان تقدر حرارة مياهه 
م وصبيبه يتـراوح بـين    °9 –م  °26مياه األودية خاصة والية بسكرة والتي تقدر درجة حرارتها 
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اآلبار المستغلة حـوالي   2003ل وتقدر إحصاءات /غ4-2ية ثا أما تركيز الرواسب الملح/ل 10-3
  .سنة/3هكم 36975251منها ملك للدولة أما حجم االستغالل  12بئر،  1040

  :السماط الرملي. 2
يتميز هذا السماط بان النظام المائي به غير متجانس إذ يتكون من طبقات مائية مختلفـة مـن   

التكوينات القارية للصحراء في زمن الثالـث والرابـع    حيث السمك والنفاذية ويعرف بأنه خزان كل
وتكوينته المائية تتوضع بتوافق على تكوينات المارنية كلسية من األيوسان المتوسط والسفلي ويتميـز  

  .م300-100ثا اما عمقه / ل 1.5هذا السماط بصبيب يقدر بـ 
  :السماط الكلسي. 3

بيعه الطبيعية ويبرز هذا فـي منطقـة اومـاس    يعتبر هذا السماط األكثر شهرة وهذا نظرا لينا

ويمتد 16ومليلي وهو سمط األكثر استغالال لواحة الزيبان كما يوضحه المقطع الهيدروجيولوجي رقم 

-2ثا اما تركيز المـالح  /ل40-5م أما صبيبه 900-200شمال شرقي وعمقه  -هذا السماط شمال

  .ربئ 58ل ويقدر عدد اآلبار المستغلة لهذه الطبقة /غ4

  :السماط األلبي. 4

   .Continental Intercalaireاستغالله ضعيف في هذه الجهة ويسمى كذلك بالسماط العميق 

المائية تتوضع بتوافق على تكوينات المارنية كلسية من األيوسان المتوسط والسفلي ويتميز هذا 

  .م300-100ثا اما عمقه / ل 1.5السماط بصبيب يقدر بـ 
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  لزاب الغربي) استغالل االسمطة( مقطع هيدروجيولوجي 

  لزاب الغربي) استغالل االسمطة العميقة( مقطع هيدروجيولوجي ): 17(الشكل رقم
لطبيعيـة  يعتبر هذا السماط األكثر شهرة وهذا نظرا لينابيعـه ا :السماط الكلسي .2

لواحة الزيبـان   ويبرز هذا في منطقة اوماش ومليلي وهو سمط األكثر استغالل
شمال  -ويمتد هذا السماط شمال) 17(المقطع الهيدروجيولوجي رقم  كما يوضحه

ل /غ4-2ثا اما تركيز المـالح  /ل40-5م أما صبيبه 900-200شرقي وعمقه 
  .بئر 58ويقدر عدد اآلبار المستغلة لهذه الطبقة 

II (  مساهمة الفيضانات في عملية التدهور :  
لما ينجر عنها من تهديم للتربة وتدهورها  تعتبر الفيضانات من أخطر األخطار الطبيعية نظرا

لذلك فتعتبر عامل مساهم في تدهور الترب ثم تصحرها وبالتالي إعطاء الوسط نظام بيئي هش لذلك 

  

  مديرية الري بسكرة: المصدر

 2003كرةمديرية الري بس: المصدر
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يتميز بنظام جريان مؤقت لألودية وامطار في أغلبها فجائية تسقط على شكل واحـد   نجد ان  الزيبان
وتعتبر هذه األمطار الفجائية من اهم األخطـار   حيث تؤدي في بعض األحيان إلى حدوث فيضانات

  .التي تعيق التنمية بالمنطقة
  : أهم الفيضانات التي شهدتها المنطقة

  .ثا/3م 80ويقدر صبيبه  1902فيضان  -
  .ثا/3م 330ويقدر صبيبه  20/06/1990فيضان  -
  .يعتبر األخطر نتيجة فيضانات وادجدي 1969فيضان  -
  .ثا/3م 305ويقدر صبيبه  11/09/1982فيضان  -
  .ثا/3م 1388ويقدر صبيبه  08/05/2000فيضان  -

  : 1969لمحة عن فيضانات 
ملم خالل  283.5أمطار وابلية إذ قدرت كمية التساقط  1969الزيبان عامة سنة  قة شهدت منط

أضعاف المعدل السنوي وقد خلفت هذه األمطار أضرارا وخسائر جسيمة  3أي . 150.9شهر سبتمبر 
  .اطلنتيجة شدة الته

منازل  8جريح،  30حالة وفاة،  19،  %100إتالف المحاصيل الزراعية : مركز بسكرة -
  .هدمت

 .جريح 2حالة وفاة،  2شخص دون مأوى،  1800: مركز اوماش -

 .حالة وفاة 10شخص دون مأوى،  1700: مركز طولقة -

 شخص دون مأوى،  1400: مركز مليلي -

مأوى أو الطعام وقدر بجوالي  وعموما فإن إجمالي سكان البلديات تركت دون  
  .متضرر 100.000

  : خالصة المبحث الثالث
تساهم قلة الموارد المائية خاصة السطحية منها في المنطقة بتدهور الوسط وتصحره وإعاقة النظام 

  البيئي خاصة في الجهة الغربية من الزيبان أين يتم استغالل السماط األلبي ذو االستغالل المكلف
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 لواد بسكرة 1969فيضان :صور فوتوغرافية لـ
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  اب األولـبـة الـالصــخ

  
  همته في التصحر أفرزت لنا ما يليإن دراستنا للوسط الطبيعي ومدى مسا

مدى تأثير التضاريس األطلسية في التصحر وذلك راجع لموقع الزيبان بـين   •

إذ تساهم المظاهر المتواجدة من جبال، سـهول،  .  نطاق األطلس والصحراء

سباخ في تدهور وتصحر الوسط هذا بالضرورة ال ينفي دور البنية الجيولوجية 

التي تغلبت عليها التكوينات الرملية والطينية وكذا العوامل التكتونية إضافة إلى 

  .العوامل المناخية القاسية

 .األمطار الفجائية •

 .الحرارة المرتفعة •

 .ذات التغطية الضعيفة مساهمة عامل الرياح القوية وتوفر المساحات الرملية •

 .درجة القحولة المرتفعة •

إلى جانب االستغالل المكثف للموارد المائية الجوفية هذه العوامل أكسبت المنطقة 

 سوف يؤدي للتصحر  يدراستنا قابلية أكثر للتقهقر الذ
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إن التصحر بما يرافقه من تدهور في العناصر البيئية يالحظ في كـل دول العـالم خاصـة الـدول      مقدمة
ليس في نطاق الجاف وشديد الجفاف، ونصف جاف فقط بل كذلك في نطاقات األكثر رطوبة أيضـا  .العربية

  LE HOUEROU H.N 1987-) .(في النطاقات التي تتميز بجفاف" ولكن التدهور يبرز أكثر وضوحا وعمقا"

جاف، إذ كل الظروف الطبيعية والتضاريسية تتميز بقابليتها للتصحر  ا نعلم منطقةكم اومنطقة دراستن
  .وهذا ناتج عن اضطراب التوازن البيئي، وكذل نتيجة سوء استغالل النظام البيئي المحلي كما ينبغي

  .سيةوانطالقا من هذا ال بد لنا من تحديد مفهوم التصحر مسبباته الرئي

I .نظرة عامة حول تحديد مفهوم التصحر:  

اإلنجليزية، حيث أنها عرفت  Désertificationالتصحر كلمة وضعها اللغويون العرب مرادفة لكلمة 
، وكـان أوبرفيـل   1انتشارا أوائل السبعينات، عندما ظهرت مشكلة الجفاف في منطقـة السـاحل اإلفريقـي   

)Auberville (كما استخدم كوفدا  1949نة أول من استخدم لفظ تصحر س)Kovda ( لفظ جفاف أو تجفيف
)aridization (   ليشمل عدة عمليات واتجاهات تشمل انخفاض المحتوى الرطوبي األرضي فـي مسـاحات

  .2واسعة، وانخفاض االنتاجية الحيوية لألرض والنبات والنظام البيئي

م حول تعريف الظاهرة وتحديد أبعادهـا  ورغم وجود العديد من التعاريف إال أنه يبقى االختالف القائ
موضوع نقاش خاصة من قبل ذوي االختصاص وهيئات األمم المتحد والمنظمات، ومن أبرز التعاريف مـا  

  :3يلي

  : تعريف حسب األخصائيين. 1

  : التصحر حسب علماء الجغرافيا. 1.1

ظهوره في الظروف هو قبل كل شيء اتساع للمظاهر الصحراوية في مناطق ال تؤدي إلى "التصحر 
  .4"الطبيعية وينتج هذا األخير عن زيادة وهجومية ظواهر التعرية وخاصة الريحية

  : التصحر حسب علماء النبات. 2.1

هو تقليص الغطاء وفقر النباتات وتعرية التربة واستئصال جزيئـات التربـة علـى شـكل     "التصحر 
  .5"كثبان

                                                
  .www.islaionline.netجفاف األرض أم غیاب العدل؟ : التصحر: عاطف معتمد عبد الحمید 1
2 RIDELEY NILSON  18ص  1991مارس  1عدد  28االقتصادي زراعي مجلة التموین والتنمیة رقم.  
ج من تدھور الوسط الطبیعي وحمایة الطبیعة مجمل المطبوعات منجزة من طرف أساتذة التاریخ والجغرافیا التجمع الخامس الجامعة الصیفیة نماذ: ساحلي محمد 3

  .7ص . 1998جویلیة 
  .www.lahonline.comالصحاري  4
شروع مقدم لنیل شھادة دیبلوم مھندس دولة في تھیئة الوساط الضغط البشري، مظاھر التصحر الزاب الشرقي، بسكرة، م: شبلي نورة، بن الشیخ الحسین نزیھة 5

  .5ص  1995-1994الطبیعیة والریفیة، معھد علوم األرض قسنطینة، 

http://www.islaionline.net
http://www.lahonline.com
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  : التصحر حسب علماء التربة.. 3.1

لظاهرة بنقص في كمية المواد العضوية، تحطيم بنية وتقلـيص أفـاق السـطح ووضـع     تترجم هذه ا
  .الجزيئات تحت تأثير الرياح

  : Le houerou 1969التصحر حسب . 4.1

مجموعة من العوامل التي تترجم بالتقلص التدريجي للغطاء النباتي الـذي يـؤدي إلـى    "التصحر هو 
  .6"ن بها هذه المظاهر ظهور مظاهر صحراوية جديدة في مناطق لم تك

  :التصحر حسب علماء المناخ. 5.1

 نالتصحر الحالي هو عنصر أساسي للتقهقر عن طريق اإلنسان للغطاء النباتي ويبرز في عدم التو زا
االيكولوجي بسبب اتجاه المناخ إلى الجفاف العوامل الجيومورفولوجية لهذا التصحر مثال تضـخم النشـاط   

  .الريحي

  : الهيئاتتعريف حسب .. 2

  : "U.N.C.C.D" 1994اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر .. 1.2

  .التصحر يعني تدهور األرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق

وتعني هذه التعاريف حقيقة واحدة أن المناطق المتصحرة مناطق قـد فقـدت الكثيـر مـن قـدراتها      
بل كانت مناطق ذات قدرات بيولوجية معينة، وذات غطـاء نبـاتي   . البيولوجية، ولم تكن صحاري من قبل

كما أن عملية التصحر مهما كان شكلها فإن المرحلة النهائية لها . أكثر غنى وتنوع وكثافة من الوضع الحالي
  .ستكون الصحراء التامة مع إنتاجية حيوية تصل إلى الصفر

حدوث نقصـان أو تـدمير   : "تعريفا للتصحر مفاده) البيئية(ة تتبنى األمم المتحدة عبر برامجها اإلنمائي.. 2.2
في المقدرة البيولوجية لألرض، بما يمكن أن يؤدي إلى سيادة ظروف شبيهة بالظروف الصـحراوية، وفـي   
ظل تأثير مزودج من تغير وتذبذب في الظروف المناخية مع حدوث نشاط بشري كثيـف األثـر، وتكـون    

  .7"ية البرية بالتدهور كما ونوعاالنتيجة إصابة األنظمة البيئ

انتشار وزيادة الظروف الصـحراوية  "التصحر بأنه ": U.N.E.P"يعرف برنامج األمم المتحدة للبيئة .. 3.2
  ".التي ينتج عنها انخفاض إنتاجية المادة الحية، فينخفض إنتاج الحاصالت

                                                
  .139ص . 1997، منشآت المعارف االسكندریة 2البیئة واالنسان دراسة في مشكالت البیئة مع االنسان، ط: زین الدین عبد المقصود 6
7 Houerou .h.n 1969: la désertification du sahar septentrional et les steppes limitrophes (Libye, Algeria, Tunisia) Annales 

Algeriennes de géographie N° 6 P6.  
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اض وتـدهور الطاقـة الحيويـة    انخف"بنيروبي التصحر بأنه  1977عرف المؤتمر الدولي للتصحر .. 4.2
  .8"لألرض والذي قد يؤدي إلى ظروف مشابهة للصحراء

II( .أهمية الظاهرة على المستوى الدولي، العربي والوطني:  

  : على المستوى الدولي.. 1

أصبح من المسلم به أن مشكلة التصحر أصبحت ظاهرة عالمية خطيرة فكل المؤشرات تدل على ذلك 
  LE HOUEROU H.N (1992 )- . في العالم دول 120إذ أنها تهدد 

مليار دوالر سنويا منهـا   42إن ما يسمى بزحف الصامت للتصحر يسبب خسائر اقتصادية تقدر نحو 
  .9مليارات في أفريقيا وحدها 9

وقد أجرت منظمات األمم المتحدة المعنية بالتصحر والجفاف بتعاون من منظمة األغذيـة والزراعـة   
  .لتربية والعلوم عدة تقويمات لظاهرة من خالل المؤتمرات والندوات الدوليةواألرصاد الجوية وا

الهدف وضع خطة عمل لمكافحة التصحر غيـر أنـه لـم    ) كينيا(عقد مؤتمر نيروبي : 1977أوت  §
 .يستقطب االهتمام الذي كان متوقع

تمر إلـى أن  دولة إفريقية مهددة بالظاهرة وخلص المؤ 20بدكار جمع  رعقد المؤتم: 1984جويلية  §
من جملة األراضي الجافة خارج المناطق شديدة الجفاف وأن سـكان   %70مليون هكتار أي  3475

 .مليون نسمة 135المتأثرين مباشرة بالظاهرة يبلغ 

تم عقد الدورة األربعين للجمعية العامة لألمم المتحدة حيث تم تحديد مفهوم التصـحر  : 1985أكتوبر  §
 .وتحسيس الرأي العام بخطورة الظاهرة) حرالبلدان المتضررة من التص(

دول مـن   5عقد المؤتمر الثاني حول ظاهرة التصحر بالسنغال حيث توسع ليشمل : 1985نوفمبر  §
 .مشروع في إطار التعاون الثنائي اإلقليمي 29المناطق الغابية إفريقيا الغربية وتم تحديد 

ريقي حول البيئة والذي عقد في القـاهرة  شاركت الجزائر في المؤتمر الوزاري اإلف: 1985ديسمبر  §
 .تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للبيئة

عقدت ندوة مرصد الصحراء والساحل بباريس وتم طرح المشـكلة حـول اختفـاء    : 1990جوان  §
 .المراعي، بور األراضي، هجرة السكان والترحال

داد ميثـاق المغـرب العربـي    تم التشاور بين بلدان المغرب العربي واتفق على إع: 1992نوفمبر  §
 .لحماية البيئة والتنمية المستديمة

                                                
 .22م ص 1999ھـ  1420، 51أھمیة الغابات في مكافحة التصحر، مجلة العلوم والتقنیة، مجلة فصلیة مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، العدد  8
 middle cast anline 2002/01/04التصحر یھدد العالم  9
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تمت مصادقة بلدان الغرب العربي عل اتفاقية مكافحة التصحر وعقد مؤتمر دولـي  : 1994أكتوبر  §
 .حول مكافحة ظاهرة التصحر في المغرب العربي

 .االحتفال األول باليوم العالمي للتصحر والجفاف بالصين: 1995جوان  17 §

عقد مؤتمر الدول العربية بالقاهرة والتركيز على مكافحة التصحر، وانشاء المساحات : 1996مارس  §
 .الخضراء

 .بنيويورك 05+ تم عقد قمة األرض : 1997جوان  §

اإلفريقية حول مكافحة ظاهرة التصحر بنيـام فـي    -عقد الندوة الثانية األسيوية: 1997سبتمبر  5 §
 .النيجر

 .األولى لمؤتمر أطراف اتفاقية مكافحة التصحر عقد الدورة: 1997أكتوبر  11 §

عقد الدورة الثامنة بنيويورك وتم إعداد تقرير حول التخطيط وإجارة مـوارد األرض،  : 2000ماي  §
 .لمكافحة التصحر والجفاف والتنمية المستديمة 12لمكافحة التصحر والفصل  11وتحديد الفصل 

الدوة السادسة عشر للجنة الزراعة وإعداد تقريـر  ) روما(تم عقد بالقاعة الحمراء : 26/03/2001 §
وعـالج ظـاهرة التصـحر وقضـايا بيئيـة       21حول سير األعمال في تنفيذ جدول أعمال القرن 

 .10وإنمائية

والذي يهـدف مـن   ) عمان(تم عقد المنتدى الدولي للبيئة والتنمية والمستدامة بأظفار : 2002مارس  §
صحر وتطوير برامج لحد من توسع الظاهرة وتوعية المجتمـع  خالله إيجاد آليات فعالة لمكافحة الت

 .11المدني

أيام وتم تحديد تعزيز  10دامت ) جنوب إفريقيا(تم عقد قمة األرض بجوهانسبورغ : 26/08/2002 §
بناء القدرات البشرية وإرساء مفهوم المواطنة البيئية، مكافحة التصحر وتطوير القطاعات اإلنتاجيـة  

 12.المتكاملةونظم إدارة البيئة 

تم عقد الندوة الدولية للشراكة من اجل تطبيق المبادرة البيئية للشراكة الجديدة للتنمية  16/12/2003 §
، والتي حضرها ممثلون وخبراء عن 12/2003/ 16و 15بالجزائر العاصمة يومي ) النيباد(بإفريقيا 

 .ى بمجال البيئةدول إفريقية ودول مانحة وكذا مؤسسات تمويلية عالمية وإقليمية تعن

تم خالل هذه الندوة استعراض المخطط العملي للبيئة بإفريقيا والمتضمن بالخصوص مشاريع أعـدتها  
وقد أبدت عدة أطراف ممولة . األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع الدول األعضاء، في مجال مقاومة التصحر

                                                
10    2003/08/20   Www.alwatan.news  
11    2002/03/19  Www.alnadwwa.net 
12  2002/08/index Www.obdojeeran.com/ 

http://www.alwatan.news
http://www.alnadwwa.net
http://www.obdojeeran.com/
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 االتحـاد جال تهيئة أحواض األوديـة ببلـدان   استعدادها للمساهمة في تنفيذ بعض هذه المشاريع خاصة في م
  .وبعث مراصد لمتابعة حالة الجفاف والكوارث الطبيعية لهذه المنطقة

بمناسبة اليوم العالمي للتصحر األمين العام لمنظمة األمم المتحدة يحذر بأن حيـاة  : 2004يونيو  17 §
ان هـم عرضـة لتـرك    مليون إنس 135أكثر من مليار إنسان مهددة بسبب توسع رقعة التصحر، 

 .أراضيهم جراء تدهور األراضي

  : على المستوى العربي.. 2

يعاني العالم العربي من مشكلة التصحر منذ زمن، إذ أن الجزء األكبر من البالد العربيـة يقـع فـي    
المناطق شبه الجافة والجافة وشديدة الجفاف ونظرا لنظامها االيكولوجي الهش فإنها تتميز بحساسية مفرطـة  

ما يعرضها للتصحر السريع ويبرز ذلك في انخفاض مستوى القدرات اإلنتاجية للمزروعـات والمراعـي   م
والغابات الطبيعية ولذلك أخذت بعض المنظمات العربية العالمية من أولوياتها مكافحـة التصـحر وتـدهور    

  :األراضي، وتتمثل اهتماماتها 

 .المناطق الجاف واألراضي القاحلة بدمشقأنشأت جامعة الدول العربية المركز العربي لدراسة  §

العناية  1992إنشاء مجلس الوزراء العرب مسؤول عن شئون البيئة من أولوياته خطة عمل عربية  §
 .بقضايا األراضي الجاف والتصحر

تم عقد حلقات لدراسة األحزمة الخضراء وأساليب ترشيد استخدام المياه، صـيانة    1993- 1992 §
 13.دهاالمراعي وتنمية موار

تم إعداد دراسة فنية واقتصادية من أجل زيادة اإلنتاج تطبيق مشروع الجزيرة فـي   1994-1995 §
المملكـة العربيـة   (السودان وحماية من زحف أتل الرمال ومكافحة التصـحر فـي وادي درعـة    

 ).السعودية

ج األمـم  تمت دراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة في إطار التعاون بين برنام 1996مارس  §
 14.المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية وإعداد دراسة شاملة عن حالة التصحر في الوطن العربي

  : على المستوى الوطني. 3

ات التنموية المختلفة األولويـة  تعني الجزائر من مشكلة تدهور الوسط الطبيعي ولذلك أعطت المخطط
في مقاومة التصحر، ونتيجة لنقص الوعي لدى المواطنين فقد سارعت الظاهرة ولذلك سارعت الجزائر فـي  

  )25 التضاریس الصحراویة ص 1980عادل عبد السالم ( .اتخاذ عدة تدابير

                                                
برنامج األمم  - المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة، حالة التصحر في الوطن العربي ووسائل وأسالیب مكافحتھ، جامعة الدول العربیة 13

 .1996المتحدة للبیئة 
 .1982، 170، عدد )مجلة جزائریة(الجیش  14
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الزراعيـة مـن    تجربة مهمة لحماية التراث الغابي والمناطق رمشروع السد األخضر ويعتب 1970 §
 .كلم1500زحف الرمال ويمتد حوالي 

 .تثبيت الكثبان الرملية في إطار برنامج العمل لقطاع الغابات 1982 §

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الجلفة(زراعة الحلفاء لتثبيت الرمال عين وسارة ) 15(صورة 

وضع برنامج يتمثل في التطوير المتناسق للمناطق السهبية ووضع عدة تجهيـزات وهياكـل    1983 §
 .لمتابعة المكاتب المكلفة بذلك

عقد مؤتمر دولي حول السهوب بوالية تبسه بهدف تنظـيم ومراقبـة األراضـي     1986أفريل  30 §
 15.الرعوية والرعاة وتوجه إلى الزراعة العلفية وزراعة األشجار والحشائش في المناطق الجرداء

بوالية النعامة يهدف إلى عقد مؤتمر وطني يدور حول مكافحة ظاهرة التصحر : 1989نوفمبر  11 §
وضع سياسة تطويرية الستغالل التدريجي والفعال للمناطق الرعوية، وضع قواعد جديدة السـتغالل  

 .الوسط

 ).UNESCO(تمت المصادقة على االتفاقية مكافحة التصحر بهيئة : 1994أكتوبر  §

 .لهياكل القاعديةوضع برنامج الجنوب لمكافحة تراكم الرمال على المساحات الزراعية وا: 1995 §

 .تمت المصادقة على االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر: 6/12/1996 §

واليـة   19وضع برنامج الجنوب لتنمية المناطق السهبية ويشمل هذا البرنامج اكثـر مـن   : 1996 §
 .رعوية مع األخذ بعين االعتبار تعليمات االتفاقية مكافحة التصحر وتوصياتها

                                                
15 www.wdjelfagov.dz/culture.htm 

 

http://www.wdjelfagov.dz/culture.htm
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يحدد كيفيـات التسـيير وتحديـد شـروط      118-2000تنفيذي رقم  إصدار مرسوم 2000ماي 30 §
 .االستفادة من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية

يهدف إلـى تحسـين الوضـع     {2001-2010}21إعداد مخطط محلي للعمل البيئي، أجنده  2001 §
 1992دوليـة فـي   البيئي وضمان التنمية المستديمة للبلديات على النحو الـذي أقرتـه األسـرة ال   

 .بريودجانيزو

اهتمام الطبقة السياسية الوطنية بقضايا البيئة خاصة التصحر التي تعتبر مـن أهـم   : 17/04/2005 §
 عخالل الدعوة إلى الحفاظ على التنو نالقضايا علي المستوى الوطني والتي أولت الدولة اهتمامها م

 البيئة الصحراوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخبر 0520أفريل  17 4371عدد 
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  : على المستوى المحلي. 4

ينظر السكان المحليين على أن التصحر ظاهرة زحف الرمال من الجنوب نحو الشمال و التي تـأتي  
على األخضر و اليابس لكن يبقى هذا المفهوم العامي في تحديد الظاهرة يحتاج إلى تصحيح، نظـرا لغيـاب   

  .الوعي لدى كثير من المواطنين

  .ظاهرة التصحر مسؤولية الهيئات و اإلدارة المحليةلذلك تبقى 

مكافحة التصحر إذ عملت على تثبيت الرمال كعمليـة تجريبيـة    منطقةإذ نجد اهتمام مديرة البيئة في 
هكتار،و التحسيس بأهميـة التميـز العقالنـي     100في منطقة اوماش، و إنجاز حزام أخضر على مساحة 

الجوارية لنشاطات استصالح األراضي و المحافظـة علـى المراعـي و    لمشاريع التصحر، و كذا المتابعة 
المساحات الطبيعية و وضع حد لالستغالل العشوائي لرمال األودية كواد بسكرة و واد جدي، تكثيف عمليـة  

  .التشجير على حافة الودية للتحكم في مسببات التصحر

/ III .معرفة آلية التصحر :  

معقدة بمنطقة الدراسة نظرا لنقص تبذر األمطار واإلشعاع الشمسـي  إن ميكانيزمات التصحر، تعتبر 
الكبير، أدى إلى ذلك ضعف الغطاء النباتي وتباعده، وفقر الترب من المواد العضوية في الطبقات السطحية، 
فبالرغم من دراسة الترب تبقى الطبقة السطحية ذات أهمية كبيرة نظرا ألهميتها فـي الـنظم األيكولوجيـة    

  :استغالل الوسط وقصد معرفة آلية التصحر اعتمدنا على مايليوطرق 

  :نتائج دراسة تحليل الترب  -. 1 

  دراستنا منطقةومست هذه النتائج 

 :المسار نحو الزيبان الغربي /  1.1 §

  :ببسكرة والجا ح). 01(مقطع.1

-17فعة نسبة الكلس مرت 8.2-7.8متعادل   PHمن الرمل ذات  %70تتميز بتربة هشة تتكون من 
  .وملوحتها متوسطة Fa+3أما المواد العضوية فهي ضئيلة جدا ذات تمعدن جيد لوجود مادة  33%

  :بوشقرون) 02(مقطع.2

متعادل، تفتقر إلى الكلس والمواد العضـوية   PH=7.8 %80-60ترب تتميز بالهشاشة نسبة الرمل 
  .عة على السطح وقليلة في العمقتمعدنها جيد ونسبة الجبس مرتف %0.7حيث تقدر المادة العضوية بها 

  :ليشانة) 03(مقطع.3
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أما الجبس فتقدر نسـبته   %5-3قاعدي نسبة الكلس بها من  PH=8.5سم 111سمك التربة بها يقدر 
-0كحد أقصى المادة العضوية ضعيفة بالمقترنة مع منطقة الجوار بوشقرون حيث تتراوح مـا بـين    47%

2%.  

  :)8، 7، 6، 5( مقطع.4

لتحليل تدل أن ترب المناطق التالية طولقة، فوغالة، مليلي، لغروس متشابهة من حيـث الهشاشـة   إن نتائج ا
فـي منطقـة فوغالـة     %40-17وكذا التركيب الحبيبي إذ يسود فيها الرمل، أما نسبة الكلس بها فتقدر بـ 

ز الملوحـة فـي   وفقيرة بمنطقة مليلي وتعاني جميع ترب المناطق المذكورة فقر في المادة العضوية وتبـر 
  .الغروس، مليلي  بنسبة عالية وأما منطقة فوغالة تتميز بالملوحة المتوسطة

  :الدوسن الشعيبة)  10، 9( مقطع

 %28تمتاز بغناها بـالكلس   %0.94وفيها ترب متوسطة التماسك فقيرة من المواد العضوي إذ تمثل 
  .PH> 8الملوحة بها ضعيفة 

  

 : المسار نحو الزيبان الشرقي/  1.2 §

  :سيدي عقبة، شتمة، بسكرة) 11،12(مقطع  

جبس بمنطقة سيدي عقبـة   %10و  %31أما أرجيل  %30تمتاز التربة بنسيج متوازن، الكلس يقدر 
وتتميز الملوحة في األفق العميقة  8.4-7.5يتراوح بين  PHأما منطقة الشتمة فتربتها تفتقر للمادة الجبسية، 

  .الترب أكثر من السطحية نتيجة عملية غسل

 :المنطقةخارج  §

ارتأينا إلى اعتماد على تحليل الترب بالمنـاطق   لية التصحر ومناطق التصحر بالمنطقةقصد معرفة آ
  .الجهة الشماليةالمجاورة في 

  :شجمورة، مشو ن)  14، 13(مقطع

قاعدي ترب تفتقر للجبس  PH> 8 %0.5وفقيرة بالمواد العضوية  %30تربة غنية باألرجيل حوالي 
  .%24.3بة الكلس ونس
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 :في الجهة الشرقية  §

  :عين ناقة، خنقة سيدي ناجي، زريبة الواد، المزيرعة 19)، 18، 17، 16، 15(مقطع

 %0.7تمتاز بترب ترسيبية تسود فيها العناصر الدقيقة كالطين والغرين، وتفتقر إلى المواد العضـوية  
  .%47نسبة الكلس  8.2-7.4يتراوح بين   PHأما حموضة الترب 

  :الحوش، الفيض)  21، 20(مقطع

المادة العضوية ذات نسبة ضـعيفة تقـدر    %84تربة ذات تركيب حبيبي تسود فيها العناصر الخشنة 
، تعتبر التربة شديدة الملوحة بقري موقعها من شط ملغيغ 8.3-7.9الترب متعادل يتراوح  PHأما  0.20%

  .نسبة الكلس نجدها عالية

 :في الجهة الغربية  §

  :أوالد جالل، سيدي خالد  - 83 -  )23، 22( مقطع

أمـا   PH> 8ذات تفاعل قاعـدي   %30تربة متوسطة التماسك إلى هشة غنية بالمادة الكلسية بنسبة 
  .الملوحة ضعيفة

اعتمادا على نتائج تحليل الترب التي من خاللها نتعرف على المؤهالت الزراعيـة للمنطقـة وكـذا    

لة، وكذا المؤهالت الزراعيـة  لعوامل التي تقودنا للعمليات الفيزيائية والكيميائية الحاصالتشكيالت السطحية وا

الدراسة وخارجه أن نسبة الرمال تتزايـد كلمـا    منطقةنالحظ داخل . الدراسة ويظهر استغالل الترب لمنطقة

وتـزداد   %70لحاجـب  إذ نسبة الرمل بمنطقة ا) عامل الرياح(اتجهنا من الجهة الشرقية نحو الجهة الغربية 

بها، وتزداد هذه النسبة كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب إذ أن نتائج تحليل مقطع  %80النسبة لتصل إلى 

  .تؤكد سيادة المواد الخشنة) 09(، )08(رقم 

  :خالصة المبحث االول
ل حسب عالجتها محليا كينظر المجتمع الدولي على أن قضايا التصحر مشكلة عالمية لكن طرق م -

 )التحكم في المسببات البد أن يكون محليا( المحلي  مكونات نظامه البيئي
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إن مسببات التصحر بمنطقة الدراسة يرافقها تدهور في عناصر البيئـة إال أن شـدة     :مــقـدمـة
  :التدهور هي األكثر وضوحا وعنفا ويمكن أن تصنف ظاهرة التصحر إلى مجموعتين من األسباب

o أسباب ناتجة بفعل الظروف الطبيعية. 

o أسباب ناتجة بفعل النشاط اإلنساني. 

o أسباب اصطناعية أخرى. 

I(.أسباب الناتجة بفعل الظروف الطبيعية:  
  :المناخ.1

، درجات الحرارة  كل هذه العوامل أمطارإن عوامل المناخ وتأثيراتها كما رأينا في الباب  األول من 
  :تساهم في عملية التصحر ونالحظ تأثيراتها على منطقة الدراسة من خالل

o التعرية:  
لة معرضة لتأثير الماء والريـاح وهـذا بفعـل الـدورة     معظم أراضي منطقة الدراسة أراضي شبه قاح

وبهذا تؤدي التساع عملية التعرية وتقهقر )) نباتية، حيوانية(أرض، مناخ، طرق استغالل (التفاعلية للبيئة 
الوسط وتصحره عن طرق إزاحة الغطاء الترابي السطحي، مما يؤدي إلى تدهور البيئة وتصحرها وهنا 

  :طقة الدراسة تعتمدنالحظ أن التعرية في من
  
  
  
  
  
  
  
  

  توضح التعرية المائية بمنطقة الوطاية 16صورة رقم 
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  :طبيعة المطر. أ 2.1

إذ أن طبيعة المطر في المنطقة هو سلبي أي أن معظم كمية المطر تهطل في فترة زمنية قصير أي مطر 
شديدة وفعالـة كمـا توضـحه    يمتاز بفجائية كما رأينا عند دراستنا لعامل األمطار مما يؤدي إلى تعرية 

  .بمنطقة لوطاية أين تشتد التعرية المائية بصورة) 16(الصورة رقم 
  :نوع التربة.

إذ أغلب ترب المنطقة تمتاز بهشاشة و فقرها من المواد المعدنية و العضوية و هذا بـدرجات متفاوتـة   
 SOLS EOLIENSحيث نجد في الجهة الشمالية الغربية سـيادة التـرب الطميـة قلويـة هوائيـة      

DABLATION    و أما في الجهة الشمالية الشرقية فنجد ترب الصـخرة األصـليةROCHE mère 

Nue  كلسية و هذا يعطي لنا فكرة على اتجاه األولوية التي يتم بها التصحر مع ترب. 

  :كيفية استغالل الراضي.3.1
تـات، و عليـه فـإن طبيعـة     إن الظروف الطبيعية في منطقة دراستنا ال تساعد في نمو  معظم النبا

المجتمعات النباتية و الحيوانية تعكس خصائص تغيرات البيئة حيث تتميز هذه النباتات بكونها نباتات جافـة  
تقاوم هذا الجفاف بخزنها لكميات من المياه في خالياها كما هو الحال في النباتات العصارية أو ترسل جذور 

ا الرمث، والسدر كل هذه الخصائص تجعل فاعلية الماء والرياح إلى العمق للبحث عن الرطوبة ومن أمثلته
  .للغطاء الترابي بالتعرية وتظهر بوضوح فقر المنطقة الشديدة التأثير

  :األرمال.4.1 
إن الرمال المتحركة التي تنتج عنها الكثبان الرملية تنتشر على طول الحواف خاصة الجهة الشـمالية  

م إلى غاية جبل النعام عند بلدية الشعيبة ذو 396من جبال مالق ذو االرتفاع  الغربية لمنطقة الدراسة امتداد
 ةم أخذه أشكال مختلفة منها كثيب وأذرع هذه األشكال هي نتيجة حتمية لعوامل التعرية المختلف653االرتفاع 

تابعتنـا  كاالنجراف الطبيعي الناتج عن الرياح والسيول وإزالة الغطاء النباتي حيث الحظنا مـن خـالل م  
 عالميدانية المتكررة أن الكتل الجبلية تترمل بفعل عامل الرياح والذي ينشط خالل ثالث فصول فصل الربي

والخريف والشتاء نتيجة لرياح شمالية غربية ونظرا لتواجد شبكة هيدروغرافية كثيفة ومؤقتـة فـإن هـذه    
شهري ديسمبر جانفي تعمل على إزالـة  الشبكة وتبعا لتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء وتحديدا في 

  .الرمال وإزاحتها عند أقدام الجبال مما يجسد لنا أن التصحر بمنطقة الدراسة ذو مسار شمال جنوب
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  توضح  األرمال على الحواف جبل بو غزال) 17(صورة رقم 
  

  :مصادر الرمال وطرق نقلها 1-4)
ا بمجال الدراسة و مناطق عبورها و تراكمها و هذا من أجل قصد التعرف على مصادر الرمال و اتجاهاته

معرفة مدى إنعكاسها على المناطق الزراعية و الحضرية و بصفة عامة على التهيئة في مضمونها البيئي، 
خاصة البيئة المحلية و مدى تأثيرها على التنمية المستديمة نظرا لترابطها مع مشاكل إجتماعية و متطلباتها 

  : ذا تعتمد على إ.المحلية
  التحليل الفيزيائي للرمال المنطقة عين بنوي )1
 التحليل الفيزيائي للرمال واد سيدي زرزور  )2

و هذا من أجل إثبات أن الرمال التي تتواجد بالمنطقة ذات مصدر شمالي و شمالي غربي أي أنها آتية من 
ال و بومنقوش و تمتد جنوبا شمال الحضنة إلى شط الحضنة و هي نفسها المتواجدة في حواف جبل بوغز

أين يتواجد جبالن من الكثبان األول قديم و الثاني حديث و كذا عند أقدام النعام و جبل  شنحو منطقة أو ما
  .أصل الرمال بالمنطقة )11( الكاف بمنطقة الشعيبة أنظر الخريطة رقم 
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   :التحليل الفيزيائي لرمال   -)1

دا حقيقيا على األراضي الزراعية و المراعي و الواحات و نتيجة لوجود بما أن الرمال الزاحفة تشكل تهدي
منطقة الزيبان في ممر ريحي بين الشمال  و الجنوب و مع وجود جبال الزيبان و التي تعتبر حواف الشمالية 

ا التي يعتمد كحاجز لكبح ظاهرة التصحر بنوعيها لذلك نعتمد على التحليل الفيزيائي لحبيبات الرمل و هذ
لمعرفة طرق نقل هذه الرمال و إختيار األسلوب الناجح في مكافحة تنقلها كما تعطينا فكرة عن تاريخ و 

تكوين األشكال الرملية المتواجدة أي مورفولوجية المنطقة و كذلك إمكانية إستغاللها و القيام بمشاريع 
  .ا نعتمد على تقنيتينإستصالح األراضي الرملية بغية التقليل من حدة الظاهرة التصحر و لهذ

  )LA GRANULOMETRIE: ( التدرج الحبيبي  -1
 )LA MORPHOSCPIE: (تعبير على األشكال  -2

و هي تقنية تعتمد على قياس حجم ) حجمها(و تعرف بالغربلة تعتمد على قطار الحبيبي : التدرج الحبيبي ) 1
م معين أي أنها تعطي نسبة كل حجم من الحبيبان المفتتة أو المتجمعة من حيث التردد اإلحصائي لكل حج

  :هذه الحبيبات و للغربلة طريقتان 
  :الطريقة الجافة )2-1:               الطريقة الرطبة) 1-1
  :الطريقة الرطبة ) 1-1
باإلضافة إلى ) ميكرون 50(قطره .بإستعمال منخل) ميكرون 50<(و يتم فيها الفرز بين العناصر الدقيقة  

  العينة في فرن أو بوضعها في المخبرالماء ثم تجفيف 
  :الطريقة الجافة ) 2- 1
غ من الرمال و سلسلة  100ملم ، حيث تأخذ عينة وزنها  2 –ميكرون  50تطبق على الرمال ذات قطر  

A FWOR   نستعمل المناخل)LES TAMIS ( بحيث تكون مرئية من الصغيرة إلى الكبيرة ثم نضعها في
  تكون مرتبة على سلسلتين جهاز تحريك المناخل، بحيث 

  2-1,6-0,80-0,63-0,50-0,40-0,315:  1س
  .0,25-0,116-0,125-0,10-0,08-0,063-0,50:  2س

دقيقة ثم يسجل في الجدول خاص  15-10، لمدة لنضع العينة في السلسلة األولى ثم توضع في جهاز النخ
لة الثانية ، و تعاد العملية السابقة ألوزان كل حجم محجوز في كل منخل حتى آخر حجم، ثم توضع في السلس

 .بنفس الكيفية

ليتم بعد ذلك رسم ) منخل(بعدما يتم تدوين كل حجم محجوز في كل منخل ،تحسب النسبة المئوية لكل فيئه 
  .هستوغرام يمثل فئات كل العينة و يتبع برسم المنحنى التراكمي
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من خاللها يمكن معرفة الفرز و و على ضوء المنحني التراكمي يمكن حساب عدة مؤشرات التي  -
 .عامل النقل و غير ذلك من المعلومات

  :الطريقة الجافة  2 -1
 So    =      Q  3                       يحسب بإستعمال القانون التالي SO    مؤشر ; 1.21

           √ Q1                                                                                  
                   

Q1  : 25الربيع األول و هو القطر الذي يقبل% 

Q3  : 75الربيع الثالث و هو القطر الذي يقابل%  
  :Soو تغير درجة الفرز حسب قيم 

 *1> So > 1,5  :فرز جيد و هو يعبر عن الرياح.  
 *1,5 > So > 2  :فرز متوسط و هو يعبر عن الماء.  
 *2 > So > 3  : فرز سيئ.  
 *So  < 3 :فرز سيئ جدا.  

 ϕ (Krumbein) Q deمؤشر الفرز 2.21
= Q deϕ          :يحسب بإستعمال القانون التالي   Q – Q  

                                                       2  
  :كاآلتي   Q de ϕ و تتغير قيم

 *0,1>   Q de ϕ > 0,2  : ن الريحيعبر ع( فرز جيد جدا(  
 *0,2>   Q de ϕ > 0,3  : يعبر عن الماء( فرز جيد(  
 *Q de ϕ < 0,3  :فرز سيئ  

  .0,1و يمكن للرياح أن تعطي قيما أقل من 
 ϕ Friedman 1961 مؤشر الفرز 1-2-3

ϕ95 – ϕ5   +      ϕ84 – ϕ16                    =ϕ 
                66              4   

  
  :كاآلتي  ϕو تتغير قيم 

  
  .فرز جيد جدا:  0-0,35* 
  فرز جيد:  0,35-0,5* 
  .فرز جيد نوعا ما: 0,5-0,71* 
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  فرز متوسط :  1- 0,71* 
  فرز سيء: 1-2* 
  .فرز سيء جدا : 4 – 2* 
 *ϕ < 4 :غير مفرزة.  
  Mz ( Ward & Falk ): القطر المتوسط 1-2-4
  

  : و يحسب بإستعمال القانون التالي 
Mz = ϕ16 – ϕ59   +      ϕ84 

                                                      3  
  :تعطي نوع الرمل حسب قطر الحبيبة كما هو موضح في الجدول التالي   Mzقيم 

  
  Mzقيم )  22(الجدول رقم 

  نوع الرمل  )ملم(القطر الموافق  Mzقيم 
  رمل خشن   1 – 0,5  0-1
  رمل متوسط   0,5 – 0,25  - 1-2
  رمل دقيق   0,25-  0,125  2-3
  رمل دقيق جدا  0,0125 – 0,062  3-4
 
   : Skiمؤشر التناظر  1-2-5

يبين هذا المؤشر مدى انحراف هستوغرام العينة عن منحنى غوص، أي يبين انحراف هستوغرام تعينه    
  :نحو العناصر الدقيقة أو الخشنة ، و هو يعطي القيم التالية 

  .نحرف نحو العناصر الخشنة جداالهيستوغرام م:  0,3- ←1-* 
  الهيستوغرام منحرف نحو العناصر الخشنة :  1- ← 0،3-* 
  )متناظر أي العناصر متوسطة الحجم ( الهيستوغرام منطبق على منحنى غوص :  0,1 ← 1-* 
  الهيستوغرام منحرف نحو العناصر الدقيقة :  0,3 ← 0,1* 
  .الدقيقة جداالهيستوغرام منحرف نحو العناصر :  1 ← 0,3* 
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  :  SKI مؤشر الترتيب 1-2-6
Ski= P16+P84-2P50   +    P5+P95-2P50 

2(P84-P16)              2(P25-P5)                                             
 
  :Kمؤشر الترسيب  7- 1- 1
K  قيمة تدل على نوعية الترسيب  

K = Q95 – Q5 
2.44 (Q75-Q25)  

  Kقيم الترسيب ) 23(الجدول رقم 
  نوعية ترتيب الترتيب Kقيمة 

  جيدة جدا   < 0,67

  جيد  0,9 – 0,67

  مفروزة   1,1 – 0,9

  متوسطة الفرز  1,5-  1,1

  غير مفروزة  3-  1,5

   زسيئة الفر  3 >
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  خريطة التوطين عينات رمال الكثبان:     )  12(  مخريطة رق               

  

01  

02 03 

 منطقة اخذ العینات
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  بسكرة 1/50000الخريطة الطبوغرافية : المصدر  
  

  
  بسكرة 1/50000الخريطة الطبوغرافية: المصدر                      

 رتوطين عينات رمال واد سيدي زر زو:          )  13(خریطة رقم  

01 02 03 

  یناتمنطقة اخذ الع
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  : نتائج قياس الحجم الحبيبي للعينات وترددها اإلحصائي) 24(الجدول رقم 

  
  المؤشر  نوع العينة 

  
So Q de Q  Ski  Q  Mz  K  

  رمال
  الكثبان

1  0,65  0,11  -0.01  0,04  2,76  1,02  
2  0,76  0,11  0,01  0,07  2,73  0,93  
3  0,96  0,33  0,08-  0,88  2,76  1,07  

رمال 
الوادي عين 

  بالنوي

1  1,63  0,065  0,056  0,80  2,03  0,91  
2  0,76  0,056  0,02  0,50  2,08  0,85  
3  0,8  0,51  0,08  0,60  2,56  

0,69  

  :الجدول و إعتماد على 
   :بالنسبة لعينات الكثبان *

و هذا يعني أن العينات مفروزة فرزا  1,5و أقل من  1للعينات الثالث أكبر من  Soمؤشر الفرز  -
 .جيدا، و هو ما يدل على أن الريح هو عامل نقلها

، و هذا يدل على أن هستوغرامات العينات الثالث  0,1و أقل من  0,1-كلها من  Q de Qقيم  -
  ) أنظر الملحق(. طبق على منحنى غوص، أي ان العناصر المكونة لها متوسطة الحجمتن
و هي تترجم بفرز جيد لهذه العينات، و هذه القيم تعطيها ) 0,5-0,35( رة في منطقةمحصو Qقيم  -

  .الرياح
ما بين ، و هي تعبر عن الرمال الدقيقة التي قطرها يتراوح  3و تقترب كثيرا من  2أكبر من  Mzقيم  -

  .ملم  0,25ملم و  0,125
  ) واد سيدي زرزور(بالنسبة لعينات الواد بسكرة *

  :إنطالقا من الجدول يمكن إستنتاج ما يلي 
أي أنها ذات فرز جيد الذي يدل على عمل الريح، أما العينة  1,5أقل من   3.2للعينات  Soمؤشر الفرز  -
ني تدخل عامل آخر غير الريح في النقل إال و هو ، و هو يعني فرز شبه جيد و هو يع 1,3فمؤشرها  1

  .الماء ، خاصة و إذا علمنا أن العينة أخذت من سرير الواد
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، و هذا يعني أن هستوغرامات هذه )  0,1 ← 0,1-(لكل العينات تقع في المجال  Skiقيم المؤشر  -
  .سطة الحجمالعينات تنطبق على منحنى غوص، و هو يدل على أن العناصر هذه العينات متو

أكبر  1فرز جيد نوعا ما ، أما العينة  0,71- 0,5تندمج في العينة  3-2تبين لنا أن قيم العينتين   Qقيم  -
  .أي فرز متوسط ، هذه النتائج تبين لنا مدى تأثير عامل الرياح 0,7

  الجدول اآلتية  استنتاجو إنطالقا من نتائج يمكن 
  الدقیقة للعیناتنسبة العناصر الرملیة )  25(جدول رقم 
  رمال خشنة  رقم العينات  اسم العينات

 )2-2,5(  
  رمال متوسطة

)0,5-0,2(  
  رمال دقيقة

)0,2-0,05(  
  رمال 
  الكثبان

1  0  53,3  46,70  
2  0,59  68,4  31,01  
3  0,63  62,4  36,97  

  46,6  53,4  0  1  رمال سرير الواد
2  1,06  15,4  82,48  
3  0,63  36,05  63,32  

الجدول                                                                                                                    إنطالقا من
)                                                                                عين بنوى (بالنسبة رمال الكثبان   *

لعناصر المتوسطة إلى ما يفوق الثلث و هو مما يدل على أن هذه الرمال تصلح لنمو نالحظ إرتفاع نسبة ا
النباتات المقاومة و المعمرة و إمكانية إقامة إستصالحات هنا، ممكن لكن بإستصالح أرضيها الرملية و كذا 

  نستطيع القول عنها أنها مناطق رعوية 
 .ألساسي في النقل مما يوحي بجفاف المنطقة كل النتائج لهذه المؤشرات تدل أن الريح هو عامل ا

  ):المالحظة المجهرية( تعبير على األشكال  -  2
حبيبة رمل بواسطة المجهر، و عند المالحظة تصنف هذه الحبيبات حسب الشكل و  25يتم مالحظة   

  المظهر السطحي، و تسجل هذه المالحظات في جدول خاص 
  :الشكل  2-1

لكل شكل معامل خاص به للتآكل ، باإلضافة للشكل الذي ينتج االنكسار و فيه  حيث توجد أربع أشكال و   
  :و األشكال األربعة للتآكل هي  0تكون الحبيبة و فيه تكون الحبيبة ذات زوايا حادة، و معامله 

  .2و معمله   CA ( Coins arrondis): الشكل الشبه زاوي  -
 .4و معامله  AR (Arrondis): الشكل الدائري  -

 .6و معامله   OV ( Ovides ): شكل البيضوي ال -

 .8و معامله   R (Ronds): الشكل الشبه زاوي -
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و هذا للحصول  4بعد تصنيف الحبيبات الخمسة و العشرون حسب الشكل ، نضرب نسبة كل شكل في     

  .1000على نسبة المئوية، ثم نضرب النتائج في معامله الخاص به، ثم نجمع النتائج و نقسمها على 
  :بحيث    A.CAILLEUXو هذا المؤشرات يعرف بمؤشر الصقل  

  .تآكل نهري:  0,200* 
  تآكل نهري :  0,400 – 0,200* 
  تأكل ريحي :  0,800 – 0,400* 
  :المظهر السطحي  -2-2-

المظهر السطحي لحبيبات الرمل يضيف معلومات أخرى إضافة للشكل فهو يبين مكانيزم نقل الحبيبات و     
  :اخ الذي تشكلت و تنقلت فيه، و نميز خمس حاالت للمظهر السطحي المن

حيث السطح غير منتظم و مثقوب ، و تكون ما بين حبات اللمعان  : Grains picotésالحبات المثقوبة  -ا 
  )الحبات المثقوبة ال يقصد بها الثقب أصال و إنما الخدش القوي أو الحز( الطبيعي و الحبات التي ال تلمع 

و هي الحبيبات التي تلمع بانعكاس الضوء عليها، و يكون  :  Eclats naturelاللمعان الطبيعي  -ب
  .سطحها أملس، و اللمعان ناتج عن االحتكاك في الماء

سطحها  ، و اللمعان  ةو هي الحبيبات التي تلمع بانعكاس الضوء، تتميز بمالس :  Luisantsاللمعان  -ج
  .ناتج عن االحتكاك في الماء

، و صورتها غير واضحة و ضبابية ألن الضوء ال ينعكس على  : Grains matsالحبات الكامدة  -د
  )خشن(سطحها عاتم و غير منسجم ) سطحها بسبب الخدوش المتعددة 

  .و هذا راجع لوجود الكلس أو بعض األكاسيد :  Grains salesالحبات المتسخة  -هـ
  :و تترجم الحالة السطحية إلى ما يلي 

ظاهرة الكماد ناتجة عن تصادم الحبيبات في نقل الريحي ، و هي منتشرة في األوساط القاحلة و  -
  .الصحراوية ، و لتمام التعبير عن الوسط الموجودة فيه نضيف الشكل الكروي

  .ظاهرة اللمعان ناتجة عن االحتكاك في الماء أي البحر أو النهر -
  .ساط المدارية الرطبة و األنهارظاهرة الحبيبات المثقوبة نجدها في األو -

و هذه الدراسات تفيد في عدة أشياء منها معرفة األماكن الصالحة و المثالية في إنشاء مشاريع مكافحة 
  .التصحر إلى غيرها من األهداف العلمية و اإلقتصادية

و الثانية و قد تمت الدراسة على مجموعتين من العينات ، األولى من ثالث عينات و هي رمال قديمة، 
  )1998تم أخذ العينات إنطالقا من الصور لسنة( تتكون من أربعة عينات و هي رمال حديثة 
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  :نتائج المالحظة المجهرية 

  :حساب مؤشر الصقل -.1.2.2

  شر الصقلمؤ): 26(الجدول رقم  
  شكل الحبيبات  

  رقم العينة 
RM LM   المؤشر العام  

  للصقل
  رمال 
  الكثبان

1  671  49  0,730  
2  633  64  0,700  
3  633  64  0,700  

  0,700  64  642  1  رمال الوادي
2  653  68  0,781  
3  662  56  0,740  

RM  : كروية الكامدة  
EL  : متآكلة لماعة  

  .و هو يدل على التآكل الريحي  0,4و هنا مؤشر الصقل أكبر من 
بين الحالة السطحية و عالقتها بالشكل الذي يبين أن العالقة )  27) ( 26( كما يمكن استخالص جدولين رقم 
  و المظهر السطحي و عامل التآكل

  المظهر الشكلي للعينات ) 27( الجدول رقم 
  المجموع  ARدائري  OV يبيضاو  Rكروي   رقم العينة  اسم العينة 
  رمال
  الكثبان

1  18  4  3  25  
2  17  4  4  25  
3  17  6  2  25  

  75  9  14 52  المجموع
  25  3  6  16  1  رمال الوادي

2  17  5  3  25  
3  15  6  4  25  

  75  10  17 48  المجموع
يبين الشكل الحبيبات بوضوح تأثير الرياح حيث حبيبات الرمل كروية بعد مدة طويلة من التآكل حيث تفوق 

و الدائري بنسب قليلة و هنا نستنتج أن هناك تأكل و  يالثلثين في كال الحالتين ، بينما نجد الشكل البيضو

  :ربما في الماء أو الريح الن الشكل وحده ال يعبر عن ذلك، لذلك نستخلص الجدول األتي لكن 



  أســباب التصــحر  بالزیـــبان  -------------------------------- المبحث الثاني:الباب الثاني 

  97

  
  

  المظهر السطحي للعينات )  28( الجدول رقم   
  المجموع  كامدة  مثقوبة   لماع  رقم العينة   اسم العينة
  رمال
  الكثبان

1  1  4  20  25  
2  0  5  20  25  
3  1  4  19  25  

  75  59  14 2  المجموع
  25  13  5  7  1  الوادي رمال

2  4  4  17  25  
3  5  5  15  25  

  75  45  14 16  المجموع
على عدد الحبيبات المثقوبة و لماعة لكال  ةنالحظ سيادة المظهر الكامد) 28(  من الجدول رقم  انطالقا

  .العينيتين
للمعان مرتفعة في و هذا يدل على التآكل الريحي هو المسيطر نظرا لتزايد قوة التصادم أما وجود بنسبة ا

يدل على تواجد تأكل مائي كما أنا ظاهرة الكماد مهمة حيث تتزايد كلما إبتعدنا  يالعينة األول لرمال الواد
الجاف عل مدار السنة و كذا .، و هذا نتيجة لزيادة عمل الرياح و قوة التصادم و كذا لكون الواد الوأدعن 

  .جفاف المنطقة
II (رق الترسيب الديناميكية الريحية و ط:  
يعتبر عنصر الرياح من أهم العناصر المناخية في الحت و النقل أو ما يعرف بالتعرية الريحية ، هذه  

-سا /كلم 3,5الديناميكية تعتمد أساسا على سرعة و مدى قوة الرياح إذ كلما كانت الرياح تفوق سرعتها 

وجية و هنا تلعب طبوغرافية ت الجيومورفولسا إزدادة كمية النقل و الترسيب و تتباين التشكيال/كلم 12,6

دورا مهم فوجود حاجز األطلس أو سلسلة جبال األطلس الصحراوي و تكوينات السطحية المشكلة له  المنطقة

و لهذا نرى أن األشكال الريحية تبدو واضحة خاصة في التراب الغربي على ،  )التكوينات الليتولوجية ( 

ة خاصة كتلة جبال بوغرارة و جبل بومنقوش وصوال إلى جبال بئر النعام أي إمتداد كتلة السلسلة األطلسي
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و  وأماشفي إتجاه من الشمال نحو الجنوب إذ نالحظ األشكال الريحية أكثر وضوحا عند منطقة الدوسن و 

  .منه و قبل تطرقنا إلى األشكال الريحية يجب معرفة طرق نقلها 

  

 

  
  ترسبات الرملیة على الواجھة الجنوبیة للزیبان )18( ل رقم الشك

  
  :طرق النقل الريحي  -1
  :القفز  -أ

م ، و ترتفع عن سطح  2تنتقل حبيبات الرمل على شكل أشرطة متتابعة من بعض الديسمترات إلى    
ذا ما يجعل و عند سقوطها فإنها تصطدم بحبيبات أخرى، و ه  )م2-0,5(األرض بمسافة تتراوح ما بين 

  .الحركة تنتقل من الحبيبات  القافزة إلى الحبيبات المصطدم بها   و تخص المصطدم بها 
  : التطاير  -ب
الرياح بالحبيبات الرملية نحو األعلى ، و تحميلها إلى تسقط بعد ضعف الرياح و تخلف  ارتفاعو هو    

  .لتطايرحسب حجم الحبيبات ، و عليه نميز نوعين من ا االنتقالمسافة 
  
  

 ترسبات الرملیة على الواجھة الجنوبیة للزیبان
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  الريحيطرق النقل ) 19( الشكل رقم 

   Daniel dubost (Ecologie oasis algériennes2002):المصدر 
انتقال الحبيبات الرملية إلى مسافة عدة أمتار، و ذلك في حالة الزوابع أين تسقط الجزيئات  :النوع األول * 

  .ملم 0،15ملم، و األصغر من  0,08الحبيبات ذات القطر األكبر من بعد ضعفها ، و تخص هذه العملية 
ملم، حيث تتواصل  0,08ملم إلى  0,05تخص هذه العمليات الجزيئات ذات األقطار من  :النوع الثاني * 

  .عملية التطاير في شكل غبار عالق بالهواء، و قد تستمر هذه العملية لمدة تصل إلى أيام و أسابيع
و في التدحرج يتم  0،5يتم على سطح األرض، و يخص الحبيبات ذات الحجم األكبر من  :التدحرج -جـ

  .انتقال الحركة كذلك بالتصادم ، و تكون ذات فعالية أكبر من حالة ما إذا تمت فوق طبقة جرداء وجافة
  :األشكال الريحية -  2
  : الربدو  -1.2 

 تدرج التغطیة
 تدحرج

 طرق النقل الريحي
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لف عن النبكة بحجمها الكبير، و ارتفاعها تراكمات رملية تكونت خلف حاجز شجيري مكثف، و تخت   
ذات أشكال معقدة تبين في بعض  3و  1م و عرضها ما بين  5و  2يتعدى المتر و طولها يتراوح ما بين 

في  أما االختالفاألحيان تطابقا لعدة عناصر مخروطية متوضعة جنبا إلى جنب مكونة زاوية فيما بينها، 
ثابت على العموم، و هي معرضة للحث الجانبي أو لتلقي تراكمات  الشكل ناتج عن فعل الرياح، و لكنه

  .و تتكون على مساحات منبسطة مثلها مثل النبكة .جديدة
  :  الكثبان الرملية -2.2
 م 5و قد يصل إلى  3و  2عبارة عن كتلة رملية ذات أشكال و إمتداد مختلفين ، و يتراوح علوها ما بين    

طة بسبب الرياح التي تحتها، و تراكم رمالها في منحدرات ضعيفة، و قد تغطي قممها تبقى منبس  أو أكثر،
  .عدة كيلومترات

  : النكبة  -3.2
  
  
  

         
  

                    
  
  
  
  
  

  
  تشكل النبكة بمنطقة طولقة) 18( صورة رقم   

أبعاد صغيرة ، و هي ذات ) نبات ، صخرة ( تشكل قزمي ناتج عن توقف الرمال وراء حاجز صغير    
، و هي سهلة التشكيل في وقت  ارتفاعام طوال ، و بعض الديسمترات  1,5من بعض الديسمترات إلى 

ثابت في بضعة أيام، و تزول بسرعة أيضا في حالة  اتجاهقصير، حيث تتشكل خالل هبوب رياح قوية ذات 
  .ما إذا تشكلت خلف نبات فصلي

  .لرمال، أو منطقة ذات غطاء نباتي ضعيفتظهر خاصة على مساحات منبسطة غنية با   
   .الرياح السائدة، و عن آخر ريح قوية اتجاهو هي تعبر عن    
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 األشكال الريحية وكيــفية حدوث التـرسـيب ) 20( الشكل رقم 

II (.أسباب ناتجة بفعل النشاط البشري:  
أي أن  األولـى لدراسات على أن التصحر ظاهرة بشرية بالدرجـة  أثبتت ا لقد:بالزيبان السكانيالضغط .1

هذه النمو خاصة بما يرافقهـا   حجماإلنسان له دور فيها بفعل النمو السكاني السريع في مناطق ال تستوعب 
يسـتلزم تحسـين األوضـاع االجتماعيـة      السـكاني أو الضغط  ةمن أساليب استخدام لألرض، هذه الزياد

 األشكال الريحية وكيــفية حدوث التـرسـيب
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االنتقال من حياة العشائر والقبلية إلى حياة حديثة، ونتيجـة   ومنهحو التنمية المستدامة واالقتصادية ويسير ن
 الناشـئة تي تتطلبها كل المجتمعات لالسكانية إلى زيادة الزراعة واألعمال الرعوية ا الكثافةلذلك ستؤدي هذه 

استنزاف واسـتغالل   بعدخر يتحتم على الرعاة التنقل من مكان إلى آ ياالجتماعية الذأو بسبب نمط الحياة 
ارتأينا تتبع التطور السكاني وكيفية  ولذلك. ذلك الوسط دون محاولة إعادة التغطية أو حتى المساهمة في ذلك

  :استغالل الوسط وهذا وفق اآلتي
  :الحضريالتعاقب . 1.1

ات حضارشعوب وعتبر من أقدم مناطق القطر الجزائري حيث عرفت تعاقب عدة تالدارسة  نطقةم إن
واليونان والرمان واليهود والوندال  نالفينيقيوويمثل أول سكانها البربر ثم  البحوث عن تكوينها رتاريخية كث

وكان )طبنة(حيث كانت الزيبان عاصمتها بريكة والبيزنطيون والعرب والفرس والزنوج والنرمان وغيرهم  
اصـبح النظـام    م681 اإلسالمية الفتوحات وبعدفي عهد الدولة النوميدية  )فيسيرا(يطلق على مدينة بسكرة 
 م11تولى عليها الهالليون فـي القـرن    هجريةحيث غيرت مواقع السكان140-40عربيا اسالميا فيما بين 

،وعبد الوادين والزيـانين   والمرينيونالحفصيون ،والموحدون  ،المرابطين،نالرستمين ،الزيارين ، الحما دي
سنة  )الدوكدومال( الفرنسيوأخيرا االحتالل  16ولة العثمانية في القرن ثم األتراك في ظل الد 14في القرن 

القبليـة القائمـة    والصراعاتم وبالرغم التعاقب الحضري على المنطقة فإن السكان ونتيجة للحروب 1844
ل وتحسين ظروفهم القاسية وهذا بالتنق لالستغاللكانوا يلجئون إلى الواحات والمراعي ألنها الوسط المناسب 

  .إلى المناطق المجاورة خاصة عند حدوث نوبات جفاف المجالعبر المجال وأحيانا يرتحلون خارج 
  :وتوزيعهم العام السكانتطور .2.1
  :تطورهم 1.21 §

له تأثير واضح على المجال وهذا من خالل تطوره عبـر سـنوات وتوزيعـه إذ     البشري التطورإن 
 السـكان وكذلك عامل النقصان والزيادة أو ما يسمى حركة رات طبيعية شينمو ويتقلص بفعل مؤ أنهنالحظ 

  .مراحل تطوره ونموه نتتبعالطبيعية وتأثيرات إدارية وسياسة وتاريخية تلعب دورا هاما في المجال ولذا 
المرحلة بأن حركة السكان الطبيعية متذبذبة وغير ثابتـة إذ يمكـن أن    هذه تتميز :1931-1876مرحلة ./ا

  :نفترتينقسمها إلى 
 انتشـار  :نسمة وهذا عدد ضعيف جدا يرجع لألسباب التاليـة  6125حوالي  سكان قدر:1911-1921.-

  .واألوبئة األمراض
  .القاسيةالوسط  ظروف §
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نسمة وبمقارنة هذه الفترة بالفترة السابقة يالحظ تقلص  2704هذه الفترة حوالي  سكان قدر:1921-1926.-
 وتأثيراتهـا ة ونرجع تناقص هذا إلى الحرب العالميـة األولـى   نسم 3421السكان بفارق يقدر حوالي  عدد

  .وكذلك اإلبادة التي تمارس من طرف المستعمر على سكان المجال
  :تقسم إلى مرحلتين المرحلة وهذه :1966-1926مرحلة ./ب
  .نسمة ويالحظ أن هذه الفترة تزايد عدد السكان فيها 8575السكان  عدد وقدر :1926-1931-
نسمة رغم هذا التزايد خالل هذه المرحلة نجد أن عامل اإلبادة  57304السكان  عدد وقدر :1931-6196.-

  .للسكان الطبيعيةللسكان وانتشار األمراض واألوبئة وعامل الترحال لم يؤثر على الحركة  الجماعية
الـديوان الـوطني    إحصائياتالمجال تطور مستمر حسب  سكان عرف :2001-1966التطورمرحلة .-ج
  .)22(انظر الجدول رقم  معدل مرتفع بالمقارنة بالمعدل الوطني أنإذ الحصاء خالل هذه الفترة ل
في مجال دراستنا وأكبر عـدد  ن  92218منسمة منه 135901سكان الوالية ككل  عدد بلغ :1966تعداد .أ

 459الناقـة  نسمة وأقل عدد للسكان يتواجدون في مركز عين  57304في مركز بسكرة بقيمة  نجدهللسكان 
  .نسمة جهة شرقية

 152130الدراسة وصل حوالي  نطقةنسمة اما في م 206857الوالية  سكان مجموع بلغ : 1977تعداد .ب
  .1977و 1966بين تعداد  54727 بفارقنسمة أي 

نسمة يتمركزون في مجال  076224منهم  313368مجموع سكان الوالية حوالي  قدر : 1987تعداد .جـ
نسـمة   14921بشكل مرتفع إذ بلغ عدد سكان بمركز طولقة  يتزايدونالحظ أن عدد سكانه الدراسة حيث ن

  .قيمة مرتفعة وهي سنويا% 4.95أي بمعدل نمو  27400قدر حوالي  1987 تعدادأما في  1977في تعداد 
نسمة من مجموع سكان الوالية المقـدر بــ    270114سكان بمجال الدراسة  عدد وصل : 1998تعداد .د

  .نسمة 614805
نسـمة   464492الدراسـة   نطقةنسمة بينما م 671932الوالية بلغ حوالي  سكان مجموع:  2001تعداد .و

  :إذ أن 2001وتقديرات  1966فوارق كبيرة بين تعداد  هناكحيث نالحظ أن 
بفارق  28624 حواليبلغ  2001نسمة وفي سنة  1659حوالي  1966بلغ عدد سكان : عقبة سيدي §

 .26965يقدر بـ 

بفـارق يقـدر    48765قدر بـ  2001نسمة أما في سنة  8949قدربـ  1966سكان  عدد:  طولقة §
 .نسمة 39816
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 لزيبانوالكثافة السكانية لبلديات اعدد السكان ) 22(جدول رقم 

البلدیة
المساحة 

 

سكان
1966

 

كثافة
سكان 

1977
  

كثافة
سكان  

1987
 

كثافة
سكان 

1998
 

كثافة
سكان 

2001
 

كثافة
 

 1525 194516 1408 179574 10066 128281  667.7  85175 449 57304 127.55 بسكرة

 44 9207 41 8522 15 3070    - -   -  208.75 الحاجب

 23 9600 16 6091 09 3075  06  2387 5 1914 409.08 لوطایة

 166 13281 31 2461 03 4490  02  2318 18 1455 80.00 الفیض

س                 یدي 
 عقبة

254.55 1659 36 11101  44  16586 65 26307 104 29185 115 

 14 10450 06 4380 29 3163  12  1296 06 656 742.00 الشتمة

 39 4295 06 9296 02 1760  02  1486 01 669 110.03 الحوش

 21 11106 20 10404 06 2818  02  1212 01 459 508.00 عین الناقة

 40 48765 36 44329 22 27400  12  14921 07 8949 1.225.00 طولقة

 547 12810 493 11546 232 5442  152  3578 107 2511 23.40 بن عزوز

 208 11961 192 11007 106 6099  65  3915 28 1624 57.34 بوشقرون

 68 16583 57 13970 17 4823  08  2032 05 1337 245.3 الغروس

 312 12334 278 10966 136 1011  65  2575 27 1076 39.46 لیشانة

 144 11611 128 10200 55 4443  32  2578 19 1510 80.42 فوغالة

 34 6380 32 5966 17 3214  17  3269 18 3348 187.25 اورالل

 25 9099 10 6361 06 4855  04  3213 01 1033 371.8 اوماش

 38 5787 10 4606 05 1919  03  1035 02 682 152.3 ملیلي

 06 5022 30 8814 13 1855  09  1334 07 1091 828.53 مخادمة

 79 19170 70 16976 24 5825  16  3827 10 2344 243.2 یوهل

 39 24857 36 22491 08 5291  07  4139 04 2597 629.43 الدوسن

 08 12784 06 10015 0 1011  01  739  - - 1696.00 الشعیبة

مجم             وع 
 منطقةا

5424.16 92218  152130  240762  427011  464492  

مجم             وع 
 الوالیة

 135901  206857  336831  614805  
 

 671932  

   2003مديرية التخطيط واإلحصاء لوالية بسكرة: المصدر

 :السكان توزيع/ 2.21 §

الجانب التضاريسي له أثر بالغ في توزيـع   تأثير إن:زيبانبالحسب الوحدات التضاريسية 12.21  §
 ):2001 تقديراتحسب (السكان حيث يتوزعون كما يلي 
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  :المنطقة السهلية /ا

 10086.35نسمة وهذا يرجع إلى كبر المسـاحة   47271سكان الوالية أي حوالي  3/4 تضم حيث
فـي   هامةبلدية تدخل في مجال دراستنا من بينها مراكز حضرية  21بلدية منها  24تحوي على  فهي 2كلم

الرئيسية  المراكزنسمة فسكان  28624نسمة، سيدي عقبة 47239نسمة ، طولقة  189402دراستنا بسكرة 
التجهيزات والخدمات جعلتهم يستقرون بهذه المنطقة كمـا   توفرألن  إذ% 68ت نسبته إلى مجموع سكان بلغ
 عنالمنبسطة ساهمت في استغالل الوسط وسهلت عملية استغالل األراضي وهذا  وطبوغرافيتها امتدادهاأن 

 مـنهم % 23.32طريق تمركزهم في األراضي الفالحية على شكل تجمعات مبعثرة وقرى وهـم يمثلـون   
  .من الزاب الشرقي وهذا ألنه أكثر انبساطا عنهالرحل، ونجدهم يتمركزون في الزاب الغربي أكثر 

  :منطقة الهضاب /ب 
سكان الوالية وما يمثـل   من% 18.25أنها تحتوي على نسبة  إال 2كلم 9723.74معتبرة  مساحة ذات

ارة إلى أن مناطق الهضبة تحيـا بمجـال   أي جزء من منطقة الشعيبة مع اإلش الدراسة نطقةم من% 2.20
وقـرى متباعـدة    بلدياتفي الجهة الجنوبية الغربية ويمثلها مركز أوالد جالل، سيدي خالد وبعض  الدراسة

رعوية يقطنها الرحل مثل بلديتي راس  مناطقوغير مهيكلة إضافة إلى ذلك قلة خصوبة ترابها إذ أن أغلبها 
  .سكان الزيبان من% 16ل الميعاد والبسباس حيث يقارب الرح

  :المنطقة الجبلية /ج 
عين  مشونس،جمورة، قنطرة، (بلديات  5 تضم 2كلم 1166.26صغيرة متمركزة بالشمال  مساحة ذات
نسمة في مجـال   12128نسمة منهم  35851أي حوالي  الواليةسكان  من% 5.66بها ) الشعيبةزعطوط، 

الشـبه جـاف    مناخهـا امل التضاريس على الرغم من هذا التقلص على ع ويرجع% 2.51الدراسة بنسبة 
  .والقرى الصغيرة الفالحيةويالحظ أ تجمعات سكانية مبعثرة موجودة بجوار األراضي الضيقة 

  :الرحل السكان/3.21
مـن   األخيرةالذين ال يمثلون مقر سكناهم إلى الخيم وقد تطور شكل مساكنهم في اآلونة  السكان وهم

  ومراعي والفالحة الرعوية  الكألتة حيث تنقالتهم عليها دورية ومتتالية أين يتواجد الخيم إلى بناءات متشت
أوالد ساسي وأوالد سيدي زيان حيـث   رحمة،ومعظم السكان الرحل يمثلونهم اعراش العمور وأوالد 

وهي قيمة ضعيفة وهـذا   2002بمنطقة الدراسة سنة  8135يعتمدون على الرعي وتربية المواشي ويمثلون 
 .إلى مراكز أين تتوفر المرافق المختلفة ونزوحهمسبب استقرار عدد كبير منهم ب
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  :المستقرون السكان/ 4.21

 الدراسـة بهم السكان المتواجدون في تجمعات سكنية بصفة دائمة حيث يمثلون فـي منطقـة    نقصد و
  نسمة 671932نسمة من مجموع الوالية المقدر بـ 371783.5حوالي 
  نسمة 504105من مجموع  394276 ةالرئيسيالتجمعات -
  نسمة 46620من مجموع  29941في تجمعات ثانوية  المتجمعين -
 نسمة 99357نسمة من مجموع  80080المتشتتة يقطنها  المناطق -

  
  :السكانية الكثافة /5.21

كبير في الكثافة السكانية من فترة إلى أخرى و من مكان آلخر وكذا حسـب منـاطق    اختالف هناك
  . عاتالتجم

التي خصت السكان الرحل نالحظ أن السـكان المتفـرقين فـي     1969الميدانية سنة  الدراسة وحسب

تعـد هـذه    و   2 كـم /ن5.4بـمركز شتمة ثم سيدي عقبة  في 2كم/ن72.2الشرقي تصل قيمها إلى  الزاب

 2كم/ن51.6 كثافةالمتوسطة الكثافة إذا ما قورنت بالمناطق المتواجدة بالزاب الغربي حيث وصلت  المناطق

  .طولقة 2كم/ن3 فوغالة 2كم/ن16.8بوشقرون و  بمنطقة

سكاني  لتعداد) 12(إجمالية فالكثافة السكانية في تزايد مستمر حسب ما توضحه الخريطة رقم  بصفة و

على النظام البيئي وكذا تطور  يؤثروبذلك تأثير الضغط السكاني على الوسط متزايد من سنة إلى أخرى مما 

  .زيبانراعي بالاالستغالل الز أنظمة
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  1998السكاني بالمجال سنة  التعداد خريطة13
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أســباب التصــحر  بالزیـــبان  -------------------------------- المبحث الثاني:الباب الثاني 

  108

 

  :أنظمة االستغالل الفالحي تطور/ 2
مدى تدهور األراضي وتصحرها ال بد لنا من معرفة تطور نظم االسـتغالل الفالحـي    معرفة قصد

 النخيـل الزراعـي الـذي يرتكـز علـى      اإلنتـاج خالل في النشاط االعتمادي الوطني وهذا من  ومكانتها
تربية المواشـي   فيالمبكرة والمزروعات الصناعية أضف إلى ذلك النشاط الرعوي المتمثل  توالخضراوا

  .خاصة األغنام بالدرجة األولى وهذا في إطار تحديد ملكية األراضي
  :العقارية البنية/1.2

  .عة للخواص وأراضي عرش وحبوسدراستنا عبارة عن أراضي تاب  المناطق معظم
البلـديات   وأهـم نجد أنها تحتل أكبر المناخات وتحتل أجود األراضي الفالحيـة  : الخواص أراضي §

  .بسكرة، طولقة، سيدي عقبة
 شعيبة بلدياتهاونالحظ أن معظم هذه األراضي تقع في الزاب الغربي واهم : عرش أراضي §

  ).دباز ي( نوالد وس، )ةأوالد رحم( 
تدرج ضـمن   ولمنظرا لتشتت األراضي فإن هاته األراضي إحصاءها غير دقيق : لحبوسا أراضي §

 .مخططات تبيين موضعها

  :الزراعي االستغالل/ 22.
  :الزراعي بما يلي االستغالل مر

  :االستعمار قبل/1.22   
نمـط  المالك واألعراش والنمط االقتصادي في تلك الفتـرة يعتبـر    طرفالنشاط الفالحي يمارس من  كان

إذ أن نظام االستغالل الزراعي كان تقليدي معاشي في نفس الوقت واعتمد علـى   والريتكاملي بين الفالحة 
  ).ترحال(وسطين حسب المناخ  استغاللنمط 

  .الوسط الصحراوي استغالل :الشتاء في
مالية المتاخمة للحواف الش المراكزخاصة ) الجبال األطلسية(الوسط الجبلي  الى التوجه :الصيف في

أو التوجه على ) رياح شمالية شرقية(شبه جاف  مناخمنطقة لوطاية أين يسود  س الصحراوي لألطل
فإن الوسط الصحراوي يستغل بصفة دائمة أي فصل الخريـف،   ومنهالسهول التلية والسهول العليا 

  .أشهر 9الشتاء، الربيع، 
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  :فترة االستعمار أثناء / 2.22

  :تتمثلعي اثناء الفترة االستعمارية غذ أدخل المستعمر قوانين جديدة االستغالل الزرا نظام تغير
  12/04/18631في ) SENATUS CONSULTE(كونسيلت  سيناتوس مرسوم §

ملكيات األعراش المتخذة بمشاورة مجلس الشيوخ الفرنسي والذي نص على تحويـل   تحديد ويتضمن
فرديـة   عقاريةتجزئة أراضي العرش إلى وحدات العروشية إلى حق الملكية التامة إذ تم بموجبه  األراضي

ممتلكات فردية خاصة قابلة  إلى عرشيهلتسهيل عملية إجراء التصرفات القانونية إذ تحولت أراض شاسعة 
  : إلىللتصرف فيها لفائدة المعمرين وكان هذا المشروع يرمي 

ن نظرا الخـتالل التـوازن   الجزائريين على المعمري منتسهيل عملية انتقال الملكية : المادي الهدف
  )المعمرينفقر الجزائري وغنى (االقتصادي 
على النسيج االجتماعي والترابط العائلي الذي كان سـائدا آن   القضاء: واالجتماعي السياسي الهدف

  .األهالي وجعلهم ينظمون عدة مقاومات شعبية كثورة الزعاطشة استفزذاك األمر الذي 
السياسة فقد ترك معظم السـكان المحليـين    لهذهتقرارهم ، ونتيجة تحركات الرحل ومجال اس مراقبة §

إلى  23/03/1955وقد تبع هذا القانون في ) WARNIER(أصدر قانون  1873اراضيهم وفي سنة 
  :أنواع 5بقانون بومجبه تم تقسيم األراضي إلى  21/10/1959غاية 

o عام ملك  
o خاص  ملك  
o مفرنسة عقارات  
o ملك عقارات  
o العرش أراضي  

  أراضي العرش تحديدمن هذا التقسيم يمكن  طالقاوان
  العرش أراضي مفهوم*

على  لهماألراضي التي منحت من قبل الدايات األتراك للقبائل والعروش الذين كانوا موالين  تلك وهي
 .سبيل االنتفاع الجماعي

                                                
 .100 -97ص ) دارھومة( 2002العقاریة لألستاذة زروقي لیلى طبع  المنازعات 1
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  : االستقاللبعد  /3.22

الفتـرة   تلكبب الجفاف الذي ساد المجال في االستغالل الزراعي في المنطقة تغير كبير وهذا بس نمط تغير
الزراعي إلى تدهور  النشاطوكذا نقص المياه والصراع القائم بين األعراش السترداد أراضيهم مما عرض 

االشتراكي وهذا قصـد مسـايرة    النظاموتقهقر ترب، وبالرغم من تطبيق سياسة االصالح الزراعي ضمن 
عرفت فشل بالمنطقة وهذا راجـع إلـى كـون     الزراعي اإلصالحة النظام االقتصادي الجديد إلى أ، سياس
، فكان من الصعب جلب إليه كل الطاقات الشبانية وكذا ومعاشيه رعويةالسكان مرتبطين بنمط معيشة ريفية 

 التقنـي كان ال بد من النظر وإعادة مراجعة هذا المشروع وهذا بالنظر إلـى العامـل    ولذلكتأخر تطبيقه 
  .م المسئولون يتبني قانون الثورة الزراعيةوالسياسي إذ قا

  : الزراعية الثورة /13.22
سنوات من االصالح الزراعي وتم فيـه تـأميم واسـترجاع     7أي بعد  1970القانون سنة  هذا كان

  :النخيل وهذا وفقا لثالث حاالت أراضي
 هذاوقد تخلف عن  غيابيا بحيث يستفيد منها أبناء الشهداء واألرامل ومعطوبي الحرب أراضي تأميم .1

غيـر   األراضيهكتارات من  1/5من هكتار من األراضي المسقية و 1/5التأميم من يملك أكثر من 
  .نخلة 20المسقية حيث حدد عدد النخيل فيها 

أضعاف مدخول عامل في  3الكبيرة حيث يملك كل رب عائلة مساحة تغطي مدخول  الملكيات تحديد .2
المساحات  هذهساحة كلما زاد عدد األطفال لتأمم بعد ذلك حيث تكون وتزداد الم. التسيير الذاتي قطاع

  )مصانع( اإلنتاجيبعيد عن العمران والقطاع 
أن  يجبالمستفيد من هذا التامين  أناألراضي البلدية، الدولة، العرش والحبوس بحيث  مليكات تحديد .3

يعمل ويسـكن   بحيثجاهدين، من قدماء الم أوابن شهيد  أويكون فالحا يعمل في األراضي المؤممة 
  .بها أو بالقرب منها

 علـى سياسة الثورة الزراعية عدة نتائج سلبية على النشاط الفالحي واالقتصادي وخاصة  أفرزت وقد
من حيث الكمية والنوعية وهذا راجـع علـى    الواحاتالمالكين والمستفدين منه حيث أدى إلى تقهقر انتاج  

وهي الفترة التي  1986-1975المزروعات المسقية خاصة في الفترة  على والتركيزسوء استخدام األرض 
إنجـاز   إلىبالفالحين  أدى اوكذا الرياح الموسمية التي لعبت دورا سلبيا على المزروعات مم جفافعرفت 

الزراعية مـس أجـزاء    الثورةتطبيق قانون  أنآبار عميقة تفاديا لإلتالف الذي لحق بمزروعاتهم و نشير 
  .بدراسة تاريخ المنطقة وجغرافيتها والمهتمينمتفرقة من منطقة دراستنا حسب آراء بعض الباحثين 



  أســباب التصــحر  بالزیـــبان  -------------------------------- المبحث الثاني:الباب الثاني 

  111

 عقبةسيدي (على بعض المعلومات التي تخص بعض دوائر دراستنا  حصلناالمعلومات فقد  لنقص ونظرا
  ).بسكرة -طولقة –

  ن قانون الثورة الزراعيةتأميم واسترجاع أراضى النخيل ضم) 30(جدول رقم 

 طولقة بسكرة سيدي عقبة تإحصاءا المرحلة

 230 122 102 عدد المستفدین Iالمرحلة 
 10880 4330 9776 عدد النخیل

 860 440 555 مساحة اإلجمالیة المؤممة
 1893 129 105 عدد المؤممین  IIالمرحلة

 19870 9850 14500 )نخلة(المؤمم لعدد النخی
 18320 8775 13723 )نخلة(خیل المسترجععدد الن

 670 270 276 )ھك(المؤممةاحة سالم
 18320 112 198  )ھك(احة المسترجعةسالم

       2003مدیریة الفالحة بسكرة: المصدر

عملية إرجاع األراضي إلى أصحابها وتعويضهم ووضع مشروع قصد توجه الفالحي الجديد  تمت وقد
والذي يسـاهم ويشـجع   ) A.P.F.A(لكية العقارية الفالحية بواسطة االستصالح على الحيازة على الم يعتمد

  .النخيل غرسويدعم 
  :الزراعي االستصالح 14.22

 فـي الواحات تنمية هامة تبرز من خالل التوسع الكبير في المساحات الزراعية والتنـوع   شهدت لقد
البيئية التي تشغل  اإلمكانياتي المبني على وهذا راجع إلى تخلي بعض الفالحين عن النظام التقليد المتوجات

هذا التدخل . الذاتي دون مراعاة طبيعة الوسط االكتفاءمساحات مساحات زراعية محدودة معتمدة على مبدأ 
ملوحة الترب بسبب السقي وكذا ظهور بعض المنـاطق المتصـحرة    منهاالغير العقالني خلف عدة عيوب 

ات كبيرة من أجل تجديد مبدأ التوجه الفالحي الجديد نحـو األراضـي   مجهود المحليةولذلك بذلت السلطات 
قصد مجابهة التحديات  الزراعيوهذا بكافة أشكاله، ووضع المزيد من األراضي في االستثمار   الصحراوية

المحميات والمساحات الخضراء وحماية المراعي والغابـات والنخيـل ومكافحـة     وزيادةالمحلية والوطنية 
واالقتصادي للسكان المحليين وتشكيل احتياطي  االجتماعي والوضعا تحسين الظروف البيئية  وكذ التصحر

 .في المستقبل، وكان البد من إعطاء مسالة االستصالح الهمية المطلوبة للزراعةاستراتيجي لألراضي القابلة 
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  :االستصالح مفهوم •

خدام األساليب الحديثة ومحاولة تحديد باست وهذااستصالح األراضي يعني جعلها صالحة للزراعة،  إن
بصفة أساسية إلـى عـالج    وتهدف.  2المستخدمة االستصالحمشاكل والمعوقات التي تواجه أساليب 

  .3من إنتاجها وتوفر أفضل الظروف تحدعيوب التربة التي 
يهدف إلى تحسين واسـتغالل التـرب السـتقبال     فهوالزيبان أخذ أبعادا أخرى  في  االستصالح إن

وليس فقط إعادة االعتبار للزراعات في البالد وتطويرهـا فـي    بالمنطقةالزراعات وتوسيع رقعة الزراعة 
 يواجهالجافة ويهدف كذلك إلى محاولة جلب السكان والتقليل من الضغط السكاني الذي  وشبهالمناطق الجافة 

  .خضراء مساحاتلى الشمال عن طريق إعطاء ملكية األراضي في الجنوب وبذلك تحويل الصحراء إ
  : 2003-2002/ 95-94الموزعة عبر المجال موسم  المساحات/أ 
  : المحيط داخل ا.أ

ن موسـم  عن طريق االستصالح م العقاريةالمساحات الموزعة في إطار الحيازة على الملكية  تختلف
يد من موسم إلى ان عدد المحيطات يتزا) 31(رقم  الجدولإذ نالحظ من خالل  منطقةإلى آخر عبر بلديات ال

وقـدر عـدد المسـتفيدين     2001-2000مستفيد خـالل موسـم    105آخر بحيث وصل عدد المستفيدين 
-2000(ما قورنت بالمساحة الموزعة عبر الوالية ويعتبر الموسم  إذاهك وهي مساحة معتبرة  70504.01

  ) 21(فيه توزيع مساحة مهمة كما يوضحه الشكل البياني رقم تمأهم المواسم ) 2001
  2003-2002/ 95-94المحيطات  داخلالمساحة الموزعة ) 31( رقم الجدول

- 95 95- 94 السنوات
96 

96 -97 97 -98 96 -99 99 -00 00 -01 01 -02 02 -03 

 مساحة
 هك

13816.49 2834.32 37642.65 40270.51 46372.68 86987.51 70504.01 40109.34 40454.16 

 عدد
 المحيطات

35 40 65 98 98 98 105 73 125 

 عدد
 المستفيدين

6042 6133 6224 7562 7587 7891 8156 7122 7970 

 2003مديرية الفالحة بسكرة:المصدر 
 
 
  

                                                
  .8، ص 2000أكتوبر 4- 1في مجال االستصالح األراضي الرملیة في الوطن العربي، دورة الجزائر،  المشتركةالعربیة للتنمیة الزراعیة، تدعیم البحوث  المنظمة 2
  .58، ص1976الجدیدة،  المطبوعاتاألراضي إدارة المنعم بلیغ استصالح وتحسین  ع 3
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  : المحيط خارج. /ب .ا
إذ وصل إجمالي المسـاحة   المحيطاتاالستصالح لم يتم داخل المحيط بل تعدى ذلك ليشمل خارج  إن

المستفيدين الذين اختاروا هذه األراضي  رغبةند هك وهذا نزوال ع 72453.4إلى  2001-2000في موسم 
  :ألسباب عدة

  .ملك للمستفيد أرضالمساحات المستفاد منها من قطعة  قرب -
القريبة من السطح وقد اختلف نسبة المساحات التوزيع  ةاألسمطالمصادر المائية المتمثلة في  قرب -

أن عدد المستفيدين داخـل  مع اإلشارة ) 21(يوضحه الشكل رقم  ماداخل وخارج المحيط حسب 
 .إلى آخر موسموخارج المحيط متباين من 

  2003-2002/ 95-94المحيطات  خارجالمساحة الموزعة ) 32( رقم الجدول
- 00 00- 99 99- 96 98- 97 97- 96 96- 95 95- 94 السنوات

01 
01 -

02 
02 -03 

 مساحة
 هك

51621.45 53241.68 54231.22 57701.14 58456.01 61324.78 72453.4 64352.3 66953.38 

 عدد
 المحيطات

6352 6446 6533 6833 6674 6991 6725 7970 8697 

  2003مديرية الفالحة بسكرة:المصدر 

0
20000
40000
60000
80000

100000

المساحة بالھكتار

94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-
2000

2000-
01

2001-
02

2002-
03

السنوات

المساحات الموزعة داخل وخارج المحیط

داخل المحیط

خارج المحیط

  
  المساحات الموزعة داخل وخارج المحيط )21(الشكل رقم
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  : والبرامج االستصالحية القوانين /2.4.22
  : الملكية العقارية الفالحية عن طريق االستصالحالقانونية لحيازة  األرضية

قطعـة أرض شـريطة    الفـالح ويقضي هـذا األخيـر بتمليـك     1983-08-13القانون في  صدر
قابلة للفالحـة شـريطة أال تكـون     أووهذا لكل جزائري يرغب في ذلك على أرضية فالحية . استصالحها

  .متنازع عليها
  :بملف  إلى رئيس الدائرة يتضمن ما يلي حالمتر شقدم من مرسوم يت 9-8جاء في المادتين  وكما

  .حالمتر شطلب  -
  . تحديد موقع القطعة األرضية ومساحة تقريبية -
  .برنامج عملية االستصالح -
  .مبلغ االستثمار المخصص لها -

وعنـد المصـادقة علـى أي     االستصالحلجنة خاصة بدراسة الملفات وإمكانية القيام بمشاريع  تتكفل
سنوات إلنجاز المشروع االستصـالحي خـالل    5 بـع يقيد بشرط فاسخ للملكية تقدر المهلة المعطاة مشرو

  .قابلة للتمديد لتمويل المشروع ولتوفير المياه والعتاد مساهماتهذه المدة يمكن للمستصلح االستفادة من 
  : عقود الملكية إجراءات

المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي لرفـع   اإلدارةإلى انتهاء المدة المحددة او قبلها يتقدم المترشح  عند
  :االستصالح والتي تتكون من المعاينةشرط بطالن العقد فتتولى لجنة 

  .لجنة الفالحة والتنمية البلدي سرئي -
  .الفالحيةالمحلي لمصالح التقنية  الممثل -
  .الجزائرية للفالحةالمحلي لالتحاد الوطني  الممثل -
  .المحلي للري الممثل -
  .أمالك الدولة المحلي مثلم -

الطلب الخاص برفع الشرك الفاسخ والمحضر للجنة السابقة، تقـوم   إلعداد أخرىالملف مرة  ويرسل
 قصدقرار رفع الشرط الفاسخ وإرساله على مديرية التنظيم والشؤون العامة بالوالية  بتجديدمصالح الفالحة 

عقد وتتم الملكية  لتحريرإلى مديرية أمالك الدولة  إمضاء المشروع من طرف السيد الوالي ثم يرسل الملف
 .النهائية
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 : دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية مقرر / 45.22
من دعـم الصـندوق الـوطني     لالستفادةويهدف إلى تحديد شروط التأهيل  2000-07-8في  صدر

نامج التنمية وطبيعة النشـاط وفـق قائمـة    طريق بر عنللضبط والتنمية الفالحية وكذا كيفية دفع اإلعانات 
االستفادة من دعم الصـندوق الفالحـي    أهلمن هذا المقرر من هم  02والنفقات وتوضح المادة  تاإليرادا

  .خاصة لها عالقة بالفالحة أومؤسسات عمومية  أوجماعية  أووالحرفيين بصفة فردية 
 : الدعم الفالحي برنامج. /55.22

  
العقارية الفالحية عن طريـق   الملكيةث يندمج ويتماشى مع قانون الحيازة حي 7/2000صدوره  كان

وهي  2000هـ لسنة 1712.33إذ خصصت له  النخيل بإنتاجاالستصالح وفيه اهتمت الدولة بدرجة أولى 
الدعم أخذت منحى جديد مركز على إقامة بساتين النخيل  فمشاريعتمثل نصف مساحة مشاريع الدعم بالوالية 

  ".النخيل"التقنيات مما يعبر عن اهتمام الدولة بالزراعة األصلية  وتجهيزة بالتقطير وحفر المسقي
 : وتشجيع زراعة النخيل تدعيم /ا

إذ قدمت عدة تسـهيالت ونقصـد هنـا     الواليةللزراعة األصلية وفق حدود  أولويةأعطت الدولة  لقد
اب البطال وخريجي الجامعة في اختصاصـات  استفاد الشب إذ) دقلة نور(زراعة النخيل خاصة ذات الجودة 

ذات األعباء لكل عارض للتمور  من% 80 محليا% 50نقل التمور بنسبة  بتكاليفالفالحة كما اهتمت الدولة 
أضف إلى ذلك امتيازات للمصدرين نحو كندا وجنوب إفريقيا  الواحد مللكيلو غرادج  5في الخارج وتدعيم 

  .الحالف األعباءوهذا ضمن نصوص دفتر 
  : المستثمرات الفالحية إقامة/ .ب

مزرعـة   22بالوالية حيث قـدرت   الزراعيةإقامة المستثمرات الفالحية كتكملة لمزارع الثورة  جاءت
الصحراوي أي في سهول تتميـز بجـودة منتوجاتهـا     األطلسالشمالية لسلسلة  جهةمعظمها متمركزة في ال

الشرقي وصوال إلى الدوسن كما يوضحه الجـدول رقـم    في الشمال الناقةبلدية من عين  14وتوزع على 
)33.( 
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  2001-2002المستثمرات الفردية والجماعية ) 33( جدول

 البلدية

 الجماعية المستثمرات الفردية المستثمرات

 عدد النخيل عدد
 المستثمرات

 المساحة
 عدد

 المستفيدين
 عدد

 المستثمرات
 المساحة

 عدد
 المستفيدين

 4189 19 104 6 29 39 1 بسكرة

 398 15 55 3 9 18 2 عقبة سيدي

 4418 19 62 5 16 44 1 الناقة عين

 3270 7 63 2 43 89 4 الحاجب

 1257 7 5 2 17 31 1 أوماش

 3642 / / / 31 152 1 مليلي

 741 / / / 10 10 1 ليشانة

  3533 3 2 1 57 39 3 طولقة
 9180 38 175 9 51 79 2 فوغالة

 790 / / / 10 14 1 عز بن برج

 210 32 173  5 20 1 لغروس

  18 49 5 / / 1 الدوسن

 4247 19 267 4 / / 1 الحوش

 3104 14 21 5 18 17 2 شتمة

 40899 1991 976 47 296 552 22 المجموع

  2003مديرية الفالحة بسكرة:المصدر 
وتصـحيح   الفالحـي ح هو االمتياز اهم ما قامت به الدولة في إطار االستصال إن : الفالحي االمتياز. /ج 

في خدمة األرض من  والراغبينخدمة أراضي جديدة وخص هذا البرنامج فئات من المجتمع خاصة البطالين 
في مؤسسات الدولة وتم هذا البرنـامج بفـتح    عملالشباب خاصة الطلبة الجامعيين الذين لم يتحصلوا على 

صادر عن وزارة الفالحة وتتكفل الدولة بتغطيـة   89 سنة وزاريمحيطات عبر البلديات عن طريق قرار 
بتسيير هذه المشاريع حيث تعمل علـى  ) GCA( الفالحيتتكفل العامة لالمتياز  كما% 70المشروع بنسبة 
  :وقد انصب اهتمام العامة لالمتياز الفالحي بما يلي استغاللها الممكنتحديد المحيطات 

  .هـ 1441 اإلجماليةحيث بلغت مساحتها  يمالقدمحيطات إلعادة تجديد النخيل  إنشاء -
  .هـ 3607حيث بلغت مساحتها اإلجمالية  جديدةمحيطات االستصالحات   إنشاء -

محيط تتوزع على  13حوالي  دراستنافي بلديات ) 2001-2000(بلغ عدد المحيطات في موسم  وقد
لى ان اكبر مساحة موزعة مع اإلشارة إ الغاباتهكـ حسب آخر إحصاءات محافظة  3115مساحة تقدر بـ 

مسـتفيد كمـا يوضـحه     117هكـ بعدد مستفيدين  585عقبة  سيديفي إطار االمتياز استفادت منها بلدية 
  ).34(الجدول رقم 
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  2001- 2000برنامج االمتياز الفالحي للموسم ) 34( الجدول
 المستفيدين عدد الموزعة المساحة المحيطات عدد البلدية

 117 585 2 عقبة سيدي

  100 400 1 شتمة
 280 200 1 الفيض

  630 1 وزعز بن برج

 30 150 1 لغروس

 55 150 1 أورالل

 30 350 2 مليلي

 30 350 2 مخادمة

 30 150 1 اوماش

 30 150 1 ليوة

  2765 13 المجموع

  2003مديرية الفالحة بسكرة:المصدر 
بالنظر للمساحة  وهذاوظا في اآلونة األخيرة الزراعي تطورا ملح اإلنتاج عرف: الزراعي اإلنتاج. / 65.22

  .االجمالية الزراعية للوالية ومنطقة الدراسة
 زيـادة نالحظ ان المساحة الصالحة للزراعة تعد مهمة وهي فـي   إذ:المساحات الصالحة للزراعة/ ا

  ).35(الجدول رقم  أنظر) A.P.F.A(مستمرة خاصة بعد قانون االستصالح الزراعي 
  هكـ  Sauتوزيع المساحات الصالحة للفالحة ) 53(رقم  الجدول

 03-02 02-01 01-00 00-99 99-96 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93 السنوات

 الصالحة المساحة
 للزراعة 

Sau   
 مطقة الدراسةب

15322
 160900.32

 160100.32
 

168322.3
 167703.86
 170100.56
 177218.86
 100946.32
 116248.51
 

128073
 

 الصالحة المساحة
 للزراعة 

Sau   
 للوالية

210490
 218410
 218500
 220380
 225897.96

 228294.66
 229516.96
 136379.75
 145746.95
 

15743.22
 

  تقارير اإلحصاء الفالحي+ مديرية الفالحة بسكرة : المصدر
ن الموسـم  الدراسة والوالية خالل الفترة الممتدة م منطقة) Sau(المساحات الصالحة للفالحة  بمقارنة

قـدرت   94-93فالحة في الموسـم  نالحظ أن المساحة الصالحة لل 2003-2002موسم  غايةإلى  93-94
خالل  تزايداهكـ إذ عرفت هذه المساحة 210490هكـ أما بالوالية فكانت تقدر بـ  15322 الدراسة منطقة



  أســباب التصــحر  بالزیـــبان  -------------------------------- المبحث الثاني:الباب الثاني 

  118

إذ وصلت بمجال  فالحةللحيث انخفضت مساحات الصالحة  2001-2000المواسم المتتالية إلى غاية موسم 
هذا التناقص في المساحات يرجـع   136379.75بينما في الوالية قدرت بـ  100946.32الدراسة حوالي 

  .هذه الفترة فيأساسا إلى االهتمام بزراعات المحمية خاصة 
عرفـت  ) 2003-2002(و ) 2002-2001(نالحظ أن المساحات الصالحة للزراعة في موسم  ولكن

المساحة للموسم  قدرتحيث  2001-2000بمقارنة مع موسم  من Sauة الصالحة للزراعة زيادة في المساح
  .هكـ 15743.22هكـ بمجال الدراسة وبالوالية قدرت بـ  128073بـ  2002-2003

  : النخيل إنتاج. ب
ق ليصـل   1226207حـوالي   94-93في موسم  ب النخيلإذ قدر إنتاج إنتاج النخيل بتذبذب  يتميز

بحوالي  94-93وبمقارنة مع إنتاج الوالية الذي قدر في سنة  2003-2002ق في سنة  1104796حوالي 
ككـل بـل    لكن هذا ال يعني تناقص في  2003-2002ق في موسم  1286839 إلىق ليصل  1432032

  ).22(بلدية على بلدية أخرى انظر الشكل  التذبذبيمس 
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  ور مساحات إنتاج النخيلتط )22(الشكل رقم 
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  : النخيل وعدده اإلجمالي إنتاج /ج 
كما يوضحه الجدول رقم  2003-1993 الفترةسنوات أي من  10إنتاج النخيل تطورا ملحوظا خالل  عرف

  .ومحاولة مقارنته باإلجمالي الكلي للوالية بالمجالالذي يوضحه إجمالي النخيل واإلنتاج ) 36(
  : 2003-1994/2002-1993النخيل وعدده اإلجمالي إنتاج )36(جدول رقم 

 ق اإلنتاج النخیل إجمالي السنوات
 الوالیة منطقة الدراسةال الوالیة منطقة الدراسة

93-94 1570277 2211164 1226207 1432032 
94-95 1570277 2234164 1226208 1613023 
95-96 1844694 2382823 1355871 1682128 
96-97 2001486 2421288 1410174 1853871 
97-98 2001486 2449678 818716 1032923 
98-99 2087526 2459521 911927 1101239 
99-00 2175110 2474455 788660 900132 
00-01 2074944 2533364 1025732 1263244 
01-02 2085432 2583324 1406795 1286835 
02-03 2093203 3610236 1104796 1286835 

  معالجة شخصية+ مديرية المصالح الفالحية : لمصدرا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غرس النخيل في إطار عملية االستصالح في منطقة الحاجب) : 19(رقم  صورة
  :اإلجمالي للنخيل العدد /ج أ

إجمالي عدد النخيل إذ قـدر   فيارتفاع محسوس  تالدراسة عرف نطقةم أنعلى وجه العموم  ونالحظ
 2003-2002نخلة في موسم  2093203 حواليليرتفع إلى  1570277ال حوالي بالمج 94-93في موسم 

فـي   ورنخلة هذا التط 3610236لنفس الفترة والذي قدر بـ  بالواليةوإذا قمنا بمقارنة مع إجمالي النخيل 
  :األعمال التقنية في زراعة النخيل وتتمثل في نتيجةإجمالي عدد النخيل 

وتثب الحيازة في تربة طينية ثم يشرع الفالح ) م3.5×3.5(تساع إذ تقام حفر با: التربة أعمال •
 .في عمل التهوية شيئا فشيئا
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مقبولة ومتالئمة مع مجال حسب المعهد التقنـي   تعتبركل الخطوات في ميدان السقي : السقي •

I.T.D.A.S بن نوي الذي يشرف على زراعة النخيل الصحراوي وأبحاث الزراعـة   بعين
 .الصحراوية

  :على المراعي ضغطال/ 3
النطاق المناخي الجاف والشبه جاف ونظرا للتغطيـة الضـعيفة بهـذه     فيمعظم المراعي تتركز  إن

المراعي تدهورا كبيرا من حيث االنتاجية ويرجع ذلك إلى تذبذب في معـدالت   وضعيةالمناطق فقد عرفت 
علـى   الزراعيـة وسع المساحات من عام إلى آخر وكذلك نظام استغالل األراضي الذي أدى إلى ت التساقط

في السياسة الزراعيـة   تطوراتحساب المناطق الرعوية خاصة قانون االستصالح الزراعي وما تبعه من 
  .المترملةالمنتهجة دون النظر إلى مسالة استصالح األراضي 

  :الرعوي في السابق النشاط/1.3
  االستعمار قبل/1.13

المالك وأصحاب األعراش والرحل،  قبلالقدم يمارس من  النشاط الرعوي في منطقة الدراسة منذ كان
معيوف أما الجهة الشمالية لوالية بسكرة، شتمة،  بنحيث كانت الجهة الشرقية تسير من طرف عرش أوالد 

)  لحضانة(الرعوية قبيلة لحواحوا وأوالد جودي وأوالد دراج  مساحاتهاالحاجب ولوطاية فقد كانت تسيرها 
بينهم وبـين   عدواتوالتلية مما أدى إلى نشوب عدة  الصحراويةترحالهم بين المناطق عرف عليهم  والذين

المساحات الرعوية أما الجهة الغربية من الدراسة فخضعت المراعي إلى سـيادة   حولالقبائل المجاورة لهم 
بالنشـاط   رالكبيي وقد عرف على هذه القبائل تمسكها سحركات وأوالد سا وأوالدرحمة لبازيد  أوالدقبائل 

بها نباتات سهبية بدرجة  ويتركزالرعوي حيث أن معظم المساحات بهذه الجهة تتميز بقلة خصوبة أراضيها 
التابعة لها وليس ألي من الرعاة مـن القبائـل    الرعيكما تخضع القبيلة إلى الحق المطلق في أماكن . أولى

  .أراضيها مساحاتاألخرى استعمالها أو تجاوز 
والنشاط الرعوي إلى النظام القبلي في تسييرها بحيـث عرفـت    الرعويةالمناطق  فقد خضعت ولهذا

الرعوية من خالل معرفة نباتات المراعي وتحديد نقاط الشـرب مـع عـدم     مساحاتهاتنظيم واستقرار في 
  .للمساحات الرعوية المفرطاستغالل 
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    فترة االستعمار أثناء/ 2.13
 1863 تكونسـيل قوانين خاصة، قانون  تطبيقاالستعمار وهذا على إثر  التوازن المراعي أثناء فترة اختل

تحطيم النظام العقاري السائد ومحاولة فـرض نظـام    إلىوما تبعه من تغيرات تهدف  1983 ورنيهوقانون 
العرش والقبائل مما أدى إلى تقهقر لوسط الرعـوي وقـد كانـت     أراضيعقاري جديد يهدف إلى امتالك 

  .هكـ بسيدي عقبة 34500هكـ في بلدية لوطاية و  21900تلك الفترة  فيقدر مساحات المراعي ت
  

   االستقالل بعد/ 3.13

قوانين التسيير إذ أثرت القوانين الجديـدة فـي    يخصالتخلي التام خاصة فيما  الزيباناالستقالل عرف  بعد
لطبيعـي إذ أدى إلـى تقلـص    ال يأخذ في االعتبار شروط هذا الوسط ا الوسطديناميكية المجال فاالستغالل 

بعد تطبيق سياسة الثورة الزراعية واإلصالح الزراعي والتي تهدف إلـى تكثيـف    وهذامساحات المراعي 
مجال سـهبي خاصـة فـي الجهـة       نطقة الدراسةيدخل جراء منها فيبالمناطق السهبية وباعتبار م الرعي

  ).الزاب الغربي( الغربيةالشمالية 
 وكذلنقاط شرب دائمة  خلقالنموذجية   بالمزارعت حديثة في تربية المواشي من إدخال تقنيا فبالرغم

وتصحرها إذ ساهم  المراعيفتح فروع تابعة لمكتب تنمية السهوب والهضاب إال أن هذا لم يمنع من تقهقر 
على الوسط وحسب الدراسة التي أنجزت  كبيرفي الضغط على المراعي واستقرار الرعاة الذي له تأثير جد 

  ).14(أنظر الخريطة رقم . أنواعحول الرحل تصنف المراعي إلى ثالث  1966سنة 
  .وتوجد في جنوب وشمال شط ملغيغ، الحوش، عين ناقة: جد متقهقرة مراعي -

وتتركز في الجهة الزاب الشرقي خاصة بسيدي عقبة ومنطقـة الفـيض   : ذات نوعية ضعيفة مراعي -
  ....شتمة 

الشمالي للجنوب األطلس الصحراوي خاصـة منطقـة طولقـة    وتوجد في القدم : حقيقية مراعي -
  .وتمتد إلى غاية منطقة انتقالية بين جبال الزاب الحضة الدوسنالشعيبة 

 وتكثيـف ) APFA(خاصة بعد قانون االستصـالح الزراعـي    الدراسةنطقةالمساحات الرعوية بم تقلصت
أولى يعتمدون علـى   بدرجةالمجال موالون الرعي بهذه المناطق الذي يرجع النشاط السكاني إذ أغلب سكان 

التقنيات الحديثة في تربية الماشية كبنـاء   إدخال أنتربية الماشية وفالحة صحراوية محلية في معيشتهم، كما 
  .ضغط الماشية على المراعي فيوخلق نقاط شرب دائمة زاد  إسطبالت

  
  



  أســباب التصــحر  بالزیـــبان  -------------------------------- المبحث الثاني:الباب الثاني 

  122

  ):تقلص(المساحات الرعوية  تطور/  1.23
نالحظ تقلص واضح في المساحات ) 2003-93(ساحات الرعوية خالل الفترة الممتدة على قيم الم اعتمادا 

هكـ لتصـل   650958.72حوالي ) 2000-99(موسم  فيحيث بلغت () الرعوية كما يوضحه الشكل رقم 
  .للبلديات التالية وذلك قصد توضيح هذا التطور وبتتبعناهكـ  613666حوالي ) 2003-2002(في موسم 

  ):بلدية لوطاية( نطقةشمالية المال الجهة /ا
هكـ ليزداد بنسبة ضئيلة جدا  28555.7قدر بـ ) 94-93(أن المساحات الرعوية في موسم  نالحظ
حيث تتقلص مساحة ) 2003-2002(الموسم  غايةهكـ إلى  28556إلى حوالي ) 2000-99(في الموسم 

  .هكـ 25556المراعي إلى 
  ):لزابالجهة الشرقية ل(سيدي عقبة  بلدية* 
-93(هكـ بعدما كانت في موسم  9006بـ ) 2003-2002(مساحات المراعي تقدر في الموسم  أصبحت 

  .هكـ 13976.52حوالي ) 94
إذ ) 2003-93(الفترة  خاللهذه البلدية تطورا ثم تقلصا في المساحات الرعوية  شهدت :الحـوش  بلدية* 

-98(تدريجيا إلى غاية الموسم  لترتفعهكـ  36159بـ ) 94-93(قدرت المساحات الرعوية في الموسم 
  ).2003-2002(الموسم  خاللهكـ  37867هكـ تقلصت إلى  50195لتقدر بـ ) 99
  * :نطقةالغربية في الم الجهة-/ ب 

هكـ بعـدما كانـت فـي     91177تقدر بـ ) 03-02(في الموسم  المراعيمساحة  تقلصت :طولقة بلدية 

ـ أي أن الفارق خالل عشر سنوات الذي خسره المحيط الرعوي هك 184150 بـتقدر ) 94-93(الموسم 

  .هكـ 21527بـ  يقدربهذه البلدية 

بــ  ) 03-02( موسـم هاته البلدية تقلص في المساحات الرعوية إذ قدر خـالل   عرفت:الغروس بلدية* 

  .هكـ 19200حوالي ) 98-97(هكـ بعدما كان  16122
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  :الرعوي حاليا النشاط/ 3.

  :الشعيبة بلدية* 

تطور للمسـاحات الرعويـة إذ تزايـدت     البلديةالدراسة عرفت هذه نطقةالبلديات التي تدخل في م باستثناء
-02(هكـ خالل الموسم  117299لتصل ) 99-98( الموسمهكـ خالل  99479المساحات الرعوية من 

وترجع ذلك إلى الطابع السهبي إذ انها  نطقةمهمة للم تعتبر جد مساحاتهكـ وهي  17820أي بقيمة ) 03
 األهـالي بسكرة إلى الواليات المجاورة الجلفة، بوسعادة، تيارت، وكذا طبيعة نشاط  واليةممر للماشية من 

  .المعتمد على تربية الماشية
احات الرعويـة  مهمة إذا ما قورنت بالمس تعتبريمكننا القول أن المساحات الرعوية بمنطقة الدراسة  وهنا

كما يوضـحه   ساحة منطقة الدراسةالرعوية للوالية بتقلص الم المساحاتاإلجمالية للوالية ككل حيث تتقلص 
  ).23(الشكل رقم 

  المساحات الرعوية تطور) 37(جدول رقم 
 بالوالية هكـ الرعوية المساحات هكـمنطقة بال الرعوية المساحات المواسم

94-95 658923.08 1468321.07 

95-96 656829.21 1465433.22 

96-97 635252.21 1462232.28 

97-98 649321.43 1461459.67 

98-99 649391.43 1461459.57 

99-00 652001.06 1459062.58 

00-01 650958.72 1455561.77 

01-02 640008.07 1410547.77 

02-03 64008.07 1410547.77 

03-04 613666 1402228 
 

  ديرية المصالح الفالحيةم: المصدر
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 1994/2003تطور المساحات الرعویة للفترة  )23 (الشكل رقم 
 

  الشيء لبلدية الحوش والشتم نفس
  :عدد الماشية تطور/2.3

كـل مـن االغنـام، األبقـار،      تشملالماشية تطورا ملحوظا خاصة في اآلونة األخيرة بحيث  عرفت
من سنة إلى أخرى في المجال بالرغم من تزايـد   أعدادهااعز، اإلبل، والخيول وعموما هناك ارتفاع في الم

تتباين من بلدية إلـى   الزيبانأن تطور الماشية في  نالحظ. بإلحاح  علىمشكلة التصحر والتي تطرح نفسها 
  :يليفية نجد ما دراستنا وهذا حسب طبوغرا لمنطقةنة إلى أخرى بحيث إذا تتبعنا ومن س أخرى

  :"الشرقية"المناطق الجبلة  في /ا
مع تربية األغنام وهذا مقارنة مع  ملحوظسيادة لنوع معين للماشية وهو األبقار إذ عرفت تطور  هناك

مجال ضيق فإن معظم الماشية تتركز في المناطق السهلة وفي  ذاتوباعتبار المناطق الجبلية . المجال اٍآلخر
لتنتقل  10214و  18429حوالي  94-93الموسم الفالحي  فيبحيث كانت عدد الماشية  الجهة الشرقية نالح

فوصـلت إلـى    03-02اما في الموسم  98-97الموسم الفالحي  فيرأس  18310و  22052إلى حوالي 
  .25461و  30371حوالي 
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  :على ذلك ومثالتطور في عدد الماشية  كذلك هذه الجهة  عرفت:الشمالية الجهة
خالل الموسم  18627 منهذه البلدية انخفاض ملحوظ في عدد الماشية حيث انتقلت  شهدت :لوطايةبلدية  -

 03-02قدر عدد الماشية خالل  إذثم شهدت ارتفاع لكن بصورة قليلة  98-97خالل  17543إلى  93-94
  .ةالمراعي وضعف الحمولة الرعوي وتقهقررأس مما يوحي لنا على مدى قساوة الوسط  19820حوالي 

رأس  14556حوالي  إلىثم انخفض  15810حوالي  94-93عدد المواشي في الموسم  قدر:بلدية بسكرة -
خالل الموسـم الفالحـي    رأس 10338واستمر في االنخفاض حيث وصل إلى حوالي  98-97في الموسم 

بسـبب الزحـف العمرانـي علـى      متزايدةأي أن مساحة الرعي في تناقص مستمر ونسبة تقهقر  02-03
  .المراعي

 56830لترتفع إلـى   94-93موسم  خاللعدد المواشي حوالي     كان :بلدية طولقة:* الغربية الجهة/ب 
  .03-02موسم  خالل 40935ثم إلى  98-97رأس في موسم 

رأس ووصـل   12699رأس لينتقل إلى  4231حوالي  94-93عدد المواشي في  قدر :بلدية بوشقرون* 
  .رأس 14041حوالي  03-02خالل موسم 

موسـم   قدرهذه البلدية الجبلية تطور ملحوظ في عدد الماشية إذ  عرفت:بلدية الشعيبة
ليتزايـد إلـى    98-97رأس خالل موسـم   60687ثم إلى  40321حوالي  93-94

  خالل موسم  رأس 77761
ما كبوالية اواضح على مدى تطوره  تأثيرله  نطقة دراستناتطور عدد الماشية في منالحظ أن  وعموما

  ).21(يوضحه الشكل رقم 

  
 
 
 

  1993/2003تطور عدد الماشیة خالل فترة ) 21(الشكل رقم 
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  :معظم الماشية تتكرز في البلديات ذات الطابع السهلي وأهمها ان
  :بلدية سيدي عقبة -

 26126كانت تقدر بــ   93/94سنة  ففيالماشية تطورا ملحوظا إذ هناك ارتفاع من سنة ألخرى  عرفت
  .رأس 71834فقدرت بـ  03-02الموسم  فيرأس أما  55605إلى  98-97رأس لترتفع في الموسم 

  :بلدية عين الناقة -
ليرتفـع إلـى    94-93رأس في موسم  12472عدد المواشي بهذه البلدية السهبية  قدر -

.  03-02رأس خـالل   46654ثم إلى  98-97رأس خالل الموسم الفالحي  36435
 القريبـة مع المالحظة أن الماشية تعرف تطور لكن بصورة متباينة مقارنة مع البلديات 

  .دا من الحواف الجبليةج
  

  :الرعوية الحمولة
  :للمجال ويحسب كما يلي االجماليةبها عدد رؤوس الماشية الموزعة على المساحة  ونقصد

  
  
  
  .هكتار/رأس ووحدتها 

سنة عبـر   20على مدى الرعوية  الحمولةدراستنا الحظنا وجود اختالف في القيم  نطقةلم تبعنابت إن
  .دراسةبلديات ال
ولهذه القيم ال  نطقةآلخر عبر الم موسمالجدول نالحظ ان قيم الحمولة المراعي تختلف من خالل  من

هناك اختالف من بلدية إلى أخرى مـن حيـث القـيم     نالحظإذ  نطقةبصفة مباشرة على البلديات الم تعبر
نبـرز أهـم   أولى وهناك بلديات فالحية كما رأينا سابقا ولذلك سوف  بدرجةالحمولة فهناك بلديات رعوية 

  .2003-83جهات وهذا خالل الفترة  3مجال دراستنا إلى  بتقسيمالبلديات وهذا 
  2003-1983الحمولة الرعوية للفترة ) 83(رقم  الجدول

 نطقةالم حمولة السنوات منطقةال حمولة المواسم
83-84 1.18 93-94 1.80 

84-85 1.08 94-95 0.96 

85-86 0.86 95-96 2.01 

86-87 0.83 96-97 0.86 

87-88 0.69 97-98 1.43 

  .للمراعي اإلجماليةالمساحة /  الماشيةعدد رؤوس = الرعوية  الحمولة
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88-89 0.97 98-99 1.08 

89-90 0.88 99-00 0.30 

90-91 1.05 00-01 0.65 

91-92 0.98 01-02 1.10 

92-93 1.35 02-03 1.05 

  .معالجة+ الفالحة  مديرية: المصدر
  البلديات  أهم : الشرقية الجهة/ا

 0.63 84-83فـي الموسـم    قدرتا ملحوظا في هذه البلدية إذ الحمولة الرعوية تطور عرفت:بلدية سيدي عقبة* 
هكـ في /رأس 1.86العشرية الثانية إلى  فيهكـ ثم تنخفض /رأس 1.99إلى  89-88هكـ لتصل في موسم /رأس

 7.98حوالي  03-02وتصل أقصاها في الموسم  98-97 موسمهكـ في /رأس 4.94ثم ترتفع إلى .94-93موسم 
  ).ضغط قوي على المراعي(ئيات هكـ وهذا حسب إحصا/رأس

اننا اخترنا هذه البلديـة وهـذا قصـد     إالمن عدم االندماج الكلي للبلدية في مجال الدراسة  بالرغم :بلدية الحوش* 
الحمولة الرعوية بهذه البلدية الواقعة في الجهة الجنوبية والقريبة مـن   عرفتمقارنة النتائج مع البلديات المجاورة إذ 

  .ملغيغشط 
 0.07بــ   93-93هذه القيم خالل فترة  انحصرتفي العشرية األولى استقرت قيم الحمولة الرعوية حيث  إذ

  .هكـ/رأس 0.47 –
 0.47قدرت الحمولة الرعوية بـ  94-93موسم  فيفي العشرية الثانية فقد شهدت ارتفاعا بقيم ضعيفة إذ  أما

  .هكـ/رأس 0.60هكـ لتنتقل الحمولة الرعوية إلى /رأس
  :بلدية الشتمة*  

قدرت الحمولة الرعوية في العشـرية األولـى    إذحمولة المراعي بهذه البلدية ارتفاعا خالل العشريتين  عرفت
  .هكـ/رأس 3.14-0.86بـ  88/93

  
  
  
  
   : دراسةالشمالية لل الجهة/ب 

فـي الموسـم   هكـ أما /رأس 0.08بـ  94-93الحمولة الرعوية المتوسطة خالل الموسم  قدرت :بلدية لوطاية* 
  .0.77ضعيفة  بنسبةلكن  03-02هكـ لترتفع في موسم /رأس 0.61فقدرت بـ  97-98
سـنوات   10للمراعي عبر  االنتاجيةمنطقة بسكرة منطقة حضرية بدرجة اولى فإن القدرة  باعتبار :بلدية بسكرة* 

اج المراعي إذ قدرت حمولـة  أن تسبب أي خلل في االنت دونوالتي تتحمل عدد الحيوانات على أن تعطي أعلى عائد 
  .هكـ/رأس 3.06فقدرت بـ  03-02هكـ أما في الموسم /رأس 4.47بـ  94-93المراعي في موسم 
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   :نطقةالمالغربية من  لجهة/ج 
  :بلدية طولقة* 
 0.38فقـدرت بــ    98-97فـي الموسـم    أماهكـ /رأس 2بـ  94-93الحمولة الرعوية خالل الموسم  قدرت 

  .0.44 03-02وسم هكـ لترتفع في م/رأس
   :بلدية الغروس* 

 0.40فقـدرت بــ    98-97في الموسـم   ثمهكـ /رأس 0.37بـ  94-93الحمولة الرعوية خالل الموسم  قدرت
  .0.43فقدرت بـ  03-02هكـ أما في موسم /رأس

ـ  العشريةالماشية والمساحة الرعوية تطورا ملحوظا خالل  عرفت :بلدية الشعيبة*  -93م األخيرة بحيث في الموس
 03-02هكـ ثـم فـي موسـم    /رأس 0.61إلى  98-97 الموسمهكـ بينما ارتفعت في /رأس 0.61قدرت بـ  94

  .0.66فقدرت بـ 
عدد رؤوس الماشية كما هـو مبـين فـي     وتزايدمن تزايد المساحات الرعوية ببلديات مجال الدراسة  بالرغم

إلـى غايـة    1993ة المراعي االنتاجية خالل فترة بشكل كاف على قدر تعبرفإن الحمولة الرعوية ال )  21( لالشك
عـدد   تزايـد مـع  . ألن وخالل متابعتنا الميدانية للمجال نالحظ تقهقر المراعي وتصحرها المراعيأو قدرة  2003

المراعـي االنتاجيـة وأفضـل     قدرةالماشية خالل اآلونة األخيرة فغن الحمولة الرعوية ال تعبر بشكل واضح على 
عن طريق الوحدة الخلفية على أساس مـا تحتاجـه    الرعويةاعي الظروف البيئية هي تقدير الحمولة طريقة والتي تر

  .حول هذا فقد استحال علينا تقدير حمولة المراعي الكافيةالماشية ونظرا لنقص المعلومات 
III  / .اصطناعية وأخرى أسباب :  

  : المكننة إدخال. 1.
فتفـاقم  . دون مراعـاة شـروط اسـتعمالها    الفالحيكننة في القطاع أهم المسببات االصطناعية إدخال الم من

مم سنويا فمثال زراعة الحبوب نتيجة الطلب المتزايـد   200تساقطها  تتجاوزأن األمطار ال  لمحراصة مناطق مع الع
  .األخيرة يعد من األسباب التصحر المتسارع في المنطقة السنواتعليها في 
إذ  2003-97وهذا ما نالحظه من فترة  األخيرةعف هذا الخطر خالل الفترة دخول الحراثة اآللية قد ضا إن

هكـ وهذا نتيجة مباشرة لسياسـة االستصـالح    9026بمجال  الحبوبقدرت المساحة استغالل  98-97في موسم 
 حيـة الفالثم تعاود االرتفاع نتيجة قانون إقامة المستثمرات  00-99هكـ خالل الموسم  6410لتنخفض بعد ذلك إلى 

بالنسـبة للحبـوب نتيجـة     ألخرىوحسب االحصائيات نالحظ اختالف توزيع المساحات استغالل األرض من بلدية 
الدراسة فهي تعتبـر ذات مـردود    نطقةالغربية من م الجهةخاصة في ) بيوت بالستيكية(سيطرة الزراعات المحمية 

  .االنتايجةاقتصادي هام وهنا يدخل عنصر 
كما يـدخل عنصـر المداولـة علـى      اقتصاديةحد ذاتها من خضر وفواكه ذات قيمة نوع الزراعة في  وكذا

أو أكثر في خالل سنة مما يؤدي إلى انهـاك األرض رغـم    محصوليناألرض أي نفس قطعة األرض يتداول عليها 
دن دون المعـا  مـن إذ تثمر فقد بعض المركبات المعدنية واستغالل دائم لعناصر محددة   الصناعيتزويدها بالسماد 

  .تصحرها نتيجة جهل الفالحين وسوء استغالل السماد في مواضعه وبالتاليمراعاة تركيب الكيميائي للترب 
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بيت بالستيكي  13075حوالي  00-99سجل في موسم  فقد DSAالتي أجريت من طرف  لإلحصائيات وفقا
 كبيـرا الزراعة المحمية تطورا هكـ وهذا ببلدية الغروس التي عرفت  540.00في مساحة  قنطار 283250 بإنتاج

االستصالح بـثالث زراعـات    عمليةعلى شكل ناتجة عن خبرة فالحي المنطقة في إطار  تالثمانينامنذ بدايتها في 
-02وقد وصلت المساحة بهذه البلدية في موسـم   الزراعةبمردود عالي مما شجع هذه ) فلفل حلو –فلفل  –طماطم (

ق وتعتبر هذه البلدية من اهم البلديات المجال الذي قدرت فيه المساحة  255541قدر بـ  بإنتاجهكـ  559إلى  03
  .03-02هكـ خالل الموسم  1466بت  بالستيكيةالبيوت 

      : للمنطقة الصحراويالمتكرر للجراد  الغزو. /

الصحراوي من المسببات األساسية لتسارع مشكلة التصحر بالمنطقة حيث كان غـزو   الجراد يعد   
نحو طن (أسرابه  احدوتميز الجراد بشراهته الهائلة إذ أن جزءا ضئيال للغاية من  1987قد وقع عام  ادالجر

  .شخص 2500به  يقتاتأن يلتهم من الغذاء في يوم واحد ما  على قادر) واحد من الجراد
 التـي  المعرفة ما إذا كانت هناك ظروف تيسر تكاثر الجراد بما في ذلك التربة الرملية نقص ونتيجة

أكثر عرضـة   الوسطتعتبر أكثر مالءمة لترقيد بيوضه والغذاء األخضر لتغذية صغار الحشرات مما يجعل 
  .)CHAULET CI. 1987.les ruraux algérien -(لعملية التدهور

 كسح زيبانواستمر إلى غاية شهر ماي وعرف ال 2004مرة أخرى في فيفري  زيبانغزو الجراد لل تم وقد
طولقة وذلك عبر  بلديةلجراد الزاحف وتحديدا ف الجهة الشمالية الغربية من المجال خاصة كامل ألسراب ا

المحمية أي ذات طابع فالحي بالدرجة  بالزراعاتمنطقة تقارة، بئر لبرش، قادم من بلدية الدوسن التي تتميز 
وقد كان مساره  شبه تام للمزروعات إتالفقادة أين عرفت  بروث،األولى خاصة منطقة خافورة، لويس، 

  )15(الغربي بدخوله من والية الوادي والجلفة كما توضحه الخريطة رقم والشمالمن الجنوب نحو الشمال 
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  توضح الجراد الصحراوي بالمجال خريطة 14
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  تكاثر) 20(الصورة رقم
تبیض الجراد بمنطقة 
  المازوشیة طولقة

) 21(الصورة رقم 
غزو الجراد 

الصحراوي للزيبان 
  )المازوشية(وتكاثره



  أســباب التصــحر  بالزیـــبان  -------------------------------- المبحث الثاني:الباب الثاني 

  133

الفيزيائية  للتصحر ناتج عن كثرة السقي حيث نالحظ أن الخصائص طبيعي خطر  :الملوحة خطر. / 3
نوعية  تعتبرتعتبر العامل المحرك األساسي لزيادة أمالح الترب ولذلك وعالوة على هذا  للمياهوالكيميائية 

 للمياه،الفيزيائية والكيميائية  الخواصالمياه الجوفية مؤشرا هاما يحدد نوع الزراعات، ولذل ال بد من دراسة 
نتائج التحليل الكيميائية للوكالة الوطنية للموارد المائية  لىعومعرفة مدى صالحية استعمالها وهذا اعتمادا 

  ).A.N.R.H(لورقلة 
الحرارة دور كبير في إذابة المعادن، فدرجة الحـرارة   لدرجة إن  :حرارة المياه. أ :الفيزيائية الخصائص

رة المقاسـة  ، وعمق تواجدها، إذ ترتفع درجة الحرااألسمطةالصخرية  التكويناتتتوقف إلى حد كبير على 
  .°34 -°23بين  المأخوذةللعينات 

في المـاء أو  ) +H(أن تركيز ايونات الهيدروجين  المعروف من :الماءتركيز أيونات الهيدروجين في . ب
 كانـت تدل عما إذا كانت المياه ستكون بمثابة حامض ضعيفة او تتفاعل، كما لو  الهيدروجينيدرجة األس 

مثـل هـذه    وتكونلما ارتفعت أيونات الهيدروجين ينتج تفاعل حامضي محلول قاعدي ومن المعروف أنه ك
ويعبر عن تركيز أيونات الهيدروجين  وتفتتتساهم في عملية التآكل  المياه قابلة للتفاعل مع المعادن وبالتالي

  .PHبواسطة قيمة 

[ ]+=
H

PH 1log  

  .حامضيماء  PH  <7: عنه ويعبر
PH  =7 ماء متعادل.  
PH  >7  قاعديماء.  
 8.5 – 8.2: بـين  يتراوح PHعينات الدراسة المأخوذة من آبار عبر السنوات، نالحظ أن  خالل من
متعـادل أو   هقاعدي أكثر من السطحيوهذا يعني ان السماط  8.5 قيمة N2اعلى قيمة ببئر طولقة  وسجلت
  .حامضي

ميلي موس  1أن   حيث mms/cmموس  بالميلي موس والماكرو الناقلية تقاس  :الناقلية الكهربائية . جـ
العذبة تكون درجة الناقلية منخفضة وتزداد درجة ناقليتها  المياهومن المعروف أن . موس 1/1000يساوي 

ميلـي   37الحرارة، حيث أعطت ناتج ناقلية مرتفعة في منطقة الدراسـة إذ سـجلت    زادتالكهربائية كلما 
 فـي  N°2مـوس فـي بئـر زواقـة     /ميلي مـوس  51و  1998سم قرب بئر مقطوفة طولقة سنة /موس

  .بسكرة 17/12/1995
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 فـي درجة التوصيل الكهربائية النوعية تعبر عن درجة نشاط األيونات المشحونة كهربائيـا   أن وبما
مما يسـبب مشـاكل    الكهربائية،الماء وبالتالي يزداد التأثير الكهروكيميائي للمياه كما ارتفعت درجة الناقلية 

  .بتسرب المياه تسمحالمعادن وخلق مشاكل على مستوى اآلبار تآكل الحديد و
 المتواجدةمجموعة األيونات والكاتونات المتبقية بعد عملية التجفيف، أي كمية األمالح  عن يعبر :التمعدن* 

) زواقـة (الكيميائي يتضح أن معدل عالي جدا حيث أنه بمنطقة طولقة  التحليل نتائجفي المياه وانطالقا من  
ل امـا  /مع 1738قدر بـ  03/10/99ل اما كمية بئر سعدون بمنطقة سيدي عقبة بتاريخ /مع 3162ر تقد

تعبر علـى   كعينةل، هذه النتائج المتحصل عليها تعتبر /مع 3162بسكرة فقدرت كمية األمالح بت  بمنطقة
  مدى التمعدن وتملح الترب ومدى تجفيفها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تجفيفها منطقة سيدي عقبةتملح الترب وسرعة ) 22( رقم صورة

  :المبحث الثاني  خالصة
البشري يعتبر المسبب األساسي لظاهرة التصحر نتيجة سوء االستغالل الالعقالني  العامل إن

بشرية مما زاد في تدهورها وتصحرها ولذا نستطيع القول أن ظاهرة التصحر ظاهرة  للبيئة
  .طبيعية وليست األول ةبدرج
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  :الثانيلباب ا خالصة
  
  
  
  
  
  

 

 دالصعي علىمن تحديد مفاهيم التصحر وأهمية الظاهرة انطالقا 

الدولي والعربي والمحلي وكمحاولة لمعرفة األسباب الحقيقية 

استغالل الوسط الطبيعي  وكيفية سوء الطبيعي او البشرية للظاهرة

السياسة  أنبعقالنية نجد  هانين المطبقة من اجل تسييروالقو

المنتهجة تعتبر سياسة بناء وهادفة، لكن ما نجده على أرض 

دان يبرز لنا سوء التوزيع والتسيير مما المي منالواقع انطالقا 

  رللتدهور وتصحيجعل الوسط أكثر عرضة 
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من نتائج سواء من الناحية الطبيعية اوالبشرية ومعرفة  هبغرض توضيح ظاهرة التصحر وما تخلف :مقدمة
انعكاساتها على التهيئة خاصة وان المنطقة الدراسة تتعرض إلى التعرية بنوعيها المائية الريحية أدت إلى 

عتمدنا على تحليل الوسط بصور ظهور عدة أشكال من التقهقر وهذا من اجل إيجاد الحلول المناسبة لذلك ا
  .الجوية والفضائية

I (انعكاسات التصحر على المنطقة الدراسة:  
  :  1972تقهقر الوسط الفيزيائي لسنة  /-1
  : 1972تقهقر الوسط بالجهة الشمالية لسنة  )1- .1

كيالت عرف الوسط الفيزيائي  تقهقر و تدهور أدى إلى تغيير في مورفولوجية السطحية و هذا بظهور تش
  .سطحية جديدة و أشكال جيومورفولوجية ريحية و مائية

  :  1972تقهقر الوسط بالمنطقة بسكرة * أ
ورقة  1972وصور الجوية لسنة  Type 1922 1/50000باإلعتماد على الخريطة الطبوغرافية بمقياس 

وامل التعرية لمنطقة بسكرة نالحظ أن الوسط الفيزيائي يشهد تقهقر بفعل ع 20000/1بمقياس  72/320
  .و هذا بظهور أشكال ريحية تتوزع بشكل جغرافي متباين على المنطقة) مائية  –ريحية ( بنوعيها 

يالحظ تركيز شبكات بشكل مبعثر عند قدم جبل على ارتفاعات تتراوح بين  :بمحاذاة جبل بوغزال  -
  . مم وصوال عند دلوت برا هي101-126نقطة 

م ، 305لكتلة الجبلية أكثر ارتفاعات من كتلة جبل بوغزال إذ تقدر أكثر و تعتبر هذه ا   :جبل ثنية  -
غاية منطقة عين الكرمة رغم ذلك نالحظ تركيز على حوافها أشكال ريحية ككثبان رملية طولية تمتد إلى 

  )  17( بكات بشكل متفرق كما توضحه الخريطة رقم مع تمركز ن
نالحظ تركز التعرية المائية إذا عملية حفر ) ظل الرمال (أما عند أقدام الجبل في الجهة الشمالية  

و تمتد شعابها بشكل .للمسيالت تظهر بشكل واضح على السطح بحيث تصب أغلبها في منطقة بالدسلقة
كثيف و تتشعب في بالد سلقةبشكل ملفت لإلنتباه خاصة عند موسم تساقط األمطار أو عند سقوط أمطار 

  .األوابل
نميز تواجد قشرة كلسيه بشكل كثيف خاصة في  ):سهول المحاذية للحواف ( الغربية الجهة الجنوبية  -

أقصى الجهة الغربية عند منطقة بوشقرون و عين الكرمة إضافة إلى تركيز تعرية الريحية و تتمثل في 
و  شأشكال منها برخان إذ تنتشر بشكل مبعثر في إتجاه شمال غربي جنوب شرقي أي باتجاه منطقة أو ما

كذلك تواجد رمال متحركة و كثبان بشكل طولي مع تشكل مناطق جرف عند منطقة ستار زمور وساقية 
  نتيجة تركيز عدة شعاب ذات 
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  1972خريطة الوسط الفيزيائي لمنطقة بسكرة لسنة )   17(رقم 
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و تعرف هذه الجهة تركيز  شاتجاه شمال نحو الجنوب تهب في سبخة شمرة بمحاذاة منطقة أو ماذات  
 تبتسطح و االنحدارا الألشكال التعرية الريحية و المائية ن إذ تعتبر أكثر عرضة للتصحر و هذا للتميز ه

تميز بأنه ذو إتجاه الضعيفة أي أنها منطقة سهلية ذات ممر ريحي مهم بين منطقة الحاجب و بين الكرمة ي
  .شمال غربي نحو جنوبي شرقي

   1972تقهقر الوسط بسهل لوطاية * ب
  :بمحاذات جبل ملح  -
  و نميز تواجد تراكمات ملحية تمتد على إمتداد جبل المالح  
  
  :حواف جبل مقراوة  -

قتة ذات فاعلية و م تتخللها شبكة هيدروغرافية مؤ483-250تتميز هذه الكتلة الجبلية بإرتفاعات تراوح بين 
نشاط خاص في موسم التساقطات و متمثلة أساسا في شعاب و مسيالت و هنا تلعب التعرية المائية دورا 

أساسي في تقهقر الترب و عملية نقل بحيث نالحظ تواجد أراضي التعرية المائية في الجهة الشمالية الغربية 
تواجد ة سعدون أين تصب في سبخة سلقة مع من منطقة ذراع القومار و النبكة و تمتد حتى بالد سلق

)  Dufsurg(عمر  سجراء السقي و مساحات دائمة السقي عند مزرعة إدري مساحات معتبرة بها ملوحة 
  .و سقية ساقية ذراع

  
                                                                                                   :جبل حشانة 
تميز في هذه الجهة الشمالية تأثير الديناميكي الريحية إذ تتواجد رمال متحركة ذات مسار من  

تي لتشكل  و نبكات و الربدو بحيث  يتم تثبيتها بغطاء نبا لالشمال نحو الجنوب قادمة من منطقة مد وكا
ه الشمالي أو شمال غربي و سرعان ما تشكل كثيبان طويلة عند هبوب رياح قوية ذات إتجا) ان برخ( 

هذا في الجهة الشمالية الغربية لبالد سلقة سعدون و تمتد حتى جبل بوغزال أين تتواجد حدورات بشكل 
اإلنقاذ و تعتبر منطقة لوطاية أهم المناطق التي تلعب فيها الديناميكية المائية دورا  طكثيف و تشكل مخاري
يناميكية الريحية خاصة في الجهة الشمالية الغربية أنظر في الوسط مع تدخل الد" أساسي إذ تظهر جليا 

  )17(الخريطة رقم 
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  تقهقر الوسط بسيدي عقبة 20خريطة
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  1973تقهقر الوسط الفيزيائي لمنطقة طولقة لسنة 21خريط
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تـقهـقرالوسـط بالــزيـبان -- -----------  المبحث األول: الباب الثالث

 142

  
  :تقهقر الوسط بالحواف الشمالية الشرقية / 2-.1
  :  1972ا تقهقر الوسط الفيزيائي بمنطقة سيدي عقبة * 

  : يلي  تميز بالوسط ما 1972لسنة  40000/1و صور الجوية  50000/1إعتماد على خريطة الطبوغرافية 
  :الحواف الشمالية لجبل قوشريش   عند-
ة الممثلة لجبال الزاب رغم االرتفاعات المميزة لهذه الكتلة الجبلية و التي تعتبر أهم كتلة في الجهة الشرقي 

تلعب التعرية المائية فيها دورا أساسي و هذا لتواجد وادي عبود الذي ينبع من مؤخرة الكتلة األوراسية 
وصوال إلى فم الغرزة أين يطلق عليها تسمية واد البراز إذ نالحظ توسع المجراه و سرير الواد مما يدل 

الشبكة الهيدروغرافية موسمية متمثلة في الشعاب و على هشاشة الترب بالزاب الشرقي و هذا لكثافة 
  .المسيالت التي تصب في واد البراز الذي يصب بدورة شط ملغيغ 

   :عند الجهة الجنوبية الغربية و الجنوبية  -
تعرف هذه الجهة نشاط لتعرية الريحية خاصة في الجهة الجنوبية الغربية حيث تتركز فيها الرمال بشكل   

ند منطقة الشبكة الواقعة بين واد البراز و وادي أدار مع تواجد رمال متحركة تمتد من كربة كثبان و هذا ع
الذيب حتى الرهدوقة إذ تتميز هذه المناطق باإلنبساط و اإلنحدرات الضعيفة مما يساهم في تراكم الرمال  

تمتد من منطقة أم بهذه الجهة تحديدا إضافة التواجد مسيالت و شعاب تعمل على نقل و ترسيب الرمال 
   ) 18( أنظر الخريطة رقم ( لقدور حتى منطقة البور و يساهم بها واد الملح في عملية نقل ولكثافة روافده 

  م1973تقهقر الوسط بالجهة الغربية لسنة /1-3
  م1973تقهقر الوسط لمنطقة طولقة لسنة / 3.1.1

  :نميز ما يلي * 
  :عند كثلة الجبلية للمنطقة) أ

م و بوزكا و تعتبر هذه الكتل أهم الكتل 767مثلها كتلة جبال مديان و جبال لبراج ذات االرتفاع و ت       
و هنا تلعب التعرية الريحية دورا  946و  450الواقعة في ظل الرمال تتميز باالرتفاعات تتراوح بين 

جنوب الغربي و بحيث نالحظ نشاط الرمال المتحركة وفق مسار شمالي و شمالي غربي نحو الجنوب و ال
هذا بالموازاة مع إتجاه الرياح بحيث تنتشر على مختلف الكتل الجبلية مشكلة كثبان رملية موازية باتجاه 

الرياح لكن سرعان ما تزول بفعل الرياح القوية كما ال نستثني عمل التعرية المائية التي تنشط خالل موسم 
  .تساقط

  
  :قةعند الكتل الجبلية الجنوبية من المنط) - ب
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الناتجة عن التواءت أدت إلى تشكيل  ةو تعتبر هذه السلسلة الثانية من المنطقة و هي نتاج حركات تكتو ني 
ممرات ريحية و تعتبر أهم ممول هذه الجهة و يمثل هذه الكتل جبل أم لهبال و جبل أم لجناب و جبل أم 

م و تعمل هنا التعرية الريحية و  1087م إلى 550لحبال و قسوم و قوراة و تتراوح االرتفاعات فيها بين 
  .المائية على حدي السواء على تقهقر الوسط بحيث نميز ما يلي 

 25إلى  50و تحتل مساحات معتبرة تدل على مدى هشاشة الوسط و قبليته للتصحر من : قشرة كلسية  -
% 
و هذا حسب درجة  تتركز في جميع المنطقة ذات االتجاه من الشمال نحو الجنوب): الربدو(برخان   -

  .التغطية المتواجدة
نجدها على حواف الكتل الجبلية على شكل كثيب طولي سرعان ما تزول بسبب قوة : كثبان رملية  -

  .الرياح لتشكل رمال متحركة متجهة نحو الجنوب

 .2/ تقھقر الوسط الفیزیائي لسنة 1998:

  

تقهقر واضح و من خالل مقارنتنا لما كان  نجد أن الوسط شهد.1998على الصور الجوية لسنة  دباالعتما 
  :نميز مايلي 2005لك على العمل الميداني \، وباالعتماد ك1998عليه سنة ووما ه 1972عليه الوسط سنة 
  : في الجهة الشرقية

الجبال المحاذية لمنطقة  أقدام دتلعب هنا التعرية المائية دورا مهم حيث نالحظ مخاريط االنقاظ خاصة عن

ة المناطق وهو واد البراز حيث \ا لتواجد شبكة هيدروغرافية مهمة تمون أهم واد الذي يعبر هشتمة وهذ

لك نالحظ التغير في استغالل الوسط اذ توسعت اراضي االستصالحية خاصة عند \يصب في شط ملغيغ ول

قبة مع منطقة الشتمة وتمتد هذه المحيطات االستصالحية على طول الطريق الرابط بين بسكرة وسيدي ع

  .اندثار النبكات التي كانت تسود،هذه المناطق

  

  

  

  :في الجهة الغربية
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مع مخاريط االنقاظ وكذلك  تتقهقر واضح هنا حيث نالحظ زيادة تركز والنبكا: عند حواف جبل بوغزال

مرورا ب جبل بوغزال وهذا على شكل كثبان طولية  لالرمال المتحركة القادمة من منطقة مدو كا نطغيا

حواف جبل الثنية وبومنقوش هذه الكتل الجبلية اكثر ارتفاعا من حيث محاذاتها لمناطق عند 

العمرانية،وتعتبر أهم عائق في التنمية حيث تعرف التعرية الريحية فيها نشاط وفعالية من خالل تعدد 

لسية ذات األشكال الريحية فيها إذ تتمركز بها كثبان الرملية على شكل كثبان طولية مع تواجد قشرة ك

وكذلك زيادة مساحات الرملية وتوسعها ونرجع هذا التوسع ) 20( مساحات مهمة كما توضحه الخريطة رقم

إلى التعرية بنوعيها الريحية والمائية خاصة وانه تتواجد شبكة هيدروغرافية عند منطقة بالد سلقة سعدون 

  .،والتي تعمل على نقل حبيبات الرملية

  :يةفي الجهة الجنوبية الغرب

توسع المساحات الرملية وزيادة تركز ) 20( الخريطة رقم  هنالحظ في الجهة الجنوبية الغربية كما توضح

الجهة وهنا نستطيع  هاألشكال الريحية خاصة البرخان والنبكات برغم من توسع المناطق المستصلحة بهذ

  ة في هذه الجهةالقول أن رغم توسع المناطق االستصالح إال أن زيادة تقهقر الوسط مستمر
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  1998خريطة تقهقر الوسط لسنة22
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  :تطبيق تقنية االستشعار عن بعد لدراسة ظاهرة التصحر بالزيبان/3

هو عملية الحصول على المعلومات لبعض خصائص الظاهرات : االستشعار عن بعدمفهوم /  1- 3
بين  الموجاتهرة التي ندرسها ،وهو عملية جمع البيانات في يحتك مباشرة بالظا في جهاز تسجيل ال

  دار.البنفسجية الى نطاق الرا فوق

 

عالجة ، حيث وبيانات وصور فضائية م مراقبتها ، وهذه التقنية تعتمد باألساس على معلوماتو
الطائرات هذه الصور والبيانات الى المحطات  ترسل التوابع الصناعية أو المعامل الفضائية أو

المعلومات على أفالم أوشرائط ممغنطة ثم تتم المعالجة لهذه  األرضية ،التي تستقبل بدورها هذه
األساس على نوع  البيانات أو من خالل معالج أفالم ، وهذا يعتمد في البيانات من خالل معالج

 . وعلى المستقبالت الموجودة عليها المركبة الفضائية

البيانات ويتم تفسيرها بواسطة المستخدمين ، ونتائج هذه  ثم يأتي بعد ذلك الدورالمهم في تحليل وتقييم
 . المختلفة للزراعة والغابات وعلوم األرض والفضاء وغيرها من العلوم المعالجة تشمل التطبيقات

تقريبا  كم 850 األرض وعلى ارتفاع هي أقمار صناعية قريبة من سطح : ر الصناعية الدوارةقما -
   وتدور موازية لخطوط الطول تقريباً أو تميل بزاوية على خطوط الطول

  

 
  :بعــــــد تصنيــــــــــف االستشعار عن/ 2- 3

 ) كان أول ظهور له في بداية الستينات من هذا القرن

 استخدم مصطلح االستشعار عن بعد الول مرة سنة

على أنه علم وفن الحصول على المعلومات  ( م1960
  هاأوظاهرة مطلوب ا أو دراست ومساحةعن جسم 

  تقنیة االستشعار عن بعد)25( شكل رقم 
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   : االستشعار عن بعد بحسب مصدر الطاقة أنواع -1
بقية الصور إلى موجات تنعكس عن الجسم المراد تصويره،  ر االصطناعية مثلتحتاج صور األقما

 :وبالتالي هناك نوعان من الصور لكي تلتقط على اللوح الحساس ،
- .يعتمد فيها على مصدر طاقة، مثبت على القمر نفسه، مثل أقمار الرادار وهي التي : صور نشطة-

مثل أشعة الشمس أو على  الطاقة الطبيعية، و هي التي تعتمد على مصادر : صور غير نشطة
  .اإلشعاع الطبيعي للهدف نفسه

  : الموجي أنواع االستشعار عن بعد بحسب الطول -2
الموجي سيكون عامالً مؤثراً في  نحن نستخدم أشعة كهرومغناطيسية للتصوير، ولذلك فإن طولها

تقسم الصور طبقاً للطول الموجي هنا  تصنيف الصورة و طبيعة المعلومات المستخلصة منها، ومن
 :إلى ثالثة أقسام

الحمراء  تتراوح موجاتها بين حدود موجات الضوء، وتتضمن أيضاً األشعة تحت : مرئية صور-
  .االنعكاسية

  .صور تحت حمراء حرارية-
  . صور ذات موجات ميكرووية-

ات ضوء مرئي أو موجات مرئية لنا بالطبع، ولكن المقصود أنها التقطت بموج تكون الصور كلها
 .غيرها حرارية أو

  وسائــــــل االستشعــــــار عن بعد/ 3- 3

  فوتوغرافية وسائل* 
الكهرومغناطيسي والجزء القريب من  على االستشعار في الجزء المرئي من الطيف ايتركز استخدامه

تستخدم في إنتاج الخرائط الملونة ، وهذه الوسائل  األشعة تحت الحمراء باستخدام األفالم العادية أو
الجيولوجية ومراقبة حركة الكثبان الرملية ، باإلضافة الى تحديد  الطبوغرافية وتحديد التكوينات

  . للتربة وتحديد أماكن تواجد المياه الجوفية مناطق التعرية

 
  وسائل غير فوتوغرافية*

 داد التكوينات الجيولوجيةهذه الوسائل تكون مجدية في دراسة تلوث المياه وإع :جوية  وسائل-

 . واستكشاف ما تحت القشرة األرضية
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  .األطياف من أهم األدوات المستخدمة في هذا النوع ويعتبر الرادار والراديو متر والالقط متعدد

الوسائل في تحديد موارد سطح األرض واألقمار الصناعية أهم  وتستخدم هذه :وسائل فضائية -
ستشعار عن بعد في أول األمر على الصور الجوية ثم الصور الفضائية ثم تقنية اال واعتمدت. أدواتها
  .األقمار الصناعية صور

 الفضائيـــــــــة الميزات العامة للمعطيــــات/ 4- 3

ميزة المعطيات الفضائية المسجلة بواسطة مستشعرات  الشمولية : الشموليــــــــــــة *
الزراعية خاصة في تقدير وحساب المساحة المحصولية  في االستخدامات مختلفة وهي مساعدة جدا

 . المستشعرات السائلية تغكي مساحات واسعة في وقت واحد وذلك ألن
اإلشعاعات المنعكسة من  وهي القدرة على تسجيل :  القدرة على التمييز الطبقـــــــــي*

تحت الحمراءواألشعة  واألشعة مكونات البيئة في مجاالت طبقية متعددة أهمها األشعة الحمراء
ممكنا ، مثل تمييز المحاصيل الحقلية وذلك  الحرارية وهذه القدرة تجعل تمييز مكونات البيئة والنبات

 . المحاصيل الحقلية نتيجة الختالف االستجابة الطيفية لمكونات

 تتميز المعطيات الفضائية بإمكانية الحصول عليها : الزمنـــــــــي القدرة على التمييز*
محدد وبطريقة مكررة على مدار العام وهذه التكرارية تختلف من قمر صناعي الى  في أي وقت

،  يوم 26 صور سبوت كل وعلى يوم 16 دسات كلدالحصول على صور لألن وكمثال يمكن آخر ،
 . يوم1  ، وعلى صور نوا كل يوم 22 والقمر الصناعي إبرس كل

أصغر بعد يمكن للمستشعر تمييزه ، أي أصغر مساحة على به  يقصد : المكانيالتمييز القدرة على *
تمييزها ، وتختلف قدرة التمييز المكاني من مستشعر آلخر فهي بالنسبة  سطح الكرة األرضية يمكن

  .مربع متر 80 األطياف للماسح متعدد



  تـقهـقرالوسـط بالــزيـبان -- -----------  المبحث األول: الباب الثالث

 149

 بعـــــــد أهميـــــــة علم االستشعار عن/ 5- 3

  
  مناظر التقاط الصور بواسطة االقمار)  26(شكل رقم 

االقمار الصناعية الرادار  الصور الجوية ومناظر  تظهر اهمية االستشعار عن بعد بجميع انواعه ،
ومواردها، وتقدم معلومات غزيرة لالرض  وغيرها ، على أنها تساعد في عملية المراقبة المستمرة

 . األرضعن 

  : االستشعار عن بعد أهميةعن  أمثلة  -

 .  الطبيعية دراسة الموارد*

 .الخرائط إنتاج*

 . واسع إطارمراقبة التوزيع المكاني للظاهرات االرضية في *
 . المرور دراسة الظاهرات المتغيرة مثل الفيضانات وحركة*

 .دراستها في أي وقت فيما بعد بحيث يمكن التسجيل الدائم للظاهرات*
 .تستطيع العين المجردة ان تراها فالعين البشرية حساسة لالشعة المرئية تسجيل بيانات ال*

 .واالرتفاعات حد كبير للمسافات المساحات إلىاجراء قياسات سريعة ودقيقة *
 : بعد نظام االستشعار عن  مكونــــــــات/  6- 3

 الكهرومغناطيسية من العناصر التالية  ستشعار عن بعد الذي يستخدم اإلشعاعاتيتكون نظام اال

  .الشمس نفسه أو الحرارة الكهرومغناطيسي هو ضوء اإلشعاعقد يكون مصدر   : المصـــــدر •:

 
 .المنقولة أوالمنعكسة  اإلشعاعاتتعتمد على كمية   :األرضالتفاعل مع ظاهرات سطح  •
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 . الجوي حيث تتأثر الطاقة المارة في الغالف : الجوي التفاعل مع الغالف •

 .الجوي والغالف األرضبعد تفاعلها عم سطح  اإلشعاعاتتسجيل  : االستشعار أجهزة •

 بعد االستشعار عن  منصــــــــــات نظـــــام / 7- 3

 .طائرات االستشعار عن بعد •

 .االستشعار عن بعد في الفضاء •

 .محطات فضائية بشريةاالستشعار عن بعد من  •

 .والمناخ االقمار الصناعية الخاصة بدراسة الموارد االرضية •
والتي تعتمد على المعلومات : واخذ المقاسات منها تفسير وتحليل صور المناظر االستشعار عن بعد

 : المعلومات تكون على ثالث مستويات التي يختزنها الدارس وهذا
 .تشكلها فة بالخصائص العامة عن الظاهرة والعمليات التيمعر:  العــــــــــام المستوى •

 .الظاهرة في بيئة محلية معرفة الخصائص : المستوى المحلـــــــي •

  .معرفة الدقيقة لخصائص الظاهرة التي يدرسها وعمليات تشكيلها : المستوى التفصيلـــي •

  استخدامـــــــات أنظــمة االستشعار عن بعد 8-3 / 

االستشعار عن بعد أداة يستطيع  ن حصر استخدامات أي علم كان ، ولتوضيح ذلك نقول أنال يمك : 
هذا العلم هو ارتباطه بأحدث التقنيات  الكثير من االختصاصات المختلفة استخدامها، وما يميز

واستخدام تقنيات البث ذات التكنولوجيا و  العصرية كتوظيف صور األقمار االصطناعية ،
التحكم بها السلكيا وبقيم متناهية الصغر للخطأ المسموح ،  عالية، وكل تلك األدوات يتماالستطاعات ال
االختصاصيون مسئولية عالية وبشكل دائم مما يرفع من تكاليف تلك االستخدامات ،  وبالتالي يتحمل

 . تلك التكاليف تتضائل كثيرا أمام حجم العمل الممكن انجازه باستخدام تلك التقنيات إال أن

 : و المجاالت التي يستخدم فيها االستشعار عن بعد بشكل عام
اجهزة االستشعار باستكشاف الخامات المعدنية  تقوم : الجيولوجيــــــــــــا -1

في مجاالت التعدين، و ذلك بناء على أن كل نوع من  والبترولية، حيث يستعان بالصور المعالجة
و هناك محاوالت الستخدام الصور ، خاصة به امتصاص يمتلك درجة) أو المعادن(الصخور 

محاوالت بحثية، مع العلم أن الصور الفضائية تتعامل مع الظواهر  الفضائية في مجال النفط و هي
 االستخداماتومن ، صناعة النفط على التعامل مع الظواهر تحت السطحية السطحية بينما ترتكز
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  .البراكين وغيرهمراقبة الحركات األرضية والزالزل و الجيولوجية

 وجفاف األراضي، يمكننا مراقبة حركة األنهار :  علـــــوم الميـــــــــاه -2

بل حتى  ,والتعامل مع السيول والفيضانات المتوقعة بمقارنة صور مأخوذة على فترات، والبحيرات
 .الرادار يمكن البحث عن المياه الجوفية تحت رمال الصحراء عن طريق صور

يمكن القيام بحصر المحاصيل الزراعية  : ــــــة و الغابــــــــــاتالزراعــ -3
حالة األرض أيضاً، بمقارنة صور فضائية مأخوذة  النباتية ، و يمكن معرفة األمراضوالكشف عن 

الفصل لكن في أعوام مختلفة، لمعرفة هل أصابها تملح  ألرض زراعية أو مناطق خضراء في نفس
  .وهكذا.......... المخصبات الجديدة ناجعة في زيادة اإلنتاج؟ هل، !تاج مثالً في حالة نقص اإلن

والزالزل والسيول  الفيضانات مثل :  الحد من الكوارث و المخاطر الطبيعية واالصطناعية -4
مدى تأثيرها على المناطق المحيطة وحرائق  ومتابعة المنكوبين والبحث عنهم والتفجيرات النووية و

  .الغابات
التخطيط العمراني .والعمرانية اإلنشائيةاستخدام في دراسة المشاريع   :سية دالهن األعمالفي   -5

  . للمدن والقرى والمنشآت الكبيرة

  . األهداف والدراسات العسكرية -6
  .ومراقبة منشآت العدو أغـــــــراض التجسس  -7

 . باألقمار االصطناعية نجوملألبحاث العلمية ومراقبة الكواكب وال استخدامات فضائية -8 
 :دراسة البيئة الريفيـــــــة استخدام االستشعار عن بعد في-9 

 . الزراعية المحاصيل  أنواعدراسة  . 1
 .الزراعية األرضمسح ودراسة بنية  . 2

 .الطبيعية دراسة النباتات. دراسة المياه . 3

 .النباتات أمراضدراسة  . 4
 . والتربة راضيلألدراسة التوزع النوعي  . 5

 البيئة الحضرية استخدام االستشعار عن بعد في دراسة -10 
 : تقوم بتزويد المدن بصنفين من المعلومات

 -السكنية (وظائف مناطقها  وأحجامهاحجم المدينة وعددها الطرق  :معلومات الظاهرات الثابتة*
  )تجارية صناعية
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غير  أنها مكن رؤيتها بسبب تغير بشكل سريع اوالتي ال ي واهرالظ : المتغيرة واهرالظ معلومات*
 .السكان وإحصاءاتمرئية مثل حركة المرور الخصائص االجتماعية واالقتصادية 

  : واستخراج المعلومات وكيفية تحليل الصور الفضائية -  3-9         
يزيائية تعتمد تحليل الصور الفضائية على المرجع وحركة المدارية بحيث تفسر عن طريق قوانين ف

ولذلك يتم حسب اختالف سرعة وارتفاع زاوية انحراف كل قمر صناعي ومهمة التي اسند من اجلها 
  .واختيار المعلم  اختيار اللواقط ومعطيات الصورة

 

 
  حصص التطبیقیة بجامعة ستراسبورغ بفرنسا: المصدر

  تقاط الصور بواسطة الساتلكیفیة تحلیل أل) 27(شكل رقم 
  
  
  
  
  

  :ENVIعالجة متعددة اإلبعاد لصور الفضائیة بواسطة نظام م/   1.9—3
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يعتبربرنامج  من اهم البرامج الموجودة في الوقت الحالي والتي تخص المعالجة االضافية 

لعديدمن البرامج االخرى وهذا حسب احتياجات كل اختصاص اذ يهتم بتقدير مختلف انواع 

  في الوسط الفيزيائي اوالعمراني التغطية النباتية تقدير استغالل االراضى سواء 

  :التحلیل التركیبي األساسي 1- 1

إن عمل صور الفضائية أو التقاطها يعتمد على تصويرها وعرضها على ثالث محاور أو قنوات 

للقياس اإلشعاعي وهذه القنوات تعتمد على زمن وصول اإلشعاع لها وهذا العمل يتطلب تحليلها 

ومات وتصبح مستحيلة التحليل ويلعب الساتل هنا دورا رئيسي وذلك بترقيم لكي التخسر جميع المعل

حيث كلما ابتعد عن األرض كانت الصورة أكثر شمولية وتلعب زاوية الميالن اللتقاط الصور 

كمايوضحهالصورة اال أن هذا .الفضائية دورا مهم في تحديد كمية المعلومات التي يتم رصدها

يط باعتمادنا على حجم المعطيات وخاصة ارتباط المركب التحليل المركب لصور الفضائية يصبح بس

والتي تدخل في نطاق N*Nبين المحاور ووضع اعتبار لشدة والحدة ألوان الطيف والتي يرمز لها

 m  (1)األشرطة الطيفية والتي يرمز لها

 

 

  

-----------------------------------------  
(1) PRESIS de TE LEDECTECION VOLUME 1 Par ferdimond bonn2000 p153   
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Composante 
principale 1 
 

Composante 
principale 2 

كیفیة تحلیل ألوان الطیفیة وتحدید عالقة الترابط) 28(شكل رقم ال  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande spectrale 1 

Bande 
spectrale 
2 

C P  1 

C P 2 
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ان األحزمة الطيفية في الصور الفضائية تشكل مزيج إحصائي احتواء ألوان الطيف والتقاطها من 

ويعتبر االرتباط مهم داخل األشرطة الطيفية.ظةاجل المالح  Bande spectrale في الصور  

 الفضائية خاصة إذا كانت األلوان ضعيفة ومتباينة على محور االشرطة الطيفية كما توضح

العالقة االرتباط بين األشرطة الطيفية)  29(الشكل رقم   

 
 معة ستراسبورغ بفرنساحصص التطبیقیة بجا: المصدر

  ):نقل المعلومات متراكبة( التحليل التركيبي  المستمر 2- 1

 قويعتمد على مدا جمع محاور اكبر قدر من المعلومات ليتحق: األول يالتركيب الرئيس •

  .الدخول

Bande spectrale 1 

Bande 
spectrale 2 } 

Vecteur  
Propre 1 

} 
Vecteur  
Propre 2 
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يعتمد على مدا جمع المحاور ليتحقق استمرار الدخول وتحويلها : الثاني يالتركيب الرئيس •

 راكيبإحصائيا إلى ثالث ت

%70:  األول  

%25: الثاني  

%5: الثالث  

عطي بالعالقة الذي ي شرات من بينها مؤشر السقيوتقدير عدة مو ليتم بذلك التصوير التركيبي  

R=(B²+V²+R²+PIR²) ½ 

مؤشر اللون النباتي  GVI=CVI=-0.290B-0.56V+0.6R+0.491PIR 

ونعتمد هنا :الرئيسي األولالتركيب :تخصيص التركيب الرئيسي بارتباطه بطبيعة الظاهرة 3- 1

 متوسط المحاور أو القنوات وإعطاء نتائج الصور  ىعل

  ة •

  حصص التطبیقیة بجامعة ستراسبورغ بفرنسا: المصدر

ال لوان الطیفیةلالتركیب الثالثي )30( شكل رقم   
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 ويعتمد على مدا اختالف ألوان الطيف العظمى الداخلة للمحاور وهذا :التركيب الرئيسي الثاني* 

الخ ......مناطق حضرية.مصانع. من اجل تفسيروتحليل الظاهرة  نبات معادن

 
بواسطة ألوان الطیفیة رالظواھ لتفسیر وتحلی  )31( الشكل رقم   

ويعتمد على مدا تطبيق طرق والمناهج: التركيب الرئيسي الثالث*   
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  حصص التطبیقیة بجامعة ستراسبورغ بفرنسا: المصدر

 
 

 
وان الطیفیةلال ل يالتركیب الرئیس) 32( رقم شكل   

  : La classification d imageENVI4.2تصنیف الصور الفضائیة  4- 1
بواسطة قصد وضع تصنيف عام لصور الفضائية ENVI4.2 يجب االعتماد دائما على مخطط القياس  

) 33( اإلشعاعي في المحاور ووضع المخطط النظري كما يوضحه الشكل رقم   
 

 
 
 المصدر الحصص التطبيقية بجامعة ستراسبورغ
 
 

 ائیة بواسطة مخطط القیاس اإلشعاعیتصنف الصور الفضا) 33( شكل رقم
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تخطيطات عامة نظرية لتحليل أي ظاهرة07بحيث نضع   
 *مخطط الغطاء النباتي

 *مخطط الزراعة
 *مخطط الحضري

التوزيع البشري طمخطط الصناعي مخط*    
 *مخطط المياه
 *مخطط الترب

ن تحديد المشكل العام الذي تدرسه الظاهرةإذ انطالقا من اختيار لظاهرة معينة يمك  
 مثال ظاهرة التصحر

 مناطق المتصحرة   تحدد األرمال ونوع األحجار
 

:طرق تصنيف الصور الفضائية بتعدد الوان الطيفية14- 1  
 

اختيار المسافات   -        
تقدي المسافات من اجل االندماج -   

  اختيار معيار المتحكم في ذلك -
 م في الظاهرةوضع معيار المتحك -
 SPOTرسم منحنى هستوغرام على ثالثة أشرطة إذا كانت الصورة الملتقطة بواسطة ساتليت  -

اشرطة داخل ألوان الطيفية 06اشرطة 07وترسم على  LANDSATأما إذا كانت ملتقطة بواسطة
  (1) اشرطةخارج المجال الطيفي01و
 :تحليل الظاهرة بتميز  -241-

متجانس أي على شكل مجموعات باالعتماد على متوسط  لء تحويل بشكوذلك بتميزها وعمل على إنشا
 الظاهرة األول والثانية وتوجد مجموعتين من التصنيف

 
تصنيف غير مسير*   

 تصنيف مسير ويحدد باالجرات التالية -
 تحديد وضع رياضي

 تحديد عينات لوضع الرياضي
للعينات ةاستبدال الومضات اللوني  
وان الطيفقابلية تحليل الومضات أل  

 
------------------------------------- 

VISUALISATION d’IMAGE NUME‘RIQUE cahier M1pedagogique p24(1) 
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  ألوان الطيفية ترسم يوضح قابلية تحليل ومضا) 34( شكل رقم 

 

 
ية بجامعة ستراسبورغالمصدر الحصص التطبيق                                       

 
 تصنيف الصورة

إعطاء استقاللية والنتيجة للصورة -  
 ويعتمد على: تصنيف المسير -
 لميدان المدروسل ىدعم اال ول -
 تكملة التصنيف للجزء المدعوم -
  يترتيب وتصنيف الرياض -

ونحتاج أول لمعرفة نظرية مثال القمح الذرة المياه الغابات  (ROIS)ترتيب مفاهيم الدخول  
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                                           :بعد التحميل مكيفية المعالجة بواسطة نظا) -2

 بحيث يتم فتح نافذة في الملف الصورة الفضائية وتسميتها

ويتم ضغط على مستوى RBV )  أو   RGB( سحن األشرطة بألوان احمر اخضر ازرق وهي

  تحميالت اللونية التي تمثل األلوان

TM3 حمرــــ ا  

TM2 ــــ اخضر  

TM1 ــــ ازرق  

من اجل التحميل اللوني وتتم عملية الشحن وهذا بفتح )  Load RGB( ليتم بعد ذلك الضغط على 

  .ثالث نوافذ ملونة

  

تحمیل )35( شكل رقم 

وشحن الصور 

 بواسطة

ENVI 4.2 
 



  تـقهـقرالوسـط بالــزيـبان -- -----------  المبحث األول: الباب الثالث

 162

  نافذة الصورة الرئيسة: النافذة األول 

  نافذة الصورة المكبرة: النافذة الثانية

نافذة المتغيرات ويقصد بها اختيار مكان في الصورة يتم دراسته وتكون منطقة الدراسة :  النافذة الثالثة

  .تحدده بإطار ذو لون احمر

  

  نوافذ 3شحن الصور بواسطة ):  36(رقم  لشكلا

  مغراوهذا بتقدير خطي على مستوى الصورة ليستو  دتحسين التباين أو التناقض المتواج/  1-

  يقدرب يالترب الذار لشرح مؤشر احمرفي ثالث ألوان)  مشحونة(  I.Rإظهار الصورة / 2-

IR=(R²/B*V ²)  

  . بلون األحمر)  مشحونة(  I.Rإظهار الصورة  -        

  .بلون اخضر)  مشحونة(  I.Rإظهار الصورة  -       

  IC=(r-v)(r+v).ةيكون الوشر بصيغ  بلون ازرق)  مشحونة(  I.Rإظهار الصورة   -
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  حساب إحصائي للصورة/ 3

  اختيار صورة العرض/  4

  تقدير كمية المتغيرات ومعالجتها وتوضيح الظاهرة/  5

  إظهار الظاهرة وحفظ نتائجها  اإلحصائية واالختالف المتواجد في الصورة  -        

  بدا معالجة الصورة -          

  تحسين إظهار الصورة إحصائيا/ 6

  التقاط الصورة بواسطة الساتل بار إحصائيات كل أشرطة المتواجد حسإظه/  7

          SPOT أشرطة 3ــــــ  

      LANDSATT  أشرطة  7ــــ  

شرات حسب الظواھر المدروسةمؤكیفیة تقدیر ال)37( شكل رقم   
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  إظهار اإلحصائيات بواسطة منحنيات اوليستوغرام/ 8

  Pixelsتقدير وتحسين مستوى / 9

  تحسن ضغط الصورة/ 10

  Pixelتوقيع ووضع اإلضاءة ل/ 11

  تطبقتها على الصورة الفضائية ثم التقاط / 12   
  

  
  
  

 

 
 

 
 
 

  إظھار اإلحصائیات بواسطة لستوغرام لصورة الفضائیة)  38(  الشكل 
 حسب الظاھرة المدروسة
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  خريطة ملتقطة بواسطة فضا   24
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  :دراسة بعض المؤشرات لتقنیة االستشعار عن بعد بالزیبان 5- 1
الخاصة   المعطيات أدقيمثل االستشعار عن بعد احدث التقنيات في الوقت الحالي التي تعطي 

  استغالل الوسط الطبيعي على المستوي المكاني والزمني وكذا على مستوى قيمة التحليل  وبأقلب
  .الطبوغرافي  عالجوية والرفالصور  مقارنة مع الطريقة التقاطتكلفة 

كما تقنية االستشعار ترتبط بالمساحة المدروسة على مستوى المدروس فقيمة التحليل يمكن رفعها  إن
  من القمر الصناعي  أشياءيمة المساحة المدروسة وعنده يمكن رؤية عدة التقليل من ق نيمك

 SPOT   20/20 م.  
  
يعتبر سهل من الناحية الفيزيائية إذ يعتمد على الفعل  ، إن مبدأ العمل بتقنية االستشعار عن بعد -

  .ةبمختلف أنواعها وباألخص األشعة الشمسي ،ورد الفعل األشياء أو المواد المعرضة لألشعة
تختلف عن األخر وهذا حسب كمية الرطوبة التي  ،أما من الناحية الفيزيائية فان لكل مادة ردة فعل

بالعديد من ليتم الحصول على صورة من طرف القمر الصناعي، لتعالج بعد ذلك  ،تحتويها المواد
صور الخام يسمح بمعالجة ال الذي ENVI 4.2البرمج المعلوماتية بحيث استعملنا في بحثنا برنامج 

  )ACP123.ACP213.ACP321 .IB.IVS.NDVI(عن طريق العديد من المؤشرات 
االختالف يكمن في طول الموجة  اما  أنأي .... وعلى العديد من االشعة المرئية ماتحت الحمراء 

  ) التغطية النباتية(  أخرىالهدف فهو تبين ظاهرة التصحر مقارنة بظاهرة 
  

  IB.IVS.NDVI*-              العمرانية قالتكشفات الصخرية والمناطلومات عن عالم أدق 

ACP123.ACP213.ACP321-*-               معلومات حول مختلف أنواع شغل األراضي  
أخر اذ تختلف ألوان التكشفات الصخرية والمناطق العمرانية  إلىاختالف األلوان من مؤشر  هناك

  .ACP123.ACP213.ACP321 األحمرلون وب IB.IVS.NDVI.و بالون األبيض في مؤشر
  

  : األولخالصة المبحث 
 ، اذالصور الجوية وصور القمر الصناعي وهذا ما توضحه، تقهقر واضح للوسط بالزيبان كهنا

  الرمال واتجاه تراكمها  فزح مسارتبرز لنا 
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  :مقدمة 
و إن تعددت طرق المكافحة  ماعية الهامة نعلم أن ظاهرة التصحر تتحكم فيها عدة مسببات طبيعة و اجت   

و التدبير المتخذة لهذا القرض تبقى هذه الظاهرة محل نقاش و إهتمام الدول ، سواء الواقعة في المناطق 
  .ة أو التقليل منهاأو الجافة و هذا قصد إيجاد السبل الكفيلة لحل المشكل الرطبة

لذا ارتأينا في هذا إعطاء نظرة على أهم خطوات مكافحة التصحر و التدبير المتخذة على الصعيد الدولي و 
على التهيئة خاصة تهيئة  الزيبان و محاولة إعطاء اقتراحات بناء تهدف  هالعربي و الوطني و مدى انعكاسات

 .إلى توجيه  بالزيبان بطرق أكثر عقالنية
 

I –  نظرة على خطوات مكافحة التصحر:  
تثبيت الكثبان المتنقلة إذ تشكل خطرا مستمرا على األراضي  نإن من أهم المشاكل التي تواجه المهيئي 

الزراعية و المناطق الحضرية و نتيجة لذلك أصبحت الحاجة ماسة و بدرجة أكثر لإلهتمام بالتوسع الزراعي 
مساحات القابلة للزراعة لألسباب تتعلق بخصوبة التربة أو األسباب األفقي و الرأسي ،غير أن محدودبة ال

بيئية أو هيدرولوجية ، جعلت من التوجه نحو استصالح األراضي بالمجال بكافة أشكاله، أمر ال بد منه 
  )1(لوضع المزيد من األراضي في االستثمار الزراعي 

. 
  :تثبيت الكثبان الرملية و الترب ) 1

  :يت الرمال على نمطين و يعتمد مبدأ تثب
 نمط البيولوجي  1-1

 " الميكانيكية " نمط الطريقة  1-2

و يتمثل محليا في وضع األكياس البالستيكية أو من الحطب لكبح حركة الرمال ،  :نمط البيولوجي  1-1
و تستبدل بأخر عند تغطيتها إذا يتم إزالتها و هي تعمل على حماية النبات المعرض للرياح بحيث 

م و تكون  40م و توضع بطريقة متوازية بحيث تبعد فيها بينها  1ه األوتاد حوالي يقدر ارتفاع هذ
عموديا على الرياح المحلية السائدة و نظرا لسيادة رياح شمالية غربية و رياح محلية شمالية شرقية 
ة ضعيفة و رياح موسمية سروكو فأن غالبية الفالحين يستعملون أوتاد حية مشكلة من النجليات المثبت

 .كما هو موضح في الصورة أو األشجار ذات النمو السريع
 

-(1) COTE M.1983.Léspace algérién.les prémices dun aménagment.ED.OPU.Alger.la 
recherche.p147.1050.1061  
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  التثبت باستعمال مصدات الرياح بالحاجب): 28(صورة رقم
  ":مناخ السائد محليااألنواع النباتية التي تتناسب مع ال

      A cscia cyamsphyllaاألكاسيا   
       A cscia albidaاألكاسيا   

  م  20و هي أشجار تتعمق جذورها لمسافة تزيد عن 
بأنواعها        او من أهم األنواع الخارجية األخرى التي تنتج زراعتها على األراضي الرملية الجافة الكار واني

    hslepensis Pinus       :الكافور     E ucslyplus Ksjsor  :الكافور 
         cupressus semper virens :السرو    Tamarix orti culste            :األتل 

"  السرو و يليه في المرتبة الثانية الكارواينا " غير أن أكثر األنواع استخداما في المزارع الرملية عموما   
اصة في المرعي المتدهورة قصد توفير الكال للمواشي و العمل على تثبيت كما أن تخريج زراعة القطف خ

  .(1)الرمال الزاحفة 
  : الطريقة الميكانيكية  1-2
توضع هذه الحواجز لكبح سرعة و اتجاهات الرياح ، و هذا   :التثبيت بحواجز الميكانيكية  1-2-1

ا و بذلك تقلل من تراكم كميات الرمال بواسطة كاسرات الرياح ، و تمنع تنقل حبيبات الرمل و تجمعه
  .الموضوعة في حركة الحماية الميكانيكية

---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

(1)-LE HOUEROU H.N (1992) - Recherches biogéographiques sur les steppes du Nord de l’Afrique. Thèse 
doctorat d’Etat, université Paul Valéry - Montpellier, 1992. 

 
و تعمل كمصدات للرياح إذ تقلل  

سرعة الرياح وعلى المحافظة 
على الرطوبة الترب من التبخر أو 

من النباتات عن طريق النتح 
وباعتبار أن األراضي  الرملية 
تعاني من الخصوبة ومن نقص 

فان زراعة مصادات مياه الري
نجاح محليا من الرياح اكثر 

 األنواع 
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  :إستعمال الشبكة البالستيكية  -
ملم و تتواجد بشكل لفات ذات طول x 2ملم 2سم ، أما أبعادها  130سم إلى  65شبكة سوداء إرتفاعها من 

  سم  50
  2ملم 4الشبكة البالستيكية الخضراء  -

  2ملم 49ة السوداء الشبكة البالستيكي -

  2ملم 9الشبكة البالستيكية السوداء  -

 ملم 4الشبكة البالستيكية السوداء  -

و نظرا لتزايد تكلفة الشبكة البالستيكية فغن إستعمالها بالمنطقة ضئيل جدا تستعمل حول المزارع قصد منع 
  دخول الرمال إليها بعد 

  :التثبيت بإستعمال سعف النخيل  1-2-2
سعفات إلى بعضها البعض   م حيث تربط عدة2,8-2,6مال سعف النخيل الذي يترواح طوله و يتم إستع  

سم و هذا على شكل خطوط في هذه 80-60سعفة للمتر الواحد، أما عمق الحفر فيتراوح مابين  17بمعدل 
ون م و بذلك يتم تشكيل مربعات بتقاطع خطوط الجريد و يك 2الحفر أما إرتفاعها عن سطح األرض فيقدر 

  .م و هذا لتفادي حدوث الزوابع الرملية التي تاتي عادة في فصل الربيع و الصيف 40طول كل ضلع 
  

  
  

  تثبيت سعف النخيل في منطقة بوشقرون) 29(صورة رقم 
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  :التثبيت بإستعمال حواجز الحجارة  1-2-3
ي تكثر و تتزايد فيها سرعة الرياح و قوتها إذ يتم تشكيل حاجز من و تستعمل هذه الطريقة في المناطق الت  

الحجارة من نوع بازلت و الكالست لتفادي قوة النقل الحبيبات من جهة الشمالية نحو الجهة الجنوبية أي من 
 .سالسل الجبلية نحو السهول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  التثبيت باستعمال حواجز الحجارة منطقة الحاجب) 30( صورة رقم 
   :االتدبير المتحدة و انعكاساته) 2
إن الزحف الصحراوي يرافقه فقدان مساحات شاسعة في األراضي الزراعية و انخفاض في إنتاج المواد   

الغذائية هذا كله بسبب غياب التوازي البيئي الطبيعي بين عناصر البيئة المختلفة ، و أمام هذا الواقع كان ال 
اإلجراءات و الوسائل الكفيلة بالحد من هذه  ذهذا الوضع و القيام باتخا ةخطوربد للجهات المعنية من تدارك 

  .و إعادة تأهيلها االظاهرة و الوصول إلى مرحلة متقدمة إلى إيقافه
  :على المستوى الدولي / 1 -2

التي تعتمد على موارد  تمجتمعا االتصحر ذات طابع محلي تتضرر منهدولي بان ظاهرينظر المجتمع    
  :تقع على هذه المجتمعات المتضررة و نشير إلى أمرين  جرض و أن مسؤولية لعالاأل
هو أن قضية التصحر ذات إمتداد جغرافي واسع في القارات جميعا و أن أغلب دول العالم : األمر األول * 

س دولة تقع أرضيها كلها أو جزاء منها في المناطق الجافة أي أنها قضية عالمية على أسا 100حوالي 
  .األتساع الجغرافي 
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هو أن للتصحر تأثيرات إحيائية    تتصل بنمو النبات و ما يعتمد عليه من حيوان أي أن : األمر الثاني * 
تأثيرات في مجملها تبدو محلية و لذلك يسيطر المجتمع الدولي لظاهرة مكافحة التصحر و اإلجراءات 

، و لجوء إلى وضع إستراتيجية دولية لمكافحة المتخذة و هذا حسب مورفولوجية وطبوغرافية كل منطقة
  .التصحر من أجل بيئة و تنمية مستديمة لكل رقعة جغرافية

و نشير إلى أن المجتمع الدولي يتجاوز قضايا التصحر كقضية تدخل في السياسة المتكاملة حيث يدرجها في  
  :ما يلي

  :سياسة وطنية لألرض * 
ص إلى إنشاء هيئة وطنية لتخطيط استخدامات األرض بحيث تتضمن دراسة إستخدامات األرض، و تخل 

وطني و إدماج خطة مكافحة .أقرت هيئة األمم المتحدة للبيئة و مكتب األمم المتحدة على إعداد خطط عمل 
التصحر في الخطة الوطنية للتنمية و تعتبر هذه سياسة خطوة تقنية لترجمة خطة العمل إلى مشاريع، تتم 

وضع مائدة مستديرة للدعم المالي،و تعتقد في عاصمة الدولة المعنية و عقد مثل هذا غبر مراحل بحيث ت
االجتماع، قد يحتاج إلى مساعدة هيئة دولية مثل البنك الدولي أو البنك التنمية اإلقليمي ، أو برنامج األمم 

ما تخصصه كل  المتحدة للتنمية و هذا  بنظر لما يحتاجه كل مشروع من عون فني و مالي و إضافة إلى
دولة معنية من موارد و قد نجح عدد من الدول في تحقيق هذه الخطوات جميعا، منها تونس مالي موريتانيا 

و استغرقت صياغة 1992/ 07/الذي عقد في    1992و السنغال، ليأتي بعد ذلك مؤتمر قمة األرض 
نظمات األمم المتحدة و تضمنت مسودة هذه الوثيقة عامين من المشاورات و قد شارك فيها ممثلون عن م

أربعين فصالتضمت في ثالثة أجزاء وقد تضمن الجزء الثاني في الفصل الثاني العشر من الوثيقة إدارة 
النظم البيئة الهشة و مكافحة التصحر و نوبات الجفاف و مكافحة تدهور األرضي عن طريق برامج مكثفة 

آالف مليون  6موارد المالية الالزمة لهذا البرنامج بمبلغ لصون التربة و التشجير و التحريج و قد قدرت ال
   )1(دوالر 

و ) 1992(و قد استعرضت الجمعية العامة لألمم المتحدة تقارير مؤتمر األمم المتحدة للبيئة و التنمية 
في هذا الشأن مشكل لجنة من ممثلي الحكومات للتفاوض و صياغة  اتوصيات ، و أقرت ضمن قراراته

دولية لمكافحة التصحر في الدول التي تتضرر من التصحر و نوبات الجفاف خاصة في القارة إتفاقية 
اإلفريقية، لكن نصوص االتفاقية، لم ترضي تطلعات الدول النامية بعد عدم إلتزام الدول الغنية بأن تتيح 

  .و تخصص لتمويل مشروعات مكافحة التصحر) 2(موارد عون جديدة و إضافية 

                                                
1 - ( FAO 1997) WWW.FAO.ORG 
2 - ( FAO 1997) WWW.FAO.ORG 

http://www.FAO.ORG
http://www.FAO.ORG
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تمثل الحلول الوسط و العبارات التي .مثل حصيلة مفاوضات دامت عامين و من ثم فصياغتهافاالتفاقية ت
تضع بعد قضية التصحر و .تحصل أسباب لعدم الرضى و لكن اإلرادة السياسية التي ترسم للعالم خطاه لم 

ظة على نظام مما ينعكس سلبيا على المجتمعات النامية في دورها على المحاف ةالجفاف من القضايا األولي
  ).3(المحلي 

  :على المستوى المغاربي /2- 2
إتخذت حكومات بلدان المنطقة منذ أمد طويل عدة إجراءات على المستويات المحليات و القطرية و اإلقليمية 
من أجل مكافحة التصحر و تتضمن هذه اإلجراءات عدة برامج موجهة نحو إعادة التشجير و المحافظة على 

و كذلك إجراءات ........و تعبئة الموارد المائية و مكافحة الترمل و التهيئة المراعي المياه و التربة 
  .التشريعية و مؤسساتية

عرفت دول المغرب العربي جهود  1977و مع إنعقاد مؤتمر األمم المتحدة حول مكافحة التصحر نيروبي 
  .متزايدة لمقاومة هذه الظاهرة

  :برنامج اإلقليمي لمكافحة التصحر  -1
و يعتبر البرنامج اإلقليمي لتشاور و التنسيق و العمل على ضبط مشاريع مندمجة لمكافحة التصحر و ذلك   

باالعتماد على مبدأ الشراكة مع األخذ بعين اإلعتبار التجارب الوطنية لمنطقة المغرب العربي و لتحقيق هذا 
  :الغرض قامت بلدان المغرب العربي بمايلي 

الذي ) السد األخضر ( از مشاريع وطنية لمكافحة التصحر كما هو الحال في الجزائر دعم إعداد و إنج - 
  .قا ح سوف نتطرق إليه ل

  . وضع إطار إستراتيجي لتوحيد السياسات المتبعة لمكافحة التصحر  - 
  .تثمين التجارب قصد إستعمالها لإلستعمال األمثل -
الحصول على المعلومات و التكوين المتواصل و  وضع إطار لدعم الخبرات اإلقليمية بتطوير أساليب -

البحث العلمي و ذلك قصد وضع أساليب أنجع إلنجاز و متابعة المشاريع الخاصة بمكافحة التصحر على 
 ) 32( مستوى المغاربي نظرا لما آالت إليه الترب من تدهور و تصحر كما يوضحه الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
   106.107التصحر ظاھرة طبیعیة أم إجتماعیة ص ( عبد القادر المخادمي  - 3
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  : ول المغرب العربي تدهور الترب بد)  32( الجدول رقم 
المساحة الكلية   الدولة

  2ألف كم
المساحة 
  المتصحرة

 النسبة
% 

  المساحة المهددة بالتصحر
  %  2ألف كلم

  33,3  343,0  62  636  1033  موريتانيا
  27,4  195  64,0  455  711  المغرب 
  9,7  230  82,7  1970  2382  الجزائر
  64,0  105  -  -  164  تونس 
  21,1  380,63  87,96  -  1806,53  ليبيا 

  31,1  1253,63  74,16  4650  6896  المجموع
  

 AKRIM 1993 csmtriqution de la recherche a l’amemgement et a la  lutte camtre la desertifiction en coliers:المصدر
optios mediterrsnee CIHEAM vol1 na1  

  
  .ب بالمغرب العربي و نظرا لسوء إدارة األراضي و سيادة رتبتين من الترا

  )كلسية، جبسيه، ملحية: ( ترب جاف  -1
و كذلك نتيجة إلستواء الطبوغرافية في ) رسوبية، ريحية ، مائية، طينية متشققة: ( ترب غير متطورة  -2

كثير من المناطق و وجودها ضمن نطاق المناخ الجاف فهي معرضة للتعرية الريحية و ترب الرملية 
ية بدرجة عالية في حالة عدم إدارة إستعمالها اإلدارة الجيدة خاصة إزالة الغطاء معرضة للتعرية الريح

  .النباتي
في مكافحة التصحر إذ قدرت تكاليف تنفيذ هذه  ةو لذلك نجد أن دول المغرب العربي خطة خطوة جيد -

ونسية خطوات مليون دينار تونسي و حطمت الحكومة الت 50الخطة أو البرنامج اإلقليمي في تونس بحوالي 
  في تنفيذ هذه الخطة بإدخالها كجزء من خطط التنمية الوطنية لتحظى بإهتمام.
و األولوية و نجحت في حشد موارد وطنية و مواد المعونات الدولية بما يكفي لتمويل البرنامج ، أما في  

األراضي الجافة  ظواهر التصحر في) .الزراعة ، المراعي ، الغابات (ليبيا فإن تدهور األرض المنتجة 
  )4(عامة لكن التجربة الليبية تتميز بأمرين نشير إليهما 

  .تثبيت الكثبان الرملية -1
  :مشروع النهر الصناعي العظيم-2

                                                
4- republic of tunisia 1985 nstismallen of actisn …………………………………. 
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إتخذت لمساعدة تجارب لتثبيت الكثبان الرملية بإستخدام النباتات الجافة لتكون  :تثبيت الكثبان الرملية  -1
لرمال كما إستخدمت مشتقات نفطية في تثبيت الكثبان و سمية هذه الطريقة كحاجز ميكانيكي للحد من حركة ا

رطل على البوصة المربعة لتكون  200-100بالطريقة الليبية حيث يتم رش المادة النفطية تحت ضغط 
و ) يونيزول(اللبن المطاطي الصناعي  1980غشاء موزع توزيعا منتظما فوق سطح الرمل ثم أجرت سنة 

خليط مستحلب اللبن المطاطي الصناعي مع الزيت المعدني و الماء بحيث تكون نسبة الماء هو عبارة عن 
خليط المادة و ترش على الرمال و دلت التجارب على فعالية هذه الطريقة في منطقة  %49و  %97تمثل 

ي المناطق الشمالي غرب مدينة طرابلس و نظرا إلستهالك لكميات كبيرة من المياه جعل إستعمالها ف.الحشان
  .الرملية الجافة جد صعب

- الحفر-فزان(تمثل المناطق الداخلية الصحراوية أربعة أخماس ليبيا  :مشروع النهر الصناعي العظيم  -2
من السكان بمقارنة مع النطاق الشمالي لذلك إستهدف المشروع إصالح هذا  %18إذ يعيش فيها ) الوحات

  )5.(مصادرها في الجنوب إلى مواقع الجافة إليها في الشمالالخلل من السكان و الموارد المياه بنقل 
على معظم  يو تعتبر ليبيا أكثر بلدان المغرب العربي تضررا نظرا لتدهور و هشاشة تربها،وسيادة الصحار

  )6(إقليمها 
  : على المستوى الوطني  -3.2

ئر إلى التفكير في السبيل للتقدير إن األهمية التي إكتسبتها ظاهرة التصحر على المستوى الوطني دفعة الجزا
على إنشاء معاهد و مؤسسات تعمل على إتخاذ اإلجراءات و    الكمي لتدهور األراضي و تصحر و العمل

التدابير المتاحة للحد من هذه الظاهرة و مقاومتها ففي منطقة السهوب التي تقع بين خطي تساوي المطر 
و هذا قصد الحد ) Barrage Vert(شاء السد األخضر    ملم جنوب عملت على إن 200ملم شمال و  300

من الزحف الصحراوي على المناطق الزراعية الذي أصبح يهدد أالف الهكتارات الخضراء سنويا إذ في 
شرعت الدولة في دراسة الطرق و الوسائل الكفيلة بجعل حد كامل لمختلف مظاهر زحف  1973سنة 

تادميت بوالية  24/08/1974تى انطلقت أشغال السد األخضر في الرمال إذ لم تمضي إال فترة قصيرة ح
الجلفة ثم توسعت الفكرة لغرض حماية الوسط الطبيعي خاصة الترب الغابية و المناطق الزراعية من التوجه 

بنوعيها الريحية و المائية و يشكل هذا الحزام األخضر جانب مهم من مخططات التنمية و البيئة غذ يمتد 
كلم إنطالقا من الحدود الجزائرية التونسية شرقا إلى الحدود الجزائرية المغربية غربا و  1500 على مساحة

كلم حسب أهمية المنطقة و نسبة  20و  5أما عرضه فيتراوح بين  2ماليين كلم 3تبلغ المساحة اإلجمالية 
  .الزحف التي تتعرض لها و عدة إعتبارات أخرى

                                                
63، التجربة اللیبیة في التنمیة و إستغالل المیاه الجوفیة ص 1995محمد عبد اهللا المة -5  
6  
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  :و قد مر بثالث مراحل مهمة 
   1980إلى غاية  1970لعشرية األولى ا -1
  1994- 1980المخطط الرباعي ا -:   المخطط الرباعي   -2

   1990-1985المخطط الخماسي   -                           
  1994العشرية الثانية  -3
   1980-1970: العشرية األولى  -1
  مليون هكتار 3في هذه العشرية تم إنجاز أعمال التشجير على مساحة تقدر ب   
بحيث تم تهيئة األرضيات و خلق المشاتل فيها يخص التشجير إال أن نسبة النجاح ) كم x 20كم  1500(  

نظرا لنفس الدراسات و عدم إختيار التقنيات و األنواع النباتية المالئمة مع ترب أي قص   %40كانت جدا 
  .في دراسة الوسط الطبيعي و البيئة المحلية الصعبة

  ط الرباعيلمخط -2
  :1984-1980المخطط الرباعي ا -

و تم خالل هذه الفترة التوطين جيد لمشاريع التحتية و إقامة الطرق و المسالك على تحكم أكثر في التقنية 
  .خاصة عن طريق الخبرة المكتسبة 

  .تحسين المراعي المتقهقرة -
  اإلستصالح الزراعي خصوصا األشجار المثمرة -
  ئية و تجنيدها تعبئة المصادر الما-
  .مقاومة التعرية المائية و الريحية  -

هكتار على مستوى الزهرزحيث تبرر الظاهرة  20.000تثبيت الكثبان الرملية على مساحة تقدر بـ  -
  .هكتار  4.500بشكل جلي و قد أنجزت حوالي 

  هكتار  100.000و كان الهدف منه غرس  ) 1989-1985: (  )الخماسي( المخطط الرباعي الثاني -
  و التوجه بالتهيئة إلى المستوى الزراعي الغابي و الرعوي و هذا بالتنسيق مع مكاتب الدراسات ،

و المعهد الوطني للبحث الغابي يتمثل في تجديد وضعية  BNEDERكمكتب الدراسات .و معاهد البحوث  
ة للضفاف المحاذية للصحراء المرتفعات الغابية لألطلس الصحراوي و بالتالي توجيه العناية في هذه المرحل

المناطق للتصحر تعرضها للجفاف و إحتماالت الصعود  هبحيث تأخذ في اعتبارها من جهة حساسية هذ
  .البيولوجي الذي تحويه و من جهة أخرى تمثل التخلي عن البرامج التي تبين أنها غير مناسبة

ضعت و  1996ماي  22فحة التصحر بعد توقيع الجزائر على إتفاقية مكا :1994العشرية الثانية  -3
  .الجزائر هيئتين   و طنيتين مكلفتين بمتابعة و تنفيذ البرنامج الوطني و المجلس األعلى للبيئة و التنمية المستديمة
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 ) ONC(و الهيئة الوطنية للتنسيق  -

للتنسيق من عدة هيئات و هذا قصد متابعة تطبيق االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في الجزائر و تتكون الهيئة 
  )7. (متخصصة منها 

)BNEDER-CNTS-CRSTRA-ONM-INCT-HGDS-ANN-INRF-DGF-PGE-(  
باإلضافة إلى الجمعيات الغير حكومية التي لها دورا في التحسين و التوعية بظاهرة مكافحة التصحر نظرا ألهمية 

  .مستديمة زيادة الوعي البيئي لدى السكان في كل مخطط تنموي لكي تكون تنمية
  :على المستوى المحلي  / -4.3
أين وجهت الدولة أولويتها إلى اإلهتمام  2001خاص سنة "عرفت ظاهرة التصحر إهتمام محليا   

  .21بالبيئة و تجنب األخطار الطبيعية و هذا بتكفل البلديات بإنجاز مخطط محلي للعمل البيئي أجند 
ن الوضع البيئي و ضمان تنمية مستديمة للبلديات يهدف إلى تحسي 2010-2001المحلي على آفاق  -

و قد تم وضع أهم المناطق التي مستها الظاهرة و هذا بإدراجها ضمن المناطق ذات حساسية للتصحر 
  :و قد صنف إلى 

  :مناطق ذات تصحر خفيف  -1

 هكتار 33.000و قدمت مناطق قليلة من المجال إذ قدرت المساحة المتأخرة  -2

 :متوسط مناطق ذات تصحر  - 2

هكتار أما  17.200و تعتبر الجهة الشمالية أكثر المناطق المتضررة إذا قدرت مساحة بمنطقة لوطاية بـ 
هكتار و المالحظ أن كلما إتجهنا من 13.77بمنطقة سيدي عقبة فالمساحة ذات التصحر متوسط يقدر بـ 

داد المساحة المتصحرة وتقدر بمنطقة الشمال الشرقي نحو الشمال الغربي على إمتداد سلسلة جبال الزيبان تز
  .هك ذات حساسية متوسطة 26.600طولقة بحوالي 

 :رمناطق حساسية للتصح -3

من حيث حساسية للتصحر  إذ تقدر المساحة المتصحرة  طولقةاكثرالمناطق في تعتبر منطقة  
ية للتصحر هك وتتناقص المناطق المتأثرة بالحساس 39.300هك ،تليها منطقة الشعيبة ب  48.800

 .هك6100هك وبسيدي عقبة 8000كلما اتجهنا نحو الجهة الشرقية ، إذ تقدر بمنطقة شتمة 
 
 
 
 
 

                                                
  2000وزارة الفالحة –المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة  - 7
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  15خريطة الحساسيةللتصحر
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هك بالوطاية وتزداد مناطق الشديدة 13.400تقدر المساحة  -:مناطق شديدة الحساسية للتصحر  -4

 28.000حساسية شديدة بمنطقة طولقة بحوالي  تلجهة الشمالية الغربية حيث قدرت مساحة ذاالحساسية في ا
هك مما يعطي لنا فكرة أن منطقة طولقة 11.200هك لتنخفض بمنطقة الشعيبة  في أقصى الشمال الغربي ب

  يتواجد بها اكبر ممر ريحي وكذا أنها تتلقى تموين بالرمال من الجهة 
وبطام عن طريق الممرات المتواجدة عند جبل بوزكة وزيودي وتصل حتى  لد وكاالشمالية أي منطقة م

 منطقة المازوشية وبئر لبرش وسلقة وقد تتجاوز حتى منطقة الحاجب عند جبل أم الجياف 

. II (تهيئة المنطقةلل طرق الكفيلة : 
إعطاء صفة النظام البيئي و  السلبية على المنطقة اكمحاولة منا لتقليل من ظاهرة التصحر ، و انعكاساته

  .الطبيعي الريفي الذي يغلب عليها و هذا إنطالقا من المعطيات الجيومورفولوجية و التحليل اإلحصائية
. II 1 (إستغالل الموارد   
  : النشاط الفالحي  )1-1

  :زراعة النخيل و إعطاءها أكثر أولوية ./ 1.1.1
ان واحات النخيل و هذا يحسد مدى دور في تحسين إن التحدث على الواحات أو الزيبان يتبادر إلى األذه 

مستوى المعيشة و المحافظة على البيئة و التقليل من ظاهرة التصحر بالتقليل من سرعة الرياح و كبح تنقل 
الرمال و كذا المساهمة في االقتصاد المحلي بصفة خاصة و الوطني بصفة عامة لذلك البد من القيام بالعديد 

  .جه إلى تهيئة فعالة من التدبير قصد تو
  :أعمال إنشاء بساتين النخيل * 
ألنه يوفر الصرف الجيد ) %3-1(و هذا يكون بإختيار أرضية ذات الميل الضعيف  :إختيار المكان  -

  .للمياه و تجنب المنخفضات و ضفاف األودية و هذا لتعرضها إلى عملية الغمر
  .تنقية األرض بالحجارة و ذلك بقلع النباتات الطفيلية و :خدمة التربة  -
  .و هذا لتسهيل توغل المياه خالل عملية السقي و وصول المياه إلى كافة األماكن :تسوية التربة  -
سم و هذا قصد  80و هي عملية مهمة جدا لألشجار النخيل إذا يكون العمق أكثر من  :الحرث العميق  -

اصة الزاب الغربي لمنطقة الحاجب بوشقرون طولقة تكسير الطبقات الحبيبة و الملحية التي تسود المنطقة خ
  .مع ضمان التهوية الجيدة للترب

 130حيث تخضع إلى إنضمام إنتاجي معين بحيث يكون مختلط بأشجار مثمرة الكثافة : غراسة مختلطة 
د في الهكتار الواح) 9x9(نخلة بأبعاد  120في الهكتار الواحد بالنسبة لألشجار و ) 6x12(نخلة بأبعاد 

  .بالنسبة للنخيل
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وضع قنوات الصرف في األراضي صعبة التصريف حيث تحفر خنادق ذات : إنشاء شبكة الصرف  -
  سم  8سم و المسافة بين الخندق و األخرى  60-50م أما عرضها فيتراوح 1,5-1عمق 

 : إنشاء شبكات للسقي  -

  .فهي تعتبر اقتصادية للماء و اليد العاملة باتخاذ أحدث طريقة نظام قوارة بقطرة فبرعم كونها غالية التكاليف
ماي و هذا حتى  15 –مارس  15أشهر أي من  3إحترام الوقت المناسب للغرس الذي يدوم  :الغرس  -

بسبب التبخر الشديد إثر درجة الحرارة العالية مع مراعاة تقنية القطع ) الجبار(يتجنب الفالح جفاف الفسائل 
سم مع األخذ بعين اإلعتبار غرس الجزء الترابي كامال، و تسقى 40-30، و تغرس الجبارة حتى عمق 

مباشرة بعد الغرس و تعدل عموديا و يستحسن غرسها في الصباح الباكر و تغلف بأوراق النخيل الجاف و 
تربط جيدا في القاعدة و الرأس وذلك للحماية من الحرارة الشديدة و الرياح الجافة و يترك هذا الخطأ حتى 

  .األوراق في الظهور أي تقريبا سنة كاملة تبدو
  :  أعمال الحماية و المتابعة النخيل -2.1.1

إذ يجب وضع مصدات للرياح خاصة داخل و خارج الواحات خاصة الرياح الجافة : مقاومة الرياح* 
ل و المحملة بالرمال و التي تتردد كثيرا كما رأينا على المنطقة حيث تلحق أضرار بالغة على المحاصي

  .النخيل على حد سواء 
ار و تكون المصدات أو الحواجز من جدران الطين أو النخيل اليابس أو األشجار متوسطة مثل األشج

متوسطة مثل األكاسيا و هي شاسعة االستعمال في المنطقة بحيث يبعد الشطر األول للنخيل على حاجز 
م ، إذا تؤمن هذه الحواجز أو المصدات حماية للبساتين النخيل و االعتماد هنا عليها حتمي، 100-50بمسافة 

الهوائية و نشير إلى فعالية تطبيقها خاصة في مناطق و اإلستصالح الحديثة المنشأ و المفتوحة على التيارات 
  .   خاصة في الخط الفاصل بين منطقة بوشقرون و الحاجب أيضا يتواجد أهم إنكسار

الحرث السطحي مرتين في البيئة من أجل مقاومة األعشاب الضارة و يكون ذلك في  :خدمة األرض  -
  .شهر مارس و ديسمبر مع تجنب الحرث العميق حتى تتفادى تلف الجذور

  :التسميد  -
كغ من المواد  30-20سنوات األولى من عمر النخلة فإنها تحتاج إلى حوالي  3خالل  :السماد العضوي  -أ

كلغ  100سنوات تتطلب حوالي  10و يتزايد طلعها خالل النمو إذ خالل ) بقايا حيوانية آزوتية( العضوية 
سم يوضع  50م و عمق  1بمسافة تقارب كل سنة إذ يتم التسميد بحفر في الحوض بعيدا على الجذوع 

  .السماد به ما بين شهري ديسمبر و جانفي 
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و هذه الكمية تقيم على  %33,5كغ سنويا  3إن احتياج النخيل من األزوت يقدر بـ  :السماد المعدني  -ب
طن 10إلى  2فترات و هي في أشهر فيفري ماي و جوان أما في حالة األرض الملحية ، فيضاف حوالي  3

  .من الجبس الزراعي للهكتار الواحد 
طن من الرمل للهكتار في  100إلى 50في األرضي الثقيلة يضاف حوالي : اإلخصاب الفيزيائي ./ 3.1.1

  .طن من الجبس الزراعي للهكتار الواحد  10إلى  02األراضي الملحية يضاف حوالي 
  .البد من إدخال التلقيح األلي الذي يتم كاألتي  هناك تلقيح يدويا و الذي يتطلب وقتا و لهذا :التلقيح النخيل 

قبل تفتحه و يوضع على ورقة مناسبة لالمتصاص ) الذكار(يجمع اللقاح  : )اللقاح( جمع حبوب الطلع  -
  .نخلة شجرة تين ذكر 100الرطوبة ليتم  تجفيفه و يستحسن غراسة لكل 

م يتم تثبيتها مع بعض للوصول إلى  2بيب بطول و يتم ذلك بآلة التعفير و هي آلة رش بها أنا :التلقيح  -
خفيف الوزن و ال تلتصق بحبوب الطلع ، و يوضع ) الكادميوم( طول المطلوب و هي مصنوع من معدن 

يعقر على الطليعة المتفتحة  مغبار اللقاح في آلة التعقير لوحدة أو يخلط بمادة حاملة عادة تكون الجير ث
  .ح الطلعات األنثوية الذي يختلف األنواعهابمساعدة عامل أخر و يشترط تفت

  يوم  12دقلة نور لمدة 
  أيام 09مش دقلة 

  أيام  8الغرس و الدقلة البيضاء  
و تعتبر هذه العملية هامة ألن ترك العراجين تنمو لوحدها يسبب لها تداخل بين  :إسناد العراجين تدليتها-

  األوراق و يصعب جنيها 
ك سنويا بقطع الجريد الجاف و ذلك خالل شهر أوت و سبتمبر مع تجنب قطع و يتم ذل:  تقليم النخيل -

  .الجريد األخضر من النخلة عند التقليم
  : مكافحة األمراض و الحشرات الضارة  -
و يسبب هذا المرض خسارة هامة للنخيل و أعراضه بقع داكنة على السطح  :مرض تعفن الطلع  -

  .ة ال تلقح الطلعة ثم تفسد و لذلك يجب محاربتهاالخارجي للطلع و في اإلصابة الشديد
يوما من  15التدخل عند بداية ظهور الطلع وبعد والتدخل خالل شهر ديسمبر : طرق مكافحة التعفن  -

غ من الجير الحي بالنسبة للنخلة  200غ من سولكات النحاس و  100التدخل الثاني و هذا بواسطة العالج 
  .الواحدة 

و تعمل هذه الحشرة على امتصاص العصارة الثمار بحيث تسقط قبل نضج ) : بوفروة(ري العنكبوت الغبا -
جوان أين تستمر عملية استقرار التمور  15و ال يتم استهالكها و المقاومة هنا يكون عالجها األولي و بداية 

  .غ من مادة البراتيون  100غ من الجير الحي و  100غ من مادة كبريت و  100و نعالجها 
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عامة و تتمثل المعالجة في  جو تعتبر من أهم الحشرات التي تفيد الثمار واإلنتا) : الملويس(سوسة التمر  -
  .جميع المخلفات ويتم إحراقها أو تقسيمها كعلف للماشية 

و أهم األعشاب هي الديس، النجم ، قبي المكانس ، قصب ألبوما ، و تكون  :مقاومة األعشاب الضارة 
  .في فصل الربيع و الخريف و تتم المعالجة.بة للعالج قبل النضج و عند األزهار المراحل المناس

  بالنسبة للدبس إستعمال المادة راندوب 
  ل ماء 200ل لكل 10النجم 

 % 5قصب المكاني محلول 

  ل ماء100/كغ 20-15دالجون : قصب البوط 
  : الزراعة المحمية  -)2.1

إن عرفت الزراعات المحمية تطور خالل السنوات     :عتها الزراعات المحمية و متاب إنشاء/  2.2.1
األخيرة خاصة مع ظهور اإلستصالح و في كل مرة تؤخذ النتائج كعامل محفز النقائص و ذلك بوضع 

أشهر مما  4تقنيات أكثر تطورا لتحسين هذه الزراعات التي تحقق دخل سريع في وقت قصير ال يتعدى 
، فبرعم من حاله التسبب التي تعرفها المنطقة كما  لها في زيادة المد خوشجع الفالحين من االعتماد علي

  : ورد في تقرير جريدة النصر و لذلك نقترح 
  :إختيار الوسط  -ا

حيث أن اختيار إقامة البيوت البالستيكية ال يكون عشوائي بل يجب أن يخضع إلى دراسة الشروط الوسط  
  .ن مائيالمالئم لذلك من ترب ، مناخ ، و مخزو

إذ تلعب الترب دورا أساسي في الزراعات المحمية خاصة في إختيار نوع الزراعات المناسبة  :التربة *
بإضافة غناه بالمواد العضوية و  % 5بحيث يكون النسيج الترابي خفيف بناء و إذا انحدر طفيف أقل 

  .التي يلجأ الفالح في هذه الحالة إلى التسميد
  : المناخ *
المناخية في السائدة في لمنطقة تعطي الشروط المالئمة إلقامة مثل هذه الزراعات حيث أن إن الشروط  

أما الرياح هنا فيجب أخذها بعين اإلعتبار  °75-50أما الرطوبة ° 30—18درجة الحرارة المالئمة 
  .خاصة عندما تكون محملة بالغبار فيجب إحاطة الموضع بكاسرات الرياح 

بتركيز من األمالح على عتبات أو النسب القمري المختلفة بحيث يحتاجها كل نوع من و يؤثر :  المياه*    
ل البطيخ و الكوسات تحتاج إلى ماء بمعدل الملوحة /غ8-6أنواع الزراعات مثال الطماطم و الفلفل التركيز 

 .ل /غ 3-5
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  الزراعات المحمية تحاج إلى عدة عمليات يجب معرفتها :   تجهيز التربة  -ب  
و هو من األعمال الهامة التي تسمح بدفن المادة العضوية في العمق و تهوئة التربة و تسهيل  : الحرث -

  ) سم30(التفرغ الجذري و هو على عمق يراوح 
و هذه العملية يجب أن تسبق الزرع بعدة أشهر أما المادة العضوية الضرورية تتطلب : التسميد القاعدي -

ق من المادة  60إلى 50الفعالية المطلوبة حيث يحتاج الهكتار الواحد من أخذ كميات مناسبة من أجل 
  ).اللذان يوضعان أثناء الحرث( ق من السماد المعدني  105إلى  8العضوية و 

  .و هذا بهدف قلع األعشاب الجافة من الطبقة السطحية لألرض و تسويتها:   Herrsgeتمرير 
لقضاء على الطفيليات الحيوانية الموجودة في التربة و يتم ذلك و هي عملية تهدف إلى ا: معالجة التربة 

  : بالمعالجة الكيميائية بالطريقتين 
  Macspمادة مكوات  -و هي مادة كيميائية                    Telsneمادة تيلون  -

  .و هذه العملية تتم على األقل قبل شهر من الزرع من اجل تجنب مخاطر تسمم البذور
لكل نوع من األنواع النباتية بعد معين لكي يكون إتصاله  ذاد الغرس في البيوت البالستيكية إاحترام أبع-

 .الجيد بين الشتلة و التربة إذ تكون كثافة الغرس كالتالي 

 .كثافة الغرس داخل البيوت البالستيكية ) :  40( الجدول رقم  
  

  البعد بين النباتات  المحصول 
  بين الخط و أخر   بين نبتة و أخرى          

  الكثافة للهكتار 

  26600-22600  م 1- 0,9  سم  0,4- 0,35  الطماطم 
  22600  م 0,9  سم  0,4  الفلفل 
  16700  م 1  سم  0,6  الخيار 
  16700  م 1  سم 0,6  البطيخ 

  بسكرة  I.T.P.A.S: المصدر                                                           
الحماية من الطفيليات النباتية و الحيوانية شيء مهم و ضروري للوقاية و ضمان  : ة النباتات حماية صح-

 :إنتاج جيد ، و أهم األمراض و طرق معالجتها نلخصها في المواد المكافحة للطفيليات 
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  :حماية الطفيليات ) 41(  الجدول رقم 

  ات مالحظ  التركيز   الكمية   المادة المستعملة  الطفيليات
miliou Zinébe 

 
manebe  

80% 

80% 

250  
250  

  

Botrytis  Iprodione 
 

Toly fluanide   

 

  
75  
75  

  
  يخترق النبات

ordium  Bonomyle  
 

Chnamithianate 
 

Ethyrimal   

50% 

25% 

  

60  
50  
  

  

altrnaria  Caplafol  
 

mancozobe 
  

80% 

80%  
50  

200  

  

Puserons 
 
 
 

Vers-gris   

Pyrimicarbe 
 

Dichloros 
 
 

Doazinon 
Fonofos  

Chlorpyuryhos   

50% 

500g 

 

10% 

5% 

5%  

50  
200  

  

20  
20  
30  

  نشيط ضد الحشرات
  

  معالجة محلية 

Drenill  défoliatrise  Cypermithorine 
Della  

Methrimume  
 

fertrothion 
  

  ل/غ250

  ل/غ 25

  ل/غ 500

  

200  
100  

  
  

  يقضي على اليرقات

  بسكرة  I.T.P.A.S: المصدر                                                              

تؤثر ظاهرة التصحر على ، وتهدد مساحات شاسعة من   :الزراعة الصونية لكبح زحف الرمال )3.1 -
اعتماد أسلوب الزراعة الصونية التي تشكل  نجد أن ولمعالجة هذه المشكلة الخطيرة . األراضي اإلنتاجية 

رة على اإلسهام في كبح زحف الصحراء، وزيادة الغالت، والنهوض بالدخول، وتمكين استراتيجية قاد
 .وهدف منها  كبح زحف الصحراءافضل طريقة ل من اختصار فترات اإلراحة فالحينال

تفادي تحريك التربة قدر : ترتكز الزراعة الصونية على ثالثة مبادئ رئيسية هي : حماية األرض/1.3.1
أسلوب الغرس المباشر، والحفاظ على غطاء دائم للتربة، واالختيار الحكيم لتناوب  المستطاع واستخدام

ويساعد ذلك على . فيها عن الحرث تماما استغنىويبدأ األمر بالزراعة ذات الحرث الضئيل أو التي . المحاصيل
 .الحفاظ على المواد العضوية في التربة ويقلل من التعرية الريحية والمائية
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عوضاً عن الحرث فإن بمقدورهم استخدام مثاقب البذور التي تخلق جيوباً   :م مثاقب البذوراستخدا -ا- 
وتكفل هذه المخلفات حماية األرض من التعرية . صغيرة لوضع البذور وتترك مخلفات المحاصيل في مكانها

  .''الريحية وتيسر النشاط البيولوجي الذي يضمن تهوية األرض أيضا
الحرث يزيد من كمية المواد العضوية في التربة، ويمنحها قواماً نفوذاً يتيح رشح المزيد من كما أن االمتناع عن 

وهكذا فإن االمتناع عن . الماء إلى جذور المحاصيل، عوضاً عن انسيابه سطحياً وجرفه للتربة الثمينة معه
  .الحرث يكفل زيادة المحاصيل وتقليل التعرية

بتها باالعتماد على أساليب المكافحة المتكاملة، وهي تقنية تضمن الفتك راحاع موفيما يتعلق باآلفات فإن بالمستط
  .بالعضويات المؤذية عن طريق تعريضها ألعدائها الطبيعيين، مما يعني التقليل من استخدام المبيدات الكيميائية

دهور البيئي، بما في ذلك وهكذا تسفر الزراعة الصونية والمكافحة المتكاملة لآلفات عن تعزيز المناعة إزاء الت
كما أنهما تؤديان إلى زيادة الغالت والدخول، وتوفير تكاليف الوقود واليد العاملة . التعرية الريحية والمائية

المستخدمة في الحرث، إلى جانب الحد من الفيضانات، بل وإلى انبثاق الينابيع التي جفت منذ عهد بعيد من 
  .جديد
يعتبر ترك مخلفات المحاصيل في األرض عنصراً حاسماً في هذه :تحطيم الحلقة المفرغة - ب- 

ولكن هذه المخلفات تُستخدم في الغالب ألغراض أخرى وعلى رأسها العلف، والسيما في األقاليم . االستراتيجية
وفي بعض . كما يباع التبن كعلف تكميلي في أوقات العسر.  الجافة حيث تشح المواد العضوية وترتفع قيمتها

  . حيان ترتفع أسعار المخلفات المحصولية حيث يمكن أن يزيد سعر تبن العدس على سعر الحبوباأل
ولكن ترك بعض المخلفات المحصولية على األقل في مكانها يمكن أن يعوض عما يستتبعه من تكاليف من خالل 

. سبب بطء تحلل المخلفاتويزداد هذا األثر في الظروف المناخية الجافة ب. خفضه لوتيرة تبخر رطوبة التربة 
ويحفظ أسلوب االمتناع عن الحرث رطوبة التربة أيضاً، بحيث يتم إنتاج المزيد من المواد العضوية، مما 

  .يعوض ويزيد عن الخسارة األولية للعلف أو للدخل المتأتي من بيعه
 .II -02 ( -   تهيئة المراعي و مراقبتها   

نالحظ أن  2003- 93المساحات الرعوية و تقلصها خالل فترة اعتمادا على اإلحصائيات الفالحية حول 
المساحات الرعوية في تقلص مستمر لذلك يجب إعادة إحياءها و بعثها و تنظيمها من جديد إذ أنها تعاني من 

جفاف و زوال كلي و كذا نتيجة الحرث الفوضوي و االستغالل المفرط لهذه المراعي بعدما كانت تؤخذ 
رعوية التي كان يمثلها نبات القطعة والطرفي إال أن عمليات اإلستصالح و الحرث بمساحات واسعة ال

الفوضوي أذى إلى تقلصها كليا كما أن عدم العناية بها سواء من الموالين نفسهم أو السلطة المحلية أدى إلى 
ر دليل ذلك زوال و اضمحاللها و أدى إلى تخلي الكثير من الموالين عن التربية األغنام و اإلبل و خي

إنقرض اإلبل بصفة كلية من المنطقة  إلعادة تهيئتها نقترح غراسة نباتات رعوية  إذ نالحظ مساحات جد 
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و تربة الهوائية  ebو.ecمتقهقرة تتوزع في الجهة الشمالية الغربية من المجال أين تتواجد التربة الهوائية 
  .لمناطق الجهة الشمالية الشرقيةالتراكيب أما المساحات متوسطة التقهقر فهي تتوزع في ا

 :إعادة إحياء المراعي الطبيعية وادارتها محليا  \1. 2
  المتبادلة  الزراعةشجیرة مفیدة من أجل - القطف

األمطار من  قليلةالشعير على نطاق واسع في المناطق  يزرع
مناطق فإلى جانب كونه يوفّر الحبوب من أجل الغذاء البشري، 

 ماً لألغنام والماعزالزرع بعد الحصاد تشكّل علفاً ها بقايافإن .
يستخدم الشعير في الغالب  الفقيرة،وفي المناطق ذات التربة 

 جيدكمحصول علفي، حيث تُحصد الحبوب فقط بعد موسمٍ 
. ماطر، األمر الذي ال يتكرر سوى كل خمسة أو عشر أعوام

دون استخدام بقايا الشعير كمصدر  يحولويتمثّل العائق الذي 
وكان . المتدنيةفي قيمتها الغذائية  رئيسي للعلف الحيواني

اعتماد الفالحين المتزايد على تبن الشعير كعلف بمثابة حافز  
العلف  وكميةوتمثّل الهدف في زيادة نوعية . عن بدائل للبحث

  (1).إنتاج الحبوب فيالتأثير سلباً  دونالمتوفر  
، متحملة للجفاف تنمو بشكٍل طبيعي في شجيرة شديدة القدرة على االحتمال هو) Atriplex halimus( والقطف

تقييم أصناف مختلفة من القطف  علىتأقلمها بمنطقة من طرف مكتب السهوب اذ يعمل   ثبتوقدا .منطقة المتوسط
الشعير وبقايا الشعير بعد  حبوبأظهرت النتائج األولية أن كلتا غلتَي  وقد  (2)من حيث استساغتها من قبل األغنام،

وربما كان ذلك نتيجةً لخلق مناخ محلي خاص وفّر ظروفاً . المتبادلةدادتا في نظامٍ اعتمد الزراعة حصاده قد از
األرض  قطعوقد استهلكت األغنام كميات متماثلة من بقايا الشعير بعد حصاده في . الشعير لمحصولزراعية أفضل 

يوم من أوراق /كغ 0.26بلغت  إضافيةكمية  المزروعة بمحصول واحد وتلك المزروعة بالتبادل، إالّ أنَها استهلكت
القطف لهذه األغنام مصدراً قيماً من البروتين اإلضافي إلتمام  يوفرإذ . النباتات في القطع التي تواجد فيها القطف

أطول، مما  لفترةكما قامت الحيوانات برعي قطع األرض المزروعة بالتبادل . عليها من الشعير حصلواالطاقة التي 
 ض عن زيادة في كسب الوزن،تمخّ

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)-UNESCO  (1977 ) – Carte de la répartition mondiale des régions arides : notice explicative. Notes et 
techniques du MAB 7 , 50p 

(2)-www.wdjelfagov.dz/culture.htm-   

 

 
الشعير  ايابق غنام ترعى)31(  رقم  صورة

نظام الزراعة  في) القطف(والشجيرات المالحة 
  راس الميعاد المالحة الشجيرات-المتبادلة الشعير

http://www.wdjelfagov.dz/culture.htm


  بالزيبان ئةـهيـتــال رقــــط  ------- -----------  الثانيالمبحث : الباب الثالث

 191

  :) تجربة المغرب( تحسین المراعي المزروعة وانتاج األعالف ) 2.2

االستفادة من تجربة المغرب في تحسين إنتاج األعالف خاصة  أنها 
مع  بالتعاونللمغرب نفس خصائص منطقة الدراسة  إذ تم المشروع 

تم الحصول على نتائج مشجعة  المغربيينً،و الباحثين  دأيكا را زمرك
فيها الشوفان،  بمابوب أخرى، من خالل إقحام القطف مع محاصيل ح

 وكانت. البيقية/البازالء العلفية، وخليط من الشوفان/وخليط من الشعير
غالت الكتلة الحيوية اإلجمالية والحبوب أعلى في النظم التي تمت فيها 

المتبادلة، تماماً كما كانت غالت الطاقة والبروتين الخام  الزراعة
حسنت من  قدفإن الزراعة المتبادلة وباإلضافة إلى ذلك، (  ). الجدول 

). 32(كل حالة من الحاالت الجدول في) LER(النسبة المكافئة لألرض 
هي نسبة مرغوبة، وهي تدّل على أن زراعة أكثر من محصول واحد على األرض  1من  أعظم LERوإن نسبة 

عملية مفيدة السيما في  القطفم زراعة لذا، فإن إقحا. تعطي ناتجاً أعلى من ناتج زراعة المحصول الواحد نفسها
  .أن حجم المزارع صغير بشكٍل عام حيث WANAالمناطق الجافة من منطقة 

ا يدّل على أن زراعة الشعير بالتبادل مع  إنعةٌ جداً، مميمكن أن يزيد بشكل كبير  القطفنتائج هذا المشروع مشج
يساعد في الوقت نفسه في حماية األتربة الهشة من  كمااء، من إنتاج المحصول ومن اإلنتاج الحيواني على حد سو

  .التعرية الريحية والمائية

من  لبدائل مختلفة (LER( مقارنة غالّت الطاقة والبروتين الخام والنسبة المعادلة لألرض .) 42(  لجدول رقم 
  عشاب الضارة في المغربباأل األعالف تحت زراعة المقحمات مع غالّت الشعير كمحصول وحيد والبور المليء

  بدائل األعالف
  البروتین الخام الطاقة

LER 
FU/ھـ/كغ % ھـ % 

 - 100 443.0 100 2746.6  الشعیر
 - 55 245.6 39 1074.5 الضارة البور المليء باألعشاب

 1.46 116 515.4 111 3060.2 الشجیرات +الشعیر 
 1.20 219 968.6 182 4996.8 الشجیرات +الشوفان 
 1.39 279 1233.8 193 5303.4 الشجیرات +البازالء /الشعیر
 1.41 296 1311.2 187 5148.1 الشجیرات +البیقیة /الشوفان

 1.25 227 1007.0 112 3089.4 الشجیرات +الفصة الحولیة 
 ثي أیكا رادایالب رامجب 2000التقریر السنوي :  مصدرال                                                             

 
 
  

المالحة  الشجيرات زراعة)32(صورة رقم 
ر يساعد في تخفيف الشعي معبالتبادل 

 .المغربالتعرية الريحية  
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يجب تكميم المياه الباطنية ألنها تعد الموارد الرئيسي بالمنطقة :الموارد المائية و غزارتها استغالل -)3.2
بإنجاز المناقب : لمكافحة أثار الجفاف الذي تعاني منه المنطقة و ذلك بإعطائها األولوية الكبيرة و ذلك 

بة المياه إذ تتواجد في الطبقات الجوفية العميقة كما رأينا و نظرا خاصة في الجهة الغربية أين تقل نس
حيث يعد نظام التقطير من أحدث طرق السقي و عملية فعالة و : الستغاللها الصعب إقامة نظام التقطير 

اقتصادية للمياه خاصة و أن المنطقة تعتمد على المياه الجوفية بدرجة األولى و إذ أن هذه العملية تقتصد 
من مياه السقي بالطريقة التقليدية و تقلص من عدد العمال و كذا تقلل من تكاثر األعشاب الضارة  1/3

  .بالقرب من جذوع النخيل 
 ألنهلحضري اتهيئة الوسط  إلىلمناخي يقودنا إن البيئة المحلية خاصة الطابع ا:تهيئة البيئة الحضرية)3

  بمناطق تركز السكاني حزام اخضر يحيط  إنشاء لك نقترحظاهرة التصحر ولذ من األولهو المتضرر 
                                                                                                                             وهذا بمراعاة اآلتي :إنشاء حزام اخضر) 1- 3- 
  قوة الرياح واالتجاه السائد -
ام تشكيالت بيولوجية تتناسب والوسط الجاف المنطقة نمط بيومناخي جديد وذلك باستخد إكساب  -

  المحلي لمنطقة بسكرة 
  تحسين الغطاء النباتي  -
  والجريان ونفاذية الترب واإلنتاجتحسين الموازنة الهيدرولوجية للترب  -
  للترمل ومحاولة معالجتها طبيعيا معرفة الظروف االيكولوجية -
  وضع مناطق التشجير   -
  حية والتيارات الريحية والتشمس حماية ضد التعرية الري -
  حماية ضد التعرية المائية -
  تحديد المناطق الرعوية  -

ر لتصدي لهذه الظاهرة حزام اخض إنشاءكيفية  نقترح فيها تخريطة اقتراحا وعلى هذا األساس تم تبني
 الريحية جاه التيارأينا اتمن الجهة الشمالية   ابتدأقطاع  أووحدة  14 إلىنقسم المنطقة  إذوالتقليل منها 

( اطق سياحية ا الحزام يحتوي على منبحيث يكن هذ هك 5375.00وهذا على مساحة تقدر بحوالي 
  ...... )تخصيص فضاء للبيع منتوجات التقليدية، فنادق ، مساحات التنزه 

   :خالصة المبحث الثاني
  مكافحة التصحر مسؤولية محلية كما يراها المجتمع الدولي -
 برنامج إقليمي مغاربي للمكافحة التصحر ضرورة تواجد -
   ي الجهة الشمالية الغربيةتتواجد ف طق االكثرحساسية للتصحر في بالزيبانالمنا -
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  :خالصة الباب الثالث 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نستخلص من دراسة الباب الثالث أن للتصحر نتائج مختلفة على الوسط إذ تمثلت 

  تدهور الغطاء النباتي  -

  1998- 1973دة تقهقر الوسط بين فترة زيا -

  .المجالاتساع المساحات الرملية و ظهور القشرة كلية في الجهة الغربية من  -

ه األخطار خاصة في الجانب للتخفيف من حدة هذ من هذا قمنا بوضع حلول انطالقاو 

على الضوء العمليات اإلستصالح و توسعها على  أين يعرف سيطرة تامة  الفالحي

  .الوسط بشكل ملفتة لالنتباه
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 يان واد جدفیضغمر واحات بمیاه  : 08صورة رقم 
اثر  يتوسیع سریر واد جد:  09صورة رقم   بمنطقة اوالدجالل 1969

  1969فیضان وادجدي 

 تأكل  حواف الوادي
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ارتفاع منسوب میاه :  10صورة رقم 
 واد سیدي زرزور

 1969 فیضان وادجدي :  11رقم صورة 
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     إتالف الشبكة الكهربائية : 13صورة رقم               1969غمر منطقة فلياش بسكرة بمياه الفيضان : : 12صورة رقم 
  

 وغمرها بمياه الفيضان                                                                                                  
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  )1969فيضان وادجدي( تحطم الجسر الرابط بين اوالدجالل والبعاج  :  14صورة رقم 
 
  


