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  . المقدمة العامة

تعاني مختلف األحواض الموجودة باألطلس التلي الشرقي الجزائـري مـن التعريـة         

بمختلف أنواعها وخاصة التعرية المائية والتي تؤثر بصفة مستمرة فـي تقهقـر األوسـاط    

الطبيعية، األوساط الريفية، األوساط البيئية من جراء تنقل التربة الناجمة عن التعرية عبـر  

رسـة ذات بنيـة معقـدة    ظمن أوساط في األغلـب مت ظختلف المجاري المائية المتشابكة م

وتكوينات هشة ضعيفة المقاومة، حيث ترتبط التعرية في هذه األحواض بعدة عوامل متشابكة 

وجد معقدة ابتداء من العوامل الطبيعية السابق ذكرها لتزداد حـدتها بالتـأثيرات المناخيـة    

افـة إلـى   ظمطار الوابلية والتي كثيرا ما تتردد على هذه األحـواض إ المتطرفة وأهمها األ

التقهقر المستمر للغطاء النباتي من الحقبة االستعمارية إلى الوقت الحالي وتتعقد هذه العوامل 

خل اإلنسان الغير إيجابي على هذه األوساط المكونة لألحواض من خالل طرق االستغالل دبت

اتساع األراضـي الفالحيـة علـى    : وأهمها وغير مطابقة ئمةوالتي غالبا ماتكون غير مال

السفوح، طرق الحرث الغير مطابقة، االستغالل الفالحي المكثف هذا كله على الوسط الريفي 

  .إضافة إلى الرعي المفرط والقطع المحضور، الحرائق داخل األوساط الغابية

تسريع ديناميكية التعرية بمختلف  إذن كل هذه العوامل المتداخلة تؤثر بصفة مستمرة على    

أشكالها وانعكاساتها داخل هذه األحواض وحتى خارجها سواء على المسـتوى القريـب أو   

ـ ااعف تكاليف أعمال التهيئة و خاصة تلك التي تتعلق بحمظالبعيد و هذا ما ي األوسـاط   ةي

  .الطبيعية أو المنشآت القاعدية بهذه األحواض

ختيارات لهذا الموضوع و منطقة الدراسة و المتمثلة في حـوض  لهذه اإلعتبارات جاء إ    

 مختلف العوامل المتحكمة في التعريةباالطلس التلي الشرقي الجزائري و لمعرفة واد الحمام 

ال بد أن تقف عنها وذلك على مختلف المستويات  و اإلنعكاسات الناجمة داخل هذا الحوض 

  .لى اإلشكالية التاليةبصورة أدق عند كل هذه العناصر و نجيب ع
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  .ةـيـالـكـاإلش

وع الدراسة ضتنطلق أشكالية بحثنا في اإلجابة عن مختلف التسؤوالت التي تخص مو 

  :و المتمثل في دراسة التعرية عند حوض واد الحمام و المتمثلة في ما يلي

  ؟ما هي العوامل المتحكمة في التعرية داخل الحوض

 ؟العواملما هي حساسية الوسط لمختلف هذه 

 ؟ما هي مختلف األشكال الناجمة عن التعرية للحوض

 ؟ما هي إنعكاسات التعرية على مختلف األوساط و المستويات بالحوض

 ؟ما هي ديناميكية التعرية في الوقت الحالي

ما هي اإلقتراحات التقنية على كل المستويات الواجب إتباعها لتخفيض كمية و ديناميكية 

 ؟صة على السفوحوخا التعرية بالحوض

  .ةـيـجـهـنـمـال

انطالقا من إشكالية البحث التي تخص موضوع الدراسة إرتئينا إلـى إتبـاع منهجيـة         

مفصلة و مرتبة إبتداءا من التشخيص المتعلق بدراسة مختلف العوامل المتحكمة في التعرية 

ة للحوض مـرورا  داخل الحوض و هذا إنطالقا من دراسة التكوينات الجيولجية و الليتولجي

بالعناصر المورفوبنائية إظافة إلى الدراسة الطبوغرافية من خالل قيم اإلنحدار و الدراسـة  

ومدى تاثيرها ايضا علـى مختلـف    راتشالمؤهذه  درلسة مختلف المورفومترية من خالل

إظافة إلى دراسة الغطاء النباتي مـن خـالل قـيم     العناصر االخرى التي ترتبط بالتعرية،

جات التغطية و هذا كله فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المتحكمة في التعرية داخل الحوض در

لتظاف إليها دراسة العوامل الخارجية و التي تتعلق بالدراسة المناخية و خاصة من خـالل  

التساقط التي يعتبر المحرك الرئيسي للتعرية المائية داخل الحوض و وصوال إلى تحديد نظام 

، لالحضر، النق<<الحوض و الذي يعتبر المحرك الرئيسي لمختلف آليات التعرية الجريان ب

ة الوسط بالحوض تجاه سيإذن دراسة كل هذه العناصر تهدف إلى تشخيص حسا >>الترسب

و بعد اإلنتهاء من المرحلة و التي يغلب الطابع النظري إنتلقنا إلى المرحلة الثانية و . التعرية

بع الميداني حيث أخذت جزء كبير من الوقت المخصص لهذا البحث و التي تغلب عليها الطا

المتحكمة في التعرية وباالخص تلك المتحكمة في اشـكال   تناولنا فيها دراسة مختلف اآلليات
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التعرية المائية، اضافة الى هذا قمنا بتصنيف اهم االشكال انطالقا من تحديدها ميدانيا وفـق  

اذن عند كل هـذا انهينـا هـذه     ،ا اغلب الجيومورفولوجيوناهم التصنيفات التي يتفق عليه

وذا علـى مختلـف    اإلنعكاسات الناجمة و المتعلقـة بالتعريـة   المرحلة من الفصل بدراسة

داخل الحوض و إنتهاء  المستويات وخاصة تلك االنعكاسات المؤثرة على المستوى الفالحي 

لحوض إعتمادا علـى قـيم التقهقـر    بمرحلة الحوصلة من خالل تقييم كمية التعرية داخل ا

، اظافة الى كل هذا قمنا بادراج تقنية االستشعار عن بعد في بحثنا النوعي و الحمولة العالقة

لكن بصورة اكثر شمولية وهذا يرجع الى عدم التحكم في هذه التقنية في الوقت الحالي بحيث 

والمجاالت التطبيقية التي  قمنا بالتعرف على اساسيات االستشعار عن بعد ومختلف المواضيع

ترتبط به وهذا من خالل الصورة التي نعتبرها اهم مصدر للمعطيات واكثرها دقة مقارنة مع 

التي نعتمد عليها كجغـرافيين او  ...." الصور الجوية، الخرائط" مصادر المعطيات التقليدية 

فـي ادراك بعـض    مهيئين وكحوصلة لهذه التقنية قمنا بانجاز بعض المؤشرات الي تساعدنا

 المضاهر الي تخص مختلف عناصر السطح واهمها الغطـاء النبـاتي وشـغل االراضـي           

و ختاما لدراستنا قمنا بتقديم إقتراحات تقنية على مختلف المستويات للتخفيف من اثر التعرية 

متبعين في ذلك اهم الطرق والتقنيات التي جربت في العديد مـن االحـواض    داخل الحوض

  .ي تتشابه في الخصائص مع مجال الدراسة الت

  :و نظرا لظروف البحث التالية

  . دام الدراسات ذات الصلة بالبحث عند مجال الدراسةـإنع -

  .ة المعطيات على جميع المستويات التي تخص موضوع البحثـلـق -

   2كلم 1200:مجال الدراسة و المقدرة بمساحة شساعة  -

>> قالمة، سكيكدة، عنابة << مجال الدراسة بين ثالثة واليات  التقسيم اإلداري الذي يجزء -

  .صعبت من جمع المعطيات و التحقيقات

  .1972قدم الصور الجوية التي تغطي مجال الدراسة التي تعود إلى سنة -

كل هذه الظروف جعلتنا مقصرين في البحث بما ال يتناسب مع حجم الرسالة المراد إليها و 

  .المنطقة لدراسة المحطة األولى لدراسات أدق في المستقبل تخصنأمل أن تكون هذه ا
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  .مقدمــةلا

تمثل دراسة مختلف العوامل المتحكمة في التعرية بالحوض اهم الجوانب األساسـية   

في هذا الجزء من بحثنا من خالل معرفة مختلف الخصائص الجيولوجية لمجـال الدراسـة   

وهذا بتحديد مختلف التشكيالت الجيولوجية المكونة للحوض ابتداء مـن الركيـزة وانتهـاء    

واعتمدنا في هذا على السلم الجيولوجي ابتداء من الزمن األول وانتهـاء   بالترسبات الحديثة

  .بالزمن الرابع

بالمقابل فإن معرفة أهم الحركات التكتونية التي مرت بها المنطقة ضروري لفهم أهم 

عند  اذن مظاهر وآليات التعرية على النطاق الواسع لكل هذا أدرجنا هذا العنصر في دراستنا

دراسة الجيولوجية تهدف إلى تحديد أهم أنواع الصخور السائدة بالحوض مـن  كل هذا فإن ال

وألن  .وطريقـة توضـعها  وكذا بنيتها  للتعرية،خالل درجة مقاومتها ونفاذيتها وحساسيتها 

التعرية الترتبط فقط بالتكوين الصخري وإنما بالعديد من العوامل المتداخلة والمتشابكة لتتأثر 

دئذ دراسة العناصر الطبوغرافية والمورفومترية ضـروري لتحديـد   عن التعرية،ثر في ؤوت

حساسية المنطقة للتعرية وهذا من خالل نسبة اإلنحدار السائدة وموفومترية شبكة المجـاري  

  .المتشابكةالمائية 

يـد حساسـية الحـوض    دإضافة إلى كل هذا فإن دراسة الغطاء النباتي ضروري لتح

التي تتعلق بـانواع التشـكيالت النباتيـة      التغطية  جاتمعرفة مختلف در للتعرية من خالل

  .ولهذا صنفنا الحوض إلى خمسة مناطق طبقا لدرجة تغطيتها

إذن كل هذا فيما يخص العوامل الداخلية المتحكمة في التعرية وألن التعرية هي ناتج 

جيـة  بين تداخل العوامل الداخلية والخارجية فمن الضروري عندئذ معرفة العوامـل الخار 

وأهمها العناصر المناخية والهيدرولوجية من خالل عناصرهم األساسية التساقط والجريـان  

وألنهما يمثالن أشد العناصر المتحكمة في أشكال وديناميكية التعرية بالحوض وألن مجـال  

الدراسة يقع ضمن نطاق بيومناخي يتسم بالتذبذب والتقهقر والتغير الحاد في كميـة وشـدة   

وسرعة الصبيبات لكل هذا فإن دراسة هـذه التغيـرات علـى مختلـف      كميةالتساقطات و

  .األساسيةالمستويات الزمنية والمجالية ضروري لتحديد عالقة التعرية بهذه العناصر 
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إذن كل هذا يهدف إلى تحديد العوامل الداخلية والخارجية المتحكمة فـي التعريـة داخـل    

عندئذ معرفة  الدراسة،وامل على مستوى مجال الحوض وألن التعرية الترتبط فقط بهذه الع

تدخل اإلنسان على مختلف األوساط المكونة للحوض من خالل طرق استغالله لهذه األوساط 

وخاصة بالمناطق الهشة على السفوح الجبلية يعتبر ضروري لتحديد العالقة بـين اإلنسـان   

  .والتعرية

  .الموقع 1.

باالشمال الشرقي الجزائـري بـين    جغرافيا "الحمامحوض واد  "الدراسة تقع منطقة  

 52'40،  °36'28 "20شرقا وخطي عـرض     °7 82' "30،  °6 '59 "25خطي طول   

شماال أما من الناحية الفيزيائية تقع ظمن سلسلة األطلس التلي الشرقي حيـث تشـكل    36°"

األحـواض  جزءا هاما من السلسلة النومدية أما من الجانب الهيدروغرافي فهي تقع ظمـن  

فان مجـال الدراسـة    اإلداريةاما من الناحية  ريف الخارجيصالقسنطينية الوسطى ذات الت

وتتربـع منطقـة    كمايلي سكيكدة، قالمة، عنابة األهميةمقسم بين ثالثة واليات وهذا حسب 

  )02،01. خريطة رقم( .2كلم 1200:  ة تقدر ب حالدراسة على مسا
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 طریــق بـلدي

 واد الحــــمــــام

 واد لــمشــــاكــل

36°52/N 

36°28/N 

6°56/E 7°29/E 

  امـــــــــحمــــــــــــال واد وضـــح
 المـــــــوقـع الجــــغرافـــــــــــي

 01 : خریطة رقم

سةحدود  منطقة الدرا  

 مجرى مائي دائم

 مجرى مائي مؤقت

 طریق وطني
 طریق والئي

 ش

سكة حدیدیة               

تجمع عمراني                                                                              

اونكارتا   2003    المصدر :
                                     

              

كم                                                                               13.2       6.6        0

  سد زیت العنبة
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  :مفهـوم التعريـة 2.

و  DEVAUX P  سطحالالتعرية هي جميع الظواهر التي تؤدي إلى تشكيل أو تغيير  

الغـالف  .....) االنحـدار، الواجهـة  ( التي ترتبط بـاألثر المتبـادل بـين الطبوغرافيـا     

و الغالف ) الماء و الجريان بكل أشكاله( الغالف المائي ) الحرارة، الرياح التساقط،( الجوي

ل شـديدة  حيث تمر هذه الظواهر بثالث مراح ،)النباتيالغالف الصخري، الغطاء ( الحيوي 

الترسب و بصفة أدق من الناحية الميكانيكية تتم عبر خمسة والنقل  اإلجتثاث،االرتباط و هي 

التي  و HERRMAN D عالتو ض النقل، التفكك،  التملص، اإلجتثاث،مراحل و المتمثلة في 

الوسط الطبيعي مـن خـالل التقهقـر     داخلالتوازن و إتالف  السطح تؤدي إلى تغيير شكل

   .مختلف اشكالها الناجم عنالمتسارع و المتسلسل 

  : العوامـل المتحكمـة فـي التعريـة فـي حـوض الحمـام1.2. 

بالعديد من العوامل المتداخلة بحسب أهميتها ترتبط هذه التعرية داخل مجال الدراسة 

وتسلسلها ودرجة تأثيرها على حدة التعرية منها ما يتعلق بالعوامل الداخلية والمتمثلة أساسـا  

افة ظفي طبيعة التكوين الصخري من خالل الخصائص المتعلقة بالصخر األم ومدى تأثيرها إ

يتعلق بالعوامل الخارجية وخاصة العناصر ومنها ما . إلى تأثير التكوينات السطحية والتربة 

المجالي والزمني والشـدة   ه على المستوىط توزيعمالمناخية وأهمها التساقط بكل أشكاله ون

 بالنظام الهيدرولجوي من خالل سرعة وكمية الجريان و توزيعه ومنها ما يتعلق األخير،لهذا 

غطاء النباتي مـن خـالل درجـة    ما يتعلق بنوعية ال ومنها والزمنيالمجالي  على المستوى

ومنها مايتعلق بتدخل اإلنسان على هـذا الوسـط    والعمودي،التغطية على المستوى األفقي 

االسـتغالل   الحرائـق،  الحـرث، نوعيـة   الرعـــي، «  من خاللوغالبا ما يكون سلبيا 

  .)01. شكل رقم( »...... المفرط
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لبشريةالعوامل ا  
 الرعي

 الــحــرائـــق
 طرق الستغالل
 اتساع األراضي الفالحية

 توزيع السكان داخل المجال
 

  عواملبال ترتبط حساسية التعرية
                  في هدا المستوى الطبيعية

  
 

 التكوين الصخري
 نوع التكوينات
 الــبـنـيــة

لتكوينات السطحيةا  

 الخصائص
 الطبوغرافية

  .النحدارنسبة ا
  .  النحدارطول ا

  
 الخصائص
  المورفومترية
 الخصائص

  ندسيةاله
  والمورفومترية

  

   .NHGTR C حسب  ـــعریـــــةالت المتحكمة في الــــعوامــــل األســــاســیة  :01شــكل رقـــم 
 

.المناخ  
 :. الــتساقـط

  .الشدة 
   الكمية 
  التغيرات الزمنية و المجالية. 

  .الحرارة
  .التغيرات الحرارية   

  .الرياح
  .سرعة الرياح 

  .نوع الرياح
  
  

ةـــــریــــعـــلتا  

  عواملبال ترتبط حساسية التعرية
  تدخل اإلنسان و الطبيعية

  في هدا المستوى
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  وتاثيرها على التعرية للحوض والمورفوبنائية ةالجيولوجيالخصائص .3

  ة ـيـنـبـال. 1.3 

تتميز البنية الجيولجية لمنطقة الدراسة بوجود مختلف السحنات الجيولجية إبتداءا مـن   

بـالظهيرة الكلسـية ذات    الركيزة القديمة  باليوزويك   والمتمثلة في القاعدة القبائلية مـرورا 

التشكيالت السميكة المكونة أساسا من الفليش و الكلس التي تعتبر من أهم مكونـات السلسـلة   

دها تـأتي تكوينـات   عالسلسلة التلية والسلسلة مابعد التلية ، وب سلسلة الفليش القبائلي، ة،الداخلي

ثم تاتي تكوينـات   األليقوسسان  القبائلي والتي تغطي القاعدة القبائلية التي تمتاز بعدم التطابق،

التـي   الميوسان العلوي القسـنطيني و والمتمثلة في  الغشاء النوميدي وتكوينات ما بعد الغشاء

  . بالحوض اطب النهريةصالم اهمتشكل 

  ة ـيـلـائـبـقـدة الـاعـقـال.1.1.3

األم للسلسـلة   صـخر تشمل القاعدة القبائلية على مختلف تكوينات الباليوزيك المكون لل 

الكلسية حيث تتكون من ثالث مجموعات رئيسية متطابقة فيما بينهـا مجمـوعتين متحـولتين    

  .بية سواخرى ترا

ü  االمفليوبوليت وبيوت الرخام ،ولة و المتكونة أساسا من القنايسالسفلية المتحالمجموعة ،

يدي فـريتيس و  سهر هذه التكوينات في كل من  ذراع الخواف ، كدية ظمسكوغريت وت

  كدية القربيس  

ü  وخاصـة صـفائح   االلشيست عنية جرا بالمعادن المجموعة الثانية المتكونة من الفيالت

م سبب ظهورها الى التعرية التي خفت 300إلى 200اوح سمكها من الميكا ويتروالكواتز

تكوين ات الياس و الكرتاسي واأليوسان وتظهر هذه التكوينات حاليا الزعتريـة و ذراع  

  .نانو وحيل الزعرورية

ü    المجوعة الثالثة والمتمثلة في الكتل القديمة المتحولة و خاصة القنـايس والميكاشيسـت

ت القليية من منطقة الدراسة وتتركز أساسا في جبـل راوت  بحيث تغطي بعض المساحا

السور و كدية دار الخواف و شماال بجبل الصفيا و جبل سيبا و كدية البيضـة وبعـض   

   .المشاكلاألجزاء على يمين واد 
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  ة ـيـسـلـكـرة الـيـهـظـال.2.1.3

ـ   ر حيـث  تتكون الظهيرة الكلسية اساسا من تشكيالت سميكة من الكلس ذات سمك متغي

 :تتكون من عدة سالسل و اهمها

ü ةـيـلـداخـة الـلـسـلـسـال  

هي مرتبة من القديم الى و تتكون السلسلة الداخلية في اغلبها من الحجرالرملي والكلس 

  :كما يلي الحديث

v يمثل الحجر الرملـي األحمـر اهـم    :  اسـويـرمـارتـبـات الـنـويـكـت

با في جبل مول المدفعة وجبـل روات  تكوياتها هي تكوينات  قارية و تظهر غال

  .السعود جبل بودراهم بشمال عزابة ويعتبر الى حد ما مقاوم للتعرية 

v يعتبر الكلس الكتلـي ذوا الصـبغة    : يلـفـسـاس الـيـات اللـنـويـكـت

في اغلب األحيان بـين   عمقها اللياس السفلى ويتراوحت البيضاء من اهم تشكيال

يلة جد متراصة وتظهر في جبل القرار والمنطقـة  و تعتبر هذه التشك م 70و 30

العليا الشمالية من مشتة حجر بوريون بالقرب من جبل طاية وبعـض األجـزاء   

  .بالقرب من جبل دباغ

v يعتبر الكلس الـدوليمتي   :ان ـيـبـرسـان ابـيـتـيـوتـات اللـنـويـكـت

التوتـة  اهم مكونات هذه التشكيلة كثيرا بمشتة بوطويل والفجوج ومشـتة عـين   

  وكذلك بشعبة السنة كما يظهر في عدة بقع مختلفة من منطقة الدراسة 

v يعتبر الكلـس   :رتيـيـبـيـوي نـلـعـان الـيـتـيـوتلـات الـنـكويـت

الكتلي من اهم تشكيالت اللوتيتيان العلوي والذي يعتبر من اهم تشـكيالت جبـل   

رن األزرق دبار وجبل القرار و جبل طاية وتوجد بعـض الطبقـات مـن المـا    

بينطبقات الكلس المتراصة المكونة لهذه الجبال ونجد هذه التشكيلة فـي أغلـب    

  .المناطق الجنوبية التي تحد منطقة الدراسة 

ü تتكـون   :»بارنيان الوتيتيان العلوي  « يـلـائـبـقـش الـيـلـفـة الـلـسـلـس

  .الماسيلي من سلسلة الفليش الموريطاني وسلسلة الفليشسلسلة الفليش القبائلي 
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تعتبر هذه التشكيلة من اهم التشكيالت الحفزة التعرية وهـذا نظـرا   :  الفليش الموريطاني

لخصوصيتها والمتمثلة في التناوب الذي يخص تركيبتها وخاصة تناوب الكتل الطينية مـع  

كتل الحجر الرملي اظافة اللى ذلك تغطي هذه التشكيلة مساحة معتبرة من منطقة الدراسـة  

  :تكون حسب العمود الستراتيغرافي كما يلي بحيث ت

o  البواسيان  

o  األلبيان العلوي  

o  السينوميان  

o  السينوميان  –الترميان  

o  اللوسيان  –الباليوسان  

ر الرملي والذي يتكـون  جكتل متساوية من الكلس المصفح بالح من شكليةتال تتكون هده

ه التشكيلة مـن تنـاوب بـين    بدوره من دكات من الكوارتز الرمادي الصلب وكذلك تتكون هذ

المارنوالكلس وبعض الطبقات الرقيقة من الشيست وتظهر هذه التشكيالت في كل جبل عـراب  

من الغرب وعلى جوانب األودية ، وخاصة واد قرار ، وتظهر كذلك في كدية خلفار وامتدادها 

صوصـيتها  العام غرب شرق ، وتمتاز هذه التشكيالت بعدة أشكال للتعرية وهذا يرجع إلـى خ 

  .والمتمثلة أساسا في التناوب

ü يتكون الفليش الماسيلي من الفليش الطيني والمارن   :ي ـيـلـاسـمـيـش الـلـفـال

الشيستي والفليش الميكروبراش ، إضافة التكوينات الطبيعية للسينونيان وتظهـر هـذه   

ية المبارك ابة وخاصة بالقرب من جبل العافية وكدعزالتكوينات بالشمال الشرقي لمدينة 

  .ودوار البقرات ومشتة الشعيبة 

واإلنزالقـات   التيتمتاز هذه التشكيلة بمختلف مظاهر التعرية المائية وخاصة التخددات والمس

  .)ة مابعد التليةلسالسلسلة التلية واللس ( سلسلنين وتتكون هذه التشكيلة من
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ý  السلسـلة التلـيـة  

س الكتلي وتظهر خاصة بحجر السود جبل المازير تمتاز هذه السلسلة بتكوينات من الكل 

مشتة بني يني ، جبل مول المدفعة ، جبل الشبابيك ، مشتة العرقوب ، بني العربي ، بني 

  .الشوقة ، وشتة البيضة

أما فيما يخص االمتداد العام لهذه السلسلة فهو شرق غرب وجزء منها اليـوم مسـتغل   

يشكل خطرا كبيرا على التعرية وخصوصا في ظهور  هذا االستغالل إن إال السودبمجرة حجر 

جبيرة وتتمثل في التأثيرات  يشكل خطورةالعديد من االنهيارات الكتلية من جراء االستغالل مما 

  .السلبية على الوسط الطبيعي والفالحي بالدرجة األولى

ý  السلسـلة مابـعد التليـة  

سي والشيسـت لمختلـف أزمنـة    تتكون هذه السلسلة من الكلس والمارن والمارن الكل 

الكرتاسي ، بحيث تعتبر هذه السلسلة األكثر تضررا بمظاهر التعرية المائية المختلفة واألصعب 

تعقيدا من حيث أشكال التعرية المائية وتعتبر البنية الجيولوجية في هذه المناطق التي تغطيهـا  

  :تكويناتها فهي مرتبة كما يلي هذه السلسلة العامل الرئيسي والمتحكم في التعرية ، أما أهم 

م من جبل القرار وكذلك األجزاء 1330الكلس الكتلي الدوليمي والذي يظهر عند ارتفاع  •

 .العلوية من جبل طاية ومشتة حجر بوريون

 .المعلبشيست البارميان والذي يظهر بشرق الركنية وبئر  •

له طبقات مـن المـارن   الكلس الكتلي لألبتيان ويظهر جليا بجنوب منطقة الدراسة وتتخل •

 .األزرق

المارن الكلسي لأللبيان والسينومانيان ويوجد معه الشيست األسود والمزرق ويظهر جليا  •

 .الشوافبحجر 

شيست الميستريشيان ويتكون أغلبه من مارن شيستي والمارن األبيض ويظهـر بجبـل    •

 .المزراب والمنطقة الجنوبية الغربية من بوعاتي محمود وجبل الفجوج

ويتكون الشيست في هـذه التشـكيلة مـن مركـب الكلـس      : كلس الكتلي للباروميان ال •

 .الكتليويظهر بجبل الصافية
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الشيست والمارن الكلسي لألبتيان ويتكون من طبقات من الشيست األزرق أو األحمـر   •

 .مويظهر أسفل الفليش بجبل العافية 5و 4وأغلب صفائحه من الميكا ويتراوح سمكه بين 

و أبتيان ويتكوت من المارن الشيستي ودكات من الكوارتر الصـلب ويظهـر   فليش األلب •

 .راتقـاالباع جليا بشرق عزابة وخاصة عند كدية المبارك ودر

  ان ـيـتـيـوتـيـة للـيـارجـخـدات الـوحـلا .3.1.3

ü تتشكل منـة سـحنات مـن    :  يـانـثـك الـيـتـيـلـيـومـنـات الـنـويـكـت

م فـي بعـض األحيـان ذات     300وح سمكها إلى أكبر من الحجر الرملي الدقيق ويترا

سم من الكلس الطيني تتناوب مع طبقات مـن   20إلى  5طبقات دقيقة يتراوحسمكها من 

م وتتناوب كذلك مع طبقات من الحجر الرملـي  10إلى  5المارن الرملي ذات سمك من 

 .الغني بالكوارتر ويرجع أصله إلى الحجر الرملي النوميدي 

ü يعتبر األوليقيوميوسان القبائلي جميـع  :  يـلـائـبـقـان الـوسـيـومـقـيـاألول

التشكيالت التي تعغطي القاعدة القبائلية التي تمتاز بعدم التطابق ويتكون األوليقيوميوسان 

أساسا  من الكونقلوميرا والحجر الرملي والسيالكسوتظهر بوضوح عند التقاء واد الحمام 

 .بواد موقر

ü يمثل تشكيالت األوليقو المتوسط والتي تتكـون مـن     :ديـيـومـنـاء الـشـغـال

الطين والجبس والتي تكونت بدورها من الترسبات البحيرية وبعض السالسل من الحجر 

 .الرملي وتظهر بجنوب منطقة الدراسة وجبل بريون وكدية ساسنو

ü تتمثـل فـي تشـكيالت     :دي ـيـومـنـاء الـشـغـد الـعـا بـات مـنـويـكـت

وسان العلوي القسنطيني ، حيث تتكون في األغلي من طين سوداء وزرقاء بنفسجية المي

ويرجعها تكوينها إلى الترسبا البحيرية في زمن الميوسان العلوي لكنها التمثـل سـوى   

  .مساحات قليلة من منطقة الدراسة

  تكوينــات الزمـن الرابـع  4.1.3.

أساسا مـن الترسـبات الطينيـة     تنتشر هذه التكوينات خاصة بحوض عزابة وتتشكل 

  :كما يلي الغرينية الرملية وهي موضحة من القديم إلى الحديث
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ü يظهر هذا المستوى في مكان واحد فقط وهو نشتة الراقوبة  :ع ـرابـتوى الـسـمـال

  .م ويتكون أساسا من ترسبات مكونة من الجالميد الدائرية251عند ارتفاع 

ü ثـالـثـالوى ـتـسـمـال: 

ذا المستوى من مصاطب في األماكن ومن جادورات فـي بعـض األمـاكن    يتشكل ه 

األخرىحيث نجد هذا المستوى على المصاطب التي توجد على جوانب واد الحمام وواد مـوقر  

هنا وهناك من حوض عزابة وخاصة علـى ضـفاف واد عقـون     بقع مختلفةوتوجد كذلك في 

  .ومشتة الحلوفة

ü الثـانـيتــوى ـسـمـال: 

حيـث   )البيلوستان الحديث (ا المستوى أساسا من المصاطب السفلى لألودية يتشكل هذ 

نجد هذه المصاطب في أماكن متعددة من منطقة الدراسة وخاصة بسهل عزابة والسبت من 

م 05-04الناحية الغربية وجنوب واد المشاكل وتمتاز باالمتداد الطولي وتوجد على مستوى 

  .رسبا رملية طينية وبعض الجالميدمن مستوى الواد وتتكون أساسا من ت

حيث أن هذه المصاطب تعطي ترتيب جيد للمستوى الثاني حيث ينتج سـيالن ضـعيف   

  .يشكل خطرا كبيرا على التعرية ومنتظم مما ال

ü وى األول ـتـسـمـال: 

واد   واد المشـاكل واد الحمـام ،    يتكون هذا المستوى من مصاطب خاصة على امتداد 

م من مستوى األودية وعرضها ضيق عموما وتتكون أساسا 2لى ارتفاع موقر ،وواد فندق ع

من الترسبات الغرينية لكن هذه المصاطب عموما مهددة بالتعرية المائية المتمثلة في التعرية 

  .الترابعية الجانبية لألودية السابقة
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  :ةــيـونـتـكـتـالات ـركـحـال.2.3

تكتونية داخل منطقة الدراسة واهم ماتمتاز به هذه يوجد نوعين رئيسيين من الحركات ال    

تقرار الوسـط مـن الناحيـة    سالحركات هو اإللتواءات واألنكسارات مما ينعكس سابيا على أ

  .التكتونية  وما بتتج عنها من األشكال الجيومورفولجية

  :انـوسـتيـالـي بـاسيـتـرـة كـيـونـتـكـتـات الـركـحـال.1.2.3

بالعديد من اإلنكسارات وتستهدف باألخص الظهيرة القبائليـة كمـا    تمتاز هذه الحركات

نتجت عنها العديد من الطيات واهمها محدب جبل العافية الذي يتكـون مـن الكلـس القـديم     

 .للكرتاسي

 :ان ـوسـيـان مـسيقوـة أولـيـونـتـكـتـات الـركـحـال.2.2.3

وتمتـاز كـذالك    ةللظهيرة القبائلي عدة القبائلية والحواف الداخليةاتخص هذه الحركات الق 

الترسبات الكوتغلومرية و الحجر الرملي الميكاسي حيث تشكلت سالسل الفليش اما  نبتوافق م

يدعى سلسلة الفليش الموريطاني ومحليا السلسلة التلية مثل جبل الشبابيك ،حيث تـأثرت هـذه   

بل قرار ا جبل طاية ، وجبل غرب وأهمها ج قالسالسل بالعديد من الإلنكسارات والتي تمتد شر

دبار الذين يتوضعون على تكوينات الجيراسيك األعلى ، وبالتـالي هـذه الحركـات أعطـت     

مجموعة من الطيات  األطلسية وأيضا وجود السلسلة التلية على جانب السلسلة الشيستية يفسر 

التـوت  ة وخالل الحركة األوروجيني (Tectonique des dômes)لنا ظاهرة تكتونيك القبب 

وانفصلت على القاعدة الشيستية وهو ما تفسره  (Les assises numidique) النوميديةالقاعدة 

  .بالجنوب الغربي للحوض الفوالق الموجودة بجبل قرار وكاف الحونار وجبل طاية ودباغ
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  J.C.  LAHHONDERE. مصدرال    

الغشاء النوميدي القسنطيني 02. شكل رقم  

Calcaire - microbréches 

Calcaire massif et rubané 

Dolomes 

Schistes et calcaire 

Calcaire et marnes 

Calcaire à silex 

Calcaire massif 

Marne encroutées 

Calcaire rubané 

Calcaire  massif 

Trias sup 

Jurassique 

Néocomien 

Barrémien 

Aptien 

Alpien  

Vraconien  

Cénomanien 

Turonien  

Sénonien 

0 m 
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  J.C.  LAHHONDERE. المصدر      .السلم الستراتيغرافي للتكوينات مافوق التلية  03.شكل رقم

 marnes brunes 

 marno-calcaires 
 Paléocène  Marnes grises  
Marnes vertes 
Marnes claires 

Marnes bleutées 

Santonien et 
Campanien inf  

Marno-calcaire jaunes 

Marnes vertes  

Marnes vertes Nicrites 
 

Maestrichtien  
May. A sup. 

Maestrichtien inf 
  

Micrites crème  

Campanien  
May. A sup. 
 

Lutetien Basal  
Eocene inf  

Phtanites  ou silex 

Vraconien  

Marno-calcaires gris bleuté 

Turonien  et  
Coniacien 

Cénomanien  

Marno-calcaire verderres  

Marnes grises et vertes  

Micrites grises et marnes grises à noires  

Marnes bleutées et rares bancs de micrites claires 

Marnes noires   

Marno- bleutées 

Albien  sup.  

Albien Sup. A Moy  

BARREMIN 

Albien inf   
Aptien  

Hauterivien  

Marnes vertes et micrites vertes flamnées de noir   
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التكتونيك الناشط   03. خريطة رقم  

لالطلس التلي  والزلزال التكتوني  
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 : على التعـرية داخل الحـوض هاوتأثير والتكوينات السطحية ريالصخ ركيبالت 3.3.

تعتبر نوعية الصخور أهم العوامل الداخلية المتحكمـة فـي التعريـة مـن الناحيـة       

  :وهماالجيومورفولوجية من خالل مستويين 

ü  القاعــدة الصخرية)Substrat:( 

قاومة للصخر األم  ، حيث نجد التوافـق  ترتبط التعرية في هذا المستوى بدرجة الم 

الكبير بين االختالف في التركيب الصخري والذي يؤدي حتما إلى التنـوع فـي التركيـب    

 .البنيوي 

ü  السطحيــةالتكوينـات )(Les formations superficieles: 

التكوينـات   «تعتبر التكوينات السطحية الغالف األول المواجه للعوامل الخارجيـة   

حيث تمثل التكوينات السطحية العنصر األساسي المتحكم والمقيـد   »للتعرية عرضة  األكثر

آلليات وأشكال التعرية بمختلف جوانبها مـن خـالل الخصـائص الفيزيائيـة والكيميائيـة      

 .والميكانيكية لهذه األخيرة

  :القاعــدة الصخرية .1.3.3

ة والذي يوافق عدة درجات نظرا للتنوع الخاص بالتركيبة الصخرية داخل مجال الدراس 

حيـث تغطـي    صـخر، خاصة بحساسية التعرية والتي ترتبط أساسا بدرجة المقاومة لكـل  

الصخور المقاومة جزء ضعيف من مساحة الحوض ونجدها عند الجزء العلوي من الحوض 

المدروس أين تمثل االنهيارات أهم أشكال التعرية وبالمقابل نجد الصخور الهشة والتي تقدر 

أين نجـد   .ةضعيفالذات المقاومة     %31.23نسبة  بأي  2كم374.76: حتها بحوالي مسا

جميع أنواع الحركات الرطبة والجافة ، إضافة إلى طبيعة البنية الخاصة بالحوض والمتمثلة 

أساسا في توضع الصخور الهشة فوق الصخور الصلبة أو العكس تؤدي إلى حدة الديناميكية  

أما  » ...التخددات ، التخويرات ، االنزالقات  «وخاصة التعرية المائية التي آليات التعرية 

ميدانيا توضع الصخور الصلبة فوق الصخور الهشة وخاصة بالجزء العلوي للحـوض ذات  

االنحدارات الشديدة حيث يؤدي ميدانيا هذا النوع من البنية والتركيـب والطبوغرافيـا إلـى    

تبر أول مظاهر التعرية الخطية والمائية والذي يؤدي فيما الزيادة في تركيز السيالن الذي يع
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بعد إلى تكوين التخددات حتى بالصخور العليا والمتمثلة ميدانيا في العديد من التخددات حتى 

ومن جهة أخرى نجد عدة . بالقاعدة الكلسية القبائلية التي تمثل جزءا معتبرا بأعلى الحوض 

التكوينات الصلبة  التي تضغط وتستند على التكوينـات   أشكال للتعرية بمنطقة االتصال بين

 .) ( Fluage et Poinçonnageذا الضغط بظواهر الغرز هاللينة السفلية ، حيث يرتبط 

ü   أما النتيجة الثانية للتوضع البنيوي والتي تؤدي إلى التعـارضContraste ) (   فـي

لي النوميدي والمـارن  النفاذية لنوعين مختلفين من الصخور وخاصة بين الحجر الرم

بحيث تؤدي هذه الوضعية ميدانيا إلى ظهور سلسـلة   الضعيفة،المتورق ذات النفاذية 

وخاصة تقدم الجبال حيث   ) (Inférofluxمن الينابيع أو ما يسمى باألنفيروفليكس  

 .ع في آليات التخويرات ميدانيا راتستؤدي هذه الظاهرة إلى إلى  ال

ü ة األنفيروفليكس  بشدة عند قدم الحواجز الفاصـلة  ومن جهة أخرى تردد ظاهرLes 

tabliers  للمهيالت المتواجدة في الجهة المقابلة للعديد من الحواجز الصخرية وخاصة

أمـا  . بالظهيرة الكلسية يؤدي إلى تكوين المناطق المفضلة لمختلف أنواع االنزالقات 

ـ  توضعمن جهة أخرى يؤدي   )الشيسـت  (ات الصـلبة  التكوينات اللينة فوق التكوين

ذات سـمك معتبـر إلـى     ) Meuble F (وخاصة عندما تكون التكوينات المنقولة  

ظهور التخويرات والتي تؤدي في الغالب إلى إيقاف تطور التخددات وبصفة أشـمل  

على مستوى الحوض نجد أن العالقة بين البنية والتركيب الصخري محفزة جدا على 

 ; Disloquées (متداخلة ، المتعرية ، الوعرة  المتبعثرة ظهور العديد من السالسل ال

Eccaillées ; Accidentées (  إضـافة التغيـر   . المهيئة لمختلف أشكال التعرية

للمنطقـة   قات واألثر الكبير للتكونيك السـاب الكبير في االتصال بين مختلف  التكوين

ظـاهرة  حيث أدت كل هذه العوامـل إلـى ضـعف التكوينـات الصـخرية تجـاه       

 :ممثلة كما يلي  ) ( Substratالصخري وبالتالي فالحوصلة العامة للتكوين .التعرية 

ü   الصخور العليا بالحوض والمتمثلة أساسا في القاعدة الكلسية وغشاء الحجر الرملـي

التي ترتفع به نسبة الكوارتز  تهديم البنية بهـا متعلـق بالعديـد مـن التكسـرات      
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) fractures ( الدكات مقارنة باالنحدارات وهذه الحالة تؤدي إلـى   وطريقة توضع

 .ظهور االنهيارات في أغلب األحيان 

ü  أما فيما يخص السفوح المتكونة من الصخور اللينة وخاصة المارن نجد أن الحوادث

البنوية ممثلة في ظهور التخددات بمختلف أبعادها إضافة إلـى الحركـات الرطبـة    

 .واالنزالقاتوخاصة المهيالت 

أهم العوامـل   صهائو طريقة توضعها وخصا نوعية الصخور خالصة لدالك تعتبرو

لكل  رجة المقاومةدب ميدانياترتبط التعرية  حيث داخل الحوض الداخلية المتحكمة في التعرية

نظرا للتنوع الخاص بالتركيبة الصخرية داخل مجال الدراسة والذي يوافـق عـدة   و صخر

يث تغطي الصخور المقاومة جزء ضعيف من مسـاحة  ح التعرية،درجات خاصة بحساسية 

الحوض ونجدها عند الجزء العلوي من الحوض المدروس أين تمثل االنهيارات أهم أشـكال  

مختلـف    والتى تتركز عليها .ةضعيفالالتعرية وبالمقابل نجد الصخور الهشة ذات المقاومة 

  .بالحوض واشكال واليات التعرية أنواع

بالحوض والمتمثلة أساسا فـي توضـع    السائدةطبيعة البنية  ائنكل هذا ف إضافة إلى 

 ديناميكية  هذه البنية الى تسارعتؤدي  حيث الصخور الهشة فوق الصخور الصلبة أو العكس

  .» ...التخددات ، التخويرات ، االنزالقات  «وخاصة التعرية المائية  التعرية

للحوض  ةء العلوياجزباال توضع الصخور الصلبة فوق الصخور الهشة وخاصة أما 

إلى الزيادة  تؤدي التركيب والطبوغرافيا.البنية  والتداخل الكبير بيناالنحدارات الشديدة  اتذ

في تركيز السيالن الذي يعتبر أول مظاهر التعرية الخطية والمائية والذي يؤدي فيما بعد إلى 

عديد مـن التخـددات حتـى    والمتمثلة ميدانيا في ال الصلبةتكوين التخددات حتى بالصخور 

ومن جهة أخرى نجد عـدة  .  محمية نسبيا من مظاهر التعريةبالقاعدة الكلسية القبائلية التي 

أشكال للتعرية بمنطقة االتصال بين التكوينات الصلبة  التي تضغط وتستند على التكوينـات  

لعديـد مـن   ضهور امما يؤدي الى  ذا الضغط بظواهر الغرزهاللينة السفلية ، حيث يرتبط 

 .الحركات الكتلية كتلك الموجودة بجبل دبار و جبل القرار

والتي تؤدي إلى التعارض  للصخور داخل الحوض أما النتيجة الثانية للتوضع البنيوي

في النفاذية لنوعين مختلفين من الصخور وخاصة بين الحجر الرملي النوميـدي والمـارن   
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هذه الوضعية ميدانيا إلى ظهور سلسـلة مـن    المتورق ذات النفاذية الضعيفة ، بحيث تؤدي

في ديناميكية  في  رعاتسدم الجبال حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى إلى  الق عند الينابيع وخاصة

الحركات الكتلية بمختلف انواعها كتلك الموجودة بمنطقة بوعاتي محمـود و حمـام    آلياتو 

 .اوالد بالشرق الجنوبي للحوض

للتكوينـات  بشدة عند قـدم الحـواجز الفاصـلة     لغرزامن جهة أخرى تردد ظاهرة 

ؤدي إلى تكوين المناطق المفضـلة لمختلـف أنـواع    ت الصخرية وخاصة بالظهيرة الكلسية

ع التكوينات اللينـة فـوق التكوينـات الصـلبة     ضأما من جهة أخرى يؤدي تو. االنزالقات 

إلى  لف مناطق الحوضبمخت معتبرالالتكوينات المنقولة  ذات سمك  وخاصة عند )الشيست (

ظهور التخويرات والتي تؤدي في الغالب إلى إيقاف تطور التخددات وبصفة أشـمل علـى   

مستوى الحوض نجد أن العالقة بين البنية والتركيب الصخري محفزة جدا على ظهور العديد 

. من السالسل المتداخلة ، المتعرية ، الوعرة  المتبعثرة  المهيئة لمختلف أشـكال التعريـة   

ة علـى  رانعكست مباش مختلف التكويناتالكبير في االتصال بين  فالتغيرهذا كل  الى إضافة

 :كما يلي  الصخري ممثلةوبالتالي فالحوصلة العامة للتكوين .التعريةظاهر م العديد من

v بـالحوض   الصـلبة صـخور  ال المتكونة من بالمناطق االنهيارات العديد من ظهور

ة الكلسية وغشاء الحجر الرملي التـي ترتفـع بـه نسـبة     والمتمثلة أساسا في القاعد

باالتجـاه   الطبقـات التكسرات وطريقة توضع  وتهديم البنية   الناجمة عن الكوارتز

  .حدارات المعاكس لالن

v التخـددات  و وخاصـة االنزالقـات  االرضية و الكتلية  الحركات من العديد ظهور 

   .ن الصخور اللينة وخاصة المارنالمتكونة م لمناطقلعديد من ابا بمختلف أبعادها

لى اتحديد حساسية الحوض للتعرية فيما يتعلق بتركيبته الصخرية قسمنا الحوض  عندئذ فان 

  01:خمسة أقسام وهذا طبقا لدرجة مقاومة الصخور وهي موضحة في الجدول رقم 
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  نوع الصخور
  معامل حساسية

  ) KER(التعرية 
 (%)النسبة   )²كم(المساحة 

  4.27  51.24  2  ورعالية المقاومـةالصخـ

  25.95  311.4  4  الصخـور المقـاومـة

  15.13  181.56  10  الصخور متوسطة المقاومة  

  23.4  280.8  27  الصخور األقل مقاومة

  31.23  374.76  50الصخور الهشة ضعيفة المقاومة  

  2004ع ح نزار . المصدر

نسـبة التعريـة للغرانيـت    / ع معين مـن الصـخور  نسبة التعرية لنو=  KER)( معامل حساسيةالتعرية

)KER=1 .( حسب تصنيف(Probst et Amiotte Sushet 1992).  

  .ور حسب درجة المقاومة داخل الحوضالصخأنواع  01:جدول رقم    

 

ü المقاومـة  عاليةالصخـور:  

تمثل هذه الصخور في األغلب الكلس الكتلي للقاعدة القبائلية إضـافة إلـى الغنـايس    

ر أكثر بشمال الحوض وتوجد نسبة أقل بجنوب الحوض وخاصة بجبل دبـاغ وجبـل   وتنتش

 51.24قرار والتمثل هذه الصخور سوى نسبة قليلة من مساحة الحوض حيث تقدر بحوالي 

من مساحة الحوض ورغم أن االنحدار الموافق لهذه الفئة قـوي   % 4.27أي ما يعادل  ²كم

  .إال أنها بقيت جد مقاومة للتعرية

ü صخـور المقـاومـةال.  

الحجر الرملي النوميدي مختلطـة بـبعض    الصلب،تتكون هذه الصخور من الكلس 

الصخور من الفليش وينتشر هذا النوع من الصخور في مناطق مختلفة من الحوض وتفـدر  

 .للحوضمن المساحة اإلجمالية  % 25.95أي ما يقدر بحواي  ²كم 311.4مساحته بحوالي 
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ü مقاومةالصخور متوسطة ال.  

إضـافة   الشيسـتي، الكلس المارني  المارني،الكلس  من مركبتتكون هذه الصخور 

  .والجنوبإلىالفليش وتنتشر في مناطق مختلفة من الحوض خاصة في الوسط 

أما المارن  األسود،حيث أن المركب الكلسي المارني يمثل جبل مخالفة وجبل راوات 

وبالتالي هذه الفئة من الصخور تغطي مسـاحة  الشيستي يميز جبل بوتليس وجبل فج السرير 

  .الحوضمن مساحة  % 15.13أي ما يعادل  ²كم 181.65تقدر بحوالي 

ü الصخور األقل مقاومة.  

تكوينات مابعد الغشاء وتتركز بدرجة قوية في  في تمثل هذه الصخور بالدرجة األولى

ـ أسفل حوض عزابة وكما تنتشر في مناطق مختلفة من الحـوض وتمثـل    المـارن   ةخاص

حيث أن هذه الصخور تغطي مساحة تقـدر   .الركيزةالشيستي والشيست الذي يتوضع فوق 

  .الحوضمن مساحة  % 23.4أي  ²كم 280.8 :بـ

ü الصخور الهشة ضعيفة المقاومة.  

المارن الترسبات  الجبسي، نالنوميدي، الطيتتكون هذه الصخور خاصة من الطين 

اميكي تساعد التكوينات الطينية والجبسية والمارنية على حيث أن على المستوى الدين. النهرية

 تكوين مختلف االنزالقات وتسارعها أما الترسبات النهرية مهددة بالتعرية التراجعية الجانبية

 % 31.23أي  ²كم 374.76أما المساحة المقدرة لهذه الصخور فتقدر بـحوالي   لألودية،

.من المساحة اإلجمالية للحوض
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  ينومید طین جبسي  كلس و مارن شیستي                                                      دولیمي وكتلي  كلس              
 تكوینات الزمن الرابع                فلیش و كونغلومیرا                                                            قنایس  
    حدیتة   تكویناتمارن شیستي                                                                                    كلس وحجر رملي  
  شیست                                                                         رمليحجر                  

                        
     كم 4.4       2.2         0  

    
 2004ع ح نزار : المصدر                                                                                                               

  عزابة

   بوعاتي

  عین شرشار
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  : السطحيةالتكوينـات  .2.3.3

ـ         ي تحديـد  تتحكم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للتكوينات السـطحية ف

وبالتالي تتحكم في تسارع أو تباطؤ كل أشـكال   BRUNET R استقرار أو ديناميكية السفوح

التعرية وحيث وجدنا ميدانيا صعوبة كبيرة في التفريق بين التربة والتكوينـات الصـخرية   

 .الصخر األم وخاصة بالتكوينات الصخرية اللينة

  :سطحيةالكـوينـات الخصـائص الفيزيـائيـة والكيميـائيـة للت.2.2.3

تتغير جميع الخصائص الفيزيائية والكيميائية  والميكانيكية لكل نوع  مـن التكوينـات       

بحسب كمية الماء وبالتالي تؤدي إلى تباطؤ أو تسارع جميع الحركات على مستوى  سطحيةال

عندئذ تسارع جميع الحركات يرتبط بكمية امتصاص المياه لكـل نـوع مـن هـذه      السفوح

  :   .HUEZY MC تكويناتال

o   التكوينات المارنية المتورقة والشيست واختالف مساحة االتصال للتكوينات تلعـب دورا

المياه بعمق للكتل الصخرية إضافة إلـى تنـاوب    ) Imprégner (كبيرا في في ضمخ 

 .التي تؤدي إلى تسارع )Déssication et l'hydration (ظاهرة التجفيف والترطيب 

o اء العكسي للطبقات آليات البن) Délitage.(   عندئذ عتبة التشبع تكون سـريعة   والتـي

 .تؤدي إلى تشكيل السيالن ةالتخددات بهذه التكوينات 

o   أما بالتكوينات المارنية الفاسـدة) tortoriennes Les formations (    تـتم عمليـة

وفـي   ) Les fentes (عبر التشققات الصـغيرة   ) Imbibition (الترطيب أو التبليل 

الفترة التي ترتفع درجات الحرارة وخاصة بالصيف تصبح هذه التكوينات عند تسـرب  

 .أول كمية من األمطار إليها في شكل عجين 

o   أما تماسك المواد المكونة للتكوينات يضعف تدريجيا حسب كمية المياه التي تتلقاها هـذه

وكلمـا ازدادت كميـة الميـاه     المواد باستثناء الغرين والطين التي يزداد بهما التماسك

وترتفع هذه األخيرة إلى حـد السـيولة    ) Plasticité (بالصخور ازدادت معها الليونة 

 .الطينيةوالتي توافق ميدانيا ظهور التدفقات 
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أشـكال   مـن  نـوع  أليتتحكم نسبة التدرج الحبيبي في تحديد نوعية الحركات كما 

ن والرمل الناعم بالنسـبة للتـدفقات الطينيـة    خالل ارتفاع نسبة الطين والغري من التعرية

وفي الحالة األولى نفاذيـة   التخددات،وبالمقابل الزيادة في كمية الرمل الخشن يسمح بظهور 

 ) Lubrification (الرمل الناعم تساعد على الترطيب النسبي وبالتالي تؤدي إلى تزليـق  

الناجمـة   ) Friabilité (اإلنسحاقيةأما في الحالة الثانية تؤدي ظاهرة  ،للتكسرات الصغيرة

والمتمثـل أساسـا فـي    ،)Incision (عن ضعف التماسك للرمل إلى آليات الحفر الرأسـي 

  . ديناميكية التعريةعلى  لتكوينات السطحيةا تاثير ا كل فيما يخصذه ،Klipfel 98التخددات

 .انواع التكوينات السطحية داخل الحوض. 2.2.3.3

للتكوينات السطحية داخل الحوض من أهم العوائق التي واجهتنا  التحديد المجالي يعتبر

في هذا البحث وبالتالي اعتمدنا على مختلف الخرائط الجيولجية والصور الجوية والخرجات 

الميدانية لتصنيف هذه التكوينات حسب حساسية كل فرع للتعرية واعتمدنا في هذا على ثالثة 

وأهم المعايير هو درجة التماسك وبالتالي صنفت  يبيب، التكوينات، التدرج الحكمعايير، سم

هذه التكوينات إلى ثالثة أصناف رئيسية التكوينات السطحية المنقولة،التكوينات السطحية 

  .متوسطة التماسك، والتكوينات السطحية المتماسكة

ü التكوينات السطحية المنقولة:  

  :وضتتألف هذه التكوينات من ثالث تشكيالت رئيسية داخل الح

v التكوينات الطينية الغرينية:  

داخل الحوض ) المارن(تتألف هذه التكوينات في األغلب من مواد التجوية للصخر األم

-5وذات إنحدار يتراوح بين )سم60إلى20(أو من الرواسب الجاذبية وتمتاز بسمك متغير

 في مختلف المناطق التي توجد بها هذه التكوينات داخل الحوض حيث تنتشر هذه11%

التكوينات بمختلف الحدورات الصغيرة التي تتصل مجاليا بكل من جبل مول المرتفعة وجبل 

منشورة وجبل الرقوبة وخاصة عند كدية سريس بالقرب من جبل بوتليس بأعلى الحوض 

الجزئي لواد موقر وتتميز هذه التكوينات بحساسية جد عالية للتعرية وباألخص التعرية 

  .تلف أشكال التعرية وخاصة التخددات النشطةالخطية حيث تنتشر بها مح
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v تكوينات الغرين،الحصى،الجالميد:  

الغرين، الرمل، الحصى، (تتشكل هذه التكوينات من مختلف الرواسب الحديثة

واد المشاكل، واد (للزمن الرابع وتنتشر خاصة على طول األودية الرئيسية بالحوض)الجالميد

ماتجهنا نحو أسفل الحوض، حيث تشكل محتلف  ويتسع نطاقها كل) الحمام، واد موقرة

، ويعتبر )المصطبة الرحبانية(األسرة الفيضية لألودية السابقة أي مصاطب المستوى األول

هذا النوع من التكويناتاألكثر عرضة للتعرية التراجعية لألودية عند الحاالت االستثنائية 

التكوينات للتعرية تعتبر أيضا قوية للجريان عند مختلف المستويات الزمنية أما حساسية هذه 

والسبب يرجع إلى ثالث عوامل اساسية واولها طبيعة التدرج الحبيبي لهذه التكوينات الذي 

التعرية (يضعف من مقاومتها للتعرية أما العامل الثاني يتمثل في العمل الحتي

لية الحفر والنقل لالودية والذي يعمل على تقليص مساحة هذه التكوينات من خالل ا)التراجعية

واخر هذه العوامل يتمثل في تدخل االنسان من خالل مختلف طرق االستغالل الغير . المتتالي

مالئمة والغير مطابقة على هذا النوع من التكوينات وخاصة طرق الحرث والسقي والتي 

ادت على ظهور العديد من التخددات بهذه التكوينات مما يؤثر سلبا بصفة مستمرة على 

لهذه التكوينات وهو ما يؤدي على تقليص مؤشرات )الغرين(ليص نسبة المواد الدقيقةتق

  .التماسك عند مختلف هذه التكوينات بالحوض

v تكوينات الرمل الغريني المختلط بالحصى والرمل الغريني المختلط بالجالميد:  

ى الثاني تتمثل هذه التكوينات في مختلف الترسبات النهرية الحديثة التي تشكل المستو

حيث تتميز هذه التكوينات بسمك كبير ) السلطاني والتانفستي(والثالث للمصاطب النهرية

اي ان هذه التكوينات تتميز %6وانحدار يصل في بعض االجزاء من هذه المصاطب غلى

حساسية هذه  ابسمك وانحدار معتبر مقارنة مع التكوينات السطحية للمستوى األول، أم

متوسطة نسبيا مقارنة مع التكوينات السطحية المشكلة لألسرة الضيقة     التكوينات للتعرية 

ألهم األودية بالحوض وهذا راجع على ارتفاع مؤشر التماسك بها الناجم عن تنوع عيارات 

بأهم السهول الضيقة والطويلة المود المكونة لهذه التكوينات، وحيث تنتشر هذه التكوينات 

  » واد الحمام، واد المشاكل، وواد موقر« الثالثة بالحوض  بالقرب من األودية الرئيسية
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ü  التماسكالتكوينات السطحية متوسطة: 

تتشكل هذه التكوينات من تشكيلتين أساسيتين داخل الحوض والمتمثلة في التكوينـات  

 .الغرينية المختطة بالحجارة والتكوينات الطينية الرملية المختلطة بالحجارة

v  المختلطة بالحجارة التكوينات الغرينية:  

وخاصة عند أهم األودية الرئيسية بالحوض واد عدة نثر مجزومة  تتمثل هذه التكوينات في  

الحمام ، واد المشاكل وواد موقر وباألخص عند الجزء السفلي للحوض وتتشكل أساسا مـن  

الحجر الرملي النوميدي حيث يقترب شكل هذه الحجارة من الشـكل البيضـوي والـدائري    

سم ويتقلص سمكها كلما اتجهنا نحـو المصـب ،    80صل سمكها في بعض األحيان إلى وي

 وهذذا عن طريق مختلف أشكال التعريـة ) الغرين( حيث تتملص مختلف التكوينات الدقيقة 

الخطية ليزداد سمك هذه التكوينات كلما اتجهنا نحو الجزء السفلي للحـوض حيـث يصـل    

جزء الجنوبي الشرقي لسد زيت العنبة المحادي للطريق سمكها إلى بعض األمتار  وخاصة بال

 .الوطني الرابط بين قالمة وسكيكدة 

v التكوينات الطينية الرملية المختلطة بالحجارة:  

ة عنـد  تتمثل هذه التكوينات أساسا في المواد المكونة للتدفقات الطينية القديمة وخاص 

تكوينات أكثر تماسك وأشـد مقاومـة   وتعتبر هذه ال  بوعسلوجة أقدام الكتل الصخرية بجبل

 .% 30 – 20ألشكال التعرية الخطية على الرغم من أن انخدارها يتراوح بين 

ü  المتماسكةالتكوينات :  

تين داخل الحوض والمتمثلة فـي تكوينـات   يتتمثل هذه التكوينات في تشكيلتين أساس   

عتبر هذه التشكيالت بنوعيها الجالميد والطين المختلطة بالغرين وتكوينات القشرة الكلسية وت

الموجـودة   األشد مقاومة لمختلف أشكال التعرية المائية مقارنة بمختلف التكوينات السطحية

 .داخل الحوض

v تكوينات الجالميد والطين المختلطة بالغرين:  

تشكل هذه التكوينات مختلف المصاطب القديمة وتظهر باألخص عنـد واد الحمـام    

ر سمكا وأغلبها مستغل فالحيا وتعتبر هذه التكوينات أشـد مقاومـة   وواد موقر وتعتبر األكث
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للتعرية اآلن أن طرق االستغالل الفالحي أثرت عليها كثيرا مما أدى إلى الزيادة في سـرعة  

التعرية التراجعية ببعض هذه التكوينات وباألخص تلك الموجودة بالقرب من سهل بوعـاتي  

 .محمود

v التكوينات السطحية الكلسية:  

تنتشر هذه التكوينات في مناطق مختلفة من الحوض حيث نجدها بالمنطقة الشمالية من 

عزابة وخاصة بالقرب من جبل بودراهم وجبل مول المدفعة وكما توجد أيضا بالقرب مـن  

جبل القرار والمنطقة الشمالية من مشتة حجر بوريون وتتميز هذه التكوينات بسـمك أقـل   

مايميز هذه التكوينات كثرة التشققات مما يؤدي إلـى زيـادة   م وأهم 2سم و 50يتراوح بين 

درجة النفاذية مما يجعلها أقل مقاومة للتعرية وباألخص السيالن، حيث تتطور مختلف أشكال 

كمـا  . ت وشـعاب االسيالن بهذه التكوينات ليصل في بعض األجزاء السفلية إلى شكل تخدد

بآلية الغسيل الناجمة عـن توضـع التكوينـات    ) القشرة الكلسية(ترتبط نشأة هذه التكوينات 

العجينية حيث تمثل هذه القشرة تكوينات جديدة ناجمة أساسا عن تفتيت البلـورات الكلسـية   

 ).Pouquet 1966( .كثر مقاومة أو مايسمى الكالسيتس في شكل ألوإعادة تبلور الك
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  : قرار الوسط ى بالنمطقة وتاثيره على استلــــزالزلاالنشاط  .4.3 

في عدم استقرار الوسط الطبيعي وخاصة  تعتبر الزالزل أيضا من العوامل المتحكمة

تصنف ثاني منطقة زلزاليـة بـالجزائر    يبجنوب مجال الدراسة القريبة من منطقة قالمة الت

. شـكل رقـم  ( حيث تؤدي هذه النشاطات الزلزالية الكبيرة التـي تـردد علـى المنطقـة    

استعادة نشاط الحركات القديمة وخاصة الحركات  إلىأخرى  إلىحقبة من  )04،06،07،05

وكذاك الحركـات الرطبـة وأهمهـا    ) المهيالت االنجدابية أو المهيالت االنزالقية( الجافة 

. االنزالقات وبالتالي تؤثر الزالزل على تنشيط ديناميكية التعريـة بصـفة متقطعـة زمنيـا    

الصخري بجنوب منطقة الدراسة المتمثلـة فـي    وخاصة إذا علمنا أن خصوصيات التركيب

التي تمتاز بدرجـة  ) الطين النوميدي( توضع تكوينات الحجر الرملي فوق التكوينات اللينة 

التشبع العالية تنعكس مباشرة على تنشيط مختلف الحركات التي تعتبر مستقرة نسـبيا فيمـا   

  .مضى وهذا بمجرد حدوث أي هزة أرضية بالمنطقة

  من مختلف الدراسات التي تخص الزالزل بالتل الشرقي الجزائري  وانطالقا داعند كل ه 

(Benouar 1994, J.Rothe 1948, Roussel 1971) ،  منطقـة   أن نسـتخلص

نشاطا زلزاليا بحيث تصل شدة  األكثرالمناطق  إلىجنوب الحوض تنتمي  وباألخصالدراسة 

 تـي الزالزل القويـة ال  أهميبين    02. رقم د على سلم ريشتر والجدول 5.9 إلىالزالزل 

  .2003ال غاية  1839مست المنطقة عموما ابتدءا من سنة 

نه يمكن للنشاط الزلزالي أن يؤثر على تـوازن الوسـط   اأما كخالصة لهدا العنصر ف

الطبيعي من خالل إعادة تنشيط ديناميكية الحركات الكتلية الرطبة و الجافة بمجال الدراسـة  

مختلف أشكال التعريـة التـي    للبا على الحوصلة العامة للتعرية من خالس سوهدا ما ينعك

  .ترتبط بالنشاط الزلزالي بالمنطقة

للحوض أي الحوض الجزئي لواد  والجنوبية الغربية اما مجاليا تعتبر المنطقة الجنوبية

الحمام اشد عرضة الخطار الزالزل و هذا حسب مختلف الدراسات والخرائط المنجزة فـي  

  . الجانبهذا 
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  المنطقة  مركزالهزة  الشدة  تاريخ الزلزال
  قسنطينة-قالمة  -  -  14/04/1839
21/08/1856  - 5.7°E37.1°N قسنطينة-قالمة  
17/02/1850  -  7.4°E66.5°N هيليوبوليس  
  قسنطينة-قالمة -  -  19/09/1894
10/02/1937  5.4  7.5°E36.4°N حمام دباغ. هيليوبوليس  
27/10/1947  -  5.7°E37.1°N قسنطينة-قالمة  
23/05/1956  4.2  7.1°E36.5°N حمام دباغ  
16/03/1978  4.7  5.6°E36.1°N حمام دباغ. بوعاتي.هيليوبوليس  
14/11/1981    5.7°E37.1°N قالمة. الفجوج.هيليوبوليس  
  حمام دباغ. قالمة -    20/09/2003
  حمام دباغ -  3.8  16/11/2003

  CRAAG  2003ة قالمة حسب اهم الزالزل بمنطق 02.جدول رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وتأثيرها على التعرية زيوغرافية للحوضالفيالخصائص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل االول

 34

  

  

  

  

  

  

 

 ش

.1937فــيـفري  10زلزال لخـطوط تـساوي الـشدة    04. شكل رقم  
 

كم  4       2        0  

1994نوار الجیاللي .  المصدر  

 عنابة

 قالمة

لخظربكوش   

 سكیكدة

 عزابة

 الركنیة

3 

4 
5 

6 
7 

8 

خـطـوط تـسـاوي الـشـدة        

 منطقة الدراسة 
 

 مراكز عمرانیة       
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 خنشلة

 ش سكيكدة

   0   2.25   4.5كم
 مــــركــــز ســطـــحـــي مـــؤكــد بــــقــوة

 مـــؤكــد   غــیــر ـــيمــــركــــز ســطـــح
   مـــــــــــــــجـــــــــــاري مـــــــــــــــائــیــة

 ســـــــــــــــــبــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــة

        ةــــــدراسـة الـقـطـنـم
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  CRAAG  1999حسب  1992الى  1953شدة  الزالزل من  07.شكل رقم
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  CRAAG  2004درجة حساسية الزالزل حسب  06.شكل رقم
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  .الـتـغـطـيـة الـنـبـاتـيـة داخـل الحـوض. 4

  :أهميـة الغطـاء النبـاتـي فـي الحفـاظ عـلى التعـريـة . 1.4

الغطاء النباتي بمختلف أنواعه و طبقاته على إمتصـاص الطاقـة الحركيـة     يعمل     

حيث تزداد هذه األهمية بتنـوع   ) 08. شكل رقم(طبيق أثر التطايرللألمطار مما يؤدي إلى ت

الطبقات النباتية على المستوى العمودي و ارتفاع درجة التغطية على المستوى  األفقي و كل 

، كما   HYGO K 98 الحماية ضد التعرية من الناحية الخارجية هذه األهمية متعلقة بمستوى

يعمل الغطاء النباتي على تخفيض سرعة الجريان مما يؤدي إلى الزيادة في كمية و عمـق  

التسربات إلى التربة واألصمطة الشبه السطحية و السطحية و بالتالي ينعكس هذا الدور على 

خفيض سرعة تطور مختلف الحركـات الكتليـة و   االستقرار البنيوي و النسيجي للتربة و ت

و كما يعمل الغطاء النباتي  Devaux P 95  نباتيا التخويرات داخل أو خارج المناطق المحمية

اإلمتصاص خالل الفترة من خالل خاصية  على تعديل نسبة الرطوبة داخل التربة عن طريق

طريق الخاصية الشعرية مما يقلل  الرطبة و الزيادة في رطوبة التربة خالل الفترة الجافة عن

  من أثر التجفيف و التفكيك للجزيئات

  .المكونة للتربة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أ  
شكل رقم
.

08
 

دور
 

ـاء الن
الغط

ـي
ـي ف

ـات
ب

  
ـة
ـري

ـلى التع
ـاظ ع

الحف
  

 تخفیض سرعة التساقط مما یؤدي
التطایرتقلیص اثر الى   

 عناعادة تدریجیة للماء 
  لتبخر النتح ا یقطر  

البیولوجیة للتربة الخصائص تحسین ا  
 مما یجعلھا اشد تماسك و مقاومة للتعریة

 امتصاص جزء من
السطحیةالمیاه   

 

 زیادة  النافدیة
الجدور عن طریق   

 ا

 احتجاز المواد 
 المتنقلة

 

 التساقط
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ـ  وح أو فو كما يعمل الغطاء النباتي حجز المواد المتنقلة الناجمة عن التعرية سواء على الس

داخل التخددات و التي تنعكس على توطين النباتات من جديد و كما يعمل علـى امتصـاص   

حسب نوع و حجم النباتات مما يرفع مـن   )5-25%(ل إلى تصة معتبرة من المياه التي كمي

عملية التبخر، النتح و تعديل درجات الحرارة للتقليل من أثر التجوية و كما تعمل الجـذور  

على تطوير آلية البناء و التثبيت و المورفونشآوية مما يؤدي إلى إيقاف تكـوين الحركـات   

  .ديناميكيتها على المستوى الداخلي الكتلية أو تخفيض 

  .الـتـغـطـيـة الـنـبـاتـيـة داخـل الحـوضأنـواع . 2.4

تحكم هذه األخيـر فـي   يو الغطـاء النبـاتـيترتبط التعرية ارتباطا مباشرا بنوعية     

ثالثـة  الدراسة ولذلك قسمنا الحـوض إلـى    داخل مجال منطقةسية التعرية لكل تحديد حسا

 .تميز بدرجة حماية وحساسية معينة تجاه االتعريةت منطقةكل  مناطق

ü  المحمية المنـاطـق: 

تمثل المناطق الغابية التي تمتاز بدرجة تغطية عالية ذات مختلف الطبقات النباتية وتمثـل   

  .بالحوض واالحراش الكثيفة ميدانيا الغابات العمومية

ü الحمـاية متـوسطة المنـاطق : 

متوسـطة والمتمثلـة فـي منـاطق االحـراج       جـة تغطيـة  تمثل المناطق التي تمتاز بدر

وتختلف عن سابقتها في درجة التغطية على المستوى و التشجير المثمرة االشجار.الواضحة 

  .األفقي وانخفاض عدد الطبقات النباتية على المستوى 

ü  تمثل مناطق التغطية الموسمية والمتمثلة في  :المنـاطق ضعيفـة الحمــاية 

  .المراعي ت الموسمية وأراضي الزراعا
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 امـــــــــحمــــــــــــال واد وضـــح                                                 05 :   خریطة رقـــم              
 

  كثافة التغطیة النباتیة                                                                      
 

     ش   
       

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      الى عالیة  الحمایة  مناطق محمیة             
  كم 4.4    2.2         0                                                                                                                                            

       مناطق متوسطة الحمایة                         
    

    .ةعناب .سكیكدة . قالمة " محافظة الغابات  حسب معطیات 2003ع ح نزار.  المصدرمناطق ضعیفة الحملیة                                

 واد مـوقـر

 واد الحمام

 واد المشاكل

 بوعاتي

 عزابة

 السبت
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  .المورفومترية للحوض الطبوغرافية  و الخصائص.5

  .الخصائص المورفومترية للحوض.1.5

عكس هذه تتحكم المؤشرات المورفومترية للحوض في نظام الجريان مباشرة وبالتالي تن  

المؤشرات على ديناميكية التعرية طبقا لمختلـف قـيم المؤشـرات الهندسـية ، مؤشـرات      

 .التضاريس والمؤشرات المورفومترية للشبكة الهيدروغرافية للحوض 

ü المؤشرات الهندسية  

 :يعرف هذا المؤشر بالعالقة التالية  :مؤشرات التماسك  •

KC  =0.28 P* /S =1.23  حيث:  

P :  163=  )كلم ( محيط الحوض  

S :  1200=  )2كلم (مساحة الحوض 

ونالحظ أن هذا المؤشر يقترب من الواحد مما يدل على ارتفاع سرعة تموين المجاري 

الرئيسية للحوض بمياه الجريان السطحي وهذا ما يؤدي إلى تسارع ديناميكية التعريـة  

 .داخل الحوض

 : التالية يعرف هذا الطول بالعالقة  :طول المستطيل المعادل  •

L r =]KC  *S½  */1.12 [ ] 1   +) 1 - ) 1.22  /KC   (2  ( ½[  =45.8 كلم  

لتحديد فارق اإلرتفاع النوعي و المـؤثر الهيبسـو    طول المستطيل المعادلو يستعمل 

  .متري

 :يعرف هذا المؤشر بالعالقة التالية  :مؤشر اإلنحدار العام •

Ig  =)  H 0.95  - H 0.05( /L r = 15حيث    كلم/م:  

L r       :  طول المستطيل المعادل 

 H 0.95    )95ارتفاع الحوض عند   :)م%    

H 0.05   )05%ارتفاع الحوض عند    :)  م   

  .على التعرية داخل الحوض فزمحيعتبر هذا المؤشرو 
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 : يعرف بالعالقة التالية : فارق اإلرتفاع النوعي  •

DS =  Ig  * S½  =521.69 م.  

لتضاريس األحواض فإن تطاريس الحـوض   O.R.S.T.O.Mتصنيف و حسب 

  .تعتبر جد قوية و هذا ما يؤثر في مختلف آليات و أشكال التعرية بالحوض 

  

   Ds  10  تضاريس ظعيفة جدا

  Ds  25  10  تضاريس ظعيفة

  Ds  50  25  تضاريس قريبة من ظعيفة

  Ds 100  50  تضاريس متوسطة

  Ds  250  100  تضاريس قريبة من المتوسطة

  Ds  500  250  تضاريس قوبة

    Ds  500  تضاريس قوبة جدا

  لتضاريس االحواض O.R.S.T.O.Mتصنيف  03 :جدول رقم 

 
  نوع التضاريس  المـوئـشـر الـعـام للـتـظـاريــس

IG  >  10 >   20  مـتـــوسطـــــة  
IG  >  20  >    50  ـةقـــويـ  

IG  >  50  >100  ــة جـــداقـوي  
تــصـنــيـف تـظـاريـس الـحـوض حــسـب    04.ـمجـدول رق

  .المـوئـشـر الـعـام للـتضـاريــس
  
  

  

 يعرف بالعالقة التالية  : المؤشر الهيبسو متري •

Iƒ  =Hr  ) % (  /Scr  ) % (                حيث:  

     Hr ) % (   =)ħi )  م(  /H max )  100 * )  )م  

Scr                 ) % (   =)ši ) 2 كلم (   /S  ) 100 *) ) 2 كلم   
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  :و بالتالي                                    

ħi      :            =500م 

Ši      :            =715²كم 

H max :             =1220م 

Hr ) % (  =0.4   وScr   =0.59   وIƒ  =0.67  

قيمة هذا المؤشر  نه كلما إزدادتنالحظ أن هذا المؤشر يساعد في دينامكية التعرية أل

  .ديناميكية التعرية ازدادت معها  0.5عن 

  :تعرف بالعالقة التالية :طاقة التطاريس •

RH   =H    /L MAX  حيث:  

H   )1186=34-1220= للحوض  فارق الرتفاع االقصى :)م   

Lmax )ومنه  57  = طول المجرى االقصى :) كم RH    =20.8 كم/م .  

 يعتبر مرتفع وبالتالي ينعكس مباشرة على الرفع من سرعة طاقة التطاريس اذن مؤشر 

  .و هذا ما يؤثر أيضا في ديناميكية التعرية داخل الحوض الجريان

 ) جدول رقم، شكل رقم( :المؤشرات المورفومترية للشبكة الهيدروغرافية للحوض

و )  Dd(  تتمثل أهمية هذه المؤشرات و المتمثلة في مؤشر كثافة التعريـف     

في تحديد )  Rc(و مؤشر نسبة المرافد )  RL(مؤشر نسبة األطوال لمجاري التصريف

خصائص الشبكة الهيدرو غرافية و إنعكاستها على التعرية و خاصة أشـكال التعريـة   

 .الحضر التراجعي، التوسيع و النقل الرأسي،الخطية من خالل آلية الحضر 

 . كثافة التصريف •

ريف بالحوض خاصة عند األجزاء العلوية الشمالية و الجنوبية التي ترتفع كثافة التص 

تقترب من خطوط تقسيم المياه الرئيسية للحوض و خاصة للرواد ذات الرتبة األولـى و  

الثانية مما يدل على إرتفاع شدة التعرية الخطية ةبهذه األجزاء للحوض و  يساعدها فـي  

النباتية و إرتفاع قيمة اإلنحدار بهذه األجزاء و ذلك إنخفاض نسبة النفادية و شدة التغطية 
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غالبا ما ترتبط بنوعية التكوينات للصخر االم بالحوض  بحيث ترتفع قيمتها بالتكوينـات  

  .)الكلس(الهشة و تقل بالتكوينات الصلبة 

 .نسبة المرافد اتمؤشر •

متنقلة علـى  يوضح لنا هذا المؤشر التوزيع المجالي للطاقة الكامنة لتعريف المواد ال   

مستوى شبكة التعريف بالحوض حيث ترتفع قيمة هذا المؤشر عند الجزء السفلي للحـوض  

العنبـة    سد زيتمما يسهل تعريف المواد المتنقلة عبر شبكة التعريف بالحوض سواء نحو  

 .أو خارج الحوض

 .مؤشر نسبة األطوال •

ا إتجهنـا نحـو   ترتفع قيمة  مؤشر نسبة األطوال لمجاري التصريف بالحوض كلم 

المصب و هذا ما يدل على إرتفاع مسلحة التموين للمجـاري الرئيسـية واد الحمـام، و اد    

المشاكل و واد موقر مما يؤدي إلى إرتفاع التعرية التراجعية لهذه األودية و خاصة خـالل  

  .األمطار الوابلية

 :عرف بالعالقة التاليةي : زمن التركيز •

Tc=75(4S1/2+1.5Lmax)/Hmoy1/2   حيث: 

S ) 1200= مساحة الحوض   :) 2كلم  

H moy   )627= االرتفاع المتوسط للحوض  :)م  

Lmax )ومنه   57  = طول المجرى االقصى : )كم Tc   =11.18 ساعة.  

وتعتبر هذه المدة قصيرة مقارنة مع طول المجرى الرئيسي للحوض وبالتالي تنعكس 

سية بالحوض وهذا مايؤدي الى تسريع على تركيز الجريان بالمجاري المائية الرئي

ديناميكية التعرية التراجعية بالحوض وخاصة خالل الفترة الرطبة او خالل الصبيبات 

 االستثنائية والتي كثيرا ماتتردد على مجال الدراسة 
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الرتب ة  (م) المس  احة (ك م ²) النس بة المئوی  ة (%) المس  احة المتراكم   ة (ك م ²)
34-200 426 35,5 1200
200-400 484,8 40,4 774
400-600 193,2 16,1 289,2
600-800 57,6 4,8 96

800-1000 21,6 1,8 38,4
1000-1200 9 0,75 16,8
1200-1300 7,8 0,65 7,8

المجم  وع 1200 100 0

الرتب ة  (%) المس  احة (ك م ²) النس بة المئوی  ة (%) المس  احة المتراكم   ة (ك م ²)
0-3 288 24 1200

3-12,5 408 34 912
12,5-25 360 30 504

> 25 144 12 144
المجم  وع 1200 100 0

 جـــدول رقــــم  :        تـــصــنــیــف  ارتـفــاعــات الـــحــ  وض

 جـــدول رقــــم  :        تـــصــنــیــف  انــحـــــ دارات الـــحــ  وض 

0
100
200
300
400
500

المساحة (كم²)

34-
200

400-
600

800-
1000

1200-
1300

الرتب  ة (م)

شكل رقــــ م  :          تـــصــنــیــف  ارتـفــاعــات الـــحــ وض حس ب المس احة   

0
100
200
300
400
500

المساحة (كم²)

0-3 3-12,5 12,5-25 > 25

الرتب  ة (%)

شكل رقــــ م  :       تـــصــنــیــف  انح دارات الـــحــ وض حس ب المس احة    
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عاالرتفا <H> (م)            
 
               0            25           50             75            100% 
 
 
   
  1400 H 0.05 % 
                         
  1000  
                            
    600                                           
                                                                                     H 0.95 % 
    200 

                               )  ²كم(  <S> المساحة    
            0              300         600           900      1200 

 المنحنى الـهـيـبـسـومـتـري للحوض 11  :شكل رقم 
  القيمة  المتغيرة
  م hmin  34  االرتفاع االدنى
  مHmax 1220  االرتفاع االقصى
  م Hmoy 627  االرتفاع المتوسط
  ²كم S 1200 المساحة
  P 163  المحيط

  كم Lmax 57  طول المجرى االقصى
  كم Ļmax 50.16  الطول االقصى للحوض

  م ħi  500  االرتفاع عند ن معلومة من الحوض
  ²كم ši  715  المساحة عند ن معلومة من الحوض

  م H0.05   815  من م الحوض% 95االرتفاع عند 
  م H0.95  125  الحوض من م% 05االرتفاع عند 

  KC  1.23  مؤشرات التماسك
  كم L r  45.8  طول المستطيل المعادل
  كم/مIg  15  مؤشر اإلنحدار العام
  كم/مDs 521.69  فارق اإلرتفاع النوعي
  Iƒ  0.67  المؤشر الهيبسو متري
  RH  20.8  طاقة التطاريس
 سا Tc 11.18  زمن التركيز

  المورفومترية للحوضالخصائص الهندسية و    : 07جدول رقم
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RĻn Rcn Ld n Ddn Sn Ln Nn n
0,34 1,44 823 1183 3526 1

2,66 4,07 0,89 1,50 516 772 866 2
0,97 2,60 0,86 0,57 509 288 333 3
4,82 6,17 4,17 0,44 509 225 54 4
1,89 2,16 7,88 0,31 637 197 25 5
2,25 3,57 17,71 0,17 727 124 7 6
2,48 3,50 44,00 0,09 1003 88 2 7
1,30 2,00 57,00 0,05 1200 57 1 8

جدول رقـم  :           المؤشـرات المورفمـتریة الخاصة بتــنظـیم الشبـكة الھـیـدروغـرافـیة بحوض واد الحمـام. 

n  رتــبـــة الــمـجـاري الـمـائـیـة : n 
 n عــدد الــمـجـاري الـمـائـیـة للــرتـبــة: Nn

Ln  :  طول الــمـجـاري الـمـائـیـة للــرتـبـة  n  (كم)

Ln / Ln+1 = n نـسـبــة االطــوال  للــمـجـاري الـمـائـیـة للــرتـبـة : RĻn  

Sn  : مساحة الــمـجـاري الـمـائـیـة للــرتـبـة  n   (كم²)
Ddn : كــتا فــة تـصــریــف الــمـجـاري الـمـائـیـة للــرتـبـة  Sn /  Ln  =    n  (كم/كم²)

Ld n : الطول  المتوسط لــمـجـاري التصریف للــرتـبـة   n   (كم) =  Nn /  Ln (كم)
 Nn+1 / Nn =  n  نــسـبـة  الـمـرافــد للـمـجـاري الـمـائـیـة للــرتـبـة  : Rcn 

شكل رقم:      توزیع المؤشرات المورفومتریة 
حسب رتبة المجاري المائیة بحوض واد الحمام
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 امـــــــــحمــــــــــــال   واد  وضـــح                                   06    :خریطة رقـــم

  الــشـــبكــة الــھــیـدروغــرافـــیـة                                    
  
 
 
  

            ش                                                                  
 
 
 
 
 

اد المشاكلو  
 
 
 
 

 واد حمیمین  
 
 
 
 

                                                               
                                            

                
  

 واد موقر.    
 
 
 

  واد الحمام                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مجـــرى مـــائــــي دائــــــم                      
 0 2.2 4.4 كم

    مجـــرى مـــائــــي مــؤقـــت                         
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 السبت

 بوعاتي
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  االرتـــفـــاعــــــــــــات                                           ش  

          
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  كم4.4      2.2 0    

         
    م 200اقل من  
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  . للحوض الطبوغرافية الخصائص.2.5

تتحكم الخصائص الطبوغرافية في نظام الجريان من خالل قيمة االنحدار وبالتالي تـنعكس    

) 11( هذه االنحدارات على ديناميكية التعرية ومن خالل المنحنى الهيبسومتري شـكل رقـم  

ا االخير التزال في مرحلة التطـور وبالتـالي تـنعكس    للحوض نالحض بان تضاريس هذ

  .مباشرة على تسريع ديناميكية على المستوى الواسع

ü النحداراتا:  

ديناميكية التعرية إضافة إلـي   يتمثل االنحدارات أهم العوامل األساسية التي تتحكم ف   

اصة بالسطوح التـي  آلياتها وأشكالها حيث ترتفع ديناميكية التعرية بارتفاع قيمة االنحدار وخ

الصخرية الهشة عندئذ فإن تحديد حساسية الحوض للتعرية انطالقا من  تتتكون من التشكيال

خريطة التوزيع المجالي لمختلف فئات االنحدارات يعتبر ضروري لتحديد حساسية الحوض 

للتعرية وتحليل وفهم مختلف أشكال التعرية التي ترتبط بهذا العنصر الطبوغرافي عند كـل  

هذا قمنا بإنجاز خريطة التوزيع المجالي لالنحـدارات معتمـدين أساسـا علـى الخـرائط      

الطبوغرافية حيث قسمنا الحوض إلى أربعة فئات لالنحدارات لكل واحدة حساسية معينة تجاه 

  :التعرية وهي موضحة في الجدول رقم

Ø 5 -0(ـعـيـفـة ضالـ النحداراتاا % :(  

 288ن مجال الدراسة حيث تقدر مساحتها بحـوالي تمثل هذه الفئة مساحة معتبرة م 

المساحة اإلجمالية لمجال الدراسة بحيث تمثل هذه الفئة ميـدانيا   من ٪24 لأي ما يعاد 2كلم

أهم المعاطب النهرية لكل من واد المشاكل، واد الحمام، وواد موقر إضافة إلى سهل عزابة 

ية حيث يرجع ضعف االنحدار لهذه والسهول الصغيرة لكل من منطقة بوعاتي محمود والركن

المناطق إلى السمك المعتبر للتكوينات السطحية سواء تلك التي تشكل المعاطب النهريـة أو  

أمـا  . السهول بالمنطقة ويرجع أصل هذه النكوينات إلى الفترة المطرة من الـزمن الرابـع  

بنيويـة والتركيبيـة   حساسية هذه الفئة تجاه ديناميكية التعرية تعتبر ظعيفة مـن الناحيـة ال  

والطبوغرافية إال أن هذه الحساسية ترتفع أحيانا والسبب برجع إلى تدخل اإلنسـان السـلبي   

على الوسط الفالحي التي تمثله هذه الفئة من خالل طرق االستغالل الغير مالئمـة والغيـر   
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وسـطة  مطابقة إطالقا، لذا تبقى حساسية هذه الفئة للتعرية داخل الحوض من ظعيفة إلى مت

  .بحسب تدخل اإلنسان

Ø 12-5(االنـحـدارات الـمـتـوسـطـة٪:(  

تغطي هذه الفئة أكبر مساحة داخل حوض واد الحمام بحيث تقدر مساحتها بحـوالي   

من المساحة اإلجمالية للحوض، وتمثل هذه الفئة ميدانيا عدة مناطق مختلفة مـن   2كلم 405

ثل مختلف الحدورات التي تتعل مجاليـا  أعلى الحوض إلى أسفله أما جيومورفولجيا فهي تم

بأهم المجاري المائية الكبرى بمجال الدراسة وكما تمثل سطوح بعض التلع والتالل المنتشرة 

داخل كل األحواض الجزئية المشكلة لمجال الدراسة، أما أهم أشكال التعرية التي ترتبط بهذه 

ة إلى العديد مـن أشـكال التعريـة    إضاف. الفئة تتمثل في السيالن المنتشر، السيالن المركز

الخطية وخاصة التخددات والتي يتحكم في ديناميكيتها التدخل البشري من جراء التوسع فـي  

األراضي الفالحية على حساب األحراج بهذه المناطق التي تسيطر عليها هـذه الفئـة مـن    

تتغيـر مـن    االنحدارات لذا فإن حساسية الحوض للتعرية داخل هذه الفئة من االنحـدارات 

متوسطة إلى قوية بحسب التكوينات والبنية الصخرية وتدخل اإلنسان على مستوى المنـاطق  

  .التي تمثلها هذه الفئة من االنحدارات

Ø 25-12(النـحـدارات الـقـويـةاا٪ (: 

تغطي هذه الفئة أيضا مساحة معتبرة من مجال الدراسة وتأتي في المرتبـة الثانيـة    

من المساحة اإلجمالية لحوض واد الحمام  ٪30أي ما يعادل  2كلم 360بمساحة تقدر بحوالي 

وتمثل ميدانيا مختلف السطوح لكل من جبل سبة، جبل فرت، جبل كـارت، جبـل مكـدارة    

بسلسلة الجبال الشمالية والذي يمثل الكلس الكتلي والدويمي والجبس الطيني النوميـدي أهـم   

دارات بالسفوح الجبلية الوسـطى وأهمهـا جبـل    تكويناتها وتنتشر أيضا هذه الفئة من االنح

سافية، جبل رقوات لسود وجبل مول المرفعة، وأما التكوينات التي تغطيها هذه الفئة بوسـط  

أي أن حساسية هذه الفئـة  ) فليش، حجر رملي، الشيست، الكلس( الحوض تعتبر جد مختلفة 

وثة عن الزمن الرابع بهذه تزداد بوسط الحوض، وهذا راجع إلى العديد من المهيالت المور

السطوح الموجودة بالحوض الجزئي لواد موقر بالوسط والتـي تشـملها هـذه الفئـة مـن      

االنحدارات، كما نجدها تغطي العديد من السطوح بالسالسل الجبلية بجنوب الحوض وأهمها 
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سي سفوح جبل بزيون، جبل بوعسلوجة، جبل بوتليليس، وجبل القرار والتي يعتبر الطين الجب

النوميدي أهم تكويناتها الصخرية وبالتالي حساسية الحوض للتعرية لهذه الفئة من االنحدارات 

تشتد بالمناطق الجنوبية للحوض أكثر من نظيرتها الموجودة بوسط وشمال الحوض، حيث أن 

 ديناميكية التعرية بالمناطق التي تمثلها هذه الفئة تعتبر جد نشطة والسبب يرجع إلى التكوينات

الصخرية اللينة التي تغطي هذه المناطق إضافة إلى التقهقر المستمر للغطاء النباتي من جراء 

الرعي المفرط والقطع المحضور إضافة إلى اتساع االراضي الفالحية على هذا النوع مـن  

االنحدارات والتي نعتبرها كارثة على استقرار الوسط وهو ما يتجلى ميـدانيا فـي ظهـور    

  .لتعرية المائية الخطية بهذه المناطق التي تغطيها هذه الفئة من االنحداراتمختلف أشكال ا

Ø 25>(النـحـدارات الـقـويـة جـدااا٪:(  

 144تمثل هذه الفئة مساحة ظيقة من مجال الدراسة حيث تقدر مسـاحتها بحـوالي    

ـ  ٪12أي مايقدر ب 2كلم دانيا من المساحة االجمالية لمجال الدراسة حيث تنتشر هذه الفئة مي

بأعلى السفوح الجبلية سواء بسلسلة الجبال الشمالبة أو الجنوبية أي أنهـا تمثـل الحـواف    

الصخرية أو الجبلية التي تفصل حوض واد الحمام عن االحواض القسـطنطينية الوسـطي   

بالشمال وأحواض بوحمدان وسيبوس بالجنوب حيث تعتبر هذه الفئة االكثر حساسية للتعرية 

ومورفولوجية و المورفوبنائية والسبب يرع إلىطبيعة التكوينات الصـخرية  من الناحية الجي

وبنيتها والمتمثلة أساسا في التناوب بين تكوينات الكلس والمارن الكلسي عند هذه المنـاطق  

التي تغطيها هذه الفئة بأقصي المناطق الجنوبية من مجال الدراسـة إضـافة الـى توضـع     

للنحدار الطبوغرافي عند المناطق العلويةالشـمالية التـي    تكوينات الكلس باإلتجاه المعاكس

تغطيها هذه الفئة من االنحدارات والتي تؤدي الى ظهور مختلف الحركات االنجذابية وخاصة 

المهيالت المخروطية عند هذه الحواف الصخرية التي تمثلها هذه الفئـة مـن االنحـدارات    

بة لهذه الفئة يالتقلص التدريجي في الغطـاء  بحوض واد الحمام لتزداد حساسية التعرية بالنس

النباتي الغابي عند هذه المناطق والسبب يرجع دائما الى نسبة االنحـدارات القويـة والتـي    

التساعد على تطور ونشأة الترب وبالتالي تبقى هذه الفئة االكثر حساسـية للتعريـة علـى    

حدارات لحـوض واد الحمـام   عند كل هذا فان تحليل خريطة االن، االطالق بمجال الدراسة

ومحاولة مطابقتها مع مختلف الخرائط االخرى وخاصة خريطة التركيب الصخري، خريطة 
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الغطاء النباتي اضافة الى تحليل الصور الجوية التي تغطي مجال الدراسة أعطت لنا ثالثـة  

ـ   ل أصناف رئيسية لحساسية الحوض للتعرية إنطالقا من التوزيع المجالي لإلنحـدارات داخ

  :حوض واد الحمام على النحو التالي

ü والتي  ٪12و0مناطق االنحدارات الضعيفة والمتوسطة والتي تمثل فئات االنحدارات بين

من مجال الدراسة، حيث تتميز هـذه   ٪58أي مايعادل  2كلم 696تقدر مساحتها بحوالي 

الـى   المناطق بحساسية ضعيفة للتعرية والسبب يرجع الى تبـاطؤ ديناميكيـة التعريـة   

التعويض الجيد للتكوينات السطحية السميكة التي تغطي المصـاطب والسـهول وأقـدام    

السفوح مما يؤدي الى تقليص سرعة مختلف الحركات الكتلية عند هذه المنـاطق التـي   

  .تمثلها هذه الفئة من االنحدارات

ü  لدراسة، ٪ بمنطقة ا25الى  12مناطق االنحدارات القوية والتي تمثل فئة االنحدارات من

حيث تتميز هذه المناطق التي تغطيها هذه الفئة من االنحدارات بحساسية قويـة للتعريـة   

والسبب يرجع الى ارتفاع ديناميكية التعرية بهذه المناطق حيث يعتبر التكوين الصـخري  

وتدخل االنسان سواء فيما يتعلق بتوسيع االراضي الفالحية علـى حسـاب األحـراج أو    

ل هذه المناطق العوامل المباشرة التي تطاف الى نسـبة االنحـدارات   الرعي المفرط داخ

  .والتي تؤدي الى الرفع من ديناميكية التعرية لدى هذه المناطق

ü  بحـوض واد  25مناطق االنحدارات القوية جدا والتي تمثل فئة االنحدارات االكبر من ٪

دارات بحساسية جد عالية الحمام حيث تتميز هذه المناطق التي تغطيها هذه الفئة من االنح

للتعرية والسبب يرجع الى ثالثة عوامل أساسية ارتفاع نسبة االنحـدار وقلـة وانعـدام    

التغطية النباتية وخاصة عند أعلى السفوح التي تشكل هذه الفئة إضافة الى التناوب بـين  

ل هذا التكوينات الصخرية اللينة والهشة التي تشكل التكوين الصخري بهذه المناطق عند ك

فان االنحدارات هي ناتج للتغيرات المورفولوجية عبر مختلف األزمنة الجيولوجية التـي  

مرت بها المنطقة وخاصة الفترة البين مطرة للزمن الرابع وبالتالي فهي تعتبـر عامـل   

أساسي غير مساد على استقرار الوسط وتطور التربة والغطاء النباتي وهذا ما يـنعكس  

ليات وأشكال التعرية يالحوض إضافة الى الرفع مـن ديناميكيـة   مباشرة على مختلف آ

  .التعرية وخاصة في الفترة المطرة عند مختلف مستوياتها الزمنية
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  :اخـــــــــنـــــــــمـــــــال.6
يتحكم المناخ في التعرية من خالل عناصره األساسية والمتمثلة أساسا في التساقط ،   

، إضافة إلى العناصر الثانوية المرتبطـة بالعناصـر األساسـية     التبخر الحرارة ، الرياح ، 

شـد  األا هألناألساسية   بالعناصر هتم اكثرن طبيعة  بحثنالولكن الجليد كالرطوبة ، التبخر ، 

  .أهمية داخل مجال دراستنا

   :التساقــط .1.6

  :تاثير التساقط على التعرية. 1.1.6

أهم العوامل المتحكمـة فـي   »أمطار ، جليد ، ثلوج «أشكاله يعتبر التساقط بمختلف        

التعرية بالحوض على اإلطالق من خالل التأثير الميكانيكي ، الكيميائي ، الشدة ، التوزيع ، 

 كوينـات والطاقة الحركية حيث يؤثر ميكانيكيا على تفتيت الحبيبات األكثر ليونة لمختلف الت

تصادم المتتالي التي تؤدي إلى تصدعات صـغيرة  داخل الحوض ويؤثر عن طريق ظاهرة ال

متتالية بين الصخور والتي تفتت وتنقل فيما بعد ، أما كيميائيا يؤثر التساقط عن طريق كمية 

أكسيد الكاربون التي يحملها معه عند مروره بالغالف الجوي والتي تؤدي فيمـا بعـد إلـى    

كانت تعمل على تماسك جزيئات  تحليل بعض المعادن الموجودة بالترب أو الصخور والتي

مم العتبة األساسية التي تـؤدي   8.5أما من ناحية الكمية فتعتبر كمية . التربة أو الصخور 

مم خـالل الفتـرة    20حتى  15إلى تفتيت الجزيئات أو المواد المكونة للتربة وترتفع إلى 

 .Ader Stephan, 99 عندما تكون الترب مشبعة نسبيا الرطبة

  .يرات الزمنية للتساقط وتاثيرها على التعرية داخل الحوضالتغ.2.1.6

ü  على المستوى السنويالتغيرات الزمنية للتساقط :  

داخل مجال الدراسة للتساقط  تتجلى وتتغير مظاهر التعرية في التغيرات البين سنوية 

 كل اللأدت إلى التغيير في آليات وكيفية وديناميكية التعرية خ متابينتين تينخالل مرحلمن 

  .مرحلة
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v الرطبة المرحلة :  

تتميز هذه المرحلة بارتفاع الكمية والشدة والتركيز للتساقط وانخفاض فترة التجفيف  

جميع مظاهر التعرية بمجال الدراسـة  في حيث ينعكس التساقط على إنشاء وزيادة ديناميكية 

لى الزيادة فـي مسـاحة   المرحلة إ هذه كما يؤدي التساقط في. حتى بالمناطق المحمية نباتيا 

كمـا   ».....التخددات ، المسيالت «وحجم وشكل جميع الحركات الكتلية واألشكال الخطية 

تؤثر كمية التساقط في هذه المرحلة على الزيادة في درجة التشبع بالنسبة للتربة مما يـؤدي  

ممـا   إلى ارتفاع كمية وسرعة الجريان عوض الزيادة في التسربات إلى األصمطة المائيـة 

لتتعقد آلية التعرية خـالل هـذه المرحلـة وتتجلـى      التعرية  ديناميكيةيؤدي الى الرفع من 

االنزالقات ، التخويرات التـدفقات الطينيـة ،    «ديناميكية السفوح في جميع مظاهر التعرية 

  .»....التخددات ، التعرية التراجعية لألودية

عـن   تزيـد  نسبةبأي    مم  786.5   :لهذه الفترة فيقدر بحوالي  التساقط أما معدل 

سنة لفترة الدر اسة  14وتمتد هذه الفترة لمدة  مم 135.4 :المنوسط البين سنوي للتساقط ب

 يوضح ذلك    13 والشكل رقم 01و/ 00-70/71الممتدة من سنة 

v نسبياالجافة أو الجافة ( العادية المرحلة(:  

مقارنة مع المرحلة الرطبة ، لكنها  تتميز هذه المرحلة بكمية تساقط أقل و أضعف شدة

تمتاز بفترة تجفيف أطول مقارنة بالمرحلة الرطبة و بالتالي هذه المرحلة تنعكس إيجابيا على 

اإلنزالقات أو التخويرات أو التخددات بمختلف أشكالها و بالتالي تؤدي إلى  قليص ديناميكية ت

  .ية السابقةلمختلف أشكال التعرالتقليل من حدة التعرية الرأسية 

التكوينات معرضة آللية التعرية و خاصـة خـالل    مختلفلكن رغم هذه القلة تبقى  

األوابل المفاجئة ، كما أن التعرية التراجعية للمجاري المائية تزداد في هذه المرحلة مقارنـة  

مع المرحلة المطرة و هذا يرجع إلى عدم تعويض المواد المتنقلة و التي ترجع إلى التعريـة  

لتراجعية الجانبية ألسرة المجاري المائية و التي ترتبط بدورها بقلة الصبيب القـادر علـى   ا

تعويض هذه المواد في أماكن التعرية التراجعية الجانبية لألسرة و خاصة للمجاري الكبـرى  

  . كواد الحمام و واد المشاكل و واد موقر 
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تقل عن المنوسط البين  نسبةبأي  مم  485.86: لهذه الفترة فيقدر بحوالي  التساقط أما معدل 

سنة لفترة الدر اسة الممتدة من سنة  17وتمتد هذه الفترة لمدة  مم 135.4 :سنوي للتساقط ب

 .يوضح ذلك    لجدول رقم  والشكل رقموا 01/ 70/71-00

0

100

200

300

400
500

600
700

800

المرحلة المطرة 786,53 مم    المرحلة العادیة 485,86 مم

 شكل رقم :          متوسطات التساقط  حسب نوع المرحلة
 للفترة 71/70-00/01     بحوض واد الحمام
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المحطة
(%)EM P (مم) (%)EM P (مم) (%)EM P (مم) السنة

-76,5 147,6 -15,7 493,3 -76,8 149 70/71
52,0 954,8 25,4 757,7 63,4 1050 71/72
19,1 748,2 28,0 774 17,0 752 72/73
-29,2 444,8 -22,2 451,9 -31,8 438,1 73/74
-8,0 577,6 -5,8 556,9 -10,8 573 74/75
-15,4 531,5 23,0 742,3 -16,9 534,2 75/76
3,4 649,2 -22,8 447,6 1,5 652,1 76/77

-21,7 491,6 3,3 615,6 -23,1 494,3 77/78
1,6 638,3 14,7 688,6 -0,3 640,3 78/79

-14,3 538,0 -22,2 452 -16,7 534,9 79/80
-2,6 611,5 -18,8 473,9 -4,4 614,1 80/81
8,2 679,8 11,5 668,1 10,1 707,6 81/82
7,6 676,1 10,5 661,6 5,0 674,7 82/83

44,5 907,3 69,2 1039 47,2 945,6 83/84
36,9 859,6 42,3 866,1 53,5 986,1 84/85
-22,4 487,1 -19,0 472,2 -24,3 486,4 85/86
32,5 832,2 59,3 975,1 51,1 970,9 86/87
-28,3 450,5 -23,3 444,8 -30,9 443,8 87/88
-8,0 577,8 -14,3 502,8 -10,3 576,4 88/89
-13,8 541,2 -15,7 493,8 -15,2 545,1 89/90
29,0 810,3 -5,9 556,2 50,8 968,8 90/91
-36,0 402,2 -43,6 314,3 -37,5 401,3 91/92
3,4 649,4 -23,6 442,8 1,9 654,8 92/93
3,9 652,3 -24,8 434,8 2,0 655,1 93/94
-7,4 581,6 13,5 680,9 -9,3 582,8 94/95
-41,6 366,8 13,2 679,1 12,4 722,2 95/96
43,8 903,3 -46,8 294 -40,9 380 96/97
32,9 834,8 49,3 911 38,5 890 97/98
-14,0 540,4 2,4 610 26,5 813 98/99
21,8 765,1 -27,0 421 -6,1 603 99/00
-1,3 619,8 -13,9 505 -25,8 477 00/01

628,1 594,4 642,5 المتوسط

جدول رقم:         التغیرات البین سنویة للتساقط حسب المحطات للقترة 01/00-71/70
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ü  لى المستوى الفصليعالتغيرات الزمنية للتساقط:  

داخل الحوض إلى فترتين متبـاينتين لكـل واحـدة     طينقسم التوزيع الفصلي للتساق 

التعرية وهما الفترة الرطبة والفترة الجافة حيث يتضح لنا  علىخصائصها ودرجة تأثيرها 

 :خالل الفترة الرطبة وجود ثالث فوارق للتساقط كالتالي 

v ةالرطب الفترةعلى مستوى  التغيرات : 

  :خريفيالتساقط ال

بالشدة وعدم االنتظام سواء على المستوى الزمنـي أو المجـالي    هذا التساقط يمتاز 

نعكس مباشرة على الزيادة في سرعة الجريان وقوة الفيضان أي أن هـذه المرحلـة   يحيث 

حيث تنعكس مباشرة على تفتيت جزيئات التربة وصدع . تمتاز بطاقة حركية أكبر للتساقط

إضافة إلى قوة النقل لهذه المواد المهشمة ، أي أن التأثير الميكانيكي هو التـأثير   الصخور

  .السائد خالل هذه المرحلة

   مم174 :الكمية المقدرة لهذا التساقط على مستوى الحوض فتفدر ب اام

  : التساقط الشتوي

مجالي أو يمتاز نسبيا باالنتظام في التوزيع سواء على المستوى ال هذا التساقط يمتاز 

التربة بصفة مستمرة في األغلب حيث يؤدي هذا  ييعالزمني ، حيث يؤدي هذا التساقط إلى تم

النوع من التساقط إلى اإلسراع في ديناميكية التخويرات ، االنزالقات ، التـدفقات الطينيـة   

  .وإنشاء بعض مظاهر التعرية بنفس األشكال السابقة

 مم 255.1  :ى مستوى الحوض فتفدر بالكمية المقدرة لهذا التساقط عل اام

  : التساقط الربيعي

يمتاز بالشدة وعدم االنتظام زمنيا مقارنة مع التساقط الشتوي حيث  هذا التساقط يمتاز 

نجد التربة أكثر تشبعا وأقل نفاذية حيث يؤثر هذا التساقط بالدرجـة األولـى فـي تكـوين     

  .التخددات

  .مم167.2 :مستوى الحوض فتفدر ب الكمية المقدرة لهذا التساقط على اام
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v صيفيالتساقط ال( ةجافال الفترةعلى مستوى  التغيرات( :  

ليحل محله تأثير  بالحوضالفترة  هذهخالل  يقل أو ينعدم تأثير التساقط على التعرية

حيث تمثل هذه المرحلة مرحلة األبدال أي مرحلة التغيير  ،°30وخاصة عندما تفوق  الحرارة

االصمطة  ياتمستو فية جافال الفترةهذه  تؤثرو داخل الحوض لخاصة بالتعريةفي اآلليلت ا

مما ينعكس ي حالجريان السط ونظام السطحيةوالتكوينات  السطحية للتربةالسطحية والشبه 

مواد والجزائيات المكونة للتفكك الو تصدعال التصلب تجفيفال سلبيا على التعرية من خالل

الكمية المقدرة لهذا التساقط على  اام، داخل الحوض لسطحيةالترب والتكوينات ا لمختلف

   .مم 25.7 :مستوى الحوض فتفدر ب

ü  التغيرات الشهرية للتساقط:   

شهـرالسنـة وهذا لمختلف المحطات وضح كمية التساقطات خالل مختلف أت

حيث تصل أقصاها خالل شهر  التساقطات،بالحوض عدم التجانس في التوزيع الشهري لهذه 

) مم  85,5،  90( بقيمة تقدر على التـوالي  .شرشارسمبر وهذا بمحطة بوعاتي وعين دي

أما شهر جويلية يعتبر . مم خالل شهر جانفي بمحطة عزابة  88,2وبقيمة تقدر ب 

،  6,2،  0,8،  5,8: األضعــف تساقط خالل السنة وهذا بكل المحطات بقيمة تقـدر بـ

عين شرشار على التوالي ، وكل هذا تثبة معامل مم وهذا لمحطـات بوعاتي عزلبة ، 

التغيرات الشهرية للتســاقط يتميز بالتذبذب من شهرة ألخر داخل الحوض ، وهذا 

  .ماينعكس مباشرة على حوصلة التعريـة 
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دیسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري حانفي م/ش

90,0 78,0 58,9 37,2 8,4 5,8 15,8 41,2 62,1 77,8 77,5 89,8 بوعاتي

82,0 94,8 57,8 23,9 4,4 0,8 8,4 29,3 52,5 67,0 86,2 88,2 عزابة

88,5 77,9 56,9 36,5 7,8 6,2 19,6 37,4 61,9 72,4 75,5 87,5 ع شرشار

86,8 83,6 57,9 32,5 6,9 4,3 14,6 36,0 58,8 72,4 79,7 88,5 م التساقط الشھري

الفصول

م التساقط الفصلي

174 الخریف 174مم

الشناء255,1 مم 255,1

الربیع 167,2 مم 167,2

الصیف 25,7 مم 25,4

174,0 25,7 167,2 255,1

الخریفالصیف الربیع الشتاء

جدول رقم:     التغیرات الشھریة و الفصلیة للتساقط حسب المحطات للقترة 01/00-71/70
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الشناء255,1 مم الخریف 174مم الربیع 167,2 مم الصیف 25,7 مم

شكل رقم:     التغیرات الفصلیة  لكمیة التساقط  الفصلي داخل الحوض حسب للقترة 01/00-71/70
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  .اخل الحوضتساقط وتاثيرها على التعرية دال ترددات. 3.1.6
  

ü  داخل الحوض للتساقط السنوية والشهرية اتترددالدراسة:  

نظرا لطبيعة المناخ الذي يخص األطلس التلي والذي ينتمي إليه مجال دراستنا وعادة 

ما تمتاز خصائص هذا المناخ بالحدة وخاصة التساقطات من شهر ألخر ومن سنة إلى أخرى 

التعرية بمنطقة الدراسة، فإنه يستلزم دراسة  وما ينجم عنه من تأثير مباشر على آليات

مختلف الترددات لهذا التساقط سواء على المستوى السنوي أو الشهري واعتمدنا في هذا على 

وس، قالتون ڤبعض االحتماالت النظرية، لكن بعد أخذ هذه االحتماالت النظرية سواء لـ

معطيات التساقط لمختلف واللوغرتمي العادي وجدنا أن هذا األخير األشد تناسب مع 

  .المحطات الموجودة بمجال دراستنا 

  
اما فيما يخص تحليل  هذه الترددات على المستـوى الشهري لمختلـف المحطـات   

توضح لنا أن تـرددات         17.18.19شكل رقم    12.13.14داخل الحوض جدول رقم

بر األشـد خطـورة على تعت" ديسمبر ، جانفي " لألشهر األكثر تساقط  % 5،  2التساقط   

التعريـة ، إضافة إلى هذا فان التمثيل البياني لهذه الترددات يوضح لنا أن الفترة الممتدة بين 

أكتوبر وجانفي تعتبــر األكثـر حـدة لهذه الترددات مقارنة مع باقي مختلف الشهور من 

في ومارس اذن فـان  السنة وبعد ذلك تقـل قيمـة هذه الترددات في الفترة الممتـدة بين جان

مختلف األشهر تتـــسم بعـدم التباين فـي هذه الترددات وهـذا ما يؤكد التوزيع الغيـر  

  . متجانس للتساقط على الستوى الشهري سـواء مـن ناحيـة الكميـة أو التـرددات

شـرشار ع عـزابة  لمحطة  بوعاتي 

 31 31 31 عدد السنوات

  الـتـــردد

2 967.6 1017.3 1071.6 
5 785.3 813.9 811.2 

10 615.8 677.8 697.4 
50 246.2 363.4 308.9 
90 179.8 203.5 196.7 

  .تردد الـتسقطات السنوية داخل الحوض حسب المحطات 11.جدول رقم
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  %الــــــتــــــــــــــردد   الــشــھــــــــر
2  5  10  50  90  

  9  71  137  149  171  جانفي
  12  68  122  139  154  فیفري
  15  73  126  141  152  مارس
  3  55  109  126  139  افریل
  5  40  77  88  96  ماي
  0  17  40  47  55  جوان
  0  6  12  17  16  جویلیة
  0  6  26  31  33  اوت
  0  24  82  93  111  سبتمبر
  6  48  92  99  115  اكتوبر
  0  52  101  117  133  نوفمبر
  1  46  144  168  184  دیسمبر

  ـسـقـطات الشهرية  محـطـة بـوعاتيتـردد الـت  12.جـدول رقـم
 

شكل رقم.    تردد التساقط الشھري لمحطة بوعاتي
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  %الــــــتــــــــــــــردد   الــشــھــــــــر
2  5  10  50  90  

  9  70  129  155  177  جانفي
  5  72  137  158  181  فيفري
  3  66  106  117  133  مارس
  0  55  103  122  135  افريل
  0  44  94  99  122  ماي
  0  15  44  52  66  جوان
  0  8  18  19  24  جويلية
  0  12  33  46  41  اوت
  0  31  55  59  67  سبتمبر
  5  47  94  113  123  أكتوبر
  14  72  135  144  165  نوفمبر
  6  88  117  133  235  ديسمبر

  تـردد الـتـسـقـطات الشهرية  عين شرشار 13.جـدول رقـم
  

شكل رقم.   تردد التساقط الشھري لمحطة عین شرشار
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 %ــــــــــــــردد الــــــت  الــشــھــــــــر
2  5  10  50  90  

  16  62  107  116  134  جانفي
  5  64  129  144  177  فیفري
  14  59  99  103  122  مارس
  11  54  97  107  133  افریل
  3  44  75  88  94  ماي
  0  09  32  35  41  جوان
  0  4  16  17  17  جویلیة
  0  6  22  22  25  اوت
  0  24  55  63  77  سبتمبر
  0  37  77  82  99  اكتوبر
  13  62  109  122  139  فمبرنو

  7  102  246  276  322  دیسمبر
  تردد الـتـسـقـطات الشهريـة عزابة 14. جـدول رقـم

شكل رقم.      تردد التساقط الشھري لمحطة عزابة
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  : لـألواب. 4.1.6

يعتبر توزيع التساقط على المستوى الزمني احد العوامل المتحكمة في حدة التعرية  

 االعامل وخاصة المستوى الشهري أو السنوي ال يعطين على هذا المستوى، إذ أن تحليل هذا

النتائج الحقيقية على كمية وتغيرات التعرية على هذا المستوى، بالمقابل نجد أن هذه التغيرات 

تكون أشد ارتباطا بشدة التساقطات وليس بكميتها، حيث يؤدي ارتفاع شدة التساقطات إلى 

ثر فعال على الحوصلة العامة للتعرية، وألن الزيادة في كمية الحضر والنقل وهذا ما يؤ

تتطلب أجهزة خاصة ولكونها غير موجودة بالمحطات ) شدة التساقطات( دراسة هذه التغيرات

المناخية والهيدرومترية بالحوض، فقد لجأنا إلى محطة قالمة بجنوب الحوض والتي تمثل 

  .نسبيا مجال الدراسة وخاصة الحوض  الجزئي لواد الحمام

  :تردد األوابل. 1.4.1.6

تتمثل دراسة هذه التغيرات الزمنية للتساقط بمحطة قالمة لفترة تعتبر طويلة نسبيا  

، 1( تساقط مسجلة على المستوى الزمنيحيث أن هذه التغيرات شدة ال )01/79-93/92(

  جدول رقم  )دقيقة 45، 30، 20، 15، 10، 5ساعة و  72، 24، 12، 6، 3، 2

وهذا عـن   ) 16 جدول رقم(لفترة زمنية محددة إلى شدة  التساقطات هكما تحول ارتفاع هذ

بتقيـيم مختلـف    لقمبـل طريق المعادالت النظرية وكما يسمح قانون التوزيع القيم القصوى 

 ةارتفاع، مـد <<والتي تمثل منحنيات .) الماحق(الترددات وهي ممثلة على ورق لوغمتري 

لفتـرة عـودة تقـدر    >>وتـردد التسـاقطات   ةشدة، مد<< ومنحنيات >>وتردد التساقطات

وشدة التساقطات القصـوى  ) سا/ مم(سنة حيث ترتبط كمية التساقطات  100.50.10.2:ب

  :وهذا لفترة عودة محددة عن طريق المعادلة التالية) دقيقة(بمدة الوابل) سا/ مم(

:حيث تمثل   I =k/(tx) و  h=a*tb 

)مم(كمية التساقط = h 

)دقيقة(مدة األوابل= t 

I=سا/مم(شدة األوابل(  

 a.b. K. X  أما 
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حيث تسمح لنا هذه المنحنيات ) 17جدول رقم (فتمثل ثوابت ترتبط بالخصائص المجالية

  .بتحديد شدة وكمية التساقطات لفترة عودة محددة

  :وتاثيرها على التعرية لـاألواب نوعية. 2.4.1.6

  :لية بالمالحظات التاليةيتضح لنا من خالل منحنيات شدة وكمية التساقطات الواب 

  :وابل ذات الكمية المرتفعة والمدة والشدة الضعيفةالا*

األوابل ذات الكمية المرتفعة والمدة والشدة الضعيفة تخص بالدرجة االولى الفترة 

مم لمدة  57.2و 52.9:الشتوية ويتضح لنا هذا من خالل كمية التساقطات والمقدرة ب

سنة من سنتين، أما كمية هذه التساقطات ترتفع إلى  ساعة وهذا على األقل لكل 72و48

مم لكل سنة من القرن وبالتالي ال يمثل هذا النوع خطرا كبيرا على التعرية  154.7و144.4

إلى الرفع من  يما يؤد اإال إذا امتدت هذه األوابل زمنيا لتنعكس على تشبع التربة وهذ

  .الرفع من قيمة الحمولة العالقة باألوديةمؤشر السيولة لمختلف الحركات الكتلية وبالتالي 

  

  : ألوابل ذات الكمية الضعيفة أو المتوسطة و الشدة القوية والفترة الزمنية القصيرةا*

مثل هذا النوع من االوابل على المستوى الزمنى أوابل الفترة الخريفية وتتضح جليا ي

ويؤثر ) 15، 14دول رقمج(دقائق  5سا وخاصة أوابل / مم 30األوابل التي تفوق شدتها 

هذا النوع من األوابل ميدانيا على الرفع من حدة التعرية الخطية وكذلك كمية الحمولة العالقة 

، التفكيك والنقل التي تؤثر على مختلف الترب موهذا راجع إلى ظاهرة التطاير، التهشي

التعرية وهذا راجع وبالتالي يمثل هذا النوع من األوابل أشد العوامل المناخية المتحكمة في 

أن هذا النوع من األوابل يعتبر من أشد  اإلى طبيعة المناخ الهجومي بمجال الدراسة، كم

أسباب التعرية الخطية بمجال الدراسة وكخالصة لكل هذه النتائج فإن التعرية داخل مجال 

ارنة مع تكون أشد ارتباطا بشدة التساقطات مق ةالدراسة وباألخص التعرية الخطية والتراجعي

  .كميتها وخاصة خالل الفترة الخريفية من السنة
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(الزمن 
سنة

( __
  

  )الــــــدقـــــــــــیـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــة( مـــــــــــــــــــــــــــدة االوابـــــــــــــــــــــــــل 
05  10  15  20  30  45  60  90  120  180  360  720  1440  2880  4320  

02  3.0  5.2  6.9  7.6  8.8  10.6  12  13.1  14.2  16.8  20.5  26.2  38.9  52.9  57.2  
05  5.6  10.0  13.2  13.7  14.7  16.2  17.8  18.6  19.8  22.9  27.1  39.5  53.4  77.4  83.2  
10  7.1  13.1  17.4  17.8  18.6  20.0  21.7  22.3  23.6  27.0  31.6  48.3  63.0  93.6  100.6  
20  8.6  16.1  21.4 21.6  22.3  23.6  25.4  25.8  27.2  30.8  35.8  56.8  72.2  109.1  117.1  
25  9.1  17.1  22.7  22.9  23.5  24.7  26.5  27.0  28.4  32.1  37.1  59.9  75.1  114.1  222.4  
50  10.6  20.1  26.6  26.7  27.1  28.1  30.1  30.4  31.9  35.8  41.3  67.7  84.1  129.3  138.6  

100  12.2  23.0  30.5  30.4  30.7  31.8  33.7  33.8  35.4  39.6  45.5  75.9  93.0  144.4  154.7  
200  13.7  25.9  34.3  34.2  34.4  35.2  37.3  37.2  38.9  43.3  49.4  84.1  101.9  159.4  170.7  

  ).محطة قالمة( دالتغيرات القصوى لكمية التساقط لالوابل حسب المدة والترد 15.جدول رقم
(الزمن  

سنة
  )الــــــدقـــــــــــیـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــة( ــــــــدة االوابـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــ)

05  10  15  20  30  45  60  90  120  180  360  720  1440  2880  4320  
02  36.1  31.4  27.8  22.8  17.6  14.1  12.0  8.7  7.1  5.6  3.4  2.2  1.6  1.1  0.8  
05  65.4  59.9  53  41.1  29.3  21.6  17.8  12.4  9.9  7.6  4.5  3.3  2.2  1.6  0.1  
10  84.9  78.8  69.7  53.3  37.1  26.7  21.7  14.9  11.8  10.3  5.2  4.0  2.6  1.9  1.4  
20  103.6  97  85.7  64.9  44.6  31.5  25.4  17.2  13.6  10.7  5.9  4.7  3.0  2.3  1.6  
25  109.5  22.8  90.8  68.6  47.0  33.0  26.5  18.0  14.2  11.9  6.2  4.9  3.1  2.4  1.7  
50  127.8  120.5  106.4  80.0  64.3  37.7  30.1  20.3  15.9  13.2  6.9  5.6  3.5  2.7  1.9  

100  145.9  138.1  122  91.3  61.5  42.4  33.7  22.5  17.7  13.2  7.5  6.3  3.9  3.0  2.1  
200  163.9  155.6  137.4  102.6  68.7  47.0  37.3  24.8  19.4  14.43  8.2  7.0  4.2  3.3  2.3  

  ).محطة قالمة (التغيرات القصوى لشدة التساقط لالوابل حسب المدة والتردد 16.جدول رقم
  )الـــســـنـــةT: ( فـــتــرة الــــتـــــردد           
  02  10  50  100  

 H=a*tb  الــتـردد  الـمـدة  الـكميـة  الـمتغـيرة

K 2.100  5.345  8.220  10.66  

X 0.40  0.34  0.32  0.31  

R2 0.88  0.96  0.93  0.95  

Se 0.107  0.160  0.189  0.200  

  I=K/tx  الـتـردد  الــمــدة  الــشـدة  الـمتغـيرة

 
K  127.33  323.38  198.11  645.41  

X 0.603  0.662  0.681  0.689  

R2 0.99  0.99  0.98  0.98  

Se 0.107  0.158  0.187  0.202  

  ).محطة قالمة(حسب المدة االرتباط الخطي بين كمية و شدة التساقط  17.جدول رقم
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  .وتاثيرها على التعرية  ةيلحراراالتغيرات .2.6ا
  

والتكوينات السـطحية   التربة القشرة السطحية من تعمل درجة الحرارة على تجفيف         

 فيما بعد إلى ظهور سلسلة من التشققاتوبالتالي تؤدي  الجافة من السنةالفترة  خالل وخاصة

ال الدراسة جتكوينات الهشة الغير متماسكة والتي ترتفع مساحتها بمختلف الداخل م وخاصة

والتـي كثيـرا   ) السيريكو(مما تسهل عملية تفكيكها  ونقلها سواء عن طريق الرياح الجافة 

  )شـهر اوت . شهر جويليـة  ( ماتتردد على مجال الدراسة وخاصة بالفترة الجافة من السنة 

 رة الخريفية وبالتالي فهي تعمل على رفع كمية التعريةاونقلها عن طريق الجريان خالل الفت

  )الجريـان ( والعوامل الهيدرواوجية  )الرياح(المناخية المتبادل مع العوامل من خالل التاثير

 على التعرية من الناحية الزمنية الحرارةبكيفية تأثير من دراسنا وبالتالي نهتم في هذا الجانب

النعدام المعطيات الخاصة بدرجة الحـرارة علـى مسـتوى    نظرا وأي تحديد الفترة الجافة 

الحوض سواء الخاصة بمحطات الرصد الجوي أو محطات الوكالة الوطنية للموارد المائيـة  

عزابة، بوعـاتي، عـين   « فقد لجأنا إلى تعديل درجات الحرارة للمحطات الثالثة بالحوض 

محطـة زردازة المجـاورة    إنطالقا من معامل التدرج الحراري هذا عن طريق و» شرشار

م والتي تعتبر أكثـر تجـانس مـن    195على ارتفاع  عللحوض من الناحية الغربية والتي تق

التساقط، « الناحية الزمنية إضافة إلى كل هذا فإن الحرارة تؤثر في مختلف العوامل المناخية 

ات وظـاهرة  وكذلك العوامل البيوجغرافية وخاصة فيما يتعلق بتطورات النب» .....الرطوبة

التبخر والنتح وأخيرا فهي تتحكم في نظام الجريان سواء على المستوى السنوي أو الفصـلي  

  .ولذا فإن دراسة التغيرات الزمنية لهذا العنصر المناخي يعتبر ضروري
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تعديل درجات الحرارة عن طريق عبر معامل التدرج الحراري  للمحطات بالحوض 

 .انطالقا من محطة زردازة

 M  (دم)              -0.55                                                              + 100م
    m (دم) -0.45                                                              + 100م

m                                    CGTmD (دم)      
=

100
45.0*                                                   

M                                     CGTMD  (دم)
=

100
55.0*  

. ـصـوىدرجــة الـحرارة الــق  M  (دم )=  

. ـاجـــة الـحرارة الــدنـيدر  m (دم)   =  

. الــحراري جمـعامـل الــتدر   =      CGT 

بين المحطة المرجعية والمحطة المختارة الفرق في االرتفاع   D(م)    =  

 H   (م)  = ارتفاع المحطات.

 المحطة H(م) CGT M (دم) CGT M (دم) 
  زردازة 195 / /

 عزابة 93 +0.45 + 0.56
  بوعاتي 156  0.17+  0.21+

 عين شرشار 34 +0.72  0.88

  الـحراري جمــعامـالت الـتدر 18  :جدول رقم 

  : ات الزمنية للحرارةالتغير. 1.2.6

  :التغيرات السنوية *

يصل متوسط درجة الحرارة السنوية لمنطقة الدراسات حسب تعديل هـذه األخيـرة    

، 17.38( انطالقا من محطة زردارزة وهذا عن طريق مؤشـر التـدرج الحـراري إلـى     

وهذا على التوالي لمحطات بكوش لخضر، عزابة وعين شرشار بحيث )  17.93°، 17.66

، 13.13( هذا المعدل يفوق المتوسط الشهري بين شهر ديسمبر إلى غاية شهر أفريـل   أن

لنفس الفترة عن المعدل الشهري بين شهر ماي إلى غاية شهر نـوفمبر  )  13.73، 13.43

لنفس المحطات السابقة إذن يتضح لنا وجود فترتين متباينتين )  22.82، 22.52،  22.22(

ة إلى معتدلة ولعدم وجود محطات داخل الحوض يبقى تحليل هـذه  األولى باردة والثانية حار
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النتائج ضعيف ألنه اليعطينا أدق المعلومات عن التغيرات الحرارية وخاصة على مسـتوى  

مختلف األوساط الفيزيائية المكونة للحوض وبالتالي النستطيع تعميم هـذه النتـائج داخـل    

 .الحوض

   :التغيرات الشهرية *

ل المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة المعدلة داخل الحوض وجود يتضح لنا من خال

، 11.6( فترتين متباينتين لدرجة الحرارة أين ترتفع هذه الحرارة انطالقا من شهر جـانفي  

بوعاتي، عزابة، وعين شرشار على التوالي إلى غايـة  : للمحطات التالية% )  12.2، 11.9

محطات السابقة، وتنخفض هذه الحرارة انطالقا نفس الل )م °28، 27.4، 27.1( شهر أوت 

)  13.2، 12.9، 12.6 – 26.2، 25.9، 25.6( من شهر سبتمبر إلى غاية شهر ديسـمبر  

لنفس المحطات السابقة، أما على المستوى الشهري تبقى درجة الحرارة لشهر أوت تفـوق  

شـهري لدرجـة   بحوالي ثالث أضعاف درجة الحرارة لشهر جانفي بحيث أن هذا التغير ال

الحرارة يؤدي إلى الزيادة في التأثير الميكانيكي على الصخور مما يسهل تفكيك هذه األخيرة 

وهذا ما ينعكس مباشرة على مضاعفة آلية التعرية وهذا بعد تفكيك الصخور النـاجم عـن   

  .التغير في درجة الحرارة ونقل مختلف المواد المتفككة عن طريق مختلف أشكال الجريان

  

 المحطة الشھر جانفي فیفري مارس افریل ماي جوان جویلیة اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر یسمبرد

17,2 19,6 25,7 32,1 33,7 32,9 29,2 25,8 20,7 17,8 17,6 15,5 M 

ني
عا

بو
 

8,0 8,4 14,7 19,1 20,4 19,8 16,7 13,1 10,0 8,7 8,1 7,7 m 

12,6 14,0 20,2 25,6 27,1 26,4 23,0 19,5 15,4 13,3 12,9 11,6 (M+m)/2 

17,5 19,9 26,0 32,4 34,0 33,2 29,5 26,1 21,0 18,1 17,9 15,8 M 
بة

عزا
 

8,3 8,7 15,0 19,4 20,7 20,1 17,0 13,4 10,3 9,0 8,4 8 m 

12,9 14,3 20,5 25,9 27,4 26,7 23,3 19,8 15,7 13,6 13,2 11,9 (M+m)/2 

18 20,2 26,3 32,7 34,3 33,5 29,8 26,4 21,3 18,4 18,2 16,1 M 

ار
رش

 ش
ین

ع
 

8,6 9 15,3 19,7 21 20,4 17,3 13,7 10,6 9,3 8,7 8,3 m 

13 14,6 20,8 26,2 27,65 26,95 23,55 20,05 15,95 13,85 13,45 12,2 (M+m)/2 

  01/00-71/70التغيرات الشهرية للحرارة حسب المحطات للقترة    19: جدول رقم
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  التبخر النتح. 3.6
النتح النعكاساته المباشـرة علـى الغطـاء النبـاتي     ل الهدف الرئيسي في دراسة التبخريتمث

ضرورية ألي عملية تهيئة تخـص   النتح تعتبرعرفة قيم التبخروالحوصلة المائية وبالتالي فم

طاء النباتي المبرمج للحد من التعرية عندئذ أخذنا في االعتبار موقع المحطات من األعلى الغ

التـي   واعتمدنا في هذا على طريقة تيـرك  إلى األسفل في تقدير قيم التبخر النتح بالحوض،

حسـب   تعتبر األكثر مطابقة ومالئمة لخصائص منطقة الدراسة والطريقة موضحة كما يلي

 معادلة تيرك   

. يوم 31او  30بالنسبة لالشهر المتكونة من        : KIg
T
TETP )50(

15
*4.0

+
+

=      

اما. يوم 29او  28بالنسبة لالشهر المتكونة من     : KIg
T
TETP )50(

15
*37.0

+
+

=  

)62.018.0(
H
hIgIg A +=     

".مم " التبخر النتح    : ETP  
"دم " متوسط الحرارة  .  :T   

".يوم / 2سم/ك" لشمسي الكليالمتوسط الشهري لالشعاع ا  :Ig  
 AIg         ".يوم / 2سم/ك" المتوسط الشهري لالشعاع الشمسي الكلي النضري :     

" ساعة"مدة االشعاع الشهري الحقيقى       :h 
ساعة"مدة االشعاع الشهري النضري   "  :H  

. معامل التصحيح    :K   
k=1 اذاكان    :  hr >50%. 
k>1 اذاكان    : hr <50%. 

تبين لنا وجود   25، 24، 23.والشكل رقم 20 .أما النتائج الموضحة في الجدول رقم        

فترتين متباينتين، فترة  جافة تمتاز بالقيم القصوى للتبخر النتح تمتد من شهر ماي إلى شهر 

مم خالل شهر  173.3،  173.1،  172.6أكتوبر حيث تصل أقصى قيمة للتبخر النتح إلى 

رطبة تمتد من  فترةوشرشار على التوالي  جويلية وذلك لمحطات عزابة ، بوعاتي ، وعين

و  42.1،  41.7شهر نوفمبر إلى غاية شهر مارس، حيث تصل أدنى قيمة للتبخرالنتح إلى 

  .مم خالل شهر ديسمبر وذلك لنفس المحطات  السابقة 42.3
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دیسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري  جانفي الشھر المحطة

82 94,8 57,8 23,9 4,41 0,83 8,42 29,3 52,5 67 86,2 88,2 P(مم) 

12,9 14,3 20,5 25,9 27,4 26,7 23,3 19,8 15,7 13,6 13,2 11,9 T(دم)

134,7 160,6 201,4 241,7 310,2 342,2 302,5 270,3 210,4 184,3 149,5 137 h

297 304 348 373 422 449 443 441 395 371 307 311 H

381 446 586 742 872,0 957 981 947 853 710 547 422

175,7 226,3 315,7 431,6 554,3 624,4 591,8 530,3 435,2 346,4 263,2 191,2 Ig

41,7 53,9 84,5 122,0 156,2 172,7 156,2 132,1 99,3 75,4 58,6 42,7
ETP(مم) 

90 78 58,9 37,2 8,41 5,76 15,56 41,2 62,1 77,8 77,5 89,8 P(مم) 

12,6 14 20,2 25,6 27,1 26,4 23 19,5 15,4 13,3 12,9 11,6 T(دم)

134,7 160,6 201,4 241,7 310,2 342,2 302,5 270,3 210,4 184,3 149,5 137 h

297 304 348 373 422 449 443 441 395 371 307 311 H

381 446 586 742 872 957 981 947 853 710 547 422

175,7 226,3 315,7 431,6 554,3 624,4 591,8 530,3 435,2 346,4 263,2 191,2 Ig

41,2 53,4 83,9 121,5 155,6 172,0 155,4 131,2 98,3 74,5 57,9 42,1
ETP(مم) 

88,5 77,9 56,9 36,5 7,8 6,2 19,6 37,4 61,9 72,4 75,5 87,5 P(مم) 

13,2 14,6 20,8 26,2 27,7 27 23,6 20,1 16 13,9 13,5 12,2 T(دم)

134,7 160,6 201,4 241,7 310,2 342,2 302,5 270,3 210,4 184,3 149,5 137 h

297 304 348 373 422 449 443 441 395 371 307 311 H

381 446 586 742 872 957 981 947 853 710 547 422

175,7 226,3 315,7 431,6 554,3 624,4 591,8 530,3 435,2 346,4 263,2 191,2 Ig

42,3 54,5 85,0 122,5 156,8 173,4 157,0 132,9 100,2 76,3 59,3 43,3
ETP(مم) 

ابة
عز

تي
ـــا

وع
ب

ـار
شـــ

ــر
شــ

ن 
عی

جدول رقم:        التغیرات الشھریة للتساقط (P ) والتبخر النتح(ETP ) حسب المحطات للقترة 01/00-71/70

AIg

AIg

AIg

AIg

AIg
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  : العوامل المناخية األخرى. 4.6

 :لتساقطت الصلبة* 

تمثل التسقطات الصلبة مختلف أشكال التساقط التي تصل إلى السطح فـي الحالـة      

ألضـعف  االصلبة وأهم أشكال هذه التسقطات تتمثل في الثلوج والبرد حيث أن قياسها يعتبر 

حيث يؤثر الثلج ومدة التـثلج  . األقل دقة وهذا راجع إلى ضعف المعطيات في هذا الجانبو

يعتبر الثلج عنصر مناخي  و يالنسأشكال ال في كمية الجريان وهذا ما يؤثر فيعلى الزيادة 

هام بحيث يشكل خزان من الماء، ليكون مناعة طبيعية من الجليد، وتأثيره السلبي يكمن فـي  

ؤثر به على الطبقات النباتية العشبية، وتتحكم مدة التثلج في توزيع العديـد مـن   الثقل الذي ي

اما من الناحية الميكانيكية فهو يعمل على تبليل و ترطيب التربـة فـي    .المجموعات النباتية

إال  .العمق  و بالتالي يسهل عملية تفكيكها ونقلها فيمابعد عن طريق مختلف اشكال الجريان

اهم الجبال التي تتاثر باطول مـدة  و يخص فقط القمم الجبلية بمجال الدراسة أن هذا العنصر

، حيث يصـل متوسـط   القطارة وجبل الوشاني .بوتليليس. للتثلج  تتمثل في قمم جبال القرار

  .أيام 10: أيام خالل السنة وتزداد حدة خالل الشتاء بمتوسط يقدر بـ 08تساقط الثلوج إلى 

يوم خـالل شـهر    4.3يوم خالل شهر جانفي إلى  6.3بين أما الصقيع فهو يتراوح 

ظ اھرة الص قیع ت ؤثر س لبًا عل ى النب ات وھ ي        و  عـد بوهذا كأقصى حد وينخفض فيما ديسمبر

  تزداد كلما إتجھنا جنوبًا بمنطقة الدراسة 
أما عدد أيام البرد المسجلة خالل السنة تعتبر ضعيفة مقارنـة بالتسـقطات الصـلبة      

سنة وعادة مايكون أكثر شدة خـالل  / يوم  2.2: متوسط تساقط البرد بـ األخرى حيث يقدر

ـ  : نهاية فصل الربيع وتصل أقصى قيمة لهذا التساقط خالل شهر ديسمبر بمتوسط يقدر بـ

  .يوم 2.2

وابلية التي تعتبـر األشـد تـأثيرا علـى التعريـة      المطار االالرعود الخريفية إلى  أما     

لتراجعية للتكوينات اللينة أين تكون أقل تغطية نباتية وبـاألخص  وباألخص في حدة التعرية ا

األراضي الفالحية وبالتالي تؤثر الرعود في نوعية التساقط إضافة الزيادة في كمية الجريان 

وهذا ما ال يؤثر فقط على الزيادة في حدة التعرية وإنما يتعدى إلى الزيادة في كمية التعريـة  
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الزيادة في كمية الجريان ويصل متوسط عدد أيام الرعود بمجـال  من خالل النقل الناجم عن 

  .وضح ذلكت 25، 24، 23، 22، 21والجدول رقم يوم خالل السنة 15الدراسة إلى 

  مدة التثلــج  متوسط عدد أيام الثلـج
5,8  4,5  

  .)1938 -  1913( سلتزر : المصدر 

  .قالمةعدد أيام الثلج ومدة التثلج لمحطة  21 :جدول رقم 
ش/ا جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جوبلية اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر  
 زردازة 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.1

  الديوان الوطني للرصد الجوي: المصدر 

 .زردازة ةـمحط عنـدلج ــام الثـدد أيـع 22:دول رقم ــج
 

  ..)1938 - 1913( سلتزر : المصدر 
  .كيكدةقالمة وسبمحطة  الرعدلعدد أيام  المتوسطات الشهرية ما بين سنوية23:جدول رقم 

ش/ا جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان جوبلیة اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر  
 قالمة 6.3 4.2 1.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 4.3
 سكیكدة 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

  ..)1938 - 1913( سلتزر : المصدر 
  .قالمة وسكيكدةبمحطة  لعدد أيام الصقيع ة ما بين سنويةالمتوسطات الشهري 24 :جدول رقم 

 
  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  األشهـر
 0.6 0.7 0.8 10 0.6 0.2 00  01 00 00 0.1 0.2  *عزابة
 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 00 0.1 0.2 **قالمة
 0.2 0.1 00 0.3 0.2 00 00 00 00 00 00 0.1 *سكيكدة

  .)1938 - 1913( سلتزر  **الدیوان الوطني للرصد الجوي قالمة و  *:المصدر 
  .ات سكيكدة قالمة وعزابةالمتوسطات الشهرية لعدد أيام البرد بمحط:  25 جدول رقم

  

 :لرطوبة النسبيةا* 

الدورة الهيدرولوجية وبالتالي فهي  تعتبر الرطوبة النسبية من أهم العوامل المتحكمة في       

أهم العناصر المتحكمة في التساقط والتبخر النتح وكل هذا ينعكس أيضا على دورة التعريـة  

نالحظ ارتفاع قيمة الرطوبة النسبية خالل السنة والتي تتعدى   26  .ومن خالل الجدول رقم

 75طويـة بحـوالي   وباألخص خالل الفترة الشتوية ، حيث يقدر كمتوسط هـذه الر % 50

یةجوبل اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر ش/ا جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان   
 عزابة 2.2 1.8 2.0 2.1 2.3 0.1 1.6 1.3 2.5 2.0 1.2 1.8
 قالمة 1.8 1.5 1.4 0.9 1.1 0.1 0.2 0.8 2.1 2.2 1.7 2.0
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خالل الفترة الخريفية % )  70  - 60( كمتوسط لتنخفض قليال قيمة هذه الرطوبة إلى حوالي 

  .والربيعية

 الشهر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جوبلية اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
76.8 76.4 66.5 61.0 56.3 53.1 64.5 70.7 67.8 73.4 75.0 75.4 % 

  الدیوان الوطني للرصد الجوي قالمة:  المصدر
  .)1987/2000(ة للفـتـــرة قـالمطة ـمحــب ـواءالـرطـوبـة الـنســبـیـة للـھـ  26 :م ــدول رقـج
 :الــريــاح* 

فـي   تؤثر الرياح أيضا على التعرية من خالل نقل العناصر الدقيقة المتفككة وباألخص       

الفترة الممتدة من نهاية الصيف إلى بداية الخريف أي عندما تقل أو تنعدم التغطيـة النباتيـة   

وباألخص في األراضي الفالحية وكما تزيد في نسبة التجوية ولكن بدرجة أقل فـي منطقـة   

الدراسة، إضافة إلى كل هذا فإنها ترفع من قيمة التبخر النتح وهذا ما ينعكس سـلبا علـى   

نالحظ بأن الرياح الشمالية    27النباتي وبالتالي على التعرية ومن خالل الجدول رقم الغطاء 

وتكون أقل ترددا خـالل  % 30الغربية تعتبر األكثر ترددا بمنطقة الدراسةحيث تفوق شدتها 

  .خالل هذه الفترة% 30إلى  247الصيف وحيث تصل شدة الرياح الشمالية الشرقية إلى 

                    .)1938 -  1913( سلتزر : المصدر 
  .قالمةالرياح بمحطة  شدة واتجاه 27 :جدول رقم 

صى قيمة سـرعة  نالحظ من الجدول إستقرار نسبي في سرعة الرياح، فيما تصل أق

  ).  27دول رقمج(ثا/م2,6:قيمة بشهر أكتوبرب ثا وأدنى/ م4,13:ارس بـالرياح خالل شهر م

ش/ا جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جوبلية اوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر  
 شا 10.6 14.3 12.7 14.7 18.3 17.3 19.7 19 14.0 11.3 9.9 8.7
شا  8.7 10.0 12.0 19.0 26.0 27.0 32.0 27.3 23.7 18.0 13.0 8.0

 ش
 ش 3.7 7.3 6.3 7.0 7.7 10.0 10.7 9.3 8.7 7.0 4.3 4.0
ج  7.7 7.0 10.7 11.0 12.3 17.0 17.0 5.7 12.0 10.7 7.7 7.7

 ش
 ج 2.7 3.3 3.7 3.3 5.3 4.0 3.7 4.0 9.3 3.8 4.3 4.0
ج  12.3 10.7 11.0 7.7 6.3 5.0 3.7 4.3 7.7 10.3 13.3 13.3

 غ
 غ 23.3 19.7 16.0 12.7 7.0 5.3 3.0 4.3 7.3 9.3 15.7 21.3
شا  31.0 30.4 27.7 27.7 17.1 14.3 10.4 16.0 17.4 29.7 32.7 33.7

 غ
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    :السيروكو   

غطاء النباتي وهذا مـاينعكس  تؤثر سلبيا على ال التي  جنوبيةالحارة الرياح ال تمثل  

 لمختلف االشـهر  عدد أيام السيروكوتوزيع  التالي يوضح27 والجدول  . ايضا على التعرية

  :قالمة بمحطة 

 أوت جوبلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشهر
 6.2 6.6 5.8 2.5 2.3 2.3 0.8 0.2 0.9 1.9 2 4.7 ع األيام

  .لديوان الوطني للرصد الجوي قالمةا: المصدر                                                                       

  .) 93/94-86/ 85( للفترة قالمة متوسط عدد أيام السيروكو بمحطة  28:جدول رقم 
  
 : لمنحنى الحراري المطري لقوسنا

    28، 27، 26شكل رقم P=2Tيتضح لنا من خالل المنحنى الحراري المطري لقوسن        

  أن حوض واد الحمام يتميز بفترتين مناخيتين 

 .الفترة الرطبة وتمتد من منصف شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ماي §

 .الفترة الجافة وتمتد من بداية شهر ماي إلى غاية منتصف شهر سبتمبر §

طبة فهي تتميز بالزيادة في كمية التساقط والجريان بشـكليه السـطحي   أما الفترة الر §

والشبه السطحي، حيث تعتبر هذه الفترة األكثر حدة على التعرية التـي تـنجم عـن    

مختلف أشكال السيالن وكما تعتبر هذه الفترة األكثر حدة نقل المواد المتفككة الناجمة 

 ... حمام، واد المشاكلعن الحفر وخاصة بأهم األودية بالحوض واد ال

أما الفترة الجافة تعتبر األضعف واألقل حدة لمختلف أشكال التعرية التراجعية إضافة إلى 

هذا فإن نقل المواد المتفككة يكون أقل حدة وهذا راجع إلى انخفـاض كميـة التسـاقط    

 بمختلف أشكاله وارتفاع درجة الحرارة باإلضافة إلى انخفاض كمية الرطوبـة  والجريان

  .سواء تلك المتعلقة بالهواء أو التربة
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شكل رقم:     المحنى الحراري المطري لقوسنP=2Tمحطة بوعاتي للفترة 01/00-71/70
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شكل رقم:   المحنى الحراري المطري لقوسنP=2T محطةعین شرشار للفترة 01/00-71/70
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شكل رقم:        المحنى الحراري المطري لقوسن P=2T محطة عزابة للفترة 01/00-71/70

0
20
40
60
80

100

في
جان

ري
فیف

س
ار

م

یل
فر

ا

اي
م

ان
جو

لیة
وی

ج

ت
او

بر
بتم

س

بر
تو

اك

بر
فم

نو

بر
سم

دی

الشھر

P (مم) T2( دم) 

 
  

رطبةالفترة ال الفترة الجافة  

26 

28 

27 
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  :لحوصلة المائية .  5.6

ترتبط الحوصلة المائية بثالث عناصر مناخية أساسـية ، التسـاقط ، التسـربات ،     

ية الستغاللها فـي مختلـف   وخاصة التبخر النتح وبالتالي نهتم بدراسة نتائج الحوصلة المائ

أعمال التهيئة الموجهة إلنشاء حواجز الحد من التعرية وخاصة تلك التي تـرتبط بالغطـاء   

. النباتي وبالتالي فإن دراسة الحوصلة المائية يعتبر ضروري لكل أعمال التهيئة بـالحوض 

حوض من لذلك فإن الحوصلة المائية لمختلف المحطات بمجال الدراسة والتي تغطي معظم ال

األعلى إلى األسفل أنجزت مفقا لطريقة تيرك التي تعتبر األكثر مطابقـة ومالئمـة لمجـال    

حيث . دراستنا وهذا راجع إلى موقعها الجغرافي والمناخي أي أنها ضمن النطاق المتوسطي

ومجموع التبخر النتح ) P(نفترض في هذه الطريقة بأن الفارق بين مجموع التساقط السنوي 

ETP ائض والفEXE يساوي إلى الصفر. 

  : حيث )  Tixerent( أما فيما يخص تحديد قيم الجريان اعتمدنا على طريقة تيكسرون     

R  =P3  /3* ETP2  . حيثR  :مم(الجريان ( ،P  :   متوسط التسـاقط السـنوي) و ) مـم

ETP : 29: رقم والشكل  . 29رقم والنتائج موضحة في الجدول). مم(التبخر النتح.  

بوعاتيم/م عزابة عین شرشار

P642,7(مم)    594,4 628,1
ETP1186,5(مم)   1194,4 1202,5

جدول رقم:      الحوصلة المائیة لمختلف المحطات بالحوض
R62,9(مم)   49,1 57,1

شكل رقم:              الحوصلة المائیة لمختلف المحطات بالحوض
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  الحوصلة البيومناخية. 6.6

تتمثل أهمية دراسة الحوصلة البيومناخية في تحديد النطكاقات البيومناخية بـالحوض   

وسـتوارت  )  Emberger( واعتمدنا في هذا على المؤشرات النظرية لكل من أمبيرجي  

 )P.stewart   (ي وقـيم درجـات الحـرارة    والتي تعتمد على قيم متوسط التساقط السنو

 :القصوى والدنيا حيث تعرف هذه المؤشرات بالمعدالت التالية 

Q : المؤشر الحراري المطري ألمبربي.  

S : المؤشر الحراري المطري لستورات.  

= Q     1000 *P  ) ] /M  +m / (2  ) *M  - m [ (  

S     = 3.43 *P  ) /M - m (  

      M  :لشهر األشد حرارة بالكلفينالمتوسط الشهري األقصى ل.  

      m  :المتوسط الشهري األقصى للشهر األشد برودة بالكلفين.  

       P    : مم(متوسط التساقط السنوي.(  

وتوضح لنا بأن مجـال    30أما نتائج هذه المؤشرات فهي موضحة في الجدول رقم  

مختلف المحطات بـالحوض  الدراسة ينتمي إلى النطاق الشبه رطب ذو الشتاء الحار، وهذا ل

إالّ أن القمم الجبلية بالحوض وخاصة السالسل الجبلية بشمال الحوض فهي تنتمي أكثر إلى 

  .النطاق الرطب وهذا راجع إلى ارتفاع كمية التساقط المرتبط باالرتفاع والمواجهة

  
/ المتغـيرة 
  المحطـة

P(mm)  M(°c)  m(°c)  M (K)  m (K)  Q S  

  78.42  77.1  281.2  307.2  8.0  34  594.4  عزابة
 84.79 84.11  280.9  306.9  7.7  33.7 642.7  بوعاتي  
 82.86 82.03 281.5 307.5 8.3 34.3 628.1  عين شرشار

  معالجة المعطيات المناخية : المصدر 

  .المؤشر الحراري المطري ألمبرجي وستوارث  30 :جدول رقم 
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  :النباتـيالمنـاخ والغطـاء . 7

فـي   جال يندرالعنصر والمتمثل في تأثير المناخ على الغطاء النباتي  هذاتطرقنا إلى  

العوامل المتحكمة في التعرية ولكن يندرج ضمن أعمال التهيئة التي تخص العالقـة بـين   

معرفـة هـذه    فلذاي عملية تهيئة تخص الحد من التعرية المناخ والغطاء النباتي الموجه أل

فقط العوامل الداخلية  بال يتطلالعالقة يعتبر حتمية وكما هو معلوم فإن نمو الغطاء النباتي 

أي المكونات التي تسمح بتغذية ونمو اإلنتاج النباتي وإنما يتطلب أيضا عدة عوامل أخـرى  

عندئذ فإن تأثير . التي ترتبط بالغطاء النباتيوالتي تسمى شروط الوسط أي مختلف الشروط 

الغالف الجوي الذي يجمع مختلف العناصر المناخية على الغالف الصخري يـؤثر علـى   

مختلف الشروط اإلضافية والحيوية التي تخص الغطاء النباتي، ولذا فـإن ربـط مختلـف    

دد وتداخل مختلف هذه العناصر المناخية بالغطاء النباتي تعتبر جد معقدة وهذا راجع إلى تع

العالقات فيما بينها أما النتيجة التي توصل إليها العديد من الباحثين منذ زمن طويل تتمثـل  

أساسا في أن المناخ يعتبر إما عامل محفز أو عامل مؤثر على نمو الغطاء النباتي بمختلـف  

  )1980يمي عبد القادر حل( تشكيالته 

ـ دحة بين المناخ والغطاء النباتي تكمـن فـي ت  أما إشكالية هذه الدراسة أي العالق د ي

العناصر التي تربط هذه العالقة وألن المناخ يمثل عامل محفز لنمو العديد من التشـكيالت  

ولهذا جاءت دراستنا بهدف تحديد هذه العالقـة وهـذا لمـدى    . النباتية أو عائق لهذا النمو

 اونكتفي نحن في هذ لوسط الفيزيائيأهميتها وانعكاساتها على مختلف األوساط بما في ذلك ا

  .العنصر من الدراسة بتأثير الحرارة على الغطاء النباتي

   :الدنياالحرارة  تأثير* 

القيمة الـدنيا لنمـو   ) م°4(يرتبط نمو النبات بالحرارة مباشرة وتعتبر درجة الحرارة 

والشجيرات  أما بالنسبة لطبقة األشجار ،] herbacées  ] (Demolon, 1956( العشبيات 

 )Arbres et Arbrisseaux ( م الحد األدنى لنمو هذه الطبقـات النباتيـة   °10فتعتبر قيمة

ولهذا االعتبار قمنا بإنجاز منحنى الحرارة الدنيا ) Parde, 1958 et Weck, 1957(حسب 
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بهدف معرفة تأثير الحرارة الـدنيا    ) 33، 32، 31(لمختلف المحطات بالحوض شكل رقم

عندئـذ   النباتيـة، ء النباتي وتحديد األشهر الخاصة بإعاقة نمو مختلف الطبقـات  على الغطا

لنا من خالل منحنى الحرارة الدنيا لمختلف المحطات بالحوض بأن درجات الحرارة  ينضح

م أما °4الدنيا التمثل عائقا أمام الطبقات النباتية العشبية وهذا ألنها تفوق العتبة والتي تساوي 

الحرارة الدنيا ذات العتبـة   فتعتبر» والشجيراتاألشجار « ات النباتية األخرى بالنسبة للطبق

شهر أكتوبر إلى غاية شهر مارس  م عائقا أمام نمو هذه الطبقات في الفترة الممتدة من10°

  .بالحوضعند مختلف المحطات 

تمـد  أما لتحديد فترة النشاط البيولوجي الذي يسمح بنمو مختلف التشكيالت النباتية نع

على أهم المؤشرات النظرية والتي تعتمد هي بدورها على المجموع الحراري الذي يحـدد  

(  n = 12  :يليالدورة النباتية وهو موضح كما 
Mm
M

−
−10

   :حيث )   

 n:  فترة النشاط البيولوجيمؤشر  

  .عدد األشهر:  12

M وm  :سنة بالدرجة المئوية ويساوي هذا متوسط الحرارة الشهرية ألحر وأبرد شهر في ال

  :المؤشر حسب مختلف المحطات كما يلي 

n   =12  )27.4 -  10 (   ) /27.4 -  11.9  = (13.47 محطة عزابة.  

n   =12  )27.1 -  10 (   ) /27.1 -  11.6 = (13.23 محطة بوعاتي.  

n   =12  )27.65 -  10 (   ) /27.65 -  12.2  = (13.70 شارمحطة عين شر.  

عند مختلف هذه النتائج المتقاربة يتضح لنا أن مختلف أشهر السنة محفزة على النشاط 

البيولوجي لمختلف التشكيالت النباتية عند كل المحطات بمجال الدراسة وتبقى منطقة عـين  

شرشار هي األكثر نشاط بيولوجي وهذا راجع إلى موقعها أي أنها أخفض المناطق ارتفاعا 

  .الدراسةبمجال 
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شكل رقم:       التغیرات الشھریة للحرارة الدنیا لمحطة عزابة للفترة  71/70 -01/00
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   :المؤشّـر النباتــي* 
بحيث أن وتيـرة النشـاط   ) م°10م ،°4(يعتمد المؤشر النباتي على عتبتي الحرارة  

لنشاط البيولـوجي  البيولوجي تتضاعف كلما ارتفعت درجة الحرارة عن العتبة المسموحة ل

  :م أما هذا المؤشر فيقدر بالعالقة التالية °10: والمقدرة بـ 

:حيث يمثل    I=ni(ti-4)/5 

.المؤشر النباتي: I 

.متوسط درجة الحرارة الشهري: ti 

.عدد أيام الشهري: ni 

أن المؤشر  31:  يتضح لنا من خالل النتائج المحصلة لمختلف المحطات بالجدول رقم
  ص مع االرتفاع الجغرافي بطريقة مختلفة من شهر إلى آخرالنباتي يتناق

  

دیسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي الشھر المحطة

12,6 14,0 20,2 25,6 27,1 26,4 23,0 19,5 15,4 13,3 12,9 11,6 (M+m)/2

53,32 60 100,4 129,6 143,2 138,9 114 96,1 68,4 57,66 49,84 47,12 IV

12,9 14,3 20,5 25,9 27,4 26,7 23,3 19,8 15,7 13,6 13,2 11,9 (M+m)/2

55,18 61,8 102,3 131,4 145,1 140,7 115,8 97,96 70,2 59,52 51,52 48,98 IV

13 14,6 20,8 26,2 27,65 26,95 23,55 20,05 15,95 13,85 13,45 12,2 (M+m)/2

55,8 63,6 104,2 133,2 146,6 142,3 117,3 99,51 71,7 61,07 52,92 50,84 IV
ني

عا
بو

بة
عزا

شار
شر

ن 
عی

جدول رقم:      التغیرات الشھریة للمؤشر النباتي  حسب المحطات للقترة 01/00-71/70
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  :تأثير الحرارة والرطوبة على الغطاء النباتي* 

يتطلب نمو مختلف النباتات قيم معينة من النتح والتبخر أي الحاجيات المائية عندئـذ فإنـه   

ن مؤشر مناخي يـربط بـين أهـم    يجب وضع حوصلة مائية ولذا من الضروري البحث ع

عنصرين مناخيين التبخر النتح والتساقط، ويسمى الحاصل بين هذين العنصرين المنـاخيين  

ولمعرفة الجفاف بصورة دقيقة نجد بأن التبخر النتح هو أدق  ) I =P/T( مؤشر الجفاف 

د المؤثر في وألن الحرارة التعتبر العامل الوحي مناخ،العناصر التي تحدد قيمة الجفاف ألي 

النمو النباتي بل توجد العديد من العوامل وأهمها التساقط فلذا البحث عن مؤشر يربط بـين  

مختلف هذه العناصر المناخية أو ما يسمى مؤشر القحولة ضروري لتحديد الفترة الحرجـة  

   :التاليةمن السنة على نمو مختلف النباتات ويعرف هذا لمؤشر بالعالقة 

V  =P  /Nt  =P/E  .التبخـر النـتح والحـرارة حسـب               نوألنه توجد عالقة خطية بي

 ) Hodriquel ( والمقدرة بـ :E  =5 T  حيث :T  : المتوسط الشهري للحرارة لمختلف

والذي يوضح فيه بأن )  Gasparin( حدد من طرف  5الشهور بالدرجة المئوية وحيث أن 

مرة متوسـط   Nساقط الشهري يساوي أقل من النبات يعاني من الجفاف إذا كان متوسط الت

حليمـي عبـد القـادر    (  5: بــ  )  Gasparin( عند  Nالحرارة الشهري حيث قدرت 

       36، 35، 34:والشـكل رقـم       32: ويتضح لنا من خـالل الجـدول رقـم   ) . 1980

  :الخاص بمؤشر القحولة لمختلف المحطات بالحوض ما يلي 

وتوافق  V  <0.5رة ما تحت الشجيرات أشد قحولة عندما يكون تكون الدورة النباتية لدو -

  ).جوان ، جويلية ، أوت ، سبتمبر: ( هذه الفترة األشهر التالية 

وتوافـق هـذه    V  <0.5>  1تكون الدورة النباتية لطبقة الشجيرات جافة عندما يكون  -

  ).أفريل ، أكتوبر ، نوفمبر : ( الفترة األشهر التالية 

 V  <0.5>  1.5ورة النباتية  لطبقة الشجيرات والعشبيات رطبة عندما يكون تكون الد -

  )مارس : ( وتوافق هذه الفترة األشهر التالية 

 V  <1.5تكون الدورة النباتية  لطبقة الشجيرات والعشبيات أكثر رطوبة عندما يكـون   -

  ).جانفي : ( توافق هذه الفترة األشهر التالية 



  وتأثيرها على التعرية زيوغرافية للحوضالفيالخصائص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل االول

 88

  

دیسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري  جانفي الشھر المحطة

82 94,8 57,8 23,9 4,41 0,83 8,42 29,3 52,5 67 86,2 88,2 P(مم) 

12,9 14,3 20,5 25,9 27,4 26,7 23,3 19,8 15,7 13,6 13,2 11,9 T(دم)

64,5 71,5 102,5 129,5 137 133,5 116,5 99 78,5 68 66 59,5 T5(دم)

1,27 1,33 0,56 0,18 0,03 0,01 0,07 0,30 0,67 0,99 1,31 1,48 U

90 78 58,9 37,2 8,41 5,76 15,56 41,2 62,1 77,8 77,5 89,8 P(مم) 

12,6 14 20,2 25,6 27,1 26,4 23 19,5 15,4 13,3 12,9 11,6 T(دم)

63 70 101 128 135,5 132 115 97,5 77 66,5 64,5 58 T5(دم)

1,43 1,11 0,58 0,29 0,06 0,04 0,14 0,42 0,81 1,17 1,20 1,55 U

88,5 77,9 56,9 36,5 7,8 6,2 19,6 37,4 61,9 72,4 75,5 87,5 P(مم) 

13,2 14,6 20,8 26,2 27,7 27 23,6 20,1 16 13,9 13,5 12,2 T(دم)

66 73 104 131 138,5 135 118 100,5 80 69,5 67,5 61 T5(دم)

1,34 1,07 0,55 0,28 0,06 0,05 0,17 0,37 0,77 1,04 1,12 1,43 U
ة
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(hodriquel ) جدول رقم:        التغیرات الشھریة لمؤشر القحولة حسب ھودریكال

  
v السفلى  الشجيراتلطبقة  تمتد االشهر الجافة جدا للفترة النباتية

)Arborescente min (ي ترافقت، الU  < 0.5    من شهر سبتمبر ال غاية

 .شهر ماي و هذا بكل محطات الحوض

v الشجيراتلطبقة  االشهر الجافة جدا للفترة النباتية تمثل )Arborescente ( ،

و هذا بكل محطات  افريلشهراكتوبرومن شهر كل  1U<  < 0.5ي ترافقتال

 .زيادة شهر مارس بالنسبة لمحطة عزابة الحوض

v وطبقة االعشاب  الشجيرات لطبقة للفترة النباتية الرطبةتمتد االشهر

)Arborescente +Herbacée  (ي ترافقت، الU  < 1    نوفمبرمن شهر 
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اء  محطة عزابة باستثن و هذا بكل محطات الحوض مارسغاية شهر  ىال

 .والتي تنتهي بها هذه الفترة عند شهر فيفري

  
شكل رقم.     المنحنى المطري حسب ھودریكال - محطة عزابة -
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شكل رقم.   المنحنى المطري حسب ھودریكال - محطة بوعاني -
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U=1.5 U=0.5 U=1 
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شكل رقم. المنحنى المطري حسب ھودریكال - محطة عین شرشار -

0
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(م

 P

                :الحوصلة البيومناخية       

النطـاق   نـوع نا يميز ل الذي  مؤشر مارطون على البيومناخيةاعتمدنا في تقييم الحوصلة  

: البيومناخي والحاجية إلى السقي وهو موضح بالعالقة التالية 
10+T

P  =I  

P  : مم(متوسط التساقط السنوي.( T  : متوسط الحرارة السنوية)دم.(  

I=594.4/(18.7+10)=20.7 :محطة عزابة  

I=628.1/(19.1+10)=21.5 :محطة عين شرشار  

I=642.4/(18.4+10)=22.6 :محطة بوعاتي  

  المنـاخ  قيمة المؤشر
I  >5  صحراوي  

5  >I  >10  جاف جدا  
10  >I  >20  جاف  
20  >I  >30  رطب  

I  <30  رطب جدا 
  .مؤشر مارطونتصنيف النطاق البيومناخي للحوض حسب  33 :جدول رقم 

رطب عن يتضح لنا من خالل نتائج هذا المؤشر بأن النطاق البيومناخي لمجال الدراسة  اذن 

   .بالحوضمختلف المحطات 

36 

U=1.5 U=0.5 U=1 



  وتأثيرها على التعرية زيوغرافية للحوضالفيالخصائص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل االول

 91

  .لجــريان. 8

ترتبط التغيرات الهيدرولوجية ارتباطا كبيرا بالتغيرات المناخية وخاصـة التسـاقط      

أي  حوضبـال  ام الجريـان  ظنعكس هذه التغيرات مباشرة على آليات التعرية من خالل  نلت

ن بالحوض قمنا بدراسة هذه التغيرات الزمنية والمجالية للجريان والجل معرفة نطام الجريا

عند محطة عـين شرشـار    )00/01إلى غاية  70/71(سنة  31لفترة تقدر بـ   التغيرات 

الوحيدة بأسفل الحوض التي تغطي المساحة اإلجمالية للحوض حيث اعتمدنا في هذه الدراسة 

  .فقط على الجانب الزمني للجريان  وهذا راجع  لوجود محطة واحدة بالحوض

 .يد نظام الجريانتحد.  1.8

لدراسة نظرا للتباين الكبير في قيم الجريان بالحوض من سنة إلى أخرى خالل فترة ا 

التعرية إرتأينا إلى تحديد نظـام جريـان الحـوض مـن خـالل      وانعكاساته المباشرة على 

 :رات التالية شالمؤ

  .)AG (مؤثر التسطح  •

 . )CV (معامل التغير   •

 .)Qmin / Qmax (نسبة الصبيب  •

 يعرف هذا المؤشر بالعالقة التالية  :مؤشر التسطح * 

 AG =(NH – NS )X 0.5 /N + ( NTS + NTH ) / N     :حيث         

:  N العدد اإلجمالي لسنوات فترة الدراسة.     

 NH و NS   :    .فترة الدراسة خالل عدد السنوات الرطبة و الجافة

.فترة الدراسة خالل جدا الرطبة  و الجافة  عدد السنوات:    NTH   و  NTS 

كلما كان نظام الجريان معتدل و كلما إبتعد  رحيث أنه كلما إقتراب هذا المؤشر من الصف 

  .عن الصفر كاما كان نظام الجريان هجومي

  :يعرف هذا المعامل بالعالقة التالية :    ) CV (معامل التغير * 

Cv = [(xi –  x)
2 /)(n – 1 )½ ] /x 

 X : السنوي  البينمتوسط الصبيب  
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XI: لكل سنة متوسط الصبيب السنوي  . 

N  :العدد اإلجمالي لسنوات فترة الدراسة  

  .يوضح لنا هذا المؤشر قيمة التشتت لقيم الصبيب السنوي حيث  

  .) Qmax /Qmin(معامل التذبذب *  

الجريان و كلما كان هذا المؤشـر  العالقة  البين سنوية لنظام  المعامل يوضح لنا هذا 

  . كبير كلما نظام الجريان غير منتظم 

وبالتالي توضح لنا هذه المؤشرات الثالثة بأن نظام جريان الحوض يعتبر غير منـتظم أي   

  .و هذا ماينعكس سلبيا على التعرية بالحوض. نظام جريان هجومي 

  معامل التذبذب   مل التغیرامع  معامل التسطح

AG CV Qmax/Qmin 
0.27  0.23  5.06  

  .مؤشرات معامل التسطح، معامل التغير و نسبة الصبياب لحوض واد الحمام 34 :جدول رقم

  :  لتغيرات الزمنية للجريان وعالقتها بالتعرية داخل الحوض . 2.8ا

ü المستوى السنوي على:  

م الغيـر  رات السابقة و بالتالي فالنظاشاتضحت لنا هذه العالقة من خالل نتائج المؤ 

منتظم للجريان داخل الحوض من سنة إلى أخرى يؤدي إلى تركيز التعرية فـي السـنوات   

في السنوات  ثا وإلى  التقليص من حدتها 3م3.537: الرطبة و التي قدر متوسط صبيبها ب 

 : خالل التغيرات التالية من  و ثا 3م2.006: و التي قدر متوسط صبيبها ب  جافةال

v 83/84-71/72حالـة سـنة    (قيم الصبيب بين السنوات الرطبة  التباين الكبير في ( 

حالـة سـنة    (ثا والسنوات الجافـة  / 3م 4.546و  4.842: حيث قدر متوسط الصبيب بـ 

 .ثا/ 3م 0.957حيث قدر متوسط الصبيب  )95/96

v  االنخفاض الحاد في معامل االرتباط للفترة البين سنوية حيث قدرR  مما  0.06: بـ

أن نظام الجريان بالحوض على المستوى السنوي جد متغير وهذا ما ينعكس سـلبا  يدل على 

  .على  مختلف آليات التعرية 
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معامل الھیدرولیكي الجریان الصبیب النوعي الصبیب المتوسط
C h EC(مم) Qs (ل/ت/كم²) Qm (م3/ث) السنة

0,34 27,0 0,793 0,956 71/70
1,73 137,0 4,021 4,845 72/71
1,24 97,8 2,870 3,458 73/72
0,77 60,9 1,788 2,154 74/73
1,09 86,4 2,535 3,054 75/74
0,88 69,5 2,040 2,458 76/75
1,32 104,5 3,067 3,695 77/76
0,81 63,9 1,874 2,258 78/77
1,09 86,3 2,533 3,052 79/78
0,83 65,8 1,930 2,325 80/79
1,11 88,0 2,583 3,113 81/80
1,35 107,0 3,142 3,785 82/81
1,23 97,6 2,865 3,452 83/82
1,55 122,3 3,591 4,326 84/83
1,63 128,6 3,773 4,546 85/84
0,77 60,7 1,780 2,145 86/85
1,34 105,9 3,108 3,745 87/86
0,70 55,3 1,623 1,956 88/87
1,02 80,8 2,371 2,856 89/88
0,84 66,3 1,947 2,346 90/89
1,12 88,4 2,594 3,125 91/90
0,52 41,1 1,205 1,452 92/91
0,88 69,3 2,035 2,451 92/92
0,95 75,0 2,202 2,653 94/93
0,76 60,1 1,764 2,125 95/94
0,34 27,1 0,794 0,957 96/95
1,23 97,6 2,864 3,451 97/96
1,06 83,9 2,461 2,965 98/97
0,68 53,6 1,573 1,895 99/98
1,12 88,4 2,594 3,125 99/00
0,70 55,6 1,631 1,965 01/00
1,00 79,1 2,321 2,796 المتوسط

 و معامل الفیاضان عـند محطة عین شرشار للقتـرة 01/00-71/70
جـدول رقـم:     التــغـیـرات الســنـویة للجـریـان,الصبیب المتوسط ,الصبیب النوعي ،
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شكل رقــم:       التــغــیــرات الســـنــویة للصبیب للحـــوض  
عــنــد محـــطــة عین شرشار للقتـــرة 01/00-71/70

y = -0,0256x + 3,2067
R2 = 0,0602
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  مؤشر التسطح                                                                      

0.3  

 أحواض الجريان المنتظم

 أحواض الجريان المنتظم  نسبيا
 

 أحواض الجريان الغير منتظم
 

Cv  معامل التغير 

 حوض واد الحمام

R = 0.98 
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AG 
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  تصنيف نظام الجريان لحوض واد الحمام حسب تصنيف  تاردي و بروبست  38 :شكل رقــم
 

37 



  وتأثيرها على التعرية زيوغرافية للحوضالفيالخصائص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل االول

 95

عدد السنوات 

11 76/75
10 92/92
9 90/89
8 99/00 80/79
7 91/90 78/77
6 82/81 81/80 74/73
5 87/86 75/74 86/85
4 77/76 79/78 95/94
3 72/71 73/72 98/97 88/87
2 85/84 83/82 89/88 01/00 96/95
1 84/83 97/96 94/93 99/98 92/91 71/70

TH H MH MS S TS
رطبة جدا رطبة جدا متوسطة الرطوبة متوسطة الجفاف جافة  جافة جدا

4,572 3,597 2,992 2,188 1,452 0,956 Qm (م3/ث)

شكل رقــم        : المنحنى التكراري لقیم الصبیب بالحـــوض  
عــنــد محـــطــة عین شرشار للقتـــرة 01/00-71/70
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(Ch)  شكل رقم :       التغیرات البین سنویة  للمعامل الھیدرولیكي  
 للفترة 70/71-00/01  عند محطة عین شرشار
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شكل رقــم:       التــغــیــرات الســـنــویة للصبیب للحـــوض  
عــنــد محـــطــة عین شرشار للقتـــرة 01/00-71/70

y = -0,0256x + 3,2067
R2 = 0,0602
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شكل رقم :         متوسطات الصبیب حسب انماط التعریة
 للفترة 01/00-71/70 بالحوض عند محطة عین شرشار
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 متوسط صبیب الفترة الجافة  البین سنویة   (  2,006 م3/ثا )  متوسط صبیب الفترة الرطبة  البین سنویة    (  3,537 م3/ثا ) 
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ü ي شهرستوى الالمعلى:  

ترتبط التغيرات الشهرية للجريان بنظام التساقط مباشرة والذي يتميز هذا األخير  

بالتذبذب من شهر الى أخر اال أن العوامل األخـرى والمتمثلـة أسـاسا فـي طبيعة 

التكوينات الصخرية طبوغرافية الحوض تؤثر أيضا في نظام هذا الجريان ويتضح لنا من 

ا التوزيـع الشهــري للجريان أن شهر ديسمبر يمثل القيمـة األقصى خـالل قيـم هـذ

الى  70/71خالل فترة الدراسة الممتدة من سنة  ثا/  3م 6,13: للجريان وهذا بقيـة تقدربـ

 3م 0,13وشهر جويليــة يمثـل القيمة األدنى للجريان وهذا بقيمة تقدر  00/01غايــة 

لحوض تتميـز بالتباين من شهـر ألخـر وهـذا ما وبالتالي خصائص الجريــان با ثا/ 

  .يرفـع من حدة التعريـة من شهــر الى أخر 

ü ي فصلالمستوى العلى:  

توضح التغيرات الفصلية للجريان بالحوض وجود أربعــة مراحل متباينة للجريان  

ة وهـذا ألربعـة فصـول متتـالي ثا/  3م 0,2،  3,5،  5,4،  1,8: وهذا بقيمة تقدر بـ 

الخـريف ، الربيع ، الشتاء ، الصيف اال أن كمية الجريان بالمرحلة الشتوية والخريفية 

تعتبـر األشـد تأثيـر على التعرية ، األولى تؤثر على التعرية من خالل حالة الوسط خالل 

هذه الفترة والذي يتميز بأقل درجات التغطية ، الثانية من خالل الكمية المرتفعة التي تؤدي 

 .     الزيادة في أليات النحت الرأسي والتراجعي لمختلف أشكال الجريان الى 
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المتوسط اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر م /ش
2,79 0,156 0,132 0,423 1,632 3,883 5,235 4,857 5,626 6,132 2,879 1,867 0,698 Qmm

0,03 0,25 0,65 1,32 2,56 5,23 3,62 3,54 6,52 1,88 0,56 0,67 ET
0,24 0,09 0,23 0,47 0,92 1,87 1,3 1,27 2,34 0,67 0,21 0,24 CV

1,00 0,06 0,25 0,67 1,03 2,13 2,09 1,74 2,09 2,13 1,03 0,67 0,25 CMD
الفصل
Qms

الخریف  1,815 م3/ثا 1,815
الشتاء  5,541 م3/ثا 5,541
الربیع  3,583 م3/ثا 3,583

الصیف  0,237 م3/ثا 0,237

( CV)ومـــعامل التــــغیر( Qm)جـــدول رقــــم:         التــغــیــرات الشـھریة و الفصلیة للصـــبـــیــب المتوسط
و المعــامل الشـــھــري للصــبیــــب( CMD)عــنـــد محـــطـــة عین شــــــرشــار للقتــــرة 01/00-71/70 

1,8155,5413,5830,237
الصیف الربیع الشتاء الخریف

 شكل رقــــم:      التــغــیــرات الشـھریة للصـــبـــیــب(Q ) المعــامل الشـــھــري للصــبیــــب
( CMD)عــنـــد محـــطـــة عین شــــــرشــار للقتــــرة 01/00-71/70
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 شكل رقــــم:      التــغــیــرات الفصلیة  للصـــبـــیــب(Q )عــنـــد محـــطـــة عین شــــــرشــار للقتــــرة 01/00-71/70
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ü  للصبيبالتغيرات القصوى:   

ـ ـات القصوى الحاالت االستثنـتمثل الصبيب )   J.Loup , 1974(   ان ـائية للجري

ت مباشرة على مختلـف  اــبحيث تنعكس هذه الصبيب رة له ،دن المظاهر الناـر مـوتعتب

ـ المستويات من جهة تؤدي الى غمر مختلف األراضي الف ة وخاصـة المصـاطب   يالحــ

ردود الفالحي سـواء مـن   ـرة على المـر مباشـما يؤثا هذـوى الحديث والنهرية للمست

ليص في نسبة النفاذية ، اضافة الـى  ـج التربة أي التقـر في نسيـغييـاج أو التناحية االنت

ان هذه االنعكاسات تؤثر في مختلف المنشأت الهيدروليجية وخاصة السدود سواء ف ذاـكل ه

ن حوض واد الحمام يعتبر من أهم األحواض ألمن خالل التهديم أو الرفع من نسبة التحول و

والتي نالحظ من خالله أن )  جدول رقم ( بالمنطقة التي كثيرا ماتتردد عليها هذه الصبيبات 

خص الفترة المطرة من السنة وهو ما يتعلق بخصائص التساقط التـي  أغلب هذه الصبيبات ت

تخص هذه الفترة سواء من ناحية الكمية ، الشدة ، المدة أما أهم هذه الصبيبات تلـك التـي   

 355،  329,8( يقدربـ حضي أقصىلبصبيب  1973و  1972ترددت على المنطقة خالل 

تساعد على الرفع مـن   ه الصبيبات القصوىإذن عند كل هذا فان هذ ،على التوالي )ثا /  3م

ـ الـى أن ت الهيدروغرام الفيضي لهذه الصبيبات  رحلة األولى منمكمية الجريان في ال ل ص

بما ال يتناسب مع نفاذية مختلف أنواع التربة وهذا ما يؤثر مباشرة على الرفع  أقصاها وهذا

مرحلـة األولـى مـن هـذه     من نسبة التعكر لمختلف المجاري إضافة إلى هذا فان تأثير ال

الصبيبات يؤثر على مختلف التشكيالت العشبية وهذا ما يرافق أيضا الرفع من كفاءة النحت 

سواء الراسي أو الجانبي والنقل لمختلف المجاري المائية ، إذن فان انعكاسات هذه الصبيبات 

. جـدول رقـم   حوض واد الحمام طبقا لقيم هذه الصبيبات زكارثية على التعرية وهذا ما يمي

    .45.شكل رقم 45
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C I Qs Qmoy J Qmax I التاریخ  الس  نة
2,40 58,750 70,500 106,80 73/72 31 دیسمبر   

30,29 208,85 250,62 291,24 15 جانفي  73/72
3,22 68,058 81,670 329,88 20 نوفمبر 73/72
4,76 82,750 99,300 143,40 28 فیفري 75/74
3,42 70,200 84,240 110,94 17 مارس 76/75
9,48 116,86 140,23 212,28 12 دیسمبر  77/76

20,86 173,31 207,97 292,32 19 نوفمبر 77/76
5,85 91,808 110,17 188,30 04 فیفري 78/77

37,58 232,62 279,14 302,76 16افریل 79/78
12,51 134,24 161,09 219,24 31 دیسمبر  81/80
7,66 105,03 126,04 168,70 29 جانفي 83/82

25,22 190,58 228,70 355,20 87/86  13 فیفري 
5,78 91,250 109,50 173,60 31  مارس 87/86
7,68 105,17 126,20 154,00 01 افریل 87/86
7,91 106,75 128,10 254,00 22 دیسمبر  89/88
1,67 48,992 58,790 115,60 15 فیفري 89/88
4,23 78,025 93,630 129,20 06 جانفي 90/89
8,43 110,17 132,20 195,70 16نوفمبر 91/90

42,34 246,92 296,30 335,20 91/90  25 دیسمبر 
4,82 83,275 99,930 184,40 28 جانفي 91/90

12,39 133,58 160,30 287,70 18افریل 92/91
23,43 183,67 220,40 268,00 25 ماي 92/91
5,60 89,833 107,80 163,80 05 نوفمبر 93/92
7,58 104,50 125,40 286,50 31 دیسمبر  93/92

14,02 142,08 170,50 272,60 01 جانفي 93/92
5,98 92,833 111,40 161,40 04 دیسمبر  94/93
3,33 69,233 83,080 142,40 21 جانفي 94/93
9,94 119,67 143,60 237,80 94/93  19  فیفري

15,11 147,49 176,99 185,24 08 جانفي 95/94
1,33 43,792 52,550 91,490 30 افریل 96/95

المصدر :

جــــدول رقـــم:      القــیــم القـصـوى الــلـحـضـــ یة للصـــبــیــــ ب محــطــ ة عــیـــ ن شـــرشـــ ار      

QS :  الصبیب النوعي  (ل/ث/كم²)
CI :   معامل الفیاضان 

  Qmax I: الصبیب اللحض ي االقص ى   (م3/ث)
 Qmoy J : الصبیب المتوسط الیوم ي  ( م3/ث)

 
 

 
 
  

A.N.R.H   قسنطینة  
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شكل رقم.             تغیرات معامل الفیاضان  خالل الفترة 95/96-72/73 
 بمحطة عین شرشار
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شكل رقم:       فیضان 1987/02/13 محطة عین شرشار
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شكل رقم.             فیضان 1990/12/25 محطة بكوش لخضر

0

50

100

150

200

250

300

350

22/12/19
90

23/12/19
90

23/12/19
90

24/12/19
90

24/12/19
90

25/12/19
90

25/12/19
90

26/12/19
90

26/12/19
90

27/12/19
90

27/12/19
الیوم90

Q
ث)

/3
(م

  

47  

45  

46  



  وتأثيرها على التعرية زيوغرافية للحوضالفيالخصائص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل االول

 102

  .وتأثيرها على التعرية داخل الحوض  العوامل البشرية. 9

يتحكم العامل البشري في مختلف مظاهر و أليات التعرية داخل حوض واد الحمام و 

الحوض إبتداءا من المصاطب النهرية لواد الحمام ب االوساط الفيزيائيةس هذا التدخل جميع يم

و واد المشاكل و واد موقر مرورا بمختلف السهول المكونة للحوض لتزداد خطـورة هـذا   

الدراسات و المعلومات التي تخـص   التدخل بالسفوح الجبلية بأعلى الحوض و نظرا إلنعدام

يقـات الميدانيـة المباشـرة    قحعلى الترجة االولى دبالا في هذا العنصر هذا الجانب إعتمدن

سواء بطريقة مباشـرة او غيـر    لمختلف العوامل التي ترتبط بتدخل اإلنسان داخل الحوض

  : و المتمثلة فيما يلي مباشرة

 :تأثير السكان على استقرار الوسط داخل الحوض. 1.9

مؤثرة في استقرار الوسط وباألخص الوسط الجانب البشري من أحد العناصر ال يعتبر 

الفيزيائي، حيث يرتبط هذا التأثير عموما بتواجد اإلنسان في مجال معين، وبتوزيع معين، 

ه وطرق عيشه على هذا الوسط فعندئذ تتجمع كل هذه تزيادة إلى طرق تنظيمه للمجال ونشاط

ه الطبيعية والى تغيير في العناصر المتشابكة لتؤدي في األغلب إلى تدهور الوسط عن حالت

  .مختلف األوساط عن حالتها األصلية

إذن يعتبر اإلنسان احد العوامل المباشرة والمؤثرة على الوسط سواء ايجابيا أو سلبيا    

وخاصة فيما يتعلق بتوزيعه المجالي على الوسط إضافة إلى طرق استغالله لمختلف 

طرق الحرث، طرق الرعي، طرق  (األراضي سواء كانت فالحية، رعوية أو غابية

  .) ...القطع

تعلق بكيفية يإذن عند كل هذا جاء اختيارنا لدراسة العامل البشري وخاصة فيما 

 توزيع السكان داخل حوض واد الحمام وألن هذا الحوض ينتمي إداريا إلى ثالثة واليات

حة أساسية من تشكل كلها مسا و خمسة عشرة بلدية، وألنها ال )سكيكدة، قالمة، عنابة  (

جدول  ( الحوض، فقد اكتفينا بدراسة أهم البلديات التي تشكل جزءا هاما من الحوض

، حيث تعتبر بلديات عزابة، عين شرشال، بكوش لخضر، ).09رقم خريطة  39.رقم

بوعاتي، الركنية، السبت وجندل، أهم البلديات التي تشكل مساحة أساسية من حوض واد 

  .تحليلنا الديمغرافي على هذه البلديات الحمام ولذا اعتمدنا في
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ü التوزيع المجالي للسكان : 

يتمثل التوزيع المجالي للسكان داخل حوض واد الحمام في ثالثة مناطق متباينة فيما 

بينها، منطقة ذات كثافة مرتفعة، منطقة ذات كثافة متوسطة ومنطقة ذات كثافة ظعيفة وهذا 

ية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية سكيكدة وقالمة وفق المعطيات المتحصل عليها من مدير

  .2004لسنة 

إذن هذا التباين في التوزيع المجالي للسكان داخل الحوض ينعكس مباشرة على   

قيم الكثافة السكانية امكانات كل منطقة داخل الحوض عموما، لذلك يتضح لنا من خالل 

دم التطابق في هذا التوزيع بين تباين كبير أي ع ) 10و9خريطة رقم 39جدول رقم (

البلديات التي تنتمي إلى النطاق الجبلي والبلديات التي تنتمي إلى السهول والبلديات التي 

  .تنتمي لألودية الرئيسية بالحوض

 :مناطق الكثافة السكانية الظعيفة*

تمثل هذه المناطق عموما بلديات جندل، السبت، والركنية أي  المناطق العلوية من  

وض واد الحمام والتي تنتمي إلى سلسلة الجبال الشمالية الجنوبية والغربية بحوض واد ح

، 39.8(لبلديات جندل، الركنية، السبت القيم التالية  ةالحمام، حيث تمثل الكثافة السكاني

  .)2كلم/ نسمة  58.1، 56.7

هذه كما نجد أيضا  في المقابل تباين واضح في التوزيع المجالي للسكان داخل  

البلديات بين المركز، التجمعات الثانوية والمناطق المبعثرة، حيث يتضح لنا من خالل 

المعطيات الديمغرافية لهذه البلديات تمركز قوي للسكان بمقر هذه البلديات على النحو التالي 

 0، 13(وانخفاض هذا التوزيع بالتجمعات الثانوية على النحو التالي  )60%، 67، 59(

وبالتالي توضح لنا كل هذه  )%23، 33، 28(تفاعه نسبيا بالمناطق المبعثرة وار )%17و

القيم للتوزيع المجالي للسكان داخل هذه البلديات ذات الكثافة السكانية الظعيفة مقارنة 

بالبلديات األخرى داخل الحوض، وجود نزوح ريفي داخلي وهذا يرتبط بالظروف المعيشية 

  .ديات ذات الطابع الجبليواالقتصادية لسكان هذه البل

عند إذن فان هذا التوزيع ينعكس على الوسط مباشرة داخل مجال هذه البلديات والذي  

يؤدي إلى تركيز مختلف النشاطات وخاصة الفالحية والرعوية على مناطق ضيقة ومحددة 
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داخل مجال هذه البلديات سواء تلك القريبة من المركز أو خارجه وخاصة على السفوح 

  بلية لهذه البلديات،الج

إذن التوزيع الديمغرافي داخل هذه المناطق يؤثر على الوسط وخاصة الوسط  

الفيزيائي في مناطق محددة مجاليا أي أنه يؤدي إلى ديناميكية أسرع داخل هذه المناطق التي 

حتما إلى تسريع ديناميكية  يترتكز عليها مختلف النشاطات الفالحية والرعوية وهذا ما يؤد

  .التعرية بهذه المجاالت المحددة

 : مناطق الكثافة السكانية المتوسطة* 

تمثل هذه المناطق بلديات بوعاتي، بكوش لخضر والتي تأتي على امتداد واحد أي من 

الجهة العلوية الجنوبية للحوض إلى المناطق السفلية عند المصب والتي تشكل معظم السهول 

أي أن التوزيع المجالي للكثافة السكانية يعتبر أكثر الضيقة للحوض الجزئي لواد الحمام 

على الرغم من عدم التجانس في الوحدات  )بوعاتي وبكوش لخضر(تجانس بهذه البلديات 

الفيزيائية المشكلة لمجال هذه البلديات، إذ تقدر الكثافة السكانية لبوعاتي وبكوش لخضر على 

  .)2كلم/نسمة 100، 113 ( يالنحو التال

المقابل نجد أيضا تباين واضح في التوزيع المجالي للسكان داخل هذه البلديات  أما في 

بالمركز، % 55و 51(بين المركز، التجمعات الثانوية والمناطق المبعثرة على النحو التالي 

وأهم ما يتضح من هذه  )بالمناطق المبعثرة% 29و 22بالتجمعات الثانوية، % 16و 27

لبلديات يتمركزون بالتجمعات الرئيسية لهذه البلديات وهذا ما النتائج أن نصف سكان هذه ا

سلبا على مختلف األوساط المشكلة لهذه البلديات حيث يرتبط هذا التمركز للسكان  ريؤث

بالظروف االقتصادية والمعيشية للسكان والنزوح الريفي الداخلي والذي يرتبط هو أيضا 

  .بالعديد من العوامل المتشابكة

التوزيع يؤدي إلى تكثيف معظم النشاطات وخاصة تلك التي ترتبط  عندئذ هذا 

أيضا على تدهور هذه  سباألرض على نطاق محدد داخل هذه البلديات وهذا ما ينعك

المجاالت المحددة لمختلف االستعماالت وبالتالي الرفع من حدة ديناميكية التعرية في مناطق 

  . محددة
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 :ةمناطق الكثافة المرتفع* 

هذه المناطق بلديات عزابة، عين شرشار أي مناطق السهول الواسعة والضيقة  تمثل 

حيث تعتبر هذه المناطق األكثر  ،بالحوض أي سهل عزابة والسهول الصغيرة بعين شرشار

كثافة سكانية بالحوض، حيث تقدر الكثافة السكانية لعزابة و عين شرشار على النحو 

طبيعة األراضي المتمثلة في السهول التي تشكل وتعتبر  )2كلم/نسمة 193و 380(التالي

معظم مساحة هذه البلديات وتمركز معظم النشاطات االقتصادية بالحوض على مجال هذه 

  .البلديات العامل الرئيسي والمتحكم في ارتفاع نسبة الكثافة السكانية على مجال هذه البلديات

% 51سكان عين شرشار ومن إجمالي % 63من  بإضافة إلى كل هذا فإنه ما يقار 

من إجمالي سكان عزابة يتمركزون بالتجمعات الرئيسية لهذه البلديات وبالتالي يؤدي هذا 

التوزيع الغير متجانس للتوزيع السكاني داخليا أو خارجيا مقارنة مع البلديات األخرى 

ساع للحوض إلى تقهقر في مختلف األوساط المشكلة لهذه البلديات ابتداء من ات ةالمشكل

عنه من مخاطر الفيضانات وتكثيف استغالل األراضي الفالحية  سالمجال العمراني وما ينعك

  .دون مراعاة احتياجات الوسط

زيادة على كل هذا فإن ارتفاع الكثافة السكانية لهذه المناطق وخاصة المناطق  

 رحية وما ينجالمبعثرة يؤدي إلى الزيادة في استغالل معظم المجاالت سواء الغابية أو الفال

  .عنها من ارتفاع في المساحة المحروقة والقطع الغير شرعي داخل األحراش أو الغابات

إذن كل هذا التوزيع الغير متجانس في السكان واالنعكاسات المباشرة والغير مباشرة  

لهذا التوزيع تؤدي حتما إلى تقهقر شديد محدد مجاليا لمختلف األوساط وبالتالي إلى تسريع 

ناميكية التعرية في مناطق دون أخرى وبالتالي يعتبر التوزيع المجالي للسكان داخل حوض دي

علينا إهمال  يواد الحمام من أهم العناصر البشرية المتحكمة في ديناميكية التعرية، لذا ال ينبغ

  .العامل البشري في أي دراسة تخص الوسط الفيزيائي سواء بمجال دراستنا أو خارجه
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مساحة الحوض المساحةاالجمالية داخل الحوض االجمالية
14,78 100,00 177,4 177,4 عزابة
11,07 57,28 132,89 232,02 جندل
11,00 86,08 131,98 153,32 بكوش لخظر
7,82 85,70 93,78 109,43 عين شرشار
16,66 81,87 199,89 244,15 السبت
7,45 100,00 89,44 89,44 بوعاتي
17,25 100,00 207,01 207,01 الركنية
1,44 29,48 17,32 58,75 حمام دباغ
2,65 44,66 31,82 71,25 الفجوج
3,02 47,20 36,28 76,87 هيليوبوليس
2,27 23,77 27,25 114,62 نشماية
0,69 22,95 8,32 36,25 قلعة بوصبع
2,43 18,59 29,1 156,57 بوهمدان
0,22 6,65 2,62 39,37 مجاز عمار
1,25 9,52 14,99 157,42 العلمة
100 62,38 1200 1923,87 المجموع

جدول رقم:      تـوزيع الـمسـاحة حـسب الـبلديـات داخـل الحوض

المصدر: انجاز الطالب

الـبـلديــات
النسبة الىمساحة البلدية (كم²)

 

% العـدد % العـدد % العـدد

380 67388 14 9542 35 23325 51 34521 177 عــزابـة

39,8 9224 28 2562 13 1230 59 5432 232 جــنــدل

58,1 14180 23 3253 17 2365 60 8562 244 الـسبـت

113 10075 22 2202 27 2709 51 5164 89,4 بوعاتي

56,7 11746 33 3846 0 0 67 7900 207 الـركنـیة

100 15343 29 4523 16 2458 55 8362 153 بكـوش 

193 21145 12 2563 25 5326 63 13256 109 ع شرشار

123 1E+05 19 28491 25 37413 56 83197 1213 المجموع

جــدول رقـم.   الــتوزیـع المـجالي للــسـكان داخل الـحوض حسب الكـثافـة .

الـمــركـز البلدية
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المصدر.  مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة قالمة و سكیكدة  2004
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المناطق المبعثرةالتـجمـعات الثانوية

  

38  

39  
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 شرشار عین •
 عزابة •

 بوعاتي •

 السبت •

 الركنیة •

 جندل •

 بكوش لخظر •

 ةـوسطـتـم ـةافـثــك  
 

 ةـعـفضعيـ ـةافـثــك  
 

 والیـــــة ســـكــیــكـــــدة
 

 والیـــــة عـــنــابـــــــة
 

 والیـــــة قـــــــالمـــــــــة

 ش

   2004الكثافة السكانية حسب البلديات   09.خريطة رقـم

2004ع ح نزار. المصدر  
  ةـعـفـرتـم ـةافـثــك   

  ـةـحــدود الـواليــ

 الـبـلـديــةحــدود  

0          4         8  
مــــــــك  
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 شرشار عین 
 عزابة 

 بوعاتي 

 السبت 

 الركنیة 

 جندل 

 بكوش لخظر 

 والیـــــة ســـكــیــكـــــدة
 

 والیـــــة عـــنــابـــــــة
 

الیـــــة قـــــــالمـــــــــةو  

 ش

   2004 التوزيع المجالي للسكان حسب التشتت داخل الحوض  10. خريطة رقـم

2004ع ح نزار. المصدر  
 

 حدود الـوالية

 حدود البلدية

المناطق المبعثرة سكان  
 

تجمعات الثانويةسكان ال  
 

 سكان المركز

10000 20000 
 

40000 
 

 نسمة 80000

0          4         8  
مــــــــك  
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وتاثيرها على حدة  على السفوح اتساع األراضي الفالحيةو تقهقر الغطاء النباتي . 2.9

  :التعرية

نوبية والغربية تدخل اإلنسان لم يكن إيجابيا على الوسط وخاصة بالمناطق العلوية الج   

 على حسل % 15للحوض من خالل اتساع األراضي الفالحية على االنحدارات التي تفوق 

ب المساحة الغابية أو االحراش والتي كانت تحافظ على استقرار الوسط من قبل تدخل 

اإلنسان عليها بهذه المناطق ، إذ أن طبيعة األستغال لهذه األراضي والمتمثلة أساسا في 

حبوب أدت إلى تسريع ديناميكية التعرية وتتضح ميدانيا في ظهور العديد من زراعة ال

تدخل اإلنسان لم يكن اضافة كل هذا فائن أشكال التعرية الخطية والكتلية بهذه األراضي 

إيجابيا على الوسط الغابي داخل الحوض عبر مختلف المراحل ابتداءا من المرحلة 

 )االستغالل المفرط للغابة داخل الحوض  (ستقالل مرحلة اال. )الحرائق (االستعمارية 

اتساع األراضي الفالحية على حساب المساحة الغابية إضافة إلى الرعي (والمرحلة الحالية 

وينعكس هذا العامل مباشرة على التعرية  )بالحوض واالحراش المفرط داخل مختلف الغابات

أي ما يعادل   2كلم 63: تقدر بـ من خالل انحصار المساحة الغابية داخل الحوض والتي 

ويؤدي هذا التقهقر إلى انخفاض عدد المستويات . من المساحة اإلجمالية للحوض   5.33%

 الحفر،النباتية عموديا ودرجة التغطية أفقيا مما يحفر آلية التطاير من جراء االمطار وآلية 

أما أهم  داخل الحوض التوسيع و النقل من جراء الجريان على مختلف األراضي المتقهقرة

  :االسباب التي ترتبط بهذا التقهقر وانعكاسته على التعرية فتتمثل فيمايلي

  :الحرائق. 1.2.9

كما تعتبر الحرائق من أهم العوامل األساسية في التعرية وكثيرا ما ترتبط اسبابها 

تشكيالته  بالجانب البشري ، اما تاثيرها المباشر يكمن في تقهقر  الغطاء النباتي بمختلف

  .)...غابة، أحراش،(واألفقية  )...أشجار، شجيرات،(العمودية 

اما انعكاساتها الغير مباشرة تكمن في التأثير على استقرار مختلف األوساط داخل 

الحوض وخاصة تلك التي ترتفع بها درجة االنحدارات حيث يؤدي قلة أو انعدام الغطاء 

إلى التسريع في مختلف آليات التعرية وهذا ما النباتي بهذه األوساط من جراء الحرائق 
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أو مجاليا أي  )الحفر(أيضا على التوسيع من مختلف أشكال التعرية سواء عموديا  سينعك

  .الزيادة في عدد أشكال التعرية بالمناطق المحروقة

أما مجاليا فإن هذه الحرائق حسب مصالح الغابات لكل من سكيكدة و قالمة مست  

ة الثالثة المشكلة لحوض واد الحمام ويعتبر الحوض الجزئي بواد المشاكل األحواض الجزئي

من %76.64هكتار أي 4511األكثر تضررا من الحرائق وهذا بمساحة تقدر بحوالي 

 ةالمساحة المحروقة الكلية داخل الحوض، بعد ذلك يأتى الحوض الجزئي بواد الحمام بمساح

من المساحة المحروقة داخل كل الحوض %23.34هكتار أي بنسبة  1375:محروقة تقدر ب

وتعتبر األحراش بمختلف تشكيالتها األكثر تضررا وإتالفا بسبب الحرائق داخل الحوض 

  .الجزئي لواد الحمام

أما الغطاء النباتي الغابي المتكون أساسا من بلوط الزان،البلوط الفليني والصنوبر 

ائق بالحوض الجزئي بواد المشاكل وتعتبر البحري أهم التشكيالت النباتية التي مستها الحر

هكتار حسب 2904:بلدية جندل مجاليا األكثر تضررا من الحرائق وهذا بمساحة تقدر ب

ه 1510:مقاطعة الغابات لوالية سكيكدة،وتأتي بعدها بلدية عزابة بمساحة محروقة تقدر ب

ليس،عين شرشار والركنية ولتقل المساحة المحروقة تدريجيا بالبلديات التالية بوعاتي هيليوبو

       % 27 لأي ما يعاد )هكتار 357،297،281،559(بمساحة محروقة على النحو التالي 

من المساحة المحروقة داخل الحوض، وحسب مصالح الغابات يعتبر العامل البشري حسب 

سجل مختلف التحقيقات نفس المصالح أهم العوامل  المتسببة في الحرائق لتليها االرتفاع الم

  .في درجة الحرارة خالل فصل الصيف

  :لقطع الغير شرعيا. 2.2.9

من أهم  شيعتبر أيضا القطع الغير شرعي سواء ذلك الذي يمس الغابة أو األحرا

إلى تقليص  عالعوامل التي ترتبط بالجانب البشري المؤثر في التعرية، حيث يؤدي هذا القط

أيضا على استقرار الوسط والرفع من حدة مساحة التغطية عموديا وأفقيا لينعكس مباشرة 

التعرية بمختلف آلياتها وأشكالها، وتقدر مساحة القطع حسب مقاطعة الغابات لسكيكدة 

هكتار أي أن الحوض الجزئي لواد المشاكل يعتبر أيضا األكثر تضررا من القطع  1113:ب

وهذا بمساحة تقدر إضافة إلى الحرائق لتقل حدة هذا القطع بالحوض الجزئي لواد الحمام 
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هكتار أي ما يعادل تقريبا نصف مساحة القطع بالحوض الجزئي لواد المشاكل كما  495:ب

تعتبر بلدية السبت األكثر تضررا من القطع بالحوض الجزئي لواد المشاكل وهذا بمساحة 

هكتار وبلدية الركنية بالحوض الجزئي لواد الحمام وهذا بمساحة تقدر  429:تقدر ب

  .كتاره 289:ب

إذن هذا القطع يؤدي حتما إلى التقليص في مساحة الغطاء النباتي ويمس بالدرجة 

يؤثر سلبا على استقرار الوسط الطبيعي،  ااألولى األحراش سواء الكثيفة أو الواضحة وهذ

أما األسباب الحقيقية التي ترتبط بهذا القطع تتمثل في ضعف الحماية من مختلف المصالح 

لتحسيس بمخاطر هذا القطع من السلطات المحلية واإلدارات المعنية بالقطاع إضافة إلى عدم ا

الغابي كما أن هذا القطع يرتبط أيضا بالمستوى المعيشي لألهالي إذ عادة ما يلجؤون إلى 

توسيع القطع الفالحية على حساب القطع الغابية وخاصة باألراضي العمومية سواء على 

  .السفوح أو بالجبال

ف األسباب البشرية التي تؤدي إلى تقهقر الوسط الفيزيائي داخل الحوض إذن مختل 

المظاهر  هتعتبر جد متشابكة لذا ينبغي أن نلم بجميع هذه األسباب للتقليل من حدة مختلف هذ

  .المؤثرة على الوسط وخاصة الوسط الفيزيائي

                                  :             قلة التجهيزات الخاصة بحماية الغطاء النباتي  3.2.9.1

  : ةمراكز المراقب* 

تعتبر قلة هذه المراكز أحد العوامل األساسية في اتساع المساحة المحروقة داخل 

الحوض إذ يوجد فقط مركزين أحدهما ببلدية هيليوبوليس واآلخر ببلدية السبت إذ يؤدي هذا 

كم في المساحة المحروقة مجاليا وبالطبع التباين والقلة في عدد هذه المراكز إلى عدم التح

تنعكس هذه النتائج على الوسط الطبيعي إذ نعتبرها من األسباب البشرية الغير مباشرة التي 

  .تنعكس التعرية داخل الحوض

  :شرائح الحماية من الحرائق*  

هكتار بالحوض  225هكتار بمجمل الحوض، منها  284تمثل هذه الشرائح مساحة

هكتار بالحوض الجزئي لواد الحمام وبالتالي يتضح العجز الكمي  59المشاكل والجزئي لواد 

هكتار  100هكتار لكل  2.5في هذه الشرائح والتباين المجالي داخل الحوض وتعتبر مساحة 
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المعيار األساسي المتبع في حماية المجال الغابي عن طريق هذه الشرائح وتعتبر مساحة هذه 

أيضا في حماية الغطاء الغابي داخل  رط المحمول به وهذا ما يؤثالشرائح بعيدة عن المتوس

  .الحوض وبالتالي ينعكس أيضا على حدة التعرية

   :الدروب الغابية*

كلم بالحوض الجزئي  127كلم داخل الحوض منها  202تمثل الدروب الغابية مسافة 

األساسي لهذه كلم بالحوض الجزئي لواد الحمام، حيث يعتبر الدور  75بواد المشاكل و

الدروب في التهيئة الغابية إال أن المسافة المخصصة لهذه الدروب تعتبر قليلة نسبيا مقارنة 

بالمساحة الغابية داخل الحوض أما االنعكاسات المباشرة لهذه الدروب على التعرية تتمثل في 

دات على إلى تسريع وتشكيل العديد من التخد يعدم تهيئتها بالشكل الكافي وعادة ما تؤد

الجوانب إضافة إلى اتساع الحفر الرأسي والتراجعي لهذه التخددات التي ترتبط بهذه الدروب 

  .أيضا على ارتفاع حدة التعرية ربصفة أسرع وهذا ما يؤث

  : بالمناطق األشد تظرسا  الجبليةدروب ال* 

ليلـة  كلم بالمناطق األشد تظرسا وتعتبر مسافة جد ق 25تقدر مسافة هذه الدروب بـ  

سلبا على استقرار السكان بالمناطق النائية، لكن انعكاساتها المباشـرة علـى    روهذا ما يؤث

الوسط الغابي تتمثل في الرفع من درجة الحماية ضد الحرائق كغيرها من الـدروب سـواء   

  .الدروب الغابية أو شرائح الحماية من الحرائق

 
  .سـكـیـكـدة، قـالـمـة و عـنـابـةمــحافــظـة الغـابات،   :المصدر                                                                   

داخل الحوضالجبلية التوزيع المجالي للدروب  40.دول رقمجـ  
  

 
 

  )كم(المسافة   الحوض الجزئى  لواد الحمام المالحظة

 05 قاعة بوصبع ، نشماية ، أم لحنش شبكة

 05 جبال مهان ، مكاس  مستلزمة

 15 قلعة بوصبع ، بوعاتي ، بن زوالي مسلزمة
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  البلديات  الحوض الجزئى  لواد الحمام الحوض الجزئى  لواد المشاكل
 )هكتار(المساحة  )هكتار(المساحة 

 عزابة -  1510
 جندل -  2904
 شرشار ع -  381
 السبت -  632
 وش لخضركب -  122
 بوعاتي 3 57 - 
 الركنية 559 - 
 حمام الدباغ 52 - 
 هيليوبوليس 297 - 

 النشماية 15 
  قلعة بوصبع 37 - 
 مدانهبو 22 - 

 المجموع 1375 4511
 المجموع العام 5886

 الـتــوزيع الـمساحي لـلحرائق داخـل الـحوض41. جـدول رقـم
  البلديات  الحوض الجزئى  لواد الحمام الحوض الجزئى  لواد المشاكل

 )هكتار(المساحة 
 عزابة  -  315
 جندل -  330
 شرشار ع  -  223
 السبت -  429
 وش لخضركب 06 14
 بوعاتي 57 12
 الركنية 289 - 
 حمام الدباغ 52 - 
 هيليوبوليس 20 - 
 النشماية 13 - 
 قلعة بوصبع 59 - 
 مدانهبو 08 - 
 العلمة -  13

 المجموع 540 1336
 المجموع العام 1876

  الـمساحي لـلقـطع الـمحظور داخـل الـحوضالـتــوزيع  42.جـدول رقـم
 البلديات  المناطق )هكتار(المساحة 

 الحوض الجزئى  لواد الحمام
 حمام الدباغ غابة بوسلوق مزيات 34
 //     // غابات قندولة 25
  المجموع 59

 مشاكلالحوض الجزئى  لواد ال
  عزابة جبل الغرب  20
 جندل  سمارة 50
 عين شرشار صافية 30
 المجموع 225
  الحوض 284

  .ةـابـنـعو  ةـمـالـق، دةـكـیـكـسمــحافــظـة الغـابات،   :المصدر                                                                 
ق داخل الحوضالـتوزيع المـساحي لشرائح الحماية من الحرائ43. جـدول رقم  
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  .الحوضبوتأثيرها على التعرية واالستعمال الغير عقالني للمكننة الرعي المفرط . 3.9

بحوض %   10تعاني مختلف االوساط الفيزائية وخاصة تلك التي يتعدى انحدارها   

واالستعمال الغير عقالني للمكننة رعي المفرط للالحمام من التاثيرات الجانبية والمباشرة  واد

ث انه التوجد احصائيات دقيقة تخص هذه االخيرة اال انه ميدانيا هناك اتساع كبير في وحي

واالستعمال الغير عقالني الرعي المفرط من جراء  األراضي المتقهقرة داخل الحوض

  . للمكننة واهم الميكانزمات التي ترتبط بهذا االستغالل واالستعمال تتمثل في الرص

  :رصـالمـفـهـوم  1.3.9

بر الرص أيضا احد العوامل المتحكمة في التعرية و خاصـة عنـد التربـة ذات    يعت

إذا ينتج عن الضغط المتكرر عند إستعمال الجرارات } فالحيا او رعويا{ اإلستغالل الزراعي

بمختلف أنواعها و خاصة خالل موسم الحرث و يزداد تأثير بإرتفاع رطوبة التربة درجـة  

الضغط المتكرر من طرف الماشية و تزداد حدتـه بإرتفـاع   اإلنحدار و كما ينتج أيضا عن 

رؤوس الماشية في المناطق الرعوية بأعلى الحوض ، أما من الناحية الميكانيكية ينتج الرص 

عن مأل الفراغات المخصصة لتخزين  الماء و التهوئة داخل التربة و بالتالي يضعف مـن  

مألجميـع أو معظـم المسـمات    << فادية ناقلية للماء و التهوئة مما يؤدي إلى إضعاف الن

و معامل إحتجاز المياه و الزيادة فـي مقاومـة   >> الموجودة بين الجزيئات الصلبة للتربة 

إذن كل هذه العوامل نخفـز علـى الجريـان بـدل     ) Pénétration(اإلنسياب داخل الترب 

حيـة و  الشربات و هذا ما يسهل تكوين أول مظاهر التعرية الحطيـة داخـل القطـع الفال   

األراضي الرعوية تزددات ديناميكيتها شيئا فشيئا فتصبح تخددات و هذا ما تأكد منـه بعـد   

اطب مصالمتابعة الميدانية للعديد من هذه المظاهر الناجمة الرص داخل الحوض إبتداءا من ال

النهرية ذات اإلنحدارات الضعيفة مرورا بالسفوح متوسطة اإلنحدارات و وصول بالسـفوح  

اإلنحدارات و كلها الدروب المتعددة التي تنتج عن المرء المتكرر لـرؤوس الماشـية   شديدة 

  .بالمناطق الرعوية

  يوجد نوعين من الرص داخل الحوض و هما : أنــواع الــرص. 2.3.9

  : لـرص التخويـرياا*
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ينتج الرص التخويري عن الظغط المطبق على الجزيئات الصلبة للتربة و يـؤثر بصـفة    

المسامات الكبرى المخصصة للهواء مقارنة المسامات الصـغرى المخصصـة    خاصة على

  .لتخزين المياه

  :لـرص التخـزينياا*

ى العمق و يرتبط هذا الـرص بترسـب   ينجم الرص التتخزيني عن تنقل جزيئات التربة إل 

يئات المياه الناجمة عن التساقط و التي تؤدي إلى مألالفوامل الشاغرة داخل آفاق التربة بالجز

الصلبة التي تنقلها المياه المترسبة و يعتبرهذا الرص ظاهرة طبيعية غير مؤثرة بشدة علـى  

  . عكس الرص التخويري لكن تزداد إنعكاساتها على التعرية بإزدياد كمية أو شدة التساقط

 :تأثيـر الـرص علـى التعـريـة . 4.3.9

التعرية بـالحوض حيـث    يؤثر الرص بنوعيه التخويري و التخزيني على ديناميكية

يؤدي الرص التخويري إلى تسريع ديناميكية التعرية الخطيـة و التخزينـي إلـى تسـريع     

  : ديناميكية التعرية السطحية من خالل النتائج التالية 

تقليص الحجم المخصص لتخزين المياه داخل التربة في المدة الزمنية للجريان السـطحي   -

  . التربة الزيادة في كمية اإلجتثات السطحي التخفيض في سرعة النفادية داخل

  :العوامـل المتحكمـة فـي الـرص داخـل الحـوض . 5.3.9

متحكمة في الـرص داخـل   ال ةساسياألعوامل أهم الالرعي المفرط  والمكننة تعتبر 

  .الحوض و هي مرتبة حسب األهمية كما يلي

   :المكننـة * 

ل الجررات لإلستغالل الفالحي و باألخص الحرث بإستعما علقتعتبر المكننة و خاصة فيما يت

بالضبط في الفتـرة الرطبـة و فـي اإلتجـاه       %10في المناطق الذي يتحدى إنحدارهاعن

يؤدي حتميا إلـى  ) و هذا ما تأكدنا منه خالل موسم الحرث( العمودي على خطوط التسوية 

السطحية و التي تؤدي إلى  الزيادة في رص التربة مما ينتج عنه إرتفاع مؤثر السيولة للقشرة

السيالن، المسيالت ن، لتطور فيما بعد إلى تخـددات  ( ظهور مختلف أنواع التعرية الخطية 

  ).سنوات  5في فترة ال تزيد في بعض األحيان ةعن 
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  :الرعـي* 

إلى الزيادة في الرص من خالل التنقل المتكـرر للماشـية و    يؤدي الرعي المفرط 

قل المتكرر إلى تقليص نفادية التربـة و معامـل   نث يؤدي هذا التخاصة الفترة الرطبة بحي

إحتجاز المياه و زيادة الجريان السطحي و هذا ما يؤدي إلـى تسـريع ديناميكيـة التعريـة     

حيث تـزداد حـدة هـذه     .لف بالحركات الكتلية الرطبةعبالمناطق الرعوية و خاصة فيما يت

و ذات الكثافة الحيوانيـة    %15 ى إنحدارهادعخاصة بالمناطق الرعوية التي يتاالنعكاسات 

حيث تمثل مجاليـا بلـديات     المرتفعة و خاصة بالجزء العلوي الغربي و الجنوبي بالحوض

ي ترتفع بهـا عـدد رؤوس   تالركنية، السبت، جندل، بكوش لخضر وعزابة  اهم البلديات ال

  . وشكل رقم . جدول رقم" ابقار، الماعز، االغنام" الماشية من مختلف االنواع

رأس حسب مصالح  131159أما عدد رؤوس الماشية بحوض واد الحمام فتقدر بـ 

الفالحة لكل من سكيكدة وقالمة إال أن هذا التقدير يبقي بعيدا عن القيمة الحقيقية لرؤوس 

 الماشية بالحوض وحسب إحصائيات مصالح الفالحة فان عدد رؤوس الماشية ببلدية السبت

رأس ببلدية  26974رأس و  20565والتي تقدر بـ  )اد المشاكلالحوض الجزئي لو(

، تعتبر األكثر كثافة )التي ينتمي جزء منها إلى الحوض الجزئي لواد الحمام(النشماية 

  .حيوانية بالحوض حيث تمثل روس الماشية بهذه البلديات ثلث رؤوس الماشية بالحوض

رأس بنسبة  19205اعز والمقدر عدده بـ أما من الناحية النوعية لرؤوس الماشية يبقي الم 

من إجمالي عدد رؤوس الماشية بالحوض األكثر خطورة على الغطاء النباتي % 14.65

وخاصة المستوى الشجيري حيث أن خطورة هذا األخير تأتي على مستويين أولهما على 

فرط من المستوى النوعي وثانيهما على المستوى الزمني وكخالصة لكل هذا يبقي الرعي الم

أهم األسباب المؤثرة على الغطاء النباتي بالدرجة األولى وعلى التعرية بدرجة ثانية ولذلك 

ينبغي التفكير في إعادة تنظيم هذا القطاع داخل الحوض وهذا اعتمادا على تهيئة فالحية 

رعوية متكاملة بهدف الحد من تنقل الماشية وخاصة بالمناطق ذات التشكيالت النباتة 

الواضحة والتي تعتبر األكثر تظررا من الرعي المفرط داخل  شورة وخاصة باألحراالمتده

 الحوض
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المجموع الماعز االغنام االبقار البلدية

4468 455 3020 993 قلعة بوصبع

10046 2500 3500 4046 بوحمدان

6026 345 4355 1326 بوعاتي

6534 1940 3680 914 النشماية

22585 2650 9935 10000 الركنية

5983 345 4031 1607 الفجوج

4120 320 3290 510 حمام الدباغ

3734 250 2460 1024 هيليوبوليس

63396 8805 34271 20320 قالمة

20565 3305 10650 6610 السبت

14071 2100 10500 1471 جندل

11841 2000 7000 2841 بكوش لخضر

6071 950 3510 1611 ع شرشار

15170 2000 11400 1770 عزابة

67763 10400 43060 14303 سكيكدة

131159 19160 77331 34723 منطقة الدراسة

100 النسبة %           26,47       58,96       14,61

جــدول رقـم.     الـتـوزيـع الـمجالـي للثـروة الـحيوانـية داخـل الـحوض

المصدر : مديرية الفاللحة  سكيكدةو قالمة 

شكل رقم.      توزیع رؤوس المشیة داخل الحوض حسب البلدیات
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 :وتاثيره على التعرية الحرث الغير مطابقةطرق . 4.9
تغطي األراضي الفالحية المخصصة لزراعة الحبوب و الخضروات مساحة قدرها        

من المساحة اإلجمالية للحوض و تدخل اإلنسان على هذا  %47أي ما يعادل  2كلم564

خالل تهيئة هذه األراضي للفالحة عن طريق  هذا منالوسط الفالحي لم يكن إيجابيا و 

الحرث بحيث إتضحت لنا بعد المعاينة الميدانية لموسم الحرث أن مختلف األراضي الفالحية 

الجبلية بأعلى الحوض تحرث في  داخل الحوض إبتداء من المصاطب إلى غاية السفوح

اإلتجاه القائم على خطوط التسوية أي بإتجاه اإلنحدار الطوبغرافي لهذه األراضي و تتضح 

 المتقطع،إنعكاساتها هذا العامل في مختلف مظاهر التعرية الخطية إبتداء من السيالن 

األراضي الفالحية المسيالت و التخددات و تزداد حدة هذه األشكال خاصة ب المنشر،السيالن 

و تؤدي هذه الطرق ميدانيا إلى الزيادة في  .داخل الحوض  %15التي يتعدى إنحدارها 

كمية و سرعة الجريان بحسب نسبة و طول إنحدار األراضي الفالحية داخل الحوض إظافة 

 الخطية داخلإلى تقليص نسبة النفادية و هذا ما يؤدي إلى تشكيل مختلف مظاهر التعرية 

 .ألراضيهذه ا
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  خــالصــة ال

يتمثل الهدف األساسي من دراسة وتحليل مختلف العوامل المتحكمة فـي التعريـة            

بحوض واد الحمام في هذا الجزء من بحثنا في تحديد مدى تأثيرها على حساسية الحـوض  

ن سـيادة  للتعرية ، حيث اتضح لنا من خالل دراسة مختلف هذه العوامـل المتداخلـة بـأ   

التكوينات الهشة وخاصة التكوينات المارنية بالنسبة للتركيب الصخري للحوض إضافة إلى 

لمختلف هـذه التكوينـات    )ع الطبقات الصلبة فوق الهشة أو العكس ضتو (البنية المتناوبة 

كل هـذا   )اإلنحدارات  (السائدة وطريقة توضعها والتي غالبا ما توافق طبوغرافية المنطقة 

عندئذ تزداد . إلى الرفع منحساسية الحوض للتعرية من خالل تركيبته وبنيته الصخرية  أدى 

هذه الحساسية من خىل طبوغرافية المنطقة وخاصة عند السفوح شديدة اإلنحدار بالمنـاطق  

إضافة إلى سفوح المناطق الوسطى التي تفصل الحوض الجزئـي لـواد   . العلوية للحوض 

عند كل هذا فإن أغلبية انحدارات الحوض تقـع  . لواد الحمام المساكل عن الحوض الجزئي 

       ²كـم 672حيث تقدر المساحة التي تفوق هذه الفئة بــ   ( %12.5ضمن فئة عتبة التعرية 

إذن كل هذا فيما يتعلـق بالتركيـب   . )من المساحة اإلجمالية للحوض  %56أي ما يعادل 

حساسية الحوض للتعرية ، لتتضـاعف   الصخري وطبوغرافية المنطقة ومدى تأثيرها على

التغطية النباتية الدائمة مـن خـالل انحصـار     )مناطق  (هذه الدساسية بانخفاض مجاالت 

:    ²كم672 على مساحة تقدر بـ (الغطاء الغابي ذو التغطية الدائمة في مناطق ضيقة مشتة 

ية مـن خـالل   لتتضاعف هذه الحساس. )من المساحة اإلجمالية للحوض  %5.74أي بنسبة 

اتساع األراضي الفالحية على حساب األراضي الغابية وخاصـة علـى السـفوح الجبليـة     

عندئذ تزداد هذه . بالحوض وطرق ونمط استغاللها الغير مطابقة إطالقا لخصوصية المنطقة 

 )األحـراج  (الحساسية من جراء القطع والرعي المفرط داخل التشكيالت النباتية المتبقيـة  

  .ناطق الجنوبية والغربية للحوضوخاصة بالم

عند كل هذا تزداد وتتشابك عوامل التعرية بالحوض مـن خـالل تـدخل العناصـر           

 1970الخارجية وأهمها التساقط حيث اتضحت لنا من خالل فترة الدراسة الممتدة من سنة 

انعكس  بأن النظام المتذبذب والمتغير للتساقط وخاصة على المستوى الزمني 2001إلى سنة 
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نظام غير منتظم من خالل مؤشر بـاردي لتصـنيف    (مباشرة على نظام الجريان للحوض 

وعلى آليات وديناميكية التعرية وخاصة على السـفوح  واألوديـة    )نظام جريان األحواض 

يصل أقصـى تسـاقطها    الذيوظهور فترتين متباينتين للتعرية وهما فترة التعرية المركزة 

         مـم  94.8الشهري تساقطهاأقصى  ويصل ثا/  3م  4.842صبيبها وأقصىمم  1050السنوي

يصل أقصـى   الذي وفترة التعرية الضعيفة ثا/  3م  6.132 ويصل أقصى صبيبها الشهري

 تسـاقطها ويصـل أقصـى    ثـا / 3م 2.653وأقصـى صـبيبها  مم  640.3تساقطها السنوي

  .ثا/ 3م 1.867ويصل أقصى صبيبها الشهري مم 41.2الشهري

عندئذ كل هذه العوامل المتشابكة والمرتبطة فيما بينها انعكست سلبا علـى حساسـية          

  .التعرية بالحوض سواء على المستوى المجالي أو الزمني
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  :مقدمـةال

أسـبابها و انعكاسـاتها المحـاور     آلياتهـا، أنواعها،  أشكالها،تمثل التعرية بمختلف  

وأمام انعدام جميع المعطيـات والدراسـات    الدراسة من لصاألساسية الذي يتضمنها هذا الف

التي تخص هذا الجانب من بحثنا ارتأينا التنقل إلى الميدان في العديد من المرات وفي فترات 

الوقت الحالي  وانعكاسات التعرية فيلفة بهدف تحديد ودراسة أشكال وآليات وديناميكية مخت

  :ميدانيةومن اجل هذا قمنا بثالثة دراسات نوعية 

 .األولى تخص تحديد أشكال التعرية وآلياتها  •

خطر أشكال التعرية في الوقت الحالي والمتمثلـة  االثانية تخص تحديد سرعة تطور أشد و •

 .قاتفي االنزال

الحـوض   داخلعلى مختلف المستويات  للتعريةاالنعكاسات المباشرة  الثالثة تخص تحديد •

معرفة الحوصلة العامة لهذه االنعكاسات والتي يمكن ان تحدد لنـا  إلى وتهدف هذه الدراسة 

 .في المستقبلللحوض  الخاصة بحماية مختلف االوساط المكونة  تهيئةاولويات ال

 لمختلف هذه  تتمثل في التعميم المجالي خص هذا الجانب من بحثناأما اإلشكالية التي ت

حـوض  لل مختلف االوساط المكونة اليصح تعميمها على مستوى أي انه نوعية الالدراسات 

وديناميكية التعرية بالحوض وهذا  ألشكال وآلياتإضافة إلى أنها ال تعبر عن الحجم الحقيقي 

  .) 2كم1200 (راجع لشساعة مجال دراستنا

  :بالحـوضالتعـريـة  أشكال.1

تتنوع أشكال التعرية داخل حوض واد الحمام بكثرة حيث يرتبط تنوعها بتنوع العوامل    

التكوينـات   (واآلليات المتحكمة في هذه األخيرة وتمس هذه األشكال مختلـف التكوينـات   

 )مختلف أنواعها التربة ب السطحية،التكوينات  اللينة،التكوينات الصخرية  الصلبة،الصخرية 

ومختلف االراضـي  ...) المصاطب السفوح( و مختلف الوحدات الجيومورفولجية للحوض 

أما فيما يخـص التصـنيف    )  لغابيةاي االراض و ،الرعويةاالراضي   ،الفالحيةاالراضي (

حيث يرتبط كل صنف بطبيعة  نرئيسي صنفين فلقد صنفنا أشكال التعرية داخل الحوض إلى

  :يليكما  وهياالشكال المتحكمة في هذه  لياتواآلعوامل ال
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  .)الفترة المطرة (أشكال التعرية الموروثة عن الزمن الرابع .1.1

  : لتوضعات المتواجدة على السفوحا.1.1.1

تتضح هذه التوضعات الموروثة عن الزمن الرابع خالل الفترة الباردة خاصة عند 

فل جبل بوتليس من الجهة الشمالية الغربية محليا بالكدية عند أس يبعض التالل أو ما يسم

م عن كدية الهذبة، حيث نجد هذه التوضعات فوق طبقات كلسية للصخر  630وعلى ارتفاع 

األم وهي عبارة عن خليط بين الكلس المارني والحجر الرملي في شكل كونقلوميرا جد 

ى المشكل لهذه متماسكة وهذا يرجع إلى عدم التجانس في حجم الصخور والجالميد والحص

  .التوضعات

كما تعتبر هذه التوضعات من أهم أشكال الفترة الجليدية التي مرت على المنطقة  

وأهم مايتضح في هذه التوضعات ارتباطها المجالي بمخروط األنقاض باألسفل حيث يتراوح 

كات متباينة في السمك والمواد دم ويتكون هذا المخروط من 20و5سمك هذا المخروط بين 

وأخرى من مواد  )حجارة و جالميد(كات ذات مواد خشنةدلمكونة له حيث نجد تناوب بين ا

  .سم15دقيقة يتراوح سمكها 

إال أن العديد من هذه األشكال أي التوضعات الموروثة عن الفترة الباردة للزمن  

ى الرابع ترتبط مجاليا بأهم األودية الرئيسية بالحوض وخاصة واد المشاكل وهذا راجع إل

التباين الواضح في الوحدات الفيزيائية والجيولوجية بين تلك التي تتصل بواد المشاكل 

المصاطب التي تتصل باألودية السابقة ابتدءا من  مواألخرى التي تتصل بواد الحمام وأه

  .المستوي الثالث إلى المستوي األول

  :المهيالت.2.1.1

م  1208لق الموجودة بجبل طاية تتضح هذه المهيالت خاصة عند التصدعات والفوا 

كما نجدها أيضا بجبل بوعسلوجة وجبل دبار بمنطقة بوعاتي وتمس بالدرجة األولى تكوينات 

إلى  ADRET.D الكلس الكريتاسي حيث تؤدي ظاهرة التصدع الجليدي إلى تفكيك الصخور

  .أجزاء صغيرة ونقلها عن طريق الجاذبية والجريان بمختلف أشكاله على السفوح

اما  المهيالت المتواجدة بتكوينات الحجر الرملي تعتبر  أكثر سمك وهذا راجع إلى االرتفاع 

في حدة اآلليات التي ترتبط بهذه اإلنهياالت ممـا يـؤدي إلـى توسـيع فواصـل التطبـق       
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إلى ظهور كتل صخرية حادة مقارنـة باإلنهيـاالت    يواإلنكسارات والتشققات وهذا ما يؤد

ت الكلسية لكن أغلب هذه األشكال المورثة عن الزمن الرابع تعتبر أكثـر  المتواجدة بالتكوينا

  .تماسك وحدة عند المنشأ ويقل تماسكها وحدة عند األودية التي تتصل بها مجاليا

  .الحاليةشكال التعرية ا.2.1

تتمثل اشكال التعرية الحالية في مختلف االشكال التي ترتبط  بالحركات الخطية ،  

حركات المزدوجة سواء تلك التي ترتبط آليتها بالتعرية الراسية او التراجعية او الكتلية او ال

  .و بالتالي قمنا بتصنيف هذه االشكال الى اربعة اشكال رئيسية كمايليحتى الجوفية 

ü   االنجذابيةأشكال الحركات. 

ü   الرطبةأشكال الحركات. 

ü   الرطبة واإلنجذابية  (أشكال الحركات المزدوجة(.  

ü  ةالحفر الجـانبي للمجاري المـائية واألوديـأشكال. 

  :ةـيـذابـجـاإلنات ـركـحـال الـكـأش.1.2.1

مـن االنهـيالت    أساسيننوعين  في داخل الحوض تتمثل أشكال الحركات اإلنجذابية     

 .الكارثية االنهيالت المحدودة و االنهيالت وهما

  :دودةـحـمـالاالنــهـيـالت .1.1.2.1

وع من المهيالت باألخص في الجزء العلوي من الحوض وخاصة عند ينتشر هذا الن     

السالسل الصخرية المتكشفة ذات التكوينات الصلبة أو مايسمى محليا بالكاف ومن بينها كاف 

كما تتحكم آلية التجوية في معظم هذه األشكال إضافة إلى ارتفاع قيمة االنحدار بهـا   قالسرا

 نـوعين وكما تظهر المهـيالت المحـدودة فـي     %90وتصل في بعض األشكال إلى نسبة 

 االنــهـيــالت وهمـا  الصخرية البنية رئيسيين وفقا للعالقة بين اإلنحدار الطبوغرافي و

  .اإلنزالقية االنــهـيـالت و المخروطية

v واالنحـدار التوافـق بـين البنيـة     عـدم  الناجمة عن المخروطية االنــهـيـالت 

كبيرة لكن المواد المكونة الكامية الر من الكتل بتوضعاتالمهيالت وتمتاز هذه الطبوغرافي 
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ها صغيرة ويظهر هذا النوع من المهيالت خاصة بتكوينات الحجـر  تعيار التوضعاتلهذه 

 .الرملي والشيست بالحوض

v  أما .الطبوغرافيالناجمة عن التوافق بين البنية واإلنحدار  اإلنزالقية االنــهـيـالت 

تمتاز بعيار كبيـر وسـمك    االنــهـيـالتجمة عن هذه التوضعات النا يخص افيم

 االنهياالتتتميز هذه  كما .صغير وتظهر خاصة بتكوينات الفليش على مستوى الحوض

أي أنها تمتاز بانقطـاع فـي     BRUNET R على السفوحة المتفكك موادبتعدد وتبعثر ال

د قـدم هـذه   التفكك والتوضع على طول السفوح وضعف انحدار المواد المتوضعة عن

 .خالل األوابل الخريفية خاصة كما تزداد كمية المواد المتوضعة االنــهـيـالت

المحدودة تختلـف بـاختالف    ــهـيـالتالنللأما العالقة بين الحجم والتدرج الحبيبي 

 الصـخري، وخاصـة التركيـب    االنــهـيـالتاآلليات والعوامل المتحكمة في هذه 

  .التطبق،  اإلنحدار الطبوغرافي

لنـوعين مـن هـذه     لمواد المتوضعة غرانومترية قياسات ناولمعرفة هذه العالقة أجري

  :وهماوالتي تعتبر أكثر ترددا بالحوض المدروس  االنــهـيـالت

الغير متوافقة  البنيةالمخروطية المتكونة من الشيست ذات ا ــهـيـالتلالناألولــى  •

  .مع اإلنحدار الطبوغرافي

المتوافقة مع اإلنحدار  البنيةاإلنزالقية المتكونة من الفليش ذات ا تــهـيـالنلالالثانية  •

 .الطبوغرافي

 نــهـيــالت لال أن المـواد المتوضـعة   غرانومتريـة ال هذه القياسات وضح لناحيث ت 

 التنـهــي لال أقل سمك مقارنة مع المـواد المتوضـعة   )توضعات الفليش  (المخروطيـة 

 راجع إلى تأثير عامل النفاذية بالنسبة للمهيالت اإلنزالقيةوهذا  )توضعات الشيست(اإلنزالقية

  .الفليش وتأثير آلية الرص بالنسبة للمهيالت المخروطية لتكوينات الشيستلتكوينات 

  :ةـيـارثـكـال االنــهـيـالت .2.1.2.1

المحدودة في األبعاد  االنــهـيـالت الكارثية عن االنــهـيـالتتختلف      

المحدودة عادة ما تكون مترية وانعكاساتها  االنــهـيـالت أن أبعادواإلنعكاسات حيث 
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عادة ما تكون على الوسط الفيزيائي أي أنها ذات انعكاسات محدودة مجاليا أمـا أبعـاد   

جميـع   ها تـؤثر علـى  ستالكارثية عادة ما تكـون كيلومترية وانعكا االنــهـيـالت

وهذ ا يرجـع إلـى    )الهيدروجي و مرانيالع الفالحي، الفيزيائي،المستوى  (المستويات 

 الموجودة بجبلداخل مجال الدراسة كتلك  االنــهـيـالت ومن أهم هذه حجمهاطبيعة 

 كلم وطولها إلى 1.3 حوالي بالقاعدة الكلسية القبائلية والتي يصل عرضها إلى   الصافية

  .ل مجاليا بواد المشاكلتتصكلم حيث  1.7 مايقارب

  

  
  

  المتكونة من الحجر الرملي والشيست المخروطية التنـهـياال 01 :صورة رقم
  .بكاف الواشية بالقرب من جبل طاية 

  

  
  المتكونة من الفليش اإلنزالقية االنــهـيـالت 02 :صورة رقم
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  .ةـبـرطـات الـركـحـال الـكـأش .2.2.1
الحركات الرطبة داخل الحوض في مختلق اشكال التعرية المائية  أشكالتتمثل      

  .و الكتلية الخطية

  :الخطيـةأشكـال التعـريـة المـائيـة 1.2.2.1

تنتشر أشكال التعرية المائية الخطية على مستوى كل الوحدات الجيولوجية والفيزيائية     

داخل الحوض حيث  ترتبط هذه األشكال بكمية وشدة التساقط وحالة السطح ورطوبة ونوع 

علق بدورها بقيمة اإلنحدار وبالتـالي فألشـكال   تت يالتكوينات وسرعة وقيمة الصبيب والت

الناجمة عن هذه التعرية تتمثل في السيالن السطحي ، السـيالن المنتشـر ، المسـيالت ،    

  .التخددات ، األراضي الفاسدة

  :أشكـال السيـالن السطحـي والمنتشـر .1.1.2.2.1

ائية الخطية داخـل  تعتبر أشكال السيالن السطحي والمنتشر أولى أشكال التعرية الم     

الحوض حيث تتميز ميدانيا بتقطع في اإلنحدارات مفصولة بلبدات على المستوى السنتيمتري 

سم وتبين لنا بعد الدراسة الميدانية لهـذه  10و 5حيث يتراوح عمق هذه األشكال ميدانيا بين 

بة التربـة  مع التساقط ولكنها تظهر بعد فترة زمنية وفقا لرطومباشرة األشكال أنها التظهر 

 :كما يلي

المنتشـر بعـد فتـرة     و تظهر أشكال السيالن السطحي: بالنسبـة للتـربـة الجـافـة  •

دقدقة حسب شدة وكمية التساقط وبعد مأل المسامات والتشققات الموجودة  20و 9تتراوح بين 

 .بالتربة

ـ و حيث تظهر أشكال السيالن السطحي :بالنسبـة للتربـة الـرطبـة  • دة المنتشر بعد م

كما تؤثر أشكال  .CADEVILLE G د حسب نسبة رطوبة التربة 10و  2زمنية تتراوح بين 

الصـقل  السيالن السطحي على التكوينات المارنية باألخص داخل الحوض من خالل آليـة  

  .)الطين والغرين  (في هذه الترب بالتكوينات الدقيقةعن انسداد المسامات الموجودة  الناتجة

وإلـى  )الطين والغرين  (ن المنتشر تؤدي إلى تسوية الترب بالترب الدقيقة أما أشكال السيال

كما يوجد نوع آخر من السيالن وهو ،)الحصى  (ترصيف الترب في حالة التكوينات الخشنة 
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السيالن الجوفي ويرتبط فقط بالترب الغنية بالمواد المعدنيـة والعضـوية شـديدة النفاذيـة     

  .لى مستوى الحوضوالمسامية وهو محدود مجاليا ع

  أشكـال السيـالن المركـز .2.1.2.2.1

ثالثة أشكال للتعرية الخطية داخل الحوض والمتمثلة  فيالسيالن المركزتتمثل اشكال      

  .األراضي الفاسدة التخددات، المسيالت، :في

  لمسيــالت ا. 1 .2.1.2.2.1

اسة وتظهر في شـكل  تعتبر المسيالت أولى أشكال السيالن المركز داخل مجال الدر     

أخاديد أو خوانق ذات حواجز عمودية داخل التكوينات المنقولة باألخص وتكون فـي شـكل   

متوازي أو متشابك وعرضها يكون سنتيمتري أما طولها يكون من سنتيمتري إلـى متـري   

  .التساقط و الجريانبازدياد كمية  )الحفر الرأسي  (ويزداد عمقها 

وتؤثر قيمة االنحدار وطـول   الحفر،المرحلة الثانية بعد أما توسيع عرضها يأتي في     

بشدة داخل التكوينات الشيستية داخل  CANARD M االنحدار على تطور مختلف المسيالت

  .في الحوض الحوض مقارنة بالتكوينات المارنية

تطورا أما بالمناطق الفالحية تعتبر المسيالت أكثر أشكال التعرية الخطية ترددا وأشد     

وإنما يكمن في تـدخل اإلنسـان عـن     االنحدارإلى نوع التكوينات أو قيمة  دال يعو سببوال

. طريق الحرث الغير موافق لخصائص الوسط وخاصة فيما يتعلق باتجاه خطـوط الحـرث  

وتلعب األمطار الوابلية دورا كبيرا في تقليص عدد المسيالت من خـالل المـواد المتنقلـة    

  .والمترسبة بهذه المسيالت

عند  السيـالن السطحـي 03:صورة رقم
  .قدم أحدى التلع بالحوض

  
المتوازية  المسيــالت 04:صورة رقم

  الناجمة عن تاثير الجريان و االنحدرات
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سمك التكوینات / شــــدة األمطار

  السطحیة
  سم 20 < غیر سمیكة  سم 20>   سمیكة

  
  مـتـوسـطـة                   

  
  
  

  الــحــفــر
  

  الــحــفــر               
  

  
  مـتـوسـطـة               قـویـة       

  
  
  

  الــحــفــر           
  

  الــحــفــر      
  

  
  
  قـویـة                 قـویـة جـدا      
  
  

  اال نھیاالت  
  
  
  

  االتـســاع  
  

   CHERY P حسب آليات تـطـور المـسـيـالت  49 :رقـم شكل
  

  الـمـسـیـال ت  المتوازیة  المتسلسلة تالیسمال
  لـیـسـمـاد الــعــأب          

  
  م 2  - 0.5                               

  1سم                             40 - 10=  ط       
  سم 10 - 04=  ع       
    2  
  سم 100- 50=  ط       
  الرتبة      3  سم 15- 05=  ع       
        
  سم 500- 100=  ط       
  سم 30- 10=  ع       

  
  
  
  

  

  JEAN JOIL GRIL ET BIRNAND DUVAUX حسبالت المسي تصنيق 50 :ل رقـمشك
  

ةــمــقــال  

 الــتــخــدد
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  التخــددات .2 .2.1.2.2.1

عمـق  ثاني أشكال التعرية المائية الخطية وتختلف عن المسيالت في ال تاتبر التخددتع      

لة بها وتعتبر أهم أشكال التعرية التي تتعلـق  صوالعرض والطول والشكل وكمية المواد المت

حيث يوجد نوعين من التخددات داخـل  داخل الحوض في الوقت الحالي   .بها أعمال التهيئة

  .التخددات الشبه نشطة والتخددات النشطة. مجال الدراسة 

 التخـددات الشبـه نشطـة  •

على مستوى كل الحوض وهي تخددات مرتبطة بالفترة المطـرة   التخدداتتنتشر هذه       

للزمن الرابع وتتميز باتساع سريرها وارتفاع درجة التغطية بها وضعف ديناميكيتها، وكمـا  

تتميز بأسرة مصقولة بالحجارة الناجمة عن المواد المتنقلة خالل الفترة المطرة للزمن الرابع، 

عاف الحفر الرأسي والتعرية التراجعية الجانبية والطولية لهذه حيث تؤدي آلية الرص إلى إض

 .التخددات مما يجعلها أشد استقرار مقارنة بالتخددات النشطة

 التخددات النشطــة  •

نشطة أكثر التخددات تطورا وانتشارا على مستوى الحوض ويرتبط ال تعتبر التخددات     

قيمة الحفر الرأسي إلـى   صلتها حيث تتطورها بالحفر الرأسي والتعرية التراجعية ألسر

ويرتبط تطورها ميدانيا بتركيز ميـاه  كما .م خالل السنة الواحدة لبعض هذه التخددات 3

 V (الجريان  وطرق الحرث بالنسبة للمناطق الفالحة ويكون شكلها ميدانيا فـي شـكل   

هـذا   وصـقل   تشكيل وتسويةفي  السيالن المركز اآللية الوحيدة التي تتحكم  روال يعتب)

اإلنهياالت ، التخويرات ،  (وإنما جميع أشكال التعرية النوع من التخددات داخل الحوض 

هي التي تؤدي إلى تشكيل وتسوية وصقل التخددات  )، الحركات الكتلية  المتتشرالسيالن 

  .توضح ذلك  54.53.52: بمختلف أنواعها واألشكال رقم 
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التالــــمــســيــ الــتــــخــددات   
 مؤقت  دائم   الفترةالزمنية

انحدار التخددات موافقة و غير  المقطع الطولي
 موافقة النحدار الوحدة الفيزيائية

ـالت انحدار الـــمــسـي
موافقة النحدار الوحدة 

 الفيزيائية
 V    .    U  U المقطع العرضي

 متري   يمتري إلى  دي كمتر الطول

 ديسمتري متري العرض

 حسبالت الـمـسـيددات و الـتخالعناصر المتحكمة في تحديد  45:ــمجدول رقـ
MATHISE NICOLLE.  

  
  

  متطابقةبنية                                    غيرمتطابقةبنية   
  انحدرات غير منتظمة                             انحدرات منتظمة  
  تخددات متوازية                                تخددات متشابكة     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2003رفع ميداني . المصدر                                                     
  

  داخل الحوض أنواع تطور التخددات وفقا للبنية و الطبوغرافيا  :51شكل رقم
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  كلسية تكوينات
  
مارنيةتكوينات     

 .سيةالكل التكوينات يكون المقطع الطولي للتخدد اشد تعرجا عند  :1
 رنيةالتكوينات المايكون المقطع الطولي للتخدد منتظم عند   : 2
  .كلسيةال التكوينات متناظر عند غير رضي للتخدديكون المقطع الع  :3
  .ةارنيالم يكون المقطع العرضي للتخدد متناظر عند التكوينات :4

 

4  
 

2 

1  
 

3  

  التكوينات طبقا لنوعانواع القاطع الطولية والعرضية للتخددات  52.  شكل رقم
  PAPY Fحسب 
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التخددات النشطة المرتبطة  05:صورة رقم

  بطرق االستغالل
  الغير مطابقة لطبوغرافية األراضي الفالحية

  .منطقة بوعاتي محمود

  
ت النشطة المرتبطة التخددا 06 :صورة رقم 

على التكوينات الطينية ذات  بتاثير الجريان
  النفاذية الضعيفة وانعدام التغطية النباتية

  .منطقة الركنية
  األراضـي الفاسـدة .3.2.1.2.2.1.2

تعد األراضي الفاسدة من بين األشكال االستثنائية مقارنة بأشكال التعرية األخـرى     

  المـارن  الهشـة و بـاالخص تكوينـات    ة بالتكوينـات داخل مجال الدراسة وتنتشر خاص

 تتطورو النباتية الضعيفة ذات التغطية والتكوينات المتوضعة الحديثة للزمن الرابع بالحوض

التي تؤدي بعدم تحمل التخددات لكمية الصبيب  الجريانهذه األشكال ميدانيا عند ارتفاع كمية 

في عدة اتجاهـات أو   ر أشكال متعددة للتخدداتوالمواد المتنقلة بمختلف عياراتها عندها تظه

  .ما يسمى باألراضي الفاسدة 

  
  نالمرتبطة بتاثير السيال ألراضـي الفاسـدةا 07: صورة رقم

  )الرعي والقطع( وتقهقر الغطاء النباتي من جراء التدخل الغير عقالني لالنسان 
  .بالقرب من جبل بوعسلوجة
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 المرحلة الثانیة
 

 المرحلة االولى المرحلة االصلية

  .SELBY M.J مراحل تطور التعرية المسيلية    53.شكل رقم

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية
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  )    Selbyحسب (اليات تطور الحفر الراسي   54. شكل رقم
  

 المرحلة االولى

 الحالة االصلية

اثانيةالمرحلة ا  

الثالثةالمرحلة   

الرابعةالمرحلة   

 مقطع  طولي 
 مقطع عرضي 

    )  Selbyحسب ( مراحل تطور التعرية التراجعية   55. شكل رقم

 الصخر االم سطح التعرية
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     Selbyحسب التكوينات نفاذيةتاثير التساقط، الجريان على التعرية الجوفية حسب  56.شكل رقم

 حفر جوفي
 

 حفر جوفي
 

 تشققات
 

 مجرى جوفي

 مجرى 

 تكوينات غير نفوذة
 

 تكوينات غير نفوذة
 

 تكوينات نفوذة
 

 حفر سطحي 
 

اتجاھات
 

الحفر
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 : )المـائيـة واإلنـجذابيـة  (أشكـال الحـركات المـزدوجـة .3.2.1

كل أشكال الحركات األرضـية أو   ض فياشكال الحركات المزدوجة داخل الحو تمثل

ومختلف التكوينات وخاصة نحدارات اال فوق مختلف انواع الحركات الكتلية التي تطور فوق

وتمثل  . مقارنة بأشكال الحركات اإلنجذابية متوسطة الى عالية بنفاذية التكوينات التي تتميز

فـي   )قيمة اإلنحدار  (ذبية أشكال الحركات المزدوجة كل الحركات التي يتدخل الماء والجا

قد صـنفنا هـذه   ول وتنتشر هذه االشكال خاصة بالتكوينات المارنية داخل الحوض  تطورها

 : األشكال كما يلي 

  :التخـويـرات السطحيـة .1.3.2.1

 :تتقسم أشكال التخويرات السطحية داخل الحوض إلى قسمين  

ü الزواحف (La reptation) : 

المتجوية على السطح والتـي اليتعـدى عمقهـا بعـض      تخص هذه األشكال المواد 

 .الحجر الرمليومارن لل  فككةعشرات السنتيمترات وتخص خاصة المواد المت

ü تمس هذه األشكال التكوينات المتجانسـة وخاصـة المـارن      :التخويرات السحاتية

المتورق بالحوض وتظهر في شكل صفائح منفذة منزلقة عمقها يصـل إلـى بعـض    

الديسمترات وتظهر على السطح في شكل تقببات أو تحدبات طبوغرافية  العشرات من

  .تؤدي في بعض األحيان إلى انحناء جذوع األشجار

  اإلنـزالقـــات .2.3.2.1

أسـرعها تطـورا ولقـد صـنفنا     وكال ترددا بـالحوض  شتعتبر اإلنزالقات أكثر األ

  :اإلنزالقات إلى أربعة أنواع داخل مجال الدراسة كما يلي 

ü نزالقات الدورانية اإل  

تظهر هذه األشكال خاصة بالتكوينات المارنية الشيستية والتكوينات الطينية الغرينية  

ألهم هذه األشكال بالحوض وأهم ما تتميز به هـو   ° 45و  25انحداراتها بين  تتراوح التي

   .مساحة اإلنزالق الدورانية ويرتبط تطورها ميدانيا بارتفاع رطوبة التكوينات

ü نزالقات المستويةاإل :   
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تظهر هذه األشكال خاصة بالتكوينات الصلبة وأهمها الكلس حيث يؤدي تسرب المياه  

  .داخل الصخور إلى تحرير كل المواد المتلفة لتتراكم أخيرا عند قدم السفوح

ü  المسكبيةاإلنزالقات :   

 تـؤدي  ية داخل الحوض حيثسبالتكوينات المارنية الكل خاصة تظهر هذه اإلنزالقات

التشققات إلى تسريب المياه داخل هذه التكوينات مما يؤدي إلى تحرير الصـخور الكلسـية   

  .الموجودة فوق مستوى اإلنزالق ويساعدها في ذلك الفراغ الموجود عند لسان  اإلنزالق

ü اإلنزالقات الصفيحية :   

ينـات  تظهر هذه اإلنزالقات بالتكوينات السطحية الغرينية التي تتوضع فـوق التكو  

السطحية الطينية ، حيث تؤدي هذه التطبقات للتكوينات السطحية الغرينية فـوق التكوينـات   

السطحية الطينية إلى تشكيل مستوى اإلنزالق وفي حالة ارتفاع رطوبة التكوينات الناجمـة  

عن تسرب مياه التساقط أو الجريان تؤدي إلى تحرير التكوينـات الغرينيـة أو التكوينـات    

  .الطينية معا في حالة ارتفاع مؤشر اللدونةالغرينية و

 التـدفقات  (يوجد نوعين من التدفقات الطينية داخـل الحـوض   :  ةالتدفقات الطيني.3.3.2.1

  .)الطينية الحديثة ، والتدفقات الطينية القديمة 

ü تظهر هذه التدفقات خاصة بوسط الحـوض كتلـك    : التدفقـات الطينيـة القديمـة

م وطولها  400ضها إلى حوالي رنوبي لواد موقر حيث يصل عالموجودة بالسفح الج

م وتتصل طوليا بواد موقر وعادة ما تكون هذه التدفقات مصـحوبة   650إلى حوالي 

بانزالقات دورانية ونجد بها مختلف التكوينلت الصخرية المارن والمـارن الكلسـي   

تـدفقات الطينيـة   إضافة إلى الحجر الرملي والكلس وتعتبر أقل تطورا مقارنة مع ال

  .الحديثة

ü تظهر هذه األشكال خاصة بالحوض السـفلي لـواد    : التدفقــات الطينية الحديثـة

الحمام وخاصة بالمناطق القريبة من سد زيت العنبـة وأبعادهـا محـدودة مقارنـة     

بالتدفقات الطينية القديمة إذ تتراوح مساحتها بعض عشـرات األمتـار فـي معظـم     

ــكال .األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .انزالق مستوي متقطع                                        .                 انيانزالق دور
  

  
  

  
 

  .داخل الحوض السائدة  اشكال االنزالقات اھم    57:شكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Varnesحسب  اليات ومراحل التعرية المائية بالمنحدرات  58.  شكل رقم
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  .SELBY M.J تصنيف الحركات الكتلية حسب    59. شكل رقم  

 

 االنهياالت الهزهزية
 

 انواع الحركات

 االنزالقات

 االنهيارات

 االنهياالت الشرائحية
 

 االنهياالت المغمورة
 

 االنهياالت المتتابعة
 

 الدورانية
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  Varnesتصنيف الحركات الكتلية حسب   60.  شكل رقم

مستويانزالق  انزالق دوراني  
 

 
 

 

مقاومة هشة الغيروينات الكت التالانهيا  
 

وينات الصلبة المقاومةكت التالانهيا  

 

ت
 االنهياال

االن
ت
زالقا
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  Varnesحسب  التدفقاتتصنيف .    شكل رقم

 ارتفاع
 مؤشر السيولة

 

 

لزجةالالتدفقات   
 

 التدفقات 
 الرطبة نسبيا

 

 التدفقات السائلة

 مؤشر السيولة
 

 انخفاض
 مؤشر السيولة

 

 

61 
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التدفقات الطينية الحديثة   09 :صورة رقم

بالقرب من حمام أوالد  عند كدية القابل
 علي وتعتبر اليانبيع الثالثة الموجودة
في  باالعلى  العامل الرئيسي المتحكم في

حيت ادت  نشاط هذه التدفقات الية وتسارع
  .قطع الطريق المؤدي الى المركز

  
انزالق مسكبي للتكوينات  10 :رقم صورة

 للطريق ةباحد التلع المحاذي المارنية
من بكوش لخظر  بالقرب 44الوطني رقم 

داخل  حيث يؤدي   تسريب المياه المتتالي
  .هذه التكوينات إلى تحرير لسان االنزالق

  
انزالق دوراني عند احد 10:صورة رقم

الروافد لواد موقر حيث تتحكم جيولوجيا 
  في التناوب ةة الصخرية والمتمثلالبني

 بين التكوينات الطينية والتكوينات الجبسية 
في ديناميكيته إضافة الى التطابق بين الميل 

  .الجيولوجي واالنحدار الطبوغرافي

  
انزالق مستوي متقطع  11 :صورة رقم

لتكوينات الطين النوميدي باحد مصاطب 
المستوى الثالث بواد المشاكل ويعتبر 

وى الثاني لالنزالق أسرع ديناميكية المست
  .لمن المستوى األو
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  : أشكـال الحفـر الجـانبـي للمجـاري المـائيـة واألوديــة 4.2.1.

ـ هذه األشكال بكثرة على مستوى المصاطب النهرية للزمن الرابع  رتنتش       واد الحمـام  ب

وتظهر هذه األشكال خاصـة  وواد المشاكل وواد موقر وخاصة بالحوض السفلي لواد الحمام 

بالتكوينات السطحية الغرينية الطينية للمصاطب إضافة إلى التكوينات المارنية لفدم السـفوح  

التراجعيـة   )الحفـر   (التي تتصل باألودية السابقة ، حيث تنجم هذه األشكال عن التعريـة  

وتزداد حـدة   الجانبية لألودية مما يؤدي إلى توسيع أسرة األودية وتفليص عرض المصاطب

التراجعية الجانبية لألودية إلى  )الحفر  (بعد كل وابل مطري ، كما تؤدي التعرية  بها الحفر

وتـتحكم  ثالثـة   . وخاصة عند الفيضانات القصوى ستثنائيةاالحاالت التغيير مساراتها في 

األودية آليات في هذه األشكال الحفر من األسفل واإلنهيار من األعلى والنقل عن طريق مياه 

اسرة االودية بالحوض و تقليص مساحة أو المجاري المائية فتؤدي هذه األشكال إلى توسيع 

ي كثيرا مـاتتردد علـى   توال وخاصة خالل األوابل الخريفية أو الشتويةالمصاطب النهرية 

  .مجال الدراسة

  

احد أهم مظاهر التعرية  13 :صورة رقم 
  التراجعية بواد الحمام

متتالية حيث  350والي بطول يقدر بح 
  ترتبط ديناميكيتها بالحفر

الجانبي للواد ويزداد نشاطها باالخص  
  .عند التسقطات الوابلية

  

 راحد أهم مظاهرا لحف 14: صورة رقم 
  الراسي و التراجعي 

للروافد المتصلة بواد موقر ويمثل حجم 
  المواد المتنقلة

بأسرة الرافد شدة الكفاءة النحتية لهذا  
  .من التعرية النوع
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  ـبرى ـحواف صخریة كـــ
  حواف صخریة متوسطة

رىـــحواف صخریة صغ  
ــةـــطــتخــــددات نـــــش  

راتـــتـــــخــــــــــویــــــ  
 مـــــــســــــیــــــــــالت 

  

  مــخــروط االنــقاذ
  ــاتتـــدفــــقـــــــ

 انزالقات دوارانیة
  انزالقات مـستویة
ةـانھیاالت صخری  

 ترسبات نــھــریة
 

. عزابة. حمام المسخوطین( الصور الجویة معطیات +  2004ع ح نزار .  المصدر  
)  1972مھمة  20000/ 1سلم  قالمة  .فلیفلة  

 

 حوض واد الحمام
 أشكال التعرية

  11.خريطة رقم
   

 كم  5.5  2.75     0

 ش
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  حالة «دراسـة الديناميكيـة الحـالية لبعـض الحركات الكتليـة داخل الحوض .2

  : »االنزالقات

  :ات لعدة اعتبارات واهمها مايلييتمثل الهدف الرئيسي في اختيار هذا النوع من الحرك

 .تعتبر االنزالقات اسرع الحركات تطورا في الفترة الحالية  •

 .االنزالقات اكثر األشكال ترددا داخل مجال الدراسة تعتبر  •

المسـتوى الفيزيـائي ، الفالحـي ،    «التأثيرات السلبية على جميع المستويات  •

 .على مستوى الحوض لهذا النوع من الحركات »....المنشأت القاعدية 

 م سرعة  تطور هذه يأما الهدف الرئيسي لدراسة هذا النوع من الحركات يتمثل في تقي

الطبوغرافيـا ، الجيولجيـا ، الغطـاء    «ت الحالي وربطها بجميع العوامل الحركات في الوق

  .طور العام لهذه الحركات محليا لتالمتحكمة في ا »....الهيدرولجيا  .النباتي

  .بوعاتي محمود انــزالق لةدراسـة حـا.1.2  

  :الجغـرافـي لإلنـزالق وقعمالا.1.1.2

الوطني الـرابط بـين   الطريق  ى جانبوعاتي محمود علمن ب يقع اإلنزالق بالقرب 

وهو غير مصنف لـدى مصـالح االشـغال     الجزئي لواد الحمام بالحوض قالمة و سكيكدة

 .العمومية بقالمة

   :زالقـلالن ةجيـولـيـجـال الخصائص.2.1.2  

يتطور اإلنزالق داخل التكوينات المارنية المتورقة التي تتوقع على طبقات من الكلس  

نحدار االأي عكس  قجنوب شر 30شماال و بزاوية انحراف تقدر  20:ذات ميل عام يقدر ب 

الطبوغرافي وتتميز البنية العامة لإلنزالق بإنكسارين يقع كليهما في نفـس اإلتجـاه للحافـة    

  .العلوية لإلنزالق

  زالقـلإلن ةجيـولـورفـومـيـجـو ال ةوجيـولـورفـالم الخصائص.3.1.2

متأثرا  %40اإلنزالق داخل حدود كبير ذات إنحدار متوسط يقدر بحوالي يتطور هذا      

المستوى العرضي ذات اإلنحدار الضعيف نسـبيا و يتـراوح    علىبالمقعر ذات المهمازين 

دفق جيولـوجي قـديم   تو يتطور هذا األخير من الناحية الجيولوجية على  %  15إلى 10بين
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على مستوى وسـط و   اتسره العدد الكبير لإلنزالقيرجع إلى بداية الزمن الرابع و هو ما تف

  .أعلى الحدود و العديد من التخددات في أسفل الحدود

  زالقـلإلن ةوجيلـدرـيـهـال الخصائص.4.1.2

لهذا األخير و  العلويةيتميز اإلنزالت بالعديد من المنابع المائية و خاصة على الجهة      

الصغيرة المغمورة بتكوينات الزمن الرابـع و   هذا ما يفسر وجود بعض الفوالق الجيولوجية

المـائي    الصماط خاصة التكوينات المارنية و تؤثر هذه المنابع بصفة مستمرة على تموين 

  .إلى تطور ديناميكية هذا األخير لإلنزالق مما يؤدي

  مـراقبـة االنـزالق .5.1.2

ناميكية هذه الحركات من يتمثل الهدف األساسي في مراقبة االنزالق في معرفة تطور دي   

الناحية الداخلية والخارجية والتي  تعتبر من من أهم أشكال التعرية داخل مجـال الدراسـة   

 2003مـاي   20إلى غايـة   2002ديسمبر 19بحيث تمت هذه المراقبة ابتداء من تاريخ 

 تطور هـذه الحركـات  لونعتبرها غير كافية من الناحية الزمنية لمعرفة الصورة الحقيقية 

  .واألخطار الناجمة عنها

ü المتابعة الطبوغرافية  

شواخص داخل   تم تثبيت سبعة  19/12/2002بعد المعاينة الميدانية لإلنزالق بتاريخ      

خالل سرعة التنقل لإلنزالق وهـذا عـن    الحالية منبهدف معرفة الديناميكية  .اإلنزالق 

دة أربعة شواخص باألسفل وهذا طريق أخذ سبعة قياسات في فترات مختلفة إضافة إلى زيا

وتهـدف هـذه    03/02/2003ع إلى اندماج أحد التخددات بأسفل االنزالق بتـاريخ    جر

النتقال الخاصة بالشواخص لمعرفة سـرعة االنتقـال    االمتابعة الطبوغرافية لتحديد مسافة

  .وتقييم األخطار الكامنة لهذا االنزالق

ü زالقـام لالنـعـطور الـتـال  

الق بسرعة انتقال قوية خالل الثالثة أشهر األولى مـن المراقبـة حيـث    االنز تميز

بتـاريخ   ويـوم  / م 0.9بمتوسـط   03/02/2003:سرعة االنتقال أقصاها بتاريخ  وصلت

االنزالق مع أحد التخددات في  وهذا راجع  الندماج تغيرت طبيعة الحركة 2003 /09/02
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لهذا االنزالق وأصبحت ذات ثالثـة اتجاهـات    األسفل مما أدى إلى تعقيد الديناميكية العامة

 .رأسيه تراجعية ، جانبية

v  تطور لالنزالق مراحل:  

       .تتميز االنزالق باربعة مراحل من الدينامكية من الداخل 

  :ة االولـي ـلـرحـمـالا

غاية شهر جانفى  ىال 2002-12-19تمثل مرحلة االنتقال السريع ابتداء من تاريخ    

االنتقـال للجـزء   المرحلة بسـرعة   هص هذتيوم وتخ/م 0.6:نتقال بـ سرعة ا سطبمتو

 .اال نزالق  االعلى

  :ة ـيـمـرحلة الثـانـال

  .بهة االنزالق باالسفل مما تترجمه تباطئ سرعة االنزالقلجتمتل مرحلة االنتفاخ  

  :المـرحلة الثالثـة ا

  .ت التخددتمثل مرحلة الليونة للتكوينات المنتفخة والطمر من طرف تكوينا

  :المرحلة الرابعـة ا

 لكميـة   التـدريجي ى التقلص تمثل مرحلة التباطؤ في سرعة االنزالق والذي يرحع ال      

  .و الجريان تساقط ال

v  مـراقبة تطـور اإلنـزالق داخـل التخـدد  

إلـى   ىاد 2003/ 03/02بتـاريخ   التطور السريع لإلنزالق ووصوله إلى أعلى التخدد 

لتخدد او  وأصبحت الحركة في شكل تدفقات طينية بين اإلنزالق خير في التخددإدماج هذا األ

م إبتداءا من تاريخ اإلندماج لفترة زمنيـة تقـدر    27على بعد  هة اإلنزالقبحيث أصبحت ج

  .موي 107:ب

  :لالنـزالقالجانبية التأثيـرات .6.1.2

وخاصة على مسـتوى   سلبية إنعكاساتعدة  في لالنـزالقالجانبية التأثيـرات تتمثل        

انه اصبح يهدد قطع الطريق في حالة  وسكيكدة بحيثالطريق الوطني الرابط بين والية قالمة 

  . حدوث أي تساقط وابلي بالمنطقة
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11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التاریخ

0 0 0 0 0 0 0 19/12/02

0,28 0,37 0,46 0,62 0,57 0,54 0,7 08/01/03

0,27 0,38 0,42 0,63 0,75 0,68 0,82 28/01/03

0 0 0 0 0,17 0,36 0,28 0,6 0,96 0,71 0,92 03/02/03

0,08 0,24 0,46 0,51 0,13 0,28 0,43 0,76 0,62 0,82 0,96 17/02/03

0,3 0,3 0,5 0,4 0,22 0,24 0,32 0,42 0,49 0,56 0,61 09/03/03

0,01 0,02 0,05 0,08 0,1 0,12 0,16 0,18 0,21 0,23 0,26 05/04/03

0,01 0,01 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,015 20/05/03

جـــدول رقـــم :       تــطـــور ســرعـــة االنــتــقـــال  (م/یوم) لــالنــزالق

رقــــــم الــشـــاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
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    مـــنــبع مـــائــــي                       :  
     زالقــدود االنــــح    :  

  عــرفـــوط الــطــخ  :                      
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  اتــجــــاه الــحــركــــة :                      
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شكل رقم :        تطور سرعة االنتقال لالنزالق خالل فترة المراقبة
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  انعكاسات التعرية.3

  انعكاسات التعرية على المستوى الفالحي.1.3

مـن   % 47أي ما يعادل  2 كلم 564 :بـتعتبر األراضي الفالحية والتي تقدر مساحتها   

المساحة اإلجمالية للحوض األكثر عرضة النعكاسات التعريـة بمختلـف عواملهـا وآلياتهـا     

حيث تزداد هذه االنعكاسات بتدخالت اإلنسان الغير مالئمة على هذا الوسط الفالحي . وأشكالها

فـي   (ة بالحوض من جراء العوامل التي ذكرناها من فبل وأهمها طرق الحرث الغير مطابقل

واتساع األراضي الفالحية على حساب األراضي الغابية بالمناطق  )اتجاه االنحدار الطبوغرافي 

إضافة إلى اتساع الزراعات المسقية على السفوح وخاصة بالقرب مـن سـد   . العلوية للحوض

  . زيت العنبة 

أدق  أما ميدانيا يتطلب تقييم انعكاسات التعرية على الوسط الفالحي بـالحوض دراسـة  

وإنما نكتفي بتوضيح هذه االنعكاسات بصفة إجمالية على مستوى الحوض وتتمثـل تـأثيرات   

  :التعرية على األراضي الفالحية أساسا فيما يلي 

بالحوض تؤدي  %5بالنسبة لألراضي الفالحية الموجودة على اإلنحدارات التي تفوق اما 

سم في أغلـب األراضـي   20ى سمكهاالتعرية إلى تقليص سمك القشرة الزراعية حيث ال يتعد

بالحوض إضافة إلى تقليص نسبة العناصر المعدنية و  %10الفالحية التي يتعدى إنحدارها عن

المواد العضوية لهذه األراضي من جراء تنقل العناصر الدقيقة المكونة للتربة و المتمثلة أساسا 

ص الفيزيائيـة و الكيميائيـة و   في الطين و الغرين و بالتالي تؤدي التعرية إلى تغيير الخصـائ 

الميكانيكية لتجعلها أكثر هشاشة و أقل تماسك و هذا ما يؤدي إلى تقليص خصـوبة التربـة و   

كحد أدنى كما هو  %10إنخفاض مردود األراضي بهذه المناطق ، و نقل نسبة اإلنخفاض إلى 

  .مالحظ ميدانيا 

و أهمها المصاطب النهرية لألوديـة  بالنسبة لألراضي الفالحية الموجودة على المصاطب اما 

تؤدي التعرية التراجعية لألودية >> واد الحمام، واد المشاكل ،واد موقر<< الرئيسية بالحوض 

السابقة إلى تقليص مساحة هذه المصاطب بصفة مستمرة و خاصة خالل الفتـرات الرطبـة و   

لمسـتوى األول  ا بحدة هذه اإلنعكاسات خاصة بمصـاط  الفيضانات من جراء الحفر و تزداد

ـ     .ام بـواد المشـاكل بـالجزء السـفلي    القريب من سد زيت العنبـة عنـد إلتقـاء واد الحم
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  17صورة رقم                             16:صورة رقم                      15 :صورة رقم
  التعرية التخددية                          التعرية المسيلية                     سطحيةالتعرية ال      

                                  

ع 
وا
أن

ية
عر
الت

  

  التعرية المسيلية  سطحيةالتعرية ال
  )سم15<ع( 

  )سم15>  ع(التعرية التخددية

ت
سا
كا
نع
اال

  

تقلييص خصوبة ومردود التربة من  
  بالسيالن المتفرق ةالمرتبط جراء التعرية

تقلييص خصوبة ومردود 
 التعرية التربة من جراء

  لمسيالتب ةالمرتبط

تقلييص خصوبة ومردود التربة من 
  التخدداتب ةالمرتبط جراء التعرية

ص
صائ
لخ
ا

  

   السطحية  القشرة تفكك-
  التعرية تنجم عن التطاير -
يب العناصر الدقيقة في وقت سنقل و تر-

  واحد
تتطابق هذهالظاهرة مع إتجاه -

  اإلنحدارات إو إتجاه خطوط الحرث
مساحة هذه الظاهرة حدود  ال تتعدى-

  القطعة الفالحية
ترتبط هذه الظاهرة بالقطع الفالحية -

  الجرداء أو ضعيفة التغطية

تغير يشكل المسيالت -
  باستمرار

تزدادهذه الظاهرة بحدة -
عند الدروب الموجودة 

  بالقطع الفالحية 
المسافة الفاصلة بين -

تصل بعض المسيالت 
  إلىاألمتار

تخص هذهالظاهرة  -
  عض القطع دون غيرهاب
 تعرية عنهذه ال نجمت-

لقطع ل االستغالل المكثف
  الفالحية 

ل أبعاد التعرية إلى بعض مئات صت-
  األمتار

تتجاوز هذه الظاهرة مساحة القطع -
التي بدات منها ( الفالحية األصلية

  )التعرية
ترتبط هذه الظاهرة بمختلف أنواع -

داخل الحوض وخاصة  الزراعات 
  >>لحبوب، الخضرا<< زراعة 

ان
مك

ية 
عر
الت

  

بداية التعرية تتم داخل القطعةالفالحية و 
  من الصعب مشاهدتها ويستحيل تقييمها

بداية التعرية تتم داخل 
تنطلق من  واحباناالقطع 

  .السفوح باألعلى

  
ت
سبا
تر
ال

  

في األغلب مكشوفة و   ة و غير متماثلةحظغالبا ما تكون غير وا
 ة قويةدنادرا ما تكون بش

على مستوى نفس 
    القطعة الفالحية

غالبا ما تكون واضحة و يصعب 
  تحديدها

لة
ص
حو
ال

  

ابل وضعيفة في األغلب باستثناء فترة األ
  ريقخل الصخالل ف

متوسطة مقارنة مع مساحة القطع   متوسطة إلى قوية
  الفالحية لكن نتائجها خطيرة 

ائعة خالل ظازدياد كمية التربة ال-
  فصل الشتاء و الربيع

.داخل الحوض حيعلى المستوى الفالالسطحية و الخطية  نعكاسات التعريةا   47.جدول رقم
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للحوض و تؤثر أيضا التعرية على تقليص نفاذية التربة الموجودة بهذه المصاطب 

بصفة مستمرة من جـراء المـواد   >> الطين، الغرين<< من خالل ترسب المواد الدقيقة 

سفوح أو عن طريق فيضان األودية السابقة خالل األمطار المتنقلة عن طريق الجريان بال

الوابلية و الصبيبات القصوى ، فتؤدي هذه اإلنعكاسات إلى تقليص مردود هذه األراضـي  

  .و خاصة خالل الفترات الرطبة

  : انعكاسات التعرية على مستوى المنشآت القاعدية بالحوض.2.3

نشآت القاعدية بالحوض في قطع وتوحـل  تتجلى انعكاسات التعرية على مستوى الم      

الطرق بصفة مستمرة وخاصة تلك المؤدية إلى المشاتي سـواء مـن جـراء التعريـة     

التراجعية للتخددات أو االنزالقات وهذا ما يؤدي إلى زيادة المصاريف الخاصة بصـيانة  

تجلـى  هذه المنشآت والتي اليمكن تحملها ماليا من طرف البلديات النائية بالحوض كما ت

انعكاسات التعرية على مستوى المنشآت القاعديةفي ارتفاع نسبة التوحل بالسدود الترابية 

داخل الحوض وكذلك سد زيت العنبة حديث الخدمة وهذا حسب مصالح الـري لواليـة   

 .سكيكدة وال توجد أرقام رسمية تخص نسبة التوحل بهذه السدود

 
  المنشآت انعكاسات التعرية على مستوى  18 :صورة رقم

  القاعدية حيث أدت التعرية التراجعية بأحد التخددات 
  عن احد الطرق الثانوية ببلدية الركنية)  Dalot(الى فصل مجري المياه 
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  :زيائي بالحوضيإنعكاسات التعرية على المستوى الف. 3.3.2

تتجلى انعكاسات التعرية على الوسط الفيزيائي بالحوض في تغيير مظاهر السـطح       

ميدانيا نالحظ ازدياد عدد المجاري المائية مقارنـة  . مختلف الوحدات الفيزيائية بالحوضل

بالفترات السابقة من جراء التعرية الخطية وخاصة على السفوح شديدة االنحدار بمختلف 

  »المارن «األجزاء العلوية للحوض وازدادت حدتها ببعض المناطق ذات التكوينات الهشة 

قسيم المياه الرئيسية للحوض إضافة إلى تغييـر مسـارات وشـكل     لتقترب من خطوط ت

وأبعاد المجاري المائية ضعيفة التغطية النباتية بصفة مستمرة داخل هذه المنـاطق مـن   

جراء ديناميكية التعرية في الوقت الحالي ، أما على مستوى السفوح الموجـودة بوسـط   

إلى قطع بدل من وحدات متجانسة  الحوض تؤدي التعرية الخطية إلى تقسيم هذه السفوح

بصفة مستمرة وكثيرا ما يكون اإلنسان السبب المباشر لهذه لهذه االنعكاسات من جـراء  

التدخل السلبي على هذه األوساط ، أما بأسفل الحوض تؤدي التعرية التراجعية لألوديـة  

إلـى تقلـيص مسـاحة     »واد الحمام ، واد موقر ، واد المشـاكل  «الرئيسية بالحوض 

المصاطب النهرية للمستوى الحديث تحت تأثير الديناميكية الحاليـة والحفـر التراجعـي    

  .الجانبي وخاصة خالل الصبيبات االستثنائية

  :انعكاسات التعرية على المستوى البيئي بالحوض . 4.3

ميـدانيا  تخص هذا الجانب ، لكن هذه االنعكاسات موجـودة   مبدئيا التوجد أية دراسة    

فتؤدي التعرية إلـى  . وخاصة على مستوى الغطاء النباتي و علىالمستوى الهيدرولوجي 

تقليص األصناف النباتية من جراء انخفاض العمق الالزم لنمو جذور النباتات ، انخفاض 

كمية المواد المعدنية ، انخفاض كمية احتجاز المياه هذا على المستوى القريب أما علـى  

د تؤدي التعرية إلى التقليص في المقطـع البيـدواجي وخاصـة بـالترب     المستوى البعي

الموجودة على السفوح وهذا ما يؤدي إلى إضعاف عملية الغسيل وبالتالي تنقـل المـواد   

المعدنية الثقيلة وخاصة الفوسفور الذي يضاف لتخصيب التربة سواء عن طريق المجاري 

سفل وهذا ما يـؤدي إلـى تلـوث األصـمطة     المائية أو المواد الدقيقة التي تنقل إلى األ

  .والحواجز المائية وخاصة تلك الموجودة بأسفل الحوض
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  ريةـم التعـيـيـقـت.4

يعتبر تقييم التعرية أو تكميمها من اهم النقائص التي تخص حوصـلة التعريـة             

ـ  سواء  ا على مستوى مجال دراستنا أو على مستوى األحواض المجاورة التي تزداد به

حدة وديناميكية التعرية وخاصة في الفترة الحالية وتتمثل هذه النقائص في قلة الدراسات 

و  1/1000والمعطيات والخرائط على مستوى السلم الكبير وخاصة الصور الجوية سلم 

 (والتي تعطينا أدق المعلومات عن ديناميكية التعرية على مختلف المسـتويات   1/2000

وكـل هـذا    )ح ، األودية ، األحواض الجزئية ، الحوض الجزئي القطع الشاهدة ، السفو

على المستوى الديناميكي أما علـى مسـتوى التقيـيم فتعتبـر تقنيـة تثبـت أجهـزة        

على مستوى كل األحواض الجزئية بمجال الدراسة من أنجع  )ملحقال(التوبوميكروماتر 

ية  سواء علـى مسـتوى   وأدق الطرق بصفة مطلقة التي تعطينا الحوصلة الحقيقية للتعر

الزمني أو المجالي ، إال أن هذه التقنية غير متوفرة سواء على المستوى المحلي لمجـال  

 .دراستنا أو خارجه

  ريةـم التعـيـيـقـتاقـتـربـات .1.4

و تختلف  كل االخـتالف عـن   اقترابات أساسية  ثالثةيتم تقييم التعرية عن طريق       

 :فيما يلي  ل ثوتتمبعضها 

ü  خرائط ال(االول القتـراب ا( 

خرائط  االخطار وهو اقتراب نوعي يتم تقييم التعرية في هذا االقتراب عن طريق      

جيوموفولوجي و ليس كمي  بالدرجة االولى و يعتمد على الخرائط الجيومورفولوجيـة و   

عتبر من الناحيـة  يو كاقصى حد  1/10000الى غاية سلم  1/2000الصور الجوية سلم 

ولكن لم نأخذها بعين االعتبار نظرا من الناحية النوعية  لية أنجع طريقة لتقييم التعرية العم

  .لإلمكانات المتاحة

ü القــيـاس( االقتـراب الثانـي(  

في هذا االقتراب عن طريق أخذ القياسات لنسبة التعكر المتواجدة  يتم تقيم التعرية     

االحواض الجزئية او الحوض االجمالي  لالودية عند ات الهيدرومتريةمحطالعلى مستوى 
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عـن   م التعريةيتقيكما يتم .ات الهيدرومتريةمحطو تزداد مصداقية هذا االقتراب بازدياد ال

الطريقـة  طريق القياس المباشر لنسبة التحول الموجودة بالسدود ولم تأخذ بعـين االعتبار 

  . دمةسد زيت العنبة حديث الخلعدم وجود المعطيات على مستوى الثانية

ü ةـريـظـنـعادالت الـالم( االقتـراب الثـالـث( 

ـ يتم تقييم التعرية في هذا االقتراب عن طريق المعادالت النظريـة التـي جر       ت ب

  .د من األحواض تتشابه في الخصائص مع الحوض المدروسيبطريقة دورية لعد

  إشكاليــة التقييــم .2.4

  :تكمن إشكالية التقييم في النقائص التالية 

o    نقص المحطات الهيدرومترية حيث أنه ال تغطي الحوض اإلجمالي سوى محطـة

واحدة وهي محطة عين شرشار التي توجد على بأسفل الحوض ، أمـا علـى مسـتوى    

األحواض الجزئية التوجد سوى محطة واحدة وهي محطة بكوش لخضر لكنها متوقفـة  

سعينات ولذا لم نأخذها بعـين  عن العمل منذ البدء في أشغال سد زيت العنبة في نهاية الت

 .االعتبار في الدراسة

o     نقص المعطيات الخاصة بالحمولة العالقة بمحطة عين شرشار لذا اكتفينـا فقـط

إلى غاية شهر أوت  1990بالفترة األكثر تجانسا  في المعطيات وتمتد من  شهر سبتمبر 

2001. 

هذا كله فيما بخص  إذن كل هذه النقائص ستؤثر على المستوى الزمني أو المجالي

أما فيما يخص تقييم التعريـة عـن   . إشكالية تقييم التعرية من خالل قيم الحمولة العالقة 

طريق المعادالت النظرية تعتبر غير كافية مهما كانت درجة نتائجها ألن اإلشكالية فـي  

علـى  هذه المعادالت أنها لم تأخذ جميع العناصر التي تتحكم في التعرية وإنما تركز فقط 

  .عاملي التساقط والجريان لذا فنتائجها من الناحية العملية تعتبر جد محدودة

o     النقص الثالث فيتمثل في عدم تقييم التعرية بالحوض من الناحية النوعيـة وهـذا

راجع لعدم  توفر المعطيات التي تخص الخصائص الميكانيكية ، المعدنيـة ، الكيميائيـة   
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الة الوطنية للموارد المائية حيث تعطينا هذه الخصـائص  للمواد العالقة على مستوى الوك

 .أدق المعلومات عن أصل ومكان المواد التنقلة الناجمة عن التعرية

  وض ـرية بالحـيم التعـيـقـتطرق  .3.4

  :اعتمدنا في تقييم التعرية بالحوض التجميعي لواد الحمام على طريقتين     

 
o قةتقييم التعرية عن طريق الحمولة العال. 

o   تقييم التعرية عن طريق المعادالت النظرية التي جربت في كثير من األحواض التـي

 .تتشابه في الخصائص مع الحوض المدروس

  تقييـم التعريــة عن طريــق الحمـولــة العالقــة .1. 3.4

 الصـلبة  قبل البدء في تقييم التعرية يجب معرفة بعض المفاهيم التي تخص الحمولة     

 .وطرق قياسها ، الحمولة الصلبة المتنقلة ، الحمولة الصلبة النوعية العالقة

ü الحمـولــة العالقــة وطـرق قياسهــا  

ل من المياه الجارية السـطحية عـن طريـق    1تقاس الحمولة الصلبة العاقة بأخذ 

األودية بالمحطة الهيدرومترية في اليوم ومن األفضل خالل الظهيرة حيث يتم وزنها قبل 

م ووزنهـا ثـم    °105 ا من الشوائب ، بعدها تجفف العينة في درجـة حـرارة   تصفيته

تصفيتها ووزنها مرة أخرى والفرق بين الوزنين هو مطروح منه وزن المواد العضـوية  

مع العلم أن عـدد  . يمثل وزن المواد الصخرية الصلبة العالقة أو ما يسمى بنسبة التعكر 

وسرعته ففي حالة الفيضانات التي تزيد مـدتها   العينات يختلف باختالف طبيعة الجريان

عن ساعة فتؤخذ عينة كل ساعة إلى غاية وصول الفيضانات إلى أقصاها ومـع بدايـة   

وتقاس الحمولـة  . النزول تؤخذ عينة كل ساعتين حتى يعود الصبيب إلى مستواه الطبيعي

 .)ل/غ (بـ  )C  (العالقة 

ü  الحمولــة الصلبـة المتنقلـة 

مولة الصلبة المتنقلة مجموع المواد المتنقلة الناجمة عن التعرية سـواء  تمثل  الح 

على السفوح أو عبر أسرة المجاري المائية وتتكون هذه المواد سـواء مـن الحصـى ،    
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وكل هذه المواد غير مأخوذة في تقييم التعرية عن . الجالميد ، الحجارة ، الكتل الصخرية 

من قيم التعرية . %30: سب الكثير من الدراسات بـ طريق الحمولة العالقة لكنها تقدر ح

من قيم التعرية خالل الفترة الرطبة ومهما كانت صحة هـذه   %60خالل الفترة الجافة و 

  .الدراسات فتبقى مجرد تقديرات

ü  الحمولة الصلبة النوعية) TSS (  

ية وتخص فقط تعتبر الحمولة الصلبة النوعية أهم الطرق لتقييم الحمولة الصلبة التهر     

المواد المتنقلة العالقة الناجمة عن التعرية داخل الحوض والتي تنقل عن طريق الجريـان  

إال أنها تخص أيضا فقط المواد العالقة التي تصل .  )الطين ، الرمل ، الغرين  (باألودية 

م إلى المحطة الهيدرومترية وبالتالي مهما كانت درجة نتائجها فهي التعبر حقيقة عن  قـي 

 (الحمولة الصلبة النهرية أو كمية التعرية الحقيقية ، وتقاس الحمولة الصلبة النوعية بـ 

 :  وتفدر عن طريق المعادلة التالية  )سنة/  2كلم/ طن 

TSS  =Q X C X T X 10  -3 /S  حيث:  

Q :  ثا                                        /  3م: يمثل الصبيب المتوسط  ويقاس بـ       

C :  ل/غ (وتقاس  )نسبة التعكر  (يمثل نسبة الحمولة الصلبة العالقة(     

:  S  2كلم 1200= مساحة الحوض   

 T  الثانية: الزمن ويقاس بـ.  

ü رية ـعـتـة الـيـمـك 

تمثل كمية التعرية مختلف المواد المنزوعة عن السطح ومن الناحية العملية تمثل  

ويمكن المرور إليها من خالل قيم الحمولة  )سا/ مم (: س بـ النسبة الحقيقية للتعرية وتقا

 : وذلك عن طريق المعادلة التالية  ) TSS (الصلبة النوعية 

  .) 2كلم ( X 10- 3  X S )سنة /  2كلم/طن  ( TSS=   )سنة/ مم (كمية التعرية 

علـى   من أدق الطرق سواء ) الملحق (ويبقى تقييمها عن طريق أجهزة التوبوميكرومتر

  .المستوى المجالي أو الزمني
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الحمولة الصلبة االنجذابیة.   1 

 

 

الكتلیةالحمولة الصلبة .   2   

 

 

 

النھریةالحمولة الصلبة .   3 

 

 
 مجال دراستنا 

 اصناف الحمولة الصلبة حسب انواع التعرية والمجاالت  66  :شكل رقم

 ) Bingham et Bagnold( حسب تصنيف الهيدرولوجية

  :الحمولة الصلبة االنجذابية .1

مختلف مواد التعرية الصلبة الناجمة عن االنهياالت  الحمولة الصلبة االنجذابيةتمثل  

الضخرية التي ال تصل الى مختلف المجاري المائية واهم مايميز هذا النوع من الحمولة 

لتي يخـص ابعـاد   الصلبة يتمثل في ارتفاع معامل التماسك بتكويناتها اظافة الى التغير ا

  .المواد المكونة لهذه الحمولة

     

ارتفاع مستمر في كمیة 
المواد المتامسكة

 

ض مستمر في ابعاد التدرج
انخفا

 
الحبیبي للمواد المتنقلة
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  :الحمولة الصلبة الكتلية.2

الكتلية مختلف مواد التعرية الصلبة الناجمة عن الحركـات   الحمولة الصلبةتمثل  

الكتلية الرطبة والجافة التي يصل بعضها الى مختلف المجاري المائية ام الجزء المتبقي ال 

مايميز هذا النوع من الحمولة الصلبة يتمثل في اانخفـاض  يصل الى هذه المجاري واهم 

معامل التماسك بتكويناتها واالرتفاع النسبي لمؤشر السيولة بها على عكس المواد المكونة 

  .اظافة الى التغير التي يخص ابعاد المواد المكونة لها الصلبة االنجذابية للحمولة

  :الحمولة الصلبة النهرية.3

النهرية مختلف مواد التعرية الناجمة عن مختلـف اشـكال   لبة الحمولة الصتمثل  

التعرية سواء على السفوح او بالمجاري المائية بمختلف رتبتها والتي  تصل الى مختلف 

مجاري التصريف الداخلية او الخارجية او تنقل عن طريقها بحسب كفاءة النقـل لهـذه   

يتمثل في أمكانية تقييمها سواء عن المجاري واهم مايميز هذا النوع من الحمولة الصلبة 

  .طريق الحمولة العالقة او المعادالت النظرية

  .وعية وعالقتها بالتساقط والجريانالتغيرات الزمنية للحمولة الصلبة الن.1.1.3.4

تتركز الحمولة الصلبة النوعية داخل الحوض في فترات معينة سواء على المستوى      

ويرجع هذا التركيز إلى طبيعة التساقد والجريان الـذي   السنوي ، الفصلي ، أو الشهري

يتحكم في هذه األخيرة ةوالذي يتعلق على مستوى واسع بالمناخ الهجومي لمجال الدراسة 

والذي يتسم بالتذبذب من سنة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر ومن شهر إلى آخر إذن كا 

 .بة النوعية هذه التغيرات تتحكم بصفة مطلقة في نتائج الحمولة الصل

   .المستوى السنوي  على. 1.1.1.1.4

 90/91 (بالرغم من أن السلسلة الزمنية لفترة الدراسة والمقدرة بعشرة سنوات          

تعتبر قصيرة لدراسة تغيرات الحمولة الصلبة النوعية على المستوى السنوي  ) 00/01 –

رة السبعينيات والثمانينات إالّ أن التباين إضافة إالّ أنّها فترة تعتبر جافة نسبيا مقارنة مع فت

جد واضح في تغييرات الحمولة الصلبة النوعية على المستوى السنوي وهذا من خـالل    

سـنة  /  2كلـم /طـن   190.5: والمقدرة بـ  96/97قيمة الحمولة الصلبة النوعية لسنة 
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ة اسـتثنائية  ملم وتعتبر هـذه السـن   88.1: ملم وجريان يقدر بـ  903.2وبتساقط قدره 

سنة / 2كلم/طن.17بالنسبة للتعرية في المقابل تنخغض كمية الحمولة الصلبة النوعية إلى 

. ملم 38.2ملم  والجريان إلى  402.1وينخفض معها التساقط إلى  91/92بالنسبة لسنة 

أما على مستوى شامل لتغيرات الحمولة الصلبة النوعية خالل الفترة الرطبـة والفتـرة   

سلسلة الزمنية لفترة الدراسة تعتبر جد متباينة وهذا من خالل قيمة الفترة الرطبة الجافة لل

/ طـن  42.9سنة وقيمة الفترة الجافة التي تصل إلى /  2كلم/ طن 136.4التي تصل إلى 

سنة إذن كل هذه التباينات في تغيرات الحمولة الصلبة النوعية علـى المسـتوى   /  2كلم

لجريان والتساقط على المستوى السنوي وإنما تتعلق أيضـا  السنوي الترتبط فقط بكمية ا

بعدة عوامل أخرى أهمها شدة التساقط وسرعة الجريان والتي يرتبط فيها هـذا األخيـر   

 .بمؤشر الوابلية وكثافة التعريف اإلجمالية العالية بحوض واد الحمام 

ن والتسـاقط  إذن مختلف التغييرات البين سنوية للحمولة الصلبة النوعية والجريـا 

  :وجود مظهرين أساسيين لهيدرومورفولوجية الحوض وهما  اتوضح لن

ü  مظهر عدم االنسجام بين الحمولة الصلبة النوعية والجريان واللتساقط والذي يتمثل

 وتفسرة مؤشرات نسبة الحمولة الصلبة النوعيـة  .1999/2000 في السنة الهيدرولوجية

)RTSS( مؤشر وفرة التساقطالسنوية و)CPV ( صبيبات ال نسبة ومؤشرCMD) ( من

  ).2.02/1.18/1.32( خالل القيم التالية    

نستطيع أن نستقرأ من هذه السنة أن الحمولة الصلبة النوعية ال ترتبط فقط بكميـة  

التساقط والجريان خالل نفس السنة وإنما يتعدى هذا االرتباط إلى نوعية التوزيع الزمنـي  

كما تتحكم في هـذا االرتبـاط   . نفس السنة أي الشدة والسرعة لكمية التساقط والجريان ل

اسـتغالل األراضـي    عوامل خارجية وأهمها حالة السطح خالل نفس السنة أي طبيعـة 

  .ودرجة التغطية

Ø لـذي  امظهر التركيز في الزمن بين الحمولة الصلبة النوعية والجريان والتساقط و

وتفسرة مؤشـرات نسـبة الحمولـة     1992/1993خاصة في السنة الهيدرولوجيةل يتمث
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صبيبات ال نسبة ومؤشر ) CPV(مؤشر وفرة التساقطالسنوية و )RTSS( الصلبة النوعية

CMD) (   من خالل القيم التالية )1.03/1.00/1.05(  

أما على المستوى السنوي فإن االرتباطات بين الحمولـة الصـلبة النوعيـة والتسـاقط     

بين الحمولة الصـلبة   )R2(االرتباط  تفسره معامالتوالجريان تعتبر جد مقبولة وهو ما 

ومعامل االرتباط بين الحمولة الصلبة النوعيـة   0.79: النوعية والتساقط والذي يقدر بـ 

  .0.80:  والجريان والذي يقدر ب

كل هذا فإن الحوصلة العامة لتغيرات الحمولة الصلبة النوعية على المسـتوى   عند

غير منتظمة وكل هذا يتعلق بشروط التساقط والجريان داخل السنوي تعتبر غير متجاسة و

االستغالل الفالحـي  وطرق إضافة إلى العوامل الخارجية وأهمها طبيعة وشدة . الحوض

أي   هكتـار  56400: ألن المساحة الفالحية تمثل ما يقدربــ   داخل الحوض لكل سنة

  .من المساحة اإلجمالية للحوض 47%

  

  المعادلة

Y= a X + b  

  

عامل م

  )R²(االرتباط

  Yالمتغيرة 

 

  xالمتغيرة 

 

Y=0.32X-119.25 0.76  الحموالة الصلبة

  )سنة/²كم/طن(النوعية

 التساقط

 

Y=2.73X-80.32 0.80  الحموالة الصلبة

كم/طن(النوعية ² )سنة/  

 

 الجريان

 

یان على المستوى التساقط  و الجر. الحمولة الصلبة النوعیة العالقة االرتباطیة بین      48  :جدول رقم

 . عند محطة عین شرشار 00/01-90/91السنوي للفترة 
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Cmd R Tss CPvط/كم²/سنة)TSS(غ/ل)C Q(م3/ت) EC(مم) P(مم) السنة

1,32 1,60 1,25 144,2 1,753 3,125 82,1 810,3 91/90

0,61 0,19 0,62 17,5 0,458 1,452 38,2 402,2 92/91

1,05 1,03 1,00 93,1 1,426 2,481 65,2 649,4 93/92

1,12 0,75 1,01 67,3 0,965 2,653 69,7 652,3 94/93

0,94 0,67 0,90 60,2 1,030 2,225 58,5 581,6 95/94

0,36 0,24 0,57 21,6 0,958 0,857 22,5 366,8 96/95

1,41 2,11 1,39 190,5 2,163 3,351 88,1 903,3 97/96

1,25 1,26 1,29 113,9 1,462 2,965 77,9 834,8 98/97

0,80 0,50 0,83 44,9 0,902 1,895 49,8 540,4 99/98

1,32 2,02 1,18 180,4 2,320 3,125 82,1 765,1 00/99

0,83 0,51 0,96 45,7 0,885 1,965 51,6 619,8 01/00

1,00 1,00 1,00 90,1 1,032 2,372 62,4 647,8 المتوسط 

جدول  رقم   :        التغیرات السنویة للحمولة الصلبة النوعی  ة 
محطة عین شرشار للفترة   01/00-91/90

 

 

49 



  االتعرية وانعكاساته دراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

 165

شكل رق م  :      التغیرات السنویة للحمول ة الص لبة النوعی ة    
محطة عین شرشار للف نرة  01/00-91/90

y = 61,807x0,0679

R2 = 0,004

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

91/90

92/91

93/92

94/93

95/94

96/95

97/96

98/97

99/98

00/99

01/00

السنة

نة )
       

س  
م ²/ 

ك    
ط/ 

) T
SS

TSS(ط/كم²/سنة)

Puissance (TSS(ط/كم²/سنة))

 (CPv) والمعامل الشھري للتس  اقط (Cmd)    بیب شكل رقم :      التغیرات السنویة المعام ل الش ھري للص 
 (RTss)  و نسبة الحمولة الص لبة النوعی  ة
محطة عین شرشار للف ترة  01/00-91/90
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 خالل الفترة الجافة  و الفترة و الرطبة عند محطة عین شرشار بحوض واد الحمام  للفترة 01/00-91/90

شكل رفم :        المنحنى التكراري التنازلي  للتغیرات  السنویة للحمولة الصلبة النوعیة (TSS)  عند محطة عین 
شرشار بحوض واد الحمام  للفترة
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26,28 26280

 شكل رقم :    اال رتباط الخطي بین التساقط و  للحمولة الصلبة النوعیة 
محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90

y = 0,3229x - 119,25
R2 = 0,7615
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شكل رقم :      اال رتباط الخطي بین الجریان و  للحمولة الصلبة النوعیة 
محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90

y = 2,7305x - 80,32
R2 = 0,8036
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  على المستوى الشهري. 2.1.1.1.4

ن على المستوى الشهري في قيم الحمولة تتحكم التغيرات الزمنية للتساقط والجريا 

الصلبة النوعية مباشرة وهذا من خالل وجود فترتين التعرية تختلف كل االختالف عـن  

 : بعضهما البعض وهما فترة التعرية القصوى وفترة التعرية الدنيا 

 فترة التعرية القصوى   §

ريـان ، والتسـاقط   تمتاز هذه الفترة بالقيم القصوى للحمولة الصلبة النوعية ، الج 

والممثلة في ستة أشهر والتي تمتد من شهر نوفمبر إلى شعر أفريل بالحوض حيث تقدر 

مـن   %91سنةأي بنسبة / كلم/طن 82.52:كمية الحمولة الصلبة النوعية لهذه الفترة بـ 

سنة وبالمقابل يقدر / كلم/طن 90.1:الكمية السنوية للحمولة الصلبة النوعية والمقدرة بـ 

من كمية الجريـان   %87سنة ألي بنسبة / ملم 54.2: ن فترة التعرية القصوى بـ جريا

ملم  499.6: قط هذه الفترة بـ ا سنة وبالمقابل يقدر تس/ ملم  62: السنوية والمقدرة بـ 

سـنة كمـا   /ملم  647.8:من كمية التساقط السنوية والمقدرة بـ  %77سنة أي بنسبة / 

سنة خـالل شـهر   /  2كلم/ طن  20.73هذه الفترة إلى تصل أقصى قيمة للتعرية خالل 

هـذا  . من الحولة الصلبة النوعية السنوية تتركز في هذا الشهر %23ديسمبر أي بنسبة 

كله من الجانب اإلحصائي لقيم التعرية القصوى ، أما من ناحية العوامل واآلليات التـي  

الوابلية والصـبيبات القصـوى   تؤدي إلى تركيز التعرية في هذه الفترة تتمثل التساقطات 

االستثنائية التي تختص بها هذه الفترة حيث تؤدي التساقطات الوابلية إلى صقل وتفكيـك  

واجتثاث التربة والتكوينات السطحية التي تغطي معظم مساحة الحوض ويزداد تأثيرهـا  

لهذه  خاصة على السفوح من خالل عامل االنحدار وبالتالي تؤدي هذه التساقطات الوابلية

الفترة إلى الزيادة في سرعة الجريان وكمية الصبيبات مما يؤدي إلى تسارع آلية الحفـر  

 .وخاصة على السفوح شديدة االنحدار بالحوض 

إذن هذه الشروط المورفومناخية والمورفوهيدرولوجية تؤدي إلى الرفع من كمية المـواد  

الفترة إضافة إلى كل هـذا فـإن    المتنقلة الناجمة عن التعرية بمختلف أشكالها خالل هذه

: درجة التغطية النباتية الضعيفة لألراضي الفالحية والمراعي التي تقدر مساحتها  بــ  
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من مساحة الحوض خالل هذه الفترة تسـاعد فـي تسـارع     %53أي بنسبة  2كلم 636

ـ   ات ديناميكية التعرية من خالل آليات التهشيم ، التفكيك ،الحفر ، النقل لمختلـف التكوين

السطحية والترية العارية خالل هذه الفترة وهو ما يؤدي إلى الزيادة في كمية التعرية من 

خالل نتائج الحمولة الصلبة النوعيةالقصوى لهذه الفترة والتي نعتبرها حرجـة بالنسـبة   

  .للتعرية على مستوى كل الحوض 

لحمولة الصـلبة  تمتاز هذه الفترة بانخفاض في كل من قيم ا :فترة التعرية الدنيا   §

النوعية والتساقط والجريان وتمتد هذه الفترة من شهر ماي إلى غاية شهر سبتمبر حيـث  

 %8سنة أي بنسبة /  2كلم/ طن 7.65:تقدر قيمة الحمولة الصلبة النوعية لهذه الفترة بـ 

 148.2:من القيمة اإلجمالية للحمولة الصلبة النوعية خالل كل السنة وبتساقط يقدر بــ  

سنة / ملم 8.15:من كمية التساقط السنوية والجريان يقدر بـ  %22سنة أي بنسبة /  ملم

عند كل هذا فإن انخفاض كميـة التعريـة   . من كمية الجريان السنوية  %13أي بنسبة 

خالل هذه الفترة اليرتبط فقط بانخفاض كمية التساقط والجريان لنفس الفتـرة بـالحوض   

جة التغطية النباتية على مستوى كل األراضـي سـواء   وإنما يرجع أيضا إلى ارتفاع در

لألراضي الفالحية ، المراعي ، أراضي األحراج وبالتالي تكـون مختلـف التكوينـات    

ماي ، جوان  (المكونة للسطح بالحوض محمية جدا خالل الثالثة أشهر األولى لهذه الفترة 

أوت ، سـبتمبر ،   (الفتـرة  الثالثة أشهر المتبقية لنفس  اللومحمية نسبيا خ )، جويلية 

 )أكتوبر

عند كل هذه الشروط المورفومناخية والمورفوهيدرولوجية فإن تأثير عوامل وآليات 

التعرية يتقلص وهو ما يؤدي إلى انخفاض كمية التعرية والتي تؤكدها نتـائج انخفـاض   

  .كمية الحمولة الصلبة النوعية لهذه الفترة 

لحمولة الصلبة النوعية والتساقط والجريان ابين  أما فيما يخص العالقة االرتباطية  

بالنسبة  0.80: والذي يقدر بـ  )R2  (تعتبر جد مقبولة وهذا ما يؤكدها معامل  االرتباط 

بالنسبة للعالقة بين الحمولة الصلبة  0.79للعالقة بين الحمولة الصلبة النوعية والتساقط و 

 .الدراسة النوعية والجريان على المستوى الشهري لفترة
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التساقط  و الجریان على المستوى . الحمولة الصلبة النوعیة العالقة االرتباطیة بین   50 :جدول رقم

  . عند محطة عین شرشار 00/01- 90/91الشھري للفترة 

 

  المعادلة

Y= a X + b  

  

معامل 

  )R²(االرتباط

  Yالمتغيرة 

 

  xالمتغيرة 

 

Y=4.51X+20.03 0.82  الحموالة الصلبة

  )سنة/²كم/طن(يةالنوع

 التساقط

 

Y=0.47X+1.6 0.87  الحموالة الصلبة

 )سنة/²كم/طن(النوعية

 

 الجريان
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المتوسط  ت او جویلیة جوان  ماي  افریل  ارس م فیفري  ي انف ج دیسمبر نوفمبر اكتوبر  سبتمبر ش/م

54,0 10,6 4,2 15,6 38,7 71,8 79,5 65,2 93,6 107,3 82,2 44,6 34,5 P(مم)

5,2 0,6 0,2 1,4 3,4 7,7 8,6 8,7 8,6 10,1 6,0 4,3 2,6 E(مم)

2,38 0,248 0,105 0,638 1,526 3,562 3,853 4,325 3,862 4,53 2,776 1,921 1,194 Q(م3/ت)

1,03 0,115 0,086 0,275 0,654 1,2635 1,4256 1,5563 1,8956 2,05 1,652 0,85 0,511 C(غ/ل) 

7,51 0,07 0,02 0,39 2,22 9,73 12,26 13,54 16,30 20,71 9,91 3,66 1,33 TSS

1,00 0,20 0,08 0,29 0,72 1,33 1,47 1,21 1,73 1,99 1,52 0,83 0,64 CPv

1,00 0,10 0,04 0,27 0,64 1,50 1,62 1,82 1,62 1,90 1,17 0,81 0,50 Cmd

1,00 0,01 0,00 0,05 0,30 1,30 1,63 1,80 2,17 2,76 1,32 0,49 0,18 CTss

2,016 2,160 2,232

جدول رقم :        التغیرات الشھریة للحمولة الص لبة النوعی  ة  
محطة عین شرشار للف ترة  01/00-91/90

شكل رقم :       التغیرات الشھریة للحمولة الص لبة النوعی  ة  
محطة عین شرشار للف ترة  01/00-91/90
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شكل رقم :      المنحنى التكراري التنازلي  للتغیرات الشھریة 
للحمولة الصلبة النوعیة 

بحوض واد الحمام  عند محطة عین شرشار للفترة  01/00-91/90
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 الفترة الدنیا  للنعریة 7,56(طن/كم²/سنة)    الفترة القصوى للتعریة 82,5(طن/كم²/سنة)   

شكل رقم :      تغیرات الحمولة الصلبة النوعیة خالل الفترة القصوى و الفترةا لدنیا 
على المستوىالشھري عند محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90

 (TSS) شكل رفم :      المنحنى التكراري التنازلي  للتغیرات الشھریة للحمولة الصلبة النوعیة
 و عالقاتھا بكمیة التساقط و الجریان  عند محطة عین شرشار بحوض واد الحمام 

 للفترة  01/00-91/90
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شكل رقم :       االرتباط الخطي بین الحمولة الصلبة النوعیة و التجریان على المستوىالشھري للفترة 90/91-00/01  عند محطة عین شرشار

y = 0,4724x + 1,6334
R2 = 0,8778
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شكل رقم :    االرتباط الخطي بین الحمولة الصلبة النوعیة و التساقط على المستوىالشھري للفترة 90/91-00/01  عند محطة عین شرشار

y = 4,5177x + 20,032
R2 = 0,8203
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  المستوى الفصلي  . 3.1.1.1.4
الحوض على قيم الحمولة الصـلبة   تؤثر التغيرات الفصلية للتساقط والجريان داخل 

النوعية وتتضح هذه التغيرات في وجود فترتين للتعرية تختلفان كل االختالف عن بعضهما 

 :وهما 

  فترة التعرية القوية 

تمثل هذه الفترة ثالثة فصول متتالية الخريف ، الشتاء ، الربيع حيث تصل أقصـى   

سـنة  /  2كلم/ طن  50.64: ية تقدر بـ فترة للتعرية خالل فصل الشتاء بحمولة صلبة نوع

: من إجمالي الحمولة الصلبة النوعية خالل كل السنة وبتساقط يقدر بــ   %  56أي بنسبة 

: من إجمالي كمية التساقط السنوية وبجريان يقدر بــ   %41أي بنسبة  سنة / ملم  266.1

جع تركيز التعريـة  وير. من إجمالي كمية الجريان السنوية %31سنة أي بنسبة / ملم 19.7

على هذه الفترة أيضا إلى ارتفاع نسبة الرطوبة للتكوينات السطحية والتربة ونسبة التغطيـة  

عندئذ كل هذه التدخالت تؤدي إلـى  . النباتية الضعيفة وخاصة خالل فصل الخريف والشتاء 

لتعريـة  تسريع ديناميكية التعرية حيث تزداد حدة التعرية السطحية والخطية على السفوح وا

  .التراجعية لألودية وهذا يؤدي إلى تركز التعرية على هذه الفترة

  فترة التعرية الضعيفة 

ثمثل هذه الفترة فصل الصيف حيث تمتاز هذه الفترة بانخفاض حاد في كمية التساقط  

والجريان وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة الحمولة الصلبة النوعية لهذا الفصل والتي يقدر 

من القيمة اإلجمالية للحمولة الصلبة النوعية  %0.5سنة أي بنسبة /  2كلم/ طن  0.46:بـ 

من إجمالي التسـاقط   %0.3سنة أي بنسبة /ملم  20.4: خالل كل السنة وبتساقط يقدر بـ 

. من إجمالي كميـة الجريـان    %3.5سنة أي بنسبة /ملم 2.2: السنوي وبجريان يقدر بـ 

بأن العوامل الهيدرومناخية هي التي تتحكم في كمية وديناميكية  عندئذ نستقرأ منة هذه الفترة

 .التعرية المائية بصفة مطلقة
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% % % %

4,7 29,3 41,1 24,9

3,5 31,7 44,3 20,8

0,51 26,87 56,00 16,50

جــدول رقــم :         الــتـغـیـرات الـفـصـلـیـة للـحـمـولـة الـصـلـبـة الـنـوعـیـة  و الـتسـاقط و الـجـریان
 عـنـد مـحـطـة عـیـن شـرشـار للـفـتـرة 01/00-91/90

الصیفالربیعالشتاءالخریف

الكمیةالكمیةالكمیةالكمیة

161,3266,1190,030,4

12,927,519,72,2

14,87050,46024,2100,460

P(مم)

Tss(طن/كم²/س) 

Ec(مم) 

شكل رقم :     التغیرات الفصلیة للحمولة الصلبة النوعیة  و التساقط و الجریان
 عند محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90
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شكل رقم :         التغیرات الفصلیة للحمولة الصلبة النوعیة  
 عند محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90
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  الفيضانات  عند. 4.1.1.1.4

تعتبر فيضانات الربيع التي كثيرا ما تتردد على مجال الدراسة والتي تتميز بإرتفـاع   

القصـوى و   أهم الحاالت)ملم 30(وخاصة تلك التي تفوق كبير في كمية و شدة التساقطات 

اإلستثنائية للتعرية حيث تنعكس هذه التسـاقطات مباشـرة علـى الزيـادة فـي كميـة و       

سرعةالجريان مما يؤدي إلى تسريع   ديناميكية التعرية على السفوح او باألودية من خـالل  

و هذا مايؤدي إلى )،الحفر ،والنقل  التطاير(مختلف األليات التي ترتبط بالتساقط و الجريان 

الرفع من كمية المواد المتنقلة الناجمة عن التعرية بمختلف أشكالها كل هذا تؤكده قيم الحمولة 

الصلبة النوعية خالل فترة الفياظانات و لهذا اختر ناعينة عن هذه الفيظانات وهـي فيظـان   

  .بواد الحمام عند محطة بكوش لخضر 27/03/1972

  

 1972مـارس  27ات اليومية للصبيب و الحمولة الصلبة النوعية المرتبط بفيظـان  التغير

  بحوض واد الحمام و تأثيرها على التعرية 

 

مرة عن متوسط 87أي بضعف  27/03ثا في / 2م 276.08بلغ الصبيب األقصى للفيظان -

  .)ثا /3م 3.17( لشهر مارس خالل نفس السنة شهريالالصبيب 

 

مرة عن متوسط  3.92مارس أي بضعف  27غ ال في 6.74بة العالقة بلغت الحمولة الصل-

  .)ل/غ71(لشهر مارس خالل نفس السنة الحمولة الصلبة العالقة الشهرية 

 

مرة عن  9.32مارس أي بضعف  27في  2طن كم340.6بلغت الحمولة الصلبة النوعية -

 2كم/طن 36.5(ة لشهر مارس خالل نفس السن متوسط الحمولة الصلبة النوعية الشهرية 

  .)سنة 
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بحوض واد الحمام ومن خالل  1972مارس  27نستطيع أن نستقرأ من خالل فيظان 

مختلف التغيرات القصوى للصبيب والحمولة الصلبة النوعية التي ترتبط بهذاالفيظان ما يلي 

 :  

إلرتباط الكبير بين القيم القصوى للصبيب و الحمولة العالقة من جهـة  و الحمولـة   ا  

ـ ثلصلبة النوعية من جهة أخرى حيث أن هذا اإلرتباط يا انيا دقل بطبيعة و أليات التعرية مي

من خالل التسارع الحاد في ديناميكية التعرية وخاصة التعرية التراجعية لألودية التي تؤدي 

النهرية من جراء الحفر التراجعي الجانبي الناجب  صاطبإلى إتالف مساحات شاسعة من الم

كمية وسرعة الصبيب عند هذه الحاالت القصوى إضافة إلى كل هـذا أرتفـاع    عن أرتفاع

الحمولة الصلبة العالقة التي ترتبط بهذا الفياظان  قيمكفاءة النقل للمواد المتفتتة وهو ما تؤكده 

.  

التباين الكبير بين القيم القصوى للصبيب الحمولة الصلبة العالقة و الحمولة الصـلبة  

المتغيرات لشهر مـارس و   سو المتوسطات الشهرية لنف 27/03/1972ن النوعية عند فيظا

آمن خالله بأن التعرية التي ترتبط بالفيضانات أشد و أحد ديناميكية و أخطرهـا   االتي نستقر

إنعكاسا على جميع المستويات عند هذه الحاالت القصوى مقارنة بالفترات األخرى و بالتالي 

  .الفيضانات  تعتبر األشد كمية و األكثر دماراة للتعرية عند صلبفالحوصلة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االتعرية وانعكاساته دراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

 178

 المتغيرة  القيمة 

)ثا/3م(الصبيب االقصى 276.08  

)ثا/3م(الصبيب اامتوسط 71.84  

)سنة/2كم/طن (الحموالة الصلبة النوعية القصوى  340.61  

 )سنة/2كم/طن (الحموالة الصلبة النوعية المتوسطة   74.845

)ل/غ(لبة العالقة القصوى الحموالة الص 6.74  

)ل/غ(الحموالة الصلبة العالقة المتوسطة  3.09  

  ، للصبیب القصوى و المتوسطة لتغیرات الیومیةا  :  53  جدول رقم
  خالل فیاضان الحمولة الصلبة العالقة و الحمولة الصلبة النوعیة 

.عند محطة بكوش لخضر بحوض واد الحمام1972مارس 27  
 

شكل رقم:      التغیرات الیومیة للصبیب 
خالل فیاضان 27 مارس1972

عند محطة بكوش لخضر بحوض واد الحمام
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شكل رقم       تغیرات الصبیب والحمولة العالقة لفیاضان 27/03/1972 بمحطة بكوش لخضر
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شكل رق  م :   التغیرات الیومیة للحمولة الصلبة النوعی ة  خ الل فیاض  ان   
27 مارس 1972
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  تقييم التعرية عن طريق المعادالت النظرية  2.3.4

اللجوء إلى استعمال المعادالت النظرية التي جربت في كثير من األحـواض التـي    

البحـث و هـذا    تتشابه في الخصائص مع مجال دراستنا يعتبر حتمية مفروضة إلتمام هـذا 

راجع للفروق العامة للبحث ومنها انعدام المحطات الهيدرومترية بالحوض باستثناء محطـة  

عين شرشار وبالتالي لم نتمكن من دراسة وتقييم تغيرات التعرية على المسـتوى المجـالي   

والزمني بدقة كاملة وألن هذه المعادالت تعتمد على متغيرات محـدودة وأهمهـا التسـاقط    

ان وال تأخذ في الحسبان العوامل األخرى التي تتحكم في التعريـة وأهمهـا طبيعـة    والجري

التكوينات الصخرية ودرجة التغطية النباتية وبالتالي مهما كانت دقة نتائجها فتبقـى مجـرد   

 .نتائج من الناحية العلمية والتقنية للبحث

  ( Fournier)تقييم الحمولة الصلبة النوعية عن طريق معادلة فورنيي. 1.2.3.4

 :يعتمد تقييم الحمولة الصلبة النوعية في هذه المعادلة عن طريق مؤشرين وهما  

o   مؤشر وفرة األمطــار) P/p (  حيث: 

    p : متوسط التساقط الشهري للشهر األكثر تساقط خالل السنة.   

    P  :متوسط التساقط السنوي.  

o  مؤشر الكتليةHmoy /S    =αTg  حيث: 

       H moy  :االرتفاع المتوسط للحوض  

  :أما معادلة التقييم فهي كما يلي     

Log(TSS) = 2.65Log p²/P +0.64 Log Hmoy*Tgα -1.56. 

Tgα = Hmoy/S. 

 p =107.3مم.  

       P =  647.8 مم . 

1200 = S²كم.  

Hmoy  =627 م.  

    سنة/²كم/طن   TSS = 2162.7      :عندئذ
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   (TIXERON) تقييم الحمولة الصلبة النوعية عن طريق معادلة تيكسيرون. 2.2.3.4

تتراوح مساحتها  )بتونس  09بالجزائر،  32 (حوض  41جربت هذه المعادلة على  

سنة لكن اإلشكالية في هذه المعادلة أنها  22و 2لسلسلة تتراوح بين  2كلم 22300و 90بين 

 :ة التقييم فهي كما يلي تعتمد فقط على الجريان أما معادل

   TSS = 354 E0.15 شمالية التونسية بالنسبة لألحواض ال .1

 TSS = 200 E0.21     بالنسبة لألحواض الوسطى الجزائرية .2

    ETSS 92 =0.21 )مجال الدراسة  (بالنسبة لألحواض الشرقية الجزائرية .3

    سنة/²كم/طن   TSS =  238      :عندئذ

   .S.O.G.R.E.A.H )يم الحمولة الصلبة النوعية عن طريق معادلة تقي . 3.2.3.4

 :يعتمد في تقييم الحمولة الصلبة النوعية لهذه المعادلة على ثالثة متغيرات 

E  :كمية الجريان وتساوي.  

α  :درجة النفاذية للتكوينات السائدة بالحوض.  

   = 0.15E αTSS   :أما معادلة التقييم فهي كما يلي

 النفاذية درجة  النفاذية

α =0.80 قوية 

α =75 متوسطة قوية 

α =350  متوسطة  ظعيفة 

α =1400 ظعيفة 

α =3200 ظعيفة جدا 

 ) O.R.S.T.O.M(تصنيف درجة  النفاذية حسب  :  54 جدول رقم

مل مساحة تسيطر على على مج)   الحجر الرملي. المارن . الطين (وبمان التشكيالت الهشة 

 α =350 الحوض  فائن  الحالة الثالثة من الجدول هي التي تتماشى مع مجال دراستنا 

   :وبالتالي فالحمولة الصلبة النوعية لواد الحمام تقدر بـ 

  139.42= TSS   سنة/²كم/طن    
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  .الخالصة

تعرية نظرا للتداخل الشديد  بين مختلف العوامل المتحكمة في مختلف أنواع وأشكال ال   

بالحوض وأهمها التركيب الصخري من خالل حساسية مختلف أنواع الصخور  للتعرية طبقـا  

بذب والتغيـر الحـاد علـى    تذلطريقة توضعها ، بنيتها ودرجة مقاومتهاوالتساقط الذي يتسم بال

مختلف المستويات الزمنية وقلة مساحات التغطية الدائمة الناجمة عن التدهور الحـاد للغطـاء   

ي الغابي وانحصار مساحته في مناطق ضيقة ومشتة لتتشابك هذه العوامل بالتدخل السلبي النبات

. لإلنسان على جميع األوساط بالحوض من خالل طرق االستغالل المكثفة والغيـر مطابقـة   

ت إلى التشابك والتنوع في مختلف أشكال التعرية وإلى التسارع فـي  دعندئذ كل هذه العوامل أ

نجد أن أشكال التعرية الخطية هي أهم األشكال السائدة وخاصـة التخـددات،    ديناميكيتها حيث

كما هو مشاع وإنما يـرتبط مباشـرة بتـدخل     بالعوامل الطبيعية طمنها ال يرتبالجزء الكبير 

  . بقةاراء طرق الحرث الجائرة والغير مطاإلنسان سواء من حيث النشأة أو التطور من ج

الكتلية حيث تعتبر االنزالقات هي أهم وأشـد وأسـرع    كما نجد مختلف أشكال التعرية

توضـع   (أنواع هذه األشكال وأخطرها انعكاسا على مختلف المستويات حيث تـتحكم البنيـة   

أو العكس وخاصة تلك التي تتوضع باتجاه االنحدار الطبوغرافي  ةهشالهالطبقات الصلبة فوق 

وقلـة   )خالل الفترة الرطبة من السنة من خالل درجة تشبع التكوينات وخاصة  (والتساقط  )

من جراء الرعي المفرط خالل الفترة الرطبة وخاصة تلك الموجـودة علـى    (التغطية الدائمة 

  .كالها وآلياتها وديناميكيتهااشفي مختلف  )سفوح الشعاب واألودية

 كما نجد مختلف أشكال الحركات االنجذابية حيث تعتبر اإلنهياالت أهم وأشد أشكال هذه

حيث يتحكم التوافق الكبير بين البنية واالنحدار الطبوغرافي في أهم أشكالها وآلياتها  ،الحركات

  .وخاصة تلك التي تتصل مباشرة مع المجاري المائية الرئيسية

عندئذ هذا التنوع والتشابك في مختلف أشكال وآليات التعرية بالحوض انعكس سلبا على 

حيث  .هقر إلى فقدان التوازن بين الوسط الطبيعي ومكوناتهحيث أدى هذا التق. مختلف األوساط

نجد أن أخطر هذه االنعكاسات كانت على المستوى الفالحي بالحوض من جراء فقدان التـرب  

بصفة مستمرة الناجمة عن مختلف أشكال التعرية الخطية والسـطحية وخاصـة باألراضـي    

حيث أدى هذا التقهقر إلى التقلص الحاد  الفالحية الموجودة على اإلنحدارات المتوسطة والقوية

في خصوبة ومردود مختلف األراضي الفالحية المتواجدة على السفوح بالحوض، لتزداد حـدة  
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هذه االنعكاسات على المستوى الفالحي من جراء التقلص السريع لمساحة المصاطب النهريـة  

ل التعريـة التراجعيـة   بأسفل الحوض وخاصة تلك القريبة من سد زيت العنبة من جراء أشكا

 )واد الحمام، واد المشـاكل، واد مـوقر   (الجانبية المرتبطة بالتسارع الحاد لديناميكية األودية 

إذن كل هذه االنعكاسات ستؤثر سلبا علـى  .وخاصة بالجزء السفلي للحوض في الوقت الحالي

  ......مائي بالمنطقة وهو سد زيت العنبةتوحل أهم مورد 

 تغيراتها الزمنية وعالقتهـا  و من خالل قيم الحمولة العالقة ييم التعريةتق يخص  ااما فيم

التعرية تتركـز  كمية يتضح لنا بأن  »التساقط ، الجريان ، الصبيب  «عوامل الهيدرومناخية الب

  :وهذا على مختلف المستويات الزمنية وكما تتميز ايظا بمايليبصفة قصوى في فترات معينة 

 .على مختلف المستويات الزمنيةالدنيا و المتوسطة ،القيم القصوى االنقطاع الحاد بين -

االرتباط الجيد بين الحمولة الصلبة النوعية والجريان من جهة والحمولة الصـلبة النوعيـة    -

والتساقط من جهة  أخرى والذي يؤكد لنا بأن العوامل الهيدرومناخية تبقى المتحكم الرئيسي في 

 .مائية داخل الحوض التعرية وخاصة التعرية ال

على مختلف المستويات الزمنية مـن خـالل    التباين الكبير في كمية الحمولة الصلبة النوعية-

االرتفاع التدريجي والمفاجئ أحيانا  والتي توافق فترة التعرية القويةوهما وجود فترتين للتعرية 

 والتكوينات السـطحية  والصبيبات مما يؤدي إلى الرفع من نسبة رطوبة التربة لكمية التساقط

وهذا ما ينعكس مباشرة على تسريع ديناميكية التعرية وخاصة التعرية السـطحية ، الخطيـة   

والكتلية على السفوح بالحوض والتعرية التراجعية المرتبطة بالحفر الجانبي لألودية والمجاري 

والتـي  ه الفترة المائية من جراء ارتفاع شدة التساقط وسرعة الجريان وكمية الصبيب خالل هذ

وهـذا  للتعرية  بالتقلص الحاد التى تمتاز فترة التعرية الضعيفةو نعتبرها حرجة بالنسبة للتعرية

 "، اما بالحـاالت االسـتثنائية  الي تميز هذه الفترة العجز في الحوصلة الهيدرومناخيةيرجع الى

لتسـارع الحـاد فـي    إلى ا ادى اخرى تردد التساقطلت الوابلية من فترة إلى فائن "الفيضانات

مختلف آليات التعرية وخاصة الحفر الرأسي والحفر التراجعي لمختلف المجاري المائية بمـا  

اليتناسب مع طاقة تصريفها من جراء ارتفاع كمية الجريان والصبيبات في فترة زمنية قصيرة 

   .عند هذه الحاالت وحرجة
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  ةـدمـقـمـال

يعتبر تقييم التعرية أو تكميمها من اهم النقائص التي تخص حوصـلة التعريـة             

على مستوى مجال دراستنا أو على مستوى األحواض المجاورة التي تزداد بهـا   سواء 

حدة وديناميكية التعرية وخاصة في الفترة الحالية وتتمثل هذه النقائص في قلة الدراسات 

و  1/1000والخرائط على مستوى السلم الكبير وخاصة الصور الجوية سلم  والمعطيات

 (والتي تعطينا أدق المعلومات عن ديناميكية التعرية على مختلف المسـتويات   1/2000

وكـل هـذا    )القطع الشاهدة ، السفوح ، األودية ، األحواض الجزئية ، الحوض الجزئي 

لتقيـيم فتعتبـر تقنيـة تثبـت أجهـزة      على المستوى الديناميكي أما علـى مسـتوى ا  

على مستوى كل األحواض الجزئية بمجال الدراسة من أنجع  )ملحقال(التوبوميكروماتر 

وأدق الطرق بصفة مطلقة التي تعطينا الحوصلة الحقيقية للتعرية  سواء علـى مسـتوى   

لمجـال  الزمني أو المجالي ، إال أن هذه التقنية غير متوفرة سواء على المستوى المحلي 

 .دراستنا أو خارجه

  ريةـم التعـيـيـقـتات ـربـتـاق.1.3

كل االخـتالف عـن    و تختلف اقترابات أساسية  ثالثةيتم تقييم التعرية عن طريق       

 :فيما يلي  ل ثوتتمبعضها 

ü   ط ئخراال(االول االقتـراب( 

نوعي  راباالخطار وهو اقت خرائط يتم تقييم التعرية في هذا االقتراب عن طريق      

 الخرائط الجيومورفولوجيـة و   عتمد علىي و بالدرجة االولى جيوموفولوجي و ليس كمي 

عتبر من الناحيـة  يو  كاقصى حد 1/10000الى غاية سلم  1/2000الصور الجوية سلم 

ولكن لم نأخذها بعين االعتبار نظرا من الناحية النوعية  العملية أنجع طريقة لتقييم التعرية 

  .المتاحة لإلمكانات

ü  القــيـاس( الثانـياالقتـراب(  

في هذا االقتراب عن طريق أخذ القياسات لنسبة التعكر المتواجدة  يتم تقيم التعرية     

 جماليلالودية عند االحواض الجزئية او الحوض اال ات الهيدرومتريةمحطالعلى مستوى 



  تقییم التعریة   :الفصل الثالث

 155

عـن   م التعريةيتقيكما يتم .ات الهيدرومتريةمحطو تزداد مصداقية هذا االقتراب بازدياد ال

الطريقـة  طريق القياس المباشر لنسبة التحول الموجودة بالسدود ولم تأخذ بعـين االعتبار 

  . سد زيت العنبة حديث الخدمةلعدم وجود المعطيات على مستوى الثانية

ü ةـريـظـنـالعادالت ـالم( االقتـراب الثـالـث( 

ـ المعادالت النظريـة التـي جر   يتم تقييم التعرية في هذا االقتراب عن طريق     ت ب

  .د من األحواض تتشابه في الخصائص مع الحوض المدروسيبطريقة دورية لعد

  إشكاليــة التقييــم .2.3

  :تكمن إشكالية التقييم في النقائص التالية 

o    نقص المحطات الهيدرومترية حيث أنه ال تغطي الحوض اإلجمالي سوى محطـة

ي توجد على بأسفل الحوض ، أمـا علـى مسـتوى    واحدة وهي محطة عين شرشار الت

األحواض الجزئية التوجد سوى محطة واحدة وهي محطة بكوش لخضر لكنها متوقفـة  

عن العمل منذ البدء في أشغال سد زيت العنبة في نهاية التسعينات ولذا لم نأخذها بعـين  

 .االعتبار في الدراسة

o  ين شرشار لذا اكتفينـا فقـط   نقص المعطيات الخاصة بالحمولة العالقة بمحطة ع

إلى غاية شهر أوت  1990بالفترة األكثر تجانسا  في المعطيات وتمتد من  شهر سبتمبر 

2001. 

إذن كل هذه النقائص ستؤثر على المستوى الزمني أو المجالي هذا كله فيما بخص 

رية عن أما فيما يخص تقييم التع. إشكالية تقييم التعرية من خالل قيم الحمولة العالقة 

طريق المعادالت النظرية تعتبر غير كافية مهما كانت درجة نتائجها ألن اإلشكالية في 

هذه المعادالت أنها لم تأخذ جميع العناصر التي تتحكم في التعرية وإنما تركز فقط على 

  .عاملي التساقط والجريان لذا فنتائجها من الناحية العملية تعتبر جد محدودة

o  مثل في عدم تقييم التعرية بالحوض من الناحية النوعية وهذا النقص الثالث فيت

راجع لعدم  توفر المعطيات التي تخص الخصائص الميكانيكية ، المعدنية ، الكيميائية 
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للمواد العالقة على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية حيث تعطينا هذه الخصائص 

 .الناجمة عن التعريةأدق المعلومات عن أصل ومكان المواد التنقلة 

  وض ـرية بالحـيم التعـيـقـت.3.3

  :اعتمدنا في تقييم التعرية بالحوض التجميعي لواد الحمام على طريقتين     

 
o تقييم التعرية عن طريق الحمولة العالقة. 

o   تقييم التعرية عن طريق المعادالت النظرية التي جربت في كثير من األحواض التـي

 .الحوض المدروس تتشابه في الخصائص مع

  تقييـم التعريــة عن طريــق الحمـولــة العالقــة .1 .3.3

 الصلبة قبل البدء في تقييم التعرية يجب معرفة بعض المفاهيم التي تخص الحمولة     

 .العالقة وطرق قياسها ، الحمولة الصلبة المتنقلة ، الحمولة الصلبة النوعية

ü ـاالحمـولــة العالقــة وطـرق قياسهـ  

ل من المياه الجارية السطحية عن طريق 1تقاس الحمولة الصلبة العاقة بأخذ 

األودية بالمحطة الهيدرومترية في اليوم ومن األفضل خالل الظهيرة حيث يتم وزنها قبل 

م ووزنها ثم  °105 تصفيتها من الشوائب ، بعدها تجفف العينة في درجة حرارة 

ن الوزنين هو مطروح منه وزن المواد العضوية تصفيتها ووزنها مرة أخرى والفرق بي

مع العلم أن عدد . يمثل وزن المواد الصخرية الصلبة العالقة أو ما يسمى بنسبة التعكر 

العينات يختلف باختالف طبيعة الجريان وسرعته ففي حالة الفيضانات التي تزيد مدتها 

أقصاها ومع بداية عن ساعة فتؤخذ عينة كل ساعة إلى غاية وصول الفيضانات إلى 

وتقاس الحمولة . النزول تؤخذ عينة كل ساعتين حتى يعود الصبيب إلى مستواه الطبيعي

 .)ل/غ (بـ  )C  (العالقة 

ü  الحمولــة الصلبـة المتنقلـة 

تمثل  الحمولة الصلبة المتنقلة مجموع المواد المتنقلة الناجمة عن التعرية سـواء   

المائية وتتكون هذه المواد سـواء مـن الحصـى ،    على السفوح أو عبر أسرة المجاري 
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وكل هذه المواد غير مأخوذة في تقييم التعرية عن . الجالميد ، الحجارة ، الكتل الصخرية 

من قيم التعرية . %30: طريق الحمولة العالقة لكنها تقدر حسب الكثير من الدراسات بـ 

الرطبة ومهما كانت صحة هـذه   من قيم التعرية خالل الفترة %60خالل الفترة الجافة و 

  .الدراسات فتبقى مجرد تقديرات

ü  الحمولة الصلبة النوعية) TSS (  

تعتبر الحمولة الصلبة النوعية أهم الطرق لتقييم الحمولة الصلبة التهرية وتخص فقط      

المواد المتنقلة العالقة الناجمة عن التعرية داخل الحوض والتي تنقل عن طريق الجريـان  

إال أنها تخص أيضا فقط المواد العالقة التي تصل .  )الطين ، الرمل ، الغرين  (دية باألو

إلى المحطة الهيدرومترية وبالتالي مهما كانت درجة نتائجها فهي التعبر حقيقة عن  قـيم  

 (الحمولة الصلبة النهرية أو كمية التعرية الحقيقية ، وتقاس الحمولة الصلبة النوعية بـ 

 :  وتفدر عن طريق المعادلة التالية  )سنة/  2كلم/ طن 

TSS  =Q X C X T X 10  -3 /S  حيث:  

Q :  ثا                                        /  3م: يمثل الصبيب المتوسط  ويقاس بـ       

C :  ل/غ (وتقاس  )نسبة التعكر  (يمثل نسبة الحمولة الصلبة العالقة(     

:  S  2كلم 1200= مساحة الحوض   

 T  الثانية: الزمن ويقاس بـ.  

ü رية ـعـتـة الـيـمـك 

تمثل كمية التعرية مختلف المواد المنزوعة عن السطح ومن الناحية العملية تمثل  

ويمكن المرور إليها من خالل قيم الحمولة  )سا/ مم (: النسبة الحقيقية للتعرية وتقاس بـ 

 : لة التالية وذلك عن طريق المعاد ) TSS (الصلبة النوعية 

  .) 2كلم ( X 10- 3  X S )سنة /  2كلم/طن  ( TSS=   )سنة/ مم (كمية التعرية 

مـن   )الموجود بالملحق :  شكل رقم  (ويبقى تقييمها عن طريق أجهزة التوبوميكرومتر

  .على المستوى المجالي أو الزمني أدق الطرق سواء
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الحمولة الصلبة االنجذابیة.   1 

 

 

الكتلیةلحمولة الصلبة ا.   2   

 

 

 

النھریةالحمولة الصلبة .   3 

 

 
 مجال دراستنا 

 والمجاالت التعریة حسب انواعاصناف الحمولة الصلبة   63  :شكل رقم

 ) Bingham et Bagnold( حسب تصنیف الھیدرولوجیة

  :الحمولة الصلبة االنجذابية .1

ية الصلبة الناجمة عن االنهياالت مختلف مواد التعر الحمولة الصلبة االنجذابيةتمثل  

الضخرية التي ال تصل الى مختلف المجاري المائية واهم مايميز هذا النوع من الحمولة 

الصلبة يتمثل في ارتفاع معامل التماسك بتكويناتها اظافة الى التغير التي يخـص ابعـاد   

  .ذه الحمولةالمواد المكونة له

     

ارتفاع مستمر في كمیة 
المواد المتامسكة

 

ض مستمر في ابعاد التدرج الحبیبي للمواد المتنقلة
 انخفا
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  :الحمولة الصلبة الكتلية.2

الكتلية مختلف مواد التعرية الصلبة الناجمة عن الحركـات   الحمولة الصلبةتمثل  

الكتلية الرطبة والجافة التي يصل بعضها الى مختلف المجاري المائية ام الجزء المتبقي ال 

يصل الى هذه المجاري واهم مايميز هذا النوع من الحمولة الصلبة يتمثل في اانخفـاض  

الرتفاع النسبي لمؤشر السيولة بها على عكس المواد المكونة معامل التماسك بتكويناتها وا

  .اظافة الى التغير التي يخص ابعاد المواد المكونة لها الصلبة االنجذابية للحمولة

  :الحمولة الصلبة النهرية.3

النهرية مختلف مواد التعرية الناجمة عن مختلـف اشـكال   الحمولة الصلبة تمثل  

و بالمجاري المائية بمختلف رتبتها والتي  تصل الى مختلف التعرية سواء على السفوح ا

مجاري التصريف الداخلية او الخارجية او تنقل عن طريقها بحسب كفاءة النقـل لهـذه   

المجاري واهم مايميز هذا النوع من الحمولة الصلبة يتمثل في أمكانية تقييمها سواء عن 

  .طريق الحمولة العالقة او المعادالت النظرية

  .وعية وعالقتها بالتساقط والجريانالتغيرات الزمنية للحمولة الصلبة الن.1.1.3.3

تتركز الحمولة الصلبة النوعية داخل الحوض في فترات معينة سواء على المستوى      

السنوي ، الفصلي ، أو الشهري ويرجع هذا التركيز إلى طبيعة التساقد والجريان الـذي  

يتعلق على مستوى واسع بالمناخ الهجومي لمجال الدراسة يتحكم في هذه األخيرة ةوالذي 

والذي يتسم بالتذبذب من سنة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر ومن شهر إلى آخر إذن كا 

 .هذه التغيرات تتحكم بصفة مطلقة في نتائج الحمولة الصلبة النوعية 

   .المستوى السنوي  على .1.1.1.1.3

 90/91 (منية لفترة الدراسة والمقدرة بعشرة سنوات بالرغم من أن السلسلة الز         

تعتبر قصيرة لدراسة تغيرات الحمولة الصلبة النوعية على المستوى السنوي  ) 00/01 –

إضافة إالّ أنّها فترة تعتبر جافة نسبيا مقارنة مع فترة السبعينيات والثمانينات إالّ أن التباين 

وعية على المستوى السنوي وهذا من خـالل    جد واضح في تغييرات الحمولة الصلبة الن

سـنة  /  2كلـم /طـن   190.5: والمقدرة بـ  96/97قيمة الحمولة الصلبة النوعية لسنة 
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ملم وتعتبر هـذه السـنة اسـتثنائية     88.1: ملم وجريان يقدر بـ  903.2وبتساقط قدره 

سنة / 2كلم/طن.17بالنسبة للتعرية في المقابل تنخغض كمية الحمولة الصلبة النوعية إلى 

. ملم 38.2ملم  والجريان إلى  402.1وينخفض معها التساقط إلى  91/92بالنسبة لسنة 

أما على مستوى شامل لتغيرات الحمولة الصلبة النوعية خالل الفترة الرطبـة والفتـرة   

الجافة للسلسلة الزمنية لفترة الدراسة تعتبر جد متباينة وهذا من خالل قيمة الفترة الرطبة 

/ طـن  42.9سنة وقيمة الفترة الجافة التي تصل إلى /  2كلم/ طن 136.4تي تصل إلى ال

سنة إذن كل هذه التباينات في تغيرات الحمولة الصلبة النوعية علـى المسـتوى   /  2كلم

السنوي الترتبط فقط بكمية الجريان والتساقط على المستوى السنوي وإنما تتعلق أيضـا  

لتساقط وسرعة الجريان والتي يرتبط فيها هـذا األخيـر   بعدة عوامل أخرى أهمها شدة ا

 .بمؤشر الوابلية وكثافة التعريف اإلجمالية العالية بحوض واد الحمام 

إذن مختلف التغييرات البين سنوية للحمولة الصلبة النوعية والجريـان والتسـاقط   

  :وجود مظهرين أساسيين لهيدرومورفولوجية الحوض وهما  اتوضح لن

ü  االنسجام بين الحمولة الصلبة النوعية والجريان واللتساقط والذي يتمثل مظهر عدم

 وتفسرة مؤشرات نسبة الحمولة الصلبة النوعيـة  .1999/2000 في السنة الهيدرولوجية

)RTSS( مؤشر وفرة التساقطالسنوية و)CPV ( صبيبات ال نسبة ومؤشرCMD) ( من

  ).2.02/1.18/1.32( خالل القيم التالية    

يع أن نستقرأ من هذه السنة أن الحمولة الصلبة النوعية ال ترتبط فقط بكميـة  نستط

التساقط والجريان خالل نفس السنة وإنما يتعدى هذا االرتباط إلى نوعية التوزيع الزمنـي  

كما تتحكم في هـذا االرتبـاط   . لكمية التساقط والجريان لنفس السنة أي الشدة والسرعة 

اسـتغالل األراضـي    السطح خالل نفس السنة أي طبيعـة  عوامل خارجية وأهمها حالة

  .ودرجة التغطية

Ø لـذي  امظهر التركيز في الزمن بين الحمولة الصلبة النوعية والجريان والتساقط و

وتفسرة مؤشـرات نسـبة الحمولـة     1992/1993خاصة في السنة الهيدرولوجيةل يتمث
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صبيبات ال نسبة ومؤشر ) CPV(مؤشر وفرة التساقطالسنوية و )RTSS( الصلبة النوعية

CMD) (   من خالل القيم التالية )1.03/1.00/1.05(  

أما على المستوى السنوي فإن االرتباطات بين الحمولة الصلبة النوعية والتساقط 

بين الحمولة الصلبة  )R2(االرتباط  تفسره معامالتوالجريان تعتبر جد مقبولة وهو ما 

ومعامل االرتباط بين الحمولة الصلبة النوعية  0.79 :النوعية والتساقط والذي يقدر بـ 

  .0.80:  والجريان والذي يقدر ب

كل هذا فإن الحوصلة العامة لتغيرات الحمولة الصلبة النوعية على المسـتوى   عند

السنوي تعتبر غير متجاسة وغير منتظمة وكل هذا يتعلق بشروط التساقط والجريان داخل 

االستغالل الفالحـي  وطرق لخارجية وأهمها طبيعة وشدة إضافة إلى العوامل ا. الحوض

أي   هكتـار  56400: ألن المساحة الفالحية تمثل ما يقدربــ   داخل الحوض لكل سنة

  .من المساحة اإلجمالية للحوض 47%

  

  المعادلة

Y= a X + b  

  

معامل 

  )R²(االرتباط

  Yالمتغيرة 

 

  xالمتغيرة 

 

Y=0.32X-119.25 0.76  الحموالة الصلبة

  )سنة/²كم/طن(النوعية

 التساقط

 

Y=2.73X-80.32 0.80  الحموالة الصلبة

كم/طن(النوعية ² )سنة/  

 

 الجريان

 

التساقط  و الجریان على المستوى . الحمولة الصلبة النوعیة العالقة االرتباطیة بین      48  :جدول رقم

 . عند محطة عین شرشار 00/01-90/91السنوي للفترة 
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Cmd R Tss CPvط/كم²/سنة)TSS(غ/ل)C Q(م3/ت) EC(مم) P(مم) السنة

1,32 1,60 1,25 144,2 1,753 3,125 82,1 810,3 91/90

0,61 0,19 0,62 17,5 0,458 1,452 38,2 402,2 92/91

1,05 1,03 1,00 93,1 1,426 2,481 65,2 649,4 93/92

1,12 0,75 1,01 67,3 0,965 2,653 69,7 652,3 94/93

0,94 0,67 0,90 60,2 1,030 2,225 58,5 581,6 95/94

0,36 0,24 0,57 21,6 0,958 0,857 22,5 366,8 96/95

1,41 2,11 1,39 190,5 2,163 3,351 88,1 903,3 97/96

1,25 1,26 1,29 113,9 1,462 2,965 77,9 834,8 98/97

0,80 0,50 0,83 44,9 0,902 1,895 49,8 540,4 99/98

1,32 2,02 1,18 180,4 2,320 3,125 82,1 765,1 00/99

0,83 0,51 0,96 45,7 0,885 1,965 51,6 619,8 01/00

1,00 1,00 1,00 90,1 1,032 2,372 62,4 647,8 المتوسط 

جدول  رقم   :        التغیرات السنویة للحمولة الصلبة النوعی  ة 
محطة عین شرشار للفترة   01/00-91/90

 

 

49 
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شكل رق م  :      التغیرات السنویة للحمول ة الص لبة النوعی ة    
محطة عین شرشار للف نرة  01/00-91/90

y = 61,807x0,0679

R2 = 0,004

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

91/90

92/91

93/92

94/93

95/94

96/95

97/96

98/97

99/98

00/99

01/00

السنة

نة )
       

س  
م ²/ 

ك    
ط/ 

) T
SS

TSS(ط/كم²/سنة)

Puissance (TSS(ط/كم²/سنة))

 (CPv) والمعامل الشھري للتس  اقط (Cmd)    بیب شكل رقم :      التغیرات السنویة المعام ل الش ھري للص 
 (RTss)  و نسبة الحمولة الص لبة النوعی  ة
محطة عین شرشار للف ترة  01/00-91/90

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

91/90 92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00

السنة 

CPv
Cmd
R Tss

222 

64 

65 
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0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

الفنرة الجافة(42,9ط/كم²/سنة) الفترة الرطبة(136,4ط/كم²/سنة)

 (TSS) شكل رفم :       التغیرات  السنویة للحمولة الصلبة النوعیة
 خالل الفترة الجافة  و الفترة و الرطبة عند محطة عین شرشار بحوض واد الحمام  للفترة 01/00-91/90

شكل رفم :        المنحنى التكراري التنازلي  للتغیرات  السنویة للحمولة الصلبة النوعیة (TSS)  عند محطة عین 
شرشار بحوض واد الحمام  للفترة

91/90-01/00 

0,0
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250,0

97/96

00/99

91/90

98/97

93/92

94/93

95/94

01/00

99/98

96/95

92/91
TSS(ط/كم²/سنة)

شكل رفم :       المنحنى التكراري التنازلي  للتغیرات  السنویة للحمولة الصلبة النوعیة (TSS)  و عالقاتھا بكمیة 
التساقط و الجریان  عند محطة عین شرشار بحوض واد الحمام  للفترة  01/00-91/90
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26,28 26280

 شكل رقم :    اال رتباط الخطي بین التساقط و  للحمولة الصلبة النوعیة 
محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90

y = 0,3229x - 119,25
R2 = 0,7615

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0

TSS(ط/كم²/سنة)

م) 
(م

p TSS(ط/كم²/سنة)
Linéaire (TSS(ط/كم²/سنة))

شكل رقم :      اال رتباط الخطي بین الجریان و  للحمولة الصلبة النوعیة 
محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90

y = 2,7305x - 80,32
R2 = 0,8036
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  على المستوى الشهري. 2.1.1.1.3

تتحكم التغيرات الزمنية للتساقط والجريان على المستوى الشهري في قيم الحمولة  

تين التعرية تختلف كل االختالف عـن  الصلبة النوعية مباشرة وهذا من خالل وجود فتر

 : بعضهما البعض وهما فترة التعرية القصوى وفترة التعرية الدنيا 

 فترة التعرية القصوى   §

تمتاز هذه الفترة بالقيم القصوى للحمولة الصلبة النوعية ، الجريـان ، والتسـاقط    

حوض حيث تقدر والممثلة في ستة أشهر والتي تمتد من شهر نوفمبر إلى شعر أفريل بال

مـن   %91سنةأي بنسبة / كلم/طن 82.52:كمية الحمولة الصلبة النوعية لهذه الفترة بـ 

سنة وبالمقابل يقدر / كلم/طن 90.1:الكمية السنوية للحمولة الصلبة النوعية والمقدرة بـ 

من كمية الجريـان   %87سنة ألي بنسبة / ملم 54.2: جريان فترة التعرية القصوى بـ 

ملم  499.6: سنة وبالمقابل يقدر تسلقط هذه الفترة بـ / ملم  62: والمقدرة بـ السنوية 

سـنة كمـا   /ملم  647.8:من كمية التساقط السنوية والمقدرة بـ  %77سنة أي بنسبة / 

سنة خـالل شـهر   /  2كلم/ طن  20.73تصل أقصى قيمة للتعرية خالل هذه الفترة إلى 

هـذا  . بة النوعية السنوية تتركز في هذا الشهرمن الحولة الصل %23ديسمبر أي بنسبة 

كله من الجانب اإلحصائي لقيم التعرية القصوى ، أما من ناحية العوامل واآلليات التـي  

تؤدي إلى تركيز التعرية في هذه الفترة تتمثل التساقطات الوابلية والصـبيبات القصـوى   

ت الوابلية إلى صقل وتفكيـك  االستثنائية التي تختص بها هذه الفترة حيث تؤدي التساقطا

واجتثاث التربة والتكوينات السطحية التي تغطي معظم مساحة الحوض ويزداد تأثيرهـا  

خاصة على السفوح من خالل عامل االنحدار وبالتالي تؤدي هذه التساقطات الوابلية لهذه 

الحفـر  الفترة إلى الزيادة في سرعة الجريان وكمية الصبيبات مما يؤدي إلى تسارع آلية 

 .وخاصة على السفوح شديدة االنحدار بالحوض 

إذن هذه الشروط المورفومناخية والمورفوهيدرولوجية تؤدي إلى الرفع من كمية المـواد  

المتنقلة الناجمة عن التعرية بمختلف أشكالها خالل هذه الفترة إضافة إلى كل هـذا فـإن   

: راعي التي تقدر مساحتها  بــ  درجة التغطية النباتية الضعيفة لألراضي الفالحية والم



  تقییم التعریة   :الفصل الثالث

 167

من مساحة الحوض خالل هذه الفترة تسـاعد فـي تسـارع     %53أي بنسبة  2كلم 636

ديناميكية التعرية من خالل آليات التهشيم ، التفكيك ،الحفر ، النقل لمختلـف التكوينـات   

ية من السطحية والترية العارية خالل هذه الفترة وهو ما يؤدي إلى الزيادة في كمية التعر

خالل نتائج الحمولة الصلبة النوعيةالقصوى لهذه الفترة والتي نعتبرها حرجـة بالنسـبة   

  .للتعرية على مستوى كل الحوض 

تمتاز هذه الفترة بانخفاض في كل من قيم الحمولة الصـلبة   :فترة التعرية الدنيا   §

سبتمبر حيـث   النوعية والتساقط والجريان وتمتد هذه الفترة من شهر ماي إلى غاية شهر

 %8سنة أي بنسبة /  2كلم/ طن 7.65:تقدر قيمة الحمولة الصلبة النوعية لهذه الفترة بـ 

 148.2:من القيمة اإلجمالية للحمولة الصلبة النوعية خالل كل السنة وبتساقط يقدر بــ  

سنة / ملم 8.15:من كمية التساقط السنوية والجريان يقدر بـ  %22سنة أي بنسبة / ملم 

عند كل هذا فإن انخفاض كميـة التعريـة   . كمية الجريان السنوية من  %13نسبة أي ب

خالل هذه الفترة اليرتبط فقط بانخفاض كمية التساقط والجريان لنفس الفتـرة بـالحوض   

وإنما يرجع أيضا إلى ارتفاع درجة التغطية النباتية على مستوى كل األراضـي سـواء   

لتالي تكـون مختلـف التكوينـات    لألراضي الفالحية ، المراعي ، أراضي األحراج وبا

ماي ، جوان  (المكونة للسطح بالحوض محمية جدا خالل الثالثة أشهر األولى لهذه الفترة 

أوت ، سـبتمبر ،   (الثالثة أشهر المتبقية لنفس الفتـرة   اللومحمية نسبيا خ )، جويلية 

 )أكتوبر

عوامل وآليات  عند كل هذه الشروط المورفومناخية والمورفوهيدرولوجية فإن تأثير

التعرية يتقلص وهو ما يؤدي إلى انخفاض كمية التعرية والتي تؤكدها نتـائج انخفـاض   

  .كمية الحمولة الصلبة النوعية لهذه الفترة 

لحمولة الصلبة النوعية والتساقط والجريان اأما فيما يخص العالقة االرتباطية بين   

بالنسبة  0.80: والذي يقدر بـ  )R2  ( تعتبر جد مقبولة وهذا ما يؤكدها معامل  االرتباط

بالنسبة للعالقة بين الحمولة الصلبة  0.79للعالقة بين الحمولة الصلبة النوعية والتساقط و 

 .النوعية والجريان على المستوى الشهري لفترة الدراسة
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المستوى  التساقط  و الجریان على. الحمولة الصلبة النوعیة العالقة االرتباطیة بین    :جدول رقم

  . عند محطة عین شرشار 00/01- 90/91الشھري للفترة 

 

  المعادلة

Y= a X + b  

  

معامل 

  )R²(االرتباط

  Yالمتغیرة 

 

  xالمتغیرة 

 

Y=4.51X+20.03 0.82  الحموالة الصلبة

  )سنة/²كم/طن(النوعیة

 التساقط

 

Y=0.47X+1.6 0.87  الحموالة الصلبة

 )سنة/²كم/طن(النوعیة

 

 الجریان
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المتوسط  ت او جویلیة جوان  ماي  افریل  ارس م فیفري  ي انف ج دیسمبر نوفمبر اكتوبر  سبتمبر ش/م

54,0 10,6 4,2 15,6 38,7 71,8 79,5 65,2 93,6 107,3 82,2 44,6 34,5 P(مم)

5,2 0,6 0,2 1,4 3,4 7,7 8,6 8,7 8,6 10,1 6,0 4,3 2,6 E(مم)

2,38 0,248 0,105 0,638 1,526 3,562 3,853 4,325 3,862 4,53 2,776 1,921 1,194 Q(م3/ت)

1,03 0,115 0,086 0,275 0,654 1,2635 1,4256 1,5563 1,8956 2,05 1,652 0,85 0,511 C(غ/ل) 

7,51 0,07 0,02 0,39 2,22 9,73 12,26 13,54 16,30 20,71 9,91 3,66 1,33 TSS

1,00 0,20 0,08 0,29 0,72 1,33 1,47 1,21 1,73 1,99 1,52 0,83 0,64 CPv

1,00 0,10 0,04 0,27 0,64 1,50 1,62 1,82 1,62 1,90 1,17 0,81 0,50 Cmd

1,00 0,01 0,00 0,05 0,30 1,30 1,63 1,80 2,17 2,76 1,32 0,49 0,18 CTss

2,016 2,160 2,232

جدول رقم :        التغیرات الشھریة للحمولة الص لبة النوعی  ة  
محطة عین شرشار للف ترة  01/00-91/90

شكل رقم :       التغیرات الشھریة للحمولة الص لبة النوعی  ة  
محطة عین شرشار للف ترة  01/00-91/90
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سبتمبر  اكتوبر نوفمبر  دیسمبر  جانفي فیفري مارس  افریل ماي  جوان جویلیة  اوت

الشھر

TS
S 

ة )
سن

م²/
ن/ك

ط

TSS

 (CPv) اقط ھري للص  بیب   (Cmd) والمعامل الشھري للتس   ل الش  ت الشھریة المعام  شكل رقم :     التغیرا
 (RTss)   لبة النوعی ة لحمولة الص  و نسبة ا
ار للفترة 01/00-91/90 محطة عین شرش
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0,50
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سبتمبر اكتوبر  نوفمبر دیسمبر ي جانف فیفري  مارس افریل  ماي  جوان  جویلیة ت او
الشھر

CPv
Cmd
CTss
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شكل رقم :      المنحنى التكراري التنازلي  للتغیرات الشھریة 
للحمولة الصلبة النوعیة 

بحوض واد الحمام  عند محطة عین شرشار للفترة  01/00-91/90
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فیفري

س
مار

نوفمبر

افریل
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جوان

جویلیة

ت
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الشھر

ة)
سن

م²/
ن/ك

(ط
 T
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 الفترة الدنیا  للنعریة 7,56(طن/كم²/سنة)    الفترة القصوى للتعریة 82,5(طن/كم²/سنة)   

شكل رقم :      تغیرات الحمولة الصلبة النوعیة خالل الفترة القصوى و الفترةا لدنیا 
على المستوىالشھري عند محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90

 (TSS) شكل رفم :      المنحنى التكراري التنازلي  للتغیرات الشھریة للحمولة الصلبة النوعیة
 و عالقاتھا بكمیة التساقط و الجریان  عند محطة عین شرشار بحوض واد الحمام 

 للفترة  01/00-91/90
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شكل رقم :       االرتباط الخطي بین الحمولة الصلبة النوعیة و التجریان على المستوىالشھري للفترة 90/91-00/01  عند محطة عین شرشار

y = 0,4724x + 1,6334
R2 = 0,8778

0,0
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TSS(طن/كم²/سنة)

مم)
)E

شكل رقم :    االرتباط الخطي بین الحمولة الصلبة النوعیة و التساقط على المستوىالشھري للفترة 90/91-00/01  عند محطة عین شرشار

y = 4,5177x + 20,032
R2 = 0,8203
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  المستوى الفصلي  . 3.1.1.1.3
تؤثر التغيرات الفصلية للتساقط والجريان داخل الحوض على قيم الحمولة الصلبة  

خـتالف عـن   النوعية وتتضح هذه التغيرات في وجود فترتين للتعرية تختلفان كـل اال 

 :بعضهما وهما 

  فترة التعرية القوية 

تمثل هذه الفترة ثالثة فصول متتالية الخريف ، الشتاء ، الربيع حيث تصل أقصى  

سنة /  2كلم/ طن  50.64: فترة للتعرية خالل فصل الشتاء بحمولة صلبة نوعية تقدر بـ 

: نة وبتساقط يقدر بـ من إجمالي الحمولة الصلبة النوعية خالل كل الس %  56أي بنسبة 

: من إجمالي كمية التساقط السنوية وبجريان يقدر بـ  %41أي بنسبة  سنة / ملم  266.1

ويرجع تركيز التعرية . من إجمالي كمية الجريان السنوية %31سنة أي بنسبة / ملم 19.7

لتغطية على هذه الفترة أيضا إلى ارتفاع نسبة الرطوبة للتكوينات السطحية والتربة ونسبة ا

عندئذ كل هذه التدخالت تـؤدي  . النباتية الضعيفة وخاصة خالل فصل الخريف والشتاء 

إلى تسريع ديناميكية التعرية حيث تزداد حدة التعرية السطحية والخطية علـى السـفوح   

  .والتعرية التراجعية لألودية وهذا يؤدي إلى تركز التعرية على هذه الفترة

  فترة التعرية الضعيفة 

ل هذه الفترة فصل الصيف حيث تمتاز هذه الفترة بانخفاض حاد فـي كميـة   ثمث 

التساقط والجريان وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة الحمولة الصلبة النوعية لهذا الفصل 

من القيمة اإلجمالية للحمولـة   %0.5سنة أي بنسبة /  2كلم/ طن  0.46:والتي يقدر بـ 

من  %0.3سنة أي بنسبة /ملم  20.4: قط يقدر بـ الصلبة النوعية خالل كل السنة وبتسا

من إجمـالي   %3.5سنة أي بنسبة /ملم 2.2: إجمالي التساقط السنوي وبجريان يقدر بـ 

عندئذ نستقرأ منة هذه الفترة بأن العوامل الهيدرومناخية هي التي تـتحكم  . كمية الجريان 

 .في كمية وديناميكية التعرية المائية بصفة مطلقة
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% % % %

4,7 29,3 41,1 24,9

3,5 31,7 44,3 20,8

0,51 26,87 56,00 16,50

جــدول رقــم :         الــتـغـیـرات الـفـصـلـیـة للـحـمـولـة الـصـلـبـة الـنـوعـیـة  و الـتسـاقط و الـجـریان
 عـنـد مـحـطـة عـیـن شـرشـار للـفـتـرة 01/00-91/90

الصیفالربیعالشتاءالخریف

الكمیةالكمیةالكمیةالكمیة

161,3266,1190,030,4

12,927,519,72,2

14,87050,46024,2100,460

P(مم)

Tss(طن/كم²/س) 

Ec(مم) 

شكل رقم :     التغیرات الفصلیة للحمولة الصلبة النوعیة  و التساقط و الجریان
 عند محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90
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الخریف14,87 (طن/كم²/سنة) الشتاء50,46 (طن/كم²/سنة) الربیع24,21 (طن/كم²/سنة) الصیف0,46 (طن/كم²/سنة)

شكل رقم :         التغیرات الفصلیة للحمولة الصلبة النوعیة  
 عند محطة عین شرشار للفترة 01/00-91/90
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  الفيضانات  عند. 4.1.1.1.3

تعتبر فيضانات الربيع التي كثيرا ما تتردد على مجال الدراسـة والتـي تتميـز     

 أهـم الحـاالت  )ملم 30(بإرتفاع كبير في كمية و شدة التساقطات وخاصة تلك التي تفوق 

باشرة على الزيادة في كمية القصوى و اإلستثنائية للتعرية حيث تنعكس هذه التساقطات م

و سرعةالجريان مما يؤدي إلى تسريع   ديناميكية التعرية على السفوح او باألودية مـن  

و هـذا  )التطاير ،الحفر ،والنقـل  (خالل مختلف األليات التي ترتبط بالتساقط و الجريان 

لها كل هـذا  مايؤدي إلى الرفع من كمية المواد المتنقلة الناجمة عن التعرية بمختلف أشكا

تؤكده قيم الحمولة الصلبة النوعية خالل فترة الفياظانات و لهذا اختر ناعينة عـن هـذه   

  .بواد الحمام عند محطة بكوش لخضر 27/03/1972الفيظانات وهي فيظان 

  

 1972مارس 27التغيرات اليومية للصبيب و الحمولة الصلبة النوعية المرتبط بفيظان 

  ا على التعرية بحوض واد الحمام و تأثيره

 

مـرة عـن   87أي بضـعف   27/03ثا في / 2م 276.08بلغ الصبيب األقصى للفيظان -

  .)ثا /3م 3.17( لشهر مارس خالل نفس السنة شهريالمتوسط الصبيب 

 

مـرة عـن    3.92مارس أي بضعف  27غ ال في 6.74بلغت الحمولة الصلبة العالقة -

  .)ل/غ71(ارس خالل نفس السنة لشهر ممتوسط الحمولة الصلبة العالقة الشهرية 

 

مرة عن  9.32مارس أي بضعف  27في  2طن كم340.6بلغت الحمولة الصلبة النوعية -

 2كم/طن 36.5(لشهر مارس خالل نفس السنة  متوسط الحمولة الصلبة النوعية الشهرية 

  .)سنة 
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بحوض واد الحمـام ومـن    1972مارس  27نستطيع أن نستقرأ من خالل فيظان 

تلف التغيرات القصوى للصبيب والحمولة الصلبة النوعية التي ترتبط بهذاالفيظان خالل مخ

  : ما يلي 

إلرتباط الكبير بين القيم القصوى للصبيب و الحمولة العالقة من جهة  و الحمولة ا  

انيا دقل بطبيعة و أليات التعرية ميثالصلبة النوعية من جهة أخرى حيث أن هذا اإلرتباط ي

ارع الحاد في ديناميكية التعرية وخاصة التعرية التراجعية لألوديـة التـي   من خالل التس

النهرية من جـراء الحفـر التراجعـي     صاطبتؤدي إلى إتالف مساحات شاسعة من الم

الجانبي الناجب عن أرتفاع كمية وسرعة الصبيب عند هذه الحاالت القصوى إضافة إلـى  

الحمولة الصلبة العالقة التـي   قيموهو ما تؤكده كل هذا أرتفاع كفاءة النقل للمواد المتفتتة 

  .ترتبط بهذا الفياظان 

التباين الكبير بين القيم القصوى للصبيب الحمولة الصلبة العالقة و الحمولة الصلبة 

المتغيرات لشهر مارس  سو المتوسطات الشهرية لنف 27/03/1972النوعية عند فيظان 

التي ترتبط بالفيضانات أشـد و أحـد ديناميكيـة و    آمن خالله بأن التعرية  او التي نستقر

أخطرها إنعكاسا على جميع المستويات عند هذه الحاالت القصـوى مقارنـة بـالفترات    

ة للتعرية عند الفيضانات  تعتبر األشد كمية و األكثـر  صلباألخرى و بالتالي فالحوصلة ال

  .دمارا
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 المتغیرة  القیمة 

)ثا/3م(الصبیب االقصى 276.08  

)ثا/3م(الصبیب اامتوسط 71.84  

)سنة/2كم/طن (الحموالة الصلبة النوعیة القصوى  340.61  

 )سنة/2كم/طن (الحموالة الصلبة النوعیة المتوسطة   74.845

)ل/غ(الحموالة الصلبة العالقة القصوى  6.74  

)ل/غ(الحموالة الصلبة العالقة المتوسطة  3.09  

  ، للصبیب القصوى و المتوسطة ات الیومیةلتغیرا  :  53  جدول رقم
  خالل فیاضان الحمولة الصلبة العالقة و الحمولة الصلبة النوعیة 

.عند محطة بكوش لخضر بحوض واد الحمام1972مارس 27  
 

شكل رقم:      التغیرات الیومیة للصبیب 
خالل فیاضان 27 مارس1972

عند محطة بكوش لخضر بحوض واد الحمام
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شكل رقم       تغیرات الصبیب والحمولة العالقة لفیاضان 27/03/1972 بمحطة بكوش لخضر
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شكل رق  م :   التغیرات الیومیة للحمولة الصلبة النوعی ة  خ الل فیاض  ان   
27 مارس 1972
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  عن طريق المعادالت النظرية تقييم التعرية. 2.1.3

اللجوء إلى استعمال المعادالت النظرية التي جربت في كثير من األحواض التـي   

تتشابه في الخصائص مع مجال دراستنا يعتبر حتمية مفروضة إلتمام هذا البحث و هـذا  

راجع للفروق العامة للبحث ومنها انعدام المحطات الهيدرومترية بالحوض باستثناء محطة 

ين شرشار وبالتالي لم نتمكن من دراسة وتقييم تغيرات التعرية على المستوى المجـالي  ع

والزمني بدقة كاملة وألن هذه المعادالت تعتمد على متغيرات محدودة وأهمهـا التسـاقط   

والجريان وال تأخذ في الحسبان العوامل األخرى التي تتحكم في التعرية وأهمها طبيعـة  

جة التغطية النباتية وبالتالي مهما كانت دقة نتائجها فتبقى مجـرد  التكوينات الصخرية ودر

 .نتائج من الناحية العلمية والتقنية للبحث

  ( Fournier)تقييم الحمولة الصلبة النوعية عن طريق معادلة فورنيي. 1.2.1.3

 :يعتمد تقييم الحمولة الصلبة النوعية في هذه المعادلة عن طريق مؤشرين وهما  

o  رة األمطــار مؤشر وف) P/p (  حيث: 

    p : متوسط التساقط الشهري للشهر األكثر تساقط خالل السنة.   

    P  :متوسط التساقط السنوي.  

o  مؤشر الكتليةHmoy /S    =αTg  حيث: 

       H moy  :االرتفاع المتوسط للحوض  

  :أما معادلة التقييم فهي كما يلي     

Log(TSS) = 2.65Log p²/P +0.64 Log Hmoy*Tgα -1.56. 

Tgα = Hmoy/S. 

 p =107.3مم.  

       P =  647.8 مم . 

1200 = S²كم.  

Hmoy  =627 م.  

    سنة/²كم/طن   TSS = 2162.7      :عندئذ
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   (TIXERON) تقييم الحمولة الصلبة النوعية عن طريق معادلة تيكسيرون. 2.2.1.3

تتـراوح   )بتـونس   09بـالجزائر،   32 (حوض  41 جربت هذه المعادلة على 

سنة لكن اإلشكالية في هـذه   22و 2لسلسلة تتراوح بين  2كلم 22300و 90مساحتها بين 

 :المعادلة أنها تعتمد فقط على الجريان أما معادلة التقييم فهي كما يلي 

   TSS = 354 E0.15 شمالية التونسية بالنسبة لألحواض ال .1

 TSS = 200 E0.21     حواض الوسطى الجزائريةبالنسبة لأل .2

    ETSS 92 =0.21 )مجال الدراسة  (بالنسبة لألحواض الشرقية الجزائرية .3

    سنة/²كم/طن   TSS =  238      :عندئذ

   .S.O.G.E.A.H ) تقييم الحمولة الصلبة النوعية عن طريق معادلة سوقريا .3.2.1.3

 :لنوعية لهذه المعادلة على ثالثة متغيرات يعتمد في تقييم الحمولة الصلبة ا

E  :كمية الجريان وتساوي.  

α  :درجة النفاذية للتكوينات السائدة بالحوض.  

   = 0.15E αTSS   :أما معادلة التقييم فهي كما يلي

 النفاذية درجة  النفاذية

α =0.80 قوية 

α =75 متوسطة قوية 

α =350  سطةمتو  ظعيفة  

α =1400 ظعيفة 

α =3200 ظعيفة جدا 

 ) O.R.O.S.T.O.M(تصنيف درجة  النفاذية حسب  :  54 جدول رقم

تسيطر على على مجمل    )الحجر الرملي. المارن . الطين ( شكيالت الهشةتوبمان ال

 α  مساحة الحوض  فائن  الحالة الثالثة من الجدول هي التي تتماشى مع مجال دراستنا

   :التالي فالحمولة الصلبة النوعية لواد الحمام تقدر بـ وب 350=

  139.42= TSS   سنة/²كم/طن    
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   خالصـــة

انطالقا من دراسة تقييم التعرية في هذا الفصل خالل الحمولة الصلبة العالقة على  

مستوى المحطة الهيدرومترية لعين شرشار ودراسة مختلف تغيراتها الزمنية وعالقتهـا  

التساقط ،  «مل المتحكمة في هذه الظاهرة والمتمثلة في العوامل الهيدرومناخية بأهم العوا

يتضح لنا بأن التعرية تتركز بصفة قصوى في فترات معينة علـى   »الجريان ، الصبيب 

  :السلم الزمني كما يلي 

  

 :على المستوى السنوي  

الممتدة مـن سـبتمبر    يتضح لنل من خالل قيم الحمولة الصلبة النوعية لفترة الدراسة    

والتي نعتبرها شبه جافة مقارنة مع الفترات السابقة التبـاين   2001إلى غاية أوت  1990

 الكبير في قيم هذه األخيرة من سنة إلى أخرى 

االنقطاع الحاد بين القيم القصوى السنوية للحمولة الصلبة النوعية والقيم الـدنيا والقـيم   

 .المتوسطة 

الحمولة الصلبة النوعية والجريان من جهة والحمولة الصلبة النوعية   االرتباط الجيد بين-

والتساقط من جهة  أخرى والذي يؤكد لنا من خالله بأن العوامل الهيدرومناخيـة تبقـى   

 .المتحكم الرئيسي في التعرية وخاصة التعرية المائية داخل الحوض 

نوات الفترة الرطبة وسنوات الفترة التباين الكبير في كمية الحمولة الصلبة النوعية بين س-

 .الجافة

  :على المستوى الفصلي  

يتضح لنا من خالل دراسة الحمولة الصلبة النوعية على المستوى الفصـلي داخـل       

  .ثالثة فصول : الحوض وجود فترتين للتعرية متباينة فيما بينها  

 

 : فترة التعرية القوية

على الشتاء والربيع وتصل أقصاها خالل فصل الشتاء تتركز التعرية في هذه الفترة       

والربيع وتصل أقصاها خالل فصل الشتاء ويرجع تركيز التعرية على هذه الفتـرة إلـى   



  تقییم التعریة   :الفصل الثالث

 181

االرتفاع التدريجي والمفاجئ أحيانا لكمية التساقطوالصبيبات مما يؤدي إلى الرفـع مـن   

رة على تسريع ديناميكيـة  وهذا ما ينعكس مباش.نسبة رطوبة التربة والتكوينات السطحية

التعرية وخاصة التعرية السطحية ، الخطية والكتلية على السفوح بـالحوض والتعريـة   

التراجعية المرتبطة بالحفر الجانبي لألودية والمجاري المائية من جـراء ارتفـاع شـدة    

التساقط وسرعة الجريان وكمية الصبيب خالل هذه الفترة والتي نعتبرها حرجة بالنسـبة  

 .تعرية لل

 :فترة التعرية الضعيفة 

تمتاز هذه الفترة بالتقلص الحاد للتعرية خالل فصل الصيف الذي يمتد من جواد إلـى      

أوت أما أسباب أنخفاض التعرية خالل هـذه الفتـرة ترجـع العجـز فـي الحوصـلة       

 :الهيدرومناخية من خالل 

  .االنخفاض الحاد في كمية التساقط  -

 .كمية الجريان والصبيب االنخفاض الحاد في -

االنخفاض الحاد في نسبة الرطوبة للتربة والتكوينات السطحية إضافة إلى هذا فإن هذه  -

الفترة تقابل فترة الشيح وخاصة بالمجاري والروافد التـي تتصـل باألوديـة الرئيسـية     

نا بالحوض وهذا ما ينعكس مباشرة على تقليص ديناميكية التعرية بمختلف أشكالها وهذا 

 .ينعكس إيجابيا على الحوصلة العامة للتعرية بعذا الفصل

 :على المستــوى الشهــري 

يتضح لنا من خالل دراسة تغيرات الحمولة الصلبة النوعية على المستوى الشهري وجود  

 .فترتين للتعرية وهما فترة التعرية القصوى وفترة التعرية الدنيا

الفترة من شهر نوفمبر إلى غاية شـهر   تمتد هذه :فتـرة التعريـة القصــوى   §

أفريل وتتجاوز كمية الحمولة الصلبة النوعية خالل هذه الفترة المتوسط الشهري للفتـرة  

البين سنوية وهو ما تؤكده مؤشرات التساقط والجريان ونسبة الحمولة الصـلبة النوعيـة   

ى االرتفاع التدريجي التي تفوق الواحد ، ويرجع ارتفاع كمية التعرية خالل هذه الفترة إل

في كمية التساقطات ، الجريان والصبيبات وهذا ما يؤدي ميدانيا إلى رفع نسبة الصـماط  

المائي السطحي داخل مختلف التكوينات بالحوض وهذا ما يؤدي إلى الزيادة التدريجية في 
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علـى  نسبة الرطوبة واالنتقال من حالة اللدونة إلى حالة السيولة وهذا ما ينعكس مباشرة 

تسريع ديناميكية التعرية وخاصة للحركات الكتلية إضافة إلى انخفاض نسـبة التغطيـة   

النباتية خالل هذه الفترة لألراضي الفالحية التي تشكل أغلب مساحة الحوض ، كل هـذا  

وخاصة لمختلف  »التطاير، التهشيم ، التفكك ، التحلل  « آليات التعرية مختلف يرفع من

سائدة بالحوض لتزداد حدتها بارتفاع كفاءة النقـل للمجـاري المائيـة    التكوينات الهشة ال

 .إذن كل هذا يؤدي إلى تركز التعرية خالل هذه الفترة. واألودية بالحوض 

تمتد هذه الفترة من شهر ماي إلى شهر أكتـوبر ويرجـع    :فترة التعرية الدنيـا   §

 :انخفاض التعرية خالل هذه الفترة إلى أربعة عوامل أساسية 

االنخفاض الحاد في كمية التساقطات ، الجريان ، الصبيبات مقارنة مع فترة التعريـة   -

  .القصوى 

 .انخفاض مستوى األصمطة المائية داخل الحوض -

 .انخفاض نسبة الرطوبة لمختلف التكوينات بالحوض -

ـ   - ة ارتفاع نسبة التغطية النباتية داخل الحوض خالل هذه الفترة مقارنـة بفتـرة التعري

القصوى كل هذا يؤدي إلى تقليص ديناميكية التعرية على مختلف المسـتويات وبالتـالي   

 .ينعكس هذا على تقليص كمية التعرية خالل هذه الفترة من السنة

ü  الفيضانات(عند الحاالت االستثنائية(: 

 يعتبر الطابع الهجومي للمناخ المحلي بمنطقة الدراسة والذي يمتاز بتردد التساقطلت     

من فترة إلى أخرى إضافة إلى العوامل الفيزيائية لمجال )سا/ ملم  P   >  30  (الوابلية 

الدراسة وخاصة الخصائص المورفومترية والطبوغرافية الحادة للحوض وقلة التغطية 

على مستوى الحوض ، عندئذ كل هذه العوامل المتداخلة تساعد  )الغابات  (النباتية الدائمة 

 27نات وانعكاساتها الحادة على التعرية ومن بين هذه الفيضانات فيضان في تردد الفيضا

الذي نعتبره أقصى الحاالت القصوى للتعرية من خالل االرتفاع الحاد  1972مارس 

سنة عند أقصى الصبيب /  2كلم/ طن  340.6: للحمولة الصلبة النوعية التي قدرت بـ 
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مرة مقارنة بالمتوسط الشهري لنفس  87ثا والذي يقدر بضعف / 3م 276: المقدر بـ 

 .السنة

كل هذا على المستوى الكمي للتعرية ، أما على المستوى الديناميكي للتعرية فـإن هـذه   

الفيضانات تؤدي إلى التسارع الحاد في مختلف آليات التعرية وخاصة الحفـر الرأسـي   

يفها مـن جـراء   والحفر التراجعي لمختلف المجاري المائية بما اليتناسب مع طاقة تصر

ارتفاع كمية الجريان والصبيبات في فترة زمنية قصيرة وحرجة كما يوضـحه منحنـى   

  .1972مارس  27تغيرات الصبيب لفيضان 

كل هذا يرفع من الكفاءة القصوى للحت الرأسي والجانبي والنقل للمواد المتفككـة        

الحمولة الصلبة النوعية عنـد  الناجمة عن التعرية عند هذه الفياضانات وهذا ما تؤكده قيم 

 1972مـارس   27هذه الحاالت االستثنائية واألخطر على التعرية ومن أهمها فيضـان  

  .بحوض واد الحمام

كل هذا يخص فقط تقييم تغيرات التعرية على السلم الزمني بالحوض أما على المسـتوى  

هيدرومترية واحـدة  المجالي فإننا لم نستطيع دراسة هذا التقييم وهذا راجع لوجود محطة 

  .بالحوض
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  جسمال  اللون الحاصل  االحمر  االخضر   االزرق 

  المحيطات   اسود-ازرق  6  14  39 
 عكرةالمحيطات ال   ازرق غامق  11  25  54
65  48  40  Beige   Vasière حوض محار     

 شاطئ  blanchâtreمائل الى االبيض   81  104  120
77  67  65  Grisâtre     الرماديمائل الى   عمران  
43  26  46  Bordeaux   صنوبر بحري  
  Prés  احمر   103  24  43

  لباطح  rougeâtreمائل الى االحمر   61  31  44
  

  القيم الطيفية لالجسام  المركبة من ثالثة قيم راديومترية ضمن ثالثة اشرطة طيفية    . جدول رقم
حمر في االحمر  يمثل اال  XS2يمثل االخضر في القناة  و االحمر   XS1حيث يمثل االزرق في القناة 

القريب من تحت الحمراء االحمر ويظهر االحمر والقريب من تحت الحمراء على التوالى   XS3القناة 
  "       في حالة الركيب اللوني" على الشاشة باالزرق ، االخظر واالحمر 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

1  2  
القيمة النمودجية   جسمال

  لالرسال 
طول الموجة 

  "  ميكرومتر "
  االرسال 

  0.72  8   0.94-0.88  مليةتربة جافة ر    
  0.63  9  0.92 رطب  سماد خليط

  0.91  10  0.95-0.94  تربة رطبة 
  0.95  11  0.96-0.95  رمل 

Tourbe   0.98  12  0.96  
  0.90  13  0.90  الغرانيت 

   ميكرومتر 12 10القيم المرسلة من التربة بين . 1.    جدول رقم
  ميكرومتر 13-8الطيف المرسل من الرمل بين . 2



  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

XS1  .ازرق          XS2  .اخظر            XS3  .احمر  

التجمیع اللوني
  

  التركیب اللوني
 لاللوان المزیفة

 

 الصورة  المستخرجة من التركیب اللوني وااللوان المزیفة    . شكل رقم

 "XS2" االحمر 
 

"XS3" PIR  

  XS1 ""االخظر
 

XS3    XS2 XS1  XS3    XS2 XS1  
  

XS3    XS2 XS1  
  

  طبقا لقیم الطیف  والترمیز بین القناة واللون الصورة  تنطیق       .شكل رقم
  

  احراش  تربة 
  

  

  حشائش



  
  

  
  
  
  

  

  
 

 رقم الصورة  049-261
  لتقاطتاريخ اإل 18/06/1999

Spot4  القمر الصناعي 
Xi طرازال 
 عدد القنوات  4

HRV 2 طالالق 
2a مستوى التصحيح 
 التحليل م 20
.bil متداداال 

3470x3336  الحجم(l x c) 
  مرجع الصورة المستعملة     .جدول رقم

 
    

  
  
  
  
  

  االراضي  اليات استخراج الصورة الستغاللها في تحديد شغل .   شكل رقم  

 

   

  التدريجي تصفيفال الصورة المعالجة
 اقسام 05

  اللوني مزجال
  XS1        XS2          XS3 

 االزرق      االخظر       االحمر



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موجات الطيف االلكترومغناطيسى إجمالي .   رقمشكل 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
E: عنصر من السطح مستشعرS: ، أشعة منعكسةA: ، اشعة ممتصـةT:  ، أشـعة مرسـلة 

اشعة موزعة عـن طريـق   :3أشعة ممتصة من طرف الغالف الجوي ،:2أشعة شمسية ،1

أشـعة منعكسـة مـن    :5س ،األشعة الشمسية التي تضىء السطح المنعك:4الغالف الجوي ،

و متتصة من طرف الغـالف الجـوي    Eأشعة منعكسة من طرف :6السطح باتجاه الالقط ،

االشعة الشمسـية  :8و موزعة عن طريق الغالف الجوي ، Eأشعة المنعكسة من طرف :7،

الموزعة عن طريق الغالف الجوي و مسترجعة بالتجاه الالقط أو مايسمي بالسطوع الجوي 

و التي يمكن أن تنعكس حـول   Eموزعة عن طريق الغالف الجوي باتجاه أشعة شمسية:9،

و منعكسة باتجاه الغـالف الجـوي    Eأشعة شمسية تضيىء سطح أخر عوض : 10الالقط ،

و الموزعة عـن طريـق   10االشعة المستخلصة من االشعة رقم :11لتتوزع باتجاه الالقط ،

  . Eالغالف الجوي باتجاه السطح 

A:اشرة من طرف السطح و يسمي القسم النافعالقسم المرسل مب  

B : القسم المرسل من طرف الغالف الجوي باتجاه الالقط  

C : القسم المرسل من طرف الغالف الجوي باتجاه السطح و ينعكس باتجاه الالقط و هذا بعد
  .تلطيفه من طرف الغالف الجوي عند االنعكاس

4 

T . A 

 الشمس القمر الصناعي

  اشارة S .     مخروط التسجيل
  مسجلة من

 1 القمر الصناعي  

  الغالف 3 2
 الجوي 

7 

8 

9 

10 

S 

6 5 

8 

11 

10 

 مسار االشعة الشمسية خالل التقاطع مع السطح .شكل رقم
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  موجات إجمالي .   رقمشكل    
  الطيف االلكترومغناطيسى   
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 ضعيفة متوسطة ضعيفة جدا قوية

 الموجات المرسلة

 سلبي عن بعد الستشعاراال
 

  الفعالاالستشعار عن بعد 
 

 الموجات المنعكسة

X  
  سم  3.75 -2.4

 

 الشريط

 االستشعار عن بعد الفعال

K  
  سم 1.4 -1.1

 

C 
  سم 3.75-7.5

 

L 
  سم 15-30
 

  االحمر
0.65 

  االخضر
0.55 

  االزرق
0.45 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

 

بعض منحنيات الطيف لعناصر السطح في القسم المرئي والقريب من تحت  .   رقمشكل 
   Spotحسب دليل االستعمال  HRVذات التحليل العالي  طيفية الحمراء ضمن اربعة اشرطة

 

حيث يبلغ عرض الحقل   HRVمنظر علوي لحقل المالحضات لتجهيزات  .   رقمشكل 
يوم لسطح  26كم  ومسح كلي خالل 3كم ومجال تداخل  60حدة خالل المسح للعدسة الوا

ايام اضافة الى المسح الجانبي الذي يمكننا من  3 – 2االرض ومجال تداخل يتراوح بين 
مسح المجال قبل وبعد مرور القمر الصناعي على أي منطقة مما يضاعف  احتماالت اخد 

وهذا مما يرففع درجة التاهب .. اللزل، االعاصيرصور الي ضاهرة مفاجئة كالفياظانات، الز
    .   لمختلف المصالح المكلفة بتسسير االخطار الطبيعية على االرض

 

 



  
  
  
  
  
  
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

1  102   10-1 1   101   103   

10-2 

 

 

 

103   

102 

101 Spot 
" xs1. xs2. xs3"   

  "یوم" الزمنيالتحلیل 
  

  "م"  التحلیل المجالي

Spot  p  

Spot "24 j" Spot " 2.5 j"  Métosat 
 "1/2 h"    

 

Landsat  
 "mss" 

Métosat 
 "ir 5km"   

Landsat  
 " tm" 

 

Landsat 4 
 "16j"  

Nooa-tiros 
 

Nooa-tiros 
12h 
 

Landsat 1.2.3 
 "18j"  

  حركة  االعصارات
 المحیطات

 التوحل 

  التلوث
  البئیى 

 الفیاضانات

  شبكة المجاري 
 المائیة

 النبات 

 المناخ 

  التعریة على
 المدى الطویل  

  تسییر واستغالل
 السواحل  

  تطور
    السواحل 

  دینامیكیة
  المصبات
  النھریة

االخطار المرتبطة 
 باالعصارات

  االنھیارات
 الجلیدیة 

  العالقة بين موضوع الدراسة والتحليل المناسب في االستشعار عن بعد .   رقمشكل 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

 الساعة

الخاص بمرور أي  ويعتبر تحديد التوقيت  Spotالتوقيت الخاص بمسح االرض للقمر الصناعي .    شكل رقم
 االغراضضروري قبل شراء الصور الستعمالها في مختلف  قمر صناعي فوق أي مجال معني باي دراسة 

  موضوع الذي يتناسب مع التوقيتالهذا حسب نوع و
 

  ومحطات االستقبال والمعالجة  Spot 02الصناعيمسح االرض للقمر  شبكة   . شكل رقم
دقيقة أي ان كل بقعة فوق  101 فكم في ضر  2818ويقدر طول شريط المسح الواحد ب 

وتختلف هذه    SPOTيوم وهذا خاص بالقمر  الصناعي  26االرض يتم اعادة مسحها في مدة 
  طبقا الرتفاع ومهمة كل قمر تابععلقة بالمسح او اعادة المسح من قمر الى اخر المدة المت

 

 "د"العرض الجغرافي 

  
  
  

 الساعة

 



  

  البلوط
  حورال

Mélèze  
  الزان 

  صنوبر بري
 السرو
  
 

  "% " االنعكاس 

طبقا لعرض الموجة   واالجسام عل سطح االرض قيم االنعكاس  لبعض االصناف النباتية.    شكل رقم
  لتي يمكن استخراجها من صور االقمار الصناعيةوا  Roussetti et alحسب 

  "% " االنعكاس 
  
  
  السوجا

    graminée عشب
  الرمل المتراص

   ااطمي الطيني 
 
  
  
  
 
 
   

  

  "% " االنعكاس 

  ااطمي الطيني  
  خرسانة
  تربة رملية
  جالميد
  إسفلت

  عشب اصطناعي
 الماء
  
 
  

 μmطول الموجة  

 μmطول الموجة  

 μmطول الموجة  
 



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .عن طريق تقنية االستشعار عن بعد شغل االراضي
  

يمثل االستشعار عن بعد احدث التقنيات فـي الوقـت الحـالي  التـي تعطينـا ادق      

المعلومات الخاصة بشغل االراضي سواء على المستوى المجالي او الزمنـي وعلـى عـدة    

 الصـور ( وباقل تكلفة مقارنة مع الطرق القديمة )Résolution( مستويات أي قيمة التحليل

، عند كل هذا جاء اختيارنا لهذة التقنية بهـدف  )الجوية، الرفع الميداني او الرفع الطبوغرافي

  .تطبيقها على مجال الدراسة

اما االشكالية التي تكمن في هذة التقنية ترتبط بالمساحة المدروسة هذا  على المستوى 

ه يمكننا الرفع مـن قيمـة   المجالي أي قيمة التحليل بالنسبة لتقنية االستشعار عن بعد، اي ان

التحليل كلما قلت المساحة المدروسة، عند هذا يمكننا رؤية مختلف االشياء او المـواد التـي   

  



امـا    ،)  (Spot4بالنسبة للصور الملتقطة من القمر الصناعي  سم 30/30تتعدى مساحتها 

بمجـال  الخاصـة   )  (Landsat tmبالنسبة بالنسبة للصور الملتقطة من القمر الصناعي 

أي انه قيمة المعلومة   م 30/30االشياء او المواد التي تتعدى مساحتها  يمكننا رؤية دراستنا

تزداد بارتفاع قيمة التحليل وهذا مايختلف من قمر صناعي الى اخر  واليمكننا تحقيق ذلـك  

   ).  Scène(التي نستخرجها من الصورة االساسية ) Extrait( اال بتقليص مساحة النسخة 

ما مبدا تقنية االستشعار عن بعد  تعتبر سهلة من الناحية الفيزيائية أي نها تعتمد على ا

رد  فعل االشياء  او المواد المعرضة لالشعة بمختلف انواعها وباالخص االشعة الشمسـية  

  .والتي تقسم الى ثالثة اقسام على النحو التالي

I = A + T + R  

I    :مجموع االشعة الشمسية        .     A :االشعة الممتصة. 

T                         :االشعة النافذة                       .R  :االشعة المنعكسة.  

اما من الناحية الفيزيائية فائن لكل مادة رد فعل يختلف عن االخر وهذا بحسب كمية    

ف القمر الرطوبة التي تحتوي عليها، كل هذ فيما يخص الحصول على صورة خامة من طر

  الصناعي لتعالج فيما بعد بالعديد من البرامج المعلوماتية بحيث استعملنا في بحتنا هذا برنامج 

ENVI 4.0      الذي يسمح بمعالجة الصور الخامة عن طريـق  العديـد مـن المؤشـرات 

)ACP123. ACP312. ACP213. ACP321. VC123. VC312. VC213. 

VC321.  IRC432. IRC457.  IB_IVS_IVN    ( العديد من االشعةعلىو ) االشعة ،

. أي ان االختالف هنا يكمن في طول الموجـة ) ماتحت الحمراء او االشعة مافوق البنفسجية

اما الهدف االساسي من هذا التنوع في اختيار المؤشرات يكمن في ابـراز ظـاهرة معينـة    

الـذي  )   Infra Rouge( مقارنة بظواهر اخرى، فمثال تستعمل االشعة ماتحت الحمـراء  

ميكرومتر او االشعة القريبة من االشـعة ماتحـت    1000-700يتراوح طول موجتها من 

الى اظهار الغطاء النباتي بمختلف تشـكيالته الن  )  Infra Rouge  Proche( الحمراء   

النبات هنا اليمتص هذه االشعة وبالتالي يعكسها وتظهر باللون االحمر بمختلـف تدرجاتـه   

التغطية على المستوى االفقي وحجم االوراق المكونة لكل نبات وبصفة عامـة  بحسب درجة 

نسبة الرطوبة التي عليها كل صنف من النباتات كما تظهر في هـذه الموجـة أي االشـعة    



ماتحت الحمراء او االشعة القريبة من االشعة ماتحت الحمراء مختلف التكشفات الصخرية او 

  . رق بمختلف تدرجاتهالتجمعات العمرانية باللون االز

اما فيما يخص المؤشرات فائن لكل مؤشر دور اساسي في ابراز ظاهرة معينة مقارنة 

يعطينا ادق المعلومات عن المسطحات المائية اما فيما  IRC457بظواهر اخرى فمثال مؤشر 

تعطينا ادق المعلومات عن الغطاء النباتي، اما فيما يخص  IB_IVS_IVNيخص مؤشرات 

عن االشياء المعدنيـة ممثلـة فـي التكشـفات      تعطينا ادق المعلومات VC321مؤشرات 

 .ACP123. ACP312وكما تعطينـا  ايضـا مؤشـرات    . الصخرية والمناطق العمرانية

ACP213. ACP321 معلومات دقيقة لمختلف انواع شغل االراضي.  

صنف  عند كل هذا فائن االلوان تختلف من مؤشر الى اخر لنفس الظاهرة أي لنفس

تكون باللون  IRC457معين من اصناف شغل االراضي فمثال لون المياه عند مؤشر 

وكما تظهر المواد  ACPاالزرق الداكن وتكون باالسود الداكن في مختلف مؤشرات 

باللون االبيض وتظهر  VCفي مؤشر ) التكشفات الصخرية والمناطق العمرانية(المعدنية 

 .IB_IVS_IVNباالحمر في مؤشرات 



 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 انواع االقمار الصناعية.         شكل رقم 
 

  االستشعار

 الصور الممكنة

 مجموعة عينات

 الصور بحسب التقسيم امكانية الحصول على العديد من

 زمني
 

 يطیف
 

 راج الصور عن طريق تقنية االستشعار عن بعداستخ.     شكل رقم  
 

 صورة  خامة
 256 -------- 0 صورة

2563 

 الغطاء النباتي

 المياه

  المعادن

C    
J     
M 

  الــوان

0 -----256 

شكل رقم 
     .
 

شعار عن بعد
ست
اال

 



  
  

  
  

 )م30/30تحليل   Landsat 2003(إنجاز الطالب. المصدر
0     5.55     11.1 
 

  )   ACP 123(مؤشر   01. صورة رقم
  

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 
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 بوعاتي
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 عين شرشار

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

 حمام دباغسد 
 

 هيليوبوليس

 )م30/30تحليل   Landsat 2003(إنجاز الطالب. المصدر
0     5.55     11.1 
 

  )   ACP 321(مؤشر   02. صورة رقم
  

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةكشفات ت

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
N 

 كم

  بـحـيـرة
 رةفـزا 
 

  قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
 

 الحروش
 

 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
 عين شرشار

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

 حمام دباغسد 
 

 هيليوبوليس



 
 

  
  

 )م30/30تحليل   Landsat 2003(إنجاز الطالب. المصدر
0     5.55     11.1 
 

  )   IB_IVS_IVN(مؤشر   01. صورة رقم
  

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
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  بـحـيـرة
 فـزا رة

 

  قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
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 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
 عين شرشار

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

 حمام دباغسد 
 

 هيليوبوليس

 )م30/30تحليل   Landsat 2003(إنجاز الطالب. المصدر
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  )   IRC432(مؤشر   02. صورة رقم
  

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
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 كم

  بـحـيـرة
 فـزا رة

 

  قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
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 بوعاتي
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 عين شرشار

 سد زيت العنبة
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 حمام دباغسد 
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  : مقدمةال

التطورات  ة مختلفاسفي در وأسرعها األدوات أويعتبر االستشعار عن بعد اهم التقنيات 

و المجالي الذي نريده وبصفة اشمل فـان  ى اوهذا بحسب المستوى الزمن المظاهر،الظواهر،

ـ تـوفير مختلـف المعلومـات اوالم   الى االستشعار عن بعد يهدف   التـي تخـص   اتعطي

على المستوى الجغرافي  بصفة عامة في  التي يعتبر اهم عنصرو Marc Robin)(المظهر

وهذا اعتمادا على االشعاع  االكترومغناطيسي الذي نعتبـره   "صورة "شكل معطيات رقمية

الغالف الحيـوي  ،معقد بين الغالف الجوي   ات والن المظهر يعتبر خليطعطيالناقل لهذه الم

 نظـام  العناصر التي تحدد المظهـر يسـمى  ه اذا فان جمع وتركيب   مختلف هذ والمجتمع 

عندئذ فان الصورة ضرورية لمراقبة ومتابعة )  Dekeersmaecker et Lambin(حسب 

للمناطق الغير  ولىمختلف المظاهر في المناطق الممسوحة خرائطيا او تمكننا من المسح اال

ـ   % 20 ىال تتعـد  عالميا ممسوحة  خرائطيا والن نسبة التغطية الخرائطية ـ ف  ىي اقص

 ةالتفصـيلي بالنسبة للخرائط  %5و  25000: 1 سلم وغرافيةبللخرائط الط  االحوال بالنسبة

بالنسـبة لمختلـف الخـرائط     %3 ىنسـبة المراجعـة ال تتعـد    كل هذا فائن  اظافة الى

فـان   لذلكوكل هذا ينطبق ايظا على مختلف الصور الجوية ) 55.جدول رقم( الطبوغرافية

ـ فـي در  "يئطالخراالمسح " كننا من  تغطية هذا العجزاالستشعار عن بعد يم ة مختلـف  اس

ني الـذي نريـده   االمستوى المجالي او الزم حسبوهذا ب المظاهر او الظواهر التي نريدها

نوع ونوعيـة   يخصاما في ما  ،اظافة الى النوعية التي نريدها وهذا باقل تكلفة واقصر مدة

قط المسـتعمل فـي   اللريدها ترتبط بنوع ان ذيمختلف الصور الملتقطة لمختلف المظاهر ال

التـي تخـص    S"" عندئذ فان المعلومة الجغرافيـة   Abdellaoui A)( تحديد هذه الصور

والمعلومـة الصـادرة عـن     "I"القط ليها من اعلل حصالمتبالمعلومة  ترتبطاهتمامتنا فانها 

 RS )(لتحليل الطيفـي  ترتبط ايظا با فانها Iاما المعلومة   S=F(I,E)أي ان  "E"المظهر 

والعديد من  RT )( الزمنيالتحليل  SR)( والتحليل الفضائي RR )( ديو مترياوالتحليل الر

صادرة عن المظهـر  ال "E"اما المعلومة   I=F(RS,RR,SR,RT,C)أي ان  C)( ةالقناوا

شـكل وترتيـب هـذه    ،   CP )( واستعمال التربة فانها ترتبط بالعديد من اصناف المظهر

والعديد من  A)(عوائق الغالف الجوي  ،)  "V"البنية، النسيج  ( في مجال معين  نافاالص
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يعتبـر تـابع    E)(اذا فـان   O)(مظهر بالنسبة الـى اخـر   صل ايترتبط با العناصر التي

E=F(CP,T,V,A,O). )االستشعار عن تقنية اذا فان استعمال  )83،84،85،86.شكل رقم

عتبـر  تمختلـف المجـاالت    وهذا عند مظاهر السطحلمختلف  ةاسدرأي ص في خبعد وباال

التي توفرها هـذه التقنيـة    في الوقت الحالي وهذا راجع لكمية ونوعية المعلومات ةضروري

اظافة الى توفير العديد   "...صوجوية ، خرائط "التقليدية مختلف التقنيات والوسائل ب مقارنة

واهر او المظاهر التي نريدها فـي ظـل   مراقبة هذه الظومن المستوايات الزمنية في متابعة 

ـ لبلد كالجزائر سواء على المستوى المالخرائطي  العجز المسجل في ميدان المسح  الي او ج

تارة خفي نوعية المعالجة الم كمنتاما االشكالية التي تكمن في استعمال هذه التقنية  ،الزمني

سواء تلك المتعلقـة بانجـاز او   اظافة الى اهم عنصر يخص هذه التقنية والمتمثل في التكلفة 

اما قبل استغاللنا لهذه التقنية فيجب معرفة اهم العناصر والمفاهيم  ،استغالل مختلف الصور

مختلـف   ومعالجـة  جد ضرورية قبل البدء في تحليل ألنها التي ترتبط باالستشعار عن بعد

  .التي تخص مجال دراستناالصور 

  1/250000  1/100000  1/50000  1/25000  السلم /المنطقة
  86.6  19.5  34.5  2.5  افريقيا
  13.2  0  0  0  الجنوبي القطب

  83.5  62.1  69.2  12.8  اسيا باستثناء روسيا والجمهوريات المستقلة 
  90.9  78.5  96.2  83.4  االتحاد االوربي 

  99.2  37.1  71.7  36.9  امريكا الوسطى والشمالية
  82.9  54.4  22.8  18.3  استراليا والمحيط االطلسي

  77.6  53.4  29.8  6.7  امريكا الجنوبية
  100  100  100  100  الفيدارلية الروسية

  80  42  42  13  1980العالم 

  90.2  58.9  56.4  17.3  1987العالم 

  1.5  2.4  2.1  0.6  1980/1987نسية الزيادة 

  3.6  2.7  1.8  3.2  " 1974/1980"نسبة المراجعة السنوية 

  3.4  0.7  2.3  4.9  1980/1987"نسبة المراجعة السنوية 
  7  17  21  135  "سنة"المدة المفترضة للتغطية االجمالية 

   نسبة التغطية للمسح الطبوغرافي االرضي    55. جدول رقم
  : االدراك الطيفي للمنظور الجغرافي   .1

  .االشعاع المغناطيسي  .1.1
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  .ي لالشعاع المغناطيسيئيالتعريف الموجي والجز. 1.1.1

ينتقالن فـي الفـراغ     E )وكهربائيM مغناطيسي(من حقلين  ات المغناطسيةتتالف الموج 

وثالثة عناصر طـول   " " c وتتميز هذه الموجات بالسرعةثا /كم  793 299بسرعة الضوء

 .c= λ* υ وتقدر سرعة الموجة بالعالقة التاليـة  "P" واالستقطاب" υ"  التوتر "λ" الموجة 

  )89. 87. 86. شكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حقل كھربائى

 حقل كھربائى

 المسافة
 

 موجة مستقطبة
مستقیما      

الحقل الكهربائي :Eمكونات الموجة االلكترو مغناطيسية  86. شكل رقم
،M:، الحقل المغناطيسيc: ، سرعة الضوءλ : عرض الموجة وتقاس

  التردد و يقاس بالهرتز:Uبالمكرو متر ،
(Marc Robin ) حسب   

انواع االستقطاب للموجة االلكترومغناطيسية     87.شكل رقم  
 (Marc Robin حسب  (  

 

ةموجة مستقطب  
اضمارا     

 سرعة
الضوء   c 

عمودیا    ذو خطوط مستقیمةاستقطاب   

   . P خط التالقي SG     . المساحة الجغرافیة  
 

افقیا     ذو خطوط مستقیمةاستقطاب   
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  .الطيف المغناطيسي  .2.1.1

مختلف انواع الموجات اما اهم الموجات المسـتعملة فـي   الطيف المغناطيسي يمثل 

  : االستشعار عن بعد فهي كما يلي

ü  والتي تمثل مختلف االشعة الشمسية المنعكسة مـن   )ميكرومتر 0.78-0.38(  المرئيـة

جل هذا النوع من الموجـات وتعتبـر   لمختلف االقمار الصناعية لواقط تس و سطح االرض

  .الطيف جلية للعين وحساسة لهذا الطيف الصور الملتقطة في هذا

ü سطح  الشمسية المنعكسة من ايظا مختلف االشعةو التي تمثل  القريبة من تحت الحمراء

في االغلب فـي   ميكرو متر بحيث تستعمل هذه الموجات 0.9االرض والتي تتركز حول

  .تي والهيدرولوجيادراسة الغطاء النبا

ü والمرسلة مـن سـطح    والتي تمثل مختلف االشعة المنعكسة المتوسطةتحت الحمراء ما

وتستعمل اكثر في استشعار الرطوبة داخـل   ميكرو متر. 0.3االرض والتي تتركزحول

  .او االستشعار الثلج والجليد النبات او التربة

ü 8 بين لمرسلة من سطح االرضوالتي تمثل مختلف االشعة ا ما تحت الحمراء الحرارية 

  .ميكرو متر وتستعمل اكثر في الرصد الجوي والمناخ 12و

ü والتي تمثل مختلف االشعة المرسلة عن طريق الدقل والمنعكسـة مـن    الترددات الفائقة

في استشعار  سم وتستعمل اكثر 30و 2  يتراوح طول موجتها بين  سطح االرض والتي

 .) 88.شكل رقم( طات والفالحةيالمح
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  طيف االلكترومغناطيسىاجمالي موجات ال  88. شكل رقم 
  Abdellaoui A)(حسب  
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  .ارسال االشعة االكترومغناطيسية. 3.1.1

  .لنسبة لسطح االرضبايوجد اربعة انواع لالشعاع  

والذي ) االستشعار السلبي(المنعكس من السطح )الشمس(ذو االصل الطبيعي االشعاع •

  .تمثله االشعة المرئية والقريبة من تحت الحمراء

والمنعكس من السطح والذي تمثله االشـعة مـا تحـت الحمـراء     االشعاع المرسل  •

  .المتوسطة

والـذي تمثلـه    )االستشعار السلبي(االشعاع المرسل من السطح الطاقوي والتي يلتقط •

ثالثة موجات من تحت الحمراء المتوسطة ما تحت الحمراء الحراريـة والتـرددات   

  .السلبية الفائقة

المنعكس من السطح والـذي يمثـل   ) RADAR ,LASAR(ناعي طاالشعاع االص •

   .) 56.رقم جدول( االستشعار الناشط

= و الترب الجافة 0.98=الغطاء النباتي .1 = من االجسام السوداء المرسلةبة للطاقة ساما بالن

  .على سبيل المثال 0.92
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 ضعيفة متوسطة ضعيفة جدا قوية

 الموجات المرسلة

سلبي عن بعد الستشعاراال  
 

  الفعالاالستشعار عن بعد 
 

 الموجات المنعكسة

X 
سم  3.75 -2.4  

 

 الشريط

 االستشعار عن بعد الفعال

K 
سم 1.4 -1.1  

 

C 
3.75-7.5 سم   

 

L 
15-30 سم   

 
 االحمر
0.65 

خضراال  
0.55 

 االزرق
0.45 

موجات الطيف االلكترومغناطيسى إجمالي    56.رقم جدول  
  Abdellaoui A)(حسب  



تعمال تقنية االستشعار عن بعد بمجال الدراسةاس  الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــ 

 191

  . الشعاعلاالثر المتبادل  .4.1.1

v المادة و االثر المتبادل بين االشعاع.  

ومختلف عناصر السطح وهـذا مـا   يتاثر االشعاع االلكترومغناطيسي  بالغالف الجوي  

  .ات الجغرافية التي نريدهاعطييؤثرعلى نوعية المعلومة او الم

v والغالف الجوي اإلشعاعالمتبادل بين  األثر.   

شعة المنعكسة او المرسلة من السطح الـذي  من اال %20الجوي حوالي  يمتص الغالف

من االشعة ولهذا يجب تصـحيح   %50القط لالشعة القريبة من تحت الحمراء ولتصل الى ا

  .فع من نوعية المعلومة الجغرافيةرالت النظرية للداعهذه االشعة عن طريق العديد من الم

v  صخري والحيويالغالف المائي ال(والمواد الكثيفة  اإلشعاعاالثر المتبادل بين.(  

عندما يصل االشعاع الى سطح االرض فانه اما يمـتص او يـنعكس اويتحـول وهـذا     

  .بحسبشكل السطح

  .وااللوان التمثيل الطيفي. 5.1.1

 Bonn Ferdinand) ( تمثل كل االشياء الموجودة على السطح عن طريق اشارة طيفيـة 

ن االقمار الصناعية ويمثـل  التي تسجل لدى كل القط مو)  (RVBوتترجم في معلم االلوان

معـين علـى    ئشي إلى ة أي صورة ويترجم كل لونلجهذا االقتراب القاعدة االساسية لمعا

  .لكل قمر صناعي الطيقي السطح بحسب القناه المستعملة والشريط

 R)  =  (255R+0V+0B حمراللون اال: فمثال

  B)  =  (255R+255V+255B اللون االبيض        

  N)  = (0R+255V+255B االسود اللون        

لتحليل أي صورة وهـذا بحسـب الموجـات     ساسيلوان تعتبر العنصر االاالوبالتالي ف

  .)57،58. جدول رقم( القط المستعمل لدى كل قمر صناعيلوا

  .الجغرافية التي تخص الجغرافيا الفيزيائية للمظاهرالتمثيل الطيفي  .1.5.1.1

v ياهاالدراك الطيفي للم(الهيدرولجيا.(  

يصل الى المياه في االشعة المرئية والقريبة  ينعكس فقط جزء قليل من الضوء الذي 

  في االزرق بالنسبة للمياه النقية  من تحت الحمراء بحيث تزيد قيمة االنعكاس
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  جسمال  اللون الحاصل  االحمر  االخضر   االزرق 

  المحيطات   اسود-ازرق  6  14  39 
 عكرةالمحيطات ال   ازرق غامق  11  25  54
65  48  40  Beige   Vasière حوض محار     

 شاطئ  blanchâtreمائل الى االبيض   81  104  120
77  67  65  Grisâtre    مائل الى الرمادي   عمران  
43  26  46  Bordeaux   صنوبر بحري  
  Prés  احمر   103  24  43

  لباطح  rougeâtreمائل الى االحمر   61  31  44
  

القيم الطيفية لالجسام  المركبة من ثالثة قيم راديومترية ضمن ثالثة اشرطة  57.جدول رقم
االحمر    XS2االحمر  و يمثل االخضر في القناة   XS1طيفية حيث يمثل االزرق في القناة 

القريب من تحت الحمراء االحمر ويظهر االحمر والقريب من   XS3يمثل االحمر في القناة 
في حالة الركيب " لى على الشاشة باالزرق ، االخظر واالحمر تحت الحمراء على التوا

  "       اللوني
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  2  
القيمة النمودجية   جسمال

  لالرسال 
طول الموجة 

  "  ميكرومتر "
  االرسال 

  0.72  8   0.94-0.88  تربة جافة رملية    
  0.63  9  0.92 رطب  سماد خليط

  0.91  10  0.95-0.94  تربة رطبة 
  0.95  11  0.96-0.95  رمل 

Tourbe   0.98  12  0.96  
  0.90  13  0.90  الغرانيت 

    قيم الطيف المرسلة من التربة والرمل 58. جدول رقم
  ميكرومتر  12 10القيم المرسلة من التربة بين . 1 
   ميكرومتر 13-8من الرمل بين  ةالمرسل القيم  . 2
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E:مستشعر  عنصر من السطحS: ، أشعة منعكسةA: ، اشعة ممتصـةT:  ، أشـعة مرسـلة 
اشعة موزعة عـن طريـق   :3أشعة ممتصة من طرف الغالف الجوي ،:2أشعة شمسية ،1

أشـعة منعكسـة مـن    :5األشعة الشمسية التي تضىء السطح المنعكس ،:4الغالف الجوي ،
ـ  Eأشعة منعكسة من طرف :6السطح باتجاه الالقط ، الف الجـوي  و متتصة من طرف الغ

االشعة الشمسـية  :8و موزعة عن طريق الغالف الجوي ، Eأشعة المنعكسة من طرف :7،
الموزعة عن طريق الغالف الجوي و مسترجعة بالتجاه الالقط أو مايسمي بالسطوع الجوي 

و التي يمكن أن تنعكس حـول   Eأشعة شمسية موزعة عن طريق الغالف الجوي باتجاه:9،
و منعكسة باتجاه الغـالف الجـوي    Eة تضيىء سطح أخر عوض أشعة شمسي: 10الالقط ،

و الموزعة عـن طريـق   10االشعة المستخلصة من االشعة رقم :11لتتوزع باتجاه الالقط ،
  . Eالغالف الجوي باتجاه السطح 

A:القسم المرسل مباشرة من طرف السطح و يسمي القسم النافع  
B :لالقط القسم المرسل من طرف الغالف الجوي باتجاه ا  
C :و ينعكس باتجاه الالقط و هذا بعد  القسم المرسل من طرف الغالف الجوي باتجاه السطح

  .تلطيفه من طرف الغالف الجوي عند االنعكاس
  
  

4 

T . A 

 الشمس القمر الصناعي

 اشارةS . مخروط التسجيل
 مسجلة من
 1 القمر الصناعي

2 3  

7 

8 

9 

10 

S 

6 5  

8 

11 

10 

 Serradj Aحسب   مسار االشعة الشمسية خالل التقاطع مع السطح 89.شكل رقم
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وتقل في االخضر وتنعدم في االشعة القريبة من تحت الحمراء بينما يكون االنعكاس قوي في 

الـثلج و  (بالنسبة للحالة الصـلبة للميـاه   ) %3ال تتعدى طاقة االمتصاص ( االشعة المرئية

كن في االشـعة تحـت   ، ليصل هذا االنعكاس في االشعة القريبة من تحت الحمراء ل )الجليد

لون االسـود و  لل اليه و يظهر بـا تصمتص الماء مختلف االشعة التي يالحمراء الحرارية 

سواء بالسدود  الحمولة العالقة فادراكنا امختلف انواع الطيف وااللوان يمكننا من تقييم  بالتالي

وبالتالي يمكننـا   عمق و طول مختلف انواع الترسبات ىاضافة ال ، طول السواحل ىأو عل

مقارنة هذه النتائج المتحصل عليها من الصورة بتلك الماخوذة من القياس وذلك مـن اجـل   

سبة للعديـد مـن   معرفة مصداقية هذا التحليل ، كما اعطت هذه التقنية نتائج جد مرتبطة بالن

القياسات بالسواحل والسدود التي جربت عليها هذه المقاربة وبالتالي يمكننا االعتماد عليها في 

تقييم الحمولة العالقة الي تصل الى مختلف السدود والسواحل بالجزائر التي تعـرف عجـز   

زمنيـة  ولة او كذلك االنقطاعات المسواء فيما يخص شبكة المحطات الخاصة بتقييم هذه الح

الخاصة بالمراقبة  واخذ العينات وبالتالي تمكننا من تحسين المعطيات و االحتياطات الخاصة 

  . بهذا الجانب

v  و التربةالتكشفات الصخرية :  

ـ الصـحاري القا "ثالثة حاالت رئيسية   ىعادة ما تظهر التكشفات الصخرية عل ة حل

ـ   عندئذ تزداد قيمة االنعكاس " قمم،الصحاري الجليدية ،ال  ةفي األزرق فـي األشـعة المرئي

  %)50-%40(مـن تحـت الحمـراء    القريبـة   األشعةو تزداد أكثر عند  %)20-10%(

  R 1.176 =PIR+3.37    وتقدرقيمة االشعاع المنعكس فى هذه الموجة بالعالقة التالية

فاالشعة المرسلة من مختلف الترب ترتبط بنوعيـة   اما فى االشعة الحرارية،  Guot حسب

فـى   امـا  ،قيمة االشعاعات بزيادة نسبة الرطوبة فى التربة دادكيب المعدنى وعادة ماتزالتر

مقاومة الصخور كلما ارتفعـت مقاومـة   الترددات النشطة فان االشعة المنعكسة ترتبط اكثرب

  .الصخور كلما ارتفعت معها قيمة االشعة المرسلة من هذه الصخور
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v الغطاء النباتى .  

داد السلوك الطيفى عند االشعة المرئية والقريبة من تحت الحمراء بحيث تزيتغير             

ينما فى االشـعة مـا   ب قيمة االنعكاس عند اللون االخضر وتقل عند اللون االزرق واالحمر

وهذا خالل كـل    ) Serradj A(  باتيةنالاف صنف االالبين ا قريفحت الحمراء يمكننا التت

وتقدر  وع االشعة التى ترسل او تنعكس من كل صنف نباتى فصول السنة وهذا راجع الى تن

 فى الصور الملتقطة من (y)ونسبةالتغطية   (x)بين المؤشر النباتى  0.89:نسبة االرتباط ب

NOAA-AVHRR  بينما ترتفع نوعية الدراسة البيوجغرافية  بارتفاع قيمة التحليل و يعتبر

اسة دقيقة في هذا المجال سـواء للصـور   م الحد األدنى الي در30/30م أو 20/20تحليل 

أحسن  "الحمراء تما تح "و تبقي األشعة الحرارية  LANDSATأو  SPOT الملتقطة من 

أشجار،شجيرات " االشعة لدراسة الغطاء النباتي و ترتفع قيمة االرسال لمختلف أنواع التطبق 

ـ  10و هذه الموجة تقدر بـ  0.99/0.96بين " ،حشائش ،أعشاب  اخـل هـذا  در ميكرو مت

  .الطيف
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 البلوط
حورال  

Mélèze 
 الزان 

 صنوبر بري
 السرو

 
 

" االنعكاس   %" 

سطح االرض طبقا لعرض الموجة   ىقيم االنعكاس  لبعض االصناف النباتية واالجسام عل  90. مشكل رق
Roussetti et Al والتي يمكن استخراجها من صور االقمار الصناعية   حسب  

" االنعكاس   %" 
 
 

 السوجا
   graminée عشب
 الرمل المتراص

 ااطمي الطيني  
 
 
 
 
 
 
  

 

" االنعكاس   %" 

 ااطمي الطيني  
 خرسانة
 تربة رملية
 جالميد
 إسفلت

 عشب اصطناعي
 الماء

 
 
 

طول الموجة   μm 

طول الموجة   μm 

طول الموجة   μm 
 



تعمال تقنية االستشعار عن بعد بمجال الدراسةاس  الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــ 

 197

  .االدراك الحسي للمنظور الجغرافي. 2

الغالف ، ظور الجغرافي في المظهر بالعناصر المتداخلة بين الغالف الجوينيعرف الم

 ،الغالف الجوي و تعرف هذه العناصر سواء بقطعة فالحية، الغالف الصخري، جيلالهيدرو

تحليل مختلف هذه العناصر و فق سلم صغير ال يكون  و لهذا فان ... ، غابة منطقة عمرانية

ـ نرواضح فلهذا يجب تحديد هذا السلم و فق ما كسـال  ية وتعتبـر الب يده من الصورة الملتقط

)pixel (السطح ىالعنصر االساسي الذي يفرق بين مختلف العناصر عل.  

   .صور األقمار الصناعية في البنية وعناصرالتحليل نماطا. 1.2

  .وعناصرالتحليل نماطاال. 1.1.2

أولهما الصورة أوما  للتمثيل المجالي في صور االقمار الصناعية  يوجد نمطين رئيسيين

يسمى أما النمط الثاني   لاكسيالب ىعلويعتمد هذا النمط في تركيبته  نمط المصفوفةب ىما يسم

  .وهذا خارج مجال دراستناالنمط الشعاعي ب

v كسال يتعريف الب)pixel ( :  سال تسمي السفعة العنصـرية أو عنصـر الصـورة    كيالب

الخاص بمصطلحات االستشعار عن بعد وتسمي كـذلك   25/09/1984بحسب المرسوم 

أما من الناحية الرقمية تمثـل  .أصغر عنصر متجانس الذي تتركب منه الصور المسجلة 

 Spot)(في القمر الصناعي  مثال الوحدة االساسية لتحليل الصورة الرقمية و يقدر طولها

  .ثا 0.0030075م خالل  20:بـ

v تختلف أبعاد البكسل في صور االقمار الصناعية بحسب الغايـة لهـذه    :ل اكسيابعاد الب

كـم   5/5م و 10/10 بــ   البيكسـال تقدر ابعاد Spotفي القمر الصناعي  مثالف االخير

ــناعي  ــر الص ــبة للقم ــناعى  30/30و METOSAT)(بالنس ــبة للقمرالص م  بالنس

)(LANDSATبالنسبة للقمرالصـناعى    م 1100و )NOAA-AVHRR( ،  اماحاليـا

وتعتبـر هـذه     Spot)( بالنسبة للقمر الصناعى  سم 30/ 30  بـ اصغرابعادها رفتقد

  .بالنسبة الى االستعماالت المدنية 1995الى غاية  دقالقيمة اال

v م يلها عدة مفاهقيمة معينة والتى  يمثل كل بيكسل من الناحية الرقمية   :ة البيكسل يخاص

كما هو الحـال   )الراديو مترية(اومعانى بحيث تمثل قيمة للعديد من المستويات السنجابية
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مثل كل قيمة مستوى سـنجابي  تاوصور االقمار الصناعية وفي الصور الجوية الرقمية 

وهذا  قط للقمر الصناعيالتجاه الامرقم طاقة معينة مرسلة او منعكسة من سطح االرض ب

سـواء عـن    ترقيمه يصبح قيمة رادومترية وهذا بعد ترميـزه  بالسطوع وبعدما يسمى 

 او النظـام  )مسـتوى  1024(النظام العشـري  او  )ىمستو 256(طريق النظام الثماني 

الملتقطة  وهذا بالنسبة لصور الردار او الصور الحرارية )مستوى 65536(عشر السادس

في النمـوذج الرقمـي    قيمة الرتفاع ما من االقمار الصناعية كما يمكن ان يمثل البيكسل

الصـفر   مسـندة الـى   بحيث تكون هـذه القيمـة اصـلية اذا كانـت     MNT)(للسطح 

البيكسل  مثلكما ي )البحرية صفر الخرئط( الصفر الهيدروغرافي او NGF)(الطبوغرافي

 من اصناف تصنيف الصورة في المستويات السـنجابية لكـي   او صنف موضوعيةقيمة 

وهذا من خالل تحويل  ة الموضوعية المستخلفة من المعلومة الراديو متريةيقلص المعلوم

تكـون خاصـة    1المعطيات ذات النمط الشعاعي الى معطيات الصورة و بالتالي القيمة

تكون خاصـة بالميـاه    3تكون خاصة بالمجال الغابي والقيمة  2والقيمة  بمجال عمراني

 .  مثال

  .القمار الصناعيةصورة ا في والتحليل بنيةال. 2.1.2

تعرف على انها  البيكسل وادق من ذلك ة منفالف صورة القمرالصناعي من مصفوتت 

     .لكل بيكسل معيار فيزيائي ،من البيكسل  مجالاء ذات بعدين او انها ضقاشارة في ال

v لصورة القمرالصناعي التحليل الفضائي والهندسي.  

جد مهم بالنسبة لجميع االسـتعماالت  الصناعي يعتبر التحليل الفضائي لصورة القمر 

يرتبط نوع الصورة بقيمة تحليلهـا  ماسواء في مختلف مجاالت الجغرافيا او التهيئة وعموما 

 وصـور    2م 100يقـدرتحليلها الفضـائي ب    Spot HRV)(فمـثال صـورة  . الفضائي

)(LANDSAT ـ تلـتقط من  ينالذ الجوانبو اماالتحليل فيقصد به االرتفاع،  2م 900بـ  اهم

:  الجانب التي تؤخذ منه الصـور ب  تقدر قيمة Spot HRV)(فمثال القمر الصناعيالصور

بالقمر الصناعي كم لترتفع هذه القيمة   60:لحقل جانبي يقدرب لكل بيكسل وهذا  م20الى10

(LANDSAT)   كلم  لترتفع 185م لكل بيكسل و هذا الحقل جانبي يقدر بـ 30/79الي   
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م لكل بيكسل و هذا الحقل جانبي  1100الي  )  (NOAAهذه القيمة بالقمر الصناعي  كثر ا

منها مختلف صور االقمار الصناعية تتـراوح  تؤخذ أما اقصى زاوية كلم  2700:يقدر بـ 

درجة و هذا يحسب ارتفاع كل قمر صناعي و الهدف الذي أنشأ من أجله   °27و  0   بين 

  . دها في مجال الجغرافيا أو التهيئةنري أي حسب االحتياجات التي

v يقصد بالنوعية الطيفية لالقط القيمة الدنيا او القيمة المسـموح  : القطلالنوعية الطيفية ل

بـين   %/5اء فيهـا  طدى نسبة الخعبها لتسجيل مختلف األشياء عن السطح والتي ال يت

  .القط والقيمة الحقيقية لالشياء على سطح االرضلالقياس الطيفي ل

1  102   10-1 1   101   103   

10-2 
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 االنھیارات
الجلیدیة   

   في االستشعار عن بعدوالتحليل المناسب  البحث يعضاالعالقة بين مو   91. شكل رقم
  Abdellaoui A)(حسب  
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v التحليل للصورة  بقيميرتبط السلم البياني للصورة  :السلم البياني و الموضوعي للصورة

على الصورة الحد االدنى الي  مم 2والظاهرة المراد دراستها بحيث البد ان تكون عتبة

اما فيما يخص السلم الموضوعي فانه يرتبط ، يد دراستهرظاهرة او شئي على السطح ن

أي ظاهرة ملتقطة على السطح ويقصد بـه درجـة التـراص او     بالسلم البياني لتمثيل

  التراكم لمختلف المعطايات لكل واحد بيكسل 

v تمثل كل االشياء على السطح عن طريق بيانات مرمـزة سـواء فـي     :محتوى البيكسل

م على السـطح   8االقمار الصناعية فمثال عرض طريقصور .الخرائط.الصورة الجوية 

ملم على خريطة  0.32و 1/5000مم على صورة جوية سلم 1.6بمثل بخط عرفه يقدر 

وكل هذا يقلل من حجم االشياء على السطح الممثلة بيانيا هذا  1/25000طبوغرافية سلم

كلما قل سلم الصورة او الخريطة وهذا يرجع الى انخفاض قيمة التركيز مقارنة بمختلف 

رة وبالتالي في صور االقمار االشياء الموجودة بالسطح والممثلة على الخريطة او الصو

الصناعية كل االشياء على السطح ترتبط بمحتوى وحجم البيكسل وبالتالي فكل االشـياء  

في صـور   ستشعري مثال ذات الحجم الصغير بما في ذالك عرض الطريق السابق  ذكره

 SPOTبقى  صور القمر الصناعيتوبالتالي م،20االقمار الصناعية ذات التحليل الجانبي 

ريـد  تين احسن الصور وادقها لمختلف االستعماالت التي يئلنسبة الينا كجغرافيين او مهبا

الى قيمة التحليل العالية التي تمتاز بها هـذه الصـورة    عدراستها  او متابعتها وهذا يرج

مقارنة مع مختلف الصور  الملتقة من طرف االقمار الصناعية االخرى بالتالي فمحتوى 

عندئذ فان االنحراف المعباري  .ساسي في دراسة أي ظاهرة نريدهاالبيكسل يلعب دور ا

لعناصر  بالنسبة 0.057مثال يصل الى م120:لكل وحدة بيكسل ذات تحليل جانبي يقدر ب

لـنفس وحـدة البيكسـل بالنسـبة      1.38السطح المتجانسة كالمياه لترتفع هذه القيمة الى 

اظافة الـى   حية المختلطة االستغالللمختلف عناصر السطح الغير متجانسة كالقطع الفال

البيكسل الصغيرة والكبيرة تقودنا الى نتائج متماثلـة  وحدة هذا فان المقارنة بين متوسط 

 وبالتالي يبقى تمثيل مختلف عناصر السطح الحرارية عن طريق البيكسـل ذات الحجـم  

سل الصغير الن اغلب االشرطة الضيقة المستشعرة في البيك جد مهم في أي درسة الكبير

  .تختفي
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  :االدراك الزمني لمظاهر السطح في صور االقمار الصناعية . 3

تتغير مـع الـزمن أي تغيـر    ...مدينة ،غابة، سواء كانت قطعة فالحية ةكل ماهية جغرافي

بالتطور او التقهقر لـذلك ال   المظهر او المنظر لعناصر السطح على المستوى الزمني سواء

فترات زمنية في  و التقهقراال عن طريق العديد من الصور الملتقطةايمكننا معرفة هذا التطور

  .متتالية وذلك على مختلف المستويات الزمنية

  .مفهوم التغير الزمني في صورة االقمار الصناعية . 1.3

قمار الصناعية مـن تـوفير ادق   ة باالصيمكننا التحليل الزمني لمختلف اللواقط الخا 

سطح وكلما كـان هـذا   الرمستوى الزمني لتغيرات مختلف عناصية على اللالمعلومات المجا

كلما ادركنا طبيعة التغير بدقة وبالتالي يعرف التغير الزمني عن طريق ثالثة التحليل اطول 

ة بالتغير الزمنـي  صالحركية وهذا قبل معرفة العوائق الخا. االدراك.ظواهر وهي الطبيعة 

  .لالستشعار عن بعد

   .لزمني في صور االقمار الصناعيةطبيعة التغير ا . 2.3

تختص صور االقمار الصناعية بعنصرين اساسيين وهما الشارة الطيفية والشـارة المجاليـة   

على السطح ومثال علـى   جسمويقاس هذا التغير على المستوى الزمني بالشارة الطيفية لكل 

ير و انما الذي يتغيـر  ذالك التطور النباتي داخل قطعة فالحية عندئذ فان حدود القطعة ال تتغ

في صورة و احدة أو في غير فتـرة   التغيرالنباتي وال نستطيع ادراك هذا  الغطاءهنا طبيعة 

   .واحدة وانما يجب متابعة الطبيعة التغيير عبر العديد من الصور و في فترات مختلفةزمنية 

االقمـار  يتطلب التغير الزمني لمختلف عناصر السطح فـي صـور     :ادراك التغير . 3.3

الصناعية العديد من المالحاظات وكلما قلت المدة الزمنية لعدد هذه المالحظات زادت دقـة  

  .هذا االدراك

منتظمـة او   بحركية اتتميز حركية التغير لمختلف عناصر السطح ام :حركية التغير . 4.3

اال وال يمكننا معرفة هذه الحركية في صـور االقمـار الصـناعية     غير منتظمة او مختلطة

بالدراسة الطيفية لكل مظهر وهذه الفترة الزمنية معينة وعادة ما تكون هذه الحركية منتظمة 

داخل قطعة فالحية مثال سواء كانت مزروعة بالحبوب اوقطعة غابية الن الـدورة النباتيـة   



تعمال تقنية االستشعار عن بعد بمجال الدراسةاس  الفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــ 

 202

جفـاف  ال حرائـق ، فـي ال حالة الطبيعية وتكون هذه الحركية غير منتظمة مثال الون في كت

   .اتالفيظان

  .معطيات الصورة في االستشعار عن بعد . 4

لم تكتمل معطيات الصورة في االستشعار عن بعد سواء من ناحية التحليل الطيفي او  

   (LANSAT 1-ERTS1) 1972المجالي وهذا من المهمة االولى االقمار الصناعية سـنة  

لى المدار  ذو عندما وضع اول ردار ع 1978ابتدءا من سنة  مقبولةبحيث شهدت تحسنات 

 لتتحسن هذه النوعية اكثـر سـنة    1982سنة  ROS-SAR-SEASAT) ( الشاملة الفتحة

ارسل الجيل الثاني  من االقمار الصناعية ذات التحليـل العـالي       عندما  1991وسنة  1986

 ) (Spot1 et Landsat Tm  عرفت الصورة تحسنات جيدة سواء على المستوى وبعد ذلك

 ). SPOT6-ERS-GERS(مع  1996سنة  االي وهذالطيفي او المج

   .مصدر معطيات الصورة . 1.4

v اء تفسر عـن طريـق   فظكل حركة االقمار الصناعية في ال  :ع والحركة المداريةجالمر

بحيـث كـل االقمـار      Newton-Kepler-Cassanet) ( القوانين الفيزيائية لكل من 

لمطلقات وتختلف سرعة وارتفـاع  الصناعية توضع في مدرات مختلفة وهذا عن طريق ا

فمـثال القمـر   ، من اجلهـا  إنشاءوزاوية انحراف كل قمر صناعي بحسب المهمة التي 

دقيقة ويمر فوق شمال  110:في مسار يقدر بـ  األرضيدور حول  SPOT  الصناعي 

 26دورة أي  370خالل  األرضصباحا بحيث يمسح كل  ةالجزائر علي الساعة العاشر

يوم و هذا فقط خـاص   26نفس المنطقة من شمال الجزائر خالل  ىيوم و بذلك يمر عل

توقيت أي لخضع لتأن  السطح البد ىلدراسة أي ظاهرة عل و   SPOT بالقمر الصناعي

التي نريد دراستها فمثال عنمـا    نفس المنطقة ىالساعة التي يمر بها أي قمر صناعي عل

ال تساعدنا في ذلك   SPOTالقمر الصناعي صور  ة ظاهرة المد والجزر فان نريد دراس

ماتكون بعد منتصف النهار حيث تكـون  عادة فالظاهرة  الخاص بهذه لتوقيتلو هذا ربع 

 في البحر المتوسط مـثال  غير متزامنة مع هذه الظاهرة  SPOTصور القمر الصناعي 
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د شراء الصورالسـتغاللها فـي مختلـف    ة حركة االقمار الصناعية عنيجب مراعا ناوه

 .التوقيت الزمني لهذه الصور   الميادين وذلك بمعرفة التوقيت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بعض منحنيات الطيف لعناصر السطح في القسم المرئي والقريب من تحت    92. شكل رقم
   Spot حسب دليل االستعمال HRVالحمراء ضمن اربعة اشرطة طيفية ذات التحليل العالي 

 

حيث يبلغ عرض الحقل   HRVمنظر علوي لحقل المالحضات لتجهيزات   93.  شكل رقم
يوم لسطح  26كم  ومسح كلي خالل 3كم ومجال تداخل  60للعدسة الواحدة خالل المسح 

ايام اضافة الى المسح الجانبي الذي يمكننا من مسح  3 – 2رض ومجال تداخل يتراوح بين اال
المجال قبل وبعد مرور القمر الصناعي على أي منطقة مما يضاعف  احتماالت اخد صور 

وهذا مما يرففع درجة التاهب .. الي ضاهرة مفاجئة كالفياظانات، الزاللزل، االعاصير
      حسب . بتسسير االخطار الطبيعية على االرض لمختلف المصالح المكلفة
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الخاص بمرور أي  ويعتبر تحديد التوقيت  Spotالتوقيت الخاص بمسح االرض للقمر الصناعي    94. شكل رقم
 االغراضضروري قبل شراء الصور الستعمالها في مختلف  قمر صناعي فوق أي مجال معني باي دراسة 
  وضوع الذي يتناسب مع التوقيتمالوهذا حسب نوع 

 

  ومحطات االستقبال والمعالجة  Spot 02شبكة مسح االرض للقمر الصناعي   95. رقم شكل
دقيقة أي ان كل بقعة فوق  101 فكم في ضر  2818ويقدر طول شريط المسح الواحد ب 

وتختلف هذه    SPOTيوم وهذا خاص بالقمر  الصناعي  26االرض يتم اعادة مسحها في مدة 
  ادة المسح من قمر الى اخر طبقا الرتفاع ومهمة كل قمر تابعالمدة المتعلقة بالمسح او اع

 

"د"العرض الجغرافي   

 
 
 

 الساعة

 

 ااالطلس التلي الشرقي
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v  عند أخذ صـورة سـواء عنـد     ما للواقط طبقا الرتفاعاات ميعني باالشعة دع :االشعة

ـ ونك )الطائرات(أو االرتفاعات الدنيا  )االقمار الصناعية(االرتفاعات الشاهقة  ي فقـط  تف

ة بالمالحظـة و  صالحالة االولى بحيث يوجد نوعين رئيسيين من االقمار الصناعية الخاب

تسمى  كلم من سطح االرض و التي 36000هي االقمار الصناعية المتواجدة علي ارتفاع 

هر مستقرة في السماء لها نفس سرعة زاوية االرض التي تظ االقمار الجيو مستقرة والتي

 ...كـم  800-700 و االقمار الصناعية المتتابعة و التي توجد علي ارتفاعات منخفظـة 

المتتابعة أهم الصور المستعملة  رركة من سطح االرض و تعتبر صور االقماحوتظهر مت

فترة العودة  صرفي مختلف الميادين الجغرافية و هذا راجع الي ارتفاع قيمة التحليل و ق

  .بها

v  وعية ضيرتبط اختيار الشريط الطيفي بالشروط التقنية والمو :اللواقط و معطيات الصورة

لمختلف الصور التي نستعملها في أي دراسة لعناصر السـطح او الظـواهرالتي نريـد    

 Serradj A نختارهي دراسة ترتبط بنوع الشريط الطيفي الت أيابرازها وبالتالي فنجاعة 

تعطينا احسـن النتـائج فـي     )القريب من تحت الحمراء XS3 (فمثال في الشريط الثالث

ة معينة يـرتبط  أي صورة لدراسة ضاهر فة عامة فان اختيارصدراسة الغطاء النباتي وب

اظافـة الىعـدد    Serradj A)( اللواقط التي اخذت عن طريقها هذه الصـورة  باختيار

اظافـة   ،يل واحد فقطتسجلشريط طيفي وهذا  233و1االشرطة الطيفية التي تتراوح بين 

الى كل هذا يجب ان نراعي مجال التقاطع بين الصور سواء على المستوى العرضي او 

كل القط عند اخذ الصورة فمثال في القمر  خصالطولي اظافة الى زاوية االنحراف التي ت

ومن يومين الى ثالثة ايام لكـل   كم3/117:تقدر مسافة تقاطع الصور SPOT الصناعي

  .يوم 26االجمالية لسطح االرض والمقدرة بلى مستوى التغطية صورة وهذا ع

v  يرتبط اختيار المعلم فـي صـور االقمـار     :اختيار المعلم في صور االقمار الصناعية

الصناعية بنوع الدراسة المراد اليها ويوجد في هذا الميدان العديد من البرامج الخاصـة  

    والـذي يحتـوي علـى       IMAGENIE D'ERDAS)  (مهـا هبالجانب الخرائطي وا

الوسط الريفـي او   تخصمختلف الدراسات التي  يجب اسناد اسقاط وفي هذا الجانب 22
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تسند الى  ة الحيوية يجب انمسقط المبير اما الدراسة التي تخص الجغرافيالى  العمراني

            .وكل هذا مدرج ظمن تحسين معطيات الصورة (UTM) مسقط الشبكة العالمية  

  .إستخراج المعلومات من الصورة.5

فيما يخـص قيمـة    سواءة لألقمارالصناعية بمختلف أنواعها  متحتوي الصورة الخا 

على العديد من المعلومات التي نريدها في .....الطيفي  التحليل، نوع اللواقط، عرض الشريط

حسب متطلبـات  سواء في ميدان الجغرافيا أو التهيئة و هذا  ،و االستعماالتمختلف الميادين 

ـ  وبالتالي   Abdellaoui A)( البحث لمختلف المواضيع صـور   ناستخراج المعلومـات م

االقمار الصناعية بمختلف أنواعها يتم عن طريقتين أساسيتين و االختالف بينهما يكمن فـي  

اسـتخراج المعلومـات بطريقـة     يتم للطريقة االولى فالبنسبةنوعية المعلومات التي نريدها 

و خاصـة  الصورة الخامة و هذا عن طريق تقنية التكبير الن بعض المعلومات  مباشرة من

 المنشـآت الفيزيائيـة   الوحدات المعلومات العامة التي تخصنا كجغرافيين ابتداء من توطين

ـ  كلها ال تحتاج الي  مثال القاعدية الكبرى رة الخامـة  ومعالجة فيمكن استخراجها مـن الص

فيما يخص الطريقة الثانية السخراج المعلومات  اجة االولية أمالمعال الىمباشرة دون المرور 

ماتيكية للصورة الخامة وهذا عبر العديد من البرامج المخصصة وتتم عن طريق المعالجة االت

الجـة  عأهم البرامج الموجودة في الوقت الحالي التي تخص الم ENVIبرنامج  لذلك و يعتبر

و هذا حسب احتياجات كل اختصاص  بحيث تخـص  اضافة الي العديد من البرامج االخرى 

تقدير نسبة التوحل في السدود والبحار ، تقـدير مختلـف   ، هذه المعالجة مثال  تقدير الثلوج 

تحديـد  ، تقدير استغالل االراضي سواء بالوسط الريفي أو العمراني، انواع التغطية النباتية 

ختلف المجاالت سواء فـي الجغرافيـا   ملالثروات المعدنية اضافة الي االستعمال الخرائطي 

  .مختلف فروعهابالتهيئة و هذا 

فاستخراج المعلومات من الصورة البد ان يكون محددا أوال و هذا قبل المعالجـة   ناذ

تقنية استخراج المعلومات من الصورة تختلف حسب طبيعة المعلومات التـي نريـدها    ن ال

عن طريق إدخال تحسينات سواء على مسـتوى  استخراج هذه المعلومات ال يتم إال  وبالتالي

   .الرؤية أو المعالم أو األلوان لكل صورة أو نسخة محل الدراسة التي نريدها

  :التحسينات الرؤوية . 1.5
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v  تتم المعالجة األولية لمختلف الصور بهدف تحسـين الرؤيـة لمختلـف     :بسط الحركية

ة القيم الراديوميترية وتتم هـذه  العناصر أو المعطيات الموجودة بداخلها عن طريق حركي

المعالجة إما يدويا أو رقميا أو على الشاشة وهذا عن طريق بسـط حركيـة الصـورة    

الحـدود الـدنيا    115و  9مستوى سنجباني وتعتبر القيم  256بايت أي  08المرمزة ب 

كـل  الخاصة باإلظهار ألنه مثال  9و  0والقصوى للقيم الراديوميترية التي توافقها القيم 

،  25و  9ال تظهر إال بين القيم الراديو ميترية  جياالمعطيات الخاصة بالمياه أو الهيدرو

أما المعالجة الثانية تخص التصفية أي إظهار حدود األشياء التي نريدها واتجاهاتها تـتم  

مـن قبـل    مختلف الترددات الخاصة بكل صورة وهذا ما ال يمكن تطبيقة ل طبقا حسب

الصورة الجوية الرقمية أما اإلشكالية الكبيـرة فـي هـذه    اورة الجوية إنطالقا من الصو

  .المعالجة تتمثل في إرتفاع تكلفة المعالجة من طرف جميع الهيئات أو المكاتب المعنية

v الصورة في اإلستشعار عن بعد تمثيل مجـالي   تعتبر:  ن طريق تغيير المعالمتحسين عال

ي نوعين من المجاالت وهما المجال الراديومتري راديومتري وهذا التمثيل يمكن إنجازه ف

بحيـث   (RVB)كز التمثيل في النوع األول على المجال اللـوني  تريومجال الترددات و

تمثل كل بيكسل ذات الثالث أشرطة طيفية في هذا المجال عـن طريـق ثـالث معـالم     

(RVB)  وتسمح هذه الطريقة بتغيير نظام التمثيل ) (Marc Robin.  

v  تحويلRVB–ITS :   تهدف هذه الطريقة إلى تحويل معالم األلوانRVB   إلى معـالم

ITS  أي التحول من مجالRVB  إلى مجالITS    وهذا راجع لعدم مقدرة العـين فـي

كما يمكننا ) مفهوم المشجة(تحديد األلوان وتركيبها وبالمقابل يمكننا معرفة األلوان السائدة 

وكـل  ) مفهوم التعارض(ننا تقييم درجة الفضاء تقييم درجة الموضوع لكل لون وكما يمك

حيث تمكننا الشدة في الصورة من إداراك مورفولوجية هذه على مستوى اللون بالصورة 

نسيج المظهر أما فيما يخص التشبع يمكننا من اإلظهار السطحي المعدني سـواء كـان   

ية لإلنعكـاس  تكشفات صخرية ، مجال عمراني ، طرقات ، وبالتالي تزداد النسبة المئو

داخل الصورة إلبراز العناصر التي نريد إخراجها من صور األقمار الصناعية بمختلـف  

في اللون أنواعها أما من الناحية التحليلية ترتفع نسبة اإلنعكاس لعناصر السطح المعدنية 
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األزرق وهذا بالنسبة لألشعة القريبة من تحت الحمراء مقارنة بالشريط المرئي أما طريقة 

  .فهي متوفرة في كل البرامج الخاصة باإلستشعار عن بعد RVB – ITSويل تح

v  التحليل في المكونات األساسيةACP :   يتم التحليل في المكونات األساسية عن طريـق

صورة إعتمادا –التحويالت المستقيمة بحيث يعتمد مبدأ هذا التحويل على تطوير اإلشارة 

وهذا عن طريق البحـث فـي المجـال     (Joly 1986)على المعدالت المستقيمة بينهما 

الراديومتري على المحاور األكثر تغيير بحيث يعتبر هذين المحورين متعامـدين فيمـا   

بينهما يحمالن معلومات غير مرتبطة بمحور بالنسبة إلى آخر وعموما ما يحتـوي مـا   

لـى  والمحور الثاني يحتوي ع %80/90يحمل المحور األول أقصى المعطيات المتغيرة 

وبالتالي يسمح لنا التحليـل فـي    )Forester 1985( %10/20المعلومات المتبقية من 

 LANDSAT TMالمكونات األساسية من رص المعطيات في صورة متعددة األطياف 

من جهة ثانية من البحث عن المعلومات المالئمة عند تفكيك اإلرتبـاط  كما يمكننا  مثال و

ن التمييز بين مختلف شغل األراضي لمنطقة ما وهذا عن وبالتالي تسمح لنا بتحسي ةللقنوا

  .طريق إبراز مختلف عناصر السطح لمجال ما

v  التركيب الطيفي(Les ratios).  

عند التأمل في أي دراسة متعددة األزمنة ندرك أن التركيب الطيفي جـد مسـتعمل    

رة الشـمس عنـد أخـذ الصـو     عوألنه يسمح بتحرير مختلف نشاط الغالف الجوي وسطو

إلـى  وهذا ما يؤدي ) ئةالتركيب الطيفي يحفظ مختلف األشياء الموجودة على السطح المضا(

تحسين عالي لمختلف المواضيع المراد دراستها وبالتالي مفهوم اإلنعكاس يهمل و ال يمكـن  

الحصول على نفس اإلنعكاس لشيئين متطابقين في التركيب الطيفي عند كـل هـذا يعتبـر    

األكثر إستعماال في مختلف الدراسات التي تخص الغطـاء   )IVN ) NDVIمؤشر النباتي ال

، التربة ، العمران بحيث يعتمد مبدأ هذا المؤشر على الشريط    (SERRADJ A ) النباتي

ويقـدر التركيـب    PIRوينعكس كثيرا في الشريط القريب من تحت الحمراء  ( R)األحمر 

بالعالقـة   ويحسـب  أي نوع كل قمرصناعيوفقا لمصدر كل صورة  الطيفي للمؤشر النباتي

  :التالية 

   SPOT:            )XS3+XS2( ) XS3-XS2(  =  IVN صورة القمر الصناعي 
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  LANDSAT:  )TM4+ TM3( ) TM4-TM3(  =  IVNصورة القمر الصناعي 

  NOAA-AVARR:        )C2+C1( ) C2-C1( = IVNصورة القمر الصناعي 

  : لمؤشرات ومن بينها مؤشر السقي الذي يقدر بالعالقـة التاليـة  وكما تم تطوير العديد من ا

V-R=(B2+V2+R2+PIR2)1/2  .     ومؤشر اللون النباتي الـذي يقـدر بالعالقـة التاليـة:   

  GVI= CVI = -0.290B-0.56V+0.60R+0.491PIR .ومؤشر 

في مختلف الصور غير المصححة من بحذر لكن اإلشكالية في هذه المؤشرات تؤخذ 

 أثيرات الجوية ومختلف التأثيرات المتعلقة بالزاوية الشمسية ، السمت ، زاوية أخذ الصورةالت

(Serradj A)     وكما أدخلت في هذا الميدان العديد من المؤشرات الخاصـة بتخفـيض كـل

  . Richardson et Weigand: لـ  PVIرات السابقة وأهما مؤشر ثالمؤ

بة فقد استخلصت العديد من المؤشرات خصائص ومركبات الترأما فيما يخص معرفة 

   IB=( R2+PIR2)1/2  :وأهمها مؤشر السطوع الذي يقدر بالعالقة التالية

يمكن رفـع  ( IR=( R2/B*V3)  :ومؤشر إحمرار التربة الذي يقدر بالعالقة التالية 

اليـة  ومؤشر لون التربة الذي يقدر بالعالقة الت )األزرق إذا كانت القناة غير ممتلئة باألزرق

( R+V) IC=( R-V).  

أما فيما يخص معرفة خصائص الوسط الحضري فقد تـم اسـتخالص العديـد مـن     

المؤشرات لمختلف المواضيع التي تربط بين اإلنسان والمجال الحضـري وأولهـا مؤشـر    

والمؤشر  GREN et AL:التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية الديمغرافية ومؤشر الفقر لـ 

ومؤشر الكثافة السكانية ومؤشر النوعية  Henderson: ياء الحضرية لـ النباتي داخل األح

لـدى    %85السكنية ، أما اإلرتباط الخاص بين هذه المؤشرات والمعطيات الميدانية قارب 

  .اغلب الدراسات الخاصة بهذا الجانبفي 

الساحلية فقد استخلص كذلك العديد مـن المؤشـرات مـن    أما فيما يخص الجغرافيا 

صنف من الطحالب ألحد السواحل من طرف  800ة ، ففي بريطانيا مثال تم إحصاء الصور

Gasperie, Lavoie et Al   افة إلى كل هذا فقد تم إنجاز ظم ، إ 08: وهذا لعمق قدر بـ
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العديد من الخرائط البحرية إنطالقا من صور األقمار الصناعية لمختلـف سـواحل أوربـا    

  .ارنة بالصور الجويةالغربية وهذا في مدة قياسية مق

  .مجال الدراسةب تقنية االستشعار عن بعدل دراسة بعض المؤشرات . 6
  

يمثل االستشعار عن بعد احدث التقنيات فـي الوقـت الحـالي  التـي تعطينـا ادق      

المعلومات الخاصة بشغل االراضي سواء على المستوى المجالي او الزمنـي وعلـى عـدة    

الصـور  ( وباقل تكلفة مقارنة مع الطرق القديمة )Résolution( مستويات أي قيمة التحليل

، عند كل هذا جاء اختيارنا لهذة التقنية بهـدف  )الجوية، الرفع الميداني او الرفع الطبوغرافي

  .تطبيقها على مجال الدراسة

اما االشكالية التي تكمن في هذة التقنية ترتبط بالمساحة المدروسة هذا  على المستوى 

مة التحليل بالنسبة لتقنية االستشعار عن بعد، اي انه يمكننا الرفع مـن قيمـة   المجالي أي قي

التحليل كلما قلت المساحة المدروسة، عند هذا يمكننا رؤية مختلف االشياء او المـواد التـي   

امـا    ،)  (Spot4بالنسبة للصور الملتقطة من القمر الصناعي  سم 30/30تتعدى مساحتها 

الخاصـة بمجـال    )  (Landsat tmالملتقطة من القمر الصناعي  بالنسبة بالنسبة للصور

أي انه قيمة المعلومة   م 30/30االشياء او المواد التي تتعدى مساحتها  يمكننا رؤية دراستنا

تزداد بارتفاع قيمة التحليل وهذا مايختلف من قمر صناعي الى اخر  واليمكننا تحقيق ذلـك  

   ).  Scène(التي نستخرجها من الصورة االساسية ) Extrait( اال بتقليص مساحة النسخة 

اما مبدا تقنية االستشعار عن بعد  تعتبر سهلة من الناحية الفيزيائية أي نها تعتمد على 

رد  فعل االشياء  او المواد المعرضة لالشعة بمختلف انواعها وباالخص االشعة الشمسـية  

  .بهذه التقنية في هذا الفصل   قد سبق تحليل مختلف العناصر العامة التي ترتبطو

اما من الناحية الفيزيائية فائن لكل مادة رد فعل يختلف عن االخر وهذا بحسب كميـة     

الرطوبة التي تحتوي عليها، كل هذ فيما يخص الحصول على صورة خامة من طرف القمر 

  بحتنا هذا برنامج الصناعي لتعالج فيما بعد بالعديد من البرامج المعلوماتية بحيث استعملنا في 

ENVI 4.0      الذي يسمح بمعالجة الصور الخامة عن طريـق  العديـد مـن المؤشـرات 

)ACP123. ACP312. ACP213. ACP321. VC123. VC312. VC213. 
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VC321.  IRC432. IRC457.  IB_IVS_IVN    ( العديد من االشعةعلىو ) االشعة ،

امـا الهـدف   . ف هنا يكمن في طول الموجةأي ان االختال) .....ماتحت الحمراء المرئية، 

المؤشرات يكمن في ابراز ظـاهرة معينـة مقارنـة     هذهاالساسي من هذا التنوع في اختيار

فمثال تستعمل االشعة ماتحت الحمراء ) 01.02.03.04.05.06. صورة رقم( بظواهر اخرى 

 )Infra Rouge   ( شـعة  ميكرومتـر او اال  1000-700الذي يتراوح طول موجتها من

الـى اظهـار الغطـاء    )  Infra Rouge  Proche( القريبة من االشعة ماتحت الحمراء   

النباتي بمختلف تشكيالته الن النبات هنا اليمتص هذه االشعة وبالتالي يعكسها وتظهر باللون 

االحمر بمختلف تدرجاته بحسب درجة التغطية على المستوى االفقي وحجم االوراق المكونة 

بصفة عامة نسبة الرطوبة التي عليها كل صنف من النباتات كما تظهر في هـذه  لكل نبات و

الموجة أي االشعة ماتحت الحمراء او االشعة القريبة من االشعة ماتحت الحمراء مختلـف  

  . التكشفات الصخرية او التجمعات العمرانية باللون االزرق بمختلف تدرجاته

ر اساسي في ابراز ظاهرة معينة مقارنة اما فيما يخص المؤشرات فائن لكل مؤشر دو

يعطينا ادق المعلومات عن المسطحات المائية امـا   IRC457اخرى فمثال مؤشر   بظواهر

تعطينا ادق المعلومات عن الغطاء النباتي، اما فيمـا   IB_IVS_IVNفيما يخص مؤشرات 

التكشـفات  عن االشياء المعدنية ممثلة في  تعطينا ادق المعلومات VC321يخص مؤشرات 

 .ACP123. ACP312وكما تعطينـا  ايضـا مؤشـرات    . الصخرية والمناطق العمرانية

ACP213. ACP321 معلومات دقيقة لمختلف انواع شغل االراضي.  

عند كل هذا فائن االلوان تختلف من مؤشر الى اخر لنفس الظاهرة أي لنفس صـنف  

تكـون بـاللون    IRC457معين من اصناف شغل االراضي فمثال لون المياه عند مؤشـر  

وكمـا تظهـر المـواد     ACPاالزرق الداكن وتكون باالسود الداكن في مختلف مؤشرات 

باللون االبيض وتظهـر   VCفي مؤشر ) التكشفات الصخرية والمناطق العمرانية(المعدنية 

 .IB_IVS_IVNباالحمر في مؤشرات 
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 )م30/30تحليل   Landsat 2003( ع ح نزار .المصدر
0     5.55     11.1 

 

  )   ACP 123(مؤشر   01. صورة رقم
 

  يةـطحـس اهـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
N 

 كم

 بـحـيـرة
 فـزا رة

 

 قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
 

 الحروش
 

 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
 عين شرشار

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

حمام دباغسد   
 

 هيليوبوليس

 )م30/30تحليل   Landsat 2003( ع ح نزار. المصدر
0     5.55     11.1 

 

  )   ACP 321(مؤشر   02. صورة رقم
 

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
N 

 كم

 بـحـيـرة
 فـزا رة

 

 قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
 

 الحروش
 

 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
 عين شرشار

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

حمام دباغسد   
 

 هيليوبوليس
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  )   IB_IVS_IVN(مؤشر   03. صورة رقم
 

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
N 

 كم

 بـحـيـرة
 فـزا رة

 

 قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
 

 الحروش
 

 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
 عين شرشار

نبةسد زيت الع  
 

 رمضان جمال
 

حمام دباغسد   
 

 هيليوبوليس

 )م30/30تحليل   Landsat 2003( ع ح نزار. المصدر
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  )   IRC432(مؤشر   04. صورة رقم
 

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
N 

 كم

 بـحـيـرة
 فـزا رة

 

 قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
 

 الحروش
 

 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
 عين شرشار

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

حمام دباغسد   
 

 هيليوبوليس
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  )   IRC457(مؤشر   05. قمصورة ر
 

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 07°00'E 07°15'E 
N 

 كم

 بـحـيـرة
 فـزا رة

 

 قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
 

 الحروش
 

 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
ارعين شرش  

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

حمام دباغسد   
 

 هيليوبوليس

 )م30/30تحليل   Landsat 2003(ع ح نزارإنجاز . المصدر
0      5.55    11.1 

 

  )   VC321(مؤشر   06. صورة رقم
 

  يةـطحـاه سـيـم

  غـطـاء نـبـاتي

  ومناطق عمرانيةتكشفات 

  احراش و اراضي جرداء  

36°45'N 

36°30'N 

36°15'N 

06°15'E 
 

07°00'E 07°15'E 
N 

 كم

 بـحـيـرة
 فـزا رة

 

 قالـمــة
 

 سد زردازة 
 

 عـزا بـة
 

 الحروش
 

 بوعاتي
 

 بكوش لخضر
 عين شرشار

 سد زيت العنبة
 

 رمضان جمال
 

حمام دباغسد   
 

 هيليوبوليس
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  :الخالصة 

بعد أهم مورد لمختلف المعطيات الخاصـة بنـا    تمثل الصورة في االستشعار عن

كجغرافيين أو مهيئين وهذا لمختلف المواضيع أو الظواهر التي نريد دراستها ونظرا لقلة 

المستوى المجالي أو الزمني تبقي صـور   ىلجزائر سواء علكاالمعطيات الخرائطية لبلد 

و المجالية و هذا لمختلف االقمار الصناعية أهم مورد لدراسة مختلف التطورات الزمنية أ

ها تساعد  في تقليص موضوع علي حدى اضافة الي هذا فانكل لعناصر السطح الخاصة 

الفترة الزمنية لكل موضوع مقارنة بالصور الجوية و الخرائط ، لكن االشكالية الكبيـرة  

ـ  ذا بالنسبة الينا كمهيئين تبقي في قلة معرفتنا لمختلف العناصر التي ترتبط بالصورة و ه

قبل استعمالها ابتداء من التحليل الطيفي ، اللواقط ، نوع الصور ، التصـحيح الطيفـي ،   

التصحيح الهندسي ،التصحيح الراديومتري ، التصحيح الجوي ، التصحيح التضاريسـي ،  

لذلك ترتبط نجاعة استعمال هذه  ،...التحليل ،زمن المرور ،نوع العدسات ،عدد االشرطة 

مختلف لي مختلف العناصر المتحكمة فيها وهذا قبل البدء في استعمالها التقنية بالتعرف عل

األغراض الخاصة بمختلف المظاهر التي نريد دراستها وبالتالي يبقي البحث في ميـدان  

،برامج المعالجـة ،نوعيـة   االستشعار يتطورمن يوم الي أخر سواء فيما يخص التقنيات 

درة االستغالل مختلف الصور المأخوذة وبالتالي الصورة قيمة التحليل بما ال يتناسب مع ق

تكمن الصعوبات االساسية باستعمال هذه التقنية في عنصرين أساسيين أولهمـا التكلفـة   

العالية الخاصة بشراء هذه الصور أما العنصر الثاني يكمن فـي التـأطير و االسـتغالل    

  .و جغرافييناالخاص بهذه التقنية بالنسبة الينا كمهيئيين 
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   :اقـتـرحـات الـتـهـيـئـة 

نظرا للحوصلة السلبية للتعرية داخل الحوض من خالل مختلف العوامـل واآلليـات       

المتحكمة في التعرية والتي تم التطرق إليها في مختلف فصول هذا البحث فإن اقتراحـات  

التدخل والتهيئة إلزامية على مختلف األوسـاط المكونـة للحـوض مـن أجـل تغييـر       

نيزمات الموجودة أو تعويضها بميكانيزمات أخرى أقل حدة قصد المحافظـة علـى   الميكا

استقرار مختلف األوساط المكونة للحوض من مشكلة التعرية وإلدراك هذا التغيير يجـب  

التدخل على مختلف المستويات انطالقا من تشخيص مختلف أشكال التعرية كل على حدى 

ودرجة خطورتها ميدانيا ألن مختلـف الدراسـات   وهذا بالبحث عن كل أسبابها وآلياتها 

والوثائق والصور والخرائط المتاحة لدينا إضافة إلى سلم الدراسة التعطينا الحقيقة الكاملة 

عن مشكلة التعرية بالحوض عندئذ كل االقتراحات التي نتقـدم بهـا يجـب أن تراعـي     

بهـدف إقنـاعهم   خصوصيات أهالي المنطقة وهذا عن طريق توعيتهم والتشاور معهـم  

للمشاركة في كل عملية تهيئة تهدف للحفاظ على مختلف األوساط بالحوض من مشـكلة  

 :أما التدخل الميداني يجب أن يكون على المستويات التالية  .التعرية

  التصحيح السيلي -

 .تهيئة الحركات الكتلية و الخطية -

 .التحكم في المياه الجارية -

 .ف ميـاه األمطـار داخل القطع الفالحيةبتصريـالخاصة  اقتراحات التهيئة  -

 حياء القطاع الغابي ا -

 . الفالحي على المستوى اقتراحات التهيئة -

  : التصحيح السيلي .1

يهدف التصحيح السيلي إلى تغيير نظام الجريان لمختلف أشكال التعرية الخطية للحد       

  .، الشعاب يالت ، التخداتللمياه الجارية سواء في المس )الحفر(من خطورة العمل الحتي 

 :التصحيح السيلي للمسيالت . 1.1

ü  التصحيح السـيـلي للمسيـالت ظـعـيـفـة االنحدار:  
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ـ        ةيتم التدخل عن طريق الحرث الموازي لخطوط التسوية وبصفة متشابكة ودورا ني

أو إنشاء حواجز حجرية عند الضرورة بهدف تغيير مسار الجريان وتخفـيض سـرعنه   

الطريقة األقل تكلفة بالنسبة لألهالي ألن هذه األشكال عادة ما تكـون باألراضـي    وتعتبر

الفالحية بالحوض حيث يهدف تصحيح أشكال هذه التعرية إلى الحد من العمـل الحتـي   

للجريان من جهة وإلى الزيادة في كمية التسربات إلى التربة وبالتالي إلـى الزيـادة فـي    

  .خصوبة ومردود التربة

ü السيلي للمسيالت متوسطة إلى شديدة االنحدار  التصحيح:   

يقترح  إنجاز شبكة من المدرجات والمصـاطب علـى عـرض السـفوح المهـددة          

بالمسيالت أما أبعاد هذه المدرجات والمصاطب فيجب أن ترتبط بكثافة وعمق المسـيالت  

صـاطب  المتواجدة على هذه االنحدارات ومن األفضل أن تزود هـذه المـدرجات أو الم  

ومن الجهـة السـفلية    ) Eucalyptus (بشريط من الغطاء النباتي سريع النمو وخاصة 

والعلوية لهذه المصاطب عندها تؤدي هذه المصاطب دورها الكامل في المحافظـة علـى   

 20استقرار السفوح وتكون هذه التقنية حتمية بالنسبة للسفوح  التي يتراوح انحدارها بين 

وإلزامية بالنسـبة     %50 -30التي يتراوح انحدارها بين  وضرورية للسفوح 30% -

وخاصة بالمناطق العلوية التي تقترب مـن خطـوط    %50للسفوح التي يفوق انحدارها 

 .تقسيم المياه الرئيسيةو بالحوض 

  : التصحيح السيلي للشعاب . 2.1

وديـة الثالثـة   والمتمثلة في الروافد الرئيسـية لأل  )االسم المحلي  (تعتبر الشعاب       

أشد أشكال التعرية ديناميكية في الوقت  )واد المشاكل ، واد الحمام ، واد موقر (بالحوض 

وارتفاع نسبة االنحدار على سفحيها  ) V (الحالي بمنطقة الدراسة وهو من خالل شكلها 

في أغلبها على طول المقطع الطولي إضافة إلى شدة الحركات الكتلية % 20والتي يفوق 

جانبيها وارتفاع عمق الحفر الرأسي على طول أسرتها بالحوض دون أن نهمل تدخل على 

األهالي عليها من خالل الرعي المفرط وخاصة خالل فترة الخريف والربيع أيـن تكـون   

إذن لكل هذه العوامل التي تتحكم في ديناميكية التعريـة  . أغلبية األراضي مستغلة فالحيا 
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ن ضرورة التصحيح السيلي بها يعتبر من أولويات التـدخل  بالشعاب في الوقت الحالي فإ

للحفاظ على الوسط الطبيعي بالحوض وهذا من خالل غرس نباتات سريعة النمـو علـى   

الـدردار ، الدفلـة ،   : طول المقطع الطواي  لهذه الشعاب وباألخص على ضفتيها مثل 

ات تأقلمـا مـع الخصـائص    الكافور ، التين  وتعتبر هذه األصناف النباتية من أشد النبات

البيولوجية والمناخية بالحوض إضافة إلى سرعة نموها ويعتبر التصحيح السـيلي لهـذه   

األنواع من أشكال التعرية من أنجع الطرق التي تؤدي إلى التقليص مـن نسـبة توحـل    

السدود من بينها سد زيت العنبة حديث الخدمة بالحوض إضافة إلـى السـدود الترابيـة    

 .على مجمل الحوضالمتواجدة 

  :التصحيح السيلي لألودية . 3.1

يهدف التصحيح السيلي لألودية إلى الحد من ديناميكية األودية الرئيسـية بـالحوض        

والتي تتضح ميدانيا في تعدد األسرة وخاصة عند أسفل الحوض أين تتشابك هذه األسـرة  

هذا البحث وخاصـة التعريـة    بقوة إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة والتي أشرنا إليها في

التراجعية الجانبية التي أدت إلى تقليص عرض المصاطب السفلي والتي تعتبر أهم مورد 

فالحي على اإلطالق سواء من ناحية خصوبة التربة أو كمية المردود الهائل التي تـدره  

إذن . هذه المصاطب سواء على المستوى المحلي أو الجهـوي   للفالحـين بـالحوض    

هذه األودية يعتبر من أولويات أعمال التهيئة بالحوض ، أما تصحيحها يتم عـن   تصحيح

طريق وضع حواجز حجرية ورصها قدر اإلمكان حسب اإلمكانات المتاحة محليا وهـذا  

 1/4من بداية المنعرجات إلى نهايتها شرط أن ال يتعدى طول هذه الحـواجز الحجريـة   

  .جاتعرض أسرة األودية عند أماكن هذه المنعر

  .تهيئة الحركات الكتلية و الخطية.2

  تهيئـة التخـددات . 1.2

تعتمد تهيئة التخددات على إنجاز حواجز حجرية أو حواجز تصفية باتجاه خطوط      

م طبقـا   10إلـى   4م وعـرض مـن    2إلى  1التسوية على طول التخددات بعمق من 

الطويلـة أمـا التخـددات    لخصوصيات هذه األخيرة وتبقى هذه التقنية خاصة بالتخددات 
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التشـجير   ىاظافة الالقصيرة يمكن معالجتها عن طريق رص الحجارة الكبيرة في التربة 

عن طريق غرس صفين إلى ثالث صفوف من األشجار سـريعة النمـو وخاصـة     وذاك

Tamarix)  ( او)(Eucalyptus    على طول هذه التخددات وحيث تعمل هـذه األخيـرة

  .من التوسع األفقي لهذه التخدداتعلى تثبيت التربة والحد 

 تهيئـة األراضـي الفـاسـدة. 2.2

تعتمد طريقة تهيئة األراضي الفاسدة على التشجير بمختلف مستوياته وخاصة النباتات   

وتزداد نجاعة تهيئة األراضي  (Genévriers de Phonice - Forterustique) التالية 

جاز شريط من النباتـات  انث يعتمد في ذلك على الفاسدة بازدياد كثافة وكيفية التشجير حي

العشبية وشريط من األشجار وخاصة الصنوبر األلبي طبقا لخطوط التسـوية بعـرض ال   

  .يتعدى ثالثة أمتار

  تهيئـة االنزالقـات والتخويـرات . 3.2

  :تعتمد تهيئة االنزالقات وجميع الحركات الكتلية الرطبة على مايلي    

v خلية وخارجية لهذه الحركات والهدف منها هو تغيير نظام إنشاء شبكة تصريف دا

الجريان داخل هذه الحركات ، حيث تعتمد هذه التقنية إنشاء شبكة تصريف شـبه  

مقوسة تهدف إلى إنقاص سرعة الجريان وإبعاد الماء خارج هذه الحركـات قـدر   

هدف اإلمكان إضافة إلى إنشاء شبكة تصريف شبه عمودية داخل هذه الحركات وال

منها هو تجفيف الصماط الشبه سطحي وتصريف المياه الزائدة وبالتالي نتمكن من 

تغيير الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للمواد المكونة لمنطقـة هـذه   

 .الحركات

v  إنشاء خزانات صغيرة لمنابع المياه أعلى هذه الحركات والهدف من ذلك هو مسك

غراض محلية أو تصريفها خارجيا وتبقى هذه الطريقـة  المياه عن بعد وتحويلها أل

 .مواد المكونة لهذه الحركاتلل تقليص كمية الرطوبةفعالة في 

v     إنشاء حواجز مصفية أسفل هذه الحركات وأبعادها متعلقة بحجـم هـذه األخيـرة

هذه الحركات وتصـريف الميـاه إلضـعاف     ديناميكيةوالهدف منها هو إيقاف أو 
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واجز وإضافة إلى إنشاء شبكة تصريف أسفل هـذه الحـواجز   الضغط عن هذه الح

  .للحفاظ على مدة بقائها قدر اإلمكان

v ولوجويـة  دم مع الخصـائص البي ئتشجير هذه الحركات باالعتماد على  نباتات تتال

أحسن هذه األصناف التي تخص الحركات  Eucalyptus)(   و يبقى  منطقةلكل 

يحتجز أكبر : سرعة نموه( الخصائص التالية   الموجودة بمنطقة الدراسة و يتميز ب

يعمل علـى أكبـر   : كمية من المياه مقارنة بالنباتات األخرى و هذا يرجع لحجمه 

من ارتفاعه و بالتالي يعتبر  1.5طول جذوره تصل إلى : زيادة في التبخر ، النتح 

افة إلـى  إض) األنجع في مسك التربة و زيادة النفادية و تسريب المياه إلى العمق 

ذلك يجب غرس النباتات العشبية بهدف مسك التربة لهذه الحركات على المستوى 

األفقي و إخماد الطاقة الحركية لألمطار ألنها تعتبر األنجع في نشر الجذور علـى  

 .المستوى األفقي و خاصة في المرحلة األولى لمعالجة هذه الحركات

 .التحكم في المياه الجارية. 3

  : يهدف الى لمياه الجارية بالحوضالتحكم في ا    

تقليص آلية الحفر على المستوى العمودي و الجانبي لمختلف أشكال التعرية الخطية  -

  و مختلف المجاري المائية بالحوض 

تقليص كمية المواد المتنقلة و خاصة الحمولة العالقة الناجمة عن التعرية بالمجاري  -

  .المائية 

التي تهدد المصاطب النهرية و خاصة عند أسفل األودية  تقليص التعرية التراجعية -

الرئيسية و خاصة خالل فترة األمطار الوابلية و الفيضانات و التي كثيرا مـا تتـردد   

  .هر إلى آخر و من سنة إلى أخرىشعلى الحوض من 

  .الزيادة في كمية المياه المتسربة إلى التربة و األصمطة المائية بالحوض  -

من المياه المخزنة في ري األراضي الزراعية أو استعمالها فـي مجـال   اإلستفادة  -

الشرب و ميادين أخرى كالصناعة و أن المنطقة تحتوي على عدة مراكـز عمرانيـة   
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تعاني عجز كبير في المياه و خاصة تلك التي تقع بأعالي الحوض و أهمها الركنية و 

  :المقترحات التالية  دد تبنيناصو في هذا ال. بوسط الحوض و أهمها عزابة 

كلـم و الـذي يعتبـر    57إنشاء سد رئيسي عند واد المشاكل و التي يتراوح طوله  •

  .أطول مجرى بالحوض إالّ أن مياهه غير مستغلة و تؤول إلى خارج الحوض

ار المكعبة وعمقها اليقـل  تسعتها مئات األمتتعدى  الالتي  البرك سلسلة من انشاء •

ل صبيب الفيضانات على مستوى الروافد والزيـادة  وهدفها هو تعدي عن متر واحد

إضافة إلى كونها سـهلة اإلنجـاز   . وحجر الموارد المتنقلة  ياهفي نسبة تسرب الم

 .في السقي هاستعمالاوالصيانة إضافة إلى 

إنشاء شبكة من السدود الترابية بحسب صبيبات المجاري المائيـة و االحتياجـات    •

على مستوى روافد األودية الرئيسية بـالحوض  المحلية لكل منطقة داخل الحوض 

وخاصة واد عند الروافد التي تتصل بواد المشاكل إضافة  إلى هذا فإن هذه السدود 

ال تتطلب إعتمادات مالية كبيرة و يتم إنجازها في فترة قصيرة كما أن تسييرها و 

لتعرية و استغاللها بسيط و لها عدة أهداف متعددة إضافة إلى دورها في الحد من ا

  :من أهمها ما يلي

v    تعديل صبيب األودية الرئيسية بالحوض  و بالتالي تنعكس إيجابيا علـى تقلـيص

كمية المواد المتنقلة عبر األودية و خاصة الحمولة العالقة التي تصل إلـى السـد   

هذا فهي تعمل على تقليص  علىإضافة >> سد زيت العنبة<< الرئيسي بالحوض 

و الجالميد الناجمة عن التعرية بالسفوح و التي تنقـل عبـر    كفاءة النقل للحجارة

المجاري الرئيسية و كما تنعكس إيجابيا على تقليص الحفر الرأسي و التراجعي و 

  .إلجانبي للمجاري الرئيسية التي توجد أسفل هذه السدود الترابية

v     تعمل هذه السدود أيضا على تخزين مياه الفترة الرطبة سـواء علـى المسـتوى

الفصلي أو السنوي إلستعمالها في الفترة الجافة سواء فـي السـقي الزراعـي ،    

حاجيات الماشية أو كاحتياجات مائية للحماية مـن الحرائـق و تـدعيم صـبيبات     

المجاري المائية و األصمطة المائية السطحية و الباطنية خالل فترات النتح و هذا 
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تاز بالتذبذب من سنة إلى أخرى راجع إلى خصوصيات التساقط بالمنطقة و الذي يم

و من فعل إلى آخر إضافة إلى الطابع الوابلي كما رأينا في الخصائص المناخيـة  

 .للحوض 

v  تعمل هذه السدود على تلطيف الجو من خالل الرطوبة التي توفرها خالل الفترات

الحارة و بالتالي تنعكس إيجابيا على التعرية من خالل التقليص في كمية التبخـر  

  .لنتح و تجفيف التربا

إقامة شبكة من الحواجز الصخرية باتجاه خطوط التسوية على طـول المجـاري    •

 .المائية الثانوية و خاصة بالمقاطع التي ترتفع بها ديناميكية التعرية

يكمن الهدف من هـذه  وغشـاء الحواجـز الحجريـة المتوازيـة من إقامة شبكة  •

السطحية من جهة وتعـديل سـرعة    األصمطةالتقنية في تخزين المياه بالتربة أو 

الجريان من جهة أخرى والزيادة في نسبة النفاذية وبالتالي هذه التقنية تؤدي حتما 

إلى الحد من التعرية ، حيث تستعمل هذه الطريقة بالدرجة األولى على االنحدارات 

وتتكـون هـذه   . للمناطق التي تطور بها شبكة من التخـددات   % 15إلى  5من 

واجز الحجرية من مختلف الحجارة الموجودة ميدانيا لدى األهالي وتوضع فـي  الح

م وفقا  50إلى  30شكل أشرطة متوازية طبقا لخطوط التسوية وتفصل بينها مسافة 

لدرجة االنحدار حيث تؤدي هذه التقنية إلى توزيع الجريان علـى مسـاحة أكبـر    

حيث أثبتت هذه التقنية تخفـيض  ، وبالتالي تحد من الحفر الرأسي وتركيز الجريان

 .في قطع أرضية مقارنة بين قطعتين تجريبيتين  % 70إلى  35نسبة التعرية من 

إنشاء مروج دائمة أسفل المجاري المائية عن طريق أشرطة عشبية وهذه التقنيـة   •

 .سهلة بالنسبة لكل فرد ودون تكلفة 

:ع الفالحية لمنشـآت الخاصـة بتصريـف ميـاه األمطـار داخل القط. 4ا  

v  المهواة: )  les foses( :    تسمح المهواة بتوجيه الجريـان وتخزينـه وال بعـض

االنعكاسات والمتمثلة في زيادة سرعة الجريان وكما تعتبر حاجز لمرور اآلليـات  
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على عكس األشرطة العشبية وتبقى هذه التقنية ذات فعاليـة إذا زودت بممـرات   

 ( BARTHES B., DE NONI G., GUILLERM C).لعبور اآلليات

v الممرات االنبوبية )  Les passage busés(  : تسمح هذه التقنية بالمرور السهل

إلى إلى الطرقات أو المسالك وتكون مكملة لهذه األخيرة وتنجز في الجهة العلوية 

 .والسفلية للطرقات وتزداد فعاليتها إذا زودت بأشرطة عشبية لتجنب التخددات

v مجمعات الضم  )Les collecteur sentrrés(  : تستعمل هذه التقنية لإلنحدارات

 مع األخذ بعين االعتبار قطر القنوات الضروري لتصريف الميـاه  %3األقل من 

وتعتبر أكثر تكلفة من الهواة لكن ال تمثل عـائق  . وإنجاز حواجز حجرية أعالها 

 .ولكن خطرها يكون من الجهة السفلى . أمام مرور اآلليات 

v تستعمل بطريقة عرضية على مستوى المسالك داخل القطـع الفالحيـة    :اتالبلوع

 .والبد من صيانتها دوريا

v  تعتبر الطريقة األنجع لتصريف مياه األمطـار مـن الناحيـة     :القنوات المفتوحة

 .العملية إضافة إلى سهولة صيانتها وأقل تكلفة 

v  أو ذات انحدار        تستعمل لتصريف المياه وتكون مسطحة   :القنوات المهيئة

معاكس       وتكون مقبولة عند تهيئة المجاري المائية التي تصب فيها ألنها تعمل 

 .على الزيادة في الجريان وترفع من أخطار الفيضانات باألسفل 

  : ابيـغـاع الـطـقـاء الـيـحا. 5 

لغـابي ذو  نظرا لالرتباط الكبير بين التعرية و الغطاء النباتي و خاصة الغطـاء ا      

:       التغطية الدائمة و التي تنحصر مساحته بـالحوض حيـث تقـدر هـذه المسـاحة بــ       

من المساحة اإلجمالية للحوض ، فإن حتمية التدخل على   %5،33أي بنسبة  هكتار 6396

هذا المستوى بالحوض من أجل تحسين و زيادة مساحة الغطاء الغابي تعتبر جد ملحـة و  

أجل التقليص من ديناميكية التعرية خاصة باألراضي الجرداء على ضرورية و كل هذا من 

السفوح شديدة االنحدار بالمناطق العلوية للحوض و حتى بالمناطق التي تعتبر محميـة أو  

شبه محمية بالحوض و ال يمكن تحقيق هذا الهدف سواء على المستوى القريب أو البعيد إالّ 
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ي تؤدي إلى التحسـين والزيـادة فـي مجـاالت      من خالل التحكم في مختلف العناصر الت

إعـادة التـوازن    منحياء القطاع الغابي باالتغطية الدائمة بالحوض وال يتسنى لنا ذلك إالّ 

الطبيعي للوسط داخل الحوض وخاصة على المدى البعيـد وهـذا ال يتحقـق إالّ بتهيئـة     

لقطاع سـواء مـن   الظروف الموضوعية التي تخص كل الشروط التي ترتبط بتنمية هذا ا

واألكيد في كل هذا أن إحيـاء هـذا   . ناحية التنظيم ، التسيير التحسيس ، اإلعالم ، التنمية 

القطاع سواء على المستوى القريب ، المتوسط ، البعيد لن ولم يتحقق إالّ بإشراك األهـالي  

 في أية عملية تنمية تخص هذا القطاع داخل الحوض وذلك عن طريق توفير مناصب عمل 

عندئذ فالحل . للسكان المحليين مع العلم بعدم توفر مجاالت أخرى للعمل بالمناطق الجبلية 

الصحيح يكمن في االنطالق من اإلمكانات المحلية التي يمكن لألهالي التحكم فيهـا وذلـك   

بإشراكهم في سياسة إصالح المرتفعات الجبلية ووقاية أراضيهم من خطر مختلف أشـكال  

لى ذلك يجب تحسيس األهالي وتوعيتهم قدر اإلمكان وإشراكهم فـي كـل   التعرية إضافة إ

عملية استصالح بالمنطقة وإشراكهم في مختلف األرباح التي تأتي من االسـتغالل الغـابي   

  .بالمنطقة 

  :اقتراحات التهيئة على المستوى الفالحي  . 6

: در بــ  قأي ما ي  ²كم 564تبلغ مساحة األراضي الفالحية والمستغلة فعليا حوالي      

من المساحة اإلجمالي للحوض إضافة إلى هذا فإن تدخل اإلنسان بالحوض علـى   47%

هذه المساحة الشاسعة يعتبر سلبي إلى أقصى األحوال وهذا من خالل طرق االسـتغالل  

حيث تعتبر . وطرق الحرث التي أدت إلى ظهور العديد من أشكال التعرية الخطية خاصة

الناحية الفيزيائية أكبر مساهم في كمية التقهقر النوعي الفعلـي التـي    هذه األراضي من

يتنقل عبر المجاري المائية سواء نحو سد زيت العنبة في الحوض الجزئي لواد الحمام أو 

عندئذ حتمية التدخل على الوسـط  . خارج الحوض  عند الحوض الجزئي لواد المشاكل 

بالتغيير الجذري لطرق الحـرث واالسـتغالل   الفالحي تعتبر حتمية على اإلطالق وهذا 

 %10وخاصة عند األراضي الفالحية التي تتواجد على السفوح التي يفـوق انحـدارها   

عند كل هذا . والتي نراها في توسع مستمر وخاصة بعد انطالق الخدمة لسد زيت العنبة 
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والتقليـل مـن    يجب اتباع االقتراحات التالية والتي من شأنها التقليص من كمية التعرية

ديناميكيتها وخاصة باألراضي الفالحية التي ترتفع بها حساسية التعريـة وذلـك باتبـاع    

 :الطرق التالية 

o  الحرث  المناسب وفق خطوط التسوية للتقليل من المواد المتنقلة. 

o  15عدم التعمق في الحرث وخاصة باألراضي الفالحية التي يتعدى انحدارها%. 

o ة الرطبة للتقليص من آلية الرص والتي تعتبر أحد أهم عوامـل  تجنب الحرث في الفتر

 .التعرية الخطية باألراضي الفالحية

o  استعمال المعدات الفالحية المالئمة ومن بينها الجرارات الخفيفة الوزن لحرث األراضي

 . %12التي يفوق انحدارها 

o   حتـى   )ول ، علف الحبوب ، بق (أو  )حبوب ، بقول  (تطبيق تقنية التناوب الزراعي

 .ال تبقى التربة عارية في فترة األمطار الوابلية وخاصة خالل فصل الخريف والشتاء

o     الزراعة وفق أشرطة متناوبة عندما تكون عملية الحرث وفق خطوط التسـوية غيـر

كافية إليقاف عملية الحفر الخفي الناجمة عن التعرية وخاصة باألراضي الفالحية التي 

كما يجب أن ترتبط الزراعة وفق أشـرطة متناوبـة بالـدورة     %14 يتعدى انحدارها

الزراعية على هذه األشرطة حتى تضمن حماية هذه األراضي بشكل دائم من أخطـار  

 .التعرية 

o  في هذه المناطق لكـن بمسـاحات    )قمح ، شعير (اإلبقاء على زراعة العلف والحبوب

 .قصغيرة تراعى فيها احتياجات الفالحين بهذه المناط

o     منع الزراعات التي تساعد في الحركات الكتلية وتستهلك كميات معتبـرة مـن الميـاه    

وخاصة البطاطا في السفو ح المقابلة لسد زيت العنبة والتي نعتبر تأثيراتها كارثية على 

 .توحل السد قبل انتهاء فترة الخدمة المفترضة له
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  )م(الطول االقصى للقطع الفالحیة 

  نسبة االنحدارحسب  
  )%(نسبة االنحدار

  
130 1 -2  
100 3 -5  
70 8 -6  
40 9 -12  
30 13 -16  
20 17 -20  
17 21 -25  

   تبعافعالیة القطع الفالحیة  : 59   رقــم جدول
  MARTIN P .حسب طول و نسبة االنحدارل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  HYGO K., 1998حسب 
  

% 2- 1  

% 2 -  15  

  <15% 

% 2- 15  

 اتجاه خطوط الحرث

مـــطابـــقـــة غیر مـــطابـــقـــة بتحفظلكن   مـــطابـــقـــة   

  الحــــــــرث في السفوح رقاالقـــــــــتراحـــــات الخــــاصــــة  بط 96   :رقـــم  شــكل
 

% 2 -  15  % 2 -  15  

% 2- 15  % 2- 15  

% 2- 11  

 قطع فالحیة 
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  .CANARD Mحسب  لة داخل االحواض الجزئیةنمودج للتھیئة المتكام  : 97 شكل رقم
 قــبــــل الـــتـــھـــیـــئـــــة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

 بــعــــــد الـــتـــھـــیـــئـــــة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . تخصيص المجاالت العلوية باعلى الحوض للتجديد الطبيعي للغطاء النباتي بمخلف تشكيالته*          

  .   انشاء شبكة من الحواجز الحجرية على طول التخددات النشطة*          
  

على حدود  ) الحجارة المستخرجة من القطع الفالحية(انشاء شبكة من الحواجز الحجرية المصفية *
 كمية الحية بالسفوح بهدف مسك المواد المتنقلة الناجمة عن التعرية والزيادة فيالقطع الف
 .على طول السفوح الى التربة     التسربات

انشاء شريط من االشجار سريعة النمو عند اسفل السفوح أي على ضفاف المجاري المائية بهدف  *
  .ايقاف ديناميكية التعرية عند قدم السفوح  واالودية



حات التهيئةاقترا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع   
 

 228

  
  االوديــةـح الـســيـلي بـصحـيـالــت  :98مـرق شـكـل

  
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . بالحفر الراسي المھدد اسفل التخدد ندحاجز من الحجارة الكبیرة المتراصة ع نشاءا   
  
  والتى لھا قابلیة للتصفیةالمتراصة  متوسطةحاجز من الحجارة ال نشاء      ا

  
  
  
 

 انشاء حاجز من الحجارة الكبيرة  المتراصة على الضفة المهددة بالتعرية النراجعية
 

 خـدداتـتـسـيـلي بالـتـصـحـيح الـال 99 :ل رقـمـكـش
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  ة االنزالقات المدرجة ذات التردد الكثيريـئودج لتـهنم 100 :كل رقمـش  

  KING D., HARDY M حسب 
  

  
  ةـــــئـــیـــھـــتـــال قــبــل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةـــــئـــیـــھـــتـــال بــعــــــد  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  .    لعموديمستوى االنقطاع باالتجاه ا ندحاجز من الحجارة الكبیرة المتراصة ع انشاء             

  
  .شبكة لتصریف المیاه باتجاه خطوط التسویة انشاءا             

  
   .والمناطق المتواجدة بین مستویات التقطعاتتشجیر ضفتي  شبكة تصریف المیاه                
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   مخطط نمودجي للزراعة الشريطية على السفوح 101. شكل رقم

  GUENNELON Mحسب 
  

  مخطط سطحي
  

  ول من االشجار المثمرة               النوع الثاني من االشجار المثمرة النوع اال
  

  
  
  

  م10
  
  
  

  م20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 الحبوبشریط لزراعة 
 

 األشجار المثمرةشریط لزراعة 

شریط لزراعة 
األشجار المثمرة

   

شریط لزراعة 
ب
الحبو

  
 حواجز من الحجارة للحد من التعریة

 حواجز من الحجارة للحد من التعریة
 

 ةاألشجار المثمرشریط لزراعة 
 

 مقــطـــع جــانـبــــــي 
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  على السفوح للتصحيح السـيـلـيي ـودجـمـط نـطـمخ 102. شكل رقم
  GUENNELON Mحسب 

  
  

  قـبـل الـتـهـيـئـة 

  
 
 
 
  
  
  

  "Fossé"مصرف الـمياه 

الـتـهـيـئـة بــعـد  

  "Fossé"مصرف الـمياه 

مـتـغـيـربـعـد   

 م1.00

  م4.00

  م 0.30 م1.00

 م1.00

 م1.00

  م2.00

  حواجز من  الحجارة
  م1.00
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  .على السفوح للتهيئة الرعوية  يـودجـمـن مخطط  103.  مشكل رق
  
  
  

  
  

 
    
  
  
  
  
 
   
  
  

  
  
 
    
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

من التعریة  حواجز من الحجارة للحد  
 

 ""Mûrierلتوت ا

 "Acacia" االكاسيا 

 Caroubier" "الخروب 

 ثمار القرون
 "févier" الخرنوبية

 أشرطة عشبية

 حواجز من الحجارة للحد من التعریة
 

 مخطط سطحي

 مقــطـــع جــانـبــــــي
 

 م50

  م50

شرطة عشبيةأ  

 اشجار مثمرة
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 R.P.C.MORGANطرق تهيئة المصاطب و السفوح حسب   104.شكل رقم
R.P.C.MORGAN

 رواسب المنحدر

 رواسب المنحدر

 رواسب المنحدر

 الردم

 القائمة

 القص

 الرف القائمة القص

 القائمة القص

 رواسب المنحدر

انيةالثالمرحلة   

 المرحلة االولى

الثالثةالمرحلة   

الرابعةالمرحلة   

 الردم

 اشجار قليلة العلو

 ارض معشوشبة 
  او نبات معترش 

 او نبات متسلق

 مساحة محروثة

 تهيئة المنحدرات والمصاطب 

 تهيئة المصاطب عن طريق االشرطة الزراعية 

تهيئة حواف  المصاطب عن طريق  التغطية 
بات المعترش او سندات من الحجارةبالن  

 مقطع مائل الى الداخل

 مقطع نمودجي

 مصاطب المنحدرات 
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             RENE NEBOITمصاطب حسب في ال لتصريفبا طرق التهيئة الخاصة   105  .شكل رقم
 

 قنواة التحويل مجرى مائى
 

 يعشوشب

 

ف داخل السهول لتجنب الغمرتصري  

 قنواة الصاطب
 

التحويلمجرى   

 تشجير زراعي

 تشجير التجديد
 



حات التهيئةاقترا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع   
 

 235

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نوع التهيئة % االنحدار

5من  اقل  عدم القيام باى تهيئة 

5-12  
 

 مصاطب الزراعات الواسعة
 

12-25 المحروثة و ضيمصاطب االرا   
 مصاطب االشجار المثمرة

 

25اكبرمن  تشجير 

انواع التهيئة واالستغالل طبقا لطرق التهيئة عل السفوح 60. جدول رقم  
 ARRABI MOURADحسب 

 
 

 
ع اوليمقط  

 ردم

 POMMIER O  .حسب طرق انجاز المصاطب حسب طبيعة التهيئة  106  .شكل رقم

 مصاطب التصريف
الزراعيةمصاطب ال  
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 الخالصة العامة   

انعكاساتها والحوصلة العامة لها  ،أشكالها انطالقا من دراسة التعرية بمختلف عواملها،

بحوض واد الحمام بهدف تحديد حساسية هذا الحوض للتعرية، يتضح لنا أن مختلف هذه 

ت العناصر المتعلقة بإشكالية التعرية متصلة ومتشابكة ، متأثرة ومؤثرة على مختلف المجاال

والمستويات بالحوض ، بحيث تبقى العوامل الطبيعية المتحكمة في التعرية داخل الخحوض 

 "...التكوينات الصخرية، البنية، التكوينات السطحية،التكتونيك" وباألخص جيولجية المنطقة

والمتمثلة في سيادة التكوينات الهشة وباألخص التكوينات المارنية بالنسبة للتركيب الصخري 

 اظافة ،)الطبقات الصلبة فوق الهشة أو العكس  عتوض(إضافة إلى البنية المتناوبة  بالحوض

التكوينات بالحوض والتي كثيرا ما توافق طبوغرافية المنطقة وخاصة عند  جل عتوض

كل هذا فيما يتعلق  ،السفوح العلوية أو تلك التي تفصل األحواض الجزئية  الثالثة للحوض

 ،وبنية الحوض والتي تعقد من حساسية الحوض للتعرية بخصائص التركيبة الصخرية

بة التعرية تلتتضاعف هذه الحساسية بارتفاع مجال االنحدارات الذي يقع ضمن فئة ع

من ) % 56( أي مايعادل 2كم 672: حيث تقدر مساحة هذه الفئة بـ)  ومافوق % 12,5( 

تغطية النباتية الدائمة إضافة إلى انحصار وتشتت مساحة ال ،المساحة االجمالية للحوض

 من المساحة االجمالية للحوض ، لتتضاعف % 5,74أي ما يعادل  2كم 68,8: والمقدرة بـ

ة والرعوية على حساب األراضي المحمية يخالل اتساع األراضي الفالحمن  الحساسية هذه

طرق ونمط استغاللها الغير اظافة الى  الجنوبية والغربية للحوض، وحفالس عندوخاصة 

المحظور  ساسية من جراء القطعحداد هذه الزعندئذ ت .مطابقة اطالقا لخصوصية المنطقة

داخل التشكيالت النباتية المتبقية وخاصة بالمناطق الجنوبية والغربية ي المفرط الرعو

هذا فان تدخل االنسان على مختلف المجاالت بالحوض سواء فيما يتعلق  عند كل ،للحوض

والتي أكثر ما  مع خصوصيات مختلف االوساط ةكن متزنتلم ة تطنشا مختلف أو ،بتوزيعة

تزداد وتتشابك عوامل التعرية بالحوض من خالل تأثير  عندئذ .وغير مطابقة تكون مركزة

 – 70/71( حيث اتضحت لنا من خالل فترة الدراسة  ،العناصر الخارجية وأهمها التساقط

ط سواء على المستوى المجالي أو الزمني بأن النظام المتذبذب والمتغير للتساق)  00/01

نظام غير منتظم من خالل مؤشر باردي ( والذي انعكس على نظام الجريان للحوض 
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وح فوعلى أليات وديناميكية التعرية وخاصة على الس) لتصنيف نظام جريان األحواض 

واألودية وظهور فترتين للتعرية وهما فترة التعرية المركزة وفترة التعرية الضعيفة عندئذ 

فان تشابك عوامل التعرية لمختلف الوحدات الفيزيائية بالحوض انعكس على أشكالها ، بحيث 

تبقى أشكال التعرية المائية الخطية  هي السائدة سواء بالجبال ، السهول أو المصاطب ، أما 

لنسبة لألشكال األخرى تبقى الحركـات الكتليـة وباألخــص االنزالقات بمختلف با

أما فيما يخص   .أنواعها خطرا حقيقيا على مختلف األوساط والمنشأت القاعدية بالحـوض

أشكال الحركات االنجذابية تعتبر االنهياالت االنزالقية أهم وأشد هذه الحركات ، حيث يتحكم 

البنية واالنحدار في ألياتها وديناميكيتها وخاصة تلك التي تتصل بالمجاري التوافق الكبير بين 

  .الرئيسية للحوض

عندئذ هذا التنوع والتشابك في مختلف أشكال وآليات التعرية بالحوض انعكس سـلبا  

حيث أدى هذا التقهقر إلى فقدان التـوازن بـين الوسـط الطبيعـي     . على مختلف األوساط

أخطر هذه االنعكاسات كانت على المستوى الفالحي بالحوض مـن  حيث نجد أن ومكوناته، 

جراء فقدان الترب بصفة مستمرة الناجمة عن مختلف أشكال التعرية الخطيـة والسـطحية   

وخاصة باألراضي الفالحية الموجودة على اإلنحدارات المتوسطة والقوية حيـث أدى هـذا   

ألراضي الفالحية المتواجـدة علـى   التقهقر إلى التقلص الحاد في خصوبة ومردود مختلف ا

السفوح بالحوض، لتزداد حدة هذه االنعكاسات من جراء التقلص السريع لمساحة المصاطب 

النهرية بأسفل الحوض وخاصة تلك القريبة من سد زيت العنبة من جراء أشـكال التعريـة   

مام، واد المشـاكل،  واد الح (التراجعية الجانبية المرتبطة بالتسارع الحاد لديناميكية األودية 

إذن كل هـذه االنعكاسـات    .وخاصة بالجزء السفلي للحوض في الوقت الحالي )واد موقر

مائي بالمنطقة وهو سد زيت العنبة فـي اآلجـال الغيـر    ستؤثر سلبا على توحل أهم مورد 

  .محددة لذالك

أما أخيرا فان استقرار اإلنسان داخل الحوض البد أن يرتبط باسـتقرار مختلـف     

ينبغي علينا جميعا أن نفكر في المحافظة على هذه األوسـاط مـن    اوساط ال بتقهقرها، لذاأل

خالل وضع برامج للتنمية المستدامة والمتكاملة وباألخص داخل الوسط الريفي تراعي بـين  

  .حاجيات اإلنسان وخصوصيات الوسط



 الخالصة العامة

 238
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م أوت جوبلیة جوان ماي أفریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر س/ش

493,3 0,00 0,40 3,60 22,7 44,6 105 77,4 78,8 53,0 1,80 106 0,00 71/70
757,7 6,30 0,10 17,4 48,6 109 89,0 68,8 178 28,9 53,9 113 44,7 72/71
774 3,00 0,00 28,9 0,00 23,2 142 119 211 138 2,40 67,9 38,6 73/72

451,9 0,00 0,5 0,00 25,5 83,4 32,2 89,9 32,4 74,7 16,8 43,9 52,6 74/73
556,9 19,4 0,00 1,6 74,8 2,60 82,9 75,9 22,4 45,1 102 90,6 39,6 75/74
742,3 7,90 2,6 1,8 38,3 45,6 105 159 90,2 113 135 26 17,9 76/75
447,6 3,30 0,40 16,8 45,9 40,3 5,6 10,1 57,2 9,10 193 20,7 45,2 77/76
615,6 4,50 0,00 0,00 62,4 124 59,2 95,4 77,2 7,50 155 27,3 3,10 78/77
688,6 1,20 1,10 15,5 12,4 184 75,1 174 29,3 60,1 84,9 49,1 1,90 79/78
452 0,20 0,00 2,2 32,4 65,2 104 10,3 38 17,6 122 23,7 36,4 80/79

473,9 2,20 0,30 11,5 12,4 16,9 21,4 65,2 67,4 63,3 141 40,1 32,2 81/80
668,1 7,70 0,60 0,00 27,7 65,2 113 111 118 145 40,4 36,3 3,2 82/81
661,6 0,00 1,30 1,10 13,6 20,4 104 19,4 26,3 120 206 148 1,50 83/82
1039 0,40 0,00 5,70 16,0 38,1 35,2 226 174 64,2 213 243 23,3 84/83
886,1 1,20 0,00 0,00 34,8 38,3 160 66,3 128 280 3,6 147 26,9 85/84
472,2 0,00 1,30 7,40 1,30 33,5 90,3 56,8 147 35,0 40,0 14,9 44,7 86/85
975,1 0,00 0,00 0,00 60,5 40 101 264 106 175,6 122 83,4 22,6 87/86
444,8 0,00 0,00 29,3 18,8 7,8 65,0 76,3 75,7 24,3 85,7 38,7 23,2 88/87
502,8 0,30 3,20 1,50 1,40 71,2 50 60,9 46,1 190,7 32,6 0,00 44,9 89/88
493,8 26,2 0,00 27,9 26,1 49,3 30,8 0,00 143 53,1 52,9 74,6 9,90 90/89
556,2 6,20 2,10 28,6 30,5 24,5 68,6 80,7 92,5 30,2 150 42,3 0,00 91/90
314,3 16,9 2,90 0,00 1,60 28,2 6,30 80,9 32,5 45,3 48,5 9,80 41,4 92/91
442,8 4,20 1,20 16,8 48,2 40,3 5,80 10,1 58,2 9,10 180 20,7 48,2 93/92
434,8 1,60 1,20 11,5 14,2 16,9 25,2 65,2 67,4 15,2 141 40,1 35,3 94/93
680,9 9,40 0,60 1,50 27,7 68,5 113 116 118 145 39,5 36,3 5,40 95/94
679,1 3,10 1,10 16,2 12,4 178 75,1 168 29,3 59,3 84,9 49,1 2,60 96/95
294 6,70 4,90 0,00 0,30 19,8 18,7 25,7 64,8 96,4 13,6 6,1 37,3 97/96
911 2,10 0,00 5,3 100 57,2 94 120 72,3 149 200 95,3 15,7 98/97
610 0,40 0,00 5,8 0,00 40,7 61,4 60,7 115,4 85,4 172,2 26,6 41,1 99/98
421 2,30 0,00 3,10 86,9 6,00 8,4 16,9 68,3 125 79,3 22,5 2,70 99/00
505 0,00 0,00 0,00 11,9 44,6 17,4 102 170 84,6 27,3 47,6 0,00 01/00
595 4,41 0,83 8,42 29,33 52,49 67 86,19 88,22 82,0 94,8 57,76 23,9 م

لــمحطــة عــــــزابة للــفــتـــــــرة 01/00-71/70

   الــتغیــــرات الســنــویـــة للتسـاقـــط بعــــد الـــتعدیـل 
01 
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م أوت جوبلیة جوان ماي أفریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر س/ش

393,4 0,5 0,4 3,8 22,7 45,2 105 76,4 78,8 55 1,8 1,8 2 71/70
751,6 6,7 0,1 16,5 48,6 109 87 68,8 177,2 28,9 52,6 113 43,2 72/71
777,2 3,5 0,2 28,9 2,1 23,2 142 119 211 138 2,4 67,9 39 73/72
455,8 0,7 0,5 0,4 25,8 83,4 32,2 89,9 32,5 74,7 16,8 43,9 55 74/73
549,9 13 0 1,6 75 2,6 82,9 75,9 22,4 44,2 102 90,6 39,7 75/74
740,3 5,4 2,6 3,2 38,3 45,6 105 160 90,2 113 135 26 16 76/75
444,9 0,4 0,4 16,8 45,9 40,3 4 10,1 57,2 9,1 190 20,7 50 77/76
621,5 4,4 1,2 2 63,1 124 59,2 95,4 78,2 7,5 155 27,3 4,2 78/77
698,7 9 1,1 15,5 12,4 184 75,1 177 29,3 56,2 84,9 49,1 5,1 79/78
458,5 3,3 0,5 2,2 33 65,2 104 11 38 17,6 122 23,7 38 80/79
479,8 1,5 0,3 11,5 12,4 16,9 21,4 66 67,4 63,3 144 40,1 35 81/80
671,8 6,4 0,6 0 27,7 65,2 117 111 118 145 40,4 36,3 4,2 82/81
666,9 2 1,3 1,1 14,2 20,4 104 19,4 28 120 206 148 2,5 83/82
1041 1,2 1 5,7 16 38,1 35,2 227 174 64,2 213 243 23 84/83
886,1 1,2 0 0 34,8 38,3 160 66,3 128 280 3,6 147 26,9 85/84
474,1 0,8 2 7,4 1,3 33,5 92,4 56,8 147 35 40 14,9 43 86/85
978,5 0 1 4 60,5 40 99 264 106 175,6 122 83,4 23 87/86
444,8 0 0 29,3 18,8 7,8 65 76,3 75,7 24,3 85,7 38,7 23,2 88/87
502,4 2,3 3,2 1,4 1,4 71,2 50 59 46,1 190,7 32,6 0 44,5 89/88
491,8 25 0 25 26,1 49,3 30,8 2 143 53,1 52,9 74,6 10 90/89
558,2 5 4 28,6 30,5 24,5 68,6 78 92,5 30,2 150 42,3 4 91/90
312,3 18 2,9 1 1,6 28,2 6,3 79 32,5 45,3 48,5 9,8 39,2 92/91
438,2 3,2 1,2 16,8 47 40,3 5,8 10,1 55 9,1 180 20,7 49 93/92
430,3 2,1 1,2 10 14,2 16,9 25,2 64 67,4 15,2 141 40,1 33 94/93
681 10 2 1,5 27,2 68,5 113 114 118 145 39,5 36,3 6 95/94

592,8 14,8 26 0 10,4 47,1 31 107 81,2 104 120 4,1 47,2 96/95
366,8 22,6 0 18,8 7,9 21,1 12,5 17,8 65,8 65,1 44,1 50,4 40,7 97/96
959,3 6,6 0 12,1 115 47 61,4 88,2 72,6 187 186 147 36,4 98/97
1022 6,2 0 13,3 29,1 51,1 74,7 120 150 100 344 64,3 69,1 99/98
541,4 6,2 0 6,6 122 39,1 18,3 20,5 76 131 93,3 17,2 11,2 99/00
765,1 1,5 0 0 36,9 86,5 27,9 87,4 210 180 48,4 70 16,5 01/00
619,2 5,919 1,732 9,194 32,96 50,76 65,03 84,43 92,55 87,33 103,1 57,81 28,38 م

    الــتغیــــرات الســنــویـــة للتسـاقـــط بعــــد الـــتعدیـل 
لــمحطــة بــكـوش لــخضـر للــفــتـــــــرة 01/00-71/70

02 
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م أوت جوبلیـة  جوان ماي ل  أفرـی مارس  فیفـري  جـانفي  دیســمبر نوفمــبر ــر  أكتوب ــبتمبر  س س/ش

147,6 0,4 1,2 0,4 20,5 5,9 22 22,7 21,8 13 5,5 34 0,2 71/70
954,8 30 2 8 52,4 110 69 50,8 196 28,1 53,5 160 195 72/71
748,2 7 0,7 38,3 1,9 26 186 103 190 26,9 3,4 88 77 73/72
444,8 2 0,5 4 16 67,4 40 82,6 20 78,3 18,3 60,7 55 74/73
577,6 14 0 1,5 115 14 87,8 91 25,2 45,9 59,2 91 33 75/74
531,5 15 35 35,6 40 61 51,1 62,5 66 54,6 103 3,7 4 76/75
649,2 16 0,1 35 39,6 88 24,4 15,2 46,9 19 185 130 50 77/76
491,6 3 0 11 42,5 70,4 74,9 105 91,6 7,6 81,4 0,2 4 78/77
638,3 1,5 9,8 36,1 17 154 91 122 57,1 32 56,8 50 11 79/78
538 4 1 3,4 71,1 98,5 82 34,5 34 26,72 81,9 34,9 66 80/79

611,5 7 0 23,4 16,4 28,1 67,7 80,2 94,3 188 46,4 35 25 81/80
679,8 1,2 4 6 30 88,4 111 102 133 91,8 53,3 42,1 17 82/81
676,1 3 1,3 1,1 13,6 20,4 105 19,4 26,3 120 204 148 14 83/82
907,3 0,2 0 132 6,2 43,7 76,7 166 199 82,5 120 56 25 84/83
859,6 0 2,1 1 52,3 39,2 158 77 80,5 250 11,5 155 33 85/84
487,1 2 0 16 9,2 39,8 113,3 40 148 44,4 18,1 23,3 33 86/85
832,2 1 3 2 90,1 47,1 88 140 98 140 99 80 44 87/86
450,5 2 2,8 43,9 49,5 29,8 55 53,9 82 23,8 77 20,8 10 88/87
577,8 2,3 28,7 33 14,3 53,3 57,2 71 51,9 160 57,8 3,3 45 89/88
541,2 14 0 6,8 42,4 59 45 5,6 155 85,7 60 56,7 11 90/89
810,3 17 0 11,8 56 52,2 155 79,3 80 190 120 40 9 91/90
402,2 30 25,7 1,8 17,1 34,5 15 69,7 32,5 41,3 55 5,6 74 92/91
649,4 4 9,8 33 18 154 91 124 57,1 32,3 63,2 50 13 93/92
652,3 3,4 9,8 36,1 18 163 94 122 57,1 35,6 49 52,3 12 94/93
581,6 4 28,7 36 14,6 53,3 57,2 69,5 45 159 57,8 6,5 50 95/94
366,8 22,6 0 18,8 7,9 21,1 12,5 17,8 65,8 65,1 44,1 50,4 40,7 96/95
903,3 6,6 0 12,1 90 47 61,4 88,2 72,6 189 170 130 36,4 97/96
834,8 6,2 0 13,3 29,1 51,1 74,7 111 120 98 198 64,3 69,1 98/97
540,4 6,2 0 6,6 121 39,1 18,3 20,5 76 131 93,3 17,2 11,2 99/98
765,1 1,5 0 0 36,9 86,5 27,9 87,4 210 180 48,4 70 16,5 99/00
619,8 14,8 26 0 10,4 74,1 31 107 81,2 104 120 4,1 47,2 01/00
628,1 7,803 6,2 19,61 37,39 61,93 72,36 75,51 87,55 88,5 77,87 56,87 36,49 م

ـ  ل           الــتغیــــ رات الســنــویـــ ة للتسـاقـــ ط بعــــ د الـــتعدی
ـ ار للــفــتـــــــ  رة  01/00-71/70 لــمحطــة عیــن شــرشـ
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شكل رقم.        منحنى كمیة ، مدة وشدة التسقطات الوابلیة  للفترة 80/79-93/92  محطة 
قالمة.
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T                   =50  ســنـــــة  T             =02 ـةــســنــ  
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شكل رقم.    منحنى شدة ، مدة وتردد التسقطات الوابلیة للفترة 80/79 - 93/92 محطة قالمة
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.المعھد الجغرافي جامعة لوزان. المصدر                  T    =100 ــةســن            T    =10 ســنـــــة 

T                   =50  ســنـــــة  T             =02 ـةــســنــ  
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(log -normal  ) 01/00-71/70 شكل رقم       تردد التسقطات محطة عزابة  للفترة
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شكل رقم      تردد التسقطات محطة عی ن شرش ار  
(log normal) 01/00-71/70 للفترة 
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(log normal)  01/00 - 71/70 شكل رقم   تردد  التساقط بمحطة بوعاتي للفترة
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  سم1اقل من   سم1   -  2  سم 2 – 5  سم 5-10  سم 10  -20  سم 20>   عادباال/ نوع الصخور
  الكلس المارني

 %50 >نسبة الكلس
  طنف ابري  طنف ابري  صفيحات ممتدة  صفائح ممتدة

  
  غرين. رمل. حصى   طنف حصوي

  الكلسيمارن ال
  %50 <نسبة الكلس

  دجالمي    
  طنف

  .غرين. رمل. حصى   صفيحات  صفيحات

  مارنال
  
  
  %40<نسبة الكلس

  جالميد  
  

  جالميد
  

  جالميد
  

  غرين. رمل. حصى   

  مارنال
  
  %30<نسبة الكلس

    رقائق  رقائق  رقائق    

  

شكال
ا

 
س
ب نسبة التكل

س
س والمارن ح

التجوية للكل
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ـومـیـكـرومـتـر في تـحـدیـد دور اجـھـزة التـوب

  القـیـم الـدقـیـقـة لـكـمـیـة ودـیـنـامـیـكـیـة
الـتـعـریــة عـلى الـمسـتـوى الـمـجـالـي 

  ).-فرنسا -حوض موالن( والـزمـنـي 
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 في عين المكان للصخر األم التصدعاتبداية ظهور   :لمرحلة األولى    
    ظهور الفواصل على المستوى األفقي و العمودي نتيجة التجوية  :المرحلة الثانية    
 انقسام الكتل الصخرية نتيجة السقوط في االسفل   :    المرحلة الثالثة

 تفكك الكتل الصخرية نتيجة االنقسام المتتابع   :لرابعة   المرحلة ا
  الــتــــحــلـــل  :المرحلة الخامسة 

  تــجــویــةالالـــیـــــــة 
  
  
  
  
  
  

 المائیة ةـــــعریــلتاآللـــیـــات األســــاسیــــة ل

 ســـمــك الــطبـــقــات
الـسطـحیـــة   

طـــوبــــــــةالر  

 2%> االنحدار

 القــــــص
 والـــــنــــقـــــل

 نــقل المواد الدقيقة
 عن طريق الجريان

 ةدم امتصاص التربع-
من  شدة االمطلر للمياه  

  
  امتالء المنخفظات -

   على السطحالموجودة 
  

            

األمطار        
ـــةــفـــــاذیـالن        

ارض جرداء  أو  -
  ذات تغطية ضعيفة

  
و نــقل  رنشطا  - 

  المواد الدقيقة
  
مقاومة التربة  -

للقص اضعف من 
  شدة االمطار
    

       المقاومة

2 1 3 4 5 

11 
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  R.P.C.MORGANحسب  مراحل تطورسطح التخددات على السفوح

 

النالسي اتجاه  

 تقهقر تراجعي

النباتي اءانبالج مفاجئ في الغط  

الحفر اتجاه 
  الراسي والتراجعي

 تكوين 
اتظالمنخف  

 سطح االنحدار

نالسيال اتجاه  

 انفصال قمة 
التخدد من جراء 
الحفر والتقويض 
 واالنهيار

 قعر التخدد

 قناة السيل

 سطح
االنحدار   

الحفر انقاض   
  الراسي والتراجعي

باتجاه  تفكيك وتنقل التربة المنزوعة
 سطح التصريف او السيالن

قعر التخددمثلم   

13 
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    R.P.C.MORGANوتحول المصاطب حسبمراحل تطور
 

 ركام
 اخدود

رواسب > 7° 
 المنحدر

 مقطع

 البناء

 الحركات االرضية

رواسب > 4.5° 
 المنحدر

 اخدود
 ركام

 التحرر

 االحتجاز

 قاعدة عريضة
 قاعدة ضيقة

NICHOLS 
TERRACE MANGUM 

TERRACE 

صاطبمال تكونالية   
14 
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المستوية االنزالقات  

 الزواحف

 الزواحف المتطبقة والمنحنية

 

 الزواحف اليحدودوبية

الكتلية االنزالقات  

اليوتودية االنزالقات  

 

  .SELBY M.J تصنيف الحركات الكتلية حسب 
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تارهك/ التعرية طن  

 سطح املس غير مغطى

 )بقايا النبات(خشن ومغمور بالفراش سطح 
 

 متموج سطح غير مغطى
 

  متموج لكن مغمور ببقايا النباتسطح 
 

 نوع السطح

  Guyotحسب  دقائق 05خالل كل  لنوع سطح التربة ابقطتعرية الطمي عن طريق الرياح  

  )(Indice R de Wischmeierالتوزيع الشهري لكمون التعرية 
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  R.P.C.MORGANحسب  مراحل تطورسطح التخددات على السفوح.  شكل رقم

 

 النالسي اتجاه

 تقهقر تراجعي

 النباتي اءانبالج مفاجئ في الغط

الحفر اتجاه 
  الراسي والتراجعي

  تكوين 
 اتظالمنخف

 سطح االنحدار

 نالسيال اتجاه

  انفصال قمة 
التخدد من جراء 
يض الحفر والتقو
 واالنهيار

 قعر التخدد

 قناة السيل

  سطح
 االنحدار 

  الحفر انقاض 
  الراسي والتراجعي

تفكيك وتنقل التربة المنزوعة باتجاه 
 سطح التصريف او السيالن

 قعر التخددمثلم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    R.P.C.MORGANوتحول المصاطب حسبمراحل تطور.  شكل رقم  

 

 اخدود ركام

رواسب > 7° 
 المنحدر

 مقطع

 البناء

 الحركات االرضية

رواسب > 4.5° 
 المنحدر

 اخدود
 ركام

 التحرر

 االحتجاز

 قاعدة عريضة
 قاعدة ضيقة

NICHOLS 
TERRACE MANGUM 

TERRACE 

 صاطبمال تكونالية 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 R.P.C.MORGANالسفوح حسب  و طرق تهيئة المصاطب.  شكل رقم  
    R.P.C.MORGANحسب

 رواسب المنحدر

 رواسب المنحدر

 رواسب المنحدر

 الردم

 القائمة

 القص

 الرف القائمة القص

 القائمة القص

 رواسب المنحدر

 الثانيةالمرحلة 

 المرحلة االولى

 الثالثةالمرحلة 

 الرابعةالمرحلة 

 الردم

 اشجار قليلة العلو

  ارض معشوشبة 
   او نبات معترش 

 او نبات متسلق

 مساحة محروثة

 تهيئة المنحدرات والمصاطب 

 تهيئة المصاطب عن طريق االشرطة الزراعية 

التغطية  المصاطب عن طريق  حواف  تهيئة
 او سندات من الحجارة بالنبات المعترش

 مقطع مائل الى الداخل

 مقطع نمودجي

 مصاطب المنحدرات 



  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             RENE NEBOITصاطب التصريف حسب طرق التهيئة الخاصة بم     .شكل رقم
 

  قنواة التحويل مجرى مائى
 

 يعشوشب

 

 تصريف داخل السهول لتجنب الغمر

  قنواة الصاطب
 

 التحويلمجرى 

 تشجير زراعي

 تشجير التجديد
 



  
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .SELBY M.J تصنيف الحركات الكتلية حسب .    شكل رقم
 

 االنهياالت الهزهزية
 

 انواع الحركات

 االنزالقات

 تاالنهيارا

 االنهياالت الشرائحية
 

 االنهياالت المغمورة
 

 االنهياالت المتتابعة
 

 الدورانية



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 المستوية االنزالقات

 الزواحف

 والمنحنيةالزواحف المتطبقة 

 

 الزواحف اليحدودوبية

 الكتلية االنزالقات

 اليوتودية االنزالقات

  .SELBY M.J تصنيف الحركات الكتلية حسب .    شكل رقم



  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوع التهيئة % االنحدار

  عدم القيام باى تهيئة  5اقل من 

5-12  
  

  مصاطب الزراعات الواسعة
  

  مصاطب االراثي المحروثة و  12-25
  مصاطب االشجار المثمرة

  

  تشجير  اكبرمن

  انواع التهيئة واالستغالل طبقا لطرق التهيئة عل السفوح.    جدول رقم

  
  
  
  
  
  
  

  
  مقطع اولي
 ردم

              طرق انجاز المصاطب حسب طبيعة التهيئة     .شكل رقم

 مصاطب التصريف
 الزراعيةمصاطب ال

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Varnesحسب  اليات ومراحل التعرية المائية بالمنحدرات.    شكل رقم



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  Varnesتصنيف الحركات الكتلية حسب .    شكل رقم

 مستويانزالق  انزالق دوراني
 

 
 

 

 مقاومة هشة الغيروينات الكت التالانهيا
 

 مقاومةوينات الصلبة الكت التالانهيا

 

ت
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ت
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 اللزجةالتدفقات 
 

  التدفقات 
 الرطبة نسبيا

 

 التدفقات السائلة

 مؤشر السيولة
 

  انخفاض
 مؤشر السيولة

 

 

  Varnesحسب  التدفقاتتصنيف .    شكل رقم

  ارتفاع
 مؤشر السيولة

 

 

 اللزجةالتدفقات 
 

  التدفقات 
 الرطبة نسبيا

 

 التدفقات السائلة

 مؤشر السيولة
 

  انخفاض
 مؤشر السيولة

 

 



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التلطيف

  
  

  ارتفاع
  كمون
 التعرية

 التهميش االقتصادي االستغالل المفرط

 المعيشة

 التحوالت التكنولوجية

  اتالمعطي
  الفيزيائية 

 

  نظام زراعي
  قوي

Extensifs  

  االنحدار
 

  التقهقر المناخي
 

 السوق
 

 العوامل المثقلة

 تقهقر التربة

 الزمن

  نظام زراعي
  مكثف

Intensifs 

  تصحیح تدریجي
 مجسم

 تقهقر مجسم حركية متسارعة

 اخطار عدم االستقرار

  اوساط غير 
 مستقرة

  وساط ا
 مستقرة

 

 حركية مدبرة

  
  

  انخفاض
  كمون
 التعرية

 .D. Faucherحسب  نظام التعرية المرتبط بتدخل اإلنسان 40. شكل رقم
 

  حساسية التربة
 
 



  
  
  



  صــخـلـالم

انطالقا من دراسة مختلف العوامل المتحكمة في التعرية بحوض واد الحمام ومدى 

ه العوامل سواء تلك ذها على مختلف األوساط بالحوض، يتضح لنا أن مختلف هتانعكاسا

مؤثرة قي مختلق آليات وأشكال  المتصلة بالجانب البشري بالجانب الفيزيوغرافي آو مرتبطةال

طبيعة بيما يتعلق فاء وخص التعرية المائية بحيث أن جيولوجية المنطقة سالتعرية وباال

حساسية الحوض للتعرية إال أن التأثير  ع منفالتكوينات او البنية تساهم بشكل مؤثر في الر

الحساسية عند كل الوحدات الفيزيائية بالحوض سواء فيما  ذهالبشري يبقى جليا في الرفع من ه

ي أو طرق ونمط استغالله لمختلق األوساط بالحوض والتي غالبا ماتكون وزيعه المجالبتيتعلق 

   .مختلف االوساط غير مطابقة ومتزنة مع خصوصيات

أما فيما يخص أشكال واليات التعرية، تبقى أشكال التعرية الخطية لمختلف أشكال 

لمختلف  ةسياألسا اتالمحرك اهم اإلنسان التساقط و كما يعتبر، بالحوض السيالن هي السائدة

لتساقط سواء على المستوى المجالي او االتباين في كمية وشدة  ه األشكال من خاللذديناميكية ه

 أيضاالتي تؤثر و للوسط من طرف اإلنسان  الغير مطابقة االستغاللطرق إضافة الى الزمني 

حوض انعكس التنوع في مختلف اشكال واليات التعرية بال هذاه الديناميكية، عندئذ ذفي تسريع ه

 اأم. التقهقر الى فقدان التوازن بين الوسط ومكوانته هذاسلبا على مختلف األوساط، حيث أدى 

وهذا من جراء التسارع  والمنشات القاعدية اخطر هده االنعكاسات كانت على المستوى الفالحي

ت الحالي وهذا في الوق التراجعية ، السطحية اوالتعرية الخطية سواءالحاد في ديناميكية التعرية 

  .عند مختلف الوحدات المشكلة للحوض

  :الكلمات المفتاحية

ـ  السطحية، التعرية التراجعية، التعرية ،المائية التعرية  ، األوابـل، حساسـية، التـدخل   رالتقهق

   .حـالتصحي التحليـل، صـورة، ، االستشعارعن بعد، االشعاع ،الطيف، الالقط،البشري

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الــمراجـع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 238

  المـــراجــــع
 .الخرائط  -1

 
  : (IGN)الطبوغرافـية الخرائط 1-1
 

  .قــالـمة   :1/50000الطبوغرافية سلم  الخريطة
 .عــزا بـة   :1/50000الطبوغرافية سلم  الخريطة
 .حمام المسخوطين   :1/50000الطبوغرافية سلم  الخريطة
 .ليـفلةـفـ   :1/50000الطبوغرافية سلم  الخريطة
  .قــالـمة :1/200000غرافية سلم الطبو الخريطة
  .سـكيكـدة :1/200000الطبوغرافية سلم  الخريطة

  
  :الخرائط الجـيولوجـية 1-2
 

  .قـــالــمة :1/50000الخريطة الجـيولوجـية سلم 
 .عـــزا بـة :1/50000الخريطة الجـيولوجـية سلم 

  .حمام المسخوطين :1/50000الخريطة ا الجـيولوجـية سلم 
  

 :جويةالصور ال -2
  

  .قـالـمة  : 20000/ 1الصـور الجوية سلم  1 -2
  .عـزابـة : 20000/ 1الصور الجوية سلم    2 -2
  .حمام المسخوطين  : 20000/ 1الصور الجوية سلم  3 -2
  .فــليـفـلة :20000/ 1الصور الجوية سلم   4 -2
 

 :صور األقمار الـصناعـية  -3                
  . Landsat et Spot : صورة القمر  الصناعي

  
   :كتب، رسـائـل، دوريات  -4
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  صــخـلـالم

انطالقا من دراسة مختلف العوامل المتحكمة في التعرية بحوض واد الحمام ومدى 

ه العوامل سواء تلك ذمختلف ه أنبالحوض، يتضح لنا  األوساطها على مختلف تانعكاسا

 آلياتمؤثرة قي مختلق  المتصلة بالجانب البشري آوبالجانب الفيزيوغرافي  مرتبطةال

يما يتعلق فاء وجيولوجية المنطقة س أنالتعرية المائية بحيث  خصوباألالتعرية  وأشكال

 إالحساسية الحوض للتعرية  ع منفتساهم بشكل مؤثر في الر البنيةطبيعة التكوينات او ب

دات الفيزيائية الحساسية عند كل الوح ذهالبشري يبقى جليا في الرفع من ه التأثير أن

 األوساططرق ونمط استغالله لمختلق  أوي وزيعه المجالبتبالحوض سواء فيما يتعلق 

   .األوساطمختلف  بالحوض والتي غالبا ماتكون غير مطابقة ومتزنة مع خصوصيات

أما فيما يخص أشكال واليات التعرية، تبقى أشكال التعرية الخطية لمختلف أشكال 

 ةسياألسا كاتالمحر أهم اإلنسان التساقط و كما يعتبر، بالحوض السيالن هي السائدة

لتساقط سواء على االتباين في كمية وشدة  ه األشكال من خاللذلمختلف ديناميكية ه

للوسط من طرف  الغير مطابقة االستغاللطرق إضافة إلى المستوى المجالي أو الزمني 

التنوع في مختلف أشكال  هذاه الديناميكية، عندئذ ذفي تسريع ه أيضاتؤثر  والتياإلنسان 

التقهقر إلى  هذاوض انعكس سلبا على مختلف األوساط، حيث أدى واليات التعرية بالح

اخطر هده االنعكاسات كانت على المستوى  اأم .فقدان التوازن بين الوسط ومكوانته

 سواءوهذا من جراء التسارع الحاد في ديناميكية التعرية  والمنشات القاعدية الفالحي

وهذا عند مختلف الوحدات الحالي  في الوقت التراجعية ، السطحية اوالتعرية الخطية

  .المشكلة للحوض

  :الكلمات المفتاحية

 ، األوابل، حساسية، التدخلررالتقهق السطحية، التعرية التراجعية، التعرية ،المائية التعرية

   .حـالتصحي التحليـل، صـورة، ، الالقط،فاإلشعاع، الطيبعد،  ناالستشعار ع، البشري

  

 



Résumé 

    A partir de l’étude de l’érosion par différents facteurs  dans le bassin 

versant de l’Oued el Hammam et leurs compacts sur les différents milieux du 

bassin, il nous apparaît que  ces facteurs qui concerne l' accoté   physiographique 

ou l’action anthropique qui influant dans les différents processus et formes 

d’érosion surtout l’érosion linéaire tandis que la géologie de la zone telle que qui 

concerne la nature de substrat ou la structure participe de façon direct pour 

l’élévation de la vulnérabilité du bassin versant en face de l’érosion, par contre 

l’action anthropique reste toujours apparaît dans l’élévation de cette 

vulnérabilité pour toutes les unités physiques du bassins versant, telle que qui 

liée à la répartition spatiale au différents types et la nature de  d’occupation de 

ces milieux du bassin et qui dans la majorité des cas n’est pas adaptables avec 

les particularités des milieux dans le bassin versant, 

 Tandis que qui concerne les formes et les processus d’érosion, reste les 

formes d’érosion hydrique linéaire apparaît de façon plus important,  autant que 

l’irrégularité spatiales et temporaire des précipitations (fréquence ,hauteur,) plus 

l'influence négative de L’action anthropique  jouant  le rôle principale pour la 

dynamique érosif à partir de ces méthodes d’occupation qui participe dans 

l’élévation de cette dynamique alors que cette diversité et complexité dans les 

différentes formes des processus de l’érosion  dans le bassin réflectif 

négativement sur les différents milieux tandis que cette dégradation permet de 

perde l’équilibre entre le milieu et ces constitution alors que les dangereuses 

conséquences reste sur le domaine agriculture  et surtout à l’amont du bassin. 

MOTS CLEES : 

Érosion hydrique, Érosion régressive, Érosion en plan, dégradation, Averses, 

Vulnérabilité, Anthropisation, Télédétection, spectre, rayonnement, Capteur, 

résolution, Image, correction 

 



Summary  

    From the study of erosion by various factors in the area catchment of 

the Wadi el Hammam and their consequences on the various mediums of the 

basins it appears to us that these factors which relates to the physiographical 

aspect or the anthropic action which influences in the various processes and 

forms of erosion especially linear cutting while the geology of the zone such as 

which relates to the nature of substrate or the structure takes part in way direct 

for the rise in the vulnerability of area catchment opposite erosion on the other 

hand the anthropic action remainder always appear in the rise in this 

vulnerability for all the physical units of the basins slopes, such as which related 

to the space distribution on the various types and the nature ofoccupation of 

these mediums of the basins and which in the majority of the cases is not 

adaptable with the characteristics of the mediums in the area catchment thus 

which relate to the forms and the processes of the linear hydrous erosion which 

appears in a way more important while the irregularity space and temporary of 

precipitations (frequency, height, downpours) and their distribution. 

     The anthropic action remains the factor principal for the different 

dynamic ones starting from these methods of occupation which takes part in the 

rise in this dynamics whereas this diversity and complexity in the various forms 

of the processes of erosion in the reflective basin negatively on the various 

mediums while this degradation allows lose balance between the medium and 

these constitution whereas the dangerous consequences remains on the 

agriculture field especially with the upstream of the basins. 

MOT. CLEES:  

Erosion, degradation, catchment area, vulnerability, downpours, solid 

transport, anthropisation.  
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 "ا بحوض واد الحمامهدراسة التعرية وانعكاسات"  الملخص

انعكاساتها والحوصلة العامة لها بحوض واد الحمام بهدف تحديد حساسية هذا  ،انطالقا من دراسة التعرية بمختلف عواملها، أشكالها

، متأثرة ومؤثرة على مختلف المجاالت  الحوض للتعرية، يتضح لنا أن مختلف هذه العناصر المتعلقة بإشكالية التعرية متصلة ومتشابكة

التكوينات الصخرية، " والمستويات بالحوض ، بحيث تبقى العوامل الطبيعية المتحكمة في التعرية داخل الخحوض وباألخص جيولجية المنطقة

رنية بالنسبة للتركيب الصخري بالحوض والمتمثلة في سيادة التكوينات الهشة وباألخص التكوينات الما "...البنية، التكوينات السطحية،التكتونيك

التكوينات بالحوض والتي كثيرا ما توافق  جل عتوض اظافة ،)الطبقات الصلبة فوق الهشة أو العكس  عتوض(إضافة إلى البنية المتناوبة 

فيما يتعلق بخصائص التركيبة كل هذا  ،طبوغرافية المنطقة وخاصة عند السفوح العلوية أو تلك التي تفصل األحواض الجزئية  الثالثة للحوض

لتتضاعف هذه الحساسية بارتفاع مجال االنحدارات الذي يقع ضمن فئة  ،الصخرية وبنية الحوض والتي تعقد من حساسية الحوض للتعرية

إضافة  ،ضمن المساحة االجمالية للحو) % 56( أي مايعادل 2كم 672: حيث تقدر مساحة هذه الفئة بـ)  ومافوق % 12,5( بة التعرية تع

من المساحة االجمالية للحوض ،  % 5,74أي ما يعادل  2كم 68,8: إلى انحصار وتشتت مساحة التغطية النباتية الدائمة والمقدرة بـ

الجنوبية والغربية  وحفالس عندة والرعوية على حساب األراضي المحمية وخاصة يمن خالل اتساع األراضي الفالح الحساسية هذه لتتضاعف

المحظور  ساسية من جراء القطعحداد هذه الزعندئذ ت .طرق ونمط استغاللها الغير مطابقة اطالقا لخصوصية المنطقةظافة الى ا للحوض،

هذا فان تدخل االنسان على مختلف  عند كل ،داخل التشكيالت النباتية المتبقية وخاصة بالمناطق الجنوبية والغربية للحوضي المفرط الرعو

 والتي أكثر ما تكون مركزةلم تكن متزنة مع خصوصيات مختلف االوساط ة تنشاط مختلف أو ،ء فيما يتعلق بتوزيعةالمجاالت بالحوض سوا

حيث اتضحت لنا من خالل  ،تزداد وتتشابك عوامل التعرية بالحوض من خالل تأثير العناصر الخارجية وأهمها التساقط عندئذ .وغير مطابقة

أن النظام المتذبذب والمتغير للتساقط سواء على المستوى المجالي أو الزمني والذي انعكس على نظام ب)  00/01 – 70/71( فترة الدراسة 

وعلى أليات وديناميكية التعرية وخاصة على ) نظام غير منتظم من خالل مؤشر باردي لتصنيف نظام جريان األحواض ( الجريان للحوض 

 وح واألودية وظهور فترتين للتعرية وهما فترة التعرية المركزة وفترة التعرية الضعيفة عندئذ فان تشابك عوامل التعرية لمختلف الوحداتفالس

ما الفيزيائية بالحوض انعكس على أشكالها ، بحيث تبقى أشكال التعرية المائية الخطية  هي السائدة سواء بالجبال ، السهول أو المصاطب ، أ

لنسبة لألشكال األخرى تبقى الحركـات الكتليـة وباألخــص االنزالقات بمختلف أنواعها خطرا حقيقيا على مختلف األوساط والمنشأت با

أما فيما يخص أشكال الحركات االنجذابية تعتبر االنهياالت االنزالقية أهم وأشد هذه الحركات ، حيث يتحكم التوافق   .القاعدية بالحـوض

  .البنية واالنحدار في ألياتها وديناميكيتها وخاصة تلك التي تتصل بالمجاري الرئيسية للحوضالكبير بين 

حيث أدى هذا التقهقر إلى . عندئذ هذا التنوع والتشابك في مختلف أشكال وآليات التعرية بالحوض انعكس سلبا على مختلف األوساط

أخطر هذه االنعكاسات كانت على المستوى الفالحي بالحوض من جراء فقـدان  فقدان التوازن بين الوسط الطبيعي ومكوناته، حيث نجد أن 

الترب بصفة مستمرة الناجمة عن مختلف أشكال التعرية الخطية والسطحية وخاصة باألراضي الفالحية الموجودة على اإلنحدارات المتوسطة 

ألراضي الفالحية المتواجدة على السفوح بالحوض، لتزداد حدة والقوية حيث أدى هذا التقهقر إلى التقلص الحاد في خصوبة ومردود مختلف ا

هذه االنعكاسات من جراء التقلص السريع لمساحة المصاطب النهرية بأسفل الحوض وخاصة تلك القريبة من سد زيت العنبة من جراء أشكال 

وخاصة بالجزء السفلي للحوض  )مام، واد المشاكل، واد موقرواد الح (التعرية التراجعية الجانبية المرتبطة بالتسارع الحاد لديناميكية األودية 

إذن كل هذه االنعكاسات ستؤثر سلبا على توحل أهم مورد مائي بالمنطقة وهو سد زيت العنبة في اآلجال الغير محـددة  . في الوقت الحالي

  .لذالك

ينبغي علينا جميعـا أن   اوساط ال بتقهقرها، لذأما أخيرا فان استقرار اإلنسان داخل الحوض البد أن يرتبط باستقرار مختلف األ  

نفكر في المحافظة على هذه األوساط من خالل وضع برامج للتنمية المستدامة والمتكاملة وباألخص داخل الوسط الريفي تراعي بين حاجيات 

  .اإلنسان وخصوصيات الوسط

 
. الكلمات المفتاحية  

 



Résumé 
    A partir de l’étude de l’érosion par différents facteurs  dans le BV de l’Oued 

el Hammam et leurs compacts sur les différents milieux du BV, il nous apparaît que  

ces déférents  facteurs, soit qui concerne l' aspect  physiographique ou liée avec 

l’action anthropique influant dans les différents processus et formes d’érosion et 

surtout l’érosion linéaire,  tandis que la géologie de la zone telle que qui concerne la 

nature de substrat ou la structure participe de façon direct pour l’élévation de la 

vulnérabilité du BV en face de l’érosion, par contre l’action anthropique reste 

toujours apparaît dans l’élévation de cette vulnérabilité pour toutes les unités 

physiques du BV, soit par  la répartition spatiale de ce dernier au par différents types 

et la nature de  d’occupation de ces milieux du BV et qui dans la majorité des cas 

n’est pas adaptables avec les particularités des milieux dans le BV, 

tandis que qui concerne les formes et les processus d’érosion, reste les formes 

d’érosion hydrique linéaire apparaît de façon plus important,  autant que 

l’irrégularité spatiales et temporaire des précipitations (fréquence ,hauteur,) plus 

l'influence négative de L’action anthropique  jouant  un  rôle principale pour la 

l'élévation de la dynamique érosive  dans le BV,  alors que cette diversité et 

complexité dans les différentes formes des processus de l’érosion  dans le bassin 

réflectif négativement sur les différents milieux,  tandis que cette dégradation permet 

de perde l’équilibre entre le milieu et ces constitution alors que les dangereuses 

conséquences reste sur le domaine agriculture et l'infrastructure du BV à cause de la 

dynamique érosive soit par l'érosion linaire, en plan ou l'érosion régressive dans tout 

les unités du  BV. 
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