
  الجمهوـــــرية الجــزائــريـــة الـــديـمـقــراطيــة الشــعبــيــة
 وزارة التــعلــيــم العــالــي و البــحث العــلمــي

ةــجــامـعة مـنـتــوري قـســنطـيـن  
 

  MAG/261/2006:الرقم التسلسلي                كلية علوم األرض ، الجغرافيا والتهيئة العمرانية       
  AMN/012/2006:السلسلة                    التهيئة العمرانية                               :سمق

 إشكـالية البحــث

 

 

Aménagement Hydrologique ET  Perspectives  de Développement 
Hydro – agricole  - Cas : Wilaya de Constantine - 

 

 

 
  الفیزیائیة الطبیعیة و یئة األوساطـر في تھــــل درجة الماجستیــة لنیـــرة مقدمـكمد

 

 عبد المالك نموشـي: الدكتور:   اإلشراف                       نیـــــنــي فارس   :إعداد الطالب

  لجنة المناقشة

  رادــالح الدين شـص اد ـاألست    : ة ـجنس اللُـئيَرِ

يـــاد عبد المالك نموشـاألست  :     ررِــقالم  

الممالوةـــر عـصــعناألستـاد  :      نـحت  

الممنـز الديـاركي عــمباألستـاد   :    ن ـتح  

  زراعية-هيدروة الـة و آفاق التنميـوجيـالتـهيئة الهيدرول
  -ة ــينـحالة  والية قسنط - 

 محيط سقي الخروب

2006 
s 



 اـن  الرحیـــــــــــــم ســــم اهللا الرحمـــــب
لقد كان التــــراث العــربــي اإلســـالمـي حافـًال بالنصوص التي أوصـت بالمــــاء والحفــــاظ 

  . ر من مغبــــة العبث بھده المادة الھامـــــة في حیــاة البشـــریة و الكـــون علیـــــھ و التحدی

آیــة من آیــات الـــدكر الحكیـــم ،نــص فیھــا علـــى مصــــادر المــاء و  59ورد الماء في 

كیم منافعــھ المختلفة و حدر من  العبث  و اإلفساد و  التلویث لھ ،و نشیر مما جـاء في دكر الح

  : قولھ تعالى 

لَّ َأَوَلْم َیَر الَِّذیَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُھَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُك{        

  سورة األنبیاء) 30(} َشْيٍء َحيٍّ َأَفَلا ُیْؤِمُنوَن

ِھَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َیَتَفجَُّر ِمْنُھ ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّن َبْعِد َذِلَك َف{ 

َما الّلُھ ِبَغاِفٍل اَألْنَھاُر َوِإنَّ ِمْنَھا َلَما َیشَّقَُّق َفَیْخُرُج ِمْنُھ اْلَماء َوِإنَّ ِمْنَھا َلَما َیْھِبُط ِمْن َخْشَیِة الّلِھ َو

 سورة البقرة) 74(} َن َعمَّا َتْعَمُلو

سورة ) 18(} َوَأنَزْلَنا ِمَن السََّماء َماء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِفي اْلَأْرِض َوِإنَّا َعَلى َذَھاٍب ِبِھ َلَقاِدُروَن{

  المؤمنون

َباُت اْلَأْرِض َفَأْصَبَح َھِشیًما َواْضِرْب َلُھم مََّثَل اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن السََّماء َفاْخَتَلَط ِبِھ َن{

 سورة الكھف) 45(} َتْذُروُه الرَِّیاُح َوَكاَن اللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدًرا

 }م رِجخا نرضخ هنا منجرٍء فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنز يالَّذ وهو هن

انَحمالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونا قهن طَلْعلِ مخالن نما وباكرتا مب 

ؤمٍ يلِّقَو اتآلي كُمي ذَلإِنَّ ف هعنيو رإِذَا أَثْم رِهى ثَمواْ إِلانظُر ابِهشتم رغَيا وبِهتشومننَم {

  قـرآن كريم         مسورة األنعا) 99(

  

  

  

  

  



  
  
 

                                                  

أصلي و أسلم على خاتم  وبعد الحمد هللا  تبارك و تعالى على نعمته و توفيقه لي في إنجاز هدا البحث ، 

و من دعا بدعوته بإحسان إلى يوم  ، حابهوعلى آله و أص ، األنبياءه سيدنا محمـد  صلى اهللا عليه وسلم

  .الدين 

 .أتقدم بشكري لكل أفراد أسرتي ، ومساندتهم لي ، أخص بدكر الوالدين الكريمين و إخوتي   •

األستاد  نموشي عبد المالك الدي أشرف و تابع على  كل حيتيات الموضوع ، و الدي تعلمنا منه  •

ة للبحث ، خاصة في ميدان تخصصنا الدي يلم بجميع اإلنضباط ، إتقان العمـل ، و الروح العـلمي

 .عناصر المجال  منها الطبيعية و البشرية  ، مما يتطلب الجد ، الصبر و المثابرة  

و مرجع لنا شرافـه على بحوث هي دخر للمعهد،إلى األستاد مباركي عـز الدين على إنجازاتـه و إ •

ر باب الحضور ضمن ملتقيات وطنية و دولية ، ، كما أشكره على إهتمامه بفتح لنا كطلبة ماجستي

 . سمحت لنا اإلتصال  و اإلستفادة من باحثين و مختصين و هيئات  في ميدان تخصصنا 

إلى األستاد لعوامري عبد العزيز الدي و قفا إلى جانبنا بالنصائح و  المراجع العلمية ، و الدي ال يكل  •

 .ته من مساعدة الطلبة على حساب وقته و مشروع بح

ا باب البحث ضمن الدراسات إلى كافة أساتدة تهيئة األوساط الفيزيائية على مجهوداتهم في فـتح لن •

 . العليا 

 إلى األستاد شراد صالح الدين و األستاد عنصر عالوة على موافقتهم في تقييم هدا البحث المتواضع  •

، بأخص وكالة الموارد المائية إلى السادة مسؤولي و موظفي اإلدارات و مديريات والية قسنطينة ؛ •

 .مكتب الوطني لدرسات الريفية ، وكالة الحوض الهيدروغرافي ، مديرية الري والمصالح الفالحية 

  

  



  .إلى  زمالئي الطلبة  ما بعد التدرج  الدين رافقوني أثناء إنجاز البحث  •

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  
  
  

  

  

  



: المقدمـــــــة  
ة استراتجية في نمو و تطور االقتصاد الوطني ـمهِـمية الزراعية المستدامة في بالدنا تعتبر مـنـالت

 لكن هده ،  وتحقيقها يتركز اساسا على تجنيد الموارد المائية السطحية والجوفية واالستغالل العقالني
اخ الشبه الجاف السائد في ،  منها المن خيرتين تدهور مهم لعدة اسباب الموارد تشهد خالل العشريتين األ

السدود ( البالد ، وتوزعه بصفة غير نظامية في الزمن و المجال ، وكدا تقهقرالوسائل الهيدروليكية 
)الكبيرة و الصغيرة  واإلستغالل المكثف للمياه الباطنية ، نتيجة الزيادة المستمرة لحاجيات المائية لسكان  

. ، الزراعة، الصناعة   
 

،   ةـحكمسياسة مائية م لف اإلهتمـام بقطـاع الري ضمن مشاريع االتنميـة و غيابو بالنظر إلى تخ
المستعملين غالبا ما يكون على  فالجزائر عانت والتزال تعاني من حدة التنافس بين مختلف القطاعات و 

. مومة الجفاف ي حساب الزراعة والعالم الريفي في مجال تواجد المياه واالمر يزداد سوءا بد  
 

والمنافسة بين مختلف المستعملين يجب ان تاخد بعين االعتبار مع كثير من  ،  ادا محدودية المياه
  المائي لزراعة ينخفض من سنة الى فحجم التمويل .  كبيرا لمستقبل البالد رهانا التحفظات النها تعد

قطاع الري إلمكانيات  ، أدى إلى عجز تغطية الصناعة المائي لقطاع الشرب و بالتوزيع اخرى مقارنة 
)  . توفر موارد التربة (  الموجودة من مساحات األراضي المؤهلة  للسقي     

 
وعلى هدا االساس يهدف بحثنا الى دراسة هيدرولوجية تبرز مقاربة لمختلف العراقيل واالمكانيات ،  

ويحقق استجابة ،  لص الفوارق بين المستعملين ـالتي نتمكن من خاللها الوصول الى خلق انسجام يق
إنطالقاً من  تقييم إمكانيات .  من الغدائياآليمكن من خالله تحقيق نوعية فيما يخص السقي المكثف الدي 

 -الطبيعية من الموارد التربة و الموارد المائية التي هي ضمن مجال الدراسة ، بناءاً على دراسة مورفو
وفق برامج التنمية و التطور  ات من المياه  كل قطاعمناخية ، و تقييم  تطور حاجي - بيدولوجية و هيدرو

اإلجتماعي - اإلقتصادي ، ألجل تقليل من  حدة المنافسة و الوصول إلى تهيئة تضمن  تسيير مدمج   
. للمواردنا المائية   

 
،  رض الواقع بين االزمات والرهاناتأعلى  -والية قسنطينة- ان نقدم حالة إرتـئـيناولتوضيح دلك 

والنظر الى الوجه الحقيقي التي توجد  ، توزيعها بين الكمية والنوعية، و مستقبل مصادر المياه  وما هو
عليه الموارد المائية والهيدروليكية في المنطقة من تقهقر واستغالل مكثف للموارد المائية الباطنية خاصة 

الكارستية  المياه  منها ) منطقة الحامة بومرزوقب   أغلبيتها ه الموارد المائية في وكدا تحويل توجي،    )
التي كانت بعد االستقالل النفس الحقيقي للوسط الريفي ونشاط  ، و الصناعة الى قطاعي الشرب و

. ينياقالس–الفالحين   



من سياسات التهيئة الهيدرولوجية كنتيجة لمتطلبات المائية التي يفرضها  اتخدإوكصورة حية على ما 
تم انجاز . وضرورة سقي االراضي الفالحية لتطوير االنتاج الفالحي  ، النمو الديموغرافي الهائل

كبره سعتة ( بني هارون والدي له اهمية كبيرة في ميدان التهيئة نظرا لدوره الهيدرولوجي  مشروع سد
.يعتبر من ركائز المخطط الوطني  دإواالقتصادي ، )  
 

مختلف العراقيل واالمكانيات التي  من خاللها يمكن ادا فالتهيئة الهيدرولوجية يمكن ان تبرز مقابة شاملة ل
: كثر مورد استراتيجي اساسي والسؤال المطروح الوصول الى تنمية مستدامة بحيث يأخد الماء اكثر فأ  

 
الوسط الطبيعي ؟ و أهم الخصـائـص  التي تتحكـم في تحديـد   وائقـالعمؤهـالت و ما هي  -  

ة الناجمة عن المناخ وإمكانيات  الجريان السطحي و التخزين الباطني الوفر( هده الثروة المائيــــة  
؟)    

 
مياه سطحية ( ماهي الطـاقة المـائية التي تتمتـع بها الوالية ؟ ومامـدى إستغـاللـها ؟  مصدرها  -

؟) أم جوفية   
المظاهر ما مكانة السقي الزراعي ضمن التوجهات السياسية المهيكلة للقطاع الفالحي ، و وفق  -  

اإلجتماعية و إقتصادية  للمنطقة ، وماهي أهم العوائق التي تقف كحاجز أمام تنميته  ؟ و كيف هي 
 وضعية اإلشتغـال الحالي لمناطق ممارسة  السقــي ؟

 
وهل قطاع الري ؟  ، ويستجيب لطلب المياهوحدة المنافسة  كيف يمكن تنظيم توزيع منسجم يقلص الفوارق -

 حاجياتساس التكامل مابين على األ  ؟ اعية يحترم فيها مقاييس اقتصاد مواردنا المائيةتوجد ممارسات زر
؟ هايحسب أفضلية تعتمد على مقاربات كمية نوعية للموارد الم والموارد المائية لقطاعات   

على هل  ، والمعايير التي تضمن نجاحها ماهي الشروطو  ؛ ؟ الوسائل والتقنيات هيمكن فماأ وادا -
 ؟  ) المياه مثالً محطة التصفية ONA(  للمياه  المسييرين التعاقد ما بين الفالحين والشركاء  اساس

 
لمستقبلية خاصة ر المنتظر للمشاريع المخصصة لتعبئة هده الثروة على السد الحاجيات ايثأماهو الت -

؟ الزراعي  حاجيات مياه الري  
 

تنا بعض العراقيل تكمن في عدم تطابق المعطيات و بإعتبار أن عملنا ضمن إطار إداري ، فقد واجه
إي إبراز دور الطبيعة ، ودور اإلنسان   (مابين اإلطار اإلداري و الطبيعي   ، مع النقص الفادح في   )

الحرارة ، : تغطية مجال الدراسة بالقياسات المناخية و الهيدرومترية باألحواض ؛ خاصة فيما يخص 
..التبخر   



 
المجالي في اطار التخطيط  دراسة هدا الموضوع  الدي يتمحور حول السقي الزراعي  و تكمن المنهجية 

التيالظروف الطبيعية تداخل  على اساس    تحدد إمكانيات من الموارد التربة و وفرة المياه مع  
تحليل كان ال ، و عليهالظروف االجتماعية واالقتصادية للمنطقة لبرامج التنمية ، وكدا التوجهات السياسية 

. ن ــزء على فصليـــمن كل جـين بحيث يتضــمن خالل جزئ  
ات استغاللها ـــة وامكانيــروف الطبيعيـــالظ  يعالج:    زء االولــالج -    

عي ـــط الطبيـالت الوســق ومؤهـــعوائ  :الفصل االول   
ة ــــائيــروة المــالث : الفصل الثاني  

 
يدروزراعية والتنافس االقطاعي على المياه التهيئة اله: الجــزء الثاني  -    

التهيئة الهيدروزراعية:   الفصل األول   
التنافس على المیاه بین القطاعات   :الثانيالفصل   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
  
 

  
  
 



 الجــزء األول
  
  
  
  

  
ـًا فـي تـحديد مختـلف الظـواهـر و األنـشطـة  تلعب العناصـــر الطبـيعـية دورا هـام

 )  .خـاصـة منـها الـزراعيــة ( بـشـريـة ال

  
من أهـم العـوامل المحـددة للإلنتـاج  الثـروة المـائيةو  مـوارد التربـةإد تعتبـر 

من منطقـة ألخرى على حسـب الظروف  وتتفــاوت أهميــــة الـريالزراعــي ، 
تحلـيل ظـروف و مناخيـة  ، و على هدا األساس سنحـاول من خالل هدا الجزء   -الفيزؤ 

خصـائص الوســط الطـبيعي ألجل تحديد منـاطق تواجــد األراضـي المؤهـلة للسقـي     
، والثـــروة المائية  بإعتبـارها عــوامل يـمكـن ) إنحـدار مالئم / تتوفر موارد التربة ( 

  : أن تكـون حافـزاً أو عائقا لتـهيئــة الهيـدروزراعية من خــالل الفصلـيـن 
  مؤهالت وعوائق الوسط الطبيعي : الفصـــل األول    -

  ةـــيـروة المـائــالث: ـل الثـانـي ـالفصـ  -      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلمكـانيـات الطبـيـعية و إسـتغـاللها
 



  الفصــل األول
  
  
  
  
  
  
  

مناخــية ، و  –إن توطين مناطق األراضي القابلة للسقي على حسب العوامل الفيزيؤ 
جريانها على السطح أو التخزين الجوفي ( المائية العوامل التي تتحكم في إمكانيات الموارد 

  .الوسـط الطبيعي  وتداخل عناصـر تتطلب دراسة مفصلة لخصـائص) . للمياه 
  :  التـالـيمن  خالل تحليل  نتطرق لها 

  
  ة ـدروغرافيـة  و الشبكة الهيـجغرافي–الخصائص الفيزؤ   : البـاب األول - 

  
          ؛ القدرة الزراعية لوجي و الخصائص الليثولوجية اإلطار الجيو:  البـاب الثاني - 

  .نمـط إستغاللها  لألراضي و                                            
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  

  الوســــط الطبـيـعـــيمؤهالت و عوائق 
  )توطين مناطق المؤهلة للسقي (  

 



 األولالبـاب 
    

  
  

I  ـ المــوقع و التقسيــم اإلداري :  
وقعها أهمية كبرى مند عقود من و قد أكسبها م  ،تقع والية قسنطينة في قلب الشمال الشرقي للجزائر 

: غرب–فهي منطقة تالقي المحاور الكبرى منها محور شرق  ،الزمن فعالوة على توسطها لإلقليم الشرقي
وتعتبر كذلك منطقة انتقالية بين األطلس التلي ، بسكرة –سكيكدة : سطيف و محور شمال جنوب ، عنابة 
فتعاقب التقسيمات اإلدارية قلصت ، الوضعية اإلدارية  أما فيما يخص .جنوباوالسهول المرتفعة ، شماال 

تتقاسمها ستة ، هكتار  222.910حوالي  1984من مساحة الوالية لتصبح وبعد التقسيم اإلداري   لسنة 
، والية سكيكدة " وتحدها  أربع واليات ؛ شماال - 01:خريطة رقم –ثنى عشرة بلدية   تضم إ، دوائر 
 .أم البواقي " جنوبا،  غربا ميلة، قالمة " شرقا

II  األوساط الكبرى  -: ـ التضاريس-  
إلى –القرويين –الذي يمتد من الشمال الشرقي التونسي ، ينتمي مجال الدراسة إلى سلسلة األطلس التلي 

يضم مجال والية قسنطينة ، من هده السلسلة الكبيرة " واعتبارا –جبال الريف –الجنوب الغربي للمغرب 
و المجال السهول ، لمجالين رئيسيين ؛ المجال التل الذي يحتل الجزء األكبر من الوالية مقطع طولي –

  : التالية )  األوساط ( الوحدات  الوالية على مستوى مجال  نميزبحيث  .المرتفعة 
  :الجبال و الحـواف الصخرية  -  1

 :الجبـال  – 1-1

   :ة ـوميديـة النـلـلسـالس – 1-1-1
، حيث تتشكل من تتابع لسالسل جبلية متواصلة ، س الشمالية لمجال والية قسنطينةيص التضارـوهي تخ

جبل " ( إلى جبل كنتور شرقا" تمتد السلسلة من كاف سيدي إدريس غربا ،غرب –ذات اتجاه عام شرق 
  .  )الشراقة الذي يشرف على منطقة زردازة 

حيث الحجم و االرتفاع ؛ إذ يصل  على المظهر التضاريسي من" تشكل هذه  السلسلة عنصرا مهما 
م ؛ تعمل في الجزء الشمالي الغربي كحاجز يصد مرور التيارات الشمالية الغربية المحملة  1000علوها 

على خالف الجزء الشمالي الشرقي أين يتغير المظهر الجيومورفولوجي لها ؛ إذ تكون ، بالرطوبة 
م بالغرب  إلى  1234ينخفض االرتفاع من  ية ؛بحيثمن ناحية الغرب" ل ارتفاعاالتضاريس منتظمة و اق

 .     01شكل :  طبوغرافيمقطع  –م 400م بالجزء الشرقي بفارق ارتفاع يصل إلى  834

  
  

و الشبكة  جغرافيـة -الخصـائص الفيزؤ
  دروغرافيةــالهي



  الموقع الجغرافي     01:  رقم   خريطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



لعدة مجاري مائية ؛ منها تأخذ  اهتقسيم الميومهم في تحديد خط ، كما أن للسلسلة النوميدية دور رئيسي 
باتجاه حوض واد السمندوا ؛ أو باتجاه الشمالي واد  سجريانها على السفح الجنوبي لسلسلة سيدي إدري

من خالل حفر ،التي لها القدرة على اختراق هذه السلسلة النوميدية  بيرةعلى خالف األودية الك، قبلي 
إذ يعتبر ، ) واد صفصاف بمنطقة زردازة ، ة بني هارون واد الرمال بمنطق( وعميقة ، خوانق ضيقة 

  .  (Alain marre 1992)هدا العمل من أهم الظواهر الجيومورفولوجيا بالمنطقة حسب
  

ذات ، تبرز مرتفعات الشرقية للمجال الدراسة  –الجزء األوسط الشرقي –إلى جنوب هذه السالسل 
 كاف حجر الصفراء ، م  1192أهمها كاف لكحل  –مرتفعات جبل الوحش  –التكوينات الحجر الرملي 

  . –منطقة عين يعقوب –كدا جبل الهرية ؛ جبل درمون  م و1202
واد ، واد السيبوس، واد الرمال (تشكل مرتفعات جبل الوحش حدود خطوط تقسيم المياه لثالث أودية 

 .ي السيبوس والرمالواد لصعوبة اختراق هده السلسلة فهي تعمل على تغيير اتجاه" ؛ ونظرا) الصفصاف

  
  : –الكريتاسية  –السـالسل الكلسيـة  – 1-1- 2

التي يصل ارتفاعها و ،  تشرف بالجزء األوسط الغربي لمجال الدراسة سلسلة الجبلية لمرتفعات الشطابةّ 
  .شمال شرق  –حيث تظهر على شكل تضاريس الهورست تأخذ اتجاه جنوب غرب ، م 1300إلى 

على مستوى " خاصة، لبييز ، تتمثل في دولينات ، ل ظواهر كارستية جد متطورة تعترض هده السالس
جبل لقالل ؛ إذ تمثل هذه التشكيالت الكارستية ؛ دور مهم ومحدد في ، جبل الزواوي ، جبل كركرة 

  . IIوالتي سنتطرق لها بالتفصيل في الفصل ، الميدان الهيدرولوجي 
  

كما ، م 1235ة الكلسية ألم السطاس إذ تصل أعلى قمة بها إلى ؛ فتشرف السالسل الجبلي" أما جنوبا
تعترض هذه السلسلة عدد هائل من اإلنكسارات ؛ نتيجة تأثير الحركات  و التشوهات التكثونية ، بإضافة 

إلى  VIالجد نشطة خاصة خاللّ الفترة المطرة لزمن ،  )gel  ،dégel(إلى عمل ظاهرة الجليد وذوبانه 
والتي ، و عملية التعرية الميكانيكية و الكيميائية ؛ التي تزيد من حدتها التدخالت البشرية  ،الزمن الحالي 

  .وتشكيل مخاريط األنقاض ، هيدرولوجي على أقدام الجبال  و يكان لها أثر بيد ولوج
فقط ، ) م800-600( جبال متوسطة االرتفاع  ةتبرز مجموع، كما أنّه في أقصى  جنوب مجال الدراسة 

وجبل سالم ، بمنطقة قطار العيش ، م 1010مثل جبل تيكباب ، م 1000بعض الجبال التي تتجاوز منها 
. 

  
  :الحواف الصخرية   - 2  1 -

تتواجد خاصة في الجزء الشمالي  ،حواف صخرية مهمة  تطبع المظهر التضاريسي لمجال الدراسة  
على مستوى " م ، أيضا300يصل إلى جبل رارا ؛ حيث تبرز مدى مرتفع ، جبل السواري : منها 



نجم عنها ي قد ،جبل أم السطاس ؛ وهي تتوافق مع انكسارات تكثونية ، جبل لقالل ، الصخر القسنطيني 
تظهر حواف ، أما على مستوى سلسلة جبل الوحش ).IIسنتطرق لها في فصل (انبثاق عيون كارستية 

وعدم التواصل ؛ نتيجة لكونها مخترقة بمجموعة  تأقل حدة تشكل على تكوينات الحجر الرملي إنقطاعا
هده المناطق تبرز مالمح الحركات على العموم  .Alain.marre - 1992 -من اإلنكسارات عمودية عليها

  .التكثونية العنيفة الناتجة عن الحركة األساسية 
  : -النيوجان –ة ـــ حــوض قسنطين 2

السلسلة النوميدية   مع جال الوالية ، إد يشكلمن م واسع مجال  يـترسيبالوض ـحيحتـل هدا ال
تتعلق طبوغرافية ، ويمتد حتى منطقة السهول المرتفعة إلى الجنوب ، في الشمال   الحدود البنيوية الكبرى

إلى   400تراوح ارتفاعها على العموم من ي، تالل ، سهول ، أحواض، هدا الحوض الترسيبي  بالسفوح 
   02:خريطة رقم.متر 800
والكنغلوميراتية  ، التي تتمثل في التكوينات الطينية  حجم الكبير لتوضعات القارية في الحوض و إن ،

  .   ومقاومة ضعيفة لتعرية المائية ) لينة( صلبة   رل كلها  صخور غيـوالتكوينات الكلسية ؛ تمث
لفة لهدا الحوض مخت تبرز مظاهر ألوساط طبيعية جد، ة ــففي الجزء الشمالي لمجال والية قسنطين

لمنطقة  إنخفاض الطبوغرافي و،  حوض واد السمندوا، ي من خالل الحوضين الجزئيين ـالترسيب
  . ايـة عين البـهضب، أما في الجزء الجنوبي لمجال الدراسة يتعلق بسطح  الحامة

  :دوا ــــوض واد السمنـــح – 1 – 2
من الشرق  حوض بني إبراهيم و حوض الجزئي يحده  ،حوض واد السمندو  إلى التل القسنطيني ينتمي  

أما من الجنوب الغربي  ، لزردازة ؛ ومن الجنوب سلسلة من الجبال تنتمي إلى مرتفعات جبل الوحش 
  .يحده الحوض منطقة الحامة 

تفصل فيما بينها ، تتمثل في أحواض صغيرة ،  متنوعة وحدات طبوغرافيةبهدا الحوض  حيث يتميز
سفوح تكون منتظمة ومتطاولة  أيضاًو ،"  م ؛ تظهر أكثر تقببا 400-500عها ما بين تالل يتراوح ارتفا

  دار شديدة بالناحية الشمالية و الجنوبية و تكون غير متطاولة ؛ و ضعيفة االنح تذات انحدارا
تكوينات ( أثر واضح للتركيب الصخري، ويظهرعلى هده التضاريس ز من خالل مقاطع طبوغرافية تبر

  .ة هاتة الوحدات ـفي استخالص مورفولوجي)  الطينية
  

 –االنخفاض الطبوغرافي   -:ة الحامة بوزيان ـوض منطقـــح  -2 – 2

يأخذ اتجاه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ، يتراوح   -يتوافق مع حوض األدنى لواد الرمال  
جنوب  -شرق  لذو اتجاه محور شما يشكل مقعر و ، )م بمنطقة الخنق 200(م   200-400ارتفاعه ما بين 

كما أن االنخفاض الطبوغرافي لمنطقة الحامة ؛ يتميز  .غرب ما بين جبل برقلي وسفح جبل كركرة 



دور ، لخصائص الطبوغرافية لكما أن  .تكوينات الرصرصة  ناتج عن، باالنبساط و الخصوبة التربة 
  .ارتوازية  –لعيون كارستية  عفي منابيتتمثل ، مهم في توفرها على المصادر المائية هائلة 

  
 : المقاطع الطبوغرافية ألشكال التضاريس  01: الوثيقة رقم 

  تضاريس السلسلة النوميدية :  01الشكل رقم 
  تضاريس السالسل الكلسية :  02الشكل رقم 
  تضاريس حوض قسنطينة :  03الشكل رقم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :البــاي  مسطــح عيــن – 3 – 2
مع طبوغرافية ذات ، م 700على ارتفاع يصل إلى ، يتواجد في الجزء الجنوبي الغربي لمجال الوالية 

يمتد من عين مليلة إلى قسنطينة   – pliocène -؛ إذ يمثل حوض قديم )% 3– 0(انحدارات ضعيفة 
  .نحدر إلى واد الرمال ومن جهة الشرقية والغرب ت،نستطيع رفع منه شعاب منها متصلة بواد بومرزوق 

  :ـ  المــصــاطب النـهــرية   3
واد بومرزوق ، سقان–واد الرمال لتمتد مع طول األودية الرئيسية ، ة ـمستويات لترسيبات نهريكتبرز 

واد البردا ؛ ذات شكل مسطح ناتجة عن ظاهرة  تراكم الترسبات نتيجة ضعف االنحدار ، واد السمندوا ، 
مستوى السرير الحالي  على م  80إلى 20ط من ـها األوسـغ ارتفاعـإذ يبل، المياه وقوة الحمولة ، 

  .رزوق ـلواد بوم
  

  :ـ  مـجموعة السـهول المرتفعــة  4 
، س الصحراوي   ـلي و األطلـبين السالسل الداخلية لألطلس الت، تتواجد إلى الجنوب الشرقي للوالية  

ال أكثر استقرار من التل ؛ تحيط بها جب هيانحدار ضعيف تتوافق مع السهول ذات امتداد واسع  و
كما تبرز  في مستوى السهول المرتفعة عدة مظاهر ناتجة عن التعرية  .السالسل الكلسية الكريثاسية  

  .  الحادورات، تتمثل في مخاريط األنقاض ) الترسيب ، النحت ، النقل ( الريحية والمائية 
  

III   ـ االنحــــدارات:  
    من خريطة قسنطينة" فانطالقا، ط الطبيعي ـتبر االنحدار معيار فيزيائي مهم في تحليل الوسيع 

  :ي ـفئات هي كآالت 04والتي قسمت إلى  ، 03: رقم  تم إنجاز خريطة االنحدارات  200000/1
  -  توزيع فئات االنحدار  -  01:جدول رقم 

 % بةالنس )كم(المساحة  %قيمة االنحدار  فئة االنحدار

 10.33 21.761 3      – 0 الضعيف

 52.93 111.423 12.5– 3 المتوسط

 17.65 37.161 25– 12.5 القوي

 19.06 40.128 25   – قوي جدا
  من إنجاز الطالب: المصدر 

 
من % 10  تحتل مساحة%  3 ىالتي تبرز انحدار ال يتعد،  السهولمن خالل الجدول يتبين ان مناطق 

  وزع ــبحيث أنها تت، ) عامل فيزيائي (وهي الفئة األكثر مالئمة لتأهيل السقي الزراعي، مجال الدراسة 



، هرية ـ، المصاطب الن من أهم هده المناطق نحدد سهل الحامة بوزيان ، على مجمل مجال الدراسة 
  .منطقة عين أعبيد ، حوض الهرية ، مسطح عين الباي 

  اإلرتفاعات :  02خريطة رقم 
  اإلنحدارات  03 :خريطة رقم 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
، % 53إذ تحتل مساحة  ،تشغل نصف مجال الدراسة  3 - 12.5%أما االنحدارات التي تتراوح ما بين 

، تُمثل تضاريس السفوح بحوض قسنطينةوهي تتعلق  لى الجزء الشمالي الشرقي للواليةتتوزع خاصة ع
، على العموم تتوزع هده الفئة  تمنطقة السروا–رات في الجنوب األحواض الداخلية والحادو، التالل ، 

  .   –خاصة الحبوب –عبر كامل مجال الدراسة تستغل  في الزراعات الواسعة 
در ــاحة تقـمس%   25– 12.5راوح ما بين  ـدار يتـباالنح ليـابع الجبـالطذات  وتشغل المناطق

رعوية تتوافق مع السفوح الجبلية للسلسلة النوميدية و، ، تمثل مناطق غابية % 17هكتار أي  37161ب 
  التالل و األحواض الداخلية ، 

% 19أكثر من جداً تمثل  تحتل مساحة مهمة،تمثل انحدارات شديدة %  25االنحدار األكثر من  أما الفئة
  .    بحيث أنها تحد من إمكانيات التهيئة، وهي تمثل سفوح المناطق الجبلية  ، من مجال الدراسة 

  
 IV  ـ  الشبكة الهيدروغرافيــة:  

  :األحــواض الجزئيــة  ـ 1
حوض السيبوس ،حوض واد الرمال ، إن مجال والية قسنطينة يشمل ثالث أحواض رئيسية  

  -كبير –بحيث ينتمي بجزئه األكبر إلى حوض واد الرمال ؛ 04:خريطة  رقم –واألحواض الساحلية 
أما باقي المجال  يتوزع ، من مساحة الوالية %  83,47ثل كم أي ما يم 1916,6بمساحة تقدر ب 

كما هو   %6ب  )األحواض الساحلية (و حوض جزئي لواد عجاب %) 9ب ( بين حوض السيبوس 
  :مبين في الجدول الموقع أدناه 

  
  مجال والية قسنطينة ضمن األحواض الرئيسية. 04:خريطة رقم 

 

   الرمال- حوض كبیر  

   میلة

    البحر األبیض المتوسط 

    سكیكدة

    قاملة 

  االحواض الساحلیة 

  عنابة 

حوض واد الرمال 

  زیغود یوسف 

  الخروب 

ابن بادیس 

  ع أعبید

  قسنطینة 

   بني أحمیدان

  الحامة بوزیان   

 حوض   السیبوس



  
 یة  الشبكة الھیدروغراف  05: خریطة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - األحواض الجزئية في والية قسنطينة - 02: جــدول رقم  -

 رقم الحوض الحوض الجزئي  الحوض الرئيسي
  المساحة ضمن مجال الدراسة

  % 2كم
  
  
  حوض واد الرمال

 

 10,0 234 10.04 سقان –واد الرمال 

 36,5 838.8 10.05 واد بومرزوق

 21,0 486.8 10.06 واد رمال األدنى

 16,0 720 10.06 واد السمندوا

 حوض واد السيبوس
 8,0 360 .14 واد الهرية

 1,0 125 .14 واد التويفزة

 5,0 110 03 واد عجاب  األحواض الساحلية
   ANRHمن إنجاز الطالب حسب تقسيم                                                                                       

  : يمكن تحديد األحواض الجزئية في والية قسنطينة إلى ، 05: و الخريطة رقم  من خالل هذه المجموعة 
تتوافق مع الحدود الجنوبية ، م  1160ارتفاع  يأخذ جريانه من مناطق ذات :حوض واد الرمال  -1-1

ليقطع السهول المرتفعة القسنطينية  باتجاه جنوب غرب شمال ، بالعة إلى الشمال الشرقي لمنطقة ال، لتل 
لينحصر في الخوانق الكلسية لصخر قسنطينة على  ، )  م   500ارتفاع (شرق ليصل إلى قسنطينة 

لينظم إلى واد ، مغيرا في اتجاهه إلى الشمال الغربي على مستوى حوض أدنى قسنطينة ) م  200عمق (
الكبير الذي يصب في البحر  –مشكال واد الرمال ، م  512على ارتفاع  –ي مروان النجا في منطقة سيد

تشكل ، يستقبل روافد مهمة  ،إن واد الرمال عبر مساره ضمن مجال والية قسنطينة    .المتوسط 
 :ل في ــأحواض جزئية له  تتمث

دا الحوض بمجرى دائم ؛ تتميز الشبكة الهيدروغرافية له:  سقان–حوض الجزئي واد الرمال  - 1-1-1
راسة ذو صبيب مهم نظرا لتجميعه عدة أودية خارج مجال الد، شمال شرق  –يأخذ اتجاهه غرب جنوب 

ويعتبر واد سقان أهم رافد لواد الرمال ضمن مجال ، ) واد تجنانت ، راس واد بومه، واد العثمانية ( 
بإضافة إلى بعض الشعاب تنحدر ، التان يأخذ جريانه من مرتفعات تالغمة ومرتفعات جبل ف، الدراسة 

  .-الجهة الجنوبية–من مسطح عين الباي 
 

يبلغ  ،يعتبر واد بومرزوق ثاني مجرى مهم في والية  قسنطينة  : حوض واد بومرزوق-  1-1-2
و يجري في طبوغرافية منبسطة  ) عين مليلة (يأخذ جريانه من ينابيع الفورشي ، حيث  كم 31,5طوله 

مع تطورعدد هائل من الشعاب يزيد شكلها  انه بتعرجات و أكواع نتيجة ضعف االنحدار ،يتميز جري، 
؛ أهم روافد واد بومرزوق تأتي من الجهة ) تزيد كفاءة نقل المواد خاللها(وحجمها خالل الفترات المطرة 

 : رقيةـالش



 .ومنطقة عين أعبيد ، يأخذ جريانه من جبل أم سطاس : واد بردا  -

  الخروبينضم إلى واد بومرزوق في منطقة ،يأخذ جريانه من منطقة الهرية: وادي الطرف   -
  .واد الكالب،واد القراح ،واد الكرم ، واد ماسين،وادي مالح :كما نميز بعض الوديان اقل أهمية منها

 
بمجرى ، تتميز الشبكة الهيدروغرافية لحوض واد الرمال األدنى : حوض واد الرمال األدنى  - 1-1-3

كما يصب فيه واد البقرات ، سقان مع واد  بومرزوق  –يأخذ جريانه من التقاء واد الرمال ، مهم  رئيسي
ويتميز بشبكة هيدروغرافية مؤقتة من الناحية الشرقية ؛ تتغذى معظمها من المياه ، من الجهة الغربية 

 .الكارستية الجوفية لمنطقة الحامة من أهمها عين حمام الزواوي 

تتمثل في ، يتميز حوض واد السمندو بشبكة هيدروغرافية كثيفة  :اد السمندوا حوض و -  1-1-4
باتجاه جنوب شرق  -م 1144 -مجرى الرئيسي  واد السمندوا ، يأخذ جريانه من مرتفعات جبل الوحش 

ليبقى محافظا على ، غرب عند  منطقة زيغود يوسف  –ليغير من اتجاهه العام شرق ، شمال غرب –
 .م   300إلى أن ينظم إلى حوض واد الرمال األدنى على ارتفاع  هدا االتجاه 

حيث تنحدر من السفح ، ) كثافتها ( إن واد السمندوا خالل مساره يستقبل روافد مهمة من حيث العدد 
  :، أهمهما بني احميدان  ، وروافد أخرى من سفوح ديدوش مراد ، الجنوبي لسيدي إدريس من الشمال 

  .واد بوكارة ، واد الحجر ، د بوحيان  وا، واد بسيكرة  
، التخويرات (  يشهد حوض واد السمندوا تغيرات وتحوالت نشطة ناتجة عن تطور أشكال التعرية المائية

زادت من عدم استقرار ، والتي أعطت طابع خاص للمنطقة ....) التدفقات الطينية ، اإلنزالقات األرضية 
  .لوالية قسنطينة   شماليوحساسية األوساط الطبيعية للجزء ال

  :حوض واد السيبوس  ـ 2- 1
تتميز الشبكة الهيدروغرافية لواد الهرية بمجرى دائم يمتد على طول  :حوض واد الهرية   - 1- 1-2
تعتمد في تغذيتها على ، ومجاري مائية دائمة تنحدر من السفح الجنوبي لمرتفعات جبل الوحش ، كم 2

، ترجع إلى نوع المناخ السائد شبه الجاف  ؤقتة من الجهة الجنوبية ومجاري مائية م، األمطار  مياه
 . انعدام الغطاء النباتي، ضعف االنحدار ، بإضافة إلى العوامل التالية ؛ تكوينات النفودة 

  .يوجه إلى السقي خالل الفترة الجافة ، تستغل مياه  هدا الحوض بسد ترابي 
ترجع إلى عدة عوامل منها ، ة هيدروغرافية مؤقتة و كثيفة يتميز بشبك :حوض واد التويفزة   -1-2-2

%  1رغم أن حوض التويفزة ال يمثل ، شبه الجاف بمنطقة السهول المرتفعة  –ومناخ السائد ، النفادية 
  .إال أنه مستغل بسد ترابي موجه للسقي ، من مجال الدراسة 

الشبكة الهيدروغرافية لهدا الحوض  تتميز :حوض الجزئي لواد عجاب  -:األحواض الساحلية   -3- 1
من السفح الشمالي لمرتفعات جبل الوحش ق غرب و مجاري مائية دائمة تنحدراتجاهه شر، بمجرى دائم

 تنحدر مجموعة من المجاري المائية ) مرتفعات الكنتور(؛ أهمها واد خماخم ومن الجهة الشمالية  

  )  .حدود الوالية مع (كما تحتجز مياه هدا الحوض أيضا  بسد زردازة 



   :ريف ـافة التصـــكث ـ  2
مجموع األطوال المجاري المائية ( ر عن كثافة الشبكة الهيدروغرافية  من خالل كثافة التصريف ـنعب 

ة ـــوالنتائج المقدم، على مستوى األحواض الجزئية المراقبة  بمحطات  الهيدرومترية ) مع مساحتها 
  :ي ـــدول التالــفي الج

  -أنواع كثافة التصريف باألحواض الجزئية -    03:رقم  جدول
 km2 Ddالمساحة الحوض

km /km2 
Ddp 
 km /km2 

 

Dp/Dd 
km /km2 

Ddt 
km /km2 

Ddt/Dd 
km /km2 

واد الرمال 
الىمحطة  عين 
  السمارة

2197 068 0.27 40 0.41 60 

/ واد  بومرزوق م
  الخروب

1626 0.68 0.18 26 0.50 74 

  واد الرمال
 الخنق/م

1125.60 0.47 0.23 47 0.26 53 

  واد السمندوا
 بوشديرة/م

277 2.39 0.70 30 1.70 71 

  من إنجاز الطالب: المصدر 

 1/200.000إن هده المعطيات ال تعبر عن الشبكة الهيدروغرافية بدقة ألنها أنجزت من خالل الخريطة 
،غير أنها يمكن  01/50.00لى الخريطة على خالف فقط الحوض الجزئي لواد السمندو  أين تم العمل ع

  .أن تتيح لنا  إمكانية المقارنة ما بين أهم األحواض الجزئية في مجال الدراسة 
ومميزات التساقط حيث ، تختلف كثافة التصريف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة التكوين الليثولوجي  

وترتفع على ، قة السهول المرتفعة تكون ضعيفة على مستوى األحواض الجزئية لواد الرمال  في منط
  .مستوى حوض واد السمندوا  نظرا لطبيعة التكوينات ذات النفادية الضعيفة  ووفرة التساقط بمجال التلي 

  
فإن كثافة المؤقتة مرتفعة عن الكثافة التصريف الدائمة على مستوى أحواض ، أما من خالل المقارنة  

تتساوى كثافتي ، دنى لواد الرمال عند محطة الخنقاأل على عكس الحوض الجزئي، مجال الدراسة 
؛ نظرا لتدعيم الحوض بينابيع الكارستية  لمنطقة الحامة خالل فصل ) الدائمة و المؤقتة(التصريف 

  .الصيف 
  
 
  

Dd =L/A  :                          كثافة التصريفDdp   : كثافة التصريف الدائمة  
  كثافة التصريف الدائمة         :  Ddtطول المجرى                                 :  Lحيث 
     A :مساحة الحوض  

 



 قوة تسمح المقاطع الطولية لألودية  بإعطاء نظرة شاملة عن:   الطـوليــة المقاطــع  ـ  3
من المنبـع إلى المصب  ، والتي لها عالقة مباشرة مع سرعة  ر المجاري المائيـةميل إنحداتغييـرات 

وعلى هدا األساس سنتطـرق . إنتشـار الفيضانات و نقل المواد وترسيبها على مستوى أحواض األودية 
لها من خالل المقطع الطـولي لواد الرمـال و روافده  ، و على مستوى روافد أحواض الجزئية لواد 

 .مال ضمـن مجـال الدراســة الر

   :المقطـع الطـولي لمجـرى واد الرمـال  - 1 -3
االنقطاع في ،  - 04: الشكل رقم  – مجال الدراسة على مستوىز مجرى واد الرمال ـأهم ما يمي

ومن جهة أخرى ضعف ميل االنحدار لمجاري السهول ، االنحدار على مستوى الصخر القسنطيني 
حيث ينظم واد السمندوا إلى واد ، ف المجال التلي الذي يتميز بانحدارات قوية المرتفعة ، على خال
على العموم فإن انقطاع االنحدار على مستوى الخوانق ، -1984ع .مباركي -  % 16الرمال بميل يقدر ب 

 –الكلسية بمنطقة قسنطينة يعمل على زيادة من سرعة الجريان في أدنى صخر حوض أدنى الرمال 
   –نطينة منطقة قس

  
  : المقاطـع الطـوليـة لألحـواض الجزئيـة  - 2 -3
يأخد جريانه من مرتفعات جبل ) : 05: شكل رقم (  :المقطع الطولي لمجرى واد السمندوا  - 1 - 2 – 3

م ، بحيث يختلف إنحدار  200ويصب بمنطقة على إرتفاع ) م  1200إرتفاع أكثر من  ( الوحش 
  : الجريان حسب منطقتين 

من مرتفعات جبل الوجش إلى غاية    % 2,7تكون قيمة  اإلنحدار المجرى ب  :منطقة المرتفعة ال -  
   . واد بوكارة إليه إنضمام 

، كما تتميز  %1 إلى قيمة  ضعف متوسط إنحدار المجرى عن المنطقة األولىي :المنطقة السفلى  -  
  ) % 0,6، واد الحجر   %1,3واد السبيكرة ( روافده بإنحدارات من متوسطة إلى مرتفعة 

  
يكون إنحدار المجرى غير ) 06: شكل رقم :(  المقطع الطولي لمجرى واد بومرزوق -2 -2 – 3

  : منتظم ، يمكن أن نقسمه إلى منطقتين 
  . %5 يقدرإنحدار بمتوسط ) م  1800إرتفاع أكثر من (من منبع فسقية  جريانهيأخد : المنطقة األولى -
يكون ميل اإلنحدار ضعيف ): ن إنضمام واد المالح إلى إلتقاء مع مجرى واد الرمالم: (المنطقة الثانية -

ميل إنحدار روافده فهـي مرتفعـة  أما .، أي بإنخفاض ثالث مرات عن المنطقة األولى  %1,7نوعا ما 
  )  .  %8,0، واد الباردة  %8,3واد المالح ( 
  
  
  



  
  المقطع الطولي لواد الرمال :   04الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    لمجرى واد السمندوالمقاطع الطولية :   05: الشكل رقم 
  المقطع الطولي لمجرى و اد بومرزوق :   06:الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  البـاب الثـاني
  
  
  
  
 

 از  دور التكشفات الصخرية و؛ وإبرإن اإلطار الجيولوجي يسمح لنا بتفسير تباين األوساط الطبيعية 
السطحي يه نظام و إمكانيات حجم الجريان تعاقبها في تحديد درجة النفادية التي تكمن أهميتها في توج

المخزون  –المياه الجوفية  تغذيةومدى سماحتها في ، من جهة ) تفعيل الفيضانات والشح ( لألودية 
مساهمة الينابيع في تمويل (  ة و المجاري المائيةمع العالقة التبادل ما بين االسمط –الهيدرولوجي 

... ) انتشارها ، بنيتها ،  سمكها ، طبيعتها ( كما أن  تطور آفاق التربة ، تنوعها  ) . الجريان السطحي 
تصنيف أقسام األراضي حسب  في )االنحدار ( هي عناصر تتحدد من خاللها ، و العوامل الفيزيائية 

  .زراعي -يل الهيدروالكفاءة ومالءمتها لتأه
  
I   ـ اإلطــار الجيـولـوجي:  

على التل الشرقي   J.M.VILLA  ALAIN.MARRE, - J.F.RAOULT  ,   نمن خالل أعمال الجيولوجيي
أهم الوحدات و توضع نلخص فترة بناء التضاريس  06:وخريطة الجيولوجية رقم ، زائري الج

  : الجيولوجية التي تنكشف في مجال والية قسنطينة
  
  : الصـخري التركـيب و البـنيـة ـ 1

يتميز المظهر الصخري لمنطقة قسنطينة ، بتواجد عدة أوساط طبيعية جد مختلفة ، ترجع مالمحها العامة 
؛ فالميزة األساسية التي  ةإلى   مجموع األحداث التي تعرض لها مجال التل خالل الحقب الجيولوجي

 ة، نتيجة عدة مراحل تكتو ني EMPILEMENT DES NAPPES-  -تسجل هي تراكب األغشية المنقولة 
، أفرزت عدة مظاهر جيومورفيولجية و توجيه  )....نقل ، انخالع ،االنكسار (مهمة و متنوعة التأثير 

فإنطالقا من التحليل الستراتيغرافي والتركيب الصخري الذي يمتد من الترياس إلى . أنظمة هيدرولوجية 
  :المراحل الثالثة التي  تعرضت لها المنطقـة  نخلص ، الزمن الرابع 

  
إن المجال : فترة طويلة من الترسيب خالل الزمن الثاني و جزء من الزمن الثالث    - 1 ـ 1

شهد  نوع من االستقرار ، ميزتها  )تمتد من الترياس إلى الكريتاسي  (القسنطيني خالل هذه الفترة  
  .عمليات الترسيب و البناء التضاريس 

 
 

درة ـالق ، اإلطـار الجيولوجي و الخصائص الليثولوجية 
   نمط إستغـاللها الزراعيــة لألراضـي و

 



نميز خالل  هذه الفترة   التي تمتد من أيوسان إلى ، الزمن الثالث  –فترة النشاط التكتوني   - 2 ـ 1
  :مهمــــة  ةثالث مـراحل تكتـو ني) الميوسان األوسط 

  
مع ) ما فوق التلية المركزيةمناطق (مرحلة ايوسان التي تسجل بنهاية لعملية الترسيب  - 1 - 2 ـ 1

 .شرق و هي توافق المرحلة األلبية و األطلسيـة   45التواء التضاريس باتجاه الشمال 

   
و هي المرحلة المسؤولة عن حركة النقل الغشائي النوميدي و كذا ، مرحلة الميوسان  - 2 – 2 ـ 1

  .  )النيرتيةمناطق التلية خاصة الشبه تلية على السالسل ( يحركات النقل السطح
  
تمتد هذه الفترة إلى الزمن الرابع تسجل بالفترة ترسيبية  تزامنت  :فترة التكتوجينية الثانية  -  3 ـ 1

 .  ةمعها حركات تكتونيتين ؛  األولى حركات انظغاطية ، و الثانية تباعدي

  
   :الجيــولـــــــوجيـــــــة الوحـــدات ـ 2

  : ةالســالسل النــوميــديـ - 1 ـ 2
، حيث يظهر انكشافها في منطقة جبل الوحش ، تأخذ امتدادها على المرتفعات الشرقية لمجال الدراسة  

حيث أنها انخلعت ، جبل الهرية ؛ وهي سالسل توضعت خالل األليغوسان إلى الميوسان السفلي 
نحو الجنوب على وإما ، إما باتجاه الشمال فوق المناطق القبائلية ،   (disloqué et déplacé)ونقلت

  .المناطق التلية 
  

وتكوينات ، إن التشكيالت النوميدية تتكون من تكوينات الطينية في القاعدة ؛ يرجع عمرها إلى أوليغوسان 
المختلطة بالسلكسيت ذات  ةوكدا تكوينات المارني،   Aquitanienالحجر الرملي ذات العمر 

  .  burdigalienالعمر
  

تنمو بها غابات ، هذه السالسل أعطت مظاهر لكتل جبلية مرتفعة ، لوجي أما على المستوى المورفو
 chaosتحيط بها حافات صخرية مهمة وتظهر على سفوحها ، أشجارالفلين  على تكوينات الحجر الرملي 

de blocs   ، غرب حوض السيبوس ( على العموم يميز هدا المظهر شرق مجال الدراسة. (  
  
  :ـليــة الســالسـل الت –  2 ـ 2
 –القص -قد تعرضت إلى عمليات االنفصال  ، إن السالسل التلية التي تنكشف في المنطقة القسنطينية  

إذ نستطيع تحديد ثالث وحدات بنيوية ، ونقلت من مكانها األصلي خالل مرحلة أيوسان و الميوسان 
  ) .ية التل قما فو( ، خارجية ، مركزية ، قسمت في الشرق الجزائري إلى داخلية 

 



  
فمن ( ؛ تخص توضعاتها على التكوينات الكلسية النيريتية    التلية قالوحدات ما فو --  1 –  2 ـ 2

جبل أم ، جبل الزواوي ، تنكشف خاصة على مرتفعات الشطابة * ) -أهمية كبيرة–الناحية الهيدرولوجية 
  .السطاس  

  
وكدا السلسلة ، نية لمدينة قسنطينة وضواحيها في المنطقة العمرا ؛ تنتشر الوحدات التلية -  2 –  2 ـ 2

  .   جبل تيكباب، الجنوبية لمنطقة بونوارة 
  
، بين جبال فريكتة ، تظهر من الغرب إلى الشرق  –) الداخلية(؛  الوحدات الشبه التلية  -- 3 –  2 ـ 2

 . ج فالتان  وج جافة 

 .Lahonder J  1987الل الميوسان حسبحركات الجاذبية نتيجة عمليات الدفع خالتعترض هده السالسل 
  . -J.M.Villa و عمليات القص ؛ أدت إلى تقسيمها إلي وحدات 

  
، الوحدات ما فوق التلية ذات سحنة تتكون أساسا من تكوينات مارنوكلسية ترجع إلى الزمن الكريتاسي 

  . ة ـأما الشبه التلية والمركزية تتكون من تكوينات طيني
  
  : النـيريتية القسـنطينية  السـالسل – - 3 ـ 2

تعلو مناطق تترسب فيها مجموعة من التكوينات المارنية أو ، يظهر انكشافها على مستوى سالسل جبلية 
جبل زواوي ، تيديس ، تتمثل هده السالسل في جبل الخنق  -   MP -زمن الميوبليوسان ـالطينية ل

  .فالتان ، مازال  ،مجمل جبل أم السطاس  ،الصخر القسنطيني ، ) الشطابة (
 pènnitellienne تعلوها أغشية شبه تلية) شطابة ( ، من بين هده الكتل الجبلية النيريتية ؛ جبل الزواوي 

السلسلة ، ر القسنطيني إذا فالمجموعة الكتل النيريتية تتمثل فقط في ؛ الصخ ، فهو يسند لها وبالتالي
  .فالتان ، مازال ، م السطاس الجبلية أل

  
م  2000– 1500تمتد من ( مهمة الحجم ، بسلسلة كاربوناتية     Mole néritiqueالصخر النيريتي يتميز 

إن النوع العام لتكوينات الكلسية ، تتوضع على قاعدة مستوية ،    Mésozoïqueإذ  يرجع عمرها إلى ) 
ف على شكل تتكون من حبيبات ذات حوا،   organo-detritiqueهي صخور عضوية مفتتة ، النيريتية 

  . خالل زمن الكريثاسي ، تشكلت تحت مستوى بحر عميق ، زوايا 
 الناتجة عن الحركة األساسية في نهاية الزمن الثالث، هده المناطق تبرز مالمح الحركات التكتونية العنيفة 

 –و التواءات شرق ، والتي نتجت عنها تشوهات  phase compression-  –مرحلة انظغاطية ال خالل
  . وتطور مظاهر األشكال الكارستية ، زيادة على انحدارات شديدة ،  غرب



ون كَتبرز فائدة وأهمية خصوصية في الهيدرولوجيا بسبب أنها تُ، إن التكوينات الكلسية القسنطينية 
  . األسمطة الكارستية

  :  -حوض نيوجان قسنطينة  – MP- بليوسان  ـوتكوينات المي  - 4 ـ 2
ضمن الوحدات  ،لتوضعات ذات امتداد واسع على مجال والية قسنطينة )سيبيحوض تر(يمثل منخفض 

جبل ، جبل الوحش من الشرق ، سيدي دريس في الشمال ( مرتفعات قسنطينة التي تمثل السالسل الجبلية 
 أدى إلى تطورنظرا لهشاشة تكويناته  لينة و  ،نتج عنه كثافة في الشبكة المائية ،  ) الشطابة من الغرب

؛ ودلك على مستوى  Alain marre –و أشكال حركات الكتلية ، د هائل من الشعاب على السفوح عد
حوض ، مسطح عين الباي ،  منطقة ديدوش مراد  ،حوض منطقة الحامة ، حوض واد السمندوا 

  .الخروب  
  

مع  ةنيتتكون أساسا من تكوينات الطينية و المار، في هدا  الحوض    إن أهمية الترسيبات القارية
، تعترضها التواءات و انكسارات  ، لمستويات كنغلوميراتية الحمراء و الكلس البحيري  أحياناشافات انك

  :حيث يمكن تحديد ثالث مستويات لتوضعات الحوض من القاعدة إلى األعلى 
ور وصخ، يمثل بتكوينات الغونغلوميراتية ، م  300م إلى  150حجمه من  حيتراو :المستوى القاعدي  -

الناتجة عن السالسل الكلسية ( الكلسية ، وتكوينات الحجر الرملي ، يصل حجمها إلى أمتار مكعبة 
  ) . بالمنطقة 

م يمثل تناوب تكوينات الحجر  100م إلى  30يتراوح حجمه ما بين  –األوسط  :المستوى الثاني  -
  الرملي الكلسي وتكوينات الرصرصة 

حيث يتكون من  ،م بحوض السمندوا   500– 300راوح حجمه من يت: النهائي  –المستوى األول  -  
  .    تتناوب مع الكلس المارني، غنية بالجبس ) سوداء ، رمادية ( تشكيالت الطينية 

  
  : تكــوينات الزمن الرابع  – 5 ـ 2

، وادي البردا ، وادي بومرزوق ، خاصة على ضفاف وادي الرمال  VIتتوزع تكوينات الزمن الرابع 
الحادورات ، )بومرزوق ، سقان  –مع طول واد رمال (وكدا المصاطب النهرية ، سمندوا د الوا

وتتوضع اسفل الكتل ، االنهياالت الصخرية ، توضعات السفوح جبل الوحش ، القسنطينية القديمة 
  .  جبل الوحش ،  الكلسية والنوميدية ؛ جبل لقالل 

حيث ، سطح المنصورة ، د بمنطقة الحامة بوزيان كما نميز تكوينات التوف و الرصرصة التي توج
ويرجع عمرها ، عضوي  –وهي ذات أصل كيميائي  ، تمثل هده التشكيالت السطحية نواتج الذوبانية

وهي غنية بالمواد العضوية والمعدنية  حيث تتعلق نشأتها   –فيالفرنشيان  –إلى بليوسان العلوي          
على خالف تطور ، résurgence karstique نشأ من العيون الكارستية بمسار المجاري المائية التي ت

التي ترجع إلى  الظروف التي ميزت الزمن الرابع بتناوب فترات باردة ) المصاطب  النهرية ( األشكال 



تغيير أشكال التضاريس الجبال المرتفعة  في لها انعكاسات مباشرة تكان، مع فترات شبه جافة ، ومطره 
أما على مستوى ، حفر الرأسي لألودية ، من خالل حفر الشعاب على السفوح  –التكوين  الحديثة –

أدت إلى ظروف تسمح ) تضاريس الهورشت والقرابن (، تعترضها انكسارات  التي السالسل الكلسية
  .     -J.RISEUR-بتطور األشكال الكارستية حسب

 
 عالية كفاءة ذات و ؛ )  A-B-C(  متطورة آفاق ذات ليثولوجية تكوينات ؛ المجموعة هده تمثل العموم على

 مناطق تمثل كما  .  )السقي( نيالثا الجزء في تفصيل كثربأ بدراستها صتسنخ – زراعي-الهيدرو للتأهيل

 تأثير ولها – األودية - بالمجاري عالقة على هي والتي ، األودية مستويات على المتواجدة السطحية األسمطة

  .  بخرالت إلى كبير بشكل تتعرض إد ، التربة حطالس من قريبة أنها رغم ، الهيدرولوجي نظام على إيجابي
 

II  ـة ــــوجيـــيثوللص الــائــ الخصـ : 

  : )*(ادية التكوينات الليثولوجية ؛ مؤشرات الظاهرة الكارستيةـنف ـ  1
لتصنيف الليثولوجي ألهم الوحدات ا- 04: .تحدد درجة النفادية التكوينات الليثولوجية من خالل الجدول رقم 

– 1/200000(وكدا المواصفات الخرائطية ، والدي أنجز اعتمادا على خريطة الجيولوجية –الصخرية 
يعتمد في تصنيف حسب  (    ORSTOMومقابلتها مع تصنيف ، التي تغطي مجال الدراسة  )1/500000

  :الى ) خصائص الفيزيائية لصخور 
 
الفليش ؛ اذ تحتل هده ، تتمثل في التكوينات المارنية و الطينية  :ير النفودة التكوينات الغ -  1ـ  1

على السفح  : وهي تخص المناطق التالية ، %  7ما يعادل  2مك 156,4المجموعة مساحة تقدر ب 
جبل التيكباب ، مدينة قسنطينة وضواحيها  ،منطقة الجنوبية لسروات ، الجنوبي لمنطقة  جبل الوحش 

تعمل هده التكوينات من خالل خصائصها على ، وعلى مرتفعات الشطابة ، قطار العيش منطقة ، 
وذات انحدار مهم إال أن ، وخاصة في المناطق التي ينعدم فيها الغطاء النباتي ، ارتفاع معامل الجريان 

طابة حالة مرتفعات الش( Aquifère capté لسماط مائي محبوسهده التكوينات قد تشكل سقف غير نفوذ 
 .  )؛ أين تساهم في تجميع المياه لتتوغل من خالل التشققات 

 –تتمثل في تكوينات حوض قسنطينة : التكوينات ذات النفادية ضعيفة إلى متوسطة  -  2ـ  1
، حيث ينتمي إلى هده المجموعة عدة أوساط طبيعية جد مختلفة من الشمال إلى الجنوب ب –نيوجان 

منطقة ، حوض السمندوا : تتوزع على المناطق ، %  36 لأي ما يعاد 2كم 820تحتل مساحة تقدر ب
أما في الجنوب نميز مسطح ، الطين الجبسية ، كنغلوميراتية ، تسودها تكوينات طينية ، عين الكرمة 

عين الباي الذي تسوده التكوينات المارنية بحرية ، إن حساسية هده التكوينات باتجاه التعرية المائية هي 
االنزالقات ، التخويرات ، الشعاب ، السيالن المنتشر ( يرة األشكال متغ جد. (  
كارست  كلمة أصلھا ألمانیة تترجم  إلى سھل موجود في سلوفانیا ، تسودھا التكوینات الكلسیة ، حالیا یستعمل ھدا المفھوم عالمیا   –(*)   

  .لتصنیف مجموع الصخور الكاربوتانیة   
B.Geze 1973 : donne au Karst la définition suivante : « Région constitué par des roche carbonates, 
compacte et soluble ,dans l’aquelles apparaisse des formes superficielle Et souterraines caractéristiques   



 .التصنيف الليثولوجي للوحدات الهيدرولوجية   04: جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



تل هده حيث تح، تتمثل في التكوينات الحجر الرملي النوميدي  :تكوينات ذات النفاذية متباينة  - 3ـ  1
على مرتفعات جبل ، من مجال الدراسة  % 14 لأي ما يعاد،  2كم 313المجموعة مساحة تقدر ب 

  .جبل الهرية ، الوحش  وبعض القمم و السفوح الجنوبية الكلسية التلية لجبل سيدي الدريس 
فة حسب وص( يرجع إلى أن تدرجها الحبيبي  ذو أبعاد مترية ‘ ان تباين نفاذية هذه التكوينات 

هدا ما يمنع التصريف ، بإضافة إلى أنها تتناوب مع تشكيالت طينية )  1/50.000 الهرية–الجيولوجية 
تتولد  عنها بعض الينابيع تجف في  ،  مما تصرف المياه بسرعة إلى حافة الصخر، الداخلي للمياه 

   .صل الصيف ـف
 

 أي  2كم 394 تحتل مساحة تقدر ب تتمثل في تكوينات الزمن الرابع  :ودة ـتكوينات النف - 4ـ  1
 واد، سقان  –وهي تنتشر في أحواض األودية ؛ واد الرمال ، من مجال الدراسة % 17يمثل ما 

، تكوينات االنحدار ،ات الرصرصة بالحامة و المنصورة تكوين، وكدا المصاطب النهرية، بومرزوق 
 Aquifère أسمطة مساميةبلية لتشكيل تبرز هده التكوينات قا، الطين ، تتمثل في تكوينات الغرين 

poreuse - - .  
 
 2كم 112تحتل مساحة تقدر ب، تتمثل في السالسل الكتل الكلسية  :تكوينات النفادية الكبرى  - 5ـ  1

جبل ، جبل الزواوي ، جبل كركرة ، تتوزع في جبل ام سطاس ، من مجال الدراسة % 5أي مايمثل 
 .    07: م شكل رق -الصخر القسنطيني ، قالل 

الداخلية و ( ومؤشرات الظاهرة الكارستية  ،عدد من التشققات و انكسارات  تعترض هده السالسل 
   ) الخارجية 

تسمح بنفاد  ،  (*)كمناطق لنفاديه المياه حيث تعمل ،  أعطت خاصية النفادية الكبرى لهده التشكيالت 
 Endokarstique–نافذ للمرور المياه وتصريفها مما خلق م  السماط الكارستيحجم معتبر من المياه إلي 

بالمنطقة   انبثاق العيون الكارستيةكما أن هده  االنكسارات هي المسؤولة عن وضعية تواجد أو ،  - 
  ) . 08: شكل رقم (
  
  
 
  
 
 
  
  
  

Alain Mangin -1975- : Ensemble des Roches carbonaté qui présentent une morphologie dans la 
surfaces et souterraine comparable au roches solvene » 
 
(* )D’ après Alain Mangin -1975 -  , Le système Karstique Fonctionne au niveau de deux zones : 
La première : Zone d’infiltration ou les eaux pénètrent à travers les terrain Fissurés. 
La deuxième : zone saturée qui contient des drains Fermés dans lesquels se fait la circulation des 
eaux : elles ressortent par  un plusieurs exutoires.  
 

– J.Riseur  :  إلى النشاط التكثوني خالل المرحلة األلبية على مستوى التكوينات الكلسية  الكارستية  تطور الظاهرةيرجع
      تشققات و فوالق مهمة ؛ فكثافة هده األخيرة والظروف المناخية التي ميزت المنطقة ، والتي أنتجت انكسارات  ،النيريتية 

  إلى الزمن الحالي أدت إلى تطورها في العمق VIخالل الزمن الرابع  ) ظاهرة الجليد وذوبانه ( 
 



 
 
 
 
 
 

  المخطط الهيدرولوجي لسالسل الكلسية  -
  مناطق نفادية المياه  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



   :التصنيف الليثولوجي حسب إمكانيات حجز المياه  – 2
 يسمح بجمع أهم الوحدات - 04: جدول رقم  –إن التصنيف الليثولوجي حسب إمكانيات حجز المياه 

  :الهيدرولوجية إلى مجموعتين كبيرتين 
  

التي تتمثل في  تنتمي لها مناطق النفادية المسامية :مجموعة ذات إمكانيات عالية التخزين  –1– 2
التي تضم تكوينات غرينية ، رمال ، جالميد ، وتكوينات الرصرصة ، ،و  VIتشكيالت الزمن الرابع 

خزن بشغلها جميع الفراغات تكوينات االنحدار ، أين المياه تتخاصة في مناطق الترسيبات النهرية و
وكدا مناطق النفادية  .  Aquifère poreuse أسمطة مسامية التشكيلة الصخرية ، مما تبرز قابلية لتشكيل

وتخزين أحجام معتبرة من المياه والتي تسمح بنفاد الشقوق ، إنكسارات ، األشكال كارستية ،  نوع من
دور كبير في  عمرها الى الكريثاسي ، والتي لها خاصة على السلسلة النيريتية القسنطينية التي يرجع

) حمام الزواوي –بومرزوق ( رستية ذات صبيب مهم تنبثق منها عيون كا ، أسمطة كارستيةتشكيل 
  .تساهم في تدعيم المجاري السطحية 

  
تنتمي لها باقي التكوينات الليثولوجية التي تبرز  : التخزينمجموعة ذات إمكانيات ضعيفة  – 2 – 2

في خاصية المسامية الضعيفة التي تساعد على الجريان السطحي أكثر من نفاد المياه ، والتي تكمن 
وتكوينات النفادية  –حوض قسنطينة  –ميوسان  MPتكوينات الطينية والمارنية التي يرجع عمرها إلى 

 بانبتاق ينابيع على السفوح ، وأقدام....) مسامات ،  ثقوب ،( المتباينة التي يسمح تدرجها الحبيبي  
لحجر الرملي  جف في فصل الصيف ، على مستوى تكوينات االجبال ذات صبيب ضعيف غالبا ما ي

  . مرتفعات جبل الوحش بلألوليغوسان 
  
  

 –وجريانها على السطح  بعد تصنيف التشكيالت الصخرية حسب إمكانيات حجز الموارد المائية 
 قاعدة أساسية لتطور آفاق التربة ك دورها ز ار، سنتطرق  حالياً إلى إب –المخزون الهيدرولوجي 

  .حديد إمكانيات و عوائق التي تحد من اإلستصالح الزراعي وعالقتها مع العوامل الفيزيائية في ت
  
  
 
 
  
  
  



  
III   - القدرات الزراعية لألراضي و الغطاء النباتي  :  

  :  القـدرات الزراعيــــة لألراضي    - 1
بتصنيف األراضي حسب كفاءتها  إن تحديد أنواع التربة ومطابقتها مع العوامل الفيزيائية ؛ سيسمح لنا

المؤهلة للسقي الزراعي في مجال الدراسة حسب ) المناطق(توطين  األراضي  و من تم الزراعية
، ومقارنتها مع نمط إستغالل ألجل إبراز مدى التوافق بين المؤهالت و   )انحدار/ تربة (      العاملين

  .إستغالل ألرض 
  

   07:خالل الخريطة رقم  إنتشارها  منوتحديد أنواع التربة ؛  فينعتمد  :ربة ــواع التـأن – 1- 1 
توزيع أنواع التربة بوالية قسنطينة ، أين يأخذ التصنيف على أساس أصل نشأة  التربة  الذي  يرتبط  

  :  *1....)الصخر االم ، المناخ  (عموما  بخصائص المنطقة 
  

ب تحتل مساحة تقدر: alluvial travertineux :تربة الرسوبيات النهرية والرصرصة  - 1- 1- 1
كثر أتنتشر  ميز باالنبساط و الخصوبة التربةتت ،من مجال الدراسة % 8,78 لأي ما يمث  2كم 173,1

 هي ،صالح الباي ، بومرزوق وعين السمارة و بمنطقة الحامة –مع األودية و المصاطب النهرية 
صل سمكها إذ ي، حيث تعتبر األكثر كفاءة و مالئمة لزراعة المسقية . عن تكوينات الرصرصة   ةناتج

يمثل نوع هده التربة من أحسن إمكانيات  لموارد التربة  التي ، سم كأفق خصب  150إلى األكثر من  
 .تتوفر عليها الوالية 

  
تحتل مساحة  :-association calcaire -solonetz- :المشبعة بالصوديوم  –التربة الكلسية  - 2 - 1- 1

تتوافق مع التشكيالت الطينية و الحجر الرملي ، %  33,94أي ما يعادل  2كلم 669,2 مهمة تقدر ب
حوض واد السمندو إلى أقصى غرب قسنطينة و منطقة عين الكرمة  –الكنغلوميرا في الجزء الشمالي 

 .بقول الجافة و الموسمية ، ، الواسعة  توهي تستغل في الزراعا، ابن زياد ، 
 

 49,35 لأي ما يعاد 2كلم 973,6ساحة تقدر ب تحتل م - calcaire- : التربة الكلسية -  3 - 1 – 1
ابن باديس ، عين أعبيد ، منطقة الخروب ، تتوزع على أغلب الجزء الجنوبي ، من مجال الدراسة % 

 ) .خاصة القمح الصلب ( تستغل هده التربة في زراعة الحبوب ، إلى أوالد رحمون 
 
 
 
* 

 

جل دراسة مفصلة يكون التطرق بأكثر دقة لألهمية ، أل) عامة(هدا التصنيف يتوافق مع مستويات شاملة :  FAOحسب  1-
  .نشأوية–العوامل البيدو 

ٍ Solonetz ذات لون أسود و، بالصوديوم اتربة قاعدية معقد امتصاصها مشبعpH  9>التربة 



أي ما يعادل كلم  89,2تحتل مساحة تقدر ب  – INSATURE-  :لتربة الصخرية ا -  4 - 1 – 1
والسفوح الغربية لمرتفعات جبل ، في مجال الدراسة ، تنتشر أكثر في منطقة ابن باديس %  4,52

 رغم أن هده التربة فقيرة  وعمقها ضعيف جداًَ ، فهي، السفوح الجنوبية لجبل سيدي دريس ، الوحش 
  .  حبوب ومراعيالتالية  ؛ مورد لنشاطات زراعية 

 
 13,2تحتل مساحة تقدر ب  - calcaire Humifère : الرطب من أصل الكلس ترب  -  5 - 1 – 1
   .على قمم جبال الشطابة   خاصة تنتشر  . من مجال الدراسة%  0,66أي ما يعادل   2كلم

 
أي ما  2كلم 43,2در ب ـاحة تقـمس ف علىينكش    Roche Mère :الصخر األم   -   6 -  1 – 1
  )  .جبل كركرة ، و الزواوي ( بمـرتفعات جبال الشطـابة  ال الدراسة ،ـفي مج%  2,19ادل ـيع

  
  : ة ــحسب الكفاءة الزراعي  األراضـي تصنيف -2- 1
طق القابلة تحديد المنافي  رىتأخذ بعين االعتبار عوامل فيزيائية أخ، بإضافة إلى توزيع أنواع التربة 

تأخذ بعين االعتبار (  ANRHوعلى هدا األساس اعتمدنا على بعض الدراسات البيدولوجية ل،  1للسقي
وجود أمالح كلور ، )القاعدية / الحموضة(يحدد درجة   pH، - السمك –عمق التربة :  عدة معايير

تشكيالت طينية  كصخور في اآلفاق السطحية ، تربة تتكون من -عائق-الصوديوم خاصة ، وجود    
، وهي على العموم تتطلب تحقيقات ميدانية ومعايرة ) تعتبر ماسكة للمياه أو تربة رملية  تفقد المياه 

  :   زراعية أقسام األراضي حسب الكفاءة  والجدول اآلتي يقدم تصنيف.مخبرية 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

1)-Pièrre porrut à ORSTOM page 101 : les paramètre les plus importants auraient pu être prie en compte : la 
qualité agronomique fournie par les pédologues (profondeur/pH/roche.. ; texture, -les valeur de pente.  

 



 
  . زراعيةال) الكفاءة ( األراضي حسب اإلمكانيات  تصنيف 05 :رقمجدول  -

  الصنف
classe 

  مفهومها
définition 

  مميزاتها
caractéristique 

 مالءمتها
Aptitudes  

  مساحتها
  )بالهكتار(

 توزيعها
Repartitions  

1 C 

أراضي ذات 
  إمكانيات
  عالية جداًََ

تتكون على  تربة خصبة
المصاطب النهرية و تكوينات 

تبرز كفاءات الرصرصة  
إلستصالح عالية 

 ممكنةالمزروعات ال

) مؤهلة( مالئمةأراضي ذات 
للسقي الزراعي 
 لإلستصالح الهيدروزراعي

 

5.643  

  :احواض األودية 
  سقان–وادالرمال -

 واد بومرزوق  -

واد الرمال السفلي  -
و بمنطقة الحامة  

  

2  C 
  أراضي ذات
 ةكفاءة عالي

طينية و عميقة ال تبرز  تربة
 عوائق إلستصالحها

 يةعالمؤهالت  أراضي ذات 
  زراعةل

  تالئم الزراعة الواسعة
 

77.343  

حويضة لمنطقة  -
عين الكرمة ، زيغود 
يوسف ، الهرية ، 
سهول عين أعبيد ، 
مسطح عين الباي 

3  C 

أراضي 
  متوسطة

الكفاءة 
 الزراعية

مارنية او  تربةتتشكل من 
  حجررملي–طينية 

 –متوسطة الخصوبة   
تتعرض إلى إنزالقات 
األرضية  

أو قيمة ت أفضلية أراضى ذا
 محدودةزراعية 

54.657  
مناطق التالل و 
 السفوح مابين

 12 -25% 

4 C 
  تربة ضعيفة
 اإلمكانيات

يكلية     هغير سميكة وتربة 
  صخور وقشرة( 
 )على السطح  صلبة

  رعوية-أراضي غابية
 

السالسل الجبلية    75.615

5 C 

تربة ذات 
  إمكانيات
 محدودة

  9.652 اعيةأراضي غير زر  تربة صخرية

الصخرية و ( أراضي 
  ( Bad-landsالفاسدة 

واألراضي المناطق  ,
) الحضرية 

   B.N.D.E.R مكتب الوطني لتنمية الريفية   حسب تصنيف: المصدر 
 )2002المخطط التوجيهي للمصالح الفالحية  من( 

 
  



،  C1  ،C2  ،C3ي من صنف بسيادة األراض يمتاز من خالل معطيات الجدول يتبين لنا أن مجال الوالية 
، هي  من إجمالي مساحة الوالية%   61,74مايمثل  هكتار 137.643التي تحتل مساحة إجمالية تقدر ب 

هكتار مايعادل  5643يحتل مساحة تقدرب  ( C1، ويمكن إعتبار أن الصنف  قابلة لإلستصالح الزراعي 
 التي يقدرمجموع مساحتهما  ب C3 و C2و الصنف ،أراضي دات قابلة كبيرة جدا للسقي  %)2.53

تتوفر على مؤهالت عالية ،   ، هي أراضيً من إجمالي مساحة الوالية % 59هكتار مايمثل   132.000
أما .   ) %3يتجاوز ( و إنحدار فالعائق األكبرالدي يحد من التكثيف اإلستصالح الزراعي هو ندرة المياه

هكتار  75.615تحتل مساحة  تقدر ب C4 والتي تتوافق مع الفئة رعوية  –االراضي التي تمثل مناطق غابية 
تحتل مساحة )  C5(      من مساحة الوالية ، أما األراضي دات التوجه غير زراعي صنف%  34مايمثل 
  . من مساحة الوالية %4هكتار مايعادل   9.652تقدر ب 

  
:توطين مناطق المؤهلة للسقي  ـ  3 -  1  

القابلة للسقي مع المصاطب النهرية لواد الرمال ، واد بومرزوق ،توضعات  يتوافق توزيـع المناطق
الرصرصة ببساتين الحامة ، وهي أراضي دات آفاق متطورة تعتبر مصدرا لموارد التربة ودات إنحدار 

  06: تمكنا من جمعها في الجدول التالي رقم  ، و 08: ضعيف، هي ممثلة على الخريطة رقم 
   

  لسقي بالوالية قسنطينةمناطق المؤهلة لال 06:.قم {جدول 

  محيطات السقي
  المساحة القابلة للسقي

  بالهكتار
  مصدر مياه السقي

  الينابيع الكارستية  1500  محيط الحامة بوزيان
  تنقيبات+ آبار +واد بومرزوق   4000  محيط واد بومرزوق
  آبار+ واد الرمال سقان   1000  محيط  عين السمارة

    6.500  المجموع
  DSAحسب :المصدر                                                                                                  

  
  
  

  
  
  

 2)ANRH : les sols apte à l’irrigation sont classées en trois catégories : sur la base de leur propriétés physico-
chimique, aussi diffèrent facteur naturelle (gèo-topo-/climat) sans tenir compte des potentialité hydrique 
(qu’elle existe ou non)  

 



( بعد أن بينا تصنيف األراضي حسب القدرات : إستغــالل األراضي  نـوع و  نمــط - 2 
، سنتطرق حاليا إلى مقارنتها ) ائص ، نوع الزراعة  المالئمة ، المساحة خص( الزراعية  )  الكفاءة 

،  المؤهالت و إستغالل األرض ألجل إبراز مدى  التوافق  مابين  مع  نمط اإلستغالل األراضي
إستغالل األرضي لوالية   09: .ودلك من  خالل الجدول التالي المنجز على حسب  خريطة رقم 

  : قسنطينة 
  توزيع األراضي حسب  نمط اإلستغالل الزراعي 07: جدول رقم 

  خصائصها  توزيعها  المساحة بالهكتار  نوع اإلستغالل

  1600  الزراعة المسقية
  أحواض األودية
  منطقة الحامة

زراعة مكثفة مسقية 
:  

خضروات ، اشجار 
المثمرة ، بدور 

  التكثير
  )الجافة ( الزراعات الغير المسقية 

زراعة المحاصيل 
  ىالكبر

66.300  

منطقة زيغود يوسف ، 
مسعود بوجريو ، إبن 
زياد ، منطقة الخروب 

، ، أعبيد ، بن باديس 
  عين السمارة

  نصف مكثفة

،  منطقة زيغود يوسف   58.180  نظام الحبوب الثنائي
  عين الكرمة ، إبن زياد

تتوزع مابين 
الزراعة الواسعة و 
المراعي ، تتميز 
بأهمية أراضي 

الراحة ومردودها 
  عيفض

زراعة األشجار 
  المثمرة

350  
 منطقة زيغود يوسف 
، عين الكرمة ، إبن 

  زياد
  

  68.120  المراعي
بالمناطق التي تعلو 
  زراعات الحبوب

األراضي الزراعية 
  الهامشية

أسرة األودية  -
  وبراري طبيعية

  المصالح الفالحية : المصدر 



  : لجدول أن   يتبين لنا من خالل ا
أقل  أي ما يمثل هكتار 1600تقدر ب   ضعيفة تمارس على مساحة الزراعات مسقية المكثفة  ×

، و  -  )هكتار  6500(   أراضي قابلة للسقي -إجمالي المساحة المالئمة  بالمقارنة مع % 25من
ضمن هدا  التي تنتشر مع طول ضفاف األودية بإضافة إلى بساتين الحامة و صالح باي ، ويندرج

وسقي مساحات ضعيفة من ر مثمرة ، إنتاج  بدور التكثير ،النوع إنتاج الخضروات  ، أشجا
رغم أن المساحة .وهو النظام الدي يهمنا في بحثنا )التكثيف الحيواني (ة للكأل األعالف الموجه

قريبا المسقية حسب اإلحصائيات و مع أخد المساحات المسقية في المناطق الغير مصنفة  تصل  ت
  . هكتار  3000إلى مساحة تقدر ب 

 
 :  تتمثل في) : الجافة ( الزراعات الغير مسقية  ×

 66.300تحتل مساحة تقدر ب ) : زراعة نصف مكثفة : (  Gcزراعة المحاصيل الكبرى    -  1
، تتوزع بالمناطق األحواض و السفوح بمنطقة زيغود يوسف ، بني حميدان ، إبن زياد ، هكتار 

     .تناوب لزراعات  حبوب ، أعالف ،  بقول جافة   جريو  يندرج ضمنهامسعود بو
، تنتشر بالمناطق  %30هكتار أي ب  58.130تحتل مساحة تقدر ب : CEزراعة نظام الحبوب  -  2

المرتفعة  التي تعلو عن زراعة المحاصيل الكبرى ، وبأحواض واد بومرزوق ، و مرتفعات منطقة 
إد يمكن ألراضي الراحة أن ) .أراضي الراحة /زراعة الحبوب ( ثنائي  الحامة ، ترتكز على نظام

  .من المساحة المستغلة  %50تتجاوز 
هكتار ،  350مساحة ضعيفة تقدر ب  )الغير المسقية ( -ASزراعة األشجار المثمرة  تحتل – 3

، التين ، تمارس دون سقي ، إد تمتلك قدرة على التكييف مع الوسط ، تتمثل في أشجار الزيتون 
 .  الجوز 

بمقارنة مع  % 90هكتار  ما يمثل   68.120تحتل مساحة هامة تقدر ب  : -P- المراعي – 4
  )   .هكتار  75.615( األراضي المالئمة   لهدا النوع من اإلستغالل 

  
v  إن الطرق المتبعة إلنتاج هده المحاصيل يعتمد على مياه التساقط  فقط ، و لتجاوز النقص المياه

،إد ) بعد الحرث العميق (تمد على عناصر التكثيف و ترك نصف األراضي تقريبا للراحة يع
  : في ) من الجانب توفير الماء لنبات  ( تكمن مزاياهما   

تخزين المياه ( تكسير الخاصية الشعرية لتربة أي إعاقة صعود المياه و الحد  من عمليات التبخر  -
  ) التربة

، والتي تنافس المحاصيل على ) مبيدات األعشاب ( مو و التكاثر منع األعشاب الضارة من الن -
 .المياه 

 .     إستععال بدور من سالالت تقاوم الجفاف  -



 
  خـــــالصـــــة الفصــــــــل األول

  
ـََز ضمن قلب الشـرق الجزائري ، وبتضاريس تبرز  تحضي والية قسنطينــة بموقع هام و متمي

جد متباينـة ، نجمعها إلى ثالث وحدات كبرى تنتمي إلى المجال التلي ؛ مظاهر تداخل أوساط طبيعية 
المصاطب النهرية ، ويمتد ضمن جزئها ، حوض قسنطينة النيوجان ، تشمل السالسل الجبلية المرتفعة 

  .ة ــالجنوبي الغربي مجموعة سهول مرتفع
 الحجم، الشكل،(  لمرتفعةالفاعل للتضاريس االدور  األوساط يبرزمن خالل دراسة و تحليل هده ف

في تحديد إمكانيات الموارد المائية باعتبارها تتلقى كميات معتبرة من ...) .االنحدارات االرتفاع، االمتداد،
و بتنوع  تكشفاتها  الصخرية ؛  . المياه التساقط ، تقسم حسب ثالث أحواض رئيسية تشمل مجال الوالية 

ات الحجر الرملي بمرتفعات جبل الوحش ، تبرز خاصية فهي على مستوى السالسل التلية و تكوين
الداخلية ( حـواض الجــزئية المسامية الضعيفة مما تساعد على الجريان السطحي للمياه ، وتمـويل األ

تشكل ) % 12– 3(تسـوده انحدارات من متوسطة إلى قوية   الذيحوض قسنطينة النيوجان ، ، ) 
بحوض واد  اشبكة الهيدروغرافية لألودية الداخلية تصب أغلبيته( عامل مساعد على الجريان السطحي 

  .من مجال الدراسة  %83يمثل أكثر من  الذيالرمال 
       ام سطـاس ، الزواوي . ج * ( السالسل الكلسية *  تفاديتهاأما على مستوى السالسل التي ترتفع درجة 

، أشكال الكارستية  ، مما تسمح  انكساراتوق ، تمثل مناطق النفادية الكبرى من نوع الشق).. ) شطابة ( 
، قد تنبثق منها ينابيع  Aquifère Karstique   بنفاد حجم معتبر من المياه ، ضمن األسمطة  الكارستية 

، تساهم في تدعيم المياه السطحية ، إلى جانب ) عين بومرزوق ، عين حمام الزواوي ( ذات صبيب مهم 
  . ستوى تكوينات الزمن الرابع التي تسمح بتكوين أسمطة مساميةالنفادية المسامية على الم

امتداد المساحة أنها تشكل عائق فيزيائي يحد من  رغم أن هده األوساط تعتبر مناطق منتجة للمياه ، إال
، على خالف المناطق المؤهلة )  %3تتجاوز قيمة انحدار (  %83المسقية ، إذ تحتل مساحة تقدر ب 

فتركيبها مع التشكيالت السطحية ، التي  % 10معيار االنحدار تشغل مساحة تقدر ب  للسقي على أساس
، مكنتنا من توطين ) موارد التربة ، االنحدار ( تبرز آفاق لتطور موارد  التربة مع العناصر الفيزيائية 

واد هكتار ، تتوزع مع المصاطب النهرية ل 6500مناطق المؤهلة للسقي ، إذ تحتل مساحة تقدر ب 
الرمال ، واد بومرزوق ، توضعات الرصرصة ببساتين الحامة ، هي تستغل كمحيطات سقي ، لكن يبقى 

من مناطق القدرات الزراعية  % 25 لهكتار ما يمث 1600السقي يشمل فقط مساحة ضعيفة تقدر ب 
  )  .حسب خريطة استغالل األرض( العالية 

  
سنعمل  المائية،وارد ـوامل المتحكمة في المـيد العو تحد ي،ـللسقؤهلة ـق المـن المناطـبعد توطي

   .يــانـالثل ـالفص ات فيـانيـاإلمكده ـه على تقييــم
  



  
  
  

  الفصــل الثـاني
  
  
  
  

 اتروـالث من خالل هدا الفصل بعد توطين مناطق األراضي المؤهلة للسقي ،  تقييم  سنحاول
و من تم إبراز أهميـة  ، يـي مناخـمائ كمورد التساقط، على أساس الوفرة الناتجة عن المائية

ة هيدرولوجية ــدراسو .  )حسب الظروف المناخية و إمكانيات حجز التربة(السقـي بالمنطقة 
  : من خـــــالل  الموارد المائية الكامنة و المعبئةمكانيات إل

  
  . ي ــة السقـدراسة الخصائص المناخية وحتمي :البـاب األول 

  .المعبئةو ) السطحية و الجوفية ( وارد المائية الكـامنة الم :الثـانيالباب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الـثـــروة المـائيــــة
 



  
  البـاب األول

  
  
  

بإعتباره العنصر األساسي في  طـعامل التساقتحليل أوالً  من خالل ةـم بدراسة العوامل المناخيـنهت
 لمناخي والزراعيتحديد فترات  العجز األجل  الظواهر الحراريةو عالقته مع وفرة الموارد المائية  ، 

  .      ةـالموازنة المائيمن خالل  إنجاز 
I  ـ التساقط:  

في مجال  الدراسة  توزيعه الزمني والمجاليوكدا وتيرة ، كمياته تكمن أهمية دراسة التساقط من ارتفاع 
ر الختيا..) .سالسل التسجيل ، الشبكة القياس (هده األخيرة تتطلب تحليال نقديا لمعطيات التساقط ، 

  .ا منسجما ـسل متجانسة وتضمن توزيعمحطات تتوفـر على سال
  

  :ات ــتجانس المعطيـالجة ومعدراسة   ـ  1
، محطات قياس األمطار   06يتجهز مجال الدراسة بستة : ل ـشبكة القياس وسالسل التسجي  - 1ـ 1

إذ معظمها ،لمجالي تتميز بعدم التجانس في توزيعها ا،  2كم  376حيث كل محطة تغطي متوسط مساحة 
، ونظرا لعدم استمرارها في التسجيل  أو  -أحواض الجزئية لواد الرمالب أي يقع في الجزء الغربي

وهي تنتمي إلى نفس اإلطار الطبيعي و ، ات خارج مجال الوالية ـتوقفها لجأنا إلى استعمال محط
كما أنه من اجل تحليل .ر تجانسا توزيع مجالي وزمني أكث من أجل تحقيق  ،حوض واد الرماللالفيزيائي 

   p- selzerو مقابلتها مع سالسل؛  ) 1973-2003(أجرينا عملية مقارنة سلسلتنا ، مفصل للمميزات التساقط 
تساوي المطر  - ANRH 1993-وكدا استعمال الخريطة  )1960- 1930(مباركي  وسلسلة) 1938 - 1913( 

  .في الشمال الجزائر 
  

فإن372km(  ، /محطة ( بإضافة إلى ضعف تغطية المجال بمحطات القياس :ت د المعطياـنق – 2ـ 1
...) سسيدي إدري، مرتفعات جبل الوحش( توزيعها المجالي ال يأخذ بعين االعتبار المناطق المرتفعة 

وألجل تقدير الصفيحة المائية المتساقطة على مجال الدراسة .باعتبارها تتلقى كميات معتبرة من التساقط 
التي  (*) weather  يتبين لنا من خالل الدراسة اإلحصائية ل، تي تعتمد على كثافة شبكة قياس األمطار ال

  على مساحة تقدربمحطة  مجال تغطية لكل من أجل%  6نسبة الخطأ بانحراف معياري يصل إلى تقدر
  . %  4.3إلى أقل من في مجال دراستنا وعليه يكون حصر مجال الخطأ  ، 2كم518

  
  43صفحة رقم -é   Géographie Hydrologique du bassin versant endoreique du chott hodna-  -نموشي.-أ شار لھا ع (*)   

  يــو حتمية السق دراسة الخصائص المناخية
 



تليها ، ر على سلسلة طويلة وتامة ـفإنه فقط محطة عين الباي تتوف، زمني لسالسل ـما  االمتداد الأ
  .محطة الحامة التي تسجل نقائص يمكن إكمالها بالعالقات اإلحصائية اعتمادا على محطة عين الباي 

نقطاع الطويل عن إال أنها تتميز على العموم  باال" فرغم أنها تشتغل حاليا، وباقي محطات القياس 
، ع السمارة ،المريج ، ويتعلق األمر بمحطة زيغود يوسف  ،  1990-2000 التسجيل خالل العشرية

  .  ANRHقسنطينة 

لكنها ضمن اإلطار  ، لجأنا إلى استعمال محطات خارج مجال الوالية ، وألجل تجاوز هذا النقص 
تمكننا من تغطية الوحدات الطبيعية ،  ) 1973-2000( وتتوفر على سالسل  توافق فترة الدراسة، الطبيعي 

  .السهول  المرتفعة ، المنطقة إالنتقالية للتل ،المنطقة التلية :  لمجال الدراسة 
  

ممیزات محطات قیاس األمطار: 08جدول رقم  -  

 X Y Z الرمز محطات قياس أمطار

 460 352,80 848,50 10.05.03  الحامة بوزيان

 650 345,50 850,80 10.06.08 عين الباي

 720 307,00 849,10 10.05.11 الفورشي

 195 374,6  875,30 03.09.03 زردازة

 100 320,70 819,8 10.07.06 الميلية

 839 320,7 876,8 10.05.25 أوالد ناصر

(ثالث لسنعتمد على معطيات ، حيث لدراسة التغير المجالي و الزمني  03 :محطات مطرية  التالية )    

طة الفورشي تمثل نطاق السهول المرتفعة      ـ مح1  

  )انتقالية وأحواض داخلية (ـ محطة عين الباي تمثل المنطقة الجنوبية لتل 2
    تمثل النطاق التلي    : ـ محطة الحامة  3

بطریقة  تم االعتماد علیھا في تقییم  الصفیحة المائیة الساقطة، أوالد ناصر، المیلیة،زردازة : أما المحطات األخرى
  تیسان 

  
 2003/02)-(بعد تفحص معطيات المحطات المختارة للفترة المشتركة   :استكمال المعطيات  -3ـ 1

إال أننا دوما نالحظ بعض النقائص  التسجيل في التساقط ،  وهي فترة كافية لدراسة عامل التساقط، 74/73
والتي ، ريقة التعديل واالرتباط الخطيولدا يستوجب استكمالها بط نالشهري والسنوي للمحطتين األخيرتي

عين (تعتمد على تقدير القيمة المقاسة للسلسلة الناقصة انطالقا من السلسلة المتجانسة للمحطة المرجعية 
     )03الوثيقة رقم : ( لتطبيق هده الطريقة  يجب أن تتوفر الشروط اآلتية، ) الباي



 معطیات المحطتین تشكالن معادلة خطیة  ×
 .باط قويمعامل ارت ×
 .  أي توزیع متناظر يالمتغیرات تخضع إلى قانون غوص من حیث التوزیع اإلحصائ ×

   y = ax + b         :وتقدير القيمة المقاسة يكون عن طريق معادلة خطية من الشكل  
  دالت وإحصائية  ثوابت قيم الحصول عليها المع:  a . b،  معدل السنة المقاسة =  x،  معدل السنة الناقصة  = yحيث    

  
 ( Pa mm) إستكمـال المعطيـات التسـاقط السنوي   : 03الوثيقة رقم 

  بالطرق النظريــــة
  

  09: الشكل رقم   

    
  10: الشكل رقم 

معامل االرتباط الخطي لتساقط  السنوي لمحطة  الحامة بوزیان و قسنطینة
y = 0,7484x + 111,15

R2 = 0,7755
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خاصة منها محطة ، أما فيما يخص األشهر التي تسجل معدل ارتباط ضعيف تم استكمالها بطريقة النسب 

يف على مستوى األشهر والسنوات ، على خالف محطة الحامة  التي الفورشي لكون معامل االرتباط ضع
  .وبالتالي إلكمال النقائص تم االعتماد على االنحدار الخطي ، تبرز معامل ارتباط جيد 

  
 : Pa التوزيع المجالي والزمني لتساقط السنوي ـ 2

  : توزيع المجالي ومقارنة مع مختلف السالسل  - 1ـ  2
 ANRH   1993 اعتمادا على خريطة تساوي المطر، جالي لتساقط السنوي إن التوزيع الم :توزيعه  ×

تبرز معالم التدرج تنازلي في التوزيع قيم التساقط من الشمال ، - 10:خريطة رقم  -  1/50000بمقياس 
هدا التنظيم يختلف في .مم ضمن اإلطار مجال الدراسة  400مم إلى   900يتراوح ما بين ، إلى الجنوب 

ثل في مرتفعات  منطقة  تمي يرجع إلى عامل التضاريس الدي، بي شرقي عنه في الجزء الغرالجزء ال
وكدا عدم التناظر بين ،)جبل الوحش شرقا،دريس في الشمالمرتفعات السلسلة سيدي (قسنطينة 
 .بالنظرا لعامل الواجهة لتيارات الرطبة ،السفوح

  
وهي تظهر من ، االتجاه ، األحواض ، غرافية خاصة منها الطبو، كما يظهر تأثير العوامل األخرى 

الذي نتج أهمها اإلنخفاض الطبوغرافي لمنطقة الحامة ، نخفضات طبوغرافية وم، خالل أحواض األودية 
كما تمكنا من توضيح التنوع والتباين المجالي لتساقط من خالل الوثيقة رقم . عنه ظروف مناخية محلية 

من ،)selzer 1913مع سلسلة  2003/73سلسلة الباحث ( خالل السنة  توزيع التساقطات الشهرية – 05: 
تبرز التدرج الواضح لتوزيع التساقط من محطات ،خالل توزيع محطات واقعة من الشمال إلى الجنوب

 .  الغرب ومن الشرق إلى،الواقعة في الشمال عن الجنوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :طريقة اإلرتباط الخطي 
 َ  A=  k∑xy - ∑x∑                            يرمز الى السنوات الجافة: k: 
         K( ∑ x2 ) – ( ∑x2 )  
 
   R=  k∑xy - ∑x∑y 

  K( ∑ x2 ) – ( ∑x2  :                يقيم بالمعادلة التاليمعامل اإلرتباط : R )ج
                     

 

معامل :   R :حيث ان    y =Rx   R =y/x:  إذ تنص هده الطريقة على أن قيمة الشهر الناقص  تحسب من المعادلة : طريقة النسب  
  قيمة الشهر غير الكامل :  Yقيمة الشهر الكامل : xتساقط السنوي لشهرالمرجعي لن سنة ،متوسط ال:   X متوسط التساقط السنوي لشهر الناقص y االستكمال،

  
     



carte 10 repartition spatial de prècipitation   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 selzer سلسلة مع )  2003/02– 74/73(إجراء مقارنة لسلسلة بحثنا :  مقارنة مع مختلف السالسل ×
في التساقط السنوي بين مختلف تبرز اختالف وتباين  1930-1960)( وكدا سلسلة مباركي  (19381913)

 :لثالثة المدونة في الجدول التالي السالسل من خالل المحطات ا
 

  مع سالسل سابقة) 73/2003(مقارنة السلسلة المطرية :  09جدول رقم 
  السالسل

  
  المحطات

 P.selzerسلسلة 
  (1913-1938)سنة  25

  مباركي.سلسلة ع 
  )سنة   (30  1960-1930

  سلسلة الباحث
 2003/73  )سنة (30

 821 1049 1114  الميلية

 521 579 594 قسنطينة

 359.91 345 400 عين مليلة
  من إنجاز الطالب: المصدر 

   
حيث نالحظ تناقص في التساقط السنوي من خالل امتداد الزمني للسالسل على مستوى المحطات الثالثة 

سلسلة بحثنا مع  من خالل مقارنة%  26يقدر ب ( بالمجال التلي %20، إذ يقدر االنخفاض بأكثر من 
أما على .على مستوى محطة الميلية  1930-1960)( مقارنة مع سلسلة مباركي %  22و ب  selzer سلسلة

 سلسلة سلسلة بحثنامع بين%  11تنخفض ب% (10مستوى المجال االنتقالي يقدر االنخفاض بأكثر من 
selzer  ويكون مجال التباين ضعيف بين ) على مستوى محطة قسنطينةمع سلسلة مباركي % 12، وب ،

  .من خالل محطة عين مليلة %) 10- 05( مطرية على مستوى السهول المرتفعة بالسالسل ال
  
  

يؤثر على منسوب حجم الموارد  في إتجاه التناقص األمطار من شأنه ان *إن هدا التغير المناخي
    .النطاقات الحيوية وكدا المردود الزراعي  المائية و

  
 
 

 
 
 
  
 
 



 
 : 05الوثيقة رقم 

  المطرية مقارنة بين السالسل
  11: الشكل رقم 

 SELZERسلسلة                                                                  

  12: الشكل رقم 

 سلسلة الباحث                                                                                                         

توزیع  متوسطات التساقطات الشھریة              
- الفترة1938/1913: -             
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  : المائية المتساقطة تقدير الصفيحة  -2-2
،  ) 85/84-96/95( لتقييم الصفيحة المائية المتساقطة  في مجال الدراسة تتوافق مع السلسلة الهيدرومترية 

ألجل التحليل الهيدرولوجي وإنجاز الحوصلة المائية ، لجأنا إلى استعمال طريقة تعتمد على خطوط 
  .وكدا طريقة تيسان ، تساوي المطر للوكالة الوطنية للموارد المائية  

 : (ANRH 1993)  طريقة خطوط تساوي المطر  ×

للحوض المحصورة بين  si  تم حساب المساحة الجزئية  ، 10: رقم  باستعمال خريطة تساوي المطر
وتساوي ، التي تحددها الصفيحة المائية الساقطة على الحوض   Pi+1)و   (Piمطر   تساوي  خطي

  :شكل التالي  ، على المساحات الجزئية المقسومة على المساحة مجموع حاصل ضرب التساقطات في
  ANRH   -1993خريطة تساوي المطر  –تقدير الصفيحة المتساقطة  :  10جدول رقم

Pi 400 450 500 550 650 750 850 950 
S km2 47.5 665 5 620 750 374 85 17.5 

PxS 19000 299250 2500 341000 487500 280500 49300 166245 
 
 
  

 :طريقة تيسان  ×

: الممثلة في الجدول رقم (توطين المحطات المعتمدة:هندسية تتبع الخطوات التالية  -هي طريقة حسابية  
بحيث من منتصف كل مستقيم ، ونشكل مثلثات ، تم رسم مستقيمات تجمع المحطات المتجاورة ،  11

بحيث توزع كل محطة ، لمضلعات المحطات هده المحاور تحدد ا، نرفع مستقيم عمودي أو محور تقاطع 
خريطة  (أي كل نقطة تنتمي إلى هدا المجال تكون األكثر قربا له ، إلى مركز ثقل يحدد منطقة نفوذها 

  )11: رقم 
       . حساب مساحة كل مضلع على الخريطة

، ية للمحطات المعتمدة لنحصل على أحجام جزئ، نضرب مساحة كل مضلع بمتوسط التساقط السنوي 
 . المساحة الكلية /الحجم الكلي = تم بعد دلك نتحصل على الصفيحة الساقطة 

  )  96/84الفترة ( تقييم الصقيحة المتساقطة بطريقة تيسان :  11جدول رقم  

  أوالد ناصر قسنطينة الحامة الميلية زردازة  المحطات

P 
P moy 677,55 845,19 529,50 540.62 237,30 

475,82 S km2 150,00 9,5 887.5 570 517,00 
PXS 101632,5 8029,30 469931,25 308153,4 122684,1 

 
 ، يرجع إلى اختالف طرق التقييم وامتداد السالسل المطرية  نالحظ اختالف في نتائج ما بين الطريقتين

  ) .انخفاض التساقط الدي تطرقنا له من خالل المقارنة ( 

          ∑ sipi                 1495675 
P=                       =                                  = 583,33 mm 
              S                         2564 



   :طــاقـلتسوية ــالسن التغيـرات - 3 – 2
من خالل ،  ) 73 -2003( وتوزعه داخل السلسلة    paتغيرات مجموع التساقط السنوييمـكن أن نبرز 

نالحظ اختالف في قيم معامل التغير  ذالذي يعبر عن التشتت النسبي لألمطار ، إ  CVمعامل التغير 
من خالل محطة ،  0,25 ب cvفالمنطقة التلية يقدر معامل التغير، يكون على حسب المجال الجغرافي 

 الحامة بوزيان ، ويرتفع أكثر إلى الجنوب بمنطقة السهول المرتفعة  من خالل محطة الفورشيقسنطينة و

cv =0,39 .  
، الحامة بوزيان ،عين الباي  :ط السنوي من خالل محطات الدراسة ولتدقيق أكثر عن مميزات التساق 

الذي يعتبر أحسن مقياس  لحساب التشتت النسبي  E%  ةئالفورشي  نستعمل االنحراف عن المتوسط بالما
ومنحنيات تغيرات التساقط السنوي بالمحطات الثالثة  12:جدول رقم-للقيم حول المتوسط السنوي لتساقط 

    06:الوثيقة رقم
  :إد نستخلص المالحظات التالية 

 ،مطرهوب سنوات حيث تتنا ،ألخرىسنة  لتساقط منوتدبدب حاصل السنوي  ،انتظامنالحظ عدم  -
جافة يقابلها انحراف عن  تأو سنوا، وبقيمة موجبة ، يقابلها انحراف عن المتوسط كبير 

  .المتوسط بقيم سالبة في جميع المحطات 
ما بين منطقة التل ، ) سواء السنوات الجافة أو المطرة ( توافق نسبي في توزيع التساقط السنوي  -

تبرز  –محطة الفورشي  –ع منطقة السهول المرتفعة م، من خالل  محطة الحامة وعين الباي 
سنوات األكثر جفافًا ، على  ) 06وثيقة رقم  (من خالل اتجاه تغير المنحنيات الثالث 
يقابلها قيم  74/73: ؛ على سبيل المثال )  73-2003( مستوىالثالث محطات على طول السلسلة 

Ei  الفورشي، وكدا توالي ثالث ، اي عين الب، بالحامة %   52، % 38-% 24على ترتيب
وتبقى السنة الجافة   %30-10ما بينبانحرافات متقاربة تتراوح   87/ 89/88: سنوات جافة متتالية

هي األكثر حدة و التي كان لها أثر في انخفاض منسوب المياه لم يعرف من قبل  2002/2001
و بمحطة  Ei  =11.53%لب بمحطة الحامة  وبانحراف سا، مم  297,4بتساقط سنوي يقدر ب  

 –على عكس محطة الفورشي  Ei = 31.69بانحراف سالب ، )  P = 355,9( عين الباي 
  .سجلت سنة مطره ، حيث خالل هده السنة  –السهول المرتفعة 

 
أما السنوات الرطبة فهي تسجل تجانسا في توزيعها على المحطتين ؛ الحامة وعين الباي حيث  -

بمحطة  Ei  =83.61نة األكثر تساقطًا إد  يكون اإلنحراف موجب يقدرب الس 85/84تعتبر السنة 
بمحطة عين الباي  ؛ أما السنة األكثر تساقطا في منطقة السهول المرتفعة  Ei =57.5الحامة و ب

 = Eiبانحراف مرتفع جدا عن المتوسط يقدر ب 2003/2002من خالل محطة الفورشي هي سنة 

 .711بتساقط سنوي و   93.61
 

  



  
  .بمحطات الدراسة ) (mm Paالتغيرات السنوية لمتوسط التساقط السنوي        06:الوثيقة رقم

  13:الشكل رقم 

  14: الشكل رقم 

  15:الشكل رقم 

التساقطات  السنویة بمحطة الحامة بوزیان
)سنة 30 ) 2003/02 -1974/73 : الفترة 
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 Eiاالنحراف عن المتوسط؛ .Pammالتغیرات السنویة للتساقط :    12جدول رقم  

  ):سنة30 (  2003/ 02- 1974/ 73:لفترة ا لمحطات الدراسة
 

10.0603الحامة بوزیان  المحطات 10.0410عین الباي قسنطینة   -10.0511- الفورشي    
 المجموع بمم السنوات

 التساقط السنوي
االنحراف 

 عن
 المتوسط

 المجموع بمم
 التساقط السنوي

 االنحراف عن
 المتوسط

 المجموع بمم
 التساقط  السنوي

االنحراف 
 عن

 المتوسط
73/74 386.7 -23.97 321.2 -38.35 175.5 -52.24 
74/75 380.7 -25.15 395.8 -24.03 275.2 -25.12 
75/76 666.9 31.11 717.8 37.78 444.2 20.87 
76/77 527.5 3.71 563.9 8.24 406 10.48 
77/78 483 -5.04 437.1 -16.10 314.7 -14.37 
78/79 524.3 3.08 590.5 13.34 370.4 0.79 
79/80 491.2 -3.43 533 2.31 370.5 0.82 
80/81 475.9 -6.44 593.8 13.98 427.5 16.33 
81/82 600.8 18.12 564.8 8.41 319.528 -13.05 
82/83 508.4 -0.05 408.9 -21.51 208.4 -43.29 
83/84 544.5 7.05 506.2 -2.84 364.4 -0.84 
84/85 933.93 83.61 819.7 57.34 375.255 2.11 
85/86 442.21 -13.06 416.6 -20.04 273.2 -25.66 
86/87 651.3 28.05 657.8 26.26 420.4 14.39 
87/88 392.7 -22.79 436.9 -16.14 255.7 -30.42 
88/89 449.9 -11.55 466.2 -10.52 304.28 -17.20 
89/90 359.4 -29.34 270.3 -48.12 256.765 -30.13 
90/91 516.1 1.47 580.3 11.38 404.1 9.96 
91/92 604.7 18.89 580.4 11.40 463.4 26.10 
92/93 478.8 -5.87 561.2 7.72 404.06 9.95 
93/94 379.8 -25.33 440.6 -15.43 224.8 -38.83 
94/95 570.1 12.08 600.7 15.30 369.8 0.63 
95/96 575.1 13.07 656.7 26.05 791.7 115.43 
96/97 299.9 -41.04 339.8 -34.78 187 -49.12 
97/98 593.6 16.70 538.8 3.42 402.2 9.44 
98/99 538.9 5.95 543.2 4.26 376.4 2.42 

99/2000 481.8 -5.28 511.6 -1.80 314.1 -14.53 
00/2001 434.4 -14.60 433.6 -16.77 270.7 -26.34 

2001/2002 297.4 -41.53 355.9 -31.69 543.2 47.81 
2002/2003 669.4 31.61 786.4 50.94 711.5 93.61 

المتوسط 
 السنوي

508.64 - 520.99 - 367.4963 - 

      باحثانجاز ال:المصدر
  
  
  
  
  

                     σ cv         Cv =   اإلنحراف المعیاري         p :  متوسط التساقط:σ               مل التغیر معا                            
      p                        

 
 Pn–Pi  = %Ei  Ei                اإلنحراف عن المتوسط : pn      مجموع التساقط السنوي       متوسطpi     مجموع التساقط  السنة  

                                                                                                                                                                 Pn 



  
  التـعديل اإلحصـائي لمعطيات التردد التساقط السنوي حسب قانون غوص   : 07الوثيقة رقم  

  الحامة ، عين الباي ، الفورشي: بمحطات 
  16:الشكل رقم  

  17: الشكل رقم 

  
  18: الشكل رقم 

 GAUSSE : التعدیل االحصائي لمعطیات التساقط السنوي قانون
(2003/02 -1974/73 (لمحطة الحامة بوزیان

R 2  = 0.8568
p= 508.64
s= 126.07
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R 2  = 0.9418
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  :توزيع اإلحصائي للتساقط السنوي ال  - 4 – 2
تستلزم أن تكمل بدراسة ترددية يعني حساب القيم ، ن تحليل التغيرات السنوية لتوزيع التساقط السنوي إ

  .الحدية التي يمكن أن يصلها أو يتجاوزها خالل فترة معينة 
ومن تم حساب معايير التعديل ، هده الطريقة تبحث عن القانون التعديل األكثر مالئمة لتوزيعات السنوية 

تستعمل لتقييم ،بينما المتغيرة المحدودة P  (σاالنحراف المعياري ،  Pالمتوسط ( وفق هدا القانون 
فهدفنا من هده العملية هو التنبؤ بقيم التي يمكن أن تصلها القيم السنوية في أحسن و ، مختلف الكميات  

ودلك اعتمادا على ، ثيرها على المنسوب السنوي للمياه ومن تم تأ، ) رطبة و جافة ( أسوأ الحاالت 
 :مدونة على الجدول التالي   ونتائج تردد قيم التساقط ، سنة   30معطيات

  القيم الحدية لتردد التساقط السنوي:   13جدول رقم 

 السنوات الجافة P السنوات  الرطبة المتغيرات 

فترات 
 العودة

T an 10 50 100 
0.5 

100 50 10 
F % 0.90 0.98 0.99 0.01 0.02 0.1 
U 1.28 2.05 2.32 2.32- 2.05- 1.28 

 P 670 767.08 801.12 508.64 216.15 250.19 147.27 الحامة

 P 686.05 785.33 820.15 521.15 521.00 256.65 193.68 عين الباي

 P 541.30 645.86 682.52 367.49 52.45 89.12 193.67 الفورشي
 من إنجاز الطالب : المصدر                 

 :التساقطات الشهرية و نظام التساقط   - 3
الجريان (يتعلق تحليل التوزيع الفصلي و الشهري لتساقط  في تفسير عالقته بالنظام الهيدرولوجي 

 .ي ـكدا تحديد فترات التي خاللها تتم عمليات السق و، ) السطحي و الباطني 

 :ة للتساقط التغيرات الشهري  - 1 -3

من خالل توزيع قيم  ) 2003/73 (ط  لنفس الشهر خالل السلسلةـإن مدى تغير قيم المتوسطات التساق
  :يكون حسب الفترتين  )01: مرفق(للمحطات الثالثة  cvمعامل التغير الشهري 

ى يتراوح مد، قيما متجانسة ،   cvيسجل  التغيير الشهري ) ماي-سبتمبر(خالل الفترة المطرة   ×
 . ميع المحطات في ج]   0.5– 1.0[ تغيرها ما بين  

ففي المجال التلي تسجل محطة ، cv خالل أشهر  الصيف تبرز قيم مرتفعة  وجد متغيرة للمعامل  ×
أما منطقة السهول ،  cv = 1.71:ومحطة الحامة بوزيان ب،  cv=1.38قسنطينة أقصى قيمة ب 

حيث تسجل  ، إبتداءا من شهر جوان الى سبتمبر  cv يرتفع قيم  من خالل محطة الفورشي المرتفعة
 .اوت  جويلية و   خالل شهر   cv= 1.33أقصى قيمة ل



خالل المرحلة الجافة  يرجع إلى التساقطات الفجائية و   cvقيم معامالت التغير الشهري  عإن  ارتفا
ذي يسود مجال الدراسة وهي  ميزة المناخ البحر األبيض المتوسط ال، الفياضانية خالل هده الفترة 

  .والتي يعبر عنها بأنه أكثر تدبدباً  

من خالل  2003/1973إن قيم متوسطات التساقطات الشهرية للفترة  :الفصلي لتساقط   نظام -  2 – 3
ير التساقطات األمطار  الشهرية و الفصلية خالل السنة ، تبين بوضوح تغ) 08الوثيقة رقم (الجداول التكرارية 

  ):توزيع الزمني ( في جمع المحطات فترتين   حيث نميز
معدل الشهري السنوي، تميز بعجز الفترة تسجل خاللها المتوسطات الشهرية للتساقط قيم أدنى من  ×

 ) .جوان ، جويلية ، أوت ( مطري يوافق فصل الصيف 

األشهر  توافق حيث تسجل قيم تزيد عن المعدل الشهري خالل السنة المتوسطة ، وهي: فترة مطرة  ×
حيث يختلف فصل األكثر تساقطًا حسب اإلنتماء المجالي للمحطات من الشمال إلى األخرى من السنة ،

   .الجنوب
  

تحديد نظامين يميزان منطقة كما يمكن من خالل اختالف التوزيع الشهري للمحطات من الشمال إلى الجنوب،
   ةالدراس

زايد ارتفاع قيم التساقط الشهري ابتداء من شهر سبتمبر يتميز بت: نظام المنطقة االنتقالية لتل  -  3-2-1
مم بمحطة الحامة وعين الباي ، لتنخفض  70 >إلى أن يصل أقصى قيمة رئيسية في شهر ديسمبرتكون 

نخفض قيم مم و لي>50سجل شهر أفريل قيمة قصوى ثانوية قيم التساقط خالل شهر فيفري ثم مارس، لي
  .مم خالل شهر جويلية   5أدنى قيمة ب  ف وتصل الشهري خالل أشهر الصي التساقط

 
؛ يتميز بإرتفاع قيم التساقط خالل أشهر فصل الربيع  :نظام منطقة السهول المرتفعة  – 2-  2- 3

مع وجود قيمتين قصوتين ؛ تسجل خالل شهر مارس وأفريل بتساقط يصل إلى  ،ماي ،أفريل ،مارس 
مم ؛ إذ يتوافق هدا التوزيع مع النظام  37بر ب مم ، وقيمة قصوى ثانوية خالل شهر سبتم 50

  .البيومناخي الجاف 
إّن التوزیع الزمني و تغیر التساقط الشھري یبرز بوضوح تنظیم غیر متجانس للفصول ضمن مجال الدراسة، إذ یكون 

14: وفق نظام التساقط الخاص بكل منطقة جغرافیة ، فمن خالل الجدول اآلتي رقم   

  الفصول
 المحطات

  لخريفا
  )سبتمبر،اكتوبر،  نوفمبر (

  الشتاء
 ديسمبر، جانفي، فيفري

  الربيع
 مارس، أفريل ،ماي

  الصيف
 جوان، جويلية، آوت

  %28 144,09 %39 201,01 % 26  131,35 الحامة بوزيان
 

32,22 6 % 

 %6,98 36,39 %30 158,34 % 38 196,66 % 25 129,25 عين الباي

 % 11 43,60 % 37 142,27 % 27 102,78 % 25 94,55 الفورشي

  :يتبين لنا حسب التغير المجال الجغرافي   



   : المجال التلي
  . من مجموع التساقط السنوي %  40تقريباً  يكون فصل الشتاء األكثر تساقطًا بما يمثل   -

،ويكون فصل %)  28،% 26على الترتيب ( يتساوى تقريبا التساقط خالل فصلي الخريف و الربيع  -
 . من المجموع السنوي %  6لصيف األقل تساقطًا ب ا

من المجموع %35أي مم142,27يكون فصل الربيع األكثر تساقطًا بما يمثل -:أما مجال السهول المرتفعة 
  .السنوي
. من المجموع السنوي %  25مم أي  94يتساوى التساقط خالل فصلي الخريف و الشتاء بأكثر من -

، وهو يتوافق مع المناخ القاري الدي % 11مم أي 43,6ا ب ويكون فصل الصيف األقل تساقطً
  .  يميز منطقة السهول المرتفعة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  الشهري للتـساقــــط  التــوزيع                : 08الوثيقة رقم 

  19: الشكل رقم 

   20:الشكل رقم 

  
  21: الشكل رقم 

 
  

متوسطات التساقطات  الشھریة لمحطة الحامة بوزیان
)سنة 30 ) 2003/02 -1974/73 :  الفترة 
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حطة قسنطینة م متوسطات التساقطات الشھریة ل
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II  -  الظـواهر الحرارية : 

و  T moy  فقيم معدالتها الشهرية ، ارة الجو معيار أساسي في تفعيل عمليات التبخر المياه تعتبر حر
...) سرعة الرياح ، مدة اإلضاءة (تتدخل مباشرة أو بتداخل عدة عوامل مناخية أخرى     Tanالسنوية  

ألجل ) لدنيا ، القصوى ا  ( في تحديد عجز الجريان السنوي ، كما يكون من المهم األخذ  بقيمها الحدية 
التي دونها أو أكثر منها يمكن أن تشكل  تحديد األنواع الزراعية المالئمة لهدا الوسط  على أساس العتبات

  .عائق لنمو النباتات 
إن معطيات القياس درجات الحرارة بمنطقة قسنطينة  تتعلق فقط بمحطة  :معطيات القياس  - 1 

ولفترة طويلة  وهي األكثر تمثيال للمناخ في ، متتالية ، ات متجانسة عين الباي  التي تتوفر على معطي
....)  ، الرطوبة ، سرعة الرياح ، التبخر ( إذ أنها تتوفر على المعطيات المناخية  من حيث ، المنطقة 

 أما تقدير قيم درجات الحرارة بمحطتي الحامة و. و التي سنستعملها في تحليل العوامل المناخية األخرى 
  : ودلك بإتباع الخطوات التالية . الفورشي  فقد اعتمدنا على طريقة التزايد الحراري و التناقص الحراري 

  .كمحطة مرجعية  –قسنطينة –تأخذ محطة عين الباي  ×
  0.5(ب ض، تنخفانطالقا من العالقة الخطية ما بين درجة الحرارة واالرتفاع عن مستوى سطح البحر ×

/  ° 0.4فإن قيم درجة الحرارة الدنيا تنخفض ب   angot.ozendaالقصوى فحسب  أما القيم ) م  100لكل 
 ودلك للفترة الممتدة من، )  p.selzer1( م كمتوسط بالنسبة لدرجات القصوى  100/  0.7°ب وم   100

2003-1987  :  
 ).09:قة رقمالوثي( 15:رقمتم قمنا بحساب المتوسط الشهري لكل المحطات و النتائج مدونة على الجدول  ×

يتميز التوزيع المجالي للحرارة بالتناقص من الشمال إلى : للحـرارة ـ التـوزيع المجـالي  2 
االرتفاع  و الظروف المحلية ، حيث تسجِل متوسط درجات الحرارة  ليرتبط بعوام الجنوب ، فهو

فيما يخص محطة بمحطة الفورشي ، أما   °18. 5م في محطة عين الباي ، وتقدر ب ° 12السنوية ب
  . م  °17الحامة فهي تخضع إلى ظروف المناخ المحلي ، إذ  تقدر بأكثر من  

و ترتفع درجات الحرارة القصوى بمحطة الحامة عن درجات الحرارة المسجلة في محطة قسنطينة و 
وتقدر م خالل شهر جانفي  °3.4بمحطة الحامة تزيد عن   Tminفدرجات الحرارة الدنيا ( الفورشـي   

خالل شهر   T maxم ، أما محطة قسنطينة و الفورشي تسجل أقوى قيم ل  °35.18خالل شهر أوت ب 
إلى دون   Tminم ، وتنخفض الدرجات القصوى الدنيا  °33.88و  34.23أوت تكون على الترتيب 

ة مالئمة أنواع الزراعي) ممارسة( م خالل شهر جانقي ،  فهده المعطيات تهمنا من خالل اختيار 2.5°
م للمزروعات  °4التي تتحمل العتبات الدنيا و القصوى ، إذ تحدد درجات الحرارة الدنيا المثلى ب 

،  (*)، ويكون  لدرجات  الحرارة دون الصفر اثر سلبي    (*)م  بالنسبة لألشجار المثمرة°10الحقلية و ب 
كما أن ارتفاع درجات الحرارة تزيد  و (*)حبات القمح عند درجة دون الصفر  تنتش العلى سبيل المثال  

  جم الحاجيات  المائية للمزروعات من حدوث عمليات التبخر  مما قد  ترفع استهالك و ح

  حسب مجموعة من باحثين علم النبات  )   1980 األطلس البليدي(حليمي. أشار لها ع (*)  



  الظــواهر الحراريـة                               :09الوثيقة رقم  
 يتقدیر درجات الحرارة الدنیا والقصوى بالتزاید والتناقص الحرار:   15جدول رقم  -

  

 محطة الفورشي محطة عبن الباي محطة الحا مة بوزيان

 T° c  األشھر
min 

T°cmoy 
=(M+m)/2 

T° max 
m T° min T°c moy 

=M+m/2 
T°c 

max 
T°c 
min 

T°c moy 
=M+m/2 

T°c 
max 

 28.95 22.29 15.64 29.3 15.56 15.99 30.25 23.12 16.94 سبتمبر
 23.58 17.39 11.2 23.93 12.71 11.55 24.88 16.55 12.5 أكتوبر
 16.69 11.81 6.93 17.04 9.05 7.28 17.99 13.11 8.23 نوفمر
 12.78 8.28 3.79 13.13 6.98 4.14 14.08 9.58 5.09 دیسمبر
 12.57 6.87 2.17 11.92 6.33 2.52 12.78 8.17 3.47 جانفي
 18.9 10.64 2.38 19.25 10.23 2.73 20.2 11.94 3.68 فیفیري
 15.91 10.28 4.66 16.26 10.63 5.01 17.21 12.08 6.96 مارس
 18.46 12.46 6.47 18.81 9.99 6.82 19.86 13.83 7.77 افریل
 24.58 17.78 10.99 24.93 13.24 11.34 25.88 19.08 12.29 ماي
 30.04 22.64 15.25 30.39 16.14 15.6 31.34 23.94 16.55 جوان
 33.63 25.78 17.94 33.98 26.13 18.29 34.93 27.08 19.24 جویلیة
 33.88 26.2 18.53 34.23 26.55 18.82 35.18 27.5 19.83 اوت

T° c 
moy 11.04 17.16 23.71 10.1 12.09 22.76 9.66 18.52 22.43 

  لب من إنجاز الطا                                                                                                 
  

 المعطیات المناخیة األخرى:  16جدول رقم  -
  

 السنوي اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر األشھر
Hr 62.1 66.8 74.6 78.6 78.9 76.4 72.1 70.6 66.2 56.2 48.4 51 - 

Hr max 87.21 89.64 92.36 94.79 93.79 93.79 92.5 92.50 89.14 89.64 92.36 94.07 - 
Hr min 34.93 41 51.4 57.64 57.5 51.79 45.29 43.93 38.93 30.21 25.93 46.43 - 

ETP mm 118.7 87.19 58.44 42.38 39.88 42.94 64.25 70.56 98.75 139.75 183.19 178.81 1125 
 - 305.63 336.31 314.38 285.13 240.06 224.5 179.5 157.5 156.5 166.5 218.56 250.19 سا إضاءة

V m/s 2.075 2.067 2.467 2.658 2.392 2.608 2.467 2.467 2.217 2.217 2.275 2.208 2.32 

  قسنطينة   ONM: المصدر 
  

  )2002(النتح خريطة تساوي التبخر للشمال الجزائري  –تقدير الصفيحة التبخر:    17جدول رقم  -
  

  المجموع 1300 1300- 1200 1200- 1100 1100- 1000 فئات التبخر
ETP  mm 1050 1150 1200 1300  
S km 169.5 730 1307 15 2221.5 
ETP x  S 177975 839500 1568400 19500 2605375 

ETP = 2605375/2221.5 = 1172.80 mm 
 
 منن إنجاز الطالب إعتمادا على خريطة التبخر النتح للشمال الجزائري

  



سمـح لنا تحليـل متوسطـات : النظام الحـراري :حرارة التوزيع الشهري لدرجات ال -  3 
  : و السنـوية لمحطـات الدراسة بتحديد معالم فصلين حراريين  ، درجـات الحرارة الشهرية 

أين تسجل متوسطات درجة الحرارة قيم ،  ماي إلى أكتوبريمتد من شهر  : الفصل الحار -  3-1
حيث تسجل أعلى معدالتها في شهر أوت بمتوسط ، ة درجة مئوي]  15-25[ مرتفعة تتراوح ما بين 

م   16.37أما أدنى متوسط الشهري في هده المرحلة الجافة تسجل خالل شهر أكتوبر ب ، م  ° 25.31:
.  

م واكثر من   23°في هده الفترة قيم تتراوح ما بين ، ـ تسجل متوسطات درجات الحرارية القصوى 
تسجل خالل هدا الفصل تتراوح   T Max brutم الحدية القصوى كما أن القي، مئوية في شهر أوت °34

  .م بمحطة قسنطينة  42.39قيمها ب 
  : تتلخص في)  16: الجدول رقم (ـ كما تصاحب المرحلة الجافة عدة عوامل مناخية  
ثا، إد تعتبر عامل مهم خاصة وأنها /م2.32تردد الرياح وسرعتها التي تأخذ معدل سنوى يقدر ب -

تجفيف الهواء (ى العوامل المناخ األخرى ، حيث تساهم في تخفيض متوسطات الرطوبة الجوية تؤثر عل
أما %)  66و 48(قيم تتراوح ما بين  Hrوالتي تسجل قيم الرطوبة النسبية خالل هده الفصل ) الرطب

الترتيب القيم الدنيا الحدية خالل هددا الفصل تسجل خاصة خالل االشهر جوان جويلية آوت نقيمها على 
 SE ،  SWوغربية جنوبية; Sجنوبية(حيت تميز هده الفترة بهبوب رياح) 26.43,25.9,30.21:(

سنة ، يبرز تأثيرها / يوما14ودلك خالل ، ثا/م6إلى  2تتراوح سرعتها ما بين ، تعرف برياح السيركو
مجموع سنوي يقدر من خالل ارتفاع قيم درجات الحرارة الجو ومن تم زيادة التبخر النتج والدي يسجل 

من المجموع السنوي    % 72مم خالل الفترة الجافة أي بمعدل  806ب، مم بمحطة قسنطينة1125ب 
.  
يضاف امتداد ساعات شدة ، خالل هده الفترة وإضافة إلى هده العوامل التي ترفع من حرارة الج-

من %60ي ما يعادلأ 1171.5 ىاإلضاءة الشمسية التي تصل عدد ساعاتها من ماي إلى أكتوبر إل
  مجموع اإلضاءة السنوية

فقط بارتفاع معدالت المتوسطات الحرارة اليومية  زاذاًَ المرحلة الجافة في منطقة قسنطينة ال تتمي
تخلق الجفاف الذي يزيد من عمليات ، تصاحبها عدة عوامل وعناصر مناخية  و إنما، الفصلية،والشهرية
  . وضرورة السقى الزراعي  ، نعجز  من الجريا عنه موما ينج، التبخر

، حيث تتميز هده الفترة بقيم  نوفمبر إلى أفريليمتد الفصل البارد من شهر :  الفصل البارد - 3-2
، حيث تأخذ قيم درجات الحرارة في االعتدال أو االنخفاض ) مئوية  12إلى  6( معتدلة تتراوح ما بين 

في محطة قسنطينة ،   T minة الدنيا لدرجة الحرارة دون المعدالت الفصلية ، حيث تسجل قيم م الشهري
 - ° 7تتراوح ما بين    .T maxم  أما القيم متوسطات الشهرية المرتفعة  °6م و°2قيم  تتراوح ما بين 

لدرجات الحرارة  الضارة   T min brutإن أهم ما يميز في هده الفترة هي القيم الحدية الدنيا .م  ° 10
– 73( ، حيث سجلت محطة عبن الباي خالل الفترة ) 5،  -3( اوح ما بين بالمحاصيل والتي تتر



م والثانية خالل شهر   °6 -قيمتين حديتين شادتين ، لم تسجل من قبل األولى في الشهر جاتفي  ) 2003
م حيث يكون من المهم أخذ بعين االعتبار هده القيم الحدية المعيقة   )° 10.2 –(ب  99فيفري لسنة  

عات والتي تفسر بعامل القارية ، وارتفاع عن سطح البحر  كما أن تزايد ظاهرة الجليد والبرد للمزرو
بالمنطقة باتجاه الجنوب إلى منطقة السهول المرتفعة ، و التي تمتد من شهر أكتوبر إلى أفريل تشكل 

 ) .النباتي -النشاط-تزامنها مع فترة النمو(  خطر على المحصول الزراعي

خالل الفترة الممتدة من نوفمبر % 70أكثرمنات الرطوبة النسبية خالل هدا الفصل معدالتوتسجل متوسط
مما يقابلها انخفاض مهم  H max % =95إلى أفريل ونسجل قيم قصوى خالل  فصل الشتاء قد تتجاوز 

مم  318إذ يقدر مجموع التبخر خالل الفصل البارد ب  ) مم 45اقل من ( للقيم التبخر خالل هده األشهر
  .   تمثل بفترة توفر المياه  ) فقدان ضعيف للمياه ( من المجموع السنوي% 28ما يمثل 

فالشكل الموالي يبرز لنا انخفاض طفيف لدرجات الحرارة  عن العتبات أثناء فترة النمو النباتي للحبوب 
ورشي ، مما ودلك خالل شهر جانفي و فيفري خاصة على مستوى محطة قسنطينة و الف) القمح ، شعير (

تسمح بتشكل الجليد الضار بالمحاصيل وتسجل درجات حرارة دنيا تنخفض عن عتبة نمو األشجار 
خالل أشهر الستة ؛ نوفمبر، ديسمبر ، جانفي  ، فيفري ، مارس ، أفريل من السنة ، ) م °10(المثمرة 

) كالحمضيات(بعض األنواع مما قد تعطل من عملية النمو واإلزهار والنضج ، ومن تم تحد من استعمال 
 période de dormance  ويتوجب اختيار أنواع مالئمة   تتحمل هده العتبات أو تتزامن مع فترة سباتها

خاصة و ان مجموع الحرارات الفعالة بإقليم قسنطينة ) . كزراعة  الزيتون ، الكرز،التين،التفاح ،المشمش (
 . تتجاوز المتطلبات الحرارية لهده األنواع

  كمنحنى التطور الشهري لدرجات الحرارة الدنيا و مقارنتها مع العتبات:  22الشكل رقم 
  ) الحبوب ، االشجار المثمرة(خالل فترة النمو 

  
تختلف من .اية النضج وصعود العصارة في األشجار إلى غ) عند البدريات ( مراحل نشاط   من مرحلة إنطالق اإلنتاش البدور : مفهوم فترة النمو النياتي(*) 

  .نبات ألخر ومن إقليم ألخر 

قیم  متوسطات درجات الحرارة الدنیا     

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

سبتمبر    أكتوبر     نوفمبر   دیسمبر   جانفي   فیفري   مارس   أفریل   ماي   ج وان    جویلیة   أوت

Tc min

األشھر    

Tc min HB
Tc min Cne
Tc min Fourchi

  فـتـــرة النمـــــو النبــــــاتــــي



القمح . (ةيحتاج كل نوع نباتي إلى كمية حرراية معينة يمتصها لكي تتم دورته الزراعية وال تتم عملية النضج إال إدا إمتص الكمية الحرارية اللزم: مجموع الحرارت الفعالة (*)
، وتتطلب زراعة الزيتون  ،التين ، نحو )  النشطة ( م درجات الحرارة دات الفعالية اإلنمائية  °8ت الحرارة التي تعلو م وتكون درجا °2500-2400يتطلب كمية حرارية قدرها 

 م°3000-1500م   ، الخضروات و البقوليات من °3000م ، وتكتفي أشجار التفاحيات ، المشمش ، الخوخ ، الكرز،  الدرى بمجموع حرارات أقل من 4000°

III  الجافة و الفترة الرطبة ) األشهر(الفترة : لة البيومناخية ـ الحوص:  
تمكننا من  إبراز أهم مميزات ، إن تحليل تداخل عناصر المناخ على الوسط الطبيعي بطريقة شاملة 

العالقة البيانية بين (  –منحنى غوصن  –و ذلك من خالل طرق بيانية ، المناخ في مجال الدراسة 
 –مؤشر لمبرجي  –) مؤشرات لتصنيف المناخ ( عن طريق معادالت نظرية  و) الحرارة و األمطار 

 .تمام الحوصلة المناخية من خالل خريطة األقاليم المناخية لمارك كوت !كما يمكننا 

  
  منحنى غوصن                   –العالقة بين الحرارة و األمطار  - 1
اقط األمطارو وضعيته بالنسبة للمنحنى التطور التمثيل البياني لمنحنى التوزيع الشهري لتسيسمح    

الشهري لمتوسطات درجة الحرارة بتحديد األشهر الجافة والتي تأخذ على أنها حالة غير مالئمة لنمو 
على أن الشهر الجاف   1957سنة  االتي اقترحه  .Gaussen  Hهو ترجمة لمعادلة غوصن ، و النبات 

   P<2T:تكتب ( مطار تساوي أو أقل من ضعف درجة الحرارة هو ذلك الشهر التي تكون فيه كمية األ
 . (  

 
  : ما يلي )   10:الوثيقة رقم (إد نالحظ من المنحنى المطري و الحراري لمحطات الثالثة 

من ) عدد األشهر الجافة ( بحيث تزيد طول الفترة الجافة ،    جافة ةبيولوجيوأشهر  رطبة ةأشهر بيولوجي
) 04(، ففي منطقة التل من خالل محطتي  الحامة و عين إلباي  تمتد خالل أربعة الجنوب   ىالشمال إل

أشهر ، إبتداءاُ من منتصف شهر ماي  إلى سبتمبر، أما منطقة السهول المرتفعة من خالل محطة 
 . إلى شهر أكتوبر) األسبوع األخير ( أشهر من نهاية شهر ماي )  05(الفورشي تمتد خالل خمسة

  .رة الجافة تتطلب تدعيم بعمليات السقي تتالءم مع أنواع الممارسات الزراعية و عليه فالفت
  

    - QUOTIEN PLUVIOMETRIQUE DEMBERGER -المعامل المطري المبرجي - 2 
، و هو تمثيل النطاق البيومناخي الذي تتواجد به منطقة الدراسة   1932معامل آمبرجي سنة * اقترح

حيث يتم حسابه على أساس كمية األمطار مع أخذ ، فاف السنوي ودلك  من خالل تحديد مؤشر الج
وهي على العموم  معادلة تخص مناطق حوض ، بعين االعتبار القيم القصوى و الدنيا لدرجة الحرارة 

  :البحر األبيض المتوسط ، وهي تكتب على الشكل التالي
         

I =     1000 P  
/2)) (M +m))M +m(                (  

  



  
 
رقم  مرفق(وممثلة في المنحني النطاقات الحيوية ، والنتائج المحصل عليها مدونة في الجدول الموالي   

02(  
   -نتائج التمثيل المناخي حسب معامل لمبرجي  -.  18:جدول رقم             
 P  mm M M+k m M+k I mm T  min المتغيرات

محطة 
 الحامة

508,64 35,18 308,18 3,48 276,47 54,87 4,08 

 3,13 56,36 275,67 2,52 307,38 34,23 521,00 عين الباي

 2,78 39,82 275,17 2,17 306,88 33,88 367,50 الفورشي
   بمن إنجاز الطال

  :يتضح أن مجال الدراسة  )معامل ال مبرجي  (من خالل تمثيل النقاط على بيانات النطاقات الحيوية 
  وافق نطاق شبه جاف ذو شتاء مطرمحطة الحامة بوزيان  ت -  
  محطة عین الباي  توافق نطاق شبھ جاف ذو شتاء معتدل  - 
  محطة الفورشي  تتوافق مع نطاق شبه جاف ذو شتاء بارد  -  

v   وبارد ، مع شتاء مطر إلى معتدل في منطقة التل، يسود مجال والية قسنطينة مناخ شبه جاف
  .عامل القارية يرجع إلى ، في منطقة السهول المرتفعة 

  
مرفق رقم ( - كوت-من خالل خريطة األقاليم المناخية الحيوية لمارك :*ـ النطاقات البيومناخية 3
فإذا استثنينا المجال الرطب الذي ، نطاقات بيومناخية)05(تبين لنا أن مجال الدراسة يضم خمس) 3:

بعة المتبقية تتوزع بالتساوي فان النطاقات األر، الجزء العلوي من مرتفعات سدي الدريسيغطي إال 
  :عبرمجال الدراسة

يشمل السفوح الشمالية لجبال الشطابة :  ))SH3(الدافئ(النطاق الشبه رطب ذو الشتاء المعتدل - 1- 3
النطاق البيومناخي ، زيغود يوسف ، الحامة بوزيان ، منطقة بني حميدان ، منطقة عين الكرمة ، 

 ) .مم  600تساقط اكثر من (لوالية األكثر مالءمة للمارسة الزراعة في ا

سيدي ،يسود السالسل الجبلية ): م °3الشهر البارد اقل من( :النطاق الشبه رطب ذو الشتاء البارد -2 4
  .لكن مع نشاط ظاهرة الجليد) <700(يتميز بالتساقط مهم،ام السطاس ،جبل الوحش،الشطابة،دريس 

المصاطب ، يشمل المناطق المنخفضة أهمها: نصف جاف مع شتاء معتدل - النطاق البيومناخي -3 – 3
  مم 600تساقط اقل من (منخفض الطوغرافي لمنطقة الحامة  ، األودية  أحواض، النهرية 

عين أعبيد ، الخروب  –يميز مناطق السهول : ذو الشتاء البارد –النطاق البيومناخي نصف جاف  4 4
 .تشكل عائق أمام التهيئة الزراعية  والتي، وارتفاع عدد أيام الجليد ، يتميز بضعف التساقط 

 M : الغراد(متوسط درجات الحرارة القصوى لشھر أكثر حرارة(  
m :الغراد( األكثر مطر  متوسطات درجات الحرارة الدنیا للشھر(  
P:متوسط التساقط السنوي.  
I  : معامل المطري لألمبرجي  



  
   *Cote Marc les régions Bioclimatique de L Est Algérien (note, Constantine 87 , 87page+carte  

  

  

  
   العالقة بین الحرارة واألمطار بمحطات الدراسة                  10:الوثیقة رقم       

  23: الشكل رقم   

  
  24: الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الشكل 

: رقم 
25  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ombrothrmique Gaussen المنحنى المطري - الحراري  ل
محطة الفورشي

0

10

20

30

40

50

60

جانفي  فیفري   مارس   أفریل   ماي  جوان   جویلیة  أوت   سبتمبر  أكتوبر نوفمبر   دیسمبر

P mm
2T° c

P mm
2T

  Gaussen المنحني المطري   -الحراري ل
-محطة قسنطینة -

0
10
20
30
40
50
60
70
80

جانفي  فیفري   مارس   أفریل   ماي  جوان   جویلیة  أوت   سبتمبر  أكتوبر نوفمبر   دیسمبر

P mm T° c

P mm
2T

   Gaussen  المنحنى المطري والحراري
لمحطة الحامة بوزیان

0

20

40

60

80

جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر

P mm 2T

P mm
2T



  
  
  
  

VI  إن الموازنة المائية تمكننا من  :العجز الزراعي و ضرورة السقي –ـ  الموازنة المائية
، الجريان ، التسرب  ،النتح -إنجاز تحليل مفصل لتوزيع كميات التساقط على المفقودات من جراء التبخر

و من ،  RFU1المخزون السهل االستعمال  ةخاص، ز التربة للماء مع األخذ بعين االعتبار إمكانيات حج
  .    و فترة العجز المائي إلى تحدد فترة العجز الزراعي ةتم تفريق بين الفترة المطر

إن تقدير ظاهرة التبخر النتح لمجال فيزيائي يعتمد على مقاربات ممكنة من خالل  :النتح- التبخر -1
و النتح ، حيث تجمع بين التبخر الفيزيائي (باعتبار أن الظاهرة أكثر تعقيدا ، معادالت تجريبية و نظرية 

 / BAC عن طريق أجهزة القياس(من خالل القياسات الميدانية) ملم( ETP ؛ فقيم) البيولوجي لنبات

EVAPOMETRE ( تتعلق فقط بمحطات مجهزة كما أن ETP   المقاس يمثل التبخر النتح الفيزيولوجي
وعلى هذا األساس  .  مناخي على مجال أوسع ETPتقييم إلىة و محدودة مما يستدعي لمساحة معني

 –الرطوبة  –الحرارة : و ذلك من خالل أربعة معايير أساسية   ETP اقترحت عدة معادالت لحساب
  . اإلشعاع اإلجمالي  –الرياح 

توفر المعطيات المناخية و على أساس   ETP من أهم المعادالت التي اعتمدنا عليها في الحسابف  -    
         .               كريدل-طورنطوايت ، تورك ، بالني :تالؤمها مع المجال الدراسة هي معادلة 

إن أعماله اختصت في البحث عن أحسن :   Thornthwait(1948cw) معادلة تورنطوايت   -1 -1
النتح ألي منطقة على -تبخر في حسابمنهجية في التصنيفات المناخية على المستوى العالمي ، ويعتمد 

  ETP thorntwait مع النتائج المحصل عليها في حساب  المدونة  أساس درجات الحرارة من خالل صيغته
؛ إنه رغم  19،20،21:مةرقالمول االفورشي على الجد –عين الباي  –حامة بوزيان : لمحطات الدراسة 

باعتبار المعطيات الحرارية ( اء العالم  لسهولة تطبيقها  توسع مجال استعمال معادلة تورنطوايت عبر أنح
 -تالءمها–أكثر توفر لدى محطات الرصد الجوي ، فإن النقد الموجه لها يأتي من جانب مدى قابليتها أو 

 *)J.Gientilli-1953( الذي يكون وفق نطاقات المناخية 

أحسن تقديرا في المناطق االستوائية و المدارية   و، فنتائجها اقل تقديرا في نطاقات الجافة و الشبه الجافة  
خارج هذه المنطقة تكون ، فهي تتالءم أكثر مع نطاقات الرطبة و شبه الرطبة  خاصة الواليات المتحدة 

النتح  لسهولة -قيم النتائج   جد ضعيفة ؛ لكن تبقى هذه المعادلة تقدم خدمات كبيرة في تحديد التبخر
  .ليها مع أخذ بعين االعتبار النقد الموجه لها تطبيقها لذا اعتمدنا ع

ومجموعة  L turc  قبلمن خالل المجموعة من معادالت أشهرت من : Turcمعادلة تورك  - 2 - 1
  :على أساس النتائج التي توصلوا لها بناءاً على     باحثين
  .دور النباتات و مساهمتها في تفعيل عمليات التبخر  ×
  -.في مختلف النطاقات المناخية  –تجميعي –حوض سطحي  254وجية ل دراسة الموازنة الهيدرول ×



 .منطقة فرساي ب (cuve lysimètrique)تجارب على       ×
 
  
 
  

 11: الوثيقة رقم 

 التبخر النتح بطريفة طورنطوايت 

 21- 20- 19: جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :232صفحة * - 1980–األطلس البلیدي :* حلیمي.أشار لھاع (*)       
                         J.Gientilli (1953) : une critique de la méthodologie  de Thorntwait pour la classification  
 



 
 
 
 

النتح –تأخذ بعين االعتبار أهم العناصر التي تؤثر على  التبخر  ) .L.Turc  1969( تورك  ومن تم فمعادلة
  . مخزون التربة من المياه ، اإلشعاع الشمسي ، الحرارة : و التي تكمن في 

وقد أعطت نتائج مقبولة على المستوى العالمي فهي ،تعد هده الصيغة  من أوثق الطرق التي جربت إذ 
نتائج تطبيقها على المحطات الدراسة ضمن الوثيقة الصيغة  و (.و التجريبي  تأخذ بعين االعتبار الجانب النظري

  .)12رقم
  ) :1945USA     formule Blaney cridlle.(كريدل  –معادلة  بالني  -  3 -  1

وهي تعتمد في  ،  1931أنجزت من خالل تجارب على المناطق الشبه الجافة  و الجافة ابتداء من سنة 
نسبة الساعات ، معامل الحراري ، على المعطيات ؛ الحرارة ؛ مدة طول اليوم  حساب التبخر النتح

  ) .13: من خالل صيغتها  المدونة مع النتائج في الوثيقة رقم ( النهارية 
  

v  من أجل البحث ، يكون من المهم إجراء مقارنة النتائج المحصل عليها بمختلف المعادالت : مقارنة
  ETPفمن خالل مقارنة قيم  ، مجال دراستنا  ووفق محور بحثنا  عن الصيغة األكثر مالئمة لل

 من إستخالصكنا للمحطات الثالثة  تم) 14: الوثيقة رقم ( بالطرق الثالثة  و كدا المنحنيات البيانية
  : المالحظـات التالية 

األخرى يرجع إلى أن كل معادلة أنجزت في بيئة تختلف عن ، الطرق الثالثة تعطي نتائج مختلفة  ×
الشبه الرطبة ومناطق الشبه الجافة   تخص المناطق  Blaey cridlleفمعادلة  ، وخارج منطقة دراستنا 

  .طبقت على مجاالت مختلفة    Turc أما طريقة، تخص  المناطق الرطبة    Tornthwait،أما  
أين ، لجاف خاصة في الفصل ا، لثالث المعادالت  تختلف من فصل أل خر    ETPإن الفوارق قيم  ×

يتبين من خالل ارتفاع قيم الميل ، بقيم جد مرتفعة عن باقي المعادلتين   Blaney-cridlle تنفرد معادلة
كما يصل أكبر فارق لهده المعادلة عن تورك وطورنتوايت ب ، للمنحني خالل شهر ماي ) االنحدار(

  –محطة قسنطينة  -خالل شهر آوت  % 25ما يمثل ، مم   150
 ETPفإن قيم التبخر النتح بطريقة تورك  هي األقرب من نتائج ، يخص القيم السنوية أما فيما  ×
من ، بمحطة الحامة بوزيان  – ANRH –من خالل الخريطة التبخر لشمال الجزائر ( قاس     مال

كما يكون الفارق مهم جدا فيما يخص الحاصل المجموع ،  THorntwaite و – Blaney –cridlleالنتائج 
ما بين %  10و،  Thorntwaiteو  Turc ما بين معادلة 20%حيث يقدر الفارق ب ،  ETPوي السن

  .من خالل النتائج المحصل عليها بمحطة قسنطينة   Blaney cridlleو  Turcمعادلة 
هي مالئمة لتحديد * من جانب الهيدرولوجي  Turcنستطيع أن نقول بأن معادلة ، من خالل هدا التحليل 

ETP  و يمكن االعتماد عليها حسب اإلمكانيات و المعطيات  التي ، ) األطلس التلي ( مجال دراستنا  في



لدا سنعتمد على نتائجها  )  وفرة المياه ( ومحور بحثنا من أجل تقييم الموارد المائية المتاحة ، أتيحت لنا 
  .في حساب و تحليل الموازنة المائية 

  
  

  توركلنتح حساب التبخر ا 12: الوثيقة رقم 
  24-  23 – 22: جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  جدول حساب التبخر النتح الممكن بطريقة بالني كريدل  13: الوثيقة رقم 
   27 -26- 25: جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  EVapo –transpirationنتح التبخر ال                      14:  الوثيقة 
  26: الشكل رقم 

  
 27: الشكل رقم 

  28: الشكل رقم 
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   : العجز المائي المناخي - 2 
-P)< 0(> 0 :التي هي من الشكل المقابلة  ما بين متوسطات التساقط الشهرية و التبخر النتح إن عالقة

ETP ،  من ف. ترات العجز المائي للمناخ تمكننا من التفريق ما بين فترات التي تشهد فائض مائي وف
منحنيات الموازنة و  15: الممثلة على الوثيقة رقم )   30، 29، 28رقم ( جداول الموازنة المائية خالل 

  : نستطيع استخراج المالحظات التالية )  16: الوثيقة رقم ( المائية للمحطات الثالث 
ن الباي  نسجِل فترة أين التساقط يتجاوز التبخر من خالل محطتي الحامة بوزيان و عي: المنطقة التلية  ×

أما فترة  الممتدة  من   . مناخي فائض مائيتمتد من نوفمبر إلى فيفري  تمثل ، أشهر  04النتح   خالل 
  . مناخي  عجز مائيفالتساقط الفعال يكون سلبي أي ) اشهر  08(مارس إلى أكتوبر 

و  رة الفورشي  تكون فترة الفائض خالل شهر ديسمبمن خالل محط:أما المنطقة السهول المرتفعة  ×
 ) .أشهر  10( إلى نوفمبر  فيفري جانفي    وتمتد الفترة الجافة من 

v  يتزايد ، على مستوى ثالث محطات  سنوي  لسنة الهيدرولوجية ، تسجل عجز إذا الحصيلة السنوية
محطة  و ،مم 688,19طة الحامة باد يقدر بمح، ارتفاع كمياته و طول فترته من الشمال إلى الجنوب 

أما محطة   ، من مارس إلى أكتوبر أشهر)  8 (تمانية  مم ، إد يمتد خالل 677,81قدر ب عين الباي ب
أشهر إبتداءا من فيفري  إلى ) 10(مم خالل  757,04العجز المائي ب  رالفورشي يقد محطة 

  .نوفمبـر 
  : ETR –الفعلي  –التبخر النتح الحقيقي  -  3
على مستوى  مم 384مم إلى التبخر النتح بالمجال التل و  503ن التبخر النتح الفعلي حقق أكثرمن إ 

المناخي للماء يقدر بأكثر من ) طلب ( السهول المرتفعة خالل السنة الهيدرولوجية ؛ اذ أن هناك عجز 
سهول المرتفعة في مجال ال على مستوى محطة الفورشي % 66و بأكثر من، في المجال التلي  مم 53%

 .أكبــر  فــي حـالة توفــر مخـزون مـائي معتبــر  ETR، فقـد يكـون حجم 

 ميتحدد المخزون المائي باإلضافة إلى إقلي * :  RFUالسهل االستعمال  – المخزون المائي  - 4
فرة تتعلق بعدما اعتبارنا أن و، ) درجة التشبع ( نوعية التضاريس ونوعية التربة على أساس ، المناخي 

يلجأ إلى استعمال كمية الماء المحتجزة في ، فلما تكون كمية التساقط أقل من الطلب المناخي ، باألمطار 
يتبين أن  ، ) الموازنة المائية : 16: الوثيقة رقم (  المائية خالل نتائج الموازنةفمن        RFUالتربة 

  :  بالمجال التلــــيالمخزون المائي يمر بأربعة مراحل 
 ).إبتداءا من  نوفمبر إلى جانفي( إعادة تكوين المخزون  ×

 ) .بمحطة الحامة  فيفريخالل   100 %الى امتالءه( تكوين المخزون   ×

 )إبتداءاً من شهر مارس إلى نهاية أفريل  ( بداية تفريغ المخزون   ×

 ) .إبتدا من ماي إلى نهاية أكتوبر (مرحلة العجز الزراعية  ×

 . %) 0,01بحيث يكون ضعيف جداً بأقل من (  تكوين المخزون)1:بمرحلتينسهول المرتفعة يمر ال أما بمنطقة

 )ابتداءا من فيفري الى نهاية  نوفمبر(مرحلة العجز أو الخسارة الزراعية   ×

 تعوض بسقي التكمیلي 

  أساسي  و كامل  سقيال
 



 نن نحدده من خالل العالقة التي تأخذ بعيأإن العجز الزراعي يمكن  : DAالعجز المائي الزراعي  - 5
  : المخزون المائي لتربة حيث تعطى بالعالقة " ؛ أيضا  Pو   ETPعالوة على االعتبار 

يتضح لنا  -*فترة السقي–ومن تم معرفة كيف يتطور العجز خالل السنة و عدد األشهر العجز المائي 
ال بداية استعمتكون بعد  السقي التكميلي، أن فترة )  16الوثيقة ( من   خالل المنحنيات الموازنة المائية 

أما من شهر . استجابة  لبداية العجز   RFU، فقد حقق  رس إلى مايمن شهر ما ونفاد المخزون المائي
اشهر في المجال  6و دلك  خالل  اًأساسيالسقي ، يكون  ) اليوجد مخزون ( إلى نهاية شهر أكتوبر  ماي
أما منطقة . الباي.مم بمحطة ع 493,42م بمحطة الحامة  و  422,43، بمجموع سنوي يقدرب  التلي

ديسمبر و جانفي ، فالعجز يكون على طول باقي أشهر السنة من : الشهرين  ءالسهول المرتفعة فبإستثنا
  . مم   757,04بمجموع سنوي  )اشهر 10(فيفري الى نوفمبر     

 10نسجل جريان سطحي في المجال التل خالل شهر فيفري بمحطة الحامة ب  : Ecالجريان  –)  6
قد يكون فقط خالل فترات اآلوابل ومتقطع ( السهول المرتفعة  ةنسجل جريان سطحي بمنطقمم،وال 

  )  .يرجع إلى نظام التساقط 
ٍVII - بعد تحديد فترة العجز المائي  :- حالة مزروعات الحبوب  – ضرورة السقيحتمية و

ربطها مع  لمنطقة خاص با  الزراعي من خالل المتغيرات المناخية ، يكون من المهم وألجل التحليل
  ةــالمتغيرات الزراعي

وباعتبارها زراعة االكتفاء الذاتي،  لتطور حاجيات طلب الماء لألهم نشاط زراعي في مجال الدراسة ، 
تطور حاجيات المائية للمزروعات " 32:الشكل رقم من خالل  الخروب ITGCمعهد  حسب تجاربف
  . )..، كثافته  يولوجيتهفس(نمو النبات يرة ومراحل يكون حسب طلب وت( "ومراحلها الحساسة) الحبوب(
الدي (خالل السنة ، يتوافق مع زيادة طلب المزروعات  DAنالحظ توزيع االعجز المائي الزراعي  

تشكل  (، ليصل اقصاه خالل منتصف  شهر ماي ، إد تعتبر مرحلة حساسة جدا  )يكون وفق درجة نموه 
خالل األشهر الجافة  و طلب النبات  لتعويض العجز المناخي سقيحتمية اللدا تبرز  )الثمار وحبوب 

  .خالل مرحلة نمــوه  
 "تطور حاجيات المائية لمزروعات الحبوب ومرحلها الحساسة : "  32الشكل رقم  

DA = ETP – [P+RFU] 



  الخروب ITGCمعهد 
  

  جداول الموازنة المائية بمحطات الدراسة :  15: وثيقة رقم 
  30- 29- 28: جداول رقم 
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 البـاب الثـانـي
 

 
 

ّأنه  تبرزخالل دراستنا للعوامل الفيزيائية و المناخية  التي من  تتأكد حتمية السقي إن
ال يمكن تحقيق تنمية زراعية في ظل سياسة التكثيف الزراعي إال من خاللها ، على 

مواقع  بعد تحديد. أساس تسخير اإلمكانيات من الموارد المائية الكامنة و المعبئة 
إلى دراسة  البابي هدا لسقي و فترات العجز الزراعي، سنتطرق فل المؤهلة 

هيدرولوجية لتقييم إمكانيات الموارد المائية الكامنة و عالقتها بالمناخ و دلك على 
المستوى المحلي وفي إطار تهيئة مجمل الحوض لوضع رؤية شاملة عن إمكانيات 

تجنيد  المياه من خالل هياكل  اإلمكانيات المعبئة إلى التطرق ومن تم الحوض 
) .ستغلة منهامة و اليالإمكانيتها الح(  

I : وارد المائية الكـامنة ـــ الم   
1 - وارد المائية السطحية ـالم    

يمثل   بإعتباره  المائية  السطحية في  التحليل الهيدرولوجي لجريان واد الرمال   الموارد  دراسة     تكمن
مجال السهول المرتفعة  (قين من مجال الدراسة ، كما أن امتداده من الجنوب إلى الشمال يبرز نطا% 83

و التل) إلى محاداته وكونه مصدرا لتموين بالمياه لألهم محيطات السقي  . وعلى أساس  تقييم إلمكانيات 
الموارد المائية  للوالية  إعتمادا على معطيات القياس عند المحطات الهيدرومترية ،و مقارنتها مع الطرق 

: صر التالية  ودلك من خالل تحديد العنا،   النظرية  
 

 . الشبكة الهيدرومترية و معطيات القياس - ×

 . ه المجاليةـراتـالجريان السنوي وتغيي - ×

 .  الحوصلة الهيدرولوجية - ×

 . )التغييرات السنوية و الشهرية للجريان ( نظام الجريان  - ×

   )ت الدنيا من الموارد المائيةشح الجريان و إمكانيا / الفياضانات و الموارد المائية القصوى( الظواهر القصوى  - ×

 .  للوالية  اإلمكانيات من المياه السطحية - ×
 
 
 
 

و المعبئة) السطحية و الجوفية ( الموارد المائية الكامنة   



 
يضم حوض واد الرمال ثالث محطات هيدرومترية  :ـ الشبكة الهيدرومترية و معطيات القياس   1-1

ن ـمعيمجال جغرافي  ثل على مستوى األحواض الجزئية بحيث كل محطة تم  :  
  ) مجال السهول المرتفعة( سقان -الحوض الجزئي واد الرمالتمثل  محطة عين السمارة •

  ) المجال اإلنتقالي ( محطة الخنق تمثل الحوض الجزئي لواد الرمال األدنى  •
 ) المجال التلي (محطة بوشديرة تمثل الحوض الجزئي لواد السمندو  •

 
ريةـات المحطات الهيدرومتـص ومعطيـائـخص: 31دول رقم ــج  

  الحوض المحطة
 جزئيال 

 الرمز
 فترة المالحظة اإلحداثیات

 ص ع س
1
9
7
0 

1
9
8
0 

1
9
8
5 

1
9
9
0 

1
9
9
5 

2
0
0
0 

محطة ع 
 السمارة

سقان–واد الرمال   10.05. 824 335,7 620 
 

 300 357.2 938.5  10.06 واد الرمال األدنى محطة الخنق
محطة 
 / / /  10.06 واد السمندو بوشدیرة
محطة 
السمندو–لرمال واد ا القرارم  10.06  821.7 363.4 150 

معالجة لمعطيات وكالة الموارد المائية : المصدر  A.N.R.H 
 

كما استعمالنا محطة القرارم و التي ال تنتمي لمجال الدراسة ، إال أن موقعها على مستوى الحوض 
ئية عند مخرج واد الرمال ات الماـمكانياإلمكننا من تقييم تالسمندو ، س -التجميعي لواد الرمال األدنى 

.ة ـــمن والية قسنطين  
فإن محطة  ، ونظرا لعدم تجانس المعطيات على المستوى الزمني و المجالي ألجل التحليل الهيدرولوجي

سنة ستمكننا من متابعة الزمنية لتغييرات  30عين السمارة تتوفر على معطيات تامة و لفترة طويلة 
توى  المجالي و لألجل إجراء مقارنة حول التغييرات المجالية ، وكد الجريان السطحي ، أما على المس

للمحطات  96- 84سنة من  12تقييم إمكانيات الموارد المائية السطحية فسنعتمد على فترة مشتركة 
.الممثلة في الجدول أعاله  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71-2001  

84-98  

73 -1996 

71-2001  82-83  



Carte rèpartition station hydromçtrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ـ الجريان السنوي و التغييراته المجالية   2- 1  
، ريان السنوي ـم الجـة حجـرفـة بمعـريـدرومتـات الهيـي للمحطـرافـالتوزيع الجغ سمح لنا
رتفعة إلى ـل من السهول المإمكانيات كل مجا(راته المجالية من الحوض العلوي إلى السفلي ـوتغي
: ي ــدول التالــب الجـحس )96/ 95-84/85(دة من ـرة الممتـ، خالل الفت)التل  

قيم :  32دول رقم ـــج ةـة و النوعيـات المطلقـالصبيب   

 المساحة المحطة الحوض الجزئي
km2 

 الصبيب
Q m3/s 

 الصبيب النوعي
q l/s/km2 

صفيحة الجريان 
Ec mm 

 16.65 0.59 1.16 2197 عين السمارة حوض واد  الرمال العلوي
يحوض  واد الرمال السفل  140.16 4.43 5.0 3312 الخنق 

 197.81 6.28 1.77 277 بوشديرة حوض واد السمندو
السمندو -السفلي :حوض واد الرمال   38.19 1.21 6.41 5293 القرارم 

 
إن إرتفاع حجم الجريان السنوي بحوض واد الرمال من خالل محطة :  الصبيب المطلق -1- 2- 1 

هي غير منتظمة عبر ) سنة/ 3هم 202سنويا  ما يعادل(ثا /3م  6,41القرارم إلى متوسط صبيب ب 
من خالل  متوسط   هول المرتفعةسال بمجال   ضعيف الجريان  حجم  كوناألحواض الجزئية ، إد ي

على  ثا على مستوى محطة عين السمارة ، ويتضاعف /3م 1,16الصبيب  السنوي  الدي  يقدر   ب 
، كما نشير إلى أهمية الجريان بالحوض الجزئي  ثا/3م 5لى بارتفاعه إمرات  3 بمستوى محطة الخنق 

ة ـوى محطـى مستـثا عل/3م 1,77ب ـبصبي -يـرقـالي الشـزء الشمـالج –لواد السمندو 
.) ه ـارنة بمساحتـمق( رة ـديـبوش  

نالحظ تزايد إرتفاع قيم  الصبيب  النوعي :  ب النوعيـالصبي -  1-2-2  

قيم الصبيب  في رقافو مع تسجيللصبيب المطلق من الجنوب إلى الشمال ، يكون في نفس إتجاه تزايد ا 
وض ـزئية ، فالحـي لمجاالت األحواض الجـوح عن التنوع الفيزيائـر بوضـمن حوض ألخر ، تعب

  0,59يقدر ب  الديالعلوي لرمال ضمن مجال السهول المرتفعة يسجل قيم ضعيفة لصبيب النوعي 
 2كم/ثا/ل 4,43ارة ، على خالف  المجال التلي أين يقدر الصبيب النوعي ب بمحطة عين السم  2كم/ثا/ل
) بمحطة قسنطينة 521(  بمحطة الخنق ، إد يفسر إرتفاع مردود الجريان بالحوض إلى تزايد التساقط  

وكد دور التشكيالت السطحية التي تسودها تكوينات ضعيفة الى متوسطة النفادية ، وتدعيم الحوض بمياه 
.ثا و هي عوامل محفزة للجريان السطحي /ل 200طنية ، عين حمام الزواوي ب البا  

كما نشير إلى أهمية ارتفاع الصبيب النوعي لواد السمندو على مستوى محطة بوشديرة ، إد يصل 
( يرجع إلى الخصائص الفيزؤجغرافية  -  للوالية  الجزء الشمالي الشرقي - 2كم/ثا/ل 6,25الصبيب إلى 
إدريس . السفح الجنوبي لمرتفعات س( اريس المرتفعة التي تتلقى كميات معتبرة من األمطار أهمية التض



ويكون مردود الجريان  .دات النفادية الضعيفة  مع إمتداد التكوينات الطينية) ، ومرتفعات جبل الوحش 
.ف نظرا إلنتماء جل الحوض إلى المناخ الشبه الجا ) 2كم/ثا/ل 1,21(إلجمالي الحوض ضعيف   

: ة ــوجيـدرولـة الهيـالحوصل – 1-3  

: تسمح لنا الحوصلة الهيدرولوجية بتقدير أقسام  توزيع مياه التساقط على  حسب  العناصر التالية  
تعطى بالعالقة وهي  ) .نفترض أنه ليس لدينا مخزون في التربة ( المداخيل ، المخاريج ، المخزون 

: التالية   P mm = E + D  .  
األحواض الجزئية المراقبة  وازنة الهيدرولوجية على مستوىـونات المــلف مكـمختج ائـنت و 

: مدونة على الجدول اآلتي  بمحطات القياس  
  ) 1996-  1984( الموازنة الهيدرولوجية الفترة :  33جدول رقم  - 

المح الحوض الجزئي
  طة

 الموازنة الهيدرولوجية
P mm Ec  

mm 
D = P-E 

mm 
C% 

= E/p 
حة المسا
km2  )1(*   )2(*  

سقان- حوض واد  الرمال  السمارة ينع   390 / 16,65 374 4% 2197 
الخ حوض الرمال األدنى

  نق
583 476 47,46 470 8,2% 3322 

 277 % 26 577 201,5 / 779 بوشديرة حوض الجزئي  لواد السمندو
السمندو-حوض األدنى  رمال   5293 % 7 540 38,19 / 577,90 القرارم 

 
  ANRHباإلعتماد على خريطة تساوي المطر  قدرت  )*1( :الصفيحة المائية المتساقطة   - 1 –  3 -1

زردازة ( من خالل نفود خمس محطات  بإعتماد على طريقة تيسان)*  2(األحواض الجزئية  ، أما  على
 . ...) ، الميلية ، الحامة ، قسنطينة ، أوالد ناصر 

ط ـة التساقـة مقارنة مع إرتفاع كميـتسجل قيم ضعيف:  Ec مائية الجارية الصفيحة ال  -2 –  3 -1
ها من خالل المحطات ـراوح قيمـح ، حيث تتـبالحوض الرمال الكلي إد ترجع إلى قوة التبخر النت

مم بمحطة الخنق  47,96 بوالتي تمثل منطقة االسهول المرتفعة ، مم بمحطة عين السمارة17الثالثة ب 
 .ي ــال التلـالمجوى ـى مستـم علربمحطة القرا مم 38,19، و ب

 
قيم معامل الجريان على مستوى مجرى واد  يكون تزايد :  % Ce امل الجريان ـمع  - 3 –  3 -1

على مستوى محطة % 7بمحطة الخنق و % 10بمحطة عين السمارة الى % 4الرمال الرئيسي من 
ن إرتفاع  معامل الجريان في نفس إتجاه إرتفاع دو يكوـوى واد السمنـى مستـأما عل .القرارم 

 .   وضـالصفيحة الجارية للح
 

P خطوط تساوي المطر )1(تم تقییمھا بطریقة تیسان ، )2( متوسط التساقط السنوي بمم :   ANRH   [،  
 E : یعطى بالعالقة التالیة :  Ecmm = Q,m3/sx /S km2  
Qm3/s لصبیب السنوي ،  متوسط ا:  T  : عدد الثواني خالل السنة  

: العجز المائي یقابلھ التبخر النتح الفعلي - D= P -E : ،   معامل الجریان یعطى بالشكل األتي     C% = E/p 
x100 
 



 
ة المتساقطة ، ـيعبر عجز الجريان عن الفرق بين الصفيحة المائي:  D mmعجز الجريان  -4 –1-3

والجارية على مستوى الحوض السفحي خالل فترة معينة ، حيث يسمح لنا بتقييم المفقودات من جراء 
يكون مع إرتفاع معدالت السنوية لتساقط إلى حد  إرتفاع متوسطات العجز السنوي إد أن( نتح التبخر ال

  ) أقصى ،أين يتشبع بخار الهواء بحيث ال يسمح بتبخر أكثر ، و تشبع التربة يحد من إمكانيات النفادية 
 

محطة عين مم ب 374 وعلى هدا األساس فإن عجز الجريان لحوض واد الرمال تتراوح قيمته مابين
مم بمحطة القرارم ، وتبقى جد مرتفعة بالحوض  539,7وب  مم بمحطة الخنق  470وب السمارة ،

.  وضـة للحـاخيـص المنـمم ، نظراُ للخصائ 577الجزئي لواد السمندو إد تقدر ب   
 
 
v نـع الـرمـال واد  وضـوى حـى مستـة علـة الهيدرولوجيـائج الحوصلـر نتـتعب 

وض ـالح إلمكانيـات الجـريان السطحي من الجنوب إلى الشمـال أي منالتغيـرالمـجالي 
وكدا من الغـرب إلـى رمال لواد الة و الحوض السفلي  ـول المرتفعـة السهـوي بمنطقـالعل

على   ،السمندو من خـالل إرتفـاع إمكانيـات الجريان بحوض واد   يـبالمجال التلالشـرق 
امل ـمن خالل مع السمندو - الرمال واد حوضالف بمجمل يكون الجريان السطحي ضعيالعموم 

  .ه الجاف ـوض إلى المناخ الشبـل الحـاء جـ، نظرا النتم% ً 7يقدر ب  الجريان الدي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :الجرياننظام  -  4 - 1
: التغيرات السنوية للجريان  -1 – 4 -1  
) : محطة عين السمارة( سنويالفترة الطويلة وعالقتها بالتساقط ال - 1 -1 – 4 -1  

أي ما يعادل ، ثا /3م1.15ب )2000/2001– 70/71( قدر متوسط الصبيب السنوي خالل الفترة
)سنة22(أما الباقي الفترة ،سنوات تتجاوز المعدل الفترة  08حيث نسجل ، سنة/3هم47.30 هي أقل من  

إذا  ما استثنينا  السنتين ،  ]2,0 –0,13[السنوية لصيب تتراوح ضمن مجال  فالتغيرات، المعدل 
عن  المتوسط ) مرة 4,4(أين نسجل قيم قصوى للجريان السنوي بتضاعفه إلى  84/85و 83/84المتواليتين 

إلى  )  01/2002 – 89/90(الجريان السنوي خالل العشرية األخيرة  انخفاض  الحظكما ن .السنوي  للفترة
 ثا/3م0.12 تقدر ب خالل السلسلة يب بقيمة لص أدنىب و تسجل بمرحلة جافة، ثا /3م1أقل من  

.)  33: الشكل رقم (على مستوى محطة عين السمارة  2001/2002سنة  
تجاه التغير إ ، بحيث أن 33: رقم  إن عالقة هده التغيرات بالتساقط السنوي تبرز من خالل الشكل -

خاصة خالل  الذي يبرز  وافقمما يعبر عن الت،منحنى الجريان يكون موازيا لتغير منحنى التساقط 
ارتفاع التساقط أدى إلى جريان سنوي يصل  أين  84/85على سبيل المثال  خالل سنة  ةالسنوات الممطر

  الجريان السنوي يتوافق التساقط و  السنوات ال  بعض ه خاللأن  إال أننا نالحظ ، مم 70إلى أكثر من 
يقابله  أين نالحظ انخفاض منحني  التساقط   ، )2001إلى 85(ابتداء من  خاصة خالل  السنوات الجافة 

  ، قد يرجع  إلى تدعيم المياه الجوفية بالمنطقة) مم10رغم أنه ضعيف أقل من (صعود للمنحنى الجريان 
انسجام تغير ،  35نالحظ من خالل الشكل رقم  :)سنة 12(الفترة المشتركة - 1 -2 – 4 -1

بحيث يسجل  ،لى مستوى المحطات الثالثة خالل الفترة المشتركةيب السنوي لجريان واد الرمال عبالص
ة ـباعتبارها  سنة المطرة على مستوى جميع المحطات وأدنى قيم  84/85أكبر قيمة للجريان السنوي سنة

عن التفاوت  رهدا االنسجام ال يعب نإال أ. على طول السلسلة  89/90 وافق سنةـوي تـريان السنـللج
 ،)34: شكل رقم( يات الموارد المائية المعتبرة للمجال التلي عن منطقة السهول المرتفعةفي إمكان) الفرق(
مباشرة من الواد إلى مناطق السقي التي هي محاذية لواد الرمال على مستوى  الضخ  اتإلمكاني أي

توى وي على مسـعين السمارة وفي منطقة السفلى للحامة ، والتي تتحدد من متوسط الصبيب السن منطقة
:المحطات   

  ثا/3هم 35,7  سنويا لثا أي ما يعاد/3م 1,16محطة عين السمارة  ×
   ثا/3هم 153,8سنويا   لأي ما يعاد 5,0 محطة الخنق بصبيب يقدر ×

  .ثا /3هم 196,8 ثا أي ما يعادل سنوياً/3م6.4_محطة القرارم ×
بمعامل  اعنه يعبر الذينوات و انتظامها خالل الس بعدم المائية من الموارداإلمكانيات  هده تتميـز كما 

CVالتغير الجاف ،  ذات المناخ الشبهبمحطة عين السمارة  1.06تقدر ب  قيم مرتفعة  الذي يسجل 
 ترجع،قرارم بمحطة ال 0,81الخنق و ب   بمحطة 0.70إلى ض معـامل التغيـر في المجال التلي وينخف

  . نـن المجاليـط بيـالتساق نظام  الف ـاخت إلى  



 
-السنوية للجريان واد الرمال  األحجام التغييرات -:                 17 وثيقة رقمال  

33: الشكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34الشكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35الشكل   
 
 
 
 
 
 
 

 

العالقة بین التساقط السنوي و الجریان السنوي حوض واد الرمال ( محطة ع 
السمارة (1971/2001 )
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معرفة توزيع الصبيب السنوي  تكمن : السنوي التوزيع اإلحصائي لتردد الصبيب - 3 -2 – 4 -1
    ير إحتمال عودة األحجام السنوية  على مستوى مجرى واد الرمال  في تقد Q(f%)   ،   المتردد

، ألجل أخد اإلحتياطات الالزمة في تسيير الموارد المائية حسب حاالت مختلفة ، أي سنوات دات 
(، ضعيفة ) متوسطة ( ، عادية ) قوية ( هيدرولوجية مرتفعة  ودلك بإستعمال قانون ) .الجافة  الحاالت 

.عادي  نظراً ألن توزيع القيم غير متناظر أي ال يخضع لقانون غوص    –لوغاريتمي   
: أحجام الصبيبات في أحسن و أسوء الحاالت مدونة على الجدول  التالي   و نتائج توقع تردد   

 
قيـم متوســط الصبيبـات السنـوية وتردداتـها  :34 دول رقم ـج ) زمن عودتهـا (     

 المحطة
 المساحة

الحوض 
)2كم(   

 معايير 
 التعديل 

 الصبيب السنوات الجافة
ةالمتوسط )المطرة ( السنوات الرطبة    

a= 
b = 

T=100a
ns 

F= 0.99 
U=2.32 

T=50ans 
F=0.98 
U=2.05 

T=10 
F=0.90 
U=1.28 

T= 
2an 

F=0.5 
U=0.0 

T =10 
F= 0.90 
U=1.28 

T= 50   
F=0.98 

U =2.05 

T=100 
F= 0.99 
U=2.32 

 محطة 
السمارة.ع  

2197 
X0=0 

a=0.06 
b=0.32 

0.203 0.249 0.455 0.850 1.813 3.063 3.675 

محطة 
 الخنق

3312 
X0=0 

a=0,61 
b=0,23 

1.204 1.387 2.079 4.074 7.99 11.990 13.836 

محطة 
 5293 القرارم 

X0=0 
a=65 

b=0.23 
 

1.278 1.480 2.250 3.939 9.053 13.776 15.975 

a = Moy log(Q-Q0) 
b= E. T.(Q-Q0)  

 
v   السنوات  إنخفاض  خاللمع ، تتميز أحجام  الموارد المائية بتدبدبها السنوي و عدم إنتظامها إدا

، 84/85مثل سنة   يل  سنوات إستثنائية تتميز بقوة جريانهاتسج مع ،المناخيالعجز  بسبباألخيرة  
 سنة/3هم 40يقدر ب )سنة100دو تردد(ويبقى أدنى حجم مضمون . وبإمتداد جغرافي شامل للحوض

 .    على مستوى الحوض
 
 
 
 
 
 
 

 

لقانون  معادلة التوزیع Log – Normal  تكتب من الشكل          F(x) =1/ σ√ 2л ∫∞
  e – u/2 du  u =aLog(x-x0)+ b  

 )initiation hydtologiede surface * Abdelwaheb sari Ahmed** 
: المتغیرات القانون    

U =log(Q-Q0) – MoyLog(Q-Q0) / σ log(Q-Q0) *المعادلة التعدیل  *   
حیث   log(Q-Q0) =MoyLog(Q-Q0) +u σ.(log Q-Q0) :المعادلة Q0  =0  و  



التعديل البياني لصبيبات السنوية باألحواض الجزئية               18:  الوثيقة رقم   
)قانون لوغاريتم عادي (لمجرى واد الرمال                                         

36: الشكل رقم   

 

 

3   محط     ة الخن     ق  7 كل رق    م  :   الش    
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من إنجاز الطاب : المصدر   
:   -النظام الهيدرولوجي  –للجـريان  ـةالشــهرييــرات التغ - 5 -1  
والمعامالت الشهرية ) 39 شكل(هري ـيـب الشبمتوسطات الصيل البياني لتوزيع تغيـرات إن التمثـ 
ي يتميز دال، الجريان على المستوى الزمني خصائصعكس لنا ت، للمحطات الدراسة الثالثة )  40شكل( 

السنة  ، وبفترتين واضحتين ؛ فترة تمتد من شهر ديسمبر إلى أفريل تسجل  بالتذبذب الجريان على طول
،جانفي ،ديسمبر :  خالل األشهر CMD  1>بارتفاع المعامل الشهري للصبيب عن القيمة واحد أي  

،فيفري   ،ثا/م]  2,55 – 1,18[ حيث  تـتراوح قيــم الصــبيب ضمن المجال (  أفريل ، مارس  
وهو ، هر أفريل و أقصى صيب خالل شهر مارس  بمحطة  عين السمارة  بأدنى صبيب خالل شو

يتوافق جيداً مع نظام التساقط لمنطقة السهول المرتفعة ،ويقدر أدنى صبيب  بمحطتي الخنق والقرارم 
م6,93ثا و /3م 6,40: خالل شهر أفريل  بالقيم التالية على الترتيب 3 كون يثا ، أما أقصى قيم الصبيب  /

ثا على مستوى محطة /3م16,36ثا على مستوى محطة الخنق و ب /3م11,65جانفي ب  خالل شهر
.  القرارم ،  متوافقا و نظام التساقط  للمنطقة االنتقالية لتل  

تسجل بفترة  انخفاض قيم المعامل   ة ضفترة المياه المنخفأما باقي األشهر من ماي إلى نوفمبر تمثل   
< CMD أي الشهري إلى دون القيمة واحد ينخفض  إذ  ،الظروف البيومناخية للمنطقةو توافق حيث ت،  1

مما تسجل أدنى صبيب خالل الفترة شهر أوت ، التساقط و ترتفع  معدالت الحرارية ومعامالت التبخر 
.ثا بمحطة القرارم/3م1,36وب، ثا بمحطة عين السمارة /3م0,17ب  

 
 :41رقم الشكل (يز بعدم انتظامه من سنة ألخرىيتم، إن هدا التوزيع الفصلي والشهري للجريان  -  

CVالتغيرات الشهرية لمعامل  خاصة خالل فترة المياه المرتفعة  ،يبـرز بوضوح عدم انتظامه  الدي ،)  
التي تتردد خاللها  الفيضانات على عكس أشهر و ، فيفري،جانفي ،ديسمبر ، ق الفصل المطرالتي تواف

ة تردد الفيضانات  ودور ـلجريان أقل حدة والتي تفسر بقللتغير ال ة أين يكون معاملضالمياه المنخف
. ريانـوب الجـل منسـالمياه الجوفية في تعدي  

 
3  بمحط           ة الق           رارم 8 الش        كل رق        م   :  

0 , 1

1

1 0

- 2 , 5 - 2 - 1 , 5 - 1 - 0 , 5 0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5

( x o = 0 . 0 0  M o y . l o g ( x - x o ) = - 0 . 0 6 7 0  E . T .  l o g ( x - x o ) = 0 . 3 2 7 8  n = 3 0  e t  I . C .  à  8 0 % )



الجريان في المجال التلي عن المجال  تإلمكانيا على المستوى المجالي خالل الفصول فوارق كما تبرز 
 من الشمال إلى الجنوب واد الرمالتزيد من إمكانيات االستغالل المباشر ل ، بحيثالسهول المرتفعة 
. يـــكمصدر لمياه  السق  

 
v الموارد المائية خالل الفترة الممتدة من  تإذا من خالل هدا التحليل نستنتج أن ارتفاع إمكانيا

على ، من مياه التساقط  او يمكن تغطيه، ديسمبر إلى أفريل أين تكون الحاجيات الزراعية ضعيفة
ماي إلى نوفمبر أين  تنخفض إمكانيات الموارد المائية وتتزامن مع  عكس الفترة التي تمتد من

على المياه يكون جد معتبر   )  الطلب ( تفترة  العجز المناخي والزراعي إلى ارتفاع  الحاجيا
 .  )الطور الجد  حساس  من خالل حالة زراعة الحبوب(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
لمجرى واد الرمال النظام الفصلي و الشهري                  19:الوثيقة رقم   

  39: الشكل رقم  

40:.الشكل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41: الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التغییرات توزیع متوسطات الصبیب الشھري 
1995/94 -1985/84 :الفترة  - Q m 3 /s لمجرى واد الرمال 
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Q m 3/s

)االشھر(الزمن 

 محطةعین
السمارة 
محطة الخنق

محطة القرارم

المعامل الشھري للص بیب للف ترة المش تركة    84/85 -  96/95
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سبتمبر  أكتوبر    نوفمبر  دیسمبر  جانفي  فیف ري   مارس أفریل  م اي   جوان  جویلی ة   أوت 

                                            األشھر

CMD

م/ع   ، السمارة 

م/ الخنق

م/ القرارم 

 CV  منحنى التغیر الش ھري لمعام  ل
الف ترة  : 84/85 -95 /96

0
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أوت جویلیة جوان م اي  أفری ل  م ارس   فیفري ج انفي  دیسمبر نوفمبر  أكتوبر سبتمبر 

ِاألشھر

CV ِ

م/ع الس مارة  

م/ الخنق

م/ القرارم 

ةفـتــرةال  مرتفعـ مـیـاه اـل المنخفضة فـتــرةالمـیـاه    المنخفضة فـتــرةالمـیـاه     



معدالت الصبيب الشهري ومعامالت التغير:                  20الوثيقة رقم   
95/1996- 84/1985:الفترة   

محطة عین السمارة   35:جدول رقم   

برسبتم األشھر  آوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر 
المعدل 
السنوي 

ثا/3م  
Q 

m3/s 0.75 0.77 0.63 2.24 2.40 1.80 2.55 1.18 0.71 0.59 0.17 0.17 1.16 

σ 0.94 1.05 0.98 4.22 3.47 1.78 4.52 1.19 0.77 0.78 0.18 0.15 1.24 

CMD 0,64 0,67 0,54 1,93 2,07 1,55 2,20 1,02 0,62 0,51 0,14 0,15 1 

CV 1.26 1.36 1.55 1.88 1.44 0.99 1.77 1.01 1.08 1.32 1.1 0.86 1.064 
 
 

  - 10.06.20 -محطة الخنق  36:جدول رقم  
 

المعدل  اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشھر
 السنوي

Q 
m3/s 2.23 3.23 2.85 7.92 11.65 9.39 9.47 6.40 4.23 2.70 1.61 1.36 5.00 

σ 1.514
4 2.15 0.89 10.94 13.4 6.645 11.19 4.02 2.49 1.01 0.68 0.66 3.545 

CMD 0,44 0,65 0,57 1,58 2,33 1,88 1,89 1,28 0,85 0,54 0,32 0,27 1 

CV 0.68 0.67 0.31 1.381 1.15 0.708 1.182 0.63 0.59 0.37 0.42 0.48 0.709 
 
 

-10.06.01-محطة القرارم   37:جدول رقم    
 

المعدل  اوت جویلیة جوان ماي افریل مارس فیفري جانفي دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر األشھر
السنوي   

Q 
m3/s 1.80 2.97 2.89 10.93 16.36 13.24 13.58 6.93 3.90 2.18 1.19 1.02 6.41 

 
σ 1.56 1.77 1.08 16.88 21.07 13.05 18.23 5.07 2.36 1.16 0.80 0.53 5.18 

CMD 0,28 0,46 0,45 1,70 2,55 2,07 2,12 1,08 0,61 0,34 0,18 0,16 1 

CV 0.86 0.60 0.37 1.54 1.29 0.99 1.34 0.73 0.61 0.53 0.68 0.52 0.81 

 
 
 
 

 

CMD =  Qmens       معامل الشهري للصبيب           CMD متوسط الصبيب الشهري         Qmens متوسط الصبيب السنوي      : Qan 
               Q an 
CV =  σ  

        Q                                                                               ثا /3م( معامل التغیر        متوسط الصبیب (    :   σ        اإلنحراف المعیاري :cv    
   



لمياه ، أهمية كبيرة في تمثل ظاهرتين الفيضانات و الشح ا  :الظواهر الحدية  القصـوى  -6 -1
تحديد اإلمكانيات الهيدرولوجية ، فمن خالل هده الدراسة سنعالج الظاهرتين على أساس توزيعهما 

و  السنويةفي الزمن و المجال ، و مدى تأثير حدة الظاهرتين على إمكانيات الموارد المائية 
 )  .سنة /3م( السنوي ، بإعتمادا على معطيات قيم الصبيب األقصى  و اليومية  الفصلية 

 : وى ـالفيضانات و الموارد المائية القص - 1 -  6 - 1

1  - 6 - رات ما بين السنوية للصبيب األقصى ـنالحظ من خالل متابعة التغي :الفيضانات  – 1 - 1 
أنها تمتاز بجريان فيضي ضعيف مقارنة بمتوسط الفترة ، مع  )38: جدول رقم( على مستوى المحطات
يتراوح مجال السمارة .ة عـالل محطـن خـفم". فيضي قوي " جريان إستثنائي تعاقب سنوات دات

، ، أما السنـوات دات الجريان فيـضـي إسثنـائي قوي جدا  ثا/3م]  78,80-  4,12[ التغير مابين 
.ثا  /3م 250أين يبلغ أقصى صبيب فيضي حجم يقدرب ) 85- 84-  80/81( تسجـل سنـة   

) متوازياً مع زيادة متوسط حجم الجريان السنوي ( لفيضي بإتجاه الشمال ويرتفع متوسط حجم الجريان ا
ثا بمحطة القرارم ، إدا ما /3م]  215-  17,23[ ثا وضمن مجال تغير يتراوح /3م 132,54، إد يقدر ب 

التي تسجل حجم جريان قوي جدا بلغ أقصاه سنة  ) 92/93-  84/85-  78/79( إستثنينا السنوات التالية 
.ثا /3م 942,83صبيب يقدر ب ي 84/85  

كما نالحظ حدوث فيضانات دات إمتداد جغرافي شامل للحوض واد الرمال من خالل توافق إرتفاع 
خاصة خالل السنوات المطرة ، أين يكون ، السمارة مع محطة القرارم .الصبيب األقصى بمحطة ع

يرتفع الصبيب األقصى من (  84/85التساقط ناتج عن التيارات الهوائية دات  إمتداد واسع مثل فيضان 
، و مع حدوث فياضانات خالل بعض السنوات دات إمتداد مجالي محدود ،  )ثا /3م 952,83ثا إلى /3م250

ترجع إلى  )84 - 83- 91/ 90- 73/74(تبرز من خالل عدم التوافق بين المحطتين خالل السنوات التالية 
.الفصل الجاف الدي يتميز بتساقطات محلية دون غيرها إختالف نظام التساقط بين المجالين ، خاصة في   

 21: من خالل الوثيقة رقم :دور صبيب الفيضان في الجريان السطحي السنوي  – 2 - 1- 6- 1-
السمارة و . التغيرات السنوية للصبيب اليومي و األقصى ، ومقارنته مع الجريان السنوي للمحطتين ع

اع حجم الجريان الفيضي مع حجم الجريان السنوي و دلك خالل القرارم ، يبرز التوافق مابين إرتف
: السنوات التالية   

ثا يتوافق مع أقصى إرتفاع  لحجم /3م Qj =251تسجل أقصى صبيب يومي يقدر ب  84/85سنة   ×
 .ثا بمحطة القرارم  /3م Qan  =21,15جريان سنوي 

ثا بمحطة عين السمارة /3م Qan  =5,079ثاني أقصى صبيب سنوي  ثا يوافقه/3م Qj =94يسجل ثاني أقصى صبيب يومي ب  83/84سنة  ×
 Qan=5,15ثا وافقه ثاني أقصى صبيب سنوي /3م 305,79ب  78/79، أما ثاني أكبر صبيب فيضي يومي بمحطة القرارم يسجل سنة 

) من حجم المتوسط السنوي   %51ل مايمث( سنة /3مليون هم82ثا ، حيث دام الفيضان إثنى عشرة يوم ، وصل حجم الجريان خالله إلى /3م
أن يغطي حاجيات من المياه لقطاع الشرب و الصناعة لوالية قسنطينة ، هي أحجام يمكن اإلستفادة منها حاليا بعد إنجاز سد  وهو حجم يمكن

 .بني هارون 
 
 



)2003 –72(ليومي األقصى في حوض الرمال تغيرات الصبيب ا 38 : جدول رقم  -    
)محطة عین السمارة ( حوض واد الرمال  )*محطة القررام ( حوض واد الرمال    

 السنوات
Qj max 

m3/s التاریخ Q an m3/s   التاریخ  
Qj max 

m3/s   الشھر  Qan m3/s 
72أكتوبرـ07 43.71 72/73 مارس- 28 2.03   264.88 28 73-مارس  12.53 
سبتمبر- 25 79.8 73/74 73- سبتمبر- 26 0.88   56.82 26 73-سبتمبر  3.54 
75فیفري18 4.66 74/75  0.35 18/02/75 52.61 18 75فیفري   2.41 
76جویلیة2 17.11 75/76 مارس- 17 1.27   74.47 17 76-مارس  4.57 
77-مایو- 18 18.29 76/77  1.1 19/11/76 65.19 19 76-نوفمبر  4.15 
78أوت18 10.56 77/78  0.55 05/02/78 43.03 5 78فیفري   3.34 
79أفریل16 37.18 78/79  0.78 16/04/79 305.89 16 79أفریل   5.15 
79- سبتمبر- 02 25.62 79/80  0.64 06/03/80 56.5 06 80-مارس  3.46 
81اوت23 118.8 80/81  1.27 21/12/80 53.4 21 80- دیسمبر  4.75 
81- سبتمبر- 25 53.56 81/82  1.62 24/01/82 38.66 24 82جانفي   3.72 
82-دیسمبر- 01 5.1 82/83  1.023        /  /          /          / 
84فیفري  94 83/84  5.079 10/03/84 62.65 10 84-مارس  4.35 
84-دیسمبر- 30 250.72 84/85  4.894 30/12/84 942.83 30 84- دیسمبر  21.15 
86-مارس- 21 4.21 85/86  0.621 07/03/86 23.21 07 86-مارس  3.968 
86سیتمبر30 21.83 86/87  1.731 12/02/87 215.18 12 87ي  فیفر  9.773 
88جوان28 6.18 87/88  0.304 09/03/88 28.07 09 88-مارس  2.611 
88-دیسمبر- 22 65.18 88/89  0.938 22/12/88 155.57 22 88- دیسمبر  3.584 
89- سبتمبر- 22 40.28 89/90  0.352 06/01/90 17.23 6 90جانفي   1.759 
90- نوفمبر- 11 74.34 90/91  1.061 31/03/91 62.39 31 91-مارس  4.529 
91- اكتوبر- 03 19.81 91/92  0.571 19/04/92 91.31 19 92افریل   4.021 
93جانفي06 13 92/93  0.94 31/12/92 213.37 31 92- دیسمبر  7.985 
94فیفري09 4.12 93/94   19/02/94 116.21 19 94فیفري    4.249 
94- اكتوبر- 08 48.34 94/95  0.469 13/01/95 141.25 13 94-اكتوبر  6.504 
95- سبتمبر- 22 64.2 95/96  1.027 29/02/96 185.71 29 96فیفري   6.85 
97جانفي11 4.08 96/97  1.069 09/01/97 22.03 09 97جانفي   1.873 
97- سبتمبر- 21 23.29 97/98  0.571 26/02/98 85.64 26 98فیفري   3.975 
98- نوفمبر- 28 31.36 98/99  0.75 28/11/98 207.33 28 98-نوفمبر  7.972 
99- سبتمبر- 09 30.15 99/00  0.585 10/09/99 100.46 10 99-سبتمبر  3.055 

01-مایو- 23 3.58 2000/2001  0.126 01/02/00 161.81 1 2000فیفري   3.286 
2001/2002       /      /      /           /     /           / 
2002/2003    /      /   /            /         /           / 

)ثا/3م(سطالمتو  41.83  1.142  132.54  5.33 
)ثا/3م(اإنحراف المعیاري  50.17  1.151  174.97  3.93 

 73.74   132.01   100.79   119.94 معامل التغیر
: المصدر  قسنطینة      ANRH   + معالجة شخصیة  

Qj ثانية /الصبيب اليومي األقصى بالمتر مكعب :    
Qan ثانية /ب الصبيب السنوي بالمتر مكع:    

 
 

 
 

 على USA  -  في المناطق الشبه الجافة  Horton 1933يكون تعريف الفيضانات على حسب نتائج األعمال و الدراسات الباحثين التي توصلو لها ، فإبتداءاً بأعمال 
، وأنتهى إلى أن الفيضان ينشأ من جراء السيالن السطحي الدي يحدث عند تجاوز حدة التساقط درجة ) نفادية التربة /حدة التساقط : صرف األحواض السفحية ت

) قدرة النفادية ( إستعاب التربة  . : وبعدها توالت أعمال الباحثين في المناطق مختلفة ، ندكر منهم   valentin 1985,Tricart1965,Cailleux 1960 و التي أنتهت   
: في مجملها إلى الملخص التالي   

) شدة التساقط ، حدتها في الزمن ، إرتفاع معدالت التساقط ، المخزون الهيدرولوجي ، طبيعة تكوينات التربة ( عوامل مباشرة ترجع أسباب حدوث الفياضانات إلى * 
.......) .معايير مورفومترية ، الشبكة الهيدروغرافية ، العوامل الفيزيائية للمجرى ( ية  تكمن في خصائص األحواض السفح  غير مباشرةوأخرى   



 
:   21الوثيقة رقم   الفيـضـانات و المـوارد المـائيـة القصـوى                

41: الشكل رقم   

42: الشكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
من إنجاز الطالب: المصدر   

 
 
 
 
 

 

التغیرات الزمنیة للصبیب األقصى
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يةإن إنعكاسات السلب: آثار الفيضان على المنشآت الهيدرولوجية و األراضي الزراعية  –   

: للفيضانات تبـرز من خالل    
تقليـص من إمكانيات حجز الموارد المائية من جراء ظاهرة توحل المنشآت الهيدروليكية ، فإدا   ×

فحالياً تخزن ، سنة في والية قسنطينة /3هم 4,255أخدنا بعين اإلعتبار سعة المنشآت التي تقدر ب 
سنوياً /3هم 0,62ما يمثل  %16قدر ب سنوياً ، أي أن حجم التوحل ي/3هم 3,638حجم يقدر ب 

حالة سد بنوارة ( كموارد مائية مفقودة من جراء الظاهرة ، مما يقلص في مدة حياة هده المنشآت 
 ) . % 100الدي وصلت نسبة التوحل به إلى 

بإعتبارهما أهم فيضانين على ) لم يدخل في الدراسة (  2002/2003و  84/85آثار فيضــان  ×
ي و الزمني ، أدى هدا األخير من جراء تساقط إستثنائي قدر على المستوى السنوي المستوى المجال

مم تسبب في تحطيم  231,2مم ،و وصل على المستوى شهر ديسمبر ب  786,4بمحطة قسنطينة ب 
ديدوش ( و تحطم التام لسد عتابة ) إلنهدامه الجزئي  2002بعد توقيفه في جويلية ( تام لسد برالء 

الحل يكمن في إجراء دراسة هيدرولوجية تحدد من خالل تردد الفياضانات أبعاد مفرغ ، و ) مراد 
كما أن اإلرتفاع المفاجئ للصبيب خالل هدا الفيضان سنة .الفيضان له القدرة على صرفها

أدى إلى غمر األراضي الزراعية و إتالف المحاصيل على ضفاف واد بومرزوق و واد  2002/2003
طقة إبن زياد تسببت في خسائر معتبرة مست زراعة الحبوب ، األشجار المثمرة و الرمال األدنى بمن

 )  . حسب المصالح الفالحية ( زراعة األعالف 

1 -6 -1- 4 
  :م للفيضانات ـالتـردد السنــوي أله –

 بعد معرفة إنعكاسات التي تنجم عن الفيضانات ،
طبيق قوانين نظرية يتم إختيارها حسب خصائص يكون من المهم معرفة إحتمال زمن عودتها ، ودلك بت 

الصبيبات و تغيراتها ، وبما أن العينة دات قيم عشوائية قوية التغير ، لجأنا إلى إختيار قانون يتالءم مع 
: ، و الدي تمكنا من خالله إنجاز الجدول التالي * التوزيع الغير المتناظر  وليكن قانون قانبل   

:39جدول رقم   للفيضانات الكبيرة  فترة رجوع    

 التاريخ المــعادلة المحطة
Qjmax 

ثا/3م  U F 
% 

T 
 سنة

السمارة. ع  Qjmax F(%) =39.130 y +19.25 30  84ديسمبر  
81أوت23  

250.72 
118.8 

4.051 
2.935 

0.98 
0.94 

50ans 
17 

 
 
 
 



 
:الوثيقة رقم   22 الرمال التــعديل اإلحـــصائي لصبيــبات اليومية القصوى لمجرى واد    

)السمارة ، والقرارم .على مستوى محطة ع(   
 

: الشكل   43 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الشكل  44 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: فإنطـالقا من المعادالت و حسـب العــالقة التالية   

 
 
 
 

عدیل بقانون قانبل للصبیب الیومي األقصى الـت

y = 39,131X + 19,24 

0

50

100

150

200

250

300

-2 -1 0 1 2 3 4 5

Qjmax m3/s

                           
U= -Ln(-Ln (F(x)))

قیم التجریبی  ة
Linéaire (قیم التجریبی  ة)

 Qjm a x m3/s الـتعدیل اإلحصائي بقانون قانبل ل 
محطة القرارم
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عودته من         بإعتباره إستثنائـي تتراوح فترة 84ما يالحظ من خالل هده  النتائج أن الفيضان سنة 
 30ثا بمحطة عين السمارة،و بأقل من /3م 118أقل من (، أما الفيضانات األخرى ) سنة 55 – 50(    
.سنة   18ففترة رجوعها تقـل عن ) ثا بمحطة القرارم /3م  
 

1 - 6 -1- 5 إن حجم إمكانيات الموارد المائية القصوى التي : وى ـالموارد المائية القص  – 
مستوى حوض واد الرمال  نسجلها على ) - مرفق -جدول إمكانيات الموارد المائية الفصلية    04 ( 

  
مقارنة بمتوسط ) %75(سنـة ما يـمثل ثالت مرات /3هم 667بـ  أقصى حجم جريان سنوييقدر  •

بمحطة القرارم ، أما على مستـوى محطـة عين السمارة يمكن أن يصل أقصى حجم  حجم الجريان
من متوسط حجم الجريان السنوي ، هده األحجام   %77سنة ما يمثل /3هم160من جريان إلى أكثـر 

 .تتـوافق مع حـدوث فيـضانات إستثنائيـة 
 

سنوياً على مستوى /3هم 178بـ  ريـالمستوى  الشهتقدرأحجام الموارد المائية القصوى على  •
وافق مع فترة المياه شهريا على مستوى محطة عين السمارة ، تت/3هم 132,49محطة القرارم ، و 

 ) .ديسمبر إلى أفريل ( المرتفعة 
 

ثا ، يزيد عن /3م 942,83، فإنه يمكن أن يصل أقصى حجم جريان إلى  المـستوى اليوميأما على  •
ثا بمحطة عين /3هم 250، ويقدر ب   %86ب ) ثا/3م 132,54(متوسط حجم الجريان الفيضي 

  ). ثا/3م 41,83(وسط حجـم الجـريان اليومي الفيضي بالمقارنة مع مت   %83السمارة ،إد يزيد بـ
 
اكثر (الجريان  تسجل مناسيب  الموارد المائية المرتفعة ، أحجام مرتفعة جدا عن المتوسط  

75من % .(   
 
 
 

T =      1                     si    F<0.5¨ 
              F 
 
T =   1                          Si  F>0.5  
     1 – F 
EُX  : 
F =0.98                     T =  1       =    50ans 
                                         1 -0.98 



: شح الجريان و إمكانيات الدنيا من الموارد المائية  - 2 – 6 - 1  
شح الجريان و تغيراته  -1 – 2 – 6 -1 ظ من خالل متابعة التوزيع السنوي ـنالح :الية المج-الزمنية 

: 40سبتمبر من خالل الجدول رقم /للصبيب األدنى الشهري أنه يتوافق مع شهر أوت وبدرجة أقل مع جويلية
بين اختالف حدته حسب ، والدي يات ـوى المحطــى على مستـالتغيرات مابين السنوية للصبيب األدن

: ي ــرافـغـال الجـالمج  
جل قيم ضعفية و متغيرة من سنة ـتس) التي تتوفر على سلسلة طويلة ( ل المحطة عين السمارة فمن خال

3 ات الدنيا  بـمتوسط صبيب و يقدر] ثا/3م 0،0,180[ألخرى ضمن مجال  ترجع إلى المناخ  ،ثا /3م 0,07
، كما يجب أن ) رابعتسودها تكوينات الزمن ال(نطقة وطبيعة التكوينات الصخرية الشبه الجاف الذي يميز الم

أدى   1987ـد واد العثمانية نشير إلى أن حدة االنخفاض  الجريان وشح الجريان ابتداء من بداية استغالل س
0 ـريان فترة الشح  يقدر بابيع الكارستية إلى حجم المعدل لجحجز الين .ثا /3م 0,01  

 
 0,857 م3/ثا = Qj minويرتفع متوسط حجم جريان فترة الشح باتجاه الشمال ، إذ يقدر متوسط الصبيبات الدنيا 

بمحطة القرارم يقدر  و ، )زيادة تقدر بأربع مرات عن محطة عين السمارة(  الخنقبمحطة   Qj min = ا، ث/3م 0,551 
م بالمياه ـوض ، وتدعيـاحة الحـترجع إلى زيادة مس ، ثا/3م] 2,560-  0,120[ضمن مجال تغير 

. ةـة الحامـة لمنطقـيـالكارست  
دة ـل حـوأق، إدا يكون الصبيب الشهري األدنى ضعيف جدا خالل فترة الشح في المناطق السهول المرتفعة  

  .ل ـة لتـاليـة االنتقـبمنطق
لم نتطرق إلى دراسة فترة عودة شح المياه  : شح المياه واد الرمال  ) زمن عودة(تردد   -2- 2 -6- 1

جال الدراسة ، و التي تكمن في أن صبيب الشح أصبح معدل مند سنة بالنظر إلى الحالة الخاصة التي تميز م
أما علـى مستـوى حـوض الجـزئـي رمال . السمـارة .بمحطةع) بعد إستغـالل سد واد العثمانية(  1987

20,1، فجريان يخضع إلى تأثير مياه التصريف الصحي ، والتي تمثل ) أدنى مدينة قسنطينة ( السمندو  من   %
% 103السنـوي ، وترتفـع خالل الفترة الجافة إلى الجريان  ، أي أنها تتجاوز المتوسـط الطبيعـي لصبيب  

(:  05رمال رقم-مباركي و إبن الشيخ الحسين .حسب ع(الشح المياه   Source et charge de pollution dans le Basin Kebir 

Rhumel( .  

 
 

 

L’ètiage , phènomène Extrème ,traduit  La sèchresse Hydrologique depandant de facteur ,a la fois 
climatique ( rartè des pluis ,Evapor-transpiration ; intense ) Et Hydropèdologique ( Tarissment des 

Reserves soutèrraine ) est don faible soutiens des cours d’eau ) Beaurgard .J .1978 Revu Gèocarrfour vol 
75 4/2000 



 
 
 

مياه ال جدول تغييرات صبيب شح :  40جدول رقم   
لجريان لواد الرمالا  
 

 الســــنوات
 محطة القرارم محطة  الخنق محطـة عین السمارة

Qj min 
m3/s الشھر Qj min 

m3/s الشھر Qj min 
m3/s الشھر 

    - أوت 0,07 71/72
    - أوت 0,13 72/73
 جوان 2,56  - أوت 0,07 73/74
 أوت 0,9  - أوت 0,01 74/75
 أوت 0,54  - سبتمبر 0,02 75/76
 سبتمبر 0,79  - أوت 0,18 76/77
 جویلیة 0,68  - أوت 0,06 77/78
 آوت 0,33  - أوت 0,11 78/79
 سبتمبر 0,41  - أكتوبر 0 79/80
 اوت 0,54  - سبتمبر 0,06 80/81
 سبتمبر 0,58  - افریل 0,01 81/82
  -  - نوفمبر 0,15 82/83
  - اوت 0,6 أوت 0,3 83/84
  - سبتمبر 1,38 أوت 0,08 84/85
 اوت 0,12 جویلیة 1,5 أوت 0,14 85/86
 اوت 0,54 اوت 1,61 سبتمبر 0,14 86/87
 اوت 0,18 اوت 0,63 أوت 0,14 87/88
 اوت 0,49 سبتمبر 0,63 أوت 0,01 88/89
 سبتمبر 0,49 اوت 0,63 أكتوبر 0 89/90
 جویلیة 0,12 سبتمبر 0,23 أوت 0 90/91
یةجویل 0,11 91/92  اوت 0,49 سبتمبر 0,82 
 سبتمبر 0,62 اوت 1,03  0,01 92/93
 سبتمبر 0,68 اوت 1  0,01 93/94
 اوت 0,12 اوت 0,85  0,01 94/95
 سبتمبر 0,14 اوت 0,36  0,01 95/96
 سبتمبر 0,62 سبتمبر 0,75  - 96/97
 اوت 0,2 أوت 0,84  - 97/98
  0,551818  0,857333  0,0732 المتوسط

نحرافاإل  0,075095  0,394452  0,220017  
إعتمادا على معطيات ( من إنجاز الطالب : المصدر                                               ANRH ( 

 
Qj min : الثانیة/الصبیب األدنى الشھري بالمتر مكعب.  

 
 
 
 

 



دراسة الجريان الفترات الجافة رهان  تبرز أهمية :اإلمكانيات الدنيا من الموارد المائية  - 3 – 2 – 6 -1
من المهم تقدير درجة حدتها على حسب التنوع الجغرافي ، فمن  ـاللها ، وتسييرها لدا يكون حقيقي الستغ

جدولخالل    مـرفق  )إمكانيات الموارد المائية الفصلية (  04 - 
 

من  % 35 لما يمث 3هم 9,70ب ) 87/88(يقدر الحجم الجريان السنوي لسنة األكثر جفافا سنة  •
 .وي ــريان السنـط الجــوسـمت

 
ل مدى تغير كبير خالل الفصول و األشهر بحيث تزيد حدتها في اتجاه ـكما أن الموارد المائية تسج •

تزايد حاجيات من المياه خاصة منها الزراعية  بسبب الظروف البيومناخية للمنطقة ، فمن خالل محطة عين 
: لقيم األحجام الشهرية الدنيا القصوى إلى منسوب الصفر خالل األشهر التالية السمارة ، يمكن أن تنخفض ا

رعلى احتياط الموارد المائية وعدم تلبية حاجيات ـفترة خط لـجويلية ، أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر ، مما تمث
فض الحجم األدنى إذ ينخ  ، المياه لمحيط عين السمارة  ، على خالف المجال التلي أين تكون حدة الجفاف أقل

 .من متوسط الشهري للفترة  %30ما يمثل  3هم 0,80 ـقدر بـم يـظ إلى حجـالشهري المالح

 
ة ـرتفعـول المـبمنطقة السه ح الكلي لجريان واد الرمالوتزداد خطورة الجفاف من خالل الش •
بعد إنجاز ( ثا    /ل 10إلى إلى تعديل الجريان خالل السنوات األخيرة  88/89 – 87/88 الل السنوات التاليةـخ

ى ـي األدنـمن متوسط جريان فترة الشح و يكون الصبيب اليوم  %13 لما يمث) سد واد العثمانية 
ط ـوسـمن مت  %21 لثا أي ما يمث/ل 120رارم ب ـة القـون في المجال التلي من خالل محطـالمضم

   . )ثا/ل551(  انـريـح الجـش
 
 

% 25ة إلى ـرتفعـول المـة في مجال السهـوارد المائيـمن الم ىـم األدنـإذا يتحدد الحج   
إلى السنة المتوسطة بالمجال التلي ، وهي %] 44 – 35[ع إلى ـرتفـوي ،ويـمن الجريان السن

 .رـول واألشهـالل الفصـرا خـرا كبيـتسجل تغي

 
 
v ة ،تتطلب إن قـوة اإلرتفـاع و اإلنخفـاض مناسيـب أحجـام المـوارد الـمائيـة السطحيـ

 .بوسـائل التهيـئـة الهيـدروليكيـة على مستـوى اليومـي ، الشهـري ، و السنـوي تعـديل 
 
 

 
 



: في الوالية  ـ اإلمكانيات من المياه السطحية 7 - 1  Potentialités en eau de surface  
لجريان السنوي يب ابإن تقدير إمكانيات من الموارد المائية السطحية في الوالية يتحدد بمتوسط الص

ال (ي إلى عدة أحواض ـوبما أن مجال الدراسة ضمن إطار إداري ينتم، اإلجمالي لجميع األودية 
ز منها بمحطات قياس هيدرومترية ـبإضافة إلى عدم تجهي ،)تتطابق حدود األحواض مع حدود الوالئية 

وعلى أساسها يتم تقييم حجم  خالل تقييم الصفيحة الجريان من( ،لجأنا إلى مقاربة مع الطرق النظرية 
ANRHالجريان اعتمادا على خريطة التساقط السنوي  و،   Thissen  ( حسب معادلة Sogreha وتم  ، 

السنوي من خالل معايير  السطحي ط الجريانـم متوسـتعميمها مع مختلف المعادالت التي تسمح بتقيي
الذي تنتمي إليهط ـادلة إلى الوسـمع مرعاة أصل كل مع،  مورفومترية، مناخية    . 

:يات القياسـييم الجريان السنوي بمعطـتق  -  1 - 7– 1  
ات القياس المحطات األحواض الجزئية في ـالل معطيـم الجريان السنوي من خـنعتمد في تقييم حج

ونظراً لغياب محطة القياس ، ي لواد الهرية و التويفزةـأما فيما يخص حوض الجزئ، والية قسنطينة 
.ي ـوض تجميعـد قي كل حـز السـات حجـى إمكانيـعلادا ـاعتم  

  الھیدرومتریة المحطات قیاسیم حجم الجریان السنوي بمعطیات تقی:  41.جدول رقم
الحوض 
 الجزئي

 المساحة
)km2  ( A 

صفیحة 
  الجریان

E mm 

الصيب 
  qالنوعي

l/s/km)  (  

الصيب 
 المطلق

Qm3/s 

حجم الجريان 
السنوي 

V(hm3) 

حوض واد 
طة الرمال مح

 الخنق

3322  
 47.46 4.45 5.01 158 

حوض واد 
السمندو م 
 بوشديرة

277.18 197.81 6,27 1.77 55,81 

حوض واد 
 عجاب

 م خماخم
332 34.49 01.09 0.36 11.28 

حوض واد 
الهرية السد 

 الهرية
26.07 73.17*  2.32*  0.06 1.91 

حوض 
الجزئي واد 
 تويفرة إلى سد

14.97 73.17*  2.32*  0.035 1.10 

    3هم  228المجموع السنوي لحجم الجريان بالوالية                                                    
                



من إنجاز الطالب : المصدر   

 
إن تقدير حجم الجريان السنوي لجميع األودية التي يشملها مجال الدراسة من خالل المحطات 

حيث يكون هدا  ،)96 - 84(من خالل الفترة ،  مليون متر مكعب سنويا 228يصل إلى، الهيدرومترية
اب حجم المحصل عليه من خارج الوالية ـي الحسـذ فـاره يأخـباعتب، ع ـرب للواقـير األقـالتقد

. ) ةـول المرتفعـة السهـرمال بمنطقـريان واد الـج(  
:ريةـرق النطـي بالطـحـان السطـريـر الجـديـتق -  2 - 7 - 1  

لجأنا إلى مقارنة بالطرق النظرية ، إن إمكانيات الموارد المائية السطحية التي تتحدد مع مجال الدراسة
ECmmودلك بتقييم صفيحة الجريان :ىـاداً علـادالت اعتمـف المعـلـبتطبيق مخت،    

 . ANRH 1993 خريطة خطوط تساوي المطر ×

  . )84/96الفترة(بطريقة  تيسان من خالل نفوذ خمس معطيات  ×
A=P-ETP     (L.turc1954)الحوصلة الهيدرولوجية     .  

خريطة خطوط تساوي المطر باعتماد على (تقدير حجم الجريان السنوي   - 1 – 2 – 7 – 1 ANRH 
1993: (  

2(والمقسمة إلى مربعات لومبير،من خالل خريطة خطوط تساوي المطر x والممثلة لفئات التساقط ، )كم2
حجم الجريان الذي يتناسب معها حسب معادلة، قط يتم حساب لكل فئة تسا، Sogreha وهي معادلة ،  

القا من حساب صفيحة الجريان ـوانط  زائرـرى للجـواض الصغـتخص األح Ec لجميع الفئات  
م ـرقمـرفق (  يـالحوض الجزئ 05.  ( 

قمنا بتطبيق معادالت أخرى ، كما أنه وألجل المقارنة   contagne ,.saidi,.Dery  .. بنفس الطريقة  ( 
Ec السابقة حيث نقوم بحساب و النتائج ) و من تم تقدير حجم الجريان ، لكل فئة تساقط حسب كل معادلة 

:رقم  مرفق(مدونة في  ، إذ تختلف نتائج حجم الجريان السنوي من معادلة ألخرى ضمن مجال  ) 06
.    3هم 240، بمتوسط يصل إلى  3هم]  278 – 195[ يتراوح   

 1996 -1984( بإعتماد على  خريطة تيسان الفترة ( تقدبر حجم الجريان السنوي  -  2ـ   2 –  7 -  1
 ( :  

أوالد (:ب نفوذ المحطات الخمسة التاليةمن خالل طريقة تيسان والتي تمثل توزيع مساحات حس
Ec حيث نعتمد على حساب،  )96 – 84(للفترة ) زردازة ، الميلية ، الحامة ،عين الباي ،ناصر كل فئة ل 

بطريقة النظرية،*حوض التويفرة، تم تقدير حجم الجريان لواد الهرية  sogreha  A=Ec*s/1000 
Ec=270(Pan-250/1000)=521-250/1000)x270=73.17 

                                                            A( hm3) haria =73.17x26.07/1000 =1,91 hm3  
A hm3tuifza39=73.17x14.97/1000 =1,10 hm 3 

 



(ثم نقوم بتطبيق مختلف المعادالت ، ) 06مرفق (         طـتساق savary -sogreah-contagne , 

saidi, dery :رقم مرفقو النتائج ممثلة على )  ما نتائج ضمن مجال يتراوح الاختالف في  برزيـ ،إد 7
ي ما يمثل أ) 96- 84(خالل الفترة    3هم94و بمتوسط حجم جريان يقدر ب]   3هم175- 92[ بين

جريان المقاس على مستوى األودية مجموع الحجم إمكانيات الوالية من حجم اإلجمالي لل% 43تقريبا
.المحصل عليها من خارج الوالية و  

 
:حيث   

P  : التساقط السنوي  
T  :معدل الحرارة السنویة  

 
 

وجيةالحوصلة الهيدرول بإعتماد على( م الجريان السنوي ــر حجيـتقد - 3- 3– 7 – 1  

(*A=P-EtP : TURC 1954 معادلة تحسب  ط ـمن خالل معطيات التساق عجز الجريان  Pmm  ، 
وعليه  ، خاللها تقييم الحصيلة الهيدرولوجية نتمكن منحيث  ، والمتوسطات السنوية لدرجات الحرارة
وي من حجم اإلجمالي للجريان السن% 53أي ما يمثل ،3هم117فحجم الموارد المائية للوالية يقدرب

.انيات الواليةـإلمك  
 

  :تعليق ومقارنة النتائج   

وي لألودية ـريان السنـم الجـط حجـوسـادا على متـإن تقدير إمكانيات الموارد المائية اعتم
را ألن الحصيلة ـنظ  ، تعطى نتائج جد مقبولة) 96-84(رة ـاس للفتـات القيـة بمحطـالمراقب

ومن تم ، واليةـريان المحصل عليه من خارج حدود الـجم الـم حجـالسنوية تأخذ في عملية التقيي
.رب واقعيةـون أقـة يكـوارد المائيـالتقدير الم  

 
أي ضمن ،ة ـواليـا الـرعليهـوفـي تتـائية التـوارد المـات المـر إمكانيـتقدي صوـأما بخص

ف ـختلق مـودلك بتطبي،  ةـرق النظريـطـأنا إلى مقاربة مع الـحدود اإلطارها اإلداري لج
, sogreah 1989 ,Dery ,saidi ,coutagne , Dery savary , Turc  :المعادالت التالية باستعمال  

ـ والحوصلة الهيدرولوجية ل )1996 -1984(وخريطة تيسان للفترة   ANRHخريطة  Turc 1954 ألجل  
ر ـديـجمالي ، فالتقإبراز اإلمكانيات الموارد المائية السطحية ضمن حدود اإلطار اإلداري إلى الحجم اإل

ى ـة علـائج المطبقـرى ، فالنتـرى ومن معادلة ألخـة ألخـريقـمن ط رية يختلفـرق النظـبالط
ان و الحوصلة الهيدرولوجية ، إد ـة تيسـرعن طريقـج مرتفعة التقديـي نتائـتعط  ANRH الخريطة

(*) A =P –ETR                 
ETR =         P 

            √ 0,9 + P2 

                        L 2   
L =3000 + 25T +0.03 T3 



(  يـز المناخـر العجاــن اإلعتبـذ بعيـال تأخ  ANRH ـا الى اختالف فترة القياس لـنرجعه
.رة ـوات األخيــالمسجل خالل السن) جفاف  

 
 

v ر ـون متـملي 228 ـقدر بـة تـوالية قسنطينـة لـاه السطحيـات من الميـانيـإن اإلمك
م ـق األمر بحجـواردها من خارج الوالية ، ويتعلـمن م% 50ى ـل علـث تحصـمكعب ، بحي

  )  .والية ميلة ( ة ـول المرتفعـالسهة ـال في منطقـوي لواد الرمـالجريان السن
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   :المائيـة الجوفيــةالمـوارد  – 2
ة التي تعرضت لها المنطقة  ، سمحت بتوضع تكوينات دات ـإن الظروف و المراحل الجيولوجي

تمثل  قةكارستية عميأخرى  و ،أسمطة مسامية سطحية إمكانيـات عالية التخزين ، و قابلة لتشكيل 
، سنحاول التطرق  لخصائصها ) الفصل األول(دات صبيب مهم  عــنبثاق ينابيخزان مائي مهم ، و بإ

  .و نتائج الدراسات الهيدروجيولوجية   ،إمتدادها، إنتشارها و تقييمها من خالل تحليـل معطيـات
     

  : عين من األسمطة منطقة قسنطينة تتميز بنو نإ :أنواع و امتداد األسمطة المائية ـ  1 - 2 
تتمثل في أحواض الترسيب لتكوينات الزمن الرابع ، تكوينات  :األسمطة السطحية  -  1- 1-  2

، ونظام ) حويضة(تتمثل من خالل أحواض طبوغرافية ( االنحدار ، الحادورات  بمنطقة عين الباي 
إذ   les nappes alluviales وهي تتعلق أساسا بأسمطة الرسوبيات النهرية، ) التصريف الداخلي لألودية

سقان ، واد  –يرتبط هدا النوع من األسمطة بأحواض األودية و المصاطب النهرية مع طول واد الرمال
هي قابلة  بومرزوق ، واد السمندو ، واد البردا فهي تساهم في تدعيم مياه الوديان خالل الفترة الجافة و

  .لتجديد عبر الفصول  
، حيث تتـميز  2كم 300لألسمطة السطحية في مجال والية قسنطينة يقدر ب  إن اإلمتـداد المجالي 

م على مستوى 20من  م، بمنطقة األسمطة الرسوبيات النهرية وأكثر10– 05بعمق  ضعيف يتراوح من 
   . Plioquaternaireأحواض ترسيب الزمن الرابع 

الهيدروجيولوجية هو جد محدود  لهدا النوع من التشكيالت RHعلى العموم فاالحتياط الهيدرولوجي 
، وحدة االستغالل المكثف من خالل الحفر العشوائي ) التبخر النتح(ويتعرض أكثر إلى التأثيرات المناخية 

  .لآلبار مما انعكس عنـه تـقـلص صبيب الينابيـع 
فمن خالل ، *فتقيـم إمكانياتها من الموارد المائية يكون على حسب مسامية التكوينات وحجم التشكيلة

مم ومعامل  570يكون حجم الموارد المائية لسماط السطحي على أساس تساقط سنوي   BNEDERتقييم 
  .سنويا /3مليون م 11يقدر ب  2كم 300على مساحة )  G.Durozoy حسب(   %4النفادية 

مع السماط العمیق  إن أھم ممیزات ھده األسمطة السطحیة من خالل سماط سھل الخروب أنھا على عالقة تبادل المیاه
  ) تكوینات التریاس(الكارستي ،أما نوعیتھا فترتفع بھا العناصر المعدنیة من خالل مرورھا بأراضي جبسیھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  claud cosandey et mark Robinson  hydrologie continentalحسب (*) 
 التقییم إمكانیاتھا على مستوى جمیع نقاطھا في عملیة isotrope یأخذ على أن التشكیلة ذات تكوینات متجانسة  

 Claude cosandey et marc Robinson  Hydrologie continentalحسب 

Pourrut – cahier ORTOM : page 118  - Estimation du potentiels en eaux souterraines :  
1- cartographie des formation géologique (qualité lithologique /perméabilité des roche) 
2- inventaire sources et puits  
3- étude de la variation des diffèrent sources. 
4-  Evaluation de volume de recharge Naturelle à l’aide d’une étude Hydroclimatologique mené sur 

le basin d’alimentation . 



 : Les nappes profondes :األسمطة العميقة -  2 -1 -2

أساسا بمخزون حيث تتعلق ، تمثل األسمطة العميقة في منطقة قسنطينة نظام هيدروجيولوجي جد معقد 
و التي تنكشف من خالل السالسل النيرتية ، التكوينات الكلسية التي ترجع إلى الزمن الكريتاسي  

بإضافة إلى أنها تبرز نفاديه  ،)  تشكل مجموعة ليثولوجية متجانسة عموما ذات حجم معتبر(القسنطينية 
  ....البيبي،الدولينات_لكارسيةوإنكسارات كما تمثل مناطق تطور أشكال ا، كبرى من نوع التشققات 

إن امتداد هده التشكيلة الهيدروجيولوجية من خالل تكشفاتها على  سطح  ودرجة تطور الظاهرة 
  ، الكارستية بها 

، )الشطابة(فريكتة الزواوي ،قروز، تيديس ، الخنق(تصنف إلى مجموعتين ؛ مجموعة السالسل الشمالية 
قلعة ،نيف النسر(و مجموعة السالسل الجنوبية ، )فلثان، مازال_ س ووحدة أم السطا، الصخر القسنطيني

 .  M.Dib .Haniaحسب )  جبل جافة ، أوال سالم 

فيبلغ حجم تمويل المياه الكارستية من خالل أحجام النفادية عبر تكشفات السالسل الكلسية حسب تقدير   
  .سنويا /تر مكعب مليون م 31.15  إلى  ANRHالوكالة الوطنية للموارد المائية 

 
  سالســل الكلسیـةالحجــم المیـاه النافــدة من خالل  : 42 رقـم  جــدول

  الكلسية)جبال(السالسل  الحوض الجزئي
 

 )كم(المساحة 
الحجم المياه النافدة 

 سنة/3مليون م

10.06 
  جبل قالل
  جبل صالح
 جبل برقلي

 )3م(الحجم )2كم(المساحة
0.2 

2 0.2 

10.05 

  طاسجبل أمس
  جبل القريون
 جبل  أم كشريد

67.5  
  

24.6  
  

16.8 

4.01  
  

1.46  
  

0.99 

6.46 

10.06 

  ج شطابة
  جبل فالتان

 جبل قلعة وأوالد سالم

17.2  
51.6  
  

343.2 

  
3.07  
  

20.42 

 

  31,15  الحجم السنوي
  

 
 
 

Source : A .N . R .H .Constantine 



 les sources et les résurgences: الكارستية تـ الينابيـع و اإلنبثـاقـا  2 -  2
karstique  

و انتشار ) ثا/ل 10أقل من (تتوفر والية قسنطينة على عدد هائل من الينابيع منها ذات صبيب ضعيف
و األسطمة السهول ، وهي  تنبع من على السفوح الجبلية لتكوينات الحجر الرملي، متفرق في المجال 

  .المرتفعة 
ألسطمة الكارستية العميقة من على فهي تنبثق عن ا، ) ثا/ل10تجاوزي(أمـا الينابيـع ذات الصبيب المهم 

م ، تنتشر أساسا في المنـاطـق ° 18و هي مياه ساخنة تتجاوز عموما درجة حرارتها ، السفوح الكلسية 
  : التـاليــة 

 :تتميز بثالث ينابيع حرارية   :منطقة الحامة بوزيان  ×

  
o  بيب يقدر تعتبر من أروع الينابيع الشرق الجزائري  بمتوسط ص: عين حمام الزواوي

تكمن أهميتها في تمويل محيط السقي الحامة بوزيان وهي حاليا تستغـل من  ،ثا/ل 205
 400وبمجموع صبيب يقدر حوالي  م 200ذات عمق  )07(سبعة  تنقيبات خالل حجزها ب

  .  ثا/ل
  

o حالياً تستغل من خالل حجزها بخمس تنقيبات ، تضخ : االنبثاق الثانـي :  عين السخونة
 Fبعد تشغيل تنقيب (  1978، بعدما كانت في السابق ارتوازية حتى سنة  اث/ل140ب  

/74 (.  
 

o تنبثق من على أسفل جبل برقلي :  عين برقلي.  
 

تتميز بتكشفات الرصرصة والتي تنبثق من خاللها ، منبع بن جلول بمتوسط  :منطقة صالح باي  ×
 ) .1970فقدت إرتوازيتها سنة ( ا ث/ل  15ثا ، تحيط بها ثالث تنقيبات تضخ /ل 10صبيب يقدر ب 

 

 griffon –thermo- miniraux معدنية  –يوجد عدد هائل من اإلنبثاقات الحرارية  :منطقة قسنطينة  ×

أسفل صخر قسنطينة ، إذا مجمل هده الينابيع تمول مسبح  –والتي تنبع مباشرة من الصخور الكلسية 
 1985، حيث اختفى خالل سنة   1984ثا سنة /ل30قسنطينة أهمها منبع سيدي مسيد بمتوسط صبيب 

على طريق السكك الحديدية من خالل تفجيرات   COGEFARمنبع سيدي مسيد نتيجة أعمال شركة
 .ثا /ل 1بالديناميت  لتبقى فقط بعض الينابيع ، بصبيب ال يتجاوز 

 



الضخ من  يستغل هدا المنبع مند العهد الروماني ، كما يستغل أيضا عن طريق: عين بومرزوق  ×
 .تنقيبات موجهة لقطاع الشرب)  04(أربعة خالل 

 

منبع عين فزقيه : كم جنوب والية قسنطينة منبعين أقل أهمية ويتمثل في  50كما تتواجد على بعد   ×
 .والفورشية تدعم الوالية في مياه الشرب 

 

تغييرات الزمنية تكمن أهميـة تحليـل ال: حالة عين حمـام االـزواوي : نظام الينابيع  - 1 -2-2
تدعيم الجريان (لصبيب لمنبع حمام الزواوي  فـي عالقتـها التبـادل مابيـن السمـاط واألوديـة 

  .و باعتباره مصـدر مياه السقي  محيط الحامة  بوزيان  ) السطحي خاصة خالل فترة الشح 
  :  عين حمام الزواوي  –التغييـر اليـومـي للصبيـب  -2-2-1-1

 97جانفي 31إلى  94نوفمبر 01التي تمتد من 823نـي التوزيع الصبيب اليومي للفترة من خالل المنح
  : ،  نالحظ أنه غير منتظم على طول الفترة  إذ يرتفع الصبيب خالل فترات أهمها )  45: الشكل رقم(
 ثا /م 0.533التي توافق مع الصبيب يقدر ب  1994شهر جوان   -

أما ) جانفي  18الى  09سجل من ( ثا /م  0.514ي يقدر ب توافق صبيب يوم 1995شهر جانفي  -
 .ثا   /م  0.573أقصى صبيب مالحظ خالل طول الفترة الكاملة يقدر ب 

  :وأهم الفترات التي نسجل فيها شح  المنبع أهمها  -
  ثا /م  0.368بصبيب يقدر ب  1995شهر ديسمبر  -

 . ثا  /م  0.306أدنى صبيب شح يقدر ب ثا ويوافق /م 0.320بصبيب يقدر  ب  1996شهر ديسمبر 

 )  .سنتطرق لها بالتفصيل في الجزء الثاني ( ثا /ل 400ودلك يتزامن مع حفر تنقيب يضخ إرتوازيا 

v  إذا  تغيرات الصبيب اليومي لمنبع حمام الزواوي تكون على حالتين: 

  فترة يرتفع خاللها صبيب المنبع تتوافق مع شهر جانفي ، فيفري ، مارس  -
  .أكتوبر –فترة ينخفض خاللها  المياه المنبع ، خاصة خالل شهر سبتمبر  -
 :  Pj mmبالتساقط اليومي   Qj m3/sتغير الصبيب اليومي  –تحليل العالقة  - 2- 2-1- 2

ونظام السماط _ألجل فهم العالقة  وتأثير العامل التساقط على قيم صبيب منبع عين حمام الزواوي
جراء مقارنة مع معطيات التساقط لمحطة الحامة بإعتبارها تنتمي إلى نفس الحوض الكارستي عملنا على إ

نوفمبر إلى 01خالل الفترة ، * ) باعتباره ذو امتداد جهوي، النظام الكارستي ليمكن أن تمثل مداخي(
  . 97جانفي

يومي ، مع جيدة من خالل استجابة واضحة لتدفق الصبيب اليومي وفق التساقط ال ةو التي تبرز عالق
و حاالت يتزامن إرتفاع  صبيب المنبع  خالل ، تسجيل فترات يرتفع خاللها التساقط دون ارتفاع الصبيب

  .فترات الشح ، قد تفسـر لكون السماط دو تمويل جهوي  

ANRH (*)  تمویل جھوي  –امتداد النظام الھیدرولوجي إلى منطقة السھول المرتفعة–Souag .thèse doctorat 3ème cycle 85  
  



  
  
 
  
  
 
 

  عالقة التساقط بصبيب منبع حمام الزواوي 45:  شكل رقم  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



،  نسجل أهم مميزات الخصائص   ANRH دا التحليل و معلومات التي حصلنا عليها من من خالل ه
  : النظام الكارستي لمنطقــة الحامـة

التأخد الصبيبات إلي :  ANRHحسب (  3مليون م 7,7االحتيـاط المائي لسماط الكارستي يقدر ب  – 1
ثا  /3م 0,106لمنبع حمام الزواوي ) تام حالة جفاف(و سجل أدنى صبيب يومي  ،) تستغل عن طريق التنقيب 

  .خالل السنة 
مصدر تمويل مياه منابع منطقة الحامة يكون من خالل سالسل شطابة ، فالتان ، سالم ، أم سطاس ،  -2

  أما مصدر ينابيع سيدي مسيد من جبل فالتان ، جبل سالم ، أم السطاس 
لسماط الحامة تبين أن المآخد المياه أكثر من )  المداخيل و المخاريج ( الحوصلة الهيدرولوجية  – 3

  المداخيل
V sortie = 40,32Million m3/s > v entré (13,15 Million m3/s)  

غير أن استمرار تدفق الينابيع ال يدل على أن السماط مستغل بكثافة ، على عكس المخزون المعتبر و 
  .M.Souag . 1985حسب.يؤكد أن المياه  تأتي من مصدر يتجاوز حدود الحوض 

نظرا لتطور الظاهرة الكارستية على نظام السماط فإن نوعية المياه هي غنية جدا بالبيكربونات  - 4 
 -  M.Djabbar ; thèse de magister  حسب 

 

نعتمد في تقدير الموارد المائية  :بالوالية  ةـوارد المائية الجوفيـم المـتقيي -3 - 2
فدة من المياه على مستـوى األحـواض الجـزئية لواد الجوفية من خالل األحجام النا

   : من مجال الدراســة ، حسب الجدول التالي  %83الرمال الدي يمثـل 
تقدیر حجم نفادیھ المیاه حسب : 43جدول رقم   ANRH 

 سنة/3م هحجم نفاد الميا )2كم(المساحة  الحوض الجزئي

حوض رمال 
 10_06السمندو_أدنى

18 1 

 41.2 1878.9 10_05وقحوض واد بومرز

 27.76 1102.8 10_04رمال_حوض واد سقان 

  70million m3/ans  المجمــوع السنـــوي

 ANRHحسب 

v  طبقـات (ينفـد إلى باطن األرض  . أخـد بعيـن االعتبـار جميــع التشكيــالت الجيولوجيـة
  .    مليون متر مكـعب سنـويا  70حـوالــي  )الجوفيـة

  
  
  
 

 
طينية ،تكوينات نهرية ( تأخد معامل النفادية إلمتداد جميع التشكيالت الجيولوجية :  A.N.R.Hلموارد المائية الجوفية خريطة ا

خريطة المطر  –مع إرتفاع حجم التساقط السنوي ) تكوينات الكلس المشقق الكارستي ، كلس كتلي ، مارنوكلسية ، تكوينات مارنية ،
  - لشمال الجزائري 



 

II  – الـمـوارد المائيـة المعبئـة  
التي هي ضمن  )السطحية ، و الجوفية ( بعد تحديد حجم اإلمكانيات الهائلة من الموارد المائية الكامنة 

وعالقتها بالمناخ ، فإن توزعها بصفة غير نظامية في الزمن و المجال ، خاصة خالل مجال الوالية ، 
و على . كافية ، هدا يتطلب تخزين ، حماية و استغالل عقالنـي فترات السقي أين تصبح قليلة وغير 

  ..)السطحية و الجوفية ، الغير اصطالحية( هدا األساس سنتطرق إلى معرفة حجم المياه المعبئة  
 :قدراتها ، إمكانيتها المتوسطة ، والعراقيل التي تعترضها من خالل معطيات الممثلة على  الجدول رقم

  "  .ام المـوارد المائيـة المعبئـة لواليـة قسـنطيـنةحصيـلة أحجـ" 44
يتعلق تجنيد الموارد المائية السطحية بالوالية فقط بالهيدروليكية : الموارد المائية السطحية  - 1

كما تستفيد . الصغيرة من خالل السدود الصغيرة و الترابية ،إلى جانب الضخ المباشر من األودية 
يدعم احتياجات  قطاع ) يصنف إلى الهيدروليكية المتوسطة (قروز الوالية من خارج  بسد حمام 

  .AEPمياه الشرب  
سد ترابي بسعة إجمالية تقدر  11يصل عدد السدود الترابية بالوالية إلى  :دود التـرابية ــالس -1 - 1

سنويا ، هي موجهة /3هم 3,64سعة تقدر ب ) 2003سنة ( ، إذ تمكنَّت من تجنيد حاليا  3هم 4,25ب 
، تعترض هده المنشآت عدة مشاكل وعراقيل نتيجة العوامل )  13: مرفق ( لسقي مساحات زراعية ل

كما أدت إلى .المناخية التي تطرقنا لها سابقا تؤدي إلى تقليص من قدرات إستعابها  من سنة ألخرى 
سد  ، كما نشيــر إلى توقف 2003و تحطم سد عتابة سنة فيضان جانفي % 100توحل سد بنوارة ب

 )  . 2002جويلية ( عن االشتغـال سنـة ) عين السمارة ( بارال 

موجهة للسقي   DSAنقطة حسب  1000تم إحصاء  : اإلستغالل المباشر من األودية -2 – 1
 ) ً .ثا /ل 81,64( سنويا  3هم 2,57الزراعي ، تضخ حجم إجمالي يقدر ب 

يقع على واد الرمال العلوي ، على  ) :المتوسطة يصنف الى الهيدروليكية (  : سـد حمـام قـروز – 3 –1
تكوينات الكلس القديم ( كم من الغرب الجنوبي لوالية قسنطينة على مستوى خانق جبل قروز 45بعد 

cènomanien  مارس  1، حيث بدأ استغالله ابتداء من  2كم 1113يسمح بتخزين مياه حوض مساحته
 .كم ، لتزويد سكان مدينة قسنطينة بمياه الشرب 45وحويضة  3هم45بقدرة إستعاب تقدر ب  1987

يتغير حجم التجنيد السنوي للموارد السطحية من سنة ألخرى لعالقته بالتساقط تبرز من خالل الشكل 
 23,790تغيرات أحجام المعبأة في سد حمام قروز أين لم يتجاوز في أحسن الظروف حجم  48: رقم

، وأقل حجم معبأ سجـل سنـة ) 02/2003(خالل سنة من إمكانياته ودلك % 52أي   3مليون م
  .من قدرة إستعابه    % 8,33أي ما  3مليـون م 3,66ب  93/94
v  أي  3هم 12,79بللوالية  الموارد المائية السطحية المعبأةيصل الحجم السنوي من اإلمكانيات

ة ألخرى لعالقتها بالظروف من إمكانيات الكامنة من المياه السطحية ، وهي تتغير من سن% 5,61مايمثل 
 . المناخية خاصة  المجموع التساقط السنوي



  
  

  حصيـــلة أحجام الموارد المائية المعبئة لوالية قسنطينة :   44جدول رقم
مصادر 
 المياه

  السعة المنشآت
 سنة/3ھم

  الحجم التعدیلي
3ھم  

يوجه حجم مائي
/3هم

الموارد 
المائية 
 السطحية

السدود 
3,64 / )سد 11(  4,25 الترابیة

2,57 / نقطة1000إحصاء  من األودية مباشرة
سد حمام 

06,58 09 45 قروز

12,79   المجموع

الموارد 
المائية 
  الباطنية

 

  العدد   

 / 58  التنقیبات

   الینابیع
  بلقطاع لشر 37

  لسقي لقطاع 52+

  139  اآلبار

  خارج الوالية
  سماط عين آركو
 سماط فزقية

  3هم2
 3هم 1

 

    المجموع

الموارد 
المائية 
الغير 

 اصطالحية

المیاه 
سنة  الموقع التصفیة

 اإلنجاز
السعة 

 سنة/3ھم

 1997 قایدي محطة الحامة بوزيان
25  

)ثا/ُل800(   

المجموع العام للموارد المائیة المعبئة لوالیة                                                              

رد المائية  لمجموع جداول  هي أنجز الجدول من خالل جمع وتلخيص معطيات تجنيد الموا: المصدر                   
  بالملحق 
  
  



إن استغالل الموارد المائية الجوفية بالنظر إلى خصوصيات التي  : حجـم المياه الجوفيــة  – 2
تمتاز بها المنطقة من  نظام الكارستي متطور جدا بمنطقة الحامة ، والسماط المائي بمنطقة بومرزوق  و 

  : ارنة حجم المياه المجندة أمام إمكانياتها المتوسطةسهل الخروب ، نتعرض لها من خالل مق
  

يعتبر خزان مائي مهم ، يصل متوسط حجم  :حراري لمنطقة الحامة -السماط الكارستي الهيدرو ×
سنة  خالل  /3هم16سنة وينخفض إلى /3هم 19المياه المستغلة من سماط خالل السنوات المطرة إلى 

من % 73سنة أي  ما يمثل /3هم 26إلى   24التي   تقدر  من السنوات   الجافة  أمام  إمكانياتها 
 .إمكانياتها 

يتميز هدا السماط بإنبثاق ينابيع كارستيـة أهمهـا منبـع حمـام الـزواوي بمتوسـط صبـيب   كما
، يستغل في سقي )45جدول رقم ( سنوياً،وهو يتغير من سنة ألخرى /3هم 8,243سنـوي يقدر ب 

  .محيط الحامة بوزيان

  سنة/3ثا وهم/لمنبع حمام الزواوي بالتر متوسط الصبيب السنوي تدفق  تغيرات  -   45: جدول رقم  
 المتوسط 04/2005 03/2004 02/2003 01/2002 00/2001 99/2000 98/99 97/98 96/97 السنوات

  الفترة

  سجــــــل
  ماي 13یوم  

2006  
  صبیبتغق 

Qj L /s 268,26 215,77 312,05 202,25 150,33 6,53 351,232 282,25 564 261 611 

Hm3/an 8 ,460 6,805 9 ,841 6,378 4,741 0,206 11,076 8,901 17,786 8,243  

  - للشرق – A.N.R.Hالوكالة الوطنية للموارد المائية : المصدر 
يصل متوسط حجم المياه المستغلة من سماط خالل السنوات : السماط المائي لعين بومرزوق  ×
خالل   السنوات   الجافة  أمام  إمكانياتها التي   تقدر    3هم07سنة وينخفض إلى /3هم12إلى  المطرة 
سنة    إن  تساوي حجم التجنيد إلى  سعته يدل على استغالل مكثف لسماط  ، خاصة /3هم 12من 

ف خالل السنوات الجافة التي تبرز تغيرات انخفاض المستوى المائي والتي تخضع أيضا إلى الظرو
)   82/83م خالل سنة 15دون ( انخفاضه إلى مستويات دنيا   46:المناخية من خالل الشكل رقم

 ).م 5إرتفع المستوى إلى   84/85سنة (يوافق السنوات جافة ، وإرتفاعه خالل السنوات المطرة 
 

 يعتبر سماط سطحي لكنه على عالقة بالسماط الكارستي ، إد  يقدر  متوسط :سماط سهل الخروب  ×
خالل     3هم03سنة وينخفض إلى /3هم04حجم المياه المستغلة منه خالل السنوات المطرة ب  

  .سنة   /3هم 4السنوات   الجافة  أمام  إمكانياتها التي   تقدر ب 
 : من خالل )   حسب مدرية الري( الوالية من أسمطة خارج كما يتم تدعيم  بالمياه الجوفية  ×

 سنة/ 3مليون م 2بحجم سنوي يقدر ب  لعين فزقيةالسماط المائي  -

 . سنة /3مليون م 1بحجم سنوي يقدر ب أركو  السماط -

v  بعد التعــرض ألهم األسمطــة فإن توزيع  أحجام المياه المستغلـة يكــون حسب طرق
  : كما يلي )   المنشآت التالية( استغاللهـا   



  
  ""ة ــوالية قسنطينلة ـه المعبئادر المياـائص اهم مصـخص"       23: الوثيقــة رقم 

  التغييرات السنوية  لمسنوى طبقة المياه بسماط بومرزوق                 46:  الشكل رقم 
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لموجه لقطاع ا) الحامة بوزيان ( متوسط التدفق الصبيب السنوي لمنبع حمام الزواوي         47:الشكل رقم 
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  ) ANRHإعتمادا على معطيات ( إنجاز الطالب : المصدر
 من سد حمام قروز  AEPمقارنة مابين السعة و الحجم الموجه لقطاع الشرب سكان والية قسنطينة    48: الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغییرات مستوى المائي لسماط المائي بومرزوق 
للفترة ( 65 -2001 )  اخد القیاس خالل شھر أكتوبر
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الشكل رقم : مقارنة مابین تغیرات السعة و الحجم المستغل السنوي بس د حم ام ق روز   
2003/02 - 89/88
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تغييرات تدفق  متوسط صبيب السنوي لمنبع  حمام الزواوي
 للفترة   1996- ماي2006  ب:لتر/اليوم
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عددها ( مستغلة من خالل هده المنشآت إن حجم السنوي للموارد المائية الجوفية ال:التنقـيبات  –1- 2
( ،  تمثل منها التنقيبات الموجهة للسقي الزراعي )  ثا /ل 2689,6( سنويا /3هم84,819يقدرب ) 59

. من الحجم اإلجمالي  % 2أي مايمثل أقل من ) ثا/ل 49,8( سنة /3هم 1,570ب  )  15عددها  
  .    FNRDAضمن برنامج رخصة لحفر التنقيبات  20وسيرتفع عددها من خالل منح

إن حجم السنوي للموارد المائية الجوفية المستغلة من خالل الينابيع يقدر بـ : الينابيـــع  -2-2
  : تتوزع كما يلي ) ثا /ل 300(سنوياً  /3هم14,175

  . منبع  43من خالل ) ثا/ل 149,5( 3هم 4,715قطاع الشــرب  يوجه له حجم سنوي يقدر ب -
من خالل عدة منابع بمنطـقة الحامة بمجموع ) ثا/ل300(سنة /3هم 9,460يوجه له قطاع السقــي  -

ذو  صبيب ( منبع  51، ومن خالل ) ثا /ل150,33أهمها  منبع حمام الزواوي ب (ثا /ل 285صبيب 
  .ثا  /ل 15تنتشر على جميع أنحاء الوالية  بمجموع سنوي يقدر ب) ثا /ل3إلى  1يتراوح من 

بئر  139من خالل  3هم 2,141صل الحجم السنوي المستغل من خالل اآلبار الى ي: اآلبـار  -2-3
   3هم 0,885آبار بحجم سنوي  08قطاع الشرب من خالل   - :     تتوزع كمايلي
 .سنة /3هم 0,126آبار ب  04قطاع الصناعة من  -

  .سنة  /3هم 0,885بئر  127قطاع السقي من خالل  -
v 3211,8( سنة/3هم104,28حاليا بالوالية تقدر ب  المعبئـة ةائية الجوفيــإن حجـم الموارد الم 
، ترتفع عن حجم المياه النافدة بالحوض مما يؤكد أن الحوض ذو تمويل جهوي أو وجود مياه ) ثا /ل

 .، مع استغالل مكثف لهده الموارد ) من خالل الخصائص التي تطرقنا لها سابقاً( قديمة 

  
III  – صطالحية الموارد المائية الغير ا :  

و  ، بمحطة التصفیة على مستوى حوض الرمال األدنى االصطالحیة فقطتتعلق الموارد المائیة الغیر 
توجھ للسقي الزراعي ) ثا/ل200أي (سنة /3ھم6,30ھي تشتغـل حالیـا ب.  1997التي بدأت تستغل سنة 

ام  إمكانیاتھـا  التي ، أم)  مصنع اآلجور(ثا موجھ لقطاع الصناعي /3م 1080وبحجم ضعیف یقدر ب 
) .ثا/ل800( سنة أي /3ھم 25تقــدر ب  

 

v  بحيث يعتمد  سنويا/ 3هم  123,372للوالية يقدر ب  الحجم اإلجمالي لتعبئة الموارد المائيةإن ،
من الحجم   %85ما يمثل  3هم 104,28أكثر على إستغالل المياه الجوفية بحجم سنوي يقدر ب 

 %69أي  3هم 84,82الل المنشآت التنقيبب بحجم سنوي يقدر ب تجند من خ(اإلجمالي المجند  
، أما تعبئة الموارد )  %2و اآلبار ب  % 11أي  3هم 14,175وتليها إلتقاط الينابيع التي تجند 

  %10ما يعادل  3هم 12,79منها إال حجم سنوي يقدر ب لالمائية السطحية فرغم أهميتها ال يستغ
، وتمثل الموارد ) والية ميلة ( د واد العثمانيـة ــالترابية و س يتم توفيرها  من خالل السدود

 .من خــالل محطـة التصفيـة   3هم6,30المائية الغير اإلصطالحيـة حجـم سنوي يقـدر ب 
 



 "خــالصـة الفصــل الثــانـي"

معتبرة نستخلص من الدراسة المناخية و الهيدرولوجية أن مجال والية قسنطينة يتوفر على إمكانيات 
  .من الموارد المائية ، بحيث تختلف طريقة إستغالل هده الموارد حسب مصدرها و خصائصها 

دراً للموارد المائية األخرى ، حيث يتلقى األهــم و مصـ) المناخية(  الموارد المائية المطريةإد تعتبر 
في ممارسة نشاط  مم ، تستغل كموارد خام 500مجال الوالية تساقط سنوي يفوق من  % 80 أكثر من

المياه لهده الزراعة ، كما  من متطلبات  %75زراعة الحبوب ، بالنظر أن هدا الحجم يغطي أكثر من 
عض حيوية لنمـو النبات ، رغم تسجيل بخالل دورة ال اأن نظام التساقط يتوافق مع توزيع إحتياجاته

د على تشكيل الجليد و البرد الظواهر مناخية معيقة ناتجة عن إنخفاض درجة الحرارة ، مما تساع
مم  على جميع أنحاء   475,82على العموم نسجل إرتفاع التساقط السنوي إلى .الضار بالمحاصيل 

(  لكن بالنظر إلى قوة التبخر،به مليار متر مكعب سنوياً ، حجم ال بأس  1,060مجال الدراسة  ما يمثل 
ة من الجانب الهيدرولوجي  و الزراعي تسجل فإنه يخفض من فعاليته ، فالموازنة المائي) مم 1173

تمية وضرورة  السقي لتعويض عجز مائيا ، يتوافق مع إرتفاع طلب النباتات على المياه ممـا تبرز ح
 .ة ـالجافة ، من خالل تسخير اإلمكانيات الموارد المائية الكامنة و المعبئ األشهر

فبناءاً على  ،) التساقط كمصدرلهده الموارد( بالمناخ عالقتها و الموارد المائية الكامنة و المعبئةأما  
 تتميـزمليون متر مكعب سنوياً ،  228يصل حجم الموارد المائية السطحية إلى  ، تقييم و الدرسة
مردود حجم الجريان على مستوى األحواض الجزئية من الجنوب إلى الشمال  إد يرتفع ،بفوارق مجالية 

  جريان يومي وسنويحجم وي مع تسجيل فترات جافة ، و أخرى دات ، وتدبدب و عدم إنتظامه السن
،  )84/85سنة  فيضان مثل(إمتداد شامل للحوض  من حيث الوفرة ، ترجع إلى فيضانات دات إستثنائي
ه ، وفترة تسجل عجز المستوى الفصلي فهي تتميز بفترتين ، فترة تسجل فائض ووفرة للميا أما على

، فهي أيضا تتزامن مع فترة ) تمتد من ماي إلى نوفمبر(لمائية الموارد ا تترجم بقلةفي الجريان ،
وفية التي س الموارد المائية الجـعلى عك.إرتفاع الطلب على المياه ـز المناخي و الزراعي و العج

مليون متر مكعب ، إد  يبرز الدور الفاعل لألسمطة 70يقدر حجمها بأكثر من  تتميز بإمكانيات ثابتة
ية العميقة بإعتبارها خزان مائي معتبر وعالقتها التبادلية مع  األسمطة السطحية و الجريان الكارست

الخصائص  بالنظرإلى على حسب المميزات المناخية و إدا .السطحي خاصة خالل الفصل الجاف 
مصدر   ئةالموارد المـائية المعبتعتبر  )قوية مناخية-العالقة هيدرو(الموارد المائية الكامنة بالمنطقة 

خاصة خالل فترات السقي و الجفاف ، وعليه فإن الحجم المجند   ،مكمـل ومعـدل للموارد األخرى 
سنوياً ، بحيث يعتمد أكثر على استغالل المياه الجوفية بحجم سنوي /3هم 123,372بالوالية يقدر ب 

سنوي يقدر ب  سنة ، أما السطحية رغم أهميتها ال يستغل منها إال حجم/3هم 104,282يقدر ب 
واد يتم من خالل السدود الترابية و سد من الحجم المجند ،   %10سنويا  ما يعادل /3هم  12,79

 6,30، وتمثل الموارد المائية الغير االصطالحية حجم سنوي ضعيف يقدر ب ) والية ميلة ( العثمانية 
 .   محطة التصفية للمياه المسترجعة  من إمكانيات   %25سنة  مايمثل /3هم



  
  

  " خــالصــة الجــزء األول" 
 

ق األراضي كنا من خالل ھدا الجزء ضمن حدود مجال والیة قسنطینـة ، من  توطین مناطـتم
إمكانیات الثروة المائیـة  تقییم إلى،  ، مع تحــدید فتــرات وعدد األشھــر الجافة  القابلة للسقي

ھا الدي یعتبر منطقة اتصال  یسمـح لھا و موقع، ) مم 476( ناتجة عن حجم التساقط السنوي 
  . بتمـویل ذو امتـداد جھـوي من المـوارد المـائیـة 

 
ھكتار ، لكن یبقى الري یشمل  6500 ـي على مساحة تقدر بـي القابلة للسقـد األراضـتمت 

رغم  أن . عالیة ـة ھكتار من ھده المناطق ذات القدرات الزراعی 1600در بـاحة تقـمس
ز مائي ـل عجـة تسجـمناخیة تبرز حتمیة و ضرورة  السقي ، فالموازنة المائیالظروف ال

و بناءا على دراسة .  على مستوى مجال الوالیةأشھر  06د أكثر من ـزراعي  یمت
الخصائص و التقییم  إمكانیات المتاحة من الموارد المائیة ، فإن إستغاللھا یرتكز أكثر على 

سنویًا ، خاصة من السماط /3ھم 104,282إد یقدر حجمھا ب الموارد من المیاه الجوفیة ، 
أما الموارد المائیة . قيالكارستي لمنطقة الحامة ، الدي یعتبر الممول الرئیسي لمحیط الس

سنة ، إال أن استغاللھا مازال دون /3ھم 228السطحیة فرغم أھمیـة حجمھا الدي یقدر ب 
كما تتمیز بالتنوع ) .من الموارد الكامنة %6سنة مایمثل /3ھم 12,79 (المستوى المطلوب

م انتظامھا السنوي ، مع تسجیل سنوات جافة ،  دالمجالي ألشكال الجریان السطحي وع
  . وأخرى بقوة جریانھا الیومي و السنوي   

  
من خالل هده الخصائص يالحظ إستغالل مفرط للمياه الباطنية لدا يوجب إحترام قوانين الحجم المياه 

السماط للمحافظة على مصادر المياه الطبيعية ، أما بخصوص المياه  مخزون و إعادة إمتالءالمستغلة 
السطحية فإنه سيمكن من تحقيق االستفادة من هده األحجام من خالل إنجاز سد بني هارون الدي يحقق 

تعديل ق التوازن المجالي من خـالل التحــويالت اإلقليميـة ، أما الـديل بين سنوات ، و تحقيـتع
على  يكون ،)  فترة السقي( الجاف  تخزين المياه خالل الفصل المطر الستعمالها في الفصل أيالفصلي 

األساس تشجيع إنجاز  السدود الصغيرة و الترابية مع أخد بعين االعتبار جملة من اإلجراءات للحد من 
تية لألراضي وبالتالي ضمان ، و القوة النح)  توحل السدود  وتحطمها  (اآلثار السلبية للفيضانات 

  .ة  ـديم لمواردنا الطبيعيـعقالني ومست استغالل
  
  
 
 
 
 
 



  :الجــزء الثـانـي 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

، سنتطرق في  المائية الثروة  وموارد التربة  إلى اإلمكانيات الطبيعية من  في الجزء األول التطرقبعد 
المستعملين   حدة منافسة، وإبراز  عي زرا –القطاع الهيدرو  عن دراسة تحليليةهدا الجزء إلى 

الزراعي على المياه  ، بإعتبارها ظاهرة يمكن أن تمثل عائق لتنميتة ، ودلك من خالل   القطاع اآلخرين
  : فصلين 

  
   الـتـهــيئـة الهيـدروزراعيــة *:  الفصل األول -
 التنـافس علـى الميـاه بين القطاعات *  الفصل الثاني -

 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

دروزراعية و التنافس على   ـيالتهيئة اله
  المياه بين القطاعات 

 



 
  
 
 
 
 

  الفصـل األول
  
  
  
  

السقي الزراعي من مقومات  األساسية القتصاد الوطني ، ألنه يلعب دور محدد في إستراتجية يعتبر 
تنمية القطاع الفالحي ، تكمن في تحقيق أهداف سامية ، تتمثل في  تكثيف المردود وتنظيمه ، وتحسين 

إذ أنه يتطلب بإضافة إلى ، تحم بالصعوباتالمنتجات الفالحية ، خلق أنواع زراعية جديدة ، لكنه مق
  .داً ـة جـبالشبكات  التهيئـة المكَلف التجهيزإمكانيات هائلة من الموارد المائية ،  جنيدتـ

وعلى هدا األساس سنبرز من خالل هدا الفصل تحليل أهمية القطاع الهيدروزراعي حسب التوجهات 
المستوى المحلي من خالل دراسة و المعاينة للمناطق  السياسة  المهيكلة للقطاع في الجزائر ، و على

  :ممارسة السقي على النحو التالي 
  .اإلستصالح الزراعي ، مكانة السقي و عوائق التنميـة  :الباب األول 
  .اإلشـتـغـال الحالـي لمحيطــات السقــي   :الباب الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 التـهيئـة الهيــدروزراعيــة



  
  
  

  األول الباب
  
  
  

الطبيعية المتوفرة من مساحة األراضي دات القدرة الزراعية العالية و الموارد  تاإلمكانياإضافة إلى 
المائية  التي هي ضمن حدود مجال الوالية ، يخضع اإلستصالح الزراعي و السقـي،أيضاً إلى جملة من 

  ، SAU و المساحة المستغلة  فعال الموارد العقارية التابعة لقطاع الزراعي : العناصر تتمثل في 
 .  سياسية لتنميـة القطاع المساحـة األراضي المؤهلة للسقي و المساحة المسقيـة منها ، التوجهات 

  
I  -  وضعية الفالحة في الوالية:  

ما بين  تداخل العوامل الفيزيائية مع العوامل البشرية ، فالعوامل  تركيبوضعية القطاع الفالحي هي 
والتي تحتل  )2،3، 1صنف ( الكفاءة زراعية عالية  الفيزيائية تبرز خاصة أهمية األراضي ذات

من مساحة الوالية ، يمكن أن تمثل قاعدة لممارسة وتطوير النشاط   % 62هكتار ما يمثل  137.643
الفالحي ، أما العوامل البشرية فتتمثل في التوجهات السياسية المهيكلة للقطاع ، ووفق المظاهر 

، وعلى هدا األساس سنتطرق لوضعية الفالحة من خالل تحليل إلقتصادية  للمنطقة وااإلجتماعية 
 : العناصر التالية 

  
 .المساحة الفالحية و أهم المحاصيل الزراعية  ×

 ) .التنظيم القانوني لألراضي ، عدد وحجم المستثمرات ( البنية الزراعية  ×

 .تطور اإلنتاج و المردود الزراعي  ×

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 مكانة السقي و عوائق التنمية الزراعي؛االستصالح 



تحدد المساحة الفالحية من خالل التوزيع : محاصيل الزراعية المساحة الفالحية و أهم ال –1
 : العام لألراضي بالوالية ، الممثلة على الجدول التالي  

  
  بالوالية قسنطينةالتوزیع العام لألراضي :  46جدول رقم 

  
تتوزع %)  89,26هك أي 198.971(تقدر ب SATالفالحية  مساحة األراضي 

  :كمايلي
أراضي 
  الغابية

 أراضي
غير 
  منتجة

المساحة 
اإلجمالية 

- للوالية 
  Dsaحسب

  )64,29هكأي  127.840(تقدر ب SAUمساحة األراضي المستغلة فعال 
 :تتوزع كمايلي 

 المراعي
الزراعة الحقلية 

 )الجافة (
 )هكتار  3721( الزراعة المسقية

نظام الحبوب 
  والبقول
Système 
céréalier 

 

إنتاج شتالت 
 البدور القمح
 المصنف

زراعة 
 تالخضراوا

 المثمرة األشجار
زراعة 
 األعالف

70.73
0  

30% 

20.00
%سنة(0

تقل1989
صت 

الى
16.93
9  

7.6%  

7000  
3,15% 

222.910  
100%  

 
 المساحة

النسبة
% 

  المساحة
 هك 

النسبة
% 

المساحة 
 هك

النسبة
% 

 المساحة
النسبة
حة %

مسا
ال

  
ك 
 ه

سبة
الن

% 

124.520 55,86 388 0.17 1.770 0.79 1.550 0.70 13  
    قسنطینة/SOPAT/DSA 95/2000حوصلة للمواسم الزراعیة : المصدر 

  
هكتار   198.840الفالحية من حيث المساحة التي تشغلها ، حيث تقدر ب  الذي يبرز أهمية األراضي 

مساحة باقي ال أما ) .هكتار  222.910( لألراضي الوالية  من المجموع العام   % 89,06أي ما يمثل 
  03  تقدر ب مساحة  المنتجة  الغير  األراضي  تشغل  و  ،  % 7,6  الغابية ب المساحة  بين  فتتوزع ما

  : ومن تم تبرز خصوصيات الطابع الفالحي للوالية ، الذي تنقسم أراضيه إلى قسمين .  %
  

  SAUة فعال تـشغل المسـاحة الزراعيـة المستغل :  SAUاألراضـي الزراعيـة المسـتغلة -1-1
من المساحة الزراعية ، تعتمد أكثر على   %64,29هكتار أي ما يمثل 127.840مساحة تقدر ب 

الزراعة التوسعية  الجافة ، و الزراعة المسقـية ،  تتوزع حسب نوع  المـحاصيل من خالل الجدول 
  47رقم  :التالي 

 
  



 
                                                  

  )الموجودة (توزيع األنواع الزراعية الممارسة :  47ول رقم جد
المساحة الزراعية المستغلة 

 SAUفعال
 %النسبة  )هك(المساحة

  
 مناطق توزيعها

 97,08هكتار أي ما يمثل 124.520) الجافة ( الزراعة الواسعة 

 نظام الحبوب
Système 
céréalier 

 

بني  منطقة زيغود يوسف ، - 47,94 59.695 الحبوب
حميدان مسعود بوجريو إبن زياد 

منطقة الخروب ، عین اعبید ، الھریة ، -  
عین السمارة    

 10,30 12.825 األعالف

 %38,48 47.920 أراضي الراحة

 3,27 4.080 البقول الجافة
 

)نظام الحبوب( المجموع     %100 هك 124.520 

: تتوزع كما يلي % 2,90هكتار أي ما يمثل  3721) المسقية ( الزراعة 
زراعة شتالت إلنتاج  –) 1

القمح بأنواعه    فالبدور أصنا
388        
 %10,42 هك

مناطق المطاطب النهرية لواد  - 
  /بومرزوق خاصة  بمنطقة البعراوية 

منطقة حوض الحامة  - 

 47,56 هك      1770 تزراعة الخضراوا -) 2

 زراعة األشجار المثمرة -) 3
1550 
 41,65% هك

 0,34هك          13 زراعة األعالف) 4

  %100 128.241 المجموع العام

  Beneder (   Sopatsa 2000- 95قسنطينة في  DDAHAإحصائيات 
  

حتل مساحة  زراعية  تي التتتميز بسيادة زراعة الحبوب   ) :الحقلية ( الزراعة الجــافة  -1- 1-1 
من المساحة المستغلة فعال ، وإذا أخدنا في    % 64,94كتار أي ما يعادل ه 59.695تقدر  تقريبا ب 

و )   % 38,5هكتـار أي  47.920تقدر مسـاحتـها بـ ( الحساب األراضي التي تتـرك للـراحـة 
، تصل المساحة اإلجمالية لنظام )  %10هكتار أي 12.825( كـدا أراضــي   إنـتـاج األعالف 

  .   SAUمن المساحة  % 97,08تار ما يعادل هك124.520الحبوب إلى 
 

أراضي الراحة ، إنتاج األعالف تندرج ضمن نظام الحبوب ، فهي تمارس /إذ أن زراعة الحبوب 
) تربية المواشي / حبوب ( تحقيق االكتفاء الذاتي  ةمجتمعة أو بالتناوب ، إذ تسند مباشرة ضمن إستراتجي

  .ألجل ضمان األمن الغذائي 



هكتار أي ما يمثل  3721تمثل المزروعات المسقية مساحة تقدر ب : زراعة المسقـية ال -1-2- 1
هكتار  1770من المساحة الزراعية فعال ، حيث تسودها زراعة الخضروات بمساحة تقدر ب   % 2,90

، وبدرجة أقل زراعة   % 42هكتار ما يمثل 1550، واألشجار المثمرة بمساحة تقدر ب   % 47ما يمثل 
( ر التكثيف لإلنتاج القمح بالمنطقة ، وسقي مساحة ضعيفة من أنواع األعالف الموجهة للكأل البدو

  ) .التكثيف الحيواني 
  

من إجمالي الوالية ،   %30هكتار أي  70.780تشغـل مساحة مهمة تقدر ب  :المـراعـي -1-2
  : تنقسم إلى 

المناطق الشمالية للوالية ، إد تحتل ، تنتشر أكثر ب) لينة ( مراعي تنمو على تكوينات غير صلبة  -
  هكتار  9000مساحة تقدر ب

 .هكتار  10.670مراعي بالمناطق الصخرية ، تنتشر بالمرتفعات الجبلية ، تحتل مساحة تقدر ب  -

 .هكتار  31.310مراعي تتشكل من سالسل الديس أو شجيرات دائمة تحتل مساحة  -

ي ـل في الزراعة ثم أهملت نتيجة نزوح ريفأراضي البور وهي تمثل مناطق هامشية كانت تستغ -
 .سيدي الدريس   و سفوح جبل الوحش ، من مناطقير ـكب

 .نباتات طبيعية ، تنتشر مع أحواض األودية  -

  : ـيـة الـزراعيــة ـــالبن - 2
تعتبر الملكية العقارية من أهم العناصر التي تِؤثر على :التنظيـم القانـوني لألراضـي – 1 – 2

ستغالل األرض ، ولقد شهدت األراضي الفالحية تحوالت عقارية مند االستقالل إلى وقتنا طبيعة ا
الحالي ، ولكل مرحلة  مميزتها وخصائصها ، لكن ما يهمنا في دراستنا  هي الوضعية العقارية 

إن ، ف) ما بعد الفترة االشتراكية (الحالية ، بناءا على التوجه األخير المهيكل لزراعة الجزائرية  
، الذي ينص على تقسيم األراضي القطاع العام   1987 -12تنـظيم األراضـي حسب   المنشـور 

إلى مستثمرات فالحية  جماعية و فردية ،  تمتلك االستغالل الكامل لألدوات ووسائل اإلنتاج دون 
 .األرض إلى جانب القطاع الخاص  

  
تثمرات الفالحية على مستوى والية يحصى عدد المس: تـوزيع المستثمرات حسب الصنف  - 2 -2

  :تتوزع من خالل الجدول  على شكل اآلتي . مستثمرة  6380ب  2004قسنطينة إلى سنة 
  )2004( توزيع المستثمرات حسب الصنف  48: جدول رقم 

  المجموع  االمتياز. م  خاصة. م  فردية. م  جماعية.م  نموذجية/م   المستثمرات
  6380  4641  134  1176  421  8  العدد

  مديرة الفالحة : المصدر 
 من إجمالي المستثمرات الوالية   %6,59أي  421و عددها  المستثمرات الجماعية -



 .من إجمالي المستثمرات   % 18,43أي  1176وعددها  المستثمرات الفردية -

 من مجموع مستثمرات الوالية  %72,74أي  4641وعددها  المستثمرات الخاصة -

 .من إجمالي المستثمرات  % 0,12ما يمثل   08 و عددها المزارع النموذجية -

  ) .1999تنفيده في الوالية سنة (ن  االستصالح عن طريق االمتياز،المستثمرة ناجمة م 134إلى جانب  
v  من إجمالي الوالية   % 70، والتي تشكل أكثر من  الخاصةإدا نالحظ سيادة المستثمرات.  

  : توزيع المستثمرات حسب الحجم  -2-3
  )1999سنة ( توزيع المستثمرات حسب الحجم   49رقم : جدول 

  المجموع  هكتار50+  هكتار 50-10  هكتار10-5  هكتار5-1  حجم المستثمرات
  6246  651  2233  1109  2253  المجموع

  مديرية الفالحة : المصدر 
o من إجمالي المستثمرات الوالية ، ال  % 36,08تمثل ب ): هكتار05-1( المستثمرات الصغـيرة

 ن لها دور اجتماعي ال يستهان ب، لك) خاصة المستثمرات الغير مسقية ( ل عامل اقتصادي مهم تشك

o  من إجمالي المستثمرات ،  حيث  % 53,5تمثل نسبة ) : هكتار 50-5( :المستثمرات المتوسطـة
) هكتار50-10(،وفئة  % 17,75هكتار بنسبة ) 10- 5(  تجمع كل من الفئتين ، فئة ذات الحجم 

، خاصة و أن تكثيف المتخصصهما موجهتان إلى ال،من إجمالي المستثمرات   % 35,75نسبة تمثل 
خضروات ، (  توجيهها إلى عوامل التكثيف متخصصسمح ب،   FNRDAبرنامج الدعم الفالحي 

إذ أنه في هدا الحجم يكمن أكبر .)غرف التبريد ، تربية الحيونات  بيوت بالستكية ، تكثيف الري ،
 .ستثـمار المـالي و المـادي قسط من اال

o  من إجمالي المستثمرات الوالية ، ترتكز  % 27,5تمثل ب ) : هكتار 50أكثر (:المستثمرة الكبيـرة
  أساسا على المحاصيل الحقلية  تختص في زراعة تكثيف الحبوب ،  سواء كانت عمومية أو خاصة 

v عمل طة ، وبالتالي تضمن  مساحة متوستمثل المستثمرات كل األحجام مع سيادة المستثمرات ال
  .نمية القطاع فهي تشكل عامل مساعد لتكافية  ضمن المستثمرة ألن تحقق  نموها  ، 

و  المساحة المستصلحةيخضع حجم اإلنتاج السنوي إلى  :اإلنتـاج و المـردود الـزراعي  – 3
 لريا، و  )*1(الزراعي  عناصر التكثيف، هدا األخير يتوقف على حسب  مردود الهكتار الواحدمتوسط 

تنتج ( من خالل المقارنة  بين المحاصيل زراعية الجافة  إرتفاع المردودفي زيادة الدي سنبرز دوره 
    . ة ــمردود الزراعات المسقيأيضا مع  ي ، وــو التي تدعم بالسق) بإعتمادعلى المياه التساقط  فقط 

التي يمكن أن زراعة العلفية  ،البقول الجافة وب وفي زراعة الحبمثل تت : المحاصيل الجافة – 1-  3
توزيعها الفصلي يتطابق مع نمو مياه مصدرها أو يوفرها المناخ ، أي ( تنتج بإعتماد على مياه التساقط 

  ) :إحتياجاتها  
  :عناصر التكثيف الزراعي  - ) 1(*  

  .تشمل األسمدة و المنتوجات الوقائية ، البدور ، المكننة : العناصر المادية  - )1 
  .اليد العاملة و التأهيل : ة العناصر التقني –) 2
 .تشمل القروض الفالحية ، إعانات الدولة ، النمويل الفالحي ، التمويل الداتي : العناصر المالية  –) 3
 



استنادا على معطيات المبينة :  تطـور مردود إنتاج الحبوب و البقول الجافة ، األعالف  - 1-1- 3
 50: دول رقم على الج

  المردود و اإلنتاج السنوي للمحاصيل الجافة:  50جدول رقم 
  المتوسط  02/2003  01/2002  00/2001  99/2000  98/1999  97/1998  السنوات

الحبوب 
  الشتوية

اإلنتاج 
  )ق(

134.000  770.000  829.000  1.225.600  504.450  1.406.900  4.869.950  

المردود 
  )ه/ق(

21  12  14  18  12  22  16,5  

البقول 
  الجافة

اإلنتاج 
  )ق(

29.505  8.388  14.800  12.682  2.337  7.117  12.471,5  

المردود 
  )ه/ق(

10  3  9  11  4  10  8  

األعالف 
  الصناعية

اإلنتاج 
  )ق(

107.254  110.100  87.830  100.400  28.256  126.575  93.402,5  

المردود 
  )ه/ق(

22  27  34  31  15  41  28  

مصالح الفالحية مديرية ال: المصدر     
 

- 97/98فإن تطور إنتاج والمـردود الزراعـي للمحاصيل الجافة  خالل المواسـم الفالحية  للفترة 
  :يكـون  كاألتــي   02/2003

مليون قنطار سنويا ، لكنها  0,820يصل متوسط اإلنتاج الحبوب الشتوية إلى   :الحبوب الشتوية  •
ر الواحد من سنة ألخرى ، حيث نسجل خالل الموسم تسجل تغيرات وتدبدب كبير لمردود الهكتا

ويبقى ،  99/2000ر خالل الموسم الموالي هكتا/قنطار  14هك ، لينخفض إلى / ق21ب   98/99
  . مليون قنطار 1,4حقق خالله أكبر حجم من اإلنتاج يتجاوز  02/2003أحسن مردود سجل سنة 

و ) هك/ق8( طار و بمتوسط مردود ضعيفقن 12.471تحقق متوسط إنتاج سنوي   :البقول الجافة •
  .يتميز بتدبدبه من سنة ألخرى 

هكتار ، / قنطار  28سنويا  وبمردود / قنطار  93.402تحقق إنتاج يقدر ب   :األعالف الصناعية  •
بمقارنة مع المحاصيل األخرى ، إال )  ه/ق 28( إد تعتبر األحسن من حيث المردود الهكتار الواحد

 .هي األخرى من سنة ألخرى أنها تعرف تدبدبا 

  
  



الـتي  لبعد معرفة حجم اإلنتاج و المردود الزراعي للمحاصي:  Pالعالقة اإلنتاج بالتساقط  - 2- 1 – 3
تـعتمد على ميـاه التسـاقط األمطار ، فهي  تبرز العالقة الجيدة لتغير ارتفاع و انخفاض الحاصل 

 2002/2003ي للحبوب الشتوية ، خاصة خالل السنة السنوي  لتساقط األمطار مع  مردود اإلنتاج السنو
وتوافق أضعف . هكتار /قنطار  22وبأحسن مردود يصل إلى ) مم  786,4( التي توافق سنة مطـرة 

    49: الشكل رقم  -  2001/2002خالل السنة  ) ملم 355,9بتساقط (هك مع السنة جافة /ق 12مردود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من إنجاز الطالب : المصدر 

v  التساقط  الذي يبقى حاجز  عامل خاصة تبرز حساسية الزراعة السائدة إلى المتغيرات المناخية
  )  .ضعيف و متدبدب من سنة ألخرى ( أمام التكثيف اإلنتاج 

بعد معرفة المردود المحصل عليه باعتماد فقط على : ري ـال الـة بإدخـالفائدة المحقق - 3- 1 – 3
 40و إدخال السقي على المنتوج الحبوب ، بجلب  ، فإن استعمال أ) لسقيممارسة ا دون( مياه التساقط 

ملم من  120بمجموع )  من طور اإلنتاش ، اإلزهار ، و النضج   :  (ملم خالل مراحل دورته النباتية
  :  51المياه ، نحصل على النتائج التالية الممثلة على الجدول  رقم 

 الدور الفاعـل لسقـي في زيـادة مـردود اإلنتـاج  إبـراز:       51جـدول رقم           

  إضافات تخصيبية
  مستوى األزوت

اإلنتاج  بالقنطار 
  هكتار /

  )اعتماد مياه التساقط (

  المردود بإدخال السقي
 هكتار/قنطار 

 الفائدة المحققة 

q/ha  % 

N0 دون استعمال أسمدة  
  

15,1  45,1  30  66% 

 إضافة سماد األزوت 

  تارهك/كغ 15ب
16,0  52,7  36,7  70% 

 %76  50,3  66,1  15,8 إضافة سماد األزوت 

 شكل رقم : 49 التمثیل البیاني لعالقة التساقط  األمطار بالمردود
إنتاج الحبوب الشتویة
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  هكتار/كغ 66ب
 ITGC 1994،معهد التجارب الحقلية الخروب : المصدر  

والتي  تبرز الدور الفعال لسقي في زيادة المردود بالمقارنة مع اإلعتماد على مياه التساقط و  اإلضافات 
دون استعمال إضافات تسميدية ، وقد يرتفع إلى أكثر    % 66ثر من التسميدية فقط ، فالمردود يزيد بأك

  .في حالة إضافات تسميدية   % 70من 
  

إن تطور اإلنتاج و المردود الزراعي للمحاصيل المسقية خالل المواسم  :المحاصيل  المسقية  -  3-2
  : تكون  من خالل الجدول كاألتي  )  02/2003- 97/98(الفالحية للفترة  

  
 - تطور مردود إنتاج الخضروات و األشجار المثمرة  -. 52:ول رقم جد -

/99  98/99  97/98  السنوات
2000  

00/
2001  

01/
2002  

  المتوسط  02/2003

ت 
روا
ض
الخ

  

237.90  )ق(اإلنتاج 
2  

227.887,
5  

237.92
0  

244.48
5  99.177  244.371,

5  
215.290,
5  

المردود 
  )ه/ق(

87  65,5  63  67,5  39  66  65  

األشجا
ر 

  مثمرة ال

36.281,7  35.423  )ق(اإلنتاج 
5  39.739  40.796  29.366  42.195,5  37.300  

/ق(المردود
  )ه

48  55  51  51  42  52  50  

  مديرية المصالح الفالحية : المصدر 
قنطار وبمتوسط مليون  0,216لسنوي للخضروات إلى يصل اإلنتاج ا :زراعة الخضروات  •

أين سجلت  01/2002، إذ ما إدا استثنينا سنة  هكتار مع تدبدب طفيف/ق 65مردود يقدر ب 
  .والتي تعتبر سنة جافة .هكتار /قنطار  39أدنى مردود بأقل من 

ردود ـط مـار وبمتوسـقنط 37.300ل إلى ـوي يصـتحقق إنتاج سن :األشجار المثمرة  •
 رار في مردود الهكتار و اإلنتاجـل نوع من االستقـهكتار ، وهي تسج/قنطار 50ل إلى ـيص

  .السنوي 
v نوع من االستقرار في حجم اإلنتاج ، يتميز بالمزروعات المسقية مردود مرتفع للهكتار تحقق

لكن تبقى هده األخيرة تعاني من . السنوي ، مقارنة بالمحاصيل التي تعتمد فقط على مياه التساقط 
، إد ) إلى أفريلمن شهر أكتوبر ( الظروف المناخية الضارة بالمحاصيل ، منها الجليد و البرد ، 

تشكل خطر على المحصول الزراعي  يظهر أثرها أكثر ، بالمقارنة مع  مردود اإلنتاج  المحاصيل 
 164يقدر ب ( الخضروات  ضمن  البيوت البالستيكية التي يرتفع اإلنتاج بها إلى  عشرة أضعاف  

  .هكتار في الوالية   50، وهي تحتل مساحة ضعيفة تقدر ب  )هكتار حسب المصالح الفالحية /قنطار 



II – يـــة السقـانـمك :    
توجه السلطات  إلى تكثيف اإلنتاج الزراعي ألجل تجاوز التبعية الغدائية ، تبرز من خالل توسيع   إن

  ) :  53رقم  ( التالي  الجدول األراضي المسقية  الموضحة على 
  تطور المساحات المسقية في الجزائر:  53جدول رقم 

 2002 1998 1995 1989 1962 السنوات
  المساحة المسقية
 بالھكتار

165.000 378.000 454.000 411.000 420.000 

 Eau Et Agriculture en Algérie*- 2004 -A.Ferrah, S.Yahyaoui  - GREDAAL- (1) *::المصدر

  
مساحة  مع  بالمقارنة  ةـضعيفمند اإلستقالل ، لكنها تبقـى ية  ـتطور المساحة المسق الدي يبين 
  2003،  لسنة )ANRH(حسب معطيات الوكالة الوطنية للموارد المائية ،  ف يـة للسقـالمؤهلاألراضي  

من  % 22,35 ما يعادل ) هكتار بالصحراء 100.000منها ( هكتار   498.430تقدر المساحة المسقية  ب 
 SAUالمسـاحة المستغلـة فعالً من   %5,73، و ما يمثل   هكتار  2.230.000 المساحة القابلة للسقي

  ).مليون هكتار 8,7(
و   الوسائل الهيدروليكيةو   حجم التهيئةهده  المساحـة المسقيـة  في  الجـزائر  حسب  تصنـف 

 : إلى صنفيـــن  التسييرطرق 

هكتار  1500تترواح  أحجامها ما بين  محيط ، 17تتكون من :  GPIمحيطات الري الكبير -: 1صنف 
المساحة  و تقدر    .  (OPIR) أو جهوية  )OPIW( ير من طرف تنظيمات والئية ،  تس هكتار 22.500 -

، و هي قد تسجل ارتفاع  خالل  ) 2003سنة (  هكتار100.000 بالمسقية من خالل الري  الكبير 
بالسقي فالمساحات التي هي في طريق التجهيز ( اءا على برامج التنمية الفالحية السنوات  المقبلة  بن

 %36ل ـما يمث3مليون م 200حجم سنوي ال يفوق تتحصل على .  )هكتار  74.000 تقدر بـالمكثف  
 الهكتار الواحد ب  على أساس معيار إستهالك( سنة / 3مليون م 550در ب ـمن احتياجاتها التي تق

 )  .3م 5.500

  
غير و المتوسط في سقي يتمثل الري الص:   PMHمحيطات الري المتوسطة و الصغيرة   - 2صنف   

، األودية ، ( ون متعددة وغير مركزة أي منتشرة ـمن مصادر مياه  يمكن أن تك، مساحات محدودة 
، و يتكفل بتسيرها الخواص أو )مضخات(كطريقة الساقية أو عصرية و بوسائل تقليدية ) ،...آبار، 

  PMHإلجمالية المسقية من خاللعلى العموم تقدر المساحة ا. في شكل تعاونية نمجموعة من السقايي
من  %70ما يمثل  3مليار م 1,5هكتار، تستهلك  حجم  مائي يقدر ب 380.000ب  2003خالل سنة 
  )  .3مليارم 2,1( احتياجاتها 

  
  (1) : - GREDAAL - Groupe de Recherche Et D’Etudes  pour Le Développement  de L’Agriculture Algérienne  

 



تضم والية من خالل  ما سبق محيطات ري تصنف إلى  :ي في الوالية ـتقديم السق - 1 
، الدي يبين لنا أن المساحة  54:ستعرضها على الجدول رقمالهيدروليكية المتوسطة و الصغيرة ، ن

 اتزراعمنوع الو  السقي اتتقني،  مصدر السقيهكتار  ، يكون توزيعها حسب  2900المسقية تقدرب
 : كما يلـي 

، إد يشمل  المياه السطحيةيعتمد الري الزراعي في الوالية على تجنيد  : يـمصدر مياه السق -  1-1
يمثل الري عن طريق الضخ من األودية بمساحة تقدر (   %65هكتار ما يمثل  1717مسـاحة تقدر ب 

  %15هكتار ما يعادل  394، وتمثل المياه المجنـدة من السدود الترابية ب   %50هكتار أي  1323ب 
( ،   % 35هكتار ما يمثل  927مساحة تقـدر ب  تجنيد المياه الجوفية، و يغطي الري الصادر عن )  

، و   %25هكتار أي ما يمثل أكثر من 668المياه الصادرة عن الينابيع  تشمل مساحة تقدر ب فحجم 
 172، أما اآلبار تغطي مساحة تقدر ب   %3هكتار  أي مايمثل  87تروي  التنقيبات مساحة تقدر ب 

بـ المساحة اإلجمالية المروية من خالل هده المصادر و التي تقدر   من)  %6,5هكتار أي مايمثل 
  .هكتار    2644

 
ماتزال الطـرق التقليدية منتشـرة في الوالية ، إد تحتـل مساحة  :السقي )  اتتقني( طريقة  - 2 -1

هكتار ، رغم أن الطرق الحديثة بدأت تعرف طريقها لإلنتشار خاصة مع برنامح  1049إجمالية تقدر ب 
 1951مساحة تقدر ب  2006ز إلى سنة تدعيم الدولة من خالل مخطط التنمية الفالحية ، إد تم تجهي

، أما  % 83هكتار أي  1620هكتار ، بحيث يمثل الري عن طريق الرش المحوري  مساحة نقدر ب 
فالطرق الحديثة في الري لها ما . هكتار  331باقي المساحة فهي مجهزة بتقنية الري بالتنقيط ما يعادل 

  : يبررها من مزايا عديدة  ، إد أنها تسمــح بـ 
  .  % 70- 60توفير كميات هامة من المياه تصل إلى  -      
  .ال تتطلب تسوية األرض   -
 .تمكن إستخدام جيد للألسمدة عن طريق ضخها في المياه   -

 .و مدة السقي     التوزيع الحجمحيث التحكم في عمليات  كفاءة منتعتبر األكثر  -

التي تمتد على مساحـة تقدر  عة الخضرواتزراتتميز بسيادة  :  أنواع المزروعات المسقية - 3 – 1
تنتشر بمنطقة الحامة بوزيان  ( هكتار   1360على مساحة تقدر ب  األشجار المثمرةو هكتار  1358ب 

فيغطي الري مساحة ضعيفة ) الحبوب (  الزراعة الواسعةأما ) .    % 44هكتار أي  573على مساحة 
   .هكتار  182تقدر ب 

v اه ـادر الميـمن مص % 65ل ـمثـة ، بما يـاه السطحيـد الميـعلى تجنير ـري أكثـد الـيعتم
 1000تم إحصاء   (  % 41ـة بـر من األوديـاشـخ المبـريق الضـي عن طـل السقـإد يمث( 
  )  .  %28 ـع بـا الينابيـل منهـتمث(   %35 ـة بـوفيـاه الجـل الميـ، وتمث) ة ـنقط
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  :ي ـالي للسقـوزيع المجــالت -  2
 مناخية-حسب الخصائص الفيزؤالمؤهلة للسقي  األراضي مع  يتوافق  التوزيع المجالي للري المتوسط  

،  سهول حوض واد الرمال العلوي بمنطقة عين السمارة  ، )  13: خريطة رقم ( بالمناطق التالية 
نخفاض الطبوغرافي لمنطقة الحامة و مجال توسعه مع حوض المصاطب النهرية لواد بومرزوق  ، اال

  .واد الرمال األدنى 
  

السدود ، الينابيع ، اآلبار ( أما التوزيع المجالي للسقي الصغير يتوافق مع المناطق توفر الموارد المياه 
  ) .14: خريطة رقم . ( ، بانتشار متجانس على جميع أنحاء مجال الدراسة .....) 

 
حسب التقسيم اإلداري  لبلديات الوالية  من خالل الشكل )  هكتار  2900(يع المساحة المسقية أما توز  

من   4/  1،  فإنه يبرز لنا إنفراد بلدية الحامة عن باقي بلديات بأكثر من ربع ال ) 50: رقم (الموالي  
اوي على باقـي بلديات المساحة المسقية للوالية ، أما الثالت أرباع المتبقية فتتوزع تقريبا بالتسـ

،  مما يعبـر عن تفـاوت في إمكانيـات ] % 11 – 5[ الـواليـة ، ضمـن مجـال يتـراوح 
  .الموارد المائية  من بلدية ألخرى  

 
  -2006 –توزيع المساحات المسقية في والية قسنطينة  - 50: الشكل رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 54: حسب معطيات جدول رقم ( من إنجاز الطالب                                        
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carte ressources irreriguè  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



من خالل معطيات الجدول الموقع أدناه والدي  يمثـل  :ة ـلمساحات المسقياطور ــت -3 
 )  : 2003- 1998( المسقيـة  خـالل المواسم الفالحية للفترة  التوزيع السنوي للمساحات 

توزيع السنوي لمساحات المسقية في والية قسنطينة:  55جدول رقم    

98/99 السنوات  99/2000  2000/2001  2001/2002  2002/2003  

المساحة 
بالهكتارالمسقية   

المساحة 
 بالهكتار

النسبة 
% 

 
 المساحة
 بالهكتار

النسبة
% 

ة المساح
 بالهكتار

النس
 %بة

المساحة 
 بالهكتار

النسبة
% 

المساحة 
 بالهكتار

النسبة
% 

من خالل 
 السدود التربية

500 18,5 500 18.5 750 27 18 4,4 927 29 

مباشرة من 
 االودية

1300 48,0 1210 45 1100 40 563 41 1102 35 

 2,6 83 6 81 6 180 4 120 1 30 من التنقيبات
 27 850 36 470 22 600 28 750 28 750 من الينابيع

 6 178 13 168 5 140 4 120 4 130 اآلبار
المجموع  
 بالهكتار

2700 2700 2770 1300 3140 

  )مصلحة الري ( المصلح الفالحية: المصدر 
  

: هكتار خالل ثالث سنوات متتالية  2700إن المساحة المسقية تتغير من سنة ألخرى ، فهي تقارب  
هكتار  تفسر بالجفاف  1300إلى  01/2002، وتنخفض سنة  2000/2001 – 99/2000 – 98/99

هكتار ترجع إلى وفرة   3140ترتفع المساحة إلى  2002/ 2001الذي شهدته هده  السنة ، أما خالل سنة 
  .  المياه باعتبارها سنة مطرة 

  
إد يمثل السقي عن (  من مصادر المياه % 65يعتمد الري أكثر على تجنيد المياه السطحية ، بما يمثل 

، وتمثل المياه الجوفية ب ) نقطة  1000تم إحصاء   (  % 41طريق الضخ المباشر من األودية ب
  ) .  %28تمثـل منهـا الينابيـع بـ (   35%
v  إن عدم تحقيق الري الكامل  للمساحات المؤهلة للسقي ، يرجع بإضافة إلى العوائق الفيزيائية أيضا إلى

و  )ثقل المدينة و األقطاب المجاورة ( اإلقتصادية ناتجة أساساً عن النمو الحضري ة واإلجتماعي عوامل
ال تزال مستمرة إلى يومنا هدا  ،، و التي تولدت عنها إنعكاسات سلبية على المحيط الزراعي الصناعي

 . تمثل عائق أمام تنمية القطاع 



  
III -  إن إسـتراتجية التـنمية في  :لسقية التنمية على القطاع الفالحي و اـات سياسسانعكا

ضمن المخططات الوطنـية  )1(تبني سياسـة التصـنيع الجزائر منـد االستقالل ، ارتـكزت على 
،  ) 85/89( المخطط الخماسي الثاني إلى غاية ) 69-67(لتـنمية التي انطلقت مند المخطط الثالثي 

، ..) وهـران ، قسـنطينة ، عنابـة ،  العاصمـة ،( أقطاب صناعية بالمدن الكبرى  اتولدت عنه
زادت من الفوارق .  PUDوإخضاع تهيئة المدن إلـى تخطيط مركزي بواسطة التوجيه العمراني 

المجالية الموروثة عن المرحلة االستعـمارية و أدت إلى تحوالت سريعة على المجال نتيجة النزوح 
ارتفاع ،  استخدامات األرض كان لها انعكاس على . .الريفي ، الهجرة الداخلية ، و انفجار الديمغرافي  

  . وتدهور البيئي للمحيط،  مستوى التحضر
  

ديسمبر  01ل  29- 90من خالل قانون رقم( ووعيا لسلطات بدلك وضعت وسائل التهيئة و التعمير 
،   PDAUو المخطط الرئيسي لتهيئة و التعمير   POS، والتي تتمثل في مخطط شغل األراضي )  1990

  .إذ تعتبران هاتين الوسيلتين كحلقتين األخيرتين من سلسلة وسائل التخطيط االقتصادي و المجالي 
  

كانت لها أثار و  ،  تبنت التصنيع و وبرامج التعـمير و التهيئة العمرانية إن هده السياسة التي 
ى  عدة مستويات ، انعكاسات سلبية على تنمية القطاع الزراعي و السقي خاصة  بالمدن الكبرى  عل

  : سنتطرق لها على مجال الدراسة من خالل تحليل العناصر التالية 
 

 .التوسع على  حساب األراضي الزراعیة و مناطق السقي     ×
 .أفضلية أخد المياه  لصالح قطاع الشرب و الصناعة   ×
 ) .مصادر میاه السقي (التلویث المجاري المائیة  ×

  
   :  اضي الزراعیـــة التوســع على حساب األر – 1-
 : التوسع العمراني  -1-1

عـرفت والية قسنطينة توسـع عمـراني مـتقطع و غير منتظم في الزمن و المجال ، مر بعدة مراحل 
  )   :  تختلف نوعا ما من حيث المعطيات ( تمكنا من تقسيمها إلى فترتين 

، عرفت والية  ) 1959( نتهت بمشروع قسنطينة من مرحلة قبل االستقالل التي ا ابتدءا:  ـ الفـترة األولى 
صعوبة في التطور المجالي نتيجة استهالك مجموع األراضي القابلة لتعمير، حيث كان التعمير باتجاه 

من خالل إنجاز أي بالمناطق المجاورة للمدينة ، الشرق و جنوب التجمع السكاني لمدينة قسنطينة
وإنشاء  .راتجية السكن الفردي ضمن إستتحصيصات و ، ZHUNالتجهيزات ، مناطق سكنية جديدة 

  .   P.U.Dأحواض األودية ضمن مخطط التعمير الرئيسي بة ـمناطق الصناعي
  
  

  -2001- الحفيظ .حسب العايب ع * تبرز أكثر من خالل  الحجم المالي الضخم المخصص لهدا القطاع )*1(  
(*) : Rôle de L’Etat dans le processus D’équilibre Régional, Les Remaniements administratifs             
(1962-2000) et les schémas d’aménagement du Territoire  » LAYEB Hafid -13 oct. 2001  



) بعد التسعينيات( ألجل تخفيض الضغط على المدينة تم التعمير خالل هده الفترة   :الثانیةـ الفــترة    
) السمارة ، ديدوش مراد، الحامة بوزيان . ع الخروب،( باتجاه أربعة أقطاب سكانية ذات أصل ريفي 

وقـطب آخر جديد يتمثل في مدينة علي منجلي ، أدى إلى استهالك مساحة معتبرة من األراضي 
الذي يبرز حصيلة توسع  مخطط  56: الزراعية ، على مجال أوسع  من خالل الجدول الموالي رقم 

على مستوى   2005الزراعية و المسقية  إلى غاية سنة  التوجيهي لتهيئة الحضرية على حساب األراضي
  .الوالية 

  
  )30/04/2005مصادق یوم (على األراضي الزراعـیة  PDAUتوســــع مخطـط   : 56جــــدول رقم 

  

  
  قطاع التعمير

 )2005(  
مناطق في طريق 
  التعمير

  التعمير في المستقبل
 )2013(  

  المجموع

  )هك( المساحة
  

أراضي 
  زراعية

  قيةمس
أراضي 
  زراعية

  مسقية
أراضي 
  زراعية

  مسقية
أراضي 
  زراعية

  مسقية

6159  10  1616  05  703  -  8485  15  
المساحة 

  )هك(اإلجمالية
8689  2271  910  11.870  

  مدیریة الفالحة :  المصدر 
    

 6159من قطاع التعمـير تقـدر ب ) المستخدمة ( إن مسـاحة  األراضي الزراعيـة  المستـهلكة 
أما التي هي .  هكتار  10من مساحة التعمير ، و بمساحة مسقية تقدر ب   % 70,88ر أي ما يمثل هكتا

مر االستهالك  ـهكتار ارضي سقي ، وسيست 05ـهكتار ، وب 1616 ـفي طـريق االستهالك تقدر ب
  .هكتار  703 مساحة تقدر بـ  األراضي الزراعية  خالل التعمير المستقبلي إلى

  
v 8458رتفع مساحة األراضي الزراعية  المستهلكة من قبل قطاع التعمير إلى على العموم ست 

 .هكتار من األراضي المسقية  15، و ب  2013هكتار سنة 

  
تتوفر والية قسنطينة على ستة مناطق صناعية تتوزع على :  توسـع المناطـق  الصناعية – 2 -3

ا ـارهـنتشال العام ،  اتجاه  PUDة خمس بلديات ، اقترحت في إطار مخططات التعمير و التنمي
ة ـهي تتوافق مع مناطق المؤهل، يكون ضمن أربعة مناطق  15: ـطة  رقم جالي من خالل الـخريالم
حوض األدنى لرمال ، حوض واد الرمال العلوي ، حوض بومرزوق : ة ـواض األوديـي أي أحـللسق
  .الحامة -انخفاض الطبوغرافي ديدوش ، 

  
  



  
  

  مناطق الصناعية 15 :خريطة رقم
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
   : و بمطابقة مناطق المؤهلة للسقي مع  مساحات  المناطق التوسع الصناعي   ممثلة على الجدول التالي

 
  مناطق التوسع الصناعي  57: جدول رقم 

  عدد التحصیصات  )الھكتار ( المساحة   المناطق الصناعیة  البلدیة

الموسیار المنطقة   قسنطینة
  الصناعیة

24,61  
66,12  

28  
55  

  36  447,64  الطرف  إبن بادیس
  11  96,91  دیدوش مراد  دیدوش مراد
  مركب  73,39  الخروب  الخروب
  مركبات 03  113  عین السمارة  عین السمارة
  130  821,67  مناطق 06  المجموع

  مدیریة الصناعة و المناجم : المصدر 
  

هكتار هي جد مهمة   374,03لتي تقدر ب تمكنا من تحديـد المسـاحة التي أخـذت من  الزراعة ، وا
باعتبار أن هده المناطق تتوفر على موارد المياه خاصة ، إمكانيات التصريف، و أراضي منبسطة ،  مما 

  .يجعلها مناطق جـاذبة السـتثمار الصـناعــي  
  

v  و ) هكتار 15(إدا  مجموع مسـاحة األراضي المؤهلة للسقي و المستهلكة من قطاع التعمير
هك على مستـوى الوالية  إلى غاية  389,03بمجموع يقدر ب  )  هكتار 374,03( ـن الصناعـة  م

  .،  وال تزال الظاهرة  مستمرة  نتيجة عجز المسجل على مستوى األراضي  القابلة  التعمير   2005
مما يقلص من  3،  2و 1مما  تندر بخطر تطور استهـالك أحسـن األراضي  خاصة من صنف  

  . على المـدى  القريب    نيات  موارد التربةإمكا



ن أن نبرزها من خالل تحليـل إستهـالك ـيمك : أفضلية أخد المياه لصالح قطاع الشرب  - 2
  : على النحــو التـــالي والیة بدة ـــة و المجنـــنـاع من  المیاه الكامـذ كل قطــمأخ أوالميـاه 

 
  : من خالل الجدول التـالي : لســقي استھالك المیاه من القطـــاع ا - 2-1-

  
  

  - ) 2003سنة ( التمویل بمیاه السقي بوالیة قسنطینة   :  58جدول رقم 

  العدد  مصادر المیاه 
  الموارد المجندة

 سنة /3ھم
  

  المساحة المسقیة
  بالھكتار 

  230  1,198  38  التنقیبات
  178  0,885  400  اآلبار
  850  10,36  1  منبع حمام الزواوي
  250  0,773  49  المنابع والعیون
  750  4,43  12  السدود الترابیة
  880  1,10  نقطة 1000  أخد مباشر من الودیان

        المجموع
  3138  سنة/  3ھم 18,746

  ) 2003سنة (مدیریة الري  : المصدر 
  
  

( اه ـادر التمويل بالميـي ، على حسب جرد المصـة من قطاع السقـم المياه المستهلكـيقدر حج
ام ـهكتار  ، حيث يعتبر منبع حم 3140لسقي مساحة   3هم 18,746إلى حجم سنوي يقدر ) المنشآت 

 850سنويا  ألجل سقي مساحة جد مهمة  تقدر ب /  3هم 10,36ول للقطاع ب ــالزواوي أهم مم
 هكتار  750ة ـي مساحـل سقـألج 3هم 4,43ـ وي يقدر بــهكتار ،ً تليها السدود الترابية بحجم سن

بحجم متقارب يتراوح ) التنقيبات ، اآلبار ، العيون ، ضخ من خالل األودية ( ادر األخرى ـأما المص. 
  .   3هم 1,20و  3هم 0,8مابين 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  



  :  59من خالل الجدول التالي رقم :   استهـالك المياه من طرف السـكان – 2-2
  

  ) 2003سنة ( نطینة التمویل بمیاه الشرب لوالیة قس:   59جدول رقم  

 السكان البلدیات
  اإلنتاج متوسط حجم

  )التوزیع (  الموجھ
 یوم /3م

  الیومي االستھالك
 یوم/3م

  التسرب
یوم /3م

  االستھالكمعیار 
  الفعلي

 ساكن/یوم /ل

نسبة 
 طارتبا

 بالشبكة
%  

 85,58 64 58.492,8 34.992 93.484,8 550.000 قسنطینة

 83,34 64 18.619,6 6.350 24.969,6 98.600 الخروب

 82,83 101 1.486,2 2.661 4.147,2 26.300 ع السمارة

 65,98 54 3.714,8 1.210 4.924,8 22.300 أوالد رحمون

 70,91 72 4.130,4 4.596 8.726,4 64.000 الحامة بوزیان

 73,00 123 423,4 4.415 4.838,4 36.000 دیدوش مراد

 74,87 100 2.200 3.400 5.600 34.000 زیغود یوسف

 35,87 54 1.762,4 484 2.246,4 9.000 بني حمیدان

 61,39 106 3.602,4 2.964 6.566,4 280000 عین أعبید

 58,81 32 380 484 864 15.000 إبن بادیس

 79,45 50 1.745 847 2.592 17.000 إبن زیاد

 31,14 87 1.244,4 786 2.030,4 9.000 م بوجریو

 909.500 المجموع
160.990,4 63.189 97.801,4 

76 
 

3ھم  3ھم  58,76 3ھم  23,064 34,81 
مدیریة الري لوالیة : المصدر                                                                                                    

  )2003(قسنطینة
  

يل السكان  بمياه الشرب عبر بلديات والية يقدر متوسـط حجم إنتـاج المياه الموزعة لقطاع  تمــو
ساكن ، و مع أخد بعين  909.500من أجل تعداد سكاني يصل إلى  3هم 058,76قسنطــينة بـ 

،  3هم 34,81التي تسـرب حجم سنوي يقدر ب )  % 60بأكثر من (االعتبار ضعف مردود الشبكة 
، ما يوافق معدل االستهالك الفرد  3هم 23,064يكون الحجم الحقيقي الذي يستفاد منه سكان الوالية ب 

  .ساكن /يوم/ل 76بالوالية ب 
فاالستهالك الفعلي من المياه  للفرد يعرف تباينات وتناقضا عبر البلديات ، حيث يقدر أحسن معيار  

ساكن ، و أخفض استهالك للفرد يقدر ب / يوم/ل 123لالستهالك الفرد ببلدية ديدوش مراد ب 
أما بلدية قسنطينة باعتبارها ) . ضعف اإلنتاج وارتباط الشبكة (     دية إبن باديس ساكن ببل/يوم/ل32

ساكن ، رغم أنها تستهلك أكبر حجم يومي /يوم/ل 64أكبر تجمع سكاني فيقدر معيار االستهالك الفرد ب 
اإلنتاج اإلجمالي للوالية ، و السبب يرجع إلى  من مجموع % 55,37ما يمثل 3م 34.992يقدر ب 
وعلى هدا األساس . شبكة توزيع المياه بالوالية ، و األمر كذلك بالنسبة لبلدية  للخروب ) أسوأ( تدهور

  .يبرز الدور الفعال إلى نسبة االرتباط و مردود شبكة التوزيع في تحسين االستهالك اليومي للفرد 
  



 : استھـــالك الصنــــاعة للـــمیاه   - 3 - 2
كم في حجم استهالك المياه من طرف القطاع الصناعي على حسب خصوصيات تتحدد المعايير التي تتح 

وباعتبار أن أهم المركبات  ، ...وظيفة ، حجم اإلنتاج الصناعي ال النوعية،الوحدات الصناعية من حيث 
يات بمعالجة المعط اقمن ،)االشتراكيترجع إلى النظام ( متابعة للقطاع العا الوالية هيفي ) الثقيلة( الكبيرة 

ومصـادر تـزودها  ،ى أساس نوع الصناعة ، مجموع استهالكهاعل) 16مرفق ( عليها   االتي تحصـلن
   : الجدول التاليبالمـياه،وهي ممثلة على 

 حـــجم  استـــھالك القطــاع الصناعي  للمیاه:   60جــــدول رقم 

  الصناعة التابعة للقطاع العام
  االستهالك

  سنة/3هم

  مصدر التمويل
  سنة/3هم

 AEPشبكة   التنقيب  أنواع الصناعة
  أخرى

بئر، ، واد ، (
  صهريج

  -  0,06  2.62  2,680  ةالصناعة الميكانيكي
  -  0,365  5,370  5,72  الصناعة الغذائية
  0.018  0,618  -  0,630  صناعة مواد البناء
    0,064  -  0,064  الصناعة النسيجية
  -  0,0013  0,167  0,181  الصناعة الكيميائية
  -  0,147  -  0,147  صناعة  التحويلية

ميكانيكية ( مجموع وحدات القطاع الخاص 
  )، الغذائية ، البالستيكية ، الكيميائية

0,0573  -  0,02  0,036  

  3هم 9,479  المجموع
8,157  

)86% (  
1,27  

13%(  
0.054  

1% 

 )الحوض الهيدروغرافي   ABH+ مفتشية البيئة(معالجة معطيات 
   :الترتیبمن المیاه في الوالیة ھي على  حجم معتبرةالتي تستھلك  اع الصناعاتأنوو الذي یبرز أن 

ما  3هم 5,37تعتبر الصناعة األكثر استهالك للمياه بحجم  السنوي يقدر ب  :الصناعة الغذائية  ×
من استهالك القطاع الصناعي  من خالل التنقيبات ،  حيث تستعمل  الماء كمادة   % 56 نيمثل أكثر م

مركب الحليب و مشتقاته ب ( ية في الصناعة المنتوج الغذائي وفي عملية اإلنتاج ، أهمها األول
 ..) .سنة /3هم 0,14، ومصنع  المشروبات الغازية  ب3هم0,36

ما يمثل  3هم 5,37ب  بحجم  السنوي يقدرتعتبر ثاني نوع مستهلك  للمياه  :الصناعة الميكانيكية  ×
ر ـمن خالل النقيبات ،  حيث تستعمل المياه عب  ع الصناعيمن استهالك القطا%   56من  أكثر

، إذ يعتبر المركب الصناعي ...)  التبريد ، تذويب المعادن ، وغيرها ( ل اإلنتاج  ـمختلف  مراح



على  3هم1,46أكبر الوحدات استهالكا ب ) مين يمنطقة الصناعية واد حم(لآلالت الثقيلة بالخروب 
  . 3هم 1,10ب عين السمارة بحجم سنوي يقدر ب مستوى الوالية ، وكدا مرك

أساسا من خالل شبكة   ، تقتطع  3هم 0,630تستهلك حجم سنوي يصل إلى : مواد البناء صناعة  ×
  . AEPتزويد السكان بالمياه الشرب 

، و وحدات  القطاع  ) 3هم 0,147( ، و التحويلية )  3هم0,181(  أما باقي الصناعات النسيجية 
ر ـ، فهي ال تعتب   %4,06ما يمثل   3هم 0,385،  بحجم إجمالي يقدر ب  ) 3هم 0,057(الخاص  

 .  مستهلكة كثيرا  للمياه بالمقارنة مع الصناعات األخرى 

، يتحصل على  3هم 9,479يقدر بـ  على العموم يصل حجم االستهالك السنوي للقطاع الصناعي بحجم 
من خالل شبكة توزيع المياه الشرب  ، وما   %13يقتطع من هدا الحجم من خالل التنقيبات ، و % 86

كما أن جميع الوحدات الصناعية هي غير مجهزة . الصهاريج ، من خالل اآلبار و األودية  % 1يعادل 
  .بالمنطقة ديدوش مراد )يوم /3م500حجم ( سمنت المياه ، ماعدا المركب الصناعي لإل بنظام يسمح لها برسكلة

ياه ضمن ـالية للمـل  توزيع حصيلة اإلستهالك  اإلجمــمقارنة نوقع نتائج التحليألجل ال :الخالصة 
 .  61.م ـرق: تاليـدول الـالج

  الحصيلة اإلجمالية لمآخذ المياه بالوالية قسنطينة : 61جدول رقم               

  االستهالك اإلجمالي للمياه 
  سنة/3بالوالية هم 

استهالك قطاع  
  سنة/3هم  السقي

تهالك قطاع اس
 AEP السكان

  سنة/3هم  

استهالك قطاع  
للمياه   الصناعة
  سنة/3هم

  9,479  58,76  18,75  سنة/3هم  87  3الحجم هم

 % 10,89 %67,54  %21,55 %100  %النسبة  

  
v ؤكد نتائج المقارنة  عن فوارق في التوزيع مابين القطاعات الثالث ، حيث يقتطع قطاع السكان حصة ت

أن تحكيم توزيع المياه   باعتبار. ه المآخودة ألجل السقي ياه تزيد بثالث أضعاف عن الميامعتبرة من الم
مع اإلشارة إلى تسجيل فارق ما بين حجم التجنيد  و إستهالك المياه  .   يعطي أولوية  تزويد قطاع الشرب

اج اليومي للمياه من فمثالً يقدر حجم اإلنت( بالوالية ، قد نفسره بضياع المياه على مستوى المنشآت  
مديرية  معطيات حسب 3م 90.000، يتم توزيع منها  3م103.000منشآت الموجهة لبلدية قسنطينة ب 

 .    )الري

  
أيضا  تلويث  مصادر مياه  إلى جانب منافسة  على األرض و المياه على حساب القطاع السقي ،  يبرز

  .السقي   الطبيعية ، خاصة مجارية المائية السطحية 



دفنا إبراز خطر تلوث مياه األدوية على تقليص استعمال ـه:ية ائتلـوث المـجاري المـ - 3
كما رأينا سابقا ،   %40يمثل أكثر من   ، خاصة وأن السقي من خالل الضخ المباشر من األوديةالموارد 

  . واد الرمال   ىلمن تم  انعكاساتها ع و ق إلى  حجم و نوع المياه  الملوثة فإنه يكون من المهم التطر
الناجمة عن التجمعات  les eaux usées)(القدرة   حجم التفريغ مياه إلى األودية  حيث يرجع أصل التلوث 

  التلوث دو أصل زراعي عن طريق غسل األراضي بمياه األمطار من  ة ، وأيضاًالصناعي  ،السكانية 
المستعملة لتكثيف الزراعي و )عشاب الضارةفاتية ،مبيدات األأزوتية ، فوس(      اإلضافات التسميدية

  .إلى األودية جريانها السطحي باتجاه  
التي تفرغ مباشرة عن طريق مجمعات  تقدير حجم المياه القدرة  يرتبط: حجم المياه القدرة  - 1- 3 

نسبة ، حجم اإلستهالك المياه : بـ ، ) واد الرمال وروافده ( في األودية  التطهير الصحيشبكات لالمياه 
عضوي ، كيميائي ،  حراري  :  منها إزالة  أشكال التلوث أي( االرتباط بالشبكة و عجز معالجة المياه  

  ) . ..... ، إشعاعي
  les Eaux usées D’origine Urbaine: ذات أصل حضري  ×

من االستهالك  %80حجم المياه التصريف الصحي لسكان والية قسنطينة تقدر على أساس أنها تمثل 
( ، وبربطها بنسبة االرتباط بالشبكة صرف المياه  3هم 18,451 لأي ما يعاد) 3هم 23,064(السنوي 

سنة ، و باقتطاع  الحجم الموجه إلى محطة التصفية  إلزالة /3هم 14,576، ينخفض الحجم إلى )  79%
المفرغة سنوياً في  ، يكون حجم المياه القدرة )حسب مديرية الري(  3هم 2,207و المقدر ب ، التلوث منه 
  . من أصل حضري ، يمكن أن تتسبب في تلوث عضوي  3هم 12,369األودية ب

 les Eaux usées D’origine industrielles :دو أصل صناعي  ×

فإن حجم المياه القدرة الناجمة ، ) 2000تحقيقات سنة (وكالة الحوض الهيدروغرافي  بناءا على معطيات 
 نسبة االرتباط  ، مع أخد ) 06(بالمناطق الصناعية  الستة  التصريف الصحي عات المياه لشبكة عن المجم
،  3هم 0,205(الحجم الموجه لمحطة التصفية  ع، وباقتطا  3هم 2,207 تقدر ب)  %92,6(بالشبكة 

حجم المياه القدرة المفرغة سنوياُ في األودية تقدر ب فإن . )  CPG ،CCA ,Germanالسمارة .مركبات عل
ينجر عن هده المياه بالنظر إلى األنواع الصناعية المتواجدة  في . ذات أصل صناعي   3هم 2,002

  ..المجال ، تلوث عضوي ، فيزيائي وكيميائي  
إن أساليب  التكثيف الزراعي الحديث من خالل استعمال المكثف  :التلوث دو أصل زراعي    -3-2

تتجاوز أحيانا إحتياجات شاب ، بطرق غير مدروسة ، األزوتية ، ومبيدات األع، لألسمدة الفوسفاتية 
، و بتوفر ) سنويا لزراعة الحبوب بالمنطقة  /قنطار /كغ 100متوسط الجرع األسمدة يقدر ب (النبتة ، 

فنتائج التحاليل . مناخية مألئمة ألن  تسمح  بإنحاللها و نقلها إلى األودية -ظروف البيدولوجية و الهيدر
 NO3   لى مستوى محطات المراقبة هي محملة بالنيثرات مياه واد الرمال ع

خاصة خالل الربيع ،   –
فراح  تحتوي مياه واد الرمال عند مدخل منطقة قسنطينة  .حسب  الباحث م ( تتزامن مع فترة التسميد 

(1) – *Sources Et charges de pollution  dans le bassin Kabîr –Rhumel * 
A.Mebarki et Ben cheikh El houcine   ( 05: مجلة الرمال رقم   



لتر خالل شهر مارس وأفريل و /مغ  34لتر ، و /مغ 25على كميات مرتفعة من النيثرات  تقدر ب
  )1()لتر  /مغ 6ل شهر نوفمبر إلى تنخفض خال

  .  NO3و الخريطة األتية تلخص تصنيف التلوث على حسب  عنصر النيثرات 
  2002/2003) محملة بعنصر  النيترات مصدره األسمدة الفالحية ( نوعية مياه األودية   16: خريطة رقم 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
  رمال  –وكالة الحوض الهيدروغرافي سيبوس : المصدر                                                                       

v  على المياه  واد  اإلى انعكاساتهبعد التطرق إلى األحجام و األنواع  التلوث ،  سنتطرق
وتصنيفها  في الجدول    ANRH(*)من طرف المنجزة   التحاليل المياهنتائج  من خالل .  الرمال

 .التالي على مستوى محطة قسنطينة و القرارم  

للفترة  A.N.R.H( و أصناف النوعية مياه واد الرمال ) ل/مغ(معايير التلوث  62:جدول رقم   
)94-97((  

واد 
 الالرم
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بسبب   Pollution Excessive إلى مياه مرتفعة التلوثتصنف ) 10.06.24( محطة قسنطينةلى مستوى ع •

 ) ل/مغ 15,20(ب   NH4، ) ل/مغ 6,79 (ب  PO4 و) لتر /مغDCO  )103القيم المرتفعة ل 

تتميز بإرتفاع عنصر واحد  رديئةنوعية تصنف المياه إلى  )10.06(... محطة القرارمعلى مستوى  •
PO4 )3.42زيادة (، ويرجع تحسن نوعا ما للمياه عن محطة قسنطينة إلنضمام واد النجا ) ل/مغ

 .)حجم المياه الطبيعية

  
 

 
 تلوث مرتفع نوعية رديئة نوعية متوسطة نوعية حسنة نوعية ممتازة  

محطة   
قسنطينة   

     0,1 11,9                15,20 6,79 
، 103 

محطة 
      القرارم 

0.46 
 

 
 

23,50 
            

1,49 76,30 

   

3,42 
 

 

NO3 :NITRITES       NO3 :NITRAES         PO4 :PHOSPHATES    DCO : Demande chimique en oxygène 

 منطقة الدراسة

Hydrologie  des Bassin de L’Est Algérien – Mebarki .A-2005-   المصدر :  

على أساس جمع قيم خمس حساسية المياه واد الرمال  ألشكال التلوث  تعتمد طريقة معالجة معطيات:  قة التقييم طري –(*) 
 ، وتوزيعها على)  DCO، طلب األكسجين  PO4، الفوسفات   NH4، النترات ، األمونيوم  NO3النيتريث ( معايير التلوث  

  )توسطة ، رديئة ، تلوث مرتفع ممتازة ، حسنة ، م:  خمس أصناف تحدد درجة نوعيتها
 



الثاني البـاب  
 
 

 
 

PMHتتوفر والية قسنطينة على وسائل هيدروليكية من نوع المتوسط والصغير  يشمل الري إد  ، 
 خصائص الفيزؤمناخية للسقي ، وهيسب الالمتوسط مساحات زراعية تصنف على أنها مؤهلة ح

أما الري  . ، واد بومرزوق ، عين السمارة   بوزيان محيط الحامة: التالية تتوافق مع  محيطات 
 اآلبار و  الصغير فقد شمل مساحات صغيرة تسقى من خالل السدود الترابية ، العيون ، التنقيبات ،

اإلمكانيات الطبيعية ، السقي ، موقعها ،: اليةالجوانب التسنتطرق لها حالة بحالة من  .  الصغيرة
)إجتماعية /عوامل إقتصادية ( المحيط الزراعي بناءاً على المعاينة الميدانية و معطيات المصالح   

   . زراعية  -الفالحية ، و توفر دراسات بيدو
 

I : ط ـــ الري المتوس   
:  ومجال توسعه دراسة مفصلة لمحيط السقي الحامة بوزيان   – 1  
:عـوقـالم – 1- 1  

قسنطينةلكم من الشمال الغربي  04على بعد ومجال توسعه  يقع محيط السقي الحامة بوزيان  ث حي ، 
المساحة المستغلة فعال  تمثل منها ،هكتار 1115بـيمتد على مساحة إجمالية تقدر  SAU  712 ب 

طريق إعادة تأهيله  إلى ، ومشروع  في ) 2005سنة(حاليا هكتار كمساحة مسقية   474 ب و رهكتا
  .  هكتار 800مساحة تقدر ب 

 
شكل حرف  المسقي حاليا  حيث يأخذ المحيط T  حيث يمثل المستقيم األفقي منطقة ضفتي وادي الرمالب ) 

كم ، و المستقيم العمودي يمثل منطقة امتداد المحيط على ضفته  08، من جهتيه على امتداد  )موازيا له
 ، إدالرابط بين ديدوش مراد و الحامة بوزيان التي ينتمي لها إداريا  03ني رقم اليمنى مع طريق الوط

  :  ب  17من خالل الخريطة رقم  هحدديمكن ان ن
  ) . سكيكدة  -الرابط بين قسنطينة ( 03من الشرق بطريق الوطني رقم  -
  .، على الضفة اليسرى لرمال  02ومن الجنوب الغربي بطريق الوطني رقم  -
 . بجبل برقلي  الشرقي ل ومن الشما -

.أما مجال توسعه فيمتد مع طول واد الرمال من ضفتيه  اليمنى و اليسرى   
 
 

يـالحالي لمحيطات السق اإلشتغـال   



Carte de pèrimetre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
) : مؤهالت و عوائق ( ي ــاإلطار الطبيع -  2- 1  
، تتشكل من ) 3 -  0انحدار (طبوغرافية منبسطة تتميز تضاريسه ب :ة ــالطبوغرافي  -1-2-1

م على جانبي واد الرمال ، إلى مستوى  350مصاطب نهرية ذات عدة مستويات تأخذ ارتفاعها من 
) .بين كاف صالح غربا و جبل برقلي شرقا  ( شرقم في أقصى شمال  500  

 
واد الرمال  ، تتميز الشبكة الهيدروغرافية  بمجرى رئيسي مهم :الشبكة الهيدروغرافية  -1-2-2

رافد واد الحامة الدي يأخذ جريانه من مرتفعات جبل  ، يستقبل بعض الروافد في المنطقة أهمها الدي 
شمال غرب ، حيث يكون غير دائم في أعلى الحوض ، أما على مستوى  -لقالل باتجاه جنوب شرق 

. سهل الحامة ،  يكون مجراه دائم التصاله بالسوقي التي تنجم من الينابيع   
 
 

من الجانب الجيولوجي فالظروف التي تعرضت لها  :الجيولوجي و الهيدرولوجي اإلطار -3- 2- 1
تعمل من خالل تشققات و انكسارات على ، ) تطرقنا لها سابقا(المنطقة و التطور الظاهرة الكارستية 
على  ستيحيث تندفع الينابيع الحرارية من خالل السماط الكار، انبثاق ينابيع تختلف درجة حرارتها 

ر ـالذي يعتب  ام الزاويـع حمـمنبها ـأهموي ـمتداد الجهاإلتكوينات الكلسية ذات  مستوى
درها ـالتي مصو اردة ع البـالينابي ، إلى جانبي ـال السقـمجل ـي تمويـم فـالمهدر ـالمص

لرصرصة ي ـالسماط السطح  nappe de travertin .متداد المحلي ات اإلذ   
  :  ألنواع الزراعیة المالئمةاإلطار البیدولوجي و ا  - 4 -2- 1

 1115.36على مساحة  )1994Bneder ( المنجزة من طرف ةمن خالل تحلیل الدراس
المحیط و ابراز قابلیتھا باتجاه السقي لكامل أقسام و أنواع التربة  نا من معرفةتمك، ھكتار

  .  ) IIIفصل(  طلب میاه السقي یردتقتحدید األنواع الزراعیة المالئمة ألجل  و
 

1 -2-  4 - 1-  قسم التربة الكلسية المغنزية : تحتـل مساحة تقدر ب 542.85 هكتار ما يمثل 
واد  إتجاه وفق الجنوب الغربيإلى شرق  ؛ األولى بمنطقة تمتد من تنتشر على منطقتين%  48.47
 ابليةي تبرز قـع صالح باي و هـفل ينابيـأما الثانية توجد بالجبهة الغربية للمحيط أس،   الرمال
.   يـللسق كبيرة   

 
1 – 2- 4 -2- قسم الترب قليلة التطـور : تحتل مساحة تقدر ب 379.85 هكتار ما يمثـل 

ة نسيجية ثقيلة ـبنياذ تمثل تربة ذات ، دود المحيط تنتشر مع جانبي واد الرمال و مع ح، %  34.05
، ا للسقي على حسب مصدر نشأتها تختلف نفاديتها و قابليته، ) طينية و تكوينات الطينية غرينية ( 

أما ، قابلية كبيرة باتجاه السقي تبرز ،  و التربة الكلسية، بيات الحديثة من الرسو ي ناتجةـه فالتي
. جبسية تبرز قابلية متوسطة  من أصل تكوينات طينية  هي التي  

 



1-2- 4 -3-  قسم الترب المعدنية الخامة  : تحتل مساحة تقدر ب 60.42 هكتار ما يمثل 5.41 % 
ط امساوي و هي قريبة من اللى مساحة مهمة حول منبع حمام الزاألولى تنتشر ع، توجد بمنطقتين 

، تتميز بتربة ثقيلة ذات حبيبات خشنة ، أما الثانية من الجنوب الشرقي للمنطقة العمرانية ، السطحي 
 المزروعاتم مما يؤدي الى اختناق 1يرتفع أحيانا الى عمق أقل من ( ،أيضا  وهي على اتصال بسماط السطحي

.ي ـاذ تعتبر غير قابلة للسق )  
 

 : تحتل مساحة 32.36 هكتار أي ما يمثل 1VERTISOL - 2 -4 – 4- قسم الترب المخضرة  
ذ تتطلب تصريف مياه لتجنب إتبرز قابلية متوسطة للسقي ، تنتشر بالشمال الغربي للمحيط %  2.90

 اختناق المزروعات 
 
v حسب التصنيف الفرنسي ألنواع  لى أربعة أقسامإحامة بوزيان السقي ف أنواع التربة لمحيط تصن اًذإ

حيث ب، أغلبية المجال المسقي  2 و 1 ل القسم ـبحيث يحت،  (G.Aubert .P.h Duchffour)التربة 
( مك معتبر س ، )تتكون من تكوينات دقيقة و خشنة ( في بنية التربة  كبيراً ن توازناـهذين القسمي نابرزي

ال أنهما تحتويان على معدالت إ ،هما بالمواد العضوية و الفوسفاتية و األزوت ءغنا ، )سم 150يزيد أن 
  .  8.2الى  7.7من   PHو تتراوح قيم  ، )كلس فعال %  12- 7( %  50قارب يمرتفعة من الكلس  

الف بقابلیة ـزراعة األع، حبوب ، خضروات ، تتالءم زراعة األشجار المثمرة  و على ھدا األساس 
م ـة مع قسـة الى ضعیفـة متوسطـو بقابلی، زیة ـمغن –و الكالسیو ، ور ـكبیرة باتجاه الترب القلیلة التط

   .  ةـوفیـدرومـو كذا الترب الھی،  Vertisol رةـالمخض ربـالت
:نظـــام السـقـــي   - 3 – 1  

الینابیع  تجنیدیتم من خالل  ، يـالسق بمیاه یل محیطن مصدر تموإ:  ةـوارد المائیـدر المـمص  -1 -3 - 1
 یومي صبیببمتوسط  سھل حامة بوزیانبم  483منبع عین حمام الزاوي الذي ینبثق على ارتفاع  أھمھا ،ةالكارستی

  )   .18 : خریطة رقم(في الجزائر  عاذ یعتبر من أھم الینابی، 2005ثا سنة /ل 205,86یقدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

)قناة السطايح ( منطقة إنبثاق منبع حمام الزواوي بسهل الحامة  
 الممول الرئيسي للمحيط السقي 

 



Rèsaue d’èrigation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



محطة تصفية  من، من خالل تمويله  هكتار 800سقي على مساحة ال محيطو حالياً شرع في دراسة لتأهيل 
والتي تم إنجازها في إطار  ، )قطاع الشرب ل برمجة تحويل المنبعلسبب ( مياه التطهير الصحي لوالية قسنطينة 

أمام  ثا/ل 200ال يتجاوز ) مسترجع ( تنتج حاليا صبيب مصفى  حيث ، برنامج مشروع بني هارون
ط  ـروع مرتبـاح المشـى أساس نجـاس يبقـوعلى هدا األس،  ثا/ل 800إمكانياتها التي تقدر ب 

ها لعدة معاييرتحدد درجة ـبتحقيق تغطية حاجيات السقي من حيث الكمية ، إلى  جانب خضوع
.التي سنتطرق لها    صالحيتها من الناحية النوعية  

 
  QUALITE DES EAUX D IRRIGATION  :ي ـقـلسااه ـة میـنوعی  -2 - 3 -1

:ة مياه منبع حمام الزواوي ـنوعي  -1- 3-2- 1  
التعرض الى عائق ملوحة المیاه  یمكن ،  وي تحلیل الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة ألھم منبع عین حمام زامن  

و كذا ارتفاع تركیز األیونات ، ) خاصة الجوفیة( لسقيا باتجاهأھمیة في تصنیف المیاه   كثرعتبر المظھر األیالذي 
  . ي ـالسقعملیات  في  نھائیًا الحد من استعمالھا ، وتعمل على ختناقؤدي الى مشكل اإلتقد  تيال

 
    :ائص الفیزیائیة ـالخص -)  أ

باعتبار أن میاه الینابیع ھي میاه ساخنة ،وم  °25 ـتقدر درجة الحرارة المثلى للمزروعات خالل مرحلة النمو ب
 .والغرینیة یمكن ان تؤثر على المسامیة التربة ، ن المواد الدقیقة العالقة أكما  ،ه العتبة دتتجاوز ھ )م 37°(

حجزھا في أحواض قبل استعمالھا لتخفیض من حرارتھا و التخلص من ب ینصحتأثیر العوامل الفیزیائیة  ولتجنب
لمیاه المنبع حمام  PHالمؤشر الحموضة أما ، ) (olier et poiree81 برد العالقة عن الطریق التسالموا

  .  ةمعتدله ھي ایالم حموضة ھده على أنیعبر  مما،  7.8قدر ب ی الزواوي
  :ة ـائیـص الكیمیـالخصائ –) ب

تركيز بفمنها المفيد و لو  ،تلف تركيز األمالح المذابة في مياه السقي على حسب العناصر الكيميائية ـخي
باتجاه تحد من استعمال المياه  يمكن أن وأخرى معيقة، مرتفع وأخرى تعتبر مفيدة بتركيز ضعيف 

.ي ـالسق  
++CAلذا سنهتم باألمالح الكالسيوم  و مجموعة أمالح المغنزيوم ،  MG++ و أمالح كلور الصوديوم ،  
NA++ فال يمكن استعمالها اال مع بعض ،  ل/غ 3ر من أما أكث،  ل/غ 0.5حيث تقبل بتركيز ما دون  

. مثالًالمزروعات كنخيل   
  الخصائص الكیمیائیة لمنبع عین حمام الزواوي الحامة بوزیان -: 63رقم  جدول -

Souag  -1989  ANRH 
 

CE RS Mg+
+ 

Na + SO4 HCO3- NO3-
% 

O18 
% 

H2 
% 

TAIR PH 

1240 380 4.7 4.7 2.8 5.5 0.1 7.97 58.5 23.5 7.8 

تعبر عن قدرة التبادل األیونات   SARطریقة  - Ca ++ و   Mg++    العالقةمن بالصودیوم ، في الطین و الغرویات حیث تحسب(   
Richard  (    

                                                                      SAR = Na+ / (( Ca ++  + Mg ++ / 2 )) ½ 

 Cristiensen     وتمثیلھا على مقیاس  حدود  
  (* )L’orsque les concentration en ions toxiques augmentent dans l’eau d’irrigation, des dègats apparaissent 
plus rapidement et deviennent progresivement plus gaves ( ayres  et westcost 1988 

 



: هده النتائج نتعرض إلى  من خاللف  
ةـق الملوحـعائ –) ج  (*) ( مما قد  ، تشبع مياه السقي باألمالح من خالل الملوحةبرز انعكاس أثار ت : 

ارتفاع  ، فمثالً الى فقدان و خسارة المحصول أحيانا هتخفيض المردود، ؤدي الى تعطيل نمو النبات ت
(مما يؤدي الى تقهقر بنيتها ، عدية تربة قا تركيز الصوديوم يؤدي الى clement et galet 79 و لذا . ) 

:من خالل  )أي عائق الملوحة ( لها سنتطرق  

 
 ce =1.24 m hoc /cur م تقدر ب  °25مياه منبع حمام زواوي عند درجة  CE :الناقلية الكهربائية  ×

 clement etلملوحة تصنيف أقسام خطر ا بحس(تمثل خطر مرتفع ، وهي C3ذ تصنف الى الفئة إ

galand 1979 (.  
اذ تنتمي  1.29لمياه منبع حمام الزواوي ب  SARتقدر قيمة :  SARطريقة الصوديوم المدمص  ×

  )   .17:مرفق رقم ( ال يؤثر على ارتفاع قاعدية التربة، الذي يمثل خطر ضعيف  S1الى فئة 
اإلختناقعائق  - ) د  probleme  de toxicite  :ز األيونات في مياه السقي يؤدي رتفاع تركيإن إ

(يونات المعاييرالتي تحدد عتبة تركيز اإلفحسب ، قبها سريعا واالى خسائر تظهر ع  CL- et NA+ ( 
عادل تركيز يل و /ملم مكافئ  2.9حيث يعادل تركيز الكلور ب ، ل أي خطر ـمثتفإنها ال ، 

. 1.29ب    SARالصوديوم من خالل نتيجة  
  :ي ـمحطة التصفیة بإتجاه السقمیاه وعیة تحدید ن -  2 -2 - 1-3

 ، وطرو ش بخضوعھا الى عدة معاییر، عملیات السقي  تحدد صالحیة استعمال میاه محطة التصفیة في 
(  Traitement tertiaire الثیة اذ تتطلب معالجة ث، تقریبا مع معاییر صالحیة میاه الشرب  تتوافق

ذلك ألجل تخفیض التلوث من جراء عدة عناصر تتمثل في  و،) فیزیائیة ، كیمیائیة میكروبیولوجیة
  . المواد العالقة و المشعة  و المعادن الثقیلة، المواد الكیمیائیة العضویة ، األحیاء المجھریة 

،  خطار الصحيةاألالمياه  لتجنب هده تتالءم مع نوعية و مصدر  التي اختيار تقنيات السقي يجبكما 
، أنواع زراعية ال تبرز حساسية كبيرة اتجاه هذه المياه  سقي وكذا، التقطيرحيث ينصح السقي بطريقة ب

.الزراعة الصناعية ، األشجار المثمرة ، الخضروات من  أنواع ، منها الزراعة األعالف   
من خاللتبين ، منا باعتبارها ستوجه الى السقي على العموم  المياه المعالجة و التي ته  تشخيص نتائج 

جدول رقم ( و الكالسيوم، المنغنزيوم ، التشبع بالصوديوم : لعناصر التالية لخصائص الكيميائية  ليل الاتح
. ارتفاع الملوحة ، إلى جانب عامل  الناقلية الكهربائية التي تنعكس على تصريف المياه التربة و، ) 63  

لمحطة التصفية ) المسترجعة( نوعية المياه  تحليلنتائج  : 64: جدول رقم   
الع
نا
ص
  ر 

Ca ++ Mg++ Na ++ Cl- SO4- HCO3 
CEW 

Mmhos/
cm à25° 

PH 

 120.17 53.28 99.85 227
.2 

183.84 533.75 1.55 7.91 



:المصدر                                                                                                                          STEP IBZIAD 
CONSTANTINE  

) الصودیوم المدمص(  SARأما قیمة ،  1.55م  تقدر ب  25الناقلیة الكھربائیة للمیاه المعالجة عند درجة ف
مرفق رقم (-C3S1-   على التمثیل البیاني لتصنیف المیاه السقي یكون في الفئة  ھاتوقیعف،  1.9در ب ـتق
 :17 (  

  
تتطلب تصریف المیاه و  كما،  یمكن استعمالھا بحدر  ةمتوسطة الى ردیئوافق میاه ذات نوعیة ت أنھاأي 

یجب أخد االحتیاطات التي قد تنعكس على مدى البعید على التربة و  یة ، وإضافة الجبس عملیات
بالنظر إلى أن مصدر المیاه من التطھیر ، العناصر المغدیة  و المزروعات فیما یخص الملوحة القاعدیة

  .  الصحي
1- 3- 3 – شبكة السقي(*): تتضمن شبكة السقي مجموع المنشآت و التجهيزات الالزمة ألجل 

تمكين من تغطية  أراضي المحيط بعمليات السقي ، فهي  تضمن نقل المياه  ، تقسيمها و توزيعها على 
:   المساحات  المحيط   

ط ـخطالم ه منبع حمام الـزواوي إلـى منطـقتيـن حسـبل مياـيتم نق :نقل المياه  -1–3 - 3 -1
  ) . 51:الشكل(  ي للمحيطـالتفصيل

 : عند مخرج المنبع على مستوى القناة  تدفع محطة الضخ zone de pompageأ) - منطقة العليا -  
 يوجد على ارتفاع 530.3 م تصل قدرة استعابه 10.000 مR 3صبيب يقدر ب 80 ل/ثا الى خزان المائي 

: طق امن ثالث ألرضية الىالجادبية ا قوة بفعلوليتم التوزيع من خالله   
سنوات تتطلب  10قناة السقي ملغية أكثر من ( هكتار 164تمتد على مساحة : منطقة أ  ×

  .)تصليحها
 .الرش المحوري  على طريقةبنظام سقي  ةهكتار مجهز 180تمتد على مساحة : منطقة ب ×

  .هكتار 156تمتد على مساحة : منطقة ج  ×
: المنطقة السفلى  -)ب  

zone gra  400- 483 (الى المنطقة السفلى  األرضية الجاذبية بفعلن باقي الصبيب يتم توزيعه مباشرة إ : 
م) ، بواسطة قناة رئيسية - السطايح - التي تتراوح أبعادها(عرض 2.6 م عمق 2.4 م على طول 1680 م )  ، 

 حجم مهم من المياه انبفقد تسمحتربة مما فهي من أرضيتها  ما أ، سمنت إلمغلفة با جانبيةبحواف  تتميز
مما تسمح بالتبخر المياه ، و مع طول القناة  ) من غير غطاء(من جراء النفادية ، وأيضاً هي غير مغلقة 

توجد مضخة تسوق المياه لقطاعات غير زراعية (بحجم يكون حسب الطلب ) ،  وإلى األسفل  توزع 
المياه من الجهتين فالجهة اليمنى تتفرع إلى ثالث قنوات ثانوية هي : قناة بوردايس تسقي 20 هكتار ، ثم 

، أما الجهة اليسرى فتتفرع إلى ثا /ل50بصبيب  هكتار  2,2950أسفلها  قناة الشركات تسقي مساحة 
ثا ، والثانية قناة /ل30هكتار بصبيب 12,706تسقي   carrièreثالث قنوات ثانوية األولى قناة كاريار 

مساحة  تروي هكتار، وأسفلها قناة رحلي كيثوني 67,270تقدر ب ثا تسقي مساحة/ل 100قايدي بصبيب 
تقدر 68,793 هكتار ، لتنتهي القناة الرئيسية إلى خزان مائي سعته 2000 م3 ، ليصب الفائض من المياه 

.   بواد الرمال   
  (*)Les rèseaux d’irrigation sont formès de l’ensemble des ouvrages et de matèriels nècèssaires pour mettre les 
ressources en eau à la  disposition de l’agriculteur , ce sont les ouvrages de dèrivation , de captage ainsi ceux qui 
assueront le transport de l’eau , sa rèpartition et sa distribution sur la parcelle .  
-Francoise conac *irrigation et dèveloppement agricole* - 



 
- )محيط الحامة ( ملخص مخطط شبكة السقي   -51: الشكل رقم   

 
 

 

م منبع حما
 205الزواوي 

2005سنة ثا/ل  
 RVخزان   

متر 1100  
"3""

 RVخزان 
3م 2000  

 20قناة بوردایس  لسقي  
 ھكتار 

 قناة الشركات 

 قناة قناة السطایح 
ھكتار 15كاریار  

مضخة تسوق المیاه 
 لقطاعات
 غیر زراعیة

ثا /ل 80مضخة ب   

ھكتار 80ثا تسقي /ل 100قناة قاید ب   

نقطة 
فاع إرت  

نقطة 
إرتفاع 

م530  

 واد الرمـــال

محول قناة بن 

قناة 

 قناة الزویتة 

 المنطقة العلیا
 منطقة الضخ 

 المنطقة السفلى 
 النقل بالجادبیة 

قناة راحلي 

لبیو

قناة 

 قناة بوستة 

قناة تحت 
 األرض 

منطقة 
 الغیران 

أرض 
ض الشیخ أر

 سهل الحامة 

الفائض 
 من المياه 



) معاينة ميدانية ( من إنجاز الطالب : المصدر   
–يتم  توزيع المياه بشكل دوري  :توزيع المياه   - 2 -3 -3 -1  

 Tour d’eau على السقايين ، وفق جدول زمني أسبوعي  ، يتميز بتفاوت في توزيع  الحجم الساعي   - 
ق مساحة ول بها، أي وفمن سقاي ألخر ومن مساحة ألخرى ، فهي ال تخضع لشروط والمعاييرالمعم

ساعة أسبوعياً تقسم بالتساوي  168يضمن  أي( وانواع المزروعات ، أو حتى تقسيم عادل المراد سقيها 
سقاي ، وهو األمرالدي /دقيقة  23,66 يستفـاد كـل سقـاي بـ بحيـث ،)  426على عدد السقايين 

م دفع تكاليف فاتورة إستهالك ن تؤدي إلى عدـاوزات بين السقاييـات و تجـالفـه إختـرعنـتنج
. ر ـن ألخـط  من حيـرورة المحيـى سيـي علـالمياه ، مما  تؤثر بشكل سلب  

 
بتقنيات يمارس سقي أراضي المحيط الحامة مند الخمسينيات : و طرق السقي   (*)نيةـتق  -4 - 3 -1

إد  ،هداحيط إلى يومنا ، وهي ال تزال تحتل مساحة مهمة من الم)الخطوط ( عن طريق السواقي  تقليدية
بتوفر اإلنحدار ، ص المنطقة ـوميزتها انها تتالئم مع خصائ هكتار ، 355,5تمتد على مساحة تقدر بـ 

إال أنه  .وط ، بين الصف وآخرساقية ثانوية تتم هده الطريقة بوسطة تكوين صفوف من خط إد المالئم ،
مياه ، وسقي مساحات هامة في مدة قصيرة هي األفضل من حيث إقتصاد ال طريقة الرش المحوريتبقى 

شرع في أول دراسة لمشروع السقي بإستعمال  طريقة  الرش المحوري ، و  1964، فإبتدءا من سنة 
 1978ثم  سنة ) أراضي راحلي(ران شُغلت أول شبكة سقي بطريقة الرش بمنطقة الغي 1967خالل سنة 
هكتار ، لتعمم هده التقنية من  145 تقدر ب احةمسأراضي شيهل عزرار تابعة لدومان على  على مستوى

 التقطيرب السقي طريقة كما أدخلت . هكتار  365فهي تمتد حالياً على مساحة تقدر ب  طرف الخواص ،
.هكتار  71,5فهي تمتد على  مساحة تقـدر ب   )2000سنة  مند(مع برنامج التنمية الفالحية    

 
راسات على وجود تربة هيدرومورفية و التي تتواجد الد أثبتت: التصريف الزراعي   -5 -3- 1

، تتعرض هده ) سم  100-  50( بالخصوص ، أين يكون مستوى السماط المائي قريب من سطح التربة 
الترب في حالة السقي المكثف إلى التشبع مما يتطلب إنشاء شبكة التصريف و هدا للحد من إرتفاع 

. المستوى الطبيعي للسماط المائي   
 

تعاونية المياه  السقي حسب محاسبة تحدد تسعيرة :مياه السقي تسعيرة  – 3-6- 1 cassid المسيرة   
مياه السقي ب تقدر)  بفعل الجادبية األرضية  النقل المياه(فالمنطقة السفلى  للمحيط ، حسب منطقتين ؛

يمة المياه السقي هكتار فترتفع ق) نقل المياه عن طريق الضخ ( للهكتار ، أما المنطقة العليا  /دج 1600
 تسويق مياه السقي كما يتم. دج ، ودلك ألجل تغطية تكاليف تشغيل محركات الضخ  3000الواحد إلى 

(*)Les technique d’irrigation comprennent les Technique d’arrosage et les technique 



تمثل مداخيل إضافية تستعمل لصيانة القنوات ( من خالل القناة الرئيسية لمستعملين آخرين غير زراعيين 
دج  300.000 بمداخيل السنوية  للمحيط ال متوسط صلي، على العموم ) ، وأعمال تسيير المحيط   

:الزراعــيالمحيـط  – 4 - 1  
   :العقـاري النظــام -4-1- 1

توزيع األراضي حسب الحالة العقارية لمحيط الحامة بوزيان  65: جدول رقم   

 الحالة العقارية
القطاع 
الخاص 

P/p 

جاعية/م  
EAC 

 
الفردية/م  

EAI 

أراضي 
التابعة 
 للدولة

 أراضي
أراضي 

جهيزالت  
 المجموع

 
المساحة 
الزراعية 
المستغلة 

فعالً 
SAU 

712,29 
 هكتار

 المساحة
المسقية 

)هك(  
197,9 78,26 17,26 94,30 - - 338,11 

المساحة 
 %100 - - 24,38 4,44 20,25 50,91 بالمئة

المساحة 
غيرمسقية 
 بالهكتار

222,6 47,6 47,02 57,46 - - 374,28 

 %100 - - 15,41 13,06 13,11 58,42 بالمئة

 المساحة
الغير 
 مستغلة

 بالهكتار
 بالمئة 

37,30 
13,61 

7,70 
2,11 

- 
- 

6,70 
1,84 

168 
46,01 

133 
36,44 

352,70 
100% 

المساحة 
الزراعية 

الكلية 
ST 

 1115 133 168 158,46 64,28 133,55 457,80 هكتار

% 41 12 5,77 13,30 15 12 100% 

فية مكتب دراسات الري: المصدر   -1994 - BNEDER 
 

 712,39هكتار تمثل منها المساحة المستغلة فعال ب  1115من خالل الجدول تقدر مساحة المحيط ب 
) غير المسقية (هي أراضي جافة  374,28وب ، هكتار  338,11تمثل األراضي المسقية ب و هكتار ،   

41هكتار أي مايمثل  475,8بمساحة تقدر ب  القطاع الخاصإن التوزيع العقاري يبين سيطرة  %   ،
% 50هكتار أي أكثر من  197,9تسقى منها مساحة تقدر ب  هكتار هي أراضي تستغل  222,6و ب  

، تمثل المستثمرات ) هكتار197,83(، أما باقي المساحة فهي تابعة للقطاع العام ) جافة( دون سقي 



12هكتار أي مايعادل  133,55الجماعية مساحة تقدر ب   64,28رات الفردية ب ـتثم، و المس  %
% 5,77هكتار أي  . احة المحيط ـمن المس   

 
1-4-2-   

  ت الهيدروزراعية للمحيط ،     بالنظر إلى مؤهال: أنواع و المردود المحاصيل الزراعية الممارسة   
ج  على مستوى محيط الحامة هي جد متنوعة وتضم أصناف ـفإن  المحاصيل الزراعية التي تنت       

عددة ، توزيعها النسبي على المساحة الزراعية المستغلة مت  SAU : على الجدول اآلتي  موضح  
- توزيع  األراضي حسب األنواع الزراعية الممارسة  -66 :رقمجدول   

أنواع 
 الزراعة

 الخضروات
)مسقية (   

 األشجار المثمرة
 

األعالف 
 الصناعية

)مسقية (    

 
 زراعة الحبوب

)مسقية (   
 

زراعة      
 مختلطة

 اإلجمالية
 
 
 

 الحالة
 العقارية

 % الهكتار
 غير المسقية المسقية

 % الهكتار % الهكتار % الهكتار
 

 
  % الهكتار % بالهكتار

EAC 32 27.36 50.15 42.88 11.30 9.66 4.10 3.51 14,96 12,31 5 4,27 116,95 
EAI 10 18.19 7.19 12.90 1.48 2.66 9.74 17.52 27,10 48,76 - - 55,58 
قطاع 
 392,78 27,87  33,00 133,20 4.45 17.5 1.83 7.20 13.80 54.2 18.92 74.3 الخاص

TA 43.40 82.97 51.50 34.38 14.00 9.35 - - 40,50 27,04  0,27 149,8 
 715,03 15,62 111,7 30,00 215,2 04.38 31.34 04.75 33.98 22.80 163.04 22.35 159.77 المجموع

مكتب دراسات الريفية : لمصدر ا  -1994 – BNEDER 

:الدي يبين أن إستغالل األراضي المحيط ترتكز على إنتاج اربعة أنواع من المحاصيل تتمثل  في  
30هكتار أي  215,2 تقدر بتحتل مساحة : زراعة الحبوب  - 4-2-1- 1 ي ـمن مساحة األراض  %

SAU  ،  - 20أصناف القمح و الشعير بإنتاج يتراوح ما بين  تالت بدور تكثيرتتمثل أساسا في إنتاج ش   
.هك /ق  30  

مناخية جد -بإعتبار أن  منطقة الحامة تتوفر على ظروف بيدو :زراعة األشجار المثمرة  -1-4-2-2
هكتار  197.02 ـتشغل مساحة تقدر ب  تحتل مكانة جد  مهمة بالمحيط ، إد مالئمة لهده الزراعة

27أي % 23هكتار أي   163ة المسقية  تمثل منها المساح(  % التفاحيات : األصناف التالية  تضم، )  
.  هك/ق 12هك وأيضا المشمش ب/ق 12هك ، اإلجاص ب/ق 51بمردود   

هك و  /ق 126,6، تتمثل في التين ) التحتاج إلى سقي ( كما تمارس أصناف أخرى دون سقي cèrisier  
  .ي ـتاجها باستعمال السقهك ، غيرأنه يمكن مضاعفة إن/ق 0,74و الجوز ب 

% 22,35هكتار أي  159,77تحتل مساحة  : زراعة الخضروات  -3- 2- 1-4 ، فالزراعة الحقلية  
/ ق 220هك ، نبات الخس ب /ق 100البطاطا بمتوسط إنتاج يصل : أساساً في أصناف التالية   تتمثل



ستيكية من تحسين ومضاعفة  كما مكنت البيوت البال .هك /ق 132 ـهك ، و الطماطم بانتاج يقدر ب
.  هك /ق 650يصل مردود  إنتاج المحصول الطماطم إلى  حيثأضعاف ،  03إلىمردود اإلنتاج   

 
 

 4,38هكتار ما يمثل  31,34ـ تحتل مساحة محدودة تقدر ب :زراعة األعالف الصناعية  -4- 2- 1-4
% . ألجل توفير الكأل للحيونات  موجهة،    

 
 

ي ـمن إجمال  % 15,62هكتار مايمثل  111,7تحتل  مساحة  :وعة الزراعات متن -5- 2- 1-4
. ط ـأراضي المحي  

 
 

"ردود الزراعي للمحاصيل المنتجة بالمحيط ـالم " 67: جدول  رقم   

 
هكتار/المردود قنطار  الصنف المحاصيل  

 الزراعة الخضروات

)مسقية ( ضمن البيوت البالستيكية   650 

)مسقية (الحقلية   
 80 البطاطا
 220 الخس

 132 الطماطم

 الحبوب
15-10 القمح و الشعير  غير مسقية   

  40- 30 القمح و الشعير  مسقية 

 األشجار المثمرة 

 المسقية 
 51 تفاحيات
 12 اإلجاص
 14 المشمش

 الغير المسقية 
 126 التين 

cèrisier 14,5 
Amandier 0,74 

صالح الفالحية للحامة  حسب مندوبية  الم: المصدر   
 
 
 
 
 



 
 
 

:  على مستوى مجال السقـي ـ المستثمرات 5- 1  
Les Expliotation Irriguèes  :  

هي عملية جد صعبة ، غير أننا  على مستوى مجال المحيط وضعية المستثمرات  بدقة  إن تحليل 
اضي المسقية ، عدد حجم المستثمرة ، تجزئة األر: سنحاول إبراز اإلتجاه العام لتطورها من حيث 

: الخصائص التالية  الدي يبرز  18:   رقم مرفقالمن خالل المعطيات الممثلة على   المشتغلين ،  
 1- 5 - 1 -  عائق حجم المستثمرات : 

Le problème de Taille des Expliotations 
وازن ما بين ـتال من تحقيق مكنت بحيثهكتار ،  5مساحة العمل المثلى ال تكون أقل من بإعتبار أن 

،  التكاليف و العائدات ، أو على األقل تضمن معاشية العائالت الكبيرة ، وفرص عمل ضمن المستثمرة
هكتار ، إد ] 2,82 – 0,765[مها ما بين احجأتراوح ت المستثمرات المسقية  بمحيط الحامة  غيرأن 

.  *)1(مستثمرة  - تصنف إلى مستثمرات صغيرة  أو ميكرو  
عية هي نتيجة التفكك المستثمرة عن طريق الميراث ، أو إنقسام المجموعات من خالل إن هده الوض 

تشكل خطر حقيقي على مستقبل  بحيث، وهي مستمرة وتزداد سوءا،  ) دون التصريح ( الخالفات  
.المحيط  إن لم تتدخل السلطات  لتوحيد األراضي ضمن أطر اإلصالح الزراعي   

اجز أمام الزراعة المسقية وتكثيف اإلنتاج ، و اإلستفادة من القروض  إدا حجم المستثمرات يمثل ح 
. بنكية وإعانات الدولة  بإعتبار أن شروط اإلستفادة تأخد بعين اإلعتبار حجم المستثمرة   

   1Irrigation Et Structure Parcelaire-5-2-شبكة  السقي و تجزئة األراضي المسقية :
ي المحيط وال يضمن توزيع يوفق مابين حجم المياه و المساحة المراد نالحظ   تقسيم سيئ  لألراض  

هي أكثر الحظا من حيث حصة ) تمثل بمجموعة من مستثمرات(  سقييها     إد نجد أجزاء من المحيط 
المياه التي تصلها ، و مستثمرات أخرى تشهد تنافس حاد ، مما زاد من صعوبات   تنظيم السقي على 

لدي هو على عاتق التعاونية ا أجزاء المحيط ، Cassid )2(*  بإضافة إلى  عوائق أخرى  أهمها التلوث ،
 من جراء قنوات التطهير الصحي و المواد الصلبة التي تؤدي إلى إنسداد القنوات ، خاصة عند مرور

تطلب تنظيفها و تنقيتها الشبكة بالمنطقة السكانية ، ممات ) curage ( التلوث مرتين خالل السنة ،  إلى  
الصناعي خاصة منه الجوي بالغبار مصنع اإلسمنت ، وكد الضخ من القنوات السقي مباشرة لبعض 

. ي ـمما يؤدي إلى تقليص حجم السق) خاصة بالبناء ( المؤسسات   
1- 5-3- المشتغلين : يضم محيط الحامة عدد هام من المشتغلين ( يقدر ب 427 )، خاصة منهم 
( عامالً ، و المستثمرة الجماعية شيهل عزيراز  20ب    SAFA الدائمين ، حيث تضم مشتلة EAC  



كما .عامالً ، أما المستثمرات الخاصة  فتتكون أساسا من السقايين و أفراد األسرة  66) راحلي كيثوني
. تشرف على المحيط هيئة مختصة دات كقاءة مهنية مختصة في الري   

 
 

               
            

v    محيط الحامة بوزيان ضمن منطقة تتوفر على إمكانيات هائلة ، من ظروف مناخية مالئمة  يتواجد
للممارسة نشاطات زراعية متنوعة بإستعمال  الري ،من خالل  وأراضي دات كفاءة زراعية عالية 

توفر مصادر مياه الينابيع دات حجم مهم أهمها منبع حمام الزواوي ، رغم أنها دات نوعية متوسطة 
 .جاه السقي ، إال انه يمكن تجاوز خطر إرتفاع قاعدية المياه على  األراضي بتصريفها  بإت

إال أن نظام السقي بالمحيط  يعاني من عوائق إجتماعية و إقتـصادية تشكل خطر حقيقي على مستقبل 
: المحيط تتمثــل أساساً في   

  .المياه فهي تفقد حجم معتبر من المنشآت و التجهيزات الريقدم و تدهور  -
 .منتشرة التقليديالسقي  ال تزال طرق  -

)  للمحيط حالة تسويق المياه ألجل الحصول على مداخيل إضافية( اآلخد الغير شرعي و شرعي  -
 .لمستعملين غير زراعيين تؤدي إلى عدم التحكم في حجم مياه السقي  

 . مياه السقي  تلويث مياه السقي  من جراء تفريغ قنوات التصريف الصحي في الشبكة نقل -

بإعتبار أن شبكة تقسيم المياه بين ،  توزيع غير عادل للمياه بين السقايين بالنسبة لمحيط الحامة  -
 .أراضي المحيط  موروثة عن العهد اإلستعماري  

لمياه وعدم تغطية نجم عنه تبدير ل (*)الحقيقي المعمول به أو معامل بيع المياه ضعيف دون سعر -
.ة ـالشبك صيانة إحتياجات   

                عائق حجم المستثمرات ؤثر على نشاط الفالحين من حيث التي ت بالوضعية العقاريةالسقايين  يرتبط -
و ناتجة عن التفكك عن طريق الميراث   )هكتار 1أقل من (مستثمرات  -ميكرو ظهور خاصة مع

  .السقي   همياعادلة لإلستفادة من  تحقق فرصأيضا تجزئة األراضي المحيط  ال 
 
 
 
 
 
 
 

)1 (*– IRRIGATION  et Developpement Agricole : Francoise Conac 

)2 (*– CASSID تسيير ، : ، تختص في   1987أفريل 22ليوم  718أنشآت بقرار والئي رقم :  تعاونية فالحية لري و الصرف : 
إدارة مالية داتية   12/02/1990ليوم  223/90: صيانة ، إلصالح ، تجهيز  و لقد أصبحت التعاونية بقرار الوالئي رقم 

)Autonomie Financière   ( عضو   427و هي تتكون حالياً من)مستعمل للمياه  ) سقاي  
 



 
  

 
 
 

: ي واد بومرزوقـمحيط سق حالة – 2  
:  الموقع –1- 2  

واد بومرزوق سقي يقع محيط :يحده   3:جنوب قسنطينة ، يمتد مع طريق الوطني رقم  كم 3دعلى بع   
  منطقة سیساوي : من الشمال  -
 .وخط السكك الحدیدیة  03الطریق الوطني رقم    :من الشرق -
جاه الجنوب یحده الطریق المؤدي إلى صالح الدراجي ثم إلى البعراویة من الغرب في إت -

 .إلى درع الجادیة واألخیر الطریق المؤدي إلى قسنطینة مرورا بشعبة الرصاص 
مع الدي ینتھي عند منطقة التقاء واد الباردا  RN 03من الجنوب یحدد بطریق الوطني   - 

  .واد بومرزوق 
 

  ) :ؤهالت و العوائق الم( اإلطار الطبيعي  – 2 - 2
،ما بین التالل مسطح عین الباي بومرزوق تمتد تضاریس المحیط طولیا مع واد  :الطبوغرافیة - 1 –1- 2

، وجبل ماسین ، على شكل رواق ، یتوسط واد بومرزوق  من جنوب إلى الشمال ، حیث یتراوح ارتفاع 
د ینخفض من ج إلى إم ،  588در ب م شماال بمتوسط ارتفاع یق 562م جنوبا و 615المحیط ما بین 

 .الشمال
واد مهم ي ـز الشبكة الهيدروغرافية بمجرى رئيسـتتمي :ة ــالشبكة الهيدروغرافي  - 2 –1- 2

 تنظم له ، المنطقة المنخفضة شماالإلى المنطقة العليا بالمحيط جنوبا  من، عبرجريانه  بومرزوق
ردا ، واد الفنتازيا ، واد حميمين ، أما الضفة اليسرى واد الب :من ضفة اليمنى ف :الروافـد التاليـة 
.ل ـواد الورقة شعبة أم الدياب ، ولجة العس: اب دات صبيب ضعيف ـفيستقبل فقط شع  

 
زمن الرابع  تبرز لالمحيط تكوينات الحديثة  تسود :اإلطار الجيولوجي و الهيدرولوجي - 3 –1- 2

: تتمثل في كفاءة هيدروزراعية عالية   
من خالل الترسيبات الحديثة التي تتميز بثالث مستويات ،  التربة موارد كانيات توفراإلم •
من  تحددي لها مصاطب نهرية متدرجة دات قيمة وكفاءة زراعية هامة ، فالمستوى االول شكلت

تنتمي م فوق مستوى الواد يمثل ترسيبات حديثة تنتشر مع طول واد بومرزوق وروافده  10 -1
 بحيث ينتمي إلى ل السرير العلويـمثي)  م  30- 10( توى الثاني سبي ، اما المالزمن الغر إلى

 - الطريق الوطني عين الباي  ستوىم مع -تانسفتي  -الثالث  ىو مستو ،الزمن السلطاني 
  . -الخروب 

على والتي هي من خالل األسمطة المتواجدة على مستويات األودية  توفر الموارد المياه إمكانيات •
العوامل خضع إلى تهده األخيرة  أن رغم ،) التكوينات الكلسية ( باألودية وكدا السماط العميق عالقة 

و ھو ضعیف جدا مقارنتة بثمنھ الحقیقي   3م/دج 1,20السقي ب   میاهال بیعیقدر ثمن السعر (*)  الدي یتراوح ما بین   
) المنشآت  و صیانتھا   یغطي تكالیف مصالح  التسییرو توزیع المیاه  دون أخد بتكالیف تدني(     3م/دج  58إلى  48

.حسب وزارة الموارد المائیة     



ترجم يمما قد ، باإلضافة إلى أنها قريبة من السطح التربة ، تتعرض بشكل كبير إلى التبخر  المناخية
 . هابملوحة مياه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
:و اختيار األنواع الزراعية المالئمة  طار البيدولوجياإل- 4 –1- 2  

ل ـي تتمثـو الت،ه ـم جزئـط في معظـل المحيـي تشمـة التـولوجيـات الليتـة تكوينـان أهمي
وين التربة ذات ـلتك اًوردـون مـتكألن ي ـل ايجابـرعامـرابع تعتبـزمن الـات الـي الترسيبـف
 1000 احةـمس التي شملـتة ـزراعي- دوـة البيـالل الدراسـن خـفم،  ةـة هامـاءة زراعيـكف

Bneder الوطني لتنمية الريفية مكتبمن طرف  تارهك : بتحديد األصناف التربة التالية  ت لناسمح،    
 

تحتل ، تتوزع مع طول واد الرمال حيث تمثل السرير الحالي للواد  :قسم الترب المعدنية الخامة   -1
 وهيال تبرز كفاءة زراعية ، احة اإلجمالية للمحيط من المس%  4حوالي  تار،هك 39مساحة تقدر ب 
 .ي ـغير مالئمة للسق

تتوزع في جميع أنحاء المحيط ، تحتل مساحة تقدر  :  Classe des vertisol المخضرة  صنف الترب - 2
 .من المساحة اإلجمالية للمحيط %  25هكتار ، أي مايعادل  242   ب

 
تمثل أحسن أنواع التربة في محيط السقي ، بمساحة :   Classe des sol Iso -humique صنف الترب  - 3

 .من المساحة اإلجمالية %  18هكتار ، ما يعادل  180تقدر 
 

يكون إنتشارها موازيا مع واد الرمال :  classe des sol hydromorpheصنف الترب الهيدرومورفية  - 4
من % 17كتار ما يمثل ه 165، تتعرض إلى الغمر نتيجة اإلنحدار ضعيف ، تحتل مساحة تقدر ب 

 .مساحة المحيط 

 
v  تتمثل في المالئمة لها  األنواع الزراعية  فإن لمحيط التربة المنتشرة بابعد معرفة أصناف:  
أما زراعة األشجار المثمرة رغم تالئمها ،  الزراعة الخضروات ، زراعة الحبوب ، األعالف ، البقول  

( ى التلف من خالل تأثير العوامل المناخية الغير المالئمة الجيد مع اصناف التربة  إال أنها تتعرض إل
...) خاصة البرد ، الجليد  

 
 
 



 
 
 
 
 

: ي ــقـــام الســـنظ  –3- 2  

: ي ـــاه السقـميمصادر  -1- 3 - 2    
 األبار حفر عن طريق السماط المائي لبومرزوق  خالل  من المحيط بالموارد المائية تمويل  يتم

 عن طريق الضخ مباشرة  أيضاًو ،بئر على مستوى المحيط  16ى عددها ب حصي التي        
. 19: خريطة رقم  .( من واد بومرزوق   .   )مواقع المورد المائية

 

: ي ـــسقال  اهـمي نوعية -2- 3 - 2  
و  بارتتثمل في ضخ من اآلمحيط بومرزوق من مياه جوفية لإن تنوع مصادر التمويل بمياه السقي 

بنا إلى اختالف في تحليل  أدىو سطحية عن طريق الضخ المباشر من واد بومرزوق ،   ، التنقيبات
ي ، باعتبار أن األولى  ذات نوعية حسنة ، تعالج من حيث تركيز األمالح ـصالحية استعمالها في السق

 ،..) -ية جبس -دوليميتية  - كربوناتية -الترياس  - ترجع إلى تكوينات الجيولوجية بالمنطقة ( و المعادن 
.أما السطحية فتعالج على أساس حساسيتها باتجاه التلوث   

 
2-  3-2-1  -  مياه اآلبار : من خالل تحليل معطيات الدراسات الهيدرولوجية المنجزة على مستوى 

 2001جوان  19- 14ودلك لعينات أخدت من سماط بومرزوق للفترة ، قسنطينة بمعهد علوم  األرض 
اه السقيوإبراز صالحيتها باتج  (*) على حسب الخصائص الفيزيائية و الكيميائية ، واعتمادا على طريقة  

SAR  ) إلبراز خطر الملوحة الدي ينجم من تركيز القواعد ) الصوديوم المدمص.  
فتتراوح   PHقيم م ، أما  20إلى  15تتراوح درجة الحرارة لمياه اآلبار من  :الخصائص الفيزيائية  ×

 .مما يدل على أنها مياه معتدلة إلى قاعدية )   11إلى  6.8(ما بين 

-  SULFATE لسهل سماط بومرزوق من نوع   إن الطبيعة الكيميائية :الخصائص الكيميائية    ×

SODIQUE ةـة بيكربوناتيـمع سحنات كلسي  Bicarbonate-calcique  وعلى هـدا األسـاس
  : يبـرز 

: التالية يعبر أنه من خالل نتائج  :عائق الملوحة        



غنية بعناصر األمالح المذابة ، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي ، هي مياه اآلبار  أن أغلب ×
-ISO  أما العناصر المعدنية،  .مم /ميكرومكافئ 3570إلى  600أين قيمها تتراوح ما بين 

MENERAL  ل/غ 400أقل قيمة تقدر ب  نسجل  أين  . 

،  7.47ب P 1غلب اآلبار ، إذ تصل أقصاها عند بئر لمياه أ 3قيمة    SAR نتائج  تتجاوز ×
  . يؤثر على ارتفاع قاعدية التربة  - خطر مرتفع   C3ومنه تنتمي في معظمها إلى فئة 

تتميز بقاعدية منخفضة و ، أن نوعية مياه السقي  آبار )   CE / SAR( كما تؤكد الثنائية  ×
 ملوحة مرتفعة 

  .ة مما يشكل خطر على الزراعة المسقي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *«   Contribution à  l’Etude Hydrologique de la plaine d’ El   khroub * 2001-  sujet diriger par Nabil  Chabour   
 



 
 
 
 
 

 
 

  : )واد بومرزوق (المياه السطحية   - 2 -1- 3 - 2
 )1(*تجربة ميدانيةنتائج  لجأنا إلى ، قبة نوعية المياه على مستوى واد بومرزوق نظرا لغياب محطة مرا

ANRH أنجزت بمخبر (  لسقي الحقل على مستوى منطقة سيساوي من واد بو مرزوق لمياه تستعمل  
القولونيات ، بكتريا ( تهدف إلى البحث عن وجود أحياء مجهرية ،  ) 52:شكل رقم  … مؤشرات  تمثل .)

) .نبات الخس (التلوث و انعكاسها على المزروعات    
تبين عدم توافقها مع المعايير و ، عينة من مياه واد بومرزوق  25فنتائج التحاليل البكتريولوجية ل  

التحليل  ، إد أن ) 1998 - 35حسب الجريدة الرسمية رقم ( ي ـها للسقمقاييس السماحية الستعمال
(ظهر وجود بكتريا القولون ي يالمخبر escherchia-coli  10يتجاوز من  ،مصدرها المياه القدرة  التي)

.مرة المعايير المسموح بها  100إلى  

 المنشآت و التجهيزات الهيدروليكيـة 
أي على حسب الوسائل الهيدروليكية المتوفرة لدى  فردي ، المحيط بشكليمارس السقي في 

: المستثمرات ، و التي  يمكن لنا  التطرق لها من خالل الجدول التالي   
منشآت وتجهيزات محيط بومرزوق:  68جدول رقم    
 ENROULEUR Electropompe المضخات التنقيبات اآلبار المستثمرة

EAC -   -  
EAI -  03 01  

القطاع 
 الخاص 

08  20 02 01 

المزرعة 
 النمودجية 

-  - -  

 
  ITGCمعهد

01  04 01  

 01 04    المجموع 
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م ، حيث  أن معظمها الدي يبين تفاوت كبير  في اإلمكانيات الهيدروليكية بين القطاع الخاص و العا 

مضخة  ، مما يدل على إتجاه  القطاع الخاص  20هي لصالح المستثمرات الخاصة  بثمانية آبار ، و 
غير أن التجهيز المحيط  . إلى إستثمار أحسن   بالمقارنة مع المستثمرات الجماعية و الفردية 

.دا بالوسائل الهيدروليكية  هو  ضعيف جـ  
السقي  بعد ضخ المياه من على مستوى اآلبار او من األودية يتم :ي ـتقنية السق - 4 -3-  2

.بطريقة الرش المحوري   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1*) «  Contamination de La Laitu par Les entrobacteriaceae Dans La vallee de L’oued Boumerzoug -
 2002/2003 Dnataa – Amran &Benzid   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الـوثيقـة رقم  24 صور فوتوغرافية على مستـوى محيط بومرزوق         
السقي الفردي ) مستثمرة فالحية مستفيدة من برنامج  مخطط التنمية الفالحية  (                 

 

 
 

 

 
 



 بالمحيط سيادة زراعة الحبوب الشتوية 

:ي ـــالزراع طـالمحي  -  4 – 2  
ن فإ ،) المالكين (  ة لألرضالخاصالملكية إلى جانب القطاع : ـاري ـالنظــام العقـ  -1 – 4 -2

ع تواجد محيط بومرزوق يكون في شكل مستثمرات جماعية وفردية ،مال إستغالل أراضي  توزيع
ى لمزرعة نمودجية بالمحيط ومعهد التجارب للمحاصيل الكبر ITGC    توزيعها النسبي ممثل على ،

: الجدول التالي   
 
- محيط بومرزوق  –توزيع العام لألراضي حسب الحالة العقارية  -  69: جدول رقم    
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: من خالل معطيات الجدول رقم   69 بمساحة تقدر  للقطاع الخاصطرة األراضي  تابعة ، يتبين لنا سي 

) هكتار تابعة للقطاع العام  455المقدرة ب (، أما باقي المساحة   % 51هكتار أي ما يمثل  473ب 
% 17,47هكتار أي  162,18تشغل منها المستثمرات الجماعية مساحة تقدر   ، و المستثمرات الفالحية   

 الوضعية العقارية 
مستثمرات 

 جماعية
EAC 

 مستثمرات
فردية 
EAI 

المزرعة 
دجيةالنمو  

ITGC 
القطاع 
 الخاص

المساحة 
 اإلجمالية

أراضي 
تابعة  
 الدولة

اراضي 
 أخرى

 المجموع

 26 -  -  26 09 01 01 09 06 عدد المستثمرات
 المساحة المصرحة

)هكتار(    
610 162,18 120 220,58 591,06 1647,25  -  - 1647,25 

)هكتار(المساحة     162,18 100,48 67,69 90,25 472,86 893,46 5,32 29,37 928,15 
%نسبة  األراضي  

 ضمن المحيط
26,57 95,44 56,41 40,91 80,00  -  -  -  

نسبة األراضي 
حسب الحالة 

 العقارية 
17,47 10,83 7,29 9,72 50,95  - 0,57 3,16 99,99 



% 10,83ي ما يمثل هكتار أ 100,48الفردية  بمساحة   هكتار أي  56,41( ، أما المزرعة النمودجية   
ومعهد  )  7,29 ITGC 9,72هكتار أي  40,91(   % % 16بما يعادل )   .من المحيط     

 
 
 

 
:يــالـزراع اإلنـتاج -2 -2-4   

المستغلة فعال إن توزيع األراضي    SAU  ة على الجدول ـممثل  المنتوجات الزراعيةأهـم ب ـحس
:لي التا  

 
"أهم المحاصيل الـزراعية المنتجـة  بالمحيط بومرزوق"  70: جدول رقم   

 
المحا
زراعة  األعالف الحبوب صیل

 الخضروات
األشجار 
 المجموع أراضي الراحة المثمرة

EAC 107,05 66,01 - - - - - - 55,12 33,99 162,18 
EAI 57,26 57,0 3,17 3,19 11,35 11,40 - - 27,9 28,042 100,48 

القطاع 
 472,48 10,52 49,47 0,72 3,4 23,37 110,5 7,79 36,84 57,6 272,36 الخاص

المزرع
ة 

النمودج
 یة

-  - - - - - - 67,69 100 67,69 

المجمو
 803,21 24,96 200,45 0,42 3,40 15,17 121,85 4,98 40,01 54,36 436,67 ع
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75يتبين  لنا أن مجال المحيط يستغل إد  % من مساحة اإلجمالية ، أما الباقي المساحة تترك للراحة ،   

:  يكون توزيعها حسب المحاصيل  كما يلي    
  % 54,36هكتار أي ما يمثل  436,67مساحة جد مهمة تقدر ب  تحتل :وبــزراعة الحب -  

من مساحة األراضي   % 15,17ار أي هكت 121,85تحتل مساحة تقدر ب  :روات ـزراعة الخض-
.المستغلة فعالً ، تمارس أكثر من طرف  الخواص إلمتالكهم وسائل الري   

هكتار 40تحتل مساحة تقدر ب  :الف ــزراعة األع - 5أي ما يمثل تقريبا    من المساحة   %
.اإلجمالية   

( دومناخية الغير مالئمة تحتل مساحة ضعيفة جدا بالنظر إلى الظروف البي: مرة ــاألشجار المث -
% 0,42هكتار مايمثل  3,40،  تقدر ب ) خاصة عمل الجليد و البرد  .من المساحة اإلجمالية    



 
v تحتل مساحة  ) زراعة الخضروات ، األعالف ، األشجار المثمرة (  المحاصيل الزراعية المسقية

المحاصيل  مع بمقارنة) ار هكت 928,15( هكتار من المساحة الدراسة بالمحيط  131تقدر ب ضعيفة 
، و التي يمكن أن نرجعها إلى النقص الفادح في  المياه وإمكانيات من حيث المنشآت و الجافة 

  .   تجهيزات  الـري
 

 
تجزءتها من حيث الحجم ، المستثمرات  تتميــز .: يالسقعلى مستوى المجال رات ـالمستثم  - 5 ـ 2

19 المرفق ــائص التاليــة حسب معطياتلمحيط بومرزوق بالخص نـ، نوع المشتغلي ((*)   :  

2- 5-1-  حجم  المستثمرات  المسقية : يضم المحيط على إمتداد  928,15 هكتار ب 29 مستثمرة ، 
: اف ـات من  أصنـثالث فئبدات أحجام تمثل   

 ) . 05(هكتاروعددها )5- 0( ر ـفئة الصنف الصغي •

  .  )14(هكتاروعددها )50-5( ط ـفئة الصنف المتوس •
   . )04(هكتاروعددها )50<( ر ـــفئة الصنف الكبي •

2-5-2- تجزئة أراضـي المحيط : يتجزء المحيط إلى 51 قطعة أرض ، فرغم سيادة المستثمرات 
هكتار على مستوى بعض المستثمرات خاصة  05المتوسطة و الكبيرة ، نالحظ قطع أرضية تقل عن 

، قد تشكل خطر نتيجة ) ية بن معاتي ، وملكية الهادف العكيمثل مستثمرة ملك(  التابعة للقطاع الخاص ،
51تفككها مع الزمن عن طريق الميراث ، خاصة وأن األراضي القطاع الخاص تمثل  من مجال %

) .هم لتفادي حالة الحامة بوزيانعنصر م( مستثمرات  - المحيط ، مما تؤدي إلى ظهور ميكرو  
2-5-3- نوع الستغليـــن : يسود المجال أنواع متعددة من المستغلين ، إما تابعين للقطاع العام ،أي 

، معهد التجارب الحقلية )مستثمرا ت جماعية و فردية (المستفيدين من   ITGC ، مزرعة نمودجية ، و  
د أما عن عد.قد يشكل هدا التنوع مشكل في تمرير الشبكة على مستوى بعض المستثمرات . الخواص 

.مة ، مع تسيجيل غياب هيئة مختصة أو مهنيين دو كفاءة في الري  العاملين فالتتوفر اي معلو  

 
v  عي ، مع تسجيل زرا -هيدرزالستصالح الطبيعية لمنطقة محيط بومرزوق باإل تسمح اإلمكانيات

، خاصة على .......) البرد ، الجليد ، السيروكو ( تأثير عوامل المناخية التي تضر بالمحاصيل  
التي قد تتعرض للتلف رغم أن تربة أراضي المحيط هي مالئمة لهده زراعة األشجار المثمرة 

النقص و يعتبر أهم عائق  بالمحيـط بومرزوق هو )  . تربة دات آفاق متطورة و عميقة ( الزراعة 
، فالمياه المتوفرة من المصادر الحالية والتي تتثمل في واد  وإمكانيات التجهيز لموارد المائيةل الفادح

( ملوثة جدا و يمنع إستعمالها من السلطات ، أما التي مصدرها من السماط السطحي بومرزوق هي
هي مرتفعة  الملوحة تفوق درجة تحمل المزروعات و تشكل خطر على التربة ، )اآلبار و تنقيبات 



في منطقة تتوفر على إمكانيات ..) الحبوب ، أعالف ( مما أدى إلى ممارسة الزراعات الجافة 
 .رة  طبيعية معتب

 
 
 
 
 
 
 

 

II : ر ـــري الصغيـــ ال   
:   ةـالمجاالت المسقي وقع ـم – 1  

يتوافق توزيع مواقع المجاالت المسقية في والية قسنطينة مع السدود الترابية ونقاط تواجد الموارد المائية 
ال أن هده إ. ، إد أنها التخضع إلى العوامل الفيزيائية والمناخية لتصنيفها كأراضي مؤهلة السقـي 

هكتار، و دلك دون مرعـاة  1565,26المنشأت مكنت من تنشيط مساحات زراعية هامة تصل إلى 
لدا سنعتمد على معطيات تحقيقـات ) . إحتياجات النبتة(اإلحتياجـات الحقيقية للمزروعات المحددة 

) 2001مخطط التوجيهي لوالية قسنطينة( أنجزت من طرف المصالح الفالحية  الحوض و وكالة  
ABHالهيدروغرافي     .  

: ي ــاه السقـادر ميــمص – 2  
 2-1  - الســدود التـرابيــة:

فالمساحة المراد سقيها تتعين بسعة السد اإلجمالية وهي على العموم ال تتجاوز المساحة المبرمج سقيها،إدا 
جيدة تكون سببا في توسع ترجع بالدرجة األولى إلى السنة الهيدرولوجية،فإدا كانت درجة اإلمتالء السد 

 .  سقي األراضي
هكتار،إالأن تقهقـر هده  848، على أساس سقي 3هم4.25إدا تصل السعة اإلجمالية لسدود الترابية إلى 

سد  أدى إلى تقليص الو توحل ) حالة سد عنابة(المنشأت من جراء ظاهرة التوحل ، إلى تحطم السدود 
.هكتـار  724تسقـي مساحة تقدر ب ، فهي   3هم3,64من طاقة إستعابها إلى   

 
2-2- المجـــاري المائيـة(األودية): تقدر المساحة المسقية من خالل األودية بـ 508 هكتار يوجه 

.سنويا  /3هم 2,059لها حجم مائي يقـدر ب   
 

يعتبـر المجال المسقي من خالل تنقيب صالح باي أهم هده المنشآت ، إد :  ـ التنقيـبــات  3 - 2 
سنويا/3هم0.431ه حجم سنوي يقدربيوج . هكتار 86.26، يسقي مساحة تقدر ب    

 

لصالح  المكتب الوطني الدراسات الريقية  قسنطينة منجز من طرف مديرية مسح األراضي للوالية (*)
BNEDER  سقي جماعي يكون ، للمحيطين بومرزوق و  عين السمارة ، لهدف دراسة إنجاز مخطط الشبكة 

لري ، ويضمن توزيع منسجم يتالءم مع تقنيات وأنواع المزروعات ، طرق إقتصادي من تجهيزات ا أكثر
بعد توصيل المياه من تحويل بني هارون  .السقي   



 3هم 0,568 ل إلىـوي يصـم سنـار و بحجـهكت137 ب درـة تقـسقى مساحيـ  :ار ـباآل -2-4
  .  

 
2-5-الينابيع(العيون): يحصى عددها بـ 50 ينبوع دات صبيب ضعيف يتراوح مابين 1 إلى3 ل/ثا ، 

0.442هكتار، و بحجـم سنـوي يقدر بـ  110ــة إجماليــة تقــدر بـ إال أنها تسقـي مساح  

.سنـويا  3هم  
 
 

 
: الوثيقة رقم  25 ةـرابيـدود التـة للسـيـرافـوغـوتــور فـص                         

بحيرة سد بنوارة                                                   سد واد الهرية                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

)                            صالح الدراجي (سد المالح       
  -1-سد الزعرورة رقم             

 

110000%%

  الحاجزالحاجز



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن التقنية المستعملة للسقي على مستوى هده المجاالت هي على طريقة الرش : تقنية السـقي  -3
لمحوري ، ونظرا لغالء العتاد ، فإن الفالحين ال يجهزون المساحة كلها باألنابيب بل يقومون بالسقي ا

الجزئي ، أي سقي بعض القطع ثم التنقل إلى قطع أخرى ، باعتبار أن النقل ال يسبب مشاكل ، ألن 
.األنابيب يمكن تفكيكها و إعادة تركيبها   

.حليل من خالل توفر معطيات عن السدود الترابية فقـط على الت سنعتمد: المحيط الزراعي  - 4  
النظام العقاري - 4-1   :للمساحة المسقية      

73جدول رقم  توزيع العقاري للمجاالت المسقية لسدود الترابية:   

 
مجال سد واد 

 المجموع مجال سد برلة مجال سد تويفزة مجال سد واد مالح الهرية

 % هكتار % هكتار % هكتار % هكتار % هكتار المساحة
EAC 318,77 67,09 710,68 57,39 462,59 51,28 349 62,34 1841,04 57,43 
EAI 65,35 11,86 50949 11,86 19,46 2,15 61 9,53 646,31 20,16 

القطاع 
 22,44 718 28,12 180 46,56 420 21,04 18 21,04 100 الخاص

 100 3205,35 100 590 100 902,05 100 1232,17 100 475,13 المجموع
  1994سنة  المصالح الفالحية: المصدر

تستغل من خالل   فهيمن خالل الجدول يتضح لنا سيطرة األراضي التابعة  للقطاع العمومي ، 
 ـالمستثمرات الفالحية  الجماعية و الفردية  ، إد أنه من خالل المساحة الكلية للألراضي ، والتي تقدر ب

  الحاجزالحاجز
 الحــاحـز



% 58,09الي هكتار نجد حو 3.255,34  % 22,05تمثل نسبة المستثمرات الفالحية الجماعية ، وحوالي  
.لقطاع الخاص لمنها تابعة   

إن سيطرة القطاع العمومي في هده المجاالت ، يرجع إلى كون السدود الترابية المنجزة جاءت لتخدم 
  ات ـويع الزراعـي و تنسياسة معينة أال وهي سياسة اإلشتراكية ، والتي تسعى إلى تجهيز العالم الريف

جدول رقم:       اج ــاإلنت – 4-2  
ةـالمحاصيل الزراعية للمجاالت المسقي:    74   

مجال 
 السقي

المساحة القابلة  السعة سنة اإلنجاز
 للسقي   

المساحة 
 المسقية 

 نوع الزراعة 

خضروات ، أشجار مثمرة ،      
 أعالف 

 341 2.050.000 1974 سد الهرية
روات ، أشجار مثمرة ، خض 187

 أعالف
سد 

خضروات ، أشجار مثمرة ،   61 675.000 1989 التويفزة
 أعالف

  26 60 470.000 1991 سد مالح

تنقيب 
 يوجه حجم / صالح باي

 /  3هم 0,431
،  ) هـك14.5(خضروات  86,26

) هـ68,76(أشجار مثمرة 
)هـ3(أعالف  

الح الفالحية  المص: المصدر   
عية المسقية مستغلة بنوع سائد يتمثل في زراعة الخضروات على مستوى كامل المجاالت ، األنواع الزرا

.و زراعة األشجار المثمرة،والحبوب    
 
 

 
: ة ـرات المسقيـالمستثم -5  
المستثمرات المسقية  حسب الحجم على مستوى مجاالت السدود   توزيع :رات ـم المستثمـحج -5-1

لكبيرة الحجم ، ماعدا حالة سد الهرية أين نسجل وجـود مستثمرات صغيرة الترابية ، هي متوسطـة و ا
، وهدا يرجع إلى أن سيـادة األراضـي التابعة للقطـاع العام ، مكن من محافظـة األراضي على  

. وحدتهـا وعدم إنقسامهـا   

 
ت قد تم إن تقسيـم األراضي إلى مستثمرات على مستوى هده المجاال:  ي ـم األراضــتقسي -5-2

قبل إنجاز السدود ، وبالتالي لم يأخد عامل المياه في تقسيمها ، مما خلق توزيع سيئ ال يحقق  التكافؤ 
مستثمرات الكبيرة تستحود على مجال واسع بالقرب من (فرص اإلستفادة من مياه السد بين المستثمرات ، 

 » 1997قسنطينة  –مدكرة السدود الترابية و تنمية المجال الريفي (*) الحكيم  . بلغياط ع  » & م ع الحكي.بن جدو   
 تحت إشراف األستاد مالك محمد



، و الدي ) توفر المياه قبل تقسيم المجال(، ماعدا  سد الهرية الدي  أنجز قبل تقسيم األخيرلألراضي ) سد
 60,40و  18صغيرة التي تتراوح مساحتها ما بين اليتميز  بتوزيع أحسن إد تتموطن المستثمرات  

 ) .23 خريطة رقم(هكتار هي التي تحيط بالسد 
       

در والجني هم أفراد المجموعة بصفتهم دائمين ، و آجراء يشغلون خالل فصل الب: المشتغلين  - 3 -5
.خاصة   
v  ة ـط مساحات زراعيـدود الترابية من تنشيـالل  السـة من خـر خاصـري الصغيـال نـكتم

ة من خالل هده الوسائل ، بحيث يكون ـهامة ، رغم غياب دراسات بيدولوجية عن المساحات المسقي
  . ) دة في السدـالمجن( رة ـوفـاه المتـم ميـب حجـتوسع المساحة  المسقية على حس

مع ها ، ـص من إمكانيتـآت التي تقلـه هده المنشـق يواجـم عائـل أهـرة التوحـر ظاهـو تعتب
د ـــط بالسـتسجيل توزيع سيئ ال يحقق  تكافؤ الفرص  إلستفادة من المياه بين المستثمرات التي تحي  

 
 
 
 

 خـالصة الفصـل األول
 

، من خالل المسـاحة الزراعيـة  القطاع الزراعـي بأهميــة كبيـرة لـدى السكـان  يولى
( المستغلـة  SAU   97,08، ترتكز أكثر على الزراعات الجافة ب )هكتار   127.840تقدر ب % من  
SAUالمساحة  % 2,97، بسيادة نظام الحبوب ، وتمثل زراعة المسقية ب   زراعة الخضروات ، (  

:  صائص  إلىإد ترجع هده الخ) واألشجار المثمرة ، و تكثير البدور الحبوب   
التي تزخر بها الوالية  ،  و ) ، 3،  2،  1صنف ( طبيعة األراضي من حيث الكفاءة زراعية عالية  ×

، الدي أفرز من خالل تحديد نمط إستغالل األرض عن ) 1987/ 12(التنظيم القانوني األخير  لها
  .راعة الواسعة طريق مستثمرات فالحية بسيادة الصنف المتوسط و الكبير مما يساعد على الز

بإعتماد على المياه التي يوفرها االمناخ ، كميتها ( ظروف مناخية مناسبة تسمح بإنتاج محاصيل جافة  ×
 ) .و توزيعها الفصلي يتالءم مع نمو إحتياجاتها 

وي ـلكن هدا النوع من إستغالل يتميزبمردود ضعيف و متدبدب يخضع إلى حاصل وتوزيع التساقط السن
، إال أنها تشغل مساحة مردود مرتفع و مستقرنوعا ما المسقية فهي تعرف بمتوسط  راعات، أما الز

65بنسبة على سقي من خالل المياه السطحية تعتمد محدودة من إمكانيتها ، الضخ المباشر من (   %
41األودية ب 35و المياه الجوفية ب )   % %    .  

 



إن عدم تحقيق الري الكامل للمساحة القابلة للسقي يرجع  إلى صعوبات ومشاكل على عدة مستويات، 
 داخليةوأخرى   عـوامل  خارجيـةل في ـ،  تتمث لـها في المستقبـأن تعقد من وضعيت ـكن يم

:ـاع القط ضمن  
  : هي ناتجة عن النمو الحضري و الصناعي تتمثل إنعكاساتها في :  العوامل الخارجية  ×

   .من إمكانياتها   %5هكتار أي مايعادل  374يقدر إستهالك األراضي الزراعية المؤهلة للسقي بما  •
التزود بالمياه ، إد يرتفع حجم تمويل قطاعي الشرب و الصناعة بأكثر من ثالث أضعاف  أولوية •

  . مقارنة بالمياه الموجهة لقطاع الري  
من  % 40تلويث مصادر المياه السقي خاصة منها األودية بإعتبارها تسقي مساحة أكثر من   •

  . حة اإلجمالية  للسقي بالوالية  المسا
فإن  لإلشتغال الحالي لمحيطات السقي ،  على المعاينة الميدانية والدراسة بناءاً:  داخليةالعوامل ال ×

وضعية الحالية لمحيطات السقي  أمام تباين اإلمكانيات الطبيعية ضمن  حدود مجال الوالية هي سيئة 
تمكنا من ختلف تأثيرها على نظام السقي من محيط آلخر، ي جداً  ، إد  أنها  تتعرض إلى عراقيل 

 :   إقتصادية –إجتماعية   عناصرأخرى حسب  ، و عوامل فيزيائيةإلى جمعها 

 
 
 

  : العوائـق الفيـزيـائيـة  •
 -  العوامل البيدو-  مناخية  : تتثمل  في بعض التكشفات الصخرية ، أوآفاق ضعيفة و غير متطورة 

 أصناف من  زراعةإمكانية  تقلص من ،  السيروكو التي  اهرة الجليد و البردظإلى جانب   ، لتربة
.وتأتي بضرر على المحاصيل الحقلية   األشجار المثمرة  

- مياه السقي : هي تختلف حسب مصدرها ، فالمياه الجوفية  هي دات نوعية  من متوسطة إلى رديئة 
تصنف إلى فئة  ( باتجاه السقي   (C1S3  (السقي السطحية  مياهأما  .نسب الملوحة   بسبب إرتفاع 

.التدبدب  المناخي وإرتباط قوي ب ، يختلف حجمها حسب السنوات و الفصول  ) األودية  
 

 : ًإقتصاديـة  –العوامـل اإلجتـماعيـة  •

الوضعية العقارية تمثل أهم عائق يمكن أن يؤثر على نشاط الفالحين من حيث حجم المستثمرات       -
ناتجة عن التفكك عن طريق الميراث و أيضا تجزئة )) هكتار 1أقل من (مستثمرات  - هورميكروظ(     

.األراضي المحيط  ال تحقق فرص عادلة لإلستفادة من مياه السقي    
.التجهيز المحيطات بوسائل الري  ضعف -  

جات إصالح ، معامل بيع المياه ضعيف دون سعر الحقيقي  نجم عنه تبدير للمياه وعدم تغطية إحتيا -
 .الشبكة  صيانة 



  .  تتوفر على إمكانيات هائلة التي طقامن هده وجود نظام أراضي الراحة ضمن -
 
 

العوامل الخارجية التي تشكل  ي ، وإستخراج أهمــمن خالل هدا التحليل لوضعية القطاع الهيدروزراع
حدة تطور سنتطرق إلى، ) على مستوى المحلي ( العوامل الداخلية  و تنمية القطاععائق أمام   ظاهرة 

.  التنافس على المياه مابين القطاعات على حساب قطاع الري   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خــالصة الفصــل الثــاني

 
سنة على حسب طريقة التناوب /3هم 20,110يـقدر حجم اإلحتياجـات القطاع الفالحـي من المياه ب 

الطـرق العمـلية التـي يحتـرم من ، إد تمثـل إحـدى ) لها معنى مجالي و زمني ( الزراعي 
خـاللها إقتصـاد مـواردنا من المـياه ، وبأخـد في الحسـاب إحتياجـات ميـاه شـرب الحيونات  

 . 
 2008هكتار خالل سنة  6500سنة على أساس سقي مساحة /3هم 42,25وستـرتفع حاجيات السقي إلى 

 7883أسـاس سقـي مسـاحـة  من الميـاه على 3هم 51,24، و إلى حجـم سنـوي يقدر ب 
. 2015هكتـار خـالل سنة   

 
إن تغطيـة حاجيات قطاع السقي أمام قوة نمـو الطلب للقطاع الشرب والصناعة ، و بالنظر إلى أولوية 

فاألمر وصل إلى حد رهن أهم مصـدر . تحقيق إحتياجاتهما ، يمثل عـائق أمام التنمية الزراعية 
، ودلك بتحويله لصالح قطاع مياه الشرب ) زواوي منبع حمام ال( موجـه للسقـي  AEP ، بعد منافسة   

حادة من جراء حفر التنقيبات موجهة لقطاع الشرب  على مستوى سماط تدفقـه ، كان لها  إنعكاسات 
70سلبي و مباشرة  أحيانا على حجم الصبيب  ، كما نسجل إنخفاض منسوب مياهه إلى أكثر من  من   %

ثا سنة/ل1000( خمسين سنة الماضية إمكانياته خالل ال . )  2003ث سنة /ل 250إلـى   1952   



 
وتكمن تحديات التهيئة الهيدرولوجــة  لمواجهـة الطلـب  وتقلــيص الفـوارق على المـدى 

، و تجنيد حجم ) ثا /ل 800بعد تأهليها إلى ( القصير ، في تعويض محيـط الحامة بمياه محطة التصفية 
سنة ، ممـا /3هم 1,95بحجم يقدر ) إنجاز ، وإعادة تأهيل سدود ترابية ( د سطحيـة إضافي من  موار

و سيستفاد قطاع الشرب من حجم إجمالي يقدر ب . سيمكن من تنشيـط مساحات  زراعية مهمـة 
سنة ، من خالل تحــويل منبع حمــام الزواوي ، وتحسيــن  مـردود الشبكـة /3هم 139,36

75ى التوزيـع الميـاه إل % سنة ، مع /3هم 21مما يسمح بتوفيـر حجم البـأس به يقـدر  ب   
سنة /3هم 3,469إنجـاز تنفيبات بمنـاطق مختلفة يمكن أن توفـر حجـم يقـدر ب   

 
سنة كرهان كبير على /3هم 93ليبقى إنتظار الحجم اإلضافي و المحول من سد بني هارون  و المقدر ب 

57ن تخفيض العجز المسجل إلى أقل من المدى المتوسط   و الدي سيمكن م ، و إمكانية جلب المياه   %
إمتياز لهما ( للمحطي السقي عين السمارة ، و واد بومرزوق ، خاصة وأن التحويل يمـر بالقرب منهما 

) . من حيث التكلفة و المردود   
  
 
 
 
 

 خــالصة الجـزء الثـاني
 

، ) تسيير( لى عدة مستويات مالية ، تقنية ، تنظيمية زراعي يعاني من صعوبات كبيرة ع- القطاع الهيدرو
.ناتجة عن سياسة التنمية خالل السنوات الماضية   

هده الوضعية زادت من حدتها عوامل خارجية عن القطاع ، ناتجة عن النمو الحضري و الصناعي ، و 
 عوامل داخلية ضمن القطاع ، تمكنا من جمعها إلى عناصر فيزيائية و أخرى إجتماعية -إقتصادية .

 
ومن خالل تقدير نمو إحتياجات القطاع الفالحي من المياه ، ومقارنتها مع قوة الطلب للقطاعي الشرب و 
 الصناعة  بالنظر إلى أولوية تحقيق إحتياجاتهما ، تبرز حدة منافسة على حساب  مصادر مياه قطاع الري

سلطات بهده الحقيقة فإنه المشاريع المبرمجة رغم  وعي ال. ،  مما قد تعقـد من   الوضعية في مستقبل 
لتجنيد الميـاه  لهـدا  القطـاع  ، تتعلـق بإعـادة تأهيـل محيـط الحامة من خالل محطة التصفيـة 

ثا لسقي ، أما محيطي بومرزوق وعين السمارة ينتظر إعادة تأهيلهما من /ل 800المياه المسترجعـة إلى 



رون ،  مع إمكانية تنشيط مساحات مهمة من خالل إنجاز و إعادة خالل الحجم المحول من سد بني ها
. يمكن لها أن تحقق دور إيجابي في تطوير القطاع ،  مجموعة من  السدود الترابية و الصغيرة   تأهيل  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفصـل الثانــي
  

 
 
 
 

  
 

دير تطور سنتطرق إلى ظاهرة  التنافس على المياه بين القطاعـات ، من خـالل تق
حاجيات القطاع الفالحي و مقارنتها مع القطاعات األخرى المستعملة للمياه ، إلبراز ما مدى 
تغطية كل قطاع من المياه إلحتياجاته و فوارق توزيع مابين القطاعات، إلى وضع موازنة 

 حاجيات ، و كيف يمكن لتوجهـات المستقبليــة لتهيئة الموارد المائيـة أن/ ما بين موارد
  : تحقق إحتياجات قطاع الري على النحو التالي 

  
  تقدير اإلحتياجات المائية لتمويل القطاع الفالحي  :الباب األول 

  التنافس على المياه بين القطاعــات 
  



  )حاجيات -موارد( المنافسة على المياه بين القطاعات ، الحوصلة المائية  :الباب الثاني 

 حدود وآفاق المستقبلية لتهيئة الموارد المائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  األ ول بـابال
  
  
  
  
  

I -   االحتيـاجـات من الميـاه  لقطـاع السـقــيAEI :  
على أساس حجم ع السقي في إطار التخطيط المجالي ، دير الحاجيات المائية لقطاـعتمد في تقـي

دون مراعاة  التي يضمها مجال الدراسة ، مناطق ممارسة السقي االحتياجات اإلجمالية للمزروعات في
لحاجيات نا لوعلى هدا األساس فتقييم ) .مآخذ مياه السقي ( د المائية المتوفرة عند المنبع حجم الموار

  .تكون حسب الطريقة التالية   اإلجمالية من مياه السقي الزراعي بالوالية
  

  اه ـاجـات من الميـتـقدير إحتي 
  اع الفالحــيـللقـط



طلب المناخ ( تتمثل الحاجيات المائية للمزروعات في تعويض العجز المائي  :م ـالتقيي منهجية -1
ETPmm  (ةـلزراع  النباتي  مرحلة النمو  خالل لعجز الزراعي  لتربة   بعمـليات الســقي ا و  

  :  على نحو التالي ، المحيط كل  على مستوى  (*)ةمقترحال يةـالدورة الزراعوفـق ،  نةـمعي
 .تقدير الحاجيات المائية للهكتار الواحد لكل مزروع ممارس ضمن المجال المسقي  ×

 .ية لكل مزروع حسب المساحة التي يشغلها ضمن المجال المسقىتقدير الحاجيات المائ ×

 تقدير االحتياجات الكلية للسقي والتي تمثل مجموع الحاجيات المائية للمزروعات الكاملة المقترحة  ×

  : لمزروعات للهكتار الواحد حسب تناوب ا الحاجيات المائية   -1-1
،  Blaney - cridlleحسب الطریقة األمریكیة  ددفي التقدیر حاجیات المائیة لكل مزروع مح  نعتمد 

و ممیزات ، التي تحدد من خالل الفرق ما بین االحتیاجات الحقیقیة الشھریة التي تكون على حساب المناخ 
  :و ذلك حسب العالقة التالیة ،   P eff النبات من جھة و المجموع األحجام المحصل علیھا من التساقط

  
  
  

  
  
  
  
  
  

   إذاأما ، و الفائض المائي سيخزن في التربة ، بي فان عملية السقي ال تكون مجدية اق ايجكان الفر فإذا
  . كان الفرق سلبي فعملية السقي تكون الزمة لتلبية االحتياج النباتي

  
النتح ،  –التبخر   تمثـل المفقودات من جراء :  soimm/mETMالحاجيات الحقيقية الشهرية  -1-1-1

  .)  Kcمعامل الزراعي ب نوع المزروع الذي يعبر حسب( واحتياج  النبات

 حسب التنوع المجالي) Blaney – cridlle(كريدل  –بالني  تم حسابه بطريقة: التبخر النتح  •

   )الجزء األول (
  :  تحديده كما يلي تم  :  Kcالمعامل الزراعي  •

Kc    : بللخضروات حس  FAO )  24وثيقة .  ( 

Kc    :  بوب حسب زراعة الحلANRH    .  
Kc     :  حسب مجلة  ألشجار المثمرةلINAF (  arboricugtur Hamma Bouzian )  - معھد الوطني لألشجار

  .المثمرة 
  
ات لمحطا على مستوى تم تحديده اعتمادا على المعطيات التساقط : eff Pالتساقط الفعال  -1-1-2

 : )  2003 -73( فترة لل الثالثة 

 .لنسبة لمحيط الحامة بامحطة الحامة  ↵

 .محطة  قسنطينة بالنسبة لمحيط بومرزوق  ↵

 .محطة الفورشي بالنسبة لمحيط عين السمارة  ↵

B (mm)    =    Kc  ETP    –      Peff 
                                            ETM 

                                    Perts               gains 

، نواع التربة و أ،للمزروعات المالئمة  على حسب  العوامل الفيزؤمناخية   مجالي و زمني تمثل تناوب:  الدورة الزراعية
 .بالمنطقة    عوامل اجتماعية و اقتصادية النوعية مياه السقي إلى 



  :التالية بتطبيق المعادلة و 
  

  rut Bau Eesoin en Balcul des C:ِالحاجيات الخامة من مياه السقي  -  1-1-3

على مستوى القطعة األرضية و الفعالية نظام  لها عالقة بفعالية تطبيق السقي B brutالحاجيات الخامة 
 : و تحسب من العالقة، شبكة توزيع المياه 

  
  : تتحدد بحالة السقي بالرش المحوري حسب   % 70 (* )

Source : cas L’irrigation par aspersion /clement et Galan   
  

حسب تناوب الدورة (احة  شغل كل مزروع  ممارس سالمائية حسب نسبة مالحاجيات   - 1-2
  :  )الزراعية

 يأخذلكل مزروع بحيث و، ل الحاجيات السنوية من المياه الخامة للهكتار يـصاوع محـدد مجمـتحي 
  : حسب العالقة التالية .  ، وزمنياً  بنسب تناوبه مجاليا

  
الزراعي المقترح النتائج تقدير الحاجيات المائية للسقي للهكتار الواحد لكل  المزروعات  وفق التناوب  

  ) . 23،  22،  21رقم : التالية  المرافقعلى  مدونة(للمحيطات الثالثة ، 
  

  : الحــاجيات المائية الكلية للمحيط – 1-3
  .تمثـل مجمـوع االحتـياجات المـائية للمزروعات الكـاملة المـطبـقة على مستـوى المــحيط 

ات ـر الحاجيـتقدييمكن لنا  طريقة التقييم ،بعد عرض  :تقـدير االحتيـاجات الحـاليـة  -2
  . ، أي على مستــوى كل محيط  ودلك حالة بحالة  بمناطق السقي مزروعاتـة للـالمائي

حسب ،  لسقي لحاجيات المائيةانتائج التقييم  )  :هكتار 800(حالة محيـط  السـقي الحـامة   - 2-1
  :اآلتي التناوب الزراعي مدونة في الجدول 

  -هكتار  800 – بوزيانتقدير حاجيات سقي لمحيط الحامة  – 75: رقم جدول -

 و أصنافها المزروعاتنوع 
التي  المساحة

  تشغلها
 )هكتار(

المساحة من  النسبة
  المحيط
% 

  الحاجیات الصافیة
)1(  

BESOIN NET 

الحاجيات من المياه 
 )3مم( )2(للسقي

  زراعة الخضروات

1  55,2  6,8  764,8  42.217  
2  55,2  6,8  467,7  25.817,04  
3  55,2  6,8 556,2  30.702,24  
4  55,2  6,8 342,3  18.894,96  
5  55,2  6,8 349,9  19.314,48  

Peff (mm)   = Pmoy  x ( 1 – 0,2  Pmoy /125 )......  FAO* 

B Brut = B net / 0,70 (*) 

  B =  B Brut x S i x aj 

Si    : مساحة التي يشغلها كل مزروع  
Ai  : النسبة من المساحة اإلجمالية  



 136.945,72  المجموع 

  40.478,16  733,3 6,8  55,2  6  زراعة األعالف
  زراعة الحبوب

  
7  55,2  6,8  283,5  177.304,04  

  األشجار المثمرة
8  109,6  13,7  1207  131.563,00  
9  304  38  1091  331.664,00  
   263.200,00    المجموع 

  617.927,92    100  800    المجموع
  )3ھم 6,18(     

  إنجاز الطالب: المصدر     
حسب  3هم 6,18هكتار ب  800يقدر الحجم السنوي الحتياج النظري لمحيط الحامة على مساحة 

لي و الشهري لهدا الحجم خالل السنة ، حيث يرتفع ، إد يختلف التوزيع الفص التناوب الزراعي المقترح
، و تمثل  3م 1408بأقصى حجم خالل شهر جويلية ب ) من ماي إلى أكتوبر ( خالل الفصل الجاف 

، تم زراعة الخضروات ،  وتليها الزراعة العلفية  مياه زراعة األشجار المثمرة النشاط األكثر إستهالك لل
  .فالحبوب 

  :ومـرزوق حالة محيـط ب -2 - 2
، على أساس تحديد االحتياجات المائية  76:جدول رقم  -تم تقدير حاجيات مياه سقي محيط بومرزوق 

ودلك اعتمادا على نتائج  -الدورة الزراعية  -ي والمجالي نللمزروعات المالئمة ، وفق تناوبها الزم
  BNEDER التنمية الريفية  دراساتتحقيقات الميدانية لمكتب ال  التي تقسم حسب   وزراعية - ودراسة البيد

( محطة قسنطينة  بحثنا فيما يخص المعطيات المناخية ل وكدا استعمال سلسلة إلى منطقتين متجانستين ،  
، ودلك بالتباع نفس  P effو )  BLANEY -CRIDLLEوفق الطريقة (   ETP mm ، لتحديد  )73/2003

للهكتار الواحد حسب التناوب  االحتياجات المائية  تقدير النتائجف الخطوات محيط السقي الحامة بوزيان ،
   :  حسب المنطقتين الزراعي المقترح 

السمارة ، هده . ع –ط بين الخروب تتواجد إلى  الشمال طريق الراب :ى ـة األولـالمنطق ×
  ) .22مرفق . (إلى  زراعة الخضروات   المنطقة تخصص فقط 

السمارة . حـدود الجنوبية و طريق الرابط بين الخروب و عتتواجد بين ال :ة ـة الجنوبيـالمنطق ×
( زراعة الحبوب ، العلفية ،مع سيادة الخضروات : ، تختص هده المنطقـة بتناوب الزراعات التالية  

  ) .23مرفق 
   :   التـالـــي   دولـالج  ممثـلـة علــى ھــي 

على  :منطقة األولى ال تقدير حاجيات سقي لمحيط واد بومرزوق 76: جدول رقم  -  
  هكتار   499,5مساحة 

  هكتار  499,5على مساحة  :المنطقة األولى  تقدير حاجيات سقي لمحيط واد بومرزوق..



  (*)أنواع المزروعات 
  أصناف خضروات  

  بالممالحاجيات الصافية   %بالمئة النسبة   بالهكتارالمساحة 
من مياه الحاجيات 

  ب ممالسقي 
1  55,7  12.5  303.1  16.822,05  
2  55,7 12.5  766.1  42.671,77  
3  55,7 12.5  411.1  22.816,05  
4  55,7 12.5  319.4  17.726,70  
5  55,7 12.5  525.0  29.137,50  
6  55,7 12.5  574.6  87.390,30  
7  55,7 12.5  167.6  9.301 ,80  
8  55,7 12.5  603.20  33.477,60  
9  55,7 12.5  231.8  12.864 ,90  
    100  499,50  المجموع

272.208,67  
  3هم 2,722

 
هكتار  928,23يقدر الحجم السنوي الحتياجات من المياه السقي المحيط واد بومرزوق على مساحة 

، إذ يتوزع هدا الحجم عل منطقتين ، المنطقة األولى  3هم 4,172تناوب الزراعي المقترح ب ال حسب
أما  3هم 2,722تتواجد شمال المحيط تخصص فقط لزراعة الخضروات فقط ، تستهلك حجم يقدر ب 

المنطقة الثانية تتواجد إلى جنوب المحيط تخصص بتناوب بين زراعة الحبوب ، علف مع سيادة 
  . 3هم 1,45 ـدر بـالي يقـم إجمـلك حجـ، تسته الخضروات

  :  حـالة محيـط عين السـمارة  -3 - 2
الدورة الزراعية  –على أساس االحتياجات المائية للمزروعات المالئمة ، وفق تناوبها الزمني و المجالي 

–   
ه السقي نحدد حاجيات ميا)  . 24: مرفق(، )  2003 -73(و المعطيات المناخية لمحطة الفورشي  

     : الكلية للمحيط حسب الجدول التالي 
  حاجيات مياه السقي على أساس تناوب الدورة الزراعية - : 77جدول رقم 

 المساحة بالهكتار المزروعات
(KM) حاجيات مياه السقي  الحاجيات السنوية  %النسبة

  هكتار  535,80على مساحة :المنطقة الثانية   تقدير حاجيات سقي لمحيط واد بومرزوق

  الحاجيات الصافية بالمم  %النسبة بالمئة   المساحة بالهكتار  وأصنافها أنواع المزروعات 
من مياه الحاجيات 

  السقي ب مم
1  107 ,16 20%  626,80  67.167,60  
2  107 ,16 20% 230,00  24.646,80  
3  107 ,16 20% 212,144  22.733,30  
4  107 ,16 20% 167,624  17.962,60  
5  107 ,16 20% 115,37  12.363,30  

      535,80  المجموع
144.874,00 

  3هم 1,45



 حسب المزروع
1 243.11 0.50 579.1 140.785,00 
2 60.77 0.125 557.2 33.861,044 
3 60.77 0.125 888.3 53.981,99 
4 60.77 0.125 218.6 13.284,32 
5 60.77 0.125 39.59 2.405,88 

  %100 486.23 المجموع
244.318,23 

3هم 2,44  
  

هكتار  486,23على مساحة تقدر ب  3هم 2,44يقدر حجم االحتياجات محيط سقي عين السمارة ب 
خالل شهر جوان ،  إذ تمثل )  3م 771,7(ح ، بأقصى احتياج المقتر يالتناوب الزراعطريقة حسب 

  .هكتار  /3م 8.883الزراعة العلفية  النشاط األكثر طلب للمياه ب 
  
  
  
  
  
  
  
  
المساحات المسقية من خالل التقييم على مستوى ) : حالة خاصة (المساحات المسقية حالة  - 4 - 2

لم (ألنها لم تصنف على أنها أراضي مؤهلة للسقي المحيطات الري المتوسط  ،  الري الصغير يختلف عن
) تختص بعد بدراسة لتصنيف أراضيها من جانب قابليتها لسقي ، فهي تصنف فقط على أساس نوع الري

فالسقي على مستوى هده )  .  هكتار  1565,26( ، إال أنها مكنت من تنشيط مساحات زراعية هامة 
نما وفق حجم المياه المعبأة ، وعلى هدا األساس أخدنا في عملية المناطق ال يكون حسب احتياج النبتة و إ

حجم المياه الموجهة : 78جدول رقم :         التقييم  بالحجم الموجه  من خاللها ، حسب الجدول التالي 
  من الري الصغير إلى  السقي

  
سنة/3الحجم الموجه هم PHالري الصغير   المساحة المسقية 

 بالهكتار
ابيةالترالسدود   3,64 724 
 86,26 0,431 تتنقيبات



  

  المصالح الفالحية : مصدر ال                                                                                     
 

مناطق  حجم االحتياجات اإلجمالية للمزروعات فيمن خالل توقيع نتائج  :الية الحصيلة اإلجم -
، و مع أخد في الحساب تقديرات حجم مياه الشرب  التي يضمها مجال الدراسة ممارسة السقي

  :     ضمن الجدول التالي  ، هي(*)للحيونات 
  "المياهتقدير إحتياجات القطاع الفالحي من : " 79: جدول رقم              -

  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
 من إنجاز الطالب: المصدر 

v  حسب طرق سنويا / 3هم 20,110يصل الحـجم اإلجمالي إلحتياجات القطاع الفالحي من المياه إلى
التنـاوب الزراعي المقترحة على مستوى المحيطات الثالثة ، و الحجم المياه الموجهة لري 

  . جيات من مياه الشرب الحيونات الصغير ، وأخد في الحساب حا
  
  
  

  
 :ياه لتكثيف  التربية الحيوانية تقدير حاجيات من الم - (*)

الموسوعة التغذية " باالعتماد على  معايير االستهالك المثالي ، حسب  تالحاجيات المائية لشرب الحيوانا تقدير
لح الفالحية و  عدد الحيوانات خالل ، وهي معتمدة من قبل المصا " J.B.BAILLERE et Fils"  الحيوانية 

  ) 2.047.742 الدواجن - 131.000المواشي  -.األبقار  عدد    42.320 (:تتكون من  2001إلحصاء سنة 
 الحاجيات المائية الوحدة المعيارية الوحدة الساللة الحيوانية

 137 0,568 اآلبار
 110 0,442 الينابيع

 508 2,059 نقاط المجاري المائية
 1565,26 7,14 المجموع

 تقدير إحتياجات قطاع الفالحي
 الحجم 

سنة/3هم  
 المساحة المسقية

 بالهكتار
 800 6,180 محيط الحامة بوزيان

 1000 4,172 محيط بومرزوق
السمارة. محيط ع  2,422 486,26 

 1565,26 7,14 الري الصغير
(*)مياه الشرب للحيونات   0,200 / 

 / 20,110 المجموع



سنة/  3م   
ثا/ل U.Z 34.129,032 60 تربية األبقار  747.425,79 

ل U.Z 78.658,38 6 تربية المواشي  172.262,20 
10 الدواجن رأس 3 سنة/3م 25 2.003.400   51.086,70 
 919.687,99 المجموع

 
  مواشي  UZ  =1,64 ،  أبقار 1U.Z.= 1,24: مالحظة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
التقـديـر المسـتقبـلـي لحـاجيـات السقـي : ي ـع السقـر االحتياجات مع توسـديـتق - 3

حسب (  2008هكتـار خـالل  سنـة  6500ر المسـاحـة المسقيـة  إلـى علـى أسـاس تـطـو
PNE   ( و حسب  معيـار احتيـاج من  الميـاه السـقـي  للهـكتـار الـواحـد  بمـنطـقـة
هكتار خـالل سنـة  7883، أما تطـورها إلـى  3هم 42,25سيـرتفـع إلـى )   3م 6500( التـل 
من  3هم 51,24جات من الميـاه السقـي  إلى حجــم يقــدر ب سيؤدي إلى ارتفـاع االحتيا 2015

  : المياه ، حسب الجدول التالي 
  

  يــات السقـر  للحاجيــالتقدي 80:جدول رقم 
 2015 2008 2003 السنوات

 7883 6500 3700 المساحة المسقية الهكتار
سنة/3حجم مياه السقي هم  20,110 42,25 51,24 



  

v م ـة حجـرفـعـا بمـضـط أيـرتبـي ، يـمياه قطاع السقمـن ات ـق احتياجـإن تحقي
  . اهــى الميـس علـافـدة التنـدى حـن ، وما مـريـن االخـاعيـاع القطـإقتط

  

  

  

  

  

  

  

  الثـانـي البـاب
   
  
  

 
قطاع مياه ( أيضا بحجم اقتطاع المنافسين اآلخرين  ي ،ـحاجيات المائية لقطاع السقيرتبط مدى تغطية  

، لدا يكون من المهم تقدير احتياجاتهما الحالية و )  AEI، وقطاع الصناعة AEPللشربالموجهة 
، التي يمكن أن نبرزها بأكثر وضوح  من خالل التعرض لحالة   حدة المنافسةالمستقبلية  ألجل تقدير 

 و. زيان بو الحامة يـمحيط السق باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل   ، السماط الكارستي لمنطقة الحامة
التطرق إلى حدود وآفاق التهيئة ضمن البرامج المسطرة ، ما إدا هي كفيلة ألن تستجيب لطلب المتنامي ، 

 . ي ـبين القطاعات ألجل ضمان مكانة حقيقية للسق ما المـياه و تقليص فوارق التوزيع
 

  )حاجيات –موارد (المنافسة على المياه بين القطاعات ، الحوصلة المائية 
  حدود و آفاق المستقبلية لتهيئة الموارد المائية

 



I -  تقدير احتياجات القطاعات المستعملة للمياه :   
 : احتیاجات السكان  -1
ساكن ، بناءا على  909.500ب  2003قـدر عـدد سكـان والیـة قسنطینـة سنة : خصائص السكان  -

، الذي یبرز من خالل قراءة لمؤشرات ومعدالت النمو فوارق  1998معطیات اإلحصائیة لتعداد السكاني 
ستوى معتبرة على مستوى المراكز المجاورة للمدینة ، حیث نسجل معدالت النمو مرتفعة جدا على م

، الحامة ب % 5,31، ع السمارة ب %  5,36، الخروب % 6,5دیدوش مراد ب : البلدیات التالیة 
، على خالف باقي %  0,59سجل معدل یقدر ب ) مدینة قسنطینة ( ، أما مركز الوالیة % )  3,93

تطور ، إذ یرجع عدم التجانس في ال%  3,03إلى   1,47البلدیات أین یتراوح معدل النمو ما بین 
السكاني على مستوى بلدیات الوالیة إلى حركیة السكان من مدینة قسنطینة إلى المحاور المجاورة ، 

 .أن ھده الحركیة حالیُا  بدأت تعرف نوع من االستقرار  إال  .وفق التطور العمراني لمخطط التھیئة 
  

وفق الطريقة العامة التي إن تقدير االحتياجات المائية لقطاع الشرب يكون  :منهجية التقييم  -1-1
تعتمد على متوسط الطلب اليومي لكل ساكن ، الذي يتعين بالمعايير المثالية تحدد حسب مظاهر النمو 

حيث كلما زاد ( بالتوافق مع التصنيف حسب حجم التجمعات السكانية و  االجتماعي و االقتصادي ،
 . )   االستهالك و  التعداد السكاني ، زاد النشاط

 )25 :رقم مرفق(  1998لتجمعات السكانية سنة ان والية قسنطينة حسب اـسكخالل توزيع  إدا من
المعايير المثالية لالستهالك حسب التجمعات " 81: جدول رقم  : ، وباعتماد على الجدل الموالي 

  "السكانية
  المناطق المبعثرة  10.000أقل من   30.000 - 10.000  100.000- 30.000  100.000أكثر من   )نسمة (  فئة السكان 

ثا /المعايير المثالية ل
  ساكن/

200  175  150  100  80  

  Schéma Directeur Développementمديرية المصالح الفالحية : المصدر 

  
  : تم تقسيم التجمعات السكانية حسب خصائص سكان الوالية  إلى خمس مستويات 

أي المدينة و التي يقدر عدد سكانها ب يضم التجمع الرئيسي لبلدية قسنطينة  :المستوى  األول  -
 200من سكان الوالية ، تتوافق مع معدل استهالك يصل إلى  %57,20ما يمثل  462.176

 .ساكن /ثا/ل

  
لبلدية الخروب بتعداد سكاني يقدر  ACLيضم  كل من تجمع الرئيسي  :المستوى الثاني  -

، يتوافق مع احتياج ) الحجم تجمع متوسط ( نسمة  36.680و تجمع الحامة  بنسمة  65.344ب
 .   ساكن/ ثا/ل 175يقدر ب

  
عين السمارة ،  تجمعات حضرية رئيسية لخمس بلديات تتمثل في 04يضم  :المستوى الثالث  -

قسنطينة ، :  عين أعبيد ، زيغود يوسف ، ديدوش مراد  و ثالث تجمعات ثانوية لبلديات التالية 
  .   ساكن /ثا /ل 150يقدر ب  الخروب ، الحامة بوزيان ، توافق احتياج



، بني اوالد رحمون ، إبن باديس: تالية يضم ثالث تجمعات رئيسية لبلديات ال:  المستوى الرابع -
  . بلديات  08ـ حميدان ، وباقي المراكز الثانوية ل

 46.849، بمجموع السكان ) أوساط ريفية ( يشمل جميع المناطق المبعثرة  :المستوى الخامس  -
   .ساكن / ثا/ل 80من سكان الوالية ، و باحتياج يقدر ب %5.79ثل نسمة ما يم

 
 :تقدير االحتياجات الحالية  -1-2

  
  "تقدير االحتياجات الحالية  من المياه الشرب لقطاع السكان " 82: جدول رقم 

 
  المستویات
التجمعات السكانیة 

 )نسمة(
  عدد السكان التجمع السكاني

 نسمة
  المعاییر المثالیة

 ساكن/ ا ث/ ل
  حاجیات میاه الشرب

 سنة/3م

 92.435.200 200 462.176 مدینة قسنطینة 100.000أكثر من 
 17.854.200 175 102.024و الحامة مدینة الخروب   30.000-100.000

+تجمعات بلدیة ) 05 30.000-10.000 ACL)- 
   AS مراكز ثانویة 03  140.800 150 21.120.000 

ز رئیسي مراك 04 أقل من 10.000  
مركز ثانویة  08  56.146 100 5.614.600 

 ZE  )12( 46.849 80 3.747.920مناطق ریفي  لمبعثرة المناطق ا
 137.024.000  807.995  المجموع

  من إنجاز الطالب : المصدر 
  

  
  :ة  ـتقدير االحتياجات المستقبلي -1-3

لقطاع السكان على أساس  الزيادة السكانية نعتمد في تقدير االحتياجات المستقبلية من المياه الشرب 
حركية السكان للوالية ، ألن الزيادة السكانية على مستوى  التجمعات هي غير طبيعية ، وإنما ناتجة عن 

ط ـوفق مخط ) ارتفاع السكان ناتج عن هجرة داخلية (  إلى المحاور المجاورة  من مدينة قسنطينة
 بمعدل زيادة السكان لدا أخدنا في عملية التقدير ير على معدالت النمو  ،كب أثر اكان له ، ة للواليةـالتهيئ

  .على مستوى الوالئي 
  

  "التقديرات السكانية و االحتياجات المائية الالزم توفيرها  "  83:جدول رقم -  
  2030  2015  2008  2003  السنوات
  1.318.419  1.004.425  884.682  807.995  السكان
  المعيار المثالي
DOT    l/s 

  200- 80من
  200  200  200  )جدول السابق ( 



( الحاجيات
  )سنة/3هم

137,024  176,963  200,885  263,683  

  من إنجاز الطالب : المصدر 
  : احتياجات الصناعة من المياه  -2

على سلسلة تحقيقات   للقطاع الصناعي من المياه )  2003سنة(الحالية  نعتمد في تقدير االحتياجات
والية قسنطينة نظرا لغياب طرق خاصة في  طرف الوكالة الوطنية للحوض الهيدروغرافي أنجزت من

معدل الزيادة  السنوية  أما تقديرنا للحاجيات المستقبلية يكون على أساس. احتياجاتها تسمح بتقدير 
لجدول و النتائج ممثلة على ا. سنة  / %2المقدرة  بنسبة  و  لالستهالك المياه على المستوى الوطني

  : التالي 
  

  "تقدير احتياجات الصناعة من المياه" : 84 جدول رقم 
  2030  2015  2008  2003  السنوات

حاجيات من المياه 
لقطاع الصناعة  

  سنة/3هم
17,48  19,23  21,68  27  

 معالجة الطالب+ ABHحسب : المصدر 

  
ة ـالل سنـخ 3مه 19,223ى ـع إلـرتفـ، و ست 3هم  17,48 ـدر بـتق الية ـالح اتـحاجيف

  م 2030خالل سنة  3هم 27م ،  وإلى حجم يقدر ب 2015سنة  3هم 21,68، والى حجم  2008

 : "ـةي لمنطقة الحامـارستـاط الكـة السمـحال ": اه ـى الميـس علـافـالتن  -  3

 و ) 25: خريطـة رقـم(ات ـاء التنقيبـراحل إنشـم عـالل تتبـمن خ ةـدة المنافسـحتبرز  
) 1990 – 1951(ع حمام الزواوي خالل الفترة الممتدة من ـي لمنبـا مع التدفق الزمنـعالقته ةـمقارن

مع .  ةـل أساسيـراحـالث مـى ثـوى ارتفاع الصبيب إلـ، والتي يمكن أن نقسمها حسب تغير مست
 : )   54الشكل رقم ( وية  ـط السنـاقـرات التسـن االعتبار تغيـد بعيـأخ

(  1954ثا سنة /ل 1000لمستوى تدفق الصبيب  من تسجل بانخفاض مستمر : ولىالمرحلة األ - )  1
سنة ،   13خالل   % 55أي بانخفاض يقدر ب  1967ثا سنة /ل 450إلى ) أقصى قيمة خالل السلسلة 

  :مر تناقص  هدا تدفق لصبيب  المنبع بثالث مستويات  
، تزامنت مع )  1956قبل سنة ( ثا /ل 900تجاوز خالله تدفق الصبيب أكثر من  المستوى األول ×

  .فترة تسجل فائض من التساقط األمطار 



ثا  رغم /ل 700ثا إلى /ل 900تسجل بانخفاض من ): ثا/ل 200تناقص ب(  المستوى  الثاني ×
ثا وأمام تراجع /ل 800تسجيل فائض تساقط إال أن فتح أول تنقيب أدى إلى تناقص صبيب على 

 . ثا /ل 700يستمر في االنخفاض إلى   "عجز مطري"ة فتر تسجل، إد كمية التساقط 

ثا ، /ل 450ثا  إلى /ل 700تسجل بانخفاض من مستوى ):  اث/ل250( تناقص ب   المستوى الثالث ×
و تزامنها مع فترة عجز    F62و  F61، نتيجة  فتح تنقيب ) سنوات 7( 1968إلى  1961تمتد من 

ثا /ل 140م السخونة نتيجة فتح بجوارها تنقيب بمطري ، كما نسجل اختفاء إرتوازية عين حما
 ) .يدوش مراد الحامة وزيغود يوسف موجه لسكان د

ثا نتيجة عدة /ل 750ثا إلى /ل 440تسجل تدبدب مستوى ارتفاع الصبيب من : المرحلة الثانية  -  
 :  تناوبإد  عوامل منها مناخية 

ويل مياه تنقيبين  بجوار عين السخونة تحصبيب نتيجة  تحقق استجابة وعودة ارتفاع فترة مطرة ×
ثا تدعم  /ل 700أدى إلى إرتفاع   مستوى  الصبيب إلى  إلى قناة السقي  ثا/ل250بصبيب يقدر 
  .محيط السقي  

 440أدت إلى انخفاضه إلى قيمة مسجلة تقدر ب  F2/74 و  F1/74و فتح تنقيب  فترة عجز مطري ×
 . ثا /ل

ثا نتيجة سنوات تسجل /ل 570ثا إلى /ل 450تفاع مستمر للصبيب من تتميز بار: المرحلة الثالثة  -  
،   F82    ،F84رغم تزايد عدد التنقيبات حول منبع حمام الزواوي تنقيب  فائض في التساقط السنوي 

F86   كما لوحظ عودة تدفق ينابيع برقلي وموراتا التي تمول سكان مدينة قسنطينة ،.  
   

v يتبين لنا أن الموارد المائية ال تغطي متطلبات السكان الحالية وقوة  إذا من خالل هده التقديرات
إلى ) منبع عين حمام الزاوي (  وصل الحد إلى  رهن أهم مصدر موجه للسقي  نموها المستقبلي ،

  .قطاع مياه الشرب  بعد منافسة حادة من خالل حفر التنقيبات على مستوى سماط تدفقـه 
 
 

عــالقـة تساقــط األمطــار و حفــر مجموعة تنقيبات  بجوار      ) :26: ( الوثيقة رقم 
  المنبع 

  بالتدفق الصبيب السنـوي لمنبــع حمام الزواوي
  )1990-1952(الفترة 

   54: الشكل رقم 



 

 
 
 
 
 

  25: خريطة رقم  
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II – بعد تقدير األحجام المستهلكة   : لتهيئة الموارد المائية )حاجيات –موارد ( مائيةالمـوازنة ال
أمام الحاجيات الحالية و المستقبلية من المياه ، وإبراز حدة المنافسة وتفاقم الظاهرة على حساب قطاع 

لعجز أو لتحديد ا ، حاجياتال /موارد الما بين ) موازنة (السقي ، يكون من المهم  أن نوضع حوصلة 
 و ووضع رؤى مستقبلية عن كيفية التوجهات وحدود التهيئة ، ، ةـاه في مجال الدراسـالفائض من المي

ع منسجم يقلص الفوارق بين ـلمياه وفق توزيا على ب للطلب المتناميـما إدا هي كفيلة ألن تستجي
  .قي ـالقطاعات ويضمن مكانة حقيقية للس



  )سنة/3هم(ـب" الحاجيات /موارد  المستقبليةالحالية و ةالموازنة المائي:"  85 ـدول رقم ج
  الوضـــعــية الحـــاليــة
2003  

  المــــدى القريـب
2008  

  المـــدى المتوســط
2015  

  قطاع
الحاجيات 
  الحالية

  سنة/3هم

الموارد 
  المستعملة

  سنة/3هم

العجز 
  الحالي

  سنة/3هم
 

االحتياجات 
  المستقبلية

  سنة/3هم

  من خالل
  المنشآت

  لموازنةا
العجز 

  الفائض/

االحتياجات 
المستقبلية 

  سنة/ 3هم

من 
  خالل
  المنشات

  الموازنة
العجز 

  الفائض/

السقي 
  الفالحي

20,110*)1(  

 42,25*)2(  
18.75  

  
2,360*)1(  
23,50*)2(  

42,25  

  سنة/3هم20,7
  من

  التصفيةمحطة
  سنة/3هم6.25

سدود )06(  - 
  ب الترابية

  سنة/3هم1.95
   

21,55  
  51,24  3هم

139,36  
+  

سد بني 
  هارون
93  
  3هم

=  
232,25  

  سنة/3هم

41  
مياه 
  الشرب

137  
58.7 

*)3(  78,24  177  
  هم 111,687

  من
تحويل منبع  - 

  حمام الزواوي
 3هم8.987

تنقيبات + 
بحجم 

  سنة/3هم3.46
رفع 
  مردودالشبكة

  3هم 21ب

65,313  
  200  3هم

مياه 
  الصناعة

17,48  9,48  8,00  19  9,52  22  

  86  196,54  المجموع
88,5  

  238,25  139,36  96,383  273,24  232,25  
41  

  
  : حوصلة حالية الستعمال الماء ونسبة تغطية كل قطاع  -1

عجز )  3هم109,80( وحجم المياه المستهلكة  ) 3هم 196,54(تبرز المقابلة ما بين الحاجيات من المياه 
الف نسبة  تغطية كل ـاه واختـع الميـوارق في توزيـأدى إلى ف،  3هم  86,93سنوي يقدر ب 

  .اع ـقط
  

 حسب  األراضي التي تبرز موارد التربة القابلة للسقي ) :  2(*).لها معنى مجالي و زمني ( راعي حسب الطريقة التناوب الز) :  1(*
  ) . دون أخد حجم المياه المفقودة من الشبكة( هالك الفعلي حجم اإلست) : 4. (*أخد في الحساب حجم المياه المفقودة من  الشبكة ) :  3(*.
  



حسب طريقة  3هم20تقدر بأكثر من ) إطار السقي المكثف(فالحاجيات الحالية من الموارد لقطاع السقي 
إي  3هم 18,75، بينما المياه المتوفرة ال تمثل إال ) أكثر إقتصادية  للمياه ( الحديثة التناوب الزراعي 

ة ـكموارد مائية يجب توفيرها أمام منافس % 31 ليبقى ما يمث،  3هم 2,360بفارق سلبي يقدر ب 
الشرب ، فرغم أنه يقتطع  قطاع  على أساس أن أولوية  توزيع المياه هي لصالحو  .القطاعين األخريين 

من المياه المعبئة ،  إال أنه ال يصل إلى تغطية احتياجاته ، إذ يسجل  3هم 58,76حصة معتبرة تقدر ب 
 ت، تزيد من حدته تدني المنشآ) مرة ضعف عجز السقي  02(    3هم 78ب  عجز سنوي يقدر

فتحسين مردود الشبكة إلى (  %50خاصة ضعف مردود شبكة توزيع المياه إلى نسبة  الهيدروليكية ،
والحجم المقتطع للقطاع ) مرة سد حمام قروز 1.3سنة ما يعادل  /3هم23يمكن إن يوفر  20%

اته ـاجـمن احتي %47، هدا األخير يسجل عجز سنوي يمثل AEP من شبكة 3هم1.5(الصناعي
  .   )3هم17.48(
ظروف مناخية وألجل تحقيق تفرضه  (ي ـة أمام ضرورة السقـإن هدد الوضعية الحرجة والصعب  

س على ـافـ، ستزيد من تفاقم ظاهرة التن أمام الطلب المتنامي والمستمر على المياه) االكتفاء الذاتي
  .ي ــاب السقـبل على حسـتقـات في المسـن القطاعاه بيـالمي
من خالل ما سبق وحسب األفاق المستقبلية على المدى  :ة ـئـهيـالموازنة المستقبلية و حدود الت - 2

القريب و المتوسط ، فإن تغطية حاجيات القطاع الزراعي أمام أولوية تحقيق طلب السكان التي تتزايد 
ي التحديات  ـه فـكي(ة ـور، فإن أفاق التهيئـد األمـمن التعقي دـد تزيـبوتيرة متسارعة ، ق

  :يــكاألت نــتكون المديي) هة الطلب المتناميلمواج
حول تحقيق مساحة ) 2008(تتمحور أفاق المستقبلية على المدى المتوسط  : ريبـدى القـالم -2-1
تغطية طلب ) أوال( مام أسبقية وأ 3هم42,25هكتار أي بارتفاع الحاجيات إلى  6500 ـدر بـي  تقـسق

سنويا /3هم 196أي ما يعادل إجماليا ) 3هم19( و لقطاع الصناعة) 3هم 177(حاجيات مياه الشرب    
  :ول ــومقارنتها مع معطيات التوجهات التهيئة التي  تتمحور ح

  :يـقطـاع السق – 2-1-1
لسقي محيط الحامة ) 3هم 6,25(ثا /ل800توجيــه محطة تصفية المياه بعد رفع تأهيلها إلى قدره  -  

  .   ثا/هك/ل1هكتار أي  تغطية احتياجات محيط السقي للحامة على أساس 800بوزيان  على مساحة 
، وإعادة تأهيل ثالث سدود  3هم 1,004سدود ترابية بحجم إجمالي يقدر ب   04االنتهاء من إنجاز  -

  .     3هم 1,949أي توفير حجم     0,945ترابية إلى حجم يقدر ب 
  . FNRDAبئر في إطار مخطط التنمية القالحية  281+ رخصة  301سيتم االنتهاء من إنجاز  -
يبقى محيطي سقي واد بومرزوق و عين السمارة أمام عجز نتيجة  ندرة المياه ، وإن توفرت محليا  -

  )  .  المياه السطحية  أو التلوث التي على تؤثرعلى المردودمن جراء الملوحة ( فهي ذات نوعية رديئة 
v سنة /3هم 21,55 ـدر بـز يقـي عجـإد يسجل قطاع  السق.  



سنة المتوفر من حجم /3هم 58,7سيستفيد قطاع الشرب بإضافة إلى :  اع الشربـقط – 2-1-2
  : سنة من خالل المنشـآت التالية /3هم 33,447إضافـي يقـدر بـ  

  .) من سقي  لقطاع الشرب3هم 8,987(  ثا /ل200الي  تحويل استعجالي لمنبع حمام الزواوي بحجم إجم -

 . ) سنة/ 3هم 21(أي ضمان %75ىلإتحسين مردود الشبكة توزيع  -

 .سنة /3هم 3,469: حفر تنقيبات يمكن أن توفر حجم يقدر ب  -

، بالمقارنة مع اإلحتياجاته التي  سنة/3هم.. 111,7أي سيسـتفيد قطـاع الشرب من حـجم يـقدر ب   
  .سنة  /3هم 65,303 ، و بالتالي  نسجـل عجـز سنـوي يقـدر بـ  3هم 177 تقـدر بـ

نظرا لعدم توفر معلومات عن القطاع ، فإننا أخدنا بالحجم المتوفر حاليا و :الصناعي قطاع  -3- 1 – 2
 19بحجم (  2008سنة و مقارنته مع إرتفاع طلب القطاع على المياه  سنة /3هم 9,48المقدر بـ 

  .سنة /3هم 22، فإنه يسجل عجز يقدر ب ) سنة /3هم
v  238,25 ـسيكون الطلب اإلجمالي للمياه يقدر  ب)  2008سنة ( إدا على المستوى القريب  ،

، أي بعجز إجمالي  يقدر ب ) دون أخد حجم المجند من األودية( سنة/ 3هم 139,36وحجم التجنيد 
 .  3هم 96,383

 2015عن  %17,5هكتار أي بزيادة 7883لمسقية إلىسترتفع المساحة ا :دى المتوسـط ـالم – 2 -2
ات السكانية ـي  احتياجـالـإجم بالمقارنة مع، و3هم51.24ا إلىــمما سترتفع احتياجاته

من مجـموع  %81ما يمـثل   3هم 107بمجموع يقـدر بـ ) 3هم 22(الصناعة  و)  3هم200(
 . 3هم273,25اإلجمالي لالحتيـاجات الـوالية التـي تقـدر ب 

تـحويل حجم إضافي  من سد بني الل  فإنه سـيعتمد  أسـاساً على تغـطية هدا الحـجم من خـ
حسب (  )3هم93(ثا /ل 2948والـدي سيجـلب حجـم مائي يقدر بـ ) 03الرواق رقم( هارون      

DHW ( تخفيض ،وهو حـجم سيمـكن من  3هم 232,25، ليصـل حـجم المـياه المتـوفرة إلى
و   2015سنة   حـاجيات الميـاه للواليةمن   %57سنة إي أكثر من /3هم 41إلىالعجز المسجل 

محـيطي  السـقي لعين السمـارة  و  السـقيسنة  ، و إمكـانية تزويد بمياه /3هم 273,24المقدرة ب 
التـكلفة ( امتـياز لهـما  هما ، إد يعتبريمـر بالقرب منالدي  التحــويل  من خالل   بومـرزوق
 . ..)  .وداً والمـرد

  
  

  الصة الفصــل الثــانيــخ
  

سنة على حسب طريقة التناوب /3هم 20,110يـقدر حجم اإلحتياجـات القطاع الفالحـي من المياه ب 
، إد تمثـل إحـدى الطـرق العمـلية التـي يحتـرم من ) لها معنى مجالي و زمني ( الزراعي 

  . في الحسـاب إحتياجـات ميـاه شـرب الحيونات  ، وبأخـد  المـائية خـاللها إقتصـاد مـواردنا 



 2008هكتار خالل سنة  6500سنة على أساس سقي مساحة /3هم 42,25وستـرتفع حاجيات السقي إلى 
 7883من الميـاه على أسـاس سقـي مسـاحـة  3هم 51,24، و إلى حجـم سنـوي يقدر ب 

  . 2015هكتـار خـالل سنة 
  

أمام قوة نمـو الطلب للقطاع الشرب والصناعة ، و بالنظر إلى أولوية  إن تغطيـة حاجيات قطاع السقي
فاألمر وصل إلى حد رهن أهم مصـدر . تحقيق إحتياجاتهما ، يمثل عـائق أمام التنمية الزراعية 

، بعد منافسة   AEP، ودلك بتحويله لصالح قطاع مياه الشرب ) اوي منبع حمام الز( ي موجـه للسقـ
 إنعكاس  ر التنقيبات موجهة لقطاع الشرب  على مستوى سماط تدفقـه ، كان لهاحادة من جراء حف

من   %70أحيانا على حجم الصبيب  ، كما نسجل إنخفاض منسوب مياهه إلى أكثر من   مباشر سلبي و
  . )  2003ث سنة /ل 250إلـى   1952 ثا سنة/ل1000( إمكانياته خالل الخمسين سنة الماضية 

  
لتهيئة الهيدرولوجــة  لمواجهـة الطلـب  وتقلــيص الفـوارق على المـدى وتكمن تحديات ا

، و تجنيد حجم ) ثا /ل 800بعد تأهليها إلى ( القصير ، في تعويض محيـط الحامة بمياه محطة التصفية 
سنة ، ممـا /3هم 1,95بحجم يقدر ) إنجاز ، وإعادة تأهيل سدود ترابية ( إضافي من  موارد سطحيـة 

و سيستفاد قطاع الشرب من حجم إجمالي يقدر ب . من تنشيـط مساحات  زراعية مهمـة  سيمكن
سنة ، من خالل تحــويل منبع حمــام الزواوي ، وتحسيــن  مـردود الشبكـة /3هم 139,36

سنة ، مع إنجـاز /3هم 21مما يسمح بتوفيـر حجم البـأس به يقـدر  ب   %75التوزيـع الميـاه إلى 
  .  سنة /3هم 3,469ـاطق مختلفة يمكن أن توفـر حجـم يقـدر ب تنفيبات بمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خــالصـة الجــزء الثـانــي
  

، ) تسيير( زراعي يعاني من صعوبات كبيرة على عدة مستويات مالية ، تقنية ، تنظيمية -القطاع الهيدرو
عن  عوامل خارجيةا هده الوضعية زادت من حدته.ناتجة عن سياسة التنمية خالل السنوات الماضية



ضمن القطاع ، تمكنا من جمعها إلى  عوامل داخليةالقطاع ، ناتجة عن النمو الحضري و الصناعي ، و 
  .إقتصادية ، عناصر فيزيائية و أخرى إجتماعية 

  
ومن خالل تقدير نمو إحتياجات القطاع الفالحي من المياه ، ومقارنتها مع قوة الطلب للقطاعي الشرب و 

 على حساب  مصادر مياه قطاع الري منافسةحدة بالنظر إلى أولوية تحقيق إحتياجاتهما ، تبرز الصناعة  

رغم  وعي السلطات بهده الحقيقة فإنه المشاريع المبرمجة . ،  مما قد تعقـد من   الوضعية في مستقبل 
ل محطـة لتجنيد الميـاه  لهـدا  القطـاع  ، تتعلـق بإعـادة تأهيـل محيـط الحامـة من خـال

ثا لسقي ، أما محيطي بومرزوق وعين السمارة ينتظر /ل 800التصفيـة الميـاه المسترجعـة إلـى 
إعادة تأهيلهما من خالل الحجم المحول من سد بني هارون ، مع إمكانية تنشيط مساحات مهمة من خالل 

ن تحقق دور إيجابي في يمكن لها أ،  مجموعة من  السدود الترابية و الصغيرة   إنجاز و إعادة تأهيل
  . تطوير القطاع 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـةـــامـــــــــة عــــالصــــخـــ  
 

الهيدرولوجية االتي تضمن مكانة يتعلق هدا العمل المنجز بدراسة تحليلية عن عوائق و إمكانيات التهيئة 
 -، إجتماعية   سقي الزراعي ألجل النهوض بالقطاع ، بإعتبار تفرضه ظروف طبيعية  مناخيةلل

.إقتصادية   



فالطريقة المتبعة لتحليل الموضوع ، تكون على أساس تركيب تداخل الظروف الطبيعية التي تكمن في 
تحديد موارد التربة و تقييم الثروات المائية التي هي ضمن حدود مجال الوالية ، مع الوضعية الحالية 

التهيئة ألجل توفير المياه الالزمة إلنجاز هده  زراعي حسب العوامل البشرية  وآفاق- للقطاع الهيدرو
. العملية   

هكتار ضمن قلب الشمال الشرقي للجزائر ،  222.910وعليه تتربع والية قسنطينة على مساحة تقدر ب 
كمنطقة إنتقالية بين سلسلة األطلس التلي و مجال السهول المرتفعة ، بحيث تبرز مظاهر تداخل أوساط 

.، كان لها أثر على إمكانيات موارد التربة و وفرة المياه طبيعية جد متباينة   
 

تمكنا من ، فإنطالقا من تحليل و الدراسة خصائص الوسط الفيزيائي  ، وإستغالل معطيات بيدولوجية 
تصنيف األراضي على حسب التشكيالت التي تبرز آفاق لتطور موارد التربة مع العناصـر الفيزيائية  
(موارد التربة /إنحدار ) ، بإعتبارها مناطق األراضي مؤهلة للسقي ، تمتد على مساحة تقدر ب 6500 
هكتار ، لكن يبقى الري يشمل مساحة ضعيفة من هده المناطق دات القدرات الزراعية العالية ، رغم أن 
الظروف المناخية تبرز حتمية و ضرورة السقي ، فالموازنة المائية تسجل عجز مائي زراعي يمتد إلى 

. أشهر على مستوى مجال الوالية  06ثر من أك  

و بالنظر إلى مطابقة تنوع التكشفات الصخرية نتيجة الظروف و المراحل الجيولوجية التي شهدتها 
( مع إمكانيات المياه التي توفرها عناصر المناخ ) خاصة تأثير المراحل التكثونية األساسية ( المنطقة    

وموقعها الدي يعتبر ) . مليار متر مكعب سنوياً  1,060ط والتي تمثل خاصة الوفرة الناجمة عن التساق
منطقة إتصال يسمح لها بالتمويل دو إمتداد جهوي ، فإن إمكانيات  الموارد المائية الكامنة  ( السطحية و 

سنويا ، يرتكز إستغاللها على المياه الجوفية /مليون متر مكعب  298هي جد معتبرة تقدر ب ) الجوفية 
ماط الكارستي الدي سنويا ، خاصة من الس/3مليون م 70إعتبارها تتميز بإمكانيات ثابتة يقدر حجمها ب ب

، أما الموارد المائية السطحية ) سنوياً/3مليون م 08,243( الرئيسي لمحيط الحامة بوزيان  يعتبر الممول 
إال أن ، طق المؤهلة لسقي وكونها محادية لمنا سنة/3مليون م 228فرغم أهمية حجمها الدي يقدر ب، 

% 6سنة مايمثل /3هم12,790(استغاللها مازال دون المستوى المطلوب تتميز  فهي ).من الموارد الكامنة 
 35,7حوض رمال سقان ب( على مستوى األحواض الجزئية  بالتنوع المجالي ألشكال الجريان السطحي

سنوياً،حوض/3هم153.8األدنى ب سنوياً ، حوض الرمال /3هم  )سنة/3هم 196,8واد الرمال السمندو ب  
وبنظام . بقوة جريانها اليومي و السنوي مع تسجيل سنوات جافة ،  وأخرى دم انتظامها السنوي،وع

فصلي يتميز بتزامن فترة عجز في الجريان السطحـي ، تتـرجم بقلـة الموارد المائية من شهـر ماي 
  .فاع الطـلب علـى الميــاه إلـى نوفمبـر، مع فتـرة العجـز الزراعي و إرت

إقتصادية للمنطقة ، –أما بناءا على التوجهات السياسة المهيكلة للقطاع ، و وفق المظاهر اإلجتماعية 
 يتبين لنا 



على وسائل هيدروليكية تصنف إلى الري من النوع المتوسط و الصغير فقط  تتوفر والية قسنطينة PMH 
هكتار لم تختص بعد بدراسة  1565 أكثر من ت زراعية تقدر ب، فالري الصغير تمكن من تنشيط مساحا

المؤهلة للسقي  األراضي ، أما الري المتوسط يتوافق مع المناطق  يـمؤهلة لسق على أنها يمكن تصنيفها
هكتار  6500تقدر ب   (، لم يتمكن من سقي المساحة الكلية ( من   % 21فقد شمل فقط ما يمثل    

79 ب ري يقدر بعجز األراضي مؤهلة  أي % ءاً على الدراسات البيدوزراعية بنامساحات زراعية  من    
زراعية يرجع إلى  –ية  لألراضي دات الكفاءة الهيدروإن عجز القطاع الري عن سقي المساحة الكل

ناتجة عن النمو الحضري و الصناعي ، تتمثل أساسا في توسع العمراني و   عن القطاع عوامل خارجية
تتوفر على موارد (ناعية عل مستوى أحواض األودية بإعتبارها مناطق جادبة لإلستثمار إنشاء مناطق ص
و أفضلية توزيع المياه لصالح قطاع الشرب ، إلى تلويث المياه مجاري األودية ) . المياه و منبسطة 

40بإعتبارها مصادر السقي ل % من المساحة اإلجمالية المسقية بالوالية  هي  والتي داخلية العواملأما  . 
تمكنا من   لإلشتغال الحالي لمحيطات السقي ،   بناءا على المعاينة الميدانية والدراسةفضمن القطاع ، 

اإلقتصادية ، يختلف –عناصر  اإلجتماعية  حسب جمعها  إلى  عوامل فيزيائية ، و نظام تأتيرها على   
( ياه ، وإنتشار طرق السقي التقليدي من محيط ألخر تتعلق أساساً  في تدهور شبكات التوزيع الم السقي

، و الوضعية العقارية للمستثمرات و تفككها عن طريق  بالساقية ) الدي ينجر عنه ضياع كبير للمياه
الميراث مما  أدى إلى تجزئة أراضي المحيط ، بحيث ال يضمن توزيع عادل للمياه  بين السقايين 

.،ومعامل سعر المياه دون القيمة الحقيقية  

وأمام هده الوضعية المتردية للقطاع ، قد يتعقـد وضعها في المستقبل بالنظرإلى قوة الطلب على المياه إد 
للقطاعات األخرى و أولوية تحقيق إحتياجاتهما ، إد تبرز حدة منافسة على حساب مصادر مياه قطاع 

تحويل منبع حمام (  حالة محيط الحامة إلى رهن الموارد المائية بإتجاه واحد ، يؤدي قد مما الري،
بعد تحويل  لتي تتمثل في تعويض محيط الحامةرغم الحلول الحالية و ا ،) الزواوي الى قطاع الشرب

توزيع  ،بإضافة إلى تحسين مردود الشبكةع حمام الزواوي إلى قطاع  الشرب  بمياه محطة التصفية منب
% 75 المياه إلى ،و تجنيد حجم إضافي من الموارد  )سنة/3هم 21( مما سيسمح بتوفير حجم ال بأس به،  

ستمكن من تنشيط مساحات زراعية ) إنجاز و إعادة تأهيل سدود ترابية (  سنة/3هم 1,95السطحية يقدر ب 
سنة ،غير أنها  ال تمكن /3هم3,469مهمة ،مع إنجاز تنقيبات بمناطق مختلفة يمكن أن توفر حجم يقدر ب 

يمكن من  ول من سد بني هارون رهان كبيرالحجم المح يمثل داعلى المدى القريب ،  لمن تغطية العجز
57منإلى أكثر  تخفيض العجز المسجل   خالله الوالية ، خاصة منها للسقي  بإعتبار أن من حاجيات   %

إمتياز لهما من حيث التكلفة و   (التحويل يمر بالقرب من محيطي السقي عين السمارة و بومرزوق 
   ). المردود 

ضوء هده الدراسة ، فإنه يمكن  لتهيئة  الهيدرولوجية أن تضمن مكانة للسقي الزراعي ، على إدا على 
أساس التكامل ما بين إستهالك الموارد المائية لقطاعات الثالث حسب طرح جملة من إقتراحات يمكن أن 
اسة فقط الدي إختص بدر(   PNEتساهم في  تدعيم اإلجراءات المتخدة ضمن  المخطط الوطني للمياه 



: يرتكز على التسيير مدمج   1995مخطط ( ، و  المخطط اإلستراتيجي  للموارد المائية )  الري الكبير 
: ، و هي تتمثل في) مبني على المساهمة  الجميع و أكثر إقتصادية إلستهالك المياه   و إيكولوجي   

  ).من حيث الحجم والكمية ( المياه  المنتظمة لمصادر مراقبة ومتابعة -
إنجاز محطات التصفية على مستوى أحواض األودية ، بإعتبارها  تمثل مصدر مياه السقي ل  -

 .ONAوحدة تسيير مياه التصريف الصحي    من المساحات الفالحية ، خاصة وبعد بخلق   40%

العناية بالري الصغير وتشجيع إنجاز السدود الترابية  بإعتبارها تساهم في حماية الحوض   -
د بني هارون ، و تضمن تعديل فصلي للمياه ،مع إتخاد جملة من إجراءات للحد من التجميعي لس

 .توحلها ، و تحطمها من جراء الفيضانات اإلستثنائية   

بالنسبة لتقييم وتحديد  SIGاإلستعانة بالتقنيات الحديثة و المتمثلة في نظام المعلومات الجغرافية  -
طبوغرافية ، ( ة  ، إد أنه  يسمح بإدماج معطيات مختلفة المناطق القابلة للسقي من الموارد الترب

مرجع جغرافي واحد ، يكون أكثر دقة و مصداقية ، و  ضمن) ....بيدولوجية ، جيولوجية ، 
  .يمكن من تسهيل عملية التهيئة و أخد القرار 

: ل ، فيجب القضاء على العوائق الداخلية من خال) القطاع الفالحي ( أما من الجانب الزراعي  
.القضاء على الخالفات وبناء الثقة بين السقايين ، التنمية البشرية -  
.وعقد ورشات عمل منتظمة  المياه،عمليات توزيع  السلطة فيإشراك الفالحين مع  -    
تثمين القيمة الحقيقية للمياه لتجنب التبدير و بإعتباره يحقق مردود أكثر في الهكتار مقارنة  بالعناصر  -

..)   .األسمدة الكيميائية  و المبيدات ( األخرى  المكلفة جداً التكثيف   
مساهمتهم في إقتصاد الماءتحسيسهم بندرة المياه ألجل ضمان  و.تنظيم السقايين ضمن جمعيات  و هيئات  -  
مياه ، توظيف و صيانة الشبكات وضع هيئات مختصة و كفوؤة في الري تشرف على التسيير توزيع ال -  

خاصة من (  جهيز  المساحات المؤهلة للسقي بالتقنيات األكثر إقتصاد للمياه  الرش و التنقيطزيادة ت -
)  .       PNDAخالل إعانات  الدولة و القروض البنكية  ضمن مخطط   

- القضية العقارية و بداية  ظهور ميكرو مستثمرات  ( ال تضمن مساحة عمل كافية  وال إمكانية 
، هي ناجمة عن التفكك من طريق الميراث تشكل خطر على ) والقروض الفالحية اإلستفادة من إعانات 

.المحيطات السقي  ، مما تتطلب تدخل السلطات ألجل إعادة توحيدها ضمن أطر اإلصالح الزراعي    
- إتباع الطرق الزراعية الحديثة من تقنيات ودورات زراعية مناسبة لطبيعة التربة و نوعية المياه ، 

المياه  ها من أكثر الطرق إقتصاد بإعتبار  

  
I -  الموارد المائية السطحية :  
 : دود الترابية ـالس – 1

  السعة   البلدية  السد
  3م

  للسقي 
  هكتار

ارتفاع 
  الحاجز

تقدم األشغال 
  2003سنة 

  مخطـط التهيئـة المـوارد المائيـة للواليـة قسنـطينــة
 



   %  م

  95  15  80-70  270.000  عين السمارة  واد العيون
  -  12  100-80  349.300    واد الكرم
  60  13.6  70-60  250.000  وش مرادديد  واد عمري
  85  14  100  360.000  بن زياد  واد بوجناين

  3هم 1,22  المجموع 
  إعادة تأهيل السدود الترابية المنجزة

        675.000    التويفزة
        100.000    زعرورة
        170.000    طانسقا
المجموع 
 العام 

        3هم  945, 1  

سدود ترابية  10دود الترابية على أساس  دراسة إلنجاز كما تم إحصاء  مناطق مؤهلة إلنجاز الس -
 .على أساس المعايير الطبوغرافية و المساحات الحوض التجميعي في مستوى الوالية 
-  

  )عين السمارة ( السد الترابي واد العيون 
 الحويضة                                                          الحاجز  -

 
 

  :ل ـويـحـام التـارون ونظـي هـسد بن  - 2
يعتبر  أكبر سد أنجز في الجزائر ، بحيث يمثل مشروع ضخم يبقى رهان : ي هارون ـسد بن -  2-1

كبير في تحقيق التطور االجتماعي و االقتصادي ، من خالل تحريك المشاريع على المستوى الجهوي 
اه لقطاعات الثالثة و التفاوت الجهوي واإلقطاعي   ، فعلى حسب خاصة في تغطية حاجيات من المي



 6في تزويد ) الثانية في إفريقيا  بعد ناصر ألسوان بمصر(  3هم960التقديرات ستسمح السعة السد 
  .واليات من الشرق 

  
  جدول خصائص السد

  سعة الحجم  السد
مساحة 
  الحوض

  االرتفاع  الطول  العرض
حجم 
  الخرسانة

  3هم1.8  م 216.3  م714  م8  2كم7725  997.9  بني هارون
  

  : نظرا ألهمية السد فهو معرض للعديد من األخطار قبل بداية إستغالله من بينها  
  .عدم استقرار الحاجز نتيجة البنية الجيولوجية المعقدة  -
 .عدم استقرار السفوح ، التوحل ، التلوث  -

 
 سد بني هارون

 
 
  

 
 الجزائرعلى المستوى يعتبر أكبر نظام تحويلي للمياه :  من سد بني هارونلنظام التحويلي ا -2 - 2

،حيث   03الجهوي ، حيث من خالله يتم التحويل المياه لوالية قسنطينة من خالل الرواق رقم 
يتم : ودلك عبر المراحل التالية ) 3هم 93( ثا /ل 2948سيتم جلب حجم إجمالي يقدر ب 

وصلت نسبة (على مستوى السد  )  3هم 960قوتها (  3هم435خالل محطة تضخ  التحويل  من
، ) 3هم 30(حجم التعديل (  3هم 35إلى سد واد العثمانية دو سعة  )  %75تقدم األشغال بها الى 



تتجه المياه عن طريق ) 3هم0.33( وبعد تمرير المياه للمعالجتها على مستوى محطة العثمانية 
، ليتم ) 2000x 4خزان ( خ بعين السمارة إلى مرتفع مسطح  عين الباي الجادبية لمحطة ض

و إلى خزانين على مستوى منطقة )  3م2000خزان ( تحويل المياه إلى منطقتين الخروب 
، و أهم امتياز للري الزراعي  يكمن من أن  هدا التحويل يمر )  3م2x  2000( القماص 

 . واد بومرزوق بالقرب من محيطي السقي عين السمارة و 

  
  مخطط النظام التحويلي من سد بني هارون

  

 
 
 
 
 
  

  
  : الموارد المائية الجوفية  -  3

  
  موجه إلى  عمق م  الصبيب المحتمل  
  بلدية ابن زياد  م300  ثا/ل25  صالح باي
  على منجلي AEP م600  ثا/ل30  تنقيب علي منجلي

AEP Khenchela-Kais
27 hm3

Khenchela

Ain Beida

Perimétre de Chemora
157 hm3

Barrage Talizerdane
En etude

AEP Constantine
111 hm3

Constantine

Ain M'Lila

Barrage Boussiaba
En etude

AEP Mila
18 hm3

Mila

Skikda
Collo

jijel

Arris

Perimétre de Batna
-Ain Touta
6 hm3

Barrage K.Medaouar
En construction

Batna

Barika

AEP Arris- Batna-Tazoult
84 hm3

Barrage sidi Khelifa
En etude

Perimetre de Teleghma
40 hm3 - 7800 ha

Tadjenanet

Barrage BENI HAROUN

Conduite d'adduction
Conduite de Tranfert



  علي منجلي  AEP  /  ثا/ل25  بولعيد تنقيب بن
FNRDA 301لزراعة  /  بئر281+رخصة  
  قسنطينةAEP    ثا/ل30  تنقيب عين السمارة

تنقيب سيدي سيد 
  ارتوازي

  *حإلى المسب  م280  /

      )3هم3,469( ثا /ل 110  المجموع
  

  zone sterileمع محاوالت اإلستكشفات بمنطقة ابن باديس و جبل ام سطلس التي أبرزت أنها منطقة 
ار مستمرات فالحية إلنجازها خالل ثالث سنوات على جميع إرجاء كم تم تسليم رخص االستفادة في إط

 . الوالية

  
 صور فوتوغرافية  عن تنقيب بن بولعيد

  
 

 
  

  
  
  
  
  
   :اصطالحيةالموارد المائية الغير -3

تم تسييرها من ي ) :ثا /ل 800إبن زياد (  محطة التصفية شبكة مجمعات  مياه التطهير الصحي و   -
 .    O.N.A ً( Office- National- Assainissement  )طرف 

م ، بحيث  يقدر عدد السكان  756.791يقدر مجموع طول الشبكة على مستوى والية قسنطينة ب  
 3هم16,567، تجمع حجم سنوي يقدر ب  %79أي  بنسبـة إرتبـاط  637.604المرتبطين بالشبكة 



رغم أن قنوات  الشبكة في حالة من متوسطة إلى حسنة  ، و أهميتها من . تفرغ مباشرة في األودية 
حيث الطول و حجم المياه التي تجمعها ، فهي تعاني من عجزكبير في ميدان التجهيز بمحطات التصفية 

  . إلزالة أشكال التلوث الصادر عن هده المياه 
بعد عشرات الكيلومترات أدنى مدينة فالشبكة تتوفر فقط على محطة واحدة بالوالية ،  تتواجد على 

  : كما هو موضح على الشكل الموالي . ثا /ل 800من إمكانياتها التي تعادل   %25قسنطينة ، تعمل ب 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  الــمــلـــــــحــــق



   01: مرفق رقم  
  
  
 

-P mmالحصيلة السنوية لتساقطات رياالنحراف المعيا-  σp- معامل التغير  -  CV 
) سنة  30(  2003 /02-73/1974: المحطات المدروسة خالل الفترة   

 

ات
حط
الم

 

هر
ألش
 ا

ات
غير
لمت
 ا

 المعدل اوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر

يان
وز
ة ب
حام
 Pmoy ال

mm 
34.38 43.96 53.01 70.53 69.22 61.26 54.65 52.28 37.16 14.63 5.04 12,55 508.64 

σp 25.16 40.48 38.24 65.70 49.06 43.33 32.79 34.11 24.50 13.51 8.60 7.26 128.23 

CV 0.73 0.92 0.72 0.93 0.71 0.71 0.60 0.65 0.66 0.92 1.71 0.79 0.25 

نة 
طي
قسن

-
ن 
عي

اي
 Pmoy الب

mm 
35.42 38.29 55.81 71.55 66.18 58.93 55.51 57.95 44.88 18.62 6.77 11.08 520.99 

σp 24.16 26.93 39.40 66.89 53.38 40.77 33.39 40.12 31.65 17.68 9.37 8.62 131.16 

CV 0.68 0.70 0.71 0.93 0.81 0.69 0.60 0.69 0.71 0.95 1.38 0.78 0.25 

ن 
 عي
شي
ور
الف ليلة
 P mm 37.11 25.56 31.88 35.07 32.28 35.43 49.93 49.03 43.31 19.83 7.06 16.75 367.50 م

σp 42.22 20.15 30.80 31.06 33.80 32.55 59.83 72.19 29.12 20.47 9.42 22.27 135.79 

CV 1.14 0.79 0.97 0.89 1.05 0.92 1.20 1.47 0.67 1.03 1.33 1.33 0.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  :  02مرفق رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  خريطــة األقاليــم المناخيـــة لماركــوت :                                   03مرفق رقم  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  اإلمكانیات الفصلیة للموارد المائیة                       : 04مرفق رقم   -
  

  لمتوسطة  و القصوى بمحطات الدراسة األحجام المائیة الشھریة ا 
  أوت  جویلیة جوان  ماي أفریل  مارس فیفري  جانفي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  المحطات 



محطة عین 
  السمارة

 

App 
max 10,5 6,77 3,89 39,3 33,19 132,49 44,69 13,75 10,46 6,71 4,65 1,12 155,69 
App 
moy 2,52 1,87 1,43 3,88 5,82 8,82 5,87 3,61 1,33 0,66 1,06 1,06 39,29 

APP min 0,16 0 0 0 0,4 0,62 0,3 0,32 0,18 0 0,03 0,03 9,6 

 محطة الخنق 
 

App 
max 15,9 22,8 6,54 111 108,4 87,54 118,3 34,62 26,14 11,7 8,68 7,98 486,36 
App 
moy 5,8 7,85 7,61 17,8 25,96 24,89 22,72 14,65 10,4 6,2 3,89 3,3 139,8 

APP min 1,69 3,61 3,47 4,24 6,45 6,02 6,29 6,29 4,48 2,73 1,71 1,04 61,24 

محطة 
 القرارم 

 

App 
max 19,3 17,7 25,7 162 178 118 180,9 41,44 21,04 10,7 7,8 6,45  
App 
moy 5,65 6,71 7,7 21,2 30,36 24,87 30,82 18,74 9,85 5,35 3,34 2,83 167,7 

APP min 1,55 1,42 4,92 5,13 6,89 7,23 6,96 4,07 2,62 2,62 2,62 0,84 55,5 
  
  
 

  A.N.R.H 1993، إعتمادا على خریطة  تقدیر الصفیحة الجاریة لفئات التساقطنتائج  :  05مرفق رقم   -
 

 Pi P0 mm S Km2 EC mm Q m3/S q A  hm3 الفئــــات
400 400 250 47,5 21,53 0,03 0,68 1,02 

450-400 450 250 665 63,67 1,34 2,02 24,38 
500-450 500 250 5 55,4 0,01 1,76 0,28 
600-500 550 250 620 77,62 1,53 2,46 48,13 

600 - 500 650 250 750 132,17 3,14 4,19 99,13 
700 - 600 750 250 374 199,72 2,37 6,33 74,7 
800 -700 750 250 85 279,84 0,75 8,77 23,79 
900 -800 850 250 17,5 372,18 0,21 11,8 6,51 

وي لــــــحجم الجریــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجموع السن   3ھم 277,94   
  
  

  A.N.R.H 1993نتائج حجم الجریان بطرق النظریة إعتمادا على خریطة :   06مـرفق رقم  -
  

 Q m3/s q l/s/km2 Ec  mm Va   hm3 الطریقة/ المتغیرات 
SOGREHA 1989 8,81 3,44 108,401 277,94 

Dery - 7,63 2,98 93,87 240,68 
Saidi 9,08 3,54 111,7 286,39 

Coutagne 6,2 2,42 76,275 195,67 
Dery - savary 6,4 2,49 78,66 201,7 

 240,46 ـــــــــــــم الجـــــــــــــــــریان السنـــــنويوســـــــــــــــــــــــــــــــط حجــــــــــــــــــمت
  
  

 Turc 1954تقدیر حجم الجریان السنوي بطریقة الحوصلة الھیدرولوجیة  –  07مرفق رقم  -
 

P mm T° ETR Ec mm q l/s/km2 Q m3/s A hm3 
476 15,86 425 51 1,62 3,72 117,3 

  
  
  
  
  
  
  



  
  ")96 - 84: الفترة ( طریقة تیسان  –صفیحة الجاریة لفئات التساقط تقدیر ال" –  08: مرفق رقم  -

  
 S Km P mm Es sogreha q Q A hm3  الفئات

S1 570 540,63 73,2 0,62 1,32 41,72 
S2 517 262,54 68,1 0,08 0,21 6,54 
S3 887 529,5 68,1 0,75 1,92 60,4 
S4 150 625,43 117,55 0,22 0,52 17,63 
S5 9,5 861,47 289,82 0,03 0,09 2,75 

 129,06 انــــــــــــریــــم الجـــــــــوي لحجــــــــــــــــــــــــوع السنـــــــالمجم
  
  
  
  
  

   "نتائج حجم الجریان السنوي بالطرق النظریة إعتمادا على طریقة تیسان :"  09مرفق رقم  - 
  

المتغیرات/الطریقة   EC mm q l/s/km2 Q m3/s A hm3 
sogreha 50,33 1,6 4,9 129,06 

Dery-savary 35,9 1,14 2,92 92,05 
saidi 54,28 1,72 4,41 139,18 

coutagne 68,41 2,49 6,4 175,42 
 hm3  94 ويـــــــریان السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلل المتوســـــــــــــــط  مــــــــــــحج 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  التعدیل اإلحصائي لقیم الصبیب الیومي األقصى بمحطة عین السمارة و القرارم   : 10مرفق رقم  - 
 

 محطــــــــــــــــة القرارم محطــــــــــــــــــة عین السمارة

 : SOGREA1989طریقة 
E = 720 x (( Pa-250) /1000))1,85 

   : Coutagne  -معادلة   
 Le = ( 0.164  - 0,00145 √S ) P2   حیث P  بـmm    وS  بKm2 

                        A = Le S x 10 -3  

 
  : Dery – savary 1985طریقة  

E = 0,915 x ( Pa /1000)2,684 x S0,842 x31,536   

 
  :  1990طریقة  سعیدي 

E = 13,23 x ( Pa /1000)2,27 x 31,536  
 



Qj 
m3/s 

ترتیب 
 الرتبة  القیم 

F% 
 التردد

 
Uالمتغیرة 

 
القیم 

 التجریبیة
Qj 

m3/s 
ترتیب 

بة الرت القیم   

F% 
 التردد

 
Uالمتغیرة 

 
القیم 

 التجریبیة
43,41 3,58 1 0,0172 -1,401 3,58 17,23 17,23 1 0,0179 -1,3926 264,88 

79,8 4,08 2 0,0517 -1,085 4,08 22,03 22,03 2 0,0536 -1,0739 56,82 
4,66 4,12 3 0,0862 -0,896 4,12 23,21 23,21 3 0,0893 -0,8821 52,61 

17,11 4,21 4 0,1207 -0,748 4,21 28,07 28,07 4 0,125 -0,7321 74,47 
18,29 4,66 5 0,1552 -0,622 4,66 38,66 38,66 5 0,1607 -0,6033 65,19 
10,56 5,1 6 0,1897 -0,508 5,1 43,03 43,03 6 0,1964 -0,4870 43,03 
37,18 6,18 7 0,2241 -0,402 6,18 52,61 52,61 7 0,2321 -0,3787 305,89 
25,62 10,56 8 0,2586 -0,301 10,56 53,4 53,4 8 0,2679 -0,2756 56,5 
118,8 13 9 0,2931 -0,204 13 56,5 56,5 9 0,3036 -0,1757 53,4 
53,56 17,11 10 0,3276 -0,109 17,11 56,82 56,82 10 0,3393 -0,0778 38,66 

5,1 18,29 11 0,3621 -0,015 18,29 62,39 62,39 11 0,375 0,0194 62,65 
94 19,81 12 0,3966 0,0780 19,81 62,65 62,65 12 0,4107 0,1167 942,83 

250,72 21,83 13 0,4310 0,1725 21,83 65,19 65,19 13 0,4464 0,2151 23,21 
4,21 23,29 14 0,4655 0,2684 23,29 74,47 74,47 14 0,4821 0,3154 215,18 

21,83 25,62 15 0,5000 0,3665 25,62 85,64 85,64 15 0,5179 0,4185 28,07 
6,18 30,15 16 0,5345 0,4677 30,15 91,31 91,31 16 0,5536 0,5253 155,57 

65,18 31,36 17 0,5690 0,5728 31,36 100,46 100,46 17 0,5893 0,6371 17,23 
40,28 37,16 18 0,6034 0,6830 37,16 116,21 116,21 18 0,625 0,7550 62,39 
74,34 40,28 19 0,6379 0,7996 40,28 141,25 141,25 19 0,6607 0,8808 91,31 
19,81 43,71 20 0,6724 0,9241 43,71 155,57 155,57 20 0,6964 1,0167 213,37 

13 48,34 21 0,7069 1,0588 48,34 161,81 161,81 21 0,7321 1,1655 116,21 
4,12 53,56 22 0,7414 1,2065 53,56 185,71 185,71 22 0,7679 1,3312 141,25 

48,34 64,2 23 0,7759 1,3713 64,2 207,33 207,33 23 0,8036 1,5201 185,71 
64,2 65,18 24 0,8103 1,5592 65,18 213,37 213,37 24 0,8393 1,7418 22,03 
4,08 74,34 25 0,8448 1,7801 74,34 215,18 215,18 25 0,875 2,0134 85,64 

23,29 79,8 26 0,8793 2,0509 79,8 264,88 264,88 26 0,9107 2,3695 207,33 
31,36 94 27 0,9138 2,4063 94 305,89 305,89 27 0,9464 2,8993 100,46 
30,15 118,8 28 0,9483 2,9354 118,8 942,83 942,83 28 0,9821 4,0164 161,81 

3,58 250,72 29 0,9828 4,0518 250,72       
            

      132,54 المتوسط    41,82 المتوسط 
      174,97 اإلنحراف    50,17 اإلنحراف

1/a 39,25    1/a 137.49      
X0 19,25    X0 57,937      

 X = 137,49 y + 57,937 المعادلة X = 39.25 y + 29,25 المعادلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  ةـــــئة المعبـــــــوارد المائیــالم -
  

EX :  
 1/a = 0,780 X S = 0.780 x 50.17 = 137.49  
X0=Q +( 0,577/a)  = 41,82 + (0,577/ 39,130) = 57,937  
Q(f) = X = 1/a  y +X0  
Q(f)Grerm =  137,49  y + 57,937 



  ةــــــــة قسنطینـــدة في والیــواجـــاآلبار المت  - : 11مـــــــرفق  
  

األبار الموجھة لقطاع الشرب و الصناعةاألبار  
 موجھ إلى الصبیب البلدیة إسم البئر الحوض الجزئي

 سیساوي 2 قسنطینة سیساوي 10,05
10,05 ENGI rskùdk, 1 EAI Eriad 
  6 الخروب لمبالش ا 10,05

البئر الورق  10,05
Rec  1  

10,6 P1 3,75 مسعود بوجریو AEP مسعود بوجریو 
10,6 P2 5 مسعود بوجریو AEP مسعود بوجریو 
10,6 P3 5 مسعود بوجریو AEPمسعود بوجریو 
 AEPمسعود بوجریو  5 مسعود بوجریو عین الكبیرة 10,6

 AEPعین الكبیرة  4 عین عبید عین العبید 14,03

 AEPعین بورناز المعامرة  2 بن بادیس بن بادیس 14,03
AEP 

 AEPالحنبلي 1,33 بن بادیس الحنبلي 14,03
  36,08   المجموع

     

2001/2002األبار الموجھة إلى الفـــالحـــــــــــــــــــــــــة   

 المالحظات المساحة المسقیة ھكتار ثا/الصبیب ل -متر -العمق  عدد األبار البلدیة
 األشجار و الخضروات 28 6 15--4 30 قسنطینة
 لشرب الحیوانات 5 1 15--4 3 الخروب
 لشرب الحیوانات 12 2,5 15--4 10 اوالد رحمون
 زراعة الخضروات 24 4 15--4 21 عین السمارة
 لشرب الحیوانات 4 2 15--4 4 عین عبید
 سقي األشجار المثمرة 12 3 15--4 12 بن بادیس
 زراعة الخضروات 14 3 15--4 9 ح بوزیان
 زراعة الخضروات 15 3 15--4 12 دیدوش مراد
 سقي األشجار المثمرة 9 1,5 15--4 3 ابن زیاد
 الخضروات+ سقي األشجار المثمرة  3 2,5 15--4 4 بوجریو
 السقي 15 3 15--4 6 زیغود یوسف
 لشرب الحیوانات 39 5 15--4 13 بني حمیدان
  180 36,5  127 المجموع

 
سنة/3ھم 2,288أي  72,58: المجموع الكلي   

  )2002مخطط التوجیھي للفالحة  -ABHحسب وكالة الحوض الھیدروغرافي : ( المصدر  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )وكالة الحوض الهيدروغرافي +2002حسب مخطط توجيهي للفلالحة ( ع في والية قسنطينة ـابيـالين :12مرفق 

 الزراعة السائدة بالھكتار حة المسقیةالمسا ثا/الصبیب ل العدد البلدیة
 CM+AF 12 1,5 2 قسنطینة
 CM+AF 9 1,15 5 خروب
 CM+AF 25 3,17 9 والاد رحمون
 CM+AF 2 0,25 1 عین سمارة
     عین عبید
     بن بادیس



  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 CM+AF 662 285 8 حامة بوزیان
 CM+AF 17 2,15 12 دیدوش مراد
     ابن زیاد

 CM+AF 4 0,5 1 بوجریو، م
 CM+AF 22 2,8 6 زیغود یوسف
 CM+AF 19 2,5 7 بن حمیدان
ثا/ل  51 المجموع 300 772  
 موجھ إلى الصبیب البلدیة اإلسم الحوض الجزئي

 عنان الدرجي  AEP 3 السمارة، ع عنان دراجي 10,05
 AEPقسنطینة  43 قسنطینة حمام كروز 10,05
 AEPلمبالش  0 الخروب لومبلش 10,05
 AEPبونوارة  3 والد رحمون بو نوارة 10,05
 AEPجبلي أحمد  2,5 بوزیان-ح عین شاوش 10,06
 AEPعین بن سبع  5 بوزیان-ح عین بن سبع 10,06
  1 بوزیان-ح بوخالف 10,06
 AEPبوخالف  0 بوزیان-ح عین توتة 10,06
 AEPزغرور العربي   2 بوزیان-ح جلولیة 10,06
 AEPزغرور العربي   0 یانبوز-ح قایدي عبد اهللا 10,06
 AEPقایدي عبد اهللا  1 دیدوش مراد بن مستینة 10,06
 AEPبن مستینة  2 دیدوش مراد عین كرمة 10,06
 AEPعین الكرمة  3 دیدوش مراد سیدي عرب 10,06
 AEPسیدي عراب   1 دیدوش مراد كسار لقالل 10,06
 AEPكسار للقالل 1 دیدوش مراد حلوفة 10,06
 AEPحلوفة  2 دیدوش مراد د الحجروا 10,06
 AEPواد الحجر  3 زیغود یوسف كسار النعجة 10,06
 AEPكسار النعجة  2 زیغود یوسف دوغرة 10,06
 AEPدوغرة  1 زیغود یوسف دومن بن جدو 10,06
 AEPدومن بن جدو  7 بن حمیدان لحویمة 10,06
 AEPبن حمیدان  3 بن حمیدان سیدي خمیس 10,06
 AEPبن حمیدان  2 بن حمیدان ي حمريزاو 10,06
 AEPزاویة حمري  2 بن حمیدان المرة 10,06
 AEPالمرة  2 بن حمیدان صفصاف 10,06
 AEPصفصاف  9 بن حمیدان تاكوك+ سوساني 10,06
 AEPبن حمیدان  5 ابن زیاد ابن زیاد 10,06
 AEPابن زیاد  5 ابن زیاد ابن زیاد 10,06
 AEPابن زیاد  0 ابن زیاد ابن زیاد 10,06
 AEPابن زیاد  3 ابن زیاد عین تراب 10,06
 AEPالمالحة  4 ابن زیاد سقدال 10,06
 AEPمسیدة  2 مسعود بوجریو مسیدة 10,06
 AEPبوخالفة  1 مسعود بوجریو بوخلفة 10,06
 AEPبوقسیدة  1 مسعود بوجریو بوقسیبة 10,06
 AEPبن جمزة  2 مسعود بوجریو كاف بن حمزة 10,06
 AEPعین الكبیرة  1 مسعود بوجریو عین الكبیرة 10,06
 AEPبرج مھریس  2 عین عبید برج مھیریس 10,06
 AEPعین العبید  8 عین عبید شعبة عین عبید 10,06
 AEPبولقنافد  2 عین عبید بولقنافد 10,06
 AEPبیر القراطس  3 عین عبید بیر قراطس 10,06
 AEPشة كحال 7 عین عبید حاللشة 10,06
 AEPزھانة  2 عین عبید زھانة 10,06
 AEPبن یعقوب  1 بن بادیس بن یعقوب 10,06

ینبوع 43 المجموع ثا/ل 149,5     
 

ثا/ل 449,5   المجموع الكلي    



  )ة الري حسب مدیری( السدود الترابیة بوالیة قسنطینة  - 13مـــــرفق  
  
  

  الحجم المتوفر )سنة/3م( السعة ص ع س إسد السد البلدیة
 سنة/3م

 47280 50000 950 352,4 856,35 جبل الوحش قسنطینة
 72000 80000 699 347 858,5 1قوراش-المریج  الخروب
 34700 50000 705 348,5 858,5 2قوراش-المریج  الخروب
 79000 100000 715 346,4 862,3 1زعرورة -المبالش الخروب
 160100 170000 594 355,15 860,4 1زعرورة -المبالش الخروب
 162000 170000 700 346 861,5 1زعرورة -المبالش الخروب

مالح -صالح الدراجي  الخروب
- 853,8 331,1 690 470000 321500 

 104750 170000 790 352 874 طاسنقا إبن بادیس
 364000 520000 770 353,8 868 األبیار إبن بادیس
 1704800 1800000 790 345,7 872,1 الھریة إبن بادیس
 587835 675000 890 329,6 883,9 التویفزة عین أعبید

 4255000     المجموع
3ھم 4,255  

3637965 
3ھم3,638  

 * : مالحظة * 
  تحطم إثر سوء أحوال الجویة  –) دیدوش مراد ( عتابة : سد الترابي  •
 %100متوحل بنسبة ) : أوالد رحمون ( بونوارة : سد الترابي  •
 2002توقف عن اإلشتغال ) : عین السمارة ( سد برال  •

 
 

  حجم تجنيد  المياه من األودية :    14مرفق رقم   
  

  

  )2001/2002جرد (  المخطط التوجیھي لتنمیة الفالحیة : المصدر 
  
  
 
 
 
  
  
 

  
  

  "جرد  التنقیبات في والیة قسنطینة  "  : 15مرفق     - 

 ةالمساحة المسقی ثانیة/لتر الصبیب  البلدیة
 4 0,5 قسنطینة
 135 17,14 الخروب
 42,5 5,4 أوال د رحمون
 2 0,25 عین السمارة
 37 4,7 أعین أعبید
 2 0,25 بن بادیس
 141 18 الحامة بوزیان
 5 0,6 دیدوش مراد
 20 2,5 إبن زیاد
 170 21,5 مسعود بوجریو
 16,5 2 زیغود یوسف
 70 8,8 بني حمیدان
ثا/ل  المجموع ھكتار   81,64 645 



 التوجیھ إلى  ثا/لالصبیب   م العمق التنقیب  إسم الحوض   البلدیة [ 
 EAI 30 600 51 رمال سقــأن   عین السمارة 1
 EAI 52 600 52 رمال سقــأن  عین السمارة 2
 EAI 25 600 53 رمال سقــأن  عین السمارة 3
 AEP 25 600 أوالد یعقوب رمال سقــأن  ین السمارةع 4
 AEI 318 603 55 رمال سقــأن  عین السمارة 5
 AEI 6 600 56 رمال سقــأن  عین السمارة 6
 AEI 4,8 600 57 رمال سقــأن  عین السمارة 7
 AEP 150 41 بومرزوق واد بومرزوق  اوالد رحمون 8
 F1 40 80 AEP واد بومرزوق  اوالد رحمون 9

 F2 38 200 AEP واد بومرزوق  اوالد رحمون 10
 F4 41 80 AEP واد بومرزوق  اوالد رحمون 11
 F6 41 150 AEP واد بومرزوق  اوالد رحمون 12
 F8 150 45 AEP واد بومرزوق  الخروب 13
 AEP 23 166 الخروب واد بومرزوق  الخروب 14
 EFNA2 150 17 AEI واد بومرزوق  الخروب 15
 EFNA1 101 44 AEI واد بومرزوق  الخروب 16
 ONTF 62 15 AEI واد بومرزوق  الخروب 17
 GARE 130 15 AEI واد بومرزوق  الخروب 18
 BAARAOUIA 145 10 AEP واد بومرزوق  الخروب 19
 CHIHANI BACHIR 200 17 AEP واد بومرزوق  الخروب 20
 DRM F81 200 5 AEP واد بومرزوق  الخروب 21
 Z,I TARF 1 130 20 AEI واد بومرزوق  بن بادیس 22
 F,SONITEX 703 3 AER واد بومرزوق  قسنطینة  23
 AGR51 15 10 AEP واد بومرزوق  قسنطینة  24
 AGR 52 10 5 AEP واد بومرزوق  قسنطینة  25
 F 3 200 25 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 26
 EMIB  345 20 AEI السمندو - ل واد الرما دیدوش مراد 27
 F1 200 40 AEI السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 28
 F2 210 110 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 29
 F4  200 30 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 30
 F91 120 50 AEI السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 31
 H,ZAOUI 135 180 AEP السمندو - واد الرمال  وزیانالحامة ب 32
 F74 135 195 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 33
 F82/86 285 100 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 34
 F4/86 217 195 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 35
 F3 BIS  270 90 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 36
 F ,INFRAFER  10 INFRAFER السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 37
 HAMMA1/98 268 100 AEP السمندو - واد الرمال  الحامة بوزیان 38
 HAMMA2/98 303 80 AEP السمندو - واد الرمال  قسنطینة  39
 SIDI MCID 256 10 AEP السمندو - واد الرمال  قسنطینة  40
 SALAH Bey 351 15 AEP السمندو - واد الرمال  قسنطینة  41
 SALAH Bey3 104 40 PIZOMETRE واد بومرزوق  الخروب 42
 f,sonacom 90  PI7ZOMETRE واد بومرزوق  الخروب 43
 f,sonacom 200  IRRIG واد بومرزوق   44
 2508,04ba 72 2 IRRIG السمندو - واد الرمال  بني أحمیدان 45
 belmadani khodja  2 IRRIG رمال سقــأن  والد رحمونا 46
 2506,01E y 125 6,8 IRRIG واد بومرزوق  الخروب 47
 BA  115 5 IRRIG,250602 رمال سقــأن  الخروب 48
 Sehrara salah  2 IRRIG رمال سقــأن  الخروب 49
 derbal salah  2 IRRIG رمال سقــأن  الخروب 50
 sehara salah   2 IRRIG سقــأن  رمال قسنطینة  51
 2506,04hm 100 5 IRRIG واد بومرزوق  الخروب 52
 25,06,3bh 120 5 IRRIG واد بومرزوق  الخروب 53
 za 40 3 IRRIG 25,06 واد بومرزوق  الخروب 54
 amd 200 4 IRRIG 25,06 واد بومرزوق  الخروب 55
 25,06RA 150 6 IRRIG واد بومرزوق  الخروب 56
 BMT 80 1 IRRIG 25 رمال سقــأن  عین السمارة 57
 ZF  80 1 IRRIG 25 رمال سقــأن  عین السمارة 58

 CM 80 3 IRRIG 25 رمال سقــأن  عین السمارة 



  2689,6      المجموع  
 )2002ة المخطط التوجیھي لتنمیة الفالحی: المصدر (                                                     

  
 "A.E.Iـويل بالمياه للقطاع الصناعة ــالتم :  "16مرفق رقم  

 

  نوع الصناعة
المنطقة 
 )ثا/ 3م( اإلستھالك  الصناعیة 

    الصناعة المیكانیكیة
 860 عین السمارة   CPGمركب الرافعات و جرافات 

 580 عین السمارة   CCAمركب صناعة اآلالت الظغط و رص التربةِ  
 492 عین السمارة  Germanمركب 

 567 واد حمیمین ENPMOمركب آالت الخرط و الفرز  
 4822 واد حمیمین ENCMTCصناعة محركات الجرارات 

 21 بالما  SNVIبیع وصیانة الحافالت 
73.42  الـمجموع  2,680(یوم /3م ) 
   الصناعة الغدائیة 
 1000 شعبة الرصاص ملبنة نومیدیا 

 13.889 ابن بادیس SOALKOصناعة الزبدة 
ERIAD40 الخروب  الخروب 

ُEMONAD PUPLPA  50 قسنطینة 
Mimosa 7 بومرزوق 

ERIAD 260 الحامة  الحامة 
ُEBGS 397 دیدوش مراد دیدوش مراد 

 16 الخروب مدبح الخروب 
 15.659  المجموع 
   صناعة مواد البناء 

trans canal 17 الحامة بوزیان  مصنع القنوات 
SBNC 20 دیدوش مراد صناعة آجر 

 30 دیدوش مراد ceramiqueصناعة الخزف 
S,c,c 90 إبن زیاد  إلبن زیاد 

 15,76 الحامة ERCEمصنع اإلسمنت 
 172,76  المجموع 
   الصنــاعة النسیجیـــــــــة 

 176 شعبة الرصاص cotestمركب النسیج 
   الصنــاعة الكیمیائیـــــــة 

E,N,G,I  144 بالما 
 36,52 قسنطینة بالما   SAIDALمؤسسة المواد الصیدالنیة 

 317 بونوارة نفطال
 673,52  المجموع 
   الصناعة التحویلیـــــــــة 
 377 ابن بادیس مركب التبغ و الكبریت 

 0,5 بالما  ANEPوحدة إشھار 
 25 قسنطینة  شركة الطبع 
 402,5  المجموع 

 146.912,5  ـــــــــــوع الكلـــــــــيالمجمــــــــ
  وكالة الحوض الھیدروغرافي + مدیریة المناجم : المصدر                                          

  
  
  
  
  

 
 



  :  17مرفق رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  " 2005لمسقية الموسم الفالحي وضعية  المستثمرات ا "              18: رقم  مرفق
  

 اسم قنوات السقي
 الصبيب

ثا/ل  
عدد المستثمرات 

 المسقية

المساحة 
 المسقية
 الهكتار

متوسط المساحة المستثمرة 
 المشتغلين نوع المستثمرة المسقية بالهكتار

مالك خواص 49 1.16 41,90 49  قناة السطايح  49 
مالك خواص 56 0.83 67,27 56 100 قناة قايد  56 

مالك خواص 5 2,54 12,71 5 30 قناة الكاريار  5 
القناة الكبيرة 

)بوردايس(  
مالك خواص 08 1,073 8,60 8   8 

قناة الغيران 
 المنطقة السفلى

مالك خواص 24 0,833 20,62 24 80  
24 

 
 25   5   بوشاعو
 33 ملكية خاصة  55.74   جيبلي

قناة الغيران 
 المنطقة العليا

70 17 20,10 1,180 
هك17ملك بن الشيخ   

المشتلة + 
safa هك8ب  

17 
20 

13( 2,82 81,87 29 30 قناة شيهل أزيرار EAC  (هك16ب  
)16 EAI هك65ب)  73 

EACx66 1,042 68,79 66  قناة رحلي كيتوني ك59ب   
EAIx07 هك7ب   

66 
07 

بن عبد العاليقناة    13 22,42 1,72 
)07 EAC  (هك6ب  
)06 EAI هك6ب)  

42 

 0,765 2,29 03 50 قناة الشركات
مالكين  03

 خواص
3 

هك03ب  03EAI 2.43 19,99 07  قناة بوستة  
04EAC هك16.2ب  

19 

مستثمرات خاصة7 1,71 12,00 07 20 عين  بن السبع  7 
   2,17 10,85 05 7 عين برقلي
 427   474 427  المجموع

تعاونية تسيير المحيط الحامة بوزيان : المصدر  Cassid  
  
 



  ")  ھكتار  1000على مساحة ( توزیع مسح األراضي لمحیط بومرزوق  "   19:  مرفق رقم
 

المساحة  طریقة اإلستغالل
 رقم القطعة مساحة لكل قطعة اإلجمالیة

EAC N 6 70,29 28,65+19,95+10,40+11,27 42-41-11-1 
EAI N10 28,09 3,60+12,27+11,22 22-99+10 
EAC N4 9,45 9,45 3 

EAC  N03 25,12 18,52+6,60 44-4 
 المزرعة النمودجیة
 5 67,69 67,69 البعراویة

ITGC 90,25 31,77+25,99+5,57+27,62 20-8-7-6 
EAI N08 18,3 18,3 12 
EAI N 09 18,4 18,4 13 

 14 2,57 2,57 ملكیة تنداوي
EAI N13 2,9 2,9 15 

BDE 5,32 5,32 16 
 –ملكیة خاصة 
 18-17 5,67+42,87 48,54 - سراوي 

ملكیة خاصة ب منایعي 
– 13,94 13,94 19 

-23-25-28-29-30 74,47+21,47+3,65+3,12+5,17+1,82 109,7 ملكیة خاصة بن معاتي
21 

–ملكیة خاصة ب 
-الھادف العكي   3,77 3,77 22 

-26-27-31-32-33 15,97+52,89+14,30+13,40+3,40+56,34 156,3 ملكیة خاصة
24 

 34,35 32,45+26,37 58,82 مزرعة بریھمات
 36,37 18,60-37,52 56,12 ملكیة خاصة  ب دیابي

ملكیة خاصة  ب بن 
 52 23,1 23,1 طورشة

EAC N05 21,21 2,97+9,92+8,32 45-40-38 
EAC 7 21,69 3,97+17,72 39,4 

EAI  N02 22,65 22,65 43 
EAI N13 4,27 4,27 47 
EAI  N23 1,85 1,85 48 
EAI  N22 2,2 2,2 50 

EAC N 08 14,42 14,42 51 
  29,37 29,37 آخرین

قطعة أرض 51  928,15 المجموع  
  ) .حسب عمل مدیریة مسح األراضي (     BneDerمكتب : المصدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
" توزيع مسح  األراضي لمحيط عين السمارة : " 20رقم  مرفق   

 

مكتب الوطني لدرسات الريفية : المصدر  BNEDER )من خالل عمل مديرية مسح األراضي(    
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المساحةاإلجمالیة المستثمرة الرقم
 الھكتار

عدد 
 القطع

 )
)تجزئةال  

المساحة الجزئیة/مساحة القطعة  
 رقم القطعة الھكتار

1 EAI n°01 38,24 4 15,12+6,47+8,05+8,60 5-17-23-
24 

2 EAI n°02 38,99 4 10,32+7,55+6,97+14,15 10-22-
31-32 

3 EAC n°03 76,76 6 20,42+14,42+5,20+13,9+10,15+8,17 
4-7-8-12-

*14-21-
29 

4 EAC n°04 102,63 8 67,22+2,87+6,4+6,92+2,95+3,30+1,77+11,2 
6-13-15-

19-20-
25-27 

5 EAC n°05 71,72 4 48,07+4,55+9,35+9,75 1-18-26-
28 

6 EAC n°08 29,4 1 29,4 3 
7 EAC n°09 42,14 1 42,14 2 

8 ََُُEAC n° 
10 46,89 4 18,92+7,50+9,25+11,22 9-11-30-

33 
 / 37,08 1 37,08 أخرى 9

 483,85 المجموع 
  

قطعة 33
 أرضیة

 
 



   21: مرفق رقم 
  هكتار  800محيط الحامة  – وفق تناوب الدورة الزراعية المقترحةتقـدير حاجيات المائية للسقي المزروعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  22: مرفق رقم 
  -المنطقة األولى   - محيط واد بومرزوق   –تقـدير حاجيات المائية للسقي المزروعات وفق تناوب الدورة الزراعية المقترحة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  23: مرفق رقم 
  -المنطقة الثانية    - محيط واد بومرزوق   –زروعات وفق تناوب الدورة الزراعية المقترحة تقـدير حاجيات المائية للسقي الم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  24: مرفق رقم 
  محيط عين السمارة  –تقـدير حاجيات المائية للسقي المزروعات وفق تناوب الدورة الزراعية المقترحة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



   1998توزیع السكان حسب التجمعات السكانیة  :  25 مرفق رقم 
  

 ACL % AS % ZE % TOTAL البلدیات
 478958 1,04 4980 2,46 11802 96,5 462176 قسنطینة
 90222 6,21 5608 21,35 19270 72,42 65344 الخروب
 24036 11,12 2672 5,76 1384 83,12 19980 عین السمارة
أوالد 

 20428 15,98 3264 39,9 8151 44,12 9013 رحمون

 25962 18,11 4699 15,39 3995 66,51 17268 عین أعبید
 13732 22,85 3138 22,15 3043 55 7551 إبن بادیس

زیغود 
 31090 10,96 3407 8,3 2580 80,74 25103 یوسف

 8210 75,05 6162   24,95 2048 بني أحمیدان
 58597 4,83 2832 32,57 19085 62,6 36680 زیانحامة بو

 33220 10,76 3574 4,08 1354 85,16 28292 دیدوش مراد
 15581 21,87 3407 21,38 3331 56,75 8843 إبن زیاد

مسعود 
 7959 39,02 3106 9,89 787 51,09 4066 بوجریو

 807995 5,8 46849 9,25 74782 84,95 686364 الوالیة
 وان اإلحصاء دی: المصدر 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الصفحة فـهـــرس الجـــداول
 12   توزيع فئات اإلنحدار 01جدول رقم 
 16 األحولض الجزئية في والية قسنطينة  02جدول رقم 
 18 أنواع كثافة التصريف   03جدول رقم 
 28 قسنطينة تصتيف أهم الوحدات الليثولوجية و الهيدرولوجية لمجال والية  04جدول رقم 
 35 تصنيف األراضي حسب اإلمكانيات الزراعية  05جدول رقم 
 36 المناطق المؤهلة للسقي  06جدول رقم 
 38 تـوزيع األراضي حسب نمط اإلستغالل الزراعي   07جدول رقم 
 44 مميزات محطات قياس األمطار  08جدول رقم 
 48 ع السالسل السابقة م) 73/2003( مقارنة السالسل المطرية  09جدول رقم 
 ANRH 50تقدير الصفيحة المائية المتساقطة حسب خريطة تساوي المطر  10جدول رقم 
 50 )84/96الفترة (تقدير الصفيحة المتساقطة بطريقة تيسان  11جدول رقم 
 53 بمحطات الدراسة ، األنحراف عن المتوسط ، التغيرات السنوية للتساقط  12جدول رقم 
 54 القيم الحدية لتردد التساقط السنوي  13جدول رقم 
 56 مجموع  التساقط الفصلي بمحطات الدراسة   14جدول رقم 
 59 تقدير درجات الحرارة الدنيا و القصوى بالتزايد و التناقص الحراري  15جدول رقم 
 59 المعطيات المناخية األخرى  16جدول رقم 
 ANRH 2002 ( 59خريطة (النتخ -تقدير صفيحة التبخر  17جدول رقم
 64 نتائج التمثيل المناخي حسب معامل لمبرجي  18جدول رقم 
 66 بطريقة  طور نطوايت بمحطة الحامة ، ETPتقييم  19جدول رقم 
 66 الباي، بطريقة  طور نطوايت بمحطة ع ETPتقييم   20جدول رقم 
 66 بطريقة  طور نطوايت بمحطة الفورشي ETPتقييم  21جدول رقم 
 68 بطريقة  تورك   بمحطة الحامة  ETPتقييم   22 جدول رقم

 68 الباي ،بطريقة  تورك  بمحطة ع  ETPتقييم   23جدول رقم 
 68 بطريقة  تورك  بمحطة الفورشي   ETPتقييم   24جدول رقم 
 69 بطريقة بالني كريدل بمحطة الحامة   ETPتقييم    25جدول رقم 
 69 بطريقة بالني كريدل بمحطة عين الباي    ETPتقييم    26جدول رقم 
 69 بطريقة بالني كريدل بمحطة الفورشي    ETPتقييم    27جدول رقم  
 72 الموازنة المائية بمحطة الحامة   28جدول رقم 
 72 الموازنة المائية بمحطةعين الباي  29جدول رقم 
 72 الموازنة المائية بمحطات االفورشي   30جدول رقم 
 76 خصائص  و معطيات القياس محطات الهيدرومترية 31جدول رقم 
 78 قيم الصبيات المطلقة و النوعية   32جدول رقم
 79 )      1984/1996(الموازنة الهيدرولوجية للفترة   33جدول رقم 
 83 قيم تردد الصيبيات السنوية   34جدول رقم 
 87 -محطة عين السمارة  -امالت التغيــــر  معدالت الصبيب الشهــــري و مع  35جدول رقم 
 87 -محطة الخنــق  -معدالت الصبيب الشهــــري و معامالت التغيــــر    36جدول رقم 
 87 - محطة القرارم   -معدالت الصبيب الشهــــري و معامالت التغيــــر    37جدول رقم 
 89 ) 73/2003(اد الرمال تغيرات الصبيب اليومي األقصى في الحوض و 38جدول رقم 
 91 فتـرة رجوع الفيضانات الكبيــرة  39جدول رقم 
 95 تغيرات صبيب شح مياه  الجـريان لواد الرمال     40م جدول رق

 97 تقييـــم حجـــــم الجريان السنــــــوي بمعطيات القياس الهيــــدرومتريـة  41جدول رقم 



 101 من خالل السالسل الكلسية حجم المياه النافدة   42جدول رقم 
 ANRH 105تقـدير حجــم نفادية المـياه حسب       43جدول رقم     

 107 حصيلة أحجام الموارد المائية  المعبئة لوالية قسنطينة   44جدول رقم 
 108 ) ثانية /لتر (تغييرات تدفق متوسط  الصبيب السنوي لمنبع حمام الزاوي   45  جدول رقم
 116 التوزيع العام لألراضي يوالية قسنطينة   46م جدول رق

 117 توزيع األنواع الزراعية الممارسة  46جدول رقم 
 118  1999توزيع المستثمرات حسب الصنف     48  جدول رقم
 119  1999توزيع المستثمرات حسب الحجم      49 جدول رقم 
 120 جافة المردود و اإلنتاج السنوي للمحاصيل ال 50جدول رقم 
 121 إبراز الدور الفاعل لسقي في زيادة مردود اإلنتاج      51جدول رقم
 122 تطور مردود إنتاج الخضروات و األشجار المثمرة  52جدول رقم 
 123 تطور المساحات المسقية في الجزائر   53 جدول رقم

 125 قي ، نوع الزراعة توزيع المساحات المسقية حسب مصدر المياه ، تقنية الس  54جدول رقم 
 129 توزيع السنوي لمساحات المسقية في والية قسنطينة  55جدول رقم 
 131 )30/04/2005مصادق يوم ( عاى أراضي الزراعية  PDAUتوسع مخطط   56جدول رقم 
 132 مناطق التوسع الصناعي 57جدول رقم 
 133 حجم التمويل بمياه السقي في والية قسنطينة 58جدول رقم 
 134 2003حجم التمويل بمياه الشرب لوالية قسنطينة    59جدول رقم
 135 حجم إستهالك القطاع الصناعي للمياه  60جدول رقم 
 136 الحصيلة اإلجمالية لمآخد المياه قسنطينة 61جدول رقم 
 138 )97-94للفترة ANRHوأصناف نوعية مياه واد الرمال) ل/مغ(معايير الثلوث   62جدول رقم 
 144 )الحامة بوزيان( الخصائص الكيميائية لمنبع عين حمام الزواوي  63جدول رقم 
 145 نتائج تحليل نوعية المياه  المسترجعة لمحطة النطقية 64جدول رقم 
 149 توزيع األراضي حسب الحالة العقارية لمحيط الحامة 65جدول رقم 
 150 الممارسةتوزيع األراضي حسب األنواع الزراعية  66 جدول رقم

 151 المردود الزراعي للمحاصيل المنتجة بالمحيط 67جدول رقم 
 159 منشآت و تجهيزات محيط بومرزوق   68جدول رقم 
 162 التوزيع العام لألراضي حسب الحالة العقارية لمحيط بومرزوق 69جدول رقم 
 163 أهم المحاصيل الزراعية  المنتجة بمحيط بومرزوق 70جدول رقم 

 167 توزيع األراضي حسب الحالة العقارية لمحيط ع السمارة   71دول رقم ج
 167 أنواع الزراعات الممارسة على مستوى محيط ع السمارة  72جدول رقم 
 173 توزيع العقاري للمحاالت المسقية لسدود الترابية   73 جدول رقم

 173 لترابيةالمحاصيل الزراعية بالمجاالت المسقية لسدود ا  74جدول رقم 
 181 تقدير حاجيات من المياه السقي لمحيط الحامة  75جدول رقم 
 182 تقدير حاجيات السقي الكلية لمحيط بومرزوق  76جدول رقم 
 183 تقدير حاجيات الكلية من المياه لمحيط عين السمارة  77جدول رقم 
 183 حجم المياه الموجهة من الري الصغير إلى السقي  78جدول رقم 
 184 تقدير إحتياجات القطاع الفالحي من المياه  79جدول رقم 
 185 تقدير تطور حاجيات السقي  80جدول رقم 
 186 المعايير المثالية لإلستهالك حسب التجمعات السكانية 81جدول رقم 
 187 تقدير اإلحتياجات الحالية من المياه الشرب لقطاع السكان 82جدول رقم 
 188  دير إحتـيـاجات الصناعة من المياه تق   83جدول رقم 
 188 التقديرات السكانية و اإلحتياجات المـائية الالزم توفيرها  84جدول رقم 



 192 حاجيات الحالية /موارد -الموزانة المائية الحالية  و المستقبلية     85جدول رقم 
  
  
  
  
  
  

 الـصفحة الـــكــاألشرس ــفه الرقم
 11 نومديةتضاريس السلسلة ال 1

 11 تضاريس السالسل الكلسية 2

 11 تضاريس حوض قسنطينة 3
 20 المقطع الطولي لوادي الرمال 4

 21 المقطع الطولي لواد السمندو 5

 21 المقطع الطولي لواد بومرزوق 6

 30 المخطط الهيدرولوجي لسالسل منطقة قسنطينة  7

 30 مناطق نفادية المياه و إنبثاق الينابيع  8

 45 معامل اإلرتباط الخطي لتساقط السنوي لمحطة الحامة و قسنطينة 9

 45 معامل اإلرتباط الخطي بين محطة قسنطينة و الفورشي 10

 SEHER( 49سلسلة(توزيع متوسطات التساقط الشهري 11

 49 )2003/73سلسلة(توزيع التساقطات الشهرية 12

 52 )2003/73سلسلة(التساقطات السنوية لمحطة الحامة  13

 52 تغييرات التساقطات السنوية لمحطة قسنطينة 14

 52 )عين مليلة(تغييرات التساقطات السنوية لمحطة الفوشي  15

 55 التعديل اإلحصائي لتردد التساقط السنوي بمحطة الحامة 16
 55 التعديل اإلحصائي لتردد التساقط السنوي لمحطة عين الباي 17

 55 دد التساقط السنوي بمحطة االفورشي التعديل اإلحصائي لتر 18

 57 متوسطات التساقطات الشهرية بمحطة الحامة 19

 57 متوسطات التساقطات  الشهرية بمحطة قسنطينة 20

 57 متوسطات التساقطات الشهرية بمحطة فورشي  21

 61 )األشجار المثمرة-الحبوب(مو منحنى التطور الشهري لدرجات الحرارة النيا ومقارنتها مع العتبات خالل فترة الن 22

 63 المنحنى المطرى والحراري غوض لمحطة الحامة 23
 63 المنحنى المطري والحراري غوض لمحطة عين الباي 24

 63 المنحنى المطري والحراري غوض لمحطة الفوشي    25

 70 لمحطة الحامة ETPالمنحنى البياني لتبخر النتح 26

 70 لمحطة قسنطينة ETPر النتح المنحنى البياني لتبخ 27

 70 لمحطة الفورشيETPالمنحنى البياني لتبخر النتح 28
 73 لمحطة قسنطينة) 2003_73(الموازنة المائية للفترة 29

 73 لمحطة الحامة) 2003-73(الموازنة المائية للفترة 30
 73 لمحطة الفورشي)2003-73(الموازنة المائية للفترة 31

 ITGC 74المائية لمزروعات الحبوب ومراحلها الحساسة حسب تطور حاجيات  32

 82 بمحطة ع السمارة Qanالتغييرات السنوية للصبيب  33

 82 )محطة ع السمارة(العالقة بين التساقط السنوي والجريان السنوي حوض واد الرمال 34



 82 )96-84( الفترة المشتركة  -التغييرات السنوية للصبيب  35
 84 -محطة عين السمارة  -ل البياني لصبيبات السنوية باألحواض الجزئية التعدي  36

 84 - محطة الخنق  -التعديل البياني لصبيبات السنوية باألحواض الجزئية   37
 84 -محطة القرارم  -التعديل البياني لصبيبات السنوية باألحواض الجزئية   38

 86 جرى واد الرمال تغييرات توزيع متوسطات الصبيب الشهري  لم 39

 86 )96_84(الفترة المشتركة CMDالمعامل الشهري للصبيب 40

 90 التغييــــرات الزمنية للصبيب األقصى  و الصبيب السنوي بمحطة ع السمارة 41

 90 التغييــــرات االسنوية  للصبيب األقصى و الصبيب السنوي  بمحطة القرارم 41

 92 -محطة عين السمارة  -قصى بقانون قامبل التعديل اإلحصائي للصبيب األ 43

 92 -القرارم    -التعديل اإلحصائي للصبيب األقصى بقانون قامبل   44
 104 تغيـر الصبيب اليومي لمنبع حمام الزاوي  بالتساقط اليومي لمحطة عين السمارة   45

 109 التغييرات السنوية لمستوى السماط المائي بومرزوق  46

 109 )  2006- 1996: ( ات تدفق الصبيب السنوي لمنبع حمام الزاوي للفترة تغيير 47

 109 مقارنة مابين تغييرات السعة  و الحجم المستغل سنوياً بسد حمام قروز  48

 121 التمثيل البياني لعالقة التساقط األمطار بالمردود إنتاج الحبوب الشتوية  49

 126 - 2006-قسنطينة   توزيع المساحات المسقية في والية 50

 147 ملخص مخطط شبكة السقي لمحيط الحامة  51

 160 موقع الدراسة الميدانية لحساسية المزروعات للمياه الملوثة  52

 166 10,03,15مؤشر النوعية لمحطة  واد العثمانية   53

 190 عالقة التساقط األمطار و حفر التنقيبات بجوار منبع حمام الزاوي  54
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فهـــــرس  الخـــرائـــط
 الـصفحة الخرائط الرقم

 8 الموقع و التقسيم اإلداري لوالية قسنطينة  1

 13 اإلرتفاعات  بوالية قسنطينة  2 
 13  اإلنحدارات  بوالية قسنطينة 3

 14 مـجـال والية قسنطينة ضمن األحواض الرئيسية  4

 15 نطينة الشبكة الهيدروغرافية لوالية قس 5

 23 الخريطة الجيولوجية  لوالية قسنطينة  6

 33 أنواع التربة  بمجال والية قسنطينة  7

 37 الموقع الجغرافي للمناطق المؤهلة للسقي  8

 39 إستغالل األرض بوالية قسنطينة  9

 ANRH 47التوزيع المجالي لتساقط السنوي حسب  10

 47 ريقة تيسان توزيع المجاالي لتساقط السنوي بط  11

 77 التوزيع المجالي للمحطات الهيدرور مترية المعتمدة في الدراسة   12

 127 محيطات السقي بوالية قسنطينة  13

 128 المجاالت المسقية و مصادر مياه السقي  14

 132 المناطق الصناعية في والية قسنطينة  15

 138 2003-2002نـوعية مياه األودية  16
 140 محيط الحامة بوزيان و مجال توسعه موقع   17

 143 شبكة السقي لمحيط  الحامة بوزيان  18
 155 موقع مجال محيط سقي بومرزوق  19

 158 مواقع  منشآت تجنيد المياه  20

 165 مـوقع محيط عين السمارة  21

 171 و لواد التويفزة واد الهرية  - تـوطين السد الترابي و محيط السقي  22

 175 الحالة العقارية لمجال سد واد الهرية  23

 175 الحالة العقارية لمجال سد واد مالح الخروب  24

 191 حول منبع حمام الزاوي ) التنقيبات ( مـوقع  المنشآت  25
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 الصفحة فهــــرس المــرافـق
 206  )2003- 73( ات لمحطات الدراسة معامل التغير ، اإلنحراف المعياري ، الحصيلة السنوية لتساقط   1مرفق 
 207 منحنى آمبرجي  2مرفق 
 208 خريطة األقاليم المناخية لماركوت  3مرفق 
 209 اإلمكانيات الفصلية للموارد المائية  4مرفق 
 ANRH 209تقدير الصفيحة المائية الجارية بإعتماد على خريطة    05مرفق 
 ANRH 209بإعتماد على خريطة تقدير حجم الجريان السنوي   06مرفق 
 Turc 1954  209تقدير حجم الجريان السنوي بطريقة الحوصلة  07مرفق 
 ANRH 210تقدير الصفيحة المائية الجارية بإعتماد على خريطة   08مرفق 
 ANRH 210تقدير حجم الجريان السنوي بإعتماد على خريطة   09مرفق 
 211  ب اليومي القصى بمحطة عين السمارة و القرارم التعديل اإلحصائي لقيم الصبي 10مرفق 
 212 المتـواجدة في والية قسنطينة  اآلبار  11مرفق 
 213 الينابيع في والية قسنطينة  12مرفق 
 214 السدود الترابية بوالية قسنطينة  13مرفق 
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  " زراعية -التـهيئة الهيدرو لوجية و آفاق التنمية الهيدرو  "
  

 
  :الملخــص

إن محدودية  الموارد المائية و المنافسة حول الماء بين مختلف القطاعات ، يجب أن تأخد بعين اإلعتبار مع كثير من 
ظات ألنها تعد رهاناًً كبيرا لمستقبل البالد ، فقطاع الري يعاني من عجز كبير في تغطية اإلمكانيات المتوفرة من التحف

إلى دراسة تحليلية عن  حالة والية قسنطينةو على هدا األساس يـهدف بحثنا من خالل تقديم .أراضي مؤهلة للسقي 
،بإعتباره تفرِضه ظٌروف طًبيعية مناخية للسقي الزراعيمكانة إمكانيات و عوائق التهيئة الهيدرولوجية التي تضمن 

  . إقتصادية،كما يمكن من خالله تحقيق اآلمن الغدائي ،وإجتماعية
  

ھكتار ، تتوزع مع المصاطب  6500و التي تمتد على مساحة  مناطق األراضي القابلة للسقيو علیـھ تمكنا من توطین 
رغم كن یبقى الري یشمل مساحات ضعیفة ،وق ، توضعات الرصرصة ببساتین الحامة ، لالنھریة لواد الرمال ، واد بومرز

بإعتبارھا األھم و ) المناخیة(  لموارد المائیة المطریة، فا الموارد المائیةأن مجال الوالیة یتوفر على إمكانیات معتبرة من 
كموارد مم ، تستغل  500الوالیة تساقط سنوي یفوق من مجال  % 80 یتلقى أكثر من إدللموارد المائیة األخرى ،  مصـدراًً

مم على جمیع  476نسجل إرتفاع التساقط السنوي إلى  أما من جانب الھیدرولوجي في ممارسة نشاط زراعة الحبوب ،  خام
إنھ ف) مم 1173( لكن بالنظر إلى قوة التبخر ،سنویًا ، حجم ال بأس بھ  3ملیار م 1,060أنحاء مجال الدراسة ما یمثل 

و أشھر على مستوى مجال الوالیة ، 06یمتد إلى أكثر من  عجز مائي زراعيیخفض من فعالیتھ ، فالموازنة المائیة تسجل 
سنة ، فإن إستغاللھا /3ھم 298من الموارد المائیة و التي تقدرب إمكانیات الكامنة بناءا على دراسة الخصائص والتقییم

سنویًا ، خاصة من السماط الكارستي لمنطقة الحامة ، الدي /3ھم 104قدر حجمھا ب ، إد ی المیاه الجوفیةیرتكز أكثر على 
سنة ، إال /3ھم 228فرغم أھمیـة حجمھا الدي یقدر ب  الموارد المائیة السطحیةأما .یعتبر الممول الرئیسي لمحیط السقي 

كما تتمیز بالتنوع المجالي ، ) كامنةمن الموارد ال %6سنة مایمثل /3ھم13(أن استغاللھا مازال دون المستوى المطلوب
ألشكال الجریان السطحي وعدم انتظامھا السنوي ،مع تسجیل سنوات جافة، وأخرى دات جریان الیومي و السنوي مرتفع    

.   
  

بناءا على التوجهات السياسية المهيكلة  زراعي-القطاع الهيدرو ضعية فإن و ، أمام هده اإلمكانيات الطبيعية و خصائصها
إلقتصادية للمنطقة ، يتبين لنا أن الوالية تتوفر فقط على وسائل هيدروليكية تصنف إلى ،لقطاع و المظاهر اإلجتماعية ل

فقط ما  تفقد شمل )هكتار 6500تقدر ب   (مكن من سقي المساحة الكليةتت بحيث لم ،  P.M.H  الري الصغير و المتوسط 
من مساحات زراعية بناءاً على الدراسات   %79قدر ب ت من األراضي مؤهلة  أي بعجز ري  % 21يمثل 

عوامل زراعية يرجع إلى  –عن سقي المساحة الكلية  لألراضي دات الكفاءة الهيدرو عجز القطاع الريإن  .البيدوزراعية
دبة بإعتبارها مناطق جا مستوى أحواض األودية ى، تتمثل أساسا في توسع العمراني و إنشاء مناطق صناعية عل خارجية
و أفضلية توزيع المياه لصالح قطاع الشرب ، إلى تلويث المياه مجاري األودية بإعتبارها مصادر السقي ، لإلستثمار

التي هي ضمن القطاع ، فبناءا على المعاينة الميدانية  داخليةال العواملأما . من المساحة اإلجمالية المسقية بالوالية %40ل
–يائية ، و حسب عناصر  اإلجتماعيةعوامل فيز تمكنا من جمعها  إلى ات السقي ،لإلشتغال الحالي لمحيط  والدراسة

تأتيرها على نظام السقي من محيط ألخر تتعلق أساساً  في تدهور شبكات التوزيع المياه ، وإنتشار   اإلقتصادية ، يختلف
للمستثمرات و تفككها عن  العقارية الوضعية، و  الدي ينجر عنه ضياع كبير للمياه) بالساقية ( طرق السقي التقليدي 

  .طريق الميراث مما أدى إلى تجزئة أراضي المحيط ، بحيث ال يضمن توزيع عادل للمياه  بين السقايين 
  

حسب طريقة  إداًً أمام هده الوضعية المتردية للقطاع ، و من خالل تقدير نمو إحتياجات القطاع الفالحي من المياه  
على مصادر مياه السقي  حدة المنافسة ارنتها مع قوة الطلب قطاعي الشرب و الصناعة ، تبرز، و مق التناوب الزراعي

 آفاق التهيئةغم وعي السلطات بهده الحقيقة فإن رمستقبالًً ،مما قد تعقد من وضعية ،  - خاصة حالة محيط الحامة –
مجموعة من    ل إنجاز و إعادة تأهيلإعادة تنشيط مساحات مهمة من خالتكمن في   لتجنيد المياه لهدا القطاع ،
لكن ق دور إيجابي في تطوير القطاع ،يمكن لها أن تحق و تأهيل محطة تصفية المياه،، يرة السدود الترابية و الصغ

  . يبقى الرهان الكبير معلق على الحجم المحول من سد بني هارون

  نـینــــــي فـــارس: الطالب 
  ملخص مكرة تخرج لنیل درجة ماجستیر 

كلیة علوم األرض و التھیئة العمرانیة  
 جامعة قسنطینة    



  
في  تدعيم طرح جملة من إقتراحات يمكن أن تساهم  و على ضوء هده الدراسة تمكنا  من إبراز أهم العوائق و إداً 

جل أل،) 1995مخطط (،و المخطط اإلستراتيجي  للموارد المائية   PNEالمخطط الوطني للمياه  اإلجراءات المتخدة ضمن
  يزراع- النهوض بالقطاع الهيدرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، آفاق التھیئة  التنافس على المیاه   زراعیة ،-التنمیة الھیدرو ،  الموارد المائیة   ، األراضي المؤھلة للسقي : الكلمات المفتاحیة 
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                       L’Aménagement   Hydraulique 
                                                  Et 
         Perspectives  de   Développement   Hydro-agricole    
                            -  wilaya de Constantine - 

 
Résumé :  
                Le retard de l’eau agricole qui se manifeste par rapport aux potentialités hydrauliques 
et aux disponibilités en sols pour un pays comme  l’Algérie, à forte dépendance alimentaire.  
Impose  une mobilisation accrue des ressources en eau pour la satisfaction  de ces besoins. Ces 
ressources sont limitées, à cause des conditions climatiques contraignantes, en plus de la 
demande concurrentielle qui renforce les tensions autour de l’eau. Dans ce contexte La question 
de l’irrigation doit être prise au sérieux car elle peut porter préjudice à l’avenir économique du  
pays. Ces caractéristiques  font de  la wilaya de Constantine  un cas d’étude exemplaire des 
difficultés que   pose la gestion intégrée de l’eau.  

 
Notre étude à montré les potentialité importantes que renferme la wilaya de Constantine ; à 
partir d’une étude morpho - pédologique, nous avons  délimité les zones irrigables ; qui s’étend 
sur une superficie de   6500 ha, se localisent sur les terrasse Alluviales de l’oued Rhumel et 
L’oued boumerzoug, et les travertins de  Hamma Bouzianne. Cependant  la surface irriguée 
n’atteint pas la surface irrigable. malgré  la disponibilité des ressource en eau, grâce à l’études 
Hydro- climatique ; la Hauteur  moyenne des précipitations dans toute la région de Constantine 
est d’environ 476mm, ce qui donne un total 1.06 milliard m3/an ; mais la forte intensité de 
l’évaporation diminué l’efficacité des précipitation dans cette région . Les bilans hydriques 
présente un déficit agricole de 06mois d’où la nécessité du stockage de l’eau pour l’irrigation. 
Les ressources potentielles en eau sont de l’ordre  298hm3/an, l’exploitation des ces ressources 
est concentré  sur les eaux souterraine 104 hm3/an alors que celui des eaux superficielles est de 
12,8 hm3/an. Cependant les ressources en eau présente des nuances spatiales et une  irrégularité 
interannuelle. 
Les équipements hydro-agricoles sont du type petite et moyenne hydraulique  (P.M.H.)  
permettent d’irrigué 21% des superficies irrigables (6500 ha a travers les études pédologique). 
En terme de    surface,  le   déficit  est  de  79%  dont les causes sont lié  aux  facteurs  externes  
au  secteur  hydro –agricole ;l’extension  des urbaine et la création des zones industrielles sur les 
terres agricoles, la pollution des eaux superficielles . Et les facteur internes sont regroupés en 
deux catégories selon qu’ils relèvent de la nature physique : la quantités d’eau insuffisantes, la 
salinité des eaux souterraine, la dégradation du réseau de distribution de l’eau, ou de la nature 
socio-économiques : le morcellement de l’assiette foncière, le barème de vente de l’eau 
d’irrigation (prix très faible) et ne couvrent en réalité qu’une partie des opération d’entretien du 
réseau et d’équipement hydromécanique. 

 
Après ce constat des difficultés auxquelles est confronté le secteur hydro agricole, l’évaluation 
des besoins futures (court et moyen terme) montre que la concurrence pour l’eau  reste un 
problème aigu .  les perspective d’aménagement hydro- agricole  axées sur la réalisation des 
retenues collinaires  et l’augmentation de la capacité de la S.T.E.P , ces 2 actions peuvent 
dynamiser le secteur , cependant  le véritable solution reste la mise en exploitation du barrage de 
Beni Haroun . 

 
 

Mots clés : les zones irrigables, ressources en eau, développement Hydro-agricole, concurrences, 
perspectives 
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