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 انــــــــــشكـــــــــر وعرف
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 رشيد قداري موظف مبصلحة التعمري والبناء  لبلدية الوادي. -*
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 إعداد هذا العمل ولو بكلمة طيبة أو دعاء.  وكل من ساهم من قريب أو بعيد يف

 عبد الباري غربي



 إهـــــــــــــــــــداء
 .وأن جيمعين هبم يف جنات اخللد  يرمحهمأسأل اهلل أن  ,إىل روح أبي الطاهرة وأخيت العزيزة

 .الصحة والعافية موفور  إىل أمي احلبيبة أمدها اهلل بطول العمر وأدام عليها

 إىل إخوتي وأخواتي وأبنائهم وعائالهتم.

 إىل زوجيت الغالية وأبنائي األعزاء حفظهم اهلل ورعاهم.

 إىل كل األقارب واألصدقاء.

 إىل كل زمالء الدراسة ورفقاء العمل.

 إىل كل املعلمني واألساتذة عرب خمــتلف أطوار الدراسة.

 .إىل كل طالب علم

 ا العمل.إىل كل من يقرأ هذ

 أهدي مثرة هذا اجملهود. إليكم مجيعا

 عبد الباري غربي

  



 الملخص:

هذه  مصادر أهم احد الجوفية المياه وتعد, وجودها وأساس الحياة هذه عصب)وخاصة العذبة(  الماء يعتبر

 في مخزنة العذبة المياه مجموع من% 79 فهي تمثل نسبة, األرضية الكرة سكان غالبية عليها يعتمد التي لمياها

 .مختلفة أعماق وعلى الصخور في الموجودة واالنكسارات الفراغات

خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية على المياه الجوفية كمصدر للمياه العذبة في  اإلنسانيعتمد 

وبمرور الزمن عتماد على مياه الطباات السطحية, ظل غياب المسطحات المائية وندرة التساقطات, حيث بداية كان اال

وكثرة االحتياجات تم استغالل مياه الطباات العمياة وصرفها يتم في الطباة السطحية,  إال أن اإلفراط في استغالل 

 ظاهرة الطباات العمياة والتبذير في المياه أدى إلى تشبع الطباة السطحية ثم طفو المياه على السطح منتجة ما يسمى

ما حدث في الجنوب الجزائري ومنطاة سوف خصوصا, مخلفة آثارا كبيرة على صعود المياه الجوفية, على غرار 

 السكان, الزراعة, البيئة والعمران ...... وغيرها.

دقت السلطات المعنية ناقوس الخطر, وقامت بمجموعة من الدراسات ثم التدابير لمعالجة الظاهرة, وقد آتت 

المنطاة تعاني ولعدة سنوات, وعليه فاد توجب العمل على إيجاد حلول أكلها نسبيا, إال أنها لم تكن كافية حيث مازالت 

 أكثر فاعلية حتى يتم الاضاء النهائي على الظاهرة واالنتاال بالمنطاة إلى بر األمان وهو ما عملنا عليه في هذا البحث.

 الكلمات المفتاحية:

  وط   الغ–تلوث المياه – ةالطبقات  العميق–الطبقة السطحية - المياه الجوفية- صعود المياه- 

 .العرق الشرقي الكبير–وادي سوف –

  



Résumé : 

L’eau (surtout douce) est considérée comme le principe de la vie et le secret 

de son existence, les eaux souterraines sont la source la plus importante de cette eau, que 

la plupart des habitants de notre planète comptent sur. Ces eaux représentent 97% de 

l’eau douce stockées dans les espaces et les fractures qui existent dans les rochers dans 

des profondeurs différents. 

L’homme, particulièrement celui qui vit au désert ou dans des lieux semi-

désertiques, compte sur l’eau souterraine comme une source de l’eau douce au manque 

des étendues d’eau et la rareté des précipitations, là où tout d’abord, la dépendance était 

sur l’eau de surface, mais après quelque temps et avec la présence du besoin croissant, 

l’eau souterraine avait été utilisée, et son drainage était au couche de surface, à 

l’exception que l’excès de l’exploitation des couches profondes et le gaspillage de l’eau 

ont abouti à la saturation de la couche de surface provoquant le flottage de l’eau à la 

surface causant ce qui est appelé la montée des eaux, comme ce qui a eu lieu au sud 

algérien, surtout à Oued Souf, laissant de grands impacts sur les habitants, l’agriculture, 

l’environnement et l’urbain. 

Les autorités concernées ont agité le drapeau rouge ،elles ont fait plusieurs 

étudessuivies par des mesures pour soulager le problème, elles ont réussi partiellement, 

mais ces mesures n’étaient pas suffisantes car la régionreste pour beaucoup d’annéesdans 

la souffrance, par conséquent des solutions plus efficaces sont demandées pour une 

élimination totale de cet événementafin d’amener la region vers la sécurité, et ça était 

notre objectif dans cette recherche  

Les mots clés : 

La montée des eaux- Les eaux souterraines- La couche de surface-Les couches 

profondes-  La pollution de l’eau- Les ghouts- Oued Souf- Le Grand Erg oriental. 

 



Abstract  

Water (especially fresh water) is the backbone of this life and the basis of its 

existence. Groundwater is also one of the most important sourceson which the majority of 

the world's population depends.It represents 97% of the total fresh water stored in the 

voids and fractures in the rocks and at different depths. 

Human being, especially in desert and semi-desert areas, depends on 

groundwater as a source of fresh water in the absence of water bodies and the scarcity of 

precipitation while inthe beginning, the dependence was on the water of the surface 

layers, and with the passage of time and the large number of needs, the water of the deep 

layers was exploited and drained into the surface layer.However, the over-exploitation of 

the deep layers and the waste of water led to the saturation of the surface layer and then 

the water float on the surface, producing what is called the rise of groundwater.Similar to 

what happened in southern Algeria and the Souf region in particular, leaving significant 

impacts on the population, agriculture, environment and urbanization ...... etc. 

The concerned authorities set off the alarm and carried out a series of studies 

and measures to address the phenomenon. It paid off relatively, but it was not enough, as 

the region is still suffering for several years. Accordingly, it was necessary to work on 

finding more effective solutions until the final elimination of the phenomenon and the 

transition of the region to safety, which is what we worked on in this research. 

keywords:   

Rise of Water - Ground water - Surface layer - Deep Layers - Water Pollution – The 

Ghouts – Oued Souf - Great Eastern Erg 
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 :عامة مقــدمـة 
 َحي   َشْيء   ُكل   اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا﴿ :تعالى لقوله مصداقا وجودها وأساس الحياة هذه عصب الماء يعتبر

 بين ما مقسما%, 17 بنسبة المنبسطة هذه وجه على ويتواجد  -األنبياء سورة من 03 اآلية-﴾ُيْؤِمُنونَ  َأَفَل 

 .مائية ومجاري بحار, محيطات

 كانت التي الحضارات تلك وما, المعمورة وجه على البشري الكائن وتوزيع توطين في كبير دور للماء

 الحضارات من وغيرها الرافدين بالد وحضارات الفرعونية كالحضارة, ذلك على دليل خير اال الماضي في

 حتى العذبة المياه وخاصة عليها كان التي واالهمية المكانة تلك يحتل الماء مازال هذا يومنا غاية والى, األخرى

 الطبيعي المكسب هذا على المحافظة بهدف, ااستعماله كيفية تحدد دولية واتفاقيات نزاعات محل أصبحت

 .يشهدها التي الندرة وتجاوز

 حيث, األرضية الكرة سكان من كثير عليها يعتمد التي  العذبة المياه مصادر أهم احد الجوفية المياه وتعد

 الفراغات في مخزنة العذبة المياه مجموع من% 71 أن بالبيئة الخاصة المتحدة األمم إحصائيات تشير

 شخص الملياري حوالي أن المصدر ذات ويشير, مختلفة أعماق وعلى الصخور في الموجودة واالنكسارات

 على الطلب وبزيادة متجددة غير بكونها تتميز التي, الجوفية المياه على اليومية احتياجاتهم تلبية في يعتمدون

 فمن المورد هذا على قيودا وضعت البشرية األنشطة فان القاحلة وشبه القاحلة المناطق في وخاصة المياه

يجاد المياه احتياطيات ونوعية كمية وتحليل تحديد أن الضروري  لضمان المائي المورد هذا إلدارة الطرق وا 

 .استدامته

 وهو ما, واستغالله الماء استهالك في كثيرا أفرط والمباالته الكافي وعيه ولعدم البشري العنصر أن إال

 الزائدة المياه صرف وثانيا الجوفية المياه من المحدود المخزون استهالك أهمها السلبيات من الكثير عنه ينجر

 المنزلية لمخلفاته نهائية كمصبات وجعلها السطحية الطبقة في( السقي او الشرب في سواء) حاجاته عن

 تلوثها بخطر ينذر وأصبح السطحية المياه مخزون على اثر الذي األمر. سواء حد على والفالحية والصناعية
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 الى باالضافة, فيه يعيش الذي والمحيط لإلنسان العامة الصحة يهدد واستعمالها للشرب صالحيتها عدم وبالتالي

 نتيجة السطح الى المياه وصعود طفو وهو أال الماضي القرن ثمانينيات من بداية للعلن ظهر وقد آخر خطر

 فاإلنسان(. مغلقة أحواض) منها بالنفاذ للمياه تسمح ال طوبوغرافيتها تكون التي المناطق في ذلك ويظهر, التشبع

 الطبقة بثقب وذلك الجوفية المياه من والثالثة الثانية الطبقتين باستغالل قام المياه من احتياجاته لتزايد ونظرا

 مما السطحية الطبقة في فتكون الزائدة المياه صرف ماأ, الماء الستخراج السطحية الطبقة تلي التي الصخرية

 أثرت ومستنقعات بركا بذلك مشكلة, السطح الى المياه وطفو وصعود تشبعها وبالتالي تمويلها زيادة الى أدى

 .واالقتصادية والعمرانية البيئية وخاصة الحياة جوانب كل على

 في وأخذت كبيرا سلبيا تأثيرا عليها أثرت التي الظاهرة هذه مستها التي المدن بين من الوادي ومدينة

 .نتاجها كانت التي والمعضالت اآلثار تلك الى نتيجة األخيرة السنوات في خاصة كبير بخطر ينذر مما الزيادة

 التسيير على التأثير شأنه من ما بكل االهتمام مهامنا من فان المدن بتسيير يعنى اختصاصنا ان وبما

 بمختلف اإلحاطة لنا يتسنى حتى الكبيرة ألهميته نظرا البحث هذا اخترنا فقد وعليه, للمدن واألمثل الحسن

 ومعالجة الحلول إليجاد نسعى كما الحضرية البيئة وعلى المدينة على السلبية وانعكاساتها  الظاهرة هذه جوانب

 .اختصاصنا حدود والبيئي العمراني المجالين في خاصة السلبية ظواهرها

I- شكالية:اإل 

يعتبر الماء العنصر الحيوي الذي ال غنى عنه, ونظرا ألهميته فقد استعمله اإلنسان واستغله في جميع 

احتياجاته ونشاطاته المختلفة, لكن وبرغم هذه األهمية إال أن ما يحملها في كثير من األحيان من كوارث ال 

 مياه الجوفية.  يمكن االستهانة بها: كالمألوفة مثل الفيضانات أو النادرة كصعود ال

ووالية الوادي تعاني من هذه الظاهرة المتمثلة في صعود المياه الجوفية إلى السطح , هذه األخيرة تعود 

جذورها إلى سنوات مضت وقد تفاقمت في اآلونة األخيرة نظرا للتأخر في المشاريع من أجل تسوية هذه 

ات االقتصادية الفالحية والعمرانية باإلضافة إلى الوضعية, تلك الظاهرة التي انعكست سلبا على جميع القطاع
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البيئة واإلنسان. ومن بين المناطق التي تـأثرت بهذه الظاهرة هي مدينة وادي سوف عاصمة الوالية مخلفة آثارا 

 سلبية على العمران , البيئة الهياكل القاعدية والبنى التحتية, رغم المجهودات التي تبذلها الدولة من اجل الحد من

هذه الظاهرة, إال أنها بقت مستمرة . وعلى هذا األساس ما هي االنعكاسات السلبية لظاهرة صعود المياه الجوفية 

 إلى السطح على البيئة الحضرية لمدينة وادي سوف؟

II-   :أسئلة الدراسة 

 ما هي أسباب ظاهرة صعود المياه الجوفية إلى السطح في والية الوادي؟ -7

 رة على مدينة الوادي؟ما هي انعكاسات هذه الظاه -2

ما هي اإلجراءات المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة, وما هي التدابير المعتمدة للحد من تأثيراتها  -3

 المختلفة؟

III- :أسباب اختيار الموضوع 

للمدينة أهمية كبيرة فهي تتميز بتطورها وسعة حجمها, كما أنها تعتبر مقر لكثير من السكان باإلضافة 

 تواجد العمل ومقر السلطات.ل ارئيسي للتجارة والثقافة , وتعد مركزا للتبادالت والملتقيات ومكانإلى أنها مركز 

تحكم المدينة العديد من القوانين التي تسير حياة األشخاص والممتلكات كما أنها تمتلك الكثير من البنى 

ر كبير على المدن والقرى المجاورة التحتيىة والهياكل القاعدية ووسائل مواصالت حديثة ومتعددة, ولديها تأثي

 والتابعة لها تنهض بتقدمها وتتدهور بتدهورها.

ومدينة الوادي مثال على ذلك فقد تأثرت في السنوات األخيرة بظاهرة صعود المياه الجوفية إلى السطح 

اقمت في السنوات مؤثرة عليها تأثيرا سلبيا كبيرا خاصة على الجوانب االقتصادية, البيئية والعمرانية, وقد تف

في هذا الموضوع  األكاديميةاألخيرة حتى أصبح الوضع أشد خطرا وينذر بالكارثة, ونظرا لنقص الدراسات 

وخاصة في مجال اختصاصنا, ولكون المشكلة مست المدينة دفعنا هذا كمسيري مدينة للتطرق لهذا الموضوع 

 واعتماده بحثا للدراسة.
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IV- :الفرضيات 

 الدراسة تم طرح الفرضيات التالية:  لإلجابة على إشكالية

 هل ظاهرة صعود المياه أسبابها طبيعية, بشرية أو اقتصادية؟ -

 بداية المشاكل العمرانية والبيئية تزامن مع بروز ظاهرة صعود المياه الجوفية.  -

 هل كان لظاهرة صعود المياه الجوفية تأثير على البيئة الحضرية؟. -

 ؟.المتخذة, وما هو مدى نجاعتهاما هي الحلول واالجراءات  -

V- :أهداف البحث 

إن من أهداف هذا البحث هو التعريف بظاهرة صعود المياه الجوفية إلى السطح عامة وعلى 

مدينة واد سوف خاصة, باإلضافة إلى محاولة تحديد األسباب الرئيسية لهذه الظاهرة والعوامل التي أدت إلى 

ل تحديد وكشف انعكاساتها السلبية على مختلف المجاالت وتحديد المناطق استمرارها الطويل وتفاقمها, كما نحاو 

المتضررة واألكثر تضررا, وبالتالي محاولة إيجاد حلول ومقترحات وتوصيات ومناقشة الحلول السابقة والتي 

مدينة قامت بها الجهات المعنية للحد منها ومن تأثيراتها السلبية وتثمينها أو نقدها, خاصة في ظل توسع ال

المستمر الذي يقابله تدهور بيئي كبير. وفي ظل نقص المعطيات والدراسات المتخصصة في هذا المجال. وكذا 

محاولة اعتماد مخطط تهيئة مدروس من شأنه النهوض بالمدينة عاصمة الوالية, خاصة وأن الوالية تعتبر ذات 

سياحة. هذا وفي نطاق تخصيص أغلفة مالية مستقبل واعد ورائدة في مجاالت متعددة كالزراعة, الصناعة وال

معتبرة للحد من هذه الظاهرة دون وجود تغير محسوس, وحتى تكون الدراسة مرجع وقاعدة أولية لمواصلة بحوث 

لى حسن تطلعات ساكنيها. ونلخص األهداف في النقاط  أخرى حتى نستطيع إخراج المدينة إلى بر األمان وا 

 التالية:

 المياه الجوفية إلى السطح على مدينة الوادي وتأثيراتها السلبية. التعريف بظاهرة صعود -7

 حلول واقتراحات للقضاء على هذه الظاهرة. -2
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اتخاذ جملة من التوصيات والتدابير للحد من تأثيراتها السلبية خاصة على البيئة الحضرية 

 بمدينة واد سوف

VI- :المنهج المستخدم    

تشخيص المشاكل المطروحة وتأثيراتها, وكذا وصف نظرا لطبيعة موضوعنا الذي يتطلب منا 

الوضعية الحالية للمدينة,  إضافة الى تحليل مختلف العوامل واألسباب التي أدت إلى ذلك. ولدراسة هذا 

 الموضوع فقد اخترنا المنهج الوصفي التحليلي منهجا عاما للدراسة.

وتوضيح أهم انعكاساتها البية  التعريف بالظاهرة أجل هذا المنهج من اعتمد :الوصفي المنهج

 .ومختلف تأثيراتها عل كل المجاالت االقتصادية, البيئية العمرانية ......

هذا المنهج في معالجة مختلف المعطيات وبالتالي تحليل األسباب  استعمل: التحليلي المنهج

 والنتائج المتعلقة بالظاهرة.

VII- :المنهجية 

ظاهرة صعود المياه الجوفية بمنطقة الوادي  باعتبار أن الهدف من دراستنا هو تشخيص

والوقوف على المشكالت واألضرار الناجمة عنها خاصة في المجالين البيئي والعمراني, واألسباب المؤدية الى 

تفاقمها وبالتالي اختيار الحلول المثلى. وانطالقا من ذلك سوف نقوم بتقسيم الدراسة الى ثالثة فصول باإلضافة 

 مهيدي , كل فصل يتفرع إلى عدة مباحث كما يلي:إلى الفصل الت

: مقدمة عامة, االشكالية, الفرضيات, أهداف البحث, المنهج المستخدم, منهجية الفصل التمهيدي 

 .البحث, التقنيات المستعملة في الدراسة

 : التعريف بظاهرة صعود المياه الجوفية إلى السطح في والية الوادي وانعكاساتها.الفصل األول 

 لمحة عن المياه الجوفية  المبحث األول: 

   صعود المياه الجوفية تاريخ الظهور واألسبابالمبحث الثاني: 
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 اسات ظاهرة صعود المياه الجوفية بمنطقة سوفانعكالمبحث الثالث: 

 : الدراسة التحليلية لمدينة الوادي.الفصل الثاني

 : الدراسة الطبيعيةالمبحث االول

 الدراسة السكانية واالقتصادية: المبحث الثاني

 : الدراسة العمرانيةالمبحث الثالث

 : انعكاسات ظاهرة صعود المياه على مدينة الوادي والحلول المقترحة.الفصل الثالث

 مدينة الوادي فيظاهرة ال: انعكاسات المبحث االول

 اإلجراءات المتخذة للحد من الظاهرة: المبحث الثاني

 Le Projet individuelle d’aménagement المقترح المشروع: الثالثالمبحث 

 الخاتمة العامة

VIII-  :انطالقا من المنهج المعتمد فإنه سيتم اعتماد التقنيات التقنيات المستعملة في الدراسة

 المناسبة له والتي سوف تساعدنا في دراستنا وهي كما يلي:

:  وهي حتمية لكل بحث بحيث تستطيع من خالل الدراسات السابقة تسليط الدراسات السابقة - أ

عطاءالضوء على الموضوع  تصور مبدئي له ومن خالل الدراسة الموالية تقوم بنقد وتفنيد المعطيات  وا 

عطاءالسابقة   بديلة.    أوحلول تكميلية  وا 

عرف على المشكل ميدانيا : وهي من أكثر التقنيات فعالية ومصداقية,  حيث يتم التالملحظة - ب

 وبطريقة مباشرة, ومن خاللها يتم تشخيص المشكل وتصنيفه.

والهيئات  باإلدارات: تعتبر هذه التقنية من أهم التقنيات حيث تتيح لك االتصال خاصة المقابلة - ت

ومن هم ضمن مجال موضوع الدراسة والمهتمين به, وبالتالي تسليط  االختصاصالعمومية وأصحاب 

 ثر وتظافر الجهود حتى الخروج بحلول مرضية.الضوء أك
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: هذه التقنية تعطي مصداقية أكبر للموضوع, كما أنها تستعمل أكثر التصوير الفوتوغرافي - ث

 لخدمة القارئ وطلبة العلم حتى توضح له حجم المشكلة, كما تساعد في عملية المالحظة والتحليل.

يات الحديثة في جمع المعلومات وتسهيل : وهي أساس التقنالحاسبات االلكترونية واالنترنت - ج

 الدراسة ومعالجة المعطيات والبيانات.

 



 

 

 الفصل الأول:  التعريف بظاهرة صعود املياه

 جلوفية يف والية الوادي وانعاكساهتاا

 

I- املبحث الأول: حملة عن املياه اجلوفية 

II-  :صعود املياه اجلوفية اترخي الظهور والأس باباملبحث الثاين 

III-  مبنطقة سوف انعاكسات ظاهرة صعود املياه اجلوفية: الثالثاملبحث 
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 الوادي والية في لجوفيةا المياه صعود بظاهرة التعريف:  األول الفصل 
 وانعكاساتها

 مقدمة الفصل:
ظاهرة صعود المياه الجوفية إلى السطح من بين الظواهر السلبية التي مست بعض واليات تعتبر 

ذروتها في منطقة سوف وبالتحديد في مدينة الوادي, حيث مست نتائجها السلبية كل الجنوب الجزائري, ووصلت 
 .القطاعات خاصة: القطاع الزراعي, البيئة, العمران, الصحة .....وغيرها

وتتمثل أساسا في تشبع الطبقة السطحية بالمياه ومن ثمة ظهور المياه على السطح, حيث كانت البداية 
غرار الغيطان, لتتفاقم حتى تصل المناطق الحضرية كما حصل في بعض األحياء,  في المناطق المنخفضة على

متسببة في انعكاسات سلبية خطيرة, ومكلفة السكان خسائر معتبرة, كما أجبرت البعض على ترك مساكنهم 
 .مناطق أخرى أقل خطرا وأكثر أمنا واالنتقال إلىوممتلكاتهم 

ذه الظاهرة؟ , وما هيّ أهم انعكاساتها على مختلف مناحي الحقيقية لبروز ه سباباألفيا ترى ما هي 
 ؟في المنطقة الحياة

I- المبحث األول: لمحة عن المياه الجوفية 

تعتبر المياه الجوفية من أهم العوامل التي ساعدت اإلنسان على االستقرار وخاصة في المناطق 
ر وانعدام شبه كلي للمسطحات المائية العذبة, مما جعل اإلنسان الصحراوية, هذه األخيرة التي تتميز بشح األمطا
 يعتمد في احتياجاته للمياه على المياه الباطنية.

وتعد المياه الجوفية ,رغم بعد بعض طبقاتها عن مستوى سطح األرض بمسافات كبيرة, من أهم 
وهو ما يعادل  .1( كيلومتر مكعب011,111)مصادر المياه العذبة في العالم وأكبرها حجما, حيث ُيقدر بحوالي 

من مجموع المياه العذبة السائلة في العالم, مما يبرز أهميتها والدور الكبير الذي  تلعبه في توفير جزء  %2 79
من حاجة اإلنسان إلى المياه وخاصة في األقاليم الجافة وشبه الجافة حيث تقل أو تنعدم مصادر المياه 

 السطحية. 

هي تلك المياه الموجودة تحت منسوب سطح األرض, وتشكل كل أو بعض  :اه الجوفيةالمي تعريف .1
الفراغات الموجودة في التكوينات الصخرية, وهي جزء من مياه األمطار أو مياه األنهار أو المياه الناتجة 

طبقات  عن انصهار الجليد المتسرب إلى باطن األرض وتكوين طبقة من المياه الجوفية. وتنقسم الى ثالث
 هي: طبقة المياه السطحية, طبقة المركب النهائي وطبقة القاري المحشور.

  
                                                             

1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ ,99/90/2922  ,29:09جوفية-مياه 
2

 29:09,  99/90/2922نفس المصدر,  
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 للمياه الجوفية عدة خصائص نذكر منها. : المياه الجوفية خصائص .2

إمكانية الحصول عليها في العديد من أقاليم العالم التي ال تتوفر فيها مصادر للمياه السطحية, ألن الطبيعة  -* 
 الطبقات المسامية بقشرة األرض طوال ماليين السنوات.تولت تخزينها في 

 عدم تأثرها بظروف الجفاف التي تسود بعض األقاليم لفترات زمنية محددة . -*
أغراض الصناعة والشرب أمرا  يما يجعل تنقيتها قبل استخدامها فخلوها من الملوثات المسببة لألمراض م -*

 غير ضروري.
 ي أغلب الحاالت.ثبات تركيبها الكيميائي ف -*
محافظتها على نقائها بصورة عامة لبعدها عن المصادر المعكرة للمياه والتي تتواجد عادة على سطح  -*

 األرض.

تتعرض المياه الجوفية في بعض األحيان إلى التلوث نتيجة لمجموعة : أسباب تلوث المياه الجوفية .3
 من العوامل أهمها: 

يتبع ضعف الطاقة االستيعابية : الصحي الصرف من للتخلص الحفر أو اآلبار استخدام 3-1
لشبكات الصرف الصحي في العديد من أقاليم الحضر, امام التزايد السكاني والتوسع العمراني, وضعف 
اإلمكانيات المادية, التوسع في استخدام الحفر الفردية للتخلص من الصرف الصحي وخاصة في النطاقات 

 عند هوامش مراكز العمران.   العمرانية الجديدة والتي تقع عادة
: تجد كميات من هذه المياه المتسربة في الزراعي االستخدام عن الناتجة المياه تسرب 3-2

البيئات الزراعية الحديثة طريقها إلى خزان المياه الجوفية وهي من بين الملوثات نظرا لما تحتويه من مركبات 
 استخدام المخصبات والمبيدات الحشرية.كيميائية وعضوية عالية السمية ناتجة عن التوسع في 

يتم التخلص أحيانا من النفايات سواء كانت صناعية : الحمضية واألمطار المدفونة النفايات 3-3
أو ناتجة عن االستخدامات المنزلية وغيرها. ومهما كانت أشكالها سواء كانت صلبة أو نصف صلبة أو سائلة 

هذه األخيرة, أو عن طريق الدفن تحت مستوى سطح األرض عن طريق أحواض التصريف )التخزين( بالنسبة ل
على أعماق متباينة, تحدد مستوياتها عدة متغيرات. وفي كل األحوال المشار اليها تتسرب هذه النفايات بعد 
تحللها او بعد إذابتها بتأثير األمطار  المتساقطة لتجد طريقها إلى المياه الباطنية والتي تزايد سمكها بتأثير 

كن النفايات اغذية السطحية المستمرة إلى ارتفاع منسوب طبقاتها العليا لتصل إلى مستويات أقرب إلى أمالت
 المدفوعة أو المتسربة, مما يزيد من معدالت التلوث ويصعب من عمليات معالجتها ويقلل من إيجابياتها.

االحتياطات التي تتخذ لعزل ويندرج ضمنه بعض النفايات المشعة المدفونة تحت مستوى سطح األرض, رغم 
هذه النفايات, وهو ما يدفع الدول الصناعية الكبرى على التخلص من نفاياتها الصناعية عالية السمية والمشعة 

 بعيدا عن أراضيها وذلك عن طريق إغراء بعض الدول النامية لتوافق على دفنها في أراضيها.
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ساقطها بعض الغازات الموجودة في الغالف الجوي, كما ويضاف إليها األمطار الحمضية التي تذيب أثناء ت 
تحمل معها بعض الذرات الصلبة والدقيقة التي تكون عالقة في طبقات الجو القريبة من سطح األرض, وعند 
هطول األمطار الحمضية على األرض تتسرب إلى الخزانات الجوفية للمياه بمعدالت تتباين حسب درجة مسامية 

 , مما تؤدي في النهاية إلى تلوث المياه الجوفية.التكوينات األرضية

منذ أن وجد اإلنسان على ظهر هذه المعمورة : استخراج واستغالل المياه الجوفية بوادي سوف  .4
استغل أهم ما يملك أال وهو العقل ليسخر كل المخلوقات لخدمته ومن بينها الطبيعة وقساوتها,  فبنى السدود 

ور وحفر اآلبار في جوف الصحراء, واستطاع أن يحولها من مناطق جدباء على ضفاف األنهار وشيد الجس
 إلى جنات خضراء.

وتجلى هذا الصراع في منطقة سوف, حيث قام الرجل السوفي باستغالل المياه الجوفية وحفر اآلبار 
صدر رزقه في عمق تلك الرمال ليستعملها في شربه وزراعته وغيرها, واعتمد على زراعة النخيل التي تعتبر م

وقوته, ليبتكر تحدي آخر وهو عوض استخراج الماء لسقي النخيل قام بتقريب النخلة من مصدر المياه حيث 
حفر في وسط الرمال ما يسمى الحقا بالغوط لري النخيل ذاتيا لتصبح عالمة مسجلة ورمزا من رموز منطقة 

االته المتعددة نظرا لعذوبتها وقربها السطحية في استعم الطبقة مياهوف. وعاش لعدة سنوات يعتمد على س
وسهولة استخراجها. أما صرف المياه الزائدة فكانت بدائية وفي الطبيعة ليتبخر جزء كبير منها وينفذ الباقي في 

تزايد و التربة مما حافظ على التوازن بين كمية المياه المستخرجة والمستعملة, لكن وبمرور األزمنة تزايد السكان 
صة بعد دخول عصر اآللة والكهرباء, حيث أصبح استخراج الماء يتم بواسطة مضخات الوقود ثم االستهالك خا

المضخات الكهربائية, كما أن صرف المياه الزائدة أصبح يتم في حفر فردية لكل مسكن, أي أن الصرف أصبح 
مما اضطره للبحث  يتم في الطبقة السطحية للمياه الجوفية مما عجل في تلوثها وأصبحت غير صالحة للشرب,

عن المياه العذبة الغير ملوثة في الطبقات الجوفية األخرى. وكان أول من استخرج الماء من الطبقة المتوسطة 
حفر ما يقارب بئر كل سنة, لتتطور الى  0717الى  0799م. وتم في الفترة بين 0791المستعمر الفرنسي سنة 

تم حفر  0799الى   0791, وفي الفترة 07911الى  0791حوالي بئرين في السنة في الفترة الممتدة بين 
حوالي مائة بئر في طبقة المركب النهائي وثالث آبار في طبقة القاري المحشور, هذه األخيرة ارتوازية بقوة ، 

 مرات أكبر من تلك الخاصة بـ طبقة المركب النهائي.  أما 01إلى  9لتر / ثانية ، أي  011ومعدالت تدفق 
 بعد خاصة المنطقة تعرفه الذي المتسارع الديمغرافي النمو رغم, فرديا وبقي يتغير فلم الصحي الصرف نظام

 . 0799 سنة في إال الصحي التطهير شبكة إنشاء في التفكير يتم ولم, 0791 سنة اإلداري التقسيم
  

                                                             
1
 Boualem Bouselsal et Nacer Kherici. Afrique science 2014  Département des Sciences de la Terre et de l’Univers, Université de Kasdi 

Merbah Ouargla,  p161 
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II-     المبحث الثاني: صعود المياه الجوفية تاريخ الظهور واألسباب 

تعتبر مشكلة صعود المياه الجوفية إلى السطح من أهم المشاكل الحديثة التي تعاني منها والية الوادي وبعض 
الواليات الصحراوية األخرى )تقرت وورقلة خاصة(, حيث كان لها األثر السلبي الكبير على المنطقة خاصة في 

 ميادين االقتصاد, الفالحة, البيئة والعمران. 
 المبحث تشخيص هذه الظاهرة من حيث تعريفها, أسباب ظهورها وتطورها التاريخي.وسنحاول في هذا 

 : صعود المياه الجوفية إلى السطح  تعريف ظاهرة .1

هي ارتفاع منسوب مياه الطبقة السطحية وبروزها إلى السطح نتيجة اختالل التوازن بين حجم المياه المنتجة 
مياه الطبقات العميقة اضيف الى حلقة المياه الملوثة التي ال والمستعملة ومياه التصريف, حيث ان استغالل 

تدخل إلى األعماق والغير مصرفة لخارج الحوض الهيدرولوجي بل تستقر في الطبقة السطحية مما يرفع من 
 .1حجم مياهها بشكل مستمر

 هي طفو وظهور المياه في الطبقة السطحية خاصة في المناطق المنخفضة نتيجة تشبع الطبقة السطحية. 

 : التطور التاريخي للظاهرة .2

منذ أن وجد اإلنسان على ظهر هذه المعمورة استغل أهم ما يملك أال وهو العقل ليسخر كل المخلوقات لخدمته 
على ضفاف األنهار وشيد الجسور وحفر اآلبار في جوف الصحراء, ومن بينها الطبيعة وقساوتها,  فبنى السدود 

 واستطاع أن يحولها من مناطق جدباء إلى جنات خضراء.
وتجلى هذا الصراع في منطقة سوف, حيث قام الرجل السوفي باستغالل المياه الجوفية وحفر اآلبار في عمق 

زراعة النخيل التي تعتبر مصدر رزقه وقوته,  تلك الرمال ليستعملها في شربه وزراعته وغيرها, واعتمد على
ليبتكر تحدي آخر وهو عوض استخراج الماء لسقي النخيل قام بتقريب النخلة من مصدر المياه حيث حفر في 

 وسط الرمال ما يسمى الحقا بالغوط لري النخيل ذاتيا لتصبح عالمة مسجلة ورمزا من رموز منطقة سوف.
لمياه الجوفية الى السطح كانت هناك ظاهرة عكسية وهي انخفاض مستوى وقبل بداية ظهور مشكلة صعود ا
. ويمكن تقسيم 0791إلى  0791م( وخاصة في الفترة بين 0.9م إلى 1.9طبقة المياه السطحية تراوحت بين )

 التطور التاريخي للظاهرة الى المراحل التالية:
كان اإلنسان في منطقة سوف يعتمد على مياه  0791: في الفترة التي تسبق سنة 1591الفترة قبل سنة  2-1

الطبقة السطحية في مختلف احتياجاته ونشاطاته خاصة الزراعية. حيث عاش لعدة سنوات وهو يعتمد عليها في 
دائية وفي الطبيعة استعماالته المتعددة نظرا لعذوبتها وقربها وسهولة استخراجها. أما صرف المياه الزائدة فكانت ب

                                                             

1
يير عدمان قويديري,طياقة الحاج: حساسية الوسط الحضري من خطر صعود المياه دراسة حالة مدينة وادي سوف, مذكرة لنيل شهادة الماستر, قسم تس 

 04, ص2912ينة, معهد تسيير التقنيات الحضرية, جامعة محمد بوضياف بالمسيلة, المد
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ليتبخر جزء كبير منها وينفذ الباقي في التربة مما حافظ على التوازن بين كمية المياه المستخرجة والمستعملة, 
لكن وبمرور األزمنة تزايد السكان مما أدى إلى تزايد االستهالك مما أثر على منسوب مياه الطبقة السطحية التي 

م(, خاصة بعد دخول عصر اآللة والكهرباء, 0.9م إلى 1.9راوح بين )عرفت جفافا وانخفاضا في منسوبها ت
حيث أصبح استخراج الماء يتم بواسطة مضخات الوقود ثم المضخات الكهربائية, كما أن زيادة االستهالك قابله 
زيادة في عملية صرف المياه الزائدة الذي أصبح يتم في حفر فردية لكل مسكن في الطبقة السطحية للمياه 

لجوفية مما عجل في تلوثها وأصبحت غير صالحة للشرب, مما اضطره للبحث عن المياه العذبة الغير ملوثة ا
 في الطبقات الجوفية األخرى.

: بعد بداية شح المياه في الطبقة السطحية باإلضافة الى التلوثات التي 1591إلى  1591الفترة بين  2-1
بيرة عجلت ببداية فكرة البحث عن المياه العذبة في الطبقات تحت ظهرت في المناطق ذات الكثافة السكانية الك

الطبقة السطحية, حيث استغل المياه الموجودة في الطبقة المتوسطة أو ما تعرف بطبقة المركب النهائي, وكان 
ين م. لتتواصل عملية التنقيبات في الفترة ب0791أول من استخرج الماء من هذه الطبقة المستعمر الفرنسي سنة 

 0791لتتطور الى حوالي بئرين في السنة في الفترة الممتدة بين ,  1بما يقارب بئر كل سنة 0717الى  0799
 تم حفر حوالي مائة بئر في طبقة المركب النهائي . 0799الى   0791, وفي الفترة 0791الى 

 النهائي المركب بطبقة تنقيب    12-11 :رقم  صورة

 
 2122 أفريل دراسة ميدانية: المصدر

                                                             

1 Boualem Bouselsal et Nacer Kherici. Effets de la remontée des eaux de la nappe phréatique sur l’homme 
et l’environnement : cas de la région d’El-Oued (SE Algérie). Afrique science 10(3) (2014) .P163 
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  الجوفية المياه طبقات استغاللمراحل   11: رقم شكل

 
  93سابق, ص مرجع, قويدري وطياقة الحاج صدر: عدمانالم

أول تنقيب في طبقة القاري المحشور, هذه األخيرة ارتوازية  0799: شهدت سنة 1591الفترة بعد سنة  2-1
مرات أكبر من تلك الخاصة بـ طبقة  01إلى  9، أي لتر / ثانية  011بقوة ، حيث يصل معدالت التدفق الى 

 تعرفه الذي المتسارع الديموغرافي النمو رغم, فرديا وبقي يتغير فلم الصحي الصرف نظام المركب النهائي.  أما
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 سنة في إال الصحي التطهير شبكة إنشاء في التفكير يتم ولم, 0791 سنة اإلداري التقسيم بعد خاصة المنطقة
0799. 

 التنقيبات في الطبقات العميقة ومسببات صعود المياه     11جدول رقم: 
 الحدث السنة

 السطحي السماط مستوى في  بطيء نزول 0711-0791
 (النهائي المركب) سوف منطقة في عميق تنقيب أول 0791
 تنقيب في منطقة الدبيلة 0711
 تنقيب في منطقة عميش 0710
 تنقيب في منطقة كوينين 0710
 تنقيب في منطقة الزقم 0710
 عون سيدي منطقة في تنقيب 0711
 تنقيب في منطقة تكسبت 0719
 السطحي السماط مستوى في سريع وصعود وأكتوبر سبتمبر في غزيرة أمطار 0717
 السماط مستوى في تراجعي هبوط 0791
 تنقيب في منطقة سوف 0790
 تنقيب في منطقة سوف 0791
 مستوى السماطصعود في  0791
 تنقيب في منطقة سوف 0790
 السطح في الرطوبة وظهور كبير صعود 0799
 تنقيب في منطقة سوف 0719
 C.I المحشور القاري في تنقيب أول 0799
 أمطار غزيرة 0799
 العميقة األسمطة في سوف بمنطقة تنقيب 0797
 العميقة األسمطة في سوف بمنطقة تنقيب 0771
 العميقة األسمطة في سوف بمنطقة تنقيب 0770
 العميقة األسمطة في سوف بمنطقة تنقيب 0770

 مواصلة التنقيبات في مختلف الطبقات وخاصة العميقة  0770بعد 
  144ص ,2119صدر: األخضر مرابط, الم
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 :آلية عمل الظاهرة .3

المياه المنتجة من خالل المعطيات السابقة يمكننا مالحظة أن المشكل هو عدم توازن بين حجم 
والمستعملة ومياه التصريف, ألن المناطق الجافة تتميز بنظام هيدروليكي مغلق حيث يتكون الحوض من قاعدة 
نفوذ, ففي النظام التقليدي المياه مصدرها الوديان أو الطبقات السطحية بحيث أنه بعد االستعمال المنزلي 

وات الصرف الزراعي التي تنقلها الى مناطق بعيدة عن واالستعماالت لمختلف األنشطة الحضرية ترمى في قن
المجال الحضري بكل ما تحتويه من فضالت ونفايات, وخالل السنوات السابقة كان هناك توازن بين استغالل 
مياه الطبقة السطحية وصرف المياه الزائدة والري مما جعل منسوب المياه بها ثابت, ومع مرور السنوات وخاصة 

السكانية وظهور اآلالت والمحركات زادت نسبة استغالل مياه الطبقة السطحية مما أدى إلى انخفاض بعد الزيادة 
. وعليه فقد كان الخيار هو استغالل المياه في الطبقات *منسوبها مما أثر خاصة على النخيل داخل الغوط

يتم في الطبقة السطحية مما الجوفية األخرى المركب النهائي ثم القاري المحشور,  إال أن صرف المياه بقي 
قة تتشبع ليظهر الماء على شكل رطوبة متأثرا كذلك بتساقطات لألمطار خاصة في سنوات بجعل هذه الط

تحولت هذه الرطوبة إلى مياه طفت على سطح األرض  0790. حيث بحلول سنة  0791و 0717-0790
. حيث  1 0771ظاهرة خاصة في سنة م, وقد استفحلت هذه ال10خاصة في الغيطان بارتفاعات وصلت حتى 

أمتار, مما جعلها تتحول إلى  19غمرت المياه كل الغيطان تقريبا ليصل ارتفاعها في بعض الغيطان إلى 
مستنقعات حقيقية تنمو بها األعشاب مثل القصب وتتكاثر فيها الحشرات الضارة والناموس, مما أدى إلى موت 

 ة عن طريق المياه وخطر غرق األطفال, ليتحول الوضع إلى كارثة.أشجار النخيل, وظهور األمراض المتنقل

 أسباب صعود المياه الجوفية:  .4

كان لصعود المياه الجوفية إلى السطح األثر البالغ على حياة السكان, خاصة وانه أصبح يهدد استقرارهم, وأن 
على القيام باألبحاث والدراسات من آثاره شملت كل الجوانب خاصة االقتصادية, البيئية والعمرانية. مما عجل 

أجل إيجاد الحلول العاجلة لهذه المعضلة. وحتى يتم برمجة حلول أكثر فاعلية كان لزاما حصر األسباب 
 الحقيقية التي أدت إلى ظهورها واستفحالها, فيا ترى ما هي أسباب صعود المياه الجوفية؟

تعتبر العوامل الطبيعية من أهم العوامل على ظهور واستفحال مشكلة صعود المياه   األسباب الطبيعية: 4-1
 الجوفية إلى السطح متمثلة في العناصر التالية:

 : دور الجيولوجيا: 4-1-1
 مغطى بتكوينات واسع رسوبي حوض فوق تتوضع المنطقة  أن تبين الجيولوجية الطبيعة دراسة حسب

 في يختلف السطحي الذي السماط تغذية في تساعد وهي عالية، بنفاذية تتميز التي ةرملي طبيعة ذو الرابع الزمن
                                                             

 حوض وسط في 022 إلى 02 من مجموعات في النخيل أشجار تزرع. الوادي بمنطقة خاصة النخيل لزراعة تقنية هي* الغوط: 
 يقوم. الجوفية المياه سطح فوق واحد متر من أقل إلى قاعه يصل ، متر 022 إلى 02 من وقطر أمتار 02 بعمق اصطناعي

 مستمر بشكل ريها يتم وبالتالي الماء في باستمرار جذورها النخيل ألشجار يكون بحيث األرض في تدريجًيا بالحفر الواحة سكان
 90, ص01/12/2994, التقرير السنوي, مديرية الري لوالية الوادي 1
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 تسرب تمنع نفوذة الطينية الغير الطبيعة ذات السطحية الطبقة قعر أن نضيف كما .أخرى إلى منطقة من عمقه
 النزلة، حي : أهمها األحياء المنخفضة و الغيطان خاصة المناطق بعض في السطح على فتظهر الزائدة، المياه
 . 1األصنام وحي الشط حي مستور، سيدي حي

وهذا  .الترب تصنيف في "دارسي "قانون حسب ذلك و العالية بالمسامية المنطقة تربة : تمتازالتربة - أ
 الحدوث وكذلك قليلة كانت لو و حتى الممطرة الفصول في األمطار من كبيرة كميات تسرب على ساعد ما

 كيمياويات )المنزلي االستعمال أو (واألسمدة المبيدات طريق عن) الزراعي االستعمال بعد الملوثة المياه تسرب
 2أيضا. تلوثها و السطحية، الطبقة مياه مستوى رفع في تساهم التي (.اإلنسان وفضالت

 
: تقع هذه الطبقة تحت الرمال, وهي طبقة ذات تكوين طيني غريني أو في الطبقة الكتيمة - ب

من الرمال الدقيق, وهذه الطبقة الطينية الكتيمة تمنع الصرف العمودي للمياه, فعندما تزيد بعض األحيان تتكون 
معدالت صرف التغذية وذلك من خالل مياه السقي الزراعي والصرف الصحي واألمطار, تبقى تلك المياه حبيسة 

 . 3المنخفضة في الطبقة السطحية ما يؤدي إلى تشبعها ومن ثم طفوها على السطح خاصة في المناطق

 : دور الطوبوغرافيا: 4-1-2

 نتائجها على الطبقة السطحية:  - أ

ومع الكثير من العوامل من بينها: غياب تملح الكثبان  السطحية الطبقة معدنة ضعف أو غياب إن
وصالبة وثبات الحجر الرملي الهيلوسيني, والرمال األيوليانية, تعطي نفاذية عالية تسمح بسيالن سريع جدا 
للطبقة السطحية, الشيء الذي يحد إمكانيات التحلل ويرفع من تسرب المياه إليها خصوصا إذا كانت ملوثة ألن 

 4ية تزيد مع غياب التطهير الطبيعي الذاتي. هذه الخاص

 على االنحدار:  - ب

 بالوالية، فاالنحدار التنمية مشاريع في كبير كعائق عمل االنحدار خصوصا و الطبوغرافية الطبيعة إن
 إضافة الصحي شبكة الصرف إنشاء صعوبة إلى يؤدي ، وهذا% 2 و 0 بين ما يتراوح منعدم إلى جدا ضعيف

 تفاقم على يساعد العنصر الزائدة، فهذا المياه تصريف على تعمل طبيعية؛ التي لمصبات المنطقة افتقار إلى
 70 بعد على السطح عند حدودها تموجات تظهر ذو مقعر شكل على السطحي السماط قاعدة لكون المشكل

                                                             
 ةيكلاالقليمية,  األوساط ي تهيئةف تيرالماجس رسالة ,سوف وادي يمبإقل البيئة على وآثارها اهيالم صعود مشكلةعبدواي جيهان ريم,  1

 59 ص 2006 . جامعة منتوري قسنطينة, ةيالعمران ئةيوالته ةيوالجغراف األرض علوم
 59عبداوي جيهان ريم, مرجع سابق ص 2
  02ص عدمان قويدري وطياقة الحاج. مرجع سابق, 3
 00ص عدمان قويدري وطياقة الحاج. مرجع سابق, 4
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 لتغذية ترجع بدورها والتي كلم منها 4 بعد للمدينة على الزائدة المياه تصرف لهذا .الوادي مدينة غرب كلم
 1السطحي. السماط

 2: تشبع  الطبقة بواسطة مياه األمطار: 4-1-3
 .في الشمال األمتار وبعض الجنوب، في متر 25 إلى يصل عمق وسط السطحية الطبقة مياه تتحرك

 1969 الكبير عام الشرقي العرق على سقطت التي األمطار أما األمطار، بمياه مغذاة مياهها الطبقة هذه
 حاسي قطاع النخيل في موت عنه ترتب الذي السطحية الطبقة منسوب مستوى رفع في كبير بشكل ساهمت
 خليفة

 ملم 88.33 ب األمطار تساقط معدل قدر م 1980 عام في
 ملم 171.83 ب معدلها قدر غزيرة أمطار م 1990 عام في

 المياه السطحية، منسوب ارتفاع في رئيسي كعامل تعتبر األخيرة سنة 30 تساقطات أن كون من بالرغم
 من حجما أقل األخيرة الثالثين السنوات في المتساقطة الكميات كون كلية، بصفة المشكلة هذه تفسر ال تبقى

 سبقتها. التي سنة الثالثين في سقطت التي الكميات
إضافة الى العوامل الطبيعية التي كان لها الدور الكبير في تفشي ظاهرة صعود المياه,  األسباب البشرية: 4-2

فإن هناك عامل آخر ال يقل أهمية في ذلك أال وهو العنصر البشري, حيث تجلى ذلك في االنفجار الديموغرافي 
الكبير الذي انجر عنه كميات  الكبير بالمنطقة, باإلضافة إلى االستغالل الغير عقالني للموارد المائية والتبذير

هائلة من مياه الصرف الصحي استقرت كلها في الطبقة الفرياتيكية, ويمكن تلخيص األسباب البشرية في النقاط 
 التالية: 

 تركيز وتطور السكاني للتجمعات الحضرية: 4-2-1

رار في العيش الدارس لمنطقة الوادي يجد أن السكان في القديم كانوا يعيشون حالة من التوازن واالستق
خاصة فيما يتعلق باحتياجاتهم من المياه التي كانت تعتمد كليا على مياه الطبقة الفرياتيكية, كما أن صرف 
المياه الزائدة كان في ذات الطبقة التي لم تعرف تلوثا نظرا لكون كميات االستهالك والصرف لم تكن بذلك الكم 

تمر زادت الحاجة إلى المياه التي لم تعد تلبيها مياه الطبقة السطحية, الهائل, وبمرور الزمن والتزايد السكاني المس
والتي عرف في سنوات الخمسينات من القرن الماضي جفاف وشح كبيرين بحيث أصبحت ال تلبي حاجيات 
السكان. كما ظهرت هناك بعض التلوثات فيها خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المناطق شبه 

صناعية مما حتم البحث عن مصادر مياه في الطبقات األخرى, حيث تم اللجوء إلى التنقيب في طبقة المركب ال
 النهائي ثم القاري المحشور. إال أن صرف المياه الزائدة بقي يتم في الطبقة السطحية التي عرفت تشبعا زائدا.

  

                                                             
 52عبداوي جيهان ريم, مرجع سابق, ص 1
 57عبداوي جيهان ريم, مرجع سابق, ص 2
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 (2112/2121) للفترة معدل النمو السكاني إلقليم سوف      12جدول رقم: 
 البلدية ن 2112عدد السكان  ن 2121عدد السكان  % معدل النمو
 الوادي 007019 071 991 1.11
 كوينين 7011 09 091 1.11
 قمار 11991 11 909 0.91
 تغزوت 01911 07 191 1.10
 الدبيلة 01190 19 911 1.00
 حاسي خليفة 10019 19 199 1.97
 الكريمحساني عبد  01990 11 101 0.99
 الرباح 00199 10 001 1.91
 البياضة 10111 19 971 0.10
 الرقيبة 19990 10 199 1.19
 سيدي عون 00099 01 911 0.99
 الطريفاوي 9909 00 701 1.90
 أمية ونسة 09110 09 119 1.00
 المقرن 01111 11 119 0.71
 النخلة 00119 09 701 0.99
 العقلة 1911 7 111 1.00
 ورماس 1011 9 711 1.11
 واد العلندة 9011 9 719 1.10
 الحمراية 1000 9 991 1.00
 الطالب العربي 00910 09 971 1.71
 بن قشة 9001 1 991 1.01
 دوار الماء 9010 7 799 1.19
 المجموع 419511 111 519 3.31

  2122 الواديمونوغرافيا والية المصدر: إعداد الطالب انطالقا من 
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 توزيع الكثافة السكانية لوالية الوادي       13جدول رقم: 
 2الكثافة ن/كلم

 2121لسنة 
)ن( عدد السكان 
2121 

عدد السكان 
 2112)ن( 

عدد السكان 
 البلدية 2المساحة كلم 2119)ن( 

 الوادي 99.01 019799 007019 071 991 0 901.19
 كوينين 001.11 9911 7011 09 091 011.99
 قمار 0011.11 11011 11991 11 909 19.01
 تغزوت 911.01 00001 01911 07 191 11.19
 الدبيلة 001.11 01197 01190 19 911 199.00
 حاسي خليفة 0991.01 09101 10019 19 199 11.99
 حساني عبد الكريم 91.11 09011 01990 11 101 997.11
 الرباح 177.11 09099 00199 10 001 10.10
 البياضة 0119.91 01109 10111 19 971 107.71
 الرقيبة 0991.11 10110 19990 10 199 10.90
 سيدي عون 119.11 7710 00099 01 911 11.97
 الطريفاوي 1111 1111 9909 00 701 09.09
 أمية ونسة 991.01 00101 09110 09 119 00.91
 المقرن 119.01 01009 01111 11 119 91.19
 النخلة 0011.91 01101 00119 09 701 09.10
 العقلة 0901.11 9919 1911 7 111 1.17
 ورماس 910.11 9101 1011 9 711 09.70
 واد العلندة 191.01 9990 9011 9 719 00.91
 الحمراية 0111.11 9110 1000 9 991 1.09
 الطالب العربي 0001.11 7011 00910 09 971 01.10
 قشةبن  0111.11 1111 9001 1 991 0.99
 دوار الماء 09901.11 1191 9010 7 799 1.91

 المجموع 44311.53 351939 419511 111 519 21.19
 19ص 2122مونوغرافيا والية الوادي 
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وتعتبر منطقة سوف من أكبر المناطق وطنيا في معدالت النمو السكاني, حيث تعدت في بعض 
بالمائة, وهو معدل كبير جدا خاصة إذا علمنا أن النمو السكاني لة التأثير الكبير داخل  11الواليات نسبة 

تساعد على الكثافة  المدن, فمن جهة فإن الزيادة السكانية تتطلب وجوبا زيادة االحتياجات ومن جهة أخرى
 السكانية التي لها ارتباط وثيق بظاهرة صعود المياه بالمنطقة. 

كما ظهرت كثافة سكانية كبيرة ساعدها في ذلك مقر بلدية عاصمة الوالية باالضافة التوسع الطولي 
لدية الرباح, كلم, تبدأ من ب11بعدة بلديات كبيرة, متداخلة ومتجاورة بحوالي  19على طول الطريق الوطني رقم 

البياضة, الوادي, كوينين, تغزوت وقمار. وهو ما اتضح جليا في المناطق التي مستها ظاهرة صعود المياه, 
 حيث كانت هذه البلديات هي األكثر تضررا بها,

 االستهالك المفرط للمياه:  4-2-2

ازدادت  0791لسنة  بمرور الوقت كان هناك نمو ديموغرافي كبير للوالية خاصة بعد التقسيم االداري
معه الحاجة للمياه مما جعل استهالكها يتم بكميات هائلة, وقد تعددت أوجه االستهالك المفرط للمياه وخاصة في 

 المجاالت التالية:
حسب طبيعة المنطقة فإنها منطقة زراعية بامتياز كانت استهالك المياه في المجال الزراعي:   -أ

, وكان النخيل هو المنتوج األول للوالية, وبالرغم من الكم الهائل للنخيل  %71تعتمد على الزراعة بنسبة تقارب 
إال أنه لم يكن يستهلك كميات كبيرة من المياه ألنه كان يعتمد على الري الطبيعي في منخفضات اصطناعية 

المحاصيل  تسمى بالغوط )أنظر ما سبق(, ومع التزايد السكاني والتطور الزراعي ظهرت هناك أنواع أخرى من
الزراعية, زاد االستهالك من الطبقة السطحية التي عرفت شحا وجفافا مما أثر على منسوب المياه داخل الغيطان 
أدى إلى عطش العديد من النخيل وموتها في بعض المناطق. ليلجأ الفالحون وسكان المنطقة إلى االعتماد على 

د توفر وامتداد شبكة الكهرباء عبر الوالية. وأصبح مياه طبقة المركب النهائي بواسطة المضخات خاصة بع
التنقيب يتم فرديا وبدون أي ترخيص, ومع اتساع المناطق الزراعية زادت الحاجة الى استهالك كميات كبيرة من 
المياه, ومع سهولة استخراجها وتكلفتها المنخفضة فقد شهدت تبذيرا كبيرا والفائض منه يتسرب كله في الطبقة 

 هذه الطبقة التي كانت تعاني جفافا أصبحت بعد مدة متشبعة لدرجة طفو المياه إلى السطح. السطحية.
الستهالك الكبير للمياه, كما أن الميزة المعتبرة لمنطقة سوف المتمثلة ايتضح  الموالي من خالل الجدولو 

احات المنخفضة جدا في الغيطان فأصبح االعتماد عليها ضئيال وهي في تالشي مستمر, كما يتضح جليا المس
خاصة في البلديات: الوادي, كوينين الرباح البياضة, تغزوت وقمار وهي البلديات األكثر تضررا بصعود المياه 
حيث أثر ذلك على الغيطان التي غمرتها المياه وأدى إلى إتالف النخيل بها. كذلك من بين الطرق المستحدثة 

ستهلكة للمياه وصديقة للبيئة إال أن نسبتها مازالت ضئيلة وفي للري هي طريقة الرش وهي طريقة جيدة وغير م
. في حين أن النسبة األكبر تحتلها طريقة السقي بالجاذبية التي تعتمد في مياهها على الطبقات  %11حدود 

 العميقة محدثة خلال ايكولوجيا ومساهمة في تشبع الطبقة السطحية من المياه.
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 2111لسنة  المساحات المسقية وطرق السقي بإقليم سوف     14جدول رقم: 

 البلدية
المساحة 

القابلة للسقي 
 )ها(

المساحة 
المسقية 
 )ها(

السقي 
بالجارية 

 )ها(1

السقي بالرش 
 )ها(

السقي باآلبار 
 الغيطان التقليدية )ها(

 11 11 19 79 191 101 الوادي
 90 11 11 19 010 009 كوينين
 11 11 11 11 09 10 البياضة
 10 11 90 00 000 011 الرباح
 011 001 119 001 911 999 تغزوت
 011 091 10 0099 1990 1010 قمار

 011 001 99 099 0019 0091 ح ع الكريم
 071 011 11 999 0901 0991 الدبيلة

 99 009 10 90 0199 0991 حاسي خليفة
 099 019 11 00 791 0111 الطريفاوي
 199 001 19 99 0171 0011 المقرن

 011 000 19 199 0019 0011 سيدي عون
 019 001 17 19 170 999 ورماس
 099 100 10 0001 0971 0010 الرقيبة

 111 11 09 00 110 110 أمية ونسة
 001 010 11 19 110 911 واد العلندة
 19 90 99 01 001 011 النخلة
 10 00 19 00 099 001 العقلة

 2111  2291 1119 9212 11551 19991 المجموع
 المصدر: تقرير مديرية الفالحة لوالية الوادي 

على الرغم من كون المنطقة ال تعد صناعية إال أنه بعد استهالك المياه في المجال الصناعي:   -ب
التقسيم اإلداري الذي انبثقت عنه والية الوادي فقد عرفت تطورا تكنولوجيا وصناعيا معتبرا, حيث ظهرت بعض 

 الصناعات خاصة التحويلية وبعض صناعات مواد التجميل وغيرها مما أدى إلى استهالك كميات كبيرة من 

                                                             

1
 القنوات أو المجاري الصناعية طريق عن األفقي السقي أو السواقي تعني: الجارية 
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رف كم هائل منها ويحمل الكثير من الملوثات الصناعية عجل بالمساهمة في تلويث مياه الطبقة المياه قابله ص
السطحية التي لم تعد صالحة لالستغالل, ومع عدم وجود لعدادات المياه يمكن من خاللها إحصاء كميات 

باإلضافة إلى كميات  المستهلكة إال أن ما يميز قطاع الصناعة عموما هو استغالله لكميات معتبرة من المياه
 النفايات وخاصة الكيميائية التي تصرف كلها في الطبقة الفرياتيكية, وما يلي هي أهم الصناعات بالمنطقة:

 
 2121 )والخاص العمومي القطاع( والمتوسطة الصغيرة المؤسسات    19جدول رقم: 

 مناصب الشغل عدد اإلنتاج وحدات عدد الرئيسية النشاطات النشاط قطاع

 العمومية واألشغال البناء
 العقارية الشؤون -
 00.100 1.010 بناء مواد -

 الخدمات

 مالية مؤسسات -
 ومطاعم فنادق -
 نفطية وأعمال خدمات -
 المحلية للسلطات خدمات -
 للشركات خدمات -
 منزلية خدمات -

0.909 9.111 

 0.119 0.190 التجارة - التجارة
 0.117 917 واالتصاالتالنقل  - النقل واالتصاالت

 الصناعة

 الغذائية الصناعات -
 والورق األخشاب صناعة -
 النسيج صناعة -
 متنوعة صناعة -

991 0.910 

الصناعات الكيميائية 
 والبالستيكية

الصناعات الكيميائية  -
 0.119 0.190 والبالستيكية

 101 09 المحاجر والمناجم - الصناعات المنجمية

 صناعات أخرى
 ، المياه( أخرى قطاعات -

 ، األسماك صيد ، الطاقة
 ).إلخ... ، الصيد ، الزراعة

0.101 1.019 

 19, ص2122مونوغرافيا والية الوادي, المصدر: 
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في أواخر الثمانينات من القرن الماضي بدأ استغالل االستهالك المنزلي وتوسع الشبكة المائية:    -ج
النهائي والقاري المحشور, هذه األخيرة تعد ذات صبيب كبير جدا يصل إلى المياه يتم من الطبقتين المركب 

ل/ثا, كما عرفت ذات الفترة توسعا كبيرا في شبكات المياه الصالحة للشرب, حيث فاقت نسبة التغطية  011
فرد ساعة في اليوم الواحد ليقفز معدل استهالك ال 01كما أن الحجم الساعي لتوفر الماء يكاد يصل إلى  99%

, حيث فاق بنسب 0799لتر في اليوم سنة  111إلى معدل يفوق  0711لتر في اليوم سنة  91من الماء من 
لتر/يوم لكل ساكن, وبتوفره أصبح اإلسراف في  091كبيرة جدا القيم المثبتة من طرف الوزارة والمقدرة بـ 

 استعماله أمرا هينا.
 (2121لديات الوالية )نهاية آبار المياه في بتوزيع           11جدول رقم: 

 عدد اآلبار البلديات  عدد اآلبار البلديات
 19 المقرن  00 الوادي
 19 سيدي عون  19 كوينين
 19 الرباح  01 الرقيبة
 19 النخلة  11 الحمراية
 19 العقلة  01 قمار
 17 البياضة  19 تغزوت
 11 الطالب العربي  19 ورماس
 11 بني قشة  19 الدبيلة

 19 دوار الماء  17 حساني عبد الكريم
 01 ميه ونسة  01 حاسي خليفة
 17 واد العلندة  19 الطريفاوي

 193 --------------------------مجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع الوالية 
 15ص 2122مونوغرافيا والية الوادي المصدر: 

يعتبر مرتفع جدا, كما أن اإلحصائيات تعتبر غير معدل استهالك الفرد فإن الموالي وحسب الجدول 
 دقيقة كون معظم بلديات الوالية ال تحتوي على عدادات للمساكن واالستهالك يكون جزافي.

وبناء عليه فإنه يتضح جليا االستهالك المفرط في التنقيبات وفي معدالت االستهالك الفردي الذي يفسر 
لطبقة السطحية, كما تحتل المراكز الحضرية الكبيرة وذات التالحم الكميات الضخمة من الماء المهدور في ا

العمراني الطولي انطالقا من بلدية الرباح جنوبا الى غاية بلدية قمار شماال, وهي التي مستها ظاهرة صعود 
 المياه نسب كبيرة.
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 0202نهاية  المائية الموارد مؤشرات          11جدول رقم: 

 القيمة الوحدة التعييـــــــن
 / للفرد الشرب مياه استهالك متوسط
 . لألسر الفواتير ر: مصدال

 119 لتر/يوم/ساكن

 71.1 % للشرب الصالحة المياه بشبكة الربط المعدل
 11 عدد محطات التصفية

 19 % الصحي الصرف بشبكة الربط المعدل
 15ص 2122مونوغرافيا والية الوادي المصدر: 

يتضح جليا االستهالك المفرط في التنقيبات وفي معدالت االستهالك الفردي الذي يفسر وبناء عليه فإنه 
الكميات الضخمة من الماء المهدور في الطبقة السطحية, كما تحتل المراكز الحضرية الكبيرة وذات التالحم 

مستها ظاهرة صعود  العمراني الطولي انطالقا من بلدية الرباح جنوبا الى غاية بلدية قمار شماال, وهي التي
 المياه نسب كبيرة.

كذلك ما ساهم في تدعيم الطبقة السطحية من المياه هو التسربات المتكررة للمياه من شبكات المياه 
, باإلضافة إلى التسربات  الناتجة عن اآلبار الفردية -مع المعدل الساعي الكبير في التغذية-الصالحة للشرب 

 للخواص.
بعد التطور الكبير واالرتفاع الهائل في معدالت   بكة الصرف الصحي:ضعف التغطية بش 4-2-3

االستهالك الفردي للمياه, وهو ما يقتضي وجوبا وجود نظام صرف صحي متطور ويوازي هذ االستهالك الكبير, 
 وبوتيرة بطيئة جدا, حيث لم 0791إال أن هذا لم يحقق في الواقع, ولم يشرع في انجاز شبكة الصرف اال سنة 

مقتصرة على عاصمة الوالية حيث تصرف المياه  %19ما يقارب   0777تتجاوز نسبة التغطية في الوالية سنة 
كلم, وهي  11خارج المحيط العمراني في الناحية الشمالية الشرقية تبعد عن المستشفى الكبير بالشط حوالي 

ما النسبة الباقية فهم يلجؤون إلى آبار مسافة غير كافية مما جعل عودة المياه للطبقة السطحية شبه مؤكدة, أ
 الصرف الفردي التقليدية.

سمها الالتيني هو ) حفر الصرف الفردية:  ( وهي الحفر التي يتم استعمالها Fosse septiqueوا 
لصرف المياه المنزلية والصناعية عند غياب شبكات الصرف الصحي, وتتواجد على ثالثة أنواع: النوع األول 
مشكلة جدارها من الحجارة الطبيعية للمنطقة )اللوس( وتتميز بالنفاذية العالية للمياه من القعر ومن الجدران, 

اسمنتية موضوعة على األرض الطبيعة وتكون النفاذية من األسفل )القعر( وهو  النوع الثاني مشكل من حلقات
الشائع في االستعمال, والنوع الثالث هو كالنوع الثاني إال أن قاعدته من االسمنت وهو غير نفوذ واستعماله نادر 

وهو عدد غير دقيق ) 1 11019جدا كونه سريع االمتالء وتكلفة تفريغه مكلفة . حيث بلغ عدد الحفر الفردية 

                                                             
1

 79عبداوي جيهان ريم, مرجع سابق, ص 
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كون الحفر فردية وانجازها في الغالب ال يحتاج ترخيص من البلدية فإحصاؤها غير ثابت( , وهي تقريبيا بمعدل 
 حفرة لكل مسكن كما في الجدول التالي: 10

 
  إنجاز حفرة منزلية مع الغطاء لصرف المياه          14-13رقم:  صورة  

         
 2122أفريل  ميدانيةالمصدر: دراسة 

 (2115)نهاية  توزيع الحفر الفردية عبر بلديات الوالية            19جدول رقم: 

 البلدية
عدد الحفر 

 البلدية  الفردية
عدد الحفر 

 البلدية  الفردية
عدد الحفر 

 الفردية
 0111 ورماس  0111 خليفة حاسي  0111 البياضة
 0000 الرقيبة  0101 كوينين  0091 العقلة
 711 الرباح  0910 المقرن  1091 الوادي
 0001 عون سيدي  0111 ونسة أمية  971 الدبيلة
 910 تغزورت  0111 النخلة  700 قمار
 عبد حساني

 0109 الطريفاوي  0011 العلندة واد  0101 الكريم

 2121مديرية الموارد المائية, المصدر: 
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المنزلية المياه لصرف فردي لبئر نموذج   12: رقم  شكل

 
 الوادي لوالية الموارد المائية واالمن المائي مديرية: المصدر

يتضح من خالل الشكل أن حفر الصرف الفردية تمتاز بالنفالذية العالية, مما يسبب في تزويد الطبقة 
 لسطحية بمياه الصرف, كذلك يزيد من احتمالية تلوثها.ا

 دراسة تقنية للطبقة الفرياتيكية: .9

المائية السطحية )الفرياتيكية( هي طبقة خازنة للماء, تتواجد على عمق قريب من السطح )ما بين  الطبقة
م عن سطح األرض( وعلى كامل منطقة سوف, لذلك استغلها أجدادنا قديما في كافة مجاالت 01إلى  19

 استخدامهم للماء.
الص أن مياه الطبقة السطحية من خالل الدراسة الكيميائية التي أجريت حول هذه المياه يمكن استخ

( --NaCl( وانحالل )--2H2O ;CaSO4والناتجة من انحالل الجبس )—soو  -clتعرف ارتفاعا في نسبة 
غ/ل  9.9وتتميز بشحنة )الكبريت, كلوريد, مغنزيوم, كالسيوم( وارتفاع في نسبة األمالح الكلية التي تتعدى 
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تجة من مياه الصرف المتنقلة من اآلبار التقليدية إلى طبقة المياه وزيادة عالية في نسبة النترات والتي تكون نا
 .1السطحية, كما نالحظ ارتفاع في نسبة الفليور وهذا يعود للطبيعة الصخرية للمنطقة

مقارنة مع المقاييس الدولية يصنف ماء الطبقة الفرياتيكية بدرجة سيء مدى صالحيتها للشرب:   9-1
اللذان لهما تأثير  So4, وحمض الكبريت Caوغير صالح للشرب كيميائيا نظرا الرتفاع نسب كل من الكالسيوم 

 في المدى البعيد على صحة اإلنسان وخاصة على الكلى.
كلوف بتصنيف مياه الشرب, وبالرغم من هذا فقد  ويمكن تجسيد معطيات الجدول على منحنى العالم بر

استغل أجدادنا مياه هذه الطبقة للشرب, ألنها كانت المصدر الوحيد للماء في ذلك الوقت, قبل أن تزيد كميات 
 صرف المياه المستعملة والملوثة في هذه الطبقة التي تلوثت وأصبحت تشكل خطرا على مستغليها.

 2باإلضافة إلى: 

 غ/ل 1.117 --------منحلة  مواد عضوية -
 غ/ل 1.109 ---مواد عضوية ومعدنية غير قابلة للتحلل  -
 9.07إلى  9.91من  --------- PHقيمة الـ  -

إن نسبة ملوحة هذه الطبقة ال تتحملها إال بعض األصناف من النباتات مدى صالحيتها للسقي:   9-2
 المثمرة وأشجار الزينة كالكليتوس.مثل نبتة الدخان واألشجار كالنخيل وبعض األشجار 

نما أيضا في خطورة تملح التربة أو تحولها لتربة حمضية, وهذا ما  المشكل ال يكمن في ذلم فقط وا 
 يالحظ في بعض المناطق الرطبة وبعض الغيطان التي تقلص فيها غمر المياه.

أن االتجاه الرئيسي لمياهها من خالل خريطة تساوي مياه الطبقة السطحية يتبين   اتجاه السيالن: 9-3
هو من جنوب غرب إلى شمال شرق, والمنطقة عموما تعرف سيالنا ضعيفا الشيء الذي يجعل حركة الماء جد 
بطيئة, نظرا لطوبوغرافية المنطقة, وبطؤ السيالن يعمل على بقاء المياه داخل الطبقة المائية السطحية منحبسة 

 موالية توضح ذلك.والخريطة ال ومنه إلى تفاقم الظاهرة.
  

                                                             
1

 0000 سنة تقرير, الوادي لوالية الري مديرية 
2

 نفسه المصدر 
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 المستوى البيزومتري واتجاه السيالن بوالية الوادي    11 :رقمخريطة 
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III- بمنطقة سوف المبحث الثالث: انعكاسات ظاهرة صعود المياه الجوفية 

وفية إلى السطح جإن من أهم المشاكل التي مست منطقة سوف في العصر الحديث هي صعود المياه ال
عدة أسباب ذكرت سابقا, بحيث أثرت عليها تأثيرا سلبيا كبيرا خاصة على السكان والبيئة,  والتي كان لظهورها

وقد ظهرت ألول مرة ببلدية الوادي عاصمة الوالية ثم بدأت في االنتشار جنوبا بداية ببلدية البياضة ثم الرباح, 
وغرافيا كبيرا وتركزا حضربّا, وشماال بداية من كوينين وصوال إلى قمار, وهي المناطق التي تعرف نموا ديم

باإلضافة الى تالحمها الجغرافي. وقد كان لهذه الظاهرة اآلثار الكبيرة مست كل المجاالت وخاصة االقتصادية, 
 الزراعية, البيئية والعمرانية

 : صعود المياه الجوفية على الجانب الزراعي  أثر ظاهرة .1

سوف فإن المقصد هو ثروة النخيل وخاصة إلى أواخر  األكيد أننا عندما نتكلم عن الزراعة في إقليم 
سنوات القرن الماضي )قبل االنفتاح عن الزراعات الموسمية كالبطاطس, الطماطم والفول السوداني التي شهدت 
توسعا كبيرا في السنوات األخيرة(, حيث كان النخيل هو مصدر رزق الشعب السوفي, وقد كان سقي النخيل يتم 

ابتكرها )وأصبحت عالمة مميزة للمنطقة( وهي الغيطان التي عوض أن يجلب الماء للنخلة حفر بالطريقة التي 
إلى النخلة قرب الماء, أي بقرب مياه الطبقة السطحية. وعند بداية ظهور مشكل صعود المياه كانت الغيطان 

ظهور رطوبة على  أول المتضررين بحكم انخفاض مستواها وقربها من الطبقة السطحية, حيث كانت البداية
سطح التربة ليتفاقم المشكل وتغمر المياه الغيطان مسببة في هالك النخيل وموته, حيث وصل ارتفاع المياه في 

 %01أتلفت تماما و  %01منها  %11نسبة النخيل المتضرر  كما وصلت م.19م إلى 0.9بعض المناطق 
غوط, وهو عدد هائل مما تسبب في خسائر  0717وصلتها الرطوبة, ويبلغ العدد االجمالي للغيطان المتضرر  

فادحة للفالحين وسكان المنطقة, أما البلديات األكثر تضررا هي البلديات المتجاورة وذات الكثافة السكانية 
تليها بلديات الوادي, الرباح وكوينين على   %71الكبيرة, حيث وصلت نسبة الغيطان المتضررة ببلدية البياضة 

 التوالي.
نخلة  910911غوط فإن العدد االجمالي للنخيل يفوق  9711ار منطقة سوف تحوي أكثر من وباعتب

غوط أي ما يفوق  0111مغروسة كلها بالطريقة التقليدية, والعدد االجمالي للغيطان المهددة بالغمر يفوق 
ع النخيل نخلة. وهو ما يقارب رب 010911نخلة في طور اإلتالف, أما النخيل المتلف فقد فاق  011111

اندثر وهي نسبة هائلة أثرت على الجانب االقتصادي للسكان باالضافة الى فقدان أعداد هائلة من مناصب 
 الشغل وتأثيرات أخرى متعددة.
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 إحصاء الغيطان المتضررة والخسائر المالية        15جدول رقم:  

 البلدية
العدد الكلي 

 للنخيل
عدد النخيل 

 المتضرر
نسبة النخيل 

 %المتضرر 
التقدير المالي للخسائر 

 دج لكل نخلة9,111.11
 80.890.000.00 71 01099 09799 الوادي
 52.000.000.00 14 01111 90111 قمار
 48.020.000.00 47 7111 01111 كوينين
 30.000.000.00 14 1111 11111 تغزوت
 207.550.000.00 70 10901 97111 الدبيلة
 32.500.000.00 10 1911 19111 خليفةحاسي 

 153.000.000.00 60 11111 90111 حساني عبد الكريم
 140.875.000.00 95 09099 07199 الرباح
 175.000.000.00 100 19111 19111 البياضة
 25.000.000.00 43 9111 00911 الرقيبة
 0.00 00 11 09111 ورماس
 20.640.000.00 07 1009 97991 الطريفاوي
 5.185.000.00 02 0119 11111 أمية ونسة
 27.500.000.00 10 9911 99111 المقرن
 112.500.000.00 30 00911 99111 النخلة
 30.000.000.00 30 1111 01111 العقلة

 17.040.000.00 08 3419 42111 سيدي عون
 1.157.700.000.00 % 31 231540 745683 المجموع

 2119, مرجع سابق المصدر: عدمان قويدري 

 : صعود المياه الجوفية على الجانب العمراني  أثر ظاهرة .2

تعتبر مدينة الوادي األكثر تضررا من صعود المياه الجوفية في الجانب العمراني, وخاصة في األحياء 
 العناصر التالية:, النزلة واألعشاش, وقد ظهرت التأثيرات في تكسبتالمنخفضة مثل سيدي مستور, 

حيث كان األثر الكبير  على األحياء والسكنات القديمة المنجزة بالمواد خطر انهيار المباني:  2-1
المحلية )الجبس والحجارة( هذا ّاألخير يتم تحضيره من صخر كلسي بعد حرقه وسحقه, ومن عيوبه مساميته 

 آكل ويصبح مهدد باإلنهيار.الكبيرة وتأثره بالرطوبة التي تظهر على األساسات بحيث يت
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خلق تقطعات ومساحات فارغة داخل النسيج الحضري خاصة التقطعات في النسيج العمراني:  2-2
 في مساحات الغيطان المتضررة داخل المحيط العمراني باإلضافة إلى الجيوب الفارغة .

وتشوه الواجهات  عملت المياه الصاعدة على تآكل االساساتتشوه المظهر الجمالي للمدينة:  2-3
جراء الرطوبة من جهة, ومن جهة أخرى أجبرت السكان على إجراء عمليات الترميم واعادة االعتبار لمساكنهم 
للمحافظة عليها مستخدمين مواد دخيلة متمثلة في االسمنت والقوالب االسمنتية واآلجر, مما أدى إلى تشوه 

 البناء المحلية والدخيلة.واجهة المساكن الذي أصبح عبارة عن خليط من مواد 
كذلك التقطعات في النسيج العمراني عملت على تشويه المنظر العام للمدينة وهذا أفقد للغيطان مفهومها 
السابق إذ كانت تعتبر من المساحات الخضراء وبعد غمرها بالمياه الصاعدة وتلف النخيل أصبحت تشكل 

كما استغلها السكان كمزابل لرمي النفايات المنزلية  مساحات شاغرة وأراضي خصبة لنمو األعشاب الضارة,
 وأماكن لتصريف المياه المستعملة بداخلها, مما أكسبها مظهرا مخال بالمنظر الجمالي للمدينة.

وخاصة في المناطق المتضررة حيث أصبح السكن فيها غير مرغوب, كما انخفاض قيمة العقار:  2-4
بلغ نصف ثمن عقار غير مبني في المناطق الغير مهددة, باالضافة أن ثمن سكن داخل المناطق المتضررة ي

 الى النقص الفادح في المحالت والخدمات بهذ المناطق.
المناطق المتأثرة يصعود المياه أصبحت تشكل عائقا يتحكم في تشكيل عائق لتوسع المدينة:  2-9

عادة النظر في اتجاه ومناطق ‘ى الفاعلين توسع المدينة,. عند القيام بأي عملية تخطيط للمدينة, مما حتم عل
 التوسع المقترحة..

العمراني سنتطرق اليها بأكثر تفصيل في الفصول  بالوادي هي األكثر تضررا في الجانوبما أن مدينة 
 األخرى.

 : صعود المياه الجوفية على الصحة والبيئة  أثر ظاهرة .3

السطح كان له الـتأثير السلبي الكبير على المنطقة اه الجوفية إلى يمما ال شك فيه أن ظاهرة صعود الم
في كل المجاالت, ومن بين االنعكاسات السلبية هي انعكاسها على الوضعية البيئية والصحية في المنطقة, حيث 
وقبل استفحال هذه الظاهرة كانت المنطقة تعيش حالة من االستقرار, ومع ظهور هذا المشكل بدأ الخطر الحقيقي 

 ة, وتجلى ذلك في ما يلي:على البيئ
 على الجانب البيئي: 3-1
نمو األعشاب الضارة والقصب بالغيطان, واستعمال هذه األخيرة كمزابل للنفايات وأماكن لتصريف  -*

 المياه المستعملة مما ساعد على تكاثر النفايات والحشرات وساهم في تلوث المحيط وانتشار الروائح الكريهة.
 عيشي للمواطن والحالة الصحية.تهديد االطار الم -*
 تكون خطرا ستقبليا. دخطر الملوحة التي تعقم األرض وق -*
 ارتفاع الرطوبة التي ليست من طبيعة المناطق الصحراوية, مما يهدد الدورة الطبيعية للكائنات. -*
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 اختالل في التوازن للنظام المائي الهيدرولوجي وتبذير كبير للثروة المائية. -*
مياه  %11كبير لمياه الطبقة الفرياتيكية التي تستقبل كميات كبيرة من مياه الصرف منها:  تلوث -*

مياه ملوثة ناتجة عن  %91مياه ملوثة ناتجة عن النشاطات الصناعية و  %01ملوثة ناتجة عن مياه السقي, 
 االستعماالت المنزلية.

لسطحي تأتي من االستعمال المنزلي فإننا وباعتبار أن النسبة األكبر للمياه المغذية لطبقة السماط ا
 نستطيع رؤية الحجم الهائل من هذ الكميات والتي نستطيع معرفتها بواسطة المعادلة التالية:

DMJ = DOT brut . P0P (1-cp) ( 1-cr )1 
  DMJ اليوم( أو )ل/اليوم(1: كمية مياه الصرف المنزلي )م/ 

DOT brut م(: معدل استهالك الفرد )ل/ساكن/يو 
P0Pالعدد االجمالي للسكان : 

cp معدل الضياع في شبكات المياه الصالحة للشرب :AEP 
cr :01: معامل تخفيض االستهالك المنزلي ويقدر بـ% 

بلدية فإن  09وعليه وباالعتماد على هذه المعادلة وتطبيقها على مجموع بلديات المنطقة والمقدرة بـ 
نسمة ويكون اجمالي االستهالك هو:  919111يقدر بـ:  0100إحصاء العدد االجمالي لسكان المنطقة حسب 

/يوم تطرح في قنوات 1م 0101109,97مياه قذرة أي:   %19ل/يوم, تتحول منه ما نسبته  0991971,11
 التصريف والحفر المنزلية.

 على الصحة العمومية: 3-2 
هور المستنقعات مما أدى إلى إن صعود المياه إلى السطح وخاصة في الغيطان أدى إلى ركودها وظ

تلوثها وأصبحت مكانا خصبا النتشار وتكاثر الناموس والحشرات الضارة الناقلة لألمراض, أدى حتميا إلى 
 التلوث ومرض المحيط, وقد سجل ما يلي:

 زيادة أمراض الحساسية )الجلد, األنف, الرب, قرنية العين ...(. -*
بيث الذي يتسبب في تشوه جلدي دائم والغير موجود سابق ظهور مرض الليشمانيوز الجلدي: الخ -*

حالة  011بوجود وتوفر الحشرة الناقلة للمرض والبيئة الخصبة الحارة والرطبة, حيث تسجل كل سنة ما يقارب 
 حالة. 111إلى أكثر من  0779ليصل العدد إلى ذروته سنة 

 باهضة لتشخيصه وعالجه.ظهور مرض لشمانيوز األحشاء وهو مرض خطير يتطلب تكاليف  -*
الباليديزم )حمى المالريا(: رغم توفر الحشرة الناقلة والناشرة للمرض خاصة في المياه الراكدة  -*

والغيطان إال أنه لم تسجل أي حالة سوى بعض الحاالت المنفردة والواردة من واليات أخرى, إال أن الخطر يكمن 
 في وجود الحشرة الناقلة للمرض.

                                                             

1
 24قعيد الحبيب وحساني محمد, مرجع سابق, ص 
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ن الظروف جد مهيأة لتفشي أي من هذه األمراض إلألمراض المتنقلة عن طريق المياه ف أما بالنسبة
 الخطيرة منها:

 .0771الكوليرا: والتي لم يسجل فيها أي حالة منذ  -*
 التهاب الكبد )الزحار األميبي( -*
في الوالية التيفوئيد )حمى المستنقعات(: موجودة بشكل حاالت متفرقة بالرغم من وجود بعض البؤر  -*

معروفة بهذا المرض مثل حاسي خليفة, المقرن, الرقيبة وهبة, كون بعض السكان مازالوا يشربون من مياه هذه 
الطبقة الملوثة والغير مخصصة للشرب خاصة في المزارع رغم ما تبذله مديرية الصحة والفالحة للتحسيس 

 والوقاية.
 ختلف األوبئةإحصاء الحاالت المصابة بم        11جدول رقم: 
 عدد الحاالت في المنطقة سبب المرض األمراض

 11 تلوث مياه الشرب التهاب الكبد
 07 تلوث مياه الشرب الزحار األميبي
 01 تلوث مياه الشرب حمى التيفوئيد

عن طريق حشرة الفليطوم )مسمار  لشمانيوز الجلدي
 بسكرة(

11 

 وفيات 00حالة منها  1011 حشرة العقرب لسعة العقرب
 10 تلوث الهواء التهاب السحايا

 2119 لوالية الوادي المصدر: مديرية الصحة والسكان

 : صعود المياه الجوفية على الجانب االقتصادي  أثر ظاهرة .4

تعد التمور موردا أساسيا لسكان المنطقة, كما تعتبر الغيطان رمزا النتصار اإلنسان السوفي على 
لكن مع بروز ظاهرة صعود المياه أدت إلى إتالف عدد كبير من الغيطان, وبالتالي الطبيعة الصحراوية القاسية, 

ألف  911ألف نخلة من بين  091القضاء على النخيل المنتج بداخلها, حيث فاق عدد النخيل المتلف بالمنطقة 
ال أخرى خاصة ألف أخرى, مما أجبر الفالحين على تغيير النشاط وامتهان أعم 091نخلة, باإلضافة إلى تهديد 

 التجارة والخدمات, وتحويل أنواع الزراعة من النخيل إلى الزراعات الموسمية )البطاطس, الطماطم والفول
 غير مضمون واالنتاج غير مستقر. ا السوداني( التي يعتبر الربح فيه
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 : صعود المياه الجوفية على الجانبين االجتماعي والسياحي أثر ظاهرة .9

الصاعدة العديد من المواطنين إلى ترك مساكنهم والبحث عن مناطق أكثر أمان وأقل أجبرت المياه 
ر ممكن بالنسبة لذوي الدخل الضعيف والمحدود, على عكس أصحاب الدخل المرتفع الذين يأمر غ وتهديد, وه

قير في حي واحد يسهل عليهم االنتقال إلى المناطق غير المتضررة, وبهذه الطريقة وبعد أن كان الغني يجاور الف
أصبح الحي المتضرر ال يأوي إال ذوي الدخل المعسور, وبذلك يتكون لنا مشكل خطير أال وهو االنتقاء 
االجتماعي, كما أن هالك النخيل ساهم في انتشار البطالة مما ساهم في تفاقم اآلفات االجتماعية, وكذا اختفاء 

لنخيل وأخشابه وكل مشتقاته مادة أولية لها مثل صناعة بعض األنشطة والحرف التقليدية التي تتخذ من سعف ا
 الحصائر واألقفاف .....الخ.

باالضافة الى ان عملية ردم الغيطان بواسطة الكثبان الرملية المحيطة أدىّ إلى طمس بعض المعالم 
للبناء  السياحية وطمس أماكن ترفيه العائالت, كما عملت المياه الصاعدة على القضاء على الطابع المحلي

وتلف المعالم األثرية القديمة لكونها مبنية بمواد بناء محلية ال يمكنها مقاومة تشبع األرض بالمياه, الى جانب 
خطر غرق األطفال داخل المياه الراكدة المتجمعة في الغيطان حيث سجلت حاالت غرق كما هو موضح في 

 الجدول الموالي:
 (2121-1551للفترة ) الت غرق األطفالمعد                      11جدول رقم: 

 الوفيـــــــــــــات االختناق واالغمــــــاء السنــــــــوات
 09 11 0777إلى  0771
 01 11 0117إلى  0111
 17 19 0101إلى  0101

  2122, ماي الحماية المدنية مقابلة مع رئيس خلية فيالمصدر:  
 الفصل: خالصة

لظاهرة صعود المياه الجوفية في منطقة سوف, وقفنا على حجم المعاناة  في هذا الفصلبعد دراستنا 
التي تعاني منها المنطقة, كما عرفنا أهم األسباب التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة في المنطقة, حيث كانت 

وجود طبقة العوامل الطبيعية والطبيعة الطوبوغرافية للمنطقة من بين العوامل المساعدة في ظهورها, حيث تتميز ي
سطحية تليها طبقة كتيمة تمنع هبوط المياه السطحية إلى الطبقات السفلى, كما أن االنحدار يعتبر ضعيف جدا 

, مما أخر إنجاز شبكات الصرف الصحي بالوالية, باإلضافة الى العامل اإلنساني %10إلى معدوم ال يتجاوز 
الطبقات العميقة الستخراج المياه,  التنقيب في للجوء إلىالسلبي المتمثل في التبذير الكبير للمياه, خاصة بعد ا

بينما صرف المياه الزائدة يتم في الطبقة السطحية مما أدى إلى تشبعها وطفو المياه إلى السطح منتجة ما يسمى 
 ظاهرة صعود المياه.
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خاصة  كما وقفنا على أهم االنعكاسات السلبية للظاهرة التي مست اإلنسان في كل جوانب الحياة,
 وغيرها. الزراعية, البيئية, الصحية والعمرانية

وعليه فإن السلطات المختصة مطالبة بإيجاد حل جذري للظاهرة, وذلك بمساعدة كل الفاعلين 
 والمهتمين وأصحاب اإلختصاص, باإلضافة الى األكادميين وهو ما سنعمل عليه في الفصول القادمة.



 

 

 ادلراسة التحليلية ملدينة الوادي:  الثاينالفصل 

 

I- املبحث الأول: ادلراسة الطبيعية 

II- املبحث الثاين: ادلراسة الساكنية والاقتصادية 

III-  العمرانية: ادلراسة الثالثاملبحث 
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 :الفصل مقدمة 
 حيث,  عمرانية أو بشرية, طبيعية كانت سواء, دراسة ألي األولى الخطوة التحليلية الدراسة تعتبر

 ايجابياتها تحديد وبالتالي خصوصياتها على والوقوف الدراسة موضوع المنطقة على بالتعرف لنا تسمح
 .وسلبياتها

 لما الطبيعية الخصائص من انطالقا الوادي مدينة على التعرف على الفصل هذا في وسنتطرق
 على ذلك في معتمدين. وغيرها والصناعي الفالحي النشاط, البشري االستيطان منها مجاالت عدة في أهمية لها

 المناخية الدراسة إلى باإلضافة, المياه صعود مشكل أساس هي التي المنطقة وهيدرولوجية الطوبوغرافية الدراسة
 معرفة في تساهم السكانية الدراسة أن حيث,  للمنطقة قتصاديةواال السكانية بالدراسة سنقوم بعدها.  للمنطقة
 لنا تحدد االقتصادية الدراسة أن كما, المستقبلية السكانية التقديرات الى الوصول وبالتالي النمو معدالت تغيرات

 مراحل بدراسة وذلك العمرانية للدراسة سنتطرق بعده. الموجودة القطاعات وأهم للمدينة االقتصادية اإلمكانيات
 بصعود تأثرها ومدى وحديثا قديما المستعملة البناء ومواد العمراني األنماط إلى باالضافة العمراني النسيج نمو

 والصرف للشرب الصالحة المياه شبكتي على التركيز مع الشبكات مختلف بدراسة سنقوم كما. الجوفية المياه
 .المختلفة والعوائق بالمنطقة التوسع عوامل على التركيز مع.  الصحي

, المنطقة منها تعاني التي المشاكل وتحديد معرفة لنا تتيح التحليلية الدراسة هذه فان وعموما
 .وتأثيراتها الجوفية المياه صعود وهو المدروس والمشكل المعطيات هذه بين العالقة تحديد إلى باإلضافة
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I- المبحث األول: الدراسة الطبيعية 

  : الطبيعيةالمؤهالت  .1
 وتتميز الشمالية، الصحراء من الشرقية الشمالية المنطقة في الوادي والية تقع : الطبيعي المجال 1-1
إلى  م 75 من )الشط منطقة( المغير الوادي محور على البحر سطح مستوى عن كبير بانخفاض التضاريس

 1م60
 : منطقتين إلى للوالية  الطبيعية المنطقة تميز التي الكبيرة الجغرافية الوحدات تنقسم

 كل قبل معروفة وهي مروان، وشط ملغيغ شط حول المنطقة هذه تمتد :الشمال في والمنخفضات الشطوط •
 .والغرب الشمال في الزراعي والرعي الشمال في النخيل شيء بزراعة

 النخيل بزراعة المنطقة هذه في السطحية الجوفية المياه طبقة قرب سمح حيث :الجنوب في الشرقي العرق •
 الحقلية الزراعات مجال في كبيًرا تطوًرا المنطقة شهدت األخيرة، السنوات في  )الغوط تقنية( المنظم الري دون
 الخصوص وجه على والبطاطس والطماطم السوداني الفول مثل البالستيكية البيوت في

 تتالقى حيث الوالية، أنحاء في البارزة النتوءات جميع على رواسب تشكل : الجغرافي المجال 1-2
 أن كما .الشاسع الصحراء حوض من جزء هي الرواسب هذه كل الشرق، في والطباشيرية الجيولوجية النتوءات
 .منعدمة أو للغاية منخفضة الزالزل مخاطر تكون حيث مستقرة، منطقة في تقع الوالية

 هي النتوءات تمثل والتي الوادي والية إقليم أنحاء جميع في الموجودة الرئيسية الصخور فإن ذلك، إلى باإلضافة
 والرمال، المالحة الجبسية والقشور الطمي مثل  (كيميائي أصل) رسوبية صخور

  
  : الموقع .2

 : يلي كما وحدودها الوطن شرقي جنوب الوادي والية تقع : الوادي والية موقع 2-1
 خنشلة والية شماال -
 تبسة والية شرق شمال -
 المغير والية غرب شمال -
 تقرت والية  غربا -
 ورقلة والية الغربي الجنوب -
 .)كلم 006 حدودي شريط)  التونسية الجمهورية شرقا -

                                                             

1
 20, ص0200, الصادرة  مارس 0202لسنة مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية, مونوغرافيا والاية الوادي  
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 هذا بعد ، 4791 لسنة اإلقليمي التنظيم إعادة قبل بسكرة لوالية تابعة الواحات بوالية سابًقا ملحقة الوالية كانت
 تتكون وهي دائرة، .40 و بلدية 06 وتضم 4791 سنة اإلداري التقسيم بفضل رسمية والية أصبحت التاريخ
 . 0606 لسنة األخير اإلداري التقسيم بعد دوائر 46 و بلدية 00 من حالًيا
 بمعدل أي  1  نسمة 940765 بـ 0604 سنة نهاية في سكانها عدد ويقدر ² كلم 05950 الوالية مساحة تبلغ
  %06.65 يبلغ سكانية كثافة

 2222: الموقع اإلداري الوادي والية      22: قم ر خريطة

 
 20ص 2222المصدر: مونوغرافيا والية الوادي, 

 
 كل وتضم, الكبير الشرقي العرق وسط سوف منطقة تقع : سوف لمنطقة الجغرافي الموقع 2-2

 : يلي كما وحدودها  0606 األخير اإلداري التقسيم بعد حاليا الوالية وبلديات دوائر
 ومروان ملغيغ شطي:  شماال -

                                                             

1
 28المرجع السابق , ص 
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 الكبير الشرقي العرق امتداد: جنوبا -
 التونسية الجمهورية حدود: شرقا - 
  ريغ وادي سهل: غربا - 

 :الوادي بلدية موقع 2-3
 : يلي كما وحدودها ( الخريطة) الوالية قلب في الوادي بلدية تقع : اإلداري الموقع 2-3-1

 وكوينين الكريم عبد حساني بلديتي:  شماال -
 البياضة بلدية: جنوبا -
 الطريفاوي بلدية: شرقا - 
 العلندة وادي بلدية: غربا - 

من مساحة الوالية, بمنطقة  %6.00 يقارب ما أي, مربع كلم 99.06: بـ تقدر مساحة على الوادي بلدية تتربع
متر, وينخفض  96متر, ويصل متوسط ارتفاع المنطقة عن سطح البحر  06رملية يصل ارتفاعها الى اكثر من 

 كلما اتجهنا من الجنوب نحو الشمال.
  

 : على الوادي بلدية تقع : الفلكي الموقع 2-3-2
 االستواء خط شمال  °06 و °00: عرض خط  -
 غرينيتش خط شرق  °11 و °60: طول خط  -

 لتجعلها الهامة الطرق من بشبكة الوادي مدينة ترتبط : الطرق لشبكة بالنسبة الموقع 2-3-3
 : وهي وليبيا تونس باتجاه ودولية وطنية عبور منطقة

 .عنابة إلى وصوال تبسة,  الوادي, تقرت بين الرابط 40 رقم الوطني الطريق  -
 .وبسكرة الوادي بين الرابط 19 رقم الوطني الطريق  -
 .والوادي الرباح بين الرابط 061 رقم الوالئي الطريق  -
 .والطريفاوي الوادي بين الرابط 160 رقم الوالئي الطريق  -
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 : المهمة والمدن البلديات لبعض بالنسبة الوادي مدينة أبعاد : األبعاد 2-3-4
 المدن لبعض بالنسبة الوادي مدينة أبعاد          12: رقم جدول

 (كلم)المسافة  بعض المدن خارج الوالية (كلم)المسافة  بعض البلديات التابعة للوالية
 411 المغير 60 كوينين

 70 تقرت 40 حساني عبد الكريم
 059 ورقلة 69 البياضة
 006 بسكرة 46 الطريفاوي
 156 غرداية 06 وادي العلندة

 040 تبسة 45 قمار
 151 قسنطينة 06 حاسي خليفة
 019 الجزائر 00 سيدي عون
 507 عنابة 446 الحمراية

 417 توزر التونسية 94 الطالب العربي
 2221المصدر: مديرية األشغال العمومية بالوادي 

  : الموضع  .3
 التي العوامل أهم فهو وبذلك,  المدينة فوقها نشأت التي المنطقة هو :خصائص الموضع 3-1

 .توسعها اتجاه وتحدد المدينة شكل تعطي
 منطقة وهي منه الغربي الشمالي الجانب تحتل بحيث الكبير الشرقي العرق على الوادي مدينة تتوضع

 :هي االرتفاع متفاوتة مناطق أربعة بين التمييز ويمكن, البحر سطح فوق م96 ارتفاع بمتوسط نسبيا مستوية
 شمالها إلى للمدينة الشرقي الجنوب من تمتد وهي م406 إلى األقصى ارتفاعها يصل: مرتفعة منطقة 3-1-1

 1:مختلفة أشكال ثالثة ولها. شديدة بانحدارات وتتميز رملية كثبان مجموعة من تتشكل, الغربي
 وهي السيوف مصطلح عليها أطلق الرياح التجاه موازية الرمال من طويلة روابي وهي: الطويلة الكثبان -أ   

 .المنطقة في شيوعا األكثر الكثبان
 النوع هذا ويتواجد, الرياح حركة اتجاه في رأسها’ هالل شكل على منفردة كثبان وهي: الهاللية الكثبان -ب   
 وهذا, النباتي الغطاء من وعارية نسبية مستوية أراضي وفي محدود الرمال مصدر فيها يكون التي المناطق في

 . الرياح باتجاه ويتحرك مستقر غير الكثبان من النوع

                                                             

1
 3قعيد الحبيب وحساني محمد, مرجع سابق, ص 
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 ثابت الكثبان لهذه وليس منخفضات تفصلها الروابي من طويلة سلسلة عن عبارة وهي: العرضية الكثبان -أ   
 .المنطقة في شيوعا األكثر الكثبان وهي السيوف مصطلح عليها أطلق الرياح التجاه موازية. مميز

 19 رقم الوطني الطريق طول على الغربي الشمال إلى الشرقي الجنوب من تمتد: ارتفاع أقل منطقة 3-1-2
 .  ةوالمرتفع المنخفضة المنطقتين بين تفصل وهي

 .بالمدينة الموجودة الغيطان أغلبية تضم وهي االمتداد نفس لها: منخفضة منطقة 3-1-3
 تضررا األكثر المنطقة وهي, 40 رقم الوطني الطريق بمحاذاة المدينة شمال تقع: الشـــط منطقة 3-1-4

 .المياه بصعود
 :أهمها متعددة بإيجابيات الوادي مدينة موضع يتمتع : الموضع إيجابيات 3-2

 .الحقلية المزروعات من والعديد النخيل نمو إمكانية -*
 .االحتياجات وباقي للشرب الصالحة الجوفية المياه من هائل احتياطي وجود -*
مكانيات موارد وجود -*  .....(. غيطان, رملية كثبان) سياحية وا 

 :هي سلبيات الوادي مدينة موضع يحوي : الموضع سلبيات 3-3
 (.الشطوط, الغيطان) المدينة لتوسع عوائق وجود -*
 .للمدينة ومحاصرتها كبيرة بارتفاعات الرملية الكثبان وجود -*
 .والجفاف الكبيرة بالحرارة المتميز المناخ قساوة -*
 . األنشطة مختلف على وتأثيرها والخريف الربيع فصلي في خاصة الرياح كثرة -*
 .مما صعب إنشاء شبكات الصرف الصحي % 60أقصاه  جدا ضعيف انحدار -*
 .المياه صعود مشكل ظهور في ساهمت التي الجيولوجية الطبيعة -*

    : الطوبوغرافيا .4

 رسوبي بحوض تتميز حيث, المنخفضة الشرقية الصحراء إلى ينتمي الذي سوف إقليم من جزء هي الوادي مدينة
 يوجد كما(, الصحون) المنبسطة المناطق بعض تتخللها, األكبر الميزة( السيوف) الرملية الكثبان فيها تشكل

 .الصحي الصرف شبكات مد يعيق ما وهو بالمنطقة ضعيفة انحدارات
 الطوبوغرافية الطبيعة عن فكرة تعطينا والتي الطبيعية الدراسة في العوامل أهم من وهي: االنحدارات 4-1

 الكبير الدور إلى باإلضافة, التوسع اتجاهات وتحديد العمراني النسيج نمو في كبير بشكل تتحكم التي للسطح
 .األخرى الشبكات ومختلف الصحي الصرف شبكات مد في تلعبه الذي
 بين التمييز ويمكن, الصحي الصرف قنوات مد في مشاكل عنه انجر جدا ضعيف بانحدار الوادي مدينة تتميز  

 : االنحدارات من شكلين
 تسوية عمليات تتطلب وال(, %4 – 6) االنحدار وضعيفة الترمل ضعيفة أراضي وهي: األول الصنف -أ   
 .من إجمالي مساحة البلدية %05 يقارب ما وتمثل, كبيرة



 الفصل الثاني                                          الدراسة التحليلية لمدينة الوادي

 

 
00 

 (,  .%0 – 4) الضعيف وبانحدارها كثبانها بارتفاع وتتميز الترمل كثيفة أراضي وهي: الثاني الصنف -ب   

 أشكال ثالث نميز أن يمكن سوف وادي بمنطقة للتضاريس بالنسبة :الطبيعة التضاريسية .5
 :وهي مختلفة

من هذه  %95 نسبته ما تغطي حيث, الوادي مدينة في الغالب العنصر وهي : الرملية الكثبان 5-1
 .االخيرة, كما تغطي الجزءين الشرقي والجنوب الشرقي من وادي ريغ 

 أنها كما, البحر سطح تحت م05 بـ انخفاضها يقدر مالحة منخفضة مناطق وهي : الشطوط 5-2
 .جدا ضعيف بانحدار وتتميز الشرقية الشمالية الجهة في وتتواجد, والتعمير للزراعة صالحة غير

وتتواجد في ثالث  %60 يتعدى ال ضعيف انحدار ذات مناطق وهي : المنبسطة األراضي 5-3
مناطق, األولى في المنطقة الشمالية, الثانية في المنطقة الجنوبية الشرقية والثالثة في المنطقة الجنوبية الغربية, 

 وهي كلها أراضي قابلة للتعمير.

  :الطبقات الجيولوجية .6

 الطبقات الجيولوجية في منطقة سوف              13رقم:  جدول

 المكونات  عمر الطبقة

ق 
لعم

ا  المقطع (م)

 من الرابع الجيولوجي الزمن
 سنة مليون 60 إلى 60

 42 سيليس+رمل

 

 الثالث الجيولوجي الزمن
 سنة مليون 06

32 كلس+ملح
2

 

 

 الثاني الجيولوجي الزمن
 سنة مليون 456

 طين+  كلس
 رمل+ اندريت+
 ملح+ حصى+

04
2

 

 

 األول الجيولوجي الزمن
 سنة مليون 056

كلس +طين 
15 طين حصوي+

52
 

 

غنس +غرانيت  ما قبل العصر الحجري
  (حجر صواني)

 

 2215المصدر: مديرية الري لوالية الوادي 
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 المتراكمة الرمال من طبقة بوجود عموما سوف منطقة وفي الوادي مدينة في الجيولوجية الطبقات تتميز
 وتستعمل للتفتت قابلة لينة طبقة وهي(, Tercha) الترشة طبقة هي سم06 حوالي بعمق طبقة تليها, والمتحركة

 عن عبارة وهي سم76 تتجاوز الدقيق األبيض الرمل من سميكة طبقة نجد ذلك بعد, والجبس الجير صناعة في
 عن عبارة هو واللوس, اللوس طبقة تعطي بدورها والتي حبيبيا مظهرا للترشة يعطي مما دقيقة بلورية حصيات
 تحتها نجد, متداخلة حديدية بلورات من تتكون(, المحلية بالمواد البناء) للبناء كحجارة تستعمل عريضة صخور

 .والتماسك التداخل شديدة كاللوس رقيقة حديدية بلورات من متكونة صلبة صفائح شكل على الصلصال

 ثم حرقها بعد( محلية بناء مواد) الجبس مادة منها تصنع جبسية صخور وهي( Tafza) التافزة هي طبقة آخر
 .مرتفعة تكاليف وتتطلب إخراجها يصعب عميقة أنها إال, للبناء صالحة لينة بيضاء حبيبات إلى تتحول طحنها

 تتواجد المياه الجوفية بمنطقة سوف في ثالث طبقات رئيسية:: طبقات المياه الجوفية .7

 في مكان كل في المياه هذه منسوب يتواجد (:La Nappe Phréatique) السطحي السماط 7-1
(, ثا/ل46-5) بـ يقدر بصبيب السطح تحت( م16-60) بعمق تتواجد حرة مائية طبقة وهي ، سوف منطقة
 وسهولة قربها باعتبارها والشرب السقي أجل من القدم منذ االنسان يستغلها بدأ التي الطبقات أول وهي

 مياهها فأن وبذلك الصرف مياه من وكذا استثنائيا تأتي التي الوابلية األمطار مياه من تتغذى. استخراجها
 الجنوب من اتجاهها فإن البيزومترية الدراسة خالل ومن. المناطق من كثير في حدث كما للتلوث معرضة
 .للري حالًيا تستخدم, الشرقي الشمال نحو الغربي

 توزيع التربة في منطقة سوف              14رقم:  جدول
  المكونات 

  سطحية سريعة الذوبانترشة 

  رمل أبيض

  سميك( جبس)لوس 

  جبس دقيق مع الرمل

  صلصال

  رمل أبيض صقائصي
  رمل حديدي متداخل البنية

  40, ص 2222المصدر: ثابتية سفيان, 
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 (:Complexe Terminal) النهائي المركب سماط 7-2
 مائية طبقة وهي, كلم 056 بـ تقدر بمساحة الكبير الشرقي العرق مناطق أغلبية في تتواجد وهي

 من تتألف(, ل/غ9-1) من تتراوح بملوحة( ثا/ل96-06) بـ يقدر بصبيب(, م066-056) بعمق تتواجد
 الطبقة اآلن وهي 4750 سنة االستعمارية الفترة في الوادي مدينة في استغاللها بدأ حصوية رملية تكوينات
 :هي النهائي للمركب المشكلة األسمطة وأهم, استغالال األكثر

  الجزائرية الصحراء في الهيدرولوجية الطبقات تموضع     33: رقم الخريطة

 
  73ص 2215ة الحاج, اقعدمان قويدري وطي: المصدر
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 هذا ويتكون,  الجبسي النوع من سماطين دجيو  المستوى هذا في: الرملي السماط 7-2-1
 للسماط العلوية التكوينات تحت, م096 حوالي سوف منطقة في السماط سمك ويتراوح الخشن الرمل من السماط
 باتجاه أي شرق شمال الى غرب جنوب من هو الماء واتجاه. السفلي اليوساني المارن مع واالتصال الكلسي

 .ملغيغ وشط مروان شط
 هذا ففي معقدة جد صخرية طبقة من يتكون للمنطقة النهائي المركب: الكلسي السماط 7-2-2

. السفلي المستوى مع متصل ويكون جبسي كلس يتكون األحيان بعض وفي بمفرده الكلس امتداد نالحظ السماط
 .م066 هو السماط هذا سمك متوسط, الرمل ومن السلسي الكلس من أساسا يتكون العلوي المستوى أما

 (:Continental Intercalaire) -المحشور- المتداخل القاري سماط 7-3
 طبيعة ذو وهو(, albien barrémien) السفلي الكرناسي القارية بالتكوينات السماط هذا يتواجد

 انطالقا الجنوب الى الشمال من ويمتد 066666 بـ تقدير مساحة على الخزان هذا ويتربع, رملي وحجر طينية
 غاية إلى الساورة وادي من الشرق إلى الغرب ومن(, الهقار) الطاسيلي غاية إلى الصحراوي األطلس من

 مجمل ويشمل السينومانيا وتكوينات  الطسن من السماط هذا يتكون, الشرقي الحوض في الليبية الصحراء
 .الحوض

 
  الصحراء شمال في الجوفية المياه لطبقات هيدرولوجي مقطع     33: رقم الشكل

 

 
 Boualem Bouselsal et Nacer Kherici.  2014 P163: المصدر
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 حرارة درجة( , ثا/ل006-56)بـ يقدر بصبيب(, م0666-4966) عمق على المائية الطبقة تتواجد
 .ضعيفا يعد الطبقة هذه استغالل فإن العموم وعلى(, مئوية درجة06-16) مياهها

 تشكله كان حيث, الهائل الجوفي المياه مخزون هو عموما والصحراء سوف منطقة يميز ما أهم إن
 .التجدد بطيئة استحاثية مياه فهي العموم وعلى, القديمة الجيولوجية العصور في

  : الدراسة المناخية .8

 في تحكمه ومن اإلنسان نشاطات في تأثير من المناخ يلعبه لما كبيرة أهمية المناخية للدراسة  
 بمناخ تمتاز عموما سوف ومنطقة خصوصا الوادي ومدينة, وغيرها والوظائف والعمراني الزراعي الجانب

 .الموالية المعطيات تؤكده ما وهو, شتاء البرودة وشديد صيفا الحرارة شديد جاف صحراوي
 فصل في جدا مرتفعة بحرارة تتميز فهي صحراوية منطقة الوادي مدينة تعتبر:  الحــــرارة 5-1

 درجة -60 تحت تنخفض قد الشتاء فصل في وبارد مئوية درجة 17 إلى األحيان بعض في تصل الصيف
 06 إلى اليوم نفس في بينهما الفرق يصل قد والنهار الليل بين الكبير اإلختالف هو يميزها ما أن إال, مئوية
 أما, وأوت جويلية شهري في مئوية درجة 05و 00 بين يتراوح القصوى الحرارة درجة متوسط أن كما, درجة

 الحرارة درجة متوسط أما, وجانفي ديسمبر شهري في درجة 40و 69 بين فهو الدنيا الحرارة درجة متوسط
 :التالي الجدول في تلخيصها ويمكن. درجة 00و 47 بين فهو السنوي

 2311-1111 بين للفترة الحرارة لدرجات الشهري المتوسط     15: رقم الجدول

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

الحرارة 
 القصوى

16.68 23.12 22.22 33.32 34.31 36.12 41.16 41.37 34.16 33.36 21.33 16.86 

الحرارة 
 الدنيا

4.83 37.38 31.16 12.73 16.57 24.38 27.44 27.16 22.33 15.86 13.46 5.22 

المعدل 
 المتوسط

13.74 13.63 16.31 21.37 25.44 33.35 34.33 34.27 28.38 22.16 15.88 11.34 

 2222بقمار  محطة األرصاد الجويةالمصدر: 
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  2311-1111 للفترة الحرارة لدرجات الشهري المتوسط يبين منحنى  34: رقم الشكل
 

 

 2222إعداد الطالب : المصدر

 
 السنوي المعدل أن حيث, الجفاف فترة وطول األمطار بندرة الوادي مدينة تتميز:  التساقـــط 5-2

 بعض وفي,  السنة في يوما 06 تتعدى ال األمطار فيها تهطل التي األيام عدد أما, 1 ملم 15.7 حدود في
 سنوات مثل الزراعية والمحاصيل بالمساكن كبيرة أضرارا تخلف كوارث إلى تؤدي قد وغزيرة فجائية تأتي األحيان
 .بالمنطقة المياه صعود مشكل ظهور في المساهمة األسباب من وهي 4797و 4707

 2318-2332 بين للفترة للتساقطات الشهري المتوسط     16: رقم الجدول

 
 ديس نوف أكت سبت أوت جوي جوان ماي أفريل مارس فبف جا

ع
مو

ج
لم

ا
 

متوسط 
التساقط 

 (ملم)

3.2 5.1 31.3 6.6 1.6 3.7 3.4 3.2 1.8 5.3 3.7 4.1 34 

ط متوس
االيام 
 الممطرة

34 33 32 33 32 31 31 31 33 34 32 33 21 

 محطة األرصاد الجوية بقمار معطيات معالجة: المصدر  

 إلى المرتفع الجوي الضغط ذات المناطق من الهواء حركة أنها على الرياح تعرف:  الريـــاح 5-3
 السنة طول على ومستمرة شديدة رياح هبوب إلى المنطقة وتتعرض, المنخفض الجوي الضغط ذات المناطق
 466 إلى شدتها أحيانا تصل, الربيع فصل في وخاصة متواصلة أيام أربعة إلى األحيان بعض في تستمر تقريبا
 :المنطقة في الرياح من أنوع ثالث ونميز. سا/كلم

                                                             

1
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 الشمال نحو السائد واتجاهها الكبيرة بسرعتها تتميز باردة رملية رياح وهي: الظهراوي 5-3-1
 يهب الرياح من النوع هذا, سا/كلم 466 القصوى سرعتها وتصل(, سا/كلم01-40) بين سرعتها تتراوح, الشرقي

 مما الرملية الكثبان تحريك في خاصة مشاكل عنه وتنجر, وأفريل فيفري فصلي في وخاصة الربيع فصل في
 .  المدينة أطراف على المتواجدة المساكن وكذا بالرمال والمزارع الغيطان وغمر الطرق ردم, المرور حركة يشل

 تؤثر التي حرارتها بشدة وتمتاز الصيف فصل في تنشط جنوبية رياح هي: الشهيلي 5-3-2
 تتراوح, المزروعات وبعض التمور نضج في تساعد أنها إيجابيتها, والنتح التبخر نسبة بزيادة الزراعة على

 .كبيرة شدة تعرف وال سرعتها في النسبي بالثبات تمتاز كما(. سا/كلم 41-44) بين سرعتها
(, التونسية قابس خليج من) الشرقي الشمال من تأتي كونها كذلك وسميت: البحــري 5-3-3

 الشديدة الصيف حرارة وكسر الجو تلطيف في تساهم حيث الخريف فصل وبداية الصيف فصل نهاية في وتهب
 (.سا/كلم 40-40) بين سرعتها تتراوح, الجو رطوبة وزيادة

 
 2317- 2331 بين للفترة الرياح لسرعة الشهري المتوسط     17: رقم الجدول

 المعدل ديس نوف أكت سبت أوت جوي جوان ماي أفريل مارس فبف جا 

متوسط 
الرياح 

 (سا/كم)

21 36 34 31 24 28 26 24 27 23 11 14 26 

 بقمارمحطة األرصاد الجوية  معطيات معالجة: المصدر  
 

 المعدالت أن إال, صحراوية منطقة باعتبارها عالية رطوبة المنطقة تعرف ال:  الرطـــوبة 5-4
 ويشهد %11.09 حدود في السنوي المتوسط حيث. والغيطان الواحات في وتزداد المدينة في تنقص المسجلة

بينما ترتفع شتاء إلى أكثر من  %06 من أقل إلى الصيف في تنخفض حيث. السنة لمواسم تبعا كبيرا تباينا
في شهر ديسمبر. كما أن المنطقة تعرف جفافا كبيرا بتركيز قوة الشمس وضعف أيام الغيوم في الغالف  00%

 الجوي.
   :الدراسة الطبيعية خــالصــــة

 ذات صحراوية المنطقة أن يتبين خصوصا الوادي ومدينة عموما سوف لمنطقة الطبيعية الدراسة بعد
 :هي متميزة طبيعية خصائص

 اإليجابيــــــــات:

 تونس باتجاه ودولية, والجنوب الشمال بين وطنية عبور كنقطة تعتبر والتي للمنطقة االستراتيجي الموقع -
 .وليبيا

 .العذبة الجوفية المياه من هائل احتياطي على المنطقة توفر -
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 الحقلية المزروعات أو النخيل خاصة األشجار ناحية من سواء بامتياز فالحية تعتبر والتي األرض طبيعة -
 .وغيرهم السوداني والفول والطماطم كالبطاطا

 الطرق شبكات إنجاز تكلفة نسبة تقلل كما العمراني التوسع في تساعد التي والرملية المنبسطة الطبيعة -
 .خاصة

 .والغيطان الرملية الكثبان خاصة سياحية إمكانيات توفر -
  السلبيـــات:

 مما يعيق مد شبكات الصرف الصحي. %60 يتعدى ال ضعيف بانحدار تتميز التي الطوبوغرافية الطبيعة -
 قساوة المناخ الذي يتميز بقلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وكذا الرياح القوية على مدار السنة. -
قة غير نفوذة مما جعل المياه تربة المنطقة الرملية التي تمتاز بنفاذيتها العالية للطبقة السطحية التي تليها طب -

 المستعملة تستقر فيه وبالتالي تشبعها.
 انعدام مصب طبيعي لصرف المياه ساهم في تأخير إنجاز شبكات الصرف. -
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II- المبحث الثاني: الدراسة السكانية واالقتصادية 
 القيام نستطيع ال ذلك بدون إذ, والبيئي العمراني المجالين في كبيرة أهمية واالقتصادية السكانية للدراسة

 الديموغرافية التطورات ظل في خاصة البيئي التحكم في تساعد كما, محكم مستقبلي عمراني تخطيط بأي
 والوظيفي والعددي النوعي الواقع حسب السكانية الخصائص معرفة أن إلى باإلضافة, المتسارعة واالقتصادية

 أن كما المدن لتطور األساسي المحدد هي االقتصادية الدراسة أن كما. المستقبلية االحتياجات تقدير في تساعد
 .المدينة في البيئية بالحياة وثيقة عالقة لها

 السكانية:  الدراسة .1

 متابعة طريق عن وذلك متعاقبة زمنية مراحل عبر السكان تطور عن يعبر وهوالتطور السكاني:  1-1
 الميزانية ومتابعة البرمجة مديرية إحصائيات معالجة على اعتمدنا وقد, الطبيعية وغير الطبيعية الزيادة

 هذا متابعة من نتمكن وحتى, 0604 سنة غاية إلى 4700 سنة من ابتداء( سابقا البرمجة مديرية)
 :الموالي الجدول يلخصه ما حسب مهمة مراحل أربعة الى الفترة هذه بتقسيم نقوم التطور

 2321- 1166 بين للفترة الوادي لمدينة السكاني التطور     18: رقم الجدول

 معدالت النمو الزيادة السنوية النمو الفعلي عدد السكان السنوات

1166 24474  //  // // 

1177 48363 23581 2144 6.14 % 

1187 73313 25333 2533 4.11 % 

2331 116265 43172 3384 3.32 % 

2311 154146 37881 3788 2.82 % 

2321 114883 43734 4373 2.34 % 

 2322إعداد الطالب المصدر:   
 

 كبيرة زيادة الفترة هذه خالل السكاني النمو معدل عرف (: 1677-1600) األولى المرحلة 1-1-1
وهو ضعف المعدل  %0.41 بـ تقدر بنسبة أي 00597 بـ السكان عدد زاد سنة 44 ظرف في حيث, جدا

 (. ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها:%60الوطني )
نظرا لنقص اإلمكانيات في تلك الفترة التي تلت الفترة  4700ربما لعدم الضبط الدقيق إلحصاء  -

 االستعمارية كما أن المواليد السابقة كانت تتم في البيوت وغير مسجلة في سجالت الحالة المدنية. 
تجهيزات ومؤسسات تمت ترقية بلدية الوادي خالل تلك الفترة لمقر دائرة حيث جلبت لها مشاريع تنموية و  -

 ساهمت في استقرار سكان المدينة, كما جلبت السكان من مناطق مجاورة.
 عودة عدد كبير من الالجئين الجزائريين بعد االستقالل وخاصة من تونس. -
 للسكان التي تشجع الزواج المبكر وكثرة المواليد.   الطبيعة االجتماعية -
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 عرفت فقد األولى المرحلة غرار على (: 1187-1177) الثانية المرحلة 1-1-2
خالل  %41.6 من انخفاضا النمو نسبة عرفت فقد المقابل في لكن, معتبرا نموا السكانية الزيادة

 خالل هذه الفترة, ويمكن ارجاع ذلك لعدة أسباب أهمها: %61.4المرحلة األولى إلى 

قية بعض المدن المجاورة إلى مقرات استفادت المدينة في هذه الفترة من ترقية إلى مقر والية وبالتالي تر  -
 بلدية أو دائرة مما ساهم في تقليل حركة السكان نحو المركز.

 حركة السكان من خارج الوطن واالقتصار على الحركة الداخلية في إقليم الوالية1  تناقص -

 النمو معدل في انخفاضا الفترة هذه عرفت (: 2331-1187) الثالثة المرحلة 1-1-3 
 قدرها بزيادة, نسمة 4141.. إلى .100 سنة السكان عدد وصل حيث, للسكان السنوي

 , وترجع نسبة االنخفاض الى العوامل التالية: ,  %7171 سنوي بمعدل أي, نسمة 67.31

ظهور مشكل صعود المياه الجوفية وتفاقمها, مما أثر على السكان نفسيا واقتصاديا وعمرانيا, مما أدى  -
 داخلية وهروب البعض إلى الضواحي والمناطق األقل خطرا.إلى تقليص الهجرة ال

التهديد الذي مس الغيطان والثروة الزراعية مما حتم على الفالحين تغيير النشاط والهجرة خارج الوالية  -
 وممارسة نشاطات أخرى كالتجارة والخدمات.

 ازدياد تفشي ظاهرة البطالة مما حتم على الفئة الشاغلة البحث عن مناصب الشغل خارج الوالية.  -
 السنوي النمو انخفاض معدل الفترة هذه في ازداد (: 2221-2221) الرابعة المرحلة 1-1-4

 06 فترة خالل نسمة 99045 قدرها بزيادة, نسمة 471996 إلى 0604 سنة السكان عدد وصل حيث, للسكان
وهي نسبة منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة, وترجع نسبة االنخفاض  ,  %0.59 سنوي بمعدل أي, كاملة سنة

 الى العوامل التالية:
 عدم وجود حل جذري لمشكل صعود المياه الجوفية الذي ساهم في عدم استقرار السكان. -
 دية نشاطاتها وتجهيزاتها.تواصل عمليات الهجرة نحو الشمال في ظل عدم ترقية البلدية ومحدو  -
التغير الكبير في ذهنية سكان المنطقة واضمحالل فكرتي الزواج المبكر وتقارب الوالدات, مما أثر على  -

 الزيادة الطبيعية للسكان.

 الكثافة السكانية:  1-2

 2321- 1166 بين للفترة الوادي لمدينة السكانية الكثافة تطور     11: رقم الجدول

 2كلم/الكثافة ن 2المساحة كلم السكانعدد  السنوات

1166 24474 77.23 317.32 

1177 48363 77.23 622.58 

1187 73313 77.23 146.83 

2331 116265 77.23 1536.23 

2311 154146 77.23 1116.71 

2321 114883 77.23 2524.35 

 2322المصدر: من إعداد الطالب   



 الفصل الثاني                                          الدراسة التحليلية لمدينة الوادي

 

 
40 

 بين ما وتوازن تناسق يوجد هل وعليه, المشغولة والمساحة السكان عدد بين العالقة عن تعبر وهي
  .  الضرورية والمؤسسات للخدمات االحتياجات تقدير وبالتالي, القطاعات

كذلك أن الكثافة  من أهم العوامل المؤثرة على المجال فتركز أو زيادة الكثافة في مجال ما يؤثر سلبا 
الطبيعي والبيئي كما حصل في مدينة الوادي كظهور مشكل صعود المياه عليه, ومن بينها التأثير على الوسط 

 إلى السطح, والجدول الموالي يبين مدى تطور الكثافة السكانية في مدينة الوادي.
 الـ تتجاوز ال الكثافة كانت أن فبعد, السنوات عبر السكانية الكثافة في المعتبرة الزيادة نالحظ الجدول خالل منو 

 الزيادة إلى راجع وهذا, 0كلم/ن 0566 الـ تفوق سنة 56 حوالي ظرف وفي أصبحت, 4700 سنة 0كلم/ن 006
 .الجوفية المياه صعود ظاهرة في ساهمت التي األسباب بين من وهو, الكبيرة السكانية

 عدد يتفوق الوادي مدينة وفي, للسكان الجنس في االختالف به ويقصدالتركيب النوعي:  1-3
. ففيما بلغ عدد االناث    %54 تقارب بنسبة أي. نسمة 77451 الذكور عدد بلغ حيث, االناث عدد على الذكور

نسمة, وهي نسبة متقاربة  0109من إجمالي السكان. حيث قدر الفارق بينهما  %17 بنسبة نسمة, أي 75900
 بين الجنسين.

 فكرة تعطينا ألنها, السكانية الدراسة في كبيرة أهمية العمرية الفئة لدراسةالفئة العمرية:  1-4
 االستثمارات في المؤهل البشري العنصر توفر مدى وعن, فئة كل في الكامنة والطاقة االنتاجية القدرة عن

 :هي فئات ثالث الى المدينة في العمرية الفئات تقسيم يمكن وعليه, واالحتياجات

  2321 لسنة الوادي لمدينة العمرية الفئة     23: رقم الجدول

الفئة 
 العمرية

 المجموع اإلناث الذكور

 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

3-15 31313 23.17 37138 11.47 77248 31.64 

16-63 55341 28.25 53154 27.27 138233 55.52 

أكثر من 
63 

4718 2.46 4631 2.38 1421 4.84 

 133 114883 41.12 15723 53.88 11157 المجموع

 2321 لسنة البرمجة مديرية معطيات معالجة: المصدر   

 99019 0604 لسنة عددهم بلغ حيث, األطفال فئة وهي (: سنة 15-22) األولى الفئة 1-4-1
من إجمالي السكان, وهي تشكل قاعدة الهرم, وتعود الزيادجة السكانية لهذه الفئة  %07.01 بـ تقدر بنسبة نسمة

 لكثرة المواليد وتقاربها.
 العمل على والقادرين الفاعلين وهم, النشطين فئة وتسمى (: سنة 02-10) الثانية الفئة 1-4-2
 أي نسمة 469060 مجموع 0604 إحصاء حسب عددهم يبلغ, اقتصادية بنشاطات القيام في والمساهمين
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من إجمالي السكان, وهي الفئة األهم كونها الفئة المؤثرة في اإلنتاج واالقتصاد لذا توجب   %55.50 بنسبة
 االهتمام بها للمساهمة في تطوير االقتصاد على المستويين الوالئي والوطني.

 بنسبة نسمة 7107 بـ عددهم ويقدر, الشيوخ فئة وتعتبر (: سنة02 من أكثر) الثالثة الفئة 1-4-3
من إجمالي السكان, وهي نسبة ضعيفة, وعلى العموم فإن أفراد هذه الفئة غير نشطين ويعتمدون في  1.91%

 إعالتهم مع أفراد الفئة األولى على أفراد الفئة الثانية.
 النشاط مجاالت عن بعد فيما وسنتعرف, النشطة الفئة من هم سوف مدينة في الغالبية أن يتبين وعليه

 .وغيرها العاملة اليد ونسبة
 االقتصادية للسكان:  الدراسة  .2

  التركيب االقتصادي:  2-1

 هنا ويمكن, للسكان العمرية الفئات على أساسا ذلك في ويعتمد, النشاط على القدرة ترتيب به ويقصد
 :هما الفئات من نوعين تمييز

 تتراوح الذين األفراد وهم,  واإلنتاج النشاط على القادرة السكانية الفئة وهي : النشطة الفئة 2-1-1
من مجموع سكان  %50.96 بنسبة أي, نسمة 460099 عددهم يبلغ حيث(, سنة 06-49) بين أعمارهم

المدينة, إال أن هذه الفئة في الواقع ليست كلها من الفئة النشطة, وعليه فان الفئة النشطة الحقيقية يبلغ عددهم 
 :يلي ما العاملة للفئة الحقيقي العدد من اجمالي السكان, ويبلغ %06.46, اي بنسبة 1نسمة  59009

 %01.97من الفئة النشطة, وبنسبة  %90.09نسمة بنسبة  19569العاملون: يبلغ عددهم  -
 من اجمالي سكان البلدية.

 من الفئة النشطة %49.00نسمة, أي بنسبة  46406البطالون: يبلغ عددهم  -

 الفئات من وتتكون, النشاط على قادرة الغير السكانية الفئة وهي : نشطة الغير الفئة 2-1-2 
 :التالية

 .سنة 49 من األقل العمرية الفئة -
 سنة 06الفئة العمرية األكثر من  -
 الخدمة شباب, الطلبة) العمل على قادرة وغير( سنة 06-49) العمل سن في العمرية الفئة -

 ...( الهمم ذوو, البيوت ربات, الوطنية

من إجمالي سكان  %07.76 بنسبة أي, نسمة 400040 نشطة الغير الفئة أفراد إجمالي ويبلغ
 البلدية.

                                                             

1
 عن مديرية التشغيل 0200مونوغرافيا والية الوادي مارس  
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2321 سنة نهاية بالبلدية الشغل وضعية     21: رقم جدول  

 المجمـــــــــــوع الوحــــــــدة  التعييـــــن 

 114883 نسمــــــــــة إجمالي سكان البلدية

 136213 نسمــــــــــة السكان الغير نشطين

 58667 نسمــــــــــة السكان النشطين

 48537 نسمــــــــــة السكان المشتغلين

 13163 نسمــــــــــة السكان البطالين

 17.32 % معدل البطالة

 11, ص 2322, الوادي والية مونوغرافيا: المصدر 

  النشاطات الوظيفية للسكان:  2-2

 عدد تطور نالحظ العمالية القطاعات على أجريت التي للسكان الوظيفية الدراسة خالل من
 وهذا, الفالحي القطاع في سنويا العمالة نسبة تتراجع حين في, باالدارة وكذا االقتصادية بالقطاعات المشتغلين

, النشاط لتغيير أصحابها دفع مما النخيل من اآلالف أتلفت التي الجوفية المياه صعود ظاهرة لتأثير أوال يرجع
 عكس على كبيرة زراعية مساحات على تتوفر وال حضرية منطقة فهي الوالية مقر بلدية هي المنطقة أن كما

, ورماس بلديات غرار على المشتغلين من الغالبة النسبة فيها الفالحة فيها تحتل التي األخرى البلديات بعض
 الجدول وفق نشاط كل حسب للمشتغلين السكاني التوزيع تلخيص ويمكن.  الطريفاوي, خليفة حاسي, المقرن
 : الموالي

 2321 النشاط قطاع حسب المشتغلين السكان توزيع     22: رقم الجدول

 المجمـــوع إنـــاث ذكـــــــــور قطاع النشاط

 14684 6458 8226 اإلدارة

 7854 414 7443 البناء واألشغال العمومية

 4218 142 4376 الفالحــــة

 2824 236 2588 الصنــاعـــــــــة

 1365 1146 7111 الخدمــــــــات

 1862 184 8878 التجـــــــــارة

 48537 1383 31127 المجمـــــــــــــــــوع

 11, ص 2322, الوادي والية مونوغرافيا: المصدر  

  توفير مناصب الشغل:  2-3

 السابقة المعدالت الى الرجوع وعند, مرتفعة تعتبر البطالة معدالت فأن سبق ما خالل من نالحظ
نهاية  %49.00ليرتفع إلى  1 0640سنة  %46 حدود في البطالة معدل كان حيث, متواصل ارتفاع في نجدها

                                                             

1
 0200مونوغرافيا والية الوادي مارس  
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. وعليه فإن الدولة تتخذ في كل مرة اجراءات للحد من ظاهرة البطالة كما أنشأت مجموعة من 0604سنة 
كثير من التعليمات لتشجيع االستثمار وتشجيع تشغيل الشباب البطال, وتوفير مناصب األجهزة وأصدرت ال

 الشغل.
   

 2321 سنة خالل الشغل مناصب توفير     23: رقم الجدول

 المجمـــوع إنـــاث ذكـــــــــور جهاز التوظيف 
 47 34 13 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة
 53 32 51 المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة

 24 20 15 البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق
 154 72 52 المجمـــــــــــــــــوع

 المصدر: مديرية التشغيل  

  الخالصــــــة:   
 :يلي ما نستخلص الوادي مدينة لسكان بها قمنا التي واالقتصادية السكانية الدراسة بعد
 النشطة الفئة هي الغالبة الفئة أن إلى باإلضافة معتبرا نموا تعرف التي الكبيرة السكانية اإلمكانات -*

. 
الى سنة  4700من سنوات  %0.41 إلى وصل الذي العمراني والنمو السكانية الزيادة في تباين -*

في السنوات األخيرة ويرجع هذا إلى التغيير في  %0.59وبدأ في االنخفاض ليصل إلى أدنى مستوياته  4799
نمط التفكير الذي كان يشجع على الزواج المبكر وتقارب الوالدات, باالضافة الى األثر السلبي لظاهرة صعود 

 .المياه
 .عامل/فرد 0.99 إلى وصل الذي االعالة معدل ارتفاع -*
 .بسبب قلة مناصب الشغل %49.00 الى وصل الذي البطالة معدالت ارتفاع -*
 معدل استقرار حالة في, 0606 سنة نسمة 000196 الى المدينة سكان عدد يصل أن يتوقع كما -*

تمام الضرورية والتجهيزات المرافق من العديد إلنجاز التخطيط يحتم مما, الحالية الزيادة  الحالية المشاريع وا 
عداد  .الزيادة وهذه تتناسب وآفاق برامج وا 
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III- المبحث الثالث: الدراسة العمرانية 
 للتجمعات األساس المكون هو العمران أن كون للمدينة دارس ألي كبيرة أهمية  العمرانية للدراسة

 برمجة لنا تتيح حيث, وتطورها المدن بمشاكل وطيدة عالقة لها العمرانية الدراسات أن كما, والمدن السكانية
 تقدير ثم, المدن تعيشه الذي الحالي الوضع تحليل على بداية الدراسات هذه وتعتمد.  وتنفيذها الحلول

 .والسكانية االقتصادية التطورات ظل في المستقبلية االحتياجات
  : التطور التاريخي للمدينة .1

 :أبرزها ومن, سوف وادي تسمية أصل حول اآلراء اختلفت : سوف وادي تسمية أصل 1-1
 1.سوف وأصبحت إليه فنسبت "السوف ذا" يدعى صالح رجل بالمنطقة كان أنه قيل -*
 غزير نهر جريان واكب قد المنطقة في األول المسيح عهد ان تقول والتي القديمة األساطير حسب -*

 االسالمي الفتح وبعد, المياه جزيرة تعني والتي" إيزوف واد" يسمى كان, الجنوب إلى الشمال من البالد يجتاز
 . سوف بوادي تدعى المنطقة واصبحت األرض باطن في النهر غاص

 في تشبه التي الرملية للكثبان المحلي المسمى وهي, السيوف كلمة إلى التسمية البعض يرجع -*
 .السيف شكلها

 القرن أواخر من بداية خلت قرون إلى المدينة لتركيب األولى النواة ترجع : الوادي مدينة  نشأة 1-2
 تشبه خيم في الرحل من قبيلة بها استقرت حيث, األعشاش حي حاليا تسمى  التي المنطقة في, عشر السادس

 على القبائل شجع مما, سالم سيدي مسجد حاليا المسمى األول مسجدها شيدت حيث, الطائر عش تركيبها في
 ثم. مستور سيدي, المصاعبة, احمد أوالد كقبيلة األعشاش لقبيلة مجاورة محاذيات شكلت كما, واالستقرار التوافد
 همزة عن عبارة كان الذي المنطقة هذه في الوجود إلى السوق يظهر وبدأ, بها خاص مسجدا قبيلة كل أسست
 أصبحت االستقالل وبعد.  الفرنسيين إدارة تحت المنطقة كانت االستعمار مرحلة وفي, القبائل هذه بين وصل
, بسكرة لوالية تابعة دائرة مركز إلى ترقيتها تم حيث 4791 سنة حتى(, ورقلة) الواحات لوالية تابعة بلدية المدينة
 . الوادي دائرة تشكيل في كوينين وبلدية هي وتشترك, والية كمقر المدينة برزت 4791 سنة االداري التقسيم وفي

 الحضري النسيج تشكيل في تعاقبت التي المراحل وهي : الوادي لمدينة  العمراني النمو مراحل 1-3
 ظروف ووفق, مختلفة زمنية مراحل عبر المدينة به تميزت الذي العمراني والنمو المجال التوسع وحددت, الحالي

 .متباينة وعسكرية اقتصادية
 حيث, للمدينة األولى النواة ظهور بداية كانت التي المرحلة وهي: االستعمار قبل ما مرحلة 1-3-1

 وقاموا, األعشاش منطقة في الرحل البدو من قبائل استقرار البداية كانت حيث,  جديدة مدينة بوادر تظهر بدأت
 وشجعهم األخرى القبائل بعض استقطب مما, سالم سيدي مسجد حاليا المسمى, المسعودي محمد مسجد ببناء
 تاله, م4077 سنة حوالي النواة مركز في خليفة أوالد مسجد بتشييد يعدها قاموا حيث, واالستقرار التوافد على

                                                             

1
 0222, مذكرة تخرج, معهد علوم األرض بقسنطينة, 0202الوادي تهيئة المجال الحضري وآفاق التوسع لسنة  تامة يوسف وزروقي السعيد, مدينة 

 44ص
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 هذه وجل(, 4946) القادر عبد سيدي ومسجد( 4956) الرزاق عبد سيدي جدسم هما آخرين مسجدين بناء
 حولها تتجمع بدأت المساجد هذه من وانطالقا, واللغة الشرعي العلم وتعليم القرآن لتحفيظ زوايا كانت المساجد
 هذه التقاء نقطة كان الذي السوق ظهور ذلك في ساعدها صغيرة تجمعات وتظهر فشيئا شيئا لتتوسع المباني

 لوجود نظرا عشوائيا تتوسع بدأت أنها إال, المدينة لهيكلة المشكل العنصر بعدها ويكون الصغيرة التجمعات
 09.0 حوالي العمراني المحيط مساحة بلغت, طبيعية عوائق بذلك مشكلة الغيطان وبعض الرملية الكثبان
 . هكتار

 دخول كان حيث, الفرنسي الحكم سيطرة عرفت التي المرحلة وهي: االستعمار مرحلة 1-3-2
 المدينة جنوب وكان مخطط سكني حي أول أنشئوا للمدينة احتاللهم وعند,  4799 سنة للمدينة الفرنسيين
 المدينة بدأت 4776 سنة من وبداية, بالجنوب الشمال تربط وقاعدة إداري مركز إنشاء هدفه وكان, القديمة
, وتشتته العمراني النسيج عشوائية هو يميزه ما ولكن, الجنوب الى الشمال من الخط في خاصة سريعا تتطور
 مساحة بلغت, كلم166 طولها بطريق خليفة وحاسي تقرت, بسكرة من بكل المدينة ربط تم 4750 سنة وفي

 .هكتار 51.56 حوالي الفترة هذه في العمراني المحيط
 ساعدها حيث بلدية مقر وأصبحت المدينة توسعت االستقالل بعد: االستعمار بعد ما مرحلة 1-3-3

 بعد خاصة هائلة سكانية زيادة عرفت كما, للطرق الرئيسية المحاور طول على خاصة والتوسع التطور على ذلك
 4791 سنة وفي, الرحل البدو من الكثيرين واستقرار تونس من وخاصة الوطن خارج من الالجئين عودة

 .هكتار 595.16 حوالي حينها العمراني المحيط مساحة بلغت, بسكرة لوالية تابعة للدائرة مقرا المدينة أصبحت
 عليها هي والتي الحقيقية المدينة فيها ظهرت التي المرحلة وهي: 1657-1677 مرحلة 1-3-4

 حاول الذي, 4799 سنة( PUD) الموجه العمراني المخطط في متمثل عمراني مخطط أول فيها وأنشئ, اآلن
 4791 سنة في أصبحت والتي للمدينة الحقيقي التطور بدأ وبهذا, والمستقبلية الحالية السكان احتياجات تحديد
 المدينة توسعت وبذلك, المجاورة المناطق من خصوصا المدينة على للتوافد السكان هذا وشجع, للوالية مقرا

 4466 من أكثر العمراني المحيط احةمس بلغت, بسكرة قمار طريق غرار على الطرق محاور على خاصة
 .هكتار

 هناك ظهرت حيث, للمدينة العصري التطور بدأ المرحلة هذه في: 1657 بعد ما مرحلة 1-3-5
متمثلة في ( ZHUN) جديدة حضرية سكنية تجمعات بناء في الوالية شرعت كما, ومخططة منظمة فردية مساكن

مارس, وعليه فقد عرفت  47مسكن وحي 066مسكن, 166 البناءات الجماعية ونصف الجماعية مثل أحياء:
المدينة تطورا كبيرا ونموا عمرانيا متسارعا خاصة على األطراف في مناطق التوسع, وبلغت مساحة المحيط 

 هكتار. 4996الحضري حوالي 
  : الحضيرة السكنية .2

 إلى متوسطة عموما الوادي مدينة في المساكن تعتبر : الوادي مدينة لمساكن اإلنشائية الحالة 2-1
 :.التالية األنواع نجد أن ويمكن, جيدة
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وتتمثل في المساكن  %5.7بنسبة  مسكن 4996 الى ها عدد ويصل: الرديئة المساكن 2-1-1
القديمة والمنجزة خاصة بالمواد المحلية, والتي تأثرت بصعود المياه ونجدها غالبا في أحياء: المصاعبة, 

 .ي مستوراألعشاش, النزلة وسيد
ونجدها غالبا  %15.70 بنسبة مسكن 41010 الى ها عدد ويصل: المتوسطة المساكن 2-1-2

 في األحياء المحيطة بالنواة التقليدية مثل: أوالد أحمد, األصنام والنخيل.
, وتتواجد  %19.40 بنسبة مسكن 45016 الجيدة المساكن عدد يبلغ: الجيدة المساكن 2-1-3

 مارس وأول نوفمبر.47مسكن, 166مسكن, 066خاصة في األحياء السكنية الحديثة مثل أحياء: 
 2221 سنة خالل الوادي مدينة لمساكن االنشائية الحالة     24: رقم الجدول

 رديئة متوسطة جيدة 
 % العدد % العدد % العدد

15342 45 14040   44 1552 20 
 2222العون المكلف باإلحصاء, بلدية الوادي, ماي مقابلة مع المصدر: 

 
 جماعية فصالن, الفردية هي المساكن من أنواع ثالث الوادي بمدينة تتواجد : المساكن نوعية 2-2
 :والجماعية

 بنسبة مسكن 01591 بـ عددها قدر حيث, المدينة في السائد النوع وهو: الفردي السكن 2-2-1
منها ذات طابق أرضي  %99من مجموع المساكن, وهو النوع المتواجد في كل أحياء المدينة, ونسبة  91.44%

 . فقط, والبقية ذات طابق واحد أو طابقين فقط
 طابق من تتكون وهي, حديثا الدولة أنشأتها التي المساكن وهي: الجماعي النصف السكن 2-2-2

 0991 عددها يبلغ, التغييرات بعض مع التقليدي المعماري النمط على بمحافظتها وتتميز, واحد طابق+أرضي
مارس وحي أول نوفمبر وكذا  47من مجموع المساكن, وهو النوع المتواجد في أحياء  %44.94 بنسبة مسكن

 السكنات الوظيفية الموزعة بنسب قليلة على باقي األحياء األخرى.
 وعل تتحمل ال التي رملية أراضي فوق المدينة موضع لكون نظرا: الجماعي السكن 2-2-3

 تتميز حديثا منجزة مساكن وهي, أقصى كحد طوابق ثالث بارتفاع المساكن من النوع هذا  نجد فإننا, البنايات
 التقليدي الطابع من يخلو ال بنائها نمط أن كما, الحرارة لعزل لجبسا من بطبقة مغطاة االسمنتية بجدرانها
من مجموع المساكن, وهو النوع  %41.49 بنسبة مسكن 1960 النوع هذا من المساكن عدد يبلغ, للمدينة

مسكن, الناظور, وغيرها من األحياء المنجزة حديثا خصوصا بعد ثمانينات 066مسكن, 166المتواجد في أحياء 
 القرن الماضي.
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 وسط في بتمركزها تتميز الوادي بمدينة التجهيزات فإن, المدن من الكثير غرار على : التجهيزات .3
 تبلغ, البلدية وخارج داخل من للسكان جذب نقطة تشكل جعلها مما, منها االدارية خاصة المدينة

 .العمراني النسيج لمساحة بالنسبة هكتار 091.06 حوالي مساحتها
 التجهيزات بكثرة تتميز فإنها للوالية مقر هي المدينة باعتبار : والخدمية اإلدارية التجهيزات 3-1

 في معظمها تتمركز...  البنوك, التنفيذية المديريات, الوالية مقر, الدائرة مقر, البلدية مقر: منها والخدمية االدارية
 .مارس 47 كحي المدينة توسع مناطق في منها والحديثة الرئيسية الطرق وبمحاذاة المدينة وسط

 كل على تتوزع وهي, بالمدينة تواجدا األكثر التجهيزات وهي : والتكوينية التعليمية التجهيزات 3-2
 .أطرافها وعلى, المدينة أحياء

 فانه المساكن قرب تواجده وضرورة المرفق هذا ألهمية نظرا: االبتدائي التعليم تجهيزات 3-2-1
 والى. 1 تلميذا 04041 يشغلها, ابتدائية 97 لالبتدائيات اإلجمالي العدد ويبلغ, البلدية أحياء كل في يتواجد
 .القسم في تلميذا 09.97 شغل بمعدل قسما 945

 بعدد متوسطة 00 بالبلدية المتوسط التعليم مؤسسات عدد يبلغ: المتوسط التعليم تجهيزات 3-2-2
 في تلميذا 00.97 بـ القسم شغل معدل قدر حيث, مخبرا 59و قسما 191 الى مقسمة, تلميذ 49995 تالميذ
 .القسم

 اإلجمالي العدد يبلغ, والتقني الثانوي التعليمين ضمنه ويدخل: الثانوي التعليم تجهيزات 3-2-3
 في تلميذا 05.90 شغل بمعدل تلميذا 9946 يشغلها, مخبرا 09 قسما 060 بمجموع ثانوية 40 للمؤسسات

 .القسم
 في مؤرخ مشترك وزاري قرار بموجب بالوادي للتجارة الوطني المعهد ملحقة أنشأت: الجامعة 3-2-4

 نواة أول تعتبر والتي 4770/4775 الجامعي الموسم خالل مرة ألول الدراسة انطلقت حيث 4775 جوان 60
 سنة الشهداء مركز إلى تحويلها تم حتى لموسمين ظلت والتي تكسبت بثانوية مقرها كان الوادي بوالية جامعية
 الجامعي الموسم من بداية أعمال إدارة ـ  :2بتخصصين التجارية العلوم شعبة بها يدرس والتي 4779
 ثم جامعي مركز الى بعد فيما تطورت.  0666/4777 الجامعي الموسم من بداية دولية تجارة ـ 4779/4779

 طالب 09756 في تضم, طالب 09666 استيعابية بطاقة 0640 سنة لخضر حمة الشهيد باسم جامعة الى
 .عامل 905: للعمال االجمالي العدد يبلغ كما.4أستاذ 996 يؤطرهم(, 0604 سنة)3

 خاصة, الوالية وخارج لداخل كبيرة صحية أهمية ذات المدينة أصبحت : الصحية التجهيزات 3-3
 يستقطب والذي العصري السرطان مستشفى وكذا الكوبي-الجزائري العيون لطب اإلستشفائية المؤسسة إنشاء بعد

                                                             
1

 08, ص0200مونوغرافيا والية الوادي,  
2

  ويكيبيديا موقع 
3

 04, ص0200مونوغرافيا والية الوادي,  
4

 04, ص0200مونوغرافيا والية الوادي,  
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 المتعددة والعيادات الوالدة قاعات فيهم بما أخرى مستشفيات 61 الى باالضافة, الوالية وخارج داخل من المرضى
 . الصحية والمراكز الخدمات

 (العمومي القطاع) 2221 سنة خالل الوادي بمدينة الصحية التجهيزات     25: رقم الجدول
عمومية  مؤسسات

 استشفائية
استشفائية  مؤسسات

 متخصصة
 الدم تصفية مراكز الوالدة دور

 األسرة العدد األسرة  العدد األسرة العدد األسرة العدد
21 250 22 202 21 10 21 32 

 46, ص2222 مارس الوادي والية مونوغرافية: المصدر 
 

 (الخاص القطاع) 2221 سنة خالل الوادي بمدينة الصحية التجهيزات     20: رقم الجدول
 الدم تصفية مراكز الوالدة دور الجوارية للصحة عمومية مؤسسات

 األسرة العدد األسرة العدد األسرة العدد
22 75 22   10 24 76 

 ا4, ص2222 مارس الصحة مديرية عن الوادي والية امونوغرافي: المصدر
 
 المحب السوفي الرجل تفكير مع تماشيا المدينة في الغالب العنصر وهو : التجارية التجهيزات 3-4

 وقد, المياه صعود ظاهرة تفاقم بعد خاصة الفالحي القطاع وتدهور العمومي الوظيف نقص ظل وفي, للتجارة
 باإلضافة, األعشاش حي كسوق القديمة األسواق في وكذا, المدينة وسط في التجارية النشاطات معظم تمركزت

 .البلدية غرب جنوب الرمال كحي الجديدة األحياء في تجارية تجمعات إلى
 أن حيث, االهتمام وقلة الفادح النقص من النوع هذا يعاني : والرياضية الشبابية التجهيزات 3-5

 60و فقط بلدية مالعب 60 نجد حيث التجهيزات وباقي السكان بعدد مقارنة جدا قليلة تعتبر الرياضية المرافق
 .رياضية قاعات

 2221 سنة خالل الوادي بمدينة الرياضية التجهيزات     27: رقم الجدول
 المالعب القاعــــــــات

نصف المسابح 
 أولمبية

مركبات 
متعددة  المتخصصة رياضية

 االستعماالت
متعددة 
 الرياضات

متعددة  بلدية
 الرياضات

22 22 22 23 21 21 24 
 55, ص2222 مارس والرياضة الشباب مديرية عن الوادي والية امونوغرافي: المصدر



 الفصل الثاني                                          الدراسة التحليلية لمدينة الوادي

 

 
48 

 .1شباب دار 56و شباب مخيم 64 الى باالضافة
 النقص من كذلك على غرار التجهيزات الرياضية, فإن هذا النوع يعاني : الثقافية التجهيزات 3-0

 64+ ثقافة دار 64, عمومية مكتبات 60, متحف64: في متمثلة, 2 تجهيزات 65 عددها يبلغ حيث, الفادح
 .مسرح

 في وتتمثل, القديمة المدينة لنشأة األولى النواة الدينية التجهيزات تعتبر : الدينية التجهيزات 3-7
 بدينهم لتمسكهم نظرا السكان من خاصة كبيرا اهتماما تعرف كما, الكريم القرآن تحفيظ ومدارس والزوايا المساجد
 .وتقاليدهم وبعاداتهم

  2221 سنة خالل الوادي بمدينة الدينية التجهيزات     25: رقم الجدول

الثقافية  المراكز المساجد
 اإلسالمية

المدارس 
 القرآنية 

 الزوايا األئمة مساعدي األئمة

123 21 05 55 55 23 
 2222 مارس الدينية الشؤون مديرية عن الوادي والية مونوغرافية: المصدر

  : الشبكــــــات .4
 الوطنيان الطريقان ويعتبر, الهامة الطرق من شبكة على الوادي مدينة تشتمل : الطرق شبكة 4-1

 :  هي الطرق وأهم. المدينة قلب في يلتقيان إذ أهمها من 40و 19
 النسيج داخل طوله يبلغ, وبسكرة الوادي مدينتي بين ويربط: 45 رقم الوطني الطريق 4-1-1

 ذو وهو, كثيفة مرور حركة ويعرف, وغربي شرقي لقسمين المدينة ويقسم, الشمال باتجاه يمر, كلم 0.7 الحضري
 .المدينة قلب في 40 رقم الوطني الطريق مع يتقاطع, اتجاهين

 تبسة واليتي عبر ويمر, وتقرت عنابة واليتي بين يربط طريق وهو: 10 رقم الوطني الطريق 4-1-2
 قسم: قسمين إلى المدينة يقسم, كلم9.4 حوالي الحضري النسيج داخل طوله يبلغ كبيرة أهمية ذو وهو, والوادي
 . شمالي واآلخر جنوبي

 النسيج داخل طوله يبلغ, والطريفاوي الوادي مدينتي بين ويربط: 420 رقم الوالئي الطريق 4-1-3
 , كلم0.9 الحضري

 طوله يبلغ, البياضة ببلدية مرورا الرباح ببلدية المدينة ويربط: 423 رقم الوالئي الطريق 4-1-4
 .كثيفة مرور حركة يشهد, كلم 1.9 بالمدينة

 لتخفيف تستعمل التي وهي البلدية الطرق من مجموعة إلى باإلضافة: البلدية الطرق 4-1-5
 .الرئيسية الطرق على الضغط

                                                             
1

 0200مونوغرافية والية الوادي  
2

 المرجع نفسه عن مديرية الثقافة 
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 على تستحوذ التي المياه آلبار كبيرا انتشارا الوادي مدينة تشهد : للشرب الصالحة المياه شبكة 4-2
 بئرا 00 المدينة في ويوجد, الشروب بالماء لإلمداد أساسا تستعمل والتي, الجوفية المياه طبقة من كبير جزء

 المتوسطة الطبقة من والبقية(, المحشور القاري) األلبيانية القارية الجوفية الطبقة من منهم خمسة,  1ارتوازيا
 تربط التي القنوات أما, 0م 40566 تخزينية قدرة ذات خزانا 44 اآلبار هذه تمول(. النهائي المركب طبقة)

 التغطية نسبة وتصل, ملم 16-566 بين تتراوح أقطار ذات وهي كلم 045 طولها فيقدر بالمساكن الخزانات
 القنوات بعض يوجد أنه إال,  )كل المساكن عدى المساكن في األطراف وداخل بعض المزارع( %79 إلى بالمياه
 .والفواصل المحاور بعض في خاصة المياه وضياع هدر في تتسبب التي القديمة

, مدينة ألي المجسدة الهياكل بين من الصحي الصرف شبكة تعتبر : الصحي الصرف شبكة 4-3
, ونظافة صحة من تحققه لما والمستقبلية اآلنية التخطيط عمليات في عنها االستغناء يمكن ال مرتبة تحتل فهي
 في السكان كان قريبة ولسنوات حيث, المجال هذا في كبيرا تأخرا عرفت إجماال والوالية الوادي مدينة أن إال

 الصرف شبكة إنجاز في شرع حيث(. Fosse septique) الفردية الحفر في مخلفاتهم لصرف يلجؤون المدينة
 توسيع تم بسنوات بعدها, والنزلة األعشاش أحياء في 4799 سنة الفعلي العمل وباشرت 4791 سنة الصحي
 وسط من كلم 61 حوالي بعد على الشط حي في يتم الصرف وكان. والنجار الجدلة, النور أحياء لتشمل الشبكة
 . المدينة

 الجمهورية رئيس زيارة بعد الصحي الصرف شبكة إلنجاز الحقيقية االنطالقة 0661 سنة وتعتبر
 - هيدرو سينو"  الجزائرية - الصينية المجموعة إلى إسناده تم حيث, المشروع إلنشاء تعليمات وأعطى للمنطقة
, 0667 سنة الفعلي االستغالل وبدأ, 0665 سنة فعليا األشغال وانطلقت" بي. سي.  جي" وشركة"  كوسيدار

من مجموع المساكن, وما يعيق إنجاز شبكة الصرف الصحي هو الضعف  %99 حوالي الحالية التغطية وتبلغ
  وكذا انعدام مصب طبيعي في الوالية.  %60الشديد لالنحدار حيث ال يتعدى 

 بالمدينة الطبيعي الغاز شبكة فإن الصحي الصرف شبكة غرار على : الطبيعي الغاز شبكة 4-4
 الغاز منها يجلب التي المناطق كون من بالرغم, األخرى والبلديات الواليات ببعض مقارنة كبيرا تأخرا عرفت

 للمشروع األولى النواة كانت وقد ،اديالو  والية عن بكيلومترات إال يبعد ال مسعود بحاسي الموجود بالمركب
 العراقيل من لمجموعة نتيجة مكانه يراوح بقي المشروع أن اال’ 0661 سنة الجمهورية رئيس زيارة مع متزامنة
. 0640 سنة المشروع هذا من الحقيقية االستفادة بدأت وقد. القنوات مرور لمناطق العقارية الطبيعة أهما

 %91 الوادي مدينة في التغطية نسبة وتبلغ. وقمار وتغزوت كوينين الشمالية والبلديات الوادي مدينة وشملت
 فيما البقية الزالوا يتزودون عن طريق قارورات غاز البوتان.

 من بالرغم معتبرة واالنترنت الهاتف بشبكتي التغطية نسبة تعتبر : واالنترنت الهاتف شبكتي 4-5
 , حديثا كان للمدينة االنترنت دخول كون

                                                             

1
 23مونوغرافيا والية الوادي مرجع سابق, ص 
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  2221 سنة خالل الوادي بمدينة الهاتف وشبكات البريد     26: رقم جدول
 )والمحمول الثابت(  الهاتف مراكز مكاتب البريد في الخدمة

الكثافة حسب  الشبابيك عدد المكاتب عدد
 السكان

عدد الخطوط  عدد المراكز
 الموصولة

الكثافة حسب 
 السكان

15 36 4667 03 33645 174 
 33, ص2222 مارس واالتصاالت البريد مديرية عن الوادي والية امونوغرافي: المصدر

 
من إجمالي عدد األسر, وتبلغ نسبة  %00 من أكثر إلى المدينة في باالنترنت التغطية نسبة وتصل

 . %91السكان المشتركين إلى أكثر من 
 النمو يفرضها مدينة ألي حتمية العمراني التوسع يعتبر : امكانيات التوسع العمراني وعوائقه .5

 ذلك ويتبين التوسع مناطق من العديد تمتلك الوادي ومدينة, عشوائيا أو مخططا النمو هذا كان سواء, المستمر
 طول وعلى العمراني للنسيج الشرقي الشمال في تقع والتي األولى التوسع منطقة: هما منطقتين في خاصة
 الفردية السكنات من العديد انجاز فيها تم حيث, هكتار 409 بحوالي مساحتها تقدر,  40 رقم الوطني الطريق
 التوسع منطقة أما. والبعيد المتوسط المستويين على المبرمجة السكنات من العديد تحوي كما, جماعية والنصف
 تعرف التي المنطقة وهي, هكتار 061 بـ تقدر مساحة تشغل حيث, للمدينة الغربي الجنوب في فتقع الثانية
 مكافحة مستشفى غرار على الهامة والمرافق التجهيزات من العديد انجاز بعد خاصة هائل ونشاط كبيرة حركية

 .والبياضة الرباح ببلديات المدينة يربط الذي اإلجتنابي الطريق إلى باإلضافة, بالوادي البرية والمحطة السرطان

 ما ومنها طبيعي هو ما منها العوائق من مجموعة تعترضه للمدينة العمراني التوسع فإن هذا من وبالرغم
 .  اصطناعي بشري هو
 
 صعود ظاهرة هي المدينة توسع تعترض التي الطبيعية العوائق أهم من إن : الطبيعية العوائق 5-1

 .والغيطان الرملية الكثبان في متمثلة أخرى عوائق الى باالضافة, الجوفية المياه
 تعترض التي العوائق أهم من الجوفية المياه صعود ظاهرة تعتبر: المياه صعود ظاهرة 5-1-1

 العمرانية المشاكل من الكثير قابله, بالظاهرة تضررا األكثر المناطق في ذلك ويتجلى, للمدينة العمراني التوسع
 .أكبر وبتفصيل الثالث الفصل في لذلك وسنتطرق, والبيئية

 وان خاصة, للمدينة العمراني للتوسع كبيرا عائقا الرملية الكثبان تشكل: الرملية الكثبان 5-1-2
 غمر في والمتمثل العمراني المحيط على خطرها إلى باإلضافة, باهضة تكاليف تتطلب التسوية عمليات
 تعرف المنطقة وأن خاصة الضواحي في المتواجدة المنازل وتهديد النقل حركة وخطر شل وبالتالي, الطرقات
 .السنة طوال والمستمرة العاتية برياحها
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 لوقفها كبيرة مجهودات  الدولة تكلف بيئيا خطرا العمران باتجاه وتحركها الرمال زحف يشكل كما
 الكثبان ّأن حيث, المنطقة في الزراعة وعلى العمران على خطرا يشكل الزحف وأن خاصة, الزحف من ومنعها
 الغربي الشمال إلى الجنوب من تمتد وهي,  مترا96 بـ يقدر ارتفاع بمتوسط مترا 06 إلى عرضها يصل الرملية

 . للمدينة والغربية الشرقية الجهتين في
 ما وهو, بالمدينة الحضري النسيج والمتداد العمراني للتوسع عائقا الغيطان تشكل: الغيطــان 5-1-3

 خاصة العائق هذا ازداد وقد, الغربية الجنوبية الجهة في أقل وبنسبة, الشرقية الشمالية الجهة في جليا يتضح
 ال أصبحت بها النخيل واندثار بالمياه غمرها وبعد الغيطان هذه أن حيث الجوفية المياه صعود مشكل بتفاقم
 وغيرها كالقصب والنباتات الحشائش لتكاثر وأماكن مستنقعات إلى تحولت كما, والبيئية اإلنتاجية وظيفتها تؤدي

 معالجتها تمت التي الغيطان أن كما, الحضري النسيج في تقطعات أحدث مما المخلفات لرمي كمزابل وتستعمل
 في إعاقة أحدث مما البناء في استغاللها يمكن ال أنه إال بيئيا مشكال تشكل تعد لم فإنها الردم طريق عن

 .بالمدينة العمراني النسيج استمرارية
 نتاج من كانت التي هي واالصطناعية البشرية بالعوائق يقصد : واالصطناعية البشرية العوائق 5-2

نجاز إنشاء في قصد غير عن أو والالمباالة االهمال نتيجة قصد عن سواء اإلنسان  تساعده وهياكل شبكات وا 
 :التالية النقاط في تلخيصها ويمكن, اليومية وحياته مستلزماته في

 تحد التي األراضي أن نجد للمدينة العقاري المخطط متابعة عند: للخواص العقارية الملكية 5-2-1
 خاصة ملكية األصل في هي التي الغيطان في تتمثل جلها, التوسع عمليات انطالق هي والتي الحضري النسيج
 شكل على وهي خلفها تقع فهي الدولة لملكية تابعة هي التي األراضي أما, وردمها بها النخيل موت بعد حتى
 تحكم عدم إلى باالضافة, والمنظم المخطط للتوسع كبير عائقا لألراضي الخاصة الملكية وتشكل. رملية كثبان
 والتطور للسكان المتسارع النمو ظل في للتوسع عائقا يقف اليوم إلى والزال, التوسع واتجاهات الشكل في الدولة
 الكثير استعادة بغية اإلجراءات من جملة اتخذت  0661 سنة من وانطالقا الدولة أن من بالرغم, للمدينة الكبير
 والبناء االستصالح رخص وتوقيف الملكية وثائق استخراج وعدم اليد وضع قرارات في تمثلت األراضي من

 التوسع عمليات عليها يسهل حتى األراضي من العديد استرجاع في الدولة تساعد التي  اإلجراءات من وغيرها
 .الممنهج التخطيط ظل في

, فولط كيلو006 بمقدار  التوتر عالي كهربائي خط وهو: التوتر العالي الكهربائي الخط 5-2-2
 يبلغ حيث هةجال في التوسع عوائق بين من وهو, الحضري النسيج بمحاذاة, للمدينة الغربية الجهة في يتواجد
 .العمراني المحيط عن بعيدا مترا 05 ارتفاقه

 : الخالصــــــة  
 :يلي ما نستخلص الوادي لمدينة بها قمنا التي العمرانية الدراسة بعد
 البناءات نجد وال القديمة السكنية األحياء في خاصة الفردي النوع هو المباني في الغالب النوع -*

 .الماضي القرن ثمانينيات بعد أنشئت التي الحديثة األحياء في إال والجماعية جامعية النصف
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 يعيق مما لألراضي الخاصة الملكية لسيادة نتيجة الفوضوي الطابع العمراني النسيج على يغلب -*
 .العمراني التوسع وتنسيق تخطيط في الدولة

 . نادرا إال المتطورة الفيال ونمط الفارهة البناءات نجد وال العادي البناء من معظمها البناءات -*
 .الفنية للمنشآت انعدام وشبه والشبانية الرياضية والهياكل التحتية البنى في الكبير النقص -*
 .للشرب الصالحة والمياه الكهرباء شبكات خاصة الشبكات قدم -*
 

 :الفصل خالصة
 تمتلك المدينة أن نجد وخصائصها مميزاتها مختلف على والتعرف الوادي لمدينة التحليلية الدراسة بعد

 تعتبر أنها كما بامتياز فالحية تعتبر األرض طبيعة أن كما, االستراتيجي موقعها أهمها المؤهالت من مجموعة
 . الرميلة والكثبان الغيطان في مثلة, خاصة السياحة التقليدية والطبيعية متسياحي جذب قطب

 :أهمها عوامل لعدة نظرا والجميلة الكبيرة المدن لمصاف ترق لم الزالت المدينة فإن هذا من وبالرغم 
 وحدائق والتسلية اللعب ومرافق العمومية والساحات الخضراء المساحات في الكبير النقص -*

 .الحيوان
 .األفقي للتوسع نتيجة للمجال المفرط االستهالك -*
 .العقارية للملكية الخاصة السيادة ظل في العشوائي والتوسع مخططة الغير األحياء نقص -*
 .الرملية والكثبان الغيطان خاصة العمراني التوسع معوقات من الكثير وجود -*
 في المتواجدة والمساكن الطرق على خطرا يشكل الذي والزاحفة المتحركة الرمال خطر -*

 .للمدينة الجمالي المنظر على دوما يؤثر كما, الضواحي
 واألسباب للمشكل جذري حل وجود عدم ظل في السطح إلى الجوفية المياه صعود مشكل خطر -*

 .للمنطقة الهيدرولوجية والطبيعة طبيعي مصب انعدام مثل المشكل تفاقم إلى أدت التي
مما  %60 يفوق ال الذي الميالن وانعدام باالستوائية المتميزة للمدينة الطوبوغرافية الطبيعة -*

 يصعب مد الشبكات خاصة شبكات الصرف الصحي.
الالزمة  كل هذا في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع الكبير للمدينة مما يحتم القيام بالدراسات

 والتحكم في التوسع والنمو العمراني بشكل دقيق ومدروس.
 



 

 

انعاكسات ظاهرة صعود املياه عىل :  الثاينالفصل 

 مدينة الوادي واحللول املقرتحة

I-  :مدينة الوادي يفظاهرة الانعاكسات املبحث الأول 

II-  :الإجراءات املتخذة للحد من الظاهرةاملبحث الثاين 

III-  املرشوع املقرتح: الثالثاملبحثLe Projet 

individuelle d’aménagement 
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 : الفصل مقدمـــــــــة
 منطقة مست التي الحديثة المشاكل بين من السطح الى الجوفية المياه صعود ظاهرة تعتبر

 الحياة مناحي جل على الكبير السلبي التأثير لها كان وقد, األخرى الصحراوية المناطق وبعض سوف

 .والعمرانية االقتصادية البيئية خاصة

 الزراعية المناطق على المياه صعود يقتصر لم حيث, وأشد أكبر نتاجها كانت الوادي مدينة وفي

 النزلة, مستور سيدي أحياء غرار على, الحضرية المناطق في السطح الى ذلك تعدى بل, فقط والغيطان

 أو سنة عن يقتصر لم األمر وأن خاصة بالكارثة ينذر األمر جعل مما. وتكسبت اهلل عبد سيدي وحي

 .الحالي الوقت إلى الماضي القرن ثمانينيات في األولى للمرة ظهوره منذ عديدة لسنوات استمر بل, اثنان

 بها قامت التي اإلجراءات هي وما, الوادي مدينة في الظاهرة هذه انعكاسات هي ما ترى فيا

 .السلبية؟ انعكاساتها من والحد الظاهرة هذه على النهائي للقضاء الدولة
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I- المبحث األول: انعكاسات الظاهرة في مدينة الوادي 

تعتبر مدينة الوادي أكبر مدينة مستها ظاهرة صعود المياه, مما أثر عليها في شتى جوانب 
 الحياة العمرانية, البيئية, العمرانية ...وغيرها

  : انعكاسات الظاهرة على السكان .1

كان لظاهرة صعود المياه انعكاسات كبيرة على السكان في مدينة الوادي, وتجلى ذلك في 
, أما في  %60في سنوات سابقة إلى ما يقارب  , حيث وصل معدل النموسكانيالنمو النسبة ضعف 

, وهذا يرجع أساسا عدم %6..0السنوات األخيرة فقد انخفض معدل النمو في المدينة إلى ما يقارب 
, ة الداخلية من البلديات المجاورةالسكان باألمان في المنطقة, كما يرجع السبب إلى نقص الهجر شعور 

مما أثر على النمو السكاني في وأصبحت الهجرة عكسية أي من مقر البلدية إلى البلديات المجاورة, 
 المدينة.

 0306الى  6611النمو السكاني بمدينة الوادي من          03: رقم الجدول

السكان سنة 
6611 

السكان سنة 
6611 

النمو 
 السكاني

السكان سنة 
0336 

النمو 
 السكاني

السكان سنة 
0306 

النمو 
 السكاني

% 

02212 26310 1162 661011 0116 662663 0116 

 0300مونوغرافيا والية الوادي المصدر: إعداد الطالب من معطيات   

  : السكنو  انعكاسات الظاهرة على العمران  .2

عرفت بعض أحياء مدينة الوادي تشبعا كبيرا بالماه في الطبقة السطحية, مما جعلها تطفو 
ل وصل الى المباني والسكن على السطح, ولم يقتصر ذلك على المناطق المنخفضة والغيطان ب

على غرار أحياء: سيدي مستور, تكسبت والنزلة, مما عجل بتدهورها خاصة بالنسبة  الحضري
 رظهمالقديمة والمبنية بالمواد المحلية )الجبس( وهي التي تتأثر بشدة من الرطوبة, كما شوه الللسكنات 

 العام للمدينة وأدى بالسكان لهجر منازلهم والسكن في الضواحي والمناطق األكثر ارتفاعا.
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(0303اية )نهفي التجمعات الحضرية لبلدية الوادي  األحياء المتضررة بصعود المياه    32: رقم خريطة  

 

 
 0300مديرية التعمير والبناء لوالية الوادي, ماي المصدر: 
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(0306المباني والسكنات المتضررة من صعود المياه )إحصاء          06: رقم الجدول  

األحياء األكثر 
 تضررا

المجموع الكلي 
 للمباني

المباني 
 السليمة

المباني بها 
 رطوبة

المباني 
 المتضررة كليا

 016 106 6013 0321 مستورسيدي 

 620 012 0102 0023 النزلة

 631 066 0026 0111 تكسبت

 0300مقابلة مع العون المكلف باإلحصاء لبلدية الوادي, ماي المصدر:    
 صعود المياه في المناطق الحضرية          31-31: رقم صورة

 
 0300دراسة ميدانية ماي المصدر:   

 االنعكاسات العمرانية في النقاط التالية:وقد تمثلت أكثر  

 تآكل أساسات المباني جراء الرطوبة مما شكل خطر انهيارها  -*

 تشوه المظهر الجمالي للمدينة  -*

 التقطعات في النسيج العمراني -*

 انخفاض قيمة العقار وهجر الكثير من السكان لمنازلهم  -*

 للغيطان المغمورة والمتضررة تشكيل عائق لتوسع المدينة خاصة بالنسبة  -*
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  ة الطرق:شبكانعكاسات الظاهرة على  .1

عرفت بعض الطرق داخل المدينة تدهورا كبيرا, خاصة في المناطق الحضرية التي تعرف صعودا 
كبيرا للمياه, وهذا جراء غمرها بالمياه, فيما تسببت هذه المياه في الكثير من التشققات باالضافة الى تشبع الطبقة 

 الجبسية تحت قارعة الطريق مما شكل خطرا على مستعمليها.

 (0366إحصاء مجموع الطرق المتضررة من صعود المياه )إحصاء          00: رقم الجدول

 طرق حضرية طرق بلدية طريق والئي طريق وطني نوعية الطريق

 كلم 00 كلم 36 كلم 32 كلم 33 بها رطوبة

 كلم 36 كلم 30 كلم 33 كلم 33 مغمورة

 مديرية التعمير والبناء لوالية الواديالمصدر: 

 

المياه الصاعدة في شبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي, خاصة في ظل قدم بعض  
الشبكات التي تعرف تسربات مما يجعلها تختلط مع المياه الصاعدة والتي تكون في كثير من األحيان مليئة 

أخطار األمراض المتنقلة عن طريق المياه, وظهرت هناك أمراض أخرى لم  بمختلف الملوثات, وهو ما زاد من
تكن تتواجد في المنطقة, كما أن شبكات الصرف الصحي تعرف مجموعة من االنسدادات خاصة في غرف 

 واألتربة تتجمع فيها مما يتسبب في انسدادها. التفتيش المغمورة بالمياه الصاعدة مما جعل النفايات

 .تشكيل عائق لتوسع المدينة خاصة بالنسبة للغيطان المغمورة والمتضررة  -*
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 آثار صعود المياه على المباني             36-31: رقم صورة

 
 

  : شبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحيانعكاسات الظاهرة على  .2

الصحي, خاصة في ظل قدم أثرت المياه الصاعدة في شبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف 
بعض الشبكات التي تعرف تسربات مما يجعلها تختلط مع المياه الصاعدة والتي تكون في كثير من األحيان 
مليئة بمختلف الملوثات, وهو ما زاد من أخطار األمراض المتنقلة عن طريق المياه, وظهرت هناك أمراض أخرى 

رف الصحي تعرف مجموعة من االنسدادات خاصة في غرف لم تكن تتواجد في المنطقة, كما أن شبكات الص
 واألتربة تتجمع فيها مما يتسبب في انسدادها. التفتيش المغمورة بالمياه الصاعدة مما جعل النفايات

  : الصحة والبيئةانعكاسات الظاهرة على  .3

إن من أخطر المشاكل التي تعترض االنسان هي المشاكل البيئية, فهي التي تؤثر أساسا على 
صحته وحياته, وصعود المياه الجوفية الى السطح من أهم األسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الصحي العام 

انا خصبا لتكاثر في مدينة الوادي, حيث شكلت الغيطان المغمورة بالمياه بركا ومستنقعات مما جعلها مك
الحشرات وتجمع النفايات, ومما زاد من تفاقم المشكلة هو استعمال السكان لهذه الغيطان في رمي المخلفات 
المنزلية, خاصة في الغيطان المحيطة بالتجمعات السكنية, حيث ساهم هذا في تجمع النفايات وتكاثر الحشرات 

حي وظهور أمراض لم تكن تعرفها المنطقة خاصة األمراض والروائح الكريهة, مما ساهم في تدهور الوضع الص
 المتنقلة عن طريق المياه. 
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  : الفالحة وغيرها انعكاسات الظاهرة على .4

لصعود المياه انعكاسات كبيرة في مجال الفالحة, حيث أدى صعودها إلى غمر جل الغيطان 
يرة للفالحين, كما أحال العديد من مشتغلي بالمدينة مما أثر على ثروة النخيل, مما تسبب في خسائر مالية كب

الزراعة وممتهنيها إلى البطالة, كما كان له األثر السلبي على المنطقة باعتبار الغيطان رمز للمنطقة وعنصر 
 جذب سياحي, باالضافة الى انعكاسات أخرى متعددة تطرقنا إليها في الفصل األول. 

 على الغيطان )غوط مغمور( آثار صعود المياه         63-36: رقم صورة

 
 

 بمدينة الوادي والخسائر المالية النخيل المتضررإحصاء         00جدول رقم: 

 البلدية
العدد الكلي 

 للنخيل
عدد النخيل 

 المتضرر
نسبة النخيل 

 %المتضرر 
التقدير المالي للخسائر 

 دج لكل نخلة1,333133
 80.890.000.00 96 50571 .5797 الوادي

 0366عن مديرية الفالحة , مرجع سابق, المصدر: عدمان قويدري
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II-  اإلجراءات المتخذة للحد من الظاهرة: الثانيالمبحث: 

 تزايد في وأنها سيما ال, الخطر ناقوس المعنية السلطات دقت المنطقة في المياه صعود ظاهرة بداية منذ 
 للقضاء والحلول التدابير من مجموعة قامت باتخاذ حيث, بالكارثة أنذر مما, عام كل في وتتفاقم بل, مستمر
 يتعلق األول القسم: أساسيين لقسمين التدابير هذه انقسمت حيث, السلبية انعكاساتها وتخفيف عليها النهائي

 القسم أما, أهدافها البعدية المعالجة وتحقق بالمياه السطحية التغذية تتزايد ال حتى( الوقائية التدابير) بالمسببات
 والخروج عليها النهائي القضاء وبالتالي( العالجية التدابير) الفرياتيكية الطبقة مياه حجم لتقليص فكان الثاني

 .األمان بر إلى بالمنطقة

 أي في األولى الخطوة الوقائية التدابير تعتبر : التدابير الوقائية )الحد من مسببات الظاهرة( .1
 المسبب أن نجد المياه صعود لمشكل السابقة وبدراستنا, منها التقليل في تساهم أنها ذلك, ما لمشكلة معالجة
 في يتمثل الظاهرة على للقضاء إجراء أول فإن وعليه. السطحي للسماط الكبيرة التغذية هو للظاهرة الرئيسي
 :يلي فيما الخطوات وتمثلت. بالمياه السطحية الطبقة تزويد من حد أقصى إلى التقليص

 الطبقات مصدرها التي بالمياه خصوصا األمر ويتعلق : بالمياه السطحية الطبقة تزويد من التقليص 6-6
   :التالية النقاط في اإلجراءات وتمثلت, الصبيب بشدة والمتميزة العميقة

 .5996 سنة من بداية ذلك وكان, الموجودة باآلبار واالكتفاء العميقة الطبقة في جديدة تنقيبات إنجاز تجميد -*

 إعادة على والعمل بالوالية 1تسرب 00.6 يقارب ما 5991 سنة أحصي فقد, التسربات مكافحة على العمل -*
 .الدورية والمراقبة للشبكات االعتبار

 وبالتالي االستهالك لترشيد عدادات وتركيب, للشرب الصالحة بالمياه المساكن تزويد ساعات من التقليص -*

 .اليومي االستهالك معدل من التقليص

إن من أهم اإلجراءات المتخذة للحد من صعود المياه هو تقليص حجم  : السطحية الطبقة استغالل مياه 6-0
 مياه الطبقة الفرياتيكية, ويعتمد ذلك على استغالل هذه المياه بعد عمليات استخراجها خاصة في المجال الزراعي

: األولى تتمثل في االكتفاء انولهذه العملية فائدت ,)تستعمل لألشجار والنخيل فقط وال تستغل للمزروعات الحقلية(

بار الموجودة وعدم اللجوء لتنقيبات جديدة, والثانية تتثمل في التقليص من حجم مياه الطبقة السطحية بحيث باآل

   :والتصريف, وتتم العملية بالخطوات التاليةل يحدث توازن بين االستغال

                                                             
1

 مديرية الري لوالية الوادي 
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من الطبقة  ضراء في المناطق الحضرية عن طريق إنجاز آباراستغالل المياه لسقي المساحات الخ -*
 .59971بئر سنة  57السطحية وتم إنشاء 

تم خلق  5991استغالل المياه الصاعدة في المجال الزراعي لسقي المساحات الخضراء ففي سنة  -*
 .2هكتار تستفيد من السقي من مياه الطبقة السطحية 06

 استغالل مياه الغيطان المغمورة لسقي المساحات الزراعية القريبة منها.   -*
 بلديات تسعة يشمل سوف منطقة بلديات يلف شريط عن عبارة األخضر الحزام : مشروع الحزام األخضر 6-0

 إلى شرقا بالوادي ويتفرع كوينين غزورت،تب مرورا قمار من انطالقا هكتار 150 يعادل ما كلم،أي 100 بطول

 . 3النخلة– الرباح – البياضة إلى وغربا الطريفاوي– الكريم عبد حساني .بلديات

 النمو سريعة غابية أشجار من أساسا ويتكون هكتار، 600 بمساحة جواري محيط 21 على المشروع هذا يحتوي

 .أساسي كعنصر الكاليتوس صنف في تتمثل المياه امتصاص على كبيرة قدرة ولها للمناخ مالئمة

  

                                                             
1

 26حميداتو توفيق وبن ناجي محمد, مرجع سابق ص 
2

 59قعيد الحبيب وحساني محمد, مرجع سابق ص 
3

 136عبداوي جيهان ريم, مرجع سابق, ص 



 مدينة الوادي والحلول المقترحةانعكاسات ظاهرة صعود المياه على   لث             الفصل الثا

 

 

78 

0332 مشروع الحزام األخضر بوالية الوادي           31خريطة رقم: 

 
 606عبداوي جيهان ريم, مرجع سابق, صالمصدر: 
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كما ذكرنا سابقا فإن مشكل صعود المياه كان نتيجة تشبع الطبقة السطحية  : العالجيةالتدابير  .2
خاصة في أماكن التالحم العمراني, الوادي, كوينين, بالمياه, ويزداد هذا المشكل مع الزيادة السكانية الكبيرة 

لسلطات المختصة بالوالية تتسابق مع الزمن البياضة. حيث أن أكبر خطر تتعرض له مدينة الوادي, مما جعل ا
لمعرفة األسباب ومن ثم الشروع في الحلول المستعجلة, وفي هذا الصدد مع إشراك مكاتب دراسات وشركات 

وعة من اإلجراءات للحد من ظاهرة صعود المياه بالمنطقة, حيث تم اسناد الدراسة لمكتب أجنبية ووطنية بمجم
الكائن مقره بوهران بالتعاقد مع مكتب الدراسات األجنبي السويسري  HPOالدراسات المتخصص في أشغال الري 

BG  ية يمكن أن . حيث تم استخالص أن طبقة المياه السطح0606حيث تم تقديم دراسة استشرافية آلفاق
متر في مدينة الوادي عند غياب شبكة الصرف الصحي, وحتى عند وجودها يمكن .6تستمر في االرتفاع إلى 
متر, عكس باقي البلديات التي بوجود شبكة الصرف الصحي يمكن أن تختفي 6..0أن يصل االرتفاع الى 

 ظاهرة صعود المياه,

حيث أن مدينة الوادي الزالت تعاني من صعود وبالوقوف الميداني على الظاهرة نالحظ ذلك فعال 
 كبير في مياه الطبقة السطحية. وخلصت الدراسة على ضرورة استكمال شبكة الصرف الصحي.

قبل ظاهرة صعود المياه كانت مدينة الوادي تعرف تغطية  : تعميم مشروع شبكة التطهير 0-6
, وما يعبها أن %67ولم تبلغ نسبة التغطية  5911ضعيفة بشبكة الصرف الصحي, التي شرع في انجازها سنة 

 كلم فقط. 61صرف المياه يتم في حي الشط يبعد عن مقر البلدية 
 المجموعة إلى إسناده تم حيث, .066سنة  الصحي الصرف شبكة إلنجاز وقد تم االنطالق الفعلي

 وتبلغ, 0669 سنة االستغالل وبدأ " بي. سي.  جي" وشركة"  كوسيدار - هيدرو سينو"  الجزائرية - الصينية
وتتكون من ثالث مركبات أساسية . بمدينة الوادي %90 وتصل إلى ,داخل الوالية %71 حوالي الحالية التغطية

 (, وشبكة الصرف الصحي.STEPتتمثل في: شبكة الجمع والتحويل, محطات التصفية والتطهير )
الصرف الصحي, حيث تتكفل بتجميع وهي أحد مركبات شبكة  : شبكة الجمع والتحويل 0-6-6

(. وتحتوي على قنوات وشبكات STEPالربط الفردي ياالضافة الى القنوات الموصلة لمحطات التصفية األربعة)
 17ربط ومحطات ضخ, وهي المنطلق األول لشبكة الصرف الصحي. حيث يبلغ عدد محطات الرفع والدفع 

 .2لمك 096, فيم بلغ طول الشبكة إلى 0605سنة 1محطة
 تتواجد في الشبكة أربع محطات تصفية هي: : (STEPمحطات التصفية والتطهير ) 0-6-0
STEP1 .تشمل بلديات: الوادي, البياضة, كوينين والرباح. وتتواجد المحطة في بلدية كوينين : 
STEP2 :  تشمل بلديات: قمار, تغزوت, حساني عبد الكريم والدبيلة. وتتواجد المحطة في بلدية حساني عبد

 الكريم )قرية الذكار(.

                                                             
1

 03, ص2021مديرية الري لوالية الوادي, تقرير نهاية 
2

 03نفس المرجع, ص 
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STEP3  تشمل بلديات: سيدي عون, المقرن وحاسي خليفة. وتتواجد المحطة في بلدية سيدي عون )قرية :
 الجديدة الشمالي(.

STEP4 ا.: تشمل بلدية: الرقيبة وتتواجد به 
ومهمتها هو تصفية مياه الصرف الصحي بإزالة الشوائب والمواد العضوية وغيرها, حيث تصبح 

 صالحة لالستعمال الزراعي لسقي األشجار الغابية واألشجار المثمرة.
 (STEP3نموذج محطة تطهير )نموذج            31رقم:  شكل

 
 مديرية الري لوالية الواديالمصدر:    
 
وهي تشمل اكل القنوات والشبكات التي تهتم بنقل المياه بعد  : صرف المياهشبكة  0-6-0

 معالجتها إلى المصب, باالضافة الى محطات الضخ والدفع.
قبل ظاهرة صعود المياه كان مصب الصرف الصحي يتم في  : إبعاد مصب الصرف الصحي 0-0

قام بها مكتب الدراسات حول صعود المياه تبين كلم فقط. وبعد الدراسة التي 61حي الشط يبعد عن مقر البلدية 
أن من بين األسباب هي  قرب مصب الصرف الصحي من البلدية ومن المناطق الحضرية, وعليه فعند إنجاز 
شبكة الصرف الصحي الجديدة تم برمجة مصب جديد يبعد عن بلدية الوادي وعن المناطق الحضرية, ويتعلق 

 كلم, وتقع بحدود بلدية سيدي عون.06لوفة التي تبعد عن مقر الوالية حوالي األمر بالمنطقة المسماة: شط الح
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 شبكة الصرف الصحي ومصب شط الحلوفة           31رقم:  خريطة

 
 Google Earthإعداد الطالب باستعمال تطبيق المصدر: 

وهي تمثل نظام تصريف عمودي  :Drainageالصرف العمودي لمياه الطبقة السطحية  0-3
فوراج مهمتها تخفيض مياه الطبقة  1.لمياه الطبقة السطحية, تتواجد فقط في بلدية الوادي, وتشتمل على 

السطحية, حيث تتوفر على مضخات تبدأ في صحب االمياه تلقائيا عند وصول مستوى المياه لنقطة معينة. يبلغ 
بكة الصرف الصحي, كما أن مياهها تعتبر جيدة من الممكن متر, وهي شبكة منفصلة عن ش01طول الشبكة 

 استعمالها في مجال الفالحة الغابية.
  

 المصب

 اتجاه المصب
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 خاتمة عامة
, استخلصنا جملة من بعد دراستنا لظاهرة صعود المياه بمنطقة سوف عموما وبلدية الوادي خصوصا

للظاهرة, حيث كان بداية ظهورها أواخر ثمانينيات القرن الماضي النتائج أهمها وأخطرها االستمرارية الكبيرة 

 والزالت تشكل خطرا على المدينة بأكملها, هذا االستمرار كان نتاج تواصل التزويد في منسوب الطبقة السطحية.

كما تعرفنا على أسباب هذه الظاهرة والتي تعود أساسا إلى األسباب الطبيعية, حيث المنطقة تمتاز 

بطبقة الرمال السطحية ذات النفاذية العالية, فيما طبقة المياه السطحية تتموضع على شكل حوض غير نفوذ. 

الظاهرة هو العامل البشري , وما زاد في تفاقم 9191و 9191-9191باالضافة الى األمطار الكبيرة سنوات 

المتمثل في االسراف الكبير في المياه خاصة المستخرجة من الطبقات المائية العميقة, وصرفها يتم في الطبقة 

السطحية, األمر الذي خلق نوع من عدم التوازن بين المياه المستخرجة منها والمياه التي تصرف فيها, ما جعلها 

المناطق بعض في كما حصل  ق المنخفضة كالغيطان وصوال الى السطحتتشبع حتى طفو الماء في المناط

 الحضرية. 

شملت كل جوانب الحياة خاصة للظاهرة, حيث خطيرة السلبية و النعكاسات اال وقفنا كذلك على أهم

 البيئية, العمرانية, الفالحية واالقتصادية ...وغيرها.

المختصة والمسؤولة على المستويين ومنذ ظهور مشكل صعود المياه بالمنطقة قامت السلطات 

المحلي والوطني بجملة من الدراسات ثم التدابير الوقائية والعالجية للقضاء النهائي على الظاهرة, وهو ما ساهم 

بشكل كبير في التخفيف من حدتها, إال أنها مازالت مستمرة, وعليه فقد قدمنا خالل هذا البحث جملة من 

لجديدة وأخرى تكميلية, باالضافة إلى مجموعة من التوصيات علها تساهم في القضاء االقتراحات والحلول, منها ا

النهائي على الظاهرة, إذا أخذت بعين االعتبار من طرف الجهات المسؤولة. وهدفنا هو إنقاذ المدينة والخروج 

 بها إلى بر األمان.
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 الجداولفهرس 
 رقم الصفحة وانـــــــــــــالعن الرقم

 72 التنقيبات في الطبقات العميقة ومسببات صعود المياه 07جدول رقم: 
 79 (1017معدل النمو السكاني إلقليم سوف )إحصائيات  01جدول رقم: 
 10 (1017توزيع الكثافة السكانية لوالية الوادي )إحصائيات  00جدول رقم: 
 11 المساحات المسقية وطرق السقي بإقليم سوف 00جدول رقم: 
 10 1017 )والخاص العمومي القطاع( والمتوسطة الصغيرة المؤسسات 02جدول رقم: 
 10 (1017آبار المياه في بلديات الوالية )نهاية توزيع  02جدول رقم: 
 12 1017نهاية  المائية الموارد مؤشرات 01جدول رقم: 
 12 توزيع الحفر الفردية عبر بلديات الوالية 01جدول رقم: 
 07 إحصاء الغيطان المتضررة والخسائر المالية 09جدول رقم: 
 00 إحصاء الحاالت المصابة بمختلف األوبئة 70جدول رقم: 
 02 (1010-7990للفترة ) معدالت غرق األطفال 77جدول رقم: 
 01 المدن لبعض بالنسبة الوادي مدينة أبعاد 71جدول رقم: 
 00 سوف منطقة في الجيولوجية الطبقات 70جدول رقم: 
 02 سوف منطقة في التربة توزيع 70جدول رقم: 
 01 1079-7999 بين للفترة الحرارة لدرجات الشهري المتوسط 72جدول رقم: 
 09 1071-1001 بين للفترة للتساقطات الشهري المتوسط 72جدول رقم: 
 20 1071- 1009 بين للفترة الرياح لسرعة الشهري المتوسط 71جدول رقم: 
 21 1017- 7922 بين للفترة الوادي لمدينة السكاني التطور 71جدول رقم: 
 20 1017- 7922 بين للفترة الوادي لمدينة السكانية الكثافة تطور 79جدول رقم: 
 20 1017 لسنة الوادي لمدينة العمرية الفئة 10جدول رقم: 
 22 1017 سنة نهاية بالبلدية الشغل وضعية 17جدول رقم: 
 22 1017 النشاط قطاع حسب المشتغلين السكان توزيع 11جدول رقم: 
 21 1017 سنة خالل الشغل مناصب توفير 10جدول رقم: 
 20 1017 سنة خالل الوادي مدينة لمساكن االنشائية الحالة 10جدول رقم: 
 21 (العمومي القطاع) 1017 سنة خالل الوادي بمدينة الصحية التجهيزات 12جدول رقم: 
 21 (الخاص القطاع) 1017 سنة خالل الوادي بمدينة الصحية التجهيزات 12جدول رقم: 
 21 1017 خاللسنة الوادي بمدينة الرياضية التجهيزات 11جدول رقم: 
 20 1017 سنة خالل الوادي بمدينة الدينية التجهيزات 11جدول رقم: 



 

 

 22 1017 سنة خالل الوادي بمدينة الهاتف وشبكات البريد 19جدول رقم: 
 10 1017الى  7922النمو السكاني بمدينة الوادي من  00جدول رقم: 
 11 (1017المباني والسكنات المتضررة من صعود المياه )إحصاء  07جدول رقم: 
 10 (1071إحصاء مجموع الطرق المتضررة من صعود المياه )إحصاء  01جدول رقم: 
 12 بمدينة الوادي والخسائر المالية النخيل المتضررإحصاء  00جدول رقم: 

 
 
 الخرائطفهرس 

 رقم الصفحة وانـــــــــــــالعن الرقم
 19 بوالية الواديالمستوى البيزومتري واتجاه السيالن  07رقم:  خريطة
 00 1011: الموقع اإلداري الوادي والية 01رقم:  خريطة
 02 الجزائرية الصحراء في الهيدرولوجية الطبقات تموضع 00رقم:  خريطة
 17 (1010األحياء المتضررة بصعود المياه لمدينة الوادي )نهاية  00رقم:  خريطة
 11 1000 الواديمشروع الحزام األخضر بوالية  02رقم:  خريطة
 17 شبكة الصرف الصحي ومصب شط الحلوفة 02رقم:  خريطة
 11 مخطط الصرف العمودي 01رقم:  خريطة
 12 الموقع الجغرافي لشط ملغيغ 01رقم:  خريطة

  
 األشكالفهرس 

 رقم الصفحة وانـــــــــــــالعن الرقم
 70 الجوفية المياه طبقات استغالل 07رقم:  شكل
 11 المنزلية المياه لصرف فردي لبئر نموذج 01رقم:  شكل

 01 الصحراء شمال في الجوفية المياه لطبقات هيدرولوجي مقطع 00جدول رقم: 
 09 1079-7999 للفترة الحرارة لدرجات الشهري المتوسط يبين منحنى 00جدول رقم: 
 10 (STEP3نموذج محطة تطهير )نموذج  02جدول رقم: 

 
  



 

 

 الصورفهرس 
 رقم الصفحة وانـــــــــــــالعن الرقم

 70 النهائي المركب بطبقة تنقيب 01-07رقم:  صورة
 12 إنجاز حفرة منزلية مع الغطاء لصرف المياه 00-00رقم:  صورة
 11 صعود المياه في المناطق الحضرية 02-02رقم:  صورة
 10 آثار صعود المياه على المباني 01-01رقم:  صورة
 12 آثار صعود المياه على الغيطان )غوط مغمور( 70-09رقم:  صورة

 10 صورة توضيحية لشط ملغيغ  77رقم:  صورة

   

 المحتوياتفهرس 
 رقم الصفحة وانـــــــــــــالعن الترقيم

 الفصل التمهيدي: مدخل علم
 07 مقدمة عامة 

I.  00 االشكالية 
II.  00 أسئلة الدراسة 
III.  00 أسباب اختيار الموضوع 
IV.  02 الفرضيات 
V.  02 أهداف البحث 
VI.  02 المنهج المستخدم 
VII.  02 المنهجية 
VIII.  01 التقنيات المستعملة في الدراسة 

 وانعكاساتها الوادي والية في لجوفيةا المياه صعود بظاهرة التعريف:  األول الفصل
 09 مقدمة الفصل 

I.  09 المبحث األول: لمحة عن المياه الجوفية 
 09 المياه الجوفيةتعريف  07
 09 المياه الجوفية خصائص 01
 70 أسباب تلوث المياه الجوفية 00
 70 الصحي الصرف من للتخلص الحفر أو اآلبار استخدام 0-7



 

 

 70 الزراعي االستخدام عن الناتجة المياه تسرب 0-1
 70 الحمضية واألمطار المدفونة النفايات 0-0
 77 الجوفية بوادي سوفاستخراج واستغالل المياه  00

II.  71 المبحث الثاني: صعود المياه الجوفية تاريخ الظهور واألسباب 
 71 تعريف ظاهرة صعود المياه الجوفية إلى السطح 07
 71 التطور التاريخي للظاهرة 01
 71 7922الفترة قبل سنة  1-7
 71 7911إلى  7922الفترة بين  1-1
 70 7911الفترة بعد سنة  1-0
 72 آلية عمل الظاهرة 00
 72 أسباب صعود المياه الجوفية 00
 72 األسباب الطبيعية 0-7

 72 دور الجيولوجيا 0-7-7
 71 دور الطوبوغرافيا 0-7-1
 71 تشبع  الطبقة بواسطة مياه األمطار 0-7-0

 71 األسباب البشرية 0-1
 71 تركيز وتطور السكاني للتجمعات الحضرية 0-1-7
 17 االستهالك المفرط للمياه  0-1-1
 12 ضعف التغطية بشبكة الصرف الصحي  0-1-0

 11 دراسة تقنية للطبقة الفرياتيكية 02
 11 مدى صالحيتها للشرب 2-7
 11 مدى صالحيتها للسقي 2-1
 11 اتجاه السيالن 2-0

III.  00 بمنطقة سوف المبحث الثالث: انعكاسات ظاهرة صعود المياه الجوفية 
 00 ظاهرة صعود المياه الجوفية على الجانب الزراعيأثر  07
 07 أثر ظاهرة صعود المياه الجوفية على الجانب العمراني 01
 07 خطر انهيار المباني 1-7
 01 التقطعات في النسيج العمراني 1-1
 01 تشوه المظهر الجمالي للمدينة 1-0
 01 انخفاض قيمة العقار 1-0



 

 

 01 المدينةتشكيل عائق لتوسع  1-2
 01 أثر ظاهرة صعود المياه الجوفية على الصحة والبيئة 00
 01 على الجانب البيئي 0-7
 00 على الصحة العمومية 0-1
 00 أثر ظاهرة صعود المياه الجوفية على الجانب االقتصادي 00
 02 أثر ظاهرة صعود المياه الجوفية على الجانبين االجتماعي والسياحي 02

 02 الفصلخالصة  
 الفصل الثاني:  الدراسة التحليلية لمدينة الوادي

 01 مقدمة الفصل 
I.   09 الدراسة الطبيعية: األولالمبحث 

 09 المؤهالت الطبيعية 07
 09 الطبيعي المجال 7-7

 09 الشمال في والمنخفضات الشطوط 7-7-7
 0 الجنوب في الشرقي العرق 7-7-1

 09 الجغرافي المجال 7-1
 09 الموقع 01
 09 الوادي والية موقع 1-7
 00 سوف لمنطقة الجغرافي الموقع 1-1
 07 الوادي بلدية موقع 1-0
 01 الموضع 00
 01 خصائص الموضع 0-7
 00 الموضع إيجابيات 0-1
 00 الموضع سلبيات 0-0
 00 الطوبوغرافيا 00
 00 االنحدارات 0-7
 00 الطبيعة التضاريسية 02
 00 الرملية الكثبان 2-7
 00 الشطوط 2-1
 00 المنبسطة األراضي 2-0
 00 الطبقات الجيولوجية 02



 

 

 02 طبقات المياه الجوفية 01
 02 (La Nappe Phréatique) السطحي السماط 1-7
 02 (Complexe Terminal) النهائي المركب سماط 1-1
 01 (Continental Intercalaire) -المحشور- المتداخل القاري سماط 1-0
 01 الدراسة المناخية 01
 01 الحــــرارة 1-7
 09 التساقـــط 1-1
 09 الريـــاح 1-0
 20 الرطـــوبة 1-0

 20 خالصة الدراسة الطبيعية 
 20 االيجابيات 
 27 السلبيات 

II.  21 الدراسة السكانية واالقتصاديةالثاني: المبحث 
 21 السكانيةالدراسة  07
 21 التطور السكاني 7-7
 20 ةالسكاني الكثافة 7-1
 20 التركيب النوعي 7-0
 20 الفئة العمرية 7-0
 22 االقتصادية للسكانالدراسة  01
 22 التركيب االقتصادي 1-7
 22 النشاطات الوظيفية للسكان 1-1
 22 توفير مناصب الشغل 1-0

 21 الخالصة 
III.  21 العمرانيةالدراسة  الثالث: المبحث 

 21 التطور التاريخي للمدينة 07
 21 سوف وادي تسمية أصل 7-7
 21 الوادي مدينة نشأة 7-1
 21 الوادي لمدينة العمراني النمو مراحل 7-0
 29 الحضيرة السكنية 01
 29 الوادي مدينة لمساكن اإلنشائية الحالة 1-7



 

 

 20 المساكن نوعية 1-1
 27 التجهيزات 00
 27 والخدمية اإلدارية التجهيزات 0-7
 27 والتكوينية التعليمية التجهيزات 0-1
 27 الصحية التجهيزات 0-0
 21 التجارية التجهيزات 0-0
 21 والرياضية الشبابية التجهيزات 0-2
 20 الثقافية التجهيزات 0-2
 20 الدينية التجهيزات 0-1
 20 الشبكــــــات 00
 20 الطرق شبكة 0-7
 20 للشرب الصالحة المياه شبكة 0-1
 20 الصحي الصرف شبكة 0-0
 20 الطبيعي الغاز شبكة 0-0
 20 واالنترنت الهاتف شبكتي 0-2
 22 امكانيات التوسع العمراني وعوائقه 02
 22 الطبيعية العوائق 2-7
 22 واالصطناعية البشرية العوائق 2-1

 22 الدراسة العمرانية خالصــــــة 
 21 الفصل خالصــــــة 

 :  انعكاسات ظاهرة صعود المياه على مدينة الوادي والحلول المقترحةالثالثالفصل 
 29 مقدمة الفصل 

I.   10 انعكاسات الظاهرة في مدينة الوادي: األولالمبحث 
 10 انعكاسات الظاهرة على السكان 07
 10 السكنو  انعكاسات الظاهرة على العمران 01
 10 شبكة الطرقانعكاسات الظاهرة على  00
 10 شبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحيانعكاسات الظاهرة على  00
 10 الصحة والبيئةانعكاسات الظاهرة على  02
 12 الفالحة وغيرها انعكاسات الظاهرة على 02

II.  12 المبحث الثاني: اإلجراءات المتخذة للحد من الظاهرة 



 

 

 12 الوقائية )الحد من مسببات الظاهرة(التدابير  07
 12 بالمياه السطحية الطبقة تزويد من التقليص 7-7
 12 السطحية الطبقة مياه استغالل  7-1
 11 مشروع الحزام األخضر 7-0
 19 العالجيةالتدابير  01
 19 تعميم مشروع شبكة التطهير 1-7
 10 إبعاد مصب الصرف الصحي 1-1
 Drainage 17الصرف العمودي لمياه الطبقة السطحية  1-0

III.   المقترح المشروع: الثالثالمبحثLe Projet individuelle 
d’aménagement 

10 

 10 تحديد نقائص وسلبيات االجراءات المتخذة 07
 10 الحلول واالقتراحات الشخصية 01
 10 دراسة إمكانية إبعاد وتحويل المصب إلى شط ملغيغ 1-7

 12 التعريف بشط ملغيغ 1-7-7
 12 خصائص ومميزات شط ملغيغ 1-7-1
 12 الموقع الجغرافي لشط ملغيغ 1-7-0
 12 التاريخ الجيولوجي لتكون شط ملغيغ 1-7-0
 12 إيجابيات تحويل المصب إلى شط ملغيغ 1-7-2

 12 استغالل مياه الصرف العمودي المستخرجة والمصفاة في السقي 1-1
 11 آليات لتطوير وصيانة آبار الصرف العموديوضع  1-0
 11 التدابير والتوصيات العامة 00

 11 الفصل خالصة 
 09 الخاتمة العامة 

 


