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يجاد حمول لممشكالت البيئية التي تعتبر اســاس المشكالت إال نـــأمل  ،دون فيــــم  ذاتي

ي فو توان                           .البشرية

  Without self-understanding we cannot 

          hope for enduring solutions to environmental 

           problems, which are fundamentally 

            human problems.  

Yi-Fu Tuan, 1974 
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ُكرَ  َأن   ِنيـزِع  أو  َرب  "  َوَأد ِخل ِني تـَر َضاهُ  َصاِلًحا َأع َملَ  َوَأن   َواِلَديَّ  َوَعَلى َعَليَّ  تَ ـَأنـ َعم   الَِّتي نِع َمَتكَ  َأش 
َمِتكَ   ﴾19 اآلية النمل ورةـس﴿ العظيم اهلل دقـص" الصَّاِلِحينَ  ِعَباِدكَ  ِفي ِبَرح 
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 والعرفان التقديرها، كما أتقدم بخالص األطروحة واالشراف علييفو متابعة ر سالطنية بلقاسم لتش
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 .وأسرتو وعلمو صحتو في لو وبارك خيرا اهلل فجزاه والُمعلم، الوالد نعم فكان

خالص التشكرات لمختلف الهيئات والمؤسسات خاصة مديرية الري والغابات  كما ال يفوتني توجيو   

وبلدية الوادي، على مد يد العون، وكذا طلبة العلوم االجتماعية بجامعة الوادي الذين أسهموا في انجاز 

   .الدراسة الميدانية
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 إخٌتً ًأخٌاتً إىل... .انٌانذٌن انكشميني إىل

 ًإٌالفإٌهٍبء  ،ًأبنبئً إٌبد ،صًجيت  إىل

 كم من شجعين عهى عهك دسًة انعهم  إىل ،كم من نغج يف راكشتً حشفب إىل

 كم صمالئً جببمعت انٌادي إىل

 أىذي مثشة ىزا اجليذ ادلتٌاضع
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دمـةـــــمق



 ادلقذمـــت

 

 أ 

 المقدمــــة

أربػع مفردات تشكؿ جوىر ىذه الدراسة التي نقدميا في  ،الثقافة، البيئػة،وادي سوؼ، المجتمع   
 ىذا البحث، فكؿ كممة تحمؿ في طياتيا إشكالية تتطمب الدراسة والتشخيص.

ف دراسة المجتمع تستدعي معرفتو معرفة جيدة، وتتطمب مف الباحث أف يكوف ممما وعارفا إ   
المجتمع وبظواىره، وثقافتو، وىي مف بيف أ كثر المفاىيـ إشكاال وتعقيدا عمى الصعيد بيذا 

العالمي حيث أف تعريفات الثقافة تختمؼ باختالؼ الباحثيف والدارسيف وكذلؾ األكاديمييف، 
يالت الواقع المعاش، فكؿ إنساف ىو بمثابة مثقؼ أو فالثقافة في نظري ىي ميداف تتصارع فيو ت

ف اتفقنا مع "أنطونيوغرامشي" الذي يحدد الثقافة انطالقا مف استخداـ الطاقة الذىنية، إذا ما نح
 أوجماعي  أوفيي ال تنحصر فيما ىو مكتوب فقط بؿ ىي أيضا كؿ عمؿ إنساني، فردي 

ثقافة  شفوي فيمكف بذلؾ أف نعتبر العادات والتقاليد والفنوف واالقتصاد والمغة الشفوية والتفكير...
 .اإلنسافصادرة عف  ما دامت

ي اإلنسػػانية، ويزخػػر التػػاري  اإلنسػػانف االىتمػػاـ بقضػػايا البيئػػة اىتمػػاـ قػػديـ قػػدـ الحضػػارات إ   
ف بدايػػة السػػبعينات قػػد ارتػػبط بتحػػوالت كبػػرى أال إ ،بالعديػػد مػػف االمثمػػة عمػػى الفيػػـ المتنػػوع لمبيئػػة

الدراسػػػات والبحػػػوث العمميػػػة ىتمػػػاـ والمعالجػػػة تجسػػػدت فػػػي العديػػػد مػػػف عمػػػى مسػػػتوى الفيػػػـ واال
المػػػػؤتمرات والنػػػػدوات المنعقػػػػدة عمػػػػى األصػػػػعدة المختمفػػػػة الدوليػػػػة  ففضػػػػال عػػػػ ،المتعمقػػػػة بالبيئػػػػة

صبحت الجيود التي تقـو بيا جمعيات المجتمع المدني وخصوصا الميتمػة  بشػؤوف أو  ،والمحمية
لمػػػؤثرة عمػػػى البيئػػػة البيئػػػة تمقػػػى اإلحتػػػراـ والػػػدعـ فػػػي ظػػػؿ تنػػػامي المعضػػػالت البيئيػػػة الحديثػػػة ا

 .والصحة العامة

خػػػذت ىػػػذه المؤسسػػػات والجمعيػػػات عمػػػى عاتقيػػػا معالجػػػة قضػػػايا التنميػػػة مػػػف منظػػػور بيئػػػي أو   
ثقافية بشكؿ ينـ عمى حالة  أووالتصدي لمشكالت البيئة خدمة لمتنمية، مف خالؿ مقاربة صحية 

عػػػداد إب البيئػػي عنػػد مػػف الػػوعي البيئػػي لمحكومػػات وصػػانعي القػػرار، مترجمػػة فػػي إدمػػاج الجانػػ



 ادلقذمـــت

 

 ب 

ر التنمية المستدامة التي تنشدىا كؿ دوؿ العػالـ، ونجحػت قمػة أو مح أحدخطط التنمية باعتبارىا 
 تحقيؽ تنمية مستدامة بيئيا.أف تستنيض ضمير العالـ لفي  ـ2771األرض التي عقدت سنة 

فاتجيػػت  ،المختصػػيف فػػي المجػػاالت العمميػػة المختمفػػة شػػغمت البيئػػة منػػذ أمػػد بعيػػد اىتمػػاـ وقػػد   
 ،ودراسػػة التضػػاريس والطقػػس والمنػػاخ ،جمػػع المعمومػػات الخاصػػة بالبيئػػة االرضػػية إلػػىالجغرافيػػا 

المتناميػػة لمظفػػر بػػالعيش  اإلنسػػافومػػدى قػػدرتيا عمػػى تمبيػػة حاجػػات  ،وارد الطبيعيػػة المتاحػػةمػػوال
واىتمػػت العمػػـو الطبيعيػػة بػػالظواىر الفيزيقيػػة  ،تطػػورالكػػريـ والػػتمكف مػػف االسػػتمرار ورغبػػة فػػي ال

دراسػػة الظػػواىر السػػمبية بأنواعيػػا  إلػػىلمبيئػػة األرضػػية فػػي عموميػػا، أمػػا العمػػـو الطبيػػة فتوجيػػت 
 ،بئػة والحػٌد مػف انتشػارىاو ووقايتيما مػف األمػراض ومكافحػة األوالبيئة  اإلنسافوأثرىا عمى صحة 

في تسيير الموارد الطبيعية والعمؿ عمى التوزيػع  أما عمـ االقتصاد فكاف مجاؿ اختصاصو ممثال
مػا عناصػر الفضػاء وطبقػة ضوب واالقتصاد فييا واستثمارىا، أالعادؿ ليا وحماية بعضيا مف الن

 .زوف وغيرىا فقد تكفؿ بدراسة مشكالتيا عمـ الفمؾو األ

االجتماع ركز عمػى الجوانػب التػي تيػـ تخصصػو كغيػره وبيف ىذا التخصص وذاؾ، فاف عمـ    
االجتمػاعي والبيئػة المحيطػة بػو،  اإلنسػافؿ العالقػة بػيف أو لطبيعػي أف يتنػولػذا فمػف ا ،مف العمػـو

، ولعػػؿ أبرزىػػػا خػػرىوالتػػأثير المتبػػادؿ بينيمػػا باعتمػػاده عمػػى التػػراث الفكػػري لعػػدد مػػف العمػػـو األ
فيوميا والتي " تعبر عف تكيؼ الكائف الحي مػع الوسػط االيكولوجيا التي صاغ "ارنست ىنكؿ" م

 اإلنسػافالذي يعيش فيو"، ولعؿ ما ييػـ عمػـ االجتمػاع مػف تخصصػات االيكولوجيػا ذلػؾ الميػتـ ب
 والمتمثؿ في االيكولوجيا البشرية.

والبيئػػػة مػػػف خػػػالؿ تػػػراكـ  اإلنسػػػافالفكػػػري فػػػي مجػػػاؿ دراسػػػة ولقػػػد كػػػوف عمػػػـ االجتمػػػاع تراثػػػو    
العممية  مكانية الدراسةالسفة والمفكريف القدامى ما سيؿ إولعؿ في أعماؿ الف ،نذ القدـالمعارؼ م

حػػد رواد الفكػػر فنجػػد فػػي أعمػاؿ " تيػػوقراط " أ ،فػػي مختمػػؼ الجوانػب اإلنسػافلمعالقػة بػػيف البيئػػة و 
 ،وكػػذلؾ عنػػد أفالطػػوف وأرسػػطو ،اليونػػاني االىتمػػاـ  بدراسػػة العالقػػة بػػيف الكائنػػات الحيػػة والبيئػػة



 ادلقذمـــت

 

 ت 

"بػػف خمػػدوف" بالبيئػػة وأثرىػػا فػػي الحيػػاة البشػػرية  حيػػث تكمػػـ عػػف طبػػاع البشػػر وخصائصػػيـ  واىػػتـ
 حيف قسـ األقاليـ وفقا لمنظور المكاف.

وتبيف آثار التراث السوسيولوجي بأف عمـ االجتماع قد سمط الضوء في العقػود الماضػية عمػى    
والبيئػة مػف منظػور اجتمػاعي مػف خػالؿ توضػيح مجػاؿ الدراسػة الػذي يركػز  اإلنسافالعالقة بيف 

ومػػػف خػػػالؿ النظػػػرة الشػػػمولية التػػػي يتميػػػز بيػػػا  ،والجماعػػػات والػػػنظـ االجتماعيػػػة اإلنسػػػافعمػػػى 
وطبيعة بحوثو األمبريقية ووسائميا التي تسيـ في دراسة وتفسير الحقائؽ المرتبطة بقضػايا البيئػة 

كركػػػػائز لمتنميػػػػة  اإلنسػػػػافر البيئػػػػة وقػػػػدرات متمثمػػػػة فػػػػي اسػػػػتغالؿ عناصػػػػالتقميديػػػػة والحديثػػػػة وال
عمػػاؿ المحػػدثيف فػػي عمػػـ االجتمػػاع انطالقػػة حقيقيػػة فػػي تكػػويف التػػراث المسػػتدامة، وقػػد شػػَكمت أ

 :وتمثمت بداياتيا في إسيامات ،السوسيولوجي لعمـ اجتماع البيئة

كمػػػـ فيػػو عػػف العالقػػة بػػيف طبػػػاع فػػي كتابػػو"روح القوانيف"حيػػث ت  :(2511-2161"مونتيسػػكيو )
(: 2551-2572الشعوب وماىية النظـ والتشريعات التػي تحكميػا، واسػيامات فريػديريؾ لػبالي )

التػػػػي تتػػػػأثر عػػػػادة بالنشػػػػاط  األسػػػػرةوميزانيتيػػػػا وشػػػػكؿ ونمػػػػط  األسػػػػرةفػػػػي دراسػػػػتو عػػػػف أصػػػػوؿ 
ورة فػي التي شكمت مرحمة متط :(2771-2617وطروحات ىربرت سبنسر ) ،االقتصادي السائد

سػػاس التفاعػػؿ بػػيف كػػؿ منيمػػا الكػػائف الحػػي والمجتمػػع عمػػى أ إلػػىر االيكولوجيػػا البشػػرية فقػػد نظػػ
اثػاره فػي ىػذا المجػاؿ مقػاؿ  أىػـو  :(2711-2611وكػذا روبػرت بػارؾ ) ،والبيئة التي يعػيش فييػا

ركػػز فيػػو عمػػى عػػدد مػػف المفػػاىيـ  عممػػو المشػػترؾ مػػع "أرنسػػت بػػرجيس" حيػػثبعنػػواف "المدينػػة" و 
والتحػؽ بيػـ  .العمميػات االجتماعيػة ،السوسيولوجية وااليكولوجية كالتفاعػؿ االجتمػاعي، االتصػاؿ

 ،"رودريكمػػػاكنري" حيػػػث بػػػرزت أعمالػػػو فيمػػػا يعػػػرؼ بالمدرسػػػة االيكولوجيػػػة فػػػي دراسػػػة المجتمػػػع
ؿ القضايا البيئية أو جتماع يتنفبعدما كاف عمـ اال ،وشكمت ىذه األعماؿ تحوال في مستوى الدراسة

 " الػذي قػاـدانموبوكػاتوف"مثػاؿ الريفػي العالقػات االجتماعيػة والبيئػة، كأ عامة، أصبحت اىتماماتو



 ادلقذمـــت

 

 ث 

ليػػػػػا عالقػػػػػة بعمػػػػػـ  أخػػػػػرىاسػػػػػتخدامات األرض والنشػػػػػاطات بموضػػػػػوعات  عالقػػػػػة "بدراسػػػػػة وفيػػػػػـ
 .1ة "ؿ مف استجاب لممشكالت االجتماعية مف وجية نظر بيئيأو فيـ  ،االجتماع

وتقػع منطقػػة "سػػوؼ" كغيرىػػا مػػف المنػػاطؽ فػػي مرمػى عػػدد مػػف المشػػكالت البيئيػػة منيػػا مػػاىي    
ومنيػػا مػػا كػػاف بسػػبب عوامػػؿ طبيعيػػة ىػػددت البيئػػة والسػػالمة العامػػة مػػف  ،نتيجػػة النشػػاط البشػػري

ومف جية ثانية قوضت جيود التنميػة واعاقػت تحقيػؽ مخططاتيػا، وتفػرض ىػذه الوضػعية  ،جية
 .مختمؼ المؤسسات والييئات مسؤولياتيا االجتماعية تجاه سكاف المنطقة وبيئتياؿ تحمّ 

بيئيػة التػي ة إللقاء الضوء عمى عدد مف المشكالت الحاولراسة االجتماعية كموجاءت ىذه الدّ    
يػرات ىػذه مف االجتماعي في منطقة سػوؼ مػف خػالؿ ربػط عػدد مػف متغىددت ومازالت تيدد األ

نػواع مػف يتفاعؿ بيا السػكاف مػع مثػؿ ىػذه األالكيفية التي  أوجتماعية ت االالمشكالت بالممارسا
 .المشكالت

بػػػذلؾ تنسػػػيؽ  يفحػػػاولمواختيػػػرت أف تكػػػوف الدراسػػػة مدمجػػػة بػػػيف الجانػػػب النظػػػري والميػػػداني    
 إلػىقسػمت ىػذه الدراسػة وقػد  ،المعمومات النظرية وربطيا المباشر مع واقع المشكمة فػي المنطقػة

 استعنا بيا في دراستنا الميدانية. حؽمتبوعة بمال، و مقدمة وخاتمة إلىإضافة ستة فصوؿ 

ريا طػػػػارا تصػػػػوّ " إمشػػػػكمة البحػػػػث واالجػػػػراءات المنيجيػػػػةتضػػػػمف الفصػػػػؿ التمييػػػػدي المعنػػػػوف "   
جػراءات واإل األىػداؼيػة و ىمكالية وأسباب اختيػار الموضػوع واألشتحدد فييا اإل ،شكالية البحثإل

 .وتوضح فييا المنيج المتبع واألدوات والعينة ومجتمع البحث ،في الدراسةالمنيجية المتبعة 

وتػػػـ خاللػػػو التعػػػرؼ عمػػػى  ،موقػػػع منطقػػػة "سػػػوؼ" ومالمحيػػػا العامػػػة :بػػػػ عنػػػوف الفصػػػؿ األوؿ   
 بشكؿ يسمح بالحصوؿ عمى بطاقة تعريفية ليا. سكانيامنطقة سوؼ وبيئتيا وجغرافيتيا و 

                                                           

، دراسة نظرية، قسـ الدراسات االجتماعية، جامعة الممؾ سعود، االسس واالطر النظرية لعمم اجتماع البيئةػ صالح بف محمد الصغير: 1
 .) بتصرؼ(.06ىػ، ص  1421العربية السعودية، 



 ادلقذمـــت

 

 ج 

وصػؼ وفيػو  ،مشكمة صعود المياه وعالقتيا بالحياة االجتماعية :بعنوافوكاف  ،الفصؿ الثاني   
ثرىا عمى مختمؼ القطاعػات الحيويػة وكيفيػة التصػدي ليػا، مػف أللمشكمة صعود المياه وتوضيح 

خالؿ تتبع الممارسات وطرؽ العيش التي تتبع نتائج ىذه المشػكمة، والتحػدث عػف بعػض الحمػوؿ 
 السابقة والحالية المقدمة لمحد منيا.

االجتماعي بتسميط  عالمناخ وعالقتو بالواق قساوةمشكمة  :ويستعرض الفصؿ الثالث المعنوف بػ   
معرفػة الطريقػة التػي  يفحػاولممركزيف عمى الحرارة والريػاح  صحراويالالمناخ  قساوة الضوء عمى

 .يتعامؿ بيا السكاف مع ىذا المناخ

وتػـ  ،التموث بالنفايات الصمبة المنزلية ومشػكالت الػتخمص منيػا :وجاء الفصؿ الرابع  بعنواف   
واقع ىذه المشكمة وكيفيػة التعامػؿ معيػا والمشػكالت المصػاحبة  ليػات الػتخمص  إلىالتطرؽ فيو 
 .مف النفايات

أثػػر العمميػػات الزراعيػػة فػػي  :خيػػر الػػذي كػػاف بعنػػوافمػػف خػػالؿ الفصػػؿ الخػػامس واأل نػػاحاولو    
جػػو أو  أىػػـمشػػكمة بيئيػػة تسػػببيا العمميػػات الزراعيػػة والوقػػوؼ عمػػى  إلػػىالتطػػرؽ  إلػػىتػػدىور البيئػػة 

 النشاط الزراعي ومظاىر االعتداء عمى التربة والبيئة بصورة عامة.

 .ختتمت الدراسة بالنتائج العامة وعدد مف االقتراحات والتوصياتوا

وأخيػػرا نأمػػػؿ أف تكػػوف ىػػػذه الدراسػػة قػػػد أحاطػػػت بػػبعض الجوانػػػب النظريػػة والميدانيػػػة المتعمقػػػة   
وأف تكوف بادرة لمبحث السوسيولوجي لقضايا البيئة في  ،بمختمؼ المشكالت التي أختيرت لمبحث

 .المنطقة
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 مشكمة البحث -4

  اإلشكاليـــة  -4-4

أفرز مجموعة مف  ،نة األخيرة وتعدد اثارىاو إف االنتشار المتزايد  لممعضالت البيئية في ا      
وقػػػد أخػػػذت ىػػػذه المشػػػكالت تطػػػورات دراماتيكيػػػة اجتماعيػػػة عمػػػى  ،التحػػػديات لممجتمػػػع البشػػػري

المجتمعػػات المحميػػة والمؤسسػػات والػػديناميات السػػكانية واليويػػات االجتماعيػػة، وعمػػى الػػرغـ مػػف 
 ،والمرتبطة بواقع تمميو طبيعة البيئة الحيوية وخصوصية عناصرىا ،وجود أحداث منفصمة محميا

فالحديث عف مشػكالت البيئػة أصػبح  محػؿ  ،وطنية وعالمية أوإقميمية  فيمكف أف تكوف ليا آثار
ية، كػػوف ىػػذه اإلنسػػان أوالطبيعيػػة منيػػا  ،اىتمػػاـ لمدارسػػيف  فػػي الكثيػػر مػػف التخصصػػات العمميػػة

 .في نحت مظاىرىا ساىـوتالمشكالت تضرب عمؽ الحياة البشرية 
مػع المشػكالت بشػكؿ  ف دراسة انماط الحياة وطرؽ المعيشػة وحتػى طػرؽ التفكيػر والتعامػؿإ     

ومػػػف دوف شػػػؾ فػػػاف ىػػػذه  ،ي مجتمػػػعمفسػػػر لمواقػػػع االجتمػػػاعي الثقػػػافي ألعػػػاـ ىػػػي القػػػاموس ال
حػد االسػس التػي تخمػؽ مػف خالليػا العديػد مػف أ أنيػاب المشكالت البيئية كما يقوؿ "يي فػو تػواف"

 .المشكالت االجتماعية

عمػػػى حيػػػاة الكائنػػػات الحيػػػة والبيئػػػة ثػػػار البيئيػػػة المتعاظمػػػة ومػػػا تتركػػػو مػػػف آف المشػػػكالت إ     
لطاقاتيػا لموقػوؼ عمػى اسػبابيا والحػد منيػا،  األفػرادبصورة عامة تسػتمـز تجنيػد كافػة المؤسسػات و 

مػػف  أنػػوف ،الجػػاني والضػػحية -المتػػأثريف  أىػػـفػػي الغالػػب ىػػو مصػػدر التػػأثير و  اإلنسػػافومػػا داـ 
الضروري تسخير اإلطار السوسيولوجي لجمع المعارؼ والمعمومات عف البيئػة فػي حػدود وسػائؿ 
البحػػػػث العممػػػػي المتاحػػػػة، لموقػػػػوؼ عػػػػف دور المتغيػػػػرات االجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة المحػػػػددة لطبيعػػػػة 
المشكالت البيئية وكػذا دور ىػذه األخيػرة فػي رسػـ شػكؿ األنظمػة االجتماعيػة وفػرض نمػط مميػز 

 إلػىال بػالرجوع كػف فيػـ الثقافػة وال يمكػف وضػوحيا إاة، في المجتمع المحمي حيث "ال يممف الحي
 .1العوامؿ البيئية التي ترتبط بالثقافة وتوثر فييا"

                                                           

-  استاذ الجغرافيا البشرية بجامعة اريزونا ،1930جغرافي صيني ولد سنة 
1- Kroeber ,A.: Relations of Environmental and culturel Factors , in, A. Vayda (ed ), 1969 , p350. 
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ضرورة األخذ بعيف اإلعتبار الخصوصية التػي تتميػز بيػا البيئػة  في ىذا السياؽ نا نرىولعم     
خيا وتتسـ بيا عناصرىا فالطبيعة القاسية التي تعتري منا  ،الدراسةالمجتمع محؿ  - ةصحراويال

ثػػػار االجتماعيػػػة  عمػػػى وجػػػو ا و الكػػػوارث الطبيعيػػػة  العناصػػػر الثقافيػػػة والسياسػػػية وحتػػػى تجعػػػؿ
  .ليا نوع مف التميز الخصوص

 ةصحراويالالدراسة الحالية ال تيتـ بالبحث والتحميؿ لممشكالت البيئية وأثرىا عمى البيئة  فَ إ     
التػػاثيرات والنتػػائج التػػي تمػػس المجتمػػع البشػػري مػػف خػػالؿ صػػورة  إلػػىبػػؿ تتعػػدى ذلػػؾ  ،فحسػػب

أنماط المعيشة والسموكات االجتماعية وصور تفاعػؿ العنصػر  مف خالؿوثقافة المجتمع وحركتو 
 .البشري بغيرة

 :الدراسة تتمحور في السؤاؿ التالي إشكاليةف إوعميو ف     

 مشكــــالت البيئية في منطقة سوف؟المع  -المجتمع  -ما مدى تفاعل السكان 

 التساؤالت الفرعيـــة

 ما مدى تفاعل السكان مع مشكمة صعود المياه في المنطقة ؟.4

مػػف خػػالؿ ىػػذا التسػػػاؤؿ التعػػرؼ عمػػى الكيفيػػة التػػػي يتعامػػؿ بيػػا سػػكاف المنػػػاطؽ  نحاوؿسػػ     
عتمػػػػاد إالمختمفػػػػة لمسػػػػكاف ب ثارىػػػػا عمػػػػى جوانػػػػب الحيػػػػاةآالمتضػػػػررة مػػػػع ىػػػػذه المشػػػػكمة ووصػػػػؼ 

التكافػػػػػػؿ  ،العمػػػػػػرافدي المتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي الخسػػػػػػائر الماديػػػػػػة، الجانػػػػػػب االقتصػػػػػػا :المؤشػػػػػػرات التاليػػػػػػة
 المؤشر النفسي المتمثؿ في الراحة العامة لمسكاف  والمؤشر البيئي والصحي.  ،االجتماعي

 المناخ في منطقة سوف ؟ قساوةما مدى تفاعل السكان مع  .5

 مؤشػػر فػػي المتمثمػػة المنػػاخ لعناصػػر ضػػغط وجػػود مكانيػػةإ التسػػاؤؿ ىػػذا خػػالؿ مػػف سػػنختبر     
 فصػؿ خاصػة عػاـ بشػكؿ مناخيػا قسػاوةب المعروفة المنطقة في السكاف حياة عمى والرياح الحرارة
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 ودور الحياتيػػة، الممارسػػات مػػف عػػدد فػػرض عمػػى الريػػاح قػػدرة عمػػى والتعػػرؼ ،والصػػيؼ الربيػػع
 .الصيفي الحراؾ في الحرارة

 مامدى تفاعل السكان مع النفايات الصمبة المنزلية في منطقة سوف ؟ .6

 الحفػظ عمميػة فػي طراؼاأل مختمؼ داءآ كيفية عف التعرؼ إلى التساؤؿ ىذا معالجة تيدؼ     
 ممارسػات وصػؼ خػالؿ مػف ،المنزليػة الصػمبة بالنفايػات المتعمقة ،والتاـ نيا  والتخمص والجمع
 فػػػي الحساسػػػة المنظومػػػة ىػػػذه عمػػػؿ يعطػػػؿ الػػػذي التقصػػػير مػػػدى عمػػػى والتعػػػرؼ االطػػػراؼ ىػػػذه

 .المجتمع

  ؟البيئةكيف تتسبب العمميات الزراعية السائدة في منطقة وادي سوف في تدىور  .7

 فػػي منػػا رغبػػة المنطقػػة فػي المتبعػػة المختمفػػة الزراعيػػة العمميػات وصػػؼ إلػػىالتسػػاؤؿ  ييػدؼ     
 مقومػػات حػػدأ تعػػد التػػي الزراعيػػة التربػػة فػػي الحاصػػؿ التػػدىور وبػػيف بينيػػا عالقػػة وجػػود اكتشػػاؼ

 أسػاليب :التاليػة المؤشػرات فػي والمتمثمػة يةاإلنسػان العمميػات ىػذه وتحميػؿ وتحديػد ،المحميػة البيئة
 المحاصػػػيؿ نوعيػػػة فػػػي ممػػػثال الزراعػػػي الضػػػغط وكػػػذلؾ والتسػػػميد، الػػػري فػػػي خاصػػػة االسػػػتخداـ

 .النظافة وعممية ،لسنوات المكاف نفس في زراعتيا وتكرار

  دراسةـيـة الأىم  -4-5
ية تجاه البيئة كونيا اإلنسانالدور الياـ الذي تمعبو الممارسات سة مف اية ىذه الدر أىمتنبع       

 تستيدؼ في نياية المطاؼعامال أساسيا في تدىورىا ومف خالؿ مثؿ ىذه الدراسات التي 
أقصى ما لمحد  لجعؿ تمؾ الحموؿ قابمة لمتنفيذ، وذلؾ ،حموؿ مناسبة وآليات عممية إلىالتوصؿ 

لألفراد والجماعات  مثؿ تكويف الوعي البيئي عواقبياوالتخفيؼ مف  ،أمكف مف المشكالت البيئية
وكيؼ يمكف مواجية  ،البيئية ية والمشكالتاإلنسانمف خالؿ توضيح الحاجات  ،والمجتمعات

شباع االحتياجات، باإلضافة  تعريؼ المواطف بحقوقو البيئية سواء كانت  إلىىذه المشكالت وا 
محفاظ عمى العناصر الطبيعية الموجودة لبواجباتو  ووكذلؾ قيام ،اقتصادية أواجتماعية 
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 ة البيئةباطنو وكيفية االستفادة منيا بأسموب ال يضر بسالم أوظاىرة  بالمجتمع مف ثروات

  :إلىإضافة  ،تكويف وعي بيئي لألفراد والجماعات إلىباإلضافة 

 .ضرورة إبراز البعد السوسيولوجي في وصؼ ومعالجة أزمػػػة البيئة -

الػػذي يعتبػػر تخصػػص  ،إثػػراء التخصػػص بكػػـ مػػف البحػػوث االمبريقيػػة فػػي عمػػـ اجتمػػاع البيئػػة -
الصػػحة( فػػي  –البيئػػة  - اإلنسػػاف) :الجمػػع بػػيف المتغيػػرات األساسػػية نحػػاوؿجديػػد نسػػبيا حيػػث 

ي ىػػذا المجػػاؿ الػػذي يػػدرس مػػف البحػػوث الرائػػدة فػػ كػػوف البحػػث  إلػػىضػػافة إ ،يثقافسػػياؽ سوسػػيو 
 .مع بيئتو في مدينة وادي سوؼ والصحراء الجزائرية عموما اإلنسافتفاعؿ 

فػػي نشػوء مشػػكالت  سػاىـحيػث يسػػرد الواقػع االجتمػاعي والثقػػافي  الم ،يػة تطبيقيػػةأىملمبحػث  -
 بيئية، وكذا الناجـ عنيا والمعايشة السكانية ليا.

 أسباب اختيار الموضوع  -4-6
 :العوامؿ التالية إلىتعود أسباب اختيارنا ليذا الموضوع     

 .نة األخيرةو ؼ في ا تفاقـ المشكالت البيئية في منطقة وادي سو  -

 بالتقصي والبحث في المشكالت المحمية. ىتماـ بالمشكالت البيئية يدفعناالمي لإلالتوجو الع -

تغيػر أنمػػاط الممارسػػات االجتماعيػػة واخػػتالؼ التفاعػػؿ مػع الظػػواىر يتوجػػب سػػيرورة مثػػؿ ىػػذه  -
 الدراسات. 

والسوسػيولوجية  محمي عموماشح الدراسات والمراجع الميتمة بالبيئة ومشكالتيا في المجتمع ال -
 .خصوصا
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  الدراسة أىداف -4-7

جابػػة عػػف التسػػاؤؿ الرئيسػػي لإلشػػكالية والمتمثػػؿ فػػي مػػدى اإل البحػػث ىػػو االعػػاـ ليػػذ اليػػدؼ    
التعػػرؼ عمػػػى العالقػػة بػػيف البيئػػػة نسػػانية و شػػػكمة البيئيػػة والسػػموكات كمخرجػػػات إالتفاعػػؿ بػػيف الم

بػػالتركيز أساسػػا عمػػى توضػػيح العالقػػة المتبادلػػة بػػيف الواقػػع ، منطقػػة وادي سػػوؼ فػػي اإلنسػػافو 
مػف خػالؿ تشػخيص عػدد مػف المشػكالت  ،لمجتمع وادي سوؼ والمشكالت البيئيػةالسوسيوثقافي 

 ذات البعد االجتماعي التي  تعاني منيا المنطقة والتعرؼ عمى اثارىا المختمفة عمى البيئة بشكؿ
عمى وجو الخصوص، مسمطيف الضوء عمى الممارسات الحياتية فػي مواجيػة ىػذه  اإلنسافعاـ و 

الفرعيػة  األىػداؼوينطمؽ مف ىذا اليدؼ العػاـ مجموعػة مػف يولوجي، التبعات في طابعيا السوس
 :ىي

بشخصية المجتمع وعي أفراد المجتمع بالمشكالت البيئية ومدى ارتباطيا مدى التعرؼ عمى  -2
التكيػؼ معيػا ووصػؼ  أو لمواجيػة ىػذه المشػكالت اإلنسػاف تعامػؿوكيفيػة  اإلنساف ونمط معيشة

اسػاليب  أوتكيػؼ  أواجتماعي مميز مترجـ فػي شػكؿ نشػاط ما أفرزتو ىذه المشكالت مف تفكير 
 .فمسفة مميزة لمحياة أومعيشة 

مكاناتيـ وقدرة المؤسسات غير الحكومية والحكوميػة عمػى  -1 التعرؼ عمى قدرة أفراد المجتمع وا 
 .مواجية مشكالت البيئة المحيطة بيـ

درجػػػة تأثيرىػػػا،  ،أسػػػبابيا ،قيػػػد الدراسػػػة –التعػػػرؼ عمػػػى الوضػػػع الػػػراىف لممشػػػكالت البيئيػػػة  -1
 .والكيفية التي يتعامؿ بيا السكاف تجاىيا ،نتائجيا

 توليد ونشر المعارؼ بشأف النظـ االيكولوجية واالجتماعية وتفاعميا. -1

توسػػػيع نطػػػاؽ المعرفػػػة السوسػػػيولوجية بتسػػػميط الضػػػوء عػػػف الممارسػػػات المتعمقػػػة بػػػالمجتمع  -1
 .وارتباطيا بمعضالت البيئة –مجتمع وادي سوؼ  –المحمي 
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ىور البيئػػي فػػي منطقػػة الصػػحراء بصػػورة عامػػة دوضػػع بعػػض الػػرؤى المسػػتقبمية لحػػاالت التػػ -5
فػي  اإلنسػافتحفظ حؽ البيئػة فػي ثرواتيػا وحػؽ  ،تمييدا لبحوث استشرافية نوعية في ىذا المجاؿ

 .أخرىفي عممية التنمية المنشودة مف جية  ةساىممالبقاء مف جية، وال

 االقميمية والدولية. ،المساعدة في رسـ فمسفة التعامؿ مع المشكالت والقضايا البيئية المحمية -1

 مفاىيم البحث   -4-8
 الثقافــة -4-8-4

عػػػاؿ تجػػػاه المشػػػكالت فػػػي كػػػؿ مجتمػػػع فطػػػرؽ العػػػيش والممارسػػػات الممثمػػػة لػػػردود األ ؼتختمػػػ
وتػرتبط إرتباطػا وثيقػا  ،ذلؾ أف ىػذه األسػاليب المتبعػة تمثػؿ جػزءا منيػا ،حسب اختالؼ الثقافات

وتشػػير  ،بػالمؤثرات البيئيػة التػي ليػا دور كبيػر فػي خمػؽ تقاليػد وعػادات تتعمػؽ بالصػحة والمػرض
المعرفػػة التػػي تكتسػػب مػػف خػػالؿ التجربػػة  أو"طريقػػة الحيػػاة  إلػػىالثقافػػة مػػف وجيػػة النظػػر البيئيػػة 

وتشترؾ نظػرة عممػاء اإلجتمػاع  .1والخبرة والتفاعؿ مع البيئة وتنتقؿ عبر الرموز جيال بعد جيؿ "
اؼ، واألخػػالؽ مجموعػػة التقاليػػد، واألعػػر  أنيػػاف مػػنيـ خاصػػة لمفيػػـو الثقافػػة عمػى واالنثروبولػوجيي

 كـ فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة لإلنسػػافالتػػي تتػػرا خػػرىوالقػػانوف، والفػػف، وكػػؿ المقدسػػات والعػػادات األ
 .ية المتداخمة والمشكمة لمنظاـ االجتماعياإلنسانعف طريؽ العالقات 

تيا فػػي سػػاىممػػف جانػػب ارتباطيػػا بالشخصيػػػة وم ة"جػػاف كمػػود فيػػػممو" تعريفػػا لمثقافػػ وقػػد قػػّدـ    
ومعػػايير  ،والقػػيـ ،الحيػػاتي العػػاـ لمجماعػػة حػػيف يقػػوؿ "إف الثقافػػة ىػػي مجموعػػة المعػػايير التوجػػو

مفيـو التجديد  ،"ومف بيف المفاىيـ المرتبطة بالثقافة، 2السموؾ التي تترجـ أسموب حياة الجماعة"
 3العمػػـ " أوباعتبػػاره حصػػيمة لتػػراكـ الثقافػػة وفروعيػػا نحػػو االبتكػػار وخاصػػة فػػي مجػػاالت السػػموؾ 

 أوومف ىنا نؤكد بأف الوسائؿ والمعبر عنيا حاليا بالتكنولوجيا ىي المحددة لتغير واستمرار العمـ 
 .وتعتبر مف الركائز األساسية لثقافة أي مجتمع ،السموؾ بصورة عامة

                                                           

 .72، ص 2007، األزاريطة، مصر: دار المعرفة الجامعية، البيئة والمجتمععبد العاطي السيد:  1-
 .189، ص 1983، القاىرة: دار النيضة العربية،2ط والشخصية، الثقافةسامية حسف الساعاتي: -2
 .26، ص 1993، القاىرة: مؤسسة شباب الجامعة، التغير االجتماعيفادية عمر الجوالني:  -3 
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 :وىناؾ مجموعة مف المحددات يمكف اعتبارىا ضرورية لوجود أي ثقافة منيا 

 ،لممعمومات حوؿ البيئة الفيزيقية التي يجب أف يتوافؽ ليا المجتمع"لكؿ ثقافة مخزوف أساسي  -
  ،والمػػوارد المعدنيػػة ،والحقػػوؿ ،وعمػػى التربػػة ،وتشػػتمؿ ىػػذه البيئػػة عمػػى الحيػػاة النباتيػػة والحيوانيػػة

   .والظروؼ المناخية ،والمناخ ،وموارد المياه
أي المجتمعػات حوؿ البيئة االجتماعية لمجماعػة، تشتمؿ أي ثقافة عمى المعمومات التي تدور  -

 .التي يكوف المجتمع عمى اتصاؿ بيا خرىية األاإلنسان

 ناسػػػو، وأبطالػػػو ،أصػػػمو ،مؿ أي ثقافػػػة عمػػػى المعمومػػػات التػػػي تػػػدور حػػػوؿ المجتمػػػع ذاتػػػوتتشػػػ -
  .1وتاريخػػو"

لمجتمعػػات تحقيػػؽ احتياجاتيػػا بوسػػائميا الخاصػة فػػي كػػؿ ا إلػىوتتشػابو الثقافػػات فػػي سػػعييا 
 اإلنسػافف ،آخػر إلػى"إال أف الطرؽ واألساليب التي تنتيجيا ىذه الثقافات قد تختمػػؼ مػف مجتمػع 

وكػػػؿ  ،وكيػػػؼ وأيػػػف يعػػػده   ،2الغػػػذاء ولكػػػف كيػػػؼ يحصػػػػؿ عميػػػو " إلػػػىفػػػي كػػػؿ مكػػػاف يحتػػػاج 
امتداد احة والحد مف المشكالت االجتماعية عامة والمشكالت البيئية التي ليا الرّ  إلىالمجتمعات 

والوسػيمة والمواقػؼ كميػا جزئيػات تختمػؼ  واختيػار األداة، ،: الكيفيػةاجتماعي بصورة خاصة لكػف
 باختالؼ المجتمعات وثقافاتيا. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 .72، ص 2007، األزاريطة:  دار المعرفة الجامعية،  البيئة والمجتمععبد العاطي السيد:  -1
 .133، ص 2005، األزاريطة: دار المعرفة الجامعية، تمع والثقافةالمجمحمد عبده محجوب وآخروف:   -2
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 الواقع السوسيوثقافي  -4-8-5
"حالػػة مػػف التواشػػج بػػيف  إلػػىطبقػػا لقػػاموس) ميريػػاـ ويبسػػتر( يشػػير مصػػطمح "سوسػػيوثقافي"     

والفكريػػة ويعنػػي سوسػػيوثقافي ىنػػا الخصػػائص االجتماعيػػة الثقافيػػة  ،1عناصػػر ثقافيػػة ومجتمعيػػة"
الوضػػػع الػػػراىف لحالػػػة المجتمػػػع  إلػػػى، والواقػػػع السوسػػػيوثقافي يشػػػير مػػػا ابشػػػري االتػػػي تميػػػز تجمعػػػ

فعػاؿ تجػاه مشػكمة ردود األ أوديػة والعالقات والممارسات االجتماعية المتداخمة فيو في حالتو العا
 ظاىرة مف الظواىر. أو

نمػػاط االجتماعيػػة الثقافيػػة والبيئيػػة ي تمقػػى الضػػوء عمػػى العالقػػة بػػيف األوظيػػرت الكتابػػات التػػ    
أحػد معػالـ  احيػث يقػوؿ " كػالرؾ وسػمر" فػي ىػذا السػياؽ: "كممػا حػددن ،منذ بدايػة القػرف العشػريف

حػد أسػس أف ىذه العالقة ىػي أ إلى، في إشارة 2، وجدنا فييا منطقة ثقافية "يكولوجيةالمناطؽ األ
    .ياإلنسانفيـ المجتمع 

وصادفت الباحث العديد مف الدراسات فػي ىػذا المجػاؿ تيػتـ كميػا بإلقػاء الضػوء عمػى الحيػاة     
 حػداثلتعامػؿ مػع األالعامة بنظميا المختمفة ومركػزة عمػى الوصػؼ الػدقيؽ لػنمط العػيش وكيفيػة ا

  .مجموع عناصر الثقافةو  ،الممارسات الشعائرية المختمفة وحتى الفكر االجتماعي أو

 التفسير السوسيوثقافي لمقضايا البيئية -4-8-6

ليسػػت  نيػػاالقضػػايا البيئيػػة، أل إلػػىإف المػػدخؿ الثقػػافي يمثػػؿ إتجاىػػا فكريػػا جديػػدا فػػي النظػػر    
بؿ بيئتو،  اإلنسافبالنبات والحيواف التي تشارؾ  مرتبطة فقط بالظواىر البيولوجية الحية المتصمة

تجاه تكاممي يحرص عمى دراسة الثقافة ال ذاتو، إذف فيو إ اإلنسافمنيا بترتبط كذلؾ بما يتصؿ 
ذاؾ  أوخبػارييف المنتمػيف ليػذا المجتمػع يمكػف التوصػؿ لعناصػره مػف خػالؿ اإل كنسػؽ ايػديولوجي

نمػػػا كنسػػػؽ مػػػف العناصػػػر المتفاعمػػػة مػػػع المكونػػػات المختمفػػػة لمبيئػػػة، وىػػػذا التفاعػػػؿ يػػػؤثر عمػػػى  وا 
، وليست ىناؾ ثقافػة فػي عزلػة عػف ت ىناؾ حتمية بيئية تشكؿ الثقافةميسوالثقافة معا، ف اإلنساف

                                                           

 .21/07/2010بتاري   .،http://www.m-w.comػ قاموس ميرياـ ويبستر لمغة االنجميزية،  1
2- Harris, M: The rise of Anthropolological Theory, Routledge, London, 1969, p298.  

http://www.m-w.com/
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طػػػػػػار بيئػػػػػػي ىػػػػػػو النسػػػػػػؽ إالبيئػػػػػػة، بػػػػػػؿ وحػػػػػػدة متكاممػػػػػػة يضػػػػػػميا بنػػػػػػاء اجتمػػػػػػاعي ثقػػػػػػافي فػػػػػػي 
 السوسيوايكولوجي .

 البيئة ىمعن -4-8-7

فػػي المغػػة: اسػػـ ف بتعػػدد االتجاىػػات وطبيعػػة الدراسػػة، ،تعػػددت ا راء التػػي تفسػػر معنػػى البيئػػة    
 .مف الفعؿ الماضي باء وبوأ ومضارعو يبوء مشتؽ

 .قػػػػػػػاـأاسػػػػػػتخداـ لػػػػػػو كػػػػػػاف بمعنػػػػػػي نػػػػػػزؿ و  أكثػػػػػػرلكػػػػػػػف  ىمػػػػػػف معنػػػػػػ أكثػػػػػػروقػػػػػػد اسػػػػػػتخدـ فػػػػػػي 

 .ي نزلتوأ -تبوأت منزاًل ،  قاـ بوأي نزلو و أ -نقوؿ: تبوأ فالف المكاف 

 .المجتمع ويؤثر فييما أوالمنزؿ وىي ما يحيط بالفرد  ،والبيئة في المغة    

مقومات حياتػو ويمػارس  ىويحصؿ منو عم ،اإلنسافطار الذي يحيا فيو االصطالح: ىي اإلفي 
 .فيو عالقتو مع بني البشر

فػػػػي المغػػػػة االنجميزيػػػػة لمداللػػػػة عمػػػػى الظػػػػروؼ  ENVIRONNEMENTوتسػػػػتخدـ لفظػػػػة البيئػػػػة    
أمػا مػف الوجيػة العمميػة فيػي  ،اإلنسػافواألرض التػي يعػيش عمييػا  ،والماء ،الطبيعية مثؿ اليواء

ويتوافػؽ ىػذا التعريػؼ  ،1وأفكػاره " ،وأخالقػو ،ويػؤثر عمػى مشػاعره ،المكاف الػذي يحػيط بالشػخص
كػػػؿ شػػػيء "  أنيػػػاحػػػيف حػػػدد البيئػػػة ب" فمػػػع التعريػػػؼ المختصػػػر والشػػػامؿ والػػػذي طرحػػػو "اينشػػػتاي

وقػػد أعطػػى مػػؤتمر "سػػتوكيولـ  ،أي أف البيئػػة تشػػمؿ كػػؿ مػػا يحػػيط بػالفرد ويتفاعػػؿ معػػو ،2"عػداي
مػػف مجػػرد عناصػػر طبيعيػػة  أكثػػر" فيمػػا متسػػعا لمفيػػـو البيئػػة حيػػث أصػػبحت "تػػدؿ عمػػى 2751

بػؿ ىػي رصػيد المػوارد  ،)ماء + ىػواء + تربػة + معػادف + مصػادر الطاقػة + النبػات +الحيػواف(
 .3وتطمعاتو" اإلنسافوفي مكاف ما إلشباع حاجات  ،واالجتماعية المتاحة في وقت ما ،المادية

                                                           

 .6، ص 2006، مصر: المكتب الجامعي الحديث، البيئة والمجتمعحسف عبد الحميد احمد رشواف:  1-
، القاىرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية، كمية 2، طدراسات بيئية في المجتمع المصرينجوى عبد الحميد سعد اهلل:  -2

 .17، ص2005ا داب جامعة حمواف، 
 .16، ص2003تيزي وزو، الجزائر: المؤلؼ ودار األمؿ،  البيئة في مواجية التموث،ار: فتحي درد -3
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وحػػده ىػػو  اإلنسػػافالمكػػاف الػػذي تتػػوفر فيػػو إمكانػػات معينػػة و  أنيػػاابػػف خمػػدوف البيئػػة بويحػػدد     
 :عمى ما سبؽ يمكف اعتبار وبناءً  ،التحكـ فيو ىالقادر عم

يحصػؿ منيػا  ،ف البيئة بالنسبة لإلنساف ىي االطار الػذي يحيػا فيػو مػع غيػره مػف الكائنػات"إ    
 ويمارس فييا مختمؼ عالقاتو مع بني جنسو".  ،عمى مقومات حياتو مف مأكؿ وممبس ومسكف

يػة العنصػر البشػري كمحػور أىمولعمو مف الضروري مف الناحية السوسػيولوجية التأكيػد عمػى     
أف البيئػػة ال تقتصػػر عمػػى اليػػواء والمػػاء والتربػػة والمجػػاؿ  :رئػػيس فػػي تكػػويف البيئػػة فنقػػوؿ عنػػدىا

بينيػا وتفاعميػا معيػا والتػأثير المتبػادؿ مػع  اإلنسػافالجوي والعناصر الطبيعية فقط بؿ فػي وجػود 
 عناصرىا.

سػموؾ  أووتميؿ التعاريؼ االجتماعية لإلشػارة لمفػظ البيئػة بوصػفيا كػؿ مػا يثيػر سػموؾ الفػرد     
البيئة الداخمية لمفرد أي قواه  إلى ، وقد يشار في إطار عمـ النفسذا السموؾالجماعة ويؤثر في ى
ما عمماء االجتمػاع فيؤكػدوف عمػى الظػروؼ والعوامػؿ الخارجػة عػف الكػائف أ ،الداخمية التي تسيره

ثقافيػػػة  أوجتماعيػػػة ا أورافيػػػة العضػػػوي سػػػواء كانػػػت ىػػػذه الظػػػروؼ الخارجيػػػة فيزيقيػػػة ماديػػػة جغ
 أو اإلنسػافيئة التي ال تعد مف صػنع جميع مظاىر الب أنياالبيئة الجغرافية بويحددوف المقصود ب

وتشػػمؿ األرض والمنػػاخ والتضػػاريس وتػػأثير العوامػػؿ  ،ياإلنسػػانناتجػػة عػػف النشػػاط  أومػػف خمقػػو 
 أنيػػػاالبيئػػػة الجغرافيػػػة ب إلػػػىويشػػػار أحيانػػػا  ،الكونيػػػة والتوزيػػػع الطبيعػػػي لمحيػػػاة النباتيػػػة والحيوانيػػػة

شػموال مػػف البيئػة الجغرافيػة لػػذلؾ يفضػؿ اسػػتخداـ  أكثػػرولكػػف البيئػة الفيزيقيػة  ،فيزيقيػة أوطبيعيػة 
مػػػػػا البيئػػػػػة ركات أالبيئػػػػػة الماديػػػػػة لتشػػػػػمؿ مظػػػػػاىر العمػػػػػراف والتمػػػػػديف الحػػػػػديث كالمصػػػػػانع والشػػػػػ

حػػػد جوانػػػب البيئػػػة العامػػػة الكميػػػة وتشػػػمؿ النػػػاس والجماعػػػات وتشػػػمؿ كػػػذلؾ االجتماعيػػػة فيػػػي أ
 .لممجتمع خرىوجميع المظاىر األ عية ونماذج التنظيـ االجتماعيالتوقعات االجتما

 القيم البيئية -4-8-8
كػوف  الموضػوع حد كبير في توجيو إلىحد المفاىيـ الفاعمة والتي تتدخؿ أتعتبر القيـ البيئية     

 د كبيػػػر بمنظومػػػة القػػػيـ فػػػي المجتمػػػعحػػػ إلػػػىسػػػبابيا البشػػػرية مرتبطػػػة نمػػػط المشػػػكالت البيئيػػػة وأ
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ووجيػات نظػرىـ ومشػاعرىـ نحػو البيئػة التػي يعتػزوف  األفػرادمعتقػدات  أنيػاالبيئية "ب وتعرؼ القيـ
موجيػا لسػموؾ  أووتعد القيـ محركػا  ،أخرىبيا ويختارونيا بعد تفكير ومفاضمة بينيا وبيف بدائؿ 

ي الػدافع لمسػموؾ، أي تمثػؿ حسػب ىػذا الػرأ ،1فيي معايير لممارساتيـ المرتبطػة بالبيئػة " ،األفراد
مجموعػة مػف أشػكاؿ المعػارؼ " أنيػامػف المعػارؼ حيػث يعرفونيػا بوىناؾ آخروف تعتبرونو جممػة 

ئػػػة وممارسػػػة السػػػموؾ البيئػػػي المحافظػػػة عمػػػى البي إلػػػىوتػػػؤدي  ،والمعتقػػػدات التػػػي يمتمكيػػػا الفػػػرد
 .2"الصحيح

 المشكمة البيئية  -4-8-9

 مفيوم المشكمة البيئية  -4-8-9-4

فيو موقؼ يتطمػب معالجػة إصػالحية،  ،"المألوؼ نحراؼ عفاالبصفة عامة " تعني المشكمة    
 ،ويستمـز تجميع الوسائؿ والجيود والخطط لمواجيتيا والعمؿ عمى تحسينيا ووقاية المجتمػع منيػا

فالمشػػكمة االجتماعيػػة ىػػي انحػػراؼ السػػموؾ االجتمػػاعي عػػف القػػيـ التػػي يحترميػػا الفػػرد والمجتمػػع 
وقد يحتاج لحمو مف  ويصعب حم اعممي اوالمشكمة البحثية ىي موقؼ يعترض باحث ،ويخضع ليا

حد انشغاالت العامػة مػف النػاس الرتبػاطيـ الوثيػؽ والػدائـ أقبؿ المختصيف، وتعد المشكمة البيئية 
بيا. ويستخدـ مصطمح المشكالت البيئية غالبا لمداللة عف مختمػؼ الظػواىر السػمبية وىػي أعمػى 

ية معالجتيا، وجعميا اإلنسانلتي تريد مختمؼ العمـو المرتبطة بالبيئة الطبيعية منيا و االىتمامات ا
 .حد موضوعاتيا األساسيةأ

تعني المشكمة البيئية حدوث اختالؿ في توازف النظاـ البيئي، ويحدث اختالؿ تػوازف النظػاـ و     
، فتتػػأثر بقيػػة المكونػػات وتتبػػدؿ العالقػػات أكثػػر أوالبيئػػي عنػػدما يػػتـ التػػأثير عمػػى أحػػد مكوناتػػو 

                                                           

رسالة مقدمة  فاعمية برامج أنشطة بيئية  صفية وال صفية عمى تنمية الميارات والقيم البيئية،عبد المنعـ محمد درويش المرزوقي:  -1
 .34، ص2006لدراسات والبحوث البيئية، جامعة عيف شمس، مصر لمحصوؿ عمى درجة دكتوراه  فمسفة في العموـ البيئية، معيد ا

لمصفيف الخامس والسادس مف مرحمة التعميـ األساسي، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد  القيم البيئية في كتب الجغرافيا،باسمة خميؿ حالوة:  -2
 .9، ص2006، العدد الثاني، 22
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القائمة بينيا فيصبح غير قادر عمى الحفاظ عمى توازنو السابؽ، وعميو تعرؼ المشػكالت البيئيػة 
 .حدوث خمؿ في النظاـ البيئي، ينتج عنو أخطار بيئية تضر بكؿ مظاىر الحياة

ف المشػػػكالت فػػػػي أعطػػػػى صػػػورة واضػػػػحة عػػػف المشػػػػكمة البيئيػػػة غيػػػػر أف التعريػػػؼ السػػػابؽ أ   
عػـ أصيرورتيا وتطورىا ال تقتصر عمى الجانب الكمي بؿ حضور الجانب الكيفي يعطى تفسيرا 

يمحػؽ أحػد : " كػؿ تغيػر كمػي وكيفػي أنيػاكما يوضحو التعريؼ الذي يبػيف المشػكمة البيئيػة عمػى 
يػر مػف صػفاتو يغ أوحػد العوامػؿ الفيزيقيػة فينقصػو أ أو اإلنسػاففػي البيئػة بفعػؿ الموارد الطبيعية 

 .1يخؿ توازنو بدرجة تؤثر عمى األحياء التي تعيش في ىذه البيئة تأثيرا سمبيا " أو

مػف الػنقص بسػبب اقتصػاره عمػى البيئػة الطبيعيػة منفصػمة  أف ىػذا التعريػؼ يعتريػة نػوعغير     
المنطقة السكنية  أوالتغير الحاصؿ عمى مستوى العناصر المكونة لمحي المدني  إلىدوف النظر 

بػػػػػؿ يمكػػػػػف أف تكػػػػػوف  ،وكػػػػػذلؾ اعتقادنػػػػػا أف المشػػػػػكمة ليسػػػػػت بالضػػػػػرورة ذلػػػػػؾ التغيػػػػػر ،مجتمعػػػػة
المشكالت وليدة حالة غير مرغوب فييا وتشكؿ عائؽ لمحياة الطبيعية لمساكنة كالخػدمات البيئيػة 

 المرتبطة بالحياة.

نمػا تتسػع دائرتػو لتشػمؿ وا   ،ا نيػةعنػي فقػط المشػكالت تال "ف المشاكؿ البيئية إويمكف القوؿ     
 .2"تقبؿ المنظور وغير المنظوراحتماالت حدوث المشكمة في المس

 أنواع المشكالت البيئية  -4-8-9-5

 أو ،نشػأفػالبعض يقسػميا حسػب الم ،ىناؾ العديػد مػف األنػواع والتقسػيمات لممشػكالت البيئيػة    
وكػػػػذلؾ البعػػػػد الزمنػػػػي أي التػػػػدريجي والمفػػػػاجس وكػػػػذلؾ المسػػػػتجدات السياسػػػػية  ،طبيعػػػػة المنطقػػػػة

 .واالجتماعية واالقتصادية وغيرىا

                                                           

،  المكتب الجامعي الحديث، لمخدمة االجتماعية في تحقيق التربية البيئية نحو دور فعالعصاـ توفيؽ قمر وسحر فتحي مبروؾ:  - 1
 .17ص  2004االسكندرية، مصر: 

 .72، ص 1997، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر: البيئة واإلنسانزيف الديف عبد المقصود:  - 2
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بالمنشػأ أي حسػب سػػبب الظيػور والمحػددة فػػي  سػػنتخذ التقسػيـ األبسػط  والمػػرتبط ولعمنػا ىنػا    
 .العامؿ الطبيعي والعامؿ البشريمحوريف 

يقصد بالمشكالت البيئية الطبيعية تمؾ المشكالت الناجمػة عػف   :الطبيعية لمشكالت البيئيةا    
مشػػػػاركتو، والمرتبطػػػػة بالطبيعػػػػة  أو اإلنسػػػػافأسػػػػباب طبيعيػػػػة أي عػػػػف البيئػػػػة ذاتيػػػػا دوف تػػػػدخؿ 

 يفمشػكالت الحضػر غيػر الريفػ، بػالكوارث الطبيعيػة أوالمرتبطة بالمنػاخ  أوالجيولوجية لممنطقة 
تػػنجـ المرتفعػػات، و ومشػػكالت المنخفضػػات غيػػر  ،السػػاحؿ أويوؿ سػػومشػػكالت الصػػحراء غيػػر ال

الحيػاة البشػرية خاصػة والكائنػات الحيػة عمومػا  مػىسػمبية عديػدة ع اأثػار  عف ىذه المشكالت عادة
منيػا مػا تتكفػؿ الطبيعػة  ،دائمػة أووتفرز مظيرا استثنائيا وغير طبيعي لمبيئػة وفقػا ألزمنػة مؤقتػة 

وامتصاص  لتقويـ الضرر اإلنسافومنيا ما يتطمب تدخؿ  ،اتيةذاتيا بإيجاد الحموؿ والمعالجة الذ
 .ا ثار والوقاية منيا

التػػي يمكػػف وصػػفيا بالصػػعوبات الطبيعيػػة يمكػػف التغمػػب  أوولعػػؿ العديػػد مػػف ىػػذه المشػػكالت    
 حػاوؿوقػد  ،التػأقمـ والتكيػؼ أوالسػيطرة عمييػا باإلمكانػات والتقنيػات الحديثػة  أوبمعالجتيػا  ميياع

ذا  ،منػػذ األزؿ وفػػي صػػراعو الػػدائـ لمبقػػاء توظيػػؼ عناصػػر البيئػػة الطبيعيػػة واسػػتغالليا اإلنسػػاف وا 
 إلػػػىخصػػػائص البيئػػػة الطبيعيػػػة ودرجػػػة اسػػػتجابتيا لمحيػػػاة البشػػػرية يمكننػػػا تقسػػػيميا  إلػػػىرجعنػػػا 
 :قسميف

الكثيػر  اإلنسافتضع أماـ  أووىي البيئات التي تتسـ بخصائص تفرض  ،بيئات صعبة :الأو     
مكانػات تقنيػة  إلػىالتحديات البيئية التػي تحتػاج بالضػرورة  أومف المعوقات  جيػد بشػري ضػخـ وا 

البيئة  ،تحد حراري(ابة ومف أمثمتيا البيئة القطبية)وىي بيئات بطيئة االستج ،عالية لمتغمب عمييا
بػػػاتي( والبيئػػػة البيئػػػة المطيػػػرة ) تحػػػد ن ،البيئػػػة الجبميػػػة ) تحػػػد تضاريسػػػي( ،الجافػػػة )تحػػػد مػػػائي(

 .تضاريسي ( ،مائي ،)تحد حراري ةصحراويال

وىػػػػي البيئػػػػات التػػػػي تتسػػػػـ بخصػػػػائص تيسػػػػر لإلنسػػػػاف فػػػػرص  ،بيئػػػػات سػػػػيمة ميسػػػػرة :ثانيػػػػا    
وعمػػػى ىػػػذا األسػػػاس فيػػػي بيئػػػات تسػػػتجيب  ،معوقػػػات صػػػعبة أواالسػػػتغالؿ دوف تحػػػديات قاسػػػية 
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البيئػػات المتمتعػػة بػػوفرة مواردىػػا المائيػػة  ،البيئػػات السػػيمية :سػػريعا ألي جيػػد بشػػري ومػػف أمثمتيػػا
 .البيئات الساحمية واألراضي الخصبة وغيرىا أو ،وخصوبة تربتيا

ف أالتػػي تحػػدد نوعيػػة المشػػكالت الطبيعيػػة كػػوف وسػػنذكر فيمػػا يمػػي العوامػػؿ البيئيػػة الطبيعيػػة     
والتػػػي غالبػػػا مػػػا تكػػػوف ىػػػذه العناصػػػر الحاضػػػف الطبيعػػػي ومحػػػدد لمخصػػػائص العامػػػة ألي بيئػػػة 

 :ياأىممصدر التحدي لإلنساف في سبيؿ البقاء واالستمرار ولعؿ 

تنفػرد بػو عػف غيرىػا مػف  ،تحتؿ أي منطقة حيزا مكانيػا مميػزا عمػى سػطح المعمػورة :موقع البيئة
  :قسميف إلىوينقسـ الموقع كما ىو معروؼ  ،المناطؽ

يعبػػر الموقػػع الفمكػػي عػػف المكػػاف الػػذي تحتمػػو بيئػػة معينػػة وفقػػا لخطػػوط الطػػوؿ  :الموقػػع الفمكػػي
ع الفمكػػي بشػػكؿ مباشػػر عمػػى وىػػو موقػػع قيمتػػو ثابتػػة ال تتغيػػر، وال يػػؤثر الموقػػ ،ودوائػػر العػػرض

 .لكونو يحدد طبيعة المناخ الذي يسود ىذه البيئة اإلنساف

سػػواء  ،مػػا يحػػيط بيػػا مػػف بيئػػاتببالنسػػبة  ويقصػػد بػػو العالقػػات المكانيػػة لمبيئػػة :الموقػػع الجغرافػػي
 أوبعيدة وتتسـ ىذه العالقات عادة بعػدـ الثبػات سػواء عمػى المسػتوى االقميمػي  أو ،مجاورةكانت 

وحتػػى االجتماعيػػة كمػػا ال  ،االقتصػػادية ،العػػالمي، بسػػبب ارتباطيػػا بػػالظروؼ السػػائدة السياسػػية
 باألحداث التاريخية.تمؾ المرتبطة  أوننسى المرجعيات الدينية، القومية 

الػػبعض منيػػا دوف شػػؾ ليػػا دورىػػا فػػي تكػػويف خصوصػػية  أوكػػؿ ىػػذه الخمفيػػات مجتمعػػة       
 أووتحديػػػػػػد نتائجيػػػػػػا، مػػػػػػدتيا  أخػػػػػػرىلممشػػػػػػكالت التػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تنشػػػػػػأ فػػػػػػي منطقػػػػػػة مػػػػػػا دوف 

  ..ال ..تكرارىا

مػف مكونػات متباينػة يقصد بالبنية التركيب الجيولوجي لمبيئة الذي يكشؼ لنا عما تحويػو  :البنية
تختمػؼ البنيػة مػف بيئػة حركات باطنية مختمفة، ومف ثـ مف ر فييا ث  أوما  ،يةىمالنشأة والنوع واأل

وتختمػؼ قيمػة  ،متحولػة( –رسػوبية  –تبعا لنوعية الصػخور التػي تتكػوف منيػا ) ناريػة  أخرى إلى
وىػػي بالتػػالي تمعػػب  ،ثػػروات أومصػػادر وقػػود  أوالصػخور ذاتيػػا بػػاختالؼ مػػا تحويػػو مػػف معػادف 
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زراعيػػة فػػي منػػاطؽ  أو ،دورا ميمػػا فػػي توجيػػو السػػكاف نحػػو أنشػػطة اقتصػػادية معينػػة دوف غيرىػػا
قيػػؿ عػػف الصػػخور والمكونػػات الباطنيػػة يقػػاؿ عػػف التربػػة السػػطحية حيػػث  ونفػػس مػػا ،تػػوفر الميػػاه

ذا فإ أخرى إلىنتاجيا مف منطقة إونوعية  أخرى إلىتتبايف قدراتيا اإلنتاجية الزراعية مف منطقة 
ف تكػوف مخزنػا فإف بنيتيػا أىمتيػا أل ،مثال ومنطقة سوؼ نموذجاً  ةصحراويالتحدثنا عف المناطؽ 

ميما لمبتػروؿ والغػاز وكػذلؾ تميػز تربتيػا جعػؿ منيػا مػوردا ميمػا لمعديػد مػف الزراعػات كالبطاطػا 
لػى و بالدرجػة األوالتمور وغيرىا وىي بذلؾ صنعت نمطا مميزا مف األنشػطة والعالقػات المرتبطػة 

  .بيذه النوعية مف الزراعات

ىػػؿ ىػػي بيئػػات مسػػتقرة  ،بيئػػةمػػف خػػالؿ درجػػة اسػػتقرار ال اإلنسػػافويمتػػد تػػأثير البنيػػة عمػػى      
ف أ فػي دنػى شػؾأ ىنػاؾوليس  ،بيئات مضطربة غير مستقرة عرضة لمبراكيف والزالزؿ أو، ىادئة

نحػػػو التخطػػػيط لمشػػػروعات معينػػػة تختمػػػؼ مػػػف حيػػػث  اإلنسػػػافدرجػػػة االسػػػتقرار البنيػػػوي سػػػتوجو 
أف طربة غيػػر المسػػتقرة ضػػذ تفػػرض طبيعػػة البيئػػة المإ ،الضػػخامة والنوعيػػة حسػػب ظػػروؼ البيئػػة

   .سموكا معينا بما يمكنو مف مواجية مشاكؿ ىذه البيئة أوأنشطة  اإلنسافيمارس 

نمػػاط األثػػر فػػي تحديػػد أطح بػػيف جبػػاؿ ووديػػاف وسػػيوؿ ليػػا شػػكاؿ السػػإف اخػػتالؼ أ :التضــاريس
ف الجبػػاؿ واليضػػاب كمنػػاطؽ مرتفعػػة فمػػف دوف شػػؾ أ ،النشػػاط وخمػػؽ مشػػكالت مػػف نػػوع خػػاص

تتسػػػـ بخصػػػائص معينػػػة تنفػػػرد بيػػػػا وتميزىػػػا عػػػف السػػػيوؿ والوديػػػػاف بمػػػا يعكػػػس صػػػور التػػػػأثير 
منعػػػزؿ  أوومػػػا ىػػػو مغمػػػؽ  ،بحػػػري أو"فينػػػاؾ مػػػف المواقػػػع مػػػا ىػػػو مفتػػػوح  ،ت لكػػػؿ منيمػػػاأو المتفػػ

وموقػػػع ميسػػػر يسػػػيؿ فػػػرص االتصػػػاؿ  ،يػػػةىموموقػػػع محػػػدود األ ،موقػػػع اسػػػتراتيجي أو ،داخمػػػي
البيئػػات المرتفعػػة تفقػػد الكثيػػر مػػف ، و"1"وموقػػع صػػعب يفػػرض الكثيػػر مػػف المعوقػػات ،واالحتكػػاؾ

الحد  إلىلضغط الجوي وتنخفض درجة الحرارة كسيجيف ويخؼ او األ ذ يقؿإ ،مقومات الحياة فييا
، حيػػافجػػدا بػػؿ ومسػػتحيمة فػػي بعػػض األ الػػذي قػػد تصػػبح الحيػػاة فػػي بعػػض ىػػذه البيئػػات صػػعبة

غمػاء والصػداع ألعراض مرضػية مثػؿ ضػيؽ التػنفس واإلفي ىذه البيئات  اإلنسافحيث يتعرض 
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دمػػػاء األ ،)دوار الجبػػػؿ(  1 "الؼ قػػػدـآ 7طؽ التػػػي تزيػػػد ارتفاعيػػػا عػػػف نػػػؼ واألذنػػػيف فػػػي المنػػػاوا 
ثنػػاء النشػػاط كالػػذي يصػػادفو سػػكاف المنػػاطؽ نوعيػػة الصػػعوبات المصػػادفة يوميػػا أ إلػػىباإلضػػافة 
ت الميكانيكيػػػة فػػػي محدوديػػػة اسػػػتخداـ ا ال أوف وعػػػورة التضػػػاريس كصػػػعوبة التنقػػػؿ الجبميػػػة مػػػ

بالتػػالي تكػػوف زراعػػة اكتفائيػػة مركػػزة عمػػى  ،التضػػاريس أنيػػاثير حتميػػة بيئيػػة عنو الزراعػػة تحػػت تػػأ
وتفرض ىػذه الحتميػة كػذلؾ اقتنػاء نوعيػة معينػة مػف الحيوانػات  ،لىو الحبوب الغذائية بالدرجة األ

وتفرض مشكالت بيئية مف نػوع  ،كالماعز واألغناـ لقدرتيا عمى التحرؾ في مثؿ ىذه التضاريس
 .نجرافات والسيوؿ والزالزؿ اال وأخاص كالتموث بالغازات المنبعثة مف المناجـ مثال 

المنتوجػات ومادامت الصحراء تحمؿ تضاريس معينة كانت بدورىا تفرض نوعية محػددة مػف     
الزراعية التي تعتمد عمى طػرؽ مميػزة وعمميػات زراعيػة خاصػة تممييػا تضػاريس المنطقػة وتربيػة 

فػػػي حػػػيف تقػػػؿ مشػػػكالت  ،غنػػػاــ مػػػف تضػػػاريس الصػػػحراء كالجمػػػاؿ واألحيوانػػػات تسػػػتطيع التػػػاقم
 .الثموث النفتاح الوسط وانعداـ الفيضانات لقمة االمطار وقدرة التربة عمى االمتصاص

 اإلنسػػػافعناصػػػر البيئػػػة الطبيعيػػػة تػػػأثيرا عمػػػى  أكثػػػرإف المنػػػاخ مػػػف  :المنـــاخ والنبـــات الطبيعـــي
نػػػؼ التػػػي تميػػػز سػػػكاف مػػػح وجػػػو البشػػػر وخاصػػػة فػػػي فتحػػػات األفػػػالمالحظ تػػػأثر مال ،والمجتمػػػع

المنػػاطؽ الحػػارة الرطبػػة عػػف المنػػاطؽ البػػاردة، كمػػا تختمػػؼ لػػوف البشػػرة مػػف السػػمرة فػػي المنػػاطؽ 
الحتمية المناخية عمى نوع لوف  وتظير ىنا ،البياض لسكاف المناطؽ المعتدلة والباردة إلىالحارة 
وفػػي المنػػاطؽ المعتدلػػة لػػو  ،فػػالفرد يرتػػدي المالبػػس الثقيمػػة والفػػراء فػػي المنػػاطؽ البػػاردة ،المبػػاس

ة يرتػػدي الحريػػة فػػي اختيػػار المالبػػس التػػي يرتػػدييا حسػػب الحاجػػة، وفػػي المنػػاطؽ الحػػارة الجافػػ
وىػو مػا نالحظػو  -س والوجػو  ف الفاتحة مع االىتماـ بغطاء الػرألواالمالبس الفضفاضة ذات األ

البحػث بػوادي سػوؼ  عند سكاف الخميج والسوداف ويسود كػذلؾ ىػذا النػوع مػف المبػاس فػي منطقػة
 بالجزائر.    
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ف الػذيف يعيشػوف فػي إ" :اخ عمى طبيعة البشر حيث يقوؿثر المنوقد أكد "مونتيسكيو" عمى أ    
بينمػػػا تقمػػػؿ درجػػػة الحػػػرارة المرتفعػػػة مػػػف  ،منػػػاخ بػػػارد يتسػػػموف بالشػػػجاعة ونشػػػاط الجسػػػـ والعقػػػؿ

حيث روبا أو بالحياة البشرية في وصفو لسكاف  رسطو عف عالقة المناخ، ولقد تحدث أ1الشجاعة"
سيا فيـ ما سكاف آؾ بسبب المناخ البارد، أ" نشطوف لكف ينقصيـ الذكاء والميارة وذل:ـأنييقوؿ ب

 2قؿ حركة "عمى االختراع واالبتكار ولكنيـ أ ذكياء قادروفأ

 :ية العديد مف المشكالت الطبيعية نذكر منيااإلنسانوتعترض البيئة     

التمػوث الطبيعػي كانتشػار جثػث الحيوانػات  ،صػعود الميػاه ،التصػحر ،مشكالت المنػاخ
  .النافقة والتموث بمخرجات البراكيف وغيرىا

ا فييػا، وقػد تػأثير الكائنػات  أكثػركػائف متميػز فػي البيئػة، وىػو  اإلنسػاف :المشكالت البيئية البشرية
أدت ثػػره عمػػى الػػنظـ البيئيػػة حيػػث ادي أنػػي والنمػػو االجتمػػاعي واالقتصػػكػػاف لمتطػػور العممػػي والتق

خػػالؿ بتػػوازف الكثيػػر مػػف إلػػى اإلغيػػر الواعيػػة فػػي شػػتى المجػػاالت  أو، الواعيػػة اإلنسػػافنشػػطة أ
الصػػحيح نحػػو مكونػػات البيئػػة  اإلنسػػافالػػنظـ البيئيػػة، فػػالتوازف البيئػػي يػػرتبط بشػػكؿ كبيػػر بسػػموؾ 

اسػػتخداميا مػػف  ةسػػاءإ ف  وا   ،تخدامياحسػػف اسػػوازف البيئػػة إذا أف التقنيػػة ال خػػوؼ منيػػا عمػػى تػػوأ
ي فػي الػتخمص الػذاتي مػف ضعاؼ فاعمية ىذا النظاـ، وتفقده القدرة عمػى أداء دوره الطبيعػإ أنوش

 ومف المشكالت البيئية البشرية الشائعة نذكر:المموثات، 

 ،سمدةاألخطار الصحية بفعؿ المبيدات واأل ،التموث الصناعي ،النفايات الخطرة :التموث بأنواعو
 .اختناقات المرور والصرؼ الصحي، مشكالت رمي القمامة وغيرىا ،تموث البحار والشواطس

غيػر  ،لػىو الضػحية األ أنومف المشكالت البيئية ما مف شؾ ب المتسبب في العديد اإلنسافف إ   
الرؤيػة  ةثارىا جعمو يستمر في خمؽ أسػبابيا نتيجػبعواقب ىذه المشكالت، بؿ تجاىؿ آ ف الجيؿأ

                                                           

 .111مرجع سابؽ، ص  حسف عبد الحميد احمد رشواف: - 1
 .111نفس المرجع، ص  - 2



 مشكهت انبحج ًاإلجشاءاث ادلنيجٍت             انفصم انتميٍذي                                            

 

 17 

المنصػػػبة عػػػف المصػػػمحة الخاصػػػة التػػػي تممييػػػا الجشػػػع الػػػدائـ والسػػػعي خمػػػؼ المكاسػػػب الماديػػػة 
 .اؿ الصناعي والتجاري وحتى العمميالسريعة ال سيما في المج

 المشكالت البيئية في منطقة سوف  -:-4-8
آخر، ونجد فػي منطقػة سػوؼ  إلىومف زمف  أخرى إلىالمشكالت البيئية مف منطقة  تختمؼ    

التػي ليػا  أوأسباب ذات المنشػأ الطبيعػي  بطبيعة المنطقة والتي عادًة ما تكوف مشكالت مرتبطة
"، ومنيػا مػاىو مػرتبط المنػاخ قساوةوالتي اخترنا منيا "صعود المياه" و " ،عالقة بجغرافيا المنطقة

مشػػكمة التمػػوث بالنفايػػات وقػػد اخترنػػا " ،بالعامػػؿ البشػػري والػػذي ينتشػػر فػػي مختمػػؼ بقػػاع المعمػػورة
 المنطقػػة والتػػي قػػد يكػػوف ليػػا آثػػار الصػػمبة المنزليػػة " وكػػذلؾ " العمميػػات الزراعيػػة السػػائدة " فػػي

 .سمبية عمى البيئة بصورة عامة

خػػر مػػف المشػػكالت التػػي ال يمكػػف تغطيتيػػا، وىػػي آ وجػػود عػػددإلػػى ونشػػير فػػي ىػػذا السػػياؽ     
ئر وغيرىػا، عػي الجػاالرٌ  ،، التمػوث بميػاه الصػرؼ الصػحيث بالنفايػاتة منيا التصحر، التمو عديد

 أكثرتمؾ التي تجعؿ الحياة في المنطقة  أو ،ىا انتشارا وتيديدا لمبيئةأكثر واقتصرت الدراسة عمى 
  .صعوبة

 ابقة والمشابية الدراســات السٌ   -4-9

وكػوف ىػذه  ،الجزائػر يعد عمـ اجتماع البيئة مف التخصصات الحديثة فػي عمػـ االجتمػاع فػي    
، فالمشػكالت المسػتيدفة بالبحػث والتحميػؿ السوسػيولوجي ىػي لدراسة استكشافية في شػكميا العػاـا

لى مف نوعيا في منطقة سوؼ وفي الجزائر بصػورة عامػة )حسػب عمػـ الباحػث(، وعمػى ىػذا و األ
لبيئػػة األسػػاس اسػػتعاف الباحػػث بعػػدد مػػف الدراسػػات المشػػابية مػػف تخصصػػات مختمفػػة مػػف عمػػـو ا

والجغرافيا والجيولوجيا، وكانت ىذه الدراسات ال تبحث المشكالت المعالجة في البحث مجممة بؿ 
تيػػػب اسػػػتعاف الباحػػػث بيػػػا منفصػػػمة حسػػػب كػػػؿ فرضػػػية مػػػف فػػػروض الدراسػػػة نوردىػػػا حسػػػب تر 

  :، مركزيف عمىالمشكالت البيئية في الدراسة

 .والنتائج المحققة، شكالية والمنيجية مف منيج وأدواتاال :ممخص الدراسة -
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 .تقييـ الدراسة -

 .كيفية االستفادة منيا في البحث -

 

 الدراسات السابقة المرتبطة بمشكمة التموث بالنفايات الصمبة المنزلية -4-9-4

 

 :لىو الدراسة األ  

 .الدكتور صبري محمد حمداف :صاحب الدراسة
 .مدينة غزة فمسطيف :المجاؿ الجغرافي
 .دراسة بيئية ميدانية :طبيعة الدراسة

 .1775سنة  :نجاز الدراسةتاري  إ
دارة النفايػات البمديػة الصػمبة فػي مدينػة " وضػعية إ:تػت ىػذه الدراسػة بعنػوافأ :شكالية البحثإ    

 مػا ىػو وضػع العػامميف وآرائيػـ :شػكاليتيا فػي السػؤاؿ" وتمخصػت إ 1غزة مف وجية نظر العامميف
لتػػي نػػة غػػزة   بجمػػع البيانػػات التػػي تجيػػب عمػػى المشػػكالت ادارة النفايػػات الصػػمبة فػػي مديفػػي إ

 .ييـ ومعوقات العمؿوكذلؾ رأ ،يعاني منيا العماؿ
  :جراءات المنيجيةاإل

 عتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي.ا :المنيج
 .رئيسية لجمع البيانات ستبياف كأدواتاستخدمت المالحظة واإل:البيانات دوات جمعأ

  :تساؤالت الدراسة
 وترحيػؿ  إخػراج عمميػة فػي الشػاطس ومخػيـ غػزة مدينػة سػكاف سػموؾ فػي العػامميف يرأىػو  مػا -

 الصمبة  النفايات

 التػابعيف البيئػة صػحة قسػمي فػي متمثمػة الصػمبة البمدية النفايات إدارة في رأي العامميف ىو ما -

 .العامميف  عف وليفؤ كمس (UNRWAونروا ) واأل غزة لبمدية

                                                           

- .رئيس قسـ الجغرافيا بكمية ا داب، الجامعة االسالمية غػػػػػػػزة 
 .2007، دراسة ميدانية، الجامعة االسالمية، غزة: وضعية ادارة النفايات البمدية الصمبة في مدينة غزةصبري محمد حمداف:  -1
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 المدينة  في النفايات قطاع في اإلداريوف منيا يعاني التي المشاكؿ ىي ما -

 :لمدراسة نوجزىا فيما يمي وضع الباحث العديد مف األىداؼ :ىداؼ الدراسةأ

 جمع عمميات تقييـو  ،النفايات وترحيؿ خراجإ  بعمميات الخاصة السكاف وتقاليد عادات معرفة    

 .العامميف، وتحديد المشاكؿ ذات الصمة نظر وجية مف اإلدارة بيا تقـو التي النفايات وترحيؿ
المرسومة  األىداؼقيؽ العديد مف تح ياأىمالعديد مف النتائج  إلىخمصت الدراسة :نتائج الدراسة

التعرؼ عف الكيفيػة التػي تجمػع بيػا النفايػات ووصػفيا والمشػاكؿ التػي تعتػري ىػذه العمميػة  ياأىم
 .المدينة مف النفايات لجمع جديد نظاـ اقتراح  وأخيرا تـ

 :1الدراسة الثانية

 الدكتورة ىناء الجوىري :صاحب الدراسة
 محافظة الفيـو ػ جميورية مصر العربية ػ :المجاؿ الجغرافي
 .دراسة اكاديمية خاصة :طبيعة الدراسة
 .2بعاد االجتماعية واالقتصادية والمؤسسيةدمج قضايا البيئة باأل :عنواف الدراسة

  1776ػ  1775 :تاري  إنجاز الدراسة
دراسػة ميدانيػة تبحػث  ،المصرية األسرةمشكمة النظافة في  :أتت الدراسة بعنواف :إشكالية الدراسة

مػػػػف خػػػػالؿ دمػػػػج قضػػػػايا البيئػػػػة بػػػػالواقع  ،ونظػػػػاـ الجمػػػػع ،الممارسػػػػة ،فػػػػي واقػػػػع جمػػػػع القمامػػػػة
 .اإلجتماعي

 ما مفيـو النظافة مف وجية نظر السكاف   :تساؤالت الدراسة 
 الحالية لمجمع والتخمص والتشغيؿ  ما النظـ 

 ما مدى رضى السكاف حوؿ العممية  

                                                           

 .121، دار المسيرة، عماف، األردف، ص عمم اجتماع البيئة محمد الجوىري وآخروف: -1
 .2008جامعة الفيوـ، مصر: ، دراسة اكاديمية دمج قضايا البيئة باالبعاد االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية،ىناء الجوىري:  -2
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مػػػي اعتمػػػد الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي التحمي :دوات المسػػػتخدمة لجمػػػع البيانػػػاتمػػػنيج الدراسػػػة واأل
المقػػػابالت الفرديػػػة، المالحظػػػة  ،مجموعػػػات النقػػػاش المركػػػزة يػػػاأىممػػػف االدوات  باسػػػتخداـ عػػػدد

 ع المحمي. المباشرة والتجوؿ في المجتم
 :ياأىمدرجت في نيايتيا عدد مف النتائج التي أ إلىخمصت الدراسة  :نتائج الدراسة

منيػػا مػػا ىػػو مػػرتبط بالعمػػاؿ  ،عػػدـ انتظػػاـ جمػػع القمامػػة إلػػىدت وجػػود عػػدد مػػف األسػػباب التػػي أ
 .خر متعمؽ بالوسائؿا ما ىو مرتبط بنظاـ التشغيؿ وا ومني

 دت لعدـ رضى السكاف عمى خدمة النظافة األسباب التي أوجود عدد مف 
 ارتباط فعالية خدمة النظافة بالوعي بقضايا البيئة بشكؿ كبير.

وعميػو تػـ  ،تشػبو إشػكالية ىػذه الدراسػة بشػكؿ كبيػر دراسػتنا الحاليػة :ستفادة منياتقييـ الدراسة واإل
 إلػػىإضػػافة  ،يػػةالتعػػرؼ عمػػى عػػدد مػػف المؤشػػرات التػػي تخػػدـ دراسػػتنا وتزيػػد مػػف قيمتيػػا الميدان

 .االستعانة بيا في تحميؿ النتائج
  1الدراسة الثالثة

 محمد النمر :صاحب الدراسة
 بمدية قسنطينة :المجاؿ الجغرافي 

 االقتصادية العمـو في الماجستير شيادة متطمبات ضمف مقدمة مذكرة :طبيعة الدراسة
 ـ 1777ـ ػ  1776 :تاري  انجاز الدراسة

 لبمديػة ميدانيػة دراسػة المنزليػة " لمنفايات المستداـ الدراسة بعنواف: " التسييرتت أ :شكالية البحثإ

دراسػػة ميدانيػػة لمتعػػرؼ عمػػى الكيفيػػة التػػي تجمػػع بيػػا النفايػػات، ومػػدى موافقتيػػا لألطػػر  ،قسػػنطينة
 مختصرة في السؤاؿ الرئيس التالي: ،القانونية والمعايير الدولية المستدامة

 األطػر وفػؽ المنزليػة النفايػات تسػيير فػي تتبػع التػي واألسػاليب المتكاممػة السياسػات تتمثػؿ فيمػا
 المستدامة  الدولية والمعايير القانونية

                                                           

االقتصادية، جامعة قسنطينة  العموـ في الماجستير شيادة متطمبات ضمف مقدمة مذكرة  التسيير المستدام لمنفايات المنزلية، محمد النمر: -1
 .2009ػ  2008
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 :ىي عدة تساؤالت التساؤؿ ىذا تحت وتندرج

 المنزلية  لمنفايات مستداـ تسيير في المتبعة ستراتيجياتواال األساليب أىـ ىي ما - 

 المنزلية  النفايات إدارة تنظـ التي الوطنية والمؤسسات التشريعات ىي ما  -
مكانيات قسنطينة بمدية في المنزلية النفايات تسيير واقع ىو ما  -  تحسينو  وا 

 اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي  :منيج الدراسة
ومقارنػة  ،وصؼ عممية جمع النفايات في بمدية قسنطينة والتعرؼ عمى مشػكالتيا :نتائج الدراسة

 طر القانونية الموافقة لالستدامة البيئية.ليات النقؿ والتفريغ مع األآ
ف تجمػػع تػػراث نظػػري ثمػػيف حػػوؿ النفايػػات اسػػتطاعت الدراسػػة أ :تقيػػيـ الدراسػػة واالسػػتفادة منيػػا

ووضػػؼ فػػي الدراسػػة الميدانيػػة  ،حػػاط بالموضػػوعلصػػمبة المنزليػػة بصػػورة خاصػػة بشػػكؿ أعامػػة وا
فػػادت الدراسػػة موضػػوع بحثنػػا مػػف خػػالؿ توجيػػة الباحػػث لعػػدد مػػف المراجػػع عنػػد وأ ،بشػػكؿ مقبػػوؿ

عطػػى صػػورة عػػف منظومػػة النظافػػة فػػي مدينػػة قسػػنطينة والمشػػاكؿ أتحضػػير التػػراث النظػػري كمػػا 
ف االسػتفادة كانػت دراسة في تخصص غير عمػـ االجتمػاع إال أوبالرغـ مف كوف ال ،التي تسودىا

 .معتبرة

 بطة بمشكمة صعود المياه السابقة المرت ةالدراس -4-9-5

 1لىو الدراســة األ 
 .ي جيياف ريـأو عبد:صاحب الدراسة
 .منطقة وادي سوؼ :المجاؿ الجغرافي
 .اإلقميمية ساطو األ تييئة في الماجستير درجة لنيؿ مقدـ بحث :طبيعة الدراسة

 .1771 :نجاز الدراسةإتاري  
 وادي البيئة بإقميـ ا عمىھوآثار  المياه صعود مشكمة" :كانت الدراسة بعنواف :شكالية البحثإ    

سػبابو ونتائجػو مػف الة مشكؿ صعود المياه والكشػؼ عػف أشكاليتيا في وصؼ حتمثمت إ ،"سوؼ

                                                           

، بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ التييئة العمرانية، مشكمة صعود المياه واثرىا عمى البيئة باقميم وادي سوفعبداوي جيياف ريـ:  -1
 .2006منتوري، قسنطينة، 
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وكيػػؼ تتعامػػؿ الييئػػات  ،سػػباب صػػعود الميػػاه ومػػا ىػػي نتائجيػػامػػاىي أ" :خػػالؿ التسػػاؤؿ الػػرئيس
 المختمفة معيا    

 .والمنيج االستكشافياستخدمت الدراسة المنيج الوصفي  :المنيج
 .المعاينة الميدانية ،الوثائؽ والسجالت ،المالحظة

 يتوسػع فيػو الصػعبة الطبوغرافيػة يذ الشػرقي الكبيػر لمعػرؽ ينتمػي السػوفي اإلقمػيـ :نتػائج الدراسػة

 نشاط أي أماـ اعائق تقؼ  وغرافيةالطبُ  ىذه الرممية، الكثباف عميو سيطرتُ  واسع رسوبي حوض عمى

 األسػػبابتحديػػد ووصػػؼ  إلػػىؿ والتوُصػػ ،الطبيعيػػة منيػػا وبػػاألخصالمصػػبات  غيػػاب خصوصػػا
 .عود المياهبيعية والبشرية التي تقؼ وراء مشكمة صُ الطٌ 

ف تجمػػع كمػػا نظريػػا معتبػػرا لمشػػكمة صػػعود أاسػػتطاعت الدراسػػة  :تقيػػيـ الدراسػػة واالسػػتفادة منيػػا
ف البيانػػػات أكمػػػا  ،ممػػػا جعػػػؿ منيػػػا نموذجػػػا لدراسػػػة عمميػػػة رائػػػدة ،الميػػػاه ومػػػف مصػػػادر مختمفػػػة

عمميػا  ،شػكميا ،صػوؿ عمييػاالميدانية ثمينة باعتبارىا تصػور الجيػد المبػذوؿ مػف قبػؿ الباحػث لمح
 ،كمة، واسػػتفادت دراسػػتنا الحاليػػة منيػػا فػػي بعػػض المصػػادر االحصػػائية المتعمقػػة ب ثػػار المشػػوفنيػػا

جػػراء مكنػػت مػػف إ ثحيػػ ،1771جريػػت سػػنة ة أف الدراسػػصػػة وأوبعػػض المالحظػػات الميدانيػػة خا
 .مقارنات تمخص الواقع بعد حوالي ست سنوات

 1المناخ  قساوةالدراسة السابقة المرتبطة بمشكمة  -4-9-6
 ميدي حمد فرحاف الدليمي. :صاحب الدراسة
 .العراؽ ،بغداد :المجاؿ الجغرافي
 .في العراؽ اإلنسافثر المناخ في صحة وراحة أ :عنواف الدراسة
 كاديمية مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير آداب في الجغرافيا.رسالة أ :طبيعة الدراسة

 .2777 :نجاز الدراسةتاري  إ
عػػراؽ اسػػتيدفت الدراسػػة الكشػػؼ عػػف تػػأثير الظػػروؼ المناخيػػة السػػائدة فػػي ال:شػػكالية البحػػثإ    
 .في الجانبيف الراحة الطبيعية والصحة الجسمية اإلنسافعمى 

                                                           

، رسالة اكاديمية مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير آداب في الجغرافيا، االنسان في العراق اثر المناخ في صحة وراحةميدي فرحاف الدليمي:  -1
 .1990جامعة بغداد: 
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 .اعتمدت الدراسة عمى المنيج االستكشافي :المنيج
 المقاييس التقنية. ،الخرائط ،المالحظة ،الزيارات الميدانية :دوات جمع البياناتأ

 :ياأىمالعديد مف النتائج  إلىالدراسة  متتوصً  :نتائج الدراسة
يشػػعر السػػاكنيف فػػي المنػػاطؽ البػػاردة بالضػػيؽ فػػي المنػػاطؽ الحػػارة عمػػى العكػػس مػػف شػػعور  -

 .سكاف المناطؽ الحارة في المناطؽ الباردة
يزداد الشعور بالضيؽ صيفا عند التعرض المباشر لإلشعاع الشمسي بينما يحدث العكس في  -

 .فصؿ الشتاء
 :ومف بيف التوصيات المطروحة 
 .اخية عند تشييد المبانيمراعاة الظروؼ المن -
صطياؼ والمناطؽ الجنوبيػة المطمػة عمػى الخمػيج العربػي إلقامػة استغالؿ المناطؽ الجبمية لال -

 .المشاتي

ف أ، واستطاعت لَدراسة في المناخ التطبيقي الطبيكانت ا :تقييـ الدراسة واالستفادة منيا    
 ىحدإـ اختالؼ التخصصات فتعد الدراسة ورغ ،ياإلنسانكشؼ عف مدى الترابط الجغرافي ت
ساس رية المرتبطة بعمـ اجتماع البيئة، وعمى ىذا األو الدراسات في االيكولوجيا البشجَ أو 

عطت لنا أوكذلؾ  اإلنسافاستفادت دراستنا مف حيث التعرؼ عمى مدى االرتباط بيف المناخ و 
 .مناخ منطقة سوؼصورة عف مشكالت المناخ في بغداد الذي ال يختمؼ كثيرا عمى 

 الدراسة السابقة المرتبطة بمشكالت العمميات الزراعية -4-9-7
سػػامية عثمػػاف  . معتصػػـ مكػػي محمػػود الرشػػيد.عبػػد السػػالـ كامػػؿ عبػػد السػػالـ :راسػػةصػػاحب الدَ 

 يعقوب.
 .السوداف ،والية الخرطـو :المجاؿ الجغرافي

 .1ثر العمميات الزراعية وتغير المناخ عمى التصحرأ :راسةعنواف الدَ 
 .دراسة ميدانية اكاديمية :راسةطبيعة الدَ 

                                                           

، دراسة ميدانية أكاديمية، جامعة الخرطوـ أثر العمميات الزراعية وتغير المناخ عمى التصحرعبد السالـ كامؿ عبد السالـ وآخروف:  -1
2009. 
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 .1777سنة  :راسةنجاز الدَ تاري  إ
شػػكالية الدراسػػة فػػي التعػػرؼ عػػف العمميػػات الممارسػػة فػػي مجتمػػع تػػتمخص إ :شػػكالية البحػػثإ    

 .البحث وكيؼ كانت سببا في مشكمة التصحر
ف أ غيػػػر ،المسػػػتخدـبنػػػوع المػػػنيج  امباشػػػر  اراسػػػة ال يصػػػادؼ تصػػػريحف المتصػػػفح لمدَ إ :المػػػنيج

  .فالمنيج ىو الوصفي التحميمي ،طبيعة الموضوع ونوع االشكالية التي توضح المطموب
 .داة واحدة وىي االستبيافأاستخداـ  :أدوات جمع البيانات

 أف إال مجاؿ الزراعة في لممزارعيف طويمة خبرة وجود مف بالرغـ أنو النتائج أظيرت :نتائج الدراسة

ىػدار وتػدىور صػحراويال الزحػؼ اسػتمرار عمػى تػدؿ مؤشػرات ىنالػؾ  العمميػات خػالؿ مػف التربػة وا 

 حيػازة صػغر فػي يةاإلنسػان العمميػات تمثمػت و ،المػزارعيف بػيف البيئي الجيؿ زيادة بسبب يةاإلنسان

 أف إال الزراعيػة العمميػات فػي مػا لحػد الحديثػة استخداـ التكنولوجيا مف بالرغـ و الزراعية األراضي

 المحاصػيؿ أنػواع وكػذلؾ والتسػميد، والػري الحراثػة فػي خاصػة اسػتخداميا أسػاليب فػي سػوًءا ىنالػؾ

 .طويمة لسنوات المكاف نفس في زراعتيا وتكرار
بػػالرغـ مػػف النقػػائص التػػي ميػػزت المعالجػػة الميدانيػػة لمدراسػػة  :تقيػػيـ الدراسػػة واالسػػتفادة منيػػا    

ة التػػػي تخػػدـ مثػػػؿ ىػػػذه دوات الضػػػرورياألأحػػد خاصػػة عػػػدـ اسػػػتخداـ المالحظػػة وتوظيفيػػػا كػػػوف 
 ،لميػدانيننا استطعنا االستفادة مف تصنيؼ العمميات الزراعية كمؤشػرات لمعمػؿ اال أإ ،المواضيع

 .في مجتمع زراعي بامتيازخذ فكرة عنيا تمكيننا مف أ إلىضافة إ

 الدراسة السابقة المرتبطة بعدد من المشكالت في منطقة واحدة -4-9-8
 .رغيأو باسمة مفتاح بركة الت :صاحب الدراسة

 .بالجميورية الميبية ،رغاءأو جاؿ الجغرافي: منطقة تالم
 .تخصص الجغرافيا الطبيعية ،مف الدراسات الحقمية الميدانية :طبيعة الّدراسة

 .1776سنة  :نجاز الدراسةتاري  إ
"، وطػرؽ مكافحتيػا رغػاءأو يػة بمنطقػة تأتت ىذه الدراسػة بعنػواف "المشػكالت البيئ :إشكالية البحث

 " اإلنسافتبادلة بيف المشكالت البيئية و وتمخصت إشكاليتيا في العالقة الم
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 .اعتمدت الّدراسة عمى المنيج األنثروبولوجي :المنيج
 .دوات جمع البيانات مف مالحظة واستمارة وخرائطتنوعت أ :أدوات جمع البيانات

تعػػد ىػػذه الدراسػػة مػػف الدراسػػات القالئػػؿ التػػي حصػػؿ عمييػػا  :تقيػػيـ الدراسػػة واالسػػتفادة منيػػا    
فػادت دراسػتنا البيئية مجممة في منطقة واحػدة وأ الباحث والتي اىتمت بدراسة عدد مف المشكالت

الحاليػػة خاصػػة فػػي الدراسػػة الميدانيػػة حيػػث وضػػفت بيانػػات المالحظػػة بشػػكؿ جيػػد كمػػا لخصػػت 
بيئػػػة ومشػػػكالتيا فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة. منطقػػػة النتػػػائج العامػػػة بشػػػكؿ يعطػػػي صػػػورة شػػػاممة عػػػف ال

نسػػانية بامتيػػاز حيػػث كانػػت قريبػػة جػػدا مػػف نمػػط الدراسػػة فػػي إكمػػا كانػػت الدراسػػة رغػػاء بميبيػػا، و ات
 عمـ االجتماع.

 الخمفية النظرية لدراسة المشكالت البيئية  -:-4

 بالبيئة   اإلنسانالمدراس المفسرة لعالقة  -4-:-4
 المدرسة الحتميـة -1-7-1-1

ويطمؽ عمييا المدرسة البيئيػة وتعطػي ىػذه المدرسػة لمبيئػة الطبيعيػة الػوزف األكبػر فػي مجػاؿ     
مػف خػالؿ الحػتـ البيئػي مسػير ولػيس مخيػرا  اإلنسػافوبيئتو وىػي تػؤمف بػأف  اإلنسافالعالقة بيف 

يعػيش  اإلنسػافويقـو الفكر الحتمي عمى بعض العمماء مثؿ )راتزؿ( عمػى أسػاس واضػح ىػو أف 
 .تؤثر فيو تأثيرا كبيرا وعميو أف يتكيؼ مع بيئتو ويعيش عمى ما وجد بيا مف مواردفي بيئة 

ضػح فييػا أو وظير نفس االتجاه الحتمي في مقدمة ابػف خمػدوف فػي العصػور الوسػطى الػذي     
أثر اليواء في اختالؼ البشر والمنػاخ فػي طبيعػة الشػعوب فقػد وصػؼ مػثال أىػؿ المنطقػة الحػارة 

 .                        والمعرفػةبػالطيش ووصػؼ أىػؿ حػوض البحػر بالشػجاعة والقػوة 

روبػػػا فػػػي عصػػػر النيضػػػة وخاصػػػة بعػػػد أو فػػػي  اإلنسػػػافكمػػػا ظيػػػر االىتمػػػاـ بتػػػأثير البيئػػػة عمػػػى 
 .افيةالكشوؼ الجغر 
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 المدرسة االمكانية -1-7-1-2

يعػػد  يالػػذ "، رلوسػػياف فيفػػ"بػػو االمكانيػػة وأ "ال بػػالش ؿفيػػدا" يمكػػاناإلمػػف رواد ىػػذا الفكػػر     
 فػي رأي اإلنسػافف ،ىػذا الصػدد يفػ ي" إضافة لمفكر الجغرافيكتابو عف " األرض والتطور البشر 

، فيػو يف الطبيعػةالعالقات الدائمػة والوثيقػة بينػو وبػ فضاءؿ في و يمعب الدور األ يىو الذ "فيفر"
 أو، وىػذه المدرسػة ال تنكػر أثػر الظػروؼ الطبيعيػػة فييػا ليجعميػا تخػدـ أغراضػػويسػتخدـ ويتػدخؿ 

الوقػت ذاتػو تػرفض أف تكػوف العالقػة بينيمػا عالقػة حتميػة، وتؤكػد  فػيولكنيػا  اإلنسػاف فػيالبيئة 
مػػا يػػتالئـ مػػع قدرتػػو واىدافػػو و  مػػف إمكانيػػات عديػػدة يختػػار منيػػا مػػا يشػػاء، اإلنسػػافحريػػة اختيػػار 

 لظروؼ البيئة وليس خضوعو ليا. اإلنسافكما تؤكد استجابة  ،وطموحاتو

ما يكاد القرف  أنوإذا كاف القرف التاسع عشر يمثؿ العصر الذىبي لسيطرة الفكر الحتمي إال     
 إلىالجغرافييف قد انفضوا مف حوؿ الحتمية وتركوىا العشريف يبمغ منتصفو حتى وجدنا معظـ 

غير مفكر  اً سمبي اً ليس مخموق اإلنسافوتتمخص فمسفة المدرسة اإلمكانية بأف  ،اإلمكانيةالمدرسة 
وذات خاصية  ةإيجابيو فعالو ومفكر  ةلكنو قو  ،خاضع تمامًا لمؤثرات وضوابط البيئة الطبيعية

 29 .عمى التغيير والتطوير ةقادر  ةديناميكي

  االكتمالية أوالمدرسة التوافقية  -1-7-1-3 

كػاف البػد  ة،درسة الحتمية والمدرسة االمكانيػفي مواجية ىذا الصراع بيف أنصار كؿ مف الم    
ال  ةوىػػي مدرسػػ، المتصػػارعتيف ؽ بػػيف آراء المدرسػػتيفف توف ػػأ حػػاوؿتجديػػدة  ةوأف تظيػػر مدرسػػ

نمػػػا تػػػؤمف بػػػتػػػؤمف بػػػالحتـ المطمػػػؽ   تػػػزداد قػػػوة فػػػي بعػػػض البيئػػػات لكػػػي  ةف االحتمػػػاالت قائمػػػأوا 
يتعػػاظـ  أخػػرىوفػػي بيئػػات  ،المحػػدودة )الحتميػػة( اإلنسػػافالجانػػب الطبيعػػي فػػي مواجيػػة سػػمبيات 

 .(ةحػػػػػػػػػػػػػديات ومعوقػػػػػػػػػػػػػات البيئػػػػػػػػػػػػػة )االمكانيػػػػػػػػػػػػػالمتطػػػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػػػي مواجيػػػػػػػػػػػػػة الت اإلنسػػػػػػػػػػػػػافدور 

 اإلنسػػافتطػػور واقػػع العالقػػة الفعميػػة بػػيف  نيػػامدرسػػة واقعيػػة ألألف تكػػوف   -التوافقيػػة –تيػػدؼ و 
 .تعصب لطرؼ عمى حساب ا خر أووبيئتو كما ىي في الحقيقة دوف تمييز 
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البيئػات الطبيعيػة  مبػدأ أفالمعاصػريف  روادأصػحاب ىػذه المدرسػة التػي تمثػؿ غالبيػة الػ ىوقد تبن
 .اإلنسافتأثير واحد عمى ليا ليس 

ليس ذا تػأثير واحػد فػي كػؿ  اإلنسافف ،مف منطمؽ اختالؼ كثافة ودرجة تحضره اإلنسافإف     
نقػػػوؿ إف البيئػػػة يمكػػػف إف تقسػػػـ مػػػف خػػػالؿ قػػػدرتيا عمػػػى العطػػػاء فالبيئػػػات الطبيعيػػػة المتشػػػابية 

 :واالستجابات لممؤثرات البشرية عمى نوعيف

ليػػتمكف  نسػافاإلجيػد كبيػػر وتفػوؽ عممػي واضػح مػػف جانػب  إلػىوىػي التػػي تحتػاج  :بيئػة صػعبة
 .مف استغالؿ مواردىا الطبيعية استغالؿ كامالً 

 أوأي عقبػػات  اإلنسػافوىػػي البيئػة التػي تسػػتجيب ألقػؿ جيػد يبػػذؿ حيػث تضػع أمػػاـ  :بيئػة سػيمة
 .ستجابةمشكالت حادة ومف ثـ فيي بيئة سيمو وسريعة اال

وبيئتػػو، مػػف  اإلنسػػافي" أربػػع اسػػتجابات لمعالقػػة بػػيف "وقػػد صػػاغ المػػؤرخ االنجميػػزي "أرنولػػد تػػوينب
 وىي: اإلنسافخالؿ األنشطة البشرية التي يمارسيا 

فييػػػا متخمفػػػا، ال يسػػػتطيع أف يطػػػوع بيئتػػػو، ويقػػػؼ عػػػاجزا  اإلنسػػػافاسػػػتجابة سػػػمبية: ويكػػػوف  -
 أماميا متمثمة في حرفتي الجمع والصيد البدائي.

 أوة التػأقمـ جزئيػا مػع ظػروؼ بيئتػو الطبيعيػة كحرفػة الرعػي البػدائي حاولػاستجابة التػأقمـ : م -
المترحػػؿ، حيػػث تعتمػػد تربيػػة الحيػػواف عمػػى مػػا تػػوفره البيئػػة الطبيعيػػة مػػف مرعػػى ومػػوارد ميػػاه 

 لسقي الحيوانات وكذلؾ بيئة الزراعة البدائية.

تحقيػؽ حاجياتػو ف يتغمب عمى معوقات البيئة بيػدؼ أ اإلنساففييا  حاوؿاستجابة إيجابية: ي -
 كالزراعة غير البدائية والرعي المتطور.

، فييػػػا بمجػػػرد، بػػػؿ يبتكػػػر ويبػػػدع ليتفػػػوؽ عمػػػى بيئتػػػو اإلنسػػػافاسػػػتجابة إبداعيػػػة: وال يكتفػػػي  -
  .1بداع بشري"إذ ىي إبتكار وا  ويتمثؿ في حرفة الصناعة، 

 
                                                           

 )بتصرؼ(. 94رجع سابؽ ص زيف الديف عبد المقصود: م -1
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 االتجاىات النظرية لدراسة المشكالت البيئية  -5-:-4
 االتجاه المحافظ -5-4-:-4

وينطمؽ مف مبدأ ارتباط المشكالت البيئيػة  ،"اميؿ دوركايـ"لفكر  ايعد االتجاه المحافظ امتدادً     
داء ميمتيػػػػا معػػػػايير تخضػػػػع لمتغيػػػػر، وتأخرىػػػػا عػػػػف آفػػػػالقيـ مثػػػػؿ غيرىػػػػا مػػػػف ال ،بمنظومػػػػة القػػػػيـ

ف المشػػكالت أويػػرى اصػػحاب ىػػذا االتجػػاه  ،االجتماعيػػة يػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر فػػي التػػدىور البيئػػي
وىي  ،والسعي نحو الكسب الذاتي ،ىتماـ الفرد بالعناصر المادية والممكية الفرديةإيئية أساسيا الب
سػػمالية، "وقػػد جمػػب ىػػذا التغيػػر فػػي النسػػؽ القيمػػي اختالفػػات فػػي مييػػا الرأسػػس التػػي قامػػت عاأل

 .1والمادية والرخاء" ،البناء االجتماعي ومنافع مرافقة مثؿ الديموقراطية

التػػي تسػػتخدـ  ،ويظيػػر جميػػا المسػػتوى الحقيقػػي لممشػػكالت البيئيػػة فػػي المجتمعػػات الصػػناعية    
بخػرة التػي سػواء عمػى مسػتوى األ ،واسػتنزاؼ لمقومػات البيئػة ،تمػوث بيئػي إلػىتكنولوجيات تػؤدي 

صػػػاحبيا تراجػػػع االىتمػػػاـ الفضػػػالت الصػػػناعية المتنوعػػػة المموثػػػة لممػػػاء واليػػػواء  أو ،تػػػدفع دوريػػػا
القيـ مف خالؿ  إلى نظروفصحاب ىذا االتجاه يف أإ ،بحاث والتقنيات الصديقة لمبيئةير األبتطو 

 .المشكالت البيئية الناجمة عنو إلىدوف النظر  ،ما تحقؽ مف مكاسب اقتصادية

ممػػػا تقػػػدـ نجػػػد أف تحميػػػؿ المحػػػافظيف انطمػػػؽ مػػػف الجوانػػػب الثقافيػػػة لممجتمعػػػات فقػػػد قػػػدموا     
ـ لػـ أنيػتفسيرات لظواىر اجتماعية معينة مثؿ تكيؼ الناس مع التمػوث والسػموؾ واالتجاىػات إال 

وىػػـ ببسػػاطة لػػـ  ،وال بيانػػا لديناميكيػػة التغيػػر االجتمػػاعييقػػدموا تحمػػيالت لطبيعػػة بنػػاء المجتمػػع 
ـ يرفضػػوف زعزعػػة أنيػػبمعنػػى  ،وا حػػؿ المشػػكالت البيئيػػة مقابػػؿ التضػػحية بػػالنمو االقتصػػادييقبمػػ

لػذا كػانوا دائمػا متػردديف  ،االفتراض القائؿ بوجود عالقة حميميػة بػيف التصػنيع ومسػتوى المعيشػة
 .ميص القاعدة الصناعية لمجتمعاتيـتق إلىفي اتخاذ قرارات ومواقؼ قد تؤدي 
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 جاه الميبراليتٌ اإل  -5-5-:-4
ىمػػػا أسػػاس ىػػػذا التوجػػػو الػػذي يسػػػتمد رؤيتػػػو النظريػػة مػػػف مػػػنيج "مػػػاكس  ،ف القػػوة والييمنػػػةإ    

صػػالح وم ،فيبػػر"، فالعمػػؿ عمػػى تقمػػيص المشػػكالت البيئيػػة مػػرتبط أساسػػا بػػالنفوذ داخػػؿ المجتمػػع
 :قسميف إلىتجاه صناع القرار، وينقسـ ىذا اال

وصػػناع القػػرار يفتقػػدوف لمحريػػة  فػػي التعامػػؿ ف الحكومػػة أيػػرى أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه  :ؿو األ    
حيػػػث توجػػػو القػػػرارات مػػػف خػػػالؿ جماعػػػات ضػػػاغطة ليسػػػت ليػػػا اىتمػػػاـ  ،مػػػع المشػػػكالت البيئيػػػة

كفرد وكجماعة مػف القيػود  اإلنسافتحرير ف الميبرالية ىي أوكما ىو معروؼ  ،بالمشكالت البيئية
تبحػػث عػػف حقوقيػػا بعيػػدا عػػف النظػػر لحقػػوؽ  أنيػػاف ،يػػةالسياسػػية واالقتصػػادية والثقاف ،السػػمطوية

ـَ ىػػػػذه الجماعػػػػات الحفػػػػاظ عمػػػػى  االخػػػػريف حتػػػػى ولػػػػو كانػػػػت االرض التػػػػي يعيشػػػػوف عمييػػػػا،  فيػػػػ
عػادة إ تقػاـو"وىػي بػذلؾ  ،رباحيا بشكؿ يمكنيا مف زيػادة نفوذىػاأمواليا وزيادة أمصالحيا وتنمية 

 .1ئية "وىذا الرفض يزيد مف تفاقـ المشكالت البي ،التشكيؿ البيئي

قنػػػاع الجمعػػي إلضػػػفاء الشػػرعية عمػػػى النشػػاطات التػػػي يسػػتخدـ وسػػػائؿ التظميػػؿ واإل :الثػػاني    
 .قناعيـ بزيادة االستيالؾ الذي ىو محور النمو االقتصاديإوكذلؾ  ،يقوموف بيا

تمػػيف بالبيئػػة كالحركػػات "ويكمػػف الحػػؿ الوحيػػد فػػي نظػػر الميبػػرالييف بوجػػوب تظػػافر جيػػود المي    
جػراءات الشػكمية وىػذه اإل ،2زاحة القوة السياسية والييمنػة الكبيػرة التػي تمتمكيػا الشػركات"إلالبيئية 

عالميػة وضػغط يصػب فػي إفي الحقيقة تنطوي عمى مغالطػات  أنياإال  ،تخدـ البيئة في ظاىرىا
 .خدمتيا ضمنيا

 تجاه الراديكالي اإل  -5-6-:-4
ويقػػدـ وجيػػػة نظػػر تحميميػػة السػػباب اسػػػتنزاؼ  ،"كػػارؿ مػػاركس"وىػػو اتجػػاه مسػػتمد مػػف فكػػػر     
ظيػرت نتيجػة الالعقالنيػة المتوارثػة فػي نمػاذج االنتػاج  ،ف المشػكالت البيئيػة"حيث يػرى أ ،البيئة
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كػػػػالركود االقتصػػػػادي  ،سػػػػماليةأالرأسػػػػمالية"، فالحاجػػػػة االقتصػػػػادية التػػػػي تعيشػػػػيا المجتمعػػػػات الر 
 يير.أجازت ليا اختراؽ كؿ المعا ،واالزمات المتتالية

ف النمط االستيالكي التػي خمقتػو الرأسػمالية فػرض نوعػا مػف المعيشػة اسػيمت فػي اسػتنزاؼ إ    
صوصػػية كاقتنػػاء مػػف الخ مزيػػدٌ  النوويػة صػػاحبو األسػػرةجتمػػاعي نحػػو االفاالتجػػاه  ،مػوارد الطبيعػػة

وبالتػػالي  ،األسػػرة فػػرادأسػػيارة لعػػدد مػػف  أومفػػاز بػػدؿ مػػف تغرفػػة تأثيػػث كػػؿ  أوالسػػيارة  لكػػؿ فػػرد، 
 .سراؼ والمزيد مف استنزاؼ لمموارد البيئيةالمزيد مف اإل

مسػػػألة ىامشػػػية  ،والبيئيػػػةاالجتماعيػػػة فػػػي صػػػيغتو إعػػػادة اإلنتػػػاج ف إوحسػػػب ىػػػذا االتجػػػاه فػػػ    
 الػذي يعػدفي تغذيػة التصػنيع  العامؿ البسيطاسُتعمؿ ف ،االستغالؿ اإلمبريالي الجشع إلىبالنسبة 

مركز االقتصاد العالمي، حيػث ُدّعػـ النظػاـ مػف خػالؿ التكػديس المتواصػؿ لػرأس المػاؿ دورة تمػو 
فػي ىػذا السػياؽ بػدأت تظيػر و ، حيث كانت الالحقػة تأخػذ مػف السػابقة منّصػة انطػالؽ ليػا أخرى

المعػػالـ التػػي أنػػذرت بقػػرب وقػػوع الكارثػػة البيئيػػة: الفصػػؿ بػػيف المدينػػة والريػػؼ، اسػػتيالؾ التربػػة، 
لتمػػّوث الصػػناعي، سػػوء التنميػػة الُمدنيػػة، تػػدىور الصػػحة وعجػػز العّمػػاؿ، سػػوء التغذيػػة، التسػػّمـ، ا

وعنػػى ذلػػؾ مزيػػدًا مػػف  ،فقػػر الريػػؼ وانعزالػػو، إزالػػة األشػػجار والتصػػّحر، شػػّح الميػػاه والفيضػػانات
ـو تغريب البشر في عممية مدّمرة لعالقة البشرية مع الطبيعة، وىي عممية تخرج عف السػيطرة اليػ

اة بيف المركز واألطراؼ فػي النظػاـ العػالمي تتزايػد أو عمى مستوى الكوكب، إذ إف حالة عدـ المس
اة بيف الطبقػات المختمفػة داخػؿ كػؿ دولػة رأسػمالية عمػى أو باستمرار بموازاة تعاظـ حالة عدـ المس

 .حدة

ومػػػف  ،المعروفػػػةدبيػػػات النظريػػػات الكالسػػػيكية أف االتجاىػػػات النظريػػػة السػػػابقة انطمقػػػت مػػػف إ   
وعميو بات مف الضروري االستمرار فػي البحػث  ،ظروؼ المجتمعات الصناعية المختمفة وبيئاتيا
ؿ القضػػػػػايا والمشػػػػػػكالت البيئيػػػػػة مػػػػػف منظػػػػػػور أو عػػػػػف نمػػػػػاذج نظريػػػػػة سوسػػػػػػيولوجية بيئيػػػػػة  لتنػػػػػ

حد كبير مف خػالؿ ظيػور النمػوذج البيئػي الجديػد الػذي طػوره كػؿ  إلىثمر أوالذي  ،سوسيوثقافي
نمػػوذج مختمػػؼ عػػف النمػػاذج التقميديػػة والتػػي تعػػد فػػي  أنػػوف " كػػاتوف" و"دانمػػوب"، والػػذي يعتقػػد بمػ
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مػػت دور القػػيـ والثقافػػة فػػي تحديػػد أىمالسياسػػية التػػي  أومعظميػػا امتػػدادا لمتفسػػيرات االقتصػػادية 
ايجػػاد رؤيػػة نظريػػة  حػػاوؿت أنيػػاكمػػا  ،يجػػاد تصػػور اجتمػػاعي ليػػاا  و  ،وحصػػر المشػػكالت البيئيػػة

 .ولوجية  معاصرة لمشكالت البيئةسوسي

 النموذج البيئي الجديد -5-7-:-4
الشخصػػيات المنظػػرة لعمػػـ اجتمػػاع البيئػػة حػػديثا،  أىػػـو"وليػػاـ كػػاتوف"،  ،يعػػد "رايمػػي دنمػػوب"    

لدراسة البيئة يعتمد عمػى القاعػدة السوسػيولوجية فػي  افقد قدما نموذج ،وأبرز مؤطري ىذا االتجاه
أف معظػػػـ  إلػػػىويشػػػيرا  ،جتمػػػاعيإنسػػػاني نمػػػوذج إ أنػػػوي أ ،والبيئػػػة اإلنسػػػافالعالقػػػة بػػػيف  تفسػػػير

محػػور العػػالـ الطبيعػػي ومركػػزه، ومػػا  أنيػػاية عمػػى اإلنسػػاننمػػاط االجتماعيػػة تنظػػر لممجتمعػػات األ
نفػػوذه الالمحػػدود فػػي اسػػتخداـ عناصػػر البيئػػة الطبيعيػػة  اإلنسػػافيتبػػع ىػػذا الطػػرح مػػف اسػػتخداـ 

وأكػػد ىػػذا النمػوذج عمػػى وجػػود  ،وسػػائر الكائنػات التػػي تشػػاركو فييػا ،بشػكؿ يمحػػؽ الضػرر بالبيئػػة
 :مظاىر اساسية ليذه العالقة ةربعأ

فيػو يختمػؼ عػف الكائنػات الحيػة  لػذا ،الوراثػة الجينيػة إلىتراثا ثقافيا باالضافة  اإلنسافيمتمؾ  -
 .خرىاأل

ىػػي العوامػػؿ الرئيسػػية التػػي تحػػدد  ،ف العوامػػؿ الثقافيػػة واالجتماعيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ التكنولوجيػػاإ -
 .يةاإلنساننوع العالقات 

مػا البيئػة الطبيعيػة فيػي أ ،يةاإلنسػانالعالقػات  اطػارً إتعتبر كؿ مف البيئة االجتماعيػة والثقافيػة  -
 .حد بعيد إلىغير متصمة بالموضوع 

إال أف ىنػاؾ حقيقػة مؤكػدة ىػي  ،ميما تعددت ا راء في عمـ االجتماع البيئػي أنووالخالصة     
وأف دراسػة القضػػايا  ،ية ضػػمف إطػار النسػػؽ البيئػي العػػاـاإلنسػانضػرورة فيػػـ ودراسػة المجتمعػػات 

ثيرات ي معػػا ضػػمف شػػبكة مػػف العالقػػات والتػػأالبيئيػػة توجػػب االىتمػػاـ بالجانػػب االجتمػػاعي والبيئػػ
ت البيئيػػة التػػي تختمػػؼ وعميػػو مػػف الصػػعب تبنػػي نمػػوذج نظػػري واحػػد لتفسػػير المشػػكال ،المتبادلػػة

 .ثارىا تبعا لطبيعة البيئة وزمف المشكمة والعوامؿ المصاحبةأسباب حدوثيا وآ
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 جراءات المنيجية لمدراسةاإل -5

 مجاالت الدراسة -5-4

 المجال المكاني  -5-4-4
إف المجػػاؿ الجغرافػػي الػػذي اخترنػػا منػػو عينػػة البحػػث ىػػو بمديػػة الػػوادي محػػددة فػػي عػػدد مػػف     

وحػي سػيدي  األعشػاشحػي  ،حػي النػور ،حػي الشػيداء ،مارس 27حي حيائيا الحضرية  وىي أ
نفس الخصائص والممارسػات مػف خػالؿ الزيػارات العديػدة  الي خرىالمناطؽ األ أفمستور لعممنا 

أف ىػذه االحيػاء وبمػا تتكػوف منػو  إلػىإضػافة  ،التي قاـ بيػا الباحػث لمختمػؼ المنػاطؽ الحضػرية
واسػتخدمت العينػة  ،خػرىحيػاء األمف عناصر طبيعية ومقومات بشرية ىي نموذج ممثػؿ لكػؿ األ

غيػر  ،المنػاخ قسػاوةصػعود الميػاه و  ،المذكورة لمحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بمشػكالت النظافػة
يػػػة فػػػي تػػػدىور التربػػػة ىػػػي ف المجػػػاؿ المكػػػاني الػػػذي اختيػػػر لمتعػػػرؼ عمػػػى دور العمميػػػات الزراعأ

عمػى التعػرؼ  يسػاعد طابعيػا الفالحػي المميػزوىػي بمديػة تابعػة لواليػة الػوادي و  "،ورمػاس"منطقة 
 .عمى المشكمة وتشخيصيا

 

 

                                          

 : موقع منطقة سوف عمى الخريطة1صورة 
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 المجال الزمني -5-4-5
، وقػػػد اسػػػتطاع ـ 1777إف تشػػػكؿ موضػػػوع البحػػػث وبمورتػػػو إبتػػػدأ مػػػف نيايػػػة شػػػير سػػػبتمبر    

 ،المراجػع والوثػائؽ الالزمػة لػوالباحث أف يعايش الموضػوع بػالفيـ والتعمػؽ فػي التصػور، وتػوفير 
 خذ الوقت الكافي الستطالعو ميدانيا. وأ

ـــة إال أف  ،1727انطمقػػػت الدراسػػػة النظريػػػة بشػػػكؿ رسػػػمي بدايػػػة شػػػير جػػػانفي  :الدراســـة النظري
 ،1777أي بالتحديد نياية شير جواف  ،إختيار موضوع الدراسة في الحقيقة كاف قبؿ ذلؾ الوقت

تصػاؿ بػبعض ووضػع األرضػية لمدراسػة و اال ،مما مكػف الباحػث مػف البػدء فػي تحضػير المراجػع
أف الدراسػػة النظريػػة  إلػػىونشػػير  ،1777ودامػػت حتػػى شػػير ديسػػمبر  ،مػػف ليػػـ الدرايػػة لممسػػاعدة

 .بقيت مفتوحة نسبيا حتى إتماـ البحث

، عبػر عػدة 1721فريػؿ أ إلػى 1777أنجزت الدراسة الميدانية مف نيايػة سػنة  :الدراسة الميدانية
 ،باعتبػػار أف الدراسػػة الميدانيػػة لػػـ تأخػػذ شػػكال منفصػػال عػػف الدراسػػػة النظريػػة ،زيػػارات متواصػػمة

                                                           

1- Google Earth:21/06/2011 .  

سيدي  األعشاش

 مستور

 الشهداء

 النور

 مارس 99 

 : صورة فضائية تبين أحياء الدراسة بمدينة الوادي2صورة 
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وأخػذ  ،وبالتالي كانت الزيارات لمجتمع البحث بيف الحيف وا خر لتطبيؽ ادوات الدراسة المختمفػة
  .أخرىبعض المعمومات مف المخبريف في أحياف 

 عيةالدراسة االستطال

إال أف المعرفػػة المسػػبقة لػػو سػػاعدت عمػػى إتمػػاـ الدراسػػة  ،تػػـ خالليػػا معاينػػة مجتمػػع البحػػث    
وقػػػاـ الباحػػػث خالليػػػا باالتصػػػاؿ بالييئػػػات اإلداريػػػة  ،االسػػػتطالعية ألىػػػدافيا فػػػي أجميػػػا المحػػػدد

والوقػػوؼ عػػف كثػػب عمػػى حجػػـ  ،والقيػػاـ بجػػوالت عبػػر منػػاطؽ وأحيػػاء مشػػكالت البحػػث ،الوصػػية
ونسػػػػج  ،-لجمسػػػػات الحػػػػوار اً تحضػػػػير  –ىػػػػذه المشػػػػكالت ومعرفػػػػة التجمعػػػػات ومواقيػػػػت تواجػػػػدىـ 

ليرسػػـ بعػػدىا خطػػة  ،العالقػػات مػػع بعػػض أفػػراد ىػػذا المجتمػػع وتحسيسػػيـ بطبيعػػة عمػػؿ الباحػػث
 زمنية لمزيارات العممية المقبمة.

ارة المقابمة عمى عدد مف أفراد مجتمػع البحػث وتـ خالؿ الدراسة االستطالعية، اختبار استم     
يػا لتمكػيف نالمتعمقة بمختمؼ المشكالت ػ عف طريؽ طمب اإلجابػة ع، فرادأ( 75والمقدر بسبعة )

ضافة  ،الباحث مف تدارؾ األخطاء وتصحيحيا لمحصوؿ عمى بيانات كافيػة  ،حذؼ بعضيا أووا 
 .وموضوعية

 متضمنة مجموعة مف األخطاء نذكر منيا:وبعد تطبيقيا ثبت وجود بعض األسئمة     
 .متضمنة مفردات غير مفيومة أوأسئمة صعبة الفيـ  -
 .قصرىا بشكؿ يجعؿ السؤاؿ غير واضح أو ،أخطاء تتعمؽ بطوليا -
 .بعض األسئمة المحرجة -
 .أسئمة ال يستفيد الباحث مف إجاباتيا -
 .بةتتضمف إيحاء باإلجا أوالبعض منيا تشتمؿ عمى  إيماءات  -

إلغاء عدد منيا والتي ال  إلىإضافة  ،أخرى اتعديميا أحيان أووقاـ بعدىا الباحث بتصحيحيا     
  .تخدـ البحث
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 المجال البشري -5-4-6
يمثؿ المجاؿ البشري السكاف القاطنيف في األحياء الحضرية  لبمدية الوادي وسكاف بمدية ورمػاس 

 .بوالية الوادي

 المنيج واالدوات المستخدمة   -5-5
 المنيــج -5-5-4

مػػػف المقومػػػات األساسػػػية والجوىريػػػة أي دراسػػػة عمميػػػة اسػػػتخداـ المػػػنيج العممػػػي فػػػي البحػػػث    
حتػى يصػؿ ببحثػو  ،وأنواعيػا بدقػة ،وقوانينيػا ،بصورة الئقة وعممية، و االلتػزاـ بمبادئيػا ومراحميػا

 .النتائج العممية الصحيحة بطريقة منظمة ودقيقة إلى

المػنيج العممػػي ىػو " فػػف التنظػيـ الصػػحيح لسمسػمة األفكػػار العديػدة مػػف اجػؿ الكشػػؼ  ومػا داـ   
"الطريػػػؽ  ،وىػػػو فػػػي أبسػػػط تعريفاتػػػو ،يػػػو ا ليػػػة الموضػػػوعية المؤديػػػة لمحقيقػػػةف ،1عػػػف الحقيقػػػة "

المؤدي لمكشؼ عف الحقيقة في العمـو بواسطة طائفة مف القواعد العامة تييمف عمى سير العقػؿ 
 .2نتيجة معمومة" إلىحتى يصؿ وتحدد عممياتو 

وىنػػاؾ عػػدة أنػػواع مػػف منػػاىج البحػػث العممػػي اختمػػؼ المختصػػوف فػػي تصػػنيفاتيا، فػػالبعض     
ومػف  ،منػاىج مسػتقمة بػذاتيا أنيػايركز عمى المناىج األساسػية والػبعض ا خػر تصػنؼ الجزئيػة ب

 ،المػػػػنيج التػػػػاريخي، الوصػػػػفي :شػػػػيوعا وانتشػػػػارا فػػػػي الدراسػػػػات العمميػػػػة نػػػػذكر كثػػػػرالمنػػػػاىج األ
 تحميؿ المضموف..ال . ،اإلحصائي

ويػػرتبط موضػػوع أي عمػػـ بمنػػاىج البحػػث فيػػو ارتباطػػا وثيقػػا، وعنػػدما حػػدد "سػػتيوارت" موضػػوع    
دراسة العمميات التي يػتـ عمػى أساسػيا تكيػؼ أي مجتمػع مػع بيئتػو، فقػد  أنوااليكولوجيا الثقافية ب

داـ أساليب مناسبة فػي البحػث والتحميػؿ تكشػؼ عػف طبيعػة ضح في الوقت نفسو ضرورة استخأو 
ىػػذه العمميػػات، فػػالمطموب مػػف المػػنيج فػػي رأيػػو "بحػػث التفػػاعالت القائمػػة فيمػػا بػػيف المجتمعػػات 

                                                           

 .31،  ص1987الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، ، مناىج البحث العممي وتطبيقاتيا في العموم القانونية واإلداريةعمار عوابدي:  -1
 .92نفس المرجع،  ص  -2
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بمعنػػػػى آخػػػػر تحميػػػػؿ العالقػػػػات  أو، 1والػػػػنظـ االجتماعيػػػػة، وفيمػػػػا بينيػػػػا وبػػػػيف البيئػػػػة الطبيعيػػػػة"
ـ ىػذا التحميػؿ ات في أطار منطقة معينة، ولكي يتوالتفاعالت الحاصمة بيف مجموعة مف المتغير 

امبريقي، البد مف توفر نوع مف البيانػات التػي تمثػؿ أطمػراؼ العالقػة  أنوت" بالذي يصفو "ستيوار 
، بعضػػػيا عػػػف العوامػػػؿ البيئيػػػة كػػػالموارد المختمفػػػة والنبػػػات والحيػػػواف والمنػػػاخ فػػػي عمميػػػة التفاعػػػؿ

كالوسػائؿ التكنولوجيػة التػػي تسػاعد فػػي اسػتغالؿ المػػوارد، وغيرىػا، وبعضػيا عػػف العوامػؿ الثقافيػػة 
 وتحقيؽ التكيؼ، وأيضا البيئة االجتماعية بمظاىرىا المختمفة.

والمػػنيج الوصػػفي التحميمػػي  ،" االثنػػوغرافي"و قػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى المػػنيج  
  .كمنيجا مساعدا

 المنيج االثنوغرافي -5-5-4-4

 الماىية والتعريف  -

التوجو السائد في استخداـ المناىج في الدراسات إلى قبؿ التكمـ عف المنيج االثنوغرافي نشير    
ات الكميػػػة الميدانيػػػة المنػػػاىج الوصػػػفية التحميميػػػة التػػػي تعتمػػػد البيانػػػ إلػػػى وىو الميػػػؿاالجتماعيػػػة
 ،دقيقػا عػداداً والدقة التػي تػوحي بػأف البحػث معػد إ حصائي، وأصبحت نموذجا لمتعقيدوالتحميؿ اإل

وأخذ ىذا التوجػو يتوسػع  ،عممية وأعمى مصداقية أكثرولو مف االحتراـ ما يقدمو عمى أف نتائجو 
وشػػػرائح الطمبػػػة ال يسػػػتعمموف غيرىػػػا وال يعرفػػػوف  فحتػػػى أصػػػبح العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف األكػػػاديميي

حقيتيػػػا أثبػػػات ىويتيػػػا و إسػػػواىا، فاالثنوغرافيػػػا فػػػي العػػػالـ العربػػػي مازالػػػت تعػػػاني التشػػػتت وعػػػدـ 
أمػػا تدريسػػيا فػػي  ،يةاإلنسػػانبػػالتطبيؽ كمنيجػػا بحثيػػا مػػف منػػاىج البحػػث فػػي العمػػـو االجتماعيػػة و 

سػػػائؿ التخػػػرج فػػػي مختمػػػؼ فتجػػػد المتصػػػفح لمبحػػػوث ور  ،اف لػػػـ نقػػػؿ منعػػػدمإالجامعػػػات فمحػػػدود 
 مما يوحي بنػوع مػف ،إال ما ندر أخرىال يعثر عمى نماذج لمناىج  ،والجزائرية منيا(الجامعات )

فػػػالبحوث فػػػي الجامعػػػات الغربيػػػة تسػػػتخدـ المنػػػاىج الكميػػػة  ،ومحدوديػػػة االطػػػالع قوقػػػع العممػػػيال

                                                           

1 - Stewart, J,: The concept and method of cultural ecology, Urbana, Univ. of Illinois, 1977, p43. 
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مػػة مالئ أكثػػر أنيػػا" فالمنػػاىج الكيفيػػة يصػػفيا العديػػد مػػف المختصػػيف ب ،والكيفيػػة عمػػى حػػد السػػواء
 .1ية واالجتماعية"اإلنسانلمعمـو 

 الفعميػة المشػاىدة مػف الدالئؿ والبػراىيف واستنتاج الواقع، لوصؼ منيج اإلثنوغرافيف المنيج إ   
 موضػػع الحقػػؿ أو لمميػػداف فعميػػة الباحػػث معايشػػة مػػف المػػنيج ىػػذا المدروسػػة، ويتطمػػب لمظػػاىرة
 .المشارؾ المشاىد النوع مف اإلثنوغرافي الباحث وعميو يكوف ،الدراسة

 سػػميث"و" ،""تكسػػوف ومػػنيـ ف،األمػػريكيي االنثروبولوجيػػا عممػػاء المػػنيج االثنػػوغرافي حسػػبف إ   
 الػػذي المػػنيج وىػػو مػػا، مجتمػػع ثقافػػة وصػػؼ خالليػػا مػػف يػػتـي التػػ : "الطريقػػةديالمونػػت" ىػػوو"

 .2الطبيعي" ووضعو بيئتو في السموؾ لمالحظة الباحث يستخدمو

مجتمػػع مػػا  أوأف المػػنيج االثنػػوغرافي " طريقػػة وأداة لفيػػـ أسػػاليب مجتمػػع  ،(Ogbuويػػرى )   
وسػموكياتيـ، ومػا  ،مف خالؿ معرفة أفكار أعضائو ومعتقداتيـ وقيميـ ،وطرقو في الحياة اليومية

ويػػػتـ ذلػػؾ عػػػف طريػػػؽ المالحظػػػة بالمشػػػاركة فػػػي الوضػػػع  ،يصػػنعونو مػػػف أشػػػياء يتعػػػامموف معيػػػا
 .3الطبيعي الحياتي مف جانب الباحث "

 االثنوغرافيمنيج اختيار ال دواعي -

الممارسػػات المتعمقػػة بالبيئػػة مػػف أفعػػاؿ وردود أفعػػاؿ ليػػا ارتبػػاط وثيػػؽ بالثقافػػة السػػائدة أغمػػب  -2
 .والحياة العامة وطريقة العيش

تػػرتبط الدراسػػة بشػػكؿ وثيػػؽ بالممارسػػات العامػػة التػػي تعتبػػر احػػد المكونػػات الثقافيػػة فػػي أي  -1
 مجتمع.

 الجوانب التربوية وااليديولوجية.مناسبة استخداـ المنيج االثنوغرافي لمقضايا المتداخمة بيف  -1

                                                           

 . 97، ص 2002، الرياض: مطابع التقنية لالوفست، البحوث النوعية في الدراسات االعالميةالعوفي عبد المطيؼ:  -1
2- Hammersley, M. & P. Atkinson: Ethnography: Principle and Practice, London: Routledge 1995, p10.  

 - ( 2003-1939باحث انثروبولوجي نيجيري أمريكي.) 
3- Ogbu, J.:Educational Anthropologie, vol 2 , Henry holt and company1996, p 371. 
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ظيار ا  طقة سوؼ وتشخيصيا و إف الدراسة تقـو بإلقاء الضوء عمى المشكالت البيئية بمن -1
 ،ة التي يتعاطى بيا السكاف معيالية التي تؤثر بيا عمى السكاف، والكيفيحجميا، أسبابيا، وا 

"يعطي دراسة شمولية لمظواىر  :أنوالذي يقدـ المنيج االثنوغرافي ب وىو ما يوافؽ الطرح النظري
بعاد انسانية وثقافية وسياسية مف خالؿ البيئة التي تظير أاالجتماعية والتربوية بما تحويو مف 

 .1فييا " 

 خطوات التطبيق وآلية االستخدام  -
ويعتمد المنيج  ،تختمؼ طرؽ الوصوؿ لمحقائؽ العممية باختالؼ المنيج المستخدـ   

دوات(، ا مف الخطوات ) باستخداـ وسائؿ وأاالثنوغرافي في سبيؿ الوصوؿ لمحقيقة العممية عدد
 :الباحث اتباعيا واستخداميا بشكؿ صحيح نفصميا فيما يمي حاوؿ

صوؿ ، فمف المفيد التحمي بأجراءأما كإ ،داةياتي التحدث عنيا الحقا كأوس :المالحظة -2
فعممية الوصؼ ال تتـ دوف  ،ستمرار، ومراقبة وتدويف كؿ صغيرة وكبيرةالمالحظة العممية با

 مالحظة.

غير أف استخداـ المالحظة  ،تتطمب أي دراسة عممية عامؿ الموضوعية :الموضوعية -1
ف إويقوؿ "بورديو" في ىذا الشأف: "بالمشاركة عادة ما يصيب الباحث بنوع مف التحيز، 

الباحث  حاوؿوالموضوعية غير مجسدة فييا"، وقد  ،عيةالمالحظة بالمشاركة تقؼ ضد الموضو 
 ابعد قدر ممكف. إلىاف يصور الواقع بكؿ امانة ودقة 

ىناؾ صيرورة في معالجة ومتابعة المشكالت البيئية التي اعتمدتيا الدراسة  :العممية -1
رىا نجدىا تظير بشكؿ كبير في فصؿ الشتاء لكف اثا ،الحالية، فمو أخذنا صعود المياه مثال

 االجتماعية وما ارتبط بيا مف ممارسات حياتية تظؿ مستمرة عمى مدار السنة.

وىو بذلؾ  ،وىو أحد الخطوات الميمة التي تعتمد عمييا المنيج االثنوغرافي :الوصؼ -1
 في أسموب الدراسػػة. يتداخؿ مع المنيج الوصفي

                                                           

1- Guba and Y. Lincolon:fourth generation of  evaluation, New – burypark, C A , Sage buplication USA, 

1998, p 12. 
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ف ال يزيد شيئا تمميو أيحدث و ف يكوف واصفا أمينا لما أالباحث مف خالؿ ىذا االجراء  حاوؿو    
 .ىداؼ دراستو فقطف يحقؽ أأ أنوصؼ العممي الذي مف شأىوائو وميوالتو، معتمدا الو 

الباحث التعامؿ بشكؿ عممي مع المعطيات في عرضيا الكمي عف طريؽ  حاوؿ :التحميؿ-1
وفي شكميا الكيفي بوصؼ  ،ؿ المركبة والبسيطة لتوضيح الدالئؿ وعرض العالقاتو االجد

 .لممارسات وردود االفعاؿا

 المنيج الوصفي -5-5-4-5

تدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحوث االستكشافية الوصفية التي تيتـ بدراسة الحقائؽ المرتبطة    
معتمدة تحميؿ خصائص الظاىرة محؿ الدراسة  إلىوتيدؼ ىذه البحوث الوصفية  ،بظاىرة معينة

 حاوؿتوعميو  ،التساؤالت التي انطمقت منيا االشكاليةعمى جمع الحقائؽ وتحميميا لإلجابة عف 
سبابيا وانعكاساتيا عمى مؼ المشكالت البيئية محؿ البحث وأالدراسة الكشؼ عف واقع مخت

الحياة العامة لمسكاف، واتضح جميا الحاجة الستخداـ المنج الوصفي لما لو مف ارتباط 
 .وتصنيؼ البيانات وتحميمو تحميال دقيقابالموضوع في قدرتو عمى كشؼ الحقائؽ المطموبة 

 ادوات جمع البيانات  -5-5-5
 ي  المالحظة المباشرة والتجول في المجتمع المحمٌ  -5-5-5-4

وقػد تكػوف المالحظػة  ،تساعد المالحظة عمى كشؼ تناقضػات الفعػؿ والقػوؿ لػدى المبحػوثيف    
اسػتخداما بتجييػز الباحػث قائمػة  أف المقننة منيػا كانػت األكثػرال إ ،غير مقننة أوالمباشرة مقننة 

 مالحظتيا. إلىمف الموضوعات التي ييدؼ 

جػػؿ تكػػويف صػػورة أت مػػف المػػرات مػػف أو وقػػد تػػـ التجػػوؿ فػػي المجتمػػع المحمػػى فػػي عػػدد متفػػ    
ضػػػاع و مػػػر الػػػذي يسػػػاعد عمػػػى مالحظػػػة وتسػػػجيؿ األوىػػػو األ ،متكاممػػػة عػػػف المنػػػاطؽ المختمفػػػة

تػػػالي يمكػػػف البػػػاحثيف مػػػف وبال ،بشػػػكؿ طبيعػػػي أنوبشػػػ داألفػػػراالحاليػػػة لموضػػػوع معػػػيف وسػػػموكيات 
ر الفوتوغرافيػة لػة التصػويواسػتعاف الباحػث بأ ،مػور عػدة دوف السػؤاؿ المباشػر عنيػاالكشؼ عػف أ

 لتوثيؽ البيانات.
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كػػػف القػػػوؿ بػػػأف الباحػػػث اسػػػتفاد مػػػف "المالحظػػػة بالمشػػػاركة" التػػػي يتطمبيػػػا اسػػػتخداـ المػػػنيج موي
 المنطقة ومتابعا لمشكالتيا البيئية باستمرار.االثنوغرافي كونو أحد سكاف 

 استمارة االستبيان  -5-5-5-5

عػػداد اسػػتمارة اسػػتبياف مكونػػة مػػف عػػدد مػػف االسػػئمة قسػػمت حسػػب المعمومػػات المطموبػػة  إتػػـ     
جػػػػػراء الدراسػػػػػات ا  لتسػػػػػاؤالت  الدراسػػػػػة واسػػػػػتمـز ذلػػػػػؾ القيػػػػػاـ بػػػػػالكثير مػػػػػف الزيػػػػػارات الميدانيػػػػػة و 

 .االستمارة االستطالعية الختبار

وبعػػد  ،سػػتعانة بعػػدد مػػف الطمبػػة مػػف التخصػػصأسػػتاذ جػػامعي باالوسػػمحت مينػػة الباحػػث ك    
القيػػػػاـ بعمميػػػػة توزيػػػػع وجمػػػػع  فَ تمقػػػػى التػػػػدريب الكػػػػافي وتمقػػػػيف جممػػػػة مػػػػف المعػػػػارؼ والتقنيػػػػات ِمػػػػ

اعيػة استمارات االستبياف والمساعدة في تفريغيػا، واسػتثنت اسػئمة االسػتبياف مشػكمة العمميػات الزر 
ويمكػػػف ) .باعتبارىػػػا مرتبطػػػة بمجػػػاؿ مكػػػاني مختمػػػؼ واالبتعػػػاد عػػػف اختيػػػار عينػػػة ثانيػػػة ،السػػػائدة

 .االطالع عمى االستمارة في مالحؽ الدراسة(

 مجموعات النقاش المركزة  -5-5-5-6

 أومناقشػة قضػية  إلػىأفػراد  27و 1تيدؼ المناقشات الجماعيػة المركػزة والتػي تضػـ مػا بػيف     
وقد قاـ الباحث بتسيير الجمسات بنفسو عػف طريػؽ طػرح عػدد مػف االسػئمة حػوؿ  ،موضوع محدد

واستعاف الباحث في ىذه الحمقػات بعػدد مػف معارفػو فػي برمجػة العمميػة  ،القضية موضوع النقاش
وسػػاعد فػػي ذلػػؾ قػػرب الباحػػث مػػف مجتمعػػات البحػػث  ،وااللتقػػاء بػػالمعنييف حسػػب كػػؿ موضػػوع

تسػػاعد  نيػػاوسػػائؿ البحػػث بالمشػػاركة أل أىػػـجماعيػػة المركػػزة مػػف وتعتبػػر المناقشػػات ال ،المختمفػػة
الباحػػث عمػػى الحصػػوؿ عمػػى كػػـ ىائػػؿ مػػف مػػف المعمومػػات حػػوؿ موضػػوع محػػدد بشػػكؿ تمقػػائي 

آراء عمػػػػى الحصػػػػوؿ عمػػػػى معمومػػػػات تعكػػػػس  أخػػػػرىكمػػػػا تسػػػػاعد مػػػػف ناحيػػػػة  ،وطبيعػػػػي ومركػػػػز
 .خالؿ المشاركيف في المجموعة ي مفوالجماعات المختمفة في المجتمع المحم األفرادواتجاىات 
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 :واعتمد الباحث عمى اربع مجموعات نقاش كالتالي    

 .فرادا مف حي النورأضمت  :لىو المجموعة األ
 مف حي الشيداء اضمت أفراد :المجموعة الثانية
 .مارس 27فرادا مف حي أضمت  :المجموعة الثالثة
 .األعشاشمف حي  أفرادا ضمت :المجموعة الرابعة

 .فرادا مف منطقة ورماسأضمت  :المجموعة الخامسة
 
 المقابالت الفردية  -5-5-5-7

سػػػر األ أو األفػػػراددقػػػة مػػػف  أكثػػػرتسػػػاعد المقػػػابالت الفرديػػػة عمػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى معمومػػػات     
قػد  مػور التػير مف الحرية في التحػدث عػف بعػض األكبوىو األمر الذي يسمح بقدر أ ،المعيشية
تعمػد  أو، امكانيػالقػاء القمامػة فػي غيػر  إلػىمنيػا مثػؿ لجػوء بعػض ربػات البيػوت  األفػراديخجؿ 

الوصػوؿ  فػيويسػاعد ىػذا االجػراء  ،مصػبات غيػر صػحية لصػرؼ ميػاىيـلسػر أرباب األحداث إ
واسػػػخدمت المقػػػابالت مػػػع عػػػدد مػػػف عمػػػاؿ  ،صػػػحابيا ودوف حػػػرج يػػػذكرأىػػػذه الحقػػػائؽ مػػػف  إلػػػى

النظافة الدائميف لبمدية الوادي الذيف طرحت عمييـ عدد مف االسئمة التي تفيػد فػي جمػع البيانػات 
كمػػا اعتمػػدت المقػػابالت لمحصػػوؿ عمػػى البيانػػات المتعمقػػة  ،المطموبػػة حػػوؿ المشػػكمة ذات الصػػمة

حسػػف وسػػيمة أفالمقػػابالت " ىػػي  ،لتربػػةبمشػػكمة العمميػػات الزراعيػػة الممارسػػة ودورىػػا فػػي تػػدىور ا
 .لمحصوؿ عمى البيانات في المنيج االستكشافي "

 مقابالت االخباريين الرئيسيين   -5-5-5-8

خباري الرئيسػي ىػو أي شػخص فػي المجتمػع المحمػي تكػوف لديػو معرفػة خاصػة بموضػوع اإل    
ف يعبػر عػف وجيػات نظػر فئػات مختمفػة مػف أخبػاري وبالتػالي بإمكػاف اإل ،محدد في مجاؿ معيف

االسػػتعانة بعػػدد متبػػايف مػػف  توقػػد تمػػ ،المجػػاؿ أوالمجتمػػع المحمػػي فيمػػا يتصػػؿ بػػذلؾ الموضػػوع 
                                                           

- .إف قمة البيانات والمعطيات تستمـز اعتماد المقابالت لتكويف حصيمة نظرية حوؿ المشكمة او الظاىرة قيد الدراسة 
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االخبػػارييف مػػف داخػػؿ وخػػارج مجتمػػع الدراسػػة وحسػػب متغيػػرات البحػػث وبالشػػكؿ الػػذي يمكػػف مػػف 
معػروؼ بالكفػاءة والقػدرة الجمع المعمومػات بشػكؿ مميػز مثػؿ احػد السػكاف فػي المجتمػع المحمػى و 

 ،مسػؤوؿ مصػػمحة البيئػة وحفػظ الصػػحة ،عػػواف النظافػةأحػد الشيػػوخ، أ ،مػداد بالمعمومػػاتعمػى اإل
في مديريات ليا اتصاؿ بالموضوع " الري ػ الفالحة ػ التييئة العمرانية ػ البمدية " موظؼ ػ تقني . 

 .وكذلؾ طمبة مف أحياء الدراسة لمتمكيف مف االمداد بالمعمومات

 الخرائط الكروكية  -5-5-5-9

ساعد االستعانة بالخرائط الكروكية لممجتمع المحمي عمػى رسػـ صػورة وتكػويف تصػور كمػي يت    
حيػػػاء حسػػػب قػػػد سػػػاعد ذلػػػؾ الباحػػػث عمػػػى تقسػػػيـ األ ،عػػػف المنػػػاطؽ المختمفػػػة بمجتمػػػع الدراسػػػة

المعمومػات الخاصػة  أو ،اجتماعية خاصػة فيمػا تعمػؽ بجمػع بيانػات العينػة أوخصائص جغرافية 
 حصػػائيات المرافقػػةؿ اإلو اوكيػػة وجػػدمنػػاطؽ صػػعود الميػػاه وتعػػد الخػػرائط الكر  أوبمتغيػػر النظافػػة 

 .دوات التي اختيرت مف خالليا عينة الدراسةاأل أىـ

 العينـــــة  -5-5-6
 العينة والمعاينة  -5-5-6-4

 أوسػتمارة مػع كػؿ أفػراد مجتمػع البحػث حث في مثؿ ىػذه الدراسػات تطبيػؽ االال يستطيع البا    
وبالتػػػػالي اسػػػػتغالال لمجيػػػػد والمػػػػاؿ وكسػػػػبا لموقػػػػت يقػػػػـو بانتقػػػػاء عينػػػػة تمثػػػػؿ المجتمػػػػع  ،مقػػػػابمتيـ
أي جميػػع مفػػردات  ،1والعينػػة "ىػػي مجموعػػة فرعيػػة مػػف عناصػػر مجتمػػع بحػػث معػػيف" ،المػػدروس

اء الػػذيف يكونػوف موضػػوع األشػي أواألشػخاص  أو األفػػرادجميػع  أوالظػاىرة التػي يدرسػػيا الباحػث 
 .مشكمة البحث

 

 
                                                           

، الجزائر: دار القصبة لمنشر، 2، ترجمة: بوزيد صحراوي وآخروف،  طمنيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية س:موريس أنجر   -1
 .301، ص2006
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 ختيار العينة ا  -5-5-6-5
وطبيعػػة المعمومػػػات والبيانػػػات التػػػي  ،مشػػػكمة الدراسػػػة أوإف التعػػرؼ عمػػػى طبيعػػػة الموضػػوع     

نحتاجػيا مف أفػراد مجتمػع البحػث تمكننػا مػف تحقيػػؽ المعاينػة المالئمػة، والمعاينػة "ىػي مجموعػة 
 .1مف العمميات تسمح بانتقاء مجموعة فرعية مف مجتمع البحث بيدؼ تكويف عينة"

كاف المتعمقػػة بمشػػكالت ومػػا دامػػت البيانػػات المطموبػػة متعمقػػة بمعرفػػة بيانػػات واتجاىػػات السػػ    
نسػػاءا  لمدرايػػة الكافيػػة مػػف  أوكػػانوا  ربػػاب األسػػر رجػػاالأ إلػػىفإننػػا نحتػػاج  ،بيئيػػة تمػػس منػػاطقيـ

ثػار ىػذه المشػكالت وىػـ مػف يتصػدوف آفيػـ مػف يعػانوف  ،والمسؤولية الممقاة عمى كػاىميـ ،ناحية
 .ليا

اختار الباحث القطاع الحضري لبمدية الوادي مكانػا لجمػع البيانػات وىػذا القطػاع يتربػع عمػى     
"وتسػػتخدـ العينػػة  ،وعميػػو سػػنختار عينػػة منػػو عػػف طريػػؽ العينػػة المسػػاحية ،مجػػاؿ جغرافػػي شاسػػع

، وىػػي تشػػبو تمثػؿ المنػػاطؽ الجغرافيػػة المختمفػةالمسػاحية عنػػد الرغبػة فػػي الحصػػوؿ عمػى عينػػات 
العناصػػر داخػػؿ  أو األفػػرادعػػداد قػػوائـ كاممػػة بجميػػع إفيػػي ال تتطمػػب  ،الطبقيػػة العشػػوائية العينػػة

 ، فيذه المناطؽ تختار بطريقة عشوائية.2منطقة جغرافية معينة "

فيػو يحػوي  ،طارا لمبحػثإؿ المرافقة المحصؿ عمييا أو ويمكف اعتبار الخرائط الكروكية والجد    
تحػوي  )تسع( نواحٍ  7إلى حياء والشوارع والبنايات والمساحات مرقمة مقسمة مخططا تفصيميا لأل

 .يقابميا جدوؿ عددي ألعداد البنايات والساكنة بالتفصيؿ ،كؿ ناحية عددا مف المقاطعات

 

 

                                                           

 .301ص ،موريس أنجرس: نفس المرجع 1-
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، مصر، 1ط اسس ومبادئ البحث العممي، فاطمة عوض صابر و ميرفت عمي خفاجة: -2

 .192، ص 2002
- أنظر الممحؽ 
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 :لية المعاينة كالتاليوبتوفر المعطيات الالزمة كانت آ

 آلية المعاينة 

وحػدات  إلػىف يبدأ الباحث بتقسيـ المجتمػع أالمساحية ىو "ف المنيج المتبع الختيار العينة إ    
وحػدات  إلىثـ تقسـ الوحدات المختارة  ،منتظمة أو ،لية يختار مف بينيا عينة بطريقة عشوائيةأو 

 .1ثانوية ثـ يختار مف بينيا عينة جديدة وىكذا "

عشوائياػػ ثػـ اختيػار مقاطعػة مػف كػؿ ناحيػة عشػوائيا، ظيػرت لنػا  ربػع نػواحٍ وعميو تـ اختيػار أ    
سر التػي تحصمنا عمى عدد األ %11خذنا نسبة أثـ  ،المقاطعات حسب الترقيـ في الجدوؿ ادناه

 سب ما ىو موضح في الجدوؿ التالي:ربابيا عينة البحث حيمثؿ أ

 الحي الذي تنتمي اليو %58 عدد األسر رقم المقاطعة

 مارس >4 65 464 478

 الشيداء :6 483 89

 حـي النور >5 >44 9;

 األعشاش 66 467 6;

 سيدي مستور 64 :45 77

  495 994 المجموع

 

                                                           

، سبتمبر 1، دار الفكر المعاصر بيروت، ودار الفكر دمشؽ، طالبحث العممي اساسياتو النظرية وممارساتو العمميةرجاء وحيد دويدري:  -1
 .313، ص 2000
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19,75 

22,83 

17,9 

20,37 

19,13 

 مارس 19حي 

 حي الشهداء

 حي النور

 حي األعشاش

 حي سيدي مستور

 : توزيع العينة عمى  مختمف أحياء الدراسة1مخطط 
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 تمييـد

فمػف  صر المجتمع وثقافتػوفي المشكالت االجتماعية يتطمب معرفة وافية عف عناف البحث إ    
ضػرورة " فيفيد "وليـ توماس" بػػ ،حدات معزولةعناصرىا كو  إلىبالنظر ف نفيـ أي ثقافة العسير أ

 1جػػراء كافػػة التحمػػيالت االجتماعيػػة "ممة فػػي المجتمػػع فػػي االعتبػػار عنػػد إأخػػذ الحيػػاة الكميػػة الشػػا
ؿ في ىذا الفصؿ المالمح الجغرافيػة العامػة لممنطقػة ممػثال فػي الموقػع أو وعمى ىذا األساس سنتن

والمظػػػاىر الجغرافيػػػة لمسػػػطح وجيولوجيػػػا أراضػػػييا والظػػػروؼ المناخيػػػة وبعػػػض عناصػػػر المنػػػاخ 
العامؿ البشري في المنطقػة  إلىإضافة  ،في ظيور بعض مشكالتيا ةساىممالمؤثرة في البيئة وال

 .الذي يشكؿ روح البيئة في منطقة سوؼ ىـالذي يعد الكائف الحي األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .228، ص1972مة:د. محمد عودة وآخروف، دار المعارؼ، مصر: ترج نظرية عمم االجتماع،نيقوالتيماشيؼ:  -1
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 سوف  جغرافيا منطقة  -4

 الصحـــراء الجزائرية  -4-4

 11.1مف ربع مساحة سطح القشرة األرضية، وتشػغؿ مسػاحة تقػدر بػػ  أكثرتغطي الصحراء     
صػػحاري  أوشػػبو جافػة  أومميػوف كيمػومتر مربػػع، وتكػوف فػي معظميػػا عمػى ىيئػػة صػحاري جافػة 

 17باردة، وتتجمػع معظػـ ىػذه الصػحاري فػي المنػاطؽ شػبو االسػتوائية بػيف خطػوط العػرض مػف 
 جنوًبا. 17 إلىشمااًل 
اريس الجغرافيػػة الموجػػودة فػػي كػػؿ قػػارات األرض، وىػػي موجػػودة أيًضػػا والصػػحراء مػػف التضػػ    

 إلػػى"وتتػػوزع الصػػحاري فػػي العػػالـ عمػػى طػػوؿ قطػػاعيف متقطعػػيف، أحػػدىما  ،أخػػرىعمػػى كواكػػب 
 وقػد وضػع ،1جنوبو وتوجد عموما في المناطؽ الداخمية لمقارات" إلىشماؿ خط االستواء وا خر 

 ،لكػػػف العػػػرب مّيػػػزوا بػػػيف أنػػػواع كثيػػػرة مػػػف الصػػػحاري سػػػماإالعػػػرب لمصػػػحراء نحػػػًوا مػػػف أربعػػػيف 
شتّؽ اإلسـ مػف الفعػؿ ا، و صحراء(، )قفر(، )بيداء(، )فيافي(واستعمؿ العرب في أشعارىـ ألفاظ )

   آلمت ِدماَغو.  :َصَحَر، "يقاؿ َصَحَر المبفَ : طبخو. وَصَحَرتو الشمُس 

ْحَراُء: ىي الفضاء الواسع الذي ال نبات فيو      .2"والص 

سػػـ األقػػاليـ الجافػػػػة، وتعػػرؼ ا مػػؽ عميػػووتػػدخؿ الصػػحاري فػػي العػػرؼ الجغرافػػي تحػػت مػػا يط   
 ياانعدام أوالمناطؽ التي تتميز بندرة الماء، والجفاؼ )ندرة األمطار(، وقمة الغطاء النباتي  أنياب

 أنيػاو تعرؼ الصحراء ب .تعاني عجًزا في التوازف المائي )المفقود أكبر مف الوارد إلييا( أنياكما 
 ،وتخمػو مػف المجػاري المائيػة الدائمػة قاحػؿ مػف األرض، أوىي جزء عقػيـ  أوأراض جافة رممية 

فالصػحراء  ؛شبو قاحمة، شبو جرداء، وال يختمؼ التعريؼ الجيولوجي كثيًرا عػف التعػاريؼ السػابقة
أقػػؿ سػػنوًيا وبالتػػالي تكػػوف خاليػػة مػػف  أوسػػنتيمتًرا   11 بيػػا منطقػػة يبمػػغ معػػدؿ سػػقوط األمطػػار

وىي بقاع مغطاة برواسب قارية  ،بحيث ال تسمح بوجود عدد ممموس مف السكاف ،الحياة النباتية

                                                           

 .91، ص1996: بيروت، لبناف، مكتبة الصغار،  األطمس العالمي -1
 .417، ص 2003بيروت: دار المشرؽ، ، 40ط المنجد في المغة واألعالم، -2
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يغطييػػا الجميػػد  أومػػف الرمػػؿ والحصػػى كمػػا فػػي صػػحراء الربػػع الخػػالي عمػػى ىيئػػة كثبػػاف رمميػػة، 
 الجاؼ والّركامات الجميدية كما في الصحاري القطبية.

تحتػػؿ الصػػحراء الكبػػرى الجػػزء األكبػػر مػػف شػػماؿ إفريقيػػا، وىػػي أكبػػر الصػػحارى الحػػارة فػػي و     
وىي منطقة قاحمة مقفرة تغطي جزًءا كبيًرا مػف وسػط  مالييف كـ مربع، 7العالـ بمساحة تفوؽ الػ 

 إفريقيا وشماليا، وتكاد تمثؿ حاجًزا طبيعًيا بيف شماؿ إفريقيا ووسطيا.

البحػر األحمػر،  إلػىالشرؽ أي مف المحيط األطمسي  إلىى مف الغرب وتمتد الصحراء الكبر     
بدايػػة  إلػػىالجنػػوب أي مػػف البحػػر األبػػيض المتوسػػط  إلػػىومػػف الشػػماؿ  ،كمػػـ 1777عمػػى طػػوؿ 

مػػػف مسػػػاحة الجزائػػػر وىػػػي  %77وتغطػػػي نحػػػو  ،كمػػػـ 2177عمػػػى طػػػوؿ  ،المنػػػاطؽ االسػػػتوائية
 .1منطقة سيمية قميمة االرتفاع  وتتكوف مف صحاري رممية )العرؽ( وحجرية )حمػػادة(

وتزخػػػر الصػػػحراء الجزائريػػػة فػػػي منػػػاطؽ كثيػػػرة بأعػػػداد مػػػف السػػػكاف ينتشػػػروف عبػػػر أرجائيػػػا     
، والػػبعض ا خػػر شػػبو حضػػرية أو ،ف فػػي تجمعػػات سػػكانية حضػػريةو فمػػنيـ المسػػتقر  ،الواسػػعة

الموسػمي  أوميز حيػاتيـ التنقػؿ الػدائـ يو  ،يمارس حياة بدوية قواميا الرعي وتربية الماشية واإلبؿ
  .بحثا عف الكأل

وعمى امتداد ىذه الصحراء تتكوف الواحػات وىػي فػي معظميػا منػاطؽ خصػبة وتجػري تحتيػا     
ومػػف ىػػذه المنػػاطؽ منطقػػة  ،يػػا النبػػات نسػػبيا وفػػرص العػػيش والنشػػاطفيؿ ويتػػوفر و االعيػػوف والجػػد

فػػي تكػػويف شػػكميا نشػػاط  سػػاىـ"وادي سػػوؼ" التػػي ال تعتبػػر منطقػػة طبيعيػػة بقػػدر مػػا ىػػي بشػػرية 
عمييػػا شػكال خاصػػا نابعػػا مػػف حاجػػة  فيبقػػدر كبيػػر بمشػػاركة العوامػؿ الطبيعيػػة ممػػا أضػػ اإلنسػاف
يػر شػكؿ ثػر سػواء فػي تغأوأف ىنػاؾ ىػدؼ وغايػة ألي  ،ويػوحي كػؿ تغيػر بوجػود حاجػة ،السكاف

 .طبيعة العمراف أوطريقة العيش  أووسطح المنطقة 

                                                           

 .167: مرجع سابؽ،صاألطمس العالمي -1
- اإلقميـ الصحراوي بالصحراء الجزائرية أغمبيـ ينحدروف مػف منػاطؽ بدويػة أو انيػا كانػت بدويػة  إف سكاف التجمعات الحضرية التي تنتمي الى

 حتػػى السػػنوات األخيػػرة  كمنػػاطؽ الجمفػػة واألغػػواط، وبسػػكرة، وورقمػػة، وغردايػػة، والػػوادي، وتبسػػو وغيرىػػا، وبالتػػالي نجػػد أف بعػػض الممارسػػات فػػي
 مناطؽ البدوية بيا.المجاؿ الطبي داخؿ الحضر ال تختمؼ كثيرا عف ال
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 موقــع "وادي سوف"  -4-5
تقػػػع منطقػػػة "وادي سػػػوؼ" فػػػي الجنػػػوب الشػػػرقي مػػػف القطػػػر الجزائػػػري بػػػالعرؽ الشػػػرقي مػػػف      

 °6-°1شماال وبػيف خطػي طػوؿ ° 11-°12الصحراء الكبرى "وتمتد أراضييا بيف خطي عرض 
 .1مربع"كمـ  61.677شرقا وتبمغ مساحتيا 

وغربػػػػا "تقػػػػرت"  ،يحػػػػدىا شػػػػرقا الجريػػػػد التونسػػػػي وجنوبػػػػا واحػػػػات "غػػػػدامس" بػػػػالقطر الميبػػػػي    
 .وشماال واليات "تبسة" و"بسكػػرة" ،و"تماسيف" مف والية "ورقمة"

وشػط "ممغيػغ" و"مروانػة  ،شػطوط وىػي شػط "وادي ريػغ" بػالغرب ةواإلقميـ محاط طبيعيا بثالث    
 ."الجريد" مف الجية الشرقيةوشط  ،والغرسة" مف الشماؿ

 مكونات أشكـــال السطح   -4-6
 العــرق  -4-6-4

العػػػرؽ الشػػػرقي الكبيػػػر إذ تغطػػػي الرمػػػاؿ معظػػػـ األراضػػػي )ثالثػػػة أربػػػاع  إلػػػىينتمػػػي السػػػطح     
التػرب انتشػارا فػي مسػاحات شاسػعة وتتػألؼ مػف مػواد رمميػة  أكثػروالترب الرمميػة مػف  ،المساحة(
الحمػػػرة أحيانػػػا  إلػػػى اضػػػارب اصػػػفر أوغالبػػػا مػػػا يكػػػوف لونيػػػا  ،تخمميػػػا حبػػػات مػػػف الحصػػػىتناعمػػػة 

ؿ ىػػو الكثبػاف الرمميػػة التػي تتواجػد و وقػد نػتج عػف ذلػؾ شػكميف: األ ،تتقاذفيا الرياح في كؿ اتجاه
وتأخػذ  "وىي عبارة عػف تراكمػات كثبػاف رمميػة ناعمػة ومموجػة، ،بصورة كبيػرة في جػنوب "سوؼ"
ي أمػا الثػاني فتتمثػؿ فػ ،ـ215ارتفػاع  إلػىحػدىا أع حيث يصػؿ أشكاال عدة وتتميز عادة باالرتفا

  تتميػػػز بتربػػػة خشػػػنة وثابتػػػة ،واسػػػعة مسػػػتوية ومسػػػطحة منػػػاطؽ الصػػػحف وىػػػي عبػػػارة عػػػف أراضٍ 
 خفػض نقطػة فػي العػرؽ الشػرقي الكبيػرحيث تعتبر سػوؼ أ ،ديةو المنخفضات واأل إلىباإلضافة 

 ."شط ممغيغ"متر عند  11:يث ينخفض دوف مستوى سطح البحر بػح

بشػػػكؿ مميػػز حتػػػى أصػػػبح  أقػػداميـ ووتعػػايش سػػػكاف ىػػذه المنطقػػػة مػػع العػػػرؽ منػػذ أف وطأتػػػ    
معيارا يقػاس بػو القػدرة عمػى التحمػؿ مػف خػالؿ مػا أكسػبيـ قػوة بدنيػة نتيجػة نشػأتيـ بػو ونشػاطيـ 

                                                           

1- Andre – Roger Voisin:  Le Souf- Monographie –Eloued,El-Walid,2003, p15. 
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ة قاتػو فػي ىػذه المنػاطؽ الػوعرة المسػالؾ أثنػاء رعايػأو فمنذ الصغر تجػد الفػرد يقضػي بعػض  ،فيو
الصػيد الػذي يمارسػو الصػغار، والمتمثػؿ فػي البحػث عػف  أوجمع الحطػب  أو ،الحيوانات الراعية
المعػػب خاصػػة بعػػد ىطػػوؿ األمطػػار حػػيف يقػػـو الصػػغار عػػادة  إلػػىباإلضػػافة  ،الحيوانػػات البريػػة

بقصػػد الكثبػػاف العاليػػة بيػػدؼ التػػزلج ممػػا يمكػػنيـ عنػػد الممارسػػة مػػف إجػػراء تمػػاريف عفويػػة وشػػاقة 
وتكثػػر حينيػػا المنافسػػات التػػي يظيػػر مػػف خالليػػا الصػػغار وحتػػى  ،د ىػػذه المرتفعػػاتعنػػد صػػعو 

 الشباف قدرتيـ و تفوقيـ. 

إف ىذا النوع مف العناصر المشكمة لسطح األرض بالمنطقة دوف شؾ ليو عامؿ مف عوامػؿ     
وتقويػػػة العزيمػػػة مػػػف خػػػالؿ التحػػػديات التػػػي يبػػػدونيا لمثػػػؿ ىػػػذه المكونػػػات  ،وئػػػتكػػػويف الجسػػػـ وبنا

 .الطبيعية

 الميـــاه  -4-6-5
معتبر يمثؿ  اتعتبر منطقة سوؼ مف أغنى مناطؽ الجزائر بالمياه الجوفية الحتوائيا احتياطي    

الػػػدائـ فػػػي ىطػػػوؿ  صسػػػاعدت ىػػػذه الميػػػاه عمػػػى تعػػػويض الػػػنقثػػػروة حيويػػػة واقتصػػػادية ىامػػػة و 
، الذي اسػتفاد منيػا فػي اإلنسافإتاحة فرص الحياة لمكائنات الحية ومنيا  مف مما يمكفاألمطار 

واحػة غنػاء تزخػر  إلػىنػو مػف تحويػؿ القفػار الخاليػة مختمؼ نشاطاتو وخاصػة الزراعيػة منيػا ومكّ 
غيػػر ممكػػف فػػي  نػػوإ"إال أف تجػػدد ىػػذا المخػػزوف ضػػعيؼ جػػدا إف لػػـ نقػػؿ  ،بشػػتى مظػػاىر الحيػػاة

عمقػػػػا تصػػػػؿ حتػػػػى  أكثػػػػرتكػػػػوف  أخػػػػرىحيػػػػث يػػػػتـ اسػػػػتغالؿ طبقػػػػات  ،بعػػػػض المنػػػػاطؽ ا ىمػػػػة
  .1متر"1777

 الحجـــارة  -4-6-6
 أنيػاإف المالحظ لطبيعة سطح القشرة لمنطقة سوؼ يظنيا مكونة مف أكػواـ مػف الرمػاؿ، إال     

فمنيػػػا الظػػػاىرة بفعػػػؿ عوامػػػؿ التعريػػػة  ،تتشػػػكؿ كػػػذلؾ مػػػف حجػػػارة متنوعػػػة الخصػػػائص والتراكيػػػب

                                                           

 .2، ورقمة، بدوف عدد ودوف سنة، صوكالة الحوض الييدروغرافي لمنطقة الصحراءمجمة صادرة عف وزارة الموارد المائية،   -1
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ومنيػػا مػػا تظيػػر مػػف خػػالؿ  ،الطبيعيػػة كالحػػّت والعوامػػؿ الطبيعيػػة المػػؤثرة عمػػى القشػػرة األرضػػية
 في االستفادة منيا. اإلنسافنشاط 

تشػػػكؿ الحجػػػارة الطبقػػػات الصػػػخرية القريبػػػة مػػػف سػػػطح األرض ويختمػػػؼ مػػػوطف ىػػػذه الحجػػػارة  
 :ذه األنواع نذكرومف ى ،أخرى إلى"بسوؼ" مف منطقة 

ـــة:المٌ  - ومػػف  ،وتكػػوف صػػمبة ذات لػػوف مائػػؿ لمحمػػرة وتسػػتخدـ فػػي البنػػاء وتسػػوير األمػػالؾ وســ
 .تنمو وتتكاثؼ أنياخصائصيا 

وتتكػػػوف أساسػػػا مػػػف مػػػادة الجيػػػر  ،الصػػػخور المتواجػػػدة فػػػي المنطقػػػة أىػػػـوىػػػي مػػػف   :التافـــــزة -
وىػي سػيمة  ،الالحمة حيث تسػتعمؿ فػي البنػاء بعػد صػيرىا عػف طريػؽ األفػراف التقميديػة وسػحقيا

 .القمع والكسر بالمقارنة مع حجارة الموسة
 الظـــروف المناخية   -4-7

فػػي  سػػاىـالظػػروؼ والموقػػع الطبيعػػي الم إلػػىقبػػؿ الػػتكمـ عػػف منػػاخ المنطقػػة تجػػدر اإلشػػارة     
"فمنطقػػػة سػػػوؼ تتوسػػػط العػػػرؽ الشػػػرقي الكبيػػػر فيػػػي تقػػػع عمػػػى مسػػػافة  تحديػػػد منػػػاخ أي منطقػػػة،

كونيػا  إلػىباإلضػافة  ،كمـ شػماؿ خػط االسػتواء 1577كمـ شماؿ مدار السرطاف ومسافة  2277
كمػػـ عػػف المنطقػػة عنػػد أقػػرب 177متػػر عػػف سػػطح البحػػر الػػذي يبعػػد بمسػػافة  57ترتفػػع مسػػافة 
  2متر في شط ممغيغ".11ويبمغ أقصى انخفاض عف سطح البحر ، 1 نقطة"عنابػػة"

 :عناصر المناخ التي تميز ىذه المنطقة أىـوفيما يمي 

 الحـرارة  -4-7-4
بفعػػؿ قربيػػا مػػف خػػط االسػػتواء تسػػجؿ الحػػرارة فػػي منطقػػة سػػوؼ مسػػتويات عاليػػة فػػي فصػػؿ     

ـ وفػػي أيػاـ الصػيؼ يسػتحيؿ المشػػي °11 إلػىالصػيؼ حيػث يصػؿ متوسػطيا فػػي الفصػؿ الحػار 
ـ وحينئػػذ تكػػوف °17دوف انتعػاؿ حػػذاء فػي سػػاعات الػذروة مػػف النيػار و تقػػارب الحػرارة أحيانػػا الػػ 

                                                           

1 - Andre – Roger Voisin: Op Cit, P43. 
2 - Ahmed Nadjah -Le Souf  De Oasis-Edition La Maison De Livres Alger 1971, P10. 
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 إلػػىحيػػث وصػػمت  2755الرمػاؿ شػػبو ممتيبػػة، "فمقػػد سػػجمت أعمػػى مسػتويات الحػػرارة فػػي جويميػػة 
لػػيال عنػػد اشػػتداد البػػرودة ـ وتػػنخفض °27وفػػي فصػػؿ الشػػتاء يكػػوف المتوسػػط الحػػراري  1ـ"15.7°
 إلػػىحيػػث انخفضػػت  2767مػػا دوف الصفػػػػر، "وسػػجمت أدنػػى درجػػات الحػػرارة فػػي ديسػػمبر  إلػػى
 . 2ـ"1,2°

 الريـــاح -4-7-5
تػزداد بصػورة ممحوظػة فػي فصػؿ  أنيػاتيب الريػاح فػي منطقػة سػوؼ بشػكؿ شػبو مسػتمر إال     

الشػػييمي "القبمػػي"، و تػػأتي فػػي فصػػؿ الصػػيؼ  أوومػػف ىػػذه الريػػاح نػػذكر "ريػػح السػػمـو  ،الربيػػع
أسػبوع ويكػوف  إلػىوتكوف محرقة في غاية الشدة وتيب مف ناحية الجنػوب وتػدـو مػف يػـو  ،عادة
 .أخرىفتقمؿ مف نشاط السكاف وتشؿ الحركة أحيانا  ،3ه بالنيار فتزيده أشعة الشمس حدة"أكثر 

تأتي مػف  نياتسمى في المنطقة "البحري" ألو  4أما النوع الثاني مف الرياح وىي ريح "الصبا"     
ف ىػػّب فػػي فصػػؿ  ،ناحيػػة البحػػر "خمػػيج قػػابس بتػػونس" ويكػػوف ىبوبػػو غالبػػا فػػي فصػػؿ الربيػػع، وا 

ف اسػػتمر  ،الصػػيؼ فيكػػوف عمػػى شػػكؿ ىػػواء رطػػب مػػنعش الميػػؿ يسػػاعد عمػػى النػػـو ويػػريح  إلػػىوا 
مػف  أخػرىأنػواع  إلػىإضػافة  ،ويمكف مف االستعداد لميـو الموالي ،األبداف مف عناء ومشقة اليـو

 األتربػة، فتثيػر اح عاصػفة وعنيفػة فػي معظػـ األحيػافوىي ري 5ي" و"الغربي"أو الرياح منيا "الّظير 
ؿ ىػذا المتغيػر المنػاخي بشػيس مػف التفصػيؿ فػي الفصػوؿ أو ، وسػنتنوتزعج السكاف وتشػؿ النشػاط

 .الالحقة

 

 

                                                           

 . 13: 30,  02/11/2008بتاري   www.wadsouf.comموقع قمعة سوؼ:  -1
 نفس الموقع، والّتاري . 2-

3 - Andre – Roger Voisin: Op Cit, P44. 
الجزائر،  -، الدار التونسية لمنشر والشركة الوطنية لمنشر والتوزيعالصروف في تاريخ الصحراء وسوفإبراىيـ بف محمد الّساسي العوامر:  -4

 .50، ص 1977
5 - Andre – Roger Voisin: Op Cit, P44. 

http://www.wadsouf.com/
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 األمطــار -4-7-6
أحيانػػا فػػي الشػػتاء وتحػػـر منيػػا المنطقػػة فػػي بػػاقي فصػػوؿ أمػػا األمطػػار فيػػي قميمػػة فقػػد تيطػػؿ     
وينحصػر سػقوط ىػذه األمطػار فيمػا بػيف نوفمػػبر  ،وذلؾ بسبب بعدىا عف البحار والجبػاؿ ،السنة

وتأخػػذ األمطػػار السػػاقطة فػػي معظػػـ األحيػػاف شػػكؿ زّخػػات شػػديدة مصػػحوبة بعواصػػؼ  ،وفيفػػري
ت تخمػػؼ أضػػرارا ماديػػة عمػػى المسػػاكف وعنػػدما تكػػوف األمطػػار غزيػػرة تتسػػبب فػػي فيضػػانا ،رعديػة

، ويصػؿ المتوسػػط 2715ومػاي مػف سػنة  2715فريػؿ مػف سػنة أجػرى فػي  وغابػات النخيػؿ "كمػا
 اممـ وأدناى 217مستويات التساقط  ىعمأ"وسجمت  ،1ممـ" 1,6 إلىالسنوي لمتساقط في المنطقة 

 .2ممـ" 27

 التبخــر -4-7-7
الظػروؼ المالئمػػة  ،أعمػػى نسػب التبخػر تعتبػر منطقػة سػوؼ مػف المنػػاطؽ التػي سػجمت بيػا     

( 11فػػي المنطقػػة ) إذ تعػػد نسػػبة التبخػػر األكبػػروجفػػاؼ اليػػواء وحركتػػو، " ،كارتفػػاع درجػػة الحػػرارة
(، وسػػببت ىػػذه الظػػاىرة تجفيػػؼ نشػػاط 27( واسػػتراليا)11منافسػػة بػػذلؾ صػػحارى أريزونػػا بأمريكػػا)

 .  3رض"أنسجة المخموقات الحية بفعؿ جفاؼ الطبقات العميا لسطح األ

إف درجػػة الرطوبػػة وىػػي النسػػبة بػػيف رطوبػػة اليػػواء واليػػواء المشػػبع فػػي نفػػس الدرجػػة ضػػعيفة     
تسػػبب فػػي تكثيػػؼ البخػػار عمػػى الكثبػػاف تشػػتاءا وىػػي التػػي  %11صػػيفا و %11حيػػث سػػجمت 
 د اليواء وىو ما يسمى بالتكثيؼ. الرممية عند تبري

 البيئة الطبيعيــة   -4-8
 الثروات الطبيعيــة  -4-8-4

ية أىموالتي تجعميا ذات  ،تزخر البيئة الطبيعية بمنطقة سوؼ بثروات معدنية وحيوية ىائمة      
المنػػاطؽ امتالكػػا لمنخيػػؿ عمػػى المسػػتوى الػػوطني ممػػا يؤىميػػا لتكػػوف  أكثػػرفيػػي مػػف  ،سػػتراتيجيةا

                                                           

1- Ahmed  Nadjah, Op Cit ,P2. 
2- Andre – Roger Voisin: Op Cit,P45. 
3- Andre – Roger Voisin: IBID, P46.  
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 أكثػػركمػا أف أرضػػيا صػػالحة لمزراعػػة حيػث أضػػحت ومنػػذ سػنوات قميمػػة مػػف  ،أكبػر منػػتج لمّتمػػور
مف المنتػوج الػوطني لمتبػغ والفػوؿ  % 11المناطؽ إنتاجا لمحصوؿ البطاطس , كما تنتج حوالي 

 :لمبيئة الطبيعية  "بسوؼ" منيا أخرىوىناؾ عدة مزايا  ،لى(و السوداني)المرتبة األ
 .أف حجارتيا صالحة لصناعة اإلسمنت وا جر -

 .تحوي أكبر احتياطي وطني مف المياه الجوفيػػة -

ثروة ىائمة مف الممح ) بيا أكبر منجـ إفريقي مف ممح المائدة والممح الصناعي بشط تحوي  -
 .(ممغيغ وشط مرواف

بيا مساحة معتبرة غابو رعوية خاصة عمى الحدود الشرقية تضـ أكبر عدد مف اإلبؿ عمى  -
 المستوى الوطني.

 033ة )منطقػة حدوديػتحتوي عمى احتياطي معتبر مف البتػػروؿ , وتتميػز بموقػع ميػـ كونيػا " -
 1"كمـ مسافة حدودية مع الجارتيف تونس وليبيا(

إف مجمؿ الثروات التي تحتوي عمييا منطقة سوؼ قادرة بعد استثمارىا بالشكؿ المالئػـ عمػى     
، و السػكاف مػف عناصػر ضػرورية لمحيػاةتوفير قدرة العيش بالشكؿ األنسب وتاميف كؿ مػا يحتاجػ

الكامؿ الذي يعتبر أساس بناء الجسـ ومقومات الصحة لمجابية ظػروؼ الغذاء ى و أو وخاصة الم
   .البيئة القاسية

 نباتــات المنطقة  -4-8-5

"إف النباتات ىي كائنات حية ذاتية التغذية تكوف في العادة مثبتة في التربة بواسػطة جػذورىا     
والنباتػات أنػواع  ،ثمػار تحػوي بػذورا بعػد نضػجيا إلػىراؽ واألزىػار تتحػوؿ و وليػا سػيقاف تحمػؿ األ

مف الكائنات التي تتكيؼ مع ىػذه  ةصحراويالوالنباتات  ،2فيناؾ األعشاب والشجيرات واألشجار"
فالكثير مف النباتات الحولية تبدأ في اإلنبات بعد سقوط األمطػار، وتحػرص عمػى  ،البيئة القاسية

لذا يطمقوف  ،باألزىار والثمارء دورتيا الحياتية بسرعة قياسية ابتداءا مف تكويف البذور مرورا أنيا
                                                           

 موقع قمعة سوؼ: موقع سابؽ، نفس التاري .  -1
،الكويت: المجمس الوطني لمثقافة والفنوف وا داب، 22، سمسمة عالـ المعرفة ، رقـ البيئة ومشكالتيارشيد الحمد محمد سعيد صباريني:  -2

 .56، ص 1979أكتوبر 
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تنيػػي دورة حياتيػػا فػػي فتػػرة قصػػيرة وقػػت  أنيػػاعمػػى أسػػاس  ،عمييػػا النباتػػات الياربػػة مػػف الجفػػاؼ
تتكيؼ بظروؼ الصحراء القاسػية والتػي تتحمػؿ  أنياالمعمرة ف ةصحراويالتوفر الماء أما النباتات 

مػػػثال ىػػػو شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ التكيػػػؼ فيػػػذا  باعػػػدمتالالجفػػػاؼ والعوامػػػؿ المناخيػػػة المتقمبػػػة فنموىػػػا 
التوّضع والنمػو المتباعػد يجعػؿ منيػا قػادرة عمػى تػوفير مػاء االمتصػاص لبعضػيا ويمنػع التنػافس 

راقيػػا شػػوكيو سػميكة وكثيػػرا مػػا تتسػاقط أثنػػاء فتػػرات الجفػػاؼ أو ولممحافظػػة عميػو فػػاف  ،عمػى المػػاء
 الطويمة.

التػػي  فتعتبػػر أحػػد مظػػاىر الحيػػاة ،سػػكانياعنػػد يػػة مميػػزة أىموتكتسػػي النباتػػات فػػي المنطقػػة     
وبالتػػالي فيػػـ عػػادة مػػا يحرصػػوف عمػػى االعتنػػاء  ،حػػد دعػػائـ الصػػحةأتقاسػػميـ بيئػػتيـ وتػػوفر ليػػـ 

ف السػػكاف وخاصػػة كبػػار السػػف مػػنيـ يتجنبػػوف قمػػع النخيػػؿ أومػػف بػػيف مظػػاىر ىػػذا االعتنػػاء  ،بيػػا
فالنبػات وميمػا كػاف نوعػو فػي مثػؿ ىػذه البيئػات صػعب التجػدد حيػث يتطمػب  ،ميمػا كمػؼ األمػر

 مثال عشر سنوات عمى األقؿ لتجديد نخمة قادرة عمى اإلثمار. 

تختمػػػؼ عػػػف و  ،فػػػي منػػػاطؽ سػػػوؼ خاصػػػة ىػػػي مػػػف منػػػاطؽ الواحػػػات ةصػػػحراويالإف البيئػػػة     
تنوعػة ذات القيمػة الطبيػة فيػي غنيػة بالنباتػات واألعشػاب واألشػجار الم ؛التصور العاـ لمصحراء

 العالية وقد تكوف مفيدة وقادرة عمى وقاية وعالج الكثير مف األمراض. 

إف المممكة النباتية عبارة عف خزينة مميئة بكنوز مختمفة فيي مصػدر الغػذاء األساسػي الػذي     
كسػػػيجيف الػػػذي نتنفسػػػو وتشػػػكؿ كػػػذلؾ العمػػػود الفقػػػري لألدويػػػة عنػػػد معظػػػـ و ومصػػػدر األ ،نأكمػػػو

 .لمجتمعات والثقافات القديمة والحديثةا

بػػوادي سػػوؼ مجموعػػة مػػف النباتػػات التػػي تنمػػو فػػي  ةصػػحراويالوقػػد عػػرؼ سػػكاف المنػػاطؽ     
اعتنػاء، فيػي نباتػات بريػة تسػقى  أوسػقي  أونمو في الصػحاري دوف زراعػة يفمنيا ما  ،مناطقيـ

 أووتسػػتغؿ عػػادة فػػي الرعػػي، وىنػػاؾ مػػا ىػػي بسػػتانية تػػزرع  ،مػػف المطػػر وتتغػػذى بسػػماد األرض
 لمطيي.  أووتستخدـ لألكؿ الطازج  ،تغرس وتروى بالسقي مف ا بار، و يعتنى بيا
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 :ومف ىذه النباتات نذكر     

 النباتات الرعوية  -
ـــاء راقيػػا مسػػتطيمة أو جػػنس نباتػػات عشػػبية معمػػرة مػػف فصػػيمة النجيميػػات أنواعيػػا عديػػدة و " :الحمفـ
ؿ تصػػمح لصػػناعة الحصػػر والقفػػؼ والحبػػا ،يمتػػؼ بعضػػيا عمػػى بعػػض ،سػػميو النصػػؿأ أوخيطيػػة 

 .1الفضية، الالزبة..." الّريشية، الشعراء، ،سميةومف أنواعيا األ

ويبخر بيا لمنزلة ووجع  ،ويخفؼ اليرقاف ،كميا يفتح الّسددأ ،"ويقاؿ لو عنب الثعمب :عنب الذئب
 .2ووـر الحمؽ " ،األسناف

 ،ذنػب الفػار، الحػاذ، المبػيف ،الالفػة ،الحػارة ،السػعد ،البشنة ،العرجؼ ،الصفار :وىناؾ كذلؾ    
 ،النصي ،، البيمةالنجـ ،بوقريبة، القريطفة ،سمسالد ،العضيد ،السميري ،السويدة ،كرش األرنب

 ،األزوؿ ،القصػيبة ،الشػيح، مغػزؿ اليتيمػة ،سػاؽ الغػراب ،سػف العجػوز ،القطػؼ ،النتػيف ،الطازية
 .وغيرىا ،األغبيثاء

 النباتات االستيالكية  -
والقرع (،  ،وىو أنواع مختمفة منيا البمػدي و التبسي ،ونذكر منيا "الكابو" ويشممو عموما اليقطيف

 ،الفقوس ،يةو ا، القناذنجاف ويدعى في المنطقة الدنجاؿالب ،الخردؿ ،الفجؿ ،الجزر ،مفتوىناؾ ال
 وغيرىػا.  ،الفمفؿ ،الفوؿ ،الجمبانة ،الطماطـ، الحمص ،البطاطا ،الدالع ،البطي  ،الخيار

 األشجار المثمرة  -
   :النخمــة

تعتبر سيدة األشجار فػي المنطقػة  ، إذحراء عموما والواحات بصورة خاصةاشتيرت بيا الص    
يػػة عالقػػة سػػكاف أو ز  وسػػنوردىا ىنػػا مػػف ،والحقيقػػة أف النخمػػة غنيػػة عػػف كػػؿ تعريػػؼ ،دوف منػػازع
 .المنطقة بيا

                                                           

 .319، ص 1990الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، ، الموسوعة في عموم الطبيعةادوار غالب:  1-
 .52إبراىيـ بف محمد الّساسي العوامر: مرجع سابؽ , ص 2- 
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بخصػائص فريػدة مػف  ةصػحراويالتمّيز زراعة النخيؿ في المجتمع السوفي عف باقي المناطؽ    
لى مػف حيػث النوعيػة و ية البالغة، وتحتؿ المرتبة األىمنوعيا، وخاصة دقمة نور التي كاف ليا األ
 .الموارد االقتصادية لسكاف المنطقة منذ القديـ ـأىبيف نخيؿ الجزائر بأسرىا، كما كانت مف 

، فقػػد طونيػػا مرتبػػة سػػامية فاقػػت التصػػوراتويع اخاصػػ ايكنػػوف ليػػا احترامػػ إف سػػكاف المنطقػػة    
تنسػب ليػـ، فيػذا اإلجػراء  أو ،بأسػماء أبنائػو حد تسمية كؿ نخمػة فػي "الغػوط" إلىذىب البعض 

ومػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة تحفيػػػز الصػػػغار عمػػػى  ،ناحيػػػة، فيػػػو يبػػػيف قيمتيػػػا عنػػػده مػػػف لػػػو عػػػدة دالالت
أثنػاء عصػؼ  أنوالمبالغة ب حدّ  إلى ويذكر أحد المخبريف  ،االعتناء بالنخمة التي سميت باسمو

المكونة أساسا مف جريػد النخػؿ، يقػـو صػاحب  ، وحيف يثمـ جزءا مف "مصّدات الرياح" الرياح
يعػرض  أنػووبالتالي ف ،دفف النخمة إلىالنخؿ بالتمدد في مكاف الثمـ لتعويض النقص الذي يؤدي 

يثػور  أنػوأمػا إذا نػزع أحػد الجريػد األخضػر منيػا ف ،نفسو لمعواصؼ القوية كي تعيش ىػذه النخمػة
فيػي  ،غريػب مثػؿ ىػذا اإلىتمػاـ بالنخمػة ولػيس ،غضبا ويشػبو ىػذا التصػرؼ بنػزع "الظفػر الحػي"

كانػػت داعمػػة لػػو فػػي سػػنوات القحػػط  أنيػػاوخيػػر مػػا دّؿ عمػػى ذلػػؾ  ،ومقػػـو صػػحتو ،مصػػدر قوتػػو
 ومعينا لو إباف الثورة التحريرية.    ،والمجاعات

 .الّدقمة والغرس والدقمة البيضاء وتكرمست وتفزويف :وليا أنواع كثيرة ومتنوعػة نذكر منيا     

، ، البرتقاؿالرماف ،العنب ،الميموف)القارص( ،التفاح ،أما األشجار المتوسطة فيناؾ المشمش    
إال  ،، وكميا أشجار تمقػى االحتػراـ الالئػؽ مػف قبػؿ الفالحػيف بػالٌرغـ مػف انتاجيػا المتوسػطالزيتوف

  ليا القدرة عمى كفاية العائالت مف الفاكية الموسمية.  أف

 أشجار الزينة  -

 القرنفؿ وغيرىػػا. ،الياسميف ،ىالخزام ،أشجار الزينة الوردمف     
 

                                                           

 -  .الغوط: مفرد غيطاف، وىو المكاف المنخفض الذي يزرع فيو النخيؿ 
 -  2010جانفي  05، بتاري  08المخبر رقـ. 
 -  زحؼ الرمؿ عمى أشجار النخيؿ وتعد بجريد النخؿ المتراصة والحمفاء. وىي الحواجز التي توضع لمتقميؿ أو الحد مف 
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 األشجار البرية  -
ثالثػة  إلػىمػف المتػريف  امف النباتات "البرية المعمرة مف فصيمة القرنيات أنواعػو قميمػة تعمػو  :الرتم

راؽ صػػػغيرة أو فرعػػػاء أسػػػميو الشػػػكؿ فروعيػػػا المزىػػػرة عريانػػػة أمػػػا العػػػاقرة فػػػذات  نيااأمتػػػار، سػػػيق
بيضػػاء المػػػوف تنويرىػػػا  ،كثيػػػرة العػػػدد ،أزىارىػػػا صػػػغيرة القػػد ،خطيػػة أومسػػتطيمة النصػػػؿ الحمػػػوي 

 .1نيساف" إلىيستمر مف شباط 

وىػػي أشػػجار صػػغيرة الحجػػـ نسػػبيا وتتواجػػد فػػي الصػػحراء فػػي منػػاطؽ  :األرطــى، العمنــدى ،اآلزال
وىػي مػف نباتػات الرعػي المفضػمة لمجمػاؿ ويقصػدىا الرعػػاة  ،معينػة وقػد تجتمػع فػي منطقػة واحػدة

 .جمعيا وبيعيا أو ،حيث يستعمموف حطبيا لمتدفئة الذاتية

لبقائيػػا خضػػراء  ،تعتبػػر مصػػدر غػػذاء ىػػاـ لإلبػػؿ فػػي الفصػػوؿ القاسػػية خاصػػة الصػػيؼ :اءالّزيتــــ
 ،وىي مف األشجار البرية المعمرة والتي تعتبر كذلؾ أحد مصادر الحطب األساسية ،طوؿ السنة

  .ونجد البدو عادة ما يستغمونيا كمورد مادي مف خالؿ بيعو في األسواؽ في فصؿ الشتاء

 النباتات الفطرية  -
 17"جنس فطور مف فصيمة الفقعيػات، ورقيػة الػدعاميات، أنواعػو المعروفػة نحػو الفقــاع )فقع(: 
إذ ذاؾ تصػػبح  نيػاويجػػدر انتزاعيػا واسػػتعماليا قبػؿ دخوليػػا فػي طػػور اإلدراؾ أل ،جميعيػا مأكولػة
تسػػبب  أنيػػاإاّل أف ىػػذه النبتػػة ضػػارة حيػػث يشػػاع ب ،"ويكػػوف فػػي األرض الّرمميػػة ،2جمديػػة النسػػيج"

 .3كما أف األسود منو سػػػاـ" ،الجنوف وضعؼ البصر

حيػث اسػتغميا منػذ األزؿ فػي  ،دعػائـ الحيػاة عنػد بػدو سػوؼوتعتبر ىاتػو النباتػات أحػد  :الذانون
كمػػػا كانػػػت مصػػػدرا مػػػف مصػػػادر التطبيػػػب النػػػاتج عػػػف التجربػػػة المتكػػػررة  ،عيشػػػو وعػػػيش ماشػػػيتو

 لفعاليتيا في عالج بعض األمراض المؤقتة والمزمنة.

                                                           

 .425ادوار غالب: مرجع سابؽ، ص   -1
 .246ادوار غالب: نفس المرجع، ص  -2
 .53إبراىيـ بف محمد الّساسي العوامر: مرجع سابؽ، ص  -3
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كمػػا  ويعتبػػر اسػػتغالؿ العناصػػر النباتيػػة شػػائعا عنػػد مختمػػؼ المجتمعػػات البدائيػػة والمتحضػػرة    
، والّترثػػوث ،النباتػػات مثػػؿ الشػػيح ولقػػد اسػػتخدـ البػػدوي السػػوفي بعػػض ،تجمعيػػـ بيػػا عالقػػة متينػػة

 .وىذا ما سنتعرض لو في فصوؿ قادمة ،والعمندة وغيرىا في ىذا المجاؿ

أف بعػػض النباتػػات التػػي تنمػػو فػػي صػػحراء سػػوؼ تػػؤثر مػػف الناحيػػة  فوال يمكػػف أف نغفػػؿ عػػ    
 والحاذ وغيرىا. ،مثؿ الّطيواؽ ،والحيواف كذلؾ اإلنسافالسمبية عمى صحة 

 منطقة "سوف" حيوانات -4-8-6

 الحيوانات البرية واألليفة  -
"وعػادة مػا تكػوف  ،منيا البرية ومنيا األليفة ،بمجموعة مف الحيوانات ةصحراويالتزخر البيئة     

الجفاؼ، وتضـ حيوانات الصحراء عدة أنواع مػف الحيوانػات الحفػارة  تقاـولصغيرة الحجـ تكيفت 
غتػذاء أثنػاء الميػؿ ، وتقػـو باالةالتي تعيش في الجحػور لحمايػة أنفسػيا مػف أشػعة الشػمس المباشػر 

حيػػػث أف  ،ولػػذا فػػػإف الثػػدييات والطيػػػور تكػػوف نػػػادرة فػػي الصػػػحاري ،عنػػدما تخػػػؼ درجػػة الحػػػرارة
ديػػة صػػعبة تحػػت ظػػروؼ الصػػحراء الشػػديدة الحػػرارة والشػػحيحة المحافظػػة عمػػى حػػرارة الجسػػـ العا

عف بعضيا الػبعض فمنيػا البريػة والتػي تعػيش حيػاة  ةصحراويال، وتختمؼ حيوانات البيئة 1الماء"
 :ونذكر مف ىذه الحيوانات اإلنسافوتتميز بشرودىا مف  ،حرة تقتات فييا عمى ما تنتجو الطبيعة

ثبػػػت الكثيػػػر مػػػف أو" ،قميمػػػة نسػػػبيا( أنيػػػاالػػػذئاب )ولػػو  ،الفنػػػؾ ،القنفػػػذ ،الثعالػػػب ،الضػػػباع ،الغػػزاؿ
رض سػػػوؼ كػػػاف بيػػػا الكثيػػػر مػػػف أعنػػػدما كانػػػت الغابػػػات بػػػأرض الجنػػػوب منيػػػا  أنػػػوالمػػػؤرخيف 

 ،والنعامػة ،والبقػر الوحشػي ،الحيوانات المفترسة مثؿ األسد والنمر والفيؿ والفيد والحمار الوحشي
سكاف المنطقة يصطادوف ىذه الحيوانػات بالّنبػاؿ ويقتمونيػا  وكاف ،وغير ذلؾ ،والتمساح، والزرافة

وقػد عثػر غيػر بعيػد  ،بالفؤوس المصنوعة مف الصواف وغيرىا مف األدوات المنحوتة مف الصخر
و"سػػػيؼ  ،عمػػػى أنػػػواع مػػػف ىػػػذه األسػػػمحة فػػػي أمػػػاكف كثيػػػرة بسػػػوؼ مثػػػؿ "الدبدابػػػة"، و"المقيبػػػرة"

 .2النتفاع بجمودىا وعظاميا وريشيا"وكانوا يصطادونيا ألكؿ لحميا وا ،المنادي"

                                                           

 .50فتحي دردار: مرجع سابؽ، ص  -1
 .67ع سابؽ , ص إبراىيـ بف محمد الّساسي العوامر: مرج2- 
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وخاصػة البػدوي منػو والتػي يسػتغميا  صحراويال اإلنسافوىناؾ الحيوانات األليفة التي يقتنييا     
ي بشػػعرىا و اوالتػػد بارىػػاأو ا واالحتمػػاء بأصػػوافيا و ويسػػتفيد مػػف أكػػؿ لحميػػ ،فػػي األسػػفار و الّترحػػاؿ

 .ولو فييا منافع كثيرة ،وأحشائيا

 ونذكر مف ىذه الحيوانات: 

 خػػػػػرىوالحيوانػػػػػات الصػػػػػغيرة األ ،الغػػػػػنـ ،المػػػػػاعز ،األبقػػػػػار ،الحمػػػػػار ،البغػػػػػؿ ،الحصػػػػػاف ،الجمػػػػؿ
 والكمب، وغيرىا. ،كاألرنب، والقط

بصػفة عامػة لمػا  ةصػحراويالويعتبر الجمؿ مف مقومات الصحة والحيػاة عنػد البػدو فػي المنػاطؽ 
 .لو مف مميزات خاصة تجعؿ منو سيد الحيوانات

 الجمــل  -
و السػػػناـ الواحػػػد، ذعػػػرؼ الجمػػػؿ فػػػي المنػػػاطؽ العربيػػػة منػػػذ آالؼ السػػػنيف وىػػػو المعػػػروؼ بػػػ    

، فإف عدد الجماؿ في العالـ FAOفحسب اإلحصائية األخيرة لمنظمة األغذية والزراعة الدولية "
مميونػػا ذات السػػناـ الواحػػد وعشػػرة ماليػػيف رأس  21منيػػا  ،مميػػوف جمػػؿيبمػػغ حػػوالي سػػبعة عشػػر 

سػػفينة الصػػحراء  أوفالجمػػؿ  ، 1"% مػػف تعػػدادىا11منيػػا موجػػودة فػػي الػػوطف العربػػي أي حػػوالي 
 ،في منطقة تتميز بطبيعة وعػرة  ومنػاخ  قػاس اإلنسافكما يحمو لمبعض تسميتو، ىو أحد رفقاء 

اجتماعيػػة تػػدخؿ ضػػمف  أخػػرىفيػػو يمعػػب أدوارا اقتصػػادية و  ،وبغيػػره تصػػبح حيػػاة البػػدو مسػػتحيمة
ويتمثػؿ  ،وتحديػد المكانػة والػدور االجتمػاعي ،وصػناعة القػرار والنفػوذ ومراكػز القػوى األفراددوار أ

 ،أخػػرىكمػػا لػػو فوائػػد  ،والمتػػاع فػػي السػػفر والترحػػاؿ ،قتصػػادي لمجمػػؿ فػػي حمػػؿ األثقػػاؿالػػدور اال
ويسػتفاد مػف أكػؿ لحمػو وشػرب  ،ومف جمده األحذيػة والمعػدات ،فمف وبره تصنع المالبس والخياـ

 حميب نوقو.

                                                           

 .11: 33,  24/01/2006، بتاري  www.arabvet.com:موقع البيطرة العربية عمى االنترنتعالء حامد ابراىيـ،  1-
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جػػػػو الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة لممجتمػػػػع البػػػػدوي أو الليػػػػا عمػػػػى معظػػػػـ ظكػػػػؿ ىػػػػذه المنػػػػافع ألقػػػػت ب    
ة عدة ىو أساس النفوذ صحراويأف الجمؿ مازاؿ في مناطؽ  ،ويكفي دليال عمى ذلؾ ،صحراويال

 .فأعياف البدو ومشايخيـ يقدروف ثرواتيـ بعددىا ،وقوة الممؾ والجاه

يتغػػػذى أثنػػاء فتػػػرات  أنػػو إلػػى"ومعػػروؼ عػػف الجمػػػؿ قدرتػػو عمػػى تحمػػػؿ الجػػوع ويرجػػع ذلػػػؾ     
أمػا تحممػو وصػبره عػف العطػش فيعػود  ،الّترحاؿ الطويمة عمى كمية الدىوف المخزنة داخؿ سنامو

صػػػغيرة عمػػػى حافػػػة المعػػػدة تسػػػمح بػػػاختزاف كميػػػات إضػػػافية مػػػف المػػػاء، وفػػػي  أكيػػػاسوجػػػود  إلػػػى
طبيعيا وبالتدرج أثناء استدراره  أوما بيا مف ماء بالمعدة ذاتيا  كياساألحاالت العطش تفرغ ىذه 

ف صػبره عػف الجػوع والعطػش لػو حػدود الف مخػزوف إ، ولكػف بطبيعػة الحػاؿ فػ1الدىف مػف السػناـ"
فاف طالت المدة أصيب الجمؿ بيػزاؿ شػديد يفضػي  ،يكفيو لوقت محدد الماء والّدىوف في جسمو

 .الموت إلى

إف ىذا الحيواف األليؼ وباعتباره رمزا لمقوة والصبر والتحمؿ جعػؿ منػو معينػا لبػدو الصػحراء     
صػػبره فيػػو يتمتػػع بػػذكاء طبيعػػي  إلػػىذلػػؾ أف الجمػػؿ إضػػافة  ،فػػي صػػراعيـ مػػع الطبيعػػة القاسػػية

، فالريػاح أصػعب ذلػؾ تصػرفو إزاء الظػواىر الطبيعيػةوأحسف مثاؿ عمى  ،وحسف تصرؼ غريزي
تكػوف الريػاح سػاخنة  أحيانيػاففي بعض  ،ةصحراويالما يواجو الكائنات الحية بأنواعيا في البيئة 

فالجمػػؿ يتصػػرؼ بحكمػػة غريزيػػة حيػػث يجثػػو عمػػى ركبتيػػو األمػػاميتيف ويضػػع  ،األتربػػةومحممػػة ب
 .و وخياشيمو حتى تنتيي العاصفة دوف أف يتعرض ألي أذىجبيتو عمى الرماؿ لتحمي عيني

مسافات كبيرة،  أوقدرتو عمى تحديد موقع المياه الصالحة لمشرب عمى أبعاد  إلىإضافة     
فإذا ما كانت الجماؿ عطشى صارت تموي رقبتيا وتمدىا في كؿ اتجاه وخياشيميا مفتوحة 

مصدر المياه مباشرة وقمما  إلىتستقبؿ اليواء بنيـ مما يمكنيا مف أف تشـ رائحة الماء وتتجو 
في ىا ؤ تخطيء تنبؤىا، ومف بيف الخصائص المميزة لمجماؿ كذلؾ قدرتيا عمى التذكر وبكا

الكسور، ولذلؾ يحرص البدو  أوتتعرض لمكروه كالعمؿ  أور الذبح ضَ حْ تُ  أوب رَ ضْ المحف كأف تُ 

                                                           

 .390، ص 2002، الموسوعة العربية لمعمـو والتنمية، القاىرة، مصر: دار غريب، عمم االجتماع البدويصالح مصطفى الفّواؿ:  1-
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ولعؿ ما يستدعي الذكر في ىذا  ،في المنطقة عمى "حسف معاممتيا خوفا مف أف ترد األذى
يعكؼ مجموعة مف العمماء في دولة اإلمارات العربية المتحدة السياؽ فائدتو الطبية حيث 

مضاد لسمـو األفاعي مستخرج مف دماء اإلبؿ، ويأمؿ  يا وكوستاريكا إلنتاج ترياؽوبريطان
فعالية مف الترياؽ التقميدي في عالج الذيف يتعرضوف لمدغ  أكثرالعمماء أف يصبح الترياؽ 

  السامة. األفاعي

خاصة  األفرادإذا تأكدت فاف الترياؽ الجديد يمكف أف ينقذ آالؼ  وذكروا أف نتائج التجارب   
تعيش أنواع عديدة مف األفاعي السامة وحيث معدؿ الوفيات بسبب  في غرب أفريقيا حيث

 ـ.المعدالت في العال لدغات األفاعي مف أعمى

اإلمارات اإلبؿ بجرعػات تزيد  ويحقف الباحثوف في المختبر البيطري المركزي في دبي بدولة   
ثـ يستخرجوف األجسػػاـ المضادة التي  مناعة لياتدريجيا مف سمـو األفاعي لتتكوف في أجساميـ 

 .1"تنتجيا أجيزتيـ الحيوية

 الطيــور -
وىػػػي كثيػػػرة جػػػدا، فمنيػػػا المسػػػتقرة ومنيػػػا الميػػػاجرة ومنيػػػا مػػػف يقػػػـو سػػػكاف المنطقػػػة بتربيتيػػػا     

 :واالعتناء بيا ونذكر مف ىذه الطيور

  ا،مقدًسػػ اسػػكاف المنطقػة طػػائرً  األنػيس ويػػدعى )بوبشػير( وىػػو طػائر قػػار طػوؿ السػػنة ويعتبػره    
وىػػو نػػوع مػػف العصػػافير الصػػغيرة  والػػزاوش .ؿ خيػػر ويحرصػػوف عمػػى عػػدـ إيذائػػو وتركػػو حػػراأفػػ

وبعض الطيور المياجرة والتي تظيػر فػي فصػؿ الربيػع عػادة والتػي نػذكر  ،المتواجدة طواؿ السنة
وىنػػاؾ  ،دعى الشػػعيريةأبػػو قيػػر وتػػ ،اليدىػػد ،المسيسػػيكة ،العصػػيفيرة التػػي تسػػمى الزراعػػة :منيػػا

البػػدو نوعػػا مػػف اإلحتػػراـ  أوليػػا سػػكاف المنػػاطؽ الريفيػػة  كػػفوىػػي مػػف الطيػػور التػػي ي ،"الخرطيفػػة"
حيػػث تظيػػر أيػػاـ سػػقوط األمطػػار خاصػػة فػػي فصػػؿ الربيػػع، فعنػػد إمسػػاكيا يوضػػع عمػػى رأسػػيا 
الزيت والحناء ويطمؽ سراحيا )إال أف ىػذا اإلجػراء عػادة مػا يتسػبب فػي ىػالؾ ىػذا الطيػر نتيجػة 

                                                           

 .23: 00,  04/12/2007، بتاري  www.almushahedassiyasi.com عمى األنترنت:موقع المشاىد السياسي 1- 
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وىػي مػف الطيػور  ،ةة نسػبيا(، القوبعػمػمػف الطيػور الدائمػة وأعػداده قميالبػـو ) .(البرد الذي يصيبو
الصغيرة ومف مميزاتيا الّطيراف ألمتار صػغيرة عنػد المحػاؽ بيػا حيػث يحػذر األطفػاؿ مػف المحػاؽ 

جانب مجموعة مف الطيور الكبيرة نسبيا كالغراب والصقر  إلىبيا حتى ال تتسبب في ضياعيـ، 
 .)أعداده قميمة(، والحماـ والدجاج وغيرىػػا

 الحشــرات -
عمػػى مجموعػػة مػػف الحشػػرات الطػػائرة والزاحفػػة وذات األرجػػؿ فمنيػػا  ةصػػحراويالتحتػػوي البيئػػة    

النافعة والتي تساعد عمى تمقيح األشجار والنبػات وتخصػيب األرض، ومنيػا الضػارة وتسػاعد فػي 
  :ونذكر منيا ،السامة أو ،نشأة األمراض ونقميا

العقػػػرب، الجػػػرذ،  ،الشرشػػػماف )سػػػمكة الصػػػحراء(، األفعػػػى ،الحػػػنش، الػػػورؿ، الضػػػب، الزرزوميػػػة
 كبش الخريؼ، البوية، البوبزيز، وغيرىا.  ،اليربوع، الوزغة

 ية لمنطقة سوفاإلنسانالبيئة  -5
 تسمية "سوف"   -5-4

الطبيعة الجغرافيػة  إلىتعددت الروايات في تحديد أصؿ تسمية وادي سوؼ فمنيـ مف نسبيا     
 .أسماء أعالـ إلىأحداث تاريخية والبعض ا خر ردىا  إلىرجع التسمية أومنيـ مف 

"حمػػػب الشػػػاـ"  ة" قػػػرب مدينػػػةمكػػػاف بسػػػوريا يدعى"سػػػوؼ البصػػػر  إلػػػى"قيػػػؿ أف التسػػػمية ترجػػػع     
 .ىذه األرض فسميت بيـمف توف آفمعميـ 

ف كػانوا يمبسػوف يلػو سميت بيذا االسػـ ألف أىميػا األوىناؾ تفسيرات مفادىا أف أرض "سوؼ"     
 .مف أغناميـ لعدـ وجود غيرىا مف الممبوسات الصوؼ

وىناؾ مف قاؿ باف أصؿ التسمية لرجؿ حكيـ كاف يسكف المنطقػة يسػمى ذا السػوؼ فسػميت     
 .1و"الّسوؼ" معناىا الحكمة والعمـ" ،باسمو

                                                           

 ، بتصرؼ.39، ص مرجع سابقإبراىيـ بف محمد الّساسي العوامر:  1-
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 إلػىتقػوؿ بػاف أصػؿ التسػمية لنيػر كػاف يجػري بالمنطقػة مػف الشػماؿ  أخرىوىناؾ تفسيرات "    
ى )واد أزوؼ( ومعناىػػػا بالبربريػػػة )النيػػػر( وتمتقػػػي ىػػػذه المفظػػػة كػػػذلؾ مػػػع الميجػػػة الجنػػػوب ويػػػدع

 .1التّارقية والتي تعني )النير األبيض("

والمالحظ أّف أغمب التفسػيرات حػوؿ أصػؿ التسػمية تعمقػت بالمظػاىر البيئيػة وخاصػة الرمػاؿ     
والتي توحي بنوع مف الحداثة حيث كانت المنطقة غير معروفة  أخرىتارة  اإلنساف أوالمياه تارة 

 .حتى وقت قريب نسبيا

 نسب سكان "سوف" -5-5
جعػؿ التمييػز الػدقيؽ  ،واالختالط والمصػاىرة بػيف العػروش والقبائػؿ بمنطقػة سػوؼ التزاوجإف     

لكف أغمب المؤرخيف الذيف تكمموا عف أصؿ سكاف منطقة سوؼ، يجمعوف عمى أف  ،بينيا صعبا
 ،أغمب قبائؿ سوؼ المياجرة إلييا ينحػدروف مػف قبائػؿ العػرب العدنانيػة مػف شػبو الجزيػرة العربيػة

وىػػو النػػأس بػػف  ،قػػيس عػػيالف إلػػىفيػػـ مػػف عػػدواف وطػػرود وىػػالؿ وسػػميـ الػػذيف ينتسػػبوف جميعػػا 
 .مضر

منطقػػة "وادي سػػوؼ"، فػػي  إلػػىؿ مػػف شػػكؿ لبنػػة دخػػوؿ القبائػػؿ العربيػػة أو وبنػػو عػػدواف ىػػـ     
، يػا فػي بدايػة القػرف السػابع مػيالديشػماؿ أفريق إلػىالقروف المتتالية بعد وصوؿ "عقبة بف نافع " 

مػف العػراؽ مػف  أخػرىو  ،لى ىذه القبائؿ " تكونت مف سبع عائالت قادمة مف اليمفأو ويذكر بأف 
 2"وآخرىػػا قػػدـ مػػف بيػػت المقػػدس ،والػػبعض قػػدمت مػػف سػػوريا ،عى "موسػػى بػػف عمػػراف"مكػػاف يػػد

عيشػػػيـ فػػػي نفػػػس ظػػػروؼ  ،وطبيعتيػػػا القاسػػػية ةصػػػحراويالومكػػػنيـ مػػػف التكيػػػؼ مػػػع ىػػػذه البيئػػػة 
منطقة سوؼ مف حيث المناخ والتربة والنبات حيث  إلىالمنطقة التي كانوا يسكنونيا قبؿ اليجرة 

مما مكػنيـ مػف ممارسػة النشػاط  ،العربية ةصحراويالما يسمى المنطقة  إلىتنتمي كال المنطقتيف 
باإلضػافة  ،خػرىوبعض الحيوانات النفعية األ ،وتربية اإلبؿ والماشية ،البدوي والمتمثؿ في الرعي

 .الزراعة إلى
                                                           

1- Andre – Roger Voisin: Op Cit, P15. 
2- Andre – Roger Voisin: Op Cit, P67.  
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ؿ مػف وطػأت أقػػداميـ أو ىػذه المنطقػة لػـ تكػػف  إلػػىأف ىػذه القبائػػؿ التػي ىػاجرت  إلػىونشػير     
ف مػػف سػػبقيـ إلييػػا ىػػـ البربػػر والفينيقيػػيف والرومػػاف، والبػػزنطييف أفتػػدؿ الدراسػػات التاريخيػػة بػػ ،بيػػا

 .لكف لـ يعمروا  بيا طويال ،عمى الترتيب

 إلػىوقد ذكر فػي كتػاب تػاري  العػدواني بػأف سػوؼ " كانػت خاليػة مػف لػدف آدـ عميػو السػالـ     
د عميػػو و ازمػػاف د إلػػىف عامػػا، ثػػـ خربػػت ثػػـ عمػػرت وقػػت العمالقػػة أربعػػي ،زمػػاف إبػػراىيـ الخميػػؿ

 إلىثـ خربت  ،وليا حظ كامؿ وعمارة قوية والنيؿ يجري عمييا ،ثـ أعمرت أربعوف عاما ،السالـ
وعمروىػػا أربعػػيف  ،ثػػـ أتػػو إلػػييـ "بنػػو مػػريف" فػػأخرجوىـ منيػػا ،زمػػاف "لػػؤي" فأعمرىػػا أربعػػيف عامػػا

وعمروىا  ،ثـ أتو إلييـ "زناتو" ،وعمروىا أربعيف عاما ،مف بني سميـ ثـ أتو إلييـ "مرداس" ،عاما
 .وأتو إلييا مف بعدىـ طرود 1"ييـ "عدواف" وعمروىا أربعيف عاماثـ أتو إل ،أربعيف عاما

إال أننا نستخمص منيا  ،عدـ صدقيا أو ،وبغض النظر عف صدؽ ىذه المعمومات التاريخية    
بدليؿ أف كؿ قبيمة  ،بأف حروبا طاحنة وشبو مستمرة أشعمت مف أجؿ السيطرة عمى منطقة سوؼ

 .مف أربعيف سنة في وجو أطماع الغير أكثرعرؽ ال يستطيع أف يصمد  أو

 اليجرات السكانية في وادي سوف  -5-6

مػف أبػرز عوامػؿ  مػف المنػاطؽمثػؿ غيرىػا كانػت ت اليجرة مختمؼ المناطؽ منػذ القػدـ، و مسٌ     
، وكانػػػػت ألسػػػػباب مختمفػػػػة منيػػػػا االجتماعيػػػػة متفاوتػػػػةتعميػػػػر منطقػػػػة سػػػػوؼ وذلػػػػؾ فػػػػي أزمنػػػػة 

لػػػى، داخميػػػة وخارجيػػػة مػػػف و سػػػكانياسػػػوؼ ىجػػػرة الكثيػػر مػػػف منطقػػػة والسياسػػية... وقػػػد شػػػيدت   ا 
 اليجرات الداخمية. إلى، إضافة بكميبيا وتونس والمغر  مجاورةالالمناطؽ  مختمؼ

 اليجرة من طرابمس الميبية -2-3-1

كانػػت طػػرابمس معبػػر قبائػػؿ ىػػالؿ وسػػميـ عنػػػد اجتياحيػػا شػػماؿ إفريقيػػا، ولكػػف توجػػد بعػػػض     
اليجرة الفردية ىربا مػف القتػؿ مثممػا حػدث لمعربػي  إلىالحوادث التي اضطرت بعض األشخاص 

، وبعػد مػدة التحػؽ بػو الد احمػدأو الد شبؿ الذي قدـ مف محاميد عرب طرابمس واستقر قرب أو جد 
                                                           

 .134، ص 2005, بيروت: دار الغرب اإلسالمي،2ط ، تاريخ العدواني محمد بف محمد بف عمر العدواني: -1
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جد العاللقة، ثـ تزوج العربي وعالؽ مف عائشة وفاطمة وىف بنات أبناء سيدي مسػتور، كمػا أف 
الد يوسػؼ، وتػزوج مػنيـ واسػتقر بيػنيـ. كمػا أف أو الد ميمػود ىػاجر مػف غػدامس ونػزؿ عمػى أو جد 

    .طرابمس إلىالد جامع يرجع أصميـ أو الحمايدة و 

 اليجرة من تونس  -2-3-2

سػػوؼ بسػػبب ظػػروؼ متعػػددة واسػػتقروا بالمنطقػػة وتزوجػػوا  إلػػىكثيػػر مػػف أىػػؿ تػػونس الىػػاجر   
 :واندمجوا في عدة قبائؿ

 إلػػىالد أحمػػد نجػػد أف سػػيدي محمػػد الجديػػدي القيروانػػي األصػػؿ، بعػػد ىجرتػػو انظػػـ أو فقبيمػػة    
الد العبيػدي" أو عميرة السوفية حيث تزوج ابنتيـ مسعودة، كما ىاجر مف نفطة بمقاسـ الحداد "جد 

ونػػزؿ عمػػى أحػػد أبنػػاء سػػيدي مسػػتور الػػذي زوجػػو ابنتػػو مبروكػػة. وآخػػروف ىػػاجروا مػػف األراضػػي 
الد المييي أو الد العربي مف دوز التونسية، و أو التونسية كالنوابمية مف نابؿ بمدة مف نواحي سوسة و 

  .نفزاوةمف نفوسة قابس، والسوامش مف 

دة مف توزر، والماطرية مف بمدة مػاطر التونسػية، واالعميػات أما قبيمة المصاعبة فنجد الشرار     
مف توزر، والعمػودي مػف نفطػة، والرضػويف مػف قفصػة، ومصػغونة مػف القيػرواف، والشػرايطة مػف 

 .ىمامة تونس، والغرايسة مف صفاقس

فنجد منيـ العش بف عمػر اليربػوعي وىػو أصػؿ القبيمػة كػاف شخصػية سياسػية  األعشاشأما     
التونسػية يقػاؿ ليػا تممػيف الكبػرى، وقعػت لػو مشػكمة سياسػية بينػو وبػيف  نفزاوةنواحي  في قرية مف

 .سوؼ، أما سيدي عبد اهلل بف أحمد فقد أتى مف صفافس إلىالحاكـ، ففّر بأىمو ومالو 

 اليجرة من المغرب -2-3-3

األشػػراؼ، ومػػنيـ العػػزاؿ  إلػػىشػػيدت سػػوؼ ىجػػرة بعػػض العػػائالت المغربيػػة وأغمػػبيـ ينتسػػبوف     
)المقبػػوريف فػػي النزلػػة بػػالوادي(، وكػػذلؾ سػػيدي عمػػي بػػف خػػزاف مؤسػػس قريػػة الدبيمػػة، كمػػا  ؤهوأبنػػا
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بػالد  إلػىىاجر سيدي عوف بف ميميؿ مف أشراؼ المغرب األقصى، وكاف كفيؼ البصر ىػاجر 
 .الزاب ثـ استقر بسوؼ في الزقـ

 اليجرة الداخمية -2-3-4

وؼ ىجػػرات متعػػػددة مػػف المنػػاطؽ التميػػة فػػػي الجزائػػر الشػػمالية حينػػا، ومػػػف اسػػتقبمت وادي سػػ    
التػي دفعػت العػائالت  األسػبابالنائية حينا آخر، وتعددت الػدوافع و  مجاورةال ةصحراويالالمناطؽ 

اتخػػاذ المنطقػػة موطنػػا لإلسػػتقرار النيػػائي، ومػػف أسػػباب ىػػذه اليجػػرة ىػػو البحػػث عػػف الحيػػاة  إلػػى
)السػواكرية( مػف  إسػماعيؿالد أو كػريـ، فقػد ىػاجر مػف عػرش المصػاعبة ا منة المستقرة والعيش ال

الد تواتي مف عرش العزازلة مػف منطقػة تػوات وكػذلؾ الصػوالح أو والشعانبة مف متميمي، و  ،غرداية
نينية مػف عػيف ماضػي، وغػواليف البييمػة مػف وادي ريػغ يالد بمحسف الكو أو مة، بينما ىاجر قمف ور 
 .1كوينيف )القوارير( مف قورارة بالصحراء الجزائرية إلىوأتى 

 

                                                           

 ، ) بتصرؼ(.10.00، 14/02/2011، بتاري : www.wadsouf.comػ البوابة السوفية عمى االنترنت،  1

http://www.wadsouf.com/


 صعٌد ادلٍبه ًعالقتو ببحلٍبة االجتمبعٍت                                               انفصم انخبنً           

 

 51 

 

 
 

 الثـانيالفصل 
  صعود المياه وعالقتو بالحياة االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 



 صعٌد ادلٍبه ًعالقتو ببحلٍبة االجتمبعٍت                                               انفصم انخبنً           

 

 51 

 لفصــل الثانيا

 عود المياه وعالقتو بالحياة االجتماعيةص  

 

 تمييــد

 ومشكالت المياه اإلنسانالعالقة التاريخية بين  -4

 صعود المياه  -5

 بمشكمة صعود المياهالتعريف  -5-4
 االستعداد الجغرافي لمتعرض لممشكمة -5-5

 الخمفية التاريخية لصعود المياه في المنطقة -5-6

 أسباب مشكمة صعود المياه  -6

 الطبيعية األسباب -6-4
 البشرية األسباب -6-5

 مظاىر مشكمة صعود المياه  -7

 حالة الشوارع والممرات -7-4
 العمران ومشكمة صعود المياه -7-5

 التكافل االجتماعي في مجتمع البحث -7-6
 أثر صعود المياه عمى الجانب االقتصادي -7-7

 الجانب البيئي والصحي -7-8

 الجيود المبذولة لعالج مشكمة صعود المياه  -8

 نتائج الفصل  -9
 

 



 صعٌد ادلٍبه ًعالقتو ببحلٍبة االجتمبعٍت                                               انفصم انخبنً           

 

 51 

 تمييــد

ممػػػا  أكثػػػر مشػػػكمة عميقػػػةىػػػي التػػػي يعيشػػػيا سػػػكاف منطقػػػة سػػػوؼ صػػػعود الميػػػاه  إف مشػػػكمة    
وزاد مػف نقمة بسبب عدد مف الظروؼ الطبيعيػة  إلىبحيث تحولت نعمة المورد المائي  ،نتصور
 تبػرا مػػف المخػزوف المػػائي غيػر صػػالحغيػػر العقالنػي الػػذي جعػؿ كمػػا مع اإلنسػافتصػػرؼ  حػدتيا

 .لالستخداـ، وغير نمط الحياة بمختمؼ مستوياتيا االقتصادية واالجتماعية

أسػػػبابيا، مظاىرىػػػا، آثارىػػػا عمػػػى  ،عػػػف قػػػرب مشػػػكمةفػػػي مػػػا يمػػػي التعػػػرؼ عػػػف ال نحاوؿسػػػو    
 العمراف، النشاط، الحالة االقتصادية والبيئة والصحة العامة. 
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 ومشكالت المياه  اإلنسانالعالقة التاريخية بين   -4
عمى سطح المعمورة  اإلنسافشكمت المياه منذ القدـ أسوأ المشكالت البيئية التي ىددت حياة     

انفجػػػار السػػػدود  أوالمشػػػكالت البحريػػػة  أومطػػػار، معظميػػػا بالفيضػػػانات الناتجػػػة عػػػف األوارتػػػبط 
حداث التاريخية العديد مػف المحطػات والوقػائع التػي وذكرت األ ،المناجـ وغيرىا إلىوتدفؽ المياه 
قدميا مػا ذكػر فػي قصػص أبسبب المياه كمشكمة بيئية بصورة عامة، ولعؿ  اإلنسافبينت معاناة 

وكانػت مػف نتائجػو  ،الكريـ عند عقوبة اهلل عز وجؿ لقػـو نػوح عنػد رفضػيـ رسػالة التوحيػدف آالقر 
، بتنجيػة نػوح ومػف آمػف معػو خػرىيي وحفظ األجنػاس الحيػة األلتنقية الجنس البشري باختيار اال

وكػػػؿ مػػػف حمػػػؿ عمػػػى ظيػػػر السػػػفينة، وتوالػػػت األزمػػػات والكػػػوارث بفعػػػؿ الحضػػػور الزائػػػد لمميػػػاه 
وكانػػػت الفيضػػػانات والجفػػػاؼ والكػػػوارث  ،الكائنػػػات البشػػػرية بصػػػور مرعبػػػةحصػػػد  إلػػػىالمفضػػػي 

فػي المائػة مػف الكػوارث بػيف  66الكوارث شيوعا في القرف الماضي حيث مثمػت  أكثرالمائية مف 
ـ، ونػػػذكر مػػػف بػػػيف ىػػػذه الكػػػوارث التاريخيػػػة سمسػػػمة الفيضػػػانات التػػػي 1777ـ وسػػػنة 2777سػػػنة 

 1,1الفيضانات تدميرا في القرف العشريف بػػ  أكثرمف والتي اعتبرت  ـ2712ضربت الصيف في 
فيتنػػػػاـ  ،ـ2117فيضػػػػاف ىوالنػػػػدا  :عػػػػدد مػػػػف الفيضػػػػانات مثػػػػؿ إلػػػػىباإلضػػػػافة  ،مميػػػػوف ضػػػػحية

 ـ.2752

خيػػر عػػددا مػػف الكػػوارث المائيػػة عمػػى غػػرار تسػػونامي المحػػيط ولػػـ تفػػارؽ األذىػػاف فػػي العقػػد األ
 إعصػار ،ـ1775ـ، فيضانات انكمتػرا 1771كاترينا بالواليات المتحدة  إعصار ،ـ1771اليندي 

كيتسػانا فػي الفمبػيف  إعصػارـ، 1776نػرجس فػي ميانمػار  إعصارـ، 1775سدر في بنغالديش 
 ـ.1777وفيتناـ عاـ 

 اإلنسػػػافوتشػػػكؿ الكػػػوارث الناجمػػػة عػػػف الميػػػاه نسػػػبة معتبػػػرة مػػػف الكػػػوارث التػػػي يتعػػػرض ليػػػا    
ا االالؼ مػػػف البشػػػر وعواقبيػػػا االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية غايػػػة فػػػي الخطػػػورة، حيػػػث تحصػػػد سػػػنوي

بئػػة وا فػػات، وتمػػس مختمػػؼ الػػدوؿ الفقيػػرة والغنيػػة و الؼ، وتنشػػر العديػػد مػػف األوتشػػرد مئػػات ا 
ف عواقبيػػا عمػى الػػدوؿ الفقيػرة اسػػوأ الفتقارىػا لإلمكانػػات الضػرورية لمتقميػػؿ أال إ ،عمػى حػػد السػواء

 مف مخاطر تمؾ الكوارث.
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ف المشكالت المائية تعػد مػف المشػكالت التػي تمتػد نتائجيػا مػف البيئػة المحميػة وما مف شؾ بأ   
طريػػػؽ التنميػػػة  فػػػيكونيػػػا تمثػػػؿ عقبػػػة جػػػادة  ،زمػػػات ذات البعػػػد االقميمػػػي بػػػؿ والعػػػالمياأل إلػػػى

عمى الصػعيديف  التعاوفتعزيز  إلىتبطؿ انجازات التنمية، ولذلؾ تبرز الضرورة  نياالمستدامة أل
االقميمي والعالمي باشتراؾ الحكومات الرسػمية والمنظمػات العالميػة الفاعمػة مػف قطاعػات المػوارد 
المائيػػة والبيئيػػة لمعمػػؿ عمػػى التقميػػؿ مػػف مخػػاطر الكػػوارث المائيػػة والتقمبػػات المناخيػػة المػػؤثرة فػػي 

لعديػػد مػػف المػػؤتمرات الدوليػػة وعقػػدت ليػػذا الغػػرض ا ،قطاعػػات التنميػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية
لمكافحػػة مثػػؿ ىػػذه الكػػوارث ومػػف بػػيف ىػػذه  التعػػاوفوالممتقيػػات العالميػػة لتبػػادؿ الخبػػرات ودراسػػة 

 :المؤتمرات نذكر

انعقػػد ىػػذا المػػؤتمر لتقميػػؿ مخػػاطر الكػػوارث الطبيعيػػة المتعمقػػة  :1عػػالف دوشػػنبو بطاجكسػػتافإ   
ـ" 1721 – 1771" "ةجػػػؿ الحيػػػاأي "المػػػاء مػػػف بالميػػػاه المنعقػػػد فػػػي اطػػػار العمػػػؿ العشػػػري الػػػدول

ـ بمدينػػة دوشػػنبة لجميوريػػة طاجكسػػتاف بمشػػاركة ممثمػػيف عػػف حكومػػات 1776يونيػػو  16بتػػاري  
ومنظمػػػات دوليػػػة واقميميػػػة وعػػػددا مػػػف المؤسسػػػات العمميػػػة والقطػػػاع الخػػػاص والمجتمػػػع المػػػدني 

المؤتمر عف القمؽ المتزايد لكثرة الحوادث المتعمقة بالميػاه كالفيضػانات والجفػاؼ  مداوالتوعبرت 
        .عاصير التي تتسبب في سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرةيارات واألنيواال

كانت ىذه صورة موجزة لبعض الوقائع واألحداث عف دور المياه بصػورة عامػة كعنصػر بيئػي    
نػػا سػػنركز فػػي دراسػػتنا الحاليػػة عػػف خصوصػػية معينػػة وىػػي ظػػاىرة ولكن ،إحػػداث الضػػرر فػػيىػػاـ 

 .المناخيػػة أوسبابيا الجيولوجية الجغرافية أصعود المياه الجوفية ميما كانت 

نبىء بالخطر المباشر أي القضاء المباشر عمى الكائنات الحية بما تف طبيعة ىذا المشكؿ ال إ   
لكنػو بػات مشػكال لػو  ،غيرىػا أوالطوفػاف  أوكما ىو الحاؿ عند الفيضانات الشديدة  اإلنساففييا 

 .جو الحياةأو حجمو االقتصادي واالجتماعي الممحوظ والذي ينجـ عنو مشكالت تمس مختمؼ 

 

                                                           

 .21/01/2013، بتاري : http://www.tajikembassy-eg.orgموقع سفارة طاجكستاف بالقاىرة:  -1
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 صعـــود المياه   -5
العناصر الحيوية الطبيعية التي تمثػؿ ركػائز اسػتمرار الحيػاة، فحسػب  أىـتعد المياه الجوفية     

 فػػي المائػػة مػػف الميػػاه العذبػػة 75فالميػػاه الجوفيػػة تمثػػؿ  ،مػػـ المتحػػدة لمبيئػػةإحصػػاءات برنػػامج األ
وترتبط كمية ىذا المخزوف الجوفي  ،متفاوتةعماؽ أرضية عمى وىي مياه مخزنة في الطبقات األ

حسػػػب  نقصػػػانو أوويػػػرتبط تزايػػػده  ،ئص الجيولوجيػػػة والطبيعيػػػة لتربتيػػػابنوعيػػػة المنطقػػػة والخصػػػا
وىػػي حاليػػا  ،واالسػػتيالؾ والمحافظػػة مػػف الناحيػػة البشػػرية ،الفصػػؿ والمنػػاخ مػػف الناحيػػة الطبيعيػػة

مػػػف الثػػػروات الطبيعيػػػة ومؤشػػػرا مػػػف المؤشػػػرات االقتصػػػادية اليامػػػة لمػػػدوؿ، وأحػػػد معػػػايير النػػػاتج 
 .وبذلؾ توجب المحافظة عمييا ،القومي

انقراضػا  نقصػانو أو أنػوإذا كاف الماء أساس الحياة  لإلنساف والنبات والحيواف فقد تسبب فقد    
وشحا في الموارد االقتصادية  وسببا لمحروب والنزاعات في آسيا، ،لمعديد مف الكائنات في إفريقيا

بسػػبب حضػػوره  أخػػرىخػػر وفػػي منػػاطؽ وبصػػورة معاكسػػة كػػاف تيديػػده لمحيػػاة بشػػكؿ آ ،ربػػاأو فػػي 
ممػػػثال فػػػي صػػػعوده الػػػدائـ فػػػي المنػػػاطؽ العمرانيػػػة والزراعيػػػة ميػػػددا  ،العشػػػوائي وغيػػػر المرغػػػوب

  .استقرار الحياة البرية وسكينة الحياة االجتماعية

وتعاني مناطؽ عدة في العالـ مف مشكؿ صعود المياه الجوفية وباتت تشػكؿ احػد عوائػؽ التنميػة 
 .الدوؿ في العديد مف

 التعريف بمشكمة صعود المياه  5-4
يعتبػػػر صػػػعود الميػػػاه مػػػف المشػػػكالت البيئيػػػة المتميػػػزة التػػػي مسػػػت أجػػػزاء كبيػػػرة مػػػف منػػػاطؽ     

قضػايا  إلػىويعزى ىذا المشكؿ البيئػي  ،الجنوب الشرقي لمجزائر وخصوصا واليتي الوادي وورقمة
 أىػـحػد أال أف آثارىػا السوسػيولوجية أضػحت تشػكؿ إ  ،انسػانية أو ،وخمفيات متنوعػة جيوطبيعيػة

بفعػػؿ النتػػائج السػػمبية التػػي ىػػددت  ،التحػػديات لمجيػػات الرسػػمية ولعامػػة النػػاس عمػػى حػػد السػػواء
وتظيػػر ىػػذه المشػػكمة البيئيػػة فػػي المنػػاطؽ  ،اسػػتقرار ىػػذه المنػػاطؽ وأرقػػت مضػػاجع السػػاكنة فييػػا

البػرؾ المائيػة التػي تتزايػد  إلػىف تصػؿ أ إلىبدءا ببقع مف الندى  متفاوتةشكاؿ أالمنخفضة عمى 
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في فصؿ الشتاء بفعؿ قمة االمتصاص وتكوف مصدرا لمكوارث في مواسػـ ىطػوؿ االمطػار حيػث 
 .تيدد السكاف وتؤرؽ سكينتيـ

 االستعداد الجغرافي لمتعرض لممشكمة   5-5

حيػػػػث تػػػػذكر  ،بػػػػالنير أو ،ف المتتبػػػػع ألصػػػػؿ تسػػػػمية وادي سػػػػوؼ يظيػػػػر ارتباطيػػػػا بالمػػػػاءإ    
الجنػوب كػاف يسػمى "واد  إلػىالروايات القديمة وجود نير غزير كاف يجتػاز المنطقػة مػف الشػماؿ 

النيػر غػاص فػي الرمػاؿ ولػـ يعػد لػو ولكػف ىػذا  ،ىػديره أو" وتعني ىذه الكممة خرير المياه ازوؼ
اض عمػػػى األقػػػؿ اسػػػتعر أو  ،ممػػػا يػػػوحي بإمكانيػػػة عػػػودة جريػػػاف ىػػػذا النيػػػر واسػػػتعادة نشػػػاطو ،ثػػػرأ

 .مظاىره

فاف ىذه االخيػػػرة "وادي سػوؼ "  ،وما دامت  العديد مف تسميات المناطؽ جغرافية المصدر     
حيػث  خفض نقطة في العرؽ الشرقي الكبيػرا يحيث أف المنطقة جغرافيا ى ،لـ تشذ عف القاعدة

ومحاطة  بثالث شطوط ىػي شػط وادي  ،متر عند شط ممغيغ 11 ػتنخفض دوف مستوى البحر ب
 .وشط الجريد بتونس مف الشرؽ ،وشط مروانة، ممغيغ والغرسة مف الشماؿ ،ريغ بالغرب

الدراسػػات السػػابقة المرتبطػػة باألبحػػاث الجغرافيػػة والجيولوجيػػة، فقػػد تػػوفر مػػف  إلػػىذا نظرنػػا وا      
رجػاع إمكانيػة إالناحية العممية ما يؤكد وجود منطقػة سػوؼ عمػى أنقػاض واد كبيػر، وعميػو وجػود 

العمػؿ عمػى شػؽ بحػر فػي  ،مػف ذلػؾ أكثػرالحياة ليذه المنطقػة بإعػادة الحيػاة ليػذه المجػاري بػؿ و 
ية والحيوانيػة اإلنسػانلمحيػاة  أكثػرفػي اعطػاء فػرص  اساىمممح العاـ لممنطقة الصحراء يغير المم
نجاز في اعطاء منػاخ المنطقػة الصػبغة السػاحمية مػف رطوبػة ة ىذا اإلساىمموالنباتية مف خالؿ 

 أخػػرىوبػػذلؾ فػػرص لحيػػاة نباتيػػة جديػػدة ومنتوجػػات زراعيػػة وفيػػرة ومػػ رب  ،كافيػػة وتمطيفػػا لمحػػرارة
 .ء المفترض كازدىار النشاطات التجارية والمواصالت والسياحة وغيرىايوفرىا بحر الصحرا

بػػػػرز الدراسػػػػات المرتبطػػػػة بامكانيػػػػة اسػػػػتغالؿ انخفػػػػاض المنطقػػػػة تمػػػػؾ التػػػػي اجراىػػػػا ولعػػػػؿ أ    
 .1ـ 2651الفرنسيوف سنة 

                                                           

 سنة.، في جريدة الشعب منشورة مقالة ،بحر في الصحراءانظر مداخمة حساف الجيالني:  -1
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الضػػوء عػػف مشػػروع بحػػر الصػػحراء ىػػو توضػػيح قػػرب المنطقػػة مػػف المػػاء  ف اليػػدؼ مػػف إلقػػاءإ
وسيولو تعرضيا لصعوده وما ذكر ىػو لالستشػياد التػاريخي  كمػا ىػو فرصػة لمتعػرؼ عمػى حمػـ 

ميػػر عبػػد تػػاري  ومجػػرى المسػػتقبؿ كمػػا قػػاؿ األف تػػـ قػػد يغيػػر مجػػرى الا  و  ،كػػاف باإلمكػػاف تحقيقػػة
 1."باء فوائده الطيبةطويمة، يتوارث األبناء عف ا "ىو مشروع مفيد ونافع لسنيف  :القادر

ف منطقػة سػوؼ ليػا أمف خػالؿ ىػذه التوضػيحات التاريخيػة والجغرافيػة والعمميػة يمكػف القػوؿ بػ   
قؿ في بعض أ أوذ يوجد الماء عمى عمؽ نصؼ متر إاستعداد جغرافي لمتعرض لصعود المياه  

اه الصػػػاعدة تمتصػػػيا ف الميػػػأال إ ،طبيعيػػػة قديمػػػةف صػػػعود الميػػػاه كػػػاف ظػػػاىرة أورغػػػـ  ،مناطقيػػػا
ف صػػعود أال إ ،مػػرا ايجابيػػا فػػي ذلػػؾ الوقػػتأذ كػػاف واحػػات النخيػػؿ آليػػا مػػف األرض دوف سػػقييا إ

حػػدىا أولعػػؿ العامػػؿ البشػػري  ،صػػبح يشػػكؿ خطػػرا بمػػرور الػػزمف بفعػػؿ العديػػد مػػف العوامػػؿأالميػػاه 
فػي تعاممػو مػع  يتجػاوزجعمػو  ،ساسػيؿ واأل، بػالػوأىموىو العنصر العاقؿ في الطبيعػة وال يمكػف 

فقػػػد تعػػػددت مظػػػاىر تعقيػػػد ىػػػذه المشػػػكمة بسػػػبب االسػػػتيالؾ المفػػػرط   ،البيئػػػة لمقػػػانوف الطبيعػػػي
عػػػدـ  أووالعشػػوائي لمميػػاه الجوفيػػػة وطرحيػػا لمطبقػػة السػػػطحية بشػػكؿ يػػوحي بعػػػدـ وعػػي السػػكاف 

ف يسػػعى أالمفترض بالمتضػػرر الرغبػػة فػػي الوقايػػة ووجػػود الحمػػوؿ، فػػ أوتحمػػييـ بػػروح المسػػؤولية 
 .قؿ عدـ السعي لتعميؽ الضررعمى األ أولمحؿ 

 الخمفية التاريخية لصعود المياه في منطقة سوف -5-6
، حيػث ىػــ كانػت الحمقػة األ2717عقود خمت غيػر اف سػنة  إلىترجع مشكمة صعود المياه     

فبعػػدما كػػاف مسػػتوى  ،بػرزت فػػي شػػكؿ كارثػػة بيئيػػة جػػراء االمطػػار الغزيػػرة التػػي اجتاحػػت المنطقػػة
ثػـ لػـ يمبػث  ،متػر واحػد إلػىثالثة امتػار تحػت قعػر الغيطػاف ارتفػع  إلىالماء يبعد ما بيف متريف 

المتداخمػػة  األسػبابومػف ذلػػؾ الحػيف وبفعػؿ العديػد مػف  ،اف انتيػى بغمػر الغيطػاف ومػوت النخيػؿ
ؼ مػػف  فصػػؿ غيػػر اف حػػدتيا تختمػػ ،اصػػبحت ىػػذه المشػػكمة البيئيػػة دائمػػة الحضػػور فػػي المنطقػػة

فػػي  تتػػراوحومػػدى تعرضػػيا حيػػث  ،حسػػب وضػػعية المنطقػػة ،خػػرىأُ  إلػػىآخػػر، ومػػف منطقػػة  إلػػى

                                                           

 مرجع سابؽ. ،بحر في الصحراءانظر حساف الجيالني:  -1
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مناطؽ ميددة وظيور دائػـ نسػبيا لبقػع  إلى ،خر متوسطآو  ،المناطؽ المأىولة بيف الصعود القوي
 :ةالتالي توضح الصورةمناطؽ ثابتو كما  إلى ،الندى

 

 

 أسباب مشكمة صعود المياه -6
التحديات التي تواجو عديد المناطؽ الحضرية بوادي  ىحدإأضحت مشكمة صعود المياه     

العمرانية، لتضرب بذلؾ عمؽ  ،الصحية ،البيئية ،سوؼ، ممقية بظالليا عمى مختمؼ الجوانب
 .مدىاطالة أإىي العوامؿ التي تدخمت في وما  ،سباب الظاىرةأفما ىي  ،الحياة االجتماعية

 الطبيعية  األسباب -6-4

 جيولوجيا المنطقة  -6-4-4

ف المنطقػػػة تتموضػػػع عمػػػى حػػػوض رسػػػوبي ذو طبيعػػػة رمميػػػة فػػػإ ،حسػػػب الدراسػػػات الطبيعيػػػة    
، ي الػذي يمنػع تسػرب الميػاه الزائػدةنحػو الطبقػة السػطحية ذات القعػر الطينػ ،تتميز بنفاذية عاليػة

 .السطح خصوصا في المناطؽ المنخفضةفتظير عمى 
 

 الحضرية المناطق في الندى لبقع : نموذج3 صورة
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 مطــــار األ -6-4-5

 ،ـ2767ـ، 2717ت األمطػػػار فػػػي ظيػػػور المشػػػكمة بشػػػكؿ واضػػػح خاصػػػة سػػػنوات سػػػاىم     
نظػػػػرا لعػػػػدـ قػػػػدرة التربػػػػة عمػػػػى  ،حيػػػػث اعتبػػػػرت نقطػػػػة البدايػػػػة ليػػػػذه المعضػػػػمة البيئيػػػػة ،ـ2777

 واقػع المنطقػة باعتبارىػامفصػمية فػي وتسببت في اضرار مادية معتبرة وتعػد مرحمػة  ،االمتصاص
 كارثة. إلىت في خمؽ المشكمة وحولتيا ساىم

 البشرية  األسباب -6-5
 السكان  -6-5-4

ف تزايػػػد السػػػكاف فػػػي المنػػػاطؽ الحضػػػرية نتيجػػػة النمػػػو الػػػديموغرافي والنػػػزوح الريفػػػي شػػػكؿ إ    
فالمالحظػة  ،مف شرب واستخداـ منزلي وزراعة، ومتطمبات مختمفػة ،استغالال غير مسبوؽ لممياه

تفيد باف المناطؽ التي مستيا الظاىرة ىي المنػاطؽ التػي تمتػاز بكثافػة سػكانية معتبػرة عمػى خػط 
سباب ظيور وتفاقـ المشكمة، د أحوبذلؾ فاف ىذا العامؿ ىو أ ،كوينيف، الوادي، البياضة، الرباح

 :ويوضح الجدوؿ التالي نسبة نمو بعض البمديات التي مستيا الظاىرة
1نسبة النمو السكاني في بعض البمديات التي مستيا ظاىرة صعود المياه :72جدوؿ رقـ 

 

 %نسبة النمو ;533عدد السكان سنة  99>4عدد السكان سنة  البمدية 

 ;669 595> 5847 كوينين

 8676 3::463 573:7 الوادي

 ;864 ;;:64 9469 البياضة

 8>76 :5457 7;75 الرباح

 

 

                                                           

 مديرية التخطيط والتييئة العمرانية لوالية الوادي.1- 
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 االستخدام -6-5-5

" مػػػػف عػػػػدـ تػػػػوازف الميػػػػاه المنتجػػػػة والمسػػػػتعممة، وميػػػػاه صػػػػعود الميػػػػاه "المفػػػػرطينػػػػتج مشػػػػكؿ     
ألػػػؼ نسػػػمة مػػػف السػػػكاف تعػػػادؿ نسػػػبة  033 إلػػػى"فكميػػػات المػػػاء المضػػػخة بالنسػػػبة  ،التصػػػريؼ

أي مػػػا يعػػػادؿ ثالثػػػة أضػػػعاؼ المعػػػدؿ الػػػدولي  ،لتػػػر لمفػػػرد الواحػػػد يوميػػػا 073اسػػػتيالؾ تقػػػدر بػػػػ 
إذ يعبػر  ،ممػا يشػكؿ تبػذيرا كبيػرا فػي ىػذا المػورد الحيػوي 1يوميػا"لتر لمفرد الواحػد  903المقدر بػ 
ارتفػاع منسػوب الميػاه  إلػىحػوض المػاء الجػوفي مؤديػا  إلػىكبر مف ىذه الكمية مباشػرة الجزء األ

 فيو وما ينجر عنو مف أثار خطيرة.
 مظاىر مشكمة صعود المياه عمى الحياة العامة في منطقة البحث  -7
 : حجـ المشكمة مف وجية نظر السكاف71جدوؿ رقـ  

 %النسبة  التكرارات حجم المشكمة

 33 33 مشكمة بسيطة

 >456 37 مشكمة عادية

 3697; 58 مشكمة كبيرة

 39678 35 إجابةدون 

 433 64 المجموع

ف أعظػػـ مػػف عينػػة البحػػث تعتبػػر ضػػح  البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ أعػػاله أف السػػواد األتو     
حيػاء الشػرقية ي جاثمة عمى صػدور عػدد مػف سػكاف األمشكمة صعود المياه ىي مشكمة كبيرة وى

فػي  ،حمػد  منػذ عقػود مػف الػزمفأالد أو لمدينة الوادي عمى غػرار سػيدي مسػتور ػ الشػػػػط ػ النزلػة ػ 
ـ مشػكمة عاديػة وىػي تمثػؿ بالتأكيػد الفئػة التػي لػ أنيػاب % 21.7حيف اعتبرتيا قمة معبر عنيػا بػػ 

                                                           

 .  27، ص2000، مطبعة النجاح بف عكنوف، الجزائر: الرىانات البيئية في الجزائر أحمد ممحة: -1
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 أوغمبيػػا الضػػواحي المحػػاذاة لحػػي "الطاليبػػة" أتتضػػرر بصػػورة كبيػػرة جػػراء ىػػذه المشػػكمة وتسػػكف 
   .حمد"، وتتميز باالرتفاع النسبي الذي يجعميا بمنأى عف التعرض المباشر لممشكمةأالد أو "

قػػؿ أ أنيػػاذكورة مػػف مظػػاىر ىػػذه المشػػكمة إال لألحيػػاء المػػ مجػػاورةالحيػػاء الكبيػػرة ولػػـ تسػػمـ األ    
"المصػػػػاعبة"  :نخفضػػػػة مثػػػػؿ حػػػػيدرجػػػػة متمثمػػػػة فقػػػػط فػػػػي " النػػػػدى" الواضػػػػح عمػػػػى المسػػػػاكف الم

  .ومناطؽ مف حي "الشيػػداء" ،صناـ""األ

 حالة الشوارع والممرات -7-4
حيػػث  ،لػػف تمػػر مثػػؿ ىػػذه المشػػكمة دوف أف تتػػرؾ آثارىػػا الواضػػحة عمػػى الشػػوارع والسػػاحات    

والطػػػرؽ الفرعيػػػة بػػػيف  ،بالميػػػاه داخػػػؿ النسػػػيج الحضػػػريفارغػػػة مغمػػػورة المسػػػاحات الو  تالتقاطعػػػا
الشػػوارع، تممؤىػػا الحفػػر بفعػػؿ الميػػاه الدائمػػة التػػي ال تسػػاعد بػػدورىا عمػػى انجػػاح مشػػاريع البنيػػة 

 سػاىـوت ياـ الصيؼ حػيف تجػؼ الميػاه قمػيالوتفيد المالحظة غياب ساحات المعب إال أ ،التحتية
وخمػؽ المطبػػات التػػي تعيػػؽ حركػػة السػػيارات والنشػػاطات ىػذه المشػػكمة عرقمػػة سػػير الحيػػاة العاديػػة 

 ،وال يسػتجيب السػاكف فػي ىػذه المنطقػة لمعديػد مػف المتطمبػات المرتبطػة بقضػاء الحػوائج ،الدائمة
تمؾ المتعمقة بمجالسة الرفاؽ والترويح عمى االنفػس، فالشػوارع ال تشػكؿ الحاضػف االجتمػاعي  أو

 .ة السكاف عف بعضيـ البعضبؿ اصبحت سببا في عزل ،لمرفاؽ والجيراف

 ،ثنػػاء المػػرور فػػي الشػػوارعالجػػدراف أ تيػػاويجس لػػدى السػػكاف مػػف بوجػػود ىػػا فػػاد المخبػػروأ    
  .وقمقيـ المتواصؿ عمى الصغار اثناء تواجدىـ خارج البيت

                                                           

  - .اف استغالؿ االطفاؿ فصؿ الصيؼ لمعب في المساحات الجافة، يجعميـ عرضة لمسعات الناموس الذي يفسد اوقات ترفيييـ 
 -  2011أفريؿ  14بتاري   02الخبر رقـ. 
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 العمران ومشكمة صعود المياه  -7-5
 البيئػة نسػميو أف يمكػف مػا تشػكؿ أساًسػا عوامػؿ عػدة محصػمة أو مجموع مف وتنشأ العمارة تبدأ    

 وطبيعػة والرطوبػة الحرارة ودرجات عوامؿ المناخ ييف الطبيعية البيئة أما الثقافية، والبيئة الطبيعية

 االجتماعية العوامؿ فيي الثقافية والبيئة عوامؿ، مف ذلؾ إلى الطبيعية وما والموارد والتربة األرض

 .والثقافية والدينية واالقتصادية والسياسية

كبػػر تحػػدي لمبنػػاء واختبػػار لموسػػائؿ المسػػتخدمة ومتانػػة االنجػػاز أوتمثػػؿ مشػػكمة صػػعود الميػػاه    
ف كػػؿ البيػوت القديمػػة مشػيدة بمػػادة الجػبس وىػػي المػػادة المتجوؿ لحػػي "سػيدي مسػػتور" يالحػظ أفػ

"حيػػث يصػػؿ عػػدد المسػػاكف القديمػػة التػػي يسػػػتعمؿ  ،المعتػػادة فػػي البنػػاء فػػي كػػؿ منػػاطؽ سػػوؼ
 .1مسكف" 1111 إلىالجبس في بناءىا في مدينة الوادي والميددة بفعؿ صعود المياه 

لػـ تخيػب ظػف السػكاف  أنيػاال إالجبس مقارنة بوسائؿ البناء الحديثة مادة وبالرغـ مف ىشاشة    
مػػد بعيػػد ووضػػعوا ثقػػتيـ فييػػا وبقيػػت صػػامدة شػػاىده عمػػى قػػوة التحػػدي أالػػذيف تعايشػػوا معيػػا منػػذ 

سسيا عمى مدار السػنة فعػؿ فييػا فعمتػو أف عوامؿ الزمف، والتأثير الكبير لممياه التي تنخر أغير 
                                                           

 .121، ص عبداوي جيياف ريـ: مرجع سابؽ -1

 : حالة الشوارع أثناء تفاقم المشكمة4صورة 
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مػيف ردحػا مػف الػزمف، وعميػو اصػبح لزامػا اه سػاكنييا بعػدما كانػت الحػارس األصبحت تيدد حيػأو 
اعادة التييئػة لمبيػوت صمودا في عمميات االصالح و  كثرالبناء واأل استخداـ الوسائؿ الحديثة في

اسػػػتخداما لثقػػػؿ التشػػػبع  كثػػػرجػػػر" وىػػػو األ"ا  أوكػػػالطوب" المسػػػتخرج مػػػف االسػػػمنت المتضػػػررة "
حػد الشػوارع الرئيسػية ومظػاىر أالواقعػة فػي  الجبسػية حػد الجػدرافأبالمياه وتوضح الصورة التاليػة 
 .قدرتو عمى الصمود التعرض لممشكمة التي اضعفت

 

 

وىػي دليػؿ عمػى  ،شػغاؿ وتموضػع مػواد البنػاءفي الحي عمى مدار السػنة مظػاىر األوتشاىد     
رباب البيوت وتمنع أالقضايا التي تؤرؽ  ىحدإاالستنفار الدائـ واستمرارية عمميات التأىيؿ، وىي 

 ،شػػغاؿلػػذيف يشػػاركوف عػػادة فػػي مثػػؿ ىػػذه األطفػػاؿ خصوصػػا، وىػػـ اواألإجمػػاال اسػػتقرار العائمػػة 
االصػالحات  إلػىشػغاؿ مػف اعػادة البنػاء فتختمػؼ طبيعػة ونوعيػة األ ،وحسب المعاينات الميدانية

جمػػاال، وىػػو مػػا يػػنجـ عنػػو ه، مػػا يالحػػظ مػػف رفػػع مسػػتوى السػػكف إثػػار االنتبػػاالجزئيػػة، ولعػػؿ مػػا أ
 ،بػػواب والنوافػػذف رفػػع مسػػتوى الػػبالط واأللمػػا يتطمبػػو مػػ األسػػرةمصػػاريؼ ماديػػة كبيػػرة تثقػػؿ كاىػػؿ 

السػكف لرفػع مسػتواه نظػرا عػدـ قابميػة  أوولعؿ العديػد مػف السػكاف تعترضػيـ عوائػؽ منيػا الماديػة 
 حد مشاىد رفع مستوى المساكف:وتوضح الصورة أ ،سقؼلتدني األ

 : آثار صعود المياه عمى العمران5صورة 
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 االرضاماكن النوافذ القديمة وىي حاليا عمى مستوى : 6صورة 

: مظاىر رفع مستوى المساكن وىي احد مشاىد 7صورة 
 االصالحات الدورية
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ب تقريـر أعدتـو مـارس حصت مديرية التعمير والبناء بالوالية حسأ":قولػوب وقد أفاد المخبر    
وىو رقػـ كبيػر  بناية" 8;7 إلىن عدد المساكن المتضررة بفعل ىذه الظاىرة وصمت م، أ5345

 .والوتيرة المتثاقمة لمحموؿ ،ومرشح لالرتفاع بفعؿ استمرار الظاىرة

 ردود االفعاؿ تجاه المشكمة :71جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارت ردود االفعال

 22.58 75 الرحيل

 54.83 25 الصمود

 21.21 71 حسب الوضعية

 06.45 02 أخرى

 100 61 المجمـوع

 

عينػة البحػث تفضػؿ الرحيػؿ   %11.16ف نسػبة أعػاله أتوضح البيانػات الػواردة فػي الجػدوؿ     
يء ثمػيف حسػب بسبب ىذه المشكمة وتمثؿ ىػذه النسػبة شػريحة مػف السػكاف الػذيف لػـ يبػؽ ليػـ شػ

مشػػػاريع مصػػػغرة  أوغابػػػات نخيػػػؿ  أو االئًقػػػ اويقصػػػدوف بػػػذلؾ مسػػػكنً  ،جمػػػورأييػػػـ يضػػػحوف مػػػف أ
غمبيـ عمى استفادات سكنية مف قبؿ الدولة لقمػة المػورد كالسابؽ كتربية األغناـ وغيرىا، ويراىف أ

  %  54.83. أمػػا الفئػػة الغالبػػة والممثمػػة بػػػأخػػرىبنػػاء مسػػاكف  أوالػػذي يمكػػنيـ مػػف شػػراء العقػػار 
خاصػػة  ،وجػػوب التضػػحيةيػػا تػػاري  ويؤمنػػوف ببقامتيػػا والتػػي يربطيػػا إفتمثػؿ الفئػػة المتشػػبثة بمقػػر 

ضافة إف ال تطوؿ في الحموؿ الجذرية التي يأمموف أ مؿلمظاىرة وازدياد األ تقرار المؤقتمع االس

                                                           

-  2011سبتمبر  28، بتاري : 06المخبر رقـ. 
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مسػتويات  إلػى مجػاورةحيػاء أفػي وقػت وصػؿ فيػو العقػار فػي  ،أخرىأماكف  إلىتكمفة التنقؿ  إلى
 قياسية.

بيف االحياء المتضررة والتي تشػيد راء ىذه الفئة الورشات التي تصادفؾ عند التجواؿ ويؤكد آ    
متحػدى كمػا فييا البنايات بػيف ثنايػا البػؤر التػي تسػودىا مشػاىد النػدى واالمػالح فػي اكبػر صػور ل

  :دناهتوضحو الصورة أ

 

 

 التكافل االجتماعي في مجتمع البحث  -7-6
تشػػػيع مظػػػاىر التكافػػػؿ فػػػي المجتمػػػع الجزائػػػري عامػػػة وفػػػي المنػػػاطؽ الريفيػػػة تتضػػػح مظػػػاىره     
ىا، بالعديػد مػف الخصػاؿ االجتماعيػة احػدإ، وقد عرؼ سكاف الصحراء عموما ووادي سوؼ أكثر

 التضػػػامف فػػػي حسػػػنة جػػػد عػػػادات قػػػديما الػػػوادي فألىػػػؿ"التػػػي توحػػػد المجتمػػػع وتحفػػػظ تماسػػػكو،  
 عمػى الطعػاـ يوزعػوف ـأنيػ واألعيػاد المواسػـ فػي عػاداتيـ ومػف... تمػاعياالج والتكافػؿ والتعارؼ
 رائعػة إسػالمية عربيػة وتقاليػد عػادات مػف ليػا ويػا... ا خػر عشػاء مػف مػنيـ كؿ ليذوؽ بعضيـ،

 متشابية سوؼ قرى في والتقاليد العادات وأف وىذا بعضيا، عمى ولو حافظت األجياؿ ليت حقا،

 : االمل موجود بالرغم من تفاقم المشكمة8صورة 
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ىذه الصفات لمجماعة قوة لمصمود والقدرة عمى مواجية المشكالت ، وتكسب 1"األحواؿ أغمب في
ويػػػزداد مسػػػتوى التضػػػامف االجتمػػػاعي عػػػادة فػػػي المجتمعػػػات التقميديػػػة البسػػػيطة  فػػػي  ،والكػػػوارث

 ،عمػػى مسػتوياتيا بفعػػؿ الكػوارث والحػػاالت االسػػتثنائيةإ إلػػىترتفػع  أنيػػاال إ ،الحيػاة العامػػة العاديػة
فػراد مجتمػع البحػث عػف وجػود روح لمحيػاة االجتماعيػة ع عػدد مػف أادت الجمسات الجماعيػة مػفوأ

فالزيػػػارات العاديػػػة بػػػيف ربػػػات البيػػػوت ال تنقطػػػع كمػػػا الجمسػػػات وحمقػػػات  ،فػػػي صػػػورىا المختمفػػػة
 ،تػػراح، ناىيػػؾ عػػف مناسػػبات األفػػراح واألفنيػػة المسػػاجدفػػي السػػاحات وعنػػد أ بػػيف الرجػػاؿ التشػػاور

عياد والمناسبات واإلعانات في األ ،سفارواألزيارات المرضى واستشارات البيع والشراء والزيجات 
 .وحتى عمميات التسوؽ ال تخمو مف ىذه المظاىر ،وغيرىا

عرض البيانػػات نسػػت ،ولموقػػوؼ عمػػى مسػػتوى ىػػذه القيمػػة االجتماعيػػة لػػدى السػػكاف قيػػد البحػػث    
 :في الجدوؿ التالي

 توى االستجابة العانة الجيرافمس :71جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات االستجابة

 6;876 :4 دائما

 3>456 37 أحيانا

 65658 43 اتحمل المسؤوليةأ

 33 33 ال أساعد

 433 64 المجموع

غمبيػة المبحػوثيف يسػتجيبوف لنػداءات المسػاعدة البيانػات الػواردة أعػاله يتضػح أف أمف خػالؿ     
وأتحمػؿ المسػؤولية  ،جابػات الفئتػيف دائمػافمجمػوع إ ،سكاف الحػي عمومػا أوالمختمفة مف الجيراف 

                                                           

 .91-90، ص 2000، دار اليدى، عيف مميمة، الجزائر: الدر المرصوف في تاريخ سوف أحمد منصوري:  -1
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ف ىػذه الػروابط التػي شؾ فػإوما مف  ،وتدؿ عمى نسبة عالية مف التكافؿ ،% 61مف  أكثربمغت 
خاصػػة فػػي  ،داء الواجػػبلػػف تحيػد عػػف أ ،يناإلنسػػات الواجػػب امػػر ديننػػا الحنيػػؼ ودعػواأو تغػذييا 

ا خاصػة ميػروب مػف مسػاكنيل يف تضطر العديد مف العػائالتأ ،صيبة في فصؿ الشتاءياـ العاأل
وتقديـ يد المساعدة التي تصؿ فػي  حيث ال يتردد السكاف مف التجوؿ بيف الشوارع ،مطارياـ األأ
فػػػي اشػػػغاؿ البنػػػاء والتػػػرميـ وانشػػػاء  التعػػػاوفو  ،حيػػػاف كثيػػػرة حػػػد ايػػػواء المتضػػػرريف واستضػػػافتيـأ

" وتصور لنا كتب عمـ االجتماع الريفي والدراسػات التنمويػة فػي مجػاؿ البيئػات ،صناديؽ لالعانة
فػػي عديػػد  1فػػي ردـ البػػرؾ والمسػػتنقعات " التعػػاوفالريفيػػة جيػػود المشػػاركة الشػػعبية فػػي التكػػاتؼ و 

   .ذ عف القاعدةف منطقة البحث لـ تشمف الدراسات البيئية، وبالتالي فإ

 أثر صعود المياه عمى الجانب االقتصادي  -7-7
القػػدرة عمػػى  يظيػػر مػػدى اً قويػػ اً فػػي حيػػاة السػػكاف ومؤشػػر  ايعػػد الجانػػب االقتصػػادي عػػامال ميًمػػ   

، وىػػػو الػػػذي ارتػػػبط فػػػي كػػػؿ المجتمعػػػات بػػػالتطور والنمػػػو واالسػػػتمرارية تحمػػػؿ المشػػػكالت البيئيػػػة
 كالفقر واليجرة واالفات االجتماعية.وبالعديد مف الظواىر االجتماعية 

 المستوى المعيشي ألفراد العينة :71جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات المستوى المعيشي

 3;586 ;3 جيد

 6>746 46 متوسط

 65658 43 ضعيف 

 433 64 المجموع
 

 مػػػػف افػػػراد العينػػػة  ذوو مسػػػتوى معيشػػػي متوسػػػػط % 12.71ف أ ،عػػػالهأيتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ   
مػا أ ، %51.67 إلػىما يرفػع النسػبة بػيف الفئتػيف  ،المعيشي ضعيؼ أىـمنيـ مستو   %11.11و
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مكانيػة تػأثير ىػذه المشػكمة إممػا يبػيف  ، %11.11تمثػؿ  امريحػ االفئة التي تحمؿ مسػتوى معيشػي
 .عمى الوضع االقتصادي العاـ لألسر والحي

 مف الظاىرة األسرةالقمؽ عمى مستقبؿ  :71جدوؿ رقـ 
 %النسبة  التكرارات من الظاىرةالقمق 

 3;586 ;3 قمق جدا

 6;876 :4 منشغل

 3>456 37 غير قمق

 39678 35 جابةإدون 

 433 64 المجموع

جاباتيـ إفراد العينة كانت مف أ % 67.11فادات الواردة مف قبؿ المبحوثيف أف نسبة تبيف اإل    
مػػنيـ غيػػر قمػػؽ مػػف  %21.77و ،الظػػاىرةبنػػاء مػػف واأل األسػػرةبػػيف منشػػغؿ وقمػػؽ عمػػى مسػػتقبؿ 

 :ولمعرفة ارتباط ىذا المؤشر بمستوى المعيشي نستعرض الجدوؿ التالي ،المشكمة

 عالقة المستوى المعيشي بالقمؽ مف صعود المياه :75جدوؿ رقـ 

 المستوى المعيشي             

 القمق من صعود المياه

ضـــــــــــــعيف  متوسط جيد
 جدا

 المجموع

 ;3 36 38 33 قمق جدا

 :4 39 39 38 منشغل

 37 34 35 34 غير قمق

 35 33 33 35 دون اجابة

 64 43 46 ;3 المجموع
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سر الضػعيفة ينتاب األ ،مف صعود المياه األسرةمستقبؿ  مىف القمؽ عأتفيد بيانات الجدوؿ      
نشػػػغاؿ ينتػػػاب حتػػػى األسػػػر ذات المسػػػتوى المعيشػػػي بينمػػػا نجػػػد اإل ،%277والمتوسػػػطة بنسػػػبة 

ف الضػرر الػػذي مػف المعػػرؼ أ أنػوغيػػر  ،ليػاجس قػائـفػالخوؼ مػػف تفػاقـ الظػاىرة يجيػػؿ ا ،الجيػد
ولمعمػػـ  ،الجيػػدة أوسػػر المتوسػػطة المسػػتوى مػػف األ أكثػػرسػػر الضػػعيفة دومػػا يكػػوف تخػػاؼ منػػو األ

حيػث  ،سػر االقتصػادي مػف أساسػور ظيػور ىػذه المشػكمة عمػى مسػتوى األوحسب المخبر فقػد أثػ
فالنشػػاط الزراعػػي كمػػا ىػػو معػػروؼ فػػي  ،العػػائالت فقػػدوا ثػػروتيـ ومصػػدر رزقيػػـف العديػػد مػػف أ

قتصادية ىي العمود الفقري تبر القضايا اللى، وتعو المنطقة يرتكز عمى زراعة النخيؿ بالدرجة األ
يػاـ أغمبيا تستند عمى ما تػدره النخيػؿ أفاألنشطة المعاشية كانت  ،التي ترتكز عميو الحياه العامة

خػذت معيػا مػورد ة وأشواىد خالية مػف الحيػا إلىف صعود المياه حوؿ ىذه الثروة ير أغ ،الخريؼ
عػػػدد ىائػػػؿ مػػػف  إتػػػالؼ إلػػػىظػػػاىرة الأدت حيػػػث  رزؽ العديػػػد مػػػف العػػػائالت وطمػػػوحيـ وآمػػػاليـ،

إضػافة  ،ألؼ نخمة 511ألؼ نخمة مف بيف  121حيث بمغ عدد النخيؿ المتمؼ  ،النخيؿ المنتج
تػػدىور  إلػػىإضػػافة  ،ألػػؼ نخمػػة وبالتػػالي أثػػرت عمػػى منتػػوج التمػػور كمػػا ونوعػػا 231تيديػػد  إلػػى

وبقػاء بعضػيـ  أخػرىأعمػاؿ  إلىتوجو الفالحيف  إلى العائدةوارتفاع نسبة البطالة الغطاء النباتي 
 بدوف عمؿ، كما تؤثر أيضا عمى الوظيفة التي كانت تمعبيا في مجاؿ الترفيو عف النفس.

 

 : أحد الغيطان المغمورة  نتيجة صعود المياه9صورة  
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انخفػػػاض قيمػػػة العقػػػار فػػػي األحيػػػاء المتضػػػررة مقارنػػػة مػػػع  مػػػف ويشػػتكي العديػػػد مػػػف السػػػكاف    
حيث يبمغ ثمف المسكف بكاممو في المنطقة المتضررة قيمة عقار غير مبنػي فػي  خرىاألاألحياء 

 ،تراجػع الحػراؾ فػي المعػامالت التجاريػة إلػىضػافة إ ،ممػا يشػكؿ خسػارة ماديػة ،مجاورةالحياء األ
 .وبالتالي ركود وفقداف موارد دخؿ

غيػر مالئػـ لنشػاطات تربيػة األغنػاـ التػي تشػتير بيػا عػادة  اً ف ىذه المشكالت خمقت وسػطإ     
ممػا قمػص مػف ىػذا النشػاط نتيجػة الخسػائر التػي يتعػرض  ،ساط الحضػريةو المناطؽ المحاذية لأل

بئة واألمػراض، ويشػير و ليا المالكوف نتيجة الوضع الغير طبيعي والغير صحي نتيجة انتشار األ
 سػػكناىـمػػف العػػامميف بعيػػدا عػػف مقػػر  اً ف عػػددأ إلػػى فػػي مجتمػػع البحػػث ىـاعػػدد مػػف الػػذيف التقينػػ

ضػاع االسػتثنائية وضػرورة وجػودىـ بػػالقرب و األاضػطروا لتػرؾ مناصػب عمميػـ نتيجػة انشػػغاليـ ب
 .مف مساكنيـ

ارتفاع مموحة التربة وتدىورىا قمص مف المساحات القابمة لمزراعة خاصة داخؿ "غيطاف" إف     
 .ميف االكتفاء الذاتي لمعديد مف السكاففي تقميؿ االنتاج الزراعي وتأ اساىممالنخيؿ 

 بمنطقة البحث: يوضح أسعار العقارات 10جدوؿ رقـ 

 %النسبة  ددـالع أسعار العقارات

 35.48 11 ةــمنخفض

 06 02 في انخفاض

 16.12 05 مرتفعة

 38.70 12 في ارتفاع

 03 01 بدون اجابة

 100 31 المجموع
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مػػػف المبحػػػوثيف أفػػػادوا بػػػأف أسػػػعار  %30.81أف  ،تبػػػيف النتػػػائج الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ أعػػػاله    
مػػنيـ أفػػادوا بانخفػػاض األسػػعار مقارنػػة بالمنػػاطؽ  % 35.40العقػػارات فػػي ارتفػػاع تمييػػا نسػػبة 

وىػػػي فػػػي تمػػػاس  ،ومػػػا دامػػػت منطقػػػة البحػػػث )سػػػيدي مسػػػتور( محاذيػػػة لمركػػػز المدينػػػة ،خػػػرىاأل
العقػػػار ومنػػػو  نفػػػراج نسػػػبي فػػػي قيمػػػةممػػػا يؤشػػػر إل ،مباشػػػر مػػػع السػػػوؽ الرئيسػػػي لمدينػػػة الػػػوادي

: بقولػػو فانخفػػاض أسػػعار العقػػارات بيػػا مػػرتبط بالظػػاىرة التػػي أكػػدىا المخبػػر ،اسػػتقطاب السػػكاف
خيـرة انتعاشـا فقـد شـيدت األشـير األ ،ىناك تأثير مباشر لصعود الميـاه عمـى أسـعار العقـارات"

الحـي " كنـا ال نتحـدث فـي  :، ويضػيؼ قػائالبفعل النتائج التـي حققـت فـي عـالج ىـذا المشـكل"
ويقصػػد مػػف خػػالؿ ذلػػؾ ركػػود العقػػارات وعػػدـ وجػػود  ،البيــع مــن أساســو" بــل عــن ،ســعارعــن األ

 .لو اذا كاف ميددا بصعود المياهالقاصديف في الشراء الف العقار ال قيمة 

 الجانب البيــــئي والصحي  -7-8
الشػتاء ضح معالـ التموث البيئػي فػي مجتمػع الدراسػة وخاصػة ايػاـ أو تعد البرؾ والمستنقعات     

والتػي يزيػػد اتسػاع رقعتيػػا االمطػار التػػي تتػرؾ وراءىػػا العديػد مػػف المسػاحات المنخفضػػة المممػػوءة 
والتي تظؿ عمى حاليا حتى نياية الربيع مسببة العديد مف مصادر القمؽ والخطر البيئي  ،بالمياه

ي أوفػػي مػػا يمػػي الجػػدوؿ الػػذي يوضػػح ترتيػػب المشػػكالت التػػي تترتػػب عػػف ىػػذه البػػرؾ حسػػب ر 
 .مفردات عينة البحث

 

 

 

 

 

                                                           

-  2011أفريؿ  14، بتاري : 02المخبر رقـ. 
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 ترتيب المشكالت الناجمة عف البرؾ :77جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات االنشغاالت

 11.9 10 تشوه المحيط

 40.5 34 مصدرا لالمراض

 32.1 27 انبعاث الروائح

 46 11 تمثل خطرا عمى االطفال

 02.4 02 تذكــر أخرى

 433 7; المجموع

ؿ انشغاؿ ىو الجانب الصحي ثـ أو ف أعاله فإمف خالؿ آراء افراد العينة الواردة في الجدوؿ     
بئػو و فػراد العينػة يخػافوف مػف انتشػار االمػراض واألأمػف   % 40.5فأحيػث  ،يميػو الجانػب البيئػي

لى أو يشػػتكوف مػػف انبعػػاث الػػروائح كػػ % 32.1ونسػػبة  ،بصػػورة عامػػة كنتيجػػة ليػػذه البػػؤر المموثػػة
مثمة في الخطر الذي تشكمو عمى مت خرىؼ األو اوىناؾ عدد مف االنشغاالت والمخ ،االنشغاالت

 .طفاؿ الذيف يتعامموف معيا بأشكاؿ متعددةاأل

ذي شػكؿ خطػرا وىناؾ عدد مف المظاىر منيا انتشار الناموس خاصػة فػي فصػؿ الصػيؼ والػ   
 ".الناموسة البسكرية" :محميا بػخيرة وتسببيا في داء " الميشمانيا" والمعروؼ كبيرا في السنوات األ

والتػػي  والسػػموكيات العديػػدة غيػػر الصػػحية، وتزيػػد ىػػذه المشػػكالت سػػوءا، العديػػد مػػف المظػػاىر    
 أنيافػي ىػذه الميػاه والتػي مػف شػ كإلقػاء الحيوانػات والطيػور النافقػةتسيـ في ازدياد دائرة التمػوث، 

 .عمميات التطييرصعوبة زيادة  أخرىبئة مف جية ومف جية و عديد مف األاثارة ال

جتمػػػػع البحػػػػث فػػػػراد مديػػػػد مػػػػف أف العخػػػػر كشػػػػفت مشػػػػاىداتنا الواقعيػػػػة عمػػػػى أومػػػػف جانػػػػب آ   
والػذي يػتـ  حيانا الترع المالصقة لمنػازليـ فػي عمميػات الصػرؼ الصػحييستخدموف ىذه البرؾ وأ

مشػػيد يوضػػح دور صػػعود الميػػاه فػػي التوجيػػو لػػبعض  وىػػو كثيػػرة حيػػافمػػاـ مػػرأى العامػػة فػػي أأ
 .السموكات الًضارة كما تبيف الصورة
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صحي العديد مف المظػاىر التػي لػـ تكػف مألوفػة منيػا انتشػار الغير وانتشرت بفعؿ ىذا الوقع    
ال تجػػد حرجػػا فػػي زيػػارة المنػػاطؽ والتػػي  ،وكػػرا ليػػا مجػػاورةالالخنػػازير التػػي تجعػػؿ مػػف الغيطػػاف 

 .ناىيؾ عف انتشار القوارض والحشرات الضارة ،ىمة ليالا 

عػػػدـ صػػػالحية مػػػواد البنػػػاء المحميػػػة )الجػػػبس( التػػػي كانػػػت مسػػػتعممة فػػػي البنػػػاء المعػػػروؼ ف إ -
أجبػر السػكاف عمػى تػرميـ مسػاكنيـ باسػتعماؿ مػواد بنػاء حديثػة  الكبيػرة والتػأثر بالرطوبػة بمسامية

مػػػف االخػػػتالط فػػػي  اً األجػػػر وىػػػذا مػػػا خمػػػؽ نوعػػػمقاومػػػة لمرطوبػػػة مػػػف الجػػػبس كاألسػػػمنت و  أكثػػػر
ممػػا أثػػر عمػػى التناسػػؽ المعمػػاري لمبنايػػات خاصػػة  ،بنػػاء بػػيف المحميػػة والدخيمػػةاسػػتعماؿ مػػواد ال

 .داخؿ األحياء القديمة

وكانػػت قبمػػة حػػد معجػػزات " الرجػػؿ السػػوفي"، ف" النخيػػؿ التػػي ىػػي رمػػز الواحػػات وأإف "غيطػػا - 
ويأمػػؿ  سػػكانياأصػػبحت اليػػـو مصػػدرا ييػػدد البيئػػة و  ،السػػواح ومفخػػرة المنطقػػة عمػػى مػػر التػػاري 

 العديد دفنيا قريبا بعدما أفنت أجياؿ أعمارىا في حفرىا. 

 .الفردية الصحي الصرؼ آبار عمى الناجمة السطحية الطبقة مياه تمويث -

 المنازل بعض خمف من تتدفق الصرف مياه : مجاري10صورة 
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 لمكائنػػات الطبيعيػػة الػػدورة ييػػدد ممػػا ةصػػحراويال المنػػاطؽ فػػي الطبيعيػػة غيػػر الرطوبػػة ارتفػػاع -
 .الحية

 الجيود المبذولة لعالج مشكمة صعود المياه   -8

 ،تضػػع المشػػػكالت البيئيػػة الدولػػػة ومصػػالحيا المختمفػػػة أمػػاـ تحػػػديات المسػػؤولية االجتماعيػػػة    
والحػد منيػا يعػد ، فيي سبب لمعديد مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية كالعوز والفقر والتخمػؼ

 في سبيؿ التنمية المستدامة. وخطوة ىامة ،لويات التنمية المنشودةأو حد أ

جػػػراءات لمحػػػد مػػػف ظػػػاىرة ة منػػػذ عقػػػود عمػػػى برمجػػػة وتنفيػػػذ عػػػدد مػػػف اإلوعكفػػػت الدولػػػة الجزائريػػػ
ىيميػػا لتكػػوف منطقػػة مدنيػػة قابمػػة بيػػدؼ إنقػػاذ المنػػاطؽ المنكوبػػة وتأ صػػعود الميػػاه بمنطقػػة سػػوؼ

 .غير أف ىذه البرامج لـ تستطع الحد مف الظاىرة بشكؿ تاـ ،بشكؿ آمف سكانياالحتضاف 

ولػـ يػتـ تسػجيؿ أي تػدخؿ  ،وكانت المنطقة قد عانت منذ ظيور المشكمة منػذ نيايػة السػتينات   
عػد اء تياطػؿ االمطػار والتػي عػادة مػا تعدا التدخالت االستعجالية الميدانيػة أثنػ ،جدي لمحد منيا

ت المنطقػة عامػة بدايػة فقػد شػيد ،نياية الثمانينات وبداية التسعينات أما ،لمحد مف الكارثة الً تدخ  
حد كبير فػي حصػر المشػكمة  إلىجراءات الوقائية واختتمت بمشاريع عمالقة نجحت لعدد مف اإل

 :نمخصيا فيما يمي

فرضت التػدخؿ  ،لييا المنطقة المعنية بالمشكمةإف الوضعية المتأزمة التي آلت إ :التدخؿ الوقائي
 :بصورة ارتجالية وبتقنيات محدودة ممثمة في

مػػف خػػالؿ مراقبػػة شػػبكات التزويػػد بالميػػاه ومحاربػػة  :التقمػػيص مػػف تغذيػػة الطبقػػة السػػطحية بالمػػاء
 .لقياـ بعمميات المعالجة والتصميحبار المتدىورة واإحصاء ا  إلىضافة إ ،التوصيالت الفردية

قد خفؼ ىذا االجراء نسبيا مف حػدة الظػاىرة عػف طريػؽ انشػاء و  :استعماؿ مياه الطبقة السطحية
وخمػػؽ مسػػاحات خضػػراء مكونػػة مػػف اشػػجار  ،االبػػار فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية المتصػػاص الميػػاه

إجػػراء  إلػػىضػػافة إ ،"السػػرو" و"الكػػاليتوس" لممسػػاعدة فػػي امتصػػاص الميػػاه مػػف الطبقػػة السػػطحية
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احات الزراعيػػػة لسػػػقييا وقػػػد وصػػػؿ عػػػدد المسػػػ إلػػػىخػػػر متمثػػػؿ فػػػي ضػػػ  ميػػػاه الغيطػػػاف القريبػػػة آ
 .اغوط 171الغيطاف المستغمة ليذا الغرض 

كمـ، يحػيط بعػدد مػف البمػديات  277الحزاـ األخضر عمى مسافة  مشروع الحزاـ األخضر: أنشس
خضػػر عمػػى امتػػداد المسػػافة وتتضػػح مالمػػح ىػػذا الحػػزاـ األ ،مدينػػة الػػواديبذات التمػػاس المباشػػر 

فػػي شػػكؿ بػػؤر زراعيػػة كمػػا ىػػو  أوالمخػػرج الجنػػوبي لمدينػػة "الػػوادي"،  أوبػػيف "كػػوينيف" و "قمػػار" 
 .الحاؿ بشماؿ حي " سيدي مستور" كما ىو موضح في الشكؿ

ىكتػار ويتكػوف أساسػا مػف أشػجار  177بمسػاحة  اً جواريػ اً محيطػ 12ويحتوي ىذا المشروع عمى "
و مالئمػػة لممنػػػاخ وليػػا قػػدرة كبيػػرة عمػػى امتصػػػاص الميػػاه متمثمػػة فػػي صػػػنؼ غابيػػة سػػريعة النمػػ

 .1"الكاليتوس" كعنصر أساسي" 

 

 

 

                                                           

 .1997،اكتوبر تقرير لمشروع الحزام األخضرمحافظة الغابات لوالية الوادي:   -1

 : بؤرة غابية شمال سيدي مستور11صورة 
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 مميػػار 1177تمثمػػت فػػي المشػػاريع الحديثػػة "التػػي رصػػدت ليػػا الدولػػة مػػا يقػػارب  :تػػدخؿ العػػالج
 :والمتمثمة في مشروع شبكة الصرؼ الصحي الذي يحوي ثالث مركبات ،1سنتيـ"

المتمثمػػة فػػي قنػػوات الػػربط والضػػ  والتػػي تسػػمح بامتصػػاص الميػػاه مػػف  :شػػبكة الجمػػع والتحويػػؿ
 .مختمؼ المناطؽ التي مستيا الظاىرة

ز وتتمثػػؿ فػػي مركػػب التطييػػر الكػػائف شػػرؽ بمديػػة "كػػوينيف" والمجيػػ :شػػبكة تطييػػر الميػػاه المموثػػة
  :بتقنيات حديثة ويتربع عمى مساحة معتبرة كما يوضحو الشكؿ

 

 

 

كمػـ تنتيػي بمصػب "شػط حموفػة"  277تتمثؿ في شبكة مبرمجة بطوؿ  :تصريؼ المياه الزائدة   
 ومػف المنتظػر أف تكػوف ىػذه الحمػوؿ، تكتمؿ بعػدال أف شبكة التصريؼ لـ إ ،شماؿ مدينة الوادي

ولمعرفػػػة رأي السػػػكاف حػػػوؿ الجيػػػود المبذولػػػة نالحػػػظ  ،بػػػدناجعػػػة وقػػػادرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػكمة لأل
  :البيانات الواردة في الجدوؿ التالي

                                                           

 .08/04/2013، بتاري   من ينقذ وادي سوف من العطش والغرقجريدة الجديد:  -1

شماؿ  –ببمدية كوينيف : صورة فضائية لمركب التطيير 12صورة 
 -سيدي مستور



 صعٌد ادلٍبه ًعالقتو ببحلٍبة االجتمبعٍت                                               انفصم انخبنً           

 

 272 

 نتائج الجيود المبذولة لمحد مف صعود المياه :27الجدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات نتائج الجيود المبذولة

 668>4 39 أعطت نتائج جيدة

 639;8 ;4 متوسطة

 46 37 لم تعط أية نتيجة

 :69>3 36 دون أجابة

 433 64 المجموع

مػػف  مػػف أفػػراد العينػػة أفػػادوا بػػأف الجيػػود المبذولػػة لمحػػد % 16.71عػػاله أف أيوضػػح الجػػدوؿ    
تعط أيػة نتيجػة" حيػث فادات المبحوثيف بيف "نتائج جيدة "، و"لـ صعود المياه، في حيف تقاربت إ

 .جابة عف السؤاؿعدـ إ  %77.15سجمنا  مافي ،عمى الترتيب  %21و، %27.11كانت النسب 

والػػػذي عبػػروا عنػػػو  اً معتبػػر  اً ماليػػػ اً بػػػالرغـ مػػف تػػػوفير الدولػػة غالفػػ أنػػووتبػػرر ىػػذه االجابػػػات ب    
 ،-رأييـحسب –ف التنفيذ دوف المستوى المطموب لغياب الرقابة عمى المشروع أال إ ،باإلمكانيات

عطاليػػػا فػػػي ة لمضػػػخات مػػػص الميػػػاه والتػػػي تتسػػػبب أعطػػػاب المتكػػػرر فػػػي األجميػػػا  ذلػػػؾ ويتضػػػح
مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ التػػالي معرفػػة امػػاؿ السػػكاف  نحاوؿسػػحػػدوث بػػرؾ وارتفػػاع لمنسػػوب الميػػاه، و 

 .المستقبمية حوؿ المشكمة

 .مكانية القضاء التاـ عمى المشكمة: إ22 جدوؿ رقـ

امكانية القضاء التـام 
 عن المشكمة

  % النسبة التكرارات

 636>5 >3 نعم

 3;586 ;3 ال

 78649 47 ال أدري

 433 64 المجموع
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مػاال عػف ىػذه آال يعمػؽ  مػفو  ،المشػكمة مػىفي القضػاء ع األمؿراء المبحوثيف حوؿ تقاربت آ    
كيػػد أف األغمبيػػة ال تممػػؾ المعمومػػات الكافيػػة حػػوؿ ىػػذه الحمػػوؿ وىػػو مػػا يظيػػر فػػي فاأل ،الجيػػود

 ،ال أف المالحظة المستمدة مف مجتمػع الدراسػة توضػح العكػسإ ،مف المبحوثيف % 11.21فادة إ
فالزائر لمنطقة "سيدي مسػتور" يالحػظ التغيػر التػاـ فػي مالمػح الحػي بانتشػار العمػراف والسػكنات 

ف الحمػػوؿ قػػؿ وجػػود قناعػػة ضػػمنية بػػأعمػػى األ أوي بقػػرب انتيػػاء ىػػذه المشػػكمة الراقيػػة بشػػكؿ يػػوح
ف وىػػػي كميػػػا مؤشػػػرات ايجابيػػػة بػػػأ ،ارتفػػػاع نسػػػب العقػػػار كمػػػا ذكرنػػا سػػػابقا إلػػػىضػػػافة إ ،موجػػودة

  .الوضع في طريقو لالنفراج
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 _ نتائج الفصل 6

 بشرية. أخرىترتبط مشكمة صعود المياه بعوامؿ جغرافية و  -2

 .ـ2717مطار التي شيدتيا المنطقة سنة ظيرت المشكمة بشكؿ واضح بعد األ -1

 .الشط، الطاليبة ،النزلة ،مستورسيدي  :ياأىم ،مست الظاىرة مناطؽ مختمفة -1

 .مف عينة الدراسة يعتبروف صعود المياه مشكمة كبيرة  67% -1

مطػار فصػؿ وتعزؿ المنطقة أثناء ىطوؿ أ ،يصعب التنقؿ في عدد مف شوارع منطقة البحث -1
 الشتاء.

 .تتضح آثار المشكمة عمى العمراف خاصة المشيد بالجبس -1

 .برفع األبواب والنوافذ والبالط ،ىناؾ عممية ىيكمة واسعة النطاؽ لممساكف -5

 .مف عينة الدراسة ال يرغبوف في مغادرة حييـ رغـ المشكمة  11% -6

 .في منطقة البحث يشيع نوع مف التكافؿ االجتماعي -7

 طفاؿ بسبب المشكمة.تغير مكاف المعب ووسائؿ لعب األ -27

 .تغيير مسالؾ العبور أثناء تفاقـ المشكمة -22

غمػبيـ أو  ،ف عمػى مسػتقبؿ أسػرىـو وقمقػ ،مف عينػة الدراسػة تػؤرقيـ ىػذه المشػكمة  11.61% -21
 .سر قميمة الدخؿمف األ

 .ثارا اقتصادية معتبرةخمقت المشكمة آ -21

 .نسبي ألسعار العقار في منطقة البحث في السنوات القميمة الماضيةارتفاع  -21

 .أثرت المشكمة بشكؿ كبير عمى البيئة والصحة العامة -21

 تأخر جيود الحد مف المشكمة، وتسجيؿ ارتياح حوؿ المشاريع الحديثة. -21

 .ماؿ بتحفظ بانتياء المشكمة مستقبال مف وجية نظر السكافآ -25
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  قساوة المناخ وعالقتو بالواقع االجتماعي
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 تمييد

أف تعرفنا عمى السمات االيكولوجية )البيئة( ألي مجتمع يسيـ في فيـ عدد مف الظواىر     
وعوامؿ بيئية االجتماعية المتأصمة أساسا في البيئة؛ حيث أف األرض وما تحويو مف ظروؼ 

 لبشري لمسكاف وتوزيعيـ الجغرافيغير مباشر في النشاط ا أو ،مباشرا وطبيعية تؤثر تأثير
 وكذلؾ في حياتيـ االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

 ه تتغيػر معطيػات الحيػاة بمكوناتيػايعد المناخ أحد المكونات الرئيسية لمبيئة الطبيعية، وبتغيػر و    
 ية.اإلنسانالنباتية والحيوانية و 

مػا  قسػاوةومنطقػة سػوؼ لػو مػف ال ةصػحراويالف المناخ السائد فػي المنػاطؽ أ في ما مف شؾو    
يجعؿ الحياة صعبة "فالجانػب الطبيعػي لمبيئػة البشػرية يػرتبط بالجانػب االجتمػاعي والثقػافي الػذي 

 .1مف وسائؿ تحقؽ لو الطموح واالشباع الذي ينشده" اإلنسافيو إل جيحدد ما يحتا

المنػػػاخ فػػػي المنطقػػػة ممثمػػػة فػػػي  قسػػػاوةفػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ التطػػػرؽ لػػػبعض مظػػػاىر  نػػػاحاولوقػػػد    
مؤشػػػػػري الحػػػػػرارة والريػػػػػاح، والبحػػػػػث فػػػػػي مػػػػػدى ارتباطيػػػػػا بػػػػػبعض المؤشػػػػػرات المشػػػػػًكمة لمحيػػػػػاة 

 االجتماعية.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 40، ص2002، وكالة األىراـ لمتوزيع، مصر :أخالقيات البيئة وحماقات الحروبزكرياء طاحوف:  -1
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 مفاىيم الفصل -4
 المنـــاخ -4-4

د  ، فمف خاللو تتحدياأىمحد المكونات الرئيسية لشخصية المكاف ولعمو أيشكؿ المناخ     
، وكذا النباتات، وعمى ىذه النشاط، والحيوانات التي تشاركو البيئةالسمات البشرية ونوعية 

، وطبيعة الدواء، وعميو يمكف القوؿ  مف ا يبنى نمط الغذاء ومسببات المرضسس وغيرىاأل
 أىـمقـو مف مقومات السموكات البشرية ومف  أنوالمنظور السوسيولوجي وحتى النفسي ب

 .محددات الحياة

 عروبا، حيث البرودة والصقيأو الصفات الجسدية نجد أف سكاف ب ارتباطوفمف حيث     
 عمى تسخيف اليواء قبؿ استنشاقو ، أنوفيـ رفيعة تساعدىـرالجمود، شقر الشع اءأجسادىـ بيض
اسط إفريقيا، حيث يعيشوف في طقس حار، تجد جمودىـ سودا تحمييـ مف حرؽ أو بينما سكاف 

 .واسعة ال تأبو لسخونة اليواءالشمس ألعصابيـ، سود الشعر، فطس األنوؼ 

تأثير في األحواؿ الصحية لإلنساف، فسكاف البالد الباردة يعزوف سبب اإلصابة  ممناخول    
"الك بة الشتوية" كحالة نفسية  أوببعض األمراض، كالروماتيـز وذات الرئة ولسعة الصقيع، 

 البارد في بعض البالدامة، الفصؿ ، ال بؿ تصؼ العحالو الجو إلىتصيب البعض، وغيرىا.. 
تسبب الرطوبة العالية في البالد الحارة أمراضًا، مثؿ الطفح الجمدي  كذلؾ حصاد الموت! أنوب

والروماتيـز والتياب المفاصؿ، بينما تسبب الرطوبة المنخفضة تمزقًا لمجمد، وتشققًا لمشفاه ونزيفًا 
 .في األنؼ

رًا ميما في المردود الغذائي لمنباتات ولمطقس تأثير في الغذاء، إذ يمعب المناخ دو     
عمى إنتاجية األرض الزراعية، ونمو وتكاثر الحيوانات األليفة، مما  فيوالحيوانات، فتأثيره ال يخ

يؤثر مباشرة في كمية الغذاء، إذ قد يسبب ليا تمفًا وتخريبًا، نتيجة المعوقات المناخية، كالصقيع 
تأثير، وقد أظيرت الدراسات عالقة وثيقة بيف معدالت والجفاؼ والرياح والصواعؽ وما ليا مف 

 .الحرارة السنوية والمستوى الغذائي لمفرد
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السموؾ الديني لألفراد  ، ومنيابالسموكات تمؾ المرتبطة ،ومف التأثيرات الميمة لممناخ    
والجماعات، فعند انحباس األمطار، وحدوث الزالزؿ، والعواصؼ والطوفاف، تجد الناس وقد 

اهلل أف يرفع عنيـ ما ىـ لمصالة طمبا مف  اندفعت نحو المساجد والكنائس وغيرىا مف المعابد
 .فيو مف كرب ىذه العوارض المناخية

بات ترقب النشرات الجوية ، حيث ره عمى حالتنا المزاجيةأثيارتفاع درجة الحرارة و تويؤثر    
أماًل في تنبؤ جديد لتدني درجات الحرارة شغمنا الشاغؿ، فحتى تنتيي موجة الحر وكيؼ نواجو 
تمؾ الحرارة غير المعيودة بالنسبة لنا أصبح مدار حديثنا، فكممات التذمر والضيؽ تتناثر في 

وضيؽ الخمؽ وعدـ التحمؿ  لمواصالت ومكاف العمؿ،كؿ مكاف في البيت والشارع ووسائؿ ا
بات سيد الموقؼ، ما يؤىب في أحياف كثيرة الندالع الشجار بيف األزواج، حيث تقؿ مسافة 
التحمؿ، وتتراجع المشاعر خمؼ سحابة الحر الصيفي، وتفور األعصاب بيف الذيف تضطرىـ 

  .ظروفيـ لمعمؿ تحت حرارة الشمس الحارقة

العيود واإلنساف يدرؾ مدى االرتباط الوثيؽ بيف ارتفاع حرارة الطقس والمزاج  منذ أقدـو     
، سواء باختيار المكاف المناسب أو نوع المأكوالت افة السبؿ لموقاية مف حرارة الجولذلؾ اتخذ ك

والمشروبات، أو مف حيث توجيو إلى البحار واألنيار لمسباحة واالستجماـ، فيذه ليست إال 
اإلنساف باالرتياح النفسي لمقياـ بنشاطاتو االعتيادية، وما كاف صنع المكيفات مف لشعور آليات 

نما لدرئ أي معاناة نفسية مف شدة وطأة الحر،  ة الجو الشديدة قد تؤدي حرار و باب الرفاىية، وا 
قاويؿ التي كانت تتردد في بعض األوساط األكاديمية والفكرية سابقًا مف إلى تصديؽ بعض األ

شديد الحرارة ىو سبب كسؿ الشعوب التي تعيش في المناطؽ الحارة وىذا ما جعميا  المناخ أف
شعوب متخمفة يحكميا أنظمة حكـ متسمطة، وأف الحضارة ال توجد إال في البالد الباردة 

، والغريب ومونتسكيو جاف بوداف ؿ مف اعتنؽ مثؿ ىذا المفيـو الفرنسيافوالمعتدلة، ومف أمثا
عند كالمو عف تأثير المناخ عمى االنساف اعتقد أف الحضارة ال يمكف أف توجد  ابف خمدوف أف

 .أىميا بالتخمؼصؼ في البالد الباردة وو 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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في جامعة فقد قاـ باحثوف "ويمكف لمطقس الحار أف يرفع مف احتماؿ حاالت االنتحار،    
، ـ1771والعاـ  ـ2771بدراسة أكثر مف خمسيف ألؼ حالة انتحار حدثت ما بيف العاـ فرجينيا 

بحاالت وتبيف أنو كمما ارتفعت درجات الحرارة ، وزاد احتماؿ أف ينيي األشخاص الذيف يمروف 
نفسية صعبة حياتيـ، وكاف معظـ األشخاص المنتحريف في ىذه المجموعة، قد انتحروا عندما 

  .1ر"جات الحرارة عف نسبة المعدؿ بكثيارتفعت در 

ويبدو أف األمر اليقتصر عمى زيادة الجرائـ وحاالت االنتحار، بؿ يتعداىا إلى زيادة معدؿ    
إلى الحالة المزاجية السيئة التي قد تصيب  مف الباحثيف و الكثيريرجعالذي الخالفات الزوجية، 

األسرة في فصؿ الصيؼ، لما يصاحبو مف ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، والتي تزيد بدورىا 
مف معدالت ضغط الدـ، وتصعب عممية التنفس، ما يؤدي في النياية إلى حالة الضيؽ التي 

  .ستحؽتندلع بعدىا الخالفات، وقد تكوف ألسباب ال ت

 بحوث االجتماعية والجنائيةالدكتورة عزة كريـ أستاذ عمـ االجتماع بالمركز القومي لم ؤكدوت   
ارتفاع  مف بينيا أف الخالفات الزوجية تزداد صيفا لعدة متغيرات اجتماعية ومناخية"، المصرية

التفاىـ،  ىقادر عمالتو، وبالتالي يصبح غير زيد مف عصبية اإلنساف وانفعاالتي تدرجة الحرارة 
 .2"مشكمة خطيرة إلىذلؾ تتحوؿ أي مشكمة تافية بو 

في بيئة العمؿ واإلنتاج، وفي اختيار المكاف المناسب  المناخ تأثير يتسائؿ الكثير عفو     
لمكاف العمؿ كالمصنع والمتجر، فاألعماؿ التي تتـ في فضاء البيئة تتأثر بالتغيرات المناخية، 

 إلىتمؾ األعماؿ تأثرًا ىي األعماؿ الزراعية الحقمية، كذلؾ كثافة الضوء وحركة اليواء،  أكثرو 
ي، خاصة عند إنجاز األعماؿ التي تجري داخؿ اإلنسانتؤثر كثيرًا في النشاط  جانب الحرارة،

الترابط بيف العامؿ االقتصادي والعامؿ الفيزيقي بصورة عف كارؿ ماركس" ، وقد تكمـ "المباني

                                                           

 2011يوليو  26  ىػ  1432مف شعباف  25الثالثاء ، جريدة االىراـ عمى االنترنت : الصيف موسم الخالفات الزوجية : والء يوسؼ -1
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ساس في خمؽ ما يسمى نمط االنتاج ف العامؿ الجغرافي ىو السبب األأ إلىمو "فقد ذىب عا
 .1االسيوي"

في الممبس، والشعور الجسماني، والحاالت المعيشية، وشكؿ  أخرىتأثيرات متنوعة  مناخلمو      
 .السكف، كذلؾ في الثقافة، خاصة الشعر والفف

موريس كما يقرر  ىـامونتيسكيو لوجدن إلىالمفكريف القدامى "مف ىيوردوتس  إلىولو رجعنا     
ثير مباشر عمى سموؾ ألحوا عمى ما لممناخ مف تأدوفر جيو في كتابو مدخؿ لعمـ السياسة قد 

  2.وعمى حياة المجتمع والتغير االجتماعي " األفراد

صاب  عف الحرارة الشديدة تثير األأالقوؿ: " إلى تيسكيو" في كتابو "روح القوانيف"مونحيث يذىب "
عمى أقدر  ، ويجعؿ البشرلمناخ البارد فيقوى الجسـ والروحما اأ، فتضعؼ قوة الرجاؿ وشجاعتيـ

، ويتسـ ىذا المذىب الجغرافي لمونتسكيو بالربط المطمؽ 3، وجريئة"قة، شاأعماؿ طويمةالقياـ ب
 يو.ؿ  حسب رأو والسوسيولوجي حيث يتحكـ األ الجغرافي ػ وقبؿ كؿ شيس المناخ. بيف العامؿ

، وبالتالي بنية حياتيـ االجتماعية ادات الناس وروح الشعب الخاصة بوعراؼ وعأبسيكولوجيا و 
ربية و ف الحضارة األأحد رواد عمـ اجتماع البيئة أوطبيعة العيش العامة، ويؤكد "بكؿ" وىو 

 نما المعتدلة فيي منشطة.، فالحرارة الشديدة تعوؽ العامؿ بيأثرت بالمناخت

أينا ذا كاف لممناخ تأثير مشيود في الواقع االجتماعي والثقافي لألفراد والمجتمعات، كما ر ا  و     
قؿ قوى في البيئات الطبيعية الصعبة والمناخ القاسي عمى األأف ىذا التأثير سوؼ يكوف إ، فسمفا

وكيفية  األفرادالمناخ وارتباطيا بحياة  قساوةمعرفة دور  نحاوؿس، وعميو عمى المستوى النظري
أثيره في : تتبط بو مف خالؿ بعض المؤشرات وىيالتعامؿ والتكيؼ ووصؼ الواقع المعيشي المر 

 ، وكذلؾ استخداـ التكنولوجيا الحديثة.حراؾ الصيفي، والالحياه العامة
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 الحرارة .... مشكل بيئي طبيعيي  -4-5

ميقاتية  أنيا، ويجمع العديد بالكائنات الحيةتأثيرا في حياة  كثرحد عناصر المناخ األأ نياإ    
ساسا أ، ومحور دورة الحياة، وما دامت الحرارة ترتبط ر والتطور لساكني المعمورة جمعاءاالستمرا

في خمؽ  ةساىممبذلؾ تكوف  نياإبالموقع الجغرافي والدورة الشمسية لمختمؼ البيئات ف
عمى سطح  اإلنسافاالكبر في توزيع الكائنات الحية بما فييا  الخصائص العامة ليا "وليا الدور

وفي  أنياال إوطبيعة عيشيا، وبالرغـ مف كوف الحرارة تمثؿ عامال ضروريا  1الكرة االرضية"
، فيقضى عمى العديد مف مستويات قياسية تكوف عامال سمبيا إلىحياف كثيرة وبارتفاعيا أ

، فيتأثر العمراف، ي وال يستثنى مف ذلؾ الجماداإلنسانقمص مف النشاط توالحيوانات، و  ،النباتات
 والماكنات، ومختمؼ االجيزة والمحركات والمركبات .  

 ةىذا المتغير الحياتي عمى الحيا قساوة أثر ونحف ىنا في ىذا المقاـ سنتحدث عف     
يخي تقويض الحياة العادية وخمؽ صراع بيئي بيف االرتباط التار  أنياوالتي مف ش ية،اإلنسان

وىو ما يسمي بقوه الجذب، وبيف قوه الطرد المتمثمة في النفور الذي لالنساف ببيئتو وانتمائو ليا، 
 تسببو عدد مف العوامؿ البيئية ومنيا الحرارة.  

 الحرارة في منطقة سوف -5
يتخوفوف ، ولعؿ العديد منطقة سوؼ عند غير ساكنيياير بو ما تشت أىـتعتبر الحرارة مف     

بعض  أو، النقؿ أوتجارة ، بالرغـ مف ارتباطيـ المعيشي بيا لممف زيارتيا في فصؿ الصيؼ
عمى التأقمـ  ،عموما الجزائروالجنوب الشرقي مف  منطقة سوؼسكاف  جبؿ، و خرىالم رب األ

منيا ما لو عالقة بالوضع المادي  ،مع أجواء الصيؼ وفؽ مجموعة مف العادات والممارسات
، معتبريف الحرارة كحتمية بيئية غير أف ومنيا ما لو صمة بنمط عيش السكاف ،لألفراد واألسر

، مما خمؽ عديدا مف الممارسات ستغالؿ المتاح لمتخفيؼ مف وطأتيايـ عمى العمؿ وانذلؾ لـ يث
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 نواع متميزة مف االغذية والوجباتكا ىـ ومشكمة معالـ الثقافة المحميةوالمظاىر تميزىـ عف غير 
 .لمباس والعمراف ونمط معيشي متميزنواع اأو 

 : ترتيب الفصوؿ حسب التفضيؿ 21جدوؿ رقـ 
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ما فصؿ الصيؼ أ، ه تفضؿ عينة الدراسة فصؿ الخريؼعالأمف خالؿ نتائج الجدوؿ المبينة   
ف فصؿ الخريؼ ىو فصؿ أ، ويفسر ىذا الطرح حسب المخبر ب %21تي في المؤخرة بنسبة أفي

االعتداؿ والذي تستأنؼ فيو النشاطات المختمفة ويتميز ىذا الفصؿ عف غيره في المنطقة بجني 
، يتـ معو برمجو الوالئـ والزيجات ينتظره معظـ السكاف لمردوده المادي حيثالتمور الذي 

 .واقتناء االحتياجات المعتبرة

صبح أ، فقد محبذه قديما بفعؿ البرد القارسالغير األشير  ما فصؿ الشتاء فبعدما كاف مفأ    
 تقد في أي منياكانات التسخيف المختمفة ال تف، واموال، فالبيت المحمي متوفرحديثا فصال مقب

 ياـ العمؿ والنشاط عمى مدار الفصؿ.أ، و أغمب المرافؽ ووسائؿ النقؿوكذا 

يامو يقتسميا الرياح أغمب أف أال إوبالرغـ مف االعتداؿ النسبي الذي يميز بدايات فصؿ الربيع 
عماؿ والنشاطات ، الفتقاد الضمانات عند برمجو األلفصوؿ المقمقةوالحرارة وىو بذلؾ مف ا

 (.الثقيمة )صب الخرسانات واالسقؼ شغاؿ البناءأاالستثنائية كالزراعة  وحفالت الزواج والسفر و 

الفقراء" أي فصؿ " أنوويأتي الصيؼ في مؤخرة الفصوؿ المرغوبة بعدما كاف يعرؼ تاريخيا ب    
عمى السعي وراء لقمة العيش، ويقوؿ في ذلؾ ا منصب ، حيث كاف النشاطسيؿ الفصوؿ معيشةأ
مزارعنا يكفينا  ال يحتاج منا فصل الصيف قوتا مدخرا فالقميل مما ينتج في": حد المخبريفأ

ف القميؿ مف المباس يكفي إلتماـ أ إلىضافة إ "غطاء إلى، وال نحتاج في الميل وظل قميل يريحنا
طفاؿ يغسؿ ويمبس في نفس الوقت لمحرارة مف ناحية وخفة االلبسة مف فصؿ الصيؼ فمباس األ

ما حاليا أ  خرى، وبذلؾ ال تعتبر الحرارة تحديا مقارنة مع الصعوبات المعاشية األأخرىناحية 
ومع التحضر في شتى المجاالت وسيولة العيش النسبية ارتقت المطالب المفقودة في فصؿ 

ف الحرارة العالية التي تميز مناخ المنطقة صيفا ىو أالمنطقة بالصيؼ، ويجمع العديد مف سكاف 
حدودية السبب الرئيسي الذي يجعؿ مف السكاف ال يحبذوف ىذا الفصؿ، الذي بالرغـ مف م

ال وىو لسعات العقارب التي تؤرؽ راحة إشد أ، فاف ىناؾ ماىو األمراض الناجمة عف البرد
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ى في االحياء القديمة مف ، وحتالريفية والعشوائيةاطؽ المواطنيف وتيدد صحتيـ خاصة في المن
حالة  2177 إلى ،ـ1721شيري جواف وجويمية مف سنة  تشير األرقاـ المسجمة في، و"المدينة

وانعداـ  عوامؿ منيا انقطاع الكيرباء ليالفيو العديد مف ال ساىـ، 1لسع توفي عمى إثرىا شخص"
انتشار الحشرات الموسمية "كالناموس" الذي يتزايد خاصة بوسط  إلىالنظافة العمومية، إضافة 

 .ط بيا العديد مف بؤر صعود المياهتحي حيثمدينة الوادي 
 اثر الحرارة عمى الحياة االجتماعية في منطقة سوف  -5-4
 اإلنساف، ولكف تأثيرىا عمى انشطة باط عناصر المناخ بالحياة العامةال شؾ في ارت   

وممارساتو الحياتية يختمؼ حسب خصوصية كؿ متغير ومدى قوة تدخمو، وتؤثر الحرارة العالية 
 في ما يمي:  ياأىمؾ االجتماعي بصورة رئيسية  نذكر التي تميز مناخ المنطقة في الحرا

ركة مبكرة دني مستوياتيا فتنطمؽ الحأ إلىعؿ الحرارة تتقمص مدة النشاط العاـ في المنطقة بف   
التاسعة حتى يتسارع المارة في  أوالثامنة  إلىتصؿ ، وما اف حدود الخامسة صباحافي 

في مشيد ، البقاء إلىؿ ممف اضطرتيـ شؤونيـ شوارع خالية عدا القمي االنسحاب تاركيف خمفيـ
وتعود الحركة يوحي بوجود سبب يضطر التخاذ قرارات موحدة باليروب مف المناطؽ المفتوحة، 

مفتة نشطة المختمفة في فصؿ الصيؼ بصورة متتقمص األ، و دما يبرد الجوبعفي نياية اليـو 
سواؽ وتغمؽ المحالت تبعا في وقت متقدـ مف النيار مف األ لمشتروفلالنتباه حيث ينصرؼ ا

التي كانت تمأل  المكاف  شغاؿ البناءأما أ، قات اليـوأو غمب ألذلؾ وتصبح االسواؽ خالية في 
شغاؿ الكبرى منيا في ساعات ، وتكوف األنادرا الٌ إيا صور صبحت ال ترى لأ، بضجيجيا

شغاؿ الداخمية شغاؿ الصغرى، فيبرمج عادة في فصؿ الصيؼ األما األأ، لىو الصباح األ
لة االنشطة الفالحية بفعؿ أو مز عمى ويشتكي العديد مف الفالحيف مف عدـ قدرتيـ  لممباني

يا جني محاصيميـ وتركعمى عدـ قدرة العديد منيـ عف صعوبة وتعبيرا  كثرالحرارة، ولعؿ األ
ليد العاممة في مختمؼ يجاد افييا إقات يصعب أو في  لمتمؼ تحت رحمة الشمس الحارقة

 .النشاطات
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طقة عمى التأقمـ مع ساسي في المنيؿ الذي يعتبر المورد الفالحي األوبالرغـ مف قدرة النخ    
، خاصة تمفت العديد منوأوعية المنتوج بصورة مباشرة و رت عمى نثٌ الحرارة إال أف ىذه األخيرة أ

تتدلى "عراجيف" التمر وتقارب الرماؿ الحارقة فتؤثر حرارتيا العالية عمى  حيثالنخيؿ الحديث 
 .فساده أوالتمور وتتسبب في تردي نوعيتو 

 شخاص ىذا الفصؿ لمراحةاأل أوويختار العديد ممف يمتينوف النقؿ العمومي لمبضائع     
ف يؾ المخاطر التي يتعرض ليا السائقالقسرية لإلجياد الذي يصيب مراكبيـ بفعؿ الحرارة وكذل

عطاب في الطرؽ الخالية خاصة بيف الوادي وبسكرة وكذا الوادي وورقمة، وعميو تقؿ جراء األ
وىو ما زاد مف عديد  ،حركة الطرؽ في النيار وتعوض في الميؿ خاصة المركبات الكبيرة

لمرورية في الطرؽ الخارجية  وىناؾ عديد مف األنشطة الخاصة والتي يزيدىا الفصؿ الحوادث ا
 بيوت في المطاب صعوبة وتعقيدا ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عماؿ المخابز وربات ال

وصناعة الجبس التي تعرؼ بيا منطقة سوؼ والتي تظير لمعياف عمى غرار المعامؿ التقميدية 
، ولعؿ المتجوؿ في الطرقات يالحظ التحدي الذي **الفولية"لرئيسي بمنطقة "لمحاذية لمطريؽ اا

مف العاـ مف والشرطة وعماؿ الحماية المدنية وغيرىا لحماية األيميز بعض المياـ كأسالؾ األ
 لبستيـ الخاصة وواقياتيـ المختمفة  تحت درجات حراره عالية.أرواح وتحُمميـ وحفظ األ

لباف والمحـو واالسماؾ نشطة كتجارة وتوزيع األالحساسية الفائقة لعدد مف األ وتظير    
امكانية تعرض  أومواليـ عرضة لممغامرة الرتباطيا بالكيرباء أوالبيض، والتي تجعؿ مف رؤوس 

، والحاؿ لجري ضد الساعة إلنقاذ ممتمكاتيـصحابيا اأعطاب وتفرض عمى ليات لالجيزة واألاأل
 .واصحاب الصناعات الغذائيةممربيف نفسو  ل
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 ،خبار الخاصة بدرجات الحرارة في المنطقة اىتماما منقطع النظيرتشكؿ نشريات األو     
ييتموف  عظـ مف السكافف السواد األأالتي اجريت في مجتمع البحث  *فحسب جمسات النقاش
، جمسة النقاش( تقدير مجموعة)  %77، حيث قدرت النسبة بحوالي الػ بدرجات الحرارة المرتقبة

عند مختمؼ الشرائح عمى حد قات حمقات االستئناس الدائمة أو خبار عمى وتستحوذ ىذه األ
رصاد الجوية المختمفة مما يمكنيـ ، ويستيدؼ الشباب عند تصفحيـ لالنترنت مواقع األالسواء

جمسات  رادفأحد أفاد أخذ فكرة عف درجات الحرارة لألياـ القميمة القادمة، وفي ىذا الصدد أ
ذا استطعت إىتمام بيذه المواقع قد تتمكن من معرفة مدى اإل": الحوار مف الشباب قولو

، ولعمي استطيع التنبؤ مف الحصول عمى احصائيات الزوار ليذه المواقع من منطقة سوف"
 خالؿ المقاءات بأف االنشغاالت المرتبطة بالحرارة ستكوف عالية جدا.  

، مشكمة بيئية -اصحي بالرغـ مف كونيا عامال -كؿ ىذه ا ثار جعمت مف الحرارة     
، وأبقت الباب مفتوحا عمى الصراع األمف االقتصادي والنفسي لمسكاف اجتماعية أثرت عمى

المستعيف بالوسائؿ  المادية والفكرية  لمتخفيؼ مف  اإلنسافالتقميدي بيف بعض عناصر المناخ و 
 التي قاؿ فييا أحد الشعراء بميجتو المحمية: ىذه البيئة قساوة

  سوف القاسية وكامميا ديما مخصوص 

 العيشة فييا غير أمسايسة

   .1وما يعيش فييا كان المقروس"

 أثر الحرارة عمى نمط العمارة في منطقة سوف -5-4-4
 أجواء مع التأقمـ عمى ،عموما الجزائروالجنوب الشرقي مف  "وادي سوؼ"اعتاد سكاف     

منيا ما لو عالقة بالوضع المادي لألفراد  ،مف العادات والممارسات مجموعة وفؽ الصيؼ

                                                           

 .2011أفريؿ  20ري  ، تاجمسة النقاش حي الشيداء -*
 - "أي المحضر بدنيا بأكؿ صحي."أمسايسة": أي بالرفؽ والميف، " المقروس : 
 .256، ص2011: ر ىومة لمنشر والتوزيع، الجزائر، دا1ج ،قصة العودة :حساف الجيالني -1
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مع عدة معطيات مف ضمنيا  الذي يتأقمـ بدوره ومنيا ما لو صمة بنمط عيش السكاف ،واألسر
 الظروؼ والتقمبات المناخية السائدة في المنطقة.

، فاالحتباس الحراري بطفرات مناخية ممحوظةخيرة السنوات األواتسمت األحواؿ الجوية خالؿ    
، فاتسـ الشتاء بالدؼء النسبي المنطقةألقت بظالليا عمى والمشكالت المناخية العالمية 

 مما ىو معتاد خالؿ السنوات العادية. أكثر فترة كؿ منياامتدت و صيؼ بحرارتو المرتفعة وال
واؽ ر خالؿ قروف مضت خي ،لمجزائركانت العمارة المحمية في الجنوب الشرقي  وقد    

 المعنوية الفكرية القيـ تفاعؿ مف خالؿ كما برزت فييا ثقافة المنطقة ،الطبيعة قساوةلإلنساف مف 

 لية رئيسية في البناءأو كمادة  الجبس فاستخدـ ،أخرى جية مف الفيزيائية والمادية جية، مف
طبيعي لمجو في التكييؼ ال قادرا عمىو ه في الشتاء جعمتؤ ، ودفالصيؼ فسيولة برودتو في

ما يميز منازؿ الحضر في سوؼ القباب بمختمؼ أنواعيا، والمنزؿ الحقيقي في  أىـو  ،المنطقة
، تصطؼ حولو الغرؼ وُتعرؼ بالديار والمدخؿ دائما اسوؼ يتضمف بالضرورة فناء مفتوح

 عندمامحجوب عف النظر بواسطة حائط متعرج لكي ال يكشؼ لألجانب ما يجري داخؿ البيت 
توحة لمشماؿ وُتعرؼ بػ يكوف الباب مفتوحا، وفي الجية الجنوبية لممنزؿ يتـ بناء أقواس مف

 .إلعتداؿ في موسـ الحرارةالظؿ وا ويخصص لمجموس في فصؿ الصيؼ حيث "البرطاؿ"

 

: "البرطال" ، أحد المرافق الضرورية في البيوت  13صورة  
 الصحراوية القديمة التي جابيوا بيا الحرارة
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في الجية الشمالية ُتعرؼ بػ "السباط  منزؿ بيتا بابو يحمؿ شكؿ األقواسيتضمف الو      
طيمة اليـو يجعؿ منو مكانا دافئا ي" الذي يخصص لفصؿ الشتاء فاستقبالو لمشمس و القبأل
 جو التكيؼ مع حتميةأو ، بشكؿ يوضح ببساطة حيث يجمسف لمقياـ بأعماؿ النسيج لمنساء

، ويالحظ ىذا التكيؼ عند أغمب الشعوب وفي مختمؼ الظروؼ البيئية الخاصة بالمنطقة
 المناطؽ.

، تشكؿ رمزا لمعمارة المحمية لبيوت والتي تسمى محميا " الحوش"ف االفنية الواسعة وسط اإ      
في الجنوب  ةصحراويالويمقى االنتشار الواسع ليس في سوؼ فحسب بؿ في عديد المناطؽ 

ذكر باحثوف مف قسـ اليندسة المعمارية بجامعة بشار مف خالؿ دراسة أعدوىا أف " و ، الجزائري
تناسب مع المتطمبات الفناء الداخمي التقميدي ىو الفضاء العمراني المالئـ الذي ي والسكف ذ

ىذا النوع مف العمراف  فإحسب نفس الدراسة ف، و 1"المناخية لسكاف الجنوباإلجتماعية والثقافية و 
مف  بو الجاؼ الذي يميز مناطؽ الجنوبشمع المناخ الحار و  التقميدي "يتكيؼ بشكؿ جيد"
مساحة عازلة تفصؿ داخؿ البيت عف  اعتداال مع توفير أكثرخالؿ توفير "مناخ مصغر" 

 فترات الحرارة الشديدة.  المحيط الخارجي خصوصا أثناء

  :ياأىم، عمى عدد مف االمتيازات البيئية األفنية(ىذا النوع مف العمارة )وينطوي 

جيات المباني واألرض ألشعة مة المناخ المحمي نتيجة لتعرض أقؿ ما يمكف مف واءمال"
 .2يوفر الظالؿ الكافية لممشاة أثناء السير" أنو، والمؤثرات الجوية الخارجية ، كما الشمس

التميز، تمميو  ويتسـ الطابع العمراني لممناطؽ الحضرية في الجنوب الشرقي لمجزائر بنوع  مف
"الباب الغربي" بقمار وأزقة  نواحي، فالشواىد القائمة "كالسوؽ القديـ" بالوادي و الحتمية الحرارية

تشير بالتخطيط المقصود لممدف حيث فرضت الحرارة الشديدة " بمدينة الوادي األعشاشحي "

                                                           

، جريدة الثقافية والمناخية لسكان الجنوبالمنزل ذو الفناء الداخمي التقميدي يستجيب لممتطمبات اإلجتماعية و : شييرة بف قويدر -1
 . 2012جواف  01المسار، القسـ المحمي ، بتاري  

بحث منشور في: مجمة جامعة ،  اعادة توظيف فكرة المسكن ذو الفناء في العمارة المعاصرةمحمد عبد السميع عيد ووائؿ حسيف يوسؼ : -2
 ـ.2003، ، الرياض15الممؾ سعود، فرع العمارة والتخطيط، المجمد 
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 قسوة أشعة الشمس أكبر وقت ممكف بناء األسواؽ المسقوفة والشوارع الضيقة ليحجب عنيا إلى
عض ائمة الحرارة كبونجد مثؿ ىذا النمط مف العمارة في بعض الدوؿ العربية التي تقع تحت ط

    .مدف الكويت والعربية السعودية

التوسع العمراني وانتشار البناء والتشييد وفؽ األساليب الحديثة بات يحـر الساكنة  ذ كافوا     
، فقد وتمطيؼ الجو الحار إباف فصؿ الصيؼ ،المحمية مف التدفئة الطبيعية في فصؿ الشتاء

كرا الشماؿ تبرد ليال بفعؿ غياب الشمس عنيا مب أوفنية لمشرؽ ترؾ أ إلىدعت الضرورة إ
، وشاع رشيا بالجير االبيض كؿ بداية صيؼ لتمكيف السطح مف سطح لممبيت ليالواعتماد األ
ما الجدراف فاصبح العديد مف يعتمد الثنائية منيا في أشعو الشمس والتبريد الذاتي، أامتصاص 

الخارجي مف غرؼ االستقباؿ التي عادة ما ، والجدار الجنوبالجيات الخارجية مف الغرب و 
 .افراد العائمة أتكوف لمقيمولة عند

فقد باتت مشاىدة المكيفات اليوائية الكيربائية معمقة عمى ومع التطور الحاصؿ في التقنية     
كغيرىا  ،جيزةالوادي منذ ظيور ىذه األواجيات المنازؿ والبنايات الحديثة أمرا مألوفا في مدينة 

في درجات الحرارة خالؿ فصؿ  شديداالتي تعرؼ ارتفاعا  ،خرىاأل ةصحراويالدف مف الم
 خاصة بالنسبة لألسر التي لدييا دخؿ مادي يمكنيا مف اقتناء ىذه األجيزة. ،الصيؼ

 الحرارة وعالقتيا بالحراك الصيفي -5-4-5
اتخذ  أنوالممارسات الشائعة منذ القدـ في منطقة سوؼ غير  أحديعتبر الحراؾ الصيفي     

شكاال متعددة، الرتباطيا بعديد المتغيرات االقتصادية والثقافية والحضارية، ويعتبر الحراؾ أ
حد صمي تحت ضغط أالمؤقتة لممجتمع األجو النزوح البيئي المتمثؿ في المغادرة أو حد أالصيفي 

ة "الحركة الصيفية لسكاف منطق كتعريؼ اجرائي. الظروؼ البيئية، ونقصد بالحراؾ الصيفي
 خارجية ىروبا مف الحرارة ". أومحمية  أخرىسوؼ تجاه منطقة 
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 الحراك الداخمي  -5-4-5-4

ر المغادرة والتحوؿ شيوعا حتى الماضي القريب باعتبا كثرعتبر الحراؾ الداخمي الحراؾ األا    
محؿ ثاف وفي نفس الموطف، وما  إلى، ومف ناحية ثانية االنتقاؿ مف ناحية ال يكمؼ عناء

منازؿ صيفية  إلىما إحضورا  أكثربرودة، و  أكثرمحؿ  إلىيشجع عمى ىذا الحراؾ االنتقاؿ 
قدسية عند السكاف ومصدر الرزؽ  كثر" األالنخيؿ  التي تشكؿ "الممكية صغيرة قرب مزارع

 :ما شيد ليذا الغرض نذكر أىـومف  مناطؽ البدو أو، تشييد بؤر سكنية بيف ثناياىا أو، حدو األ

يعيش البدو الرحؿ تحت الخيمة فيي سكنيـ في العرؽ، وال يوجد إال البعض  مساكن الرحل: -
في الصيؼ تحمي  منيا قرب القرى فالخيمة عبارة عف بيوت مف شعر الجمؿ وتعد ممجأ معتدال

 جيدا مف الرياح وأمطار الشتاء.
ف وكذا رو ىذا النوع مف المساكف يستخدمو شبو الرحؿ مف المتحض المساكن الريفية: -

المتحضريف وأحيانا الرحؿ في موسـ جني التمور وعادة ما يكوف باألرياؼ قرب الغيطاف، يعد 
 مسكنا مؤقتا شيد بدوره تطورا عبر الزمف ومف أنواعو:

تي استخدمت في دار الكاؼ: وتسمى في بعض المناطؽ "الكيب"، كانت مف أقدـ المالجس ال 
الصمبة، وتكوف  ية في سفوح الكثباف الرممية ذات الطبيعةسوؼ ويتـ بناؤىا مف خالؿ حفرة جانب

تشيد في الحاشية الجنوبية مف غابة لممجأ، و يار انيإحيث توجد طبقة التافزة التي ال تسمح ب
احتماء جوانبو ، ويمكف مما يجعمو بعيدا عف التعرض لمشمسالنخيؿ، يفتح بابيا جية الشماؿ 

، ويستغؿ عادة مف قبؿ كبار السف لقضاء وقت القيمولة التربة مف احتفاظو بالبرودةوسطحو ب
 اـ الصيؼ الحارة ، كما تستخدـ لحفظ المنتجات الزراعية في الغيطاف.   أيمف 
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ب تستخدـ مف طرؼ البدو والحضر وتعتبر ممجأ أو وىي عبارة عف مسكف مؤقت ومن :الزريبة
 نوب ضواحي الوادي بالبياضة وعميشمف جريد النخيؿ نجدىا بأعداد كبيرة خاصة في الج

وتعتبر سكنا وسطا ما بيف الخيمة والمنزؿ، فالرحؿ الذيف ىـ في طريقيـ لمتحضر واإلستقرار 

 : "الكيب " توضح موقعو من " الغـوط"14صورة 

 -الظل –و لمشمال :مدخل " الكيب " موضحا اتجاى15صورة 
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ال يتحمموف العيش في األماكف المغمقة لتعودىـ  أوـ الحصوؿ عمى منزؿ مكانيوالذيف ليس بإ
عمى حياة الصحراء يمروف بالزريبة كمرحمة تطور، وأثبتت الدالئؿ التاريخية أف سكاف سوؼ 

"فالرحالة العياشي الذي مر  ى ليـ منذ القدـ،أو ؿ اعتمدوا الزريبة المشيدة بجريد النخؿ مائو األ
مة(، يسكنوف الوادي وجدنا طرودا )قبي إلى"حيف وصمنا  :، قاؿ1ـ"2111بأرض سوؼ في حدود 
 .2، وبيا يخزنوف ما يحتاجوف اليو"زرائب مف جريد النخؿ

قرب الغيطاف لينتقموا إلييا في الصيؼ طمبا مساكف الغيطاف: تُبنى مف طرؼ سكاف الحضر 
إلعتداؿ الجو وكذا في موسـ جني التمور، ومساكف الغيطاف في األصؿ ما ىي إال تطورا لما 

يا الجبس وعادة ما تكوف ُغرفيا صغيرة وبقباب زريبة والتي أصبح ُيستخدـ في بنائُيعرؼ بال
ما في الميؿ وىروبا مف واإلعتداؿ، أ ر تقريبا طمبا لمرطوبةوتغوص في الرماؿ بحولي نصؼ مت
ما النساء فيقضيف الميؿ في أ، الخارجي لمنـوطفاؿ الفضاء الحرارة في الداخؿ يستغؿ الرجاؿ واأل

 لفناء الداخمى والمسمى "الحوش".ا

 

 

                                                           

 .193، مرجع سابؽ ص  قصة العودةحساف الجيالني:  -1
 .256، ص1977، طبعة الرباط : 1ج رحمة العياشي )ماء الموائد(، أبو سالـ العياشي : -2

 : أحد المنازل المشيدة قرب الغيطان16صورة 
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ؼ الحضور المباشر عمى مشار وبالرغـ مف تباعد ىذه المنازؿ والذي تممية ضرورة     
ف المالحظة تفيد بوجود بؤر سكنية مكونة مف بضع أال إ، ، وما تسببو مف عزلة حتميةالغيطاف

 ءهمنازؿ تتبادؿ االستئناس ومنشطة  لشبكة العالقات االجتماعية، وفي حاالت ضرورية تترا
ما توضح الصورة حدودىا كالمساكف في جوانب متقاربة محافظة كؿ منيا عمى وضعيتيا داخؿ 

 : الفضائية

 

 

 

 الحراك الخارجي  -5-4-5-5
المناطؽ الشمالية الباردة كاف موجودا منذ  إلىف التنقؿ مف مختمؼ مناطؽ وادي سوؼ إ    

 ىذا النمط مف التنقؿ عند البدو  القدـ، بالرغـ مف صعوبة التنقؿ، والمخاطر التي تعتريو، وشاع
فقد كاف بدو المناطؽ الشرقية المتواجدوف بدائرة الطالب العربي وحاسي خميفة والمقرف يتنقموف 

خنشمة"، مناطؽ "بئر العاتر" و"الشريعة" ومناطؽ مف " ىإلاخر الربيع طمبا لمكأل وبرودة الجو أو 
قرب أ إلىفعادة ما يتجيوف  "الحمرايةا رحؿ المناطؽ الشمالية التي تشمؿ مناطؽ "الرقيبة" و"أم

: صور فضائية توضح محاولة السكان التقارب مع 17صورة 
 المحافظة عمى البقاء داخل الحدود



 قغبًة ادلنبخ ًعالقتو ببنٌاقع االجتمبعً                                   انفصم انخبنج                     

 

 211 

، وال مسعد"الجمفة " و"ت الغربية فوجيتيـ "ما الجياإ، جنوب "باتنة" أوالنقاط الباردة كػ " خنشمة" 
 . بداية الخريؼإاليعودوف 

مب مناطؽ المعمورة بالعامؿ المناخي الذي تعد الحرارة ػ أغوترتبط حركة الترحاؿ لمبدو في 
 بداية الشتاء أوما بداية الصيؼ إ، وبذلؾ تكوف الحركة ػ عامال أساسياانخفاضيا أوبارتفاعيا 

، حيث نجد العديد مف الجماعات ايميكم أوحد الفصوؿ وىو ما يوضح االرتباط الوظيفي بأ
فر عشبا وماءا ثـ ما أو قؿ برودة و أمسارح تكوف  إلىالبدوية تنتقؿ مف منطقتيا في بداية الشتاء 

الصحراء القوقازية  إلىذا ما انتقمنا إ، " فموطنيا مف جديد مع بداية الصيؼ إلىف تعود أتمبث 
الجنوبي الجاؼ ىربا مف الظروؼ  حدود االقميـ إلىنجد البدو في تركستاف مثال يرحموف 

، أما 1"موارد لممياه تكفي لسد حاجياتيـ المناخية القاسية حيث يجدوف في سفوح جباؿ تياف شاف
 أواالرتباطات العائمية  أو، وجياتيـ تبعا لمتسييالت المتوفرةسكاف المناطؽ الحضرية فتتعدد 

كمدينة عنابة  الشمالية الساحمية منيا، وخص ىذا التنقؿ عديد مف المقاصد النشاطات التجارية
ما المقاصد الداخمية فتتواجد أالعاصمة وبدرجة اقؿ السواحؿ الغربية،  أو، وسكيكدة وضواحييما

، و"عيف مميمة" والعديد ىراسسدراتو " بسوؽ أو" خنشمة"سر السوفية في العديد منيا ال سيما "األ
طت في اغمبيا بالسعي لمقمة العيش بالدرجو تب، والتي ار خرىمف المدف والمناطؽ الداخمية األ

 أوالعمؿ في الموانس عمى غرار ميناء سكيكدة  أولى حيث كانت العمالة متمثمة في التجارة، و األ
يجاد مكاف لمصيؼ لمعائمة إلفرصة  األسباب، وكانت ىذه في المطاحف أوعماؿ الفالحية األ

 الصيؼ في المنطقة.  قساوةلقضاء فصؿ الحرارة بعيدا عف 

امة "بف سالـ بف الطيب بميادؼ" ىجرة سكاف سوؼ بصورة ع: ستاذوقد وضح األ    
 :واتجاىاتيا عمى النحو التالي

                                                           

- ي ورد في القرءاف الكريـ قوؿ اهلل سبحانو وتعالى في سورة قريش :" إليالؼ قريش ايالفيـ رحمة الشتاء والصيؼ فميعبدوا رب ىذا البيت الذ
اطعميـ مف جوع وامنيـ مف خوؼ " ، ويحدد النص القرءاني بالرغـ مف قصره اىمية رحمة الشتاء والصيؼ كما يحدد ىدفيا ومسارىا، حيث 

كة يرتحموف صيفا الى الشاـ ، وشتاءا الى اليمف حتى الفوا القياـ بيا بصفة دورية مستمرة نظرا لما تسفر عنو الرحمتاف مف اماف كاف عرب م
 نفسي واجتماعي وغذائي وامني . 

 .370، مرجع سابؽ ، ص عمم االجتماع البدوي صالح مصطفى الفواؿ :  -1
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 .، تقرت، ورقمةلعاصمة، فرنسا، الجريد بتونس، عنابة: الجزائر ا"سكاف الوادي )المدينة(
 ، الجزائر: بسكرةسكاف قمار

 .، واد ريغروش، سدراتو، خنشمةأو ، مدمسكيانة، تبسة : عيف فكروف، قسنطينة،كوينيف
 .: سطيؼحساني عبد الكريـ

 .ـ العرائسأ، : فرنسا، متمويية(و اعميش )الجية القبأل
 : بسكرة.سيدي عوف

 ، وفرنسا.الجزائر ػ تونس(: المناجـ )قرفالم
 .1، تبسة": عنابةالزقـ
وتوفر وسائؿ التنقؿ وتحسف المستوى  ور الحاصؿ في مختمؼ نواحي الحياةومع التط   

يد منتصؼ الثمانينيات المعيشي ازداد مستوى التوافد الصيفي عمى المناطؽ الشمالية، فقد ش
ما العائالت  أ ،انتشار مغادرة شباب المنطقة في جماعات ليذا الغرض إلىفضت نقطة تحوؿ أ

منية زمة األكة نسبيا بسبب األفاقتصر عمى تمؾ التي تربطيا عالقات قرابية، وتقمصت ىذه الحر 
التي عصفت بالمناطؽ الشمالية خصوصا في التسعينيات لتتغير الوجية صوب مدف الجميورية 

قرب نقطة لموادي مف البحر في الجية أالتونسية وما ساعد في ذلؾ الموقع الحدودي حيث تبعد 
عمى استعادة المدف مني كمـ بمدينة قابس التونسية، وساعد تحسف الوضع األ 171الشرقية 

 الجزائرية استقطابيا.
ستجماـ والتعرؼ فرصة لمتنزه واإل وينتشر الحراؾ الصيفي في مختمؼ مدف العالـ باعتباره    

سبابو عند سكاف منطقة سوؼ طرح سؤاؿ عف الدواعي أ أىـ مىعمى المناطؽ، ولمتعرؼ ع
 الرئيسية لمتنقؿ .

 

 

                                                           

 . 69، ص  2008، مطبعة الوليد، الوادي، الجزائر ، رةسوف تاريخ وحضابف سالـ بف الطيب بميادؼ:   -1



 قغبًة ادلنبخ ًعالقتو ببنٌاقع االجتمبعً                                   انفصم انخبنج                     

 

 215 

 مدعاة لمتنقؿ الصيفي  األسباب أكثر: 21جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات األسباب

 21 :6 االستجمام والترفيو

  97 436 اليروب من الحرارة

  46 54 مآرب حياتية

  35 34 دون اجابة

  100 495 المجموع

 

 
 

    

اسػػػباب  أىػػػـف أفػػػراد العينػػػة تعتقػػػد أمػػػف  % 11ف أعػػػاله بػػػيف البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ أت 
ميو مؤشر االستجماـ والترفيو بنسبة يالتنقالت الصيفية تجاه مدف الشماؿ ىو اليروب مف الحرارة 

سػػباب التػػنقالت أ أىػػـ أنػػومػػف عينػػة الدراسػػة   % 21رب حياتيػػة فتعتقػػد  مػػا مؤشػػر مػػ، أ% 12
 الصيفية .

%21 

%64 

%13 %2 

االستجمام 
 والترفيه

الهروب من 
 الحرارة

 مآرب حياتية

 دون اجابة

 : ترتيب أسباب التنقل الصيفي3مخطط 
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صػػغرة لشػػبكة ، فيػػي تمثػػؿ صػػورة معػػالهالػػواردة أاخؿ بػػيف عديػػد المتغيػػرات ال ننكػػر وجػػود تػػد   
لمترفيػػػػة والتعػػػػرؼ  أخػػػػرىب السػػػػكاف يسػػػػتغموف وجػػػػودىـ بمنػػػػاطؽ غمػػػػفأ، الممارسػػػػات االجتماعيػػػػة

 . الحرارة قساوةف سبب خروجيـ ىي واالستكشاؼ غير أ

 وما يزيد تأكيدا ليذه الحقيقة نذكر:

قناع والدي ـ كبار إاجو صعوبة في أو كنت  أنو: "أذكر الذي يقوؿ حد المخبريفإفادة أ    
، عد أجد مشكمةأالسنوات االخيرة لم وفي  أنو، غير السن ـ مرافقتي في الخروج لممصيف

لقناعة الوالدين بوجود فرق بين قضاء الصيف في حرارة الصحراء وبين حرارة الصيف في 
 مدن الشمال".

ـ، 1722، ففي صيؼ سنة سوؼمف معايشتنا الواقع في منطقة ونستفيد في ىذا اإلطار     
، بالرغـ مف رغبة **ـ، ازداد وبشكؿ ممحوظ قضاء شير الصياـ في مدف الشماؿ1721و

، ومف ناحية ىذا الشير في بيوتيا وبيف ذوييا، مف ناحية العائالت الجزائرية بصورة عامة قضاء
 أنووالتنزه، إال  ، وقمة فرص االستجماـاالستمتاع بأجواء البحر الصيفية مكانيةاثانية انعداـ 

ف الرغبة الممحة لمتخفيؼ مف عناء الصياـ تحت حرارة الصحراء ىي إوبالرغـ مف كؿ ىذا ف
 الدافع الرئيس ليذا التنقؿ.

 ليات التنقل المقاصد وآ -5-4-5-6
اـ العطؿ الصيفية التي أييقصد عدد معتبر مف سكاف منطقة سوؼ المدف التونسية لقضاء     

ف أ، غير ىي فترة كافية لمراحة واالستجماـ، و لمعظـ العائالتفي الغالب  11و 21تمتد بيف 
، الذي الضروريات منيا الكراء والبنزيف الغالبية مف متوسطي الدخؿ يشتكوف غالء بعض

كبر يقصد المناطؽ الجزائرية، ف العدد األإوعميو ف تماـ فترة الصيؼ،إعدـ  إلىيضطرىـ  
خيرة المقاصد فازدادت العائالت الوافدة لسنوات األ، وتنوعت في الالستفادة مف عدد مف الميزات

                                                           

- 2012أفريؿ  12، بتاري  : 05المخبر رقـ . 
 تزامف في ىذه السنوات وىي السنوات التي تـ خالليا اعداد الدراسة شير رمضاف شيري جويمية واوت.  -**
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قؿ ألممناطؽ الداخمية بدال مف الساحمية، رغبة في جو بارد، والحصوؿ عمى فرص كراء بثمف 
ال إ، وبالرغـ مف االرتباط الوثيؽ بيف السكاف وموطنيـ موطوؿ قد تستغرؽ الصيؼ كألمبقاء مدة 

 قساوةتكيؼ في المناطؽ الشمالية الباردة حتي مع ف العديد ال يجدوف مشكمة في التأقمـ والأ
في  اإلنسافثر المناخ عمى صحة وراحة أكدتو نتائج الدراسة السابقة " أفصؿ الشتاء وىو ما 
ف في المناطؽ الباردة بالضيؽ في المناطؽ الحارة عمى و "يشعر الساكن العراؽ" التي جاء فييا:

 .1"المناطؽ الباردةمناطؽ الحارة في العكس مف شعور سكاف ال

 اخيرة، واصبح الجميع معنيت األوقد شيدت ثقافة الحراؾ الصيفي انتشارا واسعا في السنوا    
، ومنيـ مف يبقى عمى ير الربيعشأكيد حجوزاتيـ لممنازؿ منذ أبيذه الظاىرة، فيقـو العديد بت

ميف مقصد أت اتصاؿ بصاحب بيت الصيؼ الماضي، كما انتشرت مؤخرا شراء العقارات بغرض
، لتامين فترة صيفية دائمة ومستقرة" ارتأيت شراء بيت متواضع دائـ، ويقوؿ احد المخبريف

حد الجيران المؤتمنين لالستفادة ، سممت البيت ألرتباطي وال يمكنني البقاء الدائموبالنظر ال 
 ."منو حتى الصيف 

حد الجيراف بمبمغ بسيط قصد حثو عمى مراقبة البيت الذي عادة ما أخر ويغري البعض األ    
 يتوفر عمى الضرورى مف المقتنيات. 

، فيقـو الضروري بعد ما كاف مف الكمالياتصبغة   -الحراؾ الصيفي -جراءىذا اإلخذ وأ    
 إلىـ ، والعديد ممف ال يممكوف السيارة يقوموف بتأجير مف يقميء سيارة ليذا الغرضالبعض بشرا

، الذيف قارباأل أومنوف عمييا أحد الجيراف أتما منازليـ فيأ، ـالمقصد ويرجع ليـ نياية الموس
ور الترابط حد ص، وىي أيـ استغالليا عند الضرورةيحرصوف عمى حماية ممتمكاتيا ويمكن

 قارب. األ أووالتالؼ بيف الجيراف 

                                                           

 . 205، ص  مرجع سابقميدي حمد فرحاف الدليمي:  -1
-  2012أفريؿ  12:  بتاري  : 05المخبر رقـ. 
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في تفسير  أكثرف تأثيرىا االجتماعي إفبالرغـ مف أف المتغيرات السابقة بيولوجية في ظاىرىا، 
األحداث السوسيولوجية في مضمونيا، حيث أسست بشكؿ كبير في تكويف التراث الفكري، 

 اإلنسافف التراث االجتماعي ال يعتبر نتيجة لعمؿ إجبرف" في ىذا السياؽ: "أو ويقوؿ "وليـ 
تطاع أف يدـو لينتقؿ مف المتبقي مف زمف بعيد، واس اإلنسافخالؿ فترة محددة، بؿ ىو نتاج 

 .1جيؿ" إلىجيؿ 

 مستقبل الحراك الصيفي  -5-4-5-7
صطمح االحرارة في ارتفاع مستمر والذي  ف درجةأتنبأت العديد مف الدراسات المختصة ب    

 درجة أف إلى أشار المناخية لمتغيرات الدولية المجنة عمى تسميتو االحترار العالمي، " ففي تقرير
 درجة 22.1 إلى 1.7) ـ° 1.1 إلى 2.2 بمقدار محتمؿ وجو عمى سترتفع العالمية السطح حرارة

 عاـ بعد ما إلى حتراراال يستمر أف المتوقع أف والعشريف، إال الحادي القرف خالؿ( فيرنيايت
 الطويؿ والعمر لممحيطات الحرارية السعة ضخامة بسبب االنبعاثات، توقفت لو حتى ،ـ1277
 .2الجوي" الغالؼ في الكربوف أكسيد ثاني لمغاز

مف الواضح أف درجو الحرارة وبزيادتيا المتوقعة سوؼ تمارس ضغطا كبيرا عمى سكاف و     
وبذلؾ فالمتوقع زيادة أعداد الوافديف الصيفييف  ،عموما ومنيا منطقة سوؼ ةصحراويالالمناطؽ 

رد نزوح بيئي بفعؿ عممية الط إلى، بؿ ومف المتوقع أف تتحوؿ ىذه الظاىرة مدف الشماؿ إلى
األعداد المعتبرة مف السكاف الذيف حصموا عمى  إلى، مستنديف التي تمارسيا البيئية المحمية

 ، وتحسف حالة الطرؽص شراء عقارات في المدف الشمالية، واستمرار تعافي الوضع االمنيفر 
اجسا لسكاف تت تشكؿ ى، واستمرار مشكالت الكيرباء التي باوانتشار وسائؿ النقؿ الفردية
تسارع انتشار ثقافة ىذا الحراؾ وحضور جيؿ جديد  إلىضافة إ، المنطقة في فصؿ الصيؼ

 تياو ايكرس نوعا مف القطيعة مع الموروثات ومنيا المكوث في البيئة المحمية ميما اشتدت قس

                                                           

 .239، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، مصر: تاريخ الفكر اإلجتماعيمحمد أحمد بيومي :   -1
2 ـ   Archer, David: Fate of fossil fuel CO2 in geologic time, Journal of Geophysical Research n 110 , 2005, 

P115. 

 -  االيجابي لفتح الطريؽ السيار شرؽ غرب عمى تنقؿ األشخاص والنشاط السياحي .التأثير 

http://geosci.uchicago.edu/~archer/reprints/archer.2005.fate_co2.pdf
http://www.marefa.org/index.php?title=Journal_of_Geophysical_Research&action=edit&redlink=1
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ف العديد ممف يمارسوف نشاطات تفرض عمييـ الحضور الدائـ كأصحاب أحيث المالحظ ب
ياميـ أ، باتوا يخصصوف بعضا مف التجار وأصحاب المعامالت الدائمةالمزارع والمربيف، و 
، ومنيـ مف يرسؿ أفراد عائمتو مف بداية موسـ الحرارة  مدف الشماؿ إلىالصيفية لميروب 
 .ليمتحؽ بيـ بعد ذلؾ

 الريــــاح   -6
شكؿ  بالتيارات اليوائية ػ وتكوف عمى، تسمى الحركة العمودية أفقيايتحرؾ اليواء عموديا و     

 ما الحركة االفقية فتطمؽ عمييا تسمية الرياح.نازلة، أ أوتيارات صاعدة 

، حيث تترؾ الرياح منطقة الضغط العالي التباينات المكانية لمضغط الجوي وتنتج الرياح عف 
اح باتجاىات دنى بسرعة تحددىا شدة انحدار الضغط الجوي، وتيب الرينحو منطقة الضغط األ

 .عاصير مدمرةأ إلى، ياح خفيفة ال تقوى عمى تحريؾ شيءمف ر  متفاوتةمختمفة وبسرع 

تكوف سببا  نيا، أليةىمف معرفة خصائص الرياح مف سرعة واتجاه عمى درجة كبيرة مف األإ    
عف طريؽ نقميا لمحرارة  مطار والغيـو والعواصؼ الترابيةواأل في ظواىر جوية كثيرة كاألعاصير

بحالة  اإلنسافمراض وتأثيرىا بشعور قميا لممموثات الجوية ومسببات األ، فضال عف نوالرطوبة
 .     الطقس

حد مميزات البيئة إ، وىي الطبيعة قساوةخ المعبرة عف قوة و حد عناصر المناتعتبر الرياح أ    
تحدد موقع التجمع البشري حيث وىي التي ، "ووادي سوؼ عمى وجو الخصوص ةصحراويال

 .1شرؽ ىبوب الرياح"  -ف النخيؿأي غيطا -ىواد تبنى السكنات واأل

وؼ فتوصؼ بوقت ، أما في منطقة سي معظـ مناطؽ العالـ بوقت ىبوبياوتوصؼ الرياح ف
يدـو في معظـ فصوؿ السنة ، حيث كثرة نشاطيا والذي  إلى، وىذه إشارة ىدوئيا واستكانتيا

الذي يمتد مف مارس حتى جواف  ياأىم، وؿ ليبوب الرياح في منطقة سوؼثالثة فصتوجد "
 11فييا ييب بمعدؿ كتوبر ، وموسـ جويمية ػ أيوما في الشير 17بمعدؿ  ياحيث تيب الرياح في

                                                           

 .49بف سالـ بف الطيب بميادؼ : مرجع سابؽ ، ص  -1
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، حضورا ويمتد مف نوفمبر حتى فيفريقؿ أ، وآخرىا ذلؾ الذي تكوف فيو الرياح يوما في الشير
 .1يوما في الشير" 17فيو بمعدؿ  وتقدر نسبة الرياح

 إلى، وتصؿ فييا سرعتو شير السنة حضورا لمرياحأ أكثر، ماي وجواف ىي فريؿشير أأف إ   
وتستكيف ، مى شؿ الحركة التي تمتد بيف اليوميف واألسبوعع، مستعرضا فييا قدرتو كمـ/ سا 67
لغبار ومشاىد األياـ رائحة ا، حيث تسود خالؿ ىذه نشاطيا مف جديد تعاوديوميف و  أو ايوم

حمد  الرياح وصعوبتيا أحمد محمد كنعاف عمي أ، ويصؼ الرحالة حسنيف في كؿ مكاف األتربة
ذا ، فإفي وجو الصحراء اإلنسافثـ ينظر "، بقولو 2711بو رحمة في صحراء ليبيا سنة في كتا

ذ ذرات الرماؿ ترتفع قميال وتنبجسسطح األ ر بخا أنياوتدور ك رض قد تغير تغيرا غريبا، وا 
يد ثورة وتز ويضيؼ قائال: "  2نابيب مدت تحت ذلؾ السطح"يتصاعد مف ثقوب ال عد ليا، في أ

خيؿ لإلنساف أف سطح الصحراء كمو يرتفع زدادت الريح قوة حتى يُ الرماؿ شيئا فشيئا كمما إ
 . 3طاعة لقوة دافعة رافعة تحتو"إ

 دمة مف القطاع الغربي )الشمالي الغربي والجنوبيوفي فصؿ الشتاء تكوف الرياح الباردة قا    
 إلىي" في فصؿ الربيع واتجاىو مف الشماؿ الغربي و اويسمى "الغربي"، وييب "الظير  ،الغربي(

تي مف ، يأحياف كثيرةنعش يثير الرماؿ في أما "البحري" فيو ريح صيفي م، أالجنوب الشرقي
صحراوي جاؼ الشرؽ في اتجاه الغرب، ويشاركو الصيؼ "الشييمي" الحار المحرؽ وىو جاؼ 

 تي عادة مف الجنوب والجنوب الغربي. يأ

الحركة  قسى عناصر المناخ لقدرتيا عمى شؿً رياح في مختمؼ بقاع المعمورة مف أوتعد ال   
الرحالة  ، حيث يصؼ متاعبيايةواالجتماعثارة المتاعب، المادية منيا، الصحية والنفسية وا  
مر عادي قد يمقاه مجتازىا أإذ زوابع الرمال في الصحراء " حسنيف احمد محمد كنعاف" بقولو "

                                                           

1-Andre-Roger Voisin: Op Cit p 44 .  
 .66، الجزء االوؿ ، مطبعة مصر شركة مساىمة مصرية،  ص 1923رحمة في صحراء ليبيا  حسنيف احمد محمد كنعاف عمي احمد : -2
 .66حسنيف احمد محمد كنعاف عمي احمد : نفس المرجع ، ص  -3
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ىوال شديدا في  اإلنسانتجربة شاقة ومحنة قاسية، يعاني  أنيانة عمى و افي أي مكان و 
 .1احتماليا"

بما تفرضو مف سموكيات مف خالؿ  اإلنسافوتعد الرياح مف بيف العوامؿ المؤثرة في نشاط    
ثارة الغبار وتحريؾ الكثباف الرممية وما تفرضو ىذه الظواىر مف تحديات طبيعية  نقميا لمرماؿ، وا 

واحة طمرت  أوخاصة في البيئات الجافة حيث تنشط الرياح، فكـ مف قرية  اإلنسافتواجو 
بذؿ الستصالح التخمي عنيا، وكـ مف جيد  إلىبفعؿ الرياح مما اظطر السكاف  بالرماؿ

والرماؿ "ونذكر عمى سبيؿ  األتربةولكف تعثرت الجيود تحت وطأ غزو  ةصحراويالاألراضي 
المثاؿ ما حدث في الوادي الجديد في مصر، حيث وقفت حركة الرماؿ حجرة عثرة أماـ توسيع 
الرقعة الزراعية وتجميد المشروع رغـ ما بذؿ مف جيد لوقؼ الزحؼ الرممي، وما حدث في 

 بار والطرؽ المممكة السعودية حيث طمرت الكثباف المتحركة في منطقة اإلحساء الكثير مف ا
الشرقي لمجزائر عموما فقد كاف تأثير الرياح بعزلة العديد مف الجنوب  مف أما، 2والمباني"

مناطقيا بفعؿ تأثيرىا عمى حركة النقؿ خاصة توقؼ واندثار خط السكة الحديدة الذي كاف يربط 
 .طقة وادي سوؼ بباقي مناطؽ الشماؿمن

عمى الساكنة ثيرات مختمفة لمرياح ، بوجود تأالبحثتفيد المالحظة المستمدة مف مجتمػع و     
باختالؼ البيئات السكنية البدوية منيا والحضرية، فيذه الرياح تتسبب في كثير مف المتاعب 

 الصحيػػة والنفسية واالجتماعية.

 تأثيرات الرياح -6-4

 التأثيرات العضويــة لمرياح عمى السكان -6-4-4

بئػػػة ارتباطػػػا وثيقػػػا بالريػػػاح حيػػػث "تػػػؤدي سرعػػػػػة و الصػػػحية واألط العديػػػد مػػػف المشػػػكالت يػػػرتب    
ىبػػوب العواصػػؼ الرمميػػة التػػي تزيػػد مػػف معػػدالت انتشػػار  إلػػىالريػػاح فػػي البيئػػات الحػػارة الجافػػة 

                                                           

 .66حسنيف احمد محمد كنعاف عمي احمد : نفس المرجع ، ص  -1
 .51زيف الديف عبد المقصود : مرجع سابؽ ص  - 2
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، وتعمػػػؿ عمػػػى اضػػػطراب الػػػدورة الدمويػػػة وكثػػػرة اإلحسػػػاس بالضػػػيؽ أمػػػراض العيػػػوف والحساسػػػية
             .1ف"اإلستكا، وتزايد الرغبة في النـو و والتوتر

ففي دراسة أقيمت في منطقة "البطناف" بشرؽ ليبيا، والتي يشبو مناخيػا منػاخ مجتمػع البحػث     
، وكانت منطقة البطناف تقع في فترات كثيرة مف السنة في إطار الرياح حد ما إلىبمنطقة سوؼ 

"كثرة اإلصابة بااللتيابات الّرئوية وأمراض الجياز  إلىالمثيرة لألتربة القادمة مف الصحراء، أّدى 
، وينتشػػر الزكػػاـ بسػػبب 2التنفسػػي خاصػػة بػػيف األطفػػاؿ، وكػػذلؾ كثػػرة أمػػراض الرمػػد والحساسػػية "

الريػػاح خاصػػة فػػي فصػػؿ الربيػػع عنػػد نقمػػو لغبػػار الطمػػع، الػػذي يعتبػػره الػػبعض مصػػدر حساسػػية 
 متميزة .

حيػػث تشػػكؿ نسػػبة كبيػػرة مػػف  ة ومميػػزة عمػػى العيػػوفوتػػؤثر الريػػاح فػػي المنطقػػة بصػػورة خاصػػ    
، وال ادىـ في مواجية العوامػؿ الطبيعيػة، فسكاف الصحراء عموما معروفوف بصبرىـ وعنأمراضيا

ال يسػتعمموف  مػنيـ تثنييـ عف أعماليـ وحركتيـ ، فيـ أثناء ىبوب الريػاح  وعصػفيا تجػد العديػد
واقيات تمؼ عمى الفـ واألنؼ، أما األعيف فتكوف عرضة لحصيات الرمػؿ الحػادة  أوأي نظارات 

والتػػي عػػادة مػػا تسػػكف ذراتيػػا الدقيقػػة تحػػت الجفػػوف ممػػا يسػػبب االلتيػػاب والجػػروح لمممتحمػػة عنػػد 
، ومػػف بػيف أمػػراض العيػػوف األتربػةالحػؾ المعتػػاد باليػديف والتػػي غالبػػا مػا تكػػوف ىػي كػػذلؾ تحمػػؿ 

 الشائعة نذكر:  

 لرمد) التراكوم( ا -
عتبر الرمد الحبيبي  يحتضف نفس األنواع مف األمراض، فغالبا ما تكوف البيئات المتشابية ت    

يف والكتػػاب فػػي القػػرف الماضػػي بػػأف قػػد ثبػػت عػػف المػػؤرخالمػػرض الرئيسػػي فػػي منطقػػة سػػوؼ، "و 
حيػث عممػت مراض العيوف كػالتراكـو والتيػاب الممتحمػة شػائعة بصػورة كبيػرة بمنػاطؽ الواحػات، أ

دة " سػػػنة المؤسسػػة العسػػكرية إبػػاف اإلحػػػتالؿ الفرنسػػي عمػػى إنشػػاء نقطػػػة عػػالج بمنطقػػة "بوسػػعا

                                                           

 .482، ص2005دار المعرفة الجامعية ،  ، األزاريطة : صحة السكانالبيئة ومحاور تدىورىا وأثرىا عمى : خميس الّزوكة -1
، 2002فاء لدنيا الطباعة والنشر،  ، اإلسكندرية: دار الو  1، ط 2،ج أصول عمم اإلنسان ، األنثروبولوجيايحي مرسي عيد بدر:  -2
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بيػػػدؼ عػػػالج أفػػػراد الجػػػيش والبػػػدو والسػػػواح الػػػذيف يتعرضػػػوف ليػػػذه ـ سػػػميت "دار العػػػيف" 2711
 .1الغبار والرياح وانتشار الذباب " إلىاألمراض والتي تعزى أسبابيا 

تضررا  كثرفي المناطؽ الريفية والبدوية والمناطؽ الفقيرة ، "واألماكف األوينتشر ىذا المرض     
" وكػذلؾ المنػاطؽ الحدوديػة الشػرقية التابعػة لمقطػاع العمندة" و"أميو ونسوفي المنطقة ىي: "وادي 
ساط األطفاؿ، وال تظير أعراضو إال بعد أو ، وينتشر ىذا المرض بيف 2الصحي بالطالب العربي"

عمػػى الجانػػب الػػداخمي  بفتػػرة الحضػػانة، وتظيػػر أعراضػػو بوجػػود حبيبػػات ونػػد اإلصػػابة أي فػػي
فػػي الرؤيػػة بشعػػػػور المصػػاب بالعتمػػة، كمػػا تتسػػبب فػػي آالـ فػػي العػػيف  اً لمجفػػف ممػػا تسػػبب نقصػػ
ذا كانػػػت االػػػداخؿ والػػػذي يسػػػبب جروحػػػ إلػػػىجػػػراء انقػػػالب الجفػػػوف  عوامػػػؿ  والتيابػػػات لمقرنيػػػة، وا 

مساعػدة عمى انتشار ىذا المرض، فإف الطبيعية ال األسباب، ىي أحد الحرارة  والعواصؼ الرممية
حتياط والوقاية مف قبؿ السكاف أنفسػيـ خاصػة وكمػا أشػرنا سػابقا بػأف ما زاد مف حدتو ضعؼ اال

 حتياط والوقاية.ساط األطفاؿ حيث يقؿ عامؿ االأو اإلصابات تكوف في  أكثر

ؼ كػػذلؾ مػػدى المعانػػاة التػػي يتكبػػدىا مػػف ويعػػرؼ أغمػػب سػػكاف المنطقػػة ىػػذا المػػرض ويعػػر     
قاتػػػػا طويمػػػػة فاقػػػػدا القػػػػدرة عػػػػف الرؤيػػػػة، ناىيػػػػؾ عػػػػف األلػػػػـ والحرقػػػػة أو يصػػػػيبو، فػػػػالمريض يمكػػػػث 

، فػػأذكر حػػيف ، فباعتبػػاري )الباحػػث(، أحػػد سػػكاف  المنطقػػةالمتواصػػمة والتػػي قػػد تػػدـو عػػّدة أيػػاـ
يصػػاب أحػػد أفػػراد العائمػػة بالرمػػد، يمكػػث مػػّدة طويمػػة فػػي غرفػػة ال يسػػتطيع أثناءىػػا رؤيػػة النػػور 

ذا أصيبت   . خرىسرعاف ما تصاب األ إحدى العينيفوعادة ما تنتف  العيف وتحمّر، وا 

    ، تقصػػي مػػدى معرفػػة  نػػاحاولونظػػرا لشػػيوع ىػػذا المػػرض فػػي منطقػػة سػػوؼ عمػػى وجػػو العمػػـو
األمػػراض التػػي تسػػببيا  أىػػـيػػذا المػػرض، مػػف خػػالؿ سػػؤالنا ليػػـ السػػؤاؿ التػػالي: مػػاىي السػػكاف ل

 الرياح لألعيف  وكانت اإلجابة كما يوضح الجدوؿ التالي:

 

                                                           

1- Youssef Nacib : Cultures Oassiennes , Alger : Enal , 1986.P 426 .   
 . 13، ص  2007:  جواف 25،  بتاري   5048:  العدد:  جريدة الخبر الجزائرية -2
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 : نوعية األمراض التي تسببيا الرياح لألعيف 21جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات البيانات

 866:3 :; التراكوم

 49699 :5 الشعرة

 658>3 48 الممتحمةالتياب 

 45667 53 أخرى

 ;3 46 بدون إجابة

 433 495 المجموع

     

أف  إلػػػىمػػػف المبحػػػوثيف تشػػػير  % 11.57مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه اإلجابػػػات التػػػي تػػػدؿ عمييػػػا نسػػػبة    
" ىػػو  ، الػػذيف يشػػيروف *األمػػراض التػػي تسػػببيا الريػػاح لألعػػيف مػػف وجيػػة المبحػػوثيف أىػػـ"التراكػػـو

نتشار الذباب خاصة في المناطؽ الفالحية ، أي وقت جني الّتمور واالخريؼكذلؾ بانتشاره وقت 
مما يدؿ عمى أف ليـ دراية بيذا المرض، ودؿ معظـ المجيبػيف عمػى أف معظػـ اإلصػابات تكػوف 

 غمب البيوت.دوية العادية التي تتواجد في أاألبيف األطفاؿ ويكوف العالج بسيطا بتقطير 

ؿ مساعدة عمى انتشار ىذا المرض، ومنيا تدني المستوى الثقافي أف ىناؾ عوام إلىونشير     
 .)خاصة المصاب(، وانتشار الحشراتغير والمعرفي وقمة النظافة واستعماؿ أدوات ال

% 21.11ميو نسبة كما نالحظ مف خالؿ النتائج أف اإلصابة بالشعرة واضحة كما أجابت ع    
، إال أف التأكيػػد عمػػى أف المسػػبب ىػػو الريػػاح يقبػػؿ النقػػد، فػػنحف فػػي ىػػذا اإلطػػار مػػف أفػػراد العينػػة

                                                           

تـ التأكد مف ىذا المرض مف خالؿ األعراض المرضية التي ذكرىا المبحوثيف ، كما تجدر اإلشارة بأف ىناؾ مف يعرؼ ىذا المرض   - *
 باإلسـ .
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ضػح أو نورد اعتقاد عينة البحث فقط دوف البحث في صحة ىػذا االعتقػاد، الػذي يمكػف أف يكػوف 
إثارة حساسية األعػيف  أنيامف ش األتربةفي المرض األخير المدرج وىو "التياب الممتحمة"، فيذه 

االحتكػاؾ بالماشػية  أواألسػواؽ  إلػىظرفية كالذىاب  أخرىبات بمساعدة عوامؿ وتسبب ليا إلتيا
 حؾ األعيف باأليدي.  أوأثناء ىبوب ىذه الرياح، 

ضػػعؼ النظػػر  إلػػىوىنػػاؾ عػػدد آخػػر مػػف المجيبػػيف تنوعػػت إجابػػاتيـ فػػي ىػػذا السػػياؽ كاإلشػػارة 
 بصورة عامة، وظيور الماء باألعيف وغيرىا.

، اإلنسػافغيػر مباشػرة عمػى صػحة  أخػرىالمنطقػة فوائػد صػحية مباشػرة و كما أف لمرياح فػي      
سػاخ فػي و فيي تطرد الجراثيـ وتجدد اليواء وتمقح النخيؿ وتنظؼ المحػيط )مػف خػالؿ حجزىػا لأل

ذا كانت الرياح في أحياف كثي(، مكاف معيف بئػة، فػال ننكػر أف تكػوف و نتشار األرة عامال لنقؿ واوا 
 ادىا عف المنطقة.عامال إلبع أخرىفي أحياف 

 التأثيرات النفسيــة لمرياح عمى السكان -3-1-2

الػػػذي قػػػاـ بزيػػػارة لمنطقػػػة سػػػوؼ سػػػنة ،  - سػػػتاذ التػػػاري أ - "شػػػارؿ مػػػارتينز"يقػػػوؿ الفرنسػػػي     
ويػػدخؿ لممنػػاطؽ الحيويػػة المغمقػػة اليػػواء بغبػػار الكثبػػاف  ـ "عنػػدما تبػػدا ريػػاح السػػمـو يمػػأل2611

 .1التنفسي "حكاـ كا ذاف والعيوف والجياز بإ

، والريػاح بػذلؾ تحػدي ف السكاف في مجتمع البحػث فػي مواجيػة دائمػة ومباشػرة مػع الطبيعػةإ    
 .ةصحراويالفي البيئة  البسيطةصعوبة الحياة  إلىخر اضافة آ

، في الصراع دائـ مع الرياح، حسب تصريحات أحد المخبريف اإلنساف ففي منطقة سوؼ    
حنا ربيعنا الذي أتت إجابتو متشائمة فيقوؿ  ، ويقول جحيم""الربيع عند الناس فيو الورد، وا 

في إشارة لقدـو فصؿ الربيع، وىذه التعابير تدؿ عمى  ، فالربيع صعيب"كذلك "جاينا التعب
ا ثار النفسية التي يسببيا ىذا العامؿ الطبيعي في حياة السكاف في ىذه المنطقة، والمتمثمة في 

                                                           

1- Andre – Roger Voisin : Op Cit, p 44 . 
 -  2012فيفري  07، بتاري  10المخبر رقـ. 
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أسبابيا، وأجاب المخبر نفسو حوؿ ا ثار المترتبة عف  المظاىرالقمؽ واإلعياء واإلحباط، فميذه 
 وتضاعؼ القمؽ.)الرياح( تحد مف النشاط، وتضعؼ التركيز  أنياالرياح في ىذه المنطقة ب

االحباطات النفسية الناجمة عف الرياح في منطقة سوؼ  "حساف الجيالني"ويصؼ الدكتور     
، فيي ال تبقي وال تذر، ويكون ، وردم الطرقفتعمل الرياح بدفن غيطان النخيل" :بقولو 
يصيبيم القمق، فتجدىم ينتظرون فرج ا الذي ال أقوى عمى نفوس العباد الذين  مفعوليا

 .1"يتأخر طويال

مما قد مف ىذا الفصؿ  وف يتخوف سكاف المنطقة جعمتيـ كؿ ىذه النتائج السمبية لمرياح عمى    
سمبية عمى  إلحباط وما ليذه الحاالت مف آثارا أويخمؽ لدييـ بعض المشكالت النفسية كالقمؽ 

 العائمية واالجتماعية. وضعياتيـ

وفي سؤاؿ ألفراد العينة حوؿ التأثيرات النفسية لمرياح والتي حددىا الباحث بعدد مف    
 المؤشرات ، كانت اإلجابات كالتالي :

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 -  بسكرة  –أستاذ عمـ اإلجتماع بجامعة محمد خيضر- 
 .166مرجع سابؽ، صقصة العودة ، حساف الجيالني :1 -
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 :  التأثيرات النفسية لمرياح 21جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات المتغيرات

تسبب 
مشاكل 
 *نفسية

  %النسبة  العدد أعراض المشكمة

 

467 

 

 

 

 

;56:4 

 8;6>5 73 تثير األعصاب

 69689 >7 تسبب القمــــق

 57695 66 كثرة المشكالت العائمية

 >3 45 أخرى

 44644 ;4 ال تسبب أي مشاكــــــــــــــــل

 :3964 43 بدون إجابـــــــــــــــــــــة

 433 495 المجمــــــــــــــــــــــوع

إف اإلجابػػات التػػي وردت فػػي الجػػدوؿ أعػػاله تػػدؿ عمػػى تسػػبب الريػػاح فػػي كثيػػر مػػف المشػػاكؿ    
، مف المجيبيف بقدرة الرياح عمػى التسػبب  %11.11االجتماعية، والتي يسببيا كثرة القمؽ بنسبة 

، %17بػػاألمراض، كمػػا قػػدرت نسػػبة المجيبػػيف بتسػػبب الريػػاح فػػي إثػػارة األعصػػاب بنسػػبة حػػوالي 
، في حيف **لىو % مف الفئة األ11.11في بعض المشاكؿ العائمية كما أجابت بو نسبة وتسببيا 

"  ***بػػأف الريػػاح ال تتسػػبب فػػي أيػة مشػػاكؿ ، حيػػث يقػػوؿ نفػػس المخبػػر % 22.22أجابػت نسػػبة 
بػالرغـ مػف صػبرىـ  أنػو، إال أف المالحظة تػدؿ عمػى نحن أبناء ىذه الظروف، وقد كبرنا معيا "

 حقيقة تثير اإلزعاج وتكمؼ العناء والمشقة . عف ىذه الرياح  فيي

                                                           

 طمبنا مف المبحوثيف اإلجابة عف واحدة مف المتغيرات فقط والتي تعتبر األىـ في نظرىـ ، تجنبا لمأل الخانات عشوائيا. - *
 فردا ممف أجابوا بأف الرياح تتسبب في مشاكؿ نفسّية . 134تقدر الفئة األولى بػ   - **

 .2012فيفري  07، بتاري  : 10المخبر رقـ  - ***
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وفي دراسة "لتأثير الرياح عمى األحواؿ النفسية ومدى العالقة بيف ىذا التأثير وبيف زيادة     
عدد الجرائـ ومنيا جريمة االنتحار، فقد الحظ "ميمر" في كاليفورنيا الجنوبية أف ىناؾ بالفعؿ 

انخفاض  إلى" الحارة الجافة بصورة تؤدي Santa Annaعالقة بينيا وبيف مرات ىبوب رياح "
حيث تبيف أف عدد األياـ التي ظيرت فييا ىذه الرياح بيذه  %21قؿ مف أ إلىالرطوبة النسبية 

ـ، وأف عدد حوادث االنتحار كاف أعمى مف 2711ـ و2711يوما في سنتي  11الصورة بمغ 
، ومعادال لو في  21قؿ منو في أيوما مف ىذه األياـ، وكاف  11معدلو في  أياـ،  71يـو

 وتوصؿ مف ىذا أف مثؿ ىذه الحاالت الجوية يمكف أف تكوف ليا أثارا سمبية عمى المجتمع،
 . 1نتشار الجريمة "وخصوصا مف حيث ا

، حدة أكثرولعؿ رياح السمـو "الشييمي" التي تيب عمى المنطقة في فصؿ الصيؼ ىي     
في بعض األحياف تتسبب ىذه الرياح في شؿ الحركة فتكوف مصحوبة بحرارة تمفح الجمود، ف

نيائيا عندما تكوف مصحوبة بالحرارة الشديدة أثناء ساعات الذروة الحرارية مف النيار، أما في 
والقمؽ، "ففي دراسة  ريانيالميؿ فتمنع ىذه الرياح الراحة والنـو وتزيد مف تعب النيار وتسبب األ

أف الضغوط النفسية تزداد نتيجة ليبوب رياح  إلىيذكر "ونستانمي": "أف ىناؾ أدلة تشير  أخرى
حارة جافة مف نوع رياح "الفيف" في مناطؽ الجباؿ والرياح الحارة والجافة في بعض بالد 
المتوسط، ومف المعقوؿ أف يكوف لرياح الخماسيف في مصر ورياح السمـو في شبو الجزيرة 

 .2نفس التأثير " خرىح المماثمة في البالد العربية األالعربية والريا

 في منطقة سوف الًرياح والحياة العامة-3-2

 النقل والمواصالت -3-2-1

مرونة  أكثرتعد المواصالت ووسائؿ النقؿ مف العوامؿ الرئيسة التي تجعؿ الحياة العامة     
، باعتبارىا العنصر الفعاؿ التنميةأحد ميكانيزمات سيولة، وىي كذلؾ  أكثروالتفاعؿ االجتماعي 

في العديد مف القطاعات الحيوية كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، وقد أكد االيكولوجيوف 
                                                           

، جريدة الرياض ، جريدة يومية تصدر عف مؤسسة اليمامة ، العربية السعودية،  االحوال الجوية وصحة الصغار  خالد عبد اهلل المنيع : -1
 . 2006اكتوبر  06، بتاري  :13983العدد 

 .نفس المرجع والعدد والصفحةخالد عبد اهلل المنيع :  -2
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ليست العامؿ الوحيد في  أنيا" إلىية الطرؽ في بحوثيـ، ومنيـ "البيريز" الذي يشير أىمعمى 
ف التعديؿ لعالقات المكانية ألعضاء الجماعة، وأالعوامؿ التي تحدد ا أىـالتكويف البيئي، ولكنيا 

. وتعد منطقة سوؼ مف 1جو الحياة المختمفة"أو نما يتبعو بالضرورة تعديؿ في إفي المواصالت 
في التجارة  سكانياالمناطؽ التي تمثؿ فييا الطرؽ ووسائؿ المواصالت الحاجة الممحة ل

ة بعيدة عف مدف الشماؿ والمسافات تعد صحراويواالتصاؿ بالعالـ الخارجي، باعتبارىا منطقة 
في الحيوانات القوية التي تتحمؿ مشاؽ في القديـ، وتمثؿ النقؿ دائما بمئات الكيمومترات، 

الطريؽ وصعوبات السفر وثقؿ األحماؿ لعدة أياـ ومنيا األحمرة المصرية التي تمتاز بقوتيا 
 صورةسرعتيا، كما اعتمد التجار في رحالتيـ ب إلىإضافة  مقاومةوقدرتيا عمى التحمؿ وال

، وتأقمميا مع صحراويالبؿ )الجماؿ( بسبب وفرتيا وتحمميا ألعباء الطريؽ أساسية عمى اإل
 .األحواؿ الجوية لممنطقة

أما القطار فقد وصؿ ، ؿ دخوؿ لمسيارة لمنطقة سوؼأو  2ـ 2711ديسمبر  6وكاف تاري     
 ـ.2716وتوقؼ في شير ماي  ـ2711ديسمبر  1الوادي يـو  إلى

ة الوعرة، والمناخ القاسي، واعترضت وسائؿ النقؿ والمواصالت صعوبات جمة نتيجة الطبيع
 معرفة حدة ىذا التأثير مف وجية نظر السكاف: نحاوؿسبرزىا الرياح، و ولعؿ أ

 

 

 

                                                           

 .19:00، عمى الساعة:  2013/ 20/04، بتاري  :  http://faculty.ksu.edu.saموقع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ سعود :  -1
2- Andre – Roger Voisin: Op Cit, p261.  

- " كانت السيارة مف نوعCitroen أشخاص، وكانت بقيادة رئيس ممحقة الوادي واسمو "مارس" ومرت  6"، قدمت مف تقرت وكاف عمى متنيا
كمـ. وكاف رجوعيا في اليـو الموالي عبر طريؽ  135المقاريف، بئر العسمي، الفولية، الرقيبة وقمار حيث قطعت في طريقيا بالمناطؽ التالية: 

 ساعات. 6ورماس، مويت القايد والفرجاف وقطعت المسافة في 

http://faculty.ksu.edu.sa/
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 : تأثير الرياح عمى التنقؿ 21جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات األثر

 :7869 7: دفن الطرق

 433 495 خطر السير

 :366: 447 الحاق الضرر بالمركبات

 646>4 64 عدم التمتع بالتنقل

 

 

                     

التأثيرات مرتبة ف الرياح تتسبب في عدد مف أ، أعالهتوضح البيانات الواردة في الجدوؿ     
، دفف الطرؽ وعدـ التمتع بالنقؿ الذي اعتبر : خطر السير، إلحاؽ الضرر بالمركباتكالتالي

 .خرىغير ذي فعالية مقارنة بالتأثيرات األ
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 : ترتيب تأثير الرياح عمى التنقل7مخطط 
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عمى  -حد عوامؿ التعريةأكونيا  - نوعا مف الحتياح في منطقة الدراسة الرً تمارس و     
ستياء الدائـ تيري حواشي الطرؽ مما يخمؽ اال في ثرىا عمى المدى البعيدأالطرؽ مبرزة 

تيدد مستعممي الطريؽ في كثير مف  أنيا، كما أثيرىا عمى مستوى األمافلمسواؽ، بسبب ت
خر، ويتعاظـ خطرىا خاصة في الميؿ لمطبات التي تصادؼ بيف الحيف وا حياف بسبب ااأل

يعوف قيمة ىذا الخطر، وتعد  جانب الذيف الخاصة لألا في العديد مف الحوادث حيث كانت سبب
حد العوامؿ التي حرمت المتنقميف مف متعة السفر وراحة التنقؿ بسبب حمؿ أبصورة دائمة 

 السائقيف عمى مضاعفة التركيز.

 

 الطرق عمى الرديئة : الرؤية18صورة              
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وتعاني المناطؽ النائية وتمؾ الواقعة في ميب التيارات اليوائية عزلة بسبب غمر الطرؽ    
 .حد أسباب العزلة التي تشيدىا بعض المناطؽ النائيةألييا بالتربة، وتعد بذلؾ إؤدية الم

ية المتسممة لمصفاة المحرؾ تسبب فالتربة القو  ،وتؤثر الرياح تأثيرا شديدا عمى المركبات   
 ضاءة. المركبات وفساد زجاج الرؤية واإل ا كبيرة، كما تكوف سببا في تخريب وجوعطابً أ

حـو عمى مقدمة يوت والشُ ومف خالؿ المالحظة المستقاة مف مجتمع البحث يشيع استخداـ الزُ    
ير، حيث تعمؿ ىذه الشحـو عمى المركبات لمحد مف تأثير الرياح القوية عمييا أثناء السَ 

 السيارة.رفقا بجسـ  أكثرت الرمؿ السريعة وجعميا صادـ حباامتصاص ت

 حماية الطرقات:

ساسية التي تسبب عزلة حد العوامؿ األأ، كاف توقؼ عمؿ الطرقات بفعؿ غمرىا باألتربةف إ    
"تقرت"، بسبب كثافة الرماؿ  إلىلممنطقة خاصة مف الناحية الجنوبية أي الطريؽ المؤدي 

بسط ىبوب لمرياح، ولـ يسمـ أالطريؽ بسرعة ومع  إلىورطوبتيا مما يساعد عمى تحركيا 
قؿ أ أنوالمخرج الشمالي الوحيد لمنطقة سوؼ تجاه منطقة "بسكرة" كذلؾ مف زحؼ الرماؿ، غير 

الشطوط بيا،  حده كوف أغمب مناطؽ الجية الشمالية تكونيا تربة خشنة، وكذلؾ ساعد وجود

 الرياح ايام الطرق تجتاح التي الرممية : المطبات19صورة 
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، ، ووضع الحماية الالزمةتواصؿ عمى رفع األتربةعمى الحد مف المشكمة، وكاف لزاما العمؿ الم
انت تنظيمات شعبية تقـو بميمة اإلشراؼ ف المجتمع المدني كاف حاضرا بقوة فكويذكر المخبر أ

دود بجانب نشاء السا  الفرعية، و  أوبسواعدىا عمى مستوى الطرؽ الرئيسية  عمى رفع األتربة
اتجاىاتيا بؿ واستغالؿ الرياح  وتغيير األتربةالطرؽ والتي تسمى محميا "الذراع"، لمحد مف تقدـ 

 كذلؾ. األتربةبعاد إل

شكاؿ، وحتى االتجاه يشيد بجانب الطريؽ لذراع"، ىو عبارة عف سد مختمؼ األطواؿ واألو"ا   
ب الخشف ويغطى بالحجارة، وعادة في المكاف المعرض لمدفف عف طريؽ رفع سد مائؿ مف الترا

 تربة.  ، طاردة لأل، تشكؿ ممرات ىوائيةمتجاورةكبر مف "ذراع" أما تشيد 

إلغاء الرحالت مف  أوويشتكي سكاف المنطقة ومرتادوا المطارات بشكؿ ممفت مف تأجيؿ    
لىو  ي منطقة سوؼ بسبب الرياح التي تشكؿ خطورة عمى المالحة الجوية، وىي بذلؾ سببا ف ا 

وسائؿ النقؿ فعالية وسببا في حرماف الشيوخ والمرضى  إحى أكثردغمؽ فضاء المنطقة عمى 
 وغيرىـ مف قضاء م ربيـ.

 الرياح وأثرىا عمى وسائل االتصاالت-6-5-5
ف الخدمات التي تتباىى بيا كؿ أال إبالرغـ مف تنوع الشركات العاممة في مجاؿ االتصاالت     

حواؿ حسف األأطع جميع ىذه الخدمات وفي الرياح، التي عادة ما تقماـ قوة أمنيا ال تصمد 
ات الشامخة المعدة لالستقباؿ ياـ الرياح نظرا لعدـ قدرة اليوائييظير عمييا التشويش طيمة أ

صبحت ة مشكمة كوف خدمة الياتؼ النقاؿ أالصمود وتشكؿ انقطاع ىذه الخدمعمى رساؿ واإل
 تغناء عنيا.مف ضروريات الحياة وال يمكف االس

في  ماكثوفالف و وال ننسى التأثيرات الدائمة عمى صحوف اليوائيات المقعرة التي يعاني المشاىد
عالـ المرئية ، فوسائؿ اإلرساؿ نتيجة انحرافيا عف اتجاىاتيا الدقيقةالبيوت مف انقطاع اإل

ظروؼ لحياة األسر، ومف الصعب اإلستغناء عنو خاصة في  مشاركة كثرأصبحت العامؿ األ
  .فيو الوسيمة الوحيدة لالتصاؿ بالعالـ الخارجي ومخفؼ لمفراغ القاتؿ سمبت فييا حرية المغادرة،
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 المبـــاس وعالقتو بالرياح-6-5-6
؛ وجوىر مظيرة وقيمة تعبر عف المركز االجتماعي، ورمزا لممينة اإلنسافيعد المباس صورة     

ساخ ويقي و قوي صمب يتحمؿ ضغط العمؿ واألنيؽ ومحتـر ولباس الميكانيكي فمباس الموظؼ أ
 أكثرولباس النساء  ، و لباس األطفاؿ جذاب مموفصاحبو المخاطر، ولباس الشرطي لو ىيبتو

 اىتماما وخصوصية.

أغمب األحياف بالحتمية ويختمؼ نوع المباس باختالؼ المناطؽ وثقافاتيا، والذي ارتبط في 
لواف طؽ المعتدلة، وألواف المباس عند الرجاؿ غير أالبيئية، فمباس اإلسكيمو غير لباس المنا

 المباس عند النساء.

 خرىبخصوصيات مّيزتو عما ىو موجود في المناطؽ األسابقا المباس بوادي سوؼ  زتميً و     
، إذ 1العاـ لممنطقة والظروؼ الطبيعية الخاصة بيا مف الوطف، فروعي في ىذا المباس الذوؽ

المالبس البيضاء الفضفاضة )الواسعة(، التي تساعد  اإلنسافف يمبس أتفرض الحرارة المرتفعة 
 عمى تمطيؼ درجة الحرارة مف خالؿ التيوئة التي تتيحيا ىاتو المالبس.

وأصبح الرجاؿ والنساء يمبسوف المباس العصري عمى حد  أكثر وقد تغيرت ىذه العادات    
التي تممييا اس الرجالي كالقدوارة والقشابية سواء إاّل بعض الشيوخ الكبار والعجائز مع بقاء المب

 .بسبب الظروؼ الطبيعية أوالشعائر الدينية كالصالة  داءأ

                                                           

 القدوارة: الجبة البيضاء وتمبس في الصيؼ.  -1
 الصدرة: ُبنّية الموف شتاْء. 

 ويمبس أيضا في الصيؼ.السرواؿ العربي: أو الدلدولة 
 القشابية: وتصنع مف الصوؼ أو الوبر وتمبس شتاء.

 البرنوس: ويصنع مف الصوؼ أو الوبر ويمبس شتاء ويوضع عمى األكتاؼ.
 الشاش والعراقية: ويمبساف صيفا وشتاْء.

 العّفاف: ويمبس شتاء وصيفا.
 و صوفية. ممحفة: وىي فستاف واسع يسبؿ إلى الكعبيف يصنع مف أنسجة حريرية أ

 الحولي: "الجموالي" وُيمبس فوؽ الممحفة ويوضع عمى الكتفيف.
 البخنوؽ: ُيصنع مف الصوؼ ويوضع عمى الرأس ويكوف مصبوغا باألحمر واألصفر، ويغمب عميو عموما السواد.
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المقتنيات  أولبسة االحتماء بأنواع محددة مف األ إلىويظطر السكاف في كؿ مناطؽ العالـ     
االحتماء مف أشعة  بيض سمة، فالمباس األيةلمساعدتيـ عمى صد الظروؼ الطبيعية القاس

أي مدى  إلىعرؼ تثناء المطر، وسنخاصة سمة المباس أحذية الطويمة وال، واألالشمس الحارقة
ثناء الرياح مف وجية نظرىـ مف خالؿ الخاصة أ السكاف في منطقة البحث لأللبسة يرتدي

 النتائج الواردة في الجدوؿ التالي :

 ح : مدى ارتداء البسة خاصة بالريا 25جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات ارتداء ألبسة خاصة بالرياح

 37665 :3 دائما

 5>586 75 أبدا

 6:8>9 446 المتوفر المناسب

 433 495 المجموع

     

راد العينة يرتدوف المتوفر مف مف أف  %17.51عاله، أف وضح البيانات الواردة في الجدوؿ أت   
العمائـ عند عدد قميؿ جدا، في حيف نجد  أوالنظارات  ياأىملبسة المناسبة لمرياح، ولعؿ األ

 أنيافادت بأ  %71.11منيـ، أجابوا بعدـ لبس أي لباس خاص بالرياح، ونسبة   11.71%
 تمبس دائما.

، ساعد عمى اختفاء خيرةز المجتمع السوفي في السنوات األف الطابع الحضري الذي ميً إ    
لبسة الحديثة مثميا مثؿ مختمؼ المناطؽ الحضرية، األسة الخاصة بالمنطقة وحؿ محميا لباأل

حيث عمؿ عمى طمس العديد مف معالـ الثقافة المحمية عموما والمباس بصورة خاصة، عمى 
مف المدينة، فمازالت تحافظ عمى  أكثررياؼ ومناطؽ البوادي التي تتأثر بالرياح األخالؼ 

مامة البيضاء المعروفة محميا بػ "الشاش" المباس التقميدي خاصة عند الرجاؿ والمتمثؿ في الع
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ء مظاىر المعب عند ، وتترانؼأس ويمؼ في المقدمة عمى الفـ واألوالذي يوضع عادة عمى الر 
 أخرىطفاؿ باستخداـ العمائـ والميو بيا في صورة الرغبة في الكبر مف ناحية ومف ناحية األ

أغطية يجمسف في حمقات تحت فاؼ ريأما بنات األاظيار متعتيـ استخداـ وسائؿ الحماية، 
 االحتماء بيا في مجمس ليو ممتع. يفحاولم فمياتيأ

ء فيي الوسيمة الريؼ عمى حد السوا أواستخداما في الحضر  كثرا النظارات فيي األمً أ    
، وقد عرفت رتيا عمى توفير الرؤية في الرياحوقد األتربةعيف مف الغبار و الوحيدة لوقاية األ

نظارات  نواع محدد مفأالمنطقة في سنوات الستينات والسبعينات مف القرف الماضي شيوع 
 :الرياح كما توضحو الصورة

 

 

لباس الخروج  ثناء الرياح تجعؿ مف لباس دخوؿ البيت غيرأوالغبار التي تثار  األتربةف إ   
مكاف العمؿ ميما بمغت  إلىمجرد الوصوؿ بحذية اختفت ناقة وبريؽ األفمظاىر النظافة واأل

في المعاممة مع غيره، ويكوف  اإلنسافقيمة الحرص، ما يكوف ليا تاثيرىا السمبي عمى نفسية 

                                                           

- . يشاىد مظير العمائـ في فترات الرياح عمى مستوى المناطؽ الحضرية بشكؿ مالوؼ 

 سابقا المستخدمة لمنظارات : نموذج20صورة 
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رج يزيد ف غيره فانعداـ المسؤولية والبقاء مدة مف الزمف في الخامسوءا  أكثرطفاؿ مظير األ
مر عند العديد منيف اثناءىا معاناة مضاعفة فيتطمب األالمظير سوءا وتعاني ربات البيوت 

تغيير المالبس كؿ يـو ما يعني مضاعفة نشاط "الغسيؿ" الشاؽ، ومف خالؿ المالحظة 
ناقتو أـ العديد مف سود ما يحر بحث ضرورة االبتعاد عف المباس األالمستمدة مف مجتمع ال

ما النساء فعادة ما ، أثار الغبارآلواف الرمادية الفاتحة التي ال تفضح والتركيز عمى األ، المعروفة
الحماية مف التربة حيث  أوشغاؿ التنظيؼ بيا أغمأبأشغالو، والتي  مفيمكثوف في البيت يق

ما البنات المتمدرسات والعامالت ، أاألتربةبواب لمحد مف دخوؿ أسفؿ األسد الثغرات و  فحاولي
رفع مف ثناء الرياح مباس والمظير بشكؿ عاـ، ويعانيف أضعؼ االىتماـ بال عمييف فيظير

 لبستيف طوؿ فترة المشي. أ يشددفالرياح لمالبسيف والذي يجعميف 
 برمجة النشاطات وحفالت الزواج    -6-5-7
ية خاصة تعد النشاطات وحفالت الزواج مف الممارسات المجتمعية التي تتأثر بالعوامؿ البيئ   

حياء في األفي المجتمعات التي تتضح فييا مالمح العالقات االجتماعية المترابطة بيف السكاف 
عمى ة، فمف المعروؼ أف مثؿ ىذه النشاطات تقـو حداطراؼ المكونة لمعائمة الو بيف األ أو

قامة الوالئـ الشماؿ فنجد في مدف خيرة التأثر بعوامؿ الطبيعة، ، ومف شأف ىذه األالتجمع وا 
، وعادة ما تنتظر دؼء نياية لقساوتياقامة الحفالت والوالئـ في الفصوؿ الباردة االبتعاد عف إ

الحرارة والرياح  إلىيختمؼ التحدي البيئي  ةصحراويالفصؿ الصيؼ، أما في المناطؽ  أوالربيع 
راء الوقوؼ عمييا مف خالؿ ا  نحاوؿسالتي قد تفرض عمى الساكنة تغيير برمجتيا، والتي 

 الواردة في الجدوؿ التالي:   
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 : برمجة مواعيد الزواج في الربيع  26جدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات البرمجة

 11.12 17 نعم

 27.51 11 ال

 11.61 52 غير محبذ

 277 211 المجموع

 

الرياح لـ تكف عائقا أماـ برمجة ف أه يتبيف عالؿ النتائج الواردة في الجدوؿ أمف خال   
الموسـ فقط مف عينة الدراسة عدـ برمجتيـ لالعراس في ىذا  % 27.51عتبر الزيجات حيث أ

الوالئـ في إقامة األفراح و ال يحبذوف  % 11.61غمبية والذي تمثمو نسبة ف األبسبب الرياح، إال أ
خالؿ المعايشة الميدانية ف وافقت الظروؼ فال مشكؿ لدييـ، ومف إـ أنيىذا الفصؿ غير 

ياـ "صحوة" أي دوف رياح فيي التي الدعوات قبؿ "العرس" بأف تكوف األ لىاث تتعلمنطقة البح
كؿ صغيرة وكبيرة ساس تجدىـ يحتاطوف ل، وعمى ىذا األتعكر صفو الفرح، وتذىب الطمأنينة

تشيد خرا لمضيوؼ بديال عف المناطؽ المغطاة التي عادة ما فيختاروف مكانا آمنا لمطيي وآ
 اً شائع اً ف لـ تكف مؤمنة جيدا، ونستحضر في ىذا السياؽ مثال شعبيمؤقتا والتي تنسفيا الرياح إ
ف يكوف يـو زواجؾ عاصؼ أي إفساد أ"يغبر ليمتؾ" أي الدعاء ب :عند الدعاء بالسوء مفاده

 فراح والوالئـ .أثناء األى الخوؼ مف الرياح الصور المعبرة عف مد أحدالفرح في 

 الزيارات وجوالت االستجمام -6-5-8
ثناء عصفيا، فتحرميـ الزيارات وجوالت الساكنة أالرياح حصارا شديدا عمى تفرض     
يعيشوف عزلة قسرية  األفرادالسير، وىو ما يجعؿ  أوستجماـ وحتى الجموس في المقاىي اال
ربو، يجعؿ منو  مف التواصؿ مع غيره والحد مف قضاء م فحرمانواجتماعي بطبعو،  اإلنسافف
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 ىحدإزاج، ولعؿ ىذه الحالة السيئة ىي مقيدا ومسموب الحرية وىي سببا في تعكر المفردا 
  قؿ حكمة في عالجيا.أالعناصر التي تجعؿ منو شخصا قابال لخمؽ المشاكؿ و 

الرش المستمر  إلىف أرباب المقاىي يعمدوف أوتفيد الشواىد الواردة مف مجتمع البحث    
لمفضاءات والمساحات التي تتربع عمييا مقاىييـ لتوفير جو مقبوؿ قدر اإلمكاف الستقطاب 

والتي تتموضع في مساحات  ةدوف عددا محددا مف المقاىي وسط المدينصالذيف يقالزبائف 
 الرياح القوية. تكوف بمنأى عف والتي عادة ماخضراء 

والغبار المتطاير  األتربةوالحاؿ ذاتو في األسواؽ التي يعزؼ مرتادوىا عف زيارتيا بسبب    
في الحد منيا مف خالؿ  التعاوفمشاىد  تالحظحيث  فوارغ السمع،الذي يحمؿ معو بقايا 
 لمتسوؽ.طمعا في خمؽ جو مقبوؿ  تنظيفيا ورشيا المستمر

الرممية  الوادي مف المناطؽ التي تستقطب السياح بمناظرىا الخالبة وفضاءاتيا ف منطقةإ   
الشتاء، وال يكوف التمتع متاحا  أوعجاب في الفصوؿ الصحوة كالخريؼ الساحرة، التي تناؿ اإل

جواء العاصفة حيث تختفي عف االنظار مشاىد االستجماـ والتوقؼ بجانب الطرؽ في األ
بعض المساحات الخضراء المحدودة التي تصارع الطبيعة مف خالؿ الخارجية، وال تبؽ سوى 

ار في السقي وتمطيؼ الجو لمقميؿ مف الزوار مف الشباب والصغار ر تحدي العامميف فييا باالستم
   عمى غرار المساحة الخضراء الواقعة بالمدخؿ الغربي لمدينة الوادي.

ساط السكانية فيي مصدرا و تسبب ىمعا في األ ف الرياح القوية، أفادة المخبروتوضح إ   
صفائح الحديد التي سقوط بعض  كونيا سببا في إلىكثير مف الحوادث المرورية، باإلضافة لم

واالشجار  والموحات اإلعالنية والصحوف الالقطة عادة ما تغطى بيا االسطبالت والورشات 
 .المحاذية لمطرؽ

 

                                                           

-  2012أفريؿ 12بتاري :  ،05المخبر رقـ  . 
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 تمييـد

ى المشػػكالت البيئيػػة التػػي تشػػكؿ تحػػديا لمصػػحة العامػػة ولسػػالمة البيئػػة منػػذ حػػدإتعػػد النفايػػات    
ف تعػػاظـ أعػػداد السػػكاف وازديػػاد كثػػافتيـ فػػاقـ المشػػكمة وعػػدد مظاىرىػػا، وبتػػدخؿ إال أوقػػت بعيػػد، 

النفايػات المنتجػػة فػي المدينػة تػزداد تعقيػػًدا فػي تركيبيػا وظيػرت فييػػا أصػبحت  التطػور الصػناعي
 تسػامة كالبطاريػػات ومػواد الطػػالء والحيوانػات الناقمػػة لممبيػػدا أوذات نوعيػة خاصػػة  مػواد تعتبػػر

وكثػػرة  منيػػا، زيػػادة كميػػة النفايػػات الصػػناعية المنتجػػة وتنوعيػػا وخصوًصػػا الكيميائيػػة إلػػىضػػافة إ
االسػػتيالؾ ناىيػػؾ عػػف تطػػور نوعيػػة المنتجػػات ومكوناتيػػا ممػػا جعػػؿ مػػف عواقػػب ىػػذه النفايػػات 

لمنشػودة معوقػات التنميػة ا أحػدلعامة عمى األمديف القريب والبعيد، واضحت خطرا عمى الصحة ا
 .لمدوؿ خاصة النامية منيا

ذ نتحػػػدث فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ عػػػف النفايػػػات يقودنػػػا الحػػػديث لالشػػػارة  لمنظافػػػة بصػػػورة عامػػػة إولعمنػػػا 
ف الحديث عػف مشػكمة تػدني فإ أخرىالرتباطيا الوثيؽ بيا عمى االقؿ ثقافيا مف جية، ومف جية 

النظافػػة العامػػة تعنػػي عنػػد الكثيػػر مشػػكالت الػػتحكـ فػػي النفايػػات عمػػى مسػػتوى الحفػػظ والػػتخمص 
 والجمع. 

 

 

 

 

 

 

 



 انتهٌث ببننفبٌبث انصهبت ادلنضنٍت ًمشكالث انتخهص منيب                          انفصم انشابــع               

 211 

 مفاىيم الفصل -4

 ماىية النظافة  -4-4
نما ىي مفيـو كبيػر  ،في عدة كممات يحدد اً مصطمحالنظافة ليست      ينػدرج  أوترتػب عميػو توا 
سػاخ و سموكيات ليا التأثير الكبير عمى المجتمع والبيئة، ولعؿ أبسط مفيـو ىو الخمػو مػف األ فيو

 كؿ ما ىو طاىر ونقي. إلىوترمز 

ذلؾ السػموؾ المعبػر عػف أسػمى القػيـ االجتماعيػة التػي تصػور االعتنػاء  :أنياوتعرؼ كذلؾ ب    
المدينػػػة  أوالمحػػػيط  أوسػػػكف الم أوسػػػواء عمػػػى مسػػػتوى البػػػدف والمبػػػاس  بالبيئػػػة والحفػػػاظ عمييػػػا

 يا بالنظافة العمومية.ميوالمتعارؼ ع

 والنظافة اإلنسان -5-4

والجماعػات عمػى  األفػرادية خػالؿ تطورىػا مػف إرسػاء قواعػد السػموؾ فيمػا بػيف اإلنسانتمكنت     
 اإلنسػافحتػى ا ف إيجػاد مثػؿ ىػذه األسػس لمعالقػة بػيف  حػاوؿتولكنيػا لػـ  ،أسس أخالقية معينػة

واألرض بمػػػا عمييػػػا مػػػف نبػػػات وحيػػػواف ومحػػػيط سػػػكني، حيػػػث مازالػػػت ىػػػذه العالقػػػة تقػػػـو عمػػػى 
 جو االستفادة ال عف االلتزامات.أو األساس االقتصادي وحده والذي يتحدث دائما عف 

ذو       مػػف كونػػو كػػائف  أكثػػركػػائف ثقػػافي  اإلنسػػافف  "إننطمػػؽ مػػف كػػالـ "ابػػف خمػػدوف" القائػػؿ  ا 
د ىذه المقولة واقعيا عمى اعتبػار حاجػة متبادلػة، منفعػة مقابػؿ حمايػة مػف بد أف تجسعضويا"، ال

ال عمػػى مػػا تقدمػػو البيئػػة مػػف حاجيػػات لإلنسػػاف، وعميػػو البػػد مػػف الوقػػوؼ عمػػى ضػػرورة  ،التػػدىور
ذ نحػف مجسدة في سموكيات واقعية، وا  لمبيئة والتعامؿ معيا  اإلنسافوجود قناعة تتحكـ في نظرة 

بثقافػػة بيئيػػة تفػػرض  اإلنسػػاففػػة اقتضػػت الضػػرورة التأكيػػد عمػػى تحمػػي بصػػدد الحػػديث عػػف النظا
سموؾ النقاء والطيارة مرده معرفة حاجة البيئة وتبني مطالبيا مػف خػالؿ وعػي بيئػي كػاؼ يسػري 

 فراد المجتمع.أفي اذىاف 

المتمثؿ  –والعاـ  -ـ والمباس والسريرة والمعامالت الجس –ف ثقافة النظافة بمعناىا الخاص إ    
والمجتمػع، فقػد اعتبػرت فػي  اإلنسػافبػرز صػور القػيـ عنػد أىػي  –المدنيػة  أوفي النظافة العامة 
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ا وىػػي عمػػى المسػػتوى االجتمػػاعي مؤشػػرً  سػػمة مػػف سػػمات التحضػػر والرقػػي، العديػػد مػػف الثقافػػات 
ديػد مػف يتيػا فػي العأىمالنظافػة  و   يغفؿ مرة عف التأكيد عمى لممكانة، ولعؿ الديف اإلسالمي  لـ

أف نقػاءا ال  أكثػرنفسػنا وأ نظافػة أكثػرنا ؤ حيا، وعميو كاف مف األجدر أف تكوف أااليات والمواقؼ
مشػػػػيد رمػػػػي  أكػػػػواب  أوات والقضػػػػايا العدليػػػػة  بسػػػػبب رمػػػػي القػػػػاذورات تتكػػػػرر مشػػػػاىد الخالفػػػػ

طفػػاؿ مبػاالة حػػيف يعبػث األمشػػيد الال أوالقػارورات مػػف نافػذة السػػيارة فتثيػر خالفػا،  أوالبالسػتيؾ 
 لمطريؽ العمومي وغيرىا. مجاورةالباألشجار 

ف أ ال يمكػف أنػو، إال البمديػة ، أيالميػاـ الموكمػة لمدولػة ويعتقد الكثير أف النظافة العامػة مػف    
راـ موعػػد مػػرور عمػػاؿ احتػػالمفيػػد تحمػػي المػػواطف  بمسػػؤولية  ، فمػػفيتنصػػؿ المػػواطف مػػف واجباتػػو

واحتراـ تنظيميا ومحتوياتيا وكذا مكاف وضػعيا بشػكؿ مػنظـ لكػي ال يعبػث األطفػاؿ بيػا  النظافة
 تبعثر محتوياتيا الحيوانات الضالة. أو

ذىاننػػا العديػػد مػػف المشػػاىد ولكػػي نعػػرؼ ضػػرورة النظافػػة فػػي أبسػػط صػػورة نستحضػػر فػػي أ    
ألػيس الفاعػؿ قادىػا، ولكػف المؤلمة التي نصادفيا يوميا، مشاىد مقززة ال تستطيع المرور دوف انت

، ومف أف نوصؼ بألقاب وصفات سمبية ، ىؿ نرضى مكانو يوما منا  أحدلـ يكف أ، بشرا مثمنا 
 بيف ىذه المشاىد:

 .سواؽ مساءامشيد األ -
 .مناطؽ صعود المياه -

 .أماـ مستودعات تصميح السيارات وغسميا -

 .مشيد محيط الوالئـ عند نياية العرس -

 .لممطاعـ والمسال  والمسامؾ مشيد الواجيات الخمفية -

 .الت في المؤسسات التربوية والجامعاتأو مشيد الط -

 المؤسسات العمومية. أوالكتابات عمى الجدراف عمى واجيات المدارس  -

 طات نقؿ الركاب: مقاعد االنتظار، المراحيض العمومية.مح -

 .مشيد حدائؽ التسمية ومرافؽ التنزه مساء اليـو  -
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 واإلمكاناتالنفايات في المدف ذات أبعاد متعددة مع الظروؼ النظافة وجمع مشكمة بما أًف و     
 مػػف الضػػروري األخػػذ باسػػتراتيجية مناسػػبة إلدارة النفايػػات حتػػى يمكػػف أنػػوف ،لكػػؿ منيػػا المتاحػػة

وعمػى مسػتوى محيطنػا   التغمب عمػى المشػكالت التػي تعػوؽ فاعميتيػا وقػدرتيا عمػى حمايػة البيئػة
والػػذي لألسػػؼ يطمػػؽ  -نكػػر العمػػؿ الجبػػار الػػذي يقػػـو بػػو عمػػاؿ النظافػػة ي أحػػدومؤسسػػاتنا، فػػال 

مػف رفػع   -: الزبػاليف  مػا يعكػس الفيػـ الخػاطيء وتػردي منظومػة القػيـ فػي مجتمعنػا عمييـ إسـ
لمقمامػػة  وتنظيػػؼ المجػػاري وكػػنس الطرقػػات ورش مبيػػدات الحشػػرات الضػػارة خاصػػة فػػي فصػػؿ 

 انات النافقة وغيرىا. الصيؼ ونتظيؼ الطرؽ والشوارع مف الحيو 

 التموث بالنفايات الصمبة المنزلية  -5
 مفيوم النفايات  -2-1

عيػػػػػة واالسػػػػػتخراجية ية المنزليػػػػػة والزرااإلنسػػػػػانيقصػػػػػد بالنفايػػػػػات مجمػػػػػوع مخمفػػػػػات األنشػػػػػطة     
لييا أصحابيا ويرغبوف في التخمص منيا نتيجة إنتاجية، وكؿ المواد التي اليحتاج والتحويمية واإل

 الصحة والسالمة العامة. إلىوالتي يسيء تركيا كما ىي   الحاجة ليا،انعداـ 

دى ازدياد عدد السكاف فػي المػدف والبمػدات وارتفػاع مسػتوى المعيشػة والتقػدـ الصػناعي ولقد أ    
 زيادة كمية النفايات التي التي يخمفيا السكاف. إلىوالزراعي 

 اآلثار الضارة لممخمفات الصمبة -2-2
البيئػة ىػو العامػؿ األساسػى  فػي: إف الوجػود المسػتمر لمقمامػة نفسػيا المضار صـحية -2-2-1

ا يتراك إلى يؤديالمسبب لألخطار واألمراض، حيث إف عدـ التخمص المنتظـ مف القمامة يوميًا 
 لحشرات مثؿ:ودرجة الحرارة المناسبة وغذاء ا مما يوفر المسكف ا مف

)الػذباب المنزلػى، ذبابػة الػدودة  ياأىم: ينقؿ الكثير مف األمراض ومنو أنواع عديدة مف الذباب -
المولبيػػػة، ذبابػػػة المحػػػـ السػػػوداء، ذبابػػػة شػػػبيية بالنحػػػؿ، ذبابػػػة التمبػػػو، ذبػػػاب تسػػػى تسػػػى، ذبػػػاب 

 .الرمؿ(، والصراصير، والبعوض، والبراغيث
 .زير(ا، والفئراف، والخنقطط، وال: )الكالبالقمامة مثال إلىتنجذب  الحيوانات التي -
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)أمػػراض بكتيريػػة وأمػػراض العديػػد مػػف األمػػراض منيػػا: كمػػا ينقػػؿ بواسػػطة الػػذباب والصراصػػير  -
 (.اإلنسافالحيواف و  فيفيروسية ، بويضات الديداف الطفيمية ، التدويد 

"، داء  : )الطػػػػػاعوف "المػػػػػوت األسػػػػػوديػػػػػاأىموينتقػػػػػؿ بواسػػػػػطة الفئػػػػػراف العديػػػػػد مػػػػػف األمػػػػػراض  -
 .الشعيرات، التيفوس المتوطف، حمى عضة الفأر(

يػة الػتخمص مػف المخمفػات الصػمبة ميمػا بمغػت التكػاليؼ، ىمالعديد مف المجتمعات أل وقد تنبيت
، الجيػد والمػاؿ فػيبػع ذلػؾ مػف تػوفير ، ومػا يتلمستوى الصػحى عمػى المسػتوى البعيػدوذلؾ لرفع ا

 .ويةاألدالمعالجة الصحية واستيالؾ  فيوترشيد 

اليػػة مػػف المػػواد العػػادة عمػػى نسػػبة ع فػػي: تحتػػوى المخمفػػات الصػػمبة أخطــار الحرائــق-2-2-2
مسػاعدتيا عمػى  أو، فقػد تكػوف مصػدرًا لمحرائػؽ فإذا لـ يتـ الػتخمص منيػا دوريػاً  ،القابمة لالحتراؽ

 .االنتشار
 ، يسػػػبب تشػػػويييا مػػػفمنطقػػػة مػػػا فػػػي: إف تػػػراكـ المخمفػػػات الصػػػمبة المضـــار نفســـية -2-2-3

 .  1يؤثر عمى سكاف المنطقة نفسيا إلى، وبالتالناحية الجمالية، ويثير الضيؽ واالشمئزاز
 : ياأىممظاىر عديدة  في: ويتمثؿ ذلؾ اآلثار المدمرة لجمال الطبيعة-2-2-4
تعتمػػػد عمػػػى  التػػػيمػػػدافف لمقمامػػػة وخاصػػػة تمػػػؾ األمػػػاكف  غيػػػاب التخطػػػيط وجعػػػؿ الصػػػحاري -

عمػى  أوتمػؾ المنػاطؽ ذات الطبيعػة السػياحية  إلػىمياه الشرب مػف ا بػار باإلضػافة  أوالمراعى 
 .طرؽ السياحة وا ثار اليامة

وجػػود أمػػاكف مميئػػة بالقمامػػة )خرابػػات( والتعػػود عمػػى المنظػػر القبػػيح لمقمامػػة بالشػػارع والرائحػػة  -
وانػػات الضػػالة مػػف الكرييػػة المنبعثػػة منيػػا مػػع تكػػاثر الػػذباب والنػػاموس والصراصػػير وعبػػث الحي

واالخػػػالؿ بػػػالقيـ تػػػدىور المنظومػػػة البيئيػػػة  إلػػػىالكػػػالب والقطػػػط وتواجػػػد الفئػػػراف أدى كػػػؿ ذلػػػؾ 
 .الجمالية البيئية

                                                           

 .       163، 162،) القاىرة : مركز الكتب الثقافية ، د.ت( ص ص التموث المعضمة والحلأبو بكر صديؽ سالـ و نبيؿ محمود عبدالمنعـ :  -1
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وصػػوؿ تراكمػػػات القمامػػػة بميػػاه الشػػػواطى السػػػاحمية، وىػػذا ناشػػػس عػػػف إلقػػاء المراكػػػب البحريػػػة  -
 إلػى يػؤديمجممػو  فػيالميػاه، وكػذلؾ إللقػاء القمامػة مػف المصػطافيف والكػؿ  إلػىوالنيرية لمقمامة 

 التأثيرات السمبية االقتصادية بتمؾ المناطؽ. إلىمطبيعة باإلضافة اإلخالؿ بالقيـ الجمالية ل
، ممػا يقمػؿ يمالمػح التمػوث البصػر  أىـكؿ مكاف يعد مف  فييحاصرنا  الذيإف تراكـ القمامة  -

تػػرتبط  التػػياالسػػتمتاع بػػالقيـ الجماليػػة ويػػؤثر سػػمبيًا عمػػى حالتػػو النفسػػية  فػػيمػػف فرصػػة المػػواطف 
 .ولوجية داخؿ الجسـ والصحة العامةغير مباشر بالعمميات الفسي أوبطريؽ مباشر 

 :ياأىمثار االجتماعية آعدد مف اال إلىـ القمامة 0: يؤدي تراؾاآلثار االجتماعية-2-2-5
وتػػراكـ مشػػاعر عػػدـ الرضػػا  يوالػػوالء والعبػػث االجتمػػاعخمػػؽ مشػػاعر انعػػداـ الثقػػة واالنتمػػاء  -

وتزداد حالػة السػمبية ومشػاعر العدوانيػة والسػخط نحػو أركػاف البيئػة واعتبػار تػراكـ القمامػة مظيػر 
 مألوؼ.

المشػػػاجرات  فػػػيوضػػػحت  التػػػيمػػػف المجتمػػػع و  األفػػػرادالقػػػيـ األخالقيػػػة لػػػبعض  إلػػػىاالفتقػػػار  -
تولػد السػمبية وعػدـ الشػعور  إلػىالقمامة بالشارع، كما تؤدى  والمنازعات بيف السكاف نتيجة إللقاء
 بالمسئولية لدى بعض أفراد المجتمع.

ضػػاعيـ المختمفػػة اجتماعيػػة أو تحسػػيف  فػػيالمشػػاركة زيػػادة نسػػبة إحجػػاـ أفػػراد المجتمػػع عمػػى  -
ويضػػػعؼ بقػػػدر كبيػػػر مػػػف الجيػػػود  ،كانػػػت أـ سياسػػػية )مثػػػؿ االشػػػتراؾ بجمعيػػػات حمايػػػة البيئػػػة(

 المبذولة مف قبؿ األجيزة المعنية بعمميات النظافة.
األماكف العامة والمنافع العامة والخاصة بالطرؽ والشواطس  فيتزايد التعود عمى إلقاء القمامة  -

تأصػيؿ العػادات السػيئة  إلػىؤدي مػا يػوالمجارى المائية وكذلؾ داخؿ وسائؿ النقؿ والمواصالت م
اكتسػاب  إلػى ي، ممػا يػؤدخػالؿ الحيػاة األسػرية األفرادبعض يتمقاىا  التية لمتنشئة الخاطئة نتيج

 وجو التنمية البيئية. فيرواسب ثقافية وسموكية تقميدية تقؼ عائقًا 
تزداد نسبة غياب اإلحساس بالنظافة العامة كقيمة دينية وحضػارية واجتماعيػة وجماليػة تواجػو  -

 ـ عنيا تعقيد لمشكمة المخمفات وتفاقميا.مجموعة مف التصرفات ينج
 
 



 انتهٌث ببننفبٌبث انصهبت ادلنضنٍت ًمشكالث انتخهص منيب                          انفصم انشابــع               

 212 

 :ر منياو االصمبة عمى عدد مف المح : يؤثر تراكـ المخمفاتاآلثار االقتصادية-2-2-6
عػػػدـ اسػػتثمار مػػوارد اقتصػػػادية يمكػػف اسػػترجاعيا وتػػػدويرىا  إلػػى تػػأثيرًا اقتصػػاديًا سػػػمبيًا يػػؤدي -

والتعامؿ معيػا كمصػادر تمػوث ولػيس مصػادر ثػروة، مثػؿ الػورؽ والكرتػوف والزجػاج  يبطريقة مثم
 والحديد والبالستيؾ وخالفو.

عمػػى قطػػاع السػػياحة لعػػدـ تػػوافر عناصػػر النظافػػة العامػػة والجمػػاؿ بالمنػػاطؽ  يالتػػأثير السػػمب -
بػػالطرؽ  أوة األثريػػة والسػػياحة مػػع تواجػػد تراكمػػات المخمفػػات الصػػمبة بالمنػػاطؽ األثريػػة والسػػياحي

القػػديـ واألصػػالة  يالمؤديػػة إلييػػا ممػػا يػػؤثر عمػػى مشػػاعر السػػياح بالتنػػاقض بػػيف الجمػػاؿ التػػاريخ
 اثيات التموث والتدىور البيئى مف جانب آخر.أحدالحضارية مف جانب و 

إبعادنػػا عػػف  أنيامػػف شػػ التػػي"إعطػػاء صػػورة إعالميػػة قاتمػػة عػػف تمػػؾ األمػػاكف و  إلػػىباإلضػػافة  -
 .1قطاعات السياحة العالمية"

 وآليات التخمص منياالتموث بالنفايات الصمبة المنزلية في مجتمع البحث  -3
 والمطػاعـ والفنػادؽ المنػازؿ مطػاب ، مخمفػات أنػوب المنزليػة الصػمبة بالنفايػات التمػوث عػرؼي    

 ،والقمامػة الفضػالت عمػى مؿتتشػ وبػذلؾ والمنشػ ت والمخػازف التجاريػة والمحػالت البقالػة ومحػالت
 أو الغذائيػة لممواد استيالؾ في اإلنساف نشاط عف الناتجة ىي المنزلية الصمبة النفايات فإف وبذلؾ

 المػواد مػف وغيرىػا والمنسػوجات الخشػبية المػواد أو المعدنيػة العمب أو الزجاج أو كالورؽ الصناعية

 عمميػة فػي السػكاف بسػموؾ تتػأثر المػواد وىػذه سػنوي، أو شػيري أو يػومي بشػكؿ يسػتيمكو التػي
ويعتبػر التعامػؿ التػدوير،  بإعػادة منيمػا االستفادة أو " الدفف أو الرمي أو بالحرؽ " منيا التخمص 

قػاس بيػا ثقافػة العػيش والحفػاظ عمػى تاالمتحانػات التػي  أحػدمع النفايات في منطقة وادي سػوؼ 
لمتعػػػرؼ عمػػػى مقػػػدرة التسػػػيير وتحػػػدي البيئػػػة والصػػػحة العامػػػة، وكػػػذا اسػػػتحقاؽ لمييئػػػات الوصػػػية 

 انتشار المظاىر السمبية التي تشوه الواجيات وتيدد الصحة العامة.
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وية المخصصػة لمنظافػة مقػدر وليذا الغرض فقػد خصػص غػالؼ مػالي معتمػد لمميزانيػة السػن    
طػف يوميػا  117مصمحة النظافة كمية الرفع اليومية بػػ  ودج، ويقدر مسؤول 1.621.715.71: بػ

 .1نسمة 212.717طف سنويا وىي قيمة معتبرة لعدد  215517أي ما يقارب 
 وفي ما يمي سنتعرؼ عف كيفية حفظ وجمع ونقؿ النفايات والتخمص منيا.    

 خصائص العينة :

 أكثرثانوي ف متوسط ابتدائي امي اجمالي المستوى التعميمي 

 85 42 45 23 495 العدد

 65 25.92 27.77 14.19 433 النسبة

 

 مفيوم النظافة في مجتمع البحث  -6-4

تختمػػػؼ نظػػػرة المبحػػػوثيف لمثمػػػوث بالنفايػػػات الصػػػمبة المنزليػػػة بػػػاختالؼ حجػػػـ المشػػػكمة لػػػدييـ     
جابػػػات المبحػػػوثيف إوحضػػػورىا الػػػدائـ والمسػػػتمر فػػػي حيػػػاتيـ اليوميػػػة، ويعػػػرض الجػػػدوؿ التػػػالي 

  -مشكمة  -بالتفصيؿ عمى ما اذا كانت مشكمة النظافة مف القمامة في المنطقة: مشكمة ضخمة 
 ال تشكؿ مشكمة، وكانت النتائج كالتالي:
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 (%: حجـ مشكمة النظافة مف وجية نظر السكاف حسب كؿ حي ) 27الجدوؿ رقـ 

 سيدي مستور األعشاش النور لشيداءا مارس >4 حجم المشكمة

 50 31.7 26.3 49.5 ;6>9 ضحمةمشكمة 

 40.1 52.9 29.1 29.2 5569 مشكمة

 08.8 15.3 44.5 21.2 3:68 ال تشكل مشكمة

 100 100 100 100 433 المجموع

 

الغالبػة واألعمػى مػف المبحػوثيف  ف النسػبةأ، يتبيف أعالهمف خالؿ النتائج الواردة في الجدوؿ     
، مػػػػارس، وسػػػػيدي مسػػػػتور 27كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي أحيػػػػاء مػػػػا مشػػػػكمة ضػػػػخمة أجابػػػػت بػػػػأف النظافػػػػة أ

راء المبحوثيف في حي النػور تفيػد بعػدـ اعتبػار النظافػة كمشػكمة بالمقارنػة مػع والشيداء، وكانت آ
حيػػػاء المسػػتمدة مػػػف األ، ويجػػوز تفسػػػير ىػػذه النسػػػب بعػػػد االسػػتعانة بالمالحظػػػة خػػػرىاالحيػػاء األ

ؽ الحضػػرية، أمػػا حػػي النػػور فاتسػػاع شػػوارعو امػػؿ الكثافػػة والطبيعػػة المدنيػػة لمسػػكاف فػػي المنػػاطبع
والطػػابع المفتػػوح لضػػواحيو وخمػػوه مػػف البػػؤر الغيػػر قانونيػػة لرفػػع القمامػػة، جعمػػت مػػف السػػكاف ال 

 يحسوف بوجود ىذه المشكمة. 

 اً يومي اً وعمى العمـو فاف االتجاه العاـ لمسكاف في منطقة وادي سوؼ يعتبروف النظافة ىاجس    
حيػػاء، والػػوزف السياسػػي لمجيػػات المسػػؤولة، وال تختمػػؼ ىػػذه النظػػرة قيمػػة األ، تبنػػى عميػػو لمسػػكاف

عنػػد بػػاقي المجتمعػػات والحكومػػات فػػي مختمػػؼ دوؿ العػػالـ، " ففػػي دراسػػة مصػػرية أجريػػت سػػنة 
ثػـ    %11,1مفردة، بنسػبة  1272ـ، عمى أربعة أحياء بالقاىرة الكبرى عف عينة عددىا 1771

يػػػة بالغػػػة عنػػػد أىم، وتكتسػػػي النظافػػػة 1مشػػػكمة بيئيػػػة ىػػػي تػػػراكـ القمامػػػة " أىػػػـأف  إلػػػىالتوصػػػؿ 

                                                           

 .124محمد الجوىري وآخروف: مرجع سابؽ، ص  -1



 انتهٌث ببننفبٌبث انصهبت ادلنضنٍت ًمشكالث انتخهص منيب                          انفصم انشابــع               

 211 

المجتمعات المتحضرة ، فبالرغـ مف اىتماـ بريطانيا بالتسيير الحضػري لممػدف كغيرىػا مػف الػدوؿ 
المتحضػػرة، إال أف عػػددا معتبػػرا مػػف مواطنييػػا غيػػر راضػػيف عػػف الخػػدمات المقدمػػة، "ففػػي بحػػث 

سػػػؤاؿ عينػػة مػػف المدينػػػة لمتعػػرؼ عمػػى رأييػػػـ فػػي مسػػتوى نظافػػػة  أجػػراه مركػػز أبحػػػاث لنػػدف، تػػـ
مػنيـ  % 17اف المدينػة غيػر نظيفػة، و إلػىمف العينة   % 11شار نسبة أالعاصمة البريطانية، 

       . طمب ميـ عند مختمؼ سكاف المعمورةأف النظافة مب، مما يوحي 1قذرة جدا " أنيا إلىأشاروا 

 عممية حفظ النفايات الصمبة المنزلية -6-5
 مشكمة مواجية في خطوة ؿأو  المنزؿ داخؿ المختمفة  المنزلية الصمبة النفايات حفظ عممية تعد    

 حفػظ فػي السػكاف يتبعيػا التػي ةتعتبػر الوسػيم حيػث والشػوارع، األحيػاء فػي المنزليػة القمامػة تػراكـ

 ونقػؿ جمػع عمميػة فػي العامػة النظافػة جيػاز ودور السػكاف، عنػد الػوعي مسػتوى عمػى النفايػات

 المشكمة. مع التعامؿ في الموطف سموكيات وتوضح المنزلية، الصمبة النفايات

ؿ خطػػوة مػػف خطػػوات الػػتخمص مػػف أو ف حفػػظ النفايػػات الصػػمبة المختمفػػة  داخػػؿ المنػػزؿ ىػػي إ  
حيػػػاء السػػػكنية األمة تػػػراكـ القمامػػػة المنزليػػػة فػػػي النفايػػػات وتعػػػد مرحمػػػة ميمػػػة فػػػي الحػػػد مػػػف مشػػػك

والشوارع، وتعتبر الطرؽ والوسائؿ المتبعػة مػف قبػؿ السػكاف فػي عمميػة جمػع ونقػؿ النفايػات عمػى 
عمػى  أخػرىمستوى الوعي والتحضر الذي يطبع سػموكيات المػواطف مػف جيػة وتوضػح مػف جيػة 

 مثؿ.كؿ األدوارىا بالشفي أداء أ دور اجيزة النظافة العامة

 وسائؿ حفظ النفايات المنزلية بمنطقة الدراسة: ىـأويوضح الجدوؿ التالي    
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 : وسائؿ حفظ القمامة17الجدوؿ رقـ 

 %النسبة  التكرارات  وسائل الحفظ

 4;476 57 بالستيك أكياس

 4;6>8 :> برميل مفتوح

 56678 ;6 سطل بغطاء

 8;46 36  أخرى

 433 495 المجموع

 

فػػراد العينػػة تسػػتخدـ "البرميػػؿ المفتػػوح"  فػػي حفػػظ أغمبيػػة أف أجػػد أعػػاله نفػػي قػػراءة لمجػػدوؿ     
والسػػبب وراء اسػػتخداـ البرميػػؿ المفتػػوح يرجػػع لعػػدة اعتبػػارات   % 17,62عنػػو بػػػ: ار القمامػػة معّبػػ

 مفسرة كالتالي:

حديػػدي الػػػذي يحمػػؿ عػػػده ف ىػػػذه الوسػػيمة ىػػي " برميػػػؿ الػػدىاف" الأػػػ مػػف خػػػالؿ المالحظػػة نجػػد 
، وكػػذلؾ تحممػػو الرمػػي مػػف نوانسػػي أوذا وضػػع بالخػػارج إائػػو وعػػدـ سػػرقتو سػػيولة اقتنميػػزات منيػػا 

 عمى الشاحنات المخصصة لرفع القمامة وكذا تحممو العوامؿ الطبيعية كالتعرض لمشمس.أ

البرميػؿ  تسػتخدـ   %11.11ف نسػبة أفػراد مجتمػع الدراسػة بػأ اوبينت النتائج التػي عبػر عنيػ    
ة بغطػاء وىػي نسػبة دوف المتوسػط، أمػا بالستيكي حاويات أو، والتي عادة ما تكوف براميؿ بغطاء
،  وىػي نسػبة ضػعيفة %21.62البالستيكية فعبر عػنيـ بنسػبة  كياساألالذيف يستخدموف  األفراد

حداثة ىذه الوسيمة وكذلؾ  إلى األفرادمقارنة مع النسب السابقة، ويرجع السبب حسب العديد مف 
 سر زيادة  لألعباء المادية.ئيا والذي يسبب عند العديد مف األبسبب شرا



 انتهٌث ببننفبٌبث انصهبت ادلنضنٍت ًمشكالث انتخهص منيب                          انفصم انشابــع               

 211 

 أنػو، وتبػيف المالحظػة  %2.61مف السػكاف وسػائؿ مختمفػة معبػر عنيػا بنسػبة  ويستخدـ عددٌ    
 .ة كػػػػدالء الميػػػػاهبالسػػػػتيكية مختمفػػػػ افٍ أو اسػػػػتخداـ الوسػػػػائؿ السػػػػابقة ىنػػػػاؾ اسػػػػتخداـ  إلػػػػىضػػػػافة إ

 العمب الكرتونية التي ترمى مع القمامة. أوالمقصوصة مف األعمى ػ 

وبمقارنة النتائج المحصؿ عمييا في الجدوؿ اعاله بالدراسة السابقة التػي قاسػت ىػذا المؤشػر     
 اورغػػاءف الدراسػػة السػػابقة التػػي اجريػػت بمنطقػػة تإبػػيف النتػػائج، أي  اً شػػديد اً ف ىنػػاؾ توافقػػأنجػػد 

سع لمبرميؿ المفتوح مف قبؿ السكاف، وعميو وجب تدخؿ الييئات العامة أو فادت باستخداـ أبميبيا، 
ىميػػة مسػػاعدة السػػكاف عػػف طريػػؽ التوزيػػع المجػػاني الجمعيػػات األ أوالممثمػػة فػػي مصػػالح البمديػػة 

كدتػػو أالعمميػػات التحسيسػػية فػػي ىػػذا المجػػاؿ، وىػػو مػػا  إلػػىضػػافة ، إالبراميػػؿ المغمقػػة أو كيػػاسلأل
 كيػػاسأشػػارت بػػأف األسػػموب المفضػػؿ ىػػو األالتػػي ، البيانػػات المتحصػػؿ عمييػػا مػػف حمقػػة النقػػاش

 كيػاسادىـ  بػؿ تفضػيميـ اسػتخداـ ىػذه األويقػر العديػد باسػتعد البالستيكية لما تحممو مف ميزات،
 أكثـرالبالستيكية  كياس"إن األ  :فاد المخبر بقولػوأبالرغـ مف ميزات وفعالية الدالء الحديدية كما 

جيـزة النظافـة العامـة أ أوحفاظا عمـى البيئـة لـو وفـرت البمديـة  أكثرقدرة عمى حماية القمامة و 
 % 67,5جػػراء عمميػا فػػي الدراسػة السػػابقة، حيػث أجػػاب، ويظيػر ىػذا اإل"مجانــا كيــاساأل ىـذه 

بقػى انتشػار مثػؿ ىػذه ، ومػع كػؿ مػا سػبؽ، يأكيػاسمف عينة الدراسة عمى تجميػع القمامػة فػي 
، الػذي يعتبػػره الكثيػػروف نوعػا مػػف التكيػػؼ لتقميػد العفػػوي لمسػػكاف بعضػيـ بػػبعضا الوسػيمة يشػػجعو

 . مظيرا مف مظاىر االنتماء لمجماعةالناجح، و 

 :واقع استخداـ ىذه الوسائؿ حسب األحياء أعددنا الجدوؿ ا تيعمى  أكثرولمتعرؼ  

 

 

 
                                                           

- 2011أفريؿ  20بحي الشيداء ، بتاري   حمقة النقاش. 
-  2011ماي  03، بتاري  01المخبر رقـ. 
- .أنظر الدراسة السابقة بعنواف : مشكمة النظافة في األسرة المصرية 
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 : وسائؿ حفظ القمامة حسب أحياء الدراسة  12الجدوؿ رقـ 

 األحياء  

 الوسائل

 سيدي مستور األعشاش النور الشيداء مارس >4

 % ع % ع % ع % ع % ع

 أكيــــــــــــــــــــاس
 بالستيك

43 6465 35 867 36 4366 5 15.1 4 12.9 

 77.4 24 51.5 17 :846 48 9:68 58 83 49 برميل مفتوح

 9.67 3 33.3 11 >6:6 44 :5 43 :6;4 9 سطل بغطاء

 100 31 100 33 433 >5 433 :6 100 65 المجموع
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 كيػػاساألىػػي عمػػى نسػػبة فػػي اسػػتخداـ  %12.11ليػػة لمجػػدوؿ أف نسػػبة و يتبػػيف مػػف القػػراءة األ   
، وتعػػد ىػػذه األعشػػاشفػػي حػػي  %21.21مػػارس، يمييػػا نسػػبة  27البالسػػتيكية وكانػػت فػػي حػػي 

يتيػػػا البيئيػػػة أىمو  كيػػػاساألالنسػػػب قميمػػػة نسػػػبيا بػػػالنظر لمبعػػػد القيمػػػي الػػػذي يحممػػػو اسػػػتخداـ ىػػػذه 
، كمػػػػا أف أف انتشػػػػار ىػػػػذه الوسػػػػيمة كػػػػاف فػػػػي األحيػػػػاء الحضػػػػريةكػػػػدت المالحظػػػػة أ، و والصػػػػحية

الضػالة شػجع  ف االنتشار الممحوظ لمحيوانػاتأفادت بأ يت في حمقات النقاشجر أالنقاشات التي 
البالستيؾ كونيا تحفظ القمامة وتمنع انتشار الػروائح التػي تسػتيوى  أكياسالسكاف عمى استخداـ 

 الحيوانات كالقطط والكالب.

مػػف سػػػكاف حػػي سػػػيدي مسػػػتور  %55.12ف نسػػػبة البيانػػػات المػػأخوذة مػػػف المبحػػوثيف أفػػادت وأ 
والنور، عمى الترتيب بنسػب  األعشاشحياء: الشيداء، البرميؿ المفتوح تمييا كؿ مف أيستخدموف 
ىػذا النػوع  ف انتشػارأ، حيػث يمكننػا القػوؿ مػارس 27حػي  ، وبفػارؽ غيػر كبيػر %17حػوالي الػػ 

قميػد أي نػوع مػف ىػذه حياء الشعبية مػف ناحيػة ومػف ناحيػة ثانيػة سػيولة تمف الوسائؿ كاف في األ
 الوسائؿ مما يساعد عمى انتشاره واستمراريتو.

حيػاء  في  أ أكثرفي حي الشيداء وبصورة  ما " السطؿ المغمؽ" فيالحظ استخدامو المحدود أ    
عمػػػػى الترتيػػػػب، ويعػػػػزى ىػػػػذا  % 11.11، و% 15.71، كمػػػػا تبينػػػػو النسػػػػب: األعشػػػػاشالنػػػػور و 

تالفػػات المتكػررة مػػف قبػػؿ السػرقات واإل إلػػىػػػ حمقػػات النقػاشلمحتشػػـ ػ كمػػا ورد فػي االسػتخداـ ا
فضػػيؽ الشػػوارع والحضػػور الػػدائـ لمكبػػار مػػف   األعشػػاشالصػػغار، مػػا شػػيوع اسػػتخدامو فػػي حػػي 

تػػػالؼ ممػػػا جعػػػؿ بقػػػاء اسػػػتخداـ السػػػطؿ سػػػاىـ فػػػي التقميػػػؿ مػػػف مشػػػكؿ السػػػرقة واإل والسػػػكاف فيػػػ
 ػ  بالغطاء ػ حمقة النقاش

 

                                                           

-  2011مارس  13مارس،  بتاري   19حمقة النقاش بحي. 

 -   2011أفريؿ  20حمقة النقاش حي الشيداء بتاري. 

 -  2011ماي  04النقاش حي األعشاش بتاري  حمقة. 
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 عالقة المستوى التعميمي بوسائل الحفظ -6-5-4
 : عالقة المستوى التعميمي بوسائؿ حفظ القمامة 11الجدوؿ رقـ   

 المستوى التعميمي

 الوسيمة

 يقرأ  ويكتب  أمي  العدد

 ابتدائي

ــــــــــــانوي  متوسط ث
 أكثرف

 18 46 07 03 74 سطل بغطاء

 26 23 32 16 :> برميل مفتوح

 08 06 06 04 57 كيس بالستيكي

 85 42 45 23 495 المجموع

 

 كيػاساألجمػالي مسػتخدمي مػف إ  %11مبحػوثيف  بنسػبة   08ف خػالؿ الجػدوؿ أيتبػيف مػف     
اسػتخداما لػػ  "السػطؿ  كثر، وىي كذلؾ الفئة األأكثرالبالستيكية  يحمموف مستوى تعميمي ثانوي ف

مجتمػػع البحػػث بغػػض فػػراد أف البرميػػؿ المفتػػوح يسػػتخدمو أبغطػػاء "، كمػػا يوضػػح الجػػدوؿ كػػذلؾ 
 غمب المستعمميف ىـ مف الفئات المتعممة.أما السطؿ بغطاء فيمي، أالنظر عف المستوى التعم

عػػاله، مػػع نتػػائج الدراسػػة السػػابقة التػػي درسػػت أوتتشػػابو النتػػائج المحصػػؿ عمييػػا فػػي الجػػدوؿ     
، وسػائؿ حفػظ النفايػاتضح فػي اختيػار ثر الواة التعميمية ألفراد العينة لو األ، فالحالىذا المتغير

يجابيػػػة فػػي التعامػػؿ مػػػع جميػػع المتغيػػرات الحياتيػػػة إ أكثػػر أنيػػافػػالمعروؼ عػػف الطبقػػة المتعممػػػة 
درايػػة وحرصػػا عمػػى تطبيػػؽ  أكثػػرثقافػػة بيئيػػة وىػػي بػػذلؾ  أكثػػر أنيػػابشػػرية كانػػت أـ ماديػػة، كمػػا 

مػاـ أمظيػر الئػؽ التعاليـ الصحية والبيئيػة مػف ناحيػة، ومػف ناحيػة ثانيػة الحػرص عمػى الظيػور ب
 .مظاىر المركز االجتماعي أحدالجيراف والعامة، أي مثؿ ىذه الممارسات تشكؿ 

                                                           

- . المشكالت البيئية بمنطقة تاوغراء بميبيا وطرؽ مكافحتيا 
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العناصػػػر الفاعمػػػة فػػػي العمميػػػات  أحػػػدف "التعمػػػيـ وتنشػػػيطو وتدعيمػػػو ىػػػو أوممػػػا الشػػػؾ فيػػػو     
 .1تجاه البيئة " اإلنسافالسيكولوجية التي تعدؿ سموؾ 

 اخراج النفايات من البيت -6-5-5

لتقػاط، وتنطػوي ىػذه العمميػة عمػى ايات مف البيت وتحضػيرىا لعمػاؿ االخراج النفإتعد عممية     
لمنظافة الداخمية وكذلؾ لمػا تحممػو مػف  األسرةية التي تولييا ىمية قصوى كونيا تعبر عف األأىم

سر عمػى الظيػور بيػا مظاىر المكانة التي تحرص األ أحدسرة، فيي أخالقية لألقيمة اجتماعية و 
حكػػاـ غيػػر المعروضػػة أمػػاـ مػػرآى الجميػػع وفػػي منظمػػة غيػػر المبعثػػرة والمحفوظػػة بألفالنفايػػات ا

اف التعػػرض يػػة بمكػػىمسػػاس يكػػوف مػػف األ، وعمػػى ىػػذا األطفػػاؿ والحيوانػػات الصػػغيرةؿ األو امتنػػ
 .األسرةخراج النفايات في لمتحميؿ لمف يقؼ وراء إ

 :  إخراج النفايات مف البيت11جدوؿ رقـ 

 %النسبة  العدد االحتماالت

 ;4668 55 الكبار

 695>5 ;7 الصغار

 658>8 9> دون تحديد

 33 33 ال أدري

 433 495 المجموع

أفػػػادوا بعػػػدـ وجػػػود أي شػػػخص  مػػػف المبحػػػوثيف % 17.11يالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ أعػػػاله أف      
منيـ أخبروا بأف الصغار مف يخرج النفايات، في حػيف   %17.11خراج النفايات، بينما محدد إل
 أجابوا بأف الكبار ىـ مف يخرجوف النفايات.  21.16%

                                                           

 . 49، ص 1997، منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصر:  عمم النفس البيئيعبد الرحماف محمد عيسوي :  -1
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، فالعائمػػػة التػػػي توكػػػؿ خػػػرىال يمكػػػف اعتبػػػار النسػػػبة األعمػػػى ذات داللػػػة مقارنػػػة بالنسػػػب األ    
تعػػػػد خػػػػراج النفايػػػػات ال تعتبػػػػر ىػػػػذه الفضػػػػالت ذات قيمػػػػة معنويػػػػة اجتماعيػػػػا و إلمصػػػػغار ميمػػػػة 

 الحاجيات الروتينية خارج البيت. أحدخصوصيتيا ميمة جدا، وتعتبرىا 

أقؿ مف سابقاتيا، تمؾ العائالت التي ييتـ كبارىا  أنيافي حيف ىناؾ نسبة معتبرة بالرغـ مف     
 شرافيا.إخراج تحت ية اإلخاصة مف ربات األسر حيث تتـ عمم

العبػث  أوطفػاؿ مػف بعيػد مػف قبػؿ األ أوعمى أويالحظ الكثير مف مظاىر رمي النفايات مف     
 دـ حرص الكبار عمى ىذه العممية. بمحتوياتيا وىي كميا بسبب ع

 عممية الجمع -6-6

ويقصػػد بعمميػػة الجمػػع، تخمػػص السػػكاف مػػف النفايػػات مػػف مسػػاكنيـ، فػػالمعروؼ وجػػود نظػػـ     
 .وجغرافيا المناطؽبيعة االحياء، ط أومختمفة، مرتبطة باالستراتيجية المتبعة في كؿ دولة، 

 لي من النفايات في مجتمع البحث و التخمص األ -6-6-4
 : مكاف التخمص مف القمامة حسب كؿ حي  11الجدوؿ رقـ 

كيفيــــــــــــــــــــة 
 التخمص

ســـــــــــــــــــيدي  األعشاش النور الشيداء مارس >4 إجمالي
 مستور

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع

 69> 36 64> 36 ;466 37 ;436 37 965 35 ;6> 49 الشارع

 33 00 964 35 33 33 64; 36 :6;4 39 :96 44 الصندوق 

ال عمــــــــــــــــــــ
 النظافة

468 ;666 57 :8 63 ;4 58 ;965 5; ;76; 5; <367 

 433 64 433 66 433 >5 433 :6 433 65 433 495 المجموع
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دوف مػػف خدمػػة عمػػاؿ األعظػػـ مػػف السػػكاف يسػػتفيتبػػيف النتػػائج الػػواردة فػػي الجػػدوؿ أف السػػواد    
مبحوث بنسبة  211ف المبحوثيف الذيف اقروا بتعامميـ مع ىذه الخدمة مقدريف بػ النظافة ، غير أ

فػػػي حػػػي الشػػػيداء، أمػػػا الػػػتخمص عػػػف طريػػػؽ  %77.11، مسػػػجمة أعمػػػى نسػػػبة قػػػدرىا 61.1%
جتمػع البحػث، وترتكػز ىػذه مف م  % 1.5فيي تمثؿ نسبة إجمالية قدرىا  حاوياتال أوالصندوؽ 
، وىػو مػف إجمػالي المبحػوثيف فػي ىػذا الحػي  %26.51مارس بنسبة قػدرىا  27في حي الخدمة 

متواجػػػػدة عمػػػػى مسػػػػتوى الشػػػػوارع الرئيسػػػػية وواجيػػػػات  حاويػػػػاتالمػػػػا يفسػػػػر أف وجػػػػود الصػػػػناديؽ و 
الصػغيرة   وجػود الصػناديؽ البالسػتيكية، فالمالحظة بينت نوعا وشكال حاوياتالوتختمؼ  ،المدينة

الحديدية المتوسطة والكبيرة زرقاء الموف  حاوياتالذات الموف األخضر المجيزة بعجالت لمتنقؿ، و 
دوف عجالت والتي ترفع با ليات الخاصػة، أمػا الػتخمص عػف طريػؽ الشػارع، فبػالرغـ مػف وجػود 

المماراسػات ف المالحظػة بينػت وجػود ىػذا الػنمط مػف أال إقػروا بػذلؾ ، أعدد قميؿ مػف المبحػوثيف 
قات غير محددة خاصة في حي أو ساخ والروائح في مناطؽ غير محددة وفي و المسببة لتراكـ األ

حيػػاء المعنيػػة بالبحػػث عمػػى غػػرار و فػػي األ، ووجػػود بػػؤر معروفػػة منيػػا مػػاىاألعشػػاشمػػارس و 27
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عمال 
 النظافة

 : مكان التخمص من القمامة حسب كل حي9مخطط 
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، الصػحف، وبػالقرب : منيػا سػيدي عبػد اهللأخػرىحياء أعمى مستوى  أخرىو  األعشاش، الشيداء
فادت مصالح بمدية الوادي مػف خػالؿ ، حيث أالسوؽ القديـ لموادي وليست ىذه البؤر الوحيدةمف 

بـؤرة غيـر  46وجـود  عمـى "تـدل التحقيقـات التـي أجرتيـا مصـالحنا، الذي أفػاد بقولػو: **المخبر
الجدؿ الحاد حػوؿ مػف توكػؿ  ، واثارت حمقات النقاشقانونية عمى مستوى بمدية الوادي فقط"

ف االتفػػاؽ واضػػح حػػوؿ ضػػعؼ المنظومػػة القيميػػة فػػي المجتمػػع، وقمػػة ألػػو مسػػؤولية المراقبػػة غيػػر 
غمبيػة السػكاف ػ حسػب حمقػة أف ألتزاـ بمبادئيا، بػالرغـ مػف الحرص عمى المراقبة والحث عمى اإل

ما يوحي بوجود الرغبػة فػي ىتماما بأنظافة و  أكثرغير بعيدة،  أخرىالنقاش ذاتياػ يروف في مدف 
 تحسيف الوضعية العامة لمنظافة. 

 خدمة النظافة  مىالجية الوصية ع-6-6-4-4
 : المسؤوؿ عف خدمة النظافة 11الجدوؿ رقـ 

 الحي   

 الجية

 الوصية 

 >4 إجمالي
 مارس

ســــــــــــــــــيدي  األعشاش النور الشيداء
 مستور

% % % % % % 

 5> 33 ;; 4> 6; 469: عمال البمدية

 33 433 33 33 33 5367 شركة

 33 33 33 >3 :4 38 الحي

 33 33 33 33 33 33 من جية أكثر

 ;3 33 44 33 33 36 في الشارع

 433 433 433 433 433 433 المجموع
 

                                                           

 -  ىذه البؤرة وغيرىا مف البؤر المشابية والموجودة بجوار الطرؽ ا ىمة بالمارة، وتفيد المالحظة بوجود سيارات تتخمص مف قمامتيا عمى
 مستوى ىذه االحياء، وبالتالي فإف سكاف الحي ليسوا الوحيديف المتسببيف في ىذه البؤر .

 .2011أكتوبر  11، بتاري   04المخبر رقـ  - **
 .2011مارس  13مارس بتاري :  19حمقة النقاش حي   - ***
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العػػامميف تحػػت ف عمػػاؿ النظافػػة أ إلػػى فػػراد عينػػة الدراسػػةأتشػػير أغمػػب اإلجابػػات الػػواردة مػػف    
، الػػذي األعشػػاشوىػػو  حػػداوصػػاية البمديػػة ىػػي الجيػػة التػػي تقػػـو بجمػػع القمامػػة، إال فػػي حػػي و 

مف سػكاف   %25ف نسبة قميمة ممثمة في أجاب السكاف بوجود شركة خاصة ليذه الخدمة، كما أ
المتوفرة بالحي وىـ مجموعة السكاف  حاوياتالمارس يقوموف بالتخمص مف القمامة في  27حي 
شػػارت أعػػواف النظافػػة البمديػػة بػػالتخمص منيػػا، و أخيػػر ، ويقػػـو فػػي األحاويػػاتاليف مػػف ىػػذه القػػريب

ت الػتخمص منيػا فػي الشػارع، ووضػحإلػى سػكاف حػي سػيدي مسػتور   %6نسبة قميمة ممثمة فػي 
وىػي مكػاف مفتػوح عمػى ىػامش ف ىنػاؾ بػؤرة ترمػى فييػا الفضػالت الزيارة الميدانية ليػذا الحػي بػأ

لعػدـ قػػدرة شػػاحنات جمػػع القمامػػة عمػػى الػػدخوؿ  .السػػكاف أحػػدحسػػب  .ىػػذه البػػؤرة وأنشػػئتالحػي، 
 لبعض أجزاء الحي لضيؽ المسالؾ والطبيعة العشوائية في ىذا الحي الشعبي.
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 عمال البلدية

 شركة

 الحي

 في الشارع

 : يوضح المسؤول عن خدمة النظافة:مخطط 
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 نظام التشغيل الحالي -6-6-4-5
 أواليوميػة  أويقصد بنظػاـ التشػغيؿ الحػالي لرفػع القمامػة فػي ىػذه الدراسػة المواعيػد الزمنيػة      

بػالتخمص مػف القمامػة وكػذلؾ دورة  األسػرةاألسبوعية لمتخمص، أي المواعيد التي يقػـو فييػا أفػراد 
يػث عوامػؿ نجػاح العمميػة مػف ح أحػدالموعػد المعتمػد مواعيد مرور آليات النقؿ ويعتبػر  الرفع أي

ف حياء ويبيف الجدوؿ التالي مواعيد التخمص مػي حي مف األالخاصة أل أومناسبتو الموضوعية 
 راء عينة البحث.آالقمامة حسب 

 

 

 

 

 : احد الشوارع الضيقة لحي االعشاش21صورة 
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 : مواعيد جمع القمامة 11الجدوؿ رقـ 

 الحي       
 الموعد

ســـــــــــــــيدي  األعشاش النور الشيداء مارس>4  إجمالي
 مستور

 ;:486 677>4 446:9 >4 5568 :4 صباحا ;ـ  9

 38659 37687 :3467 36677 33 36 صباحا 45ـ  ;

 ;4565 ::356 33 33 3568 :667 مسـاءا

 ;8766 74699 6685: 79688 8568 8869 بعد العشاء

 ;4565 63688 664>5 664>5 58 ;536 ال يوجد موعد محدد

 433 433 433 433 433 433 اإلجمالي
 

غمػػب توقيػػت رفػػع القمامػػة يػػتـ لػػيال أف أعػػاله، يالحػظ أمػف خػػالؿ النتػػائج الػػواردة فػػي الجػػدوؿ     
، تمػػي ىػػذه النسػػبة المبحػػوثيف الػػذيف يسػػتفيدوف مػػف خدمػػة الرفػػع بػػيف % 11.1معبػػرا عنػػو بنسػػبة 

جماليػة قبػؿ الثامنػة مما يرفػع نسػبة الخدمػة اإل %25صباحا والثامنة صباحا بنسبة  1الساعة الػ 
 إلػىدارة فػي الفتػرة الميميػة، إضػافة ا يؤكد تنفيذ البرمجة الفعميػة لػإلوىو م % 51.16 إلى صباحا

جػػابوا بعػػدـ وجػػود وقػػت محػػدد وىػػي الفئػػة التػػي تتكػػوف مػػف السػػكاف الػػذيف أ % 17.6وجػػود نسػػبة 
ممف ال يمتـز عماؿ النظافػة عنػدىـ  أو، حاوياتالفي  أوي وقت أيرموف قمامتيـ في الشارع في 

 بوقت محدد.

الػذي يمخػص  عددنا الجػدوؿ التػالييميـ  لتوقيت الخدمة أراد العينة حوؿ تفضولمعرفة رأي أف    
 :نتائج اإلجابات عف سؤاؿ توقيت الخدمة المفضؿ عند السكاف
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 توقيت الخدمة المفضل عند السكان-6-6-4-6
 قات الجمع المفضمةأو :  15الجدوؿ رقـ 

 % النسبة التكرارات  توقيت الجمع المفضل

 11.11 11 نيــارا

 51.11 227 ليال

 277 211 المجموع
 

راء مع ىي الفترة الميمية كما دعمتو آف التوقيت المفضؿ لعممية الجأتبيف المعطيات البسيطة     
 بما يمي: مف المبحوثيف وبررت ىذه ا راء حسب حمقات النقاش 51.11%

 .ساخ نياراو األف مظاىر النفايات ليال يحد مخراج إ -

ف أ إلػىضػافة إف فػي ىػذا التوقيػت، ، كوف أفراد العائمة موجوديعدـ نسياف إخراج القمامة -
خػالء البيػت مػف أي نفايػات إأعماؿ النظافة في البيت تتـ عادة بعد العشاء وعميػو يتحػتـ 

.  قبؿ النـو

 الحد مف عبث الصغار بمحتويات وسائؿ الجمع. -

 عدـ التقيد بوقت دقيؽ إلخراج القمامة. -

 خمو الشوارع ليال مف المارة والمركبات مما يسيؿ عممية الجمع. -

 

 

 

                                                           

-  2011جانفي  17: حمقة النقاش حي النور بتاري. 
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 )حسب النسب المئوية  راء المبحوثيف(دورة الرفع الحالية لمقمامة : -6-6-4-7
 : دورة الرفع االسبوعية 16الجدوؿ رقـ 

ســــــــــــــــــــــيدي  األعشاش النور الشيداء مارس >4  اجمالي دورة الرفع
 مستور

 3:634 38688 3:668 :3864 4:68 ;3 كل يوم

 9; 767> 96:9; 7646: 8: 6; يوم بعد يوم

 :3 33 ;;386 ;5369 3:68 ;6; مرتين في األسبوع

 33 33 33 33 33 33 مرتين يوميا

 433 433 433 433 433 433 اإلجمالي
 

يستفيدوف  %61والمعبر عنو بػ غمبية مجتمع البحث أ فً وضح البيانات الواردة في الجدوؿ أت    
حيػػاء والمنػػاطؽ السػػكنية إداريػػا فػػي األبعػػد يػػـو وىػػو النظػػاـ المعمػػوؿ بػػو  امػػف جمػػع نفايػػاتيـ يومػػ

غمبيـ أترفع نفاياتيـ مرتيف في األسبوع ينتمي    %6.6ف قمة مف السكاف مقدرة بػ ، غير أالعامة
صعبة الدخوؿ، ومثؿ ىػذه  أوالقاصية حياء ما يفسر انتشار ىذه الدورة في األحي الشيداء ب إلى

، وىػػـ السػػكاف القػػاطنيف بػػالقرب مػػف الم %6النسػػبة أي  ؤسسػػات العموميػػة ترفػػع نفايػػاتيـ كػػؿ يػػـو
داريػػػة إمػػػارس الػػػذي يحػػػوي مجمعػػػات  27ف أغمبيتيػػػا معبػػػر عنيػػػا سػػػكاف ويوضػػػحيا الجػػػدوؿ بػػػأ

 حديثة.

بوجود مناطؽ عشوائية سػكنية  ،الواديرجاء بمدية لزيارات والجوالت الميدانية عبر أشارت اوأ    
عمػى سػبيؿ  -ال تستفيد مف خدمة الرفع إطالقػا، كمنػاطؽ شػرؽ سػيدي مسػتور وغػرب حػي النػور

مػف الكثافػة السػكانية وىػذه المنػاطؽ غيػر خافيػة عمػى  امناطؽ تخمػو  أنياال إ  -المثاؿ ال الحصر
البمديػة وىػي نسػبة جيػدة  مػف سػكاف    %71ف عمميػة الرفػع تخػدـ أكدت أمصالح النظافة حيث 

"ىناك عدد قميـل مـن المنـاطق خارجـة عـن نطـاق خـدمتنا بسـبب ترامـي فاد المخبر بقولػو: أفقد 

                                                           

 -  2011أكتوبر  11، بتاري  : 04المخبر رقـ. 
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ـــ  ، وسػػاعدت الطبيعػػة جمــالي المنــاطق "إمــن  %8ســكناتيا وخموىــا مــن الطــرق وال تتعــدى ال
 المنخفضات عمى تسييؿ خدمة النظافة بصورة عامة. أوالجغرافية السيمة الخالية مف الجباؿ 

 حالة الرضى عن مستوى خدمة  النظافة  -6-6-5
 : رضى السكاف عف الخدمة المقدمة 17الجدوؿ رقـ 

ســـــــــــــــيدي  األعشاش النور الشيداء مارس >4 إجمالي مستوى الرضا
 مستور

 9969 ;;,96 4,36: 9:,89 5,78: 98679 نعم

 6666 69,44 64,>5 77644 87,:5 676:7 ال

  %433  %433  %433  %433  %433  %433 اإلجمالي

 

 

 

65,46 

راضين عن خدمة  34,74
 النظافة

غير راضين عن خدمة 
 النظافة

 : يوضح رضى السكان عن الخدمة المقدمة;مخطط 
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مف المبحوثيف راضيف بخدمة النظافة الحالية،  1/1ف ما يقارب تبيف النتائج الواردة في الجدوؿ أ
النظافػػة بػػالنظر لحساسػػية ، فػػاف ىنػػاؾ تثمػػيف لمجيػػد الػػذي يقػػـو بػػو عمػػاؿ وحسػػب حمقػػة النقػػاش

 المينة وصعوبتيا، ووعيا بضرورة  ىذه الخدمة لمبيئة والصحة العامة.

مػف إجمػالي المبحػوثيف كانػت إجػابتيـ بعػدـ  % 11.51ويتضح مف خالؿ الجدوؿ أف نسػبة     
الرضا عف الوضعية العامة لمنظافة في حييـ عمى األقؿ، وبدا جميا ىذا الرأي خاصة فػي أحيػاء 

وحػػػي الشػػػيداء، وىػػػي أحيػػػاء تتميػػػز بالشسػػػاعة  خاصػػػة حػػػي الشػػػيداء، "كمػػػا توضػػػح  األعشػػػاش
كثافة السكاف فييا وصػعوبة المسػالؾ ممػا يجعػؿ  أخرىالخرائط الكروكية" مف ناحية، ومف ناحية 

 أنيػاإال  خػرىمف ميمة النظافة صعبة، ولعؿ ىذا الػرأي ال يبػدو عميػو االخػتالؼ فػي األحيػاء األ
مػػػارس  27كبػػر نسػػبة فػػي أيتبػػيف مػػػف نسػػب اإلجابػػات بعػػدـ الرضػػا والتػػػي تشػػيد  قػػؿ حػػدة كمػػاأ

خترنػػا عػػددا مػػف المؤشػػرات، عمنػػا إعدمػػو، لكننػػا  أووالصػػحف، وتتػػداخؿ العوامػػؿ المؤسسػػة لمرضػػا 
 نستطيع التقرب مف أسباب عدـ الرضا فكانت النتائج كما يمي:

 (%: أسباب عدـ الرضى عف الخدمة المقدمة ) 17الجدوؿ رقـ 

 الحي               
 السبب

 >4 إجمالي
 مارس

ســــــــــــيدي  األعشاش النور الشيداء
 مستور

 67637 >4:66 65 5:698 63676 :64>5 ال يتم الجمع بانتظام

 >476 546:6 45 456:9 546:6 >486 تراكم القمامة في الشوارع

 37658 46637 ;3 ;3966 3766 3968 الن الرسوم عالية

 ;:6>5 64>6 77 75688 :7667 65>6 النظافةسوء أداء عمال 

 456:9 >4:66 37 43696 33 656>3 دون إجابة

  %433  %433  %433  %433  %433  %433 اإلجمالي

                                                           

-  2011مارس 13مارس ، بتاري   19حمقة النقاش بحي . 
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مـن اجمـالي المبحـوثين والتـي اجابـت بعـدم الرضـا   % 676:7مالحظة : النسبة المئوية ليذا الجـدول محسـوبة لــ : 
 مبحوثا.  89في الجدول الماضي والتي تمثل :

 أوأداء عمػاؿ النظافػة عػف  رضػاىـمػف إجابػات المبحػوثيف تمثمػت فػي عػدـ   %57حػوالي      
 27المبحػػوثيف فػػي كػػؿ مػػف احيػػاء النػػور،  ، وظيػػرت جميػػا فػػي إجابػػاتعػػدـ انتظػػاـ عمميػػة الجمػػع

ف سػوء أداء عمػػاؿ أ ضػػحت المقابمػة التػي أجريػػت مػع المخبػػرأو الشػيداء عمػػى الترتيػب و مػارس و 
تمفيػا، ردود الفعػؿ  أوالنظافة متمثؿ في رمػي الوسػائؿ بصػورة عشػوائية الػذي يتسػبب فػي كسػرىا 

مـى بنـاء عالقـات حسـنة بـين "مثـل ىـذه االسـاليب ال تسـاعد عغير المناسبة، حيث أكد بقولػو: 
 تحضيرىا بطريقة غير مناسبة في كثير مف األحياف. أوترؾ القمامة  في ببوقد تتس" الطرفين

 

 

 

 .األعشاشعدـ انتظاـ الخدمة والذي اتضح في إجابات المبحوثيف في حي  إلىباإلضافة     
فػي  أنػووجاءت اإلجابة المعبرة عػف ارتفػاع الرسػـو فػي المرتبػة االخيػرة، كمػا وضػح الجػدوؿ، إال 

 دج سنويا " تبقى رمزية مقابؿ الخدمة المقدمة.  177الحقيقة الرسـو المدفوعة "

                                                           

 -   2012أفريؿ  02، بتاري   03المخبر رقـ. 

 مارس 19 حي في القمامة ترك مشاىد : أحد22صورة 
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ؿ التسػػاؤؿ عػػف كفػػاءة عمػػاؿ المؤسسػػات العاممػػة فػػي مجػػاؿ خدمػػة النظافػػة، والطريقػػة و اويتػػد    
شركة خاصة قد يكوف لو األثر فػي  أوالتي يؤدوف بيا خدمتيـ، ولعؿ تبايف انتسابيـ بيف البمدية 

مدى رضا السكاف عف خدمة التخمص مف النفايػات المنزليػة وسػيكوف مػف المفيػد مناقشػة العالقػة 
 ضا والييئة التي تقـو بخدمة رفع القمامة في ما يمي:بيف مستوى الر 

ة النظافػة حياء عينة الدراسة تتػولى خدمػأف جميع أ والذي وضح، 11مف خالؿ الجدوؿ رقـ     
 وعميو شركة خاصة إلىسندت فيو ىذه الخدمة أالذي  األعشاشعدا حي فييا مصالح البمدية ما

والػػذي يتبػػيف مػػف  ،17فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  األعشػػاشفػػي حػػي  يمكننػػا مالحظػػة إجابػػات المبحػػوثيف
فػػػػػي  % 51.11ومقارنتيػػػػا بػػػػػأعمى نسػػػػبة  مػػػػنيـ راضػػػػػيف بخدمػػػػة النظافػػػػػة %11,66ف أخاللػػػػو 

فيمػا يخػص  األعشػاشفي حي النور، مما يبيف عدـ تميز حػي  %11.51قؿ نسبة أمارس  و 27
وىػو مؤشػر عمػى عػدـ تػدخؿ الييئػة العاممػة بقػوة  ويضػعؼ أي رأي  خػرىالرضا عف األحيػاء األ

 ولة حسب آراء مجتمع البحث.ربط مستوى النظافة بالييئة المسؤ  أنومف ش

وتبقى ىذه ا راء التي يعبر عنيػا المبحػوثيف تتضػمف انتقػادات عاديػة نظػرا لحساسػية الميػاـ     
بالسػػػػكاف وحركػػػػة المػػػػرور وكػػػػذلؾ لمعديػػػػد مػػػػف التػػػػي يقػػػػـو بيػػػػا عمػػػػاؿ النظافػػػػة باحتكػػػػاكيـ الػػػػدائـ 

 الممارسات السمبية لمسكاف وأخطائيـ الشائعة والتي سنتطرؽ ليا الحقا.

 التقاط النفايات الصمبة المنزلية  -6-7

يقصػػد بعمميػػة االلتقػػاط، جمػػع النفايػػات الصػػمبة مػػف نقػػاط إنتاجيػػا بواسػػطة جيػػاز مكػػوف مػػف     
صػة، خػالؿ فتػرات محػددة مػف خػالؿ القيػاـ  برفػع النفايػات عماؿ لمرفع وسائقي سيارات الرفع خا

 أوالمركونػػػة فػػػي الشػػػوارع  واألحيػػػاء  حاويػػػاتالمػػػف خػػػالؿ رفػػػع  أومػػػف أمػػػاـ البيػػػوت والمحػػػالت، 
 تنظيؼ بؤر النفايات العشوائية.

وتقـو السمطات البمدية ػ الجماعات المحمية ػ بتسيير عممية جمع النفايات الصػمبة فػي معظػـ     
 .كما ىو الحاؿ في أغمب دوؿ العالـبمدية الوادي  أحياء

                                                           

- 2009ىمة محدودة لمخدمات العامة ، تنشط في مجاؿ النظافة العامة والخدمات منذ شركة الباىي: شركة مسا. 
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 جياز التقاط النفايات الصمبة المنزلية-6-7-4

ثارىػػا، فػػي آممػػا ال شػػؾ فيػػو، ىنػػاؾ مبػػالغ ماليػػة ضػػخمة ترصػػد لجمػػع النفايػػات والحػػد مػػف     
إدارة يػة موضػوع ىممختمؼ بمديات مختمؼ الدوؿ، وىي المكمفة عادة بتسيير النفايات، "ونظػرا أل

 تتراوحف معظـ البمديات في العالـ النامي تنفؽ نسبة عالية مف ميزانيتيا عمى النفايات النفايات فإ
 .1"  %17و  %17ما بيف 

 

فئػػات  إلػػىوحػػدة النظافػػة مقسػػموف  إلػػىينتمػػوف  عػػامال 151العمػػػػاؿ:  كػػادر مكػػوف مػػف  -
 كالتالي:

 سائؽ صنؼ الوزف الثقيؿ 11
 عوف دائميف لمتنظيؼ والتطيير 17

  عوف متعاقديف لمتنظيؼ والتطيير 177
ف االسػػػػتعانة بػػػػاألعواف فػػػػإ فػػػػي بمديػػػػة الػػػػوادي، المػػػػوارد البشػػػػريةمصػػػػمحة وحسػػػػب مسػػػػؤولي     

بتيـ، وحسػػب نفػػس أو المتعاقػػديف خفػػؼ الكثيػػر مػػف الضػػغط عػػف عمػػاؿ النظافػػة الػػدائميف وأراح منػػ
ويغطػػي ىػػذا العػػدد ماتيـ، ا العػػدد لمحاجػػة الممحػػة لخػػدالمصػػدر فػػال وجػػود لنيػػة االسػػتغناء عػػف ىػػذ

 حيا بنظاـ )بيت لبيت(. 11مف العماؿ خدمات 

 ؿ  1177صناديؽ حديدية حجـ كبير سعة   71، حاوية 11
 ؿ  1777صندوؽ حديدي حجـ صغير سعة 17
بجػػػػوار االدارات والمؤسسػػػػات  حاويػػػػاتالؿ، وتوضػػػػع ىػػػػذه  117صػػػػندوؽ بالسػػػػتيكي سػػػػعة  17

 العمومية والشوارع الرئيسية لممدينة.

حالتيػا بػيف المتوسػطة  تتػراوح، آليػة مسػتغمة 11يد قطػاع النظافػة مػف خدمػة ليات النظافة: يسػتفآ
 مكونة مف عدة أنواع وىي: مفة الخدمات كالجر والرفع والنقؿوالجيدة مخت

 جارفة. –دمبير  –جرار  –دلتا  -  K 120  ،K 66سوناكـو  –طساسة 
                                                           

1- Cointreau, S: Environmental Management of Urban Solid Wast in Devoloping Contries, 1982, p15. 
 -  11/10/2011، بتاري  07المخبر رقـ. 
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 مشكالت التقاط النفايات الصمبة المنزلية من وجية نظر العمال -6-7-5

جابػػات المتحصػػؿ عمييػػا مػػف حمقػػة النقػػاش التػػي أجريػػت مػػع عػػدد مػػف عمػػاؿ مػػف خػػالؿ اإل    
بالسػػتيكية خاصػػة، والسػػبب فػػي ذلػػؾ  أكيػػاسالنظافػػة بػػأف أغمبيػػتيـ يفضػػموف وجػػود القمامػػة فػػي 

إنبعػاث الرائحػة تسػاعد فػي تسػريع وتيػرة العمػؿ، ومنػع  أنيػاخفػة حمميػا ونظافتيػا، كمػا  إلىيرجع 
، فيو أثقػؿ فػي الحمػؿ ورائحتػو دائمػا سػيئة الكريية منيا، أما الطريقة األسوأ فيي البرميؿ المفتوح

يتسبب في إيذاء  أوبسبب ثقمو وعدـ غسمو، وغالبا ما يكوف قديما مما يسبب سقوط القمامة منو 
ثرة المياه المخزنة بو، وأحيانا تجده مميئا بالحجػارة، وىػي نفػس ئو كو اف مف بيف مس، كما أالعماؿ

، ويػأتي فػي المرتبػة الثالثػة وضػع النفايػات بجوانػب الطػرؽ لخصائص التي تميز الدالء بالغطػاءا
إيػػذاء المػػارة والسػػكاف،  إلػػىضػػافة ، إدوف حمايػػة، وىػػذا يصػػعب العمػػؿ ويػػؤخر مػػدة إزالػػة النفايػػات

 .متكرر في العديد مف مناطؽ العالـولعؿ ىذا المشيد ، بئةو وتسببو في انتشار األ

، وتصبح ال تخمو مف التمؼ خرىىي األ أنياالبالستيكية وبالرغـ مف تميزىا إال  كياساألف إ    
معرفػػة اراء  نػػاحاول، يصػػعب عمميػػة الجمػػع مػػف قبػػؿ العمػػاؿ، ولمعرفػػة ىػػذا المؤشػػر بػػذلؾ عػػامال

جابػػات متباينػػة، حيػػث أخبرنػػا العديػػد ممزقػػة فكانػػت اإل كيػػاساألالعمػػاؿ بسػػؤاليـ عػػف مػػدى وجػػود 
ؿ مرة، وبذلؾ و جديدة عادة ما تستعمؿ أل أكياسالخاصة بالنفايات، وىي  كياساألبانتشار ثقافة 

جابات مغايرة أفادت بوجود إف ىناؾ ، غير أحياف قادرة عمى حماية محتوياتياأغمب األفي  أنياف
كدت المالحظة أمر طبيعي فقد المستعممة، وىذا أ كياساألممزقة، وعادة يطاؿ التمزيؽ  كياساأل
عػػػادة اسػػػتخداميا لجمػػػع القمامػػػة، إعاديػػػة ويجػػػرى  أكيػػػاسالبالسػػػتيؾ المسػػػتخدمة ىػػػي  أكيػػػاسف أ

غمػب االجابػات أوبالتالي فيي سيمة التمػزؽ، ولمػا سػئؿ العمػاؿ عػف المسػؤوؿ عػف التمػزؽ كانػت 
البالسػتيكية، يميػو الكػػالب  كيػاساألأسػباب تمػزؽ  أكثػرف األطفػاؿ ىػـ ألعمػاؿ تشػير حسػب آراء ا

 الضالة وكذا القوارض والنباشوف.

مامة الموضػوعة عمػى أبػواب اني جمع القأو تفريغ محتويات طفاؿ الدور الكبير في يمعب األو     
البحػث عػف شػيء تأكمػو  إلػىالة التػي تسػعى حؿ محميـ الكػالب الَضػتذا ما حؿ الميؿ المنازؿ، وا  

قػػؿ نسػػبة فػػي تمزيػػؽ أ، ولعػػؿ النباشػػوف التػػي تقػػؿ فييػػا الحركػػة أوخاصػػة فػػي المنػػاطؽ اليامشػػية 
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خػػراج القمامػػة فالموعػػد موعػػد إ أوىما قمػػة الظػػاىرة  أحػػدتفسػػيريف  إلػػى، حيػػث يمكػػف رده كيػػاساأل
، وبػالرغـ مػف قمػة الظػاىرة ىـاالميمي ال يناسب ىذا النوع مف المتطفميف عمى الحصوؿ عمى مبتغػ

نسػػبيا، فتفيػػد المعمومػػات الػػواردة مػػف العمػػاؿ اف ظػػاىرة " النباشػػة " تظيػػر فػػي المنػػاطؽ اليامشػػية 
غرب حي النور، وشرؽ حي النزلة وتتمثؿ في الرعاة الصغار الذيف يبحثوف عف فضالت المػواد 

لبحث وغيره مف المنػاطؽ الغذائية وقشور الخضر قصد اطعاميا لماشيتيـ، فالقمامة في مجتمع ا
ف نسػب مكونػات الفضػالت أالجزائرية غنية بيذا النوع مف الفضالت، حيث دلت الدراسات عمػى 

 :1في المجتمع الجزائري تتكوف كما يمي

 : مكونات النفايات الصمبة في المجتمع الجزائري12جدوؿ رقـ 

 %النسبة  النوع %النسبة  النوع

 34 جمد ومطاط 5: اتأو خضر 

 365 قرون وحوافر 569 أقمشة

 568 بالستيك 49 ورق كرتون

 568 معادن :36 فخار

 465 زجاج 34 خشب

حمػػرة التػػي تجػػر ف طريػػؽ األعػػ ىـاويقصػػد النباشػػوف المفرغػػة العموميػػة لمبحػػث عػػف مبتغػػ      
بب ليػـ الحػرج فػي احيانػا فرصة لمبحث بعيػدا عػف مػرأى النػاس الػذي يسػ نياإالعربات، وبالتالي ف

 كثيرة . 

 راء العمال حول نظام الجمع بيت لبيتآ-6-7-6

عمميػة  (%51مػف خػالؿ حمقػات النقػاش المقامػة مػع عمػاؿ النظافػة فقػد فضػمت االغمبيػة )حػوالي
كػػوف ىػػذه األخيػػرة تقتصػػد الجيػػد  - حاويػػاتاللبيػػت بػػالرغـ مػػف سػػيولة العمػػؿ عمػػى  االجمػػع بيتػػ
سػباب التفضػيؿ لالعتبػارات أ، لما ليا مف ميزات حفظ لمصحة العامة، ويرجػع العمػاؿ  -والوقت 
 التالية:
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طالؽ، فالحػديث عػف عػاداتيـ ور العممية والعنصر الميـ عمى اإلالسكاف: باعتبار السكاف مح -
دوف وعػػػي  حاويػػػاتالطفػػػاؿ لرمػػػي القمامػػػة فػػػي إعتػػػاد السػػػكاف عمػػػى إرسػػػاؿ األيتػػػو، فمقػػػد أىملػػػو 

ارتفاعيا الذي  أوية بسبب الالمباالة أو بمخاطرىا ففي احياف كثيرة يقـو االطفاؿ برمييا خارج الح
جػد سػببا أو يصعب وصوؿ الصغار الرتفاعيا، كاف السبب في انتشار القمامة يمينػا وشػماال ممػا 

 .سكناىـبالقرب مف  حاوياتالمباشرا لرفض السكاف وجود 
العمؿ والعماؿ: اعتبر العماؿ اف العمؿ بنظاـ بيت لبيت افضؿ لسػالمة البيئػة حيػث اف جمػع  -

 اماـ البيوت. أوالقمامة مف مصدرىا ال يعطي الفرصة لبقاء بعضيا داخؿ 

 معوقات جمع النفايات من وجية نظر العمال  -6-7-7

ف مسػألة الػدخؿ لػـ تعػد مشػكمة د مف العماؿ الذيف التقينا بيػـ فػإمشكالت الدخؿ : حسب العدي -
جػر عامػؿ أرفػع  إلػىرتيػاح النسػبي ، ويرجػع ىػذا اإلأكثػرجػر أف الػبعض يريػد رفػع األممحة غيػر 

التحسػػف مقارنػػة بػػالغير جعػػؿ نسػػبة  االنظافػػة مػػؤخرا ليتحسػػف عػػف العديػػد مػػف عمػػاؿ البمديػػة وىػػذ
الجماعػات اإلقميميػة  الخػاص بػإدارة  53/11االرتياح ترتفػع، والمتأمػؿ لنصػوص الجريػدة الرسػمية
 . 1يالحظ مستوى الدخؿ لمختمؼ أصناؼ عماؿ النظافة

آليػات الخدمػة ممػا يػؤثر سػمبا  العماؿ بشكؿ واضح مف تيالػؾ مشكالت وسائؿ العمؿ: يشتكي -
ف الخدمػة عػادة مػا تػتـ فػي الميػؿ وخاصػة الفصػؿ ذا أخػذنا بالحسػباف أتيرة العمػؿ خاصػة إعمى و 

 .تردي حالتيانقص وسائؿ العمؿ الوقائية واأللبسة الخاصة و  إلىالشتوي، إضافة 

وجػود بعػض  إلػىراء العماؿ الواردة مف خػالؿ حمقػات النقػاش المقامػة دارية : تفيد آإمشكالت  -
ا يجيػػد العمػػاؿ اثنػػاء نقص الفػػادح لمعمػػاؿ والػػذي يشػػكؿ عبئػػالمشػػكالت التنظيميػػة السػػابقة منيػػا الػػ

مػر تحسػف ف األأبػات الغيػر معمنػة مػف قبػؿ العمػاؿ، إال تعقيػدا الغيامر دئيـ لمخدمة وما يزيد األا
داء ونوعيتػػو مػػاؿ المػػؤقتيف ممػػا حسػػف مػػف نسػػبة ا بشػػكؿ كبيػػر عنػػد الػػدفع بعػػدد معتبػػر مػػف الع

 عتبر حافزا معنويا لمعديد منيـ.أو 
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مشػػػػكالت سػػػػموكات السػػػػكاف: يشػػػػتكي العمػػػػاؿ مػػػػف العديػػػػد مػػػػف المشػػػػكالت المينيػػػػة المرتبطػػػػة  -
 ات السكاف نذكر منيا: بسموك

 منظمة لمسيارات.الغير التوقفات  أوشغاؿ د المفاجس لممسالؾ بفعؿ األنسدااإل -أ 
 الرياح. أوصعوبة العمؿ في الطقس الحار  –ب 
 أحػػد أنيػػاقػػؿ مػػا يمكػػف وصػػفيا أمػػاـ البيػػوت والتػػي أالفضػػالت المتنػػاثرة خاصػػة  أوالحجػػارة  –ج 

 مظاىر عدـ االحتراـ. 
المتموضػعة فػي  حاويػاتال: ىنػاؾ العديػد مػف المشػكالت التػي تنشػأ عػف حاويػاتالمشكالت  -د 

 الشوارع منيا:
 بالقرب مف منازليـ. حاوياتالعدـ قبوؿ السكاف بوضع  - 
، وسػػرقة عجالتيػػا  ممػػا يصػػعب مػػف حرقيػػا، حاويػػاتالوضػػع مخمفػػات البنػػاء داخػػؿ وبجػػوار  – 

 مما يجعميا مصدر خطر. حاوياتالقدـ وتيالؾ  إلىميمة نقميا اضافة 

ا تمقيػب قميػر التػي تصػدر مػف بعػض السػكاف ولعػؿ أحتقػامظػاىر اإل أوالسػموكات السػمبية   -ىػ 
لقػػاء راج النفايػػات فػػي وقتيػػا المحػػدد، وا  خنيـ وعػػدـ إلتػػزاميـ بػػإو ا، وعػػدـ تعػػالعمػػاؿ بػػػ: " الزبػػاليف"

ىػو   -سموكيات السػكاف  –بعض النفايات مف الطوابؽ ويعتبر العماؿ ىذا النوع مف المشكالت 
جابػػة مػػف وجيػػة المشػػكالت كانػػت اإل أكثػػر المشػػكالت حػػدة، ولمتعػػرؼ عػػف المسػػؤوؿ عمػػى أكثػػر

ميات لمسؤوليتيـ المباشرة عف البيت ونظافتو وكذلؾ إلقاء القمامة مػف األ إلىنظر العماؿ تشير 
 منيا:طفاؿ رمييا مبعثرة دوف حماية، ويأتي في الدرجة الثانية سموكيات األ أوالشرفات 

 حتراميـ لعماؿ النظافة أثناء المعب.قمة إ  -
 .السموكات المفظية الغير مقبولة أو حاوياتالساخ بجوار و رمييـ األ -

 ليات وتعمقيـ بيا.جرييـ وراء ا   -
 اقتراحات العمال لتحسين الخدمة -6-7-8
 :ف االقتراحات لتحسيف الخدمة منياعطى العماؿ عددا مأ

ليػػاء لمتقميػػؿ مػػف تحميػؿ المسػػؤولية لمصػػغار بإرسػػاليـ و الػػدور الموكػؿ لألالسػكاف: التأكيػػد عمػػى  -
 حتراـ العماؿ وتقديـ يد المساعدة ليـ.لمتخمص مف القمامة، واإللتزاـ بإ حاوياتلم
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 والسير عمى نظافتيا وصيانتيا مف التمؼ. حاوياتال: العمؿ عمى زيادة عدد حاوياتال -

مخمفػات القيػاـ بػأدوارىـ عمػى أحسػف وجػو،  وعػدـ تػرؾ ال: يتوجػب عمػى العمػاؿ العمؿ والعماؿ -
 .وراءىـ والسرعة في األداء

 . توفير ممر خاص لتسييؿ التحرؾ أو لوية السير  ليات النقؿأو : يتمثؿ في إعطاء السيارات -
المراقبة اإلدارية: يفترض وجود لجنة لممراقبة الدورية لمطريقػة التػي تجمػع بيػا النفايػات وكػذلؾ  -

طريقػػػة وضػػػعيا مػػػع وضػػػع آليػػػة لمػػػردع والتوعيػػػة لمحفػػػاظ عمػػػى النظافػػػة العامػػػة وتشػػػمؿ المراقبػػػة 
 .كف والشوارع وكذلؾ العمؿ والعماؿالمسا

تػػوفير وسػػائؿ الخدمػػة: صػػيانة ا ليػػات وتػػوفير األلبسػػة ووسػػائؿ الحمايػػة مػػف قفػػازات وأحذيػػة  -
 . المفرغة إلىناء نقميا ثأف ننسى شبكات الوقاية التي تغطى بيا القمامة خاصة دوف أ

نمػا بتػدويرىا واسػتغالليا بشػكؿ ا  ات ليست بمجرد الػتخمص منيػا فقػط و وتبقى اإلدارة السميمة لمنفاي
أفضؿ يعود بالفائدة عمى االقتصاد الوطني مف جية ويحافظ عمى صػحة السػكاف وسػالمة البيئػة 

 عمػاؿ نظافػة مػف إداريػيف،ف كػؿ األطػراؼ الفاعمػة و ا، وكؿ ىذا يتحقؽ عندما تتعػأخرىمف جية 
أعػواف مسػتخدميف فػي تطبيػؽ سياسػػة تسػيير منظمػة ومبرمجػة مػػع تػدخؿ دور الدولػة فػي تشػػجيع 

 . وتوعية السكاف وتربيتيـ تربية بيئية النفايات االستثمارات والمشاريع في قطاع تسيير

 التخمص من النفايات الصمبة المنزلية  -6-8
نيػائي ومكػاف الػتخمص ، الكيفية التي يتـ بيػا الػتخمص اللمقصود بالتخمص النيائي لمنفاياتا    

التأكػػػد مػػػف عػػػدـ  يػػػاأىم األىػػػداؼنظػػػار بطريقػػػة صػػػحية يراعػػػى فييػػػا عػػػددا مػػػف وحجبيػػػا عػػػف األ
كالمخػاطر الصػحية والػروائح الكرييػة، ومواراتيػا عػف األنظػار، لكػي ال  اإلنسػافضرارىا بالبيئة و أ

 تشكؿ مشيدا مشوىا لممحيط . 

 أىػـوتشػمؿ آخػر،  إلػى، بػؿ مػف مكػاف أخػرى إلػىؽ الػتخمص النيػائي مػف دولػة وتختمؼ طػر     
طرؽ التخمص التقميدية عمميات بسيطة مثؿ الحرؽ في مرامي مكشػوفة خػارج المػدف، الرمػي فػي 

                                                           

 -  تشاىد في احياف كثيرة الفضالت التي تخمفيا اليات النقؿ عند مغادرتيا االحياء الحضرية خاصة عند الطريؽ الخارجية قرب مزرعة
 الضاوية غرب المدينة بفعؿ زيادة سرعة االليات وكذلؾ تعرضيا لميواء مما يزيد تبعثر القمامة منيا .
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المسطحات المائية مثؿ البحار والمحيطات، والدفف في مكبات غير مجيزة بوسائؿ لحماية البيئة 
 التربة.والبيئة ولوثت اليواء والماء و  اإلنساف إلىت اءأسلكف ىذه الطرؽ و ، المحيطة

تطػػػػور مفيػػػػـو تطػػػػور التكنولوجيػػػػا وعيػػػػات النفايػػػػات البمديػػػػة الصػػػػمبة و نومػػػػع تزايػػػػد كميػػػػات و      
بالتػالي و  ،تقميػؿ التمػوثو تطورت عمميػات الػتخمص لتشػمؿ إعػادة التػدوير التخمص مف النفايات و 

 حد ذاتو.لـ يعد التخمص مف النفايات ىدفًا في 

 ىداف التخمص من النفايات أ -6-8-4
فػػي المحػػيط ف الػػتخمص المثػػالي مػػف النفايػػات بصػػورة عامػػة يخػػدـ اىػػداؼ النظافػػة العامػػة إ    

 :والتي نوجزىا فيما يمي

 أوؽ حفػػظ وجمػػع والػػتخمص مػػف النفايػػات صػػحية فػػي طػػر الغيػػر : إف األسػػاليب حمايػػة البيئػػة -
بعيػػدة كمػػا تػػدخر العديػػد مػػف ا ثػػار جػػو تػػدىور البيئػػة وتشػػويو صػػورتيا، أو  أحػػدانشػػارىا العشػػوائي 

 .سباب إختالؿ التوازف البيئيأ أحد المدى التي ستترتب عمى تموثيا والتي تعد
ر ف جمع النفايات والتخمص منيا بالطريقة الصحيحة يقمػؿ مػف مخػاط: إحماية الصحة العامة -

صابة بيا نسػبة كبيػرة المعوية المختمفة والتي تشكؿ اإل مراض الديدافانتشار األمراض المعدية وأ
 .يا في البمداف الصناعية المتقدمةمن أكثرفي البمداف النامية 

ظيارىػػا بػػالمظير الالئػػؽ بيػػاضػػفاء الجمػػاؿ عمػػى الإ - ف تسػػتغؿ مػػدافف يمكػػف أ أنػػو، كمػػا مػػدف وا 
 . ع حدائؽ ومنتزىاتالنفايات فتزر 

، "فتػػراكـ ػيدافو اإلجتماعيػة: مػا مػف شػػؾ فػاف الػتخمص مػف النفايػػات لػو االجتماعيػة األىػداؼ -
القمػػؽ  إلػػىإثػػارة مشػػاعر السػػخط بػػيف المػػواطنيف، ممػػا يػػدفعيـ  إلػػىالمخمفػػات داخػػؿ المػػدف يػػؤدي 

 . 1عمى الصحة العامة، ويقمؿ فرص االستمتاع بالقيـ الجمالية والحضرية المختمفة"
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 طرق التعامل مع النفايــات  -6-8-5

 السػويد، لمانيػا،أ مثػؿ المتقدمػػة الػدوؿ مسػتوى عمػى النفايػات مػع التعامػؿ استراتيجية اختمفت     
 .األخيرة العقود خالؿ األمريكية المتحدة والواليات الياباف،

 المكبات، إلى النفايات ترحيؿ عمى اليدؼ نصبإ ،2751 إلى 2717 مف الممتدة الفترة ففي   "
 وصيانة التدوير عادةا  و  النفايات، تصنيؼ عمى 2777 إلى 2751 مف الفترة في ىتماـاإل وتركز

 نحػػو ىتمػػاـاإل وانصػػب خيػػرةاأل السػػنوات إلػػى 2777 مػػف العامػػة السياسػػة تغيػػرت وقػػد المكبػػات،
 "مصدرىا مف النفايات مف التقميؿ

1. 

 أنػػواع مختمػػؼ مػػع بيػػا التعامػػؿ يجػػب التػػي المثمػػى الكيفيػػة حػػوؿ الجػػدؿ مػػف الكثيػػر أثيػػر وقػػد    
 حػػوؿ والتجػػارب ا راء تتبػػايف حيػػث السػػمبية، النتػػائج مػػف تخمػػو ال الطػػرؽ مػػف فالعديػػد النفايػػات،
 :نذكر انتشارا الطرؽ أكثر مف بيف ولعؿ النيائي، التخمص بيا يتـ التي الصحية الطريقة

 مف التخمص عمميات أرخص مف يوى النفايات، بدفف ينصح مف فالعديد: الدفــن -6-8-5-4
 مػف ونقمػؿ حتػراؽ،اإل عػف النػاجـ التمػوث مػف نحػد الطريقة وبيذه األرض، قيمة باستثناء النفايات
 مػػف تخمػػو ال الطريقػػة ىػػذه فأ وجػػدت الدراسػػات بعػػض فأ غيػػر لممحػػيط، المشػػوه النفايػػات مشػاىد

 مكػػػب وىػػػو الرئيسػػػية المكبػػػات ىحػػػدإ ثيرتػػػأ حػػػوؿ دراسػػػة عػػػدادإ تػػػـ ردفاأل ففػػػي" السػػػمبية، ثارىػػاآ
 بػػػالردـ المكشػػػوؼ الرمػػػي واسػػػتبداؿ ـ،2777 سػػػنة الممكيػػػة العمميػػػة الجمعيػػػة قبػػػؿ مػػػف الرصػػػيفة
 ينػتج حيػث السػفمى، الطبقػات فػي خاصػة ىوائيػا ال تتحمؿ النفايات فأ الدراسات وبينت الصحي،

 وبعػػػض مونيػػػااأل الكربػػػوف كسػػػيدأو  ثػػػاني الييػػػدروجيف، كبريتيػػػد الميثػػػاف، يػػػاأىم غػػػازات ذلػػػؾ عػػػف
2الجوفية المياه تموث وتسبب رض،األ طبقات إلى تنقؿ فأ يمكف التي الكميائية المركبات

 " . 

                                                           

1-  Zia H, Devadas V: Urban solid Wast management in Kumpur: Opportunities and perspectives: 2008,  

p58. 
 
 .238عمياء حاتوغ ومحمد أبو رية : مرجع سابؽ، ص -2



 انتهٌث ببننفبٌبث انصهبت ادلنضنٍت ًمشكالث انتخهص منيب                          انفصم انشابــع               

 272 

 العػػػػالـ دوؿ مػػػػف عػػػػددا ففػػػػإ .الجوفيػػػػة الميػػػػاه تمػػػػوث مػػػػف الطريقػػػػة ىػػػػذه تسػػػػببو ممػػػػا وبػػػػالرغـ    
 المسػتخدمة الحفػر بػردـ االمريكيػة المتحػدة الواليػات فػي البمديات قامت فقد"  يعتمدىا، المتحضر
 الطريقػػة نفػػس اعتمػػدت التػػي المانيػػا فػػي ذاتػػو والشػػيء ، حػػدائؽ إلػػى المنطقػػة وحولػػت لمقمامػػة،
   .1سياحيا" واستغمتيا

 عمػػى القضػػاء خالليػػا فكػػويم وأبسػػطيا، شػػيوعا الطػػرؽ أكثػػر مػػف ويعػػد : الحــرق -6-8-5-5
 حجميػػا مػػف%  71 إلػػى تصػػؿ قػػد"  درجػػة، ىقصػػأ إلػػى حجميػػا وتقمػػيص كبيػػرة بدرجػػة النفايػػات
 ثارا  مف تحد التي مفا  الحرؽ طرؽ مف عدد ىناؾ فأ غير ،2" تاما الحرؽ كاف فإ األصمي
 النفايات في محارؽ خاصة تسمى العممية فييا عممية الترميد. لحرؽ السمبية

 في ظل اإلستدامة البيئية  التعامل مع النفايات الصمبة -6-8-5-6

 ومخمفػػات نػػواتج النفايػػات أف الثالػػث العػػالـ دوؿ مػػف العديػػد عنػػد السػػائد الفيػػـ ومػػازاؿ كػػاف     
 نافعػػة تصػػبح قػػد اسػػتغالليا عػػادةا  و  اسػػتثمارىا أف عمػػى برىنػػت التجػػارب لكػػف. قيمػػة ذات ليسػػت
 مف ستفادةلإل مخططات تطبيؽ انتياج عمى الدوؿ مف العديد وعميو دأبت اقتصادية، قيمة وذات
 النفايػػات معالجػػة فإالعامػػة،  والصػػحة البيئيػػة السػػالمة تيػػدد بانتشػػارىا باتػػت التػػي المخمفػػات ىػػذه

 االسػػتفادة أو أنواعػػو بمختمػػؼ المباشػػر الػػتخمص سػػواء منيػػا لمػػتخمص اسػػتراتيجية وتحديػػد الصػػمبة
 السػػػكاف بػػػأمف يػػػرتبط أخػػػرى ناحيػػػة ومػػػف ناحيػػػة، مػػػف التنميػػػة بجيػػػود وثيقػػػا ارتباطػػػا يػػػرتبط منيػػػا

 ىػػػذا عمػػػى اإلنسػػػاف بمكانػػػة تميػػػؽ نظيفػػػة بيئػػػة وتػػػأميف مػػػراضواأل بئػػػةو األ انتشػػػار مػػػف وسػػػالمتيـ
 .الكوكب

زاكػػا محرقػة لمقمامػػة ذات مقػاييس مضػبوطة، يراعػػى فييػا عػػدـ أو قيمػػت فػي مدينػة أففػي اليابػاف " 
 ، 3تموث اليواء، ويستفاد مف الحرارة الناتجة في توليد الكيرباء"

                                                           

 .240د أبو رية: مرجع سابؽ، صعمياء حاتوغ ومحم -1
 .339، 1993، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر: 1ط االنسان وتموث البيئة،محمد السيد أرناؤوط :  -2
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االسػػتفادة ويمكػػف روبػػا يػػتـ فصػػؿ النفايػػات عػػف بعضػػيا مػػف مصػػدرىا أو وفػػي العديػػد مػػف دوؿ     
عػػػادة اسػػػتخداميا وتحويميػػػا  يػػػامن والزجػػػاج والنفايػػػات  مفيػػػدة كالحديػػػد والػػػورؽ أخػػػرىمػػػواد  إلػػػىوا 

اسمدة وغيرىا مف المواد التػي يمكػف اعػادة اسػتخداميا  إلىطعمة التي يمكف تحويميا المنزلية واأل
 .ليةأو كمواد 

 عمميات التدوير نذكرىا في ما يمي: أىـولعؿ      

والكرتػوف، يمكػف ينػتج العػالـ سػنويا كميػات مذىمػة مػف الػورؽ  : المخمفات الورقيػة إعادة تدوير -
إنتػاج الػورؽ الجيػد  فػيليػة لعشػرات مصػانع الػورؽ خصوصػًا بعػد التقػدـ المػذىؿ أو أف توفر مػادة 

مف ورؽ القمامة، ولقد أنشأت في مختمؼ الدوؿ مصانع عمالقة إلعادة تصنيع الورؽ الناتج مف 
القمامػػػة، وتختمػػػؼ طريقػػػة التصػػػنيع حسػػػب نػػػوع الػػػورؽ المػػػراد إنتاجػػػو، وتتعػػػدد المكاسػػػب البيئيػػػة 

يربائيػػة الالزمػػة طاقػة الك: تػػوفير اليػاأىمالػورؽ المجمػػع مػف القمامػػة،  الناجمػة عػػف إعػادة تصػػنيع
 .نسبة تموث المياه ، خفضلمتصنيع، توفير استيالؾ المواد الخاـ، نقص انبعاث غازات الصوبة

، لكػف يمكػف ش نسبة قميمة مف المخمفػات الصػمبةتمثؿ مخمفات القما إعادة تدوير المنسوجات: -
ألغػػراض خاصػػة  أوإنتػػاج منسػػوجات درجػػة ثانيػػة تسػػتخدـ لالسػػتيالؾ الشػػعبى  فػػياسػػتفادة منيػػا 

، " وتقـو بعض المصانع بإنتاج بعػض أنػواع السػجاد مػف ؿ إنتاج فوط المطب  وفوط التنظيؼمث
مموثػػػػات  ي، لكػػػف يجػػػػب تنظيػػػؼ مخمفػػػات القمػػػاش إلزالػػػة أ1"نفايػػػات مصػػػانع المالبػػػس الجػػػاىزة

 وخاصة المموثات العضوية حتى يمكف إعادة تدويره بطريؽ سميمة بيئيًا.

النفايػػػات تشػػػوييا  أكثػػػرتعػػػد المخمفػػػات البالسػػػتيكية مػػػف  فػػػات البالسػػػتيكية:إعػػػادة تػػػدوير المخم -
نػوعيف رئيسػييف ىمػا: البالسػتيؾ الصػمب، مثػؿ  إلػىلممشيد الحضاري لممػدف، وينقسػـ البالسػتيؾ 

البالستيؾ وغيرىا، "حيث يتـ تجميع  أكياسزجاجات الزيت والخؿ وغيرىا، والبالستيؾ الميف مثؿ 
خػواص  يذ يكؿ نوع مف أنػواع البالسػتيؾ ويػتـ تشػكيؿ ىػذه األنػواع بعػد ذلػؾ إلنتػاج منػتج نيػائ

                                                           

، الشركة الدولية لمطباعة ، القاىرة ، مصر :  1، ط  معالجتوالتموث البيئى فى الوطن العربى، واقعو وحمول سيد عاشور أحمد :   - 1
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 القمامػػػػة أكيػػػػاسميكانيكيػػػػة وكيميائيػػػػة تصػػػػمح لالسػػػػتخدامات المختمفػػػػة مثػػػػؿ مشػػػػابؾ الغسػػػػيؿ، و 
 .1، وخراطيـ البالستيؾ الكيربائية وغيرىا"والشماعات

الحصػػوؿ عمػػى العديػػد مػػف  فػػييسػػتفاد مػػف عمميػػة التػػدوير  تػػدوير المخمفػػات العظميػػة:إعػػادة  -
الصػناعات  فػييسػتخدـ  الػذي: " الغػراء يمكف أف تنتج مف مخمفػات العظػاـ، مثػؿ التيالمنتجات 
 التػيصػناعة تكريػر السػكر، وبػودرة الكالسػيـو  فييستخدـ  الذي ي، وكذلؾ الفحـ الحيوانالخشبية

 فػيعالؼ الحيوانات، وكذلؾ المواد الدىنية وخاصة الموجودة داخػؿ العظػاـ و تستخدـ كإضافة أل
 .2"مستحضرات التجميؿ فيتستخدـ  التيالنخاع و 

الصػفيح  فػيالمخمفات المعدنية الموجودة بالقمامة  أىـإعادة تدوير المخمفات المعدنية: تتركز  -
صير األلومنيػـو  فيمصانع متخصصة  إلىواأللومنيـو مف أدوات منزلية، ويتـ تجميعيا وبيعيا 

عادة تصنيعو   صيره فقط. أووا 

إعادة تدوير الزجاج يوفر قدرًا كبيرًا مف الطاقػة وكػذلؾ يػوفر  إعادة تدوير المخمفات الزجاجية: -
ىػػذه الصػػناعة، " أمػػا الزجػاج الكسػػر فيػػتـ تجميعػػو كػػؿ  فػػيتسػتخدـ  التػػيالكثيػر مػػف المػػواد الخػػاـ 
 .3"إنتاج األكواب وبعض الغازات رخيصة الثمف فيلوف عمى حدة ويستخدـ 

 اليإعػػادة تػػدوير المخمفػػات العضػػوية: تمثػػؿ "المخمفػػات العضػػوية المنزليػػة )بقايػػا الطعػػاـ( حػػو  -
 فػػػيالمػػػدف عنيػػػا  فػػػي، ويختمػػػؼ التعامػػػؿ مػػػع المخمفػػػات العضػػػوية 4% مػػػف مخمفػػػات القمامػػػة"17

أفضػػؿ  ي، وىػػالعضػػوية كغػػذاء لمطيػػور والحيوانػػاتالريػؼ، فػػالريؼ يسػػتخدـ قػػدرًا كبيػػرًا مػػف المػػواد 
الطػػرؽ السػػتخداـ المخمفػػات العضػػوية، لكػػف المخمفػػات المنزليػػة بالمػػدف تمثػػؿ مشػػكمة ذات أبعػػاد 

نتػػاج مػػادة مخصػػبة لػػألرض، وىػػو مػػا يطمػػؽ عميػػو  صػػحية واجتماعيػػة، ويػػتـ تجميعيػػا وتػػدويرىا وا 
 .السماد العضوى

 
 

                                                           

 . 226، صـ2007، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، مصر:  إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظفزكريا طاحوف :  -1
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 المنزلية في مجتمع البحث التخمص النيائي من النفايات الصمبة  -6-8-6

يػػتـ الػػتخمص النيػػائي مػػف النفايػػات الصػػمبة المنزليػػة عػػف طريػػؽ نقميػػا عػػف طريػػؽ المركبػػات      
كمػػـ، ومػػف خػػالؿ المالحظػػات المػػأخوذة  27مػػاكف مكشػػوفة خػػارج المدينػػة عمػػى بعػػد حػػوالي أ إلػػى

ال قربو مف الطريؽ الوطني الػرابط بػيف الػوادي أو مف زيارة مكاف التخمص، الحظنا عدـ صحيتو، 
ية، التػػي و امحاذيػػا لبػػؤرة سػػكانية جديػػدة، وغيػػر بعيػػد عػػف مزرعػػة الضػػ –ـ 177حػػوالي  –وتقػػرت 

ف الحػرؽ الغيػر نظػامي والمتواصػؿ مػف قبػػؿ أ إلػىتحتضػف المئػات مػف العمػاؿ الػدائميف، إضػافة 
ا مػػف البمػػديات المحاذيػػة كبمديػػة العمػػاؿ والنباشػػوف يجعػػؿ منيػػا مصػػدر تمػػوث حقيقػػي يطػػاؿ عػػدد

يػػاـ أ أوثػػار عنػػد تػػزامف الحػػرؽ مػػع الريػػاح، ورمػػاس وبمديػػة الػػوادي، وتتضػػاعؼ ا وادي العمنػػدة و 
 الصيؼ خاصة في الميؿ.

واستحدثت مؤخرًا مفرغة "عمومية" بجوار الطريؽ الجانبي الرابط بيف الوادي والرباح، وأفادت     
راف فػي ظػؿ زحػؼ العمػراف لممنػاطؽ الغربيػة مػف مدينػة الػوادي المالحظة بقربيا النسبي مػف العمػ

 1كمػـ مػف الػوادي و 1وسجمت الزيػارة الميدانيػة التػي قمنػا بيػا لممفرغػة أف قربيػا النسػبي )حػوالي 
الحيوانػػػات مػػػف نقػػػؿ  لربػػػاح( سػػػاعد أصػػػحاب الورشػػػات ومربػػػيكمػػػـ مػػػف ا 1كمػػػـ مػػػف البياضػػػة و

 ييا.حيواناتيـ النافقة بأنفسيـ إل أوفضالتيـ 

 

 مفرغة العمومية الجديدة بالواديال: 23الصورة   
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حيػػاء بػػؤرا غيػػر قانونيػػة، والتػػي عػػادة مػػا ترمػػي فييػػا الفضػػالت الصػػمبة وتتخمػػؿ عػػددا مػػف األ    
صػػػحاب السػػػيارات ىػػػذه البػػػؤر لرمػػػي النفايػػػات أالحػػػدادة، ويسػػػتغؿ  أوالنجػػػارة  أوكنفايػػػات البنػػػاء 

طػار دور بقايػا الغيطػاف فػي ، ونشير فػي ىػذا اإلجيزة المنزليةاأل أوجثث الحيوانات،  أوالمنزلية 
 استمالة السكاف لرمي فضالتيـ فيي في العديد مف المناطؽ في حالة غير مرضػية فيػي مممػوءة

 ساخ.و بالمياه وأشجار القصب واأل
 

 
 

 

  المشكمة مع التعامل لتحسين اقتراحات-7
 مختمػػؼ فػػي المخمفػػات إلدارة معيػػا المتعاقػػد الشػػركات عمػػى والمراقبػػة الرصػػد عمميػػات إحكػػاـ -

 .األحياء

جراء يالبيئ الوعى تنمية -  .لمقمامة البيئة اإلدارة في األفراد إلعداد التدريبية الدورات وا 

 . حياءاأل كؿ تغطية عمى العمؿ -

 .المخالفيف ومعاقبة النفايات لرمي قانونية الغير البؤر محاربة -

 دار شرق)  مارس 19 بحي الفوضوية المزابل احد: 24صورة 
 (الضيافة
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قضػية عامػة لتسػييؿ حػؿ مشػكالتيا  دراجيػاالعممية، وا   لتسييؿ السكاف مع عالمياإل التواصؿ -
، حقيقػػة يعػػاني الفػػرد مػػف ىػػذه  يممػػؾ أف يقػػدـ حػػال ليػػذه المشػػاكؿفيػػرى ميمػػز أف الفػػرد العػػادي ال"

مشاكؿ شخصية متعمقة بعجػزه  إلىذ يرجعيا إالمشاكؿ ولكنو ال يعييا بوصفيا مشاكؿ اجتماعية 
 .1ىو شخصيا عف التوافؽ مع ىذه الظروؼ"

 .ومراقبتيا صحية، معالجة النفايات معالجة -
 الصحية.نشاء مصب صحي مستداـ لمتخمص مف النفايات وفقا لمشروط إالعمؿ عمى  -

الظروؼ ومرتبطػػة بػػالنفايػػات فػػي المػػدف ذات أبعػػاد متعػػددة النظافػػة وجمػػع مشػػكمة واذا كانػػت    
مف الضروري األخذ باستراتيجية مناسبة إلدارة النفايػات حتػى  نوإف ،لكؿ منيا المتاحة واإلمكانات

 . التغمب عمى المشكالت التي تعوؽ فاعميتيا وقدرتيا عمى حماية البيئة يمكف
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 تمييـد

تعػد إف النشػاطات الزراعيػة "( FAOمنظمة األغذية والزراعػة العالميػة ) تقارير أحدجاء في     
وتشػػكؿ بعػػض  ،1"مسػػؤولة عػػف ثمػػث مػػا تتعػػرض لػػو الكػػرة األرضػػية مػػف حػػرارة وتغيػػر فػػي المنػػاخ

وفػػي بعناصػػرىا المختمفػػة   ،األسػػاليب والػػنظـ الزراعيػػة المتبعػػة خطػػرًا ال يسػػتياف بػػو عمػػى البيئػػة
جػػراء دوف شػػؾ منطقػػة وادي سػػوؼ عمػػى غػػرار ىػػذه مختمػػؼ انحػػاء المعمػػورة، وقػػد مػػس ىػػذا اإل

 سػكانياميز بنيتيػا الجغرافيػة  ومػا صػاحبيا مػف تميػز لعػدد مػف الخصػائص الثقافيػة لفت المناطؽ،
تي التعرؼ عمى فيما يأ نحاوؿ، وسوؼ اختالفا وخصوصية أكثرجعمت مف ممارساتيـ الفالحية 

مقومػػػات البيئػػػة ومحػػػور  أحػػػدالعمميػػػات الزراعيػػػة الممارسػػػة ودورىػػػا فػػػي تػػػدىور التربػػػة باعتبارىػػػا 
 التنمية المستدامة. 
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 مقومات النشاط الزراعي  -4

وشح األمطار وعدـ تػوفر  لموقع الجغرافي وطبيعة المناخابالنظر لعدد مف الخصائص منيا     
المميػزة طبيعيػا، وتعػد ىػذه العناصػر المنػاطؽ  مػف بػيف منطقػة سػوؼ المياه الجارية يمكف اعتبار

التػػي المقومػػات عػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف ف فييػػا أمشػػكالت تعيػػؽ العمػػؿ الزراعػػي فػػي ظاىرىػػا، غيػػر 
عوامػػؿ بيئيػػة كالمنػػاخ والموقػػع  منيػػا ،منطقػػة سػػوؼأنشػػطة اإلنتػػاج الزراعػػي فػػي  فػػي سػػاعدت

فػي األنشػطة  المتبعػة ليباألسػارث غير قميػؿ مػف ا  و ونوعيتيا  الجغرافي ونوع التربة، وتوفر المياه
 خدمػػة توظيػػؼ تمػػؾ العوامػػؿ وقبػػؿ ذلػػؾ يػػأتي العامػػؿ البشػػري وخبرتػػو فػػي ،الزراعيػػة... وغيرىػػا

 .لإلنتاج الزراعي

عػػػدد مػػػف المقومػػػات األساسػػػية  فػػػي سػػػبيؿ الوصػػػوؿ ألىػػػداؼ  إلػػػىويحتػػػاج النظػػػاـ الزراعػػػي     
الدولة وىي  أوالتصدير خارج حدود اإلقميـ  إلىترقية اإلنتاج  أوالتنمية العامة وتحقيؽ االكتفاء، 

عديدة ومتنوعة منيا المادية كالوسػائؿ والمػوارد المختمفػة ومنيػا التقنيػة كػالبرامج والخبػرات ونػذكر 
 منيا:   

أف كػؿ ىػذه : إف الزائر لمنطقة سوؼ وخاصة المناطؽ الفالحية منيػا ال يصػدؽ بػالعامؿ البشري
جسادىا يدية معتمدة عمى البنية القوية ألبوسائميا البسيطة التقم جساد البشريةالغيطاف أنجزتيا األ

والطبيعيػػػة مػػػف حػػػرارة فصػػػؿ الصػػػيؼ الظػػػروؼ المعيشػػػية  قسػػػاوةتغػػػذييا العزيمػػػة القويػػػة وتحػػػدي 
، وكانػػت البشػػر الخمػػوؿبػػرودة فصػػؿ الشػػتاء  فػػي معركػػة البقػػاء مػػع بيئػػة حػػادة ال تعػػرؼ الرأفػػة بو 

حقيػػػتيـ أالبغػػػاؿ لمػػػف تػػػوفرت لػػػو المقػػػدرة مختطفػػػيف  أوحمرة أحسػػػف األحػػػواؿ بػػػاألاسػػػتعانتيـ فػػػي 
 استغالؿ موارد المنطقة والتربع عمى كنوزىا. 

سػس العمميػة فػي العمػؿ وفي عػدد غيػر قميػؿ مػف الخبػرات واألالجانب التقني: اكتسػب الفػالح السػ
 تسػمت بصػعوبة التػرويض، فاكتشػؼإالزراعي تمكف مػف خالليػا تػذليؿ الصػعوبات وتطويػع بيئػة 

نواعيا ، وتعرؼ عمى مواسـ ىبوب الرياح وأالعديد مف الزراعات المعاشية الصالحة ليذه المنطقة
واتجاىاتيػػػػا، فػػػػالزائر لمواحػػػػات المتراميػػػػة بػػػػيف أحضػػػػاف منطقػػػػة سػػػػوؼ يالحػػػػظ مصػػػػادات الريػػػػاح 
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المتنوعة الطوؿ واالتجاىات التي تعمؿ وفؽ اتجاه الرياح بغية حمايػة غابػات النخيػؿ مػف الريػاح 
 :، كما توضحو الصورة التاليةوية مف جية واالستعانة بيا في رفع الرماؿالق

 

 

واكتشػؼ قػدرة أنػواع محػددة مػف النخيػؿ عمػى الصػمود فػي وجػو عوامػؿ الطبيعػة فقػاـ بغراسػػة     
صنؼ "الغرس" في أطراؼ الغابة لمتمكيف مف الحماية ويالحظ زراعة "الذكار" الذي يمقح النخيؿ 
في اتجػاه الريػاح، وكػذلؾ مػيالف صػفوؼ النخيػؿ بشػكؿ يالئػـ حركػة الشػمس واتجاىيػا، واسػتعاف 

واسػتفاد مػف خبراتػو  ،غنػاـ فػي عمميػة التسػميدإبػؿ وأوانات المحمية التي يربييػا مػف بفضالت الحي
 نجع الطرؽ في كؿ مراحؿ العمؿ الزراعي.أ إلىالمكتسبة في الوصوؿ 

لػة البسػػيطة ، تمػػؾ ا وظمػت العديػد مػػف التقنيػات شػػاىدة حتػى وقتنػػا الحػالي ومنيػػا "الخطػارة "    
، "وكممػة خًطػارة متارأت متوسطة العمؽ بيف الثالثة والست التي تستخدـ لرفع الماء مف مستويا

مػا اصػطالحا فيػي تعنػي تمػؾ ا لػة أىي عربية سميمة مشتقة مف خطػر أي مشػى جيئػة وذىابػا، 

                                                           

- . غير اف البحث افضى الى اف ىذه التقنية مستخدمة في العديد مف الحضارات الشرقية واالوربية 

 : صورة فضائية لمصادات الرياح 25صورة 
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التقميديػػة التػػي تصػػنع مػػف خشػػبة النخيػػؿ ، رأسػػيا األمػػامي حػػاد ومػػدبب بينمػػا رأسػػيا فػػي األسػػفؿ 
 كما توضحو الصورة . 1ثالثة أمتار" إلىعريض، أما طوليا فيصؿ 

 

 

 خصائص المجتمع الزراعي بمنطقة "سوف"  -5

ف اختمفػػت فػػي دقائقيػػا فيػػي متقاربػػة فػػي ، وىػػي وا  ىنػػاؾ صػػفات تتميػػز بيػػا المجتمعػػات الزراعيػػة
 برز ىذه الصفات ما يمي:، ومف أخطوطيا العامة

بالطبيعػػة وظروفيػػا المتباينػػة أشػػد االرتبػػاط ممػػا جعػػؿ ىػػذه الظػػروؼ ارتبػػاط ىػػذه المجتمعػػات  -
 تتحكـ في ظروب نشاطيا بشكؿ ممموس.

اعيػػػة معرضػػػة لمكػػػوارث الطبيعيػػػة واألزمػػػات االقتصػػػادية ونظػػػرا إلنخفػػػاض ف المجتمعػػػات الزر إ -
 إلػػػىالمعيشػػػي بصػػػفة عامػػػة، فيػػػي فػػػي حاجػػػة ماسػػػة  ىـافرادىػػػا وبالتػػػالي انخفػػػاض مسػػػتو دخػػػؿ أ

معرضػػػة لمغػػػزو  أنيػػػايضػػػا، كمػػػا لمقػػػروض المتنوعػػػة أ أومسػػػاعدات متنوعػػػة لبنػػػاء مشػػػاريع لمػػػري 
 ضرارا بالغة.والتي غالبا ما تمحؽ بالمحاصيؿ أ المستمر لمجماؿ والخنازير
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بيا عممتو  ف التجارب التي مر  فات المجتمع الزراعي غريزة حب اإلدخار لممستقبؿ ألومف ص -
 القاسية. كيؼ يتقي تقمبات الظروؼ

 إلػػػى األسػػػرةا مػػػف بتػػػداءً ميػػػز بيػػػا ىػػػذه المجتمعػػػات ىػػػي تماسػػػؾ أفرادىػػػا، إبػػػرز صػػػفة تتولعػػػؿ أ -
األساسػػػية فػػػي بنػػػاء المجتمػػػع، وقػػػد أدى ىػػػذا  العشػػػيرة فالقبيمػػػة ثػػػـ القريػػػة التػػػي تعػػػد بحػػػؽ الوحػػػدة

 .فيزاؿ سائدا فيما بينيا حتى ا  الذي ال التعاوفخمؽ روح  إلىوالجماعات  األفرادلتحاـ بيف اإل

ونظػػػرا الرتبػػػاط ىػػػذه المجتمعػػػات بالطبيعػػػة منػػػذ القػػػديـ، فقػػػد تعممػػػت عػػػف طريػػػؽ التجربػػػة عػػػدة  -
منيػػا بالزراعػػػة كحسػػف تصػػريؼ الميػػاه، وشػػؽ القنػػوات، ومعرفػػػة خبػػرات ىامػػة وخاصػػة المتعمقػػة 

يمكف معرفتيا لمف كػاف غير ذلؾ مف المعمومات التي ال  إلىر نيافيضاف األ أومطار سقوط األ
 بعيدا عف ىذا الميداف . 

، تبػرز فػي مجتمػع البحػث ػ كمػا فػي غيػره مػف األىػداؼ إلػىوفي كفػاحيـ مػف أجػؿ الوصػوؿ     
دلػػػػة والتػػػػي نطمػػػػؽ عمييػػػػا التفاعػػػػؿ شػػػػبكة متميػػػػزة مػػػػف العالقػػػػات والتػػػػأثيرات المتبا  .المجتمعػػػػات

 جتماعي.اال

جتماعيػػة، وتغيرىػػا تبعػػا البحػػث، تنػػوع أشػػكاؿ العمميػػات االالمعايشػػة الميدانيػػة لمجتمػػع وتفيػػد     
لتفػػػاؼ الفالحػػػيف ، وا  لػػػى لظيػػػور زراعػػػة محصػػػوؿ البطاطػػػاو لممواقػػػؼ، حيػػػث شػػػيدت السػػػنوات األ

ف دوف أ أو، فو اف يجتمعػػػوا عمػػػى غيػػػر تعػػػ،" فالنػػػاس ال يسػػػتطيعوف أالتعػػػاوفحولػػػو، حالػػػة مػػػف 
مػػػف مظػػػاىر ىػػػذه العمميػػػة ، و 1ركة"يشػػػتركوا معػػػا فػػػي العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ السػػػعي وراء مصػػػالح مشػػػت

، والمسػػػػاعدات المتبادلػػػػة عنػػػػد الحاجػػػػة، واالستشػػػػارات، االجتماعيػػػػة، الزيػػػػارات المتبادلػػػػة لممػػػػزارع
ف سػادت حالػة مػف وعػدد غيػر قميػؿ مػف مظػاىر اإليثػار، ومػا فتئػت أ واالشتراؾ في شػراء البػذور

، ومف أكثرنفسيـ، عمى غرار مف يزرع التنافس الذي يشعر بو الفالحوف أ التحوؿ الممموس نحو
مػػػف يتحصػػػؿ عمػػػى أسػػػمدة مفقػػػودة، " وتحػػػدث ىػػػذه العمميػػػة فػػػي جميػػػع  أوحسػػػف، أيظفػػػر ببػػػذور 
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مجػػػاالت النشػػػاط والحيػػػاة اإلجتماعيػػػة مػػػف خػػػالؿ سػػػعي الفػػػرد لمحصػػػوؿ عمػػػى أكبػػػر نصػػػيب مػػػف 
 .1اليدؼ"

ة وحػػب الػػذات، بػػرغـ يػػور حالػػة مػػف الصػػراع الػػذي غذتػػو األنانيػػظ إلػػىوميػػدت ىػػذه العمميػػة     
، " والصراع عممية نفسية اجتماعية ة التي لـ تنسحب كميا مف المجتمعثر لمعمميات السابقوجود أ
بػػيف  أوبػػيف الجماعػػات  أو أكثػػر أوبػػيف فػػرديف  أو، ث عػػف قصػػد وتعمػػد داخػػؿ الفػػرد نفسػػياتحػػد

 . 2"التفاعؿ العدواني أوحدوث التعارض  إلىمما يؤدي  حداالطبقات في المجتمع الو 

فضػت فػي ة بيف الجيراف في المزارع والتي أ، الخالفات المتعددومف مشاىد الصراع المالحظ    
، وىو مشيد لـ يكف مألوفا سابقا، وبعػض النزاعػات عمػى أروقة المحاكـ إلىعدد غير قميؿ منيا 
حػػدة الصػػراع عنػػد ، وكمػػا ىػػو معػػروؼ تػػزداد قػػات الحاجػػةأو التجػػار فػػي  أومػػف يظفػػر بالعمػػاؿ 

 ي انتشػار ىػذه العمميػة االجتماعيػة، وال نمتمس الغرابة فارض المصالح االقتصادية والحاجاتتع

كمػػػا يقػػػوؿ  3قربػػػا وتػػػأثرا فػػػي البيئػػػة الطبيعيػػػة " كثػػػرفػػػي المجتمعػػػات األ "فالصػػػراع نشػػػاط مػػػألوؼ
 سبنسر.  

 العمميات الزراعية في منطقة "سوف" -6

تخػػػاذ ىػػػذه ؿ قػػػدره بإو األ اإلنسػػػافتعتبػػػر الزراعػػػة العامػػػؿ األساسػػػي  الػػػذي مػػػف خاللػػػو صػػػنع     
حدائؽ تنبض بمختمػؼ  إلىفارا قف يحوؿ صحاري أالرقعة مف المعمورة موطنا لمعيش، واستطاع 

فباتػت  مار قدراتيا مف خصوبة ومياه عذبػةرض واستثالثمار، عف طريؽ اكتشاؼ كنوز األ نواعأ
الرئيسية في منطقة وادي سوؼ الحديثة، وباتت تستقطب الفالحػيف والتجػار واليػد النشاطات  أحد

 العاممة مف مختمؼ المناطؽ.
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لواحػػػات عبػػػر العػػػالـ، تشػػػتير بإنتاجيػػػا لمتمػػػور وكانػػػت منطقػػػة سػػػوؼ كغيرىػػػا مػػػف منػػػاطؽ ا    
ؿ، وتجتيػػد  فػػي الحصػػوؿ عمػػى المعػػاش الضػػروري مػػف خضػػر و نواعيػػا المختمفػػة فػػي المقػػاـ األبأ

طبيعػػة الصػػعبة التػػي ال تسػػاعد عمػػى إنتػػاج ، رغػػـ صػػعوبة المنػػاخ والربوغيرىػػا مػػف المػػ وفواكػػو، 
وبمػرور الوقػت وبتطػور نوعيػة الحيػاة ومػا صػاحبة مػف  أنػوال ، إنواع مػف المحاصػيؿمثؿ ىذه األ

نيػػات الزراعػػة مػػف تسػػييؿ الحصػػوؿ عمػػى تطػػور تكنولػػوجي سػػيؿ مػػف تطويػػع نسػػبي لمطبيعػػة وتق
المنػػاطؽ  إلػػىوجػػود مصػػادات لمريػػاح سػػاعدىا وصػػوؿ الكيربػػاء  إلػػىراضػػي، بسػػط األ إلػػىالمػػاء 

الت جارفػػة وجػػرارات لمحراثػػة كميػػا عوامػػؿ آ إلػػىوكػػذلؾ وسػػائؿ التنقػػؿ مػػف سػػيارات دفػػع ربػػاعي 
ت تػػػثبيؿ، وقػػػد أتجريػػػب العديػػػد مػػػف المحاصػػػ العػػػامميف قػػػي قطػػػاع الزراعػػػة يجتيػػػدوف فػػػي جعمػػػت

نتاج مف إنواع وخير دليؿ ما تمده مف أغمب األمداد بوقدرتيا عمى اإل ،المنطقة خصوبتيا الفائقة
  17مػػا يقػػارب  إلػػىنتػػاج ي اشػػتيرت بيػػا مػػؤخرا بشػػكؿ ممفػػت لإلنتبػػاه حيػػث وصػػؿ اإلالبطاطػػا التػػ

فػي وقػت مضػػى   انػاا لميكتػار والزيتػوف المػذاف كقنطػار  17لميكتػار وكػذلؾ القمػح  بحػوالي الػػ  اطنػ
 ف يجرب في ىذه المنطقة.أحكرا عمى المناطؽ الشمالية، ضربا مف الخياؿ 

 العمميات الزراعية في منطقة سوف قديما  -6-4

ي فػػػػي اسػػػػتخداـ األرض وزراعػػػػة اإلنسػػػػانيقصػػػػد بالعمميػػػػات الزراعيػػػػة كافػػػػة أشػػػػكاؿ النشػػػػاط     
والمتابعػػػة والػػػري وكػػػذلؾ كافػػػة الوسػػػائؿ  ةالمحاصػػػيؿ المختمفػػػة والتقنيػػػات المسػػػتخدمة فػػػي الزراعػػػ

 .يرا مف مظاىر الثقافة في المنطقةالمادية والفنية الممارسة، وىي بذلؾ مظ

ختالؼ المػػػػوارد المتاحػػػػة ونوعيػػػػة بػػػػإ أخػػػػرى إلػػػػىوتختمػػػػؼ العمميػػػػات الزراعيػػػػة مػػػػف منطقػػػػة     
عنصر في العمؿ الزراعػي فػإف  أىـعتبار الماء ىو اصيؿ وكذلؾ طبيعة التربة والمناخ، وبإالمح

عمى مشارؼ المنخفضػات حيػث تػزرع النخيػؿ عمػى ارتفاعػات بسػيطة  البؤر السكانية كانت تنشأ
حيػاف "بالغيطاف"، ويظطػر الفالحػوف فػي أ مف الماء، حيث تتغذي ذاتيا وتسمي ىذه المنخفضات

تسػمى محميػا عممية في عمى األ إلىتوسعة ىذه الغيطاف مف خالؿ رفع كميات الرماؿ  إلىكثيرة 
عػف طريػؽ  أو"رفع الرممة " عف طريػؽ وسػائؿ بدائيػة منيػا " القفػاؼ" ، " العبانػة " و " المكػرة "، 
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يػة مصػنوعة مػف سػعؼ و امكانية، حيث يوضع عمى ظيػر الدابػة حاألحمرة والبغاؿ لمف يممؾ اإل
 النخيؿ تسمى "الزنبيؿ" كما توضح الصورة 

 

    

د مػػف عوامػػؿ التعريػػة ودفػػف النخيػػؿ وتشػػيد ىػػذه حػػف اسػػتخداـ المصػػادات يمنػػع نػػزوؿ التربػػة ويإ  
مػػا " الػػدايرة " وىػػي "زروب " " أالجريػػد اليػػابس عمػػى مػػدار الغػػوط وتسػػمى "الػػزرب المصػػادات مػػف

 ع الريػػاح لألعمػػىتجػػاه الريػػاح تسػػاعد عمػػى رفػػيػػة ليػػا اتجاىػػات مختمفػػة توجػػو حسػػب إثانويػػة داخم
وال يسػػمح بػػالنزوؿ الكثيػػؼ لمرمػػاؿ، ويحػػرص الفػػالح  ويشػػيد لمغػػوط مػػدخٌؿ جػػانبٌي يكػػوف مسػػتورٌ 
ف سػػػمكوا مسػػػمكا يقػػػـو بمعاقبػػػة الصػػػغار والمػػػارة أ  أنػػػوعمػػػى اتبػػػاع المسػػػمؾ المػػػؤدي لمغػػػوط بػػػؿ 

 .  مخالفا

 لػى كمنتػوج أساسػيو بالدرجػة األ كػاف الفػالح فػي منطقػة وادي سػوؼ ييػتـ بزراعػة النخيػؿو      
بيعيػا فػي  أولالسػتيالؾ العػائمي  التي يخّصصػيا خرىاؿ بعض المنتوجات الفالحية األىمإدوف 

                                                           

-  اف حرص الفالح عمى حماية الغوط مف نزوؿ التربة وتقديسو عممية الرفع ، يروى عف البعض انو عند وجود خنفساء صاعده الى اعمى
 الغوط يقوموف بوضع التراب عمى ظيرىا داللة عمى اىمية الرفع .

 محميا "رفع الرممة": رفع الرمال وتسمى 27صورة 
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مػػف الناحيػػة االقتصػػادية، ولكنيػػا  زراعػػة ثانويػػة ذات مػػردود ضػػعيؼ أنيػػااألسػػواؽ المحميػػة، إال 
 كتفاء الغذائي. يومي وتحقؽ لو نسبة معتبرة مف اإلىامة لغذائو ال

بسبب الجفاؼ والرياح الرممية ونػدرة  قساوةشديدة ال كانت الظروؼ المناخية في المنطقةولما     
تتطمب مجيودات كبيرة وسقي يومي ورعايػة مسػتمرة، ومػع ذلػؾ  األمطار، فقد كانت ىذه الزراعة
الصػػعوبات مػػف خػػالؿ تػػوفّير الظػػروؼ المناسػػبة لزراعتيػػا فػػي  تمّكػػف الفػػالح مػػف تخطػػي ىػػذه

ف "الجنػاف"، ويحػاط بػزرب مػػ أو" الفالحػػة"  أوُيػدعى "الحػرث"  خيػؿ فػي مكػػافالغػواطيف قػرب الن
و"  سػتخداـ "الُخّطػارة "غيرة المحمية التي تمده بالمػاء بإبار الصالجريد ويعتمد في سقييا عمى ا 

 ، و" السواقي "، و" الميزاب ".**الماجف"

 وتوضح الصورة نموذج مف " فالحة " معاشية داخؿ " غوط" :

 

 
 

                                                           

- .الة تقميدية تعمؿ عمؿ المزدوجة تسيؿ مف رفع دلو الماء مف البئر 
 حيز مصنوع مف الجبس يوضع فيو الماء لتوزيعو عمى المزروعات عف طريؽ السواقي .   - **

 : فالحة معاشية تقميدية28صورة 
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الشػتاء ينػتج الخػردؿ والسػنارية )الجػزر(  الزراعػة المعاشػية فػي مختمػؼ فصػوؿ السػنة، ففػي وتػتـ
 باذنجػاؿ والفػوؿ واليقطػيف...الربيػع ينمػو الخػردؿ المػؤخر وال فػي فصػؿ، و والمفت والبميدة والبصػؿ

 والقرعػة والْكػُرـْ والمعػدنوس والبػرطالؽ يقطيفالصيؼ تنمو الخضر مثؿ الطماطـ وال في فصؿو 

التمػر، ولكػف ذلػؾ ال  بجنػي فصػؿ الخريػؼ فينشػغؿ الفػالح أما ،والفقوس والبطي  والدالع والفمفؿ
 .نوفمبر منتصؼ إلىمف زرع بعض الخضروات مف منتصؼ شير سبتمبر يمنعو 

 العمميات الزراعية الحديثة وعالقتيا بالبيئة  -3-2

ثر في كػؿ قة سوؼ كغيرىا مف المناطؽ والذي أالتقني والفني الذي مرت بو منطف التطور إ    
لػػو بصػػمتو الفاعمػػة عمػػى القطػػاع الفالحػػي، فكانػػت نيايػػة السػػبعينات  تالمجػػاالت الحيويػػة، كانػػ

وبدايػػػة الثمانينيػػػات محطػػػة مشػػػيودة فػػػي التغيػػػر االجتمػػػاعي الػػػذي صػػػاحب ىػػػذا الفعػػػؿ السياسػػػي 
لمػػػوادي  مجػػػاورةالالبمػػػديات  إلػػػىمتػػػد فيػػػة توسػػػعا إالكيربػػػاء الرياالقتصػػػادي حيػػػث شػػػيدت شػػػبكات 

اعتمػاد المحركػات الكيربائيػة كوسػيمة حديثػة لمسػقي حمػت محػؿ الوسػائؿ  إلػىفضػى المدينة ممػا أ
التقميديػػػػة وسػػػػاعدت ىػػػػذه التقنيػػػػة الحديثػػػػة عمػػػػى تشػػػػجيع الفالحػػػػيف بتوسػػػػيع نشػػػػاطيـ فػػػػي زراعػػػػة 

ار وغمػػػرة وحاسػػػي خميفػػػة وغيرىػػػا مػػػف المنػػػاطؽ المحاصػػػيؿ المختمفػػػة، وباتػػػت منػػػاطؽ مثػػػؿ قمػػػ
نواع المنتوجػػػات الفالحيػػػة كالبصػػػؿ والجػػػزر والثػػػـو مصػػػدرا إلنتػػػاج وتزويػػػد المنطقػػػة بػػػأ مجػػػاورةال

، الػػذي شػػجع الفػػوؿ السػػوداني يػػاأىم خػػرىوغيرىػػا، وباتػػت موطنػػا لتجريػػب بعػػض المحاصػػيؿ األ
 رباحا معتبرة.أنتاجو المعتبر الفالحيف عمى االستثمار فيو، وبات موردا ميما يدر إ

إف ىذه الوضعية لـ تشيد توسعا كبيرا بسبب اعتماد الفالحػيف عمػى مػواردىـ الخاصػة والتػي     
راضػي بػا الت الجارفػة كػاف يثقػؿ كاىػؿ الفالحػيف خاصػة فػي ، فبسػط األعادة مػا تكػوف محػدودة

سػػػالؾ الكيربػػػػاء  أف مػػػػد أيػػػة ذات الطبيعػػػػة الػػػوعرة مػػػػف كثبػػػاف ومنخفضػػػػات، كمػػػا المنػػػاطؽ الغرب
 يتطمب مصاريؼ ضخمة.

                                                           

-  ـ 1990و  1987انتشرت زراعتو بيف اعواـ 
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ثػر البػالغ مػف خػالؿ عمميػة الػػدعـ ة طػويال حيػث كػاف لتػدخؿ الدولػة األولػـ تػدـ ىػذه الوضػعي    
عػداد معتبػػرة وا المنطقػة بػػدعـ فػي حفػر ا بػػار وشػبكات السػػقي وا  الفالحػي الػذي اسػػتفاد منػو فالحػػ

 توسيع األمالؾ  أونشاء المزارع ى الفالحيف الحصوؿ عمى البنية األساسية إلف النخيؿ سيؿ عمم
وتزامنت ىذه االستفادات مع التجربة الناجحة لزراعة البطاطا في منتصؼ ونياية التسعينات مف 
القػػػرف العشػػػريف، واسػػػتقطبت العديػػػد مػػػف الفالحػػػيف الػػػذيف ابتكػػػروا طريقػػػة محميػػػة لمػػػري المحػػػوري 

، وشػػػكمت وفػػػرة ر الػػػرش تصػػػنع محميػػػا ممػػػا خػػػدـ الوضػػػع الفالحػػػي بشػػػكؿ مميػػػزو اصػػػبحت محػػػوا
لمستثمريف حاؽ بركب اساؿ لعاب غير الفالحيف واستيوتيـ لم  اإلنتاج بفضؿ ىذه العممية إغراءا أ

ي خػػذت ىػػذه العمميػػة فػػوا   –التػػي لػػـ تػػزرع مػػف قبػػؿ  -راضػػي البكػػروسػػاعد فػػي ذلػػؾ خصػػوبة األ
 3مف  أكثرنتاج التي بمغت مف اإل رو االؼ مف المحالسنوات األخيرة ا التوسع حتى بمغت في 

 .**، في كؿ موسـ 1مالييف طف 

ما الباقية أمف إجمالي زراعة محصوؿ البطاطا،  % 95وتشكؿ عممية السقي بالرش حوالي     
كالطماطـ فػي المنػاطؽ  أخرىفتبقى تجارب محدودة بالتقطير، وبالرغـ مف بداية ظيور منتجات 

الشرقية كالدبيمة وحاسي خميفة والمقرف، والدالع في البمديات الغربيػة أمثػاؿ وادي العمنػدة والربػاح 
نتػػاج البطاطػػا بقػػي يحتػػؿ الصػػدارة مػػف بػػيف النشػػاطات الفالحيػػة الممارسػػة فػػي ، فػػإف إوأميػػو ونسػػو

نتػػاج البطاطػػا كنمػػوذج ؼ نقػػـو بوصػػؼ العمميػػات الزراعيػػة إلالمنطقػػة، وعمػػى ىػػذا األسػػاس سػػو 
تػدىور البيئػة والتػأثير عمػى  إلػىيا مػف أخطػاء ومشػكالت أفضػت ، ومػا صػاحبلمممارسة الزراعية
 مختمؼ عناصرىا.

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممزارعين في مجتمع البحث -6-5-4

البشػري، يمكػف  ، والتعرؼ عمػى خصػائص عامميػاف شؾ أف الوقوؼ عمى بيئة الدراسةما م     
، فػالكثير منيػا مػرتبط بطبيعػة ممارسػييا مف تشخيص المشػكالت، ويفسػر العديػد مػف الممارسػات

 الجنس وغيرىا.  أوالمعرفية  أووخصائصيـ التاريخية 
                                                           

 -  قنطار .250ىكتار وينتج ما معدلو  0.75متر مساحة  50يسقي المحور المكوف مف ذراع بطوؿ 
 01، الصفحة  2009الوادي ماي تقرير لجنة الفالحة والتنمية الريفية لوالية  -1

 اف النتاج البطاطا موسميف زراعة خريفية ، تجنى في الشتاء واخرى ربيعية تجنى في الصيؼ . عمما - **
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عمػارىـ الفاعػؿ فػي قطػاع الفالحػة  يالحػظ أف أ ف المتمعف فػي خصػائص العنصػر البشػريإ    
غػرى مػردوده أحداثة النشاط الػذي  إلىوىذا راجع لشباب، سنة أي مف فئة ا 17و 17بيف  تتراوح

أجػػػراء، ومػػػف خػػػالؿ كسػػػبيـ المتواضػػػع طمػػػوح الشػػػباب فػػػي الكسػػػب، ولعػػػؿ الكثيػػػر مػػػنيـ كػػػانوا 
سػػػتفادة المجانيػػػة مػػػف المصػػػالح اإل أورض عػػػف طريػػػؽ الكػػػراء إسػػػتطاعوا الحصػػػوؿ عمػػػى قطعػػػة أ

شػػيوخا، اضػػطرتيـ مشػػقة النشػػاط  أوكيػػوال  خػػرىالبمديػػة ويقومػػوف باسػػتغالليا، وحتػػى الفئػػات األ
 تكميفيـ بالنشاط. أومشاركة الشباب  إلىوصعوبة متابعتو، 

صػحاب أسػاس بػؿ ىػـ األبمينة الفالحػة ليسػوا فالحػيف ف غالبية الممارسيف لأويالحظ كذلؾ     
التقمػيص منيػا كالتجػار  أوصػمية كػالموظفيف تمفة ومنيـ مف تنػازؿ عػف مينتػو األميف وحرؼ مخ

لونيا كمينة ثانوية، وىو ما يوضح و ا، والعديد منيـ يز ضيا بخدمة العمؿ الميمية كالحراستعوي أو
 كذلؾ تبايف المستويات التعميمية.

ويطغػػى عمػػى العمػػؿ الفالحػػي العنصػػر الػػذكوري الخػػالص أي عػػدـ ممارسػػة النسػػاء لمفالحػػة     
عمػػػى تقطيػػػع البطاطػػػا المعػػػدة ف المشػػػاركة الجزئيػػػة متمثمػػػة العمػػػؿ بػػػاألجرة ويقتصػػػر فقػػػط أغيػػػر 

يػتـ  أواىف تنسػيؽ العمميػة حػدإلمزراعة حيث يقمف بإنشاء مجموعات بمعزؿ عػف الرجػاؿ وتتػولى 
 االتفاؽ واالتصاؿ عف طريؽ زوجات الفالحيف .

 دور العمميات الزراعية في تدىور البيئة  -6-5-5

 الدورة الزراعية وعالقتيا بمردودية التربة  -6-5-5-4

تعاقب المحاصيؿ المختمفة في مساحة معينة لمدة  أونظاـ تتابع  أنياالزراعية بتعرؼ الدورة     
 معينة وتختمؼ الدورة الزراعية وفقًا ألنواع المحاصيؿ المزروعة في الدورة. 

غنػػاء التربػػة بػػأمالح معدنيػػة تسػػتطيع بعػػض الزراعػػات تركيزىػػا مثػػؿ إ إلػػىه الطريقػػة ذدؼ ىػػوتيػػ
 أزوت إلػػػىوتحويمػػػو  زوت اليػػػوائيبكتيريػػػات تسػػػتطيع تثبيػػػت األيشػػػة مػػػع النباتػػػات القطنيػػػة المتعا

 :ياأىم، ويستحسف اتباع الدورة الزراعية لما تنطوي عميو مف فوائد عده معدني
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 : إلىإف زراعة المحصوؿ نفسو لعدة سنوات يجيد األرض ويقمؿ اإلنتاج ويعود ذلؾ  -

المنطقػة مػف العديػد منيػا  كػالبرطالؽ التػي تنمػو بكثافػة ويعػاني فالحػوا الضارة  نتشار الحشائشإ
 البري والنتيف وسيؼ غراب.

 .األمراض والحشرات اعتماد الدورة الزراعية الصحيحة يحد مف انتشار -

 ، فػالمعروؼ "أفالمحافظة عمى خصوبة التربة: تختمؼ المحاصيؿ فػي درجػة إجيادىػا لمتربػة -

 تصحر في التي تسيـ األسباب مف متتالية طويمة لسنوات المكاف نفس في المحصوؿ نفس  زراعة

 إلػى يػؤدي التربػة الغذائيػة فػي العناصر توازف في خمؿ اثأحد في يتسبب حيث المزروعة، الحقوؿ

 .1بنائيا" وىدـ كيانياإ

تبػػاع إأف ابقة فقػػد دلػػت نتػػائج التجػػارب عمػػى زيػػادة إنتاجيػػة المحصػػوؿ: نتيجػػة لمعوامػػؿ السػػ -
 عمى زيادة المحصوؿ.  إيجابياينعكس الدورات الزراعية 

 أحػد، ولعػؿ البطاطػا نػة األخيػرة بزراعػةو أف منطقة سوؼ اشػتيرت فػي األ أحدعمى  فيوال يخ   
ثبػػت أأسػػباب ىػػذا االنتشػػار، المػػردود المػػادي المعتبػػر التػػي يػػدره ىػػذا النػػوع مػػف المحاصػػيؿ الػػذي 

سػػػكاف المنطقػػػة  أحػػػد، وباعتبػػػار الباحػػػث خػػػرىنتاجػػػو الػػػوفير مقارنػػػة بالمحاصػػػيؿ الموسػػػمية األإ
ف السػػواد األعظػػـ مػػف الفالحػػيف ال أمػػف غيػػره مػػدى انتشػػار زراعػػة البطاطػػا حيػػث  أكثػػرفيعػػرؼ 

 .قشريات، الحبوب والطماطـ وغيرىافتتمثؿ في: ال خرىما المحاصيؿ األأيزرعوف غيرىا، 

راضي الفالحية المترامية والمحيطة بمنطقة سػوؼ يتضػح لػو مػدى التركيػز إف المتمعف في األ   
نتػاج حاديػة مػف اإلإذ نسػمط الضػوء عمػى ىػذه األعمى زراعة البطاطا كمنتوج رئيسي، ولعمنا ىنػا 

مػا يسػببو  إلىالتقميؿ مف منتوج أثبت نجاحو، بؿ نريد بذلؾ لفت النظر  أونتقاد اإل إلىال نيدؼ 
لؾ سػػػتقؿ ، وىػػػي بػػػذة المعنيػػػة بزراعػػػة البطاطػػػا الػػػدائـحػػػداعػػػة الفالحيػػػة الو مػػػر عمػػػى القطىػػػذا األ

مة، ومػا في ما يمي الوقوؼ عمى مدى انتشار ىذه المشػك نحاوؿسكيد، و انتاجيتيا مستقبال بكؿ تأ
 البعيد. أومد المتوسط الفالحوف واعيف بخطورتيا عمى األ ذا كافإ

                                                           

 .137، ص  1991، الخرطوـ السوداف ،  االثار البيئية لمتنمية الزراعية في الوطن العربيالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية :  - 1
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يتيػػا لػػػدى الفالحػػيف قمنػػا بطػػرح األسػػػئمة أىمب ولمتعػػرؼ عػػف اعتمػػاد الػػػدورة الزراعيػػة والػػوعي    
 :عمى بعض اإلخبارييف مف الفالحيف التالية

 ؟البطاطامكان زرع خر ىل سبق وان زرعت محصوال آ

 ىل تعتقد أن عدم اعتماد الدورة الزراعية ضار بالتربة؟

 ىل تفكر في زراعة محصوال اخر؟

لػـ يسػبؽ ليػـ أف جربػوا  غمبية الفالحػيفاالخبارييف، أف ألبيانات الواردة مف يتبيف مف خالؿ ا    
: "الفالحين فأعممنا بػأ خر غير البطاطا ) كمحصوؿ تجاري( ، وفي لقاء مع المخبرمحصوال آ
 أخـرى ن بصـدد تجريـب محاصـيل، ىـم اآلراضي الزراعية البكرتمكون متسعا من األ الذين ال يم

رض وأعطت فاعمية عنـد ، ومكنت من تجديد األ مقبوالعطت مردودا ، وقد أمثل القمح والشعير
توقــع زيــادة فــي زراعــة مثــل ىــذه المحاصــيل أ"، وأضػػاؼ المخبػػر قػػائال: الكثيــر مــن مجربييــا"

مــا المحاصــيل التــي جربــت قصــد أباعتبارىــا قميمــة التكمفــة وال تتطمــب قــدرا كبيــرا مــن العمالــة، 
"الدالع" في فصـل الصـيف، وكـذلك "الفاصـوليا   ياأىممعرفة مردوديتيا فتتمثل في "القشريات" و 

 . و" الجمبانة " في فصل الشتاء"

 أحػدف زراعػة محصػوؿ و بػأ **بدرايػة الفالحػيف ت المعمومات التي وفرىا لنا نفػس المخبػر،ودلَ     
 أوة اليػػػروب مػػػف المشػػػكالت ال حميػػػا، ـ يعتمػػػدوف سياسػػػأنيػػػضػػػرار بالتربػػػة، غيػػػر اإل أنومػػػف شػػػ

، ويزرعوف قطعة جديدة لمف توفرت لوسيؿ حيث تجدىـ يتركوف المكاف القديـ يعتمدوف الحؿ األ
قػػؿ مردوديػػة مػػف التربػػة البكػػر أ أنيػػاب ***يعيػػدوف جػػرؼ التربػػة وىػػي كػػذلؾ مكمفػػة ويؤكػػد المخػػػبرأو 

 )الجديدة(.  

                                                           

 - 2010جانفي  05، بتاري :  8ـ المخبر رق. 
اف ممارسة العمؿ الزراعي لمدة تزيد عف الخمس سنوات مع زراعة البطاطا التي تعد حديثة في المنطقة ، مكنت التعرؼ عف بعض  - **

 االخطاء والمعوقات المسببة لقمة االنتاج .
 .2010جانفي  05، بتاري   08المخبر رقـ   - ***
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ف العديػد مػف الفالحػيف يفكػروف فػي زراعػة محصػوؿ آخػر وتشػير أوتفيد المعايشة الميدانيػة بػ    
المالحظة المأخوذة مف مجتمع البحث التوجو الممحوظ نحو عدد مف المحاصيؿ خاصة المجربة 

القشريات في منطقة "اميو  أووأثبتت نجاعتيا كالقمح والشعير في منطقة قمار  أخرىفي مناطؽ 
، ويشػيع فػي مجتمػع البحػث "كحاسي خميفة" و" الػزقـ" ونسة"، وكذلؾ الطماطـ في الجية الشرقية

خبار بشكؿ ممفت ممقيا بظاللػو عمػى الجانػب الفالحػي، فتجػد أي سػبؽ ظاىرة اإلشاعة وتواتر األ
أرضػػية تقنيػػة بػػؿ نتػػاج أخبػػػار أفػػادت بمردوديػػة جيػػدة فػػػي  إلػػػىفػػي تجريػػب محصػػوؿ، ال يسػػتند 

 منطقة مف مناطؽ الجوار.   

 ئة التسميد وعالقتو بالبي-6-5-5-5

ف التسػػػميد مػػػف العمميػػػات الضػػػرورية والرئيسػػػية فػػػي الزراعػػػة ويعتمػػػد عمييػػػا الفالحػػػوف فػػػي إ    
، ويػراىف الفالحػوف عمومػا عمػى أنػواع حسػف جػودةفػر إنتػاج وأأو مختمؼ المناطؽ لمحصوؿ عمى 

سمدة بغيػة الحصػوؿ عمػى منتػوج لػو القػدرة عمػى تحمػؿ المعوقػات المناخيػة مػف ريػاح عدة مف األ
 مراض المختمفة.وقوي يمكنو تحمؿ األ، وحرارة

 ف مف األسمدة اىناؾ نوع األسمدة والمبيدات المستخدمة:

 الحيوانيػػػػة الغنيػػػػة بػػػػالمواد العضػػػػوية، أواألسػػػمدة العضػػػػوية: تتشػػػػكؿ مػػػػف المخمفػػػػات النباتيػػػػة  -
تسيؿ عممية امتصاص بالي وبالتالي تحسيف بنية التربة و ذشكؿ المركب الطيني الت وتساعد عمى

 مالح المعدنية.األ

مػا بسػيطة تحتػوي عمػى عنصػر سػمادي أ ية: ىي مركبات معدنية صػناعية،و ااألسمدة الكيمي -
مػػػف عنصػػػر سػػػمادي مثػػػؿ  أكثػػػرمركبػػػة تحتػػػوي عمػػى  أو بوتػػػاس...( أوفوسػػػفات  أوزوت آ)أحػػدو 

   .سمدة الثالثية(، األ N-K  ،P-K  ،N-Pسمدة الثنائية)األ

(14% N+20% P2O5+%20 K2O)  
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 األضرار الناتجة عن االستعمال المكثف األسمدة والمبيدات الكيميائية -

اث أضػػرار صػػحية أحػػد إلػػىالجػػائر لممبيػػدات واألسػػمدة الكيميائيػػة المفػػرط و يػػؤدي االسػػتخداـ     
 واقتصادية عمى الكائنات الحية والوسط البيئي.

التربة تحدث تحوالت بيئية وبيولوجية بواسطة الكائنػات الدقيقػة فػي التربػة  إلىفعند إضافة المبيد 
 أضرار صحية. إلى اإلنسافتغير تركيبتو وخصائصو مما قد يعرض  إلىتؤدي 

أمػػػا بالنسػػػبة لألسػػػمدة الكيميائيػػػة ذات االسػػػتخداـ المكثػػػؼ فقػػػد لػػػوحظ أف مركبػػػات الفوسػػػفور     
وثػػات فػػي المػػاء، كمػػا أف االسػػتخداـ المكثػػؼ لألسػػمدة المم أىػػـالمسػػتخدمة فػػي األسػػمدة تعػػد مػػف 

النيتروجينيػػة ينػػتج عنػػو زيػػادة نسػػبة النيتػػرات فػػي الميػػاه الجوفيػػة وتمػػوث المنتجػػات الورقيػػة بصػػفة 
كمػػػػا تتكػػػػوف مركبػػػػات  ،خاصػػػػة ممػػػػا يسػػػػبب لإلنسػػػػاف ضػػػػعفًا شػػػػديدًا فػػػػي نقػػػػؿ األكسػػػػجيف لمػػػػدـ

 خبيثة.  راماً أو النيتروزاميف التي تسبب أمراضًا سرطانية و 

 التسميد واالسمدة المستخدمة في المنطقة  -

 نتػاج الزراعػي لجميػع المحاصػيؿمقومػات اإل أحػدسػمدة وف في منطقة سػوؼ األحيعتبر الفال    
نفاؽ ما يقػارب  يمكف االستغناء عنيا، حيث يتـ إكبر منيا، والوتستيمؾ زراعة البطاطا القدر األ

سػػمدة ، وتػػرتبط نوعيػػة األعمػػى السػػماد والتسػػميدس المػػاؿ المخصػػص لمزراعػػة أمػػف ر   %17الػػػ 
ىػا تمػؾ المرتبطػة بثقافػة النشػاط أكثر التقنيػة ولعػؿ بعدد مف العوامؿ المادية منيػا و  وعممية التسميد

  المتواترة.
 سئمة التالية:اإلجابة عف األ نحاوؿسسمدة في منطقة البحث ولمتعرؼ عمى واقع استخداـ األ

 ؟ماىي االنواع المستخدمة
 ؟سمدةمدى استخدام فالحي المنطقة لأل ما

 ما مدى الوعي باضرار االفراط في االستخدام عمى البيئة بصورة عامة ؟

                                                           

- مميوف سنتيـ اسمدة كيماوية او مصنعة بعد  2مميوف سنتيـ جزائري لميكتار قبؿ الزراعة ، وحوالي 15يكمؼ حوالى  السماد العضوي االولي
 ظيور النبتة بيدؼ تقوية الجزء االخضر منيا .
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دوف اسػػػػػتثناء توضػػػػػح البيانػػػػػات المالحظػػػػػة مػػػػػف المعايشػػػػػة الميدانيػػػػػة اف جميػػػػػع المػػػػػزارعيف     
لػػػى وفضػػػالت مختمفػػػة و فػػػي فضػػػالت الػػػدجاج بالمرتبػػػة األمتمثمػػػة يسػػػتخدموف االسػػػمده العضػػػوية 

ؿ ويبتاعيا الفالحوف ، والتي تؤمنيا مناطؽ الشمااقؿ كفضالت الغنـ والبقر) دباؿ( بصورة أخرى
 .*رجاء الواليةاؽ التي تنتشر عبر أسو مف مختمؼ األ

 .ة منيا، فتستعمؿ بصورة قميمة جدانواع المصنعة والمعالجأما األ

 لياتو اإلستخدام وآ -

الػذي شػراؼ الفػالح ويػتـ النثػر بواسػطة األيػدي العاممػة بإ بػؿ الحراثػةق تنثر ىذه األسػمدة عػادة   
ف ىػذه العمميػة مكمفػة حسػب عػدد مػف الفالحػيف ولػذلؾ ، ونذكر بإتقاف عممية النثريحرص عمى إ

نتشػار اإل لػـ تػالؽ أنيػاال إسػمدة الطبيعيػة ت المحمية إلنتاج آليات لنثػر األحاوالوجدت بعض الم
 ، وقػػدرة عمػػى، مػػف فعاليػػة وسػػرعةنجػػازبعػػض النقػػائص التػػي ميػػزت اإل :يػػاأىمبعػػد لعػػدة عوامػػؿ 

العاممة بشكؿ كبير في حاؿ ف تحؿ محؿ اليد أمؿ الفالحوف الصمود لصعوبة الميمة وغيرىا ويأ
 .نجاحيا

إن كميـة "، أفاد فػي ىػذا الموضػوع قػائال: وتشير البيانات المستخمصة مف لقاء مع المخبر    
، ويفضل طن لميكتار )حسب نوعية السماد( 83و 73بين  تتراوحسمدة العضوية التي تنثر األ

أف  التقنييف أحد، ويعبر و النسبي في السوق"حمر( بالرغم من غالئالدجاج األ) استخدام سماد
 .كمًا ونوعاً  مناسبة ومقبولة  ىذه الكمية 

راضػػي المسػػتخدمة مػػف ذي قبػػؿ أف الفالحػػيف يقممػػوف مػػف ىػػذه الكميػػة فػػي األ إلػػىىػػذا ونشػػير   
 .اطن 17حيث يكتفي البعض باستخداـ 

                                                           

ية كسوؽ غمرة مف بيف االسواؽ المعروفة في المنطقة لبيع االسمدة العضوية الطبيعية والتي تعرؼ محميا بالغبار نذكر اسواؽ اسبوع - *
 وقمار وحاسي خميفة والجديدة باالضافة الى محطات يومية دائمة ليال ونيارا مثؿ محطة ورماس وطريؽ الدبيمة وغيرىا . 

 -  2010فيفري  19، بتاري  :  09المخبر رقـ.   
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 حػداوجػود نػوع و  إلػىستعمالو ضعيؼ جدا، فتشير المالحظػة ما السماد العضوي المصنع فاأ    
 " ) كما ىو موضح في الصورة(.ITALPOLLINAومتمثؿ في " 

 

 
 

ويػتـ  قنطارا منو ) في األرض المسػتعممة( 17 إلىف اليكتار يحتاج الفالحيف فإ أحدوحسب     
راضي البكػر خوفػا مػف ضػعؼ الفالحوف استخدامو في األ حاوؿ، ولـ يبعدىا أونثره قبؿ الزراعة 

 مردوده .

ف فػػي مجتمػػع الدراسػػة أخبرنػػا بػػأالسػػماد العضػػوي وعنػػد زيارتنػػا لمبػػائع الوحيػػد ليػػذا النػػوع مػػف     
الفالحػػيف يعزفػػوف عػػف اسػػتخداـ ىػػذا النػػوع بػػالرغـ مػػف النصػػائح المقدمػػة مػػف قبػػؿ التقنيػػيف الػػذيف 

الكريية نعداـ انبعاث الرائحة كذلؾ سيولة حممو ونثره وتخزينو وا  يحثوف عمى استخدامو لفعاليتو و 
 . منو

 العضوي المستخدم: السماد 29صورة 
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ات والفواكػػو و اعػػادة " لمنضػػج المبكػػر لمخضػػر سػػمدة الكيميائيػػة فالقصػػد مػػف اسػػتخداميا أمػػا األ    
 .1فقداف طعميا الطبيعي وعدد مف مركباتيا" إلىوتؤدي عادة 

ف السػػماد الرئيسػػي والػػذي يحػػرص شػػير الشػػواىد الميدانيػػة إلػػى اسػػتخداـ أنػػواع عديػػدة، إال أوت    
: يركػػػػػزوف عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ ذي المواصػػػػػفات، و  NPK: خدامو يتمثػػػػػؿ فػػػػػيالفالحػػػػػوف عمػػػػػى اسػػػػػت

17،17،17  يومػا  17، وىو السماد المعروؼ محميا " الفوسفات " فيشيع استخدامو بعػد حػوالي
راؽ والػذي يعطػػي دفعػا لنمػػو النبػات ويقويػػو، ويسػتخدـ عػػادة و مػف الزراعػة أي مػػع بدايػة تكػػوف األ

ار ويسػتخدـ لتقويػة الثمػ ويعػرؼ بػػ " البوتػاس" ، وىناؾ نوعا ثػافٍ لميكتار اقنطار  1قنطار و 1بيف 
، وىي **، وتتقارب كمية البوتاس المستخدمة مع كمية الفوسفاتأي في األياـ األخيرة قبؿ الجني

،  شػكمة اجيػاد القػدرة الحيويػة لػألرضم إلػىاثػار سػمبية تقػود  إلػىمػر الػذي يػؤدي نسب معتبػرة األ
الدعايػػػة ، التػػػوفر، ولػػػـ  –حسػػػب الشػػػيوع  –: لمسػػػعر، الفعاليػػػة سػػػتخداـلويػػػة فػػػي االو تخضػػػع األو 

 .البيئة بصورة عامة أونسجؿ في جمسات الحوار أي حرص عمى المحافظة عف التربة 

 

                                                           

 295، ص  2011، مطبعة سخري ، الوادي ، الجزائر ،  البيئة وحقوق االنسانمجموعة مف االساتذة : -  1

  -  تحميؿNPK  :20-20-20 . 

N 20 %  :0,5 % . النيتروجيف المستمدة مف نترات البوتاسيـو 

P 20 %  الفوسفات احادي االمنيوـ :Monopotassium . 

k  20 % . نترات البوتاسيوـ احادية الفوسفات : 

B  0,02 %  . حمض اليوريؾ : 

FE 0,1 %  . الحديد : 

 MN0,05 %  :.المنغنيز 

 تستخدـ ىذه االسمدة عمى شكؿ جبيبات جافة ، وىناؾ مف يستخدميا في شكميا السائؿ كونو اقؿ سعرا . -**
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، ال يسػتخدموف  األسػمدة الكميائيػة حسػب جمسػة النقػاش وتجدر اإلشارة إلػى وجػود عػدد معتبػر.
 .الغالء أوشح المادة في السوؽ  إلىمتناع عف االستخداـ، ويرجع السبب الرئيسي في اإل

ة ضػػػعؼ االسػػػتعالـ مػػػف قػػػبميـ كمعرفػػػ إلػػػىوتشػػػير المقػػػاءات الجماعيػػػة بعػػػدد مػػػف الفالحػػػيف     
ف الكثيػر مػنيـ ال يكمػؼ نفسػو أقؿ مؤشر أسمدة وخطورتيا ولعؿ المقادير والمواقيت ومكونات األ

بيئيػا ، ىػذا ويعتبػر التسػميد الصػحيح عناء قراءة النشػريات التػي تبػيف تػاري  الصػالحية والخطػورة
، ولكػػف لزيػػادة ػػػ مػػاء ػ تربػػة (  مػػف التمػػوث بالتسػػميد حاجػػة ممحػػة لػػيس فقػػط لحمايػػة البيئػػة )ىػػواء

 . اكـ المفرط لخصائصيا داخؿ الثمارسمدة وتجنب الخسائر االقتصادية وكذلؾ منع التر كفاءة األ

طريقػة ومف خالؿ  -عند االقتضاء - ةوضح المخبر استخداميا بصورة عاديما المبيدات فيأ    
ف الفالحػيف ال يتوانػوف عػف اسػتخداـ ىػذه المبيػدات فػور المستمدة مف المقابمػة اسػتنتجنا أ جابةاإل

 إلػىأي حالة سمبية حتى عند الجيراف خوفا مػف تفشػي المػرض دوف الحاجػة  أوشيوع أي مرض 
شػكمة م إلػىثار سػمبية قػد تقػود آ إلىف ىذا االستخداـ يؤدي أ إلىشارة استدعاء خبير، وتجدر اإل

 .1التموث بالمبيدات 

ف أ إلػىويشيع استخداـ ىػذه المبيػدات لعػدد مػف النباتػات الطفيميػة وبعػض الحشػرات ،ونشػير     
صػػبح يعرفػػو عمػػـو الفالحػيف لكثػػرة اسػػتخدامو فػػي أ" والػذي  Fabcorالمبيػػدات شػػيوعا ىػػو " أكثػر

، كما أخرىمكافحة النباتات الطفيمية التي انتشرت بفعؿ فضالت الحيوانات التي ترد مف مناطؽ 
لبسػػة الواقيػػة بػػالرغـ مػػف الحػػيف غيػػر حريصػػيف عمػػى اسػػتخداـ األف الفأطػػار يالحػػظ فػػي ىػػذا اإل

 العديد مف األمراض خاصة الجمدية منيا. الخطورة المعروفة لمثؿ ىذه المواد، والتي قد تسبب

 االثار السمبية المصاحبة لجمب االسمدة عمى البيئة والسالمة العامة  -

سمدة العضوية الطبيعية عمى العديد مف المخاطر البيئية المتعددة، منيا تنطوى عممية نقؿ األ   
حيػػػاء عمػػػى مػػػدار السػػػاعة، والتػػػي تػػػؤرؽ األ انتشػػػار الػػػروائح الكرييػػػة المنبعثػػػة منيػػػا مموثػػػة لمجػػػو

                                                           

 -  :  2012مارس  04جمسة النقاش بمنطقة ورماس المنعقدة بتاري. 
،  قضايا بيئيةصالح الديف جودة حسيف :  - 1  .84، ص2001، مطبعة جامعة الخرطـو
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خػارج البيػوت  أوقػات الميػؿ فػي االفنيػة أو يكػوف قضػاء  حيػثالسكنية خاصػة فػي فصػؿ الصػيؼ 
مػا الطػرؽ فػة والتػي لػـ تكػف تعػرؼ فػي المنطقػة، أنتشار القػوارض والطفيميػات المختمإ إلىضافة إ

لسقوط الفضالت التي تشوه مشيد الرئيسية التي تمر منيا شاحنات النقؿ فغالبا ما تكوف عرضة 
ف ىػػذه الفضػػالت التسػػبب فػػي انتشػػار سػػاط الحضػػرية، أمػػا عمػػى المسػػتوى الصػػحي فمػػف شػػأو األ

بئػػة، وتتسػػبب الفضػػالت المركونػػة عمػػى حػػواؼ الطػػرؽ فػػي العديػػد مػػف و العديػػد مػػف االمػػراض واأل
 أحػدتيػة ا لمفػاجس والخطيػر، وتظيػر الصػورة حوادث المرور خاصػة اثنػاء الميػؿ بفعػؿ وضػعيا ا

 . طوؿ فترة بقاءه عمى ىذه الحالةدة وتوحي مظاىر الدفف عمى حوافو لمظاىر وضع ىذه األسم

 

 

    

عمى السالمة المرورية مف وتعمؿ مصالح البمدية عمى الحد مف استمرار ىذه الظاىرة الخطرة    
مػػػف يػػػؿ، حيػػػث يصػػػعب فػػػي كثيػػػر ب قمو اف التجػػػأال إعػػػذارات التػػػي ترسػػػميا لمفالحػػػيف، خػػػالؿ اإل

بعػاده بمسػافة إ إلػىالتعرؼ عمى صاحب "الدباؿ"، حيػث تضػطر فػي كثيػر مػف األحيػاف  حيافاأل
 .جعؿ الطريؽ آمنا كما توضح الصورةت
 

سالمة  وضع االسمدة عمى حافة الطريق بشكل ييدد: 30صورة 
 السائقين 
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 الزراعي وتاثيره عمى التربةالضغط -6-5-5-6

ػػػ أو: " تكثيػػػؼ االسػػػتخداـ الزراعػػػي يقصػػػد بالضػػػغط الزراعػػػي      ا تحميػػػؿ التربػػػة بمحاصػػػيؿ كم 
المشػكالت الرئيسػية والمتفشػػية فػي المنػاطؽ الزراعيػػة  أحػػد، وىػو 1ونوعػا تفػوؽ قػػدرتيا البيولوجيػة"

لمتربػػػة وخصوصػػػا األمػػػالح سػػػتنزاؼ المػػػواد المخصػػػبة إخاصػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي، ويعتبػػػر تقنيػػػا 
مػػف  أو ،قصػػر زمػػف ممكػػفى  خيػػرات األرض فػػي أبتركيػػز النشػػاط بيػػدؼ الحصػػوؿ عمػػ المعدنيػػة

رض لمقػػدرة عمػػى تحمميػػا ممػػا يضػػعؼ  قػػدرتيا عمػػى اإلنتػػاج خػػالؿ زراعػػات لمحاصػػيؿ تفتقػػد األ
الشػائعة ذا كانت العمميات الزراعيػة ، وسنتعرؼ في ما يمي عما إالبعيد أوعمى المدى المتوسط 

 ممارسة نوعا مف الضغط عمى القطع الفالحية. أنيافي المنطقة مف ش

                                                           

 .157مرجع سابؽ، ص  زيف العابديف عبد المقصود  :  -  1
  -  فقد تبيف اف السبب الرئيسي ليذا التصحر  -عديمة العطاء –مثمما كشفت عنو دراسة في شماؿ دارفور بالسوداف ، وىي منطقة متصحرة

ممـ وتقع  500دت زراعة الذرة الخط الذي يجب اف تقؼ عنده ىو خط المطر المتساوي ىو تجاىؿ الحدود المناخية االمنة لمزراعة حيث تع
كمـ عف منطقة الزراعة االمنة ، ويعني ىذا التحميؿ المكاني لمناطؽ الذرة انيا تزرع خارج مناطقيا االمنة وما لبثت ىذه  250عمى بعد 

 .157لمقصود : البيئة واالنساف ص تيا . مف كتاب زيف العابديف عبد االمناطؽ اليامشية اف تدىورت وتصحرت نتيجة استخداميا فوؽ طاق

 : أحد الجرافات تبعد األسمدة من الطريق31صورة 
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ف المتتبع  لية النشاط الزراعي بالمنطقة، يالحظ حجػـ الجيػد المبػذوؿ إلنشػاء "محػور" مػف إ    
آخػػر كتسػػوية ف الجػػزء الكبيػػر منػػو ال يسػػترد وال يسػػتغؿ فػػي مكػػاف وكمػػا ىػػو معمػػـو فػػإالبطاطػػا، 
 لميكتػار( مميػوف سػنتيـ ) 21 إلػىفي العادة  ات الرياح، والتي تصؿ قيمتيانشاء مصاداألرض، وا  

مواسػـ متتاليػة فػي نفػس  ةربعػأمػف  كثػرشػيع فػي المنطقػة الزراعػة الدوريػة ألوعمى ىػذا األسػاس ي
اء الذي يعد ضغطا جر ىذا األ ف الزراعة  تتـ موسميف في السنة، ويفسر المخبرأالقطعة، عمما 

ميف انشػاء الفالحيف يضعوف كػؿ مػا يممكػوف مػف أمػواؿ لتػأف الغالبية العظمى مف ، بأعمى التربة
تعػػاب المصػػروفة وموسػػـ ؿ السػػترجاع األأو مػػر منػػو موسػػـ ، وعميػػو يتطمػػب األمشػػروعيـ الزراعػػي

اسػػتغالؿ  أخػػرىميف الحاجيػػات وزيػػادة حجػػـ المشػػروع مػػف ناحيػػة، ومػػف ناحيػػة إثنػػيف لتػػأ أوآخػػر 
 بسػبب اإلنتاجيػة قابميتيػا ممكػف، وتفقػد التربػة مػف خػالؿ ىػذا الضػغط كبػر وقػت الدباؿ المنثور أ

 األمػالح وتركيػز الجػذور لتغمغػؿ الزائػدة الفيزيائيػة مقاومةوال واليواء الماء ونقص المغذيات نضوب

ظيػػور الحشػػائش الطفيميػػة وانتشػػارىا بشػػكؿ يجعػػؿ  إلػػى، إضػػافة 1سػػامة  مػػواد ووجػػود العػػالي
 مكافحتيا أمرا صعبا، يتطمب استخداـ مركزا لممبيدات ويضعؼ قدرة التربة عمى اإلنتاج.

ف عمى االستمرار فػي نفػس القطعػة التػي ال و ف الفالحيف مجبر بأ فادت جمسة النقاشوأىذا     
، ومف ناحية ثانية إنعداـ مورد آخر مف ناحية أخرىيممكوف غيرىا، فمف الصعب تحضير قطعة 

بػدوف شػؾ سػتكوف  نيػاإف أخػرىراحة التربة، وحتى في حالة الحصوؿ عمى قطعة يشجعيـ عمى إ
بعيدة وىذ يتطمػب عنػاءا إضػافيا، ويقػوؿ بػف خمػدوف قػي مقدمتػو " فػاف كانػت مػزارع البمػد بػالقرب 

 .2منيا، كاف ذلؾ أسيؿ في اتخاذه، وأقرب في تحصيمو"
ويختمؼ األمر نسػبيا عنػد الفالحػيف المػالكيف لػرؤوس األمػواؿ المعتبػرة والقػادريف عمػى إنشػاء     

، وىػػذه الفئػػة فػػي طريقيػػا لمتزايػػد، حيػػث يالحػػظ فػػي السػػنوات األخيػػرة وبفعػػؿ النتػػائج أخػػرىمػػزارع 
 أووضع مريح يسمح ليـ بػالتحوؿ نحػو أراض جديػدة،  مف الفالحيف في امعتبر  اف عددأالمحققة 

ويسػمى  تمكيف التربة مف تعويض الفاقػػػدب قصد الحصوؿ عمى مردود جيد، و و اع قطعو بالتنيزر 
                                                           

-  2010فيفري  19بتاري  :  09المخبر رقـ. 
 .143، ص  2003، دار المنيؿ المبناني ، لبناف  عمم االتربة: كماؿ الشي  حسيف -1
 -   2012مارس  04جمسة النقاش بمنطقة ورماس بتاري. 
 .152سابؽ، ص : مرجعمحمد أحمد بيومي -2
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راضػي بعػد مػدة حيػث يقػـو ىػذا األسػموب عمػى تػرؾ األىذا النػوع مػف الزراعػة بالزراعػة المتنقمػة، 
 مبسطا كما يبدو في ظاىره. سموبأمف زراعتيا لتستعيد خصوبتيا، وىو  ةمحدد

سػػػاليب التػػػي مجتمعػػػات البسػػػيطة اسػػػتخدموا تمػػػؾ األ" أف أبنػػػاء ال عمػػػى وقػػػد دلػػػت الدراسػػػات     
ذا عرفنػا ، خاصػة إ1جػدوى فػي إطػار الظػروؼ البيئيػة المتميػزة" أكثػر أنياوصفت بالبدائية، غير 

ف بعض المجتمعػات تمارسػيا بشػكؿ مقصػود لمحفػاظ عمػى البيئػة، فػالزراع المتنقمػيف فػي شػماؿ أب
وفيـ مػف ، ال لعدـ معػرفتيـ بفوائػدىا، وانمػا لخػاألسمدة الصناعية ف استخداـنيجيريا كانوا يرفضو 
 .2"اثارىا البيئية المتعددة

را بسػػبب قػػدـ التربػػة لمضػػغط سػػالفالحػػيف الصػػغار والمبتػػدئيف تركػػوا أراضػػييـ قمػػف إف العديػػد     
 الممارس عمييا، ويعانوف النتائج المترتبة عنيا ونذكر منيا:

ضعؼ اإلنتاج والنوعية: يؤكد العديد مف الفالحػيف أف قػدـ األراضػي وتعرضػيا لمضػغط الزائػد  -
قنطػػارا، أصػػبح ال  117سػػبب قمػػو اإلنتػػاج وتػػردي النوعيػػة، فبعػػدما كػػاف اليكتػػار ينػػتج مػػا يقػػارب 

صػػغر حجػػـ  إلػػىضػػافة إقنطػػارا وفػػي أحيػػاف اقػػؿ مػػف ذلػػؾ، وىػػو تراجػػع كبيػػر  177يقػػوى عمػػى 
حياف كثيرة سببا في رفض العمػاؿ جنييػا وىػو مػا يزيػد أحبات البطاطا وتردي نوعيتيا تشكؿ في 

 مف تفاقـ المشكمة. 

ألراضػػػػي مػػػػراض فػػػػي اانتشػػػػار عػػػػدد مػػػػف األ إلػػػػىر الفالحػػػػوف ظيػػػػور بعػػػػض األمػػػػراض: يشػػػػي -
الحػظ مػف بعيػد كدتػو الزيػارات الميدانيػة منيػا البقػع الصػفراء التػي ت، وىػو مػا أالمتعرضة لمضػغط

ال إخػػػر بشػػػكؿ سػػػريع، وال يػػػتـ الػػػتخمص منيػػػا بعػػػد آ اً المزروعػػػة، والتػػػي تتزايػػػد عامػػػعمػػػى القطػػػع 
فييػػا بالصػػغر والمػػوف الفػػاتح شػػجار ، كمػػا تعػػرؼ األمواسػػـ 1 أو 1باالمتنػػاع عػػف الزراعػػة لمػػدة 

االسػػمدة مجابيػػة ىػػذه المشػػكالت بتكثيػػؼ اسػػتخداـ الفالحػػوف  حػػاوؿالمحػػدود، وي ، ونموىػػانسػػبيا
 ني والتسبب في خمؽ مشكؿ مستقبمي دائـ.دات وىي بالتالي السعي لحؿ مشكؿ آوالمبي

                                                           

 .172، ص 1988، المري  المممكة العربية السعودية، دار  الثقافة والبيئة: حمد ابراىيـ ومصطفى حمدي الشناويفتحية م -1
 .173، ص فس المرجع: نحمد ابراىيـ ومصطفى حمدي الشناويفتحية م -2
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لحقػػوؿ المزروعػػة يفضػػموف معاينػػة اإلنتػػاج ف التجػػار الػػذيف يقومػػوف بػػالتجوؿ بػػيف اإالتسػػويؽ :  -
نػت تػزرع فػي ىػذه القطعػة  " " منػذ متػى وأ المعاينػة:ؿ قبػؿ أراضي الجديدة ومػنيـ مػف يسػفي األ

طػػػار ، ويعػػػاني فػػػي ىػػػذا اإلنتػػػاجالتػػػي تنبػػػس بنوعيػػػة وكميػػػة اإل المؤشػػػرات القويػػػة أحػػػدوىػػػي بػػػذلؾ 
وبػذلؾ ، نتػاج بسػرعة بفعػؿ الحػرارة )الشػمس(فالحوف خاصة في الدورة الربيعية حيػث يتػأثر اإلال

 الحصوؿ عمى سعر مرضي. أو، يجدوف صعوبة في التسويؽ

 عدد اخر مف المشكالت نذكر منيا: إلىضافة إ -

 مالح تؤثر عمى نفاذية التربة .طحية بسبب األتكوف طبقة كمسية س   

 قسػاوةثنػاء فتػرة الزراعػة بسػبب الأمعاناة الفالحيف مف عزوؼ العمػاؿ فػي عمميػة تحريػؾ التربػة   
 . النسبية لمتربة

                                                           

- ي الدورة الربيعية والتي تكوف فييا الثمار عرضة لمشمس في يتغير لوف الثمار في االراضي القديمة بشكؿ ممفت ، بفعؿ الحرارة خاصة ف
 اشير ماي وجواف .

 مريضةظيور مساحات خالية او اشجار : 32صورة 
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 الري و مشكمة مموحة التربة -6-5-5-7

 تممح التربة -

، بفعػػؿ اخػػتالؿ مػػف أقػػدـ المشػػكالت التػػي واجييػػا المػػزارع فػػي سػػعيو لزيػػادة المحصػػوؿ وىػػي    
"زيػادة تركيػز  نتػاج، وىػي عمميػا:مػا يفقػدىا قػدرتيا الحيويػة عمػى اإلمػالح داخػؿ التربػة متوازف األ

الحػد الػذي يػؤثر عمػى  إلػىمالح مثؿ الصػوديـو والكموريػد والبػورـو فػي منطقػة جػذور النبػات  األ
 لـ ما العطاء عمى قدرتيا مف والحد إنتاجيتيا ضعؼ إلى التربة في المموحة ارتفاع يؤدينموه "، و"

 الضػرورية الغذائيػة العناصػر تيسػر عمػى التربػة فػي العاليػة األمػالح نسػبة فتػؤثر استصػالحيا يػتـ

 .1لمنبات"

 واجيت الحضػارات القديمػة فػي سػومر وبابػؿ ومصػر ووادي السػند والصػيف مشػكمة تممػح وقد   

 نتاجيتيا عمػى نحػو شػديدإ انخفضت أو، فتدمرت األراضي الزراعية تمامًا متفاوتةالتربة بدرجات 
 إلػىار فتقػسػوء الصػرؼ واإل إلػىترجػع  وافتػرض كثيػر مػف الكتػاب أف نيايػة حضػارة وادي السػند

تواجو مشكمة التممح العػالـ أجمػع، فػال تنحصػر فػي الػدوؿ الفقيػرة ، و حتقنية تقي األرض مف التمم
حقيقي مػف  الدوؿ تقدمًا، ففي الواليات المتحدة األمريكية خطر أكثرولكنيا تصيب أيضًا  وحدىا،

  ".إمبلاير"و"  ساف جواكيف"التممح في الودياف الغنية مثؿ 

خطيػرًا  المشكمة العالمية صورة مف صور التصحر المػدمر لمغايػة، فػالتممح يمثػؿ تيديػداً  وىذه    
الري الكبرى التػي تطمبػت  النتاجية الزراعة المروية في جميع أنحاء العالـ، وكثير مف مشروعات

وقػت أقصػر ممػا كػاف فػي الحسػباف، ويؤكػد  ميددة بخطر تممح التربة بعػد أنيارأسماؿ كبير ثبت 
تعطػػي  أو متممحػػو% مػػف أراضػػي العػػالـ المرويػػة 17ال يقػػؿ عػػف  مػػا :فإ(FAO) والفػػخبػػراء ا

ال تسػتغؿ فػي الزراعػة عمػى اإلطػالؽ، فمئػات ا الؼ مػف اليكتػارات  أو محاصيؿ أقؿ مما يجػب

                                                           

 .35، ص ص 1984 ، طرابمس ، الزراعي اإلرشاد قسـ ، 84 رقـ نشرة ، 2ج ،الممحية  األراضي واستصالح إدارة يحي، احمد الطاىر - 1
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التقديرية يكوف  وحسب تقديرات الخبراء، ة تظؿ عاطمة كؿ عاـ بسبب التممحاألراضي المروي مف
   .الخصبة بسبب التممح األراضيالجنس البشري قد خسر مالييف كثيرة مف اليكتارات مف 

 سباب تممح التربة أ -

 األسػػػبابعوامػػػؿ طبيعيػػػة سػػػنوردىا باختصػػػار، بينمػػػا سػػػنركز عمػػػى  إلػػػىيعػػػزى تممػػػح التربػػػة     
 البشرية الفاعمة ونوردىا بشيس مف التفصيؿ.

 الطبيعية: ونذكر منيا األسباب
 طبيعة المكونات المعدنية لألرض

 معدالت التبخر والنتح
 بعد األرض عف الشمس

 كمية األشعة الشمسية وعدد ساعات السطوع
 حرارة اليواء

 الرطوبة النسبية
 البشرية : األسباب

المباشػػرة  األسػػبابوىػػي مػػف بػػيف الميػػاه عاليػػة المموحػػة، : الػػري ب الػػري بميػػاه عاليػػة المموحػػة    
فػي أحسػف األحػواؿ )كميػات غسػؿ  ةالتربػ مموحػة ألف ،تمّمح التربة، ميما كانت كفاءة إدارة الػريل

 ية لمموحػػػػػة ميػػػػػاه الػػػػػري.و اسػػػػػتكوف مسػػػػػ ،وأخطػػػػػار بيئيػػػػػة ( عاليػػػػػة، بمػػػػػا فييػػػػػا مػػػػػف نفقػػػػػة عاليػػػػػة

سػػيتراكـ تحتػػوي ميػػاه الػػري عمػػى قػػدر مػػف األمػػالح الذائبػػة، التػػي : اإلدارة الرديئػػة لمشػػاريع الػػري
عمػػى  مموحػة فتػػزداد ،بعضػيا فػي التربػػة، حيػث التبخػر والنػػتح، يػذىباف بالمػػاء فقػط، دوف األمػالح

 تمّمحيا الطبيعي. 
ذا لػػـ يؤخػػػذ فػػي الحسػػػباف مقػػػدار الغسػػؿ، المطمػػػوب إلبقػػاء    فػػي الحػػػدود، التػػػي  التربػػػة مموحػػػة وا 

أف يصػؿ ترّكػز  إلػىيتحمميا النبات، فإف األمػالح سػتزداد فػي محمػوؿ التربػة، مػع الػري المتتػابع، 
وبما أف ذائبية بعض المعادف الممحية،  ،المعادف الممحية (solubility) ذائبية إلىاأليونات فيو 

، ىػػػي أكبػػػر مػػػف القيمػػػة الحديػػػة  مثػػػؿ: كموريػػػدات وكبريتػػػات الصػػػوديـو والمغنيسػػػيـو والبوتاسػػػيـو

http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?167387-%C7%D3%C8%C7%C8-%E3%E1%E6%CD%C9-%C7%E1%CA%D1%C8%C9&s=f80c49644ad81cacec392fe75d7b67c9
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?167387-%C7%D3%C8%C7%C8-%E3%E1%E6%CD%C9-%C7%E1%CA%D1%C8%C9&s=f80c49644ad81cacec392fe75d7b67c9
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، يػؤدي  مقاومةل  التربػة تممّػح إلػىكثير مف النبات لممموحػة، فػإف عػدـ التقيػد بمقػدار الغسػؿ الػالـز
 . تمّمحًا كبيراً 

تتطمب فقط ري الحقؿ بكمية المػاء المطموبػة )معػدؿ التبخػر والنػتح واإلدارة الجيدة لمري، ال      
فػػي الحػػدود التػػي يتحمميػػا النبػػات(، بػػؿ  التربػػة مموحػػة نسػػبة الغسػػؿ، الالزمػػة إلبقػػاء ومضػػاؼ إليػػ

يجػػب أف تسػػتخدـ أنظمػػة ري، تكفػػؿ توزيعػػًا سػػويًا، زمانػػًا ومكانػػًا لميػػاه الػػري، يُحػػوؿ دوف حرمػػاف 
نسبة غسؿ عاليػة، تػؤثر فػي  خرىالمياه؛ ودوف معاناة أجزائو األ إلىبعض أجزاء الحقؿ حاجتيا 

 .ع مستوى الماء الجوفيخصوبة التربة، وترف

 الري ومشكمة مموحة التربة في مجتمع البحث  -

نعػػػداـ لنػػػدرة ميػػػاه األمطػػػار فػػػي المنطقػػػة وا  ، ونظػػػرا اء ىػػػو المقػػػـو الرئيسػػػي فػػػي الزراعػػػةالمػػػ      
لمػري  سػوى الميػاه الجوفيػة فيػي المصػدر األساسػي والوحيػد الػذي تقػـو  الودياف فال يوجد مصدرٌ 

عيف عميو الزراعة، وما داـ لكؿ منطقة خصوصية جيولوجية فمف الضروري أخذ ىذه الخصوية ب
 .االعتبار عند النشاط الزراعي

يا ثػػػر العميػػػؽ الػػػذي تخمفػػػو ىػػػذه المشػػػكمة عمػػػى النشػػػاط الزراعػػػي خصوصػػػا والقضػػػاونظػػػرا لأل    
طريقػػة الػػري المسػػتخدمة فػػي  ةسػػاىممينػػا البحػػث فػػي مػػدى قتصػػادية واالجتماعيػػة عمومػػا، ارتأاال

تخراج الميػػاه وصػػؼ وتحميػػؿ كيفيػػة اسػػمنطقػػة سػػوؼ فػػي انتشػػار ظػػاىرة تممػػح التربػػة مػػف خػػالؿ 
، عمميػة الػري الممارسػة مػف قبػؿ فالحػي المنطقػة ومػا إذا كانػت تتسػبب فػي ومظاىر اإلفػراط فيػو

 التربة.عممية تممح 

 عممية استخراج الماء

عمػاؽ مختمفػة أاستخراج المياه الجوفيػة المتواجػدة عمػى  إلىيحتاج الفالحوف لري محاصيميـ     
 أو 5مترا بواسطة مضخات الكيرباء التي توضع عادة داخؿ البئر بارتفػاع  17و 17بيف  تتراوح

عػادة عمميػات إخيرة شيدت األأف السنوات متار عمى الماء لتسييؿ عممية االمتصاص، غير أ 6

http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?167387-%C7%D3%C8%C7%C8-%E3%E1%E6%CD%C9-%C7%E1%CA%D1%C8%C9&s=f80c49644ad81cacec392fe75d7b67c9
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?167387-%C7%D3%C8%C7%C8-%E3%E1%E6%CD%C9-%C7%E1%CA%D1%C8%C9&s=f80c49644ad81cacec392fe75d7b67c9
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أسػػوة بػػالمزارعيف   أومنيػػا الػػردـ بػػالتراب،  حسػب المخبػػر األسػػبابعػػدد مػػف  إلػػىالحفػر التػػي تػػرد 
ف السبب الرئيسي ىو ضعؼ المياه وانخفػاض منسػوبيا والعديػد مػف الفالحػيف مػف يضػطر غير أ
مضخات عمى سحب يتـ بشكؿ اضطراري نتيجة عدـ قدرة ال حيثىذه العممية وسط الموسـ  إلى

 المياه.

 خطار منيا:عمميات بالعديد مف األوتتسـ ىذه ال

ف الحفػػػر االضػػػطراري عػػػادة مػػػا يصػػػاحبة التسػػػرع، فالتوقيػػػت عػػػادة مػػػا يكػػػوف غيػػػر مناسػػػب إ    
 الذي يفرض العمؿ لسػاعات طويمػة ؿ ال يتحمؿ النقص في عممية السقي، وىو الشيءوالمحصو 

لحػػػوادث ا عػػػددا مػػػف التػػػي تخمػػػؼخطػػػاء العديػػػد مػػػف األمػػػا يسػػػبب ، قػػػات متػػػأخرة مػػػف الظػػػالـو وأل
 .قمة الرؤية أوالناجمة عف التعب، 

تي يػأ األسػبابآبارىـ، لعدد مػف عادة حفر ف معظـ الفالحيف قاموا بإبأ  وتفيد جمسة النقاش   
 أقػؿ، والسػبب الثػاني وبدرجػة مياه الذي يشتكي منو كؿ الفالحيفنخفاض منسوب العمى رأسيا إأ

وقػػائي تحضػػيري جراء قػػؿ حضػػورا ىػػو القيػػاـ بإعػػادة الحفػػر كػػإ، والسػػبب األنتيجػػة الػػردـ بالرمػػاؿ
 نابيب.  تغيير األ أوجعو بعض الظروؼ كإصالح المضخة، تش

فػػإف العديػػد مػػنيـ  ***جػػراء قػػد يفػػرض بشػػكؿ اضػػطراريف ىػػذا اإلعتبػػار معرفػػة الفالحػػيف أوبإ   
التػػي تعػػرض  مػػف تشػػييد البئػػر بػػالرغـ مػػف الصػػعوبات لػػىو ميف الحفػػر منػػذ الوىمػػة األيقومػػوف بتػػأ

 ثناء الحفر.الفالح أ

 وقت ومدة  السقي 

يقػػـو الفالحػػوف فػػي منطقػػة الدراسػػة بزراعػػة البطاطػػا لموسػػميف، الخريفػػي والربيعػػي ، ويحتػػاج     
لػػػى، و المحصػػوؿ أثناءىػػػا لعمميػػػة السػػػقي تبمػػغ ذروتيػػػا فػػػي شػػػيري أكتػػوبر ونػػػوفمبر فػػػي الػػػدورة األ

                                                           

-  2010فيفري  19، بتاري  :  9المخبر رقـ . 
 -  :  2012مارس  04جمسة النقاش بمنطقة ورماس ، بتاري. 

متر مما يوضح مدى  100افادت الجوالت الميدانية بوجود االبار عمى مسافات متقاربة في القطعة الواحدة تقدر في بعض االحياف بػ  -***
 .االستنزاؼ الحاصؿ لمماء والمسبب النخفاض منسوبو خاصة في اوقات  حاجة المحصوؿ لمماء 



 أحش انعمهٍبث انضساعٍت يف تذىٌس انبٍئت                           انفصم اخلبمظ                               

 117 

ة منػػا معرفػػة مػػدة السػػقي الزمنيػػة التػػي يسػػقى بيػػا كػػؿ حاولػػومػػارس فػػي الػػدورة الثانيػػة، وموفيفػػري 
السؤاؿ التالي: ما المدة الزمنية التي يحتاجيا كػؿ  *ر الرش، طرحنا عمى المخبرو امحور مف مح
 محور لمسقي 

سػػاعة  21 إلػػى 21ا يسػػقى لمػػدة مػػابيف أحػػدف الفػػالح الػػذي يمتمػػؾ محػػورا و إجابتػػو وكانػػت إ    
ال تػػرؾ المضػػخة دوف إيػػاـ الػػذورة أ، فػػال يسػػعو حػػدامػػا الفػػالح الػػذي يػػربط محػػوريف ببئػػر و ، أيوميػػا

سػػاعة لكػػؿ محػػور، ونسػػتخمص مػػف خػػالؿ ىػػذا الطػػرح، أف عمميػػة السػػقي  21توقػػؼ أي بمعػػدؿ 
 عطاء الماء بقدر الوفرة . إتقديرية أي 

 فأخداـ المفػػرط لممػػاء ظنػػا مػػف الفػػالح ف المتجػػوؿ بػػيف المنػػاطؽ الفالحيػػة،  يالحػػظ االسػػتإ    
المتكػػررة لمفالحػػيف  ىو اسػػتنزاؼ الشػػكمػػا يوضػػح كثػػرة اإلنتػػاج الػػوفير، و اإلغػػراؽ بالمػػاء يعنػػي اإل

منطقػػة مرتفعػػة  إلػػىف صػػعدت إأنفسػػيـ مػػف انخفػػاض منسػػوب الميػػاه الجوفيػػة ويتبػػيف ذلػػؾ جميػػا 
ورمػػاس سػػيتبيف الحجػـ اليائػػؿ مػػف  أوحاسػػي خميفػة  أوتطػؿ عمػػى منػاطؽ فالحيػػة كمنطقػػة قمػار 

شػير نػوفمبر وديسػمبر أخاصػة بػيف المياه ترش آالؼ اليكتارات التي تروى عشػوائيا دوف توقػؼ 
 شير الذروة في ري محصوؿ البطاطا.أفريؿ وماي وىي أ أو

اقتصػػادية  أخػػرىسػػاليب ات حديثػػة تعتمػػد السػػقي بػػالتقطير وأمػػف وجػػود طػػرؽ وتقنيػػ ـوبػػالرغ    
خاصػػة عنػػد  مػػور تتعمػػؽ بالثقافػػة السػػائدة، ألف ىػػذه التقنيػػات لػػـ تمػػؽ الػػرواج الكػػافيأال إوناجعػػة، 

، متجػػاىميف دوره أكثػػر اً ف السػػقي بػػاإلغراؽ يعطػػي نوعيػػة أحسػػف ومػػردودكبػػار السػػف العتقػػادىـ بػػأ
 تو في تفاقـ الظاىرة، التي عانت منيػا العديػد مػف المنػاطؽ، "ساىممائية ومفي استنزاؼ الثروة ال

ية وقطػر والبحػريف واإلمػارات مػف نفػس المشػكمة ت األراضي الزراعية في كؿ مف السعودفقد عان
فػػػػي منطقػػػػة االحسػػػػاء بالمممكػػػػة العربيػػػػة  سػػػػراؼ فػػػػي اسػػػػتخداـ ميػػػػاه الػػػػري الجوفيػػػػةحيػػػػث أدى اإل

ىجػػر  إلػػىالكثيػػر مػػف المػػزارعيف  نتاجيتيػػا ممػػا أجبػػردية مػػف سػػرعة تممػػح التربػػة وتػػدىور إالسػػعو 
   . 1نتاجية"لـ يعد انتاجيا يغطي التكمفة اإل مزارعيـ التي
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، يتعػػدى األثػػر السػػمبي الػػذي يسػػببو عمػػى منطقػػة مػػا يسػػمى اإلغػػراؽو فػػراط فػػي السػػقي إف اإل    
خر مف مظاىر استنزاؼ الموارد الطبيعية، وبالرغـ مظير آ إلىثرا ماديا، أالزراعة وىو ما يعتبر 

مؤشػر قػوي داؿ عمػى  أنومف كوف المنطقة تحوي مخزونا ىائال مف ىذه الطاقة  المتجددة، غير 
ضعؼ منظومة القيـ في مجتمع البحث، والتي ترافع مف أجؿ صيانة البيئػة، والحػد مػف اسػتمرار 

مػى األسػاس االقتصػادي ىذه العالقػة تقػـو ع، حيث مازالت عالقة االستغالؿ التي تمارس ضدىا
 ستفادة ال عف االلتزامات.  جو اإلأو والذي يتحدث دائما عف  وحده،

 مظاىر المشكمة واآلراء المرتبطة بيا في مجتمع البحث  -

نسػػياب لػػى إو مػػف مظػػاىر الػػتممح ظيػػور طبقػػة بيضػػاء ممحيػػة عمػػى السػػطح تعيػػؽ بالدرجػػة األ    
جذور النبات، الذي عادة ما يكوف ضعيفا ويسػتيمؾ حسػب الفالحػيف الكثيػر مػف  إلىمياه السقي 

 .نياية دورة اإلنتاج إلىقصد صموده  مقاومةالمواد ال

ف بعػض الحمػوؿ المؤقتػة أوال يبحث الفالحوف كثيرا عف الحموؿ حوؿ ىذه المشػكمة، خاصػة و     
فمظػاىر  وف زراعة ليس حال نيائياموسميف د أوال تعطي النتيجة المرجوة، فترؾ القطعة لموسـ 

ف يصػبح طبقػة أالمموحة بادية في شكؿ الغبار المتطاير في القطعػة عنػد المشػي فييػا، مػا يمبػث 
 بيضاء بعد السقي.

أف البطاطػا محصػوؿ حسػاس " ،مف الجامعة الحرة بأمسترداـ "أرياف دي فوس"يرى الباحث و     
البطاطػػػا التػػػي ُأجريػػػت عمييػػػا التجػػػارب ماتػػػت خػػػالؿ عػػػدد كبيػػػر مػػػف أنػػػواع ، فحػػػد مػػػا إلػػػىلمممػػػح 
تفاعال بشكؿ جيد في التجربػة ومػف الممكػف أف يقػدما حمػوال جديػدة   17نوعاف فقط مف ، الموسـ

 .1"لمشكمة زيادة تممح التربة الزراعية في جميع أنحاء العالـ

التجربػة ؿ "صناؼ معينة مف بذور البطاطا نتجػت مػف خػالأىذه النتيجة التي تحصمت عمى     
 اً صػػنف 11صػػنفا مػػف البطاطػػا منيػػا  17القائمػػة فػػي جزيػػرة تيسػػيؿ شػػماؿ غػػرب ىولنػػدا تتضػػمف 
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  1ـ"1721كتشػػػافيا العػػػاـ اممموحػػػة التػػػي تػػػـ ل مقاومػػػةمسػػػتمد مػػػف أربعػػػة أجنػػػاس مػػػف البطاطػػػا ال
لممموحػػػػة يسػػػػاعد عمػػػػى اسػػػػتغالؿ  مقاومػػػػةاسػػػػتخداـ محاصػػػػيؿ  إلػػػػىوتوجيػػػػت العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ 

التػي تنمػو فػي المسػتنقعات المالحػة، وخزامػي  "األشػناف"نبتػة المالحػة وعػدـ خسػارتيا، كراضي األ
 في المطاب  المحمية. بطبيعتيا لممموحة، والتي تستخدـ مقاومةالبحر، وعدد مف النباتات البرية ال

 نظافة التربـــة الفالحية -6-5-5-8

فالحػػي، فتػػراكـ بقايػػا الشػػجيرات تعػػد نظافػػة التربػػة مػػف العمميػػات الضػػرورية نيايػػة كػػؿ موسػػـ     
اؿ أىمػوقػد يػؤدي " ،فف وتصيب التربة بعدد مف األمراضوالطفيميات ومخمفات البذور تحدث التع
نمػو الحشػرات والقػوارض كػالفئراف وغيرىػا ممػا ينقػؿ  إلػىالفالح في التخمص مف البقايػا الزراعيػة 

ىػػذا العمػػؿ ، ويسػػند المسػػائؿى مثػػؿ ىػػذه مػػعف ويالحػػظ حػػرص الفالحػػي ،2العػػدوى ويمػػوث البيئػػة "
عضػائيا طرحػت عمػى أ وفػي جمسػة النقػاشعادة  لمعماؿ ػ لتعذر إنجػازه مػف قبػؿ الفػالح وحػده، 

تسػميط الضػوء عمػى ىػذا المؤشػر الػذي يعػد فػاعال فػي مجػػاؿ  أنياعػددا مػف األسػئمة والتػي مػف شػ
 المحافظة عمى البيئة عموما، وتمثمت األسئمة في ما يمي:

 ؟يف قطعة الزراعة ) محور البطاطا(متى تقومون بتنظ

 ؟ساخو كيف ؟ أين ترمى األ 

 ىل تعتبرون ان ىذا اإلجراء فعاال ؟ وما ىي فائدتو؟

يحػرص عمػى ف مختمػؼ أطرافػو، أف الفػالح وتمخصت البيانات المعطاة مػف خػالؿ الحػوار بػي    
ف حجػػػارة وقطػػػع التنظيػػػؼ المسػػػتمر لمقطعػػػة بػػػدءا بالفضػػػالت التػػػي تصػػػاحب الػػػدباؿ واالسػػػمدة مػػػ

فػي  أوإيذاء العماؿ أثنػاء تحريػؾ األرض  أنوزجاج )ىذا األخير مف ش أوأجزاء قماش  أوخشب 
أجزاء بعض النباتات اليابسة الغير معروفة، والمرحمة الثانيػة ىػي متابعػة مػا  أو، ي (مرحمة الجن
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د سػقييا تشػكؿ بعد الحراثة والتي عادة ما يكشؼ المحراث عف بقايا المحصػوؿ السػابؽ والتػي عنػ
عنصػػػػرا ضػػػػارا  تتخمػػػػر لتكػػػػوف أوشػػػػجار الجديػػػػدة، باتػػػػات غيػػػػر مرغوبػػػػة تعيػػػػؽ اصػػػػطفاؼ األن

 صػوؿ الجديػد بتنقيتػو مػف الطفيميػاتتي بعد ذلؾ المتابعة أثناء سػقي المحبالمحصوؿ الجديد، وتأ
أما المرحمة األخيرة والميمة والمكمفػة كػذلؾ ىػي مرحمػة مػا بعػد بيػع المحصػوؿ، وتػتـ عػف طريػؽ 

ثمانيػػة عمػػاؿ لمػػدة يػػـو لتنظيفػػة باالسػػتعانة بعربػػة الجػػرار  أوالعمػػاؿ حيػػث يحتػػاج اليكتػػار لسػػبعة 
الخراجػػو مػػف القطعػػة، وال تمقػػى ىػػذه العمميػػة عػػادة الرضػػا الكػػافي النعػػداـ التفػػاني، وعميػػو تتطمػػب 

اـ بعمميػة القيػ أوالعممية المرافقة مف قبؿ الفالح، وفي أحياف كثيرة إعادة التنظيؼ قػدر اإلمكػاف، 
 الحرث الذي يرى فيو العديد عامؿ صحي مساعد.

ع البقايػػا رجػػاصػػؿ الربيػػع، عػػادة مػػا تكػػوف عػػامال إليػػاـ فػػي فإف الريػػاح الشػػديدة والتػػي تػػدـو أل    
بعػاد ىػذه البقايػا قػدر أرض وخاصة بذور النباتات الطفيمية، وعمية بػات مػف الضػروري لقطعة األ
رضػػية ببعضػػيا أي يتطمػػب عنػػد مكمفػػة باعتبػػار تػػراص القطػػع األعػػاد بأف عمميػػة األال إاإلمكػػاف، 

ف الفػػالح يكتفػػي أ إلػػىمػػر مضػػني، وتشػػير المالحظػػة أكمػػـ وىػػو  1 أو 1بعػػض الفالحػػيف مسػػيرة 
ؿ ىػـ برمي الفضالت والبقايا خمػؼ مصػادات الريػاح وحجتػو فػي ذلػؾ زيػادة ثباتيػا، ومػاداـ العمػا

ف العديػد مػف يقػـو أ إلػىمرا عاديا، وتجػدر اإلشػارة أ ف تناثرىا باتمف يكمؼ بمثؿ ىذه العممية فإ
حػوؿ  راء الفالحػيف، وتتبػايف آخارجيػا أوبحػرؽ الفضػالت سػواء داخػؿ القطعػة ػ عنػد عػدد قميػؿ ػ 

، ومف ناحيػة ثانيػة جراء، فعادة ما تكوف الفضالت حديثة القمع أي خضراء يصعب حرقياىذا اإل
 دـو زمنا طويال.ثار الحرؽ أي الرماد مظيرا مشوىا يتترؾ آ

كممػػػا  أنػػػوفػػادت برائيػػػـ أعمػػى ىػػػذه العمميػػة، فػػػالخبرة حسػػب آ ويحػػرص الفػػػالح حرصػػا شػػػديدا    
نتاجا.   أكثرنظفت القطعة بإتقاف كاف المردود   جودة وا 
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 تمييــد

داخؿ  اإلنسافتحيط ب التيدراسة وتفسير الظواىر المختمفة " إلىيسعى عمـ االجتماع البيئي     
الطبيعيػػة  واىرالمجتمػػع، مػػف أجػػؿ اسػػتجالء العالقػػات التبادليػػة بػػيف مختمػػؼ الظػػ أوىػػذه البيئػػة 

حتػى نػتمكف مػف تحديػد نتػائج ، و 1والبشرية لمخروج بمبادئ وقوانيف تحكـ ىذه العالقػات وتوجييػا"
ت حاولػالدراسة الميدانية والقيمة التػي تعترييػا، ننػاقش النتػائج فػي ضػوء المقاربػات النظريػة التػي 

 التحكـ فييا والدراسات السابقة التي اعتمدت عمييا وكذا فرضيات الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .25، ص 1999، مكتبة اإلخالص ، القاىرة ، مصر:  أساليب تعميم وتعمم الجغرافيا ر:محمود عمى عام -1
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 نتائج الدراسة في ظل المقاربات النظرية  -1
عػدد مػف النتػػائج حػوؿ المظػاىر التػي ميػػزت  إلػىبنػاءا عمػى الدراسػة الميدانيػة التػػي توصػمت     

رسػػات الحياتيػػة، نشػػاط سػػكاف منطقػػة سػػوؼ فػػي تعػػامميـ مػػع المشػػكالت البيئيػػة معبػػرا عنػػو بالمما
مػػػف المشػػػكالت البيئيػػػة،  أخػػػرىية فػػػي خمػػػؽ أنمػػػاط اإلنسػػػانمػػػف النشػػػاطات  عػػػدد ةسػػػاىممومػػػدى 

 .رقنا ليا في التصور النظري لمبحثمقارنة ىذه النتائج بالخمفية النظرية لمبحث التي تط نحاوؿس

لمتعػػػرؼ عػػػف كيفيػػػة التفاعػػػؿ البشػػػري مػػػع بالبيئـــة:  اإلنســـانالمـــدراس المفســـرة لعالقـــة  -1-1
سػواء طبيعػة الممارسػات التػي تغيػرت بفعػؿ  المنػاخ( قسػاوة –المشكالت الطبيعية )صعود الميػاه 

 ت التصدي والحد منيا. حاوالم أوالمشكالت 

مف خالؿ النتائج التي حصػمنا عمييػا مػف ىػذيف المؤشػريف نالحػظ بػروز لجانػب الحتمػي فػي     
 ة التكيػؼ مػع ىػذه البيئػة بػالرغـ مػفحاولػوالبيئة وىو الذي يسػوده نػوع مػف م اإلنسافالعالقة بيف 

وبعػػػد مػػػرور السػػػنوات ومػػػع اسػػػتمرار  أنػػػوال إسػػػاكنييا،  ومظػػػاىر العنػػػؼ المسػػػمط عمػػػىتيا أو قسػػػ
الدائمػػة فػػي السػػيطرة عمػػى الطبيعػػة وتطويعيػػا  اإلنسػػافت حػػاوالوالبيئػػة وم اإلنسػػافالصػػراع بػػيف 

تكنولوجيػا وتسييؿ العيش، أصػبح مػف الممكػف التعػايش معيػا بشػكؿ أسػيؿ مػف خػالؿ إسػتغالؿ ال
يجػػاد الحمػػوؿ اث تغييػػر فػػي البيئػػة أحػػدوامكانيػػة  اإلنسػػاف، وىػػو مػػا يوافػػؽ تعػػاظـ دور الحديثػػة وا 

وتتضػػح مظػػاىر ىػػذا التوافػػؽ ) تناسػػب طػػرح المدرسػػة التوافقيػػة(، فػػي دراسػػتنا الحاليػػة فػػي النتػػائج 
 المحصؿ عمييا ونذكر منيا:

 مف عينة الدراسة يعتبروف صعود المياه مشكمة كبيرة .  67% -

 النطاؽ لممساكف، برفع األبواب والنوافذ والبالط. ىناؾ عممية ىيكمة واسعة -

 مف عينة الدراسة ال يرغبوف في مغادرة حييـ رغـ المشكمة.  11% -

 ماؿ بتحفظ بانتياء المشكمة مستقبال مف وجية نظر السكاف .آ -

 .لألمطار وشح شتاءا، وباردا صيفا جاؼ حار مناخ البحث منطقة يسود -
 .الذروة وقت نيائيا الحركة تشؿ التي الشديدة بالحرارة الصيؼ فصؿ يرتبط -

 .الخارجي الحراؾ أسباب أىـ الحرارة مف اليروب أف عمى توافؽ الدراسة عينة مف%  46 -
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 .وتوقيتو الصيؼ فصؿ في الممارس النشاط نوعية في الحرارة تتحكـ -

 .المساكف بيا تشيد التي الكيفية في كبير بشكؿ الحرارة تتدخؿ -

 الػدؼء وحفػظ الصػيؼ فػي الجػو تمطيػؼ عمػى قػادرة المنطقػة فػي التقميديػة البناء ومواد وسائؿ -
 .الشتاء في

 .خارجي واخر ،داخمي حراؾ مستوييف عمى الصيؼ في المنطقة سكاف يتحرؾ -

 التقميؿ مف ضغط الحرارة في مجتمع البحث. فيتوفر المكيفات  ساىـ -

 الرياح. مف الطرؽ حماية في بالمساعدة السكاف يقـو -

 أنمػاط التفاعػؿ البشػري مػع عمػى: لمتعػرؼ االتجاىات النظرية لدراسة المشكالت البيئية -1-2
( الزراعيػة العمميػات – المنزلية الصمبة بالنفايات التموث) لممشكالت، أفضت التي البيئة عناصر

 تجػػػاهاإل الميبرالػػػي، تجػػػاهاإل المحػػػافظ، تجػػػاهاإل النظريػػػة، االتجاىػػػات مػػػف عػػػدد إلػػػى حيػػػث تطرقنػػػا
 .الجديد البيئي النموذج الراديكالي،

 وتتضمف نتائج الدراسة جممة مف االرتباطات بالنظريات التي فسرت المشكالت البيئية منيا:

ــة :-1-2-1  أوالممارسػػات المقدمػػة سػػواء عمػػى مسػػتوى مشػػكمة النفايػػات،  فإ البصــمة الثقافي
جتمػاعي إذ يعػد حسػب تفسػير العمميات الزراعية تنطوي عمى البصمة الثقافية المشكمة لمتراث اال

ىػو التػراث الثقػافي الػذي ال يعتبػر نتيجػة  اإلنسػافشػيس فػي تفسػير أعمػاؿ  أىـجبرف": " أو " وليـ 
دـو المتبقي مف زمف بعيد، واستطاع أف يػ اإلنساف، بؿ ىو نتاج خالؿ فترة محددة اإلنسافلعمؿ 

، وىي مسألة جوىرية )الثقافة(، تطرؽ ليا النمػوذج البيئػي الجديػد فػي 1جيؿ" إلىلينتقؿ مف جيؿ 
 تفسر المشكالت البيئية وىي مجسدة في نتائج الدراسة نأخذ عددا منيا:

 سر رمي القمامة في البؤر الغير قانونية.اعتياد العديد مف األ -

 مامة.نماط معينة مف وسائؿ حفظ القأشيوع استخداـ  -

ضػػعؼ تػػدخؿ النظافػػة كمحػػور أساسػػي فػػي الػػرأي العػػاـ لمسػػكاف، بشػػكؿ يجعميػػـ يتبنػػوف  -
 المرافعة عف حؽ الشارع والبيئة والصحة العامة.

                                                           

 .239محمد أحمد بيومي: مرجع سابؽ، ص -1
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 نقص االحتراـ الكافي لعماؿ النظافة وقمة المساعدة . -

 العديد مف الممارسات الفالحية ىي امتداد لممارسات قديمة وشائعة في مجتمع البحث. -

سػػػمدة العضػػػوية المصػػػنعة )الخضػػػراء(، وىػػػي مسػػػألة مرتبطػػػة اسػػػتخداـ األ عػػػزوؼ عػػػف -
 بالنمط السائد.

 .المنطقة في سائد بنمط مرتبط الذروة ياـأ خاصة السقي في االغراؽ -
 .البذور ومخمفات الحشائش بقايا تنظيؼ عمى الحرص -
 .والمؤقتة البسيطة الحموؿ عف البحث -

افي مػػػرتبط بالممارسػػػات ذات الصػػػمة بمشػػػكالت ف أغمػػػب ىػػػذه النتػػػائج تعبػػػر عػػػف نمػػػط ثقػػػإ    
 الدراسة والسائدة في مجتمع البحث.

وجود ارتباط وثيؽ بيف عدد مػف الممارسػات والتوجػو النظػري الػذي :  البصمة المادية-1-2-2
تجػػػاه الراديكػػػالي المسػػػتمد مػػػف فكػػػر "كػػػارؿ ىػػػا وضػػػوحا اإلأكثر تحػػػدده عػػػددا مػػػف النظريػػػات والتػػػي 

مػػػاركس" الػػػذي يػػػربط ظيػػػور المشػػػكالت البيئيػػػة عمػػػى غػػػرار اسػػػتنزاؼ مػػػوارد البيئػػػة بالالعقالنيػػػة 
ة ىػي أحػدنتيجػة و  إلىالمتوارثة في نماذج االنتاج الرأسمالية الذي يعد نظاما مسرفا ومكمفا مؤديا 

ا يالحػظ عمػى عػدد مػف النتػائج الجزئيػة التػي االستعماؿ المنيؾ لعناصر البيئة الطبيعيػة، وىػو مػ
 وقفت عندىا الدراسة ونذكر منيا:

 مف الشارع. أكثرالحرص عمى نظافة المحيط الداخمي لمبيت  -

 )عدـ االستعداد لصرؼ مبالغ زىيدة خدمة لمبيئة(. البالستيكية كياسلأل محدود استخداـ -
 محدودية الحمالت التطوعية الخاصة بنظافة الشارع. -
فقػػػدىـ  رؤيػػػة االسػػػتدامة فػػػي ود المػػػادي بشػػػكؿ أالػػػوعي يقابمػػػو الحػػػرص عمػػػى المػػػردقمػػػة  -

 استغالؿ التربة والبيئة.

 ية لمجانب البيئي في سبيؿ تحقيؽ أرباحيـ ومكاسبيـ المادية.أىمال يعير الفالحوف  -

 .لممبيدات ومتوسط لألسمدة، نسبيا وعاؿ متنوع ستعماؿإ -

 منسػػػوب انخفػػػاض صػػػاحبو السػػػقي فػػػي اطفػػػر إ ىنػػػاؾ وفيػػػر نتػػػاجإ عمػػػى الحصػػػوؿ بيػػػدؼ -
 .المياه
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 نتائج الدراسة في ظل الدراسات السابقة -2
 صعود المياه  -2-1

 وادي البيئػة بػإقميـ ا عمػىھوآثػار الميػاه صػعود مشػكمةاعتمدت دراسػتنا الحاليػة عمػى دراسػة:      

ي اإلنسػان، ولعمو ال خالؼ عمى أف أسباب صعود المياه موحدة مػف الجػانبيف الجيولػوجي و سوؼ
ادي فػػػي غيػػػر أف الدراسػػػة السػػػابقة لػػػـ تكػػػف سوسػػػيولوجية واقتصػػػرت عمػػػى الجانػػػب الطبيعػػػي والمػػػ

عي كمػػا أف ثػػار االقتصػػادية تػػرتبط بشػػكؿ وثيػػؽ بالجانػػب االجتمػػاحصػػر آثػػار المشػػكمة وىػػذه ا 
 ليو دراستنا.إصحية وبيئية معتبرة كما توصمت  الدراسة وقفت عمى آثار

 المناخ  قساوة -2-2

 اإلنسػافثػر المنػاخ فػي صػحة وراحػة رتبطػة بيػذا المتغيػر بعنػواف: أكانت الدراسة السػابقة الم    
 في العراؽ، وتوحدت نتائج الدراسة في وجود ارتباط في تأثير المناخ عمى صحة ونفسية السػكاف 

ائمػػة رتبػػاط القمػػؽ بػػالحرارة فػػي الدراسػػة السػػابقة، بالمتابعػػة الدكمػػا سػػجمنا عػػدـ وجػػود خػػالؼ بػػيف إ
قمػػؽ  أنػػوال إاأليػػاـ القادمػػة بشػػكؿ يػػوحي وجػػود قمػػؽ مػػف الحػػرارة  أولػػدرجات الحػػرارة المرتقبػػة لمغػػد 

ئج الدراسػػة السػػابقة والحاليػػة غيػػر مباشػػر كمػػا ىػػو الحػػاؿ عميػػو فػػي الدراسػػة السػػابقة، وتوحػػدت نتػػا
رتبػػػاط إ ، وعمومػػػا ىنػػػاؾ توافػػػؽ كبيػػػر فػػػيرتبػػػاط وثيػػػؽ بػػػيف العمػػػراف والحػػػرارةإ إلػػػىأفضػػػتا  المتػػػاف

 عناصر المناخ بالحياة االجتماعية.

 التموث بالنفايات الصمبة المنزلية   -2-3

المصػػػرية، دراسػػػة  األسػػػرةمشػػػكمة النظافػػػة فػػػي اعتمػػػد ىػػػذا المؤشػػػر عمػػػى دراسػػػتيف سػػػابقتيف،     
 لبمديػة ميدانيػة المنزليػة دراسػة لمنفايػات المسػتداـ ، والتسػييرميدانيػة تبحػث فػي واقػع جمػع القمامػة

المتبادلػة بػيف السػكاف والييئػات الوصػية والعمػاؿ  ىو االشػك، وتركزت النتائج الموحدة في قسنطينة
إال أف ىنػػاؾ اخػػتالؼ فػػي لعػػدد مػػف المشػػكالت التنظيميػػة والتنفيذيػػة فػػي عمميػػة التقػػاط القمامػػة، 

ختالؼ البيئػة إ أولى"مصر"، و ليات والتشريعات المحددة  لمعمؿ كما ىو الحاؿ في الدراسة األا 
 جيولوجية المنطقة كما ىو الحاؿ في دراسة " قسنطينة". أوالعمراف  أوالطبيعية 
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 العمميات الزراعية  -2-4

نػػاخ عمػػى التصػػحر"، بواليػػة ثػػر العمميػػات الزراعيػػة وتغيػػر المأكانػػت الدراسػػة السػػابقة بعنػػواف "    
المرتبطػػة بالعمميػػات الزراعيػػة فػػي ليػػات فبػػالرغـ مػػف اخػػتالؼ العديػػد مػػف ا  ، السػػوداف،الخرطػػـو
ثػػر السػػمبي المالحػػظ متقػػارب جػػدا، فقػػد توحػػدت نتػػائج الدراسػػة بنسػػب كبيػػرة إال أف األ، قتػػيفالمنط

يػػػا تسػػػبب آثػػػارا وخيمػػػة عمػػػى تصػػػحر فػػػي التسػػػميد والػػػري وتوحيػػػد زراعػػػة نفػػػس المحاصػػػيؿ، كم
 راضي ومستقبؿ البيئة.  األ

 المشكالت مجتمعة -2-5

المشكالت مجتمعػة ومػا أثرتػو عمػى البيئػة العامػة بمنطقػة سػوؼ، ومػا سػتؤثره  ف النظر ليذهإ    
ا بميبيػ اورغػاءفي المستقبؿ متطابؽ بشكؿ كبير مع الدراسة السابقة : "المشكالت البيئية بمنطقة ت

مػػف المشػػكالت البيئيػػة فػػي عمميػػة تقيػػيـ عػػاـ لمواقػػع  عػػدد ت حصػػرحاولػػوطػػرؽ مكافحتيػػا" التػػي 
الكيفيػة التػي يتعامػؿ  أخرىدى ارتباطو بالعامؿ البشري مف ناحية ومف ناحية البيئي بالمنطقة وم

 ثارىا السمبية.زيادة آ أوحصر المشكمة  أنوبيا السكاف والذي مف ش

 نتائج الدراسة في ظل تساؤالت الدراسة -3
 مامدى تفاعؿ السكاف مع النفايات الصمبة المنزلية في منطقة سوؼ   -

يػػػػا ليػػػػات المرتبػػػػة عن، وا مػػػػع النفايػػػػاتالتػػػػي تػػػػتـ بيػػػػا عمميػػػػة ج حت الدراسػػػػة الكيفيػػػػةوَضػػػػ    
خػػػراج القمامػػػة فػػػي اتيامػػػات بالتقصػػػير المتبػػػادؿ كعػػػدـ إوالمشػػػكالت الناجمػػػة عنيػػػا منيػػػا: وجػػػود 

ارع بشػػكؿ يعيػػؽ الموعػػد، عػػدـ وضػػع القمامػػة فػػي وسػػائؿ محميػػة، تسػػبب السػػكاف فػػي غمػػؽ الشػػو 
 حتراـ عماؿ النظافة.جمع القمامة، عدـ إ

 ، رمػي وسػائؿ الحفػظ، تػرؾ القمامػةالجانػب الثػاني يشػتكي السػكاف مػف عػدـ انتظػاـ الخدمػة ومف
 ليات. لروائح الكريية الصادرة مف المصب، سقوط القمامة عند نقميا في ا ا

 ما مدى تفاعؿ السكاف مع مشكمة صعود المياه في المنطقة   -
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 إلػػىوؼ حيػػث توصػػمت النتػػائج تخمػػؽ مشػػكمة صػػعود الميػػاه ممارسػػات متميػػزة فػػي منطقػػة سػػ    
ظيور عدد مف الممارسػات منيػا رفػع مسػتوى المبػاني، التكافػؿ االجتمػاعي المتميػز، تغيػر مكػاف 

 المعب ووسائؿ لعب االطفاؿ بسبب المشكمة، تغيير مسالؾ العبور أثناء تفاقـ المشكمة.
   سوؼ منطقة في المناخ قساوة مع السكاف تفاعؿ مدى ما -
الحػراؾ بعض عوامؿ المناخ ضغطا عمى سػكاف المنطقػة، فقػد فرضػت الحػرارة  قساوةتمارس     

، المخػػػاطر التػػػي تسػػػببيا الريػػػاح عمػػػى تػػػأثيرات النفسػػػية والعضػػػوية لمريػػػاحال الػػػداخمي والخػػػارجي ،
فػػػراح بحالػػػة اع الخدمػػػة، ارتبػػػاط المناسػػػبات واألالطػػػرؽ، تػػػردي حالػػػة وسػػػائؿ االتصػػػاالت وانقطػػػ

 الطقس بدرجة كبيرة. 

  البيئة  تدىور في سوؼ وادي منطقة في السائدة الزراعية العمميات تتسبب كيؼ -
جيػػػاد الممحػػػوظ : فػػػي اإلتتسػػػبب العمميػػػات الزراعيػػػة السػػػائدة فػػػي المنطقػػػة فػػػي تػػػدىور البيئػػػة    

عمػػى البيئػػة  ثرىػػا السػػمبيصػػحي لألسػػمدة والمبيػػدات وأالغيػػر سػػتخداـ الممػػارس عمػػى التربػػة، اإل
كتػراث بتػدىور بػة واسػتدامة الميػاه، عػدـ اإلاؽ في السقي وتػأثيره عمػى التر غر والسالمة العامة، اإل

 البيئة في سبيؿ تحقيؽ المكاسب المادية مف المشروعات الزراعية.

والكمية المرفقة، يمكننا القوؿ أننا أجبنا عف األسػئمة المطروحػة فػي  الكيفيةمف خالؿ النتائج     
البحػػث  حػػاوؿتالدراسػػة الميدانيػة ال ف أ إلػىونشػػير  ،يشػكالية مػػف خػالؿ وصػػفيا الكمػي والكيفػػاإل

فػػي وجػػود المشػػكالت بقػػدر مػػا ىػػو البحػػث فػػي الكيفيػػة التػػي تتػػدخؿ بيػػا ىػػذه المشػػكالت والكيفيػػة 
 .الجانب الديناميكي في المجتمعالتي تؤثر بيا عمى 
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 الخاتمة
 عمػػى يتوقػػؼ الكوكػػب ىػػذا فػػوؽ وأمنػػو البشػػري الجػػنس رفاىيػػة مسػػتقبؿ أف الواضػػح مػػف بػػات    

 نجمػػت التػػي اإلنسػػاف ألنشػػطة السػػمبية والبيئػػة، وترشػػيد الممارسػػات اإلنسػػافتحسػػيف العالقػػة بػػيف 
اصػػر البيئػػة، وتسػػخيرىا لقضػػاء المعتمػػد عػػف رغبتػػو امػػتالؾ جميػػع عن الئػػؽغيػػر العػػف التعامػػؿ 

دارتيػػػا البيئيػػػة القضػػػايا بػػػيف العالقػػػة أصػػػبحت ولقػػػد ،عمييػػػا السػػػيطرة وحػػػبم ربػػػو   األمػػػف وبػػػيف وا 
 قميميػةوا   دوليػةمكثفػة  بجيػود القيػاـ إلػى الحاجػة ادراؾ يتزايػد كمػا بػو مسػمًما أمػًرا والػدولي الوطني
 . لمدوؿ الوطنية الحدود زو اتتج التي البيئية القضايا ىذه بشأف ومحمية

 المثمػى الطريقػة وفػي الجيػود تركيػز كيفيػة في النظر الضروري مف صبحأ أنوف آخر بمعنىو     
 والييئػػات والمنظمػػات الػػدوؿ أف الطػػالع حسػػف مػػف ولعػػؿ األصػػعدة،مختمػػؼ  عمػػى البيئػػة لحمايػػة
 نحػو األخيػرة السػنوات فػي واىتماميػا جيودىا توجو باتت والدولية المحمية الرسمية وغير الرسمية
 .البيئي التوازف عمى والمحافظة البيئة حماية
سػميط الضػوء في ىذه الدراسة السوسيولوجية لممشػكالت البيئيػة فػي منطقػة سػوؼ ت ناحاولوقد    

عػة العػيش وكيفيػة تػدخميا فػي طبي اإلنسػافعمػى البيئػة و  سبابيا وتأثيراتياطبيعة ىذه المشكالت وأ
ة بػراز وجيػإ نػاحاولالتكيػؼ معيػا، كمػا  أوىػذه المشػكالت  الحد مف أوة العالج حاولمف خالؿ م

 المؤشرات ذات الصمة. أونظر السكاف في عدد مف القضايا 
أف مفيػػػـو التنميػػػة المسػػػتدامة قػػػد لقػػػي قبػػػوال  مػػػف رغـالبػػػ أنػػػوالتأكيػػػد عمػػػى  إلػػػىوختامػػػا نعػػػود     

إال أف العػالـ لػـ يػنجح حتػى ا ف  ،واستخداما دوليا واسعا منذ منتصػؼ ثمانينػات القػرف الماضػي
في تبني خطوات حقيقية جادة عمى طريؽ االستدامة الحقيقيػة نحػو التوفيػؽ بػيف تمػؾ التناقضػات 

الميػيمف منػذ منتصػؼ القػرف العشػريف ممػا يجعػؿ بيف التنمية والبيئػة الناتجػة عػف نمػوذج التنميػة 
 البشرية تواجو مستقبال محفوفا بالمخاطر وعدـ التيقف. 

أف التحػوؿ نحػو االسػتدامة المنشػودة ال يبػدو ممكنػا بػدوف  إلػىومف ىنا، تخمص ىػذه الدراسػة    
حػػػػدوث تغيػػػػر رئػػػػيس وجػػػػذري عمػػػػى مسػػػػتوى النمػػػػوذج المعرفػػػػي السػػػػائد بعيػػػػدا عػػػػف قػػػػيـ الحداثػػػػة 

 باتجػػػاه بمػػػورة نمػػػوذج معرفػػػي جديػػػد يتصػػػػؼ اإلنسػػػافسػػػتعالء، واالسػػػتغالؿ المتمركػػػز حػػػوؿ واال
وينظػػػر لمعػػػػالـ كوحػػػػدة كميػػػة مترابطػػػػة بػػػدال مػػػػف أف يكػػػػوف ، اإلنسػػػػافبالشػػػموؿ وال يتمركػػػػز حػػػوؿ 
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مجموعػػة متنػػاثرة مػػف األجػػزاء، ويمكػػف مػػف خاللػػو دمػػج جيػػود التنميػػة المسػػتدامة وجيػػود الحفػػاظ 
مفيػدة لمطػرفيف مػف أجػؿ الصػالح العػاـ لمجيػؿ الحػالي واألجيػاؿ القادمػة عمػى عمػى البيئػة بطريقػة 

السواء، وأف يكوف ذلؾ التحػوؿ مصػحوبا باىتمػاـ بالبنػاءات السياسػية االجتماعيػة التػي يمكػف أف 
دعمػػا لالسػػتدامة. وأخيػػرا نرجػػو أف تسػػيـ ىػػذه الدراسػػة فػػي اسػػتثارة مزيػػد مػػف النقػػاش  أكثػػرتكػػوف 

 ة الفكر والسياسة في البحث عف طريؽ ممكف تجاه االستدامة.يأىموالدراسات حوؿ 

 ىػػذا خػػالؿ مػػف ننيفػػإ ،البحػػث ىػػذا فػػي طرحػػو جػػرى ومػػا الجيػػود ىػػذه معطيػػات اطػػار وفػػي   
 صػحة عمػى والمحافظػة البيئيػة والمشػكالت القضػايا لمعالجػة اسػتراتيجية طػرح يػةأىم أرى البحث
 :يمي ما عمى االستراتيجية ىذه تركز أف ويمكف ،وحمايتيا البيئة

 األخػذ مع والمستقبؿ لمحاضر التخطيط أجيزة خالؿ مف والعالجية الوقائية اإلجراءات اتخاذ -2
مص منيػػػا وفػػػؽ وترشػػػيد الػػػتخ ،النفايػػػات مػػػف لمػػػتخمص الواقػػػع حسػػػب االحتياجػػػات االعتبػػػار بعػػػيف

منتجػات  أوانتػاج الطاقػة نشػاء مؤسسػات لتػدوير النفايػات لالسػتفادة منيػا فػي المعايير التقنيػة، وا  
 .استيالكية

مؤسسػػػات الفاعمػػػة فػػػي حيػػػاء والجمعيػػػات والؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني مػػػف لجػػاف األشػػراؾ مإ -1
 ثر البيئي.جيود تقييـ األ

 وتبني الممارسات الصديقة لمبيئة.و  بيئتيـ حماية عمى وحثيـ المواطنيف توعية برامج دعـ -1
الجيػود مػع  خاصة فػي مجػاؿ الزراعػة لمتنسػيؽ البيئة بقضايا تعني متخصصة أجيزة ايجاد -1 

 فػي عمميػات التنميػة ةسػاىممالفالحيف والييئات المحمية فػي سػبيؿ خدمػة المشػروعات الزراعيػة ال
 بشكؿ يحفظ أمف البيئة والصحة العامة.

 واالقميميػة الدوليػة القػوانيف االعتبار بعيف األخذ مع البيئة لحماية داخمية قوانيف وضع يةأىم -1
 .، وانشاء آلية لمراقبة أسباب التدىور البيئيالبيئة عمى بالتأثير المرتبطة

 .كالت البيئية ومتابعتياالعممي والتقني بالمناطؽ المنكوبة جراء المش االىتماـ -1
 .وحمايتيا البيئة صحة مجاؿ في حديثًا تدريًبا والبمديات المدف منسوبي وتأىيؿ تدريب -5
 البيئػػػة مجػػػاؿ المشػػػكالت البيئيػػػة وصػػػحة فػػػي وتطبيقيػػػة متخصصػػػة وبحػػػوث سػػػاتدرا جػػػراءإ -6

 .البيئي والتوازف
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العمػػؿ عمػػى تػػذليؿ المشػػكالت الطبيعيػػة بإعػػداد اسػػتراتيجيات مسػػتديمة قػػادرة عمػػى الحػػد مػػف  -7
 المشكالت مف مصدرىا .
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 أفاق البحث

  

وصفا  ة المصادر البشرية منيا والطبيعيةالبيئية مختمفت الدراسة وصؼ عدد المشكالت حاول   
ومثؿ  شكالية.ابة عف التساؤالت المطروحة في اإلج، واإلتشخيص كاؼ إلىيمكف مف الوصوؿ 

، وماداـ مف صفات المعرفة العممية منقائص أمر واردغيرىا مف الدراسات فإف إمكانية تعرضيا ل
لـ تتوصؿ إلييا  أخرىلمشكالت لتقصي أسباب "التراكمية"، نأمؿ مواصمة البحث في ىذه ا

 ف المشكالت البيئية في منطقة سوؼ مثؿ غيرىا مف المناطؽ تتغير بتغيردراستنا، كذلؾ فإ
، وىي في حركية مستمرة تقتضي تبعا ليا البحث المستمر الزماف واختالؼ الظروؼ وا ليات

 نياأوامية تخدـ عممية التنمية في إنجاز دراسات حديثة ليا قيمة عم إلىوالدائـ سعيا لموصوؿ 
 وتبعا لظروفيا.

ىتماـ بالبيئة في مختمؼ المناطؽ مرىوف الؿ ما توصمنا لو مف نتائج أف اإلونعتقد مف خ    
ىتماـ واستمرار واقع البيئة البحث الجامعية لمشاريع تتابع بإ بتبني الجامعات مف خالؿ مخابر

 ية المضرة بالبيئة. نساناإلوتتحقؽ بنوع مف الجدية مف الممارسات 

ف تكوف أل وفي األخير تبيف لنا مف خالؿ ىذه الدراسة عددا مف االشكاليات التي نراىا تناسب
 مواضيع بحثية نذكر منيا:

 ستقرار االجتماعي لمسكاف.وتأثيرىا عمى اإل ةصحراويالاألمراض الشائعة في البيئة  -

 وعالقتو بالصحة العامة.التعامؿ مع مياه الصرؼ الصحي في منطقة سوؼ  -

 في الحد مف التصحر. ةصحراويالدور الفالحة  -

 ستدامة الموارد البيئية. دور المجتمع المدني في إ -
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 ﴾ قائمة المراجــع ﴿
 

 الكتب بالمغة العربية-4

 القرءاف الكريـ. -2

 .2771مكتبة الصغار،  ،: بيروت، لبناف األطمس العالمي -1

 . 1771، بيروت : دار المشرؽ،  17ط :عالم المنجد في المغة واال -1

، الدار التونسية الصروف في تاريخ الصحراء وسوفإبراىيـ بف محمد الّساسي العوامر :  -1
 .2755الجزائر،  -لمنشر والشركة الوطنية لمنشر والتوزيع

) القاىرة: مركز  ،التموث المعضمة والحلأبو بكر صديؽ سالـ و نبيؿ محمود عبدالمنعـ :  -1
 الكتب الثقافية، د.ت(.

 .2755، طبعة الرباط: 2ج رحمة العياشي )ماء الموائد(، أبو سالـ العياشي: -1

، التكافل االجتماعي البيئي –موسوعة بيئة الوطن العربي  أحمد عبد الوىاب عبد الجواد: -5
 .1777القاىرة: الدار العربية لمنشر والتوزيع، 

 ، مطبعة النجاح بف عكنوف، الجزائر.الرىانات البيئية في الجزائر أحمد ممحة : -6

 1777دار اليدى، عيف مميمة، الجزائر:  ،سوف تاريخ في المرصوف الدر :منصوري أحمد -7

 الجزائر: ، ديواف المطبوعات الجامعية، الموسوعة في عموم الطبيعة: ادوار غالب -27
2777. 

، االزاريطة، مصر ، دار المعرفة الجامعيةااليكولوجيا البشريةالسيد عبد العاطي السيد:  -22
2775. 

 اإلرشاد قسـ ، 84 رقـ نشرة ، 1ج ، الممحية األراضي واستصالح إدارة يحي، احمد الطاىر -21

 .2761طرابمس:  الزراعي،

، االثار البيئية لمتنمية الزراعية في الوطن العربيالمنظمة العربية لمتنمية الزراعية :  -21
 .2772الخرطـو السوداف، 
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 .1771، فستو لأل

 .2751: القاىرة، مو المصرية، مكتبة االنج، ترجمة محمد متولي عمم المناخ: ستف ممرأو  -21

الوادي، الجزائر،  ،، مطبعة الوليدسوف تاريخ وحضارةبف سالـ بف الطيب بميادؼ:  -21
1776. 

، الكويت: دار 2، رؤية تطبيقية مبسطة، طمناىج البحث التربوي: بشير صالح الرشيدي -25
 .  1777، الكتاب الحديث
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، 11رقـ ، سمسمة عالـ المعرفة،البيئة ومشكالتيا :يرشيد الحمد محمد سعيد صبارين -11
 .2757أكتوبر  ،الكويت : المجمس الوطني لمثقافة والفنوف وا داب
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 .2761، القاىرة : دار النيضة العربية،1، ط ةالثقافة والشخصي :سامية حسف الساعاتي -16
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، قسـ ، دراسة نظريةالنظرية لعمم اجتماع البيئةاألسس واالطر : ح بف محمد الصغيرصال -11
  ىػ. 2112، جامعة الممؾ سعود، العربية السعوديةات االجتماعية، الدراس
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 .2771، مؤسسة شباب الجامعة، القاىرة :  االجتماعيالتغير : فادية عمر الجوالني -17

كتبة م، 2، طسس ومبادئ البحث العمميأ: ة عوض صابر و ميرفت عمي خفاجةفاطم -12
 .1771، ، االسكندرية، مصرإلشعاع الفنيةومطبعة ا

: المؤلؼ ودار األمؿ، ، تيزي وزو، الجزائرالبيئة في مواجية التموثفتحي دردار:  -11
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 .1727: المسيرة، عماف، األردفار ، دعمم اجتماع البيئة: محمد الجوىري وآخروف -16
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 .2771مصر: 

 بيروت:دار الغرب اإلسالمي،  ،1، طتاريخ العدواني :محمد بف محمد بف عمر العدواني -17
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رقم 
 المخبر

الخصائص وموضوع  الحي الصفة السن الجنس
 اإلفادة

 التاريخ

النفايات الصمبة  حي الشيداء ساكن 50 ذكر 01
 المنزلية

 2011ماي  03
 2011أفريل  14 صعود المياه سيدي مستور ساكن 53 ذكر 02
 2012أفريل  02 النفايات الصمبة حي النور ساكن 56 ذكر 03
مكمف  45 ذكر 04

 بالنظافة
حضيرة بمدية 

 الوادي  
 2011أكتوبر 11 النفايات الصمبة

 2012أفريل 12 المناخ قساوة الوادي ساكن 41 ذكر 05
مصمحة  42 ذكر  06

 التعمير
 2011سبتمبر 28 صعود المياه الوادي

مكتب م.  47 ذكر 07
 البشرية

 2011أكتوبر 11 النفايات الصمبة بمدية الوادي

 2010جانفي  05 العمميات الزراعية ورماس فالح 65 ذكر 08

 2010فيفري  19 العمميات الزراعية ورماس فالح 42 ذكر 09
 2012فيفري  07 لمناخ قساوة ورماس ساكن 61 ذكر 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نــقائمة المخبري
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 التاريخ الحي األفرادعدد  مجموعة النقاش
 2011جانفي  17 حي النور 05 لىو األ 

 2011أفريل  20 الشيداءحي  05 الثانية
 2011مارس  13 مارس 19حي  07 الثالثة
 2011مـاي  04 األعشاشحي  04 الرابعة

 2012مارس  04 منطقـة ورماس 06 الخامسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشــجمسات النق
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 رقـ االستمارة :                                              جامعة محمد خيضر بسكرة
 ية واالجتماعيةاإلنسانكمية العمـو 

 قسـ العمـو االجتماعية
 
 
 

 الواقع السوسيوثقافي وعالقتو بالمشكالت البيئية
 -والية الوادي –دراسة ميدانية في أحياء مدينة الوادي 

 
 
 
 اعداد الطالب :                                              اشراف االستاذ الدكتور: 

 األزىر ضيف                                                       بمقاسم سالطنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ......../........السنة الجامعية 

 هذه البيانات سرية ال تستخدم اال الغراض البحث العلمي
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الكشف عن بعض اآلراء المتعمقة بأسباب وآثار المشكالت  إلىتيدف ىذه االستمارة    
بعض االجابات التي تختمف باختالف  إلىالوصول  إلىالبيئية من وجية نظر السكان، إضافة 

 وباختالف متغيراتيم الحياتية.  سكناىموطبيعة  األفراد
 بيانات عامــة 

 ..............مكاف السكف ) الحي( :  -9

 المستوى التعميمي :  -2

 )....(          أمي          
 )....(      يقرأ ويكتب       
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 )....(     جيد              
 متوسط        )....(        
 )....(  ضعيؼ              

 بيانات أساسيــة 

 التموث بالنفايات الصمبة المنزلية ومشكالت التخمص منيا 

 ماذا يمثؿ لؾ التخمص مف القمامة   -9
 )....(        مشكمة ضخمة       
 )....(                مشكمة       
 )....(         ال تمثؿ مشكمة      

 البيت  ما الوسيمة التي تحفظوف فييا القمامة في  -2
 )....(         بالستيؾ أكياس       
 )....(           برميؿ مفتوح       
 )....(            سطؿ بغطاء       
 ...................................        أخرى       



 

 111 

 مف يقـو بإخراج القمامة مف البيت   -0
 الكبار              )....(       
 الصغار            )....(       
 دوف تحديد         )....(       
 )....(            ال أدري       

 كيؼ تتخمص مف القمامة   -6
 )....(          في الشارع       
 )....(        في الصندوؽ       
 )....(       عماؿ النظافة       

 مف المسؤوؿ عف خدمة النظافة في حيكـ   -0
 )....(        عماؿ البمدية        
 )....(                شركة       
 )....(                الحي       
 )....(        مف جية أكثر       
 )....(               الشارع       

 قات المفضمة عندكـ لجمع القمامة  و ما األ  -4
 )....(                  نيارا       
 )....(                  ليال       

 ما عدد أياـ رفع القمامة أسبوعيا    -7
 )....(                كؿ يـو       
 )....(            يـو بعد يـو       
 )....(     مرتيف في األسبوع       
 )....(           مرتيف يوميا       
 تذكر : ...................... أخرى

 



 

 111 

 ف خدمة النظافة  ىؿ أنت راض ع -8
 )....(                 نعـ        
 )....(                  ال        

 في حالة ال : 
 ماىي أسباب عدـ الرضا   -9

 )....(  ظاـ      ال يتـ الجمع بانت       
 )....(    تراكـ القمامة في الشارع       
 )....(          الف الرسـو عالية       
 )....(   سوء اداء عماؿ النظافة        

 ..........................تذكر : أخرى
 صعود المياه وعالقتو بالحياة االجتماعية 

 ما حجـ مشكمة صعود المياه حسب رأيؾ  -93
 )....(        مشكمة بسيطة        
 )....(         مشكمة عادية        
 )....(          مشكمة كبيرة        

 ردود افعاؿ السكاف في المنطقةما  -99
 )....(               الرحيؿ       
 )....(            الصمود        
 )....(      حسب الوضعية       
 ...........................................        تذكر أخرى

 ىؿ تستجيب لنداءات المساعدة مف سكاف الحي   -92
 )....(               دائما        
 )....(               أحيانا       
 )....(    أتحمؿ المسؤولية       
 )....(           ال أساعد       



 

 111 

 مف الظاىرة   األسرةىؿ انت قمؽ عمى مستقبؿ  -90
 )....(      قمؽ جدا       
 )....(        منشغؿ      
 )....(      غير قمؽ      

 ناجمة عف البرؾ حسب رأيؾ ماىي المشكالت ال -96
 )....(        تشوه المحيط     
 )....(    مصدرا لألمراض     
 )....(      انبعاث الروائح     
 ؿ )....(خطرا عمى األطفا     
 ................................................        تذكر أخرى     

 كيؼ تصؼ أسعار العقارات في الحي   -90
 )....(            منخفضة     
 )....(         في انخفاض     
 )....(              مرتفعة     
 )....(           في ارتفاع     

 ما رأيؾ في نتائج الجيود المبذولة لمحد مف صعود المياه   -94
 )....(     أعطت نتائج جيدة   
 )....(              متوسطة   
 )....(      لـ تعط أي نتيجة   

 في حالة : لـ تعط أية نتيجة ، لماذا حسب رأيؾ  
 ىؿ تعتقد بإمكانيو  القضاء عمى الظاىرة مستقبال   -97

 )....(        نعـ        
 )....(         ال        
 )....(    ال أدري        

 



 

 115 

 المناخ وعالقتو بالواقع االجتماعي قساوة 
 ما الفصؿ المفضؿ لديؾ  -98

 )....(         الخريؼ        
 )....(         الشتاء         
 )....(          الربيع        
 )....(        الصيؼ        

 التي تدفعؾ لمتنقؿ الصيفي  األسباب أكثرما  -99
 )....(         االستجماـ والترفيو       
 )....(        اليروب مف الحرارة       
 )....(              م رب حياتية       
 )....(                دوف اجابة       

 ما األمراض التي تخمفيا الرياح حسب رأيؾ  -23
 )....(                 التراكـو        
 )....(                  الشعرة        
 )....(         التياب الممتحمة        
 )....(             بدوف اجابة        
 ..............................        تذكر أخرى        

 ي مف التأثيرات التالية تسببيا لؾ الرياح أ -29
 )....(        تثير األعصاب        
 )....(            تسبب القمؽ        
 )....( كثرة المشكالت العائمية        
 )....(            بدوف أجابة        
 .................................        تذكر خرىأ        

 
 



 

 116 

 ىؿ تقوموف ببرمجة الزيجات في فصؿ الربيع   -22
 )....(       نعـ بشكؿ عادي        
 )....(                 ال ابدا        
 )....(             غير محبذ        

 ىؿ تؤثر الرياح عمى نوعية لباسؾ   -20
 )....(                 نعـ        
 )....(                  ال        

 ما ىو تأثير الرياح عمى النقؿ والتنقؿ   -26
 )....(                دفف الطرؽ        
 )....(               خطر السير        
 )....(   لحاؽ الضرر بالمركباتإ        
 )....(         عدـ التمتع بالتنقؿ        
 .................................       تذكر أخرى        

 ىؿ تمبسوف ألبسة خاصة بالرياح   -20
 )....(                دائما         
 )....(                 أبدا         
 )....(   المتوفر المناسب          

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 117 

 

 

 الصفـــة :............. -4

 الســـن : ............. -5

 السكــــن : .......... -6

 ما المشكالت التي تتعرضون ليا بفعل مشكمة صعود المياه ؟ -7

 كيف أثرت ىذه المشكمة عمى الجوانب االجتماعية واالقتصادية ؟ -8

 كيف ترون مستقبل صعود المياه في المنطقة ؟ -9

 ي أسباب التفضيل ؟ماىي الفصول المفضمة عندكم ، وماى -:

 كيف تقضون فترة الصيف في المنطقة؟ -;

 كيف تقومون بالتخمص من القمامة وما ىي المشاكل التي تعترضكم ؟ ->

 ما المشكالت التي يعاني منيا عمال النظافة ؟-43

 ماىي مراحل زراعة محصول البطاطا؟-44

 التي تقومون بزراعتيا؟ وما ىي فوائدىا ؟ خرىما المحاصيل األ-45

 ؟ وما مدى معرفتكم لفوائدىا ومضارىا ام فالحوا المنطقة لألسمدةما مدى استخد-46

سـاخ الناتجـة و وأيـن ترمـى األ تقومون بتنظيف قطعة الزراعـة ) محـور البطاطـا(  كيف-47
 ؟عن المخمفات الزراعية 

 

 دليل المقابلـــــــة



 

 157 

 الخرائط الكروكيــة

 

 مارس 19حي 

 



 

 152 

 

 داءــحي الشه



 

 151 

 

 حي النــور 



 

 151 

 

 األعشاشحي  



 

 151 

 الدراسة أحياء سكان بيانات قاعدة

 



 

 151 

 



 

 151 

 

 

 

 

 

 



 

 155 

 ممخص الدراســة
الكبػػرى التػػي تولييػػا الػػدوؿ فػػي الوقػػت الػػراىف اىتمامػػًا  تعػػد المشػػكالت البيئيػػة مػػف المشػػكالت   

حة العامػػػة عمػػى الصػػػ ومػػا تخمفػػػو مػػف ضػػػرر والطبيعػػػي، الحضػػاري لتأثيرىػػػا عمػػى الوجػػػومتزايػػدًا 
ولكػػػؿ مػػػف ىػػػذه النػػػواحي ثمنػػػو  ،االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية والبيئػػػة التػػػي تػػػرتبط دوف شػػػؾ بالحيػػػاة

 فاقدًا كاف يمكنيا أف تتجنبو.  أوالباىض الذي تتكبده الدوؿ إنفاقًا كاف في وسعيا أف توفره 

، أفػرز مجموعػة مػف التحػديات لممجتمػع البشػري ، وقػد  ليػذه المشػكالتإف االنتشار المتزايد     
ومػػا احتوتػػو مػػف أخػػذت ىػػذه المشػػكالت تطػػورات دراماتيكيػػة اجتماعيػػة عمػػى المجتمعػػات المحميػػة 

منفصػمة محميػا ، والمرتبطػة بواقػع تمميػو طبيعػة  مشػكالت بيئيػة، وعمى الرغـ مف وجػود ديناميات
وطنيػػة وعالميػػة. إف  أوآثػػارا إقميميػػة كػػوف ليػػا البيئػػة الحيويػػة وخصوصػػية عناصػػرىا، فػػيمكف أف ت

فػػػي الكثيػػػر مػػػف التخصصػػػات   الحػػػديث عػػػف مشػػػكالت البيئػػػة أصػػػبح  محػػػؿ اىتمػػػاـ لمدارسػػػيف
 سػاىـوتة البشػرية ية، كػوف ىػذه المشػكالت تضػرب عمػؽ الحيػااإلنسػان أو، الطبيعية منيا العممية

 .في نحت مظاىرىا
عمى حياة الكائنات الحية والبيئة بصورة عامة  اوما تتركو مف اثار  ف تعاظـ ىذه المشكالتإ      

سػػػبابيا والحػػػد منيػػػا، ومػػػا داـ ألطاقاتيػػػا لموقػػػوؼ عمػػػى  األفػػػرادتسػػػتمـز تجنيػػػد كافػػػة المؤسسػػػات و 
مػف الضػروري  أنػوالجػاني والضػحية ، ف -المتػأثريف  أىـفي الغالب ىو مصدر التأثير و  اإلنساف

لجمػػع المعػػارؼ والمعمومػػات عػػف البيئػػة فػػي حػػدود وسػػائؿ البحػػث تسػػخير اإلطػػار السوسػػيولوجي 
العممػػي المتاحػػة، لموقػػوؼ عػػف دور المتغيػػرات االجتماعيػػة والثقافيػػة المحػػددة لطبيعػػة المشػػكالت 

الحيػاة،  البيئية وكذا دور ىذه األخيرة في رسـ شػكؿ األنظمػة االجتماعيػة وفػرض نمػط مميػز مػف
العوامػػػؿ  إلػػػىالثقافػػػة وال يمكػػػف وضػػػوحيا اال بػػػالرجوع  ال يمكػػػف فيػػػـ فػػػي المجتمػػػع المحمػػػي حيػػػث

اف المشػػكالت " يػػي فػػو تػػواف " الجغرافػػي اليابػػانيكمػػا يقػػوؿ التػػي تػػرتبط بيػػا وتػػؤثر فييػػا، ف البيئيػػة
 العديد مف المشكالت االجتماعية . تفرزاالسس التي  أحدىي البيئية 

وتختمؼ المشكالت البيئية باختالؼ المناطؽ، فتتمتػع كػؿ منطقػة بنػوع مػف الخصوصػية التػي    
طبيعػة فال  تتحكـ فيو عوامؿ عدة كالموقع ونوع النشاط والعوامؿ التاريخية وغيرىػا مػف الظػروؼ 

وتتسػػػػـ بيػػػػا  ،-المجتمػػػػع محػػػػؿ الدراسػػػػة  - ةصػػػػحراويالالقاسػػػػية التػػػػي تعتػػػػري مناخػػػػو المنػػػػاطؽ 
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ليا مف االثر ما يجعؿ مػف العناصػر الثقافيػة والسياسػية وحتػى الكػوارث الطبيعيػة مػف  ،عناصرىا
 تميز في االثار االجتماعية  عمى وجو الخصوص. 

 ةصػحراويالأف الدراسة الحالية ال تيػتـ بالبحػث والتحميػؿ لممشػكالت البيئيػة وأثرىػا عمػى البيئػة    
ثقافػػة المجتمػػع ممثمػػة فػػي  ،المجتمػػع البشػػريالتػػأثيرات والنتػػائج التػػي تمػػس بقػػدر مػػا تبحػػث فػػي 

وصور تفاعؿ العنصر البشري بغيره بفعؿ ىاتو المشكالت، فمنطقة البحػث كغيرىػا مػف المنػاطؽ 
العديد مف المشكالت البيئية منيا مػا ىػي بفعػؿ أسػباب طبيعيػة كموقيػا وتضاريسػيا  إلىتتعرض 

واخترنا في دراستنا الحالية البحث فػي ومناخيا ، ومنيا ما كانت بفعؿ النشاط البشري الممارس، 
أربػػػع مشػػػكالت : مشػػػكمتيف بشػػػريتيف )ذات أسػػػباب بشػػػرية( ممثمػػػة فػػػي التمػػػوث بالنفايػػػات الصػػػمبة 
المنزلية والعمميات الزراعية، ومشػكمتيف طبيعيتػيف ) ذات منشػأ طبيعػي( ممثمػة فػي صػعود الميػاه 

 المناخ، مف خالؿ طرح االشكالية التالية : قساوةو 

 مشكػػػػالت البيئية في منطقة سوؼ تفاعؿ السكاف ػ المجتمع ػ مع ال ما مدى

 التساؤالت الفرعيػػػة :

 مدى تفاعؿ السكاف مع النفايات الصمبة المنزلية في منطقة سوؼ   ما  .1

 ما مدى تفاعؿ السكاف مع مشكمة صعود المياه في المنطقة    .1

 المناخ في منطقة سوؼ   قساوةما مدى تفاعؿ السكاف مع   .5

  كيؼ تتسبب العمميات الزراعية السائدة في منطقة وادي سوؼ في تدىور البيئة   .6

ـ حتػػى سػػنة مػػاي  1777مػػف سػػبتمبر تمػػت الدراسػػة عمػػى مػػدى أربعػػة سػػنوات متتاليػػة قػػد و     
الطػػرح السػػميـ لمبيانػػات التػػي  بغػػرضفػػي شػػكؿ دراسػػة مدمجػػة نظريػػة ميدانيػػة  وجػػاءت، ـ1721

اسػػتخدـ الباحػػث فػػي جمعيػػا المػػنيج االثنػػوغرافي الػػذي نسػػتطيع مػػف خاللػػو البحػػث فػػي المواضػػيع 
، كمػػا اسػػتعانت الدراسػػة بػػالمنيج الوصػػفي التحميمػػي  وانمػػاط الممارسػػات الحياتيػػةأساسػػا بالثقافػػة 

، المالحظػة بالمشػاركة خبػارييفجمع البيانات منيػا: اال لتحقيؽ أىدافيا ، معتمدة عددا مف ادوات
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، المقابمػػػة، اسػػػتمارة االسػػػتبياف التػػػي أجريػػػت عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة المتكونػػػة مػػػف  -المعايشػػػة  –
مبحوثا مف مختمؼ انحاء المدينة مأخوذة بطريقة العينة المساحية التي تمكػف مػف الحصػوؿ 211

عية بضػماف نفػس عمى عينػات مػف مختمػؼ القطاعػات الجغرافيػة بشػكؿ يحقػؽ نوعػا مػف الموضػو 
 الحظوظ في الحضور.

 : ياأىمعدد من النتائج الجزئية  إلىوانتيت الدراسة 

 مف عينة الدراسة يعتبروف صعود المياه مشكمة كبيرة .  67% -

 ىناؾ عممية ىيكمة واسعة النطاؽ لممساكف، برفع األبواب والنوافذ والبالط. -

 مف عينة الدراسة ال يرغبوف في مغادرة حييـ رغـ المشكمة.  11% -

 مستقبال مف وجية نظر السكاف. صعود المياه مشكمةآماؿ بتحفظ بانتياء  -

 .الذروة وقت نيائيا الحركة تشؿ التي الشديدة بالحرارة الصيؼ فصؿ يرتبط -

 .الخارجي الحراؾ أسباب أىـ الحرارة مف اليروب أف عمى توافؽ الدراسة عينة مف  64% -

 .وتوقيتو الصيؼ فصؿ في الممارس النشاط نوعية في الحرارة تتحكـ -

 . المساكف بيا تشيد التي الكيفية في كبير بشكؿ الحرارة تتدخؿ -

 الػدؼء وحفػظ الصػيؼ فػي الجػو تمطيػؼ عمػى قػادرة المنطقػة فػي التقميديػة البناء ومواد وسائؿ -
 .الشتاء في

 . خارجي خروآ ، داخمى حراؾ مستوييف عمى الصيؼ في المنطقة سكاف يتحرؾ -

 توفر المكيفات مف التقميؿ مف ضغط الحرارة في مجتمع البحث. ساىـ -

 الرياح. مف الطرؽ حماية في بالمساعدة السكاف يقـو -
 اعتياد العديد مف االسر رمي القمامة في البؤر الغير قانونية. -

 كيػػػػػاساألمامػػػػػة، ) الػػػػػدالء المفتوحػػػػػة، حفػػػػػظ القشػػػػػيوع اسػػػػػتخداـ انمػػػػػاط معينػػػػػة مػػػػػف وسػػػػػائؿ  -
 البالستيكية(.

أساسي في الرأي العػاـ لمسػكاف، بشػكؿ يجعميػـ يتبنػوف المرافعػة  ضعؼ تدخؿ النظافة كمؤشر -
 عف حؽ الشارع والبيئة والصحة العامة.
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 نقص االحتراـ الكافي لعماؿ النظافة وقمة المساعدة. -

 امتداد لممارسات قديمة وشائعة في مجتمع البحث. العديد مف الممارسات الفالحية ىي -

عػػزوؼ عػػف اسػػتخداـ االسػػمدة العضػػوية المصػػنعة )الخضػػراء(، وىػػي مسػػألة مرتبطػػة بػػالنمط  -
 السائد.

 .المنطقة في سائد بنمط مرتبط الذروة اياـ خاصة السقي في االغراؽ -
 .والمؤقتة البسيطة الحموؿ عف البحث -

 العامة نستخمصيا في ما يمي :وىناك عددا من النتائج 
وراء الكسػػب خمػػؽ  اإلنسػػافىنػػاؾ تنػػاقض بػػيف القضػػية االقتصػػادية والقضػػية البيئيػػة، فسػػعي  -

 ضغطا متزايدا عمى الموارد الطبيعية.

 ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف المشكالت البيئية والقضايا االجتماعية. -

 والمؤسسات بأدوارىـ. األفرادئية مرتبط بمستوى الوعي وقياـ تحقيؽ االستدامة البي -
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Abstract 

    The environmental problems are  the big  problems that countries  give them   increasing 

attention in this time for their  impact on the civilization and the natural faces, and the 

damage that  they  produce  on the  public health and the environment  which  are 

associated  with social life and economic development, and each of these respects its 

expensive   price that countries  incurred 

     The  growing proliferation of these problems, resulted a series of challenges for human 

society,  these problems have  taken dramatic and social developments on the local 

communities and what they contain from dynamics .despite the existence of separate 

environmental problems locally, and associated  with the reality that  dictated by the nature 

of the dynamic environment and the specificity  of its elements , they could have    regional 

, national and global effects. 

     The talk about the problems of the environment have become the attention of scholars 

in many scientific disciplines,  natural and  human ones , because  these problems hit the 

depth of human life and contribute into carving their manifestations.  

  The  increasing of these problems and their effects on the organisms life  and the 

environment in general require the recruitment of all institutions and individuals for their 

energies to determine on the causes and reduce from  them, as long as the human is  mostly 

a source of  the influence and the most affected - the offender and the victim-, it is 

necessary to harness the  sociological framework to gather knowledge and the 

environmental information within  the limits of the means for available scientific research , 

to determine the role of social variables and  cultural ones that  limit the  nature of 

environmental problems, as well as the role of the latter one in drawing  the form  of social 

systems and  impose the distinctive style of life, in the local  community where you can't 

understand the culture and it  can't be clear only by reference to environmental factors  

which they relate with  and affect on them, the  Japanese geographical  "Yi Fu Tuan" said 

that the environmental problems is one of the bases which produces many social problems 

Each region characterized by a sense of.  The environmental problems are different 

according  the  different region ,privacy that is controlled by several factors as the site , the 

type of activity , historical factors and other conditions , the harsh nature That  regards the 

desert areas climate – the society under the study  - and characterize its components, its 

effect on  what makes the cultural , political elements and even natural disasters have an 

excellence in the social effects in particular. 

  The present  study does not interest  for the  research and  the analysis of environmental 

problems and their impact on the  environmental desert  as much  as looking on  the effects 

and results that affect human society, represented by the culture of the community and  the 

Photos of the  interaction between  the human element with each other  .as a result of these 

problems  the region of the research Like other areas face to many environmental 

problems, some of which are due to natural   causes  as   its  site ,topography and climate  , 
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some of which are due to human activity which practice .we chose in our current study  the 

research in four problems related to the human causes) ﴾two human problems:  

are represented by the pollution with the solid houses wastes and the agricultural 

operations, and other two natural problems :(natural origin) are represented in the rising 

water and the harsh climate, by asking the following problematic . 

What  the interaction extent of the population-society - and the environmental 

problems in the region of Ouad Souf  ? 

The Sub-questions: 

1- Ouad Souf region ? what  the  reaction extent  of the population with  solid  houses 

wastes in   

2-what   the reaction extent  of the population with the problem of the rising  water in Ouad 

Souf  region?  

3-what the reaction extent  of the population with the harsh climate in Ouad Souf   region ? 

4-How  can  the dominant   agricultural operations in the area   of Ouad Souf  cause the 

degradation of the environment? 

   The study  took   four successive  years from September 2009 until May 2013, and  it 

cames  as a  form of a compact study  theoretical  with practical for  the purpose to offer 

correctly the  data that the researcher used in collecting the  Ethnographic curriculum  

which we can research on the topics that related on the  culture and patterns of practice life, 

also  the study  used the descriptive analytical curriculum to achieve its objectives, it 

adopted a number of instruments of data  collection  including   :informers , the 

observation with the participation – the cohabitation -, the interview, the form of  

questionnaire that  conducted on the study sample which consist 162 respondents from 

different parts of the city ,have taken with  an areal sample method  , which was able to 

obtain samples from various geographical sectors  to achieve a kind of objectivity to ensure 

the same fortunes in attendance 

The study concluded a number of partial results, including 

- 80 % Of the study samples are considered the rising  water is a big problem.. 

-There is a large-scale of  restructuring operations for houses : raising doors, windows ,and  

the tiles 

-55% of the study sample did not want to leave their quarter despite the problem.. 

  -Conservatively hopes the end of the problem of the rising  water in the future from the 

point view  of the population. 

-The summer season associated with the sever heat which paralyzes completely the 

movement at  the peak time   

  -64% of the study sample agree that the escape from the heat is the most important 

reasons of the external mobility 

-The temperature governs the quality and the timing of the activity practitioner in the 

summer season.       



 

 161 

- interferes dramatically on the methods of building houses    -The temperature 

-    -The  traditional means and materials of  building  in the region able  to soften  the 

weather  in the summer and keeping the warm in winter       

-The  residents of the area in the summer move on two levels the Interior  mobility and 

outdoor.. 

-The availability of the air conditioners contributed to reduce  the stress of the heat  in the 

research community   

-The residents are helping to protect the road from the wind .  

.   -Many families  throw  habitually garbage into the illegal outposts 

  -The prevalence of the use of certain patterns of means for  keeping garbage, (open 

buckets, plastic bags 

   -The weakness of hygiene intervention as a basic  indicator of the public opinion for  the 

population ,in a way  they adopt plead on their  street right , the environment and public 

health 

Shortage of the  respect to the cleaners and lack of assistance.    - 

   -Many farming practices are an extension of the old and common practices  in the 

research community. 

The reluctance to use organic fertilizer manufacturer (green), is an issue  linked to the 

dominant style.   - 

 -A lot of  irrigation specially at  the peak days which  linked  to the dominant style in the  

region. 

    - Find More simple and temporary solutions.  

 There are a number of general results we deduce  as follows 

 -There is a contradiction between the economic  issue of and environmental issues, the 

research  of the human  for  the earn create increasing pressure on natural resources. 

There is a close link between environmental problems and social issues.  -  

- Achieve the environmental sustainability is linked to the level of awareness , the 

individuals and the institutions  perform their roles. 
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Résume 

La prise en charge des problèmes de l environnement représente une grande priorité  de l 

état algérien à l heure actuelle, non seulement à cause de ses effets néfastes sur la santé et 

sur l environnement urbain et naturel ,mais aussi sur la vie socioéconomique. 

Ces derniers sont responsables d une grande dépense que l'etat pouvait  éviter. 

L'extension  de ses problèmes a créer un défit devant la société et devenus unun véritable 

drame social 

Malgré la présence d événements dissociées et liés à la réalité de la nature vivante et à la 

spécificité de ses différents éléments, ses événements peuvent avoir un effet régional, 

national et international, se qui explique la préoccupation des chercheurs dans différentes 

spécialités scientifiques naturelle ou humaine devant l impact directe de ses problèmes sur 

la vie humaine. 

L effet de ces problèmes sur  les êtres vivants et sur l environnement en général suscite d 

assembler tous les moyens personnels et institutionnels pour connaître ses causes et de 

limiter ses dégâts. 

Puisque l homme est le premier responsable de ces problèmes et en même  temps c est lui 

qui est touché en premier par ces derniers( accusé -victime),il est indispensable de maître 

un cadre sociologique pour rassembler toutes les connaissances et les informations sur l 

environnement selon les moyens disponibles de la recherche scientifique ,pour connaître le 

rôle des variables socioculturels qui définis les problèmes de l environnement et leur rôles 

dans la création des régimes sociaux et l imposition d un modèle de vie spécifique car on 

ne peut pas aboutir à la compréhension d une culture son revenir à ses facteurs 

environnementaux comme le dit le géographe japonais Yi Fu Touan: c est l une des 

principales causes des problèmes sociaux. 

Les problèmes environnementaux varient selon les régions et leurs spécificités comme la 

situation géographique, le type d activité et les facteurs historiques. 

Ainsi la nature très dure  et le climat qui spécifie les régions sahariennes - la société en 

étude - influence sur les éléments culturelles, politiques et même sur les catastrophes 

naturelles et par conséquent sur la vie sociale 

Cette étude ne s intéresse pas uniquement à la recherche et l analyse de ses problèmes 

environnementaux mais principalement a leur influences sur la société humaine par son 

image et sa culture et les modalités de réactions de l élément humain avec les autres 

éléments. 

Cette région en étude comme toute autre régions est exposée à plusieurs problèmes 

environnementaux qui peuvent être d origine naturelles comme sa situation géographique 

ses reliefs et son climat ou à cause des activités humaine. 
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On a choisi dans notre recherche actuelle l étude de 4 problèmes : 

-2 problèmes humains( causes humaines) représenté par la pollution due aux déchets 

 

 domestiques et les activités agricoles, ainsi que deux autres problèmes naturelles(cause 

naturelle) représenté par la remonté de la nappe et la dureté du climat. 

À travers l exposition de la problématique suivante: 

- le degré de réactivité des habitants avec les problèmes de l environnement dans la 

région  du Souf 

Les questions collatéraux  

1-Le degré de réactivité des habitants de souf envers leurs déchets domestiques 

2-Le degré de réactivité des habitants de la region avec le probleme de la monteé des 

eaux.                                                                  

3-Le degré de réactivité des soufis  avec la durciteé du climat saharien 

4-L'influence des méthodes agricoles pratiquées dans la région sur  La dégradation de 

l'environnement. 

Cette étude a eté faite au cours de ces quatre dernières années, du mois d'octobre 2009 

jusqu'au mois de Mai 2013, sous forme theorique et pratique pour une bonne présentation 

des données sur des bases ethnographiques ce qui permet une recherche fondé sur la 

culture et les types d'activités courantes. 

Cette étude à utilisé aussi la méthode descriptive et analytique pour arriver à ses fins. 

L'échantillon de cette étude est représenté par 162 éléments de recherche de différents 

région de la ville, prise selon la méthode d'échantillon de surface, se qui permet de prendre 

des échantillons de différents sites géographiques pour être représentative et plus fiable. 

Les résultats les plus importants de cette études sont les suivants: 

-80% considèrent que la remonté des eaux est un grand problème . 

 -Une réhabilitation des habitations à grand échelle par l'élévation des portes, des fenêtres 

et du sol. 

-55% ne yveulent pas quitter leur cartier malgré ses problèmes. 

-Des souhaits sous réserve qu un jour ces problèmes vont disparaître. 

-le climat de la région étudiée est  chaud et sec en été, et froid en hiver avec rareté des 

pluies. 
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-Pendant l'été la chaleur infernale oblige les gens de rester chez eux. 

-64% considèrent que la grande chaleur est la principale cause de la mouvance vers 

l'extérieur. 

-La chaleur définie le type et le moment des activités pendent l'été. 

-La chaleur oblige les habitants de  construire leurs maisons selon une architecture 

spécifique. 

-les méthodes et matériaux de constriction utilisés dans la région pourraient rafraîchir le 

climat en été et préserver la chaleur en hiver. 

 -Pendant l'été les habitants se déplacent dans les deux directions interne et externe. 

-La généralisation de la climatisation a permit aux habitants de faire face à la chaleur. 

-Les habitants participent à la protection des rues contre le vent de sable. 

- En general les habitants utilisent des recepions non couverts ou de sac en plastiqtue pour 

jeter leur ordures. 

-Le mauvais service de nottoyage représente un element essential de mécontentement des 

habitants et suscite un opinion qui réclame le droit à la protection de l'environnement et de 

la santé publique. 

-Le manqué déaide et de respect vis à vis les agents de nettoyage de la ville. 

-Plusieurs activités agricoles sont basés sur des methods anciennes ancore répondus dans la 

region  

-Le refus des agriculteurs d'utiliser des engrais organiques traitées (ventes) au dépend des 

methods anciennes. 

-L'abus de l'arrosage notamment pendant la grande chaleur est lié à une method répondu 

dans la region. 

-Limportance de l'élimination et du nettoyage des déchets d'herbes, et de grains. 

-Choisie des solutions simples et provisoires.   

 




